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NAUJAS SOVIETŲ ARMIJOS 
UŽPUOLIS LIETUVOJE

Balandžio 19 dieną grupė maskuo
jančiais drabužiais apsirengusių so
vietinių desantininkų užėmė Lietuvos 
Respublikos muitinę Medininkuose ir 
nutraukė jos ryšius su Koriniu 
pasauliu. Po penkių valandų desanti
ninkai muitinę apleido, prieš tai 
sudaužę muitinės (rengimus, telefo
nus, radiją, nuplėšė Lietuvos vėliavą. 
Prieš pasitraukdami, jie taip pat 
sudaužė prie muitinės stovėjusią 
sargybinio būdelę, o muitinės perso
nalą (spėjo nebandyti grjžti prie savo 
pareigų, nes, tokiu atveju, jie galį 
smarkiai nukentėti. Taip apie šj 
Incidentą korespondentams papasa
kojo Lietuvos Respublikos muitinės 
viršininko pavaduotojas Valerijonas 
Valickas. Sovietų kariai muitinėje 
sakėsi ieškoję ginklų, tačiau jų 
nerado. Jie tvirtino vykdą prezidento 
M. Gorbačiovo (saką, liepianti respub
likoms panaikinti bet kokius nuosta
tus, draudžiančius išvežti prekes iš 
vienos respublikos ( kitą.

Lietuvos Respublikos Aukščiausio
sios Tarybos pirmininkas V. Lands
bergis telefonu kreipėsi ( sovietų 
kariuomenės Lietuvoje vadą generolą 
Kuzminą ir protestavo dėl šio naujo 
išpuolio bei naujų karinių dalinių 
atgabenimo iš Kaliningrado ( Kara
liaučiaus) srities. Generolas Kuzmi
nas pažadėjo sudaryti bendrą komisiją 
Incidentui ištirti ir paaiškino, kad 
dabar Baltijos respublikose vyksta 
manevrai, ir, jiems pasibaigus, kariai 
būsią atitraukti. Lietuvoje buvo 
baiminamasi, kad balandžio 20 - 21 
dienų savaitgalį sovietų kariuomenė 
bandys užimti dar kelis svarbius 
pastatus. Todėl Sąjūdis kvietė Lietu
vos gyventojus rinktis prie Aukščiau
siosios Tarybos, bankų, telefono 
centrinių ir kitų svarbių (staigų, kad 
apsaugoti jas nuo užėmimo. Visą šią 
(tampą dar padidino generolo Varei- 
nikovo atvykimas ( Vilnių.

Neseniai kariškių savaitraštyje "Za 
rodinu" ("Už tėvynę") buvo paskelb
tas Pabaltijo karinio personalo sąjun
gos statutas ir (sakai, kurie sukėlė 
nerimą Baltijos respublikose. Tai taip 
pat turėjo sąryši su prezidento M. 
Gorbačiovo vizitu ( Japoniją ir Pietų 
Korėją. Buvo bijomasi, kad konserva
tyvi organizacija gali būti panaudota 
nuversti Baltijos šalių vyriausybes. 
Organizacija buvo (steigta praėjusių 
metų gruodžio mėnesi Rygoje, kur 
randasi sovietų Pabaltijo karinio 
garnizono štabas. Šiai organizacijai 
priklauso karinis personalas iš Baltijos 
kraštų ir Kaliningrado srities.

Pagal paskelbtą statutą, ši konser
vatyviųjų kariškių sąjunga gins socia
lines ir politines teises tarnaujančių 
sovietinėje armijoje, KGB, vidaus 
reikalų ministerijos daliniuose, karo 
veteranų ir jų šeimų. Tam bus 
naudojami politiniai metodai, tačiau, 
padėčiai pablogėjus, gali būti panau

doti ir metodai "būdingi ginkluotiems 
vienetams". Kiti šios sąjungos tikslai 
yra Sovietų Sąjungos vienybės, jos 
konstitucijos, prezidentinių (sakų gy
nimas, ir priežiūra, kad vietinės 
administracijos jų laikytųsi.

Latvijos Aukščiausiosios Tarybos, 
Gynybos ir vidaus reikalų komisija 
paskelbė pareiškimą, kuriame sakoma, 
kad ši sovietinių karių organizacija 
prasižengė su Latvijos Respublikos 
konstitucija ir reikalaujama, kad 
Baltijos rajono karinė vadovybė 
nedelsiant šią organizaciją uždarytų. 
Komisija pareiškė, kad tikrasis šios 
kariškių organizacijos tikslas yra 
politinės padėties Baltijos respubliko
se destabllizacija ir legaliai išrinktų 
vyriausybių ginkluotas nuvertimas.

EKONOMINĖ PADĖTIS 
LIETUVOJE

Daugumai (monių Lietuvoje suma
žinus gamybą, per pirmąjį šių metų 
ketvirti Lietuvos pramonė pagamino 
3,5 procento mažiau, negu pernai 
metų pradžioje. Dėl gamybos mažėji
mo, daugumos respublikos įmonių 
finansinė būklė labai daug nepablogė
jo, kadangi buvo keliamos gamybos 
produktų kainos. Vis dėlto apie 10 
procentų (monių nepadarė jokio 
pelno. Statistikos departamentas pra
neša, kad maisto ir kuro pramonėje 
gamyba sumažėjo apie 15 procentų, 
statybinių medžiagų pramonėje - 10 
procentų, gyvulių ir paukščių supirki
mas sumažėjo net 25 procentais, pieno 
produkcija krito 12 procentų, o 
kiaušinių - 11 procentų. Negana to, 
kolūkiuose ir valstybiniuose ūkiuose 
sumažėjo galvijų skaičius, ypač kiau
lių - net 13 procentų. Dėl to 
pablogėjo ir gyventojų aprūpinimas, 
maisto dar yra pakankamai, tačiau 
visos kitos prekės virto deficitinėmis. 
Palyginus su praėjusių metų pirmuoju 
ketvirčiu, pastatyta 46 procentais 
mažiau butų.

Kas dėl to kaltas? "Lietuvos aide" 
Išspausdintas straipsnis, kuriame tei
giama, kad Lietuvos ūkis yra tyčia 
destabilizuojamas pagal Maskvoje su
darytą planą. Pasak "Lietuvos aido", 
destabilizavimo programa pradėta 
rengti Maskvoje praėjusią vasarą. Šią 
programą, esą, paruošė ekonomikos 
ekspertų grupė, kuriai talkino TSKP 
funkcionieriai Lietuvoje. "Lietuvos 
aide " rašoma, kad tai grupei vadovau
ja komunistų partijos politinio biuro 
narys ir TSRS vicepremjeras Jurijus 
Masliukovas. Dienraštyje rašoma, kad 
šių metų Lietuvos ūkio destabilizavi
mo programa buvo aprobuota aukš
čiausių TSRS organų. Pagrindini 
vaidmenį šioje programoje vaidina 
TSKP skyrius Lietuvoje, sąjunginio 
pavaldumo (monės ir valstybiniai ūkiai 
bei kolūkiai. Programos tikslas yra 
(tvirtinti alternatyvios kompartijos 
valdžios struktūras ir sabotuoti visas

Lenkijos Respublika išleido štai ’oki pušto ženklą. 
w w w w w *** »a »a »a m na ssa w m *a na na na n<
Lietuvos vyriausybės pastangas pri
vatizuoti ir reformuoti Respublikos 
ūkj.

LIETUVOS PARLAMENTO 
DARBAI

Lietuvos Respublikos Aukščiausioji 
Taryba praėjusią savaitę priėmė 
žemės ūkio bendrovių (statymą, 
turbūt vieną svarbiausių agrarinės 
reformos (statymų. Parlamento Agra
rinės komisijos pirmininko Eimanto 
Grasausko žodžiais, naujasis (staty
mas leidžia kolūkiams persiorganizuo
ti ( Vakarų Europoje paplitusias 
kooperatines (mones.

Balandžio 18 dieną po ilgų svarsty
mų Lietuvos Respublikos Aukščiau
siosios tarybos plenariniame posėdyje 
buvo pagaliau priimtas visas Aukš
čiausiosios Tarybos reglamentas, t. y. 
Parlamento darbo taisyklės ir proce
dūros. Šis reglamentas buvo ruošiamas 
Ir svarstomas jau beveik visus metus. 
Reikia tikėtis, kad jo priėmimas 
Parlamento darbą padarys našesniu ir 
efektyvesniu.

Tą pačią dieną Lietuvos Parla
mento pirmininkas V. Landsbergis 
susitiko su grupe Parlamento deputa
tų, Lietuvos Demokratinės darbo 
partijos narių. Susitikime kalbėtasi 
apie aktualiausias ūkio problemas, 
politinius santykius tarp partijų ir 
galimybes visoms partijoms Lietuvoje 
turėti priėjimą prie masinės informa

cijos priemonių: spaudos, radijo ir 
televizijos. Lietuvos demokratinės 
darbo partijos pirmininkas A. Bra
zauskas, kairiųjų deputatų frakcijos 
vardu, (teikė V. Landsbergiui kairiųjų 
frakcijos paruoštą Lietuvos Konstitu
cijos variantą.

Balandžio 17 dieną Parlamento 
rūmuose (vyko Lietuvos Sąjūdžio 
miestų ir rajonų tarybų susitikimas su 
Parlamento pirmininku V. Landsber
giu ir grupe Sąjūdžio remiamų 
deputatų. Susitikime kalbėjo Sąjūdžio 
tarybos pirmininkas Juozas Tumelis, 
kuris griežtai kritikavo Lietuvos 
demokratinės darbo partijos (buvusios 
komunistų) veiklą miestuose ir rajo
nuose, boikotuojant Lietuvos respub
likos (statymus ir mėginant supriešinti 
žmones. Daug dėmesio buvo skirta 
ryšiams tarp Aukščiausiosios Tarybos 
ir vietinių deputatų. V. Landsbergis 
savo kalboje pabrėžė, kad reikia tuos 
ryšius gerinti ir palinkėjo Sąjūdžiui 
geriausios sėkmės kovoje už Lietuvos 
nepriklausomybės (tvirtinimą.

G. VAGNORIAUS VIZITAS 
KANADOJE

Praėjusią savaitę Lietuvos Respub
likos ministras pirmininkas Gediminas 
Vagnorius lankėsi Kanadoje, kur 
turėjo susitikti su Kanados vyriausy
bės vadovais, informiibti juos apie
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NAUJAS SOVIETŲ ARMIJOS 
UŽPUOLIS LIETUVOJE

dabartinę padėtį Lietuvoje ir prašyti 
politinės bei ekonominės paramos.

Balandžio 17 dieną Otavoje numa
tytas G. Vagnoriaus sustikimas su 
Kanados premjeru B. Mulrooney 
nejvyko, kadangi Kanados premjeras 
tomis dienomis išvyko t Floridą, pas 
sergančią savo motiną. Tačiau G. 
Vagnorius susitiko su Kanados užsie
nio reikalų ministru Joe Clark. Šiame 
susitikime daugiausiai dėmesio buvo 
skiriama dviem pagrindiniams klausi
mams, būtent padėčiai Lietuvoje ir 
Lietuvos santykiams su Sovietų Są
junga. Taip pat buvo svarstoma 
Kanados paramos Lietuvos ekonomi
nėms reformoms galimybė. Pasak G. 
Vagnoriaus, Kanada pažadėjo, kad 
visose tarptautinėse organizacijose 
Kanada rems Lietuvos nepriklauso
mybės siekius ir ieškos abiems pusėms 
priimtinų būdų, kaip padėti Lietuvai 

pertvarkyti savo ekonomiką. Kanados 
užsienio reikalų ministras J. Clark 
sutikęs, kad dabar suspenduoti kredi
tai Tarybų Sąjungai turėtų būti 
naudojami pagal paskirtį, t. y. kreditai 
turėtų būti teikiami ten, kur vyksta 
reformos. G. Vagnorius šiame pokal
byje siekė parodyti, kad reformos 
faktiškai vyksta tik Lietuvoje ir 
kitose Baltijos valstybėse, o tarybų 
Sąjungoje jos nejuda nė iš vietos. 
Pasak G. Vagnoriaus, todėl Tarybų 
Sąjungai būtų naudinga paleisti Lie
tuvą iš savo kontrolės ir netrukdyti jai 
įvykdyti radikalią ekonominę reformą, 
kad ji galėtų tapti akivaizdžiu 
pertvarkos modeliu visai Tarybų 
Sąjungai. Aš, tačiau, nemanyčiau, kad 
prezidentas M. Gorbačiovas ir dabar
tiniai jo patarėjai su tokia mintimi 
sutiktų.

J. Rūbas

A LB Krašto valdybos susitikimas su Švietimo ir Kultūros tarybų pirmininkėmis 
Canberroje. Nuotraukoje iš kairės: Krašto valdybos iždininkas A. Genys. 
Krašto valdybos vicepirmininkas J. Kovalskis, Krašto valdybos sekretorė V. 
Kabailienė. Švietimo tarybos pirmininkė 1.1’oželaitė Davis, Kultūros tarybos 
pirmininkė D. Baltutienė, Krašto valdybos vicepirmininkas dr. A. Stepanas, 
Krašto valdybos narė A. Stepanienė ir Krašto valdybos pirmininkas V. 
Martišius.

TARYBŲ SĄJUNGOS SKOLOS
- SKOLINTOJŲ NELAIMĖ

Tarybų Sąjungos ekonomikos kra 
chas gali labai skaudžiai atsiliepti 
Prancūzijos bankams, - rašoma lai
kraštyje "Tribune de 1'Hxpansion". 
Vienas Paryžiaus bankininkas neslepia 
savo susirūpinimo, kad TSRS skolų 
įsipareigojimai vis menkiau kotiruoja 
mi: gruodžio pabaigoje 20 procentų 
mažiau už nominalą, dabar jau net 44 
procentais. Žodžiu, šalis, kuri buvo 
laikoma viena patikimiausių pasauly
je, netrukus atsidurs greta labiausiai 
įsiskolinusių Lotynų Amerikos šalių.

Prancūzijoje -..bankininkai pajuto, 
kad gręsia pavojus: juk jie Tarybų 
Sąjungai yra suteikę didžiulių kredi
tų. Reitingą nustatančios Anglijos 
agentūros IBCA vertinimu, bendra 
Prancūzijos bankų suteiktų Tarybų 
Sąjungai paskolų suma 1990 metų 

M. G.: "Sovietų Sąjunga visada stengėsi draugiškai sugyventi su savo 
kaimynais".
T. K.: "Japonija tai ypatingai pastebėjo po 1945 metų, kai Sovietų Sąjunga 
okupavo keturias jos salas".
M. G.: "Mes tikimės jūsų paramos Sovietų Sąjungai".
T. K.: "O taip, jūs gausite ją būtinai, atidavę salas Šikotan, Kunaširi, Etorofu 
ir Habomai...
"Mūsų. Pastogė" Nr,17 1991.4.29 pusi. 21

viduryje sudarė 7,2 milijardo dolerių. 
Taigi tarp Vakarų bankų jie užima 
antrąją vietą po Vokietijos (vienuoli
ka milijardų), gerokai pralenkdami 
Japoniją (keturi su puse milijardo), 
Italiją (4,4 milijardo) arba Didžiąją 
Britaniją (penki milijardai).

Dar didesnį nerimą kelia kitas 
dalykas: IBCA mano, kad kaip tik 
Prancūzijos bankams yra kebliausia: iš 
Prancūzijos duotų kreditų valstybė 
yra garantavusi tik vienuolika pro 
centų (per Prancūzijos užsienio 

-. „prekybos draudimo ir kredito kompa .
nijas), o Vokietijos valstybė - daugiau 
kaip pusę, Anglijos - maždaug 
aštuoniasdešimt procentų.

TSRS įsiskolinimai Vakarams nebū 
tų tokia didelė problema, jei tai būtų 
įmanoma kontroliuoti. Lyginant su

Tarybų Sąjungos nacionaliniais tur
tais šios skolos nėra didelės: 5 
procentai bendrojo nacionalinio pro
dukto. Bet šis rodiklis yra apgaulin
gas, nes daugelis skolų turi būti 
grąžinta 1990 1992 metais. Per tą
laiką Tarybų Sąjunga turi sumokėti 
daugiau kaip 35 milijardus dolerių, t.uo 
tarpu jos valiutinės įplaukos neišven
giamai mažės.

įsiskolinimas pradėjo kauptis nuo 
praėjusių metų pradžios ir birželio 
mėnesį (naujausiais duomenimis) vir 
ši jo 6 milijardus dolerių, nors skoloms 
grąžinti ir buvo paimta 9.6 milijardo 
dolerių iš šalies valiutos atsargų. Jos

Gerbkime
Suabejojus, kad nusavintas turtas 

Lietuvoje bus visiems grąžintas, ėmė 
burtis buvę savininkai. įsikūrė Namų 
savininkų sąjunga su centru Kaune. 
Vilniaus skyriuje šiuo metu yra 44 
nariai. Sąjungos Vilniaus skyriaus 
kuratorius Liudas Arbačiauskas sako, 
kad organizacija siekia, kad būtų 
pripažįstamas ir respektuojamas nuo
savybės tęstinumas. Be Išlygų.

- Parlamente svarstytas įstatymo 
dėl nekilnojamo turto grąžinimo 
projektas. Ar jūsų patelkti pasiūlymai 
įvertinti?

- į juos beveik neatsižvelgta. 
Siūlėme aptarti ne tik Išlikusio turto 
grąžinimo, bet ir kompensacijų už 
neišlikusį klausimus. Valstybė numato 
išpirkti turtą iš turinčių į jį teisę 
asmenų, jeigu, sakysim, gyvenamieji 
namai iš esmės pagerinti. O išmokėji
mų dydis nustatomas atsižvelgiant į 
realią turto vertę, atskaičius jo 
pagerinimo Išlaidas. 0 ką daryti tiems 
žmonėms, kurių turtas yra sugadintas 
arba sunaikintas? į šią pastabą irgi 
neatsižvelgta. Arba siūloma, kad 
grąžinamos vienam savininkui žemės 
Ir miško plotas neviršytų 55 ha. 
Nejaugi ateityje irgi bus draudžiama 
Lietuvos piliečiui įsigyti didesnį už 55 
ha žemės sklypą? Projekte numatomos 
sąlygos, dėl kurių žemę išperka 
valstybė: jeigu ji suteikta ūkininkui 
(ar reikėjo skubėti dalinti sklypus, 
neatsiskalčius su savininkais?) arba 
yra rezervatų, draustinių, nacionali
nių parkų žeme. Jeigu savininkas 
sutinka laikytis valstybės nustatytų 
sąlygų, kam reikėtų įstatymu drausti 
žemę grąžinti? O žmonės, ant kurių 
žemės pastatyti gamybiniai pastatai, 
galėtų tapti daliniais savininkais, 

sumažėjo beveik iki 5 milijardų, o tai 
atitinka vos dviejų mėnesių importo 
vertę, (siskolinimas šiais metais gali 
pasidaryti itin didelis. Kai kurie 
Vakarų bankai suteikė negarantuotų 
paskolų neoficialiems ir nemokiems 
partneriams Tarybų Sąjungoje. Kad 
skolinusieji bankai nepatirtų didelių 
finansinių sunkumų, Vakarų šalių 
vyriausybės šiemet, skubiai padidino 
finansinę paramą Tarybų Sąjungai, 
atsižvelgdamos į ekspertų rekomen 
dacijas, jos taip pat kelia griežtas 
sąlygas, kokiu turėtų būti Kremliaus 
ekonominė politika.

("Lietuvos rytas")

nuosavybę 
akcininkais. Juk jų žemė eksploatuo
jama.

- Kaip vertinate Aukščiausiosios 
tarybos ekonomikos komisijos nuomo
nę dėl įstatymo projekto?

- Dalinę kompensaciją siūloma 
išmokėti tada, kai tam atsiras 
ekonominės galimybės. Atseit, dabar 
jų nėra. Požiūris, kad Lietuva 
nepajėgi atsilyginti, yra dezorientuo
jantis. Susidaro įspūdis, kad žmonės, 
kurie pretenduoja į savo buvusį turtą 
arba kompensacijas, yra egoistai, 
visuomenės priešai. Jais ypač gąsdina
mas kaimas. Visas valstybės turtas 
sukurtas nusavinto žmonių turto 
pagrindu. Vykstant privatizacijai at
siras galimybė grąžinti turtą buvu
siems savininkams arba kitaip atsily
ginti. Siūlomi apribojimai nėra ekono
miškai pagrįsti. O moraliniai motyvai 
- spekuliatyvūs.

- Gal tai siekimas apriboti grąžina
mo turto kiekį?

- Turbūt taip ir yra. Bet teisingumą 
reikia atstatyti.

- Manoma, kad daugelis savininkų, 
atgavę labai didelius žemės sklypus, 
nesugebės efektyviai dirbti. Gal ir 
reikalingi protingi apribojimai, kad 
žemė nedirvonuotų?

- Lietuvoje mes esam priversti 
rūpintis, kad žemė nedirvonuotų. 
Perprodukcijos krizė mums dar negrę- 
sia. Susigrąžinus žemę. Jeigu nėra 
sąlygų patiems ūkininkauti, žmonės 
blogiausiu atveju galėtų Ją palikti 
kolūkiui arba kitai suinteresuotai 
organizacijai, išsaugodami į Ją savo 
teisę. O toms sąlygoms atsiradus

Nukėlta į 7 pusi.
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LIETUVIU BENDRUOMENE 
VEIKLOS BARUOSE

Rašo: Jurgis Janulaitis

VIEŠNAGE AUSTRALIJOJE

Balandžio mėnesio 10 dienos vakare 
Vilniaus radijas pranešė, kad šią 
vasarą V okietijoje jvyks devyniolikos 
kraštų Lietuvių Bendruomenės pirmi
ninkų bei atstovų suvažiavimas. 
Suvažiavimu rūpinasi Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės pirmininkas dr. 
Vytautas Bieliauskas. Suvažiavime 
žada dalyvauti ir Lietuvos vyriausy
bės nariai. Numatoma plačiai aptarti 
išeivijos politiką dabartinėje Lietuvos 
situacijoje, suderinti veiklos metodus, 
teikiant ekonominę, kultūrinę pagalbų 
Lietuvai. Manau, kad ateityje turėsi
me progos plačiau pažvelgti į šio 
Lietuvių Bendruomenės suvažiavimo 
planus.

Susitikimas Sąjūdžio būstinėje. Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės valdybos 
pirmininkas dr. V. Bieliauskas tarp 
dviejų brolių V. Landsbergio ir G. 
Žemkalnio.

Kaip jau žinome, Lietuvių Ben
druomenės (vairiose pasaulio kraštuo
se dirba ne tik kultūrinėje, švietimo, 
visuomeninėse srityse, bet aktyviai 
reiškiasi ir politinėje veikloje.

Be abejo, šis užmojis nelabai patiko 
jau veikiantiems politiniams veiks
niams, ypatingai Jungtinėse Amerikos 
Valstijose. Vyko kova dėl aukų 
rinkimo vajaus Lietuvos laisvinimo 
reikalams, buvo teigiama, kad politini 
darbą dubliuoja bendruomenininkai ir 
£. t. Taigi sutarimo šiame darbe trūko, 
o pabarimų, pamokymų - nestokota.

Nežiūrint tokios situacijos, Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenė su Kraštų 
valdybomis neatsisakė politinės veik
los, tačiau nepamiršo ir kitų gana 
plačių darbo sričių, tokių, kaip 
lituanistinis švietimas, kultūros puo
selėjimas, specifinių klausimų, ir, 
atrodo, kad Lietuvių Bendruomenės 
pasirinktas kelias buvo teisingas. 
Neatsižvelgiant ( aštrią kritiką, net 
sarkazmą, Lietuvių Bendruomenės 
darbuotojai šventai tikėjo Lietuvos 
prisikėlimu laisvam gyvenimui ir dėjo 
visas pastangas, kad padėti Lietuvai.

O kai praėjusiais metais kovo 11 
dieną Lietuvos Respublikos parla
mentas paskelbė Lietuvos nepriklau 
somybės atkūrimą, Lietuvių Bendruo
menė, ypatingai Jungtinėse Amerikos 
Valstijose, Kanadoje ir Australijoje 
smarkiai sujudo, vyko svarbūs Lietu
vos valstybininkų susitikimai su Lie
tuvių Bendruomenės veikėjais, Lietu
vių Bendruomenių pirmininkai lankėsi 
Lietuvoje, dalyvavo pasitarimuose su 
parlamento nariais ir su pačiu 
Lietuvos Respublikos prezidentu.

Gal dėl to Lietuvių Bendruomenės 
apimtyje organizavosi (vairūs vienetai 
Lietuvos pagalbai, telkiant jai huma
nitarinę, ekonominę ir dalinai politinę 
paramą. Jungtinėse Amerikos Valsti
jose šiuo metu, Lietuvių Bendruome
nei remiant, veikia informacijos, ryšių 
komunikacijos centrai, aktyvistų gru
pės, kurios telkia lėšas, medikamen
tus, drabužius, knygas. Lietuvą pasie
kė jau nemažai siuntų.

I visus šluos darbus Įsijungė ir mūsų 

jaunimas - jauni gydytojai, kitų 
profesijų specialistai, (monėse dir
bantys vadovaujanti darbą asmenys. 
Veikla gyva, niekas nenuneigs. Jauni 
mas ypatingai suaktyvino savo poli
tinę veiklą, centrai apsūpina informa
cija spaudą ir televiziją. Jaunimas 
informaciją perduoda kongreso, sena
to nariams, lankosi savose valstijose, 
keldami ir garsindami Lietuvos vardą 
bei problemas. Taigi ir jaunimas, 
susibūręs ( Lietuvių jaunimo sąjungą, 
glaudžiai dirba drauge su Lietuvių 
Bendruomenės institucijomis, atlikda
mas labai dideli darbą.

Prieš akis Jungtinių Amerikos 
Valstijų Lietuvių Bendruomenės lau
kia dar daug didelių darbų. Esu jau 
pasidalijęs mintimis su mielais "Mūsų 
Pastogės" skaitytojais apie Lietuvių 
muzikos šventę, gegužės mėnesio 15 - 
28 dienomis ruošiamą Čikagoje. Tai 
išeivijos istorijoje dar nebuvęs (vykis. 
Per dvi savaites įvyks virš dešimties 
didelių kultūrinių renginių. Muzikos 
savaitę rengia ir už ją yra atsakingos 
Kanados ir Jungtinių Amerikos Vals
tijų Lietuvių Bendruomenės, nors 
renginiams suruošti ir pačiai šventei 
surengti yra sudarytas specialus 
komitetas, vadovaujamas nepaprastos 
energijos operos solisto,visuomenininko 
ir kultūrininko Stasio Baro. Dainų 
šventės rengimo komitetui vadovauja 
solistas ir visuomenininkas Vaclovas 
Momkus, operos pastatymams - ilga
metis jos pirmininkas Vytautas Ru
džius. O kiek žmonių dirba atskirose 
komisijose! Žodžiu, Lietuvių muzikos 
šventė - išeivijos kultūrinis triumfas. 
Dainų šventėje dalyvaus 22 suaugusių 
chorai, 8 jaunimo chorai, jų tarpe 7 
Kanados chorai ir tautinių šokių 
grupės. Viso šventės programoje žada 
dalyvauti 1.300 dalyvių. Lietuvių 
operos spektakliuose "Lietuviai" da
lyvauja net 82 meno Ir muzikos 
žmonės iš Lietuvos valstybinės ope
ros. Tarp jų atvyks 4 pagrindiniai 
solistai, dirigentas, režisierius, meno 
vadovas ir kiti. Dar niekada iki šiol 
nebuvome sulaukę tiek daug meninin
kų iš tėvynės. Be šių grandiozinių 
renginių, vyks ir Premijų savaitė. 
Poezijos dienos, baleto, Lietuvos 
operos solistų religinis koncertas, 
pokylis, susitikimų, bendravimo vaka
rai. Visų šių renginių finansinę, 
organizacinę naštą neš specialūs 
komitetai po Lietuvių Bendruomenės 
Krašto valdybų sparnu.

Antras labai dielis darbas, tai 
Jungtinių Amerikos Valstijų Lietuvių 
Bendruomenės tryliktosios tarybos 
rinkimai. Jie vyks gegužės mėnesio 4 - 
5 ir gegužės 11 - 12 dienomis visoje 
Amerikoje. Spaudoje jau pasirodė 
kandidatų sąrašai, sudarytos rinkimi
nės komisijos. Malonu konstatuoti, kad 
kandidatų ( Tarybą nestokota, 
daugumoje tai jauni, veiklūs bendruo
menininkai. Tik vienas kitas veteranas 
rinkimuose bedalyvauja, o šiaip Lietu
vių Bendruomenės vairą, regis, perims 
vidurinioji ir Jausnesnioji kartos.

Rinkimai visuotiniai, slapti. JAV 
Lietuvių Bendruomenė paskirstyta ( 
dešimtį apygardų. Pati didžiausioji 
yra Vidurio Vakarų, kurioje turės būti 
išrinkta net 19 atstovų.

Naujoji Lietuvių Bendruomenės 
Taryba perims daug pradėtų darbų, o 
taip pat sėklmingai tęs Jau pradėtus. 
Apie naujosios Tarybos veiklos planus 
pakalbėsime, ją išrinkus.

Ryšys tarp Lietuvos ir išeivijos, 
rodos, dar taip neseniai buvo gana 
ribotas, ar, teisingiau pasakius, beveik 
neegzistuojantis. Tačiau nuo to laiko, 
kai Sovietų Sąjunga "atleido varž
tus", - paskelbė pasauliui pradedanti 
savo vadinamą "perestroiką", šis 
ryšys tarp likimo atskirtų vienos 
tautos vaikų smarkiai pasikeitė. 
Susidarius pakenčiamesnėms sąly
goms, pagyvėjo judėjimas giminių bei 
svečių iš tėvynės, o ir išeivių 
lankymasis tėvynėje. Padažnėjo susi 
rašinėjimas. Pradėjome gan lengvai ir 
greitai susilaukti patikimų žinių apie 
politinę bei ekonominę padėtį Lietu
voje. Užsienį, įskaitant ir Australiją, 
vis dažniau ėmė lankyti sportininkai, 
aktoriai, dainininkai iš Lietuvos.

Paskutiniuoju metu Pietų Australi
jos švietimo ministerijos ir ALB 
Adelaidės lietuvių Apylinkės pastan
gomis į Australiją šešiems mėnesiams 
buvo pakviestas ir sausio mėnesio 20 
dieną atvyko archeologas ir istorikas. 
Vilniaus dailės akademijos profesorius 
Adomas Butrimas.

Adelaidės ALB Apylinkės valdybos pirmininkas J. Stačiūnus, Kultūros tarybos 
narė J. Vabolienė ir prof. A. Butrimas kultūrinės popietės metu Adelaidėje.

Prof. A. Butrimas neatvyko Austra
lijon nei palinksminti mus, nei pats 
smagiai paatostogauti. Jis atvyko su 
tam tikra misija: supažindinti Austra
lijos moksleivius bei Jų lektorius ir 
profesorius su Lietuva, su gyva 
lietuvių tauta, ir, jei tai įmanoma, 
užmegzti gilesnius, tampresnius ryšius 
su Australijos švietimo ir kultūros 
ministerijomis ir universitetais.

Viešėdamas Adelaidėje, prof. A. 
Butrimas aplankė visą eilę aukštes
niųjų mokyklų ir koledžų, Flinders ir 
Adelaidės universitetus, kurių direk
toriai ir lektoriai jį sutiko labai šiltai. 
Rašant šias eilutes, pagal turimas 
žinias, prof. A. Butrimas Adelaidės 
moksleiviams, studentams ir laisviems 
klausytojams jau buvo skaitęs 35 
paskaitas, jas iliustruodamas spalvo
tomis skaidrėmis ir filmais. Čia norisi 
pabrėžti, kad paruošti ir perskaityti 
35 paskaitas per palyginti neilgą laiko 
tarpą yra labai didelis darbas, tačiau 
tą darbą atlikti svetima, labai retai 
vartojama kalba, yra tiesiog milžiniš
kas pasiekimas, o kartu ir didžiulis 
pasišventimas. Prof. A. Butrimas 
neabejotinai yra pasišventęs archeo
logas ir istorikas, o taip ir didelis 
lietuvis patriotas. Atlikęs gana vargi
nantį darbą australų mokyklose bei 
koledžuose, jis nemažą savo laisvalai
kio dalį pašventė Lietuvių savaitgalio 
mokyklos mokiniams. ALB Adelaidės 
Apylinkės valdybos Ir Kultūros bei 
Švietimo tarybų pakviestas, jis skaitė 
paskaitas keliose kultūrinėse popietė

se, savo pasakojimais sukeldamas 
didžiulį vietinių lietuvių susidomėji
mą. Vienoje popietėje susirinkusiems 
klausytojams net kėdžių pritrūko. 
Profesoriaus pageidavimu, tos popie
tės metu surinktos aukos buvo 
skiriamos ne jo asmeniniam gerbūviui, 
bet Žemutinės Vilniaus pilies atstaty
mui. Tai taip pat buvo jo užsibrėžtos 
misijos dalis.

Profesorius Adomas Butrimas gimė 
Lietuvoje, mokslus baigė 1978 metais 
Vilniaus universitete. Dešimtį metų 
dirbo istorijos ir etnografijos muzie
juje, tyrinėdamas įvairias archeologi
nes iškasenas. Daug laiko profesorius 
pašventė vidurinio bei vėlyvesniojo 
akmens amžiaus kapinių bei gyven
viečių Biržuliu ežero ir vakarų 
Lietuvos apylinkėse tyrinėjimams. 
1987 metais Vilniaus dailės akademi
joje buvo paskirtas archeologijos 
profesorium, kur dėsto apie priešisto
rinę rytų Europą; indoeuropiečių 
(taką rytų ir pietų Pabaltyje; priešis
torinį meną rytų Pabaltyje, apie 

gintarą priešistorinėje baltų kultūro
je; Romos imperiją ir rytų Pabaltijį; 
vikingų laikus pietų bei rytų Pabalty
je. Prof. A. Butrimas rašo mokslinius 
straipsnius į žurnalus ir yra išleidęs 
keletą knygų. Jis taip pat rašo 
mokslinius straipsnius anglų kalba, šie 
jo straipsniai spausdinami įvairiuose 
Vakarų žurnaluose, įskaitant ir žino
mąjį "Journal of Indo - European 
Studies".

Džiaugiamės naujais archeologi
niais atradimais Lietuvoje, kurie 
liudija įdomią jos istorijos pradžią ir 
senąją istoriją. Tuo pačiu reikšdami 
padėką prof. A. Butrimui už supažin
dinimą su mums dar nežinomais 
Lietuvos istorijos faktais, taip pat 
džiaugiamės profesoriaus atvykimu ir 
proga susipažinti su juo, o dėkodami 
už apsilankymą, linkime Jam naujų 
pasiekimų ir atradimų. Tačiau, prieš 
įsijungiant į naujus mosklinius tyrinė
jimus Lietuvoje, profesoriui teks dar 
nemažai darbo atlikti Australijoje, 
Melbourno ir Sydnejaus universitetuo
se, o taip pat ir kitose Australijos 
vietovėse. Linkime sėkmės!

Janina Vabolienė,

Apie tai kiek Irako kare žuvo JAV 
karių, spaudoje pasirodė trumpa 
žinutė, pranešanti, kad viso žuvo 310 
karių. 121 žuvo karo lauke, o kiti 189 
- dėl ligos, ar nuo' nelaimingų 
atsitikimų. AFP
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DAILININKAS
VLADAS MEŠKĖNAS

Agnė Lukšytė
MENAS

Australijoje meno akiratis yra 
plačios apimties. Kiekviena valstija 
stengiasi nurungti kitas, į meno 
galerijas sukaupdama geriausius dai- 
lės kūrinius, ir suruošdama žymiausių 
dailininkų kūrinių parodas.

NSW valstijos meno galerijoje 
kiekvienais metais buna suruošiama 
garsioji Archibald paroda, i kurių 
atrenkami geriausi portretai. Premija 
yra paskiriama vienam iš šešių 
geriausių kūrinių, kurį išrenka "jury" 
komisija. Užpernai žymusis portretis
tas Vladas Meškėnas buvo išstatęs 
dailininko Donald Friend portretų. 
Nežiūrint to, kad Archibald premija 
buvo paskirta kitam dailininkui, žiū
rovai išrinko dailininko V. Meškėno 
portretų geriausiu. Žymiausias Aus
tralijos meno kritikas E. Lynn palaikė 
žiūrovų nuomonę, išaukštindamas 
dailininko V. Meškėno kūrybų, vadin 
damas jį nuostabiai talentingu portre 
tistu.

kraštuose. Jam yra siūloma nutapyti 
popiežiaus Jono Pauliaus II - jo 
portretų.

Lietuvos Dailės Muziejus Vilniuje 
oficialiu raštu pakvietė dailininkų V. 
Meškėnų atvykti su portretais. Bus 
suruošta paroda, jį globos "Tėviškės" 
draugija. Dailininkas labai nori nu 
vykti su kūriniais į Lietuvą, kurioje 
augo Nepriklausomybės laikais, lankė 
Panevėžio gimnaziją, buvo lakūnu. Jo 
tėvas, vardu Juozas, buvo kilęs nuo 
Kupiškio, iš Auliškių kaimo, palaido
tas Kaune. Portretų pervežimas į 
Lietuvą kelia daug rūpesčių, nes 
dauguma jų yra 170 cm. aukščio ir 140 
cm. pločio.

Dailininkas V. Meškėnas paskutiniu 
metu turėjo kelis skaudžius pergyve 
nimus. Šiek tiek seniau mirė jo motina 
94 rių metų, o pernai mirė žmona. 
Jis pats pernai, metų pabaigoje turėjo 
širdies "by pass” operaciją, kurią

Vladas Meškėnas prie savo tapybos darbo.

Neseniai Mitchell biblioteka Sydne- 
juje nusipirko dailininko V. Meškėno 
nutapytą dailininko Desideriaus Orb- 
ano portretą. Buvo sumokėta didelė 
pinigų suma. Dailininkų mecenatas ir 
meno kritikas Doug Moran spaudoje 
pavadino dailininką V. Meškėną ta
lentingu kūrėju ir pasaulinio masto 
portretistu. Laikraštis Sydney 
Morning Herald šiemet pagerbė daili
ninką, išspaudindamas. jo šaržą.

NSW valstijoje išeinąs laikraštis 
"Wentworth Courier", 184 psl., aptar
naująs 23 rytinius priemiesčius, per
nai, kovo 21 - mos dienos numerio 
pirmas lapas spalvotas ir vaizduoja 
dailininkų V. Meškėnų šalia jo 
nutapytų portretų. Žurnalistė Kim 
O’Connor savo straipsnyje dailininko 
kūrybinį kelią aprašo išsamiai, girda
ma jo kuklumą ir rimtų atsidėjimą 
menui.

Šveicarijoje, Ženevos mieste gyve
na žymus meno kritikas ir portretų 
užsakymų agentas Milo L. Carmak. 
Neseniai jis pakvietė dailininkų V. 
Meškėnų atvykti į Ženevų Ir tapyti 
įvairių turtuolių portretus, siūlyda
mas 50,000 dolerių už portretą, bet 
leisdamas suprasti, kad kaina gali būti 
dviguba. Jis tapytų portretus Šveica 
rijoje, Paryžiuje, Italijoje bei kituose 
"Mūsų Pastogė” Nr.17 1991.4.29

padarė visame pasaulyje garsus chi
rurgas dr. Chang. Dailininkas V. 
Meškėnas nutapė du jo portretus. 
Vieną padovanos chirurgui, atsidė
kodamas už gerai pavykusią opera 
ciją. Pergyvenęs moralinius ir fizinius 
smūgius, nuo kurių dar nėra atsigavęs, 
dailininkas pradėjo darbuotis naujoje 
kūrybinėje pakopoje. Talentingas kū
rėjas nuolat žengia pirmyn, ieško 
naujų kelių. Jis susidomėjo kompozi
cija. Kiekviename meno kūrinyje yra 
daugiau ar mažiau kompozicijos. 
Garsiųjų dailininkų kūriniuose yra 
labai ryški kompozicija, pasižyminti 
dinamiška simetrija, kuri visas deta
les sujungia į vieną darnų vienetą. 
Sakoma, kad meno kūrinyje kompozi
cija yra meilė sujungta su geometrija. 
Tokiame kūrinyje ne vien ryškios 
išviršinės detalės, bet yra ir giluma, 
kurią galima pavadinti trečiąją 
dimensija.

Mes lietuviai didžiuojamės tautie
čiu, pasaulinio masto kūrėju 
dailininku Vladu Meškėnu ir linkim 
jam stiprios sveikatos, žengiant į 
naujus kūrybinius horizontus.

KRAŠTO VALDYBOS
V©? PRANEŠIMAS

^O Vkv
Daugybės projektų, pavestų ALB Krašto valdybai švietimo ir kultūros 

srityse, nebūtų įmanoma realizuoti be entuziastiškų ir pasišventusių žmonių 
užnugaryje. Tokį užnugarį Krašto valdybai kultūros ir švietimo srityse suteikia 
vos prieš keletą met ų atstatytos Kultūros ir Švietimo tarybos, kurioms nuo 
įteigimo pradžios energingai ir nepaprastai tobulai vadovauja Isolda i. 
Poželailė Davis (Švietimo taryba) ir Dana Baltutienė (Kultūros taryba). Tam, 
kad palengvinti jų užsibrėžtų darbų įgyvendinimą, palaikyti tampresnius ryšius 
tarp lietuvių kolonijų, pirmininkės yra sudariusios specialistų tinklų, i kurį įeina 
daugumos Australijos lietuvių kolonijų atstovai. Šių Tarybų nariai mėgina 
atlikti paprašytus darbus, teikti pasiūlymus Tarybų pirmininkėms, kiek įmanoma 
dalyvauti pasitarimuose.

Nors ALB Krašto valdybos sudėtis keičiasi kas dveji metai, įsidėmėtina, kad 
tiek Švietimo ir Kultūros tarybų pirmininkės, tiek narių dauguma, keičiasi 
rečiau. Šių komisijų nariai ir narės noriai prisideda prie pirmininkių prašymų ir 
stengiasi palaikyti informacinius ryšius su Lietuvių Bendruomene.

Džiugu matyti, kad dabartinė 1991 ■ 1992 metų Švietimo ir Kultūros tarybų 
sudėtis yra praplėsta: jon įeina ne tik buvusieji nariai ir narės, bet įtrauktos ir 
naujos pavardės. Pristatome šių Tarybų sąrašus. Turint reikalų, klausimų ar 
pasiūlymų Švietimo ir kultūros klausimais, prašome kreiptis į šių tarybų 
pirmininkes tiesiogiai, arba į atstovų jūsų gyvenamoje vietovėje.

1991 - 1992 METŲ ŠVIETIMO TARYBOS SUDĖTIS
ISOLDA 1. POŽELAITĖ-DAV1S (pirmininkė) 6 365 Military Rd., Henley 

Beach, S.A. 5022, tel. 356 2617;
IEVA AR1ENĖ 12 Rooney St., Lower Teinplestowe. Vic. 3107, tel. 850 

7248;
EMILIJA DRYŽlENė 18 Hillcrest Or., Eden Hills, S.A. 5050, tel. 276 8301;
KRISTINA DUND1ENĖ - 41 Cuthero Tee., Kensington Gdns., S.A. 5068. tel. 

319 408;
DONA SADAUSKAITĖ GAYLARD 17 Bank St., Margate, Qld., 4019, tel. 

883 1751;
ALDONA VESČ1ŪNAITĖ JANAVIČIENĖ 77 Barcom Ave., Rushcutters 

Bay. N.S.W. 2011, tel. 332 1471;
FILOMENA LUCKIENĖ - 16 Kildare St., Carina Hts., Qld. 4152, tel. 395 

1087;
ONA MAKSVYTIENĖ 21 21.1 Old South Head Rd., Bondi, N.S.W. 2026, tel. 

387 3393;
GRAŽINA PRĄNAUSK1ENĖ 4 Lindon St., East Geelong, Vic. 3219, tel. 

052 292 993;
KĘSTUTIS PROTAS - 26 Renshaw Ave., Auburn, N.S.W. 2144, tel. 649 7314; -
BIRUTĖ RADZIVANIENĖ - 66 Wimbledon St... Beckenham, W.A. 6107, tel. 

458 4326;
JŪRATĖ REILLY - 107 Camden Rd., Newtown, Vic. 3220, tel. 217 862;
NEMIRA MASIULYTĖ-STAPLETO N - 16 Dennis grove, Vista, S. A. 5091, 

tel. 263 9647;
RASA MAURAG1ENĖ - 28 Moodie St., Farrer. A.C.T. 2607, tel. 286 2447;
AUDRONĖ STEPANIENĖ (ALB Krašto valdybos narė) - 5 Bonwick PL, 

Garran, A.C.T. 2605, tel. 282 4013;
Dr. REGINA ŠVAMBARIENĖ 112 Chapel Rd., Moorabin, Vic. 3189, tel. 

555 6204;
ALGIS TAŠKŪNAS - P.O. Box 777, Sandy Bay, Tasm. 7005, tel. 202 188;
Dr. SAULIUS VARNAS - 11 Jenkins St., Noble Park, Vic. 3174, tel. 546 

1292.
1991 - 1992 METŲ KULTŪROS TARYBOS SUDĖTIS
DANA MONIKA BALTUTIENĖ (pirmininkė) - 3 Waren Crt., Mt. Waverley, 

Vic., tel. 379 2325;
ALISA BALTRUKON1ENI-: (sekretorė) - 5 Diamond St., Glen Waverley, 

Vic., tel. 803 4292;
ANDRIUS VAITIEKŪNAS (iždininkas) 2 Schofield St., Essendon, Vic. 

3040, tel. 379 2325;
JADVYGA MULEV1ČIENĖ - 7 Annie Cr„ Croydon, Vic, 3136, tel. 726 9414;
ED VARDAS ŠIDLAUSKAS - 22 Stradbroke Dr., St. Albanys, Vic. 3121, tel. 

366 2087;
KRISTINA D1DELYTĖ: - 40 Bay View Rd., Glenroy, Vic. 3046.
JANINA VABOLIENĖ- 25 Me Lachlan Ave., Glenelgnth, S.A. 5045, tel. 294 

3792;
VIKTORAS BALTUTIS - 1 Belinda St., Evandale, S.A. 5069, tel. 363 0153;
ELENA VARNIENĖ - 123 Kongston Ave., Melrose Park, S.A. 5039, tel. 276 

'6003.
KAZYS BAGDONAS - 7 Bardot St., Me Dowell, Qld., tel. 353 3'236.
VIDA PUŽA1TĖ- HOWE 8 Want PL, Latham, A.C.T. 2615, tel. 254 8106;
RASA MAURAGIENĖ - 28 Moodie St., Farrer. A.C.T. 2606, tel. 286 2447;
AUDRONĖ STEPANIENĖ - 5 Bonwick PL, Garran, A.C.T. 2605, tel. 282 

4013.
GRAŽINA PRANAUSK1ENĖ - 4 Lindon St., East Geelong, Vic. 3219, tel. 

292 993;
LORETA Č1ŽAUSKA1TĖ T1GAN1 - Geelong, tel. 437 411.
GENOVAITĖ KAZOKIENĖ - 4/73 Augusta Rd., Lench Valley, Tasm. 7008.
VIKTORIJA KRISTENSEN - 47 Catherine St., Kotara South, N.S.W. 2288, 

tel. 432 788.
BIRUTĖ RADZIVANIENĖ - 66 Wimbledon St., Beckenham, W.A. 6107, tel. 

458 4326.
BRONIUS ŽALYS 9 Lloyd Ave., Yagoona, N.S.W. 2199, tel. 790 3101;
AGNĖ LU KŠYTĖ-MEILIŪNIENĖ - 9 Elwin St.. Peakhurst, N.S.W. 2210, tel. 

534 3489;
MARTINA RE1SGIENĖ 21 Casuarina Rd., Alfords Point, N.S.W. 2232. tel. 

543 1001;
EGLĖ ŽIŽYTĖ- GAR1CK - 28 North St.., Balmain, N.S.W. 2041, tel. 818 3393.
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Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, 
didelį moralinį smūgi patyrė lietuvių 
kolonija Brazilijoje. Po kelerių metų 
tuometinis prezidentas Janio Quardos 
sustabdė Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
atstovybių bei konsulatų veiklą. 
Pastangos atšaukti tą nelemtą dekre
tą ligi šiol nedavė vaisių.

Dabar atsirado kitas pavojus. Mūsų 
tautiečiai, veikliausi patriotai sensta 
ir miršta. Gali sužlugti tėvų lietuvy
bės tvirtovės, jeigu jų atžalos nestos 
jų vieton. Būtų gaila, jeigu mūsų 
tautiečių pastangos išlaikyti lietuviš
ką dvasią, papročius, dainas, šokius 
bei tautines ir religines įstaigas žūtų, 
nepalikdamos jokių pėdsakų.

Pagal rašytinius lietuvių šaltinius 
pirmoji didesnė emigrantų grupė (apie 
800 šeimų) į Braziliją atvyko apie 
1888 1890 metais.

Pagrindinė lietuvių emigracija pra 
sidėjo 1926 m. ir tęsėsi iki 1930 metų. 
Mažiausiai atvyko į Braziliją po 
Antrojo pasaulinio karo, maždaug 
1947 m. Pagal 1951 metų statistinius 
Brazilijos davinius tuo metu buvo 44 
803 lietuviai. 1976 m. Brazilijoje, 
švenčiant lietuvių emigracijos pen
kiasdešimtmetį, buvo sušauktas III 
pasaulio lietuvių jaunimo kongresas, į 
kurį atvyko 550 lietuvių iš dešimties 
šalių. Šia auksinės sukakties proga, 
Rio de Ženeire 1976 m. išleistas 
gražiai iliustruotas leidinys "Penkias
dešimtmetis 1926 - 1976".

Šiuo metu Brazilijoje žada paruošti 
ir išleisti naują leidinį "Septyniasde
šimtmetis - 1997"

Brazilijos lietuvių bendruomenė - 
antroji po JAV (Čikaga) pagal dydį 
laisvajame pasaulyje. 1970 metų 
duomenimis Brazilijoje gyveno apie 
100 000 lietuvių kilmės gyventojų, 
daugiausiai jų - San Paulo mieste, 
nors šiuo metu teigiama, kad lietuvių 
kilmės gyventojų Čia gerokai daugiau.

Lietuvių darbai ženklūs visose 
Brazilijos gyvenimo srityse. Pokario 
emigrantai (1947 - 1950 m.) įnešė 
dvasios ir įkvėpimo. Visame krašte 
pasklidę lietuviai sudaro Brazilijos 
lietuvių bendruomenę, bet iš tiesų jai 
priklauso tik sąmoningi lietuviai, kurie 
rūpinasi visų tautiniu likimu.

San Paulo mieste yra Vila Zelinos 
rajonas, pirmieji gyventojai - Lietu
vos emigrantai. Jo centre yra Lietu
vos aikštė "Pracia Lituania"", kurioje 
pastatytas paminklas Lietuvos nepri
klausomybei toks pat kaip Kaune, tik 
šiek tiek žemesnis. O priešais didinga 
lietuviška šv. Juozapo bažnyčia, 
kurioje pastoviai laikomos mišios 
portugalų ir lietuvių kalbomis.

Nemažai lietuvių gyvena Mooca 
rajone. Čia yra ir lietuviška klebonija. 
Labai aktyvūs mūsų tautiečiai kunigai 
Petras Rukšys ir Vytautas Bacevičius.

1FP organizacija Madelros saloje prie Afrikos renka parašus po peticija už 
Lietuvos nepriklausomybę. Nuotraukoje matomas plakatas skelbia: "Sovietų 
imperialistai siekia atimti iš Lietuvos nepriklausomybę. Protestuokite".

BRAZILIJOS 
LIETUVIAI

1888 metais, pažymint Brazilijos 
lietuvių kultūros savaitraščio "Mūsų 
Lietuva" 40 uosius metus, jie kartu 
su A. Petraičiu ir O. Silickaite 
parengė ir išleido nedidelį "portugalų 
- lietuvių, lietuvių portugalų" 
žodynėlį.

Brazilijos TFP organizacijos pirminių 
kas profesorius Plinio Correa de 
Oliveira, kuris pradėjo parašų rinkimo 
po peticija už Lietuvos nepriklauso
mybę akciją. Visame pasaulyje po šia 
peticija buvo surinkta 5,2 milijono 
parašų.

Nemažai lietuvių gyvena ir kitose 
Brazilijos valstijose bei miestuose, bet 
labiausiai kultūrinė lietuvių savimonė 
atsispindi San Paulo mieste. Čia buvo 
Lietuvos konsulatas, kuris įsteigė iki 
šiol veikiančią Lietuvių sąjungą 
Brazilijoje.

Pirmasis Lietuvos konsulas buvo dr. 
Petras Mačiulis. Tai vienas iš energin
giausių veikėjų. Drauge su kapelionu 
Čiuvinsku suorganizavo ir pastatė 
penkias lietuviškas mokyklas. Pradėtą 
darbą tęsė antrasis Lietuvos konsulas 
Povilas Gaučys. Trečiajam - Aleksan
drui Kolišaičiul teko pati liūdniausia 
dalia. Rusams užėmus Lietuvą, buvo 
palaidotos visos penkios mokyklos. 
Sąjungos valdyba buvo iš pagrindų 
pakeista. į ją išrinkta net ir beraščių 
žmonių. Mokytojai buvo sušaukti ir tą 
patį mėnesį atleisti. Kas dar mėgino 
dirbti, buvo sudarytos nepakenčiamos 
sąlygos. Visos mokyklos parduotos, 
išskyrus vienintelę Vila Belos mokyk
lą, pavadintą Didžiojo Lietuvos kuni 

galkščio Vytauto vardu. Ir šiuo metu 
virš šio pastato įėjimo puikuojasi 
Lietuvos herbas. Brazilijoje nėra 
lietuvių kalbos mokytojo, todėl šis 
pastatas laikinai išnuomotas.

Būtent Lietuvių sąjungos valdybos 
narių pastangomis, lietuvių nuosavy
bėje išliko minėta mokykla ir buvęs 
Lietuvos konsulato pastatas Mooca 
rajone (Lietuvos gatvė Nr. 67). 
Pažymint įvairias lietuviškas šventes, 
Čia vyksta lietuviški renginiai, kartą 
per savaitę susirenka Lietuvių sąjun
gos taryba. Šiuose tarybų susirinki
muose aptariami įvairių renginių, 
švenčių ar įvykių, susijusių su 
Lietuva, klausimai, renkamas nario 
mokestis šio pastato išlaikymo ir 
remonto darbams. Šiuo metu energin
gas šios sąjungos tarybos pirmininkas 
yra Algimantas Saldys, kilęs iš Telšių. 
Labai aktyvus visuose renginiuose, 
lietuvybės puoselėtojas, gražų amželį 
nugyvenęs Jonas Šepetauskas.

San Paule buvo net trys mišrūs 
lietuviški chorai. Pagyvenusių lietu
vių gretos retėja, senų beliko mažai, 
jaunimas nedaug prisideda prie kultu 
rinių renginių, o kalbančių lietuviškai 
irgi ne per daugiausiai. Šiuo metu 
veikia mišrus lietuviškas choras, 
kuriam vadovauja Viktoras Tatarū- 
nas. Jame dalyvauja ir veteranai 
Šepetauskai, Birutė ir Stasys Gerve- 
tauskai, daugelis kitų mūsų tautiečių.
Negalima nepaminėti pirmojo Brazi

lijos lietuvių bendruomenės steigėjo ir 
pirmininko, šiuo metu Lietuvių kata
likų bendruomenės pirmininko, Vila 
Zelinos klebono Juozo Šeškevičiaus, 
kuris kiekvienais metais prie bažny
čios organizuoja visiems norintiems 
lietuvių kalbos kursus. Šiuo metu J. 
Šeškevičius organizavo aukų rinkimą 
išsivaduojančiai Lietuvai. Dar 1990 
metų rugsėjo 9 dieną šventos Marijos 
pasireiškimo šventėje buvo paskelbta, 
kad surinkta per 5000 JAV dolerių. 
Brazilijos lietuviai iš širdies remia 
mūsų nepriklausomos Lietuvos atsta
tymą ir visiems linki ištvermės bei 
kantrybės.

Baigdamas noriu pasakyti, kad 
lietuviai, atvykę į šį didžiulį kraštą, iš 
pradžių patyrė daug vargo, daug 
ašarų išliejo iigėdamiesi savo gimto 
sios žemės. Bet jie džiaugėsi, kad 
gyvena laisvame krašte. Sėkmingai 
įsiliejo į šio krašto gyvenimą, visi 
gražiai įsikūrę, gyvena gražiuose 
namuose. Nerasi lietuvio, gyvenančio 
favelose ar dideliame skurde. Nuva
žiavus į Atikajų (69 km nuo San 
Paulo), kur lietuvių nupirkta 22 ha 
žemės, pasijunti kaip mažoje Lietu
voje. Tai nedidelis žemės lopinėlis 
kalnuose. Pagal lietuvių bendruome
nės nuostatus, čia gali statytis arba 
gyventi tik lietuviai. Čia nedidutė 
grakšti bažnytėlė, yra vieta poilsiui su 
svečių kambariais, kur kviečiami 
pailsėti su šeimomis ne tik vietiniai 
lietuviai, bet ir atvykstantys iš 
Lietuvos ar kitų kraštų.

Mūsų tautiečiai savo darbštumu 
įsigijo dideli autoritetą Brazilijos 
visuomenėje, daugelis užima gana 
aukštas pareigas. Pažvelgus į bet 
kurią liaudies ūkio šaką, būtinai atrasi 
ir lietuvišką pavardę.

Mums lietuviams Brazilijoje ir 
Lietuvoje reikia palaikyti glaudžius 
ryšius, padėti spauda. Galėtume 
atsiliepti ir į jų norą turėti lietuvių 
kalbos mokytoją. Lietuvybės išlaiky
mas yra mūsų bendras reikalas ir 
turime jį palaikyti kol dar visai 
neužgęso.

Jonas Kaminskas
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Apie 16.000 amerikiečių ir sujungi- . 
ninku karių atvyko į šiaurinį Iraką, 
kad apsaugoti nuo Saddam Hussein 
dalinių steigiamas prieglobsčio sto
vyklas kurdams pabėgėliams.

Irako vyriausybė pareiškė protestą 
prieš tokį žingsnį, tačiau sutiko 
praktiškai kooperuoti su sąjunginin
kais.

*
Balandžio 17 dieną Vašingtone 

prezidentas George Bush Tibeto 
lyderiui Dalai Lamai suteikė privačią 
audienciją, tuo iššaukdamas smarkų 
Kinijos protestą.

*
Rusų rašytojas Vladimiras Bukovs- 

kis, prieš penkiolika metų Vakarų, 
išgelbėtas iš sovietų kalėjimo kei
čiantis kaliniais, grįžo į Sovietų 
Sąjungą. Vos atvykęs į Maskvą, jis 
pareiškė, kad Sovietų Sąjungos žmo
nės turi išstumti komunistus iš 
vadovaujančių postų, jeigu nenori 
susilaukti bado ir pilietinio karo.

*
Prezidento M. Gorbačiovo vizitas 

Japonijoje neatnešė sovietams ap
čiuopiamų rezultatų. Japonai sutiko 
tik sušelpti Černobilio aukas bei 
ribotai paremti persitvarkymo refor
mas ekonomiškai, be didesnių įsipa
reigojimų. Už tai Sovietų Sąjunga 
sutiko pripažinti, kad jai po Antrojo 
pasaulinio karo prisijungtos keturios 
Kurilų salos sudaro ginčo objektą, dėl 
kurio demarkacijos ateityje gali būti 
tariamasi.

*
Geresnių rezultatų M. Gorbačiovas 

pasiekė, nuvykęs į Pietų Korėją. 
Susitarta bendrai dirbti prie gamtinių 
dujų projekto bei pasirašyta plati 
ekonominio bendradarbiavimo sutar
tis.

§ Sovietų Sąjunga, ruošdama dirvą M. 
§ Gorbačiovo vizitui Pietų Korėjoje, 
7 išvystė didelį spaudimą savo globoti- 
į nei Šiaurės Korėjai, kad pastaroji 
v sutiktų įsileisti Tarptautinės atominės 

energijos agentūros inspektorius. Pie- 
(į tų Korėja, JAV bei Japonija tvirtina, 
■į kad Šiaurės Korėja slapta gamina 
§ branduolinius ginklus.

§
§
§

Sovietai pagrasino Šiaurės Korėjai, 
jog nutrauks prekių tiekimą bei bet 
kokį kitą bendradarbiavimą, jei Šiau
rės Korėja nesutiks būti inspektuoja
ma.

§ 
§ 
§
§ 
§ 
§

M. Gorbačiovui lankantis Azijoje, 
Rusijos Federacijos prezidentas Boris 
Jelcin apsilankė Prancūzijoje, Štras- 
burge, kur susitiko su Europos 
parlamento nariais. Paryžiuje Boris 
Jelcinui buvo suteiktas trumpas susi
tikimas su prezidentu F. Miterrand.

*
J Papua Naujosios Gvinėjos karinis 
< dalinys išsilaipino separatistinėje 
įį Bougainville saloje ir užėmė šiaurinę 

jos dalį. Šis žingsnis prasilenkė su 
(į, sausio mėnesį pasirašyta paliaubų 
iį sutartimi su sukilėliais Bougainville 
§ saloje. Tačiau Papua Naujosios Gvi

nėjos vyriausybė išsigynė, jog tai, esą, 
įvykę be jos žinios, o kariškiai buvę 
pakviesti vietinių gyventojų.

*
Peru valstybėje įsisiautėjusi chole

ros epidemija ėmė sklisti ir į 
kaimyninius kraštus Ekvadorą ir 
Braziliją. Epidemijos plitimas sudaro 
ypatingai didelį pavojų čiabuviams 
Amazonės baseino gyventojams.
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^SPORTAS
LIETUVOS IRKLUOTOJAI ADELAIDĖJE

Australijoje viešėję Lietuvos ir 
kluotojai balandžio 1 dieną atvyko j 
Adelaidę, kur dalyvavo Australijos 
irklavimo pirmenybėse.

Apgyvendinti Adelaidės lietuvių 
šeimose, jie beveik visą laiką praleido 
treniruotėse ir varžybose, kurios 
truko septynias dienas. Tenka apgai
lestauti, kad svečių įsipareigojimai 
paliko tik labai nedaug laiko paben
drauti su jais, aprodyti Adelaidės ir 
apylinkių įdomesnius turistinius ob
jektus. Balandžio 6 dieną, pasibaigus 
varžyboms Adelaidės "Vyčio" sporto 
klubas ir sporto rėmėjai Stalbų 
sodyboje surengė svečiams iešminę. 
Joje irkluotojai turėjo progą pagaliau 
atsipūsti po du mėnesius trukusių 
įtemptų varžybų. Besivaišinant pasi
keista kalbomis - Lietuvos irkluotojus 
sveikino " Vyčio" klubo pirmininkas K. 
Pocius ir Lietuvos tautinio olimpinio 
komiteto atstovas J. Jonavičius, 
svečių vardu dėkojo jų vadovas 
Vytautas Briedis ir įteikė adelaidiš 
kiams dovanėles.

Sekmadieni svečiai apsilankė Lie
tuvių namuose ir apžiūrėjo Adelaidės 
lietuvių muziejų.

Balandžio 10 -tąją, palydėti būrelio 
Adelaidės lietuvių, svečiai išskrido 
namo, žadėdami vėl ateinančią vasarą 
grįžti į Australijos irklavimo pirmeny 
bes, į kurias juos pakvietė australų 
klubas "Power House", ir kuris šią 
Lietuvos vasarą mūsų irkluotojų 
kvietimu atsilygins vizitu į Lietuvą.

Prieš išskrendant Lietuvos irkluo ■ 
tojų grupės vadovas Vytautas Briedis, 
paprašytas taip apibūdino viešnagės 
Adelaidėje įspūdžius:

"į Adelaidę atvykome iš Melbourne, 
kur vasario 8 dieną, irklavimo klubo 
Power House" kvietimu, dalyvavome 
visoje eilėje varžybų Melbourne, 
Carrume, Geelonge ir Ballarate, viso 
net aštuoniose regatose. Kadangi 
Lietuvoje buvo žiema, atvykome į 
Australiją keturis mėnesius neirklavę, 
todėl treniruotėse teko forsuoti 
pasiruošimą varžyboms. Jos vyko jau 
kitą savaitgalį, o mes norėjome kuo 

SPORTO NAUJIENOS
• Neseniai Amerikoje viešėjo Vilniaus 
"Žalgirio" futbolo komanda. Po rug- 
tynių Floridoje, kur lietuviai žaidė su 
vietos koledžo komanda, rugtynėms 
pasibaigus, du žaidėjai viešbutyje 
paliko raštęlį: "Negrįšim, nepykit". 
Tai buvo V. Žuromskas ir G. 
Kavaliauskas. Abu jie aštuoniolikme
čiai ir vėliau savo negrįžimo priežastį 
aiškino, kad grįžus į Lietuvą, jie bijo 
būti sugautais ir atiduotais į tarnybą 
sovietų armijoje. Amerika, po pasku
tiniųjų sausio mėnesio įvykių Lietu 
voje, besislapstantiems nuo prievarti
nio ėmimo į armiją, suteikia labai 
palankų statusą.
• Didįjį penktadienį Lietuvoje, vienu 
metu net penkiuose stadionuose 
prasidėjo šešiasdešimt septintasis 
Lietuvos futbolo čempionatas. Nepa
prastai iškilmingas šventės atidary
mas įvyko Vilniaus "Žalgirio" stadio
ne. Grojo dūdų orkestras, buvo 
pagerbti sporto veteranai, jiems 
paskirtos specialios nemokamos vietos 
ir jie apdovanoti specialiomis gairelė
mis bei suvenyrais. Čempionatas vyks 
vienu ratu ir keturiose pajėgumo 
lygose.
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geriau sudalyvauti. Tačiau ilgą laiką 
atitrūkus nuo Lietuvos, artimųjų, ir 
esant neįprastoms klimatinėms sąly
goms, daugeliui įspūdžių, susitikimų, 
įtemptos varžybos, treniruotės išvar
gino irkluotojus ir apleisdami Mel 
bourną jie jau neturėjo daug jėgų.

Adelaidėje į Australijos čempionatą 
buvo suvažiavę virš 500 stipriausių 
irkluotojų iš visų valstijų.

Konkurencija buvo labai didelė, nes 
Australijoje tai irklavimo sezono 
pabaiga ir svarbiausios varžybos - 
atranka į Australijos rinktinę, kuri 
dalyvaus pasaulio čempionate šių 
metų rugpjūčio mėnesį Vienoje.

Mūsų irkluotojai dalyvavo dvivie
čių, keturviečių su vairininku ir be 
vairininko klasėse. Kaip minėjau, 
mūsų irkluotojai buvo gan nuvargę, 
bet kadangi labai norėjome gerai 
sudalyvauti Australijos čempionate, 
mums gavosi perdaug varžybų.

į finalinius plaukimus patekome tik 
keturviečių be vairininko klasėje. 
Čempionais šioje klasėje tapo Mel
bourne "Mercantile" ir Meibourno 
universiteto klubų jungtinė įgula, kuri 
praėjusiais metais iškovojo pasaulio 
čempionų vardus, o mes lietuviai 
atplaukėme ketvirti ir pralaimėjome 
čempionams atstumu truputį ilgesniu, 
negu du valties ilgiai, nors Melbourne 
buvome jiems pralaimėję tik valties 
ilgiu.

Mes treneriai iš to pasidarėme 
išvadas ir, jei atvyksime ateinančiais 
metais, tai planuosime tikslingą pasi 
ruošimą Australijos čempionatui. Esa
me patenkinti dalyvavimu varžybose, 
kadangi pasiekėme pergalių, o kas 
svarbiausiai, garsinome Lietuvos var
dą tokioje šalyje, kur sportas, tame 
tarpe ir irklavimas, yra labai populia
rus ir aukšto lygio". - baigė Vytautas 
Briedis.

Tenka apgailestauti, kad Adelaidė 
je mūsų irkluotojams labai trūko 
moralinės paramos, kadangi Westlakes 
lenktynių trasoje jų varžybas stebėjo 
tik saujelė lietuvių.

J. Jonavičius

• Pirmą kartą Vilniaus sporto rūmuose 
įvyko taip vadinamas "Las Vegas 
filialas". Čia sukosi vokiškos ruletės, 
vyko graži programa. Norintieji 
dalyvauti vakare už bilietą turėjo 
sumokėti 10 rublių, o sportininkai, 
turintys pasižymėjimo ženklus, mokė
jo po 5 rublius. Buvo laikomasi bendrų 
kazino taisyklių į salę vyrai 
įleidžiami tik su frakais ir be žmonų, 
kai tuo tarpu iš moterų galėjo 
dalyvauti tik našlės ir tik labai lengvai 
apsirengusios. Rūkyti buvo leidžiama 
tik cigarus.

• Lietuvos "Sporto" laikraštis pirmą 
kartą sporto istorijoje rengia devinto
jo dešimtmečio (1980 1990) populia
riausio sportininko rinkimus, kurį 
išrinks šio laikraščio skaitytojai. Jau 
pradėti spausdinti šio dešimtmečio 
geriausių ir populiariausių sportinin 
kų aprašymai ir nuotraukos. Laikraš
čio redakcija paskyrė nemažai prizų, 
kuriuos gaus skaitytojas, iš eilės 
atspėjęs 5 geriausius Lietuvos sporti
ninkus.
• Vilniuje buvo susirinkę Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos respublikų sporto

pusi. 6 —

Po pamaldų skirtų sportininkams Melbourne. Iš kairės: kunigas J. Petraitis, 
vyskupas A. Vaičius, kunigas P. Dauknys, Ant. Laukaitis ir ALFAS pirmininkas 
R. Ragauskas.

vadovai su delegacijomis. Jie oficialiai 
įteisino bendrus susitarimus, plėtojant 
kūno kultūros ir sporto sąjūdžius 
sekantiems penkeriems metams. Susi 
tikimo metu buvo aptarta daugybė 
bendrų sportinių reikalų, pasiūlyta 
steigti bendrą informacijos centrą, 
poligrafijos bazę, bendras sportines 
loterijas, o taip pat ateityje įrengti 
bendrą Baltijos respublikų dopingo 
tyrimo laboratoriją bei materialinį 
sporto fondą. Suvažiavimas praėjo 
labai gražioje ir darbingoje nuotaiko
je, išreikšta viltis, kad ir ateityje visų 
trijų Baltijos valstybių sportininkai 
artimai ir draugiškai bendradarbiaus. 
Lietuvą šiame susitikime atstovavo 
Kūno kultūros ir sporto departamento 
direktorius Algirdas Raslanas.
• Kaip teko girdėti, gegužės 11 dieną 
Sydnejaus koviečiai sportininkai ve
teranai ir buvę gausūs jų rėmėjai 
nusprendė paskirti prisiminimams ir 
susitikimui su buvusiais sporto drau
gais. Sis renginys sutaps su jubiliejiniu 
sporto klubo keturiasdešimtmečio ba
lium Sydnejaus lietuvių namuose. 
Paskutiniuoju metu labai ir net labai 
sumažėjo, dar ne taip seniai buvę 
populiarūs, Sydnejaus baliai. Vyrės 
nieji jau nebenori tiek daug baliavoti 
vakarais, baiminasi policijos keliuose 
namo, o jaunieji baliavoja visai kitaip, 
ir visai kitur. Tačiau visi jie, nežiūrint 
amžiaus skirtumo, yra koviečiai, visi 
jie gina, ar gynė tas pačias sporto 
klubo "Kovo" spalvas, ir bendrą kalbą 
jie visada suras, baliaus nuotaika vis 
taip pat bus maloni ir linksma. Visi jie 
tą dieną susirinks pagerbti savo jau 
žilagalvį sporto klubą. Taigi iki 
pasimatymo su koviečiais.
*
©Vilniuje įvyko Lietuvos sporto 
žurnalistų federacijos susirinkimas. 
Šiai sporto žurnalistų federacijai 
priklauso 36 žurnalistai, nors po 
Spaudos rūmų ir Lietuvos televizijos 
bei radijo okupacijos, daugelis šiuo 
metu normalių sąlygų darbui neturi. 
Fderacljos pirmininku ir vėl išrinktas, 
neseniai viešėjęs pas mus Australijoje, 
"Sporto" vyr. redaktorius A. Kru
kauskas, pirmininko pavaduotoju tapo 
televizijos sporto komentatorius V. 
Janiūnas, atsakinguoju sekretoriumi 
"Sparnų" vyr. redaktoriaus pavaduo
tojas K. Kilčiauskas, nariais - "Lie 

tuvos ryto" reporteris A. Matulevičius 
ir "Kario" redaktorius B. Cekanaus 
kas.

• Lietuvos krepšinio federacija išlei
do aiškinamąjį krepšūlio žodyną. 
Žodyną parengė prof. St. Stonkus 
(žaidęs Meibourno olimpiadoje), A. 
Pribušauskaitė ir D. Masaitienė. Iki 
šiol tokio krepšinio terminų žodyno 
išleista nebuvo. Žodyne terminai 
išdėstyti atskirais lizdais ir enciklo- 
pediškai aiškinami lietuvių, anglų ir 
rusų kalbomis.
• Miunchene įvykusiame Lietuvos 
sporto vadovų susitikime su Tarptau
tine krepšinio federacija (FIBA) buvo 
aptarti Lietuvos krepšinio federaci
jos, kuri į FIBA buvo priimta 1936 
metais, grąžinimo galimybės klausi
mai. Prieš vykstant į šį susitikimą,buvo 
išanalizuota archyvinė medžiaga ir 
niekur nerasta dokumentų apie Lietu 
vos pašalinimą iš minėtos organizaci
jos. Tarptautinė krepšinio federacija 
ir jos generalinis sekretorius B. 
Stankovičius iš Jugoslavijos, labai 
palankiai nusiteikę Lietuvos atžvilgiu, 
tačiau galutinį jų prendimą kol kas 
sulaiko politiniai klausimai. Nuo šiol 
FIBA Lietuvą rems ir B. Stankovičius 
pažadėjo tuo klausimu kalbėtis su 
Sovietų Sąjungos krepšinio federaci
jos prezidentu V. Syču. Jis numato 
Miunchene surengti susitikimą tarp 
Baltijos valstybių ir Sovietų Sąjungos 
krepšinio federacijų vadovų. Lietuvos 
krepšinio federacija nuo šiol gaus visą 
FIBA medžiagą ir bus kviečiami 
stebėtojais į FIBA renginius, teisėjų 
ir trenerių seminarus ir kl. Lietuvą 
šiame susitikime atstovavo Lietuvos 
krepšinio federacijos prezidentas St. 
Stonkus, trenerių tarybos pirmininkas 
V. Bimba ir atsakingas sekretorius A. 
Ivašauskas.

Paruošė Antanas Laukaitis

ŠACHMATAI
AUstraliJos lietuvius šachmatinin

kus IV Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynėse atstovaus V. Liūgą, V. 
Šneideris ir S. Rimkus. Turnyras vyks 
Marijampolėje.

Jeigu atsirastų daugiau šachmati
ninkų, norinčių vykti į Lietuvą, 
prašome pranešti "M. P." redakcijai.

„KOVO“ Jubiliejinis Balius gegužės mėti. 11d., 
šeštadienį, 8 v. v. Lietuvių Klube, Bankstowne
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Gerbkime nuosavybę
Atkelta iš 2 pusi.

(paaugs vaikai, įsigys žemės ūkio 
technikos, persikvalifikuos) galės pa
tys pabandyti.

Kaip vertinate Vyriausybės 
nutarimą apie vienkartines išmokas?

- Lietuvoje vieningai kalbama apie 
išmokų būtinumą. Mums atrodo, kad 
pirmiausiai reikėjo apskaičiuoti kokią 
sumą valstybės turto reikės grąžinti 
teisėtiems savininkams.

- Jūs manote, kad turto grąžinimo 
(statymas turėjo būti priimtas anks
čiau už butų privatizavimo?

- Be jokios abejonės. Pastangos 
trūks - plyš išparduoti butus, o po to 
svarstyti buvusių savininkų pretenzi
jas, yra destrukcijos pavyzdys.

- Privatizuojant nebus parduodami 
namai, ( kuriuos gali būti pareikštos 
pretenzijos?

NEWCASTLE LIETUVIŲ GYVENIME
Velykinės tradicijos tarp Newcastle 

lietuvių yra vienos iš patvariausių. 
Jau virš trisdešimties metų, kaip maži, 
jauni ir seni buriasi velykmetyje, 
nešini dailiai išmargintais kiaušiniais.

ir šiais metais, saulėtą Atvelykio 
sekmadieni Speers Pointparke ant 
ežero krantų susirinko arti keturias
dešimties tautiečių, kad pagerbtų 
senas tradicijas. Nuotaika velyklškai 
linksma. Kad ir ne tas metų laikas Čia: 
saulutė lyg Ir pavasario, bet melsvos 
padangės fone šlamėjo rudens auksu 
nuspalvinti medžiai.

Po pačiu didžiausiu medžiu buvo 
išdėlioti Velykų margučiai, prizai už 
gražiausius, na, Ir loterijos fantai, 
tarp kurių akį traukė Donatos 
Bajallenės padovanotas milžiniškas 
tortas.

Susibūrę aplink parko stalus, tau
tiečiai vaišinosi patys ir vieni kitus 
atsivežtais skanumynais ir įvairiomis

AIDIELAIDIEJIIE
Adelaidės pensininkų klubo metinis 

visuotinis susirinkimas įvyko balan
džio 11 dieną Lietuvių namuose. 
Susirinkime dalyvavo 101 narys. 
Susirinkimui pirmininkavo V. Neve- 
rauskas, sekretoriavo K. Vanagienė.

Klubo pirmininkas M. Pareigis savo 
pranešime paskelbė, kad klubas šiuo 
metu turi 235 narius. Pirmininkas taip 
pat papasakojo apie darbingą pereitų 
metų klubo veiklą, kiek daug darbo 
buvo įdėta ruošiant (vairius renginius, 
pasidžiaugė puikiu valdybos narių 
sutarimu, padėkojo valdybos narių 
žmonoms, kurios labai daug prisidėjo 
ruošiant maistą ir kt. Buvo pasakyta 
apie visą eilę aukų (vairių organizaci
jų rėmimui. Lietuvai remti paaukota 
3.430 dolerių, (skaitant 520 dolerių 
"kruvinojo sekmadienio" aukoms. 
Baigdamas savo pranešimą, pirminiu- i

SAUSIO TRYLIKTOSIOS FONDAS
"Sausio 13- sios" fondui aukojo: 
200 dolerių - Q. King (700);
40 dolerių - J. ir O Skimbarauskai;
25 dolerius - J. Paragienė (35);
20 dolerių - G. Jokubaitienė.
A.a. Pranui Šarkiui mirus, vietoje

PAGALBA
Fondui "Pagalba Lietuvai" per 

Pertho Apylinkės valdybą aukojo:
po 50 dolerių - B. Širvaitis, O. 

Žuromskienė;
10 dolerių - V. Baszak.
Dėkojame visiems aukojusiems Lie-

- Dalis tokių namų jau parduota. 
Kartais viename name gyvena ir 
buvęs savininkas, ir žmonės, sugebėję 
nusipirkti butus. Padaryta neteisybė, 
kurią reikėtų atitaisyti. Mūsų sąjun
gos Kauno skyrius reikalauja grąžinti 
pinigus tiems žmonėms ir anuliuoti 
butų pardavimo aktą. Mes turim 
sąrašus žmonių, kurie pretenduoja | 
konkrečius namus.

Kiekvienam žmogui ekonomiškai 
tikslinga apvogti kitą žmogų. Dauge
lis taip elgiasi - neša iš gamyklų, 
kolūkių klek gali. Moraliniai kriterijai 
turėtų būti visų svarbiausi. Būtina 
gerbti žmogaus nuosavybę.

- Dėkoju už pokalbi.
Kalbėjosi Antanas Ališauskas

("Lietuvos aidas")

"sunkelėmis". Tuo pačiu pasidalinta 
vietinėmis naujienomis, anekdotais ir 
žiniomis iš Lietuvos. Paaiškėjo, kad 
keletas šių metų viduryje jau rengiasi 
kelionei į Tėvynę.

Pagaliau "teisėjais" buvo pakviesti 
Žibutė Kišonienė ir Rokas Lapinskas. 
Jie išrinko tris pačius gražiausius 
margučius. Pirmą ir antrą prizus 
laimėjo seserys Veronika ir Rima 
Kristensen, o trečią - Benigna 
Zakarauskaitė. Po to, Martai Zaka
rauskienei vadovaujant, pravesta 
linksma loterija (tortą pačiupo Česlo
vas Zakarauskas!).

Kadangi šįkart buvo rinktasi vėlo
kai, pirmą kartą po tiekos metų 
pristigo net ir margučių ridenimui - 
saulutei jau žemokai paslinkus, buvo 
laikas namolio ir per parką nuskambė
jo "Eisim, broleliai, namo..."

Viktorija Kristensen 

kas prašė esamą valdybą ateisti iš 
einamų pareigų ir išrinkti naują.

Pagal darbotvarkę, po to sekė 
(vairus pranešimai, kol atėjo laikas 
rinkti naują klubo valdybą. Siūlyti 
(vairūs kandidatai, tačiau visi savo 
kandidatūras išstatyti rinkimuose at
sisakė. Susirinkime, po ilgai trukusių 
diskusijų ir pertraukos, buvo vienbal
siai pasiūlyta palikti senąją klubo 
valdybą, kuri, suprasdama klausimo 
rimtumą, sutiko ir toliau eiti savo 
pareigas tik su naujomis talkininkėmis 
ir tik laikinai. Susirinkusieji patenkinti 
paplojo valdybos narių sprendimui.

Susirinkimo pirmininkas V. Neve- 
rauskas, susirinkimo vardu, naujai 
valdybai palinkėjo geros sėkmės ir 
susirinkimą uždarė Lietuvos Himnu.

Ona Baužienė

gėlių aukojo:
po 20 dolerių - L. ir M. Malakūnal 

(25), M. ir E. Eimučiai (40);
10 dolerių - J. Šėklenė.
Nuoširdžiai dėkojame už aukas.

G. Gasiūnienė

LIETUVAI
tuvai.

Iki šiol Pertho lietuviai šiam fondui 
paaukojo 17.625, 75 dolerius.

J. Čyžas
Aukų rinkėjas Perthe

SIUNTINIAI Į SOVIETŲ SĄJUNGĄ
Sovietų Sąjungos pašto administracija pranešė, kad, šalyje esant krizinei 

ekonomijos padėčiai, sovietų valdžia specialiu potvarkiu pakeitė pašto 
siuntinių, kurie bus siunčiami kaip humanitarinė pagalba, gavimo tvarką.

Negendantys maisto produktai, medicininiai (rankial, medikamentai, 
avalynė, viršutiniai ir apatiniai drabužiai, patalynė šalyje gyvenatiems 
žmonės bus pristatomi nedelsiant ir nereikalaujant iš jų išpirkimo mokesčio, 
jeigu jie tikrai nėra skirti komerciniams reikalams, perpardavinėjimui.

Ant šių siuntinių turi būti užrašoma: "Humanitarian Aid".

A. + A Eugenijui Dryžai
mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą sūnums Giedriui, Vytautui, 
Algirdui ir Sauliui bei jų šeimoms.

Sydnejaus lietuvių klubo valdyba

A. + A Eugenijui Dryžai
mirus, gilią užuojautą reiškiame sūnums Giedriui, Vytautui, Algirdui, 
Sauliui, Joanai Dryžienei ir jų šeimoms.

Elena ir Pranas Matiukai

A. + A. Pranui Šarkiui
mirus, dukras Meilę, Birutę ir sūnų Rimą su šeimomis giliai užjaučiame 
ir kartu liūdime

Geelongo skautų Šatrijos
tuntas

A. + A Eugenijui Dryžai
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jo sūnums Giedriui, Vytui, 
Aliui, Sauliui ir jų šeimoms.

B. ir R. Ramanauskai,
D. ir M. Šumskai,

V. ir J. Ramanauskai

S v. Rašto tyrinėtojų skelbimai
Tuo tarpu, kuomet kiekviena žmo

nijos padermės gentkartė atsirado, ji 
tuojau turėjo progos prityrimais susi
pažinti su nuodėme ir su jos sėkmėmis, 
ir po to kiekvienas laikinai užminga 
mirties miegu. Besimuoju gi Kristaus 
karaliavimo metu, kuomet žmonija 
buvo atsteigta, jos dabartiniai prityri
mai bus labai naudingi ir pagelbbigi 
(vertinti palaiminimas kokie bus 
gaunami paklusnumu dieviškiems (sta
tymams, kurie tuomet bus vykdomi.

Einant šiuo labai išmintingu patvar
kymu, kiekvienam Adomo vaikui bus 
duota proga prityrimais susipažinti su 
geru ir blogu, ir tokiu būdu žmonės 
galės išsirinkti vieną ar kitą, kurie 
išsirinks gera ir perims per Kristų, 
mūsų Atpirkėją teikiamąją Dievo 
malonę, galės tuomet turėti amžinąjį 
gyvenimą.

(VAIRIAUSIA DIEVO IŠMINTIS
Efeziečiams 3:10 Apaštalas Povilas 

kalba apie įvairiausią arbą tūleriopą 
Dievo išmintį. Čia Apaštalas aiškina, 
kad šita įvairiausia Dievo išmintis yra 
rodoma net angeliškiems sutvėrimams 
visatoje. Jiems tai yra ypatingai 
apreikšta Dievo apsiėjimas su bažny
čia šioje gadynėje. Tai'reiškia, kad 
Dievo sutvėrimai kituose gyvenimo 
laipsniuose turi naudos, matydami 
dieviškojo plano veikimą žmonijos 
padermės išgelbėjimui nuo nuodėmės 
sėkmių.

Išsirinkime ir prirengime bažnyčios, 
kuri ateityje bendradarbiaus su Jėzu
mi jo karalystėje, žuvusios žmonijos 
atsteigime, dar aiškiau pasirodys die
viškoji išmintis. Kaip išmintingi šitie 
nupuolusios padermės atstovai turi 

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

būti išsirinkti ir prirengti mokinti ir 
laiminti tos pačios padermės žmones 
jiems tarpininkaujant būsimoje ga
dynėje.

Jų kvalifikacijos ištyrimas taip pat 
yra išmintingas: jie turi mylėti Dievą 
aukščiausia meile, savo gi artimą taip 
nesaumylingai, kad jie jau linksmai 
naudoja savo gyvybes jiems tarnauda
mi, nežiūrint į tai, kad jų tarnavimas 
netobulas, nes tuo būdu jie tegalės 
būti išaukštinti ir pasieks garbingą 
ateities tarnavimą, kuriuo bus aktua
liai suteiktas visai žmonijai gyveni
mas. Tą patį dalyką Apaštalas Povilas 
vadina krikštu už mirusius. - I Kor. 
15:29.

Taip, kurie dabar seka Jėzaus 
pėdomis, tie karaliaus su juo tūkstant
metinėje karalystėje. Tos karalystės 
tikslas yra atsteigimas visos žmonijos 
į prarastąjį žemiškąjį rojų. Per tą 
tūkstanti metų Kristus ir jo bažnyčia 
eis tarpininko pareigas mokindami ir 
laimindami pasaulį; ir pagaliau sugra
žins žmones į vienybę su savo Kūrėju. 
- Apr. 20:4; Ap. Darb. 3:20, 21; Ap. 
Darb. 15:16,17.

Taip mes matome, kad Dievo planas 
parodo jo meilę, jo teisybę, jo galybę 
ir jo išmintį. Juo nuodugniau mes 
pažįstame šitą planą, tuo geriau mes 
galime matyti tenais apreikštąjį 
garbingąjį Dievo pobūdį. Pasinaudo
jant Dievo plano šviesa, net ir 
esamojo laiko aštrūs prityrimai, ku
riuos žmonija turi pergyventi, pasida
ro suprantami, nes mes žiūrime į juos 
turėdami mintyse stebuklingąjį Dievo 
patvarkymą visų žmonių palaimini
mui.

"Mūsų Pastogė" Nr.17 199L4.29 pusi. 7
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Inf orma ci j a
Aukos

Mūsų Pastogei
„Mūsų Pastogei“ aukojo
M. Prašmutienė vic. 
C. Čekanauskas W.A.

Po gegužinių pamaldų mirusių 
motinų lankymas ir maldos lietuvių 
kapinėse Rookwood.

Prelatas P. Butkus

I
I
I
I

SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

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

I

I

PAGALBA LIETUVAI

IEŠKO

I

Klubo vedėjas Petras Kapočius pateikė daug įdomių minčių klubo 
veiklos pagyvinimui. Tikimės, kad netrukus matysime ir rezultatus.

Gegužės 12 dieną (sekmadienį), St. 
Joachims bažnyčioje Lidcombe 11.30 
vai. ■ pamaldos už gyvas ir mirusias 
motinas.

Šiuo metu pradėtas klubo tvarkymas. Pradėjome nuo valgyklos, po 
to seks dažymas ir kiti darbai.

Netrukus klubas žada įsigyti naujų pokerio mašinų. Narių laukia 
malonus siurprizai, jas pristatant.

S20
$50

Lietuvių namų vedėjas Petras Kapočius ir valdyba dėkoja mūsų 
nepavargstantiems pagalbininkams ir tarnautojams už įdeflamą darbą 
ir rūpesti mūsų namams. •
Trečiadieniais klube nuo 6 vai. vakaro ir šeštadieniais nuo 1 vai. po 

pietų Jūsų laukia įvairių patiekalų "Smorgasbord". Kviečiame visusl

I Penktadieniais nuo 7 vai. iki 8 vai. po pietų rengiama "Linksmoji 
valanda", kurios metu gėrimai bus parduodami pigesnėmis kainomis.

Kviečiame visus.

Gegužės mėn. 5 dieną (sekmadienį), 2.30 vai. po pietų Sydnejaus 
sporto klubas "Kovas" Lietuvių namuose rodys videofilmą apie 
paskutiniojo laikotarpio politinę padėtį Lietuvoje Ir krepšinio turnyro 
finalines varžybas tarp Kauno "Žalgirio" ir CASK ( arm.rinktinė).

Gegužės mėn. 5 dieną (sekmadienį), 
2.30 vai. po pietų Sydnejaus sporto 
klubas "Kovas" Lietuvių namuose 
rodys

nuo 2.500 dolerių.
..nuo 2.100 dolerių.
.nuo 1.900 dolerių.

nuo 1.950 dolerių.
(per N.Z., Havajus).......... nuo 1.500 dolerių.
N.Z., Havajus)...............nuo 1.800 dolerių.
N.Z., Havajus).............. nuo 1.500 dolerių.
Melbourno, Sydnejaus ir atgal.....nuo 1.900 dolerių.

SYDNEJUJE
"MARIJA. MARIJA - PALENGVINK 

VERGIJĄ!"

Štai ir vėl artėja Marijos mėnuo - 
gegužė! Kai šiuo momentu tėvynėje 
nepaliauja skambios giesmės ir mal
dos. krikščionių pagalbos Marijai - šių 
metų gegužėje ypač uoliai, šeimose ir 
privačiai, junkimės ir mes maldose su 
savo broliais j gegužės Karalienę 
Mariją!

GEGUŽINĖS PAMALDOS
Kas sekmadienį St. Joachims baž 

nyčioje Lidcombe, tuoj po 11.30 vai. 
šv. Mšių.

Kas penktadienį Sydnejaus Lietu
vių namuose.Bankstowne -skaityklos 
kambaryje, 7. 15 vai. vakare, prieš 
choro repeticiją.

Tėvynei reikia aukų ir musų balso 
pasaulyje, tačiau reikia ir dvasinių 
aukų ir mūsų maldos balso Visagaliui.

Ypač gegužės 13 d. - Patintos 
Marijos dienoje susikaupkime maldoje, 
nes jau prieš 40 metų musų tėvynė 
Lietuva ir viso pasaulio lietuviai buvo 
paaukoti Marijos Nekalčiausiajai Šir
džiai.

MOTINOS DIENA

Fondui "Pagalba Lietuvai" per 
Sydnejaus Apylinkės valdybą aukojo: 

200 dolerių - S. Radzevičius;
50 dolerių - V. ir J. Jonužiai;
20 dolerių - N. Brennan.
A.a. Eugenijui Dryžai mirus, vietoje 

gėlių, 20 dolerių aukojo E. ir P. 
Nagi ai.

Nuoširdžiai dėkojame visiems au
kojusiems Lietuvai.

J. Mickienė
Sydnejaus Apylinkės valdyba

Prašome atsiliepti Romą Lapinską, 
gini. 1910 metais Gruzdžių valsčiuje, 
Buveinių kaime. Žinoma, kad gyveno 
Australijoje.

Rašyti V. A., 10 Lorna Ave., North 
Ryde, 2113 N.S.W.

VIDEOFILMĄ
apie paskutiniojo laikotarpio politinę 
padėtį Lietuvoje ir krepšinio turnyro 
finalines varžybas tarp Kauno "Žal
girio" ir CASK (sovietų armijos 
rinktinė).

Sporto klubo "Kovo 
valdyba

SPECIALISTAI ORGANIZUOJA 
KELIONES Į LIETUVĄ

SKRIDIMAI I VILNIŲ
* Qantas & Aeroflot per Singapūrą - 2.105 doleriai.
* All Nippon per Tokijo (veltui) į Maskvą - 2.475 doleriai.
* Thai & SAS per Kopenhagą į Rygą - 2.880 dolerių.
* Qantas & Finair per Helsinkį į Taliną - 2.535 doleriai.

PATARNAVIMAI IR APSIGYVENIMAS LIETUVOJE
* Transportas: automašina daugiausiai 3 asmenims (įskaitant pietus) 
sutinka atvežti keleivius iš Talino į Vilnių, arba Kauną - 205 doleriai. 
Ta pati kelionė, važiuojant iš Rygos - 120 dolerių.
* Automašinos išnuomavimas: "Lada" arba "Niva" - 12 dolerių per 
dieną, neribojant pravažiavimo kilometrų.
* Iškvietimai, vizos: gauname iškvietimus ir sutvarkome vizas per 
šešias savaites.
* Apsigyvenimas: viešbučiuose nuo 64 dolerių už naktį, butai - nuo 
310 dolerių į savaitę.

Jau laikas užsakyti keliones į IV Pasaulio lietuvių žaidynes.

SYDNEJUJE skambinkite E. Šniukš- 
tienei, ar Jayne telefonu 262 1144. 
Penktas aukštas, 75 King St. Pilną 
informaciją gausite, paskambinę S. 
Kašiui tel. 796 8395.
MELBOURNE skambinkite Vicky, ar 

Katrina telefonu 600 0299, 343 Little 
Collins St.

I 
I
I 
I

Sydnejaus sporto klubas "Kovas", švęsdamas savo veiklos 
keturiasdešimties metų sukaktį, šių metų gegužės mėn. 11 dieną 
(šeštadienį), Sydnejaus lietuvių namuose Bankstowne rengia

JUBILIEJINĘ BALIŲ
Baliaus metu bus gera programa, puiki muzika, " išvykos i Lietuvą" 

loterijos traukimas, veteranų susipažinimas su jaunaisiais koviečiais 
ir, kaip visuomet, puiki ir linksma nuotaika. Kviečiami visi, ypatingai 
buvusieji koviečiai ir sporto rėmėjai.

Baliaus pradžia 7.30 vai. vakaro. įėjimas 15 dolerių suaugusiems ir 
10 dolerių jaunimui iki 16 metų. Stalus galima užsisakyti pas E. 
Lašaitį telefonu 743 118, S. Gustafson telefonu 708 6424, A. Laukaitį 
telefonu 7 98 0306 ir valdybos narius. Sporto klubas »Kovas..

PIGIAUSIOS KELIONES Į UŽSIENĮ
KAINOS TEN IR ATGAL.

Vilnių, Kauną, Palangą (per Singapūrą) nuo 1.900 dolerių.
Vilnių (per Tokijo) ... 
Vilnių (per Vokietiją) 
Europą (per Vilnių).... 
Frankfurtą...
Los Angeles 
Čikagą (per 
Kanadą (per 

Iš Maskvos Iki 
iš Singapūro iki Melbourno, Sydnejaus ir atgal...nuo 1.300 dolerių.

Aplink pasaulį .......................... nuo 2.280 dolerių.
* Jūsų kelionės sėkmė priklauso nuo gero jos organizavimo.
* Nekeliaukite nežinomais keliais - neteks gailėtis.
* Mano 30 metų kelionių tvarkymo patyrimas - jūsų sėkmės garantija.
* Draudimas savęs ir bagažo, 10 procentų nuolaida.
* Dokumentus į Lietuvą ir giminių iškvietimus tvarkau veltui. 

Lietuvių muzikos šventė Čikagoje - gegužės mėn. 15 - 18 d.d. 
IV Pasaulio lietuvių sporto žaidynės Lietuvoje - liepos 27 d. -

rugpjūčio 4 d.

Alg. Žilinskas
Concorde International Travel (IATA, AFTA)

541 King Street, Melbourne, 3003 Vic. Tel. 321 648 (prie Lietuvių 
namų). Fax (03) 328 2680. Vakarais ir šeštadieniais skambinti 

telefonu 572 2172.
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