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PADĖTIS LIETUVOJE LIETUVE MOTINA
JUODOSIOS BERETĖS VĖL 

PERIMA PASTATUS
Balandžio 23 dieną apie dvidešimt 

TSRS vidaus ministerijos karių Įsiver
žė i respublikos Agropramoninio 
banko skyrių Naujojoje Vilnioje. 
Bankas yra TSRS banko skyrius. Jj 
saugojo Lietuvos Respublikos policija. 
Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos atstovas spaudai A. Ažubalis 
pareiškė, kad tarybiniai kariai yra 
(tampos respublikoje šaltinis ir susidū
rimo pavojus auga. Kauno radijas 
teigė, kad kareiviai vykdė tiesiogini 
TSRS gynybos ministro Jazovo (saky
mą.

Lietuvos Respublikos Aukščiausio
sios Tarybos pirmininkas V. Lands
bergis apie ši incidentą kalbėjosi su 
TSRS ministro pirmininko pavaduoto
ju V. Dogužijevu. V. Landsbergis 
pageidavo, kad nesutarimai būtų 
sprendžiami taikiai, todėl jis dar kartą 
ragino M. Gorbačiovą atnaujinti 
dialogą su Lietuva.

Balandžio 25 dienos ryte TSRS 
kariai visoje Lietuvoje užėmė dar apie 
dešimti pastatų, priklausančių sporto 
ir technikos organizacijai "Vytis". 
Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininkas V. Landsbergis 
spaudos konferencijoje pareiškė ne
galįs užtikrinti, kad visuomenė neat
sakytų kerštu 1 tokius sovietų karių 
veiksmus. Pastatus užėmę kariai 
konfiskavo mašinas ir elgėsi kaip 
vandalai. TSRS gynybos ministras 
teigia, kad kariai atsiėmė jiems 
priklausanti turtą. Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininkas Vytautas Lands
bergis (sakė, kad Lietuvos Respubli
kos policija patruliuotų ir gintų 
Respublikos objektus, kuriems gręsia 
pavojus.

NUŠAUTAS KAREIVIS
Balandžio 25 dieną po pietų prie 

Vilniaus televizijos bokšto nušautas 
TSRS vidaus reikalų ministerijos 
kareivis. Žinių agentūra TASS prane
šė, kad kareivis seržantas buvo 
atsitiktinai nušautas kito kareivio, 
kuris neapdairiai laikė savo šautuvą. 
Vilniaus karinio garnizono prokuroras 
pareiškė, kad abu kareiviai buvo 
blaivūs ir nėra pagrindo manyti, kad 
kareivis buvo nušautas sąmoningai. 
Nušautojo kūnas, saugomas kareivių, 
ilgai gulėjo prie Vilniaus televizijos 
bokšto vartų.

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
DELEGACIJA BONOJE

Delegacijos pirmininkas Lietuvos 
Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininko pavaduotojas Bronius Kuz 
mickas mano, kad santykiai tarp 
Lietuvos ir Vokietijos parlamentarų 
krypsta teigiamon pusėn. Iki šiol 
kontaktai buvo silpni, kadangi Vokie
tija yra itin atsargi, kad nesukėlus 
pasipriešinimo sovietų kariuomenės 
pasitraukimui iš buvusios Rytų Vo

kietijos teritorijos. Vokietijos žmonių 
nuomonė apie Baltijos kraštus yra 
gana miglota - jie nėra pakankamai 
informuojami apie padėti Lietuvoje ir 
kituose Baltijos kraštuose.

Lietuvos Respublikos deputatus 
turėjo iškviesti Bundestago pirminin
kė Sussmann, tačiau Kremlius, suži
nojęs apie toki kvietimą, išreiškė 
protestą. Apie šj Sovietų Sąjungos 
nepasitenkinimą Vokietijos užsienio 
reikalų ministras Genscher padarė 
pranešimą Bundestage. Todėl Lietu
vos Respublikos deputatus iškvietė 
Lietuvai palankus Bundestago depu
tatas von Statten. Lietuvos informa
cinio centro Huttenfelde vedėjas, 
Lietuvos deputatas Antanas Račas 
mobilizavo pagalbą, kad Lietuvos 
Respublikos delegacija galėtų atvykti 
laiku. Vis tik keli delegatai pavėlavo, 
kadangi buvo pavėluotai sutvarkyti 
dokumentai.

Delegacija savo vizitu liko labai 
patenkinta. Ji buvo pristatyta Bun
destagu! ir susilaukė šiltų ovacijų. 
Tarp delegacijos ir Bundestago pirmi
ninkės Sussmann (vyko ilgai trukę 
pasitarimai. Susitikta ir su kitais 
Įtakingais parlamentarais. Taip pat 
parlamente buvo surengta spaudos 
konferencija. Tokiu būdu susitikimas 
buvo toks, kaip tai būna tarp 
nepriklausomų valstybių parlamenta
rų.

Tačiau manoma, kad nebuvo išnau
dotos visos galimybės, kad būtų 
paveikta santūri vokiečių laikysena 
Baltijos valstybių atžvilgiu. Parla
mentarai susitarė, kad:

1. Vokietijos delegacija apsilankys 
Lietuvoje;

2. Abiejų šalių parlamentuose bus 
steigiamos Vokietijos - Lietuvos 
draugystės grupės;

3. Vokietijoje bus kuriamas Lietu
vos, ar Baltijos informacinis centras. 
TRUKDYMAI PRIE LIETUVOS

- LENKUOS SIENOS
Lenkijos žinių agentūra pranešė, 

kad prie Lietuvos - Lenkijos sienos 
daromi dideli trukdymai pereinant 
sieną. Vykstant iš Lietuvos 1 Lenkiją, 
prie muitinės užtrunkama pusę paros, 
o keliaujant savais automobiliais - net 
keturias paras. Iš Lenkijos keliaujan
tys užtrunka apie dvi valandas.

TOTALITARINĖS JĖGOS 
NORI PERIMTI

SOVIETŲ SĄJUNGOS VAIRĄ
TSRS patarėjas Jakovlevas esąs 

susirūpinęs besiplečiančiu dešiniųjų ir 
kairiųjų radikalizmu. Jis pastebėjęs, 
kad totalitarizmas Sovietų Sąjungoje 
vėl kelia galvą. Žmonės skundžiasi, 
kad totalitarizmas esąs žiauresnis, nei 
stallnistiniais metais.

Maskvoje prasidėjo TSRS Aukš
čiausiosios Tarybos konservatyviųjų 
deputatų grupės "Sojuz" antrasis

Nukelta i 2 pusi.

Gegužės 5 dieną seniausia lietuvė Australijoje Ieva Mauragienė sulaukė 103 
metų.

Sukaktuvininkė turi sūnų Aleksandrą Mauragl, du anūkus, devynis 
proanūkus ir du pro - proanūkus. Štai taip gražiai ją Dievas laimino ilgu ir 
gausiu palikuonimis gyvenimu. Paklausta ar nenorėtų sugrįžti 1 Lietuvą, Ieva 
Maragienė atsakiusi, kad negalinti. O paklausus ar žino koks dabar gyvenimas 
Lietuvoje, atsakiusi, kad žino daug, jai sūnus Aleksandras apie Lietuvą daug 
papasakoja. Savo gimtadienio proga, Ieva Mauragienė Lietuvos labui aukoja 
100 dolerių.

Linkime levai Mauragienei dar daug ilgų ir šviesių gyvenimo metų.

Gegužės mėnesio pradžioje šven
čiame Motinos Dieną. Šiais moder
niškais laikais pagarbos pareiškimas 
motinai apraizgomas komerciniais 
bizgučiais ir garsiais šūkiais. Tačiau 
motinos nelaukia nei brangių dovanų, 
nei ypatingos padėkos. Joms užtenka 
tik tiek, kad jų vaikai Motinos Dienoje 
jas prisimena.

Motina, mylėdama savo vaiką, 
trokšta jam kuo geriausios ateities ir 
jo ateičiai darbuojasi su dideliu 
pasiaukojimu.

Išeivė lietuvė motina, atsiradusi 
svetimame krašte, turėjo labai sunkią 
pradžią. Teko dirbti neįprastus darbus 
fabrikuose ar valytojomis ligoninėse. 
Teko kentėti vietinių gyventojų 
nedraugišką nusiteikimą ir net aiškiai 
rodomą panieką svetimšaliams, ku
riems buvo sunku pramokti anglų 
kalbą. Nežiūrint to, lietuvės motinos 
išeivijoje darbštumu, taupumu ir 
pasišventimu sukūrė savo vaikams 
gerą gyvenimą. Vos viena kita išeivė 
lietuvė motina šeimoje nekalbėjo 
lietuviškai. Didesnė dauguma motinų 
lietuviškai kalbėdamos namuose vai
kams Įskiepijo ir meilę Lietuvai.

Gyvendami išeivijoje ir stebėdami 
padėt) Lietuvoje, su gilia pagarba 
nusilenktam lietuvei motinai, kuri 
kentėdama okupanto priespaudą išau
gino ir išmokslino savo vaikus. Juose 
(skiepijo stiprią tėvynės meilę, prieš 
kurią okupantas yra bejėgis.

Spaudoje skaitome apie lietuvės 
motinos kančias "Amžinojo (šalo 
žemėje”. Kai kurios buvo ištremtos iš 

Lietuvos su mažamečiais valkais. 
Mažas skaičius Iš jų liko gyvas ir, jau 
užaugę, iš tremties grižo j Lietuvą.

Lietuvės motinos nepalūžo gyveni
mo kelyje. Jos tvirtai stovi tėvynės 
sargyboje. N ors yra beginklės, bet Jos 
saugo Lietuvos parlamento rūmus, 
kuriuose savo gyvybėmis rizikuoja 
taurūs lietuvių tautos sūnūs.

Motinos Dienoje mes, gyvendami 
ramiame, demokratiškame krašte, 
sukaupkime savyje gilią meilę ir 
pagarbą lietuvei motinai, gyvenančiai 
Lietuvoje. Puoselėklm stiprią vilti, 
kad Lietuvai Nepriklausomybę netru
kus atgavus, lietuvės motinos gyveni
mas taps lengvesnis ir malonesnis.

Auksytė

Matilda Gečiauskienė, 94 metų 
amžiaus O. Grosienės mama, Jaučiasi 
laiminga turėdama tris anūkus - 
Viliją, Arūną, Jolitą, kurie, baigę 
lituanistinius kursus', gražiai kalba 
lietuviškai ir labai ją myli.
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PADĖTIS LIETUVOJE LIETUVOS PARLAMENTE
Atkelta iš 1 pusi.

suvažiavimas. Grupės "Sojuz" pirmi
ninkas Jurl Blokin ragino visoje 
Sovietų Sąjungoje paskelbti ypatingą
ją padėti. Jis savo kalboje ragino:

1. Uždrausti visus streikus ir 
mitingus;

2. Uždrausti politinių partijų veik
la:

3. Sustiprinti masinės informacijos 
priemonių kontrolę;

4. (vesti transporto ir ryšių 
priemonių karinę kontrolę;

5. Uždrausti valstybės turto supri- 
vatinimą.

J. Blokin taip pat pažymėjo, kad 
ypatingoji padėtis yra konstitucinė M. 
Gorbačiovo pareiga. Jis sakė, kad jo 
grupė yra pasiruošusi perimti ypatin
gosios padėties vykdymą.

Grupės "Sojuz" deputatas Alksnis 
pareiškė, kad iš einamų pareigų 
turėtų būti atleistas prezidentas M. 
Gorbačiovas. Grupė "Sojuz"norl su
šaukti ypatingąją deputatų sesiją, kur 
M. Gorbačiovas turėtų pasiaiškinti, 
kaip jis naudojosi ypatingais įgalioji
mais jam suteiktais pereitais metais.

Atrodo, kad dėl M. Gorbačiovo 
nuvertimo pavojaus nėra, kadangi tam 
reikalinga dviejų trečdalių balsų 
dauguma.

STREIKAI TEBESITĘSIA
Jau praėjo du mėnesiai, kaip 

Sovietų Sąjungoje tęsiasi angliakasių 
streikai. Iš (vairių respublikų susirin
kę deputatai Maskvoje priėmė rezo
liuciją, dėl pagalbos suteikimo anglia
kasiams. Deputatai, kartu su strei
kuojančiais angliakasiais, nori sudary
ti tokią vyriausybę, kuria liaudis 
galėtų pasitikėti. Taip pat darbinin
kams buvo siūloma atremti grupės 
"Sojuz" pasiūlymą dėl ypatingosios 
padėties (vedimo Sovietų Sąjungoje. 
Darbininkai raginami pasirengti vi
suotiniam streikui. M. Gorbačiovas 
streikuojančių šachtininkų reikalvimą 
dėl jo atsistatydinimo pavadino "pav
ojingu žaidimu".

Per paskutiniuosius metus Baltaru
sijos respublika buvo laikoma viena iš 
komunistų partijos tvirtovių, visada 
klausanti Kremliaus nuosprendžių. 
Visa tai pasikeitė per paskutines 
keturias savaites. Šiandien visoje 
respublikoje milžiniški streikai. Dar
bininkai reikalauja ne tik aukštesnių 
atlyginimų, bet ir M. GorbaCiovo bei 
visos vyriausybės atsistatydinimo, o 
taip pat iš visų įmonių pašalinti 
komunistų partijos ir KGB (taką. Tai 
reiškia, kad įmonės būtų depolitlzuo- 
tos, grindžiamos ekonominiais pagrin
dais. Respublikoje sustojo garsios 
Minsko traktorių gamyklos, o Oršos 
mieste tūkstančiai streikuojančių už
blokavo pagrindinę geležinkelio liniją 
iš Maskvos l Vakarus.

Nuo balandžio 22 dienos Klaipėdos 
uosto krovikai streiku suparalyžavo 
uosto judėjimą. Darbininkai, kaip ir 
angliakasiai, reikalauja didesnių atly
ginimų pakėlimų ir žada streikuoti 
tol, kol nebus patenkinti jų reikalavi
mai. TaCiau pažadėjus atlyginimus 
padvigubinti, streikuojantys po dviejų 
dienų sugrįžo l darbą.

Šiuo metu Sovietų Sąjungos pro
dukcija yra kritusi dešimčia procentų, 
o anglies produkcija - net dvidešimt 
procentų. Kaip ilgai savo poste galės 
išsilaikyti M. Gorbčlovas papuolęs 
tarp kūjo ir priekalo, tarp "Sojuz" ir 
demokratinių liaudies reikalavimų, 
ypatingai esant taip iširusiai ekono
minei sistemai ir pragyvenimo stan
dartui atsidūrus beviltiškoje padėty- 

■je?
"‘'Mūsų Pastogė" Nr.18 1991.5.6

M. GORBACIOVO KRIZĖ
Devynių respublikų pasitarime B. 

Jelcinas, gelbėdamas M. Gorbačiovą 
nuo "Sojuz" antpuolio, sutiko priimti 
pateiktą ekonomini planą su pataiso
mis. Komunistų partijos plenume M. 
Gorbačiovas siūlėsi atsistatydinti iš 
komunistų partijos generalinio sekre
toriaus pareigų. Plenumas nutraukė 
darbą, kol politinis biuras susirinko 
ypatingajai sesijai ir nusprendė, kad 
M. Gorbačiovo atsistatydinimas šiuo 
metu partijai būtų nenaudingas. 
Plenumas atsistatydinimo visai ne
svarstė.

Sovietų Sąjungos ministras pirmi
ninkas Pavlovas plenumui siūlė l 
centrinę valdžią kviesti respublikas ir 
partijas, tačiau nesakė, kurios būtų 
priimtinos.

G. VAGNORIAUS 
KELIONĖ KANADOJE

Lietuvos Respublikos ministras pirmi
ninkas Gediminas Vagnorius.

Lietuvos Respublikos ministras pir
mininkas Gediminas Vagnorius, baig
damas savo kelionę po Kanadą 
pareiškė, kad kelione jis yra patenkin
tas. Susitikimų su biznieriais buvo 
daug, jie domėjosi apie kapitalų 
investavimo galimybes Sovietų Sąjun
goje ir Lietuvoje. G. Vagnoriui teko 
proga Kanados biznieriams išaiškinti 
apie Lietuvos (statymų mechanizmą, 
skirtingą nuo Sovietų Sąjungos, ap
saugoti užsienio investicijas.

Taip pat kelionės metu buvo 
nagrinėta, kokiu būdu būtų galima 
plėsti ekonomini ir prekybini bendra
darbiavimą, kitų projektų steigimą. 
Sandėriams užmegzti buvo pasirašyti 
kai kurie protokolai ir susitarimai. Tai 
daugiausiai liečia privačias kompani
jas. Jeigu šie projektai bus įgyvendin
ti, tada galima bus tikėtis ir 
valstybinės paramos. Šiuolaikinė Ka
nados technologija gali būti perduota j 
Lietuvą, o vėliau ( Sovietų Sąjungą.

Žemesnio lygio delegacijos iš 
Lietuvos ateityje bus siunčiamos l 
Kanadą, kad šie susitarimai būtų 
sutvirtinti. Šiuo metu visa kanadiečių 
grupė turi atvykti l Lietuvą, kur tirs 
projektų įgyvendinimo galimybes.

Susitikimuose su politikais Lietuvos 
Respublikos ministras pirmininkas 
Gediminas Vagnorius aiškino, kad 
situaęija Rytų Europoje ir Balttjyje 
yra pasikeitusi ir Vakarai turėtų 
perorientuoti savo politiką. Konfliktą 
tarp Lietuvos ir Sovietų Sąjungos turi 
išspręsti taip, kad jis būtų naudingas 
Sovietų Sąjungai ir Vakarams, ne tik 
Lietuvai. Anskis Reisgys 
(Naudotasi Laisvosios Europos radijo 

laidomis)
pusi. 2

Prieš metus Sąjūdis laimėjo rinkimus 
j Aukščiausiąją Tarybą. Laimėjo 
dideliu skirtumu - 96 deputatai iš 141

Sąjūdžio remti. Tai garantavo 
vaisingą darbą. Tuo tarpu šiandien 
girdime "opozicijos" kaltinimus dau
giausia sąjūdininkams. Būtina išsiaiš 
kinti, koks per metus tapo Parlamen
tas. kas laikosi Sąjūdžio programos, 
kas ta "opozicija" ir ko ji iš tikrųjų 
siekia.

Šiuo metu Parlamente susidarė 7 
frakcijos. Jų sudėtis ir programos 
paskelbtos. Ar darbai atitinka dekla
racijas, galima patikrinti pagal vardi
nius balsavimus. Pagal darbus visi 
deputatai realiai pasidaliję i dvi 
grupes - i sąjūdininkus (radikalus) ir i 
komunistus bei socialistus, dabar jau 
persikrikštijusius ir vadinamus Demo
kratine Darbo partija (DDP, buvusi 
Lietuvos komunistų partija), konser
vatoriais, liberalais, leiboristais. Ta
čiau kad ir kaip vadintum - esmė 
nepasikeitė.

Taigi balsavimai. Radijo klausytojai 
nuolat girdi, kad trūksta kvorumo 
balsuojant ir pyksta: kur tie deputatai 
pradingę, darbų nedirba? Dėl kvoru
mo trukumo daugiausia kaltos:

Lenkų frakcija - 40 proc. jos
deputatų vardinių balsavimų metu
nebuvo plenariniuose posėdžiuose, 
Kairiųjų frakcija ■ 21,8 proc..
Laisvųjų demokratų - 31 proc.,
Centro frakcija - 20,5 proc. Mažiau
siai plenarinių posėdžių yra praleidę 
Jungtinės Sąjūdžio bei Tautinių frak 
cijų deputatai: tik 10,3 proc., ir 8.5 
proc. Vidutiniškas lankomumas Sep
tintosios frakcijos praleista 16,4 
proc. plenarinių posėdžių.

Kairiosios ir Centro frakcijos ne tik 
dažniausiai pažeidinėja kvorumą, ta
čiau ir bet kuriomis priemonėmis 
stengiasi sustabdyti, atidėti ar bent 
sutrukdyti (statymų priėmimą. Tad 
radijo klausytojai nuolat girdi ir spėjo 
įsiminti vienas ir tas pačias pavar
des. Pavyzdžiui, Krašto apsaugos 
departamento Įstatymo priėmimą vie
ningai blokavo visi kairieji (iš 29 tik 2 
pritarė, kiti balsavo prieš arba 
susilaikė). Prie jų prisijungė keturi 
penktadaliai centristų (iš 23 tik 5 
balsavo už). Panašiai ir dėl privatiza
cijos principų - kairieji vieningai 
blokavo, o centristų keturi šeštadaliai 
(iš 23 tik 6 balsavo už) balsavo prieš 
arba susilaikė.

Įstatymus 90 - 97 proc. balsų 
aprobuoja Jungtinė Sąjūdžio ir Tauti
ninkų frakcijos. Septintoji frakcija 69 
proc. balsų paremia priimamus (staty
mus. Kairieji (konservatoriai) dekla
ruoja Lietuvos nepriklausomybę, ta
čiau nepriimlnėja nepriklausomybę 
(tvirtinančių (statymų. Dešinieji (ra
dikalai) įstatymas po (statymo stipri
na valstybės atkūrimą.

Nenormalu, kai viena sakoma, o 
kita daroma. Tai lemia frakcijų narių 
partiškumas Ir socialinė padėtis, kurią 
deputatai siekia išsaugoti parlamenti
nėmis priemonėmis. Todėl (domu 
paanalizuoti frakcijas ir šiuo požiūriu.

Kairiųjų frakcija. 100 procentų 
narių priklausė Lietuvos komunistų 
partijai (LKP), 40 procentų iš jų buvo 
aukščiausios valdžios atstovai, 40 
procentų - vadovaujantieji dar
buotojai. 55 procentai iš jų ir toliau 
dirba savo darbą, o Parlamente 
dalyvauja tik plenariniuose posė
džiuose.

Laisvųjų demokratų frakcija. 80 
procentų narių buvę LKP, 20 procen
tų - nepartiniai. 20 procentų frakci
jos narių buvo aukščiausios valdžios 
(CK) atstovai, 60 procentų - vadovai 
ir 20 procentų - specialistai. 50 

procentų frakcijos narių tebedirba 
savo darbovietėse.

Centro frakcija. 20 procentų jos 
narių Socialdemokratų partijos (SDP) 
nariai, 10 procentų buvo, LKP, 70 
procentų nepartiniai. Socialinė padė
tis: 5 procentai - buvę aukščiausios 
valdžios atstovai, 20 procentų - 
vadovai, 75 procentai - specialistai. 
20 procentų iš jų toliau dirba savose 
darbovietėse.

Deputatė rašytoja V. Jasukaitytė.

Jungtinė Sąjūdžio frakcija. 53 
procentai nepartinių, 47 procentai 
yra Krikščionių demokratų, Nepri
klausomybės, Žaliosios, Demokratų 
partijų ir Darbininkų sąjungos nariai. 
Socialinė padėtis: 3 procentai dirbo 
aukščiausios valdžios organuose, 12 
procentų - vadovais, 15 procentų - 
padalinių vadovais, 64 procentai buvo 
specialistai, 3 procentai - darbininkai 
ir 3 procentai yra pensininkai. Tik 6 
procentai dirba ir kitą darbą.

Tautininkų frakcija. Visi yra Lietu
vos tautininkų sąjungos (LTS) nariai. 
Pagal socialinę padėti 33 procentai 
dirbo vadovais, 33 procentai - 
padalinių vadovais ir 33 procentai 
buvo specialistai. Tik 8 procentai 
dirba ne tik Parlamente.

Septintoji frakcija. Apie 80 procen
tų narių nepartiniai, o 20 procentų - 
SDP ir buvę LKP. Pagal socialinę 
padėtj 30 procentų buvo vadovai, o 70 
procentų - specialistai.

Yra deputatų grupė, kuri nepri
klauso jokiai frakcijai. Jų basavlmas 
apie 75 procentais prisideda prie 
pateiktų įstatymų priėmimo. Plenari
niuose posėdžiuose nesilanko apie 24 
procentai.

Čia nurodyti pagrindiniai Parla
mento frakcijų sudėties ir darbo 
bruožai (galina konstatuoti, kad yra 
dvi deputatų grupės, kurios balsuoda- 
mos siekia priešingų tikslų, nors ir 
deklaruoja Lietuvos nepriklausomybę. 
Deputato A. Brazausko pareiškimas 
buvusiam JAV prezidentui R. Nikso- 
nui dėl "opozicijos" Parlamente, 
pagaliau, DDP " l’ezės" tai patvirtina.

Iš šių apibendrinimų išplaukia 
išvados:

Sąjūdis neturėjo remti rinkimuose 
nei komunistų, nei socialistų;

Sąjūdžiui laimėjus rinkimus, nerei
kėjo rinkti ( Ministrų Tarybą Ir 
Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumą 
komunistų ir socialistų;

Viešumas turėtų parodyti Lietuvos 
gyventojams tikrąją padėti Aukščiau
sioje Taryboje, todėl posėdžiai turėtų 
būti transliuojami per radiją. Priimant 
ekonominės reformos (statymus būti
na spausdinti vardinių balsavimų 
biuletenius. Tai leis rinkėjams aki
vaizdžiai (sitikinti, kas Parlamente 
dirba, o kas trukdo.

Rūta Gajauskaitė 
("Lietuvos aidas", 1991.4.17)
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Rašo: Jurgis Janušaitis

Č. ČEKANAUSKO PASOGA

Jau anksčiau su mielais Australijos 
lietuviais - "Mūsų Pastogės" skaity
tojais esu pasidalinęs mintimis apie 
Jungtinėse Amerikos Valstijose vei
kianti Lietuvių fondą, jo tikslus ir 
planus.

Šio Lietuvių fondo, dar vadinamo 
milijoniniu fondu, suvažiavimas vyko 
kovo mėnesio pabaigoje, Čikagoje. 
Jame tarp kitų svarbių svarstymų ir 
sumanymų, buvo iškeltas klausimas, 
ar nevertėtų i Lietuvių fondą (rašyti 
ir (amžinti du žymiausius už Lietuvos 
laisvę kovojančius asmenis - Lietuvos 
Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininką prof. Vytautą Landsbergį 
ir Jo Eminenciją kardinolą Vincentą 
Sladkevičių.

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas V. Landsbergis 
kalbasi su JAV prezidentu G. Bush.

Iškeltas klausimas suvažiavime su ' 
silaukė gana didelio dėmesio .ir 
nuoširdaus pritarimo. Čia pat šimtas 
Lietuvių fondo atstovų suaukojo 
tūkstanti dolerių, kurie buvo padalyti 
( dvi dalis, (rašyti ( Lietuvių fondą ir 
(amžinti Lietuvos Respublikos Au
kščiausiosios Tarybos pirmininkas 
prof. Vytautas Landsbergis ir Jo 
Eminencija kardinolas Vincentas 
Sladkevičius su penkių šimtų (našu 
kiekvienam.

Lietuvių fondas sekančiais metais 1 
numato išleisti antrąjį Lietuvių fondo 
narių albumą, kuriame bus sužymėti 
visi fondo nariai, jų (našų dydis ir 
fotografijos. Toks albumas išliksiantis 
istorijai drauge liudys didžiąsias 
lietuvių išeivijos pastangas lietuvybei 
išlaikyti.

Po suvažiavimo Lietuvių fondo 
informacijos vedėjas žurnalistas - 
laureatas Antanas Juodvalkis balan
džio 6 dienos "Drauge" tarp kitko 
rašo: "Manau, kad būtų tikslinga 
Lietuvių fonde (amžinti televizijos 
bokšto ir kitų Lietuvos vyriausybės 
pastatų gynėjus, kurie žuvo kaip 
didvyriai, bolševikų tankų sutraiškyti, 
ar parašiutininkų kulkų perverti. Juos 
galima būtų pavadinti bendru "1991 
m. sausio 13 dienos didvyriai", "1991 
m. sausio 13 dienos Lietuvos laisvės 
gynėjai", ar kitu kokiu nors prasmingu 
vardu. Jų atminimui bet kokio dydžio 
aukas reikia siųsti Lietuvių fondui. 
Įamžinimui skirtos aukos bus pakvi
tuotos, bet aukotojas neturės balso, 
nežiūrint kokio dydžio auka buvo 
duota. Be to, būtų prasminga (amžinti 

VILNIUS
Praėjusiais metais Lietuvoje (vyko daugiau kaip penki tūkstančiai eismo 

nelaimių, kurių metu žuvo devyni šimtai trisdešimt trys žmonės, o penki 
tūkstančiai keturi šimtai devyniasdešimt du buvo sužeisti. Ir nors, palyginus su 
1989 metais, devyniais žuvusiais ir keturiais šimtais šešiasdešimt devyniais 
sužeistais mažiau.

ir disidentus, gyvus ar mirusius 
tremtinius ir kitus veikėjus, (rašytieji 
( Lietuvių fondą nariai dar pateks ( 
numatytą išleisti Lietuvių fondo 
vardyną". - rašo Antanas Juodvalkis.

Ši Jo iškelta mintis labai graži, 
prasminga ir turėtų rasti platų atgarsi 
ne tik Jungtinių Amerikos Valstijų, 
bet ir kitų kraštų lietuvių tarpe.

Juk kova už laisvę visos tautos 
reikalas, taigi ir išeivijos. Papildyda
mas šią informaciją ir vildamasis, kad 
gal ir iš Australijos lietuvių tarpo 
atsiras kilniaširdžių, jautrių tėvynės 
didvyrių atminimui pagerbti žmonių, 
savo aukomis šį planą parems. 
Norėdami aukoti, čekius galite siųsti: 
Lithuanian Fundatlon, INC. 3001 West

59 th. Street, Chicago, Illinois 60629, 
USA.

Sausio 13 dienos didvyriams pa
gerbti leidinyje būtų, atrodo, skirta 
vieta ir visų žuvusiųjų fotografijoms.

Šiek tiek didesnė problema yra su 
žuvusių ar gyvų tremtinių įamžinimu, 
tai gal galėtų atlikti likusieji šeimos 
nariai, giminės ir artimieji. Tačiau 
būtų galima taip pat bendru pavadini
mu įamžinti šių taurių tautiečių 
atminimą, aukas siunčiant: įr nurodant 
kuriam-tikslui: Pa v., sausio 13 dieną 
žuvusiems atminti, disidentų atmini
mui, tremtinių įamžinimui.

Gal kai kas sakys, kad Lietuvių 
fondas egzistuoja Jungtinėse Ameri
kos Valstijose ir tai Jo reikalas tokius 
projektus vykdyti savame krašte. Bet 
juk Lietuva yra visų mūsų tėvynė. 
Likę savoje žemėje kovojantys už 
savo tėvų žemės laisvę ir nepriklau
somybę, yra ir mūsų broliai ir seserys. 
Tad Iškeltai minčiai pritariant, ( šį 
prašymą (amžinti tautos didvyrius 
turėtų atsiliepti viso laisvojo pasaulio 
lietuviai. Tai būtų ir gražu, ir kilnu - 
atsiliepti, nors ir su nedidele auka.

Tenka pažymėti, kad Jungtinių 
Amerikos Valstijų Lietuvių Bendruo
menės rūpesčiu veikia (vairių mažes
nės apimties fondų, kaip "Lietuvos 
vaikų viltis", "Pagalba našlaičiams 
Lietuvoje", "Humanitarinė parama 
tremtiniams" ir t. t.

Visi projektai geri. Kai kuriuos Jų 
remia ir Lietuvių fondas.

(amžinti Lietuvos didvyrius - mintis 
nauja. Ateitis parodys, klek atsiliepsi
me ( š( šauksmą.

Lietuvis Č. Čekanauskas iš Vakarų 
Australijos, remdamas tautiečius Lie
tuvoje ir svetur, neseniai paskyrė 
1090 dolerių buvusiam "Baltic News" 
redaktoriui tasmaniečiui Algiui Tnš- 
kunui, kaip "paramą sekančiam jo 
projektui" (žiūr. "Mūsų Pastogės 
Nr.16).

A. Taškūnas Č. Čekanausko 1000 
dolerių čekį perdavė Lietuvos studijų 
sambūriui Tasmanijos universitete. 
Sambūris kaip tik ruošiasi šiais metais 
išleisti tris knygas anglų kalba apie 
Lietuvą. "Č. Čekanausko dosni auka 
buvo labai maloni staigmena mums", 
taip atsiliepė Sambūrio sekretorė 
Simone Goss. "Tai buvo tarsi pasoga 
mūsų užsibrėžtam tikslui - išleisti tris 
knygas, kurios pelno atnešti negali, 
bet kurias labai svarbu (teikti ( rankas 
australams skaitytojams".

Sambūris jau yra pradėjęs spausdin
ti medžiagą apie Lietuvą, taip 
vadinamų "Lietuviškų lakštų" rė
muose. Šiemetinės knygos tęs tą 
tradiciją ir pasirodys sekančio pusme
čio bėgyje.

Viename tome bus išspausdinti 
straipsniai ir poezija parašyta per 
jubiliejinius 200 - sius Australijos 
metus. Jame bus labai išsami studija 
apie Rusijos politiką (vairių tautų 
atžvilgiu. Ją parašė Tom Me Glynn - 
tas pats mokytojas, kuris 1975 metais, 
gindamas pavergtas Baltijos tautas, 
susikirto su Australijos ministru 
pirmininku Gough Whitlam ir tuo 
prisidėjo prie ministro pirmininko 
politinės karjeros žlugimo. Knygoje 
bus ir kiti straipsniai apie baltijiečius 
Švedijoje (autoriai prof. Llllemor ir 
Nils Lewan iš Lund universiteto); apie 
Donelaiti Bobrovsklo kūryboje (dr. 
Brazaitienė); ir apie darbo santykius 
Lietuvoje • (A. Taški'm.is). - * 3

Knygoje bus taip pat ir žiupsnelis 
Bruce Dawe poezijos, Jūratės Vitkū- 
naitės - Reilly ir Vinco Taškūno 
kūryba. Šiai knygai (vadą parašė pats 
Australijos ministras pirmininkas R. 
Hawke. Savo (vade ministras pirmi
ninkas labai šiitai atsiliepia apie 
Australijos lietuvių (našą Autralijai ir 
giria Tasmanijos universiteto Lietu
vos studijų sambūrio veiklą.

Antroje knygoje skaitytojai ras 
jaunos australės Amanda Banks studi

LIETUVOJE
Privačiu verslu Lietuvoje šiandien 

nieko nenustebinsi. Kaip prieš keletą 
metų privatų restoraną nutarė atida
ryti Romas Zakarevičius, tada tai 
buvo šnekų. Dabargi apie "Stiklių" 
restorano virtuvę kuo palankiausiai 
kalbant gali išgirsti ir tolimuose 
užsieniuose Amerikoje ir Italijoje, 
Prancūzijoje ir Suomijoje. Taigi, kaip 
sakoma, Dieve padėk.

Na, o Kęstučio Žilinsko privatus 
teatrus Klaipėdoje ir Nidos Butkienės 
galerija "Vartai" Vilniuje dar tik 
pradeda savo veiklą, - kaip jiems 
seksis, dar turėsime progos pakalbėti. 
Kol kas gražiais sumanymais ir 
didelėmis viltimis gyvena ir privataus 
zoologijos ir botanikos sodo "Veliuo
na" savininkas profesionalus zoologas 
Antanas Skrickus. Pirmiausia buvo 
(forminta bemaž 150 hektarų žemės 
nuosavybė. Vieta ties Veliuona pasi
rinkta neatsitiktinai. Čia ypač vaiz
dingos apylinkės, čia kas žingsnis 
galėtum skaityti tarsi atverstą Lietu
vos istorijos knygą. Čia Antanas 
Skrickus mintyse regi iškastus tvenki
nius, kuriuose gyvena keisčiausi 
vandens paukščiai, čia malonių Įspū
džių mėgėjus jis palydi nelpraston 
kelionėn pajodinėti su kupranuga

"Mūsų Pastogė"

ją apie dabartinės Lietuvos gamtos 
taršos problemas, žiūrint iš kultūrinės 
ir politinės pusės. Amanda niekada 
nėra buvusi Lietuvoje, tačiau savo 
darbą atliko labai kruopščiai. Ji 
išstudijavo virš šešiasdešimties auto
rių raštus apie Lietuvą ir labai 
puikiai išanalizavo mūsų tėvynės 
problemas, pritaikydama Vakarų 
mokslininkų teorijas. Šis veikalas 
buvo Amandos diplominiu darbu 
Tasmanijos universitete (Graduate 
Diploma of Environmental Studies 
with Honours). Knyga labai lengvai 
skaitosi, iliustruota , joje daug (domios 
medžiagos apie Ignaliną, Mažeikius ir 
t.t.

Trečioje knygoje bus spausdinami 
autoritetingi straipsniai apie Lietuvą, 
daugiausiai parašyti jau po nepriklau
somybės atstatymo 1990 metais. 
Knyga vadinsis "Lietuva kryžkelėje" 
("Lithuania at the Crossroads") ir 
atspindės dabartinius klausimus, ku
riuos knygoje nagrinėja ekonomistas, 
teisininkas, sociologus, žurnalistas, 
istorikas, o taip pat ir pats Lietuvos 
prezidentas prof. Vytautas Landsber
gis. Knygoje bus išspausdinta ir šiek 
tiek Jūros Reilly ir Vinco Taškūno 
poezijos.

Taigi, darbas milžiniškas, o darbi
ninkų tik saujelė. Tačiau gavęs tokią 
stambią auką iš Č. Čekanausko, 
Lietuvos studijų sambūris Tasmanijoje 
drąsiau griebiasi šio uždavinio.

Sambūris Tasmanijos universitete 
įsisteigė prieš ketverius metus. Tai 
palyginti maža grupė, daugumoje Jos 
nariai - australai. Bet, kiek mes 
žinome, tai yra vienintelis lietuvių 
akademinis centras veikiantis univer
sitete visoje Australijoje, Naujojoje 
Zelandijoje ir Azijoje. Pradžioje 
Sambūriui vadovavo Elizabeth Wat- 
chorn, o nuo 1989 metų pirmininko 
pareigas perėmė Simas Taškūnas 
(Algio Taškūno sūnus). Genovaitė 
Kazoklenė yra šio sambūrio vicepir ■ 
mininkė nuo pirmos jo (sisteiglmo 
dienos. Pagrindinis Sambūrio tikslas - 
sudominti australus akademikus Lie
tuva ir skatinti juos moksliniams 
tyrimams Lietuvą liečiančiais klausi
mais. Kaip matosi iš spaudai ruošiamų 
knygų, pasiekta jau nemažai.

St. M.

riais... Taip, penki kupranugariai, 
kainavę vos ne penkiasdešimt tūks
tančių rublių, atrodo, sėkmingai 
peržiemojo Veliuonoje. Nors dykumų 
gyventojai Lietuvoje jaučiasi šiek tiek 
blogiau, Sibiro lokiai, elniai, kaip ir 
mums {prasti šernai, žemaūgiai arkliu
kai patenkinti naujojo šeimininko 
globa.

Kai tik sužaliuos medžiai ir 
plūstelės šiluma, Antano Skrlckaus 
parkas pakvies pirmuosius lankytojus. 
Kas žino, galbūt svajingas vakaras ant 
tvenkinio kranto, ramiai liepsnojant 
laužui, pasimėgaujant gurkšnojant 
kupranugarių pieną, ar lūkuriuojant, 
kol Iškeps iš to paties tvenkinio 
ištraukta žuvis, ne vieną užklydėlį 
ilgainiui vėl atves j Veliuoną, kad čia 
pailsėtų nuo kasdienybės darbų ir 
rūpesčių. Taigi, jei būsite tuose 
kraštuose, nepamirškite užsukti ir ( 
Veliuonos parką. Gal patiks ir jums, 
gal ir kitiems pasakysite, jog Antanas 
Skrickus ėmėsi ne tuščio darbo?

Salomėja Cičiškina

- Niujorke yra daugiau airių, negu 
Airijos sostinėje Dubline.
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KRITIKA
Sakoma, kad be nuoširdžios ir 

teisingos kritikos nėra nei individua
lios, nei bendruomeninės, nei visuo
meninės pažangos. Slepiamos negero
vės ir klaidos laikosi ilgai. Neiškeltos i 
viešumą klaidos ir negerovės turi 
tendenciją plėstis. Asmenys ir ben
druomenės, nekreipiančios dėmesio į 
klaidas ir negeroves, siejasi su gana 
blogu ir nelaimingu likimu.

Sociologiniai tyrimai rodo, kad 
draugiškose žmonių grupėse dažnai 
bandoma kelti aikštėn negeroves 
kritikos pagalba, kai tuo tarpu tarp 
žmonių bendraujančių ne taip arti
mai, tas atsitinka rečiau. Vengimas 
draugiškų diskusijų rodo atvirumo ir 
nuoširdumo stoką. Kuomet bendra 
darbis giria savo kaimyną ar bendra-

Komunistiniuose kraštuose kriti
kuoti valdančią partiją bei valdžios 
pareigūnus yra draudžiama ir už 
kritiką žmonės gana žiauriai baudžia
mi. Ten leistina tik savikritika. 
Reiškia: gali tik prisipažinti kaltu ir 
gailėtis, kad blogai atlikai pavestas 
pareigas ir t.t. Yra vilties, kad 
"perestroikos" dėka, gal bus leista 
didesnė kritika, sustabdanti biurokra
tų savivaliavimą. Laimingi esame, 
gyvendami demokratiniame krašte, 
kur galime kritikuoti krašto premjerą, 
valdančią partiją, o taip pat ir 
opoziciją su jos vadovais.

Politinė kritika dažniausiai yra 
piktybinė, priekabi ir kartais paremta 
šmeižtais. Priešingų partijų parla
mento ir senato nariai kritikuoja savo

D. Šumskienė ir
J. Pullinen.

SŪKURYS“ 
ŠOKA.

Prieš kelias dienas išgir 
dau kažką prasitariant, 
kad Sydnejaus tautinių 
šokių grupė "Sūkurys" ne
besisuka... Skubu viešai 
patikslinti: "Sūkurys" ne
ketina sustotil Tiesa, vi
siems pažįstama jaunimo 
šokių grupė, po ištisų, 
trejetą metų trukusių pa
sirodymų ir intensyvaus 
pasiruošimo jiems, šiuo 
metu atostogauja ir vėl 
prie šokių žada grįžti 
rugsėjo mėnesį. D. Šepokienė ir

K. Kalėda.
darbi ir tvirtina, kad jis pasitaisė, bet 
nenurodo Jo klaidų darbe ir elgesyje, 
tas parodo, jog jis neteko tikros 
draugystės - kaimynui, bendradarbiui 
jau nei šilta, nei šalta dėl jo klaidų bei 
negerovių.

Yra individų, kurie ilgai atsimena 
kritikus, kaip nenuoširdžius draugus, 
nes patys nemėgo ir nemėgsta 
kritikos. Yra žmonių, kurių nebandyk 
kritikuoti net ir tuomet, kada kritika 
būtų jiems visapusiškai naudinga, jų 
mąstymui ir egesiui suteiktų pro 
gresyvią linkmę.

Kritika gali virsti priekabumu, jei ji 
nėra nuoširdi ir teisinga, jeigu 
kritikuojama iš pavydo, pykčio, savęs 
pateisinimo, noro pabrėžti savo tei
giamas savybes arba viršijančius 
gabumus, lyginant su kritikuojamais. 
Pavydus žmogus kritikuoja, turėdamas 
tikslą įrodyti, kad kitų pasiekimai 
blogesni už jo pasiekimus, bet 
tikrumoje yra priešingai. Pavydus 
žmogus turi norą mažai vertinti kilo 
gabumus, talentą, laimėjimus, įtari
nėdamas, kad kito progresas ir 
laimėjimai pasiekti tik suktomis prie
monėmis, per protekcijas bei kitais 
nedorais būdais. Neapykantos pa
vergtas žmogus kritikuoja su piktybi
ne intencija, kad suteiktų kitam 
nemalonumą. Piktas, pavydus ir ne 
apykantos pavergtas asmuo, kriti
kuodamas kitą, dažnai puola kaip 
vanagas liguistą balandį. Toks asmuo 
dažnai triumfuoja, nes jo tikslas ne 
pagelbėti, bet pakenkti, ne sustiprinti, 
bet nusilpninti, ne pataisyti, bet 
sunaikinti.

oponentus, kad sumenkintų jų suge
bėjimą valdyti ir bando įrodyti, jog 
atėję į valdžią, jie geriau tvarkytų 
kraštą. Laimėję rinkimus, dažnai 
visiškai užmiršta savo pažadus, ir dėl 
to jau patys yra kritikuojami naujos 
opozicijos. Čia reikia pripažinti, kad 
teisinga opozicijos kritika yra kraštui 
naudinga, nes priverčia vyriausybę 
rimčiau svarstyti reikalus Ir išvengti 
didesnių blogybių bei klaidų.

Australijoje turime lietuvišką ben
druomenę, kurią sudaro daug įvairių 
organizacijų. Nėra nusikaltimas, jei 
tų organizacijų vadovybės teisingai 
kritikuojamos ir kritika yra draugiška, 
patarianti. Bet būtų moralinis nusi
kaltimas, jeigu kritika būtų neteisin
ga, piktybinė. Reikia pripažinti, kad 
yra žmonių, kurie jau iš prigimties 
linkę viską ir visus kritikuoti, tarytum 
jie vieni galėtų tvarkyti visuomeni
nius ir bendruomenės reikalus geriau, 
naudingiau ir net protingiau? Tik visa 
bėda, kad tokie kritikai dažnai patys 
nieko nepadeda organizacijoms ir 
visai lietuvių bendruomenei. Visa 
laimė, kad tokių yra labai mažas 
skaičius. Turime būti dėkingi asme
nims, kurie dirba organizacijose ir 
bendruomenėje. Jie aukoja laiką, 
energiją ir net turi finansini ų nuosto
lių. Jie dirba visų tautiečių gerovei. 
Gerbkime juos, o jei kritikuojame, tai 
kritikuokime teisingai, su gera ten
dencija ir tik patarimais, kad išvengti 
klaidų ir pagerinti visiems tautie
čiams naudingą veiklą.

Č. Dubinskas

Veteranų grupė laikosi puikiai, turi 
aštuonias nuolatines šokėjų poras ir 
keletą pavienių šokėjų. Be abejonės, 
šioji grupė galėtų būti gerokai 
.didesnė. Todėl nuoširdžiai kreipiamės 
į visus mėgstančius šokį - ne tik 
veteranus, bet ir jaunuosius, kurie dar 
neturėjo progos dalyvauti šokėjų 
būrelyje, - ateikite ir prisijunkite. 
Veteranai visus priims su malonumu. 
O jei iš iki šiol nešokusių susidarytų 
pakankamai didelis skaičius, būtų 
galima sudaryti ir naują pradedančių
jų šokėjų grupę.

Ateinančiais metais, drauge su 
lietuvišku vaikų darželiu numatoma 
įsteigti ir pačių mažiausiųjų šokėjų 
grupę. Tokiai grupei mokytojas jau 
turime. Atsirastų mokytojai ir 12 •• 15 
metų šokėjų grupei. Atsiliepk, mielas 
jaunimėli, pamatysi kaip smagu šokti!

Veteranų šokėjų mokytoju yra J. 
Biretas. Jaunimo mokytoja - M.

Coxaite. Ateinančiais metais numato 
ma, kad mažiausiųjų šokėjų mokyto
jomis bus E. Erzikov ir J. Šliterienė.

Naujas "Sūkurio" komitetas suside
da iš sekretorės R. Coxaites, iždininko 
Ed. Staičio, narių administratorių N. 
Venclovienės ir M. Migutės, pirminin
kės R. Blansjaar. Norintieji kreiptis į 
komiteto narius, rašykite adresu: 
"Sūkurys", c/o Lithuanian Club, 16 - 
18 East Terace St., Bankstown, N.S.W. 
2200.

Birželio mėn. 23 dieną, 2.30 vai. po 
pietų Lietuvių namuose Bankstowne 
"Sūkurys" rengia tradicinę Joninių 
šventę. Smulkesnė informacija apie 
šią šventę bus skelbiama vėliau, bet 
jau dabar visus Sydnejaus lietuvius 
kviečiame šią datą pasižymėti savo 
kalendoriuose, kad jauni ir seni, visi 
dalyvautumėte lietuviškose Joninėse.

Rasa Blansjaar
"Sūkurys"

Jaunieji Sūkurio šokėjai koncerto metu.
Nuotraukos J. Bireto

A. t A. Antanui Čeičiui
mirus, gilią užuojautą reiškiame žmonai Lilei, dukterims ir giminėms.

Pensininkų "Paguoda", Canberra

ITALAI PLOS LIETUVAITĖMS

A. t A. Antanui Čeičiui
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame žmonai Lilei, dukterims ir 
giminėms.

Gytis Danta su šeima,
Vincas Danta

A. + A. Antanui Čeičiui
mirus, žmoną Lilę, dukras Daivą ir Gabiją nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdime.

L. ir V. Šimkai,
N. ir G. Šimkai,

V., G. ir R. Gružauskai

Ilgamečiu! canberiškiui ir Canberros "Ramovė" organizacijos 
rėmėjui

A. + A. Antanui Čeičiui
staiga mirus, jo žmoną Liliją, dukras ir kitus gimines nuoširdžiai 
užjaučiame

Canberros "Ramovė" skyriaus ramovėnai
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Kad ir nedrąsiai, kad ir apdairiai, 
vis daugiau užsienio verslininkų 
gręžia savo akis į Lietuvą. Sandėrių 
būna įvairių ir gana netikėtų. Ir šį 
sykį Vilniun į "Madų dienas" atvyko 
būrys specialistų iš Italijos. Reklamos 
firmos "Triade" atstovai čia jautėsi 
kaip namuose. Iš panašaus renginio 
praėjusiais metais Italijon jie parsive 
žė net tris lietuvaites, kurios šiandien 
gana sėkmingai reklamuoja italų 
prekes.

Kaip pareiškė Claudio Bertoluzzi, 
Italijos mados pasaulis gana griežtas, 
netgi negailestingas. į jį tik nedauge
lis gali prasiveržti. Tuo labiau malonu, 
kad vilnietė Raisa Lisauskaitė, "Miss 
Baltic Photo" praėjusių metų nugalė
toja, dirbanti Milano firmoje "My 
Models", yra pripažinta, kaip žaviau
sia ir nuostabiausia manekenė, kokios 
firma neturėjo bene trejetą paskuti
niųjų metų. Tiesa ir tai, kad Baisos 
draugėms iš Lietuvos Milane sekasi 
kur kas sunkiau. Negana to, lietuvai
tės, kad ir būdamos itin vertinamos, 
už tą patį darbą atlyginamos kur kas 
kukliau nei prancūzaitės ar italės.

Tiesa, šitas faktas mūsų merginų nė 
kiek nebaugina, - norinčių padirbėti 
Italijoje daugiau nei reikia.

Kol kas Italijos reklamos specialis
tai dar nepasakė, ką kviečia užsienin. 
Daugiau nei pora šimtų pretendenčių 
kantriai pusnuogės stypčiojo prieš 
kino ir fotokameras, žiuri, kol toji 
visoms mandagiai padėkojo ir atsi
sveikino... iki kito karto. Tiesa, 
užkulisiuose šnekama, kad firmos "My 
Models" savininkui Marcelio Capono 
didžiai patikusi konkurso "Madų 
dienos" dalyvė dailininkė Ramunė 
Piekauskaitė, nors toji į modelius nė 
nepretendavo. Kas žino, galbūt Ra
munė ir taps Raisos Lisauskaitės 
konkurente Milane. Tačiau ir vienu, ir 
kitu atveju italai plos lietuvaitėms.

Salomėja Cičiškina
Vilnius, 21.4.91

• • •
Teisėjas klausia teisiamąjį:
- Ar prisipažįstate, kad girtas 

bandėte patekti į,teatrą?
- Taip. Blaiviam nė į galvą nebūtų 

atėję.
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Natiurmortas su rožėmis ir vaisiais.

SYDNEJUJE
iškeltas Židinio veiklos tęstinumo 
klausimas, siūlant prie Židinio organi 
zuoti jaunesnių amžiumi židiniečių 
sekciją. Užsiminta ir dėl kitų Židinio 
veiklos pagyvinimo reikalų. Nutarta 
paremti Lietuvoje pasiaukojančiai 
dirbančią vieną Australijos lietuvaitę 
skautę.

Pasibaigus programai, buvęs tėvū
nas sueigą uždarė, palinkėdamas 
sėkmės naujai Židinio vadijai.

B. Ž.

Victor Ave., 
2213, arba 
774 2914.

Visais Sydnejaus skautų Židinio 
reikalais galima rašyti Židinio tėvūnui 
v.s. J. Zinkui adresu: 84 
Picnic Point, N.S.W. 
skambinti telefonu (02) 

Židinys

Jaunieji skautai stovyklauja.

HOBARTE
Balandžio mėnesio 10 - 16 dienomis 

Hobarte viešėjo, už veiklą, neprita
riančią M. Gorbačiovo politikai, iš 
Sovietų Sąjungos ištremtas žurnalis
tas Vitalyj Vitaljev. Šiuo metu V. 
Vitaljev dirba korespondentu laikraš
čiuose "Melbourne Age" ir "Sydney 
Herald".

į Hobartą žurnalistą pakvietė 
kalinių bičiulių draugija. Balandžio 
mėnesio 11 dieną V. Vitaljev skaitė 
paskaitą apie bendrą padėtį "pere- 
stroikos" ir "glasnost" metu Sovietų 
Sąjungoje. Jo nuomone, Sovietų Są
junga turės sugriūti - nei M. 
Gorbačiovas, nei B.. Jelcinas jos jau

Sydnejaus skautų Židinio metinė s 
sueiga įvyko balandžio 28 dieną i 
Sydnejaus lietuvių namuose. Minėjimą s 
atidarė Židinio tėvūnas ps. Vytenis 
Šliogeris. Po to sekė kanclerio s. 
Viktoro Gaidžionio, "Tėvynės Židi
nio" administratoriaus v.s. fil. Balio 
Barkaus ir biuletenio redaktoriaus v.s. 
Br. Žalio pranešimai.

Židinio tėvūnui pateikus visą pluoš
tą minčių dėl bendradarbiavimo su

- tėvyne, prasidėjo gana ilgai trukusios 
diskusijos, į kurias įsijungė didesnioji 
sueigos dalyvių dalis.

Atsistatydinus Židinio vadovybei, 
slaptu balsavimu išrinta nauja. Tėvūnu 
tapo v. s. Jonas Zinkus, kanclere žid. 
Milda Karpavičienė.

Klausimų ir sumanymų dalyje buvo 

neišgelbės.
Balandžio 15 dieną Lietuvos studijų 

draugija pakvietė V. Vitaljev paskai
tyti paskaitą universitete pietų per
traukos metu. Klausytojų susirinko 
daugiau, negu buvo tikėtasi. Teko 
netgi persikelti į didesnę patalpą, kad 
galėtų visi sutilpti. V. Vitaljev 
paskaitą apie Lietuvą paskaitė, 
žvelgdamas į ją ruso akimis. Jis apie 
Lietuvą ir lietuvius atsiliepė labai 
gražiai. Jo nuomone, lietuvių kultūri
nis lygis prieš okupaciją buvo daug 
aukštesnis, nei rusų, labai aukštai 
vertino lietuvių menininkų pasieki
mus. Lietuvoje jam teko lankytis

Sydnejlškiams gerai pažįstama dai
lininkė Jo Palaitis prieš trejus metus 
atidarė meno galeriją, pavadintą - 
"St. Leonards Studio". Šioje galerijoje 
yra didelis paveikslų pasirinkimas, 
tapytų Jo Palaitienės ir jos tėvo, 
garsiojo knygų iliustratoriaus John 
Malis, ir gražių keramikos išdirbinių, 
Jo Palaitienės brolio Ken Malis. Meno 
galerijos pastate yra paveikslų įrėmi
nimo dirbtuvė.

Dailininkė Jo Palaitis neseniai grįžo jį 
iš kelionių po Europą, trukusių du 8 
mėnesius. Paryžiuje, meno muziejuose 8 
ji stebėjo pasaulinio garso dailininkų « 
kūrinius. 8

Dailininkė, išmokusi lietuvių kalbą, J 
nepamiršta lietuvių, kada savoje« kiasdešlmt tūkstančių Irako pabėgė- 
gaierijoje rengia kokią parodą. Ji g Uų bei j Iraką nenorinčių grįžti 
išsiuntinėja pakvietimus tiems lietu- g 
viams, kurie yra žinomi meno gerbė - jį 
jai. 8

Dailininkei Jo Palaitis linkime 8 
sėkmės kūrybiniame darbe. 8

Jšlgnė JJuksĮjlė |

keletą kartų. Besilankant jis buvo 
, užgautas, kad į jį ten žiūrėta tik kaip į 
, rusą, neatsižvelgiant į jį patį asmeniš- 
5 kai, tačiau žurnalistas puikiai suprato, 
? kad lietuviams rusus mylėti ir būti 
s jiems draugiškais tikrai nėra už ką. Jį 
3 nepaprastai stebino lietuvių santūru- 

mas rusų provokacijų akivaizdoje. 
Žurnalisto nuomone, Baltijos valsty-

5 bės savo nepriklausomybę tikrai 
5 išsikovos, tačiau kaina už tai gali būti

gana didelė.
s *
i Balandžio 12 dieną Hobarte lankėsi 
s emigracijos, savivaldybės ir etninių 
i reikalų ministras. Daugiakultdrinių 
i reikalų ministerijos atstovė Hobarte 
i sudarė sąlygas su ministru susitikti 
^ etninių bendruomenių atstovams.

Susitikime dalyvavo šešiolikos etni- 
s nių bendruomenių atstovai, visiems 
’ buvo leista per penkias minutes

papasakoti ministrui apie didžiausias 
savo etninių bendruomenių proble- 
mas. Pasirodė, kad problemų yra labai 
daug ir įvairių. Lietuvių bendruome- sou„uclltu»,

5 nės atstovas prašė, kad ministras > jį trukusį pilietinį karą Salvadore.
5 ragintų Australijos vyriausybę steng- 
? tis atidaryti tiesioginius ryšius su 
■s dabartine Lietuvos Respublikos vy- 
i riausybe ir palengvintų išeivių ben- 
i dradarbiavimą su kultūrinėmis organi- 

žarijomis bei pavieniais žmonėmis 
Lietuvoje.

Kadangi penkių minučių nepakako 
visoms problemoms išdėstyti, gavome 

, anketas, kuriose galėjome išvardinti 
i po šešias svarbiausias problemas ir 
3 patarti, kaip galima jas išspręsti.

8 *8 Taip pat baigėsi pilietinis karas 
8 Lebanone. Pirmoji išdidžiųjų privačių 
S armijų, pradėjo nusiginkluoti druzų 
8 milicija. Tačiau savo ginklus - tankus, 
| artileriją, raketas - ji perleidžia ne
* Lebanono vyriausybei, o Sirijos ka- 
j riuomenei, iš kurios ginklus buvo

gavusi.
8. Iš Armėnijos pabėgo sovietų karo 
8 lakūnas, kariniu malūnsparniu atskri- 

‘,7 T IT" XT ? dęs į N ATO aviacijos bazę Erzurume, 
Užpildytas anketas turėjome išsiųsti 8 T , . ... .i . . ., , ■* ų ! Turkijoje. Pabėgęs lakūnas pasiprašėministrui j Canberra. S .... . . , ? .. r• g politinio prieglobsčio.

8 *
jį Sovietų Sąjungos komunistų parti- 
jį jos centro komiteto sesijoje kalbėju- 
jį siems vienas po kito kritikavus 
i prezidentą M. Gorbačiovą, balandžio 
8 26 dieną prezidentas pasisiūlė atsi- 
8 statydinti iš komunistų partijos gene-
* ralinio sekretoriaus posto.
i Centro komitetui nepriėmus jo 
J atsistatydinimo , tokiu drastišku žlng- 
jį sniu M. Gorbačiovas sustiprino savo 
j poziciją.
a
jį Taip pat M. Gorbačiovo padėtis 
8 sustiprėjo Boris Jelcinui prisidėjus 
8 prie bendro pareiškimo, kurį pasirašė 
8 M. Gorbačiovas ir devynių Sovietų
* Sąjungos respublikų lyderiai, ir kuriuo 
i sutinkama per šešių mėnesių laiko- 
| tarpį paruošti bei pasirašyti naują 
jį Soviętų Sąjungos unijinę sutartį.
jį Prie sutarties kviečiamos prisidėti 
8 ir pasitarimus boikotavusios Lietuva, 
8 Latvija, Estija, Gruzija, Armėnija ir 
8 Moldova.

S. Augustavičius

Gerbiamas Redaktoriau, 
"Mūsų Pastogės" Nr.14, 1991.4.8 

straipsnyje " K am skirti lėšas?" įsivėlė 
mažas netikslumas. Norėtume jį 
pataisyti ir papildyti straipsnio auto
riaus pasisakymą, kuriame rašoma 
apie Adelaidės senelių namus.

"Adelaidės ALB Apylinkės valdyba 
irgi moterims pavedė rūpintis senelių 
namų reikalu”.

Patiksliname: "Adelaidėje Pietų 
Australijos lietuvių moterų draugija - 
"Moterų Sekcija" pati, be kitų 
raginimo ėmėsi iniciatyvos įkurti 
namus vyresnio amžiaus, nebe taip 
pajėgiems asmenims".

Tikimės, kad šis mažas patikslini
mas neužgaus straipsnio autoriaus, 
nes jo išreikštos mintys labai pozity
vios ir vertos pritarimo.

Su aukšta pagarba
Isolda 1. Poželaitė - Davis

TRUMPAI 
IŠ VISUR

8 r 
H 
8 H 
8l 
8jį Iš vyriausybės gavę ekonominių ir 
jį politinių nuolaidų, streikuojantys Gu
ji dijos darbininkai sutiko sustabdyti 
8 streiką iki gegužės 21 dienos ir į darbą 
8 
8

grįžti nuo balandžio 26 dienos.
Tebesitęsia streikai Ukrainos ang

lies kasyklose, streikuoja Leningrado 
statybų darbininkai, tebereikalaujan- 
tys M. Gorbačiovo atsistatydinimo ir 
atlyginimų pakėlimo.

Saudi Arabija sutiko įsileisti pen-

buvusių karo belaisvių.

Etiopijoje sukilėliai perėmė Ambo 
miestą ir priartėjo prie Etiopijos 
sostinės Addis Abebos per šimtą 
kilometrų, tuo sudarydami gyvybinį 

jį pavojų komunistinei prezidento Men- 
jį gistu diktatūrai. Etiopijos vyriausybė 
jį pradėjo mobilizuoti civilius gyvento
ji jus.

*
8 Lenkijos prezidentas Lech Valensa 
j# porą dienų viešėjo pas Anglijos 
? karalienę Vindsoro pilyje.
8 *Sj Balandžio 27, vienos dienos bėgyje, 
'į virš šimto sūkurinių viesulų (tornado) 
jį nusiaubė Kansas ir Oklahomos valsti- 
8 jas Amerikoje. Stichinės nelaimės 
8 metu žuvo 27 žmonės, daug sužeistų, 
8 sugriautos kelios bažnyčios ir šimtai 
į kitų pastatų.
8 *i .J Pralaimėjusi rinkimus Rheinland - 
J Pfalz valstijoje, valdančioji Vokietijos 
^krikščionių demokratų partija neteko 
jį vietų daugumos aukštuosiuose parla- 
jįmento rūmuose.
8 *
X Po dvidešimt keturias dienas truku- 
8 šią derybų, tarpininkaujant Jungti- 
Jnėms Tautoms, Salvadoro vyriausybė 
į priėjo prie susitarimo su kairiaisiais 
^sukilėliais, tuo galbūt užbaigiant ilgai
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„KOVO“ KLUBE

TAIP VYKS VI PASAULIO 
LIETUVIŲ ŽAIDYNĖS

AikStės gilumoje dideli vartai, papuošti tautiniu ornamentu. Dešinėje aikštės 
pusėje lietuviška "sodyba" chorui. Gilumoje, ant drobulių, miestų, kuriuose 
vyks žaidynės, herbai. Iškeltos valstybinės vėliavos tų valstybių, iš kurių 
atvyko lietuvių sportinės delegacijos.

ŽAIDYNIŲ ATIDARYMO PRADŽIA
1. Pro vartus išjoja šeši raiteliai (išjodinėjimas), kurie sudarydami (vairias 

figūras, tris kartus ragais groja atidarymo fanfaras: "Lietuviais esame mes 
gimę".

2. Pro vartus išbėga 250 vaikų tautiniais drabužiais ir sudaro aikštėje 
olimpinius žiedus. Grojant lietuvišką melodiją, penkios meninės gimnastikos 
sportininkės, penkių spalvų kostiumėliais, olimpiniuose žieduose atlieka 
pratimus su kamuoliu, kaspinu Ir t.t.

3. Pasirodo jungtinis, apie 280 muzikantų, jaunimo pučiamųjų instrumentų 
orkestras. Groja vaikščiodami V. Bagdono "Pasveikinimo maršą". Užbaigia 
aikštės kraštuose.

4. "Sodyboje" choras dainuoja "Kur bėga Šešupė", muz. J. Naujalio, žodž. 
Maironio. Šokėjai sueina įaikštę. Merginos sudaro Lietuvos žemėlapio kontūrus, 
vyrai išrašo "LIETUVA".

5. Skaitomas B. Brazdžionio posmas:
Šaukiu lietuvį burtis prie lietuvio
ir gyvą širdį prie gyvos širdies,
Kad tamsiame vidurnakty nežuvę,
Pakiltų rytmečiui gyventi ir žydėt!

Pasigirsta širdies plakimo įrašus, šokėjos, sudariusios Lietuvos kontūrus, (tai 
širdies įvaizdis) pulsuoja.

- Stovėkit amžiais čia tvirti, kaip saulė stovi!
Šaukiu aš, Jūsų protėvių dvasia.

DALYVIŲ PARADAS
6. įžangoje choras dainuoja vieną posmelį "Leiskit į tėvynę".
7. Grojant lietuviškus maršus, žygiuoja žaidynėse dalyvaujančios delegacijos. 

Priekyje nešamos trys vėliavos: Lietuvos trispalvė ir raudona su Vyčiu bei 
pirmos Lietuvių tautinės olimpiados 1938 metų vėliava. Žygiuoja veteranai. 
Kiekvienos delegacijos priekyje nešama lentelė su užrašu ir V alstybinė vėliava. 
Stadiono gilumoje Valstybinės vėliavos statomos į puokštę. Sportininkai pro 
vartus sueiną į Lietuvą. .

8. Visų delegacijų atstovai neša žaidynių vėliavą ir sustoja ties aikštės 
centrų. Prie vėliavos prisiekia. Vėliava nešama pakėlimui. Mergaitės, 
sudariusios žemėlapio kontūrus, šoka "Kepurinę".

9. Chorui dainuojant iškilmingą melodiją, bėgimo taku nešamas fakelas.

Šių metų žiemos krepšinio pirme
nybėse ” Kovo" vyrai dalyvauja dviem 
komandomis. Pirmąją, iki 23 metų 
amžiaus, komandą sudaro: P. Gustaf
son, P. Šumskas, K. Paskočimas, L. 
Paskočlmas, A. Bieri, M. Žvirblis ir L. 
Newman. Treneris P. Andriejūnas.

Antroji koviečių jaunų veteranų 
komanda susideda iš: P. Kapočiaus, M. 
Šepoko, E. Kasperaičio, P. Andriejū- 
no, K. Horeger, D. Suitz, P. 
Vaičlurgio ir K. Keraičio.

Pirmoji komanda pirmenybes pradė
jo gražiu laimėjimu. Susitikimas bai
gėsi rezultatu 48:46. K lingynės visą 
žaidimo laiką buvo labai įtemptos, 
tačiau koviečių puolėjai labai gražiai, 
kovojo po krepšiu, sėkmingai nuiminė- 
dami kamuolius nuo jų. L. Newtnan jau 
pačioje žaidimo pradžioje po staigaus 
prasiveržimo padarė kelis gražius 
kertamuosius metimus iš viršaus. L. 
Paskočimas ir M. Žvirblis savo puikiais 
metimais taip pat didino rungtynių 
rezultatą. P. Gustafson ir P. Šumskas 
su dideliu pasitikėjimu, gražiais ka
muolio nuėmimais kontroliavo savuo 
sius krepšius. R. Paskočimas gerai 
žaidė gynime. Jaunasis Aistis Bieri 
šiose pirmenybėse pirmą kartą regu 
Hariui pradėjo dalyvauti A klasėje ir 
taip pat pasirodė labai puikiai. Jis 
pelnė keturis taškus, tuo įrodydamas 
savo pajėgumą. Komandos treneris P. 
Andriejūnas, paprastai žaidynių metu 
būdamas gana "karštas", šį kartą, gal 
truputį sirguliavo, ir jo balso kaip ir 
nesigirdėjo, tačiau visą komandą 
susitikimo metu tvarkė puikiai, ir

komanda pasiekė sunkią, bet tikrai 
pelnytą pergalę.

Antroji jaunų veteranų komanda 
pirmame susitikime priešininkų ko
mandai pralaimėjo dešimties taškų 
skirtumu. Komanda po ilgokų atosto
gų atrodė nepakankamai susižaidusi, 
nepasiruošusi fiziniai. Komandos na
riams rodėsi reikėtų numesti svorį, 
kad galėtų būti geresnės kondicijos ir 
susitikimuose su savo jaunesniais 
priešininkais pajėgtų susilyginti fizi
niai. M. Šepokas ir P. Kapočius žaidė 
gerai, o tuo tarpu kitiems komandos 
draugams buvo gana-sunku susilyginti 
su kitais. Pradžioje gerai pasirodė D. 
Suitz, tačiau vėliau savo žaidimo lygio 
neišlaikė. Komanda gera, tik būtina 
daugiau padirbėti, geriau pasiruošti 
fiziškai, kas vėliau pirmenybėse tikrai 
atneš geresnių rezultatų.

Krepšinio žiemos pirmenybės žai
džiamos Parramatta lygoje.

PAHALTIEČ1Ų VARŽYBOS

Šių metų Pabaltlečių sporto varžy
bos vyks Sydnejuje, bus žaidžiama 
birželio mėn. 8-9 dienomis Auburn 
krepšinio stadione, Church St., Lid- 
combe. Atidarymo iškilmės prasidės 
birželio 8 dieną, 1.30 vai. po pietų. 
Žaidynių užbaigimo balius vyks Lie
tuvių namuose Bankstowne šeštadie
nį. birželio mėn. 8 dieną. įėjimas 
kainuos po 15 dolerių. Visi lietuviai 
sporto mėgėjai kviečiami aktyviai 
dalyvauti varžybose ir paremti lietu
vius sportininkus. Lauksime visų.

P. A.

AUSTRALIJOS RAJONO CENTRINĖ VALDYBA

AUS
Australijos Lietuvių Jaunimo Sąjunga

VII PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO KONGRESO 
INFORMACINĖ ANKETA

ŽAIDYNIŲ ATIDARYMAS
10. Atidarymo kalba.
11. Lietuvos himnas - keliamos Lietuvos trispalvė, raudona su Vyčiu ir 1938 

m. olimpinė vėliavos.
12. Olimpinė giesmė - keliama žaidynių vėliava ir degamas aukuras.
13. Sveikinimai.
14. Grojamas maršas, dalyviai eina sėstis.
15. Trys sportiniai lėktuvai demonstruoja auktąjį pilotažą. Baigiant, lėktuvai 

praskrenda virš Ąžuolyno, leisdami spalvotus dūmus, iš kurių dangaus fone 
susidaro trispalvė.

MENINĖ DALIS
16. Jaunimo tautinių šokių kolektyvas (500 šokėjų).

a) Šitam dideliam būry - lietuvių tautinių ratelių pynė, choreografija J. 
Gudavičiaus, muz. L. Abariaus.

b) Lietuvių tautinis šokis - šoka svečiai.
c) Klubilas - masinė kompozicija J. Gudavičius, muz. J. Švedo.

17. Tylos minutė.
a) Bėgimo Druskininkai - Klaipėda dalyviai.
b) Motinos rauda - skaito aktorė R. Staliliūnaitė, šokėjai su žvakutėmis 

sudaro kryžių.
c) Skelbiama tylos minutė, šokėjai, sudarę kryžių, priklaupia.
d) Giedama J. Strolios giesmė "Parvesk!, Viešpatie".

18. "Kur bakūžė samanota" muz. S. Šimkaus, žodž. P. Vaičaičio, dainuoja V. 
Noreika, pritariant kanklėms ir birbynei.

19. Kalba svečių atstovai.
20. Sportinis pasirodymas - Lietuvos kūno kultūros institutas.
21. Sportinių šokių siuita.
22. "Grok Jurgeli" - atlieka jungtinė kaimo kapela ir pagyvenusių žmonių 

jungtinis šokių kolektyvas.
23. Vaikų tautinių šokių kolektyvas (250 šokėjų).

a) Žilvitis - masinė kompozicija J. Llngino.
b) Kalvelis - choreografija M. Baronaitės.

24. Lino siuita - Chor. J. Lingino, muz. J. Švedo. Siuitos pabaigoje, aikštės 
centre, "išaudžiami" Gedimino stulpai.

PABAIGA
25. Suktinis - masinė kompozicija J. Gudavičiaus, muž. E. Balsio, šoka visi 

šventėje dalyvaujantys šokėjai.
26. Masinės programos dalyvių paradas. Žygiuoja šokėjai, sudarydami įvairius 

piešinius. Pabaigoje, grodami, pražygiuoja pučiamųjų instrumentų orkestrai.

VII PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO KONGRESAS įvyks Pietų Amerikoje, 
Buenos Aires, ARGENTINA, 1991 gruodžio 18 - 27 d. d. 
Montevideo, URUGUAY, 1991 gruodžio 28 -1992 sausio 1 d. d. 
Sao Paolo, BRAZIL, 1992 sausio 2 - 8 d. d.

Visi asmenys, norintys dalyvauti 7-tame PLJ kongrese Pietų Amerikoje, oficialiu jau
nimo atstovu, arba dalyvių, arbątmistu turėtų užpildyti šią informacijos anketą. Užpildę 
anketą, 7-tam kongresui artėjant, informacijos gausite daugiau.
Anketos užpildymas yra be jokių įsipareigojimų. Anketas reikia prisiųsti iki gegužės 
mėn. 20 d. šiuo adresu:

VII PLJK Talkos Komitetas, 26 Phoenix St., South Yarra, Vic. 3141 
Si kelionė bus vienintelė proga pamatyti Pietų Ameriką pilnoje lietuviškoje priežiūroje. 
Visų asmenų galvojančių keliauti vardas ir pavardė:

Adresas:................................................................................................................................

AEROLINEAS 
ARGENTINAS

Telefonas:...................................

Canberros lietuvių klubo nariui - steigėjui

A. + A. Antanui Ceičiui 
mirus, gilią užuojautą reiškiame žmonai LiUai, dukroms Daivai ir 
Gabijai ir visiems artimiesiems.

Canberros lietuvių klubo valdyba ir nariai

VIETOJ 
GELIŲ

A.A. ANTANUI ČEIČIUI 
mirus, vietoje gėlių, "Mūsų Pastogei" 
aukojame:
L. ir V. Šimkal - 20 dolerių;
N. ir G. Šimkai - 40 dolerių;
V., G. ir R. Gružauskai - 40 dolerių.

VIETOJ
GELIŲ

Mirusiam
A.A. ANTANUI ČEIČIUI 

atminti, vietoje gėlių, 40 dolerių 
aukojame "Mūsų Pastogei".

Lilija ir Zigmas Sipavičial
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ŠVIETIMO TARYBOS PRANEŠIMAS
1. Malonu pranešti, kad Pietų Australijos švietimo ministras Greg Crafter 

sutiko dovanoti anglų kalbos kursą, susidedanti iš 2 videokasečių ir vadovėlių 
mokiniams ir mokytojams. Kursas vadinasi "Hello, Australia". Pedagoginė 
medžiaga bus perduota Lietuvos švietimo ministerijai asmeniškai, iš rankų i 
rankas. Ministras taip pat davė leidimą Danai Baltutytei atsišviesti tinkamą 
medžiagą invalidų ir našlaičių ugdymui Lietuvoje.

2. Adelaidiškė Dana Baltutytė vėl rengiasi važiuoti Lietuvon ir darbuotis 
gyvenimo nuskriaustų vaikučių labui. Dana - pavyzdys mūsų gražiam jaunimui. 
Ji baigė šv. Kazimiero savaitgalio mokyklą, Lituanistinius kursus, išlaikė 
valstybinius lietuvių kalbos egzaminus aukščiausiu pažymiu (surinko 100 iš 100 
balų) ir gilino lietuvių kalbos žinias Vasario 16-tosios gimnazijoje Vokietijoje.

3. Melbournietė Nijolė Bižytė mokytojauja Kaune. Jai trūksta pedagoginės 
literatūros. ALB Švietimo taryba nusiuntė šiek tiek tokios medžiagos, tačiau, 
jei kas gali jai padėti, prašome kreiptis į Henriką Antanaitį Melbourne.

4. Tasmanietė Regina Krutulytė - Share mokytojauja Čiurlionio vidurinėje 
mokykloje (High School) Vilniuje. Linkime jai daug sėkmės!

5. Tasmanietė australe Amanda Banks, B. A. sėkmingai apgynė Hobarto 
universitete disertaciją apie dabartinės Lietuvos gamtos taršą. Už šį darbą ji 
gavo First Class Honours, Graduate Diploma Environmental Studies (Hons 1) 
laipsnyje, mums pranešė ALB Švietimo tarybos narys Algis Taškūnas iš 
Hobarto. Amandos tezė bus išleista atskira knyga. Jai būtų pravartu pagilinti 
žinias Lietuvoje. Ar mūsų "Talka", " Australijos Lietuvių Fondas“, o gal paskiri 
mecenatai galėtų ją finansiniai paremti ir įgalinti pagilinti studijas Lietuvoje? 
Lietuvai iš to būtų daug naudos!

6. Kas gali padėti Danai Smilgienei? Adresas: Kaštonų g-vė 42 - 19, Alytus 
234580. Ji rašo:

"... Atgaivinome Lietuvos mokytojų sąjungą. Mane išrinko pirmininke, tai 
turime daug visuomeninio darbo. Juk mūsų mokyklose dar daugeliui mokytojų 
taip pat reikia Išmokti gyventi tautos gerovei, nes dar apnuodyti komunistinių 
idėjų, vis dar vaikus dezinformuoja, traumuoja jų sąmonę.

Nepatogu prašyti, bet gal jūsų kokia labdaros organizacija galėtų atsiųsti 
užsienyje išleistų knygų, mūsų lietuvių rašytojų išeivių kūrinių, taip pat apie 
pasaulio gamtą ir kitas? Prašau to ne sau asmeniškai, bet mokytojų sąjungai. 
Pasistengsime kuo nors atsilyginti, jei ne tiems žmonėms asmeniškai, tai 
ugdydami mūsų tautiečius Lietuvoje, plėsdami jų akiratį".

ALB Švietimo taryba nusiuntė knygų siuntinėlį kolegei Danai. Žinoma tai tik 
lašas jūroje, tik solidarumo gestas. Ar negalėtume patenkinti prašymo ir iš savo 
bibliotekų nusiųsti prašytų knygų? 1 kg knygų persiuntimas kainuoja 9.40 
dolerių, siunčiant paprastu, ne oro, paštu.

7. Dėkojame melbourniškei "Ateities žingsnių" redaktorei ("Tėviškės aidų" 
priedas) Jonei Žitkevičienei už spausdinamus jaunųjų, o gal ir busimųjų 
žurnalistų rašinius. J. Žitkevičienės adresas: 29 Ormond Rd., Moonee Ponds, 
Vic. 3039. Raginame visų valstijų savaitgalinių mokyklų ir Lituanistinių kursų 
mokytojus skatinti mokinius siųsti redaktorei savo rašinius.

8. Dar neteko skaityti "M. P." ir "T.- A." skiltyse 1990 m. mokinių rašinių 
konkurso laimėtojų rašinius. Ar suklydau? Kol kas, berods, tik "Adelaidės 
lietuvių žinios" juos atspausdino. Padėka redaktorei V. Neverauskienei.

Žinau, kad mažėjant skaitytojų skaičiui, brangstant popieriaus persiuntimo 
kainoms, redaktoriams nėra lengva pasirinkti spaudai medžiagą. O vis dėlto, 
jaunimui gal reikėtų palikti šiek tiek skiltelių. Ar ne?

9. Atkreipiame dėmesį į naujai išleistas knygas pradedantiems mokytis 
lietuvių kalbą.

a. "Gintarinės Šaknys" : lietuvių kalbos mokymosi ir kalbėjimo metodas. 
Išleistas 1989 m. Vadovėlis nėra brangus, apie 10.00 dolerių. Autorius Bronius 
Krokys, Lithuanian Educational Council of the U.S.A., Inc. 2711 West 71 
Street, Chicago, Ill 60629.

N.B.: Knygoje rasite neblogą Lietuvos himno ‘viertimą. Jį galima gauti pas 
ALB Švietimo tarybos pirmininkę.

b. "Easy Way to Lithuanian" - vadovėlis suaugusiems US 20.00 dolerių, 
kasetės (garslajuostės) US 25.00, pilus persiuntimo išlaidos. Knyga Ir kasetės 
gaunamos ten pat. Be to, "Bačiūno" bibliotekos vedėja Adelaidėje N. Alvlkienė 
yra užsakiusi šitų knygų egzempliorių. Knygyne rasite ir kitų vertingų knygų. 
Kreiptis adresu: Lithuanian Hause, Bačiūno biblioteka, 6 Eastry Street, 
Norwood, S.A. 5067.

Isolda I. Poželaitė - Davis ALB Švietimo tarybos pirmininkė

A. + A. Antanui Ceičiui
mirus, žmoną Lilią, dukras Daivutę Ir Gabytę giliai užjaučiame ir 
kartu liūdime.
Ona Dundienė, sūnūs Algis, Donatas ir Ramūnas su šeimomis

REMKIME 
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 

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

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

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

A. t A. Antanui Ceičiui
mirus, jo žmoną Liliją, dukteris Daivą ir Gabiją skausmo valandoje 
giliai užjaučia

Lilija ir Zigmas Slpavičiai

Brangiam vyrui, tėvui ir seneliui

A. t A. Andriui Kudžiui
pagerbti, 50 dolerių aukojame "Mūsų Pastogei".

Kudžių šeima

A. + A Eugenijui Dryžai
mirus, sūnus G iedrių, Vytą, Alį ir Saulių su šeimomis giliai užjaučiame 
ir kartu liūdime.

Aleksandra ir Zenonas Storpirščiai

A. + A Eugenijui Dryžai
mirus, sūnus Giedrių, Vytą, Alį ir Saulių su šeimomis giliai 
užjaučiame.

Sydnejaus Lietuvių Moterų Socialinės
Globos Moterų Draugijos Valdyba

Sv. Rašto tyrinėtojų skelbimai
JĖZUS

Senojo testamento Jehova Naująja- 
me Testamente vadinamas Dangiš
kuoju Tėvu. Jėzus mokino savo 
mokinius melstis: "Mūsų Tėve, kurs 
esi danguje". Jėzus yra Dievo sūnus, ir 
tokius santykius jis visuomet turėjo su 
Jehovu, Sutvertojum. Šventraštis aiš
kiai sako, kad Jėzus buvo savo Tėvo 
bendradarbis nuo pat sutvėrimo pra
džios. Jis taip pat sako, kad Jėzus 
buvo "Dievo sutvėrimo pradžia" (Apr. 
3:14), ir" pirmagimis pirm viso sutvė
rimo". - Kol. 1:15.

Šitie tekstai parodo, kad Jėzus buvo 
tiesioginis Tėvo sutvėrimas, ir todėl 
teisingai vadinamas jo "viengimusiu 
Sūnumi". Apaštalas taip pat sako 
mums, kad Jėzus dalyvavo su savo 
Tėvu visuose tvėrimo darbuose. Jo 
pasakyta: "Nes per jį sutverta visa 
danguje ir žemėje, matomi ir nemato
mi dalykai, ar tai sostai, ar viešpatys
tės, ar kunigaikštystės, ar valdžios; 
visa sutverta per jį ir jam". - Kol. 
1:16; Žyd. 1:2; Jono. 1:3; Efez. 3:9.

Kitas interesingas aprašymas, kal
bantis apie tą patį dalyką, randasi 
pirmame skyriuje Jono Evangelijos. 
Čia kalbama apie Jėzų jo pirmažmo- 
giniame stovyje kaip apie Dievo 
"Žodį”. Keturioliktoje eilutėje pasa
kyta, kad "Tas žodis buvo padarytas 
kūnu ir gyveno tarp mūsų". Čia 
pavadinimas "Žodis" yra išverstas iš 
graikų žodžio Logos. Senovės kara
liai, kuomet kalbėdavo apie žmones, 
paprastai sėdėdavo už grotų, kurių 
priešakyje stovėdavo jų atstovas, kurs 
skelbdavo žmonėms karaliaus prane
šimą. Tas atstovas buvo vadinamas 
logos arba karaliaus žodis ar kalbėto
jas.

Turėdami mintyje šitą Logos titulą 
mes matome, kad jis labai gražiai

tinka viengimusiam Dievo Sūnui. 
Biblija skelbia, kad tas Logos, Dievo 
Sūnus, visados buvo ir bus Jehovos 
veikėjas. Ne vien visų sutvertų 
dalykų sutvėrime, bet taip pat ir 
pašaukime ir prirengime bažnyčios 
šiame amžiuje ir didžiąjame atsteigi- 
mo darbe, kuris bus vykdomas 
tūkstantmetiniame amžiuje. Visuose 
tuose Dievo darbuose tas mylimasis 
Dievo Sūnus daro savo Tėvo valią ir 
bendrai veikia su juo. Tūkstantmeti
niame amžiuje jis skelbs visoms 
tautoms ramybę ir jie nusikals iš savo 
kalavijų žagrių ir iš savo jiečių 
pjautuvų. - Mikė jo 4:1-4; Psalmė 
46:10.

Kalbėdami apie tą garbingą nutari
mų Įvykdymą žemėje būsimuose 
amžiuose, Dievo Sūnui vadovaujant, 
Apaštalas Povilas sako: "Jis turi 
karaliauti, iki nepadės visų savo 
neprietelių po savo kojomis. Pasku
čiausioj! neprietelė bus sunaikinta 
mirtis. Nes visa jis (Jehova) yraį 
pavergęs po jom (Jėzaus) kojomis, i 
Kada gi sako: Visa jam (Jėzui) 
pavergta, tai, be abejo, išskyrus tą 
(Jehova), kursai visa yra Jam (Jėzui) 
pavergęs. O kai visa bus jam pavergta, 
tuomet ir pats Sūnus pasiduos tam 
(Jehovai), kuris visa yra jam pavergęs, 
kad Dievas (Jehova) būtų viskas 
visame". - 1 Kor. 15:25-28.

Mūsų kalbos vertimas Jono 1:1, 2, 
nėra taip labai aiškus, ir todėl gali 
atrodyti, kad " Žodis" arba Logos yra 
tas pats asmuo kaip ir Dievas. 
Nesusipratimas pasirodo žodžiuose "ir 
Žodis buvo Dievas". Graikų kalbos 
tekste tas pareiškimas daug aiškesnis, 
nes jame pasirodo skirtumas tarp 
Logos, Jėzaus, kurs šitoj vietoj 
vadinamas Dievo vardu ir tarp paties 
Dievo Tėvo.

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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Aukos
Mūsų Pastogei
„Mūsų Pastogei“ aukojo

Inf ormacij;

A.Dilba T asm. $5
H. ir B. Šikšniai Tasm. $10
L. ir Z. Sipavičiai A.C.T. $30
S. Gintalienė N.S.W. $10
Kadžių šeima Qld. $50
M. Vilkaitienė A.C.T. $20

Padėka
Buvęs politinis kalinys, 34 metus 

atkalėjęs už Lietuvos laisvę, Balys 
Gajauskas, Lietuvos politinių tremti
nių sąjungos vardu, dėkoja Sydnejaus 
lietuviams už prisiųstą rūbų siuntą:

"Nuoširdžiai dėkojame Sydnejaus 
lietuviams už šių metų kovo mėnesyje 
gautą rūbų bei avalynės siuntų.

Visi daiktai padalyti mūsų skyriams 
Lietuvoje. Jų yra 56.

Dėkojame už Jūsų rūpestį, pagalbą 
ir linkime tautiečiams kuo geriausios 
sėkmės".

Balys Gajauskas

IHOIBAIR1FIE

Nuoširdžiai kviečiamo visus atvykti | Melbourno Dainos Sambūrio
VIETOJ

NORI SLSIRASINETI
Nori susirašinėti ir keistis pašto ženklais: M. Duškesas, 
Centrinis paštas, P.O. Box 296, Kaunas 233000, Lietuva.

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.
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Balandžio 17 dienų eismo nelaimėje 
žuvo 26 metų amžiaus Kenneth 
Banelis. Tai buvo a.a Petro Banelio, 
mirusio šių metų vasario 20 dieną, 
jauniausias sūnus.

Laidotuvių apeigos atliktos žmonių 
pilnoje šv. Teresės bažnyčioje.

Palaidojome Kenneth prie tėvo 
kapo Kingstono kapinėse 1991 m. 
balandžio 22 dieną.

Reiškiame gilią užuojautą poniai 
Banelienei, kuri keturių mėnesių

laikotarpyje neteko brolio, vyro ir 
sūnaus. I 

I 
I
I 
I

Kazimieras Paškevičius, dvi savai
tes praleidęs ligoninėje, sveiksta 
namie, slaugomas žmonos Elenos.

Linkime Kazimierui kuo greičiau | 
pasveikti.

S. Augustavičius

PAGALBA LIETUVAI
Fondui "Pagalba Lietuvai" per 

Sydnejaus Apylinkės valdybą aukojo: 
100 dolerių • ieva Mauragienė;
po 20 dolerių - A. Šepokas, 

Šidlauskas;
10 dolerių - B. Sidarienė.
Nuoširdžiai dėkojame visiems 

kojusiems Lietuvai.
J. Mickienė 

Sydnejaus Apylinkės 
valdyba

Br.

I 
I 
I 
I 
I 
I 

Gerbiamas Redaktoriau, Į
I

au

Nuoširdžiai dėkoju už Jūsų laiškų ir 
Č. Čekanausko dosnią 1000 dolerių 
aukų. Čekį perdaviau Lietuvos studijų 
sambūriui Tasmanijos universitete ir 
padėkojau geradariui, jam sykiu 
išdėstydamas, kaip jo čekis atneš 
didelius vaisius.

A. Taškūnas

GĖLIŲ
Su gilia pagarba

A.A. KENNETH BAKELIUI 
mirus, vietoje gėlių, 10 dolerių 
aukojame "Musų Pastogei".

Hildegard ir Bonifacas 
Šikšniai

p PIGIAUSIOS KELIONES Į UŽSIENĮ
|! KAINOS TEN IR ATGAL

1 
l 
f

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.

SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

I

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

TURGUSI 
1 
I

I

I

I 
I

(MARKET DAY) 
GEGUŽĖS 26 DIENĄ

I

SEKMADIENĮ
2 VAL. PO PIETŲ I

l

kuris (vyks gegužės mėnesio 25 dieną, 7 vai. 30 min. vakaro, 
Melbourno lietuvių klubo salėje.

Gros atnaujintas Melbourno lietuvių orkestras "Dabar". Choras 
padainuos specialiai baliui paruoštas dainas. Bus "švediško" stalo 
vakarienė. Turtinga loterija.

Visa tai tik už 20 dolerių asmeniui.
Stalus prašome užsisakyti iki gegužės mėn. 22 dienos pas Vincą 

Ališauską tel. 370 7250. arba pas Raimondą Dagį tel. 366 2903.
Sambūrio valdyba

Gegužės mėnesio 19 dieną (sekmadieni), 2 vai. po pietų Sydnejaus 
Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugija kviečia atvykti i

KULTŪRINĘ POPIETĘ - PASKAITĄ
Paskaitą skaitys daktarė Vida Petrauskienė. Paskaitos tema: 

Medicininė pagalba vaikams Lietuvoje".
Po paskaitos vaišinsime kava ir pyragaičiais.

Sydnejaus Lietuvių Moterų Socialinės
Globos Draugijos Valdyba

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 į Lietuvą"

• loterijos traukimas, veteranų susipažinimas su jaunaisiais koviečiais
• ir, kaip visuomet, puiki ir linksma nuotaika. Kviečiami visi, ypatingai 
J 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 798 0306 ir valdybos narius. s t0 klubas ■■Kovas"

Mūsų
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

Published by the Lithuanian Community Publishing Society Ltd. Leidėjas Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga 
Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P,. O. Box 550 Bankstown N. S. W. 2200
Redaktorius V. Augustinavičius Telefonas (02) 790 - 3233 Administracijos telefonas (02) 957 3691
Redakcija rašinius, taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. Už skelbimų turinį redakcija "neatsako. 
Prenumerata metams S 30 Užsienyje paprastu paštu S 35 N. Zelandijoje oro paštu S 60 Užsienyje oro paštu S 60

8


	1991-05-06-MUSU-PASTOGE_0001
	1991-05-06-MUSU-PASTOGE_0002
	1991-05-06-MUSU-PASTOGE_0003
	1991-05-06-MUSU-PASTOGE_0004
	1991-05-06-MUSU-PASTOGE_0005
	1991-05-06-MUSU-PASTOGE_0006
	1991-05-06-MUSU-PASTOGE_0007
	1991-05-06-MUSU-PASTOGE_0008

