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Rusijos Federacinėje Respublikoje 
birželio mėnesio 12 dieną buvo 
pravesti pirmieji respublikos istorijoje 
demokratiški rinkimai l prezidento 
postą.

Iš 147 milijonų Rusijos respublikos 
gyventojų, 105 milijonai turėjo balsa
vimo teisę. Savo kandidatūras 1 
prezidento postą Išstatė šeši kandida
tai. Vienas iš pagrindinių buvo Rusijos 
Federacinės Respublikos Aukščiau
siosios Tarybos pirmininkas B. Jelci
nas. Radikalas, Išstojęs iš komunistų 
partijos, baltai kaip sniegas pražilęs, 
Boris Jelcinas gimė 1931 metais 
valstiečio šeimoje Sibire, Butka kai
me, netoli Sverdlovsko. B. Jelcinas. 
Išstatydamas savo kandidatūrą 1 
prezidento rinkimus, jis ketino perimti 
valdžią iš valdančiosios ir monopoli
nės komunistų partijos, žadėjo siekti 
demokratijos ir ekonomikos perėjimo i 
rinkos santykius, kalbėjo apie tai, kad 
sąjunginėms respublikoms priklauso 
savivalda ir Jos turėtų būti nepriklau
somos nuo Kremliaus politikos ir 
ekonominėje srityse.

Paskutinėmis dienomis prieš rinki
mus, Rusijos respublikoje, M. Gorba
čiovo bei Jo pasekėjų iniciatyva ir 
pastangomis, buvo vedama arši Įtari
nėjimų, šmeižto ir gąsdinimo propa
ganda, kurios tikslas buvo sumažinti 
nepaprastai dideli B. Jelcino populia
rumą respublikos gyventojų tarpe. 
Tačiau visos tokios pastangos liko 
bevaisės. B. Jelcinas rinkimuose 
laimėjo apie 60 procentų visų balsų ir 
tokiu būdu pergalingai tapo pirmuoju 
istorijoje didžiausios Sovietų Sąjun
goje respublikos prezidentu. Vienas iš 
pagrindinių B. Jelcino priešininkų 
rinkimuose 1 prezidentus, buvęs So

RUSIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS 
BORIS JELCINAS

B. Jelcinas išeina iš balsavimo kambario, tik atidavęs savo balsą.
vietų Sąjungos ministras pirmininkas 
ir aršus komunistas Nikolaj Ryžkov, 
tegavo tik 10 procentų balsų, trečioje 
vietoje pagal populiarumą buvęs M. 
Gorbačiovo ministras Vadim Bakatin 
balsų gavo mažiau nei Liberalų 
demokratų partijos kandidatas Vladi

mir Žlrlnovskl, kuris tapęs prezidentu 
Rusijos gyventojams žadėjo sumažinti 
vodkos kalną...

AR. B. JELCINAS PALANKUS 
LIETUVAI?

Prieš rinkimus ir Jų metu B. Jelcinas 

vienareikšmiškai pasisakė atstovaująs 
demokratijos siekiančius tautiečius ir 
ketinąs pravesti politines bei ekono
mines reformas.

Lankymosi Estijoje metu, B. Jelci
nas su Baltijos respublikomis pasirašė 
bendradarbiavimo ekonomikos srityje 
sutarti. O tuo metu kai M. Gorbačio
vas šešių sąjunginę sutarti nepasira
šančių respublikų atžvilgiu veda 
gąsdinimo politiką ir vykdo teroro 
akcijas, B. Jelcinas šiuo klausimu kol 
kas nėra padaręs jokių konkrečių 
pareiškimų. Tačiau Jo ankstyvesnis 
požiūris l Baltijos respublikų klausi
mą, verčia tikėtis, kad pirmasis 
Rusijos Federacinės Respublikos pre
zidentas bus palankesnis laisvės ir 
nepriklausomybės siekiančioms res
publikoms.

DŽIŪGAUJA G. BUSH

Tik spėjęs išgirsti apie Rusijos 
prezidento rinkimų rezultatus, Jung
tinių Amerikos Valstijų prezidentas 
G. Bush pareiškė, kad B. Jelcino 
laimėjimas yra istorinis žingsnis tiek 
Rusijos gyventojams, tiek ir visiems 
Sovietų Sąjungoje. Prezidentas G. 
Bush nedelsiant pakvietė B. Jelciną 
birželio 20 dieną susitikimui Baltuo
siuose rūmuose. Baltųjų rūmų atsto
vas spaudai Marlin Fitzwater pareiš
kė: "Mes norime palaikyti reformas ir 
siekius demokratiškame procese | 
laisvą prekybą ir nepaprastai svarbu 
sutikime duoti tam eigą".

B. Jelcinas palankiai priėmė Baltų
jų rūmų kvietimą, sakydamas, kad jis 
nuoširdžiai tikisi užmegzti draugiškus 
santykius su Jungtinėmis Amerikos 
Valstijomis..

V. Augustlnavičius

BALTUOS TARYBOS POSĖDIS
Antradieni, birželio 11 dieną, 

Taline posėdžiavo Baltijos valstybių 
taryba. Posėdyje dalyvavo Lietuvos, 
Latvijos bei Estijos Parlamentų pirmi
ninkai V. Landsbergis, A. Gorbunovas 
ir A. Ruutelis, o taip pat ir 
Vyriausybių vadovai bei ministrai. 
Pasitarime buvo priimti penki Baltijos 
valstybių tarybos dokumentai. Krei
pimesi 1 Sovietų Sąjungos prezidentą 
ir devynių besirengiančių pasirašyti 
naują sąjunginę sutarti respublikų 
vadovus, sakoma, kad Baltijos valsty
bės supranta visiškos nepriklausomy
bės atkūrimo problemų sudėtingumą, 
ir dar kartą siūlo jas spręsti 
derybomis. Drauge reiškiamas apgai
lestavimas, kad iki šiol nesuderintas 
Baltijos respublikų ir Kremliaus 
derybų projektas bei principai, kad 
Sovietų Sąjungos delegacija neturi 
reikiamų Įgaliojimų. Šią savaitę 
Lietuvos derybų delegacija telegra
momis vėl ragino Kremlių pradėti 
konsultacijas, tačiau jų pastangos, 
kaip ir anksčiau, liko be atsako.

Baltijos valstybių tarybos posėdyje 
buvo priimta rezoliucija dėl Sovietų 
Sąjungos represinių veiksmų Baltijos 

valstybėse tyrimo. Dokumente reiš
kiamas griežtas protestas dėl Sovietų 
Sąjungos generalinio prokuroro Trubi- 
no raporto apie sausio mėnesio Įvykius 
Vilniuje. Daroma išvada, kad nusikal
timų prieš Baltijos respublikų pilie
čius ir valstybines institucijas tyrimui 
būtinas tarptautinių organizacijų da
lyvavimas.

Lietuvos, Latvijos bei Estijos vado
vai taip pat pasirašė pareiškimą dėl 
Sovietų Sąjungos neteisėto atstovavi
mo Baltijos šalims. Jame sakoma, kad 
kreditai ir kita pagalba Baltijos 
šalims, Jeigu Jie būtų skiriami, gali 
būti teikiami tik tiesiogiai Lietuvai, 
Latvijai ir Estijai, t. y. ne per Maskvą. 
Primenama, kad didžiausio palankumo 
statusas prekyboje su Jungtinėmis 
Amerikos Valstijomis, Baltljoms ša
lims yra sutelktas 1925 ir 1926 metų 
dvišalėmis sutartimis.

Kaip tik siekiant savarankiškai 
atstovauti savo Sali. šią savaitę, 
birželio mėn. 17 - 21 d.d., i Vokietiją 
išvyksta Lietuvos užsienio reikalų 
ministerijos delegacija, kuri sieks 
dalyvauti Berlyno pasitarime, rengia
mame Helsinkio proceso rėmuose. 

Prieš šią kelionę, Lietuvos Respubli
kos užsienio reikalų ministro pava
duotojas V. Katkus lankėsi Maskvo
je, kur jis susitiko su sovietų vidaus 
reikalų ministerijos vadovais. Nors 
pastarieji be entuziazmo sutiko Lie
tuvos norą dalyvauti atskira delegaci
ja šiuose Helsinkio proceso pasitari
muose ir netgi pareiškė, kad pagrindi
nis Jų tikslas yra Išlaikyti Lietuvą 
SSSR sudėtyje, V. Katkus pabrėžė, 
kad Lietuvos delegacija l Berlyną 
vyksta anaiptol nestokodama opti
mizmo. Nors Lietuvai ir nedaug šansų 
tėra šioje konferencijoje gauti atskirą 
statusą, lietuviai visada galės pasi
naudoti galimybe dalyvauti, kaip 
draugiškos šalies svečiai. Tikimasi, 
kad dalyvauti svečių teisėmis lietu
vius gali pakviesti Danija, Norvegija 
ar Lenkija.

Apibendrindamas kelionės |Maskvą 
rezultatus, V. Katkus pareiškė, kad jis 
manąs, jog Kremlius ir toliau vilkins 
derybų su Lietuva pradžią, derinda
mas tą vilkinimą su nepalankiais 
veiksmais tarptautinėje arenoje. V. 
Katkus atkreipė dėmes! 1 tai, kad 
Maskva tik Vakarų spaudžiama pra

deda kalbėti apie konsultacijas dėl 
derybų ir Lietuva turinti tuo pasinau
doti.

Ta pačia proga verta pastebėti, kad 
praėjusią savaitę Jūrmaloje (vyko 
antrasis konsultacinis susitikimas tarp 
SSSR ir Latvijos derybų delegacijų. 
Tačiau šis susitikimas neprivedė prie 
jokių konkrečių susitarimų, išskyrus 
tai, kad delegacijos vėl susitiks 
rugpjūčio mėnesi Ir svarstys ekonomi
nių santykių tarp SSSR ir Latvijos 
problemas. Latvijos delegacija Iškėlė 
muitinių ir pasienio punktų užpuldi
nėjimo klausimą, bet Maskvos delega
cija atsisakė tai diskutuoti, esą, ji 
neturinti tam (galiojimų. Taigi Maskva 
naudoja tą pačią vilkinimo taktiką, 
kaip ir konsultaciniame susitikime 
su Lietuvos derybų delegacija.

APSKRITOJO STALO“ 
FORUMAS

Ketvirtadieni, birželio 13 dieną, 
per Lietuvos televiziją buvo trans
liuojamas "Apskritojo stalo forumas"

Nukelta į 2 pusi.
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BALTIJOS TARYBOS POSĖBIS
Atkelta iš 1 pusi.

- debatai tarp Vyriausybės ir opozici
nių grupių atstovų. Iš svarbesnių 
politinių grupių Lietuvoje, debatuose 
nedalyvavo tik Lietuvos ateities 
forumas (LAF) ir Lietuvos laisvės 
lyga (LLL). Vyriausybė buvo pakvie
tusi visas jai oponuojančias grupes, 
tačiau LAF ir LLL dalyvauti atsisakė, 
vardindami išpuolius prieš šias organi
zacijas, kuriuos Vyriausybė nepakan
kamai griežtai pasmerkusi ir nieko 
nedaranti, kad jie ateityje nesikarto- 
tų. Svarbiausioji opozicinė grupė 
Lietuvos demokratinė darbo partija 
(LDDP) mielai priėmė pakvietimą 
dalyvauti apskritojo stalo forume ir 
tuo žengė žingsneli visuomeninės 
santarvės link.

Forumą atidarė Lietuvos Respubli
kos ministras pirmininkas G. Vagno
rius ir Išreiškė vilti, kad šitoks 
politinių grupuočių susitikimas bus 
gera pradžia civilizuotiems tarpusa

LIŪDNOS SUKAKTYS LIETUVOJE
Birželio keturioliktąją Lietuva mi

nėjo vieną iš tragiškiausių datų savo 
istorijoje. Prieš penkiasdešimt metų 
prasidėjo masiniai lietuvių trėmimai i 
Sibirą. Ketvirtadieni, birželio 13 
dieną, kalbėdamas Iškilmingame Par
lamento posėdyje, Lietuvos Respubli
kos Aukščiausiosios Tarybos pirminin
kas prof. Vytautas Landsbergis pa
stebėjo, kad Lietuvai apsisprendus, 
turime prisiminti birželio 14 - ąją ir 
kaip tragišką dieną žmonėms, ir kaip 
istorinę pamoką šaliai - tai yra, ką 
reiškia būti kitų valioje. V. Landsber
gis pažymėjo,, kad kova už laisvę dar 
nebaigta ir krašto laukia dar daug 
sunkumų. Parlamento vadovas kreipė
si i deputatus bei Lietuvos žmones, 
ragindamas padaryti išvadas iš istori
jos pamokų ir, vardan svarbiausiojo 
tikslo, nerizikuoti savo nesantarve ir 
nesutarimais.

Liūdna sukaktis buvo minima dau
geliu renginių. Valstybės muziejuje 
Vilniuje buvo atidaryta paroda, pava
dinta "Tamsiame vidurnakty nežuvę", 
kurioje eksponuojami tremtinių ir 
politinių kalinių daiktai, dokumentai 
bei nuotraukos. Didžiausioje Lietuvos 
koncertinėje salėje. Sporto rūmuose 
Vilniuje, skambėjo G. Verdi "Requ

MASINIŲ DEPORTACIJŲ MINĖJIMAS
N.S.W. Jungtinis Baltų komitetas, 

kuriam šiais metais pirmininkauja A. 
Giniūnas, visų trijų Baltijos tautų 
Jėgomis, birželio 16 dieną Strathfieldo 
latvių namuose suruošė masinių 
deportacijų minėjimą - koncertą.

įnešus visų trijų Baltijos kraštų 
tautines vėliavas, B. Kiveris paskam
bino "Advance Australia Fair". A. 
Ginlūnui išvykus i užsieni, minėjimą 
atidarė Baltų komiteto vicepirminin
kė ir estų bendruomenės pirmininkė T. 
Kroli - Simmul. Atidarymo kalboje T. 
Kroli - Simmul priminė susirinkusiems 
tuos baisius (vykius, (vykusius prieš 
penkiasdešimt metų, kai šimtai gyvu
linių vagonų, sausakimšai prigrūstų 
Baltijos valstybių žmonėmis, kraupiai 
dundėjo Sibiro link, apie tas baisias ir 
nenusakomas kančias, kurioms buvo 
pasmerkti išvežtieji.

Pagrindinę minėjimo paskaitą skaitė 
N.S.W. parlamento ir darbiečių parti
jos dešiniojo sparno narys Hon. Bryan 
Voughan LLB, MLC. Gerai pažinda
mas komunizmą, Hon. B. Vaughan 
N.S.W. parlamente yra (nešęsrezoliu- 
"Mūsų Pastogė" Nr.25 1991.6.24 

vio santykiams palaikyti. LDDP vardu 
kalbėjęs, Parlamento deputatas V. 
Beriozovas padėkojo už progą daly
vauti forume Ir bandė {rodyti, kad 
kairiųjų frakcija iš tikrųjų nesanti 
opozicijoje sprendžiant pagrindinius 
klausimus, kaip antai nepriklausomy
bės atstatymo, bet turinti skirtingą 
nuomonę kai kuriais kitais klausimais. 
Kiek aštriau prieš Vyriausybės politi
ką pasisakė kolūkio pirmininkas Vid
mantas Valikonis, neseniai Vilniuje 
(vykusio žemdirbių mitingo organiza
torius. Jis nusiskundė, kad Vyriausybė 
žemdirbiais visai nesirūpina, laiko juos 
"žemiau slenksčio". Tačiau debatai, 
trukę ilgiau dviejų su puse valandų, 
bendrai paėmus, praėjo konstrukty
vioje atmosferoje. Atrodo, kad juo 
liko patenkinti ir dalyviai, ir televizi
jos žiūrovai. Ateityje tikimasi tokių 
forumų organizuoti daugiau.

J. Rūbas

iem". Specialią šio kūrinio choreogra
fiją spektaklyje parengė du anglų 
muzikai R. Meldrum ir N. Douglas. 
Laisvės žygi su šūkiu "Free Lithuania 
now" atliko lietuvių kilmės amerikie
tis Paulius Klimas, per mėnesi 
pėsčiomis nuėjęs 600 kilometrų nuo 
Talino iki Vilniaus, kuri jis pasiekė 
Gedulo ir Vilties dieną.

Penktadieni, birželio 14 dieną, 
Vilniaus Arkikatedroje buvo laikomos 
gedulingos mišios už trėmimų aukas. 
Vėliau tą pačią dieną Naujosios 
Vilnios geležinkelio stotyje - iš kur 
pajudėjo trėmimų ešelonai- tremtyje 
žuvusių atminimui buvo atidengtas 
paminklas. Panašūs minėjimai surengti 
ir kituose Lietuvos miestuose.

Ketvirtadieni buvo paminėta dar 
viena nelinksma sukaktis. Tą dieną 
suėjo penki mėnesiai nuo to laiko, kai 
sovietų parašiutininkai, žudydami 
beginklius žmones, šturmavo Lietuvos 
radijo ir televizijos pastatus. Priešais 
užgrobtus pastatus, prie namelio, 
kuriame badauja protestuojantys prieš 
sovietų karių smurtą, susirinko gausi 
minia. Susirinkusieji pasmerkė tebesi
tęsiančią tų pastatų okupaciją.

J. Rūbas

ciją už Lietuvos nepriklausomybę, 
kuri visų partijų buvo vienbalsiai 
priimta. Išklausius 20 minučių truk
mės paskaitą, tapo aišku, kaip 
kruopščiai šis senatorius yra išstudija
vęs Baltijos tautų okupacijos ir 
nežmoniško okupantų elgesio klausi
mą, okupacijos istoriją.

Meninėje minėjimo dalyje pasirodė 
jungtinis estų choras, vadovaujamas 
Elmar Saarapere. Choras padainavo 
dvi dainas. Vietoje A. Šarkausko, 
kuris negalėjo dalyvauti koncerte dėl 
močiutės ligos, iš Amerikos atvykusios 
estaitės Tiiu ir Kaili Ford pagrojo 
pianinu ir klarnetu.

Sydnejaus lietuvių choras "Daina", 
diriguojant J. Ankui ir B. Aleknaitei, 
padainavo C. Sasnausko "Tautinę 
dainą", S. Sodeikos dainą "Šiaurės 
pašvaistė", J. Sibelijaus dainą "Tėvy
nė" (lietuviški žodžiai V. Barausko) ir 
J. Gudavičiaus dainą "Kur giria 
žaliuoja". Lietuvių bendruomenė tik
rai gali didžiuotis geru choru, Jaunais 
jo dirigentais, taip gražiai ir galingai 
atlikusiais šias dainas.

pusi. 2

Po lietuvių, latvaitė Maja Upenleks 
ir jos dukros Nara, Vesma ir Kalja 
atliko tarsi mini koncertą. Pianinu, 
fleita, smuiku ir violončele jos pagrojo 
C. Gliukoir G. Hendelio kompozicijas.

Pabaigoje miršus latvių choras, 
vadovaujamas H. Rutups, padainavo 
latvių kompozitorių dainas.

Scenon išėjus jaunmui su žvakutė
mis, minėjimas buvo baigtas visų trijų 
tautų himnais, jiems pianinu akompa
navo B. Kiveris. Minėjime dalyvavo 
virš šimto (vairių organizacijų ir 
bendruomenių kviestinių svečių. Sve
čių tarpe buvo Strathfieldo burmis
tras P. Elliott, atstovavęs ministrą 
pirmininką R. Hawke, dr. Mary 
Goldsmith MLC, atstovavusi N.S.W. 
premjerą N. Greiner, Hon. B. Vaughan 
MLC, atstovavęs opozicijos lyderi B. 
Carr, Hon. P. Ruddock, atstovavęs dr. 
J. Hewson, Wasilyk, atstovavęs Ukrai

PAGERBTAS LIETUVIS
Šių metų birželio mėnesi, karalie

nės gimtadienio proga, už nuopelnus 
kraštui ir visuomenei Australijos 
medaliu O AM buvo apdovanotas mūsų 
bendruomenės narys Algimantas Pa
tricijus Taškūnas iš Hobarto.

Džiugu, kad lietuvis nusipelno 
tokios garbės ir vargu ar rasime savo 
tarpe žmogų labiau vertą tokio 
atžymėjimo.

Sunku keliais sakiniais laikraščio 
skiltyse tinkamai papasakoti apie 
žmogaus veiklą ir (vertinti visuomeni
ni darbą. Tik Istorija kada nors vėliau 
atiduos geresnę duoklę ir pilną 
(vertinimą. Tačiau nors paviršutiniš
kai galima pažvelgti ( A. Taškūno 
nuopelnus.

Algimantas Patricijus Taškūnas su sūnumis Vincu (kairėje) ir Simu (dešinėje).
A. Taškūnas lietuvių bendruomenei 

gerai pažįstamas jau nuo seno. 1985 - 
taisiais didžiavomės juo, kai Pasaulio 
lietuvių bendruomenės vadovybė at
žymėjo A. Taškūną, kaip daugiausiai 
pasidarbavusi Lietuvos laisvinimo 
darbe. Jo vardas pasirodydavo mūsų 
spaudoje, kai kalba sukdavosi apie 
lietuvių švietimą, kultūrą ar informa
cijos apie Lietuvą skleidimą. Ta veikla 
atkreipė ir Australijos visuomenės 
dėmesį, ° kartu susilaukė ir (vertini
mo, pagarbos.

Našlaitis, kurio tėvai buvo bolševi
kų nukankinti dar pirmosios okupaci
jos metais, Algimantas,tik penkiolikos 
metų jaunuolis, Išsigelbėjo nuo karo 
gaisrų Ir persekiojimų grėsmės, at
vykdamas Vokietijon. Čia pradėjo 
mokslą, čia pajuto nenugalimą troški
mą eiti aukštyn. Dar gimnazijos suole 
jis pasižymėjo atkakUu noru mokslo 
siekti visur ir visada. Gal todėl 
nenuostabu, kad atvykus i Australiją, 
kurią pasiekė kartu su giminėmis, ir 
apsistojus Vakarų AustraUjoje, dar 
privalomos darbo prievolės geležinke
lyje metu, jis jau tiesė rankas prie 
šviesos. Atsiradus pirmai progai, 
Algimantas (stojo i Pertho universite
tą ir J( baigė. Su visai jauna šeima, 
būdamas nepatyrusiu ekonomistu ir 
administratorium gavo darbą Tasma

nos vyriausybę. Policijos komisarą T. 
Lau atstovavo policijos Šefas super
intend an tasJ. Mc Kinnon. National 

partiją minėjime atstovavo Sir Adrian 
ir Lady Solimons, Sir John ir Lady 
Carrick, Rev, Fred ir Elaine Nile 
MLC. Didelę garbę Baltijos kraštų 
bendruomenėms savo apsilankymu 
suteikė generalinis Lenkijos konsulas 
dr. G. Pienkowski. Jo tėvas taip pat 
buvo deportuotas ( Sibirą, o tėvo 
brolis karininkas sušaudytas Katyne. 
Jau anksčiau turėjęs garbės susipažin
ti su generaliniu konsulu, A. Kramilius 
arbatėlės metu su dr. G. Pienkowski 
supažindino su visa eile lietuvių ir 
kitų bendruomenių svečiais ir parei
gūnais. Dr. G. Pienkowski Išreiškė 
norą apsilankyti ir lietuvių bendruo
menėje.

A. Kramilius

nljos universitete Hobarte. Teko vėl 
kraustytis tūkstančius kilometrų Ir 
vėl kurtis naujoje vietoje.

Su energija ir užsidegimu griebėsi 
darbo, kuris ji lr jo šeimą aprūpino 
duona Ir, su tokiu pačiu užsidegimu, 
Algimantas Įsijungė į vietos lietuvių 
gyvenimą. Atliekamu laiku vis gilino 
mokslo žinias naujomis studijomis 
administracijos srityje.

Politiniai (vykiai, nukankintų tėvų 
atminimas, Lietuvos kova už laisvę 
pagavo j( i užburtą sukuri ir jau 
nebepaleido. Kiekviena, nuo tiesiogi
nio darbo atlikusi, minutė buvo 
pašvęsta Lietuvos labui. 1947 - alsiais 
jis buvo vienu iš pirmųjų organizuo
jant organizaciją HELLP (Help Esto- 

nian, Latvian and Lithuanian Peop
les). Vėliau ėmė redaguoti ir leisti 
informacini biuleteni "Baltic News". 
Šiam darbui jis atidavė visas atlieka
mas jėgas ir laiką. Pastangos ir 
nenuilsmamas rūpestis nešė vaisius: 
'Baltic News" gerėjo, tobulėjo, {gavo 
gerą reputaciją, pasklido po visą 
Australiją ir kitus pasaulio kraštus. 
Tai, tikriausiai, taip pat prisidėjo prie 
laimėjimo, kad apie Lietuvą ir Baltijos 
kraštus pagyvėjo kalba ir Informacija.

O kai tėvynės padangėje pradėjo 
sklaidytis okupacijos ir priespaudos 
debesys, laisvės spinduliai sujungė 
žmones ( galingą sąjūdi, Algimantas 
savo redaktoriaus plunksną padėjo. 
Tačiau iš kovos lauko nepasitraukė. 
Jis ir toliau tęsė dešimtis pradėtų 
darbų, kūrė naujus planus. Lietuvių 
studijų draugija prie Tasmanijos 
iniversiteto, A. Taškūno (steigta, 
auginta ir puoselėta, per keletą metų 
vis tebebuvo reikalinga jo rūpesčio ir 
pagalbos, o taip pat ir naujų projektų.

Malonu, kad Australija (vertino 
platų ir turiningą darbą, pasiaukoji
mą. Ir ne tik (vertino, bet ir pagerbė. 
Šios garbės šešėlyje, lietuvių ben
druomenė Australijoje, ir ypač Ho- 
barte, gali taip pat maloniai pasi
džiaugti.

A. K.
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SAUSIO TRYLIKTOSIOS FONDE
'Nepažįstamoji mergaite, neturėjusi 
laiko gyventi, ir, Jūs visi.

kurie atgulėte kapų smėlyje, priimkite 
mūsų gyvųjų - švenčiausius įžadus..."

(Iš "Kultūros barų")

Sausio 13 - sios aukų kapai Lietuvoje.

įsipareigojimas aukotojams, dar tik 
pradėjus dovanas iš Fondo nukentėju- 
siems skirstyti, skatina informuoti 
visuomenę, kas iki šiol padaryta. 
Suaukotų pinigų suma, įskaitant ir 
mums patikėtą bei perduotą dosnaus 
C. Čekanausko (Perth) čekį 5000 
dolerių (su specialiais nurodymais 
kam šluos pinigus perduoti), pasiekė 
17.000 dolerių sumą. Sveikatos ap
saugos ministro pageidavimu, šios 
sumos dalį pervedėme Vengrijos 
bankui, "Lietuvių reabilitacijos" sąs
kaitom Tai premllinarinis įmokėjimas, 
kuris įgalino dviem sužeistiesiems 
tęsti savo gydymą specialioje Buda
pešto ligoninėje. Ateityje, greičiau
siai, teks šion sąskaiton dar ir 
papildomai šiems, o gal Ir naujiems,
ligoniams lėšų skirti. Šiuo keliu 
individuali pagalba nukentėjusiems 
yra mums pati patogiausia, nes šitoks 
pinigų pervedimas nesukelia jokių 
problemų. Apie individualų žuvusių 
šeimų aplankymą, Jau esantį eigoje, 
pranešime - dėl visiems suprantamų 
priežasčių - tik pasiuntiniams uždavi
nius įvykdžius ir mums dokumentiniai 
apie tuos vizitus sutelkusiems įrody
mus. Jų, kaip ir sunkiai sužeistųjų, 
lankymas vykdomas Sveikatos apsau
gos ministro skirto asmens palydoje. 
Šio lankymo metu žuvusiųjų šeimoms 
taip pat yra įteikiami Australijos 
lietuvių vardu užuojautą bei pagarbą 
reiškiantys lakštai, kurių grafine 
apdaila ir atspaudimu pasirūpino 
Mindaugas Slmankevičius.* * »

Neteko mūsų vietinėje spaudoje 
skaityti apie žuvusiuosius, kaip indivi
dus, tad pateikiame keletą ištraukų iš 
"Tiesoje" tilpusių publikacijų.* * «

Prisimena Vytauto Koncevičiaus 
mechaninės gamyklos Kėdainių cecho 
bendradarbiai: "Prieis ką nors paaiš
kinti, pasakys aiškiai, suprantamai. 
Dar turėdavo įprotį vietoje "taip" 
tarti "da". Šitai jam liko iš jaunystės 
praleistos Sibire. Labai savo motiną 
mylėjo. "Važiuoju į miestą: mama 
negaluoja, čia nėra reikalingo vaisto" 
Dvidešimt metų išgyveno dviese su 
motina 9 kvadratinių metrų bendra

bučio kambarėly. O motina: "Visas 
ašaras išliejau tremtyje, Sibiro taigoj. 
Ten žuvo vyras, kurio ir kapo nežinau. 
Ten pati iškasiau duobę jaunesniajam, 
šešerių metų sūneliui. Štai kvėpuoju, 
gyvenu Ir antrą sūnų palaidojusi. Visa, 
ką turėjau brangiausia, - Lietuvai 
atidaviau".

Apie 17 - kos metų Igną Šimulionį, 
miesto statybos projektavimo institu-
to skyriaus viršininko Rimanto ir 
Nijolės, pedagoginės mokyklos dėsty
tojos, vienintelį sūnų pasakoja Dalia 
Šimienė: "Kai kareiviai pradėjo 
šaudyti, aplink mane sukniubo keletas 
vyrų. Suriaumojo tankai. Puoliau 
vyrus tempti į šalį. Pakeliu vieną nuo 
žemės, žiūriu, kad dar visai valkas, 
veidelis toks skaistus, iš smilkinio 
čiurkšle trykšta kraujas..."

* • *
"Šiurpi naktis", prisimena Rolando 

Jankausko jaunesnis brolis Marius. Dar 
taip neseniai jo laukėme sugrįžtant iš 
armijos. "Pasipylus šūviams, kilus 
sumalšačlal, broliai pametė vienas 
kitą Iš akių. Parėjęs namo Rolando

SAUSIO TRYLIKTOSIOS FONDAS
A.A. T. BIKULIČIENĖS 

atminimui, vietoje gėlių, 20 dolerių 
aukojo J. ir J. Petraičiai (30).

*
A.A. T. LAUKAITIENĖS 

atminimui, vietoje gėlių, 50 dolerių 
aukojo A. Laukaitis, 20 dolerių - S. ir 
A. Ūseliai.

♦

PAGALBA
Fondui "Pagalba Lietuvai" per 

Sydnejaus Apylinkės valdybą aukojo:
po 100 dolerių - O. ir A. Leveriai, 

S. Radzevičius;
po 50 dolerių - K. Stančikas, J. 

Sakalauskas (2050), A. ir P. Pečiuliai 
(350), J. Černiauskas, R. Kalėda, J. ir 
I. Barilai;

40 dolerių - M. Radzevičienė;
20 dolerių - P. Armonas;
15 dolerių - P. ir A. Griniai;
po 10 dolerių - V. ir A. Jakštai, O.

§ I 
I 

§ I L________________

§ Čekai iš Prahos aikštės pašalino 
įį sovietų "išlaisvintojams" pastatytą 
§ paminklą - didžiulį tanką. Tankas 
§ nukeltas nuo pjedestalo ir nugabentas 

Prahos karo muziejų. Prahos 
? demonstrantai šį tanką ne kartą buvo 
| nudažę rožine spalva, tuo Iššaukdami 
< aršius sovietų protestus.
§ *
iį Olandijos komunistų partijos suva- 
§ šlavimas priėmė nutarimą partiją 
§ likviduoti. *
| Senelių ligoninėje Melbourne mirė,

84 metų amžiaus, buvęs sovietų 
įį diplomatas ir KGB agentas Vladimiras 
įį Petrovas. V. Petrovas 1954 metais 
§ pasiprašė politinio prieglobsčio Aus- 
§ tralljoje ir atskleidė planus apie 
$ sovietų bandymą Australijoje sukurti 
§ sovietų šnipų tinklą.

į Po ilgų derybų, Šiaurės Korėjos 
Į vyriausybė sutiko, kad Šiaurės Korė- 
įj jos teritorijoje esančios atominės 
į jėgainės būtų prieinamos tarptauti- 
iį nėms inspekcijoms, tačiau su sąlyga, 
§ kad amerikiečiai atitrauktų atominius 
š ginklus iš Pietų Korėjos.
Į *
| Amerikiečiai sovietams garantavo 
| 1,5 bilijono JAV dolerių paskolą, 

neberado. Tėvus nuramino - lyg įgrūdu pirkimui. »
matęs, kaip jis iš besiblaškančios ęj Socialistais pasikrikštijusi Albanijos 
minios nešęs išsigandusią mergaitę. § komunistų partija pusę ministrų 
Tačiau sekmadienį televizijos ekrane 
rodė sužalotą veidą. Jo namiškiai 
Vilniuje nematė. Vakare pradėjo 
ieškoti. Ruseno viltis, bet jokių 
abejonių nekėlė 22 metų Politecnikos 
instituto studento jūreiviški marški
nėliai... Ką tik laimingai grįžęs iš 
armijos, jedlnstvenlnlnkų sumuštas,
pasiryžo grumtis už save ir kitus. "Bet 
neapykantos, keršto nejautė", pasa
koja tėvas chorvedys.

* * *
Namiškiai suskato ieškoti Vytauto 

Vaitkaus tik sekmadienio vidudienį, 
nes dar ryte manė jį iš aikštės nuėjus 
tiesiai darban, į Sporto rūmus įjungti 
šildymo. Skaudžią žinią atnešė sūnus: 
"Tėvelio mašina stovi prie bokšto, " - 
ir ištiesė "Respubliką" su žuvusių 
pavardėmis. O motina, nuskubėjusi 
Polocko gatvėn - "Ir staiga atpažinau 
savo žmogų) Koks gražus gulėjo, kaip 
Kristus. Ir šone žaizda".

D. Simankevičienė

A.A. V. SIDABROS 
atminimui, vietoje gėlių, aukojo 20 
dolerių S. ir A. Ūseliai, po 10 dolerių 
- O. Alekna (50), P. Binkus (20), N.N. 
(52); po 5 dolerius - A. Gabicas, L. 
Kemežienė; 2 dolerius - D. Dainius.

Visiems aukotojams nuoširdžiai dė
kojame. G. GasiOnienė

Iždininkė

LIETUVAI
Karkauskienė, P. Laurinaitis, J. Makū- S FiuPinU0se. Pavertęs uždaryti ameri- 
nas (1020), A. Česnavičius, Juozas kl^ių aviacijos bazę Clark, šiuo metu 
Kušleika, J. Paltanavičius, J. Relsgys. ? darosl įmingąs ir už 40 kilometrų 

Vietoje gėlių, pagerbiant a.a. A> esančiai Subic Bay laivyno bazei, kuri 
Statkų aukojo: įįJau P^ėta evakuoti. Ugnikalnyje

20 dolerių - E. ir D. Bartkevičiai; š atsivėrė kūometrų ilgio plyšys. 
10 dolerių - V. Juzėnienė. § Ugnikalnio išsiveržimą lydi žemės 
Nuoširdžiai dėkojame visiems au- gebėjimai nu° Pelenų svorio 

Rojusiems Lietuvai. ^įlaužti, namų stogai užmušė daug
§ žmonių. Kenčia ir už 100 kilometrų 

J. Mickienė f esanti Filipinų sostinė Manila, kurioje.
Sydnejaus Apylinkės valdyba dėl ugnikalnio išsiveržimo jau uždary- 

jtas tarptautinis aerouostas.

TRUMPAI
IŠ VISUR

• r <'j : . •'M;? ‘.Ą . , 7 ' .

t kabineto vietų sutiko užleisti opozi- 
Į cijoje buvusiai demokratų partijai, 
į Naujasis Albanijos ministras pirmlnln- 
jį kas komunistas Ylli Bufi pažadėjo 
^šalyje įgyvendinti drąsias reformas, 
§ pradedant nuo politinių kalinių palei- 
§dimo iš arešto ir reabilitacijos.
§ *
§
§

Borisas Jelcinas, surinkęs apie 60 
procentų dalyvavusių rinkimuose bal
sų, tapo pirmuoju istorijoje Rusijos 
Federacinės Respublikos prezidentu. 
B. Jelcinas šiuo metu žada kooperuoti 
su M. Gorbačiovo vyriausybe, kurioje 
tikimasi konservatorių pašalinimo.

§ 
§

§
§ Reformatoriai Gavril Popov ir 
? Anatollj Sobčak išrinkti Maskvos ir 
5 Leningrado burmistrais. Nuo šiol jie 
J galės laisvai veikti, nebijodami iki šiol 
| buvusios stiprios komunistų delegatų 
<į opozicijos šių miestų tarybose.
| Penkiasdešimt penki procentai bal- 

savuslų Leningrado referendume, pa-
§ sisakė už tai, kad miestui būtų 
§ grąžintas istorinis St. Peterburgo 
§ vardas. *

Lenkijos prezidentas Lech Valensa, 
į, pasinaudojo veto teise, atmesdamas 
§ Seimo priimtą rinkimų įstatymą, kaip, 
§ sujauktą ir neaiškų. Lenkijos Seime 
§dar tebėra stiprūs komunistai, įėję 
§ ten be demokratinių rinkimų.
? Prezidentas L. Valensa grąso Seimą 

paleisti, jei jis greitu laiku nepriims 
? demokratiškų rinkimų įstatymo.
§ *
§ Pinatubo ugnikalnio išsiveržimas

5" Mūsų Pastogė" Nr.25 1991.6.24 pusi. 3

3



„EVANGĖLISTAI“ MORDOVIJOS 
LAGERIUOSE

šačkus domėjosi Širvėnu, Žirgeliu, 
Rasiu, Mąsčiu, Paupiečiu Ir kitais 
antrojo lagerio poetais - busimaisiais 
"Benamių" antologijos autoriais. Bū
damas Intos laisvėje, jis su tokiu pat 
dėmesiu sekė Smilties, Žibutės, Vitos, 
Samanos, Lino, Diemedžio ir kitų 
literatų sukurtus eilėraščius. Su 
daugeliu Intos poetų jis buvo gerai 
pažįstamas, dažnai dalyvaudavo bū
relio susirinkimuose.

Su saugumiečiais mano pažintis 
atsinaujino 1962 metų vasarų, 7- 
ąjame Mordovijos lageryje. Į čia 
neseniai buvau perkeltas iš 10-ojo 
ypatingojo režimo lagerio. "Smegenų 
praplovimui" mane pasikvietė iš 
Vilniaus atvažiavęs papulkininkis No- 
chimas Dušanskis. Tame pokalbyje, 
kuris vyko lagerio viršininko Kolomy- 
cevo kabinete, dalyvavo ir vyr. 
leitenantas Jemeljanovas. Papulkinin
kis N. Dušanskis Įkalbinėjo mane, kad 
parašyčiau savo biografiją, atvirai 
joje išdėstyčlau ne tiek apie save, kiek 
apie kitus man žinomus žmones, kurie 
aktyviai dalyvavo rezistencinėje ko
voje ir t.t. Už š( "darbą" žadėjo 
greitai išleisti Į laisvę, o grižus i 
Lietuvą, priregistruoti Vilniuje, Kau
ne, netrukdyti mokytis Vilniaus uni
versitete ar kitoje aukštojoje mokyk
loje. Puikiai supratau, kas slypi už tų 
gundymų, ir nesutikau įviliojamas ( 
pinkles. Pokalbis truko 3 valandas, bet 
jie abu, Dušanskis ir Jemeljanovas, 
manęs nepalenkė.

Kitą dieną vėl išsikvietė, ši kartą 
buvo trys saugumiečiai: papulkininkis 
N. Dušanskis, vyr. leitenantas Jemel
janovas ir tada dar kapitonas Cesna- 
vlčius. Vėl, kaip ir vakar, ilgas, 
sunkus, labai varginantis "smegenų 
praplovimas". Griežtai atsisakiau vi
sų jų pasiūlymų ir pažadų, pasakiau, 
kad niekada nesutiksiu būti "stuka- 
čiumi” ir išdaviku.

Prasidėjo šantažas ir gąsdinimai, 
bet nepasidaviau spaudimui. Išsisky
rėme nedraugiškai ir piktai. Išeinant 
kapitonas Česnavičius pažadėjo: "Vis 
tiek mes tave supūdysime kalėji
me!..."

Iki bausmės galo (1965 02 08) dar 
buvo likę pustrečių metų, ir dar ne 
Kartą mane auklėjo vyr. leitenantas 
Jemeljanovas, iš Vilniaus atvykęs 
Šaninas, kiti nežinia iš kur atsiradę 
saugumiečiai. 1965 metų sausio pa
baigoje, kai iki bausmės galo liko tik 
kelios dienos, netikėtai mane išvežė i 
Mardovijos sostinę Saranską - saugu
mo kalėjimą. Iš 10-ojo lagerio kartu 
vežė Petrą Paulaitj Ir Liudą Simuti. 

Mišių auka už žuvusius Sibire, 1989 m. ekspedicijos metu, Bykov Mir 
apylinkėse. R urbakavlčiaus nuotrauka
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Saransko saugumo kalėjime mane 
"auklėjo" majorai Lašaninas ir Svet
kinas. Vėl tie patys daug kartų žadėti 
pažadai, tie patys nusibodę gundy
mai... Ir čia neradome bendros kalbos. 
Po kelių dienų, kai Potmos geležinke
lio stotyje laukiau traukinio važiuo
jančio iš Kuibyševo ( Maskvą, netikė
tai prie manęs priėjo majoras Svetki
nas. Mudviejų pokalbis buvo trumpas:

- Jonai, tu jau laisvas važiuoji ( 
Lietuvą? - iš karto paklausė jis.

- Taip, - atsakiau.
Padavė jis man ranką ir tarė:
- Laimingai tau gyventi, bet nė 

minutės nepamiršk, kad Lietuvoje 
kiekvienas tavo žingsnis bus sekamas.

Teisybę sakė šis saugumietis rusas: 
ligi pat 1988 metų vasaros mane 
atidžiai stebėjo "globėjai".

Nors "kūmai" ir saugumiečiai 
kalinių "auklėjimui" skyrė daug laiko 
ir energijos, bet, matyt, jie nebuvo 
patenkinti savo ir visokių lektorių 
darbo vaisiais. 1959 metų vasaros 
pradžioje sužinojome, kad i Mordovi
jos lagerius kalinių "auklėti" atva
žiuos "tautinės delegacijos" iš atskirų 
respublikų. Pirmiausia į 11-ąji lagerį 
atvažiavo kažkoks rašytojas ir dar 
kažkas iš Baltarusijos, netrukus iš 
Latvijos ir Gruzijos...

Nedaug praėjo laiko, ir mes, 
lietuviai, sulaukėme "auklėtojų” iš 
Lietuvos. Atvažiavo net trys: 1940 - 
41 metų NKGB-istas Balys Bara
nauskas, Intos 1-ajame lageryje 
bausmę atlikęs Klemensas Rombergas 
ir prieš kelis metus iš Mordovijos 
lagerių paleistas buvęs partizanas 
Jonas Striopaitis. Prie vasarinės 
scenos susirinkusiems kaliniams lietu
viškai kalbėjo Balys Baranauskas. Jis 
įrodinėjo, kad Lietuva niekada nebus 
laisva, nepriklausoma, kad "buržuazi
niais metais" ji buvo skurdi, kad tik 
amžinai įsijungusi į Tarybų Sąjungą, 
tapo turtinga ir laiminga, suklestėjo 
žemės ūkis, pramonė, mokslas, menas, 
kultūra ir literatūra. B. Baranauskas 
įkalbinėjo kalinius klausyti viršininkų, 
vykdyti visus jų reikalavimus, atsisa
kyti nacionalistinių, religinių ir kito
kių pažiūrų. Panašiai dėstė ir K. 
Rombergas ir Striopaitis. Jie sakė 
praeityje klydę, už savo nusikaltimus 
tarybų valdžiai buvo teisingai nu
bausti, bet, susipratę ir prisipažinę 
savo kaltes, stojo ( "pasitaisymo 
kelią". Komunistų partija ir tarybinė 
valdžia humaniškai jiems atleidusi 
praeityje padarytus nusikaltimus. Ra
gino kalinius sekti jų pavyzdžiu.

Nors jie daug ir įsikarščiavę 

kalbėjo, bet kaliniams visa tai buvo 
nusibodę. Visa tai skaitėm "Tiesos", 
"Komjaunimo tiesos", "Literatūros ir 
meno", "Pergalės", "Švyturio", "Jau
nimo gretų", kitų laikraščių ir 
žurnalų puslapiuose. Baigus Jiems 
kalbėti, pasipylė replikos ir klausimai. 
Kaliniai šiuos "svečius" išvadino 
Išgamomis, judais, Išdavikais, padlai
žiais ir panašiai.

Po kurio laiko nuteistus lietuvius 
kalinius "auklėjo” iš Lietuvos atva
žiavęs rašytojas Marijonas Krasauskas 
- K. Matukas, dar vėliau filosofas 
Jonas Macevičius. Jų kalbos stilius ir 
žodžiai nesiskyrė nuo Balio Baranaus
ko žodžių.

Buvo atvažiavę keli kolūkių pirmi
ninkai, keliolika atlikusių bausmes 
kalinių. Savo draugų "pasiilgęs” iš 
Lietuvos "atskrido” apie 15 metų 
praleidęs Mordovijos lageriuose vana
gas iš anapus Klemensas Širvys- 
Sakalas, Juozo Lukšo - Daumanto 
bendražygis.

Daugelio pavardės atmintyje nu
blanko, bet poeto Kazio Binkio sūnų 
Gerardą Binkį reikia prisiminti. Ge
rardas kelis metus Išbuvo Intos 1- 
jame lageryje. Tik patekęs čia ėmė 
propaguoti ateizmą, marksizmą, ty
čiotis iš Nepriklausomos Lietuvos 
praeities, ir ieškoti lageryje bendra
minčių. Nors ir nedaug jis rado 
pasekėjų, bet 1-ojo lagerio lietuvius 
suskaidyti į dvi grupes jam pavyko. 
Rimčiausi Gerardo Binkio rėmėjai 
buvo Pranas Aleksonis, Stasys Saulius, 
Klemensas Rombergas ir dar vienas 
kitas. Gerardas Binkis, Pranas Alek
sonis ir Klemensas Rombergas parašė 
"atgailos" straipsnius, kuriuos iš
spausdino "Jaunimo gretos". 1965 
metų vasarą G. Binkis atvažiavo i 
Mordovijos lagerius ten bausmę atlie
kantiems skelbti savo idėjų. Supran

RAŠANČIŲJŲ VARDU
Žmogus yra visuomenės narys. Ne 

tik visuomenė jam, bet ir jis 
visuomenei yra skolingas. Todėl negali 
atsiriboti nuo kitų savo siaurais 
asmeniniais interesais. Sąmoningas 
bendruomenės narys negali būti abe
jingas bendruomenės, organizacijų 
reikalams. Kultūringų žmonių ben
druomenė teikia laimę savo bendruo
menės nariams, jaučia ne tik teises, 
bet ir pareigas. Toks yra praktiškas 
gyvenimo dėsnis.

Pareiga, kaip mes ją suprantame, 
yra tie uždaviniai, kuriuos teikia 
visuomeninis gyvenimas.

Neretai tenka sutikti atlikti parei
gą, pav. aprašyti Įvykusi bendruome
nės renginį ar minėjimą, be jokio 
išankstinio Įspėjimo ar pasiruošimo.

Nueini į renginį ar minėjimą, net 
pieštuko nepasiėmusi, stebi visa tai, 
kas vyksta aplink, bet visai nesigilini į 
detales, arba atsitinka, kad tik po 
skambučio atsirandi salėje ir pradžios 
nespėji pamatyti, o pasibaigus rengi
niui eini sau pro duris, ir štai 
pasigauna tave organizatorius, įbruka 
programą į rankas ir sako - aprašyk.

Taktiškas elgesys yra labai svarbus 
mūsų gyvenime, todėl nenuostabu, 
kad socialiniame gyvenime daugiau 
padaro taktiški, nors ir paprasti, 
žmonės, negu genijai be takto.

Ruošiant renginius ir sudarant 
programas labai svarbu pažymėti 
programoje ir renginio aprašymo 
svarbą spaudoje. Gal čia ir per taiklus 
organizacijų ydos nurodymas, bet 
kaip kitaip tą įprotį panaikinti? 
Rašantysis juk ne Saliamonas. Toks 
sutikimas atlikti nenumatytą darbą be 
pasiruošimo, be atsižymėtų detalių, 

tama, kad lietuviai kaliniai ji sutiko 
priešiškai.

1962 metų rugpjūčio mėnesi i 
Mordovijos lagerius iš Vilniaus atva
žiavo 5 asmenų "delegacija". Jai 
vadovavo "Jaunimo gretų" vyr. re
daktorius Jonas Lapašinskas. i delega
cija (ėjo aktorius LaimonasNoreika ir 

dar trys veikėjai iš Kauno teatro. Prie 
vasarinės scenos 7-jame lageryje 
suvarytiems kaliniams vyr. redakto
rius tyčiojosi iš Nepriklausomos Lie
tuvos, iš viso to, kas brangu ir šventa 
doram lietuviui, pranašavo, kad Lie
tuva visiems laikams įsijungė į Tarybų 
Sąjungą. Įkyriai J. Lapašinskas Įkalbi
nėjo kalinius atsisakyti savo pažiūrų, 
rašyti savo praeiti smerkiančius 
straipsnius, žadėjo juos išspausdinti 
"Jaunimo gretose”.

Laimonas Noreika deklamavo V. 
Mykolaičio Putino eilėraščius. Kažku
ris kalinys pasakė, kad komunistai 
Lietuvoje pasmerkė Maironio "Lietu
va brangi", išmetė posmą, kuriame 
paminėtas Dievas. L. Noreika karštai 
įrodinėjo, kad tai melas, kad Lietuvos 
komunistai yra Išmintingi ir niekada 
neleis sudarkyti Maironio eilėraščių, 
niekad neiškraipys Lietuvos istorijos. 
Norėdamas įrodyti, kad visa tai, ką jis 
kalbėjo, yra tiesa, L. Noreika solo 
sąžiningai padainavo visą "Lietuva 
brangi". Kiti trys "kultūros grupės" 
(taip jie patys pavadino savo "delega
ciją") nariai atliko vaidmenis: daina
vo ir grojo.

Slogų Įspūdį ir nemalonius prisimi
nimus paliko visi "auklėtojai", važi
nėją i Mordovijos lagerius "šviesti” 
daug visko mačiusių ir iškentėjusių, 
bet nepalūžusių kalinių. Sunku Įsi
vaizduoti, kaip dabar jaučiasi tie 
mūsų "svečiai"... Kaliniai juos vadino 
"evangelistais".

Jonas Žičkus-Širšė

tiktai klausos "pakutenimas", ir 
neleidžia tinkamai atlikti apsiimtą 
darbą. Juk ruošdamasis rašyti, ilgai 
savyje brandini minti, kreipiesi, ieškai 
paaiškinimų, kuriuos ne visuomet ir 
ieškodamas gali surasti. Žinai, kad 
programoje būta pakeitimų, bet kokie 
jie buvo ir kas pakeista?

Iš to kas pasakyta, problema turėtų 
būti aiški visiems organizacijų vado
vams. Belieka laukti, kada bus 
suprasta ši pastaba ir padarytos 
išvados. Tai nėra ataka prieš ką nors, 
tai tik tikslus dirstelėjimas tam, kas 
toje plotmėje darbuojasi.

Al. B.

Žurnalą "Pasaulio Lietuvis" Aus
tralijoje platina:

* F. Sodaltis, 28 Argyle St., 
Chadstone, Vic. 3148;

* N. Alviklenė, 36 Autumn Ave., 
Lackleys, S.A. 5032;

* A. Karpavičius, Me Kellar Centre, 
H - 3. 45 - 95 BaUarat Rd., Nth. 
Geelong, Vic. 3215;

* B. Stašlonls, P. 0. Box 205, 
Bankstown, N.S.W. 2200.

Visi, pageidaujantys užsisakyti 
žurnalą "Pasaulio Lietuvis", dėl 
prenumeratos galite kreiptis ( aukš- 
čiau nurodytus asmenis._________
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GELBĖKIME LIETUVOS INVALIDUS VAIKUS IR NAŠLAIČIUS
Šių metų sausio pabaigoje grįžau iš 

Lietuvos, kur septynis mėnesius, kaip 
logopedė (kalbos sutrikimų taisymas), 
dirbau su vaikais invalidais.

Birželio mėnesį vėl vykstu į 
Lietuvą, kur žadu išbūti iki metų 
pabaigos. Pradžioje, Sveikatos apsau
gos ministerijos nurodymu, pradėjau 
dirbti logopede šeštoje Vilniaus poli
klinikoje. Poliklinikose logopedės daž
niausiai dirba su sveikais vaikais ir 
suaugusiais, turinčiais kalbos defek
tus, pavyzdžiui, nemokančiais ištarti 
kokio nors garso, sustatyti sakinio ir t. 
t. Australijoje dirbau vaikų invalidų ir 
paauglių reabilitaciniame centre su 
asmenimis turinčiais cerebralinį para
lyžių, t. y. su nevaikštančiais, 
nekalbančiais asmenimis, turinčiais 
įvairaus laipsnio psichinius atsiliki
mus.

Lietuvos mokyklose ir poliklinikose 
tų vaikų ir paauglių nebuvo matyt. 
Ėmiau jų ieškoti... Ilgai, ilgai jų 
ieškojau, kol suradau. Suradau ne 
reabilitaciniame centre, o nuošaliuose 
Lietuvos kampeliuose, kaip pav. 
Naujoje Akmenėje. Naujosios Akme
nės psichoneurologinio vaikų interna
to vaizdus, kvapus ir balsus turbūt 
teks savyje nešiotis visą gyvenimą. Jų 
niekada neužmiršiu! Tą dieną, rugsėjo 
17 - tąją, pamačiau vieną iš 
blogiausių žmogaus teisių pažeidimo 
pavyzdžių. Pasižadėjau, kad visais 
galimais būdais stengsiuos padėti 
Lietuvos vaikams invalidams kovoti 
už jų brangiausią nuosavybę - 
žmogaus teises.

Lietuvoje psichiškai atsilikusių vai
kų tėvai, draugai ir rėmėjai yra 
sukūrę draugiją "Viltį", kuri rūpinasi 
tais vaikais, stengiasi iškovoti jiems 
teisę lankyti mokyklas, ilsėtis poilsio 
stovyklose ir kurortuose, gauti įvai
rius medikamentų, maisto ir drabužių 
gavimo lengvatas ir t. t. Šiandien 
Lietuvoje, "Vilties" bendrijos žinio
mis, yra 5.625 šeimos, auginančios 
psichiškai nesveikus vaikus. Tai tik 
"Vilties" bendrijos nariai. Niekas 
negali tiksliai pasakyti kiek Lietuvoje 
yra psichiškai nesveikų žmonių. Iki 
šiol sovietų valdžia neleido moksli
ninkams rinkti šios srities statistines 
žinias, daryti mokslinius tyrimus ir t. 
t. Pagal gyventojų skaičių, psichiškai 
nesveikų vaikų daugiausiai randasi 
Jonavos, Kėdainių, Radviliškio ir 
Vilniaus rajonuose. Manoma, kad 
didelės chemijos ir karinės įmonės turi 
didelę įtaką apsigimimų skaičiui. Prie 
psichiškai nesveikų vaikų yra priski
riami ir tie vaikai, kurie negali 
vaikščioti ir kalbėti, bet dažniausiai 
gali protauti.

Lietuvoje yra trys psichoneurologi
niai vaikų internatai, kuriuose gyvena 
990 vaikų iki 16 metų amžiaus. 
Internatuose gyvenantys vaikai nela
vinami, gauna minimalią sanitarinę 
priežiūrą ir maistą gyvybei palaikyti. 
Internatuose stipresni vaikai verčiami 
nežmoniškai sunkiai dirbti - už darbą 
jiems nemokama. Fiziškai stipresni 
vaikai dirba slaugutėmis prie gulinčių 
vaikų invalidų.

Internatuose vienam vaikui tenka 
maždaug 2,5 kvadratinio metro ben
dro ploto. Tai labai mažai, kai palygini 
šį plotą su Lietuvos kapų duobėmis, 
kurioms skiriama po 5 kvadratinius 
metrus.

Šiuo metu daugumoje šeimoms nėra 
kitos išeities, kaip atiduoti savo vaiką 
invalidą į internatą. Jei šeima jo 
neatiduoda, reiškia vienam šeimos 
nariui reikia per dieną pasilikti 
namuose invalido valko priežiūrai. Tai 
yra beveik neįmanoma, atsižvelgiant į

Rašo: ^Danutė Ualtuti/lė

sunkią ekonominę Lietuvos padėtį ir 
menką pragyvenimo lygį. Kad šeima 
galėtų išgyventi, dažniausiai turi 
dirbti abu tėvai. Jei tėvai vaiką 
invalidą nusprendžia auginti namuose, 
valdžia jiems moka 70 rublių į mėnesį. 
Tai labai mažai. Kiekvienam vaikui, 
gyvenančiam internate, skiriama po 
220 rublių per mėnesį. Nemažai 
pinigų internatuose dingsta, nes 
kiekvienas vaikas maitinamas už 1,46 
rub. į dieną, t. y. kiekvienam vaikui 
išleidžiama maždaug 70 rublių į 
mėnesį. Kur dingsta kiti 150 rublių, 
nes už gyvenimą internate ir patarna
vimą mokama atskirai? Kol kas į šį 
klausimą atsakymo nėra.

Kita problema tai sutrikusio inte
lekto vaikai, kurie mokosi pagalbinėse 
mokyklose. Pagalbinės mokyklos per
pildytos; vienai mokytojai tenka 
mokyti ir prižiūrėti 20 psichiškai 
atsilikusių vaikų. Tokių vaikų Lietu
voje priskaitoma net 10 tūkstančių. 
Tai valkai be jokios ateities. Šešioli
kos metų amžiaus jie "išleidžiami į 
gyvenimą" be jokio amato, be jokių 
socialinių garantijų ar aprūpinimo. 
Dažniausiai jie patenka į kalėjimus ar 
i suaugusių psichoneurologinius inter
natus. Vaikai, kurie turi tėvus arba 
globėjus, jų dėka šiaip taip išsilaiko, 
bet, tėvams senstant ar sutrikus 
sveikatai, jie nebegali prižiūrėti savo 
nesveiktų vaikų. Tada jų likimas

■ tampa panašus į pirmųjų.
Vaikai, kurie patenka į suaugusių 

psichoneurologinius internatus, priva
lo labai sunkiai dirbti: slaugyti sunkius 
ir pavojingus ligonius, dirbti gyvulių 
fermose net po 14 valandų į dieną, bei 
per, taip vadinamas, "išeigines die
nas" jie turi tvarkyti bendras interna
to patalpas. Už darbą jiems nemoka
ma. Kada jaunas organizmas nuo 
sunkaus darbo ir menko maisto 
išsenka, be to, dar vidinė įtampa 
iškamuoja, daugelis jaunuolių žudosi 
arba pabėga. Kad to išvengus, 
pažeidžiant elementariausią medici
ninę etiką, duodamos gyvybei pavo
jingos dozės raminančių vaistų. 
Gydytojas psichiatras ligonį konsul
tuoja vieną kartą per metus, dažniau
siai, net nematydamas paties ligonio, 
pratęsia medikamentinius paskyrimus. 
Viena motina man skundėsi, išdėsty- 
dama problemas su kuriomis susiduria 
ji ir kitos šeimos namuose auginančios 
psichiškai nesveikus vaikus. Su invali
du vaiku negalima važiuoti į jokias 
sanatorijas ar poilsio namus. Ypač jei 
apsigimimas ženklus (aiškiai pastebi
mas, kaip Dauno liga). Medikai jau nuo 
ankstyvo vaiko amžiaus įkalbinėja 
motiną atsisakyti invalido vaiko. Ir, 
jeigu toks valkas suserga plaučių 
uždegimu, jam sąmoningai neskiriami 
antibiotikai bei kiti medikamentai. 
Šeima iš karto pajunta atrarūšių 
žmonių statusą, motinai ir tėvui 
"užkabinamos" alkoholikų ir narko

manų etiketės.
Jau dabar Lietuvoje yra susiforma

vusi tvirta visuomenės nuostata prieš 
psichiškai atsilikusius vaikus ir jų 
šeimas. Trūksta literatūros, kurią 
galėtų skaityti ne tik medikai ir 
specialistai, bet ir tėvai, visuomenė. 
Nėra jokios informacijos apie invali
dumą. Todėl net ir labai vaiką mylinti 
motina gėdinasi savo psichiškai atsili
kusio vaiko. Pasivaikščioti jį veda tik 
naktį, o dienos metu laiko viduje.

Vilniuje pereitais metais rugsėjo 17 
- tąją atsidarė pirmasis Lietuvoje 
reabilitacinis darželis vaikams su 
psichiniais sunkumais ir sunkiais 
motorikos vystymosi sutrikimais. Dar
želis yra eksperimentinis, jo darbuo
tojai turi du pagrindinius tikslus:

1. pozityviai prisidėti prie vaikų 
psichinio, motorikos ir emocinio 
vystymosi, sumažindami jų nepilna
vertiškumo jausmą ir pažadindami bei 
skatindami juos būti svarankiškais;

2. mokyti ir informuoti bei šviesti 
visuomenę, kaip priimti ir bendrauti su 
šiuo nelaiminguoju visuomenės kon
tingentu.

Šiuo metu darželis priima vaikus 
nuo 2 iki 14 metų amžiaus, nes kol kas 
nėra reabilitacinės mokyklos. Šių 
metų sausio 1 dieną Valakampiuose, 
Vilniaus rajone įkurtas naujas valkų 
sveikatos psichinis centras. Jam 
vadovauja dr. Dainius Pūras, vienas iš 
pirmųjų tarp Lietuvos psichiatrų, 
kuris pirmasis ėmė rūpintis psichiškai 
atsilikusių vaikų reabilitaciniu gydy
mu, t. y. ne vien tik medikamentais.

Dabartiniu metu Lietuvos medici
nos akademija ir Pedagoginis institu
tas nepakankamai paruošia gydytojus 
specialistus ir mokytojus dirbti su 
vaikais, paaugliais ir suaugusiais, 
turinčiais įvairaus laipsnio psichinius 
bei motorikos atsilikimus arba sutriki
mus. Lietuvoje yra ruošiami logope
dai, defektologai ir oligofrenai, bet jie 
dažniausiai dirba tik su asmenimis 
turinčiais lengvo laipsnio psichinius 
arba motorikos atsilikimus.

Dirbdama Lietuvoje susipažinau su 
Pedagoginio instituto dėstytojais ir 
jaunais specialistais, kurie labai 
domėjosi šia sritimi. Dabar naujame 
Vilniaus reabilitaciniame darželyje 
dirba trys jaunos logopedės - defek- 
tologės, kurios prieš 8 mėnesius net 
nebuvo matę tokio laipsnio vaiko 
invalido.

Vaikų psichoneurologiniai interna
tai ir suaugusių pensionatai dabar 
Lietuvoje veikia ir turbūt ilgai veiks. 
Laikas juos pradėti skaldyti. į juos 
investuota daug pinigų, o ten pakliuvę 
gyvena labai skurdžiai. Didesnioji tam 
skirtų lėšų dalis nueina kažkur kitur, 
o kur? Niekas nežino. Be to, 
internatai ir pensionatai pastatyti 
toliau nuo didesnių miestų ir šeimoms, 
juose turinčioms ligonių, juos sunku 
lankyti.

Būtina pradėti kurti darželius, 
mokyklas, darbo terapijos centrus, 
poilsio namus arčiau Lietuvos miestų 
ir pervežti vaikus invalidus į naujai 
sukurtas institucijas arčiau savo 
šeimų. Šitaip invalidai galės vakarais 
ar bent savaitgaliais grįžti į savo 
namus. Atsiras daugiau specialistų, 
norinčių dirbti šioje srityje, jeigu jų 
darbovietė bus arti miesto ar mieste, 
o ne kažkur kaime ar mažame 
miestelyje už daugelio kilometrų.

Vaikai invalidai dažniau galės būti 
integruojami į visuomenę, t. y. nebus 
slepiami ar paslėpti tolimuose Lietu
vos kampeliuose. Jie galės vaikščioti 
didmiesčių gatvėmis, dalyvauti pra
mogose ir 1.1. Specialistai galės dirbti

"Mūsų 

ne tik terapinį darbą, bet ir šviesti jų 
šeimas, visuomenę.

įsteigėme reabilitacinį darželį Vil
niuje. Kol kas jam trūksta įvairių, 
specialių priemonių: maitinimo įran
kių, specialių žaislų, baldų, literatū
ros ir kt.

Kreipiuosi į Australijos lietuvius, 
prašydama paremti šį darželį. Visos 
gautos aukos bus panaudotos specia
lių reikmenų nupirkimui ir persiunti
mui, kurie reikalingi invalidų reabili
tacijai ar bent jų skaudžios nedalios 
palengvinimui.

į Lietuvą žadu grįžti birželio 
mėnesį ir tęsti darbą, kuris, man 
negrįžus, nutruktų. Grįždama norė
čiau Lietuvos vaikams invalidams ir 
našlaičiams nuvežti įvairios literatū
ros (t.y. vaikams ir gydytojams), 
valgymo priemonių, žaislų ir kt.

Lietuvoje reikėtų įkurti vieną 
pavyzdinį vaikų darželį vaikams 
invalidams, kad pagal šį pavyzdį būtų 
galima įsteigti panašius darželius 
Kaune, Klaipėdoje ir kitur.

Šių nelaimingųjų vaikų praeitis 
tamsi. Jiems reikia šviesesnės ateities. 
Ir nuo mūsų visų priklausys ar Jie 
išsivaduos iš skurdo. Niekas neturi 
teisės Juos pasmerkti ir išmesti iš savo 
tarpo, nesvarbu kokioje padėtyje jie 
būtų.

Nepamirškime, kad vaikas pirmų 
pirmiausiai yra žmogus ir tik tada 
invalidas.

Šiam reikalui Adelaidės "Talkos" 
skyriuje atidaryta sąskaita: Lietuvos 
vaikų invalidų ir našlaičių fondas.

Lietuvos vaikų invalidų ir našlaičių 
vardu, dėkoju Adelaidės katalikių 
moterų draugijai, Adelaidės pabaltie- 
čių moterims ir visiems, kurie parėmė 
mano darbą Lietuvoje. Širdingai 
dėkoju J. Jasiuliui už atsiųstą 100 
dolerių auką.
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LAIŠKAS IS LIETUVOS 
Gerb. Redaktoriau,

Jums rašo jaunuolis iš Lietuvos.
Mano vardas Kastytis Dermontas. 

Gyvenu Lietuvos sostinėje Vilniuje. 
Mokausi 9-je vidurinėje mokykloje, 12 
klasėje. Man 18 metų. Domiuosi 
religija, filosofija, teise ir astronomi
ja. Laisvalaikiu patinka klausytis 
muzikos, daug skaitau. Kai pasiseka 
gauti kurį nors vieną jūsų redaguoja
mo laikraščio "Mūsų Pastogė" numerį, 
tai perskaitau beveik visą nuo 
pradžios iki pabaigos. Aš džiaugiuosi, 
kad net emigracijoje jūs nepamiršote 
savo gimtosios kalbos, rūpinatės jos 
išlaikymu ir puoselėjimu. Linkiu taip Ir 
toliau nepailstamai darbuotis savo 
tautiečių labui emigracijoje. Aš manau, 
kad jei kada nors jūs būsite Lietuvoje, 
tai būtinai susitiksime.

Aš ir mano keletas draugų norėtu
me susirašinėti su Australijoje gyve
nančiais lietuviais ar kitos tautybės 
žmonėmis. Todėl ir prašome jūsų 
pagalbos. Štai mūsų adresai:

1) Kastytis Dermontas, 18 metų. 
Rinktinės g-vė 13 - 105, 
Vilnius, 232051

2) Jūratė Norvaišaitė, 18 metų, 
Gabijos g-vė 17 - 26 
Vilnius,

3) Gaila Aleksandravičiūtė, 18 
metų,

Tuskulėnų g-vė 36 - 28 
Vilnius, 232051

Mes norėtume susirašinėti su savo 
bendraamžiais 17 - 19 metų. Visi mes 
galime rašyti lietuvių ir anglų 
kalbomis.

Su pagarba Kastytis Dermontas
Pastogė" Nr.25 1991.6.24 pusi. 5
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Įsportas],
Aukščiau tik Dangus ir Laisvė

LAIŠKAS „MŪSŲ PASTOGEI“
IŠ KUR TIEK PIKTUMO?

- Kodėl alpinistai taip veržiasi ( 
Everestą? - ne kartą klausė smalsuo
liai žmogų - legendą Reinholdą 
Messnerį, tą nepaprastą žmogų, kuris 
yra stovėjęs ant visų viršukalnių, 
Iškilusių aukščiau nei 8000 metrų.

- Todėl, kad jis, Everestas, yra, - 
kiekvienąkart išgirsdavo atsakymą. 
Kitaip i tokius klausimus kažin ar 
(manoma atsakyti.

Everestas - aukščiausia Žemės 
viršukalnė. 8848 metrai! Aukščiau 
savo Jėgomis (be skraidymo aparatų) 
negalima pakilti. O buvo ir bus 
žmonių, kuriems būtinai reikia di
džiausios pasiekiamos aukštybės. Ir 
tai Jiems dažniausiai yra daug daugiau 
negu garbės troškimas. Tai - ir jų 
gyvenimo filosofija, ir nežinia kieno 
šauksmas, neleidžiantis pasigailėti 
savęs ir tenkintis lengviau pasiekia
mais dalykais.

Tad visiškai natūralu, kad kopti 1 
didžiausią žemės aukštumą pasiryžo Ir 
Lietuvos alpinistai, o kartu su jais - 
užsienio lietuviai, kurių "spiritus 
movens" yra architektas Aleksas 
Bertulis, gyvenantis Sietle. "Visiškai 
natūralu" sakau dar ir todėl, kad 
šitam žygiui ryžosi žmonės, jau 
suvalgę kalnuose pūdus aplinlzmo 
druskos.

Pasaulio lietuvių ekspedicija i 
Everestą (rašyta Pasaulio lietuvių IV 
sporto žaidynių programon ir turėtų 
iškelti Lietuvos Respublikos Trispalvę 
taip aukštai, kaip tik Žemėje (namo- 
na. (kopti ( Everestą yra tikrai ne 
mažiau (ir ne lengviau) negu tapti 
olimpiniu čempionu. Everestas - 
alpinizmo Olimpas. Ligšiol mūs Tri
spalvę aukščiausiai (8167 m.) Iškėlė 
kaunietis Dainius Makauskas, 1990 
metų spalio 31 d. kartu su amerikiečiu 
Carlosu Buhleriu Himalajuose (kopęs ( 
Dhanlagirio viršūnę. Deja, jos sniegy
nuose Dainius liko amžiams...

- Dainiaus mirtis mums buvo didelis 
smūgis. Jis irgi ruošėsi j Everestą. Jis 
tartum perspėjo mus, kad Himalajų 
reikalavimai ypatingi ir ruoštis ekspe
dicijai reikia itin rimtai, - pasakė per 
spaudos konferenciją Lietuvos alpi
nizmo federacijos prezidentas Vilius 
Šaduikis.

Pasirruošimas taip ir vyksta - itin 
rimtai. Keli kandidatai, pabandę 
lengvesni kelią. Jau Išbraukti iš sąrašo. 
Bet Jis, tas sąrašas, vis tiek tebėra 
ilgas - per 20 žmonių, o kiek bus 
išrinktųjų, dar neaišku. Optimalus

ZS.. ZS.. ONAI BUROKJENEI

mirus, dukrai Onutei, jos šeimai ir artimiesiems reiškiame gilią 
užuojautą.

Sydnejaus "Dainos" choro valdyba,
dirigentai ir dainininkai

Pagerbdama
A. A. BRONĘ KUTKIENĘ, 

vietoje gėlių, "Mūsų Pastogei” aukoju 
20 dolerių.

L. Žilytė 
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variantas (saugumo ir ekspedicijos 
pajėgumo atžvilgiu) būtų dvylika 
žmonių. Tačiau lėšų dar nesurinkta nė 
pusei...

Balandžio 12 dieną kandidatai 
skrido į Kaukazą ir kopė ( ledini 
Elbrusą. Mačdaug 4000 metrų aukšty
je buvo nuspausti chronometrai, ir 
pirmyn. Kas greičiau? Žinoma, nepa
mirštant saugumo reikalavimų.

Apie birželio vidurį - išvyka i 
Pamyrą ir kopimas ( Korženevskajos 
viršūnę, gyvenimas 4-5 kilometrų 
aukštyje. Tai aklimatizacija prieš 
Himalajus. Mat nustatyta, kad aukš
tuminė aklimatizacija "laikosi" du 
mėnesius. Iš Pamyro vyrai planuoja 
grįžti liepos mėnesio pabaigoje, o 
rugsėjo pradžioje pakels sparnus Į 
Himalajus. ( Everestą kops spalio 
pradžioje.

Viskas suplanuota, viskas surikiuo
ta. Tik, kaip jau minėjau, pinigo 
trūksta. Reikia 324 tūkstančių rublių 
ir 234 tūkstančių dolerių. Dolerių 
šiek tiek sukrapštyti pavyko užsienio 
lietuviams, bet dar per mažai net tam 
atvejui, jeigu labai taupant reiks 
bandyti išsiversti su mažesne suma.

Tačiau trūksta rublių! Kol kas 
ekspediciją vienaip ar kitaip parėmė 
tik Panevėžio "Ekranas", akcinė 
bendrovė "Lietuvos rytas", Utenos 
trikotažo fabrikas, Varėnos pūkų 
fabrikas "Merkys", Vilniaus teritorinė 
vandentiekio ir kanalizacijos valdyba, 
Kauno "Granitas", Telšių "Mastis", 
Sporto departamentas. Pažadėjo pa
remti Kauno "Banga". Kas dar?

Paskaičiuokime: jeigu kas dešimtas 
Lietuvos gyventojas skirtų ekspedici
jai po rublį, tikrai užtektų. Sudedam?!

Neseniai į Lietuvą mūsų alpinistų 
kvietimu buvo atvykęs bendros SSSR, 
JAV ir Kinijos ekspedicijos, pernai 
laipiojusios Himalajuose, gydytojas 
Eduardas Lipenis. Atvyko pakonsul
tuoti mūsiškių, bet iš pradžių buvo 
nusiteikęs skeptiškai: nei jūs ten 
išsiruošit, nei ką, nei būtiniausią 
inventorių susirankiosit, nei, nei...

Tačiau pabuvęs, apsižvalgęs, pasi
vaikščiojęs aplink Aukščiausiosios 
Tarybos rūmų barikadas, pasakė:

- Pasiryžėlių tauta. Ko gero, ir 
Everestą pasieksite.

Būtų gerai pasiekus. Lietuvos 
vėliava suplevėsuotų taip aukštai, 
aukščiau tik - dangus. Ir Laisvė.

Roma Griniūtė 
("Lietuvos aidas")

A. A. BRONĘ KUTKIENĘ, 
vietoje gėlių, "Mūsų Pastogei" auko
jame 20 dolerių.

Martina ir Anskls 
Reisgiai

Dar taip neseniai sovietai, pasigavę 
iš teksto išimtą kokią nors frazę, 
kritikuodavo lietuvių išeivijos poetus, 
rašytojus ir kitus kultūros veikėjus. 
Graudu, kai tais pačiais "spygliais” į 
tikrąją nepriklausomybę žengiančios 
Lietuvos kultūrą Ima badyti išeivija 
("Draugas", 1991 m. sausio 5 d. 
"Spygliai ir dygliai").

("Šuniška enciklopedija"
Iš Lietuvos daug kas prašo atsiųsti 

ir dvasinio maisto - knygų. Išeivija ir 
siunčia knygų kalnus vagonais, pripil
do konteinerius. Dabar daug kas gavo 
iš "Lietuvos enciklopedijos" leidyklos 
rašytą, kad knygas gali jie ir patys 
išleisti, duokite tik pinigų kompiute
riams ir reikalingam leidiniui "Šuo". 
Šunišką enciklopediją, pagal planą, 
numatyta išleisti 1992 metais.)

Mes kreipėmės paramos į tautiečius 
ne savo iniciatyva, o Lietuvoje 
besilankančių tautiečių paraginti. 
Mes suvokiame savo kilnią misiją ir 
pareigą Naujosios Lietuvos gyveni
mui, todėl skubiai ėmėme kurti naujas 
enciklopedijas. Daugeliu požiūrių tai 
nelengva, nekalbant apie tai, kad 
dabar Lietuvoje sunku rasti autorių, 
kurie greitai ir išsamiai, remdamiesi 
dokumentais ir patikima statistika 
aprašytų Lietuvos partizanų kovas, 
rezistencijos organizacijas, bent pa
čius aktyviausius Jų veikėjus, okupan
tų represijas prieš Lietuvos gyvento
jus. Reikia skubios ir plačios informa
cijos apie išeivijos gyvenimą per 
paskutinius dešimtmečius - juk nema
ža laiko nutekėjo po to, kai išėjo J. 
Kapočiaus leista "Lietuvių enciklo
pedija". Be abejo, iškilo naujų 
veikėjų, o ir senesnieji dar spėjo 
nemaža nuveikti. Išsiuntinėjame an
ketas tiems, kurių adresus žinome, 
skelbiame jas spaudoje. Naudodamasis 
proga, dar kartą prašau atsiliepti, 
nepasikukllnti. Leidinyje "Nauju 
žvilgsniu" negalėsime aprašyti visų, 
bet, manau, kad tai nepaskutinis mūsų 
leidinys - ieškosime, kur aprašyti ir 
kitus kylančius lietuvių tautos švie
suolius - kultūros, švietimo ar verslų 
atstovus.

"Spygliai" rašo, kad išeivija siunčia 
knygų kalnus vagonais, ir gražu, Jei 
taip iš tikrųjų yra. Gal galėtų kas ir 
enciklopedijų leidyklai atsiųsti bent 
vieną kitą naujesni informacinį leidinį 
apie šaU, kurioje išeiviai gyvena? Juk

VILNIAUS UNIVERSITETO BIBLIOTEKAI
Birželio 1 dieną suruoštoji kavinė 

parodė mūsų bendruomenės pritarimą 
ir dosnumą.

Už bilietus renginio metu buvo 
surinkta 518,50 dolerių. Atskaičius 
170 dolerių išlaidas, pelno gauta 348, 
50 doleriai.

Čia reikia paminėti ir padėkoti 
moterims, kavinei paaukojusioms savo 
keptus pyragus: L. Bartaškienei, V. 
Jablonskienei, A. Karazijienei, L. 
Petruševičienei, K. Sasnaitienei, H. 
Statkuvienei, E. Šurnienei, V. Vaitie
kūnienei, D. Žemkalnienei. Tokius 
pyragus perkant, būtų tekę pakloti 
gerokai virš šimtinės.

Be to, Melbourno lietuvių klubas 
tuoj paaukojo visą salės nuomos sumą, 
apsilankę rėmėjai sumokėjo nario 
mokesti ir aukojo pinigų. Nuo 
paskutinio paskelbimo gruodžio mė
nesi ((skaitant ir dvejus sekmadieni
nius pietus), iki šiol tokiu būdu 
surinkta 1577,90 doleriai. Rėmėjai

100 dolerių - Meibourno lietuvių 
klubas;

po 50 dolerių - dr. V. ir R. Billson, 

jokios enciklopedijos neišleisi, netu
rėdamas informacijos apie visą pasau
lį. Naudojamės Vilniaus bibliotekų 
paslaugomis, bet tai nelabai patogu, o 
ir jos ne viską turi. Patys žinote, 
kad politinė ir ekonominė situacija 
Lietuvoje gana (tempta. Todėl skuba
me daryti, kas (manoma. Išleidome 
bostoniškės "Lietuvių enciklopedijos" 
XV t. ("Lietuva") naują leidimą, P. 
Klimo "Iš mano atsiminimų", B. 
Aušroto "Sunkių sprendimų metas" 
(JAV leidinio fotografuotinls leidi
mas), "Medicinos enciklopedijos" It.. 
Be minėto "Nauju žvilgsniu" (kuria
me, beje, bus atiduota skola ir iki šiol 
engtai bažnyčiai), rengiame "Enci
klopedini žodyną" ( 2 tomai), "Lietu
vių kalbos enciklopedini žodyną", 
"Literatūros terminų žodyną", "Bal
tų religijos ir mitologijos šaltinius", 
šakines enciklopedijas - "Muzikos", 
"Architektūros ir dailės", "Fizikos", 
"Sodininkystės", keletą dvikalbių 
terminų žodynų. Rengiame ir "Šuni
ninkystės" enciklopediją, dėl kurios 
užsipuolė mus "Draugo" "Spygliai" - 
girdi, štai kokiems tikslams enciklo
pedijų leidėjai kaulija mūsų varganus 
dolerius. Ar mums mokyti vakarų 
žmones, kad kultūra be biznio sunkiai 
verčiasi. Šuo namuose darosi vis 
dažnesnis reiškinys Lietuvoje. Tokia 
enciklopedija būtų pelninga. Pelnin
gomis knygomis remiame ilgai Ir 
sunkiai rengiamų enciklopedijų bei 
žodynų leidybą.

Vakaruose apie šunis (ir apie kates, 
papūgas bei kitokius mielus (namius) 
daug knygų išleista. Ir mūsų enciklo
pedija apie šunis nebus šuniška. 
Šuniškas tik mūsų gyvenimas.

Tiems, kurie turi širdyje meilės 
Lietuvai Ir norėtų pagal išgales 
paremti enciklopedijų leidybą, prime
nu mūsų sąskaitą Vokietijoje: Mar
burger Volksbank 53390000 Contonu- 
mer 477370 Litauische Enciklopedle. 
Galima siųsti paštu mūsų įgaliotinei 
Editai Giedrimaitei - Strohmeier 
Gladenbacher Weg 21 3550 Marburg 
Deutschland.

Pažymėkite, kad tai auka (Spende, 
Donation). Ir parašykite, kas siunčia, 
kad žinotume, kam padėkoti.

Su pagarba
Mykolas Mikalajūnas

Lietuvos enciklopedijų leidyklos 
vyriausias redaktorius

A. ir N. KantvUal (100), J. Kirša (90);
40 dolerių - V. ir B. Vaitkai (180);
22,50 dolerius - J. ir P. Mičluliai 

(242,50);
po 20 dolerių - p.p. Bartaškos 

(120), D. ir M. Didžiai (60), F. Gužas,
B. ir J. Makuliai (90), B. Prašmutaitė 
(170), J. Šniras (40), J. Vizbaras (60);

10 dolerių - A. Ir J. Kairiai.
Ta pačia proga, norisi paminėti, kad 

siunčiant knygas, kai kurios siuntos ( 
Lietuvą eina beveik "šimtmečius". 
Tik gavome pranešimą, kad pereitų 
metų lapkričio mėnesio pabaigoje 
išsiųstų knygų siunta galų gale 
pasiekė Vilniaus universitetą. Biblio
tekos direktorė B. Butkevičienė rašo: 
"Pagaliau mūsų biblioteką pasiekė 
paketai su Pocių ir Šimkų šeimų 
knygomis. Kadangi mes nežinome 
Pocių ir Šimkų adresų, prašytume 
perduoti jiems mūsų padėkų".

Iš Vilniaus universiteto bibliotekos 
pavadinimo dabar yra išbrauktas žodis 
"mokslinės", tad ir mes patiksliname 
būrelio pavadinimą.

VUB Bičiuliai
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SUDIEV JULIUI DAMBRAUSKUI
Nepraėjus nei dviem savaitėm nuo 

"Atžalos" teatro narių ir bičiulių 
surengto pobūvio aktoriaus ir režisie
riaus Juliaus Dambrausko pagerbimui, 
užsibaigė jam skirta metų ir dienų 
eilė. Ligai paaštrėjus, buvo nuvežtas i 
šv. Vincento ligoninę, kur užgęso 
birželio 13 dienos vakare. Taip ir 
nesulaukė savo statyto paskutinio 
vaidinimo netolimos premjeros.

Julius buvo gimęs 1926 m. pasitu
rinčių ir stambių Luokės ūkininkų 
Šeimoje, pagarsėjusioje savo draugiš
kumu ir vaišingumu. Jų namus 
lankydavo svečiai ne tik iš artimesnių 
apylinkių, bet ir iš visos Lietuvos. 
Laiminga ir graži buvo Juliaus 
vaikystė tarp dviejų seserų ir brolio, 
namuose, kuriuose skambėjo dainos, 
juokas ir (domios šnekos.

Gimnazija Julius lankė Telšiuose, 
kur gimė, visų gyvenimų neužgęsusl, 
jo meilė teatrui. Telšiuose tuo metu 
aktyviai veikė Žemaičių teatras. 
Juliaus polinkį ( vaidybų gana anksti 
pastebėjo mokytojas Kazys Mockus, 
kuris ' Jaunų gimnazistų pakvietė 
vaidinu K. Binkio "Atžalyne". Tai 
buvo pirmasis Juliaus pasirodymas 
scenoje, nors vaidino tada Julius visai 
nedidukę mokinio rolę. Vėliau jis 
vaidino piemenukų A. Domanto - 
Sakalausko "Pūkio piniguose". Ne tiek 
patys pasirodymai tada buvo reikš
mingi, kiek įsitraukimas į teatrų, 
mokymasis, klausant ir stebint kitus.

Deja, kaip ir daugeliui mūsų tautos 
žmonių, Juliaus nerūpestinga, graži ir 
daug žadanti Jaunystė buvo grubiai 
nutraukta kraštų ištikusių nelaimių. 
Visa Dambrauskų šeima patyrė tra
giškų likimų: žuvo Juliaus brolis 
partizanas, trys dėdės (motinos bro
liai) nukankinti Rainiuose, ketvirtasis 
dėdė kanauninkas Vaclovas Dam
brauskas nužudytas Kuršėnuose. 1944 
metais Juliaus tėvai su šeima bandė 
trauktis į Vakarus, bet tėvų vežimas 
buvo sulaikytas, šeima suimta. Pabėgti 
pasisekė tik, dvirati turėjusiam, Juliui. 
Vėliau tėvai ir seserys buvo išvežti į 
Sibiru.

Julius atsidūrė Danijoje. Teko 
sunkiai dirbti miško kirtime, tačiau 
darbas jauno žmogaus nebaugino, tik 
sunkiai slėgė vienatvė tarp svetimų, 
nežinia apie šeimos likimų, tėviškės 
ilgesys. Pamažu susirado vienų kitų 
pažįstamų. Brolio draugas paskatino 
tada Julių vykti Vokietijon. Liubeke 
gavo darbų UNRRA organizacijoje, 
apsigyveno tarp lietuvių ir tuoj pat 
įsitraukė į bendruomeninį saviškių 
gyvenimų, subūrė teatro mėgėjų 
grupę ir ėmėsi statyti tą patį K. 
Binkio "Atžalynų", kuriame, paaugliu 
būdamas, pats vaidino. įsteigus Baltų 
universitetų, Julius įstojo studijuoti 
medicinos mokslus, tačiau studijos, 
universitetui užsidarius, nutrūko. Ta
da persikėlė į Amberg miestą Bavari
joje, iš kur emigravo į Australiją.

Australijoje apsigyveno Sydnejuje, 
sukūrė šeimą. Svetimame krašte 
kūrimosi darbas nelengvas, sunkiai 
dirbo, augino šeimų. Tačiau kasdieni

A. + A. Juliui Dambrauskui
mirus, žmonai Irenai Ir visiems artimiesiems reiškiame gilią užuojautą.

Elena ir Izidorius Jonaičiai

A. + A. Juliui Dambrauskui 
mirus, žmonai Irenai ir artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia ir 
kartu liūdi

Juta ir Viktoras Šliteriai

niai rūpesčiai'ir čia neužgesino Juliaus 
jaunystės meilės teatrui. Jau 1955 
metais Sydnejaus lietuviams jis pasta
tė "Atžalynų". O prieš pastatymų, 
klek ankstėliau Sydnejuje įsikūrė 
lietuvių teatro mėgėjų būrelis, pasi
vadinęs "Atžala". Per ilgus metus, 
nors su neišvengiamomis pertrauko
mis, Julius Dambrauskas buvo aktyvus 
"Atžalos" teatro narys, visoje eilėje 
scenos pastatymų pasirodęs pagrindi
nėse rolėse, režisavęs dešimtį vaidini
mų. Ir numirė bebaigtus scenai 
paruošti dešimtąjį. Dar tik tris 
savaites prieš mirtį, Julius vedė 
paskutinę vaidinimo repeticiją. O 
ligoninėje, jau visai prieš mirtį, Jį 
lankantiems vaidintojams vos girdimu 
balsu dar aiškino Jų roles, patarė, 
kokių klaidų reikia vengti. Jų 
atmintyje Julius visada liks žemaitiško 
atkaklumo, net ir ligos nepalaužto, 
ryžtingumo pavyzdžiu. O lietuviškoji 
Sydnejaus bendruomenė jį minės, kaip 
Čičinskų (K. Ostrausko), kaip senį iš 
A. Landsbergio "Sudiev, mano kara
liau", kaip aktorių, scenoje iš mūsų 
žmogiškų silpnybių besijuokiantį ar 
dėl Jų beverkiantį. Gi tiems, kurie jį 
pažino arčiau, Julius Dambrauskas 
atmintyje pasiliks, kaip nuoširdus 
draugas, nepaprastas optimistas, kas
dienybės pilkumoje visada mokėjęs 
nepaskęsti ir savo entuziazmu galėjęs 
dalintis su kitais, savo talento 
kibirkštį (skeldamas Ir kituose.

Birželio 17 dieną gausus Juliaus 
šeimos lr draugų būrys susirinko 
Rookwood kapinių krematoriumo 
koplyčioje palydėti jį paskutinėje 
kelionėje. Apeigas atliko ir Jautrų 
žodį tarė prelatas P. Butkus. Atsisvei
kinimo kalbas draugų vardu tarė S. 
Skorulls, nuo "Atžalos" teatro - 0. 
Maksvytienė ir Melbourne teatralų 
vardu - G. Žemkalnis.

Vyriausias sūnus Vytautas, šeimos 
narių vardu, padėkojo susirinkusiems, 
pakvietė visus šermenų suėjimui 
lietuvių namuose.

Liūdesyje Julius paliko žmoną 
Ireną, du sūnus ir keturias dukteris.

Sudiev, Juliau.
E. Jonaitienė

A. + A. Bronei Lazdauskaitei - Kutkienei 
mirus, sūnėnui Vytautui Patašiui reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Elena ir Izidorius Jonaičiai

A. t A. Bronei Kutkienei
mirus, sūnėnui Vytautui Patašiui reiškiame nuoširdžią užuojautų ir 
kartu liūdime.

Nijolė ir Irvls Venclovai, 
Jadvyga Venclovienė

Mielam bičiuliui

A. t A. Juliui Dambrauskui
mirus, nuoširdžių Užuojautą reiškiame žmonai Irenai, sūnums Vytautui 
ir Edvardui, dukroms Laurai, Ramonai, Barbarai Ir Nerldal Ir visiems 
artimiesiems.

Danutė, Stasys, Karen ir Algis Storuliai

A. + A. Juliui Dambrauskui
mirus, gilių užuojautų reiškiame žmonai Irenai, šeimai, artimiesiems Ir 
liūdime kartu su Jumis.

Tamara ir Benius Vingiliai,
Eugenija Blioklenė,

Birutė ir Peter Hammill

Sydnejaus lietuvių teatro "Atžala" aktoriui ir režisieriui

A. + A. Juliui Dambrauskui
mirus, nuoširdžiai užjaučiame giliame liūdesyje likusią žmoną Ireną, jo 
artimuosius, "Atžalos" teatro narius ir draugus.

Ona Meillūnienė,
Antanas ir Lėta Kramiliai

Sydnejaus lietuvių teatro "Atžala" režisieriui

A. t A. Juliui Dambrauskui
mirus, žmonai Irenai, šeimai ir artimiesiems nuoširdžią užuojautų 
reiškia ir kartu liūdi

"Atžalos" teatro nariai ir administracija

A. + A. Bronei Kutkienei
mirus, nuoširdžiai užjaučiame visuomenininką Vytautą Patašių, 
netekus mylimos tetos. Šiose skausmo valandose mes liūdime kartu.

Tautos fondo atstovybė Sydnejuje

Sv. Rašto tyrinėtojų skelbimai
Dvasios Krikštas

Šventasis Raštas taip pat kalba 
apie Dvasios "krikštą". Žodis krikšty
ti reiškia panardyti arba palaidoti; 
todėl būti pakrikštytu dievo Dvasia 
reiškia būti pilnai pasidavusiu ir 
besistengiančiu vykinti Dievo valią, - 
buvimą Jos kontrolėje, nebeturėjimą 
savo valios. Vienok, paties Dievo 
žvilgsniu, visa Kristaus bažnyčia buvo 
pakrikštyta Šventąja Dvasia Sekminių 
dieną; dėlto nebėra reikalo iš naujo 
išlieti jo dvasią ant kiekvieno asmens, 
kurs pasišvenčia daryti jo valią.

Apaštalas Povilas rašė: "Nes mes 
visi esame pakrikštyti vienoje Dvasio
je", ir jis aiškina, kad asmeniškai 
žmogus gauna tokį krikštą tada kai jis 
įeina į Kristaus kūną. (1 Kor. 12:13). 
Tai reiškia palaidojimą mūsų valios į 
Dievo valią, taip kaip ji yra išreikšta 
per Kristų, to "kūno" Galvą. Supratę 
kaip reiškia ką reiškia 
krikštas, mes nebeieškosime atsikar
tojimo stebuklingų Dievo galybės 
apsireiškimų, kokie įvyto Sekminių 
dieną.

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

Supratę ko mes turime laukti po to 
kai mes pasiduodame Šventosios 
Dvasios įtakai, mes nebesistebėsime 
kodėl negalime kalbėti (vairiomis 
kalbomis, taip kaip mokytiniai darė 
per Sekmines ir per trumpą laiką po 
Sekminių. Kalbėjimas "įvairiomis kal
bomis", kaip buvo daroma ankstyvoje 
bažnyčioje, buvo tuomet būtinas 
reikalas. Sekminių dieną Jeruzalėje 
buvo susirinkusių žydų iš įvairių 
apgyventojo pasaulio kraštų. Jie 
kalbėjo įvairias kalbas, o Viešpaties 
valia buvo tokia, kad jie turėjo gauti 
liudijimą apie tiesą, kurią skelbė 
apaštalai. Norint tai pasekmingai, 
įvykdyti mokytiniams buvo suteikta 
stebuklinga galybė kalbėti įvairiomis 
kalbomis. Bažnyčiai gi augant, kuo
met jau daug iš tų (vairių kalbų žydų 
įtikėjo, nebebuvo ilgiau reikalinga 
kalbėti į juos stebuklingai suteiktomis 
kalbomis, nes mokytinių tarpe atsi
rasdavo galinčių kalbėti ir skelbti 
Evangeliją jų pačių suprantamose 
kalbose.
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Informacija
Aukos

Musę Pastogei
„Mūsų Pastogei“ aukojo
A. Radavičius Qld. $20
M. Ir A. Reisgial N.S.W. $10
Vincent Bycroft Qid. $10

PERTHE
Pavergtų tautų savaitę Perthe 

organizuoja Pasaulio laisvės lyga ir 
Pavergtų tautų laisvės taryba.

Eukumeninės pamaldos šiais metais 
bus laikomos šv. Jurgio katedroje, 
Chatedral Ave., Perth (tarp Hay St. ir 
St. George Tce.) liepos mėn. 21 d. 
(sekmadieni), 3 vai. po pietų. Tauti
nių vėliavų nešėjai renkasi katedros 
Šventoriuje 2.30 vai. po pietų.

Eisena King parke ir vainikų 
dėjimas prie Žuvusių karių paminklo 
(vyks liepos 28 d. (sekmadienį), 3 vai. 
po pietų. Įvairių tautybių nariai, su 
tautinėmis vėliavomis, renkasi prie 
Karalienės paminklo 2.30 vai. no 
pietų. Iš ten, eisena eina prie Žuvusių 
karių paminklo.

Lietuviai kviečiami gausiai daly
vauti pamaldose ir eisenoje.

MELBOURNE

Jeigu nustatytu laiku nesusirinks 
reikalingas narių skaičius, ten pat už Į 
pusės valandos įvyks susirinkimas ir, į 
esant bet kokiam narių skaičiui, bus ' 
laikomas teisėtu.

Susirinkimo darbotvarkėje: |
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Darbotvarkės papildymas.
3. Pereito visuotinio narių susirin- į 

kimo protokolo skaitymas ir jo ! 
tvirtinimas.

4. Apylinkės valdybos pirmininko I 
pranešimas.

5. Iždininko pranešimas.
6. Kontrolės komisijos pranešimas. I
7. Organizacijų pranešimai.
8. Diskusijos dėl einamųjų reikalų. »
9. Klausimai ir sumanymai. I

10. Susirinkimo uždarymas.
Maloniai kviečiame visus Geelongo » 

lietuvius dalyvauti susirinkime. I
ALB Geelongo Apylinkės | 

valdyba

SYDNEJUJE į
Liepos mėn. 7 d., 2 vai. po pietų j 

Sydnejaus lietuvių klube skautų > 
židinys ruošia

KELIONIŲ PRISIMINIMI] į 
POPIETĘ

Savo kelionių įspūdžius ir patyrimus 
papasakos: Balys Barkus, Ramunė 
Cobb ir Martina Relsgienė. Jų lankyti 
kraštai: Lietuva, Anglija, Argentina,

SYDNEJAUS LIETUVIŲ Į

NAMUOSE i
A

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

Jau galima susimokėti klubo nario mokestį už 1991 - 1992 metus. I

Primename klubo nariams ir organizacijoms, kad klubo salės 
renginiams, minėjimams, vestuvėms Ir kit. yra sutelkiamos 
nemokamai. Prašome pasinaudoti šia galimybe. |

%
k

Sekantis turgus įvyks birželio mėnesio 30 dienų (sekmadienį), 2 vai I 
po pietų. Tai bus visiems gera proga laimėti įvairius laimikius Ir j 
linksmai praleisti popietę draugų ir pažįstamų tarpe. '

KLUBO VALGYKLA VEIKIA į
Ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais 

nuo 6 iki 9 vai. p. p. į
Sekmadieniais nuo 1 iki 8 vai. p. p. j

SMORGASBORD į
TREČIADIENIAIS nuo 6 iki 8 vai. p. p. I
SESTADIENIAIS nuo 1 iki 3 vai. p. p. j

Melbourno Lietuvių klubo valdybe 
praneša klubo nariams, kad artėji 
naujos klubo valdybos rinkimai. Šiais 
metais kadencijų baigia keturi valdy
bos nariai: Dr. J. Kunca, Ged 
Statkus, F. Sodaltls Ir G. Žvinakis 
todėl prašome siūlyti kandidatus. 
Pasiūlymo formos gaunamos M.L.K. 
bare arba pas valdybos narius. 
Užpildytas formas gražinti M.L.K. 
valdybai iki š. m. liepos 15 dienos.

Norisi priminti, kad siūlytojai ir 
siūlomieji turi pagalvoti, kad nepa
kanka būti pasiūlytam ir išrinktam, 
bet kad reikės po to paaukoti daug 
laiko ir įdėti darbo, kad prisiimtas 
pareigas tinkamai atlikti. Dažnai 
pasitaiko, kad išrinktieji valdybos 
nariai dėl šeimyninių priežasčių ar 
pagrindinės tarnybos - tinkamai 
atlikti prisiimtų pareigų negali ir 
didelė jų darbo dalis tenka kitiems 
valdybos nariams, kas juos perkrauna 
darbu ir tuo stabdo visos valdybos 
veiklų.

Nariams taip pat primename, kad 
artėja apyskaitinių metų pabaiga ir 
laikas pagalvoti apie nario mokesčio 
apsimokėjimų. Šiuo metų yra 76 klubo 
nariai, kurie dar nėra apsimokėję už 
praėjusius metus. Tikimės, kad Jie 
savo pareigų atliks artimiausiu laiku.

Melbourno Lietuvių klubo 
valdyba

GEELONGE
Liepos mėn. 14 dienų, 2 vai. po 

pietų šaukiamas ALB Geelongo Apy
linkės visuotinis narių susirinkimas, 
kuris įvyks Lietuvių namuose: 128 
Duoro St., North Geelong, Vic. 3215.

Brazilija, JAV ir Vokietija.
Kviečiame visus, kelionėmis Ir kitų 

kraštų gyvenimu besidominčius, pasi
klausyti įdomių pasakojimų.

Vėliau, ten pat, įvyks židinio narių 
sueiga veiklos aptarimui.

Židinio vadija

Birželio 12-13 dienomis Sydnejuje 
mirė;

Bronė Lazdauskaitė- Kutkienė
Julius Dambrauskas, ir
Bronius Šidlauskas

A.A. ONAI BUROKIENEI 
mirus, Onutė ir Vytautas Burokai su 
šeimomis "Dainos" chorui paaukojo 
100 dolerių.

Nuoširdžiai dėkojame už aukų. 
Choro "Daina" valdyba

ALB Krašto valdyba nuoširdžiai 
dėkoja už 150 dolerių aukų, skiriamų 
fondui "Pagalba Lietuvai". Ši auka 
buvo gauta iš Brlsbanės tautinių šokių 
grupės. v. Genys

ALB Krašto valdybos 
iždininkas

ADELAIDĖJE
Birželio mėn. 29 dieną (šeštadieni), 6.30 
vai. vakaro Lietuvių Namuose, jaunimas 
rengia literatūros vakarą

GYVAS ŽODIS, 
kuriame jaunimas pagerbs Pietų Aus
tralijos rašytojus.

Įėjimas - aukomis.

Adelaidės lietuvių jaunimo sąjunga

X. AUSTRALIA

DEPARTMENT OF THE 
PRIME MINISTER AND CABINET

1991 metų bėgyje Ministro Pirmininko ir Kabineto departamen
tas peržiūrės Australijos vyriausybės prieinamumo ir bešališkumo 
(Access and Equity) strategijų, kad galėtų

* įvertinti kiek A+E strategija paliečia tuos asmenis, kurių 
naudai ji suformuluota;

* įvertinti, kaip ir iki kokio laipsnio valstybės įstaigos pakeitė 
savo programas ir patarnavimus, kad prisitaikytų prie šios 
strategijos;

* paruošti atsiskaitymo pranešimų apie tai, kas pasiekta, 
pateikti pasiūlymus bei pravesti pakeitimus.

A+E strategija numato, kad valstybės departamentai pakeis 
savo administracines procedūras kad užtikrintų, kad visi australai, 
kurie gali susidurti su kliūtimis dėl savo rasės, kultūros, religijos ar 
kalbos vartosenos, turėtų vienodą prieinamumų prie tų valstybės 
patarnavimų, kurie jiems teisėtai priklauso.

Ministro Pirmininko ir Kabineto departamentas pageidauja, kad 
privatūs asmenys ir organizacijos prisidėtų prie šio įvertinimo, 
pateikdami pareiškimus ar tai anglų, ar kitomis kalbomis; raštu ar 
įrašytus į garsųjuostę.

Kviečiami pareiškimai iš visų Australijos bendruomenės sekcijų. 
Pareiškimuose galima, pavyzdžiui, liesti tokius klausimus:

* Ar jūsų nuomone, jūs pakankamai laisvai prieinate prie 
patarnavimų ir programų?

* Prie kurių patarnavimų sunku prieiti ir kodėl?
* Ar jūs gaunate progų dalyvauti pasitarimuose dėl patarnavimų 

pateikimo pagerinimo?

Pareiškimai turėtų būti prisiųsti iki 1991 metų rugpjūčio 30 d. 
šiuo adresu:

Dr. S. Ozdowski,
Head
Access and Equity Evaluation Taskforce
Office of Multicultural Affairs
Department of the Prime Minister and Cabinet
Canberra, ACT 2600.
Jeigu jūs pageidaujate daugiau informacijos, galite rašyti 

viršminėtu adresu arba skambinti tel. (06) 271 5653.
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