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„LIETUVA, GIRDŽIU TAVO BALSĄ, 
BALSĄ TAUTOS PRIE BALTIJOS 

JŪROS.“
„Reaguoju į šį balsą iš čia, kur esu taip arti ...
Popiežius yra su jumis.“

Popiežius Jonas Pauliuj II 
Lomžoje, pamaldų metu.

PADĖTIS LIETUVOJE
VĖL UŽPULTI PASIENIO 

PUNKTAI
Lietuvos Respublikos vyriausybė 

birželio 22 dieną pažymėjo, kad 
besitęsiantys Lietuvos Respublikos 
pasienio punktų užpuldinėjimai yra, 
šią savaitę vykusiame Helsinkio 
baigiamąjį aktą pasirašiusių, Vakarų 
valstybių užsienio reikalų ministrų 
pasitarimo neveiksmingumo rezulta
tas.

Lietuvos vyriausybės spaudos sky
riaus paskelbtame pranešime sakoma, 
kad toks Vakarų nusistatymas skatina 
tarybinių reakcingų jėgų veiksmus ir 
trukdo demokratiniams pokyčiams 
Baltijos respublikose, Tarybų Sąjun
goje ir Europoje.

Vilniaus radijas š( šeštadieni, birže
lio 22 dieną, pranešė, kad užpultas dar 
vienas Lietuvos pasienio postas ir 
Lietuvos muitinė Vilniaus aerouoste. 
Radijas citavo Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos informacijos 
skyriaus pranešimą, kad birželio 21 
dieną, apie 19 vai. buvo užpultas 
Lietuvos Respublikos pasienio punk
tas Saločiuose, prie Latvijos sienos. 
Pranešta, kad keturi ginkluoti vyrai, 
kurių trys dėvėjo vidaus reikalų 
ministerijos dalinių uniformas, atvyko 
automobiliu prie pasienio punkto. Jie 
privertė pasieniečius lipti l automobili 
ir padegė punktą. Kiek Lietuvos 
pareigūnų buvo tuo metu pasienio 
punkte ir kas su Jais atsitiko, 
nepranešta.

Vilniaus radijas taip pat pranešė, 
kad birželio 22 dieną OMON kariai 
atvyko į sostinės aerouostą ir Lietu
vos muitininkams liepė nedelsiant 
pasitraukti ir negrįžti atgal.

Tarybiniai kariai nuplėšė oficialias 
Lietuvos iškabas, sakydami, kad tai 
daroma pagal tarybinius įstatymus. Be 
to, OMON kariai konfiskavo Vilniaus 
aerouosto muitinės dokumentus ir 
raktus.

Vakarų šalių apžvalgininkai pažy
mi, kad šiais metais tarybiniai kariai 
Jau kelis kartus užpuolė Lietuvos 
Respublikos pasienio punktus ir, kad 
daugiau nei dešimt jų buvo sudeginta. 
Sovietų Sąjunga tvirtina nepripažįs
tanti Lietuvos Respublikos pasienio 
punktų.

ISTORINĖ DATA
Šiandien, birželio 23 dieną, sukanka 

penkiasdešimt metų, kai Lietuvos 
sukilėliai, pasinaudodami karo veiks
mais tarp Vokietijos ir Sovietų 
Sąjungos, 1941 metų birželio mėnesio 
23 dieną perėmė savo žinion Kauno 
radijo stoti ir radijo bangomis 
paskelbė Nepriklausomos Lietuvos 
valstybės atstatymą.

Tačiau hitlerinei Vokietijai toks 
nepriklausomos Lietuvos atstatymas 
pasirodė neparankus ir po kelių 
savaičių laikinoji Lietuvos vyriausybė 
nustojo oficialiai veikusi. Tos laikino
sios Lietuvos vyriausybės likimą savo 
knygoje "Vienų vieni" autoritetingai 
aprašo Sūduvis. Knyga gana nemažu 
tiražu neseniai buvo išleista Lietuve- 
je •

SUSITIKIMAS SU PRANCŪZUOS 
PREZIDENTU

Lietuvos Respublikos Aukščiausio
sios Tarybos pirmininkas Vytautas 
Landsbergis praėjusi ketvirtadieni, 
birželio 20 dieną, pareiškė, kad, jo 
nuomone, Europos bendrijos šalių 
vadovai savo pasitarime Liuksembur
ge birželio pabaigoje, greičiausiai, 
svarstys Baltijos klausimą.

Ketvirtadieni, birželio 20 dieną, 
Vytautas Landsbergis pasimatė su 
Prancūzijos prezidentu F. Mitterand. 
Pranešdama apie š| susitikimą, Vokie
tijos žinių agentūra DPR pažymėjo, 
kad prezidentas F. Mitterand Baltijos 
valstybių klausimą ketina svarstyti su 
Vokietijos kancleriu H. Kohl ateinant) 
antradieni, birželio 25 dieną, Paryžiu
je.

AMERIKOS KONGRESO 
PALANKUMAS LIETUVAI

"Mūsų Pastogės" skaitytojams čia 
patelkiame gana išsamų pranešimą 
apie Lietuvai svarbius svarstymus 
Jungtinių Amerikos Valstijų kongre
se. Pranešimą per "Amerikos balso" 
radijo laidas birželio 22 dieną perdavė 
lietuvių skyriaus vedėjas Romas 
Sokadolskis. Pranešimas (domus ne 
vien dėl Lietuvai svarbių naujienų, 
bet dar ir dėl to, kad Jame nurodoma, 
kaip Jungtinėse Amerikos Valstijose 
ruošiami Baltijos kraštams svarbūs 
(statymai ir kokią reikšmę turi (vairūs 
kongreso narių pareiškimai, kokia 
kongreso ir senato nutarimų reikšmė.

Amerikos atstovų rūmai šią savaitę 
patvirtino du paramos užsieniui (sta-

Lietuvos sargybiniai Vilniuje saugo gatves ir Respublikos Parlamento rumus.

tymų projektus, kuriuose lėšos skiria
mos ir Baltijos valstybėms bei 
nurodomos sąlygos, finansinę pagalbą 
suteikiant Sovietų Sąjungai.

Praėjusi trečiadieni, birželio 19 
dieną, Jungtinių Amerikos Valstijų 
atstovų rūmai patvirtino lėšų užsienio 

pagalbai (statymų projektą, kuriuo 
per ateinančius biudžetinius metus, 
prasidedančius spalio 1 dieną, Baltijos 
šalims ir Sovietų Sąjungos respubli
koms, turinčioms demokratiškai iš
rinktas vyriausybes, skirti 15 milijonų 
dolerių. Pagal projektą, pusė šios 
sumos, t. y. 7,5 milijono dolerių, būtų 
skiriama Estijai, Latvijai ir Lietuvai, 
kita pusė - kitoms respublikoms. Ši 7,5 
milijono dolerių suma tėra tik maža 
projektuojamos paramos dalelė. Viso 
labo užsienio šalių paramai skirta 15 
000 milijonų dolerių, (skaitant 1 000 
milijonų Afrikos vystymosi fondui, 
apie 2 000 milijonų tarptautinėms 
finansinėms institucijoms, kaip. pav. 
Pasaulio bankas.

Šios pajamos dabar tampa siūlomo 
Amerikos valstybinio biudžeto dalimi. 
Reikia pažymėti, kad Jungtinėse 
Amerikos Valstijose valstybinius biu
džetas sudaromos keliomis pakopomis. 
Vienais (statymais vykdomoji valdžia 
įgaliojama pinigus išleisti, kitais - 
pinigai jau asignuojami arba išskiria
mi.

Asignacijos įstatymas paprastai 
apima tik būsimus finansinius metus, o 
įgaliojimo įstatymuose surašyti pro
jektai, kurių vykdymas tęsiasi ilgesni 
laiką. Čia patelkiamos ir užsienio 
politikos nuostatos, susijusios su 
projektais. Atstovų rūmai birželio 20 
dieną patvirtino lėšų užsienio pagal
bai įgaliojimo projektą. Skelbiami 
Amerikos paramos prioritetai per 
ateinančius dvejus biudžetinius me
tus.

Šiuo projektu įgaliojama surasti 
mažiausiai 15 milijonų dolerių tiesio

giai Baltijos šalims per ateinančius 
dvejus metus, tiek pat - TSRS 
respublikoms, turinčioms demokratiš
kai išrinktas vyriausybes.

Kartu su įgaliojimo (statymo pro
jektu patvirtinta ir pataisa. Joje 
Sovietų Sąjungai statomos sąlygos, 
norint gauti Jungtinių Amerikos 
Valstijų pagalbą.

Pataisos autorius respublikonas iš 
Arizonos valstijos kongresmenas John 
Kyl. Pataisoje skelbiama, kad Jungti
nių Amerikos Valstijų ir Sovietų 
Sąjungos žmonių ilgalaikiam gerbūviui 
pasitarnautų TSRS metamorfozė l 
visiškai demokratišką šal|, pagrista 
žmonių išrinkta valdžia, pagarba 
žmogaus teisėms bei laisva rinka. 
Jungtinių Amerikos Valstijų parama 
turėtų šią metamorfozę skatinti, o ne 
lėtinti. Tai bendros nuostatos.

Toliau pataisoje rašoma, kad Sovie
tų Sąjungai, pagal Amerikos užsienio 
paramos įstatymą, parama negali būti 
duodama, nebent JAV prezidentas 
kongresui patvirtintų raštiškai, kad 
išpildytos tam tikros sąlygos.

Tarp tų sąlygų būtini sekantys 
užtikrinimai:

kad Sovietų Sąjungos vyriausybė 
liovėsi trukdžiusi Baltijos valstybių ir 
tarybinių respublikų spaudos laisvei;

kad ji yra sugrąžinusi laisvai 
išrinktoms vyriausybėms ir kitiems 
savininkams visus pastatus ir kitus 
objektus, kuriuos pagrobė Baltijos 
valstybėse po šių metų sausio 1 - mos 
dienos;

kad Sovietų Sąjumngos vyriausybė 
yra pažadėjusi teisingai paskirstyti 
gautą paramą Baltijos valstybėms ir 
sąjunginėms respublikoms;

kad ji liovėsi naudojusi arba 
grąsinusi naudoti jėgą prieš demokra
tinius sąjūdžius;

Nukelta į 2*pusl.
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PADĖTIS LIETUVOJE
Atkelto iš 1 pusi.

kad Sovietų Sąjungos valstybė yra 
pradėjusi tikras derybas su Baltijos 
šalių ir tam tikrų tarybinių respublikų 
lyderiais, užtikrinančias tų kraštų 
perėjimą į laisvą apsisprendimą;

kad ji neverčia jokios respublikos ar 
istoriškai pripažintos tautinės grupės, 
turinčios laisvo apsisprendimo tradi
cijas, prieš Jos valią pasilikti Sovietų 
Sąjungos dalimi ir visiškai gerbia 
apsisprendimo teisę, kaip Ji yra 
apibūdinta Visuotinėje žmogaus teisių 
deklaracijoje, kurios signataru yra ir 
TSRS.

Šioje pataisoje pateikiamos taip pat 
ir kitos sąlygos dėl TSRS gynybos 
biudžeto sumažinimo, dėl subversyvi- 
nės veiklos užsienyje nutraukimo, dėl 
kainų reformos, gamtos apsaugos, 
branduolinės techologijos panaudoji
mo kariniams tikslams ir panašiai.

Kongresmeno John Kyl pataisa 
buvo patvirtinta išskirtinai didele 
Atstovų rūmų narių balsų dauguma: 
374 "už" ir tik 41 "prieš". Ją 
patvirtinus, ji tapo Įgaliojimo {statymo 
projekto dalimi.

Ar suminėtos sąlygos Sovietų 
Sąjungos pagalbai pradės galioti 
netrukus, ar galima artimiausiu laiku 
tikėtis finansinės paramos Baltijos 
valstybėms? Ne. Būtent todėl, kad 
Įstatymų projektus, kuriuos šią savai
tę priėmė Atstovų rūmai, dar turi 
patvirtinti Amerikos senatas. Senato 
rūmuose analogiški projektai šiuo 
metu ruošiami ir yra (vairių pataisų. 
Gaila, kad senato plenumas lėšų 
Įgaliojimo ir asignavimo projektus 
pradės svarstyti tik liepos mėnesį. 
Senatui priėmus savo projektus, bus 
Sudaryta bendra projektų derinimo 
komisija. Tai, greičiausiai, Įvyks 
šiaurinės vasaros pabaigoje arba 
rudens pradžioje.

Derinimo komisija, kurios sudėtyje 
yra kongresmenai ir senatoriai, turi 
gana plačius (galiojimus keisti (staty
mo projektą. Pavyzdžiui, pernai, 
derinant abiejų rūmų projektus, buvo 
išbrauktas senate patvirtintas pasiū
lymas dėl humanitarinės pagalbos 
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Susitikime su Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentu G. Bush, Rusijos 
Federacinės Respublikos prezidentas B. Jelcinas pareiškė, kad, surišę 
grandinėmis Baltijos respublikas, negalės išlaikyti jų sąjungoje. B. Jelcinas 
remia visišką Baltijos valstybių nepriklausomybę.
"Mūsų Pastogė" Nr.26 1991.7.1 pusi.2— .... —

Baltijos šalims telkimo. Kai derinimo 
komisija baigs savo darbų ir abeji 
rūmai patvirtins jos nutarimus, pagal
bos užsieniui projektas bus pasiųstas i 
Baltuosius rūmus, prezidento G. Bush 
parašui.

Šiandien sunku numatyti ar G. Bush 
patvirtins projektus, ar paskelbs jiems 
veto. Stebėtojai nurodo kai kurias 
Atstovų rūmų projekto dalis, kurias 
G. Bush laikytų nepriimtinomis. Tarp 
jų gali būti ir sąlygos, statomos 
Sovietų Sąjungai, suteikiant pastara
jai finansinę pagalbą.

Nors dar per anksti prognozuoti šių 
Įstatymų likimą, bet jų pataisa, šią 
savaitę patvirtinta Atstovų rūmuose, 
laikytina reikšminga. Projekte atsi
spindi naujas mąstymas Jungtinių 
Amerikos Valstijų sostinėje, persi
orientuojant iš pagalbos centrinei 
Sovietų Sąjungos vyriausybei ir orien
tuojant ją i paramą respublikoms. Jose 
atsispindi specialus Baltijos valstybių 
statusas, atskiriantis jas nuo sąjungi
nių respublikų.

Reikia pastebėti, kad Atstovų 
rūmuose, kur Įstatymų leidėjų kaden
cijos labiau trumpalaikės kaip senate, 
bei nuomonių Įvairovė didesnė ir 
ginčai dažnai karštesni, iki šiol buvo 
sunkiau patvirtinti paramos Baltijos 
šalims projektą, ir todėl tas faktas, 
kad toks projektas šią savaitę buvo 
priimtas, rodo didėjančią Amerikos 
kongreso paramą Lietuvai, Latvijai ir 
Estijai. Dar daugiau - toji parama 
(gauna naują atspalvi, būtent dėl to, 
kad didele balsų dauguma patvirtin
toje pataisoje projekto dėl paramos 
Sovietų Sąjungai reikšminga pataisos 
dalis lietė Kremliaus elgesį Baltijos 
valstybių atžvilgiu. Tai sudaro didesni 
politinį spaudimą tiek G. Bush 
administracijai Vašingtone, tiek M. 
Gorbačiovo vadovybei Maskvoje.

Romas Sokadolskis savo komenta
rus baigia sakydamas, kad tai yra 
Amerikos įstatymų leidėjų perspėji
mas Kremliui, kad už savo agresyvią 
politiką Baltijos valstybėse jiems gali 
tekti sumokėti labai brangiai.

Algis Knbaila 23.VI.1991

rusi gos sxsx žinios

Tie patys tikslai, 
ta pati taktika ^saras

Pagal išankstini susitarimą, Lietu
vos Respublikos iniciatyva, TSRS 
užsienio reikalų ministerijoje aš 
susitikau su ministro pavaduotoju V. 
Nikiforovu bei TSRS delegacijos 
Europos saugumo ir bendradarbiavimo 
konferencijoje vadovu J. Deriablnu. 
Susitikimo tikslas - išdėstyti pozicijas 
dėl dalyvavimo Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo konferencijos vals
tybių užsienio reikalų ministrų susi
tikime Berlyne, aptarti A. Besmert- 
nych ir A. Saudargo susitikimo 
galimybes, Lietuvos - TSRS santykių 
būklę, Išsiaiškinti Lietuvai rūpimus 
konsulinius bei pasienio punktų klau
simus.

TSRS užsienio reikalų ministerijos 
pozicija Lietuvos atžvilgiu, kurią 
išdėstė V. Nikiforovas yra tokia:

Lietuva yra respublika, (einanti ( 
TSRS sudėti. Siekimą išeiti iš TSRS 
būtina realizuoti pagal TSRS konsti
tucijos principus. TSRS užsienio 
reikalų ministerijos tikslas lieka tas 
pats - išsaugoti Sąjungą ir Baltijos 
respublikas jos sudėtyje.

Tikslo siekiama pastoviai ir nuosek
liai. Metodas tas pats:

Vesti nesibaigiančias konsultacijas 
su Lietuva bei kitomis Baltijos 
valstybėmis, nepradedant realių de
rybų; blokuoti visas Lietuvos ir kitų 
Baltijos valstybių tarptautines inicia
tyvas, kuriomis siekiama klausimą 
internacionalizuoti; kruopščiai derinti 
derybų vilkinimą su Lietuvos bei kitų 
Baltijos valstybių veiklos blokavimu 
tarptautinėje arenoje; santykiuose su 
kiekviena Baltijos valstybe pasiren
kama vis kitokia taktika norint 
išardyti Jų politinę sąjungą.

Konsultacijos su Baltijos valstybė
mis prasideda tik tada, kai ruošiama 
kokia nors TSRS naudinga tarptautinė 
akcija, pvz.: dabartinis TSRS - 
Latvijos delegacijų susitikimas Jūr
maloje ir kontaktai su Lietuvos 
delegacija aiškal susiję su palankaus 
fono TSRS delegacijai sudarymu 
Europos saugumo ir bendradarbiavimo 
konferencijos valstybių užsienio rei
kalų ministrų susitikimui Berlyne.

Kita vertus, tai rodo, kad Kremlius 
eina ( konsultacijas tik spaudžiamas 
Vakarų nuomonės. Mes turime tai 
išnaudoti.

Susitikime V. Nikiforovas kelis 
kartus pabrėžė abejonę, ar dauguma 
gyventojų remia Lietuvos nepriklau
somybę. Esą, jei būtų vykęs tikras 
referendumas, dar neaišku, kokie

MASKVA

Aktyvūs Sovietų Sąjungos deputa
tai slapta planuoja sukurti naują 
politinę partiją, kuri sieks iš komunis
tų partijos perimti šalies valdymą. 
Spaudoje rašoma, kad naujosios parti
jos organizatorių tarpe yra buvęs 
Sovietų Sąjungos užsienio reikalų 
ministras Eduardas Ševarnadzė ir 
prezidento patarėjas Aleksandras Ja
kovlev. Toks sumanymas, esą, iškilęs 
po B. Jelcino išrinkimo Rusijos 
Federacijos prezidentu.

Be aukščiau minėtų naujienų, 
Maskvos laikraštis "Moscow News" 
skelbia, kad prie naujosios partijos 
steigimo prisideda ir buvęs M.

būtų Jo rezultatai. Kartu Jis teigė, kad 
Lietuvoje pažeidinėjamos žmogaus 
teisės, o vadovybė ir parlamentas 
nesiskaito su žemdirbių Interesais. 
Tai esą parodė neseniai (vykęs 
žemdirbių mitingas.

Kitaip sakant, Kremlius stojo ginti 
Lietuvos žemdirbių interesus Ir tuo 
pačiu abejoti teisėtu vasario 9 dienos 
plebiscitu. Šie argumentai padėti ant 
Lietuvos - TSRS derybų stalo Ir tai 
sunkina derybas. Noriu priminti, kad 
prieš kelias savaites ministras A. 
Saudargas kalbėjo, kad "Maskvai 
reikia (kaitintos atmosferos. Be šito ji 
nieko padaryti negali, nes darytų, 
nekreipdama ( nieką dėmesio". Tad 
neduokime vilties Kremliui, kad 
perversmas (manomas, neleiskime, 
kad dar kartą Lietuvoje lietųsi 
kraujas.

Norėčiau atkreipti dėmes} 1 dar 
kelis reiškinius.

Šiuo metu TSRS formuojasi Judėji
mas, kurio šūkis "nubausti Pabaltijį", 
visų pirma aktyviausią Jos narę - 
Lietuvą. Girdėti balsų, raginančių vėl 
pradėti ekonominę blokadą, Izoliuoti 
mus nuo Vakarų, "pabaigti su šia 
betvarke" ir t. t. Kitas naujas 
judėjimas formuojamas pačiose Balti
jos valstybėse - vadinamasis "susijun
gimas su Sovietų Sąjunga". Tai 
ilgalaikė programa, siekianti (traukti 
(vairiausius nepatenkintus gyventojų 
sluoksnius, pradedant autonomistais ir 
baigiant žemdirbiais.

Visos politinės grupės ir partijos 
turi aiškiai šiandien suformuluoti savo 
santyki su atsikuriančia Lietuvos 
valstybe. Ir neužmirškime, kad efek
tyvi užsienio politika (manoma tik 
tada, kai vidaus padėtis stabili.

Gorbačiovo patarėjas ekonomikos 
klausimais prof. S. Šatalinas, o taip 
pat Maskvos miesto meras G. Popov ir 
Leningrado meras A. Sobčiak.

PRAHA
Praėjus dvidešimčiai metų, nuo to 

laiko kai Maskvos tankai 1968 metais 
nuslopino sukilimą Čekoslovakijoje, 
vėliau pavadintą Prahos pavasariu, 
šalies gyventojai atšventė paskutinių 
sovietų karių išvykimą iš Čekoslova
kijos.

"Aš laukiau tokios dienos dvidešimt 
tris metus. Maloniausia diena mano 
gyvenime yra šiandien - nuo šios 
dienos Čekoslovakija laisva šalis", 
pasakė Antonin Lukas.
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NEGY.JAM I ŽAIZDA
Praėjęs pusšimtis metų nuo baisiųjų 

masinių birželio mėnesio trėmimų 
1941 - alsiais, neužgydė tada padary
tos žaizdos visų mūsų motinai 
Lietuvai Ir jos valkams. Dauguma 
mūsų esame gyvais liudininkais, 
daugelis Iš mūsų esame netekę savo 
šeimos, artimųjų, o Ir mūsų pačių 
neišvengiamai laukė toks pats liki
mas... Ar gali laikas užgydyti žaizdas, 
kurios nuolat atnaujinamos, kaip 
sausio 13 - ąją ir kitos, nuolat ir 
nuolat vykdomos komunistinio teroro?

Gyvendami išeivijoje, jau visa eilė 
metų birželio mėnesyje minime Gedu
lo dienų. Minime ją ne vien tam, kad 
prisimintume savuosius, bet Ir tam, 
kad atkreiptume pasaulio dėmes) l 
padarytą Ir vis dar tebedaromą 
nepateisinamą tautos persekiojimą ir 
naikinimą. Mes nesame materialiai 
pajėgūs, kaip kiti, kad galėtume rodyti 
filmus, tuo sulaukdami pasaulio sim
patijos, neturime reikiamų priemonių 
vaizdžiai ir Įtikinamai parodyti žmo
gaus nužmoginimą, fizines kančias., 
kurias kentėjo virš 600.000 Lietuvos 
žmonių.

Šių metų birželio šešioliktąją Pietų 
Australijos baltų taryba Gedulo dieną 
Adelaidėje paminėjo mitingu Viktori
jos aikštėje. Nors diena buvo ūkanota 
ir grąsino lietumi, tačiau žmonės 
nepabūgo, aikštėn susirinko tūkstan
tinė minia. Dr. S. Pacevičienė gražiai 
pristatė pabaltiečių užtarėją sen. 
Robert Hill, kuris senate visada gina 
pabaltijiečių reikalus. Senatorių ade- 
laldišklai pažjsta jau iš anksčiau. Jis ir 
š( kartą kaltino Vakarų šalių delsimo 
politiką Baltijos valstybių klausimu, 
nepagailėjo kritikos ir dabartinei 
Australijos vyriausybei, kuri nedaro 
jokio politinio spaudimo ir kaip tik 
dabar neišnaudoja ekonominės Sovie
tų Sąjungos krizės. Ji kaip tik galėtų 
būti palankus momentas Baltijos 
tautoms nepriklausomybės atgavime. 
Senatorius pažadėjo ir toliau šiuo 
klausimu nedaryti jokių nuolaidų. B. 
Krumins nuoširdžiai padėkojo kalbė
jusiam už tartą žodi ir pažadus.

Lietuvių bendruomenės atstovė Baltų 
taryboje dr. Stasė Pacevičienė.

Iš Viktorijos aikštės minia tvarkin
gai pajudėjo link šv. Ksavero kated
ros, kur vyko tai dienai skirtos 
pamaldos. Procesijos maršu buvo 
pagerbtos Įnešamos trijų Baltijos 
tautų vėliavos. Mišrus choras, diri
guojant V. Straukui, pagiedojo "Ad
vance Australia Fair”. Pietų Austra
lijos baltų tarybos pirmininkė Maret 
Kneebone trumpai papasakojo apie 
šios dienos minėjimo prasmę. Po to 
buvo giedamas "Requiem", ne vienam 
išspaudęs ašarą. Pamaldų apeigas 
atliko kunigas dr. P. Grienins, kunigas

Opozicijos lyderis senate ir opozicijos 
užsienio reikalų ministras senatorius 
Robert Hill.

R. Reinfelds, kunigas J. Aarik, 
kunigas J. Petraitis ir kunigas J. 
Vildžius. Buvo skaitoma Evangelijos 
vieta, kurioje kalbama apie laisvę. 
Mūsų choras, vadovaujant V. Staukul, 
atliko A. Vanagaičio " Laisvės varpą" 
ir " Nuliūdo kapais apsiklojus tėvynė". 
Giedant šią giesmę, tarytum nuliūdo 
net pats dangus - pravirko ir 
prapliupo gailiais lašais. Lietus kaž
kaip harmoningai derėjo su dainininkų 
lūpomis tariamais žodžiais. Gražiai 
giedojo latvių Ir estų chorai, pagiedo
ję po dvi patriotines giesmes. Jungti
nis choras atliko J. C. Sibelijaus 
"Maldą".

Nors trumpą, bet jautrų ž.od( tarė 
kunigas J. Vildžius. Adelaidišklai 
žinojo, kad kunigo J. Vildžiaus tėvai 
lietuviai, bet jis dėl tam tikrų 
aplinkybių dirba australų parapijoje, 
skaitė atsiliepimus apie kunigą aus
tralų spaudoje. Dauguma būkštavo ar 
tą Jauną lietuvi kunigą neteks 
lietuviams nurašyti?.. Ir buvo nuste
binti, išgirdę jo pasakytą kalbą. Joje 
kunigas kalbėjo apie lietuvių jaunuo
lių gimusių ir užaugusių išeivijoje 
problemas, kurie niekada nematė tik 
girdėjo apie savo tėvų ir senelių žemę 
Lietuvą, ir dėl kurios taip sielojasi 
vyresnioji karta. Š( opų klausimą mes 
dažnai keliame, tik atsakymo niekaip 
nerandame. Kunigas J. Vildžius papa
sakojo, kaip jis pats, Įdėjęs nemažai 
pastangų, surado atsakymą l ši 
klausimą, kas jis pats yra, kas ji riša su 
Lietuva, ir atsakymus i šiuos klausi
mus jam padėjo rasti, suradus giminės 
šaknis. Reikia tik pasveikinti Jauną 
kunigą, o ir kitiems palinkėti, kad 
verta eiti jo pėdomis ir bandyti 
prisiglausti prie lietuviško kamieno - 
lietuvių bendruomenės. Po palaimini
mo maldos, jungtinis choras pagiedojo 
trijų tautų himnus.

Šia proga, negaliu nepaminėti 
Pabaltiečių moterų sąjungos, kuri per 
dvidešimt vienerius savo gyvenimo 
metus ranka rankon eina kartu su 
Baltų taryba, remia politinę veiklą; 
visa tai, kas rišasi su mūsų tautų 
išsilaisvinimu nuo sovietinio teroro. 
Kiekvienais metais po minėjimo jos 
suruošia kuklias vaišes. Čia dar kartą 

atsiranda proga priminti senatoriams 
ir valdžios atstovams ko mes iš jų 
tikimės. Mūsų tautos neturi atominių 
ginklų ir bizniui jų negamina, Baltijos 
tautos negręsia taikai, tačiau tai jokiu 
būdu negali reikšti, kad "didieji" gali 
mumis prekiauti, norėdami išsaugoti 
savus interesus. Mūsų tautos ginklai 
Tiesa ir Ištvermė tvėrė Jau penkias
dešimt metų su viltimi, kad pasaulis

VII PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO 
KONGRESAS

MŪSŲ VIENYBĖ, TAUTOS STIPRYBĖ

PATS LAIKAS
Taip, jau pats laikas pažinti, 

aplankyti Pietų Ameriką.
Kodėl?
Todėl, kad sekančiais metais, t. y. 

1992 - alsiais sueina 500 metai nuo 
Amerikos žemyno atradimo, kai 
Kristoforas Kolumbas pasiekė jo 
krantus.

Toji Amerikos dalis skiriasi nuo 
šiaurinės.

Tiek savo gamta, tiek vietinių 
gyventojų palikuonimis, o taip pat 
skirtingų Europos kultūrų jtaka, ji 
turi savitą vaizdą, žmonių charakteri, 
gyvenimo formą ir būdą. Kiekvienas 
Pietų Amerikos kraštas jau turi 
sukūręs sau būdingą kultūrą.

Ir ten yra lietuvių kolonijos. Jos, 
nors paveiktos tų kraštų aplinkos, 
tačiau išlaiko savo lietuvišką charak
terį.

GERIAUSIA PROGA
Tai per VII - tąjį Pasaulio lietuvių 

Jaunimo kongresą!
Jis įvyks šių metų gruodžio ir 

sekančių metų, t. y. 1992 - jų, sausio 
mėnesi Pietų Amerikoje: Argentinoje, 
Urugvajuje ir Brazilijoje.

Per kongresą bus galimybė pažinti 
įdomiausias ir patraukliausias tų 
kraštų vietas, bus rengiamos ekskur
sijos, kurias bus galima patiems 
pasirinkti.

Pietų Amerikoje yra (domūs miestai 
ir Juose vyks kongreso renginiai. 
Dalyviai turės galimybę pažinti tų 
kraštų muziką, šokius, folklorą ir 
papročius.

Galėsite pabendrauti su vietiniais 
lietuviais, pažinti jų draugijas, tuos 
Lietuvos Pietų Amerikoje kampelius, 
kur dar gyvuoja lietuviška dvasia.

Prie bendro šv. Kūčių stalo 
susikaupsime Ir pabendrausime visi, iš 
daugelio kraštų susirinkę, tačiau tą 
pačią lietuvišką sielą nešiojantys.

Per Naujų metų balių linksmlnslmės 
ir broliškai linkėsime vieni kitiems 
sėkmės ir džiaugsmo ateityje ir 
susitikimo laisvoje Lietuvoje.

Tai bus ne eilinis jvykis. Pasinaudo
kime juo. Nepraraskime progos!

Dėl smulkesnės informacijos kreip
kitės t savo krašto ar miesto Jaunimo 
sąjungos skyrių ar atstovą.

VII PLJK Talkos komitetas 
Australijoje,

c/o Henrikas Antanaitis
4 Robert St., North Baldwyn, 

Vic. 3104, Australia.

Tarp šių metų gegužės mėn. 21 d. ir 
birželio 7 d. Pietų Amerikos lietuvių 
kolonijas lankė Pasaulio lietuvių 
jaunimo sąjungos pirmininkas Alvydas 
Saplys ir buvęs VI Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongreso pirmininkas dabar
tinis "Talkos" komiteto narys Henri- 
kas Antanaitis iš Australijos. siekiančią, kad Australija po dešim-

Jie pirmiausiai sustojo Buenos ties metų pasiskelbtų respublika.
Aires, kur dalyvavo visoje eilėje Ši rezoliucija iššąukė gana aktyvią 
pasitarimų su Kongreso rengimo reakciją gyventojų tarpe, vieni buvo 
komiteto nariais. Pora intensyvaus "už", kiti - "prieš".
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atsibus ir pamatys, jog ir nedidelės 
tautos turi pilną teisę ( laisvę, kuri 
buvo iš jų išplėšta apgaule ir smurtu.

Tenka padėkoti Pietų Australijos 
baltų tarybos veikliems nariams ir 
Pabaltiečių moterų sąjungai už taip 
gerai organizuoitą ir pravestą Gedulo 
dieną.

Elena Dainienė

darbo dienų praėjo Josė C. Paz 
vietovėje, Mariapolis poilsio namuose, 
kuriuose vyks kongreso Studijų savai
tė. Čia buvo smulkiai peržiūrėta visa 
kongreso programa, pasitarta su 
Argentinos kongreso komisijų koordi
natoriais dėl visų paruošiamųjų 
darbų, apie kongreso eigą nuo pirmos 
iki paskutinės dienos. H. Antanaitis 
vedė svarbias derybas su oro linijų 
bendrove "Aerolines Argentines" dėl 
kainų ir (vairių lengvatų, kurios 
kongresui būtinai reikalingos. Buvo 
labai naudingai susitarta, ypatingai 
atsižvelgiant, kad kongreso eiga 
reikalauja visos eilės trumpų skridimų 
tarp Argentinos, Urugvajaus, Brazili
jos ir atgal. Tai (galins rengėjus 
galutinai užbaigti ir išsiuntinėti regis
tracijos anketas.

H. Antanaitis aplankė Montevideo 
Urugvajuje, kur su vietiniu Kongreso 
rengimo komitetu peržiūrėjo kongreso 
Kultūros dienų rengimo eigą.

Po to A. Saplys ir H. Antanaitis, 
kartu su kongreso pirmininke Ariana 
Rastauskaite, vyriausiuoju finansų 
koordinatorium A. Ruplėnu Ir Urug
vajaus rengimo komiteto pirmininku 
R. Ibarra - Vėtra nuvyko (.San.Paulo 
Brazilijoje, kur dėl kongreso Stovyk
los Ir uždarymo tarėsi su Brazilijos 
kongreso rengimo komitetu, kuriam 
šiuo metu pirmininkauja Marcos Lipas, 
o taip pat su Brazilijos lietuvių 
bendruomenės vadovais.

Šis A. Saplio ir H. Antanaičio 
apsilankymas leido jiems vietoje 
pajusti, kaip vyksta kongreso ruošos 
darbai, o mums rengėjams, (rodyti, 
kad mes nesnaudėme, kad veikėme ir 
nuveikėme ir, kad kongreso paruoši
mas jau apčiuopiamas, matomas, 
Jaučiamas. Mūsų visuomenė reagavo ( 
jų apsilankymą, susidomėjo ir akty
viau prisideda prie šio kongreso 
rengimo.

Oficiali kongreso oro linija

AEROL/HEAS
ARGEN77NAS

Algimantas Rastauskas
IIMIllllllllllllllllll>lllllllllllllllll»llllllllllllllill|l||,||<|||||||||||,||||

ZAGREBAS
Nežiūrint didelio pasipriešinimo, 

kur( parodė Jugoslavijos ministras 
pirmininkas Ante Markovič, bandantis 
išlaikyti federacinę Jugoslavijos res
publiką, Kroatijos parlamentas birže
lio 26 dieną pasiskelbė nepriklausoma 
respublika. Jos pavyzdžiu žada netru
kus pasekti ir kita Jugoslavijos 
respublika Slovėnija.

HOBARTAS.
Australijos darbo partijos atstovų 

suvažiavime, kuris (vyko Hobarte, 
buvo priimta rezoliucija, (galiojanti 
Federalinę valdžią pravesti akciją
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LIŪDNOS SUKAKTYS
Birželio mėnesyje 1941 metais 

Lietuva pergyveno niekada neužmirš
tamą tautos trėmimo tragediją. Šį 
mėnesįgalime drąsiai pavadinti " Kru
vinuoju birželiu". Deportacija buvo iš 
anksto Stalino sugalvota ir suplanuo
ta, beliko tik ją (vykdyti. Birželio 
trėmimai lietuvių tautai buvo netikė
ti, (vyko staiga ir neįtikėtinai greitai. 
Kas gi galėjo tada įsivaizduoti, kad 
bus išvežamos ištisos šeimos su mažais 
vaikais, kūdikiais, seneliais? Sąrašuo
se buvo visa Lietuvos Inteligentija, 
ministrai, diplomatai, mokslininkai, 
kariškiai, mokytojai, universiteto pro
fesūra, teisinininkai, dvasiškiai, ūki
ninkai, valdininkai, šauliai, verslinin
kai ir prekybininkai. Visus juos 
sunkvežimiais gabeno į įvairiose 
stotyse jau paruoštus ir belaukiančius 
gyvulinius vagonus. Retas iš jų spėjo 
pasiimti nors truputėlį maisto ar 
reikalingiausių drabužių, daugelis 
buvo suimti tiesiog darbovietėse. 
Buvo vasara, karšta, tvanku. Visus 
suimtuosius kankino nenumaldomas 
troškulys, bet ir lašo vandens jiems 
niekas nepasiūlė, kadangi aziatai 
sargybiniai prie vagonų nieko nepri
leisdavo. Taip pilni, sausakimši veža
mų žmonių vagonai po truputį ėmė 
judėti ilgon ir nežinomon kelionėn, iš 
kurios atgal nedaug kas sugrįžo į savo 
tėvynę.

Sunku ir graudu aprašyti tų 
nelaimingų mūsų brolių bei sesių 
kelionę į Sibirą, nenusakomus vargus, 
kančias ir mirtį. Jie krito kaip medžių 
lapai rudenį žiaurioje Sibiro taigoje, 
visų apleisti, alkani, sušalę. Daugelio 
jų kapus tik staugiantis vėjas besu- 
ras... Genocidas, kurio niekas tada iš 
Vakarų pasaulio nebandė sustabdyti, 
užstoti nelaimingųjų, pagelbėti jiems, 
tęsėsi. Visi tada susirūpinę telaukė

Daugelio jų kapus tik staugiantis vėjas besuras...

ŠVIETIMAS NEPRIKLAUSOMOJE LIETUVOJE
Kaunas - antrasis didumu ir 

svarbumu Lietuvos miestas. Jis randa
si Nemuno ir Neries santakoje, 
užimdamas visą santakos ir Nemuno 
slėnį, toli nusidriekia į Žaliakalnio 
pusę, apima Aleksoto ir Fredos 
aukštumas, užimdamas bevelk 45 
kvadratinių kilometrų plotą. Kauno 
vardas kilęs Iš veiksmažodžio "kau
nasi". Juk dėl Kauno pilies prie Kauno 
tiek senovėje kautasi su vokiečiais... 
XV amžiaus rašytiniuose raštuose, 
Išplėtotuose Narbuto, teigiama, kad 
Kauno pili (steigęs Palemono sūnus 
Kūnas. Lietuvos kaimynai labai anksti 
yra susidūrę su Kauno vardu, pritaikė 
savo kalboms, todėl senojoje kalboje 
buvo gudiškai rašoma Kovno. Taip
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atslenkančio naujo pasaulinio karo...
Taip, šiandien visa Lietuva ir 

pasaulio lietuvių Išeivija mini tuos 
tragiškus išvežimus, kurie gedulingai 
skamba istorijoje ir mūsų širdyse. 
Lietuva dar okupuota. Joje tebestovi 
sovietų kariuomenė ir jos užduotis 
visiems aiški. Pereitais metais kovo 
mėnesio 11 dieną Lietuvos Respubli
kos vyriausybė paskelbė atkurianti 
valstybinę nepriklausomybę. Deja, be 
Islandijos, Vakarai tik plačiai pami
nėjo šį įvykį laikraščiuose. Savo 
vedamuosiuose jie rašė, kad ši mažutė 
valstybėlė pirmoji išdrįso pasipriešinti 
Galijotui. Tačiau tai Ir viskas. 
Sovietai darė įvairiausius spaudimus, 
rengė blokadas, žadėjo tartis, bet kaip 
ne kartą aiškėjo, tai tebuvo tik laiko 
gaišinimas ir klausimo sprendimo 
vilkinimas, nes Vakarai, o ypatingai 
Jungtinės Amerikos Valstijos, vis 
nesiryžta Sovietų Sąjungai padaryti 
atitinkamą spaudimą. Kaip ilgai tai 
tęsis, niekas tiksliai nežino, tačiau 
chaosas sovietų politinėje ir ekonomi
nėje padėtyje, galbūt realiausiai gali 
priartinti tikrąsias derybas. Kariuo
menės savivaliavimas, pasienio punk
tų ir muitinių užpuldinėjimai bei 
pastatų užėmimas vis dar tebesitęsia, 
o Maskva vis apie tai nieko "nežino". 
Šių metų sausio mėnesio (vykiai vėl 
nuskambėjo visame pasaulyje, o tra
giškos nužudytų jaunuolių mirtys dar 
kartą (rodė visiems demokratiškos 
Lietuvos siekius.

Naujai išrinktas Rusijos respublikos 
prezidentas B. Jelcinas Lietuvai, 
atrodo, yra labai palankus. Tikėkimės, 
kad reikalai pakryps mūsų naudai. 
Lietuviai moka kantriai laukti laisvės, 
nes žino ir yra tvirtai (sitikinę, jog 
laisvės valanda jau nebetoli.

R. Šemetas

susiklostė istorijos keliai, kad didieji 
kultūriniai ir visuomeniniai tautos 
sąjūdžiai tarytum lenkė Kauną. Štai, 
kad ir XIX šimtmetis; tautinės 
kultūros atgimimo laikai. Tada garsėjo 
Žemaitijos centrai, Užnemunė, (žy
mieji lietuvių kultūros vardai ir 
reiškiniai siejosi su Vilniumi, iki šio 
amžiaus, su Kaunu susijusių žymesnių 
praeities žmonių pavardžių ar istoriš
kai svarbių kultūros reiškinių ran
dame labai nedaug. Graži išimtis yra 
poeto Adomo Mickevičiaus Kaune 
praleisti gyvenimo metai XIX amžiaus 
pradžioje. Jis savo genialia kūryba 
išgarsino Kauną ir jo apylinkių žavesį.

Per savo ilgą ir sunkų istorinį 
laikotarpį Kaunas Lietuvai atliko

* *
si.4 — 

neįkainojamą misiją. Kada po Pirmojo 
pasaulinio karo nuo Lietuvos buvo 
atplėštas Vilnius, Kaunas dvidešimt 
metų buvo sostine. Čia į mūsų 
kultūros istoriją įrašytas ištisas lietu
viško literatūrinio, muzikinio, teatri
nio, meninio, mokslinio gyvenimo 
laikotarpis. Tuo laikotarpiu, bevelk, 
visi žymesnieji Lietuvos kultūros 
veikėjai susiję su Kaunu. ( Kauną 
pargabentas 1930 metais vasario 23 
miręs Jonas Jablonskis, kur jis ilsisi Ir 
dabar. Ten palaidoti Ir kiti du didieji 
mūsų kalbininkai, dabartinės mūsų 
bendrinės kalbos kūrėjai ir praktikai - 
K. Jaunius Ir K. Būga.

Lietuvoje buvo privalomas pradžios 
mokyklos mokslas (šešių metų). 1935 
metais pradžios mokyklų reikalams 
buvo išleista 24.253.596,83 Lt. 74,3 
procentų šių išlaidų padengė Švieti
mo ministerija, 24,1 procentą savival
dybės, 1,6 procento - privačios 
organizacijos. Vienas pradžios mo
kyklos mokinys kainavo 91,43 Lt. 
1915 metais vokiečiams okupavus 
Lietuvą, buvo Įkurtos dvi pirmosios 
lietuviškos gimnazijos, su dėstomąją 
lietuvių kalba. Pirmoji buvo Vilniuje, 
vėliau Vytauto Didžiojo gimnazija, 
pirmutinis mokyklos direktorius buvo 
Mykolas Biržiška, ir Kaune - Saulės, 
vėliau Aušros gimnazija, kur pirmasis 
direktorius buvo Pranas Dovydaitis. 
Klek vėliau, dar prie vokiečių, 
susikūrė kelios naujos aukštesniosios 
mokyklos, bet nepriklausomoje Lie
tuvoje jų skaičius pradėja augti tik 
nuo 1919 metų. Aukštesnioji techni
kos mokykla buvo įkurta 1920 metais. 
Vilniuje, tais pat metais perkelta į 
Kauną. 1920 - 1940 metais Jos vedėju 
buvo J. Graurogkas. Kitas techniku
mas velkė Vilniuje. 1919 metų spalio 
19 Kaune įsteigti Aukštieji kursai. 
Jiems vadovavo Z. Žemaitis ir J. 
Vabalas - Gudaitis. Kursai velkė 
dvejus metus. Jie atliko paruošiamuo
sius darbus steigiant Lietuvos univer
sitetą, kuris iškilmingai buvo atidary-

SVEIKINAME
ALGIMANTĄ P. TAŠKŪNĄ OAM

Sveikiname gavus Anglijos karalienės apdovanojimą OAM medaliu už 
nuopelnus kraštui ir Lietuvių bendruomenei.

Jūsų pasiaukojančio darbo (vertinimas teikia garbę Jums ir visiems 
Australijos lietuviams.

AuB Spaudos sąjungos valdyba 
Jūratė Grigonytė

Canberros Apylinkės valdybos vardu 
V. Augustinavičius 

"Mūsų Pastogės" redaktorius
Martina Ir Anskis Reisgiai, Sydnejus

MENO PARODA
Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga 

aktyviai kviečia visus lietuvių kilmės 
menininkus nuo 16 iki 35 metų 
amžiaus (teikti savo darbų pavyzdžius 
Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos 
meno parodai. Išrinktieji kūriniai bus 
eksponuojami meno parodoje Urugva
juje, Kultūros savaitės metu per VII 
pasaulio lietuvių jaunimo kongresą 
(gruodžio 91 - sausio 92).

Bus priimami visų meno krypčių 
kūriniai: tapyba, nuotraukos, audiniai, 
grafikos darbai, keramika, skultūros 
darbai, drožiniai, medaliai.

Tarptautinė komisija, sudaryta iš 
(žymių lietuvių menininkų, padės 
atrinkti darbus parodai.

Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos 
sprendimai bus galutiniai. Taip pat bus 
išspausdintas parodos katalogas.

Prašome atsiųsti: jūsų kūrinio 
nuotraukas arba skaidres, jų turi būti 
ne daugiau, kaip 5; savo biografiją (iki 
100 žodžių) lietuvių ar anglų kalba;

Kauno centrinio pašto rūmai.

tas 1922 vasario 13, Ministrų kabine
tui nusprendus, kad gali pradėti darbą. 
Lietuvos universitetas Kaune kūrėsi 
rusų apleistame, beveik plyname 
tvirtovės mieste, negalėdamas pasi
remti nė vienos aukštosios mokyklos 
palikimu, nei tradicijomis. Šiai aukš
tojo mokslo įstaigai stigo patalpų, 
mokslo priemonių, gausesnio moko
mojo personalo.

Nepriklausomos Lietuvos mokykla 
buvo toks pat naujas ir savas kūrinys, 
kaip ir pati valstybė. Tai buvo vienas 
iš svarbiausių valstybės uždavinių. 
Sava lietuviška mokykla ne tiktai 
teikė žinių, kad bręstanti jaunuomenė 
galėtų Jomis gyvenime naudotis, bet 
ugdė charakterį, diegė kilnius įpro
čius, skatino deramai mylėti savo 
kraštą Ir tautą.

Šių metų birželio 22 dieną ruošia
mas minėjimas, Kauno 6 - sios 
vidurinės mokyklos 70 - metis ir 1 - 
sios abiturientų laidos 50 - metis. į šį 
minėjimą buvo kviečiami 2 - osios 
progimnazijos ir 6 - sios gimnazijos 
moksleiviai ir pedagogai. Mokyklos 
adresas - Kaunas, Skuodo 27.

Surinko R. Skerienė 

savo nuotrauką (juodai baltą ar 
spalvotą).

Nesiųskite darbų originalų. Kūri
niai priimami iki šių metų liepos 
mėnesio 1 dienos.

Kiekvienas menininkas yra pats 
atsakingas už savo darbų apdraudimą. 
Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga 
draudimu nesirūpins ir nebus atsakin
ga nelaimių atveju, jeigu jos (vyktų 
persiuntimo ar parodos metu. Siunti
mas iki ir po parodos nuo "Aerolines 
Argentines" išskridimo punkto turi 
būti parūpintas menininko ((dėkite 
AA simboli - "logo"). Siuntimu nuo 
A A punkto iki Urugvajaus rūpinsis 
Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga. 
Jeigu norėtumėte parduoti savo dar
bus, prašome pažymėti Jūsų aplikaci
joje.

Siųskite adresu? PLJS - .Meno 
paroda, c/o 15įįf Davenport Ave., 
Toronto, OilltSrf8'M6H 2J1.
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KLAUSIMAI, KURIEMS NERASTA ATSAKYMŲ
DISKUSINĖS MINTYS

Dvi popietes, birželio 8-9 d.d., 
Melbourne vyko ALB Krašto valdy
bos, Apylinkių valdybų ir organizaci
jų pirmininkų suvažiavimas. Reikėtų 
manyti, kad Krašto valdyba pateiks 
spaudai oficialų šio suvažiavimo, kuri 
tiksliau gal reikėtų vadinti pasitari
mu, rezultatus. Šiame rašinyje noriu 
pasidalinti tik keletu asmeniškų 
pastabų kai kuriais minėtame pasita
rime iškeltais klausimais.

Bene opiausias iš svarstytų klausi
mų buvo lėšų rinkimas Lietuvai 
padėti. Pastebėta, kad šiuo tikslu 
Australijoje veikia net šeši atskiri 
fondai, kurie renka aukas ir jas savo 
nuožiūra skirsto. Krašto valdyba 
pasiūlė visus šluos fondus sujungti ( 
vieną, kuris būtų Inkorporuotas.'Buvo 
pateikta visa eilė svarbių argumentų 
už š{ pasiūlymą, kurių čia nekartosiu. 
Prieš pasisakė tik Adelaidės atstovai. 
Informacijos biuro atstovas V. Baltu
tis sąmojingai pastebėjo, kad "kuo 
daugiau grybautojų, tuo daugiau 
grybų bus surinkta". Adelaidės Apy
linkės valdybos pirmininkas J. Stačlū- 
nas argumentavo tuo, kad žmonės 
daugiau aukoja, Jei mato konkrečius 
rezultatus. Ola turėta omenyje Ade
laidės ir Melbourno fondų veikla, kur 
buvo surinktos gana didelės sumos. 
Paaiškinta, kad šių dviejų fondų 
veikla buvusi sėkminga todėl, kad jie 
pinigus greitai panaudoję konkrečiai 
paramai, paskelbę spaudoje iš Lietu
vos gautas padėkas ir tuo būdu 
paskatinę savo bendruomenių narius 
gausiai aukoti. Galimas dalykas, kad 
būtent tokia taktika paskatino kai 
kuriuos žmones parodyti dosnumą.

Adelaidės Apylinkės valdybos pirmi
ninkas Jonas Stasiūnas.
TaClau negalima nutylėti ir to fakto, 
kad nemaža dalis aukotojų, bent jau 
Melbourne, buvo nepatenkinta sava
vališku fondo "Pagalba Lietuvai" 
administravimu. Dėl to Melbourno 
lietuvių bendruomenėje kilo nemaža 
trintis, smarkiai pakenkusi ne tik lėšų 
rinkimui, bet Ir bendruomenės santar
vei. Sujungus visus "Pagalbos Lietu
vai" fondus l vieną, ir adminstruojant 
ji pagal griežtai nustatytas gaires, 
tokių problemų ateityje galima būtų 
išvengti. Suvažiavime buvo svarstoma 
kaip tai įgyvendinti. Krašto valdybos 
pirmininkas V. Martišius pasiūlė 
patikėti jungtinio "Pagalbos Lietuvai" 
fondo adminstravlmą jau inkorporuo
tam Australijos Lietuvių fondui. Iš 
ALF valdybos pirmininko A. Šimkaus 
pasisakymo susidarė įspūdis, kad tam 
esama kliūčių, susijusių su būtinumu 
pakeisti ALF statutą ir padidėjusiu 
valdybos narių darbo krūviu, adminis
truojant keletą fondų, jau įsisteigusių 
prie ALF fondo. Manyčiau, kad*šios 
kliūtys yra įveikiamos. Reikalingam 
ALF statuto pakeitimui jau duota 
eiga, o kol kas šią problemą būtų

ALB Krašto valdybos pirmininkas 
Viktoras Martišius.

galima spręsti skirstant lėšas per 
Krašto valdybą. Darbo krūviui pa
lengvinti, ALF valdyba galėtų koop
tuoti daugiau narių. Gaila, kad 
jungtinio fondo klausimas taip ir liko 
neišspręstas.

Šalia kitų lėšų skirstymo klausimų, 
buvo diskutuojama ir paramos Lietu
vos Respublikos atstovui Australijoje 
teikimo problema. Visi kalbėtojai 
sutiko, kad atstovą reikia paremti. 
Buvo pasiūlyta, kad LR atstovas 
pateiktų Krašto valdybai ar net 
atskirus fondus administruojančioms 
Apylinkių valdyboms savo sąmatą. 
Man atrodo, kad atsižvelgiant l 
nesenus Krašto valdybos ir LR 
atstovo pareiškimus dėl šių veiksnių 
nepriklausomumo, toks reikalavimas 
atstovui būtų nepriimtinas. Jis kom
promituotų LR atstovą, kuris yra 
pavaldus Lietuvos Respublikos vy
riausybei, o ne A LB Krašto valdybai 
ir, tuo labiau, jos Apylinkių valdy
boms. Atstovas savo sąmatą galėtų 
pateikti tiktai Lietuvos Respublikos 
užsienio reikalų ministerijai. PLB 
nustatytos fondo "Pagalba Lietuvai" 
veiklos gairės nurodo, kad surinktos 
lėšos, tarp kitko, naudojamos ir 
Lietuvos valstybinių organų santy
kiams su užsieniu plėsti. Šią funkciją 
Australijoje atlieka LR atstovas dr. 
A. Kabaila, todėl jo veikla turėtų būti 
finansuojama iš šio fondo, gavus 
atitinkamą LR Aukščiausiosios Tary
bos pirmininko ar įgaliotinio, kuris 
šiuo atveju galėtų būti užsienio 
reikalų ministras, raštišką parėdymą.

Melbourno Apylinkės valdybos pir
mininkas P. Jokūbaitis išreiškė susirū
pinimą, kad mūsų bendruomenės 
politiniai veiksniai neturi pozityvios 
veiklos programos, o tik pasitenkina 
reagavimu j įvykius Lietuvoje ar 
Vakarų valstybių pareigūnų pareiški
mus. Neseniai "Mūsų Pastogėje" (Nr. 
22) išspausdintame LR atstovo dr. A. 
Kabailos straipsnyje minima, kad 
Lietuvos Respublikos vyriausybė jam 
nurodė siekti "pilno tarptautinio 
pripažinimo Lietuvos Respublikai ir 
jos demokratiškai rinktai vyriausy
bei"

Dana Baltutienė

Kalbant apie LR vyriausybės pripa
žinimą, teko girdėti, kad šiuo metu 
JAV Atstovų rūmuose svarstoma 
kongresmeno Don Ritter (R-Pa) 
pasiūlyta rezoliucija (HR 142), kuria 
siekiama, kad JAV vyriausybė de 
facto pripažintų praėjusiais metais 
demokratiškai išrinktą Lietuvos Res
publikos vyriausybę. Kongresmeno 
Ritter kanceliarijos paskelbtame pa
reiškime atsakoma i eilę klausimų, 
liečiančių šią rezoliuciją. Jame, tarp 
kitko, sakoma, kad JAV vyriausybė 
pripažino Lietuvos valstybę 1922 
metais ir niekada to pripažinimo

TRUMPAI 
iŠ VISURM

Ąl
§
i Sovietų konservatoriams nepasise-

neatšaukė, todėl Lietuvos valstybės 
pripažinimo klausimas dabar nebeky
la. Šiuo metu iškyla klausimas dėl 
demokratiškai išrinktos, pirmą kartą 
po ilgų okupacijos metų, Lietuvos įįkė konstituciniu būdu ypatingas M. 
vyriausybės pripažinimo. Čia norėčiau 
pažymėti, kad Australijos vyriausybės 
užsienio politikos principai pripažini
mo klausimu skiriasi nuo JAV vyriau
sybės. Australijos vyriausybė reiškia 
savo pripažinimą tik valstybėms, o ne 
jų vyriausybėms. Jeigu Australijos
valdžia nepripažįsta Lietuvos okupa- įį tras Boris Pugo bei "Sojuz" bloko 
cijos de Jure, tai reiškia, kad ji 
neatsisako anksčiau duoto Lietuvos 
pripažinimo. Tas pripažinimas yra de 
jure; t. y. aukščiausias, koks gali būti. 
Tad kokio pripažinimo mums reikia 
dabar siekti iš Australijos vyriausy
bės? Aiškus atsakymas l ši klausimą 
padėtų mums susidaryti konkretesnę 
pozityvią veiklos programą politinėje 
srityje.

A Gorbačiovo prezidentines galias per- 
§ vesti Sovietų Sąjungos ministrui 
A pirmininkui Valentinui Pavlovui.
A V. Pavlovo prašymą sovietų parla- 
A mente rėmė KGB viršininkas Vladlml- 
^ras Krlučkov, gynybos ministras 
< Dmitrlj Jazov, vidaus reikalų mlnls- 

įj lyderiai pulkininkai Juri Blochin ir 
A Viktor Alksnis. Po savaitę trukusios 
Apolitinės kovos, birželio 21 dieną 
A Valentinas Pavlovas savo prašymą 
A buvo priverstas atsiimti.

Aįį Birželio 19 dieną iš Čekoslovakijos 
§ ir Vengrijos išvyko paskutinės Sovietų 
A Sąjungos karinės įgulos.

A Po Ilgų ir aštrių debatų, nedidele 
A balsų persvara Vokietijos parlamen- 
A tas valstybės sostinę iš Bonos nu- 

sprendė perkelti i Berlyną.
į; Valstybinių (staigų persikėlimas 
jį bus vykdomas palaipsniui ir gali 
A užtrukti iki dvylikos metų.
A ‘
§ Pasibaigus rinkimams, Indijos ml- 
A nlstru pirmininku paskirtas 70 metų 
* amžiaus Kongreso partijos lyderis 

Naraslmha Rao. Jo vadovaujama 
įį partija, nors ir pati didžiausia, tačiau 
A Indijos parlamente neturi absoliučios 
§ vietų daugumos.
A ‘
A Nusileisdama tarptautiniam spaudi- 
A mul, JAV administracija sutiko neri- 
A botam laikui palikti stiprias karines 

pajėgas Turkijos teritorijoje, netoli 
Irako pasienio. Toks nutarimas prilm- 

įį tas dėl to, kad, esant reikalui, šios 
iį karinės pajėgos galėtų apginti kurdus

Pabaigai norėčiau paliesti dar vieną 
klausimą, kurio, mano nuomone, 
pasitarime gerai neišsiaiškinome. Bū
tent, Kultūros ir Švietimo tarybų § nuo Saddam Huseino vadovaujamos 
vaidmens mūsų bendruomeniniame A valstybės užpuolimų, 
gyvenime. Kadangi Švietimo tarybos A 
pirmininkė į suvažiavimą negalėjo 
atvykti, tai daugiausia diskusijų buvo 
dėl Kultūros tarybos. Dominavo 
klausimasjar Kultūros taryba perims iš 
Apylinkių valdybų visą kultūrinę 
veiklą? Taip pat buvo siūloma, kad 
Apylinkių valdybų nariai kultūros 
reikalams įeitų j Kultūros tarybą ir 
veiktų Jos sudėtyje. Čia, atrodo, visai 
buvo pamirštas subordinacijos klausi
mas. Rinkti Apylinkių valdybų nariai 
negali būti subordinuoti nerinktam 
bendruomenės organui, kokiais yra 
Kultūros Ir Švietimo tarybos. Šiuo 
klausimu gana aiškiai pasisakoma ALB 
statute. 61-as šio Statuto straipsnis § 
sako: 
nustato Kultūros ir Švietimo tarybos 
narių skaičių ir darbo gaires", o 63- 
iame straipsnyje parašyta: "Kultūros 
ir Švietimo tarybos savo veiklos planą 
ir apyskaitą pateikia Krašto ir 
Apylinkių valdyboms". Man atrodo, 
kad iš to galima padaryti išvadą, jog 
Kultūros ir Švietimo tarybos yra tik . ___ _ _ _____
talkininkai, padedantys Krašto valdy- A papildomos kaltinamosios medžiagos 
bai ir Apylinkių valdyboms vykdyti 
kultūrini ir švietimo darbą, o ne 
naujos, virš Apylinkių valdybų iškilu
sios federalinės struktūros, periman
čios kai kurias funkcijas.

Apibendrinant Melbourne (vykusi A 
pirmininkų suvažiavimą, būčiau linkęs A 
teigti, kad Jis buvo naudingas tuo, kad A 
įgalino pasikeisti nuomonėmis ir iškėlė 
visą eilę svarbių klausimų. Jeigu tokie įįsiruošia. Austrijos prezidentas renka- 
suvažiavimai bus rengiami ir ateityje,* įį ma3 Negeriems metams, dabartinio 
reikėtų siekti, kad j iškylančius ^prezidento kadencija baigiasi 1992 
klausimus būtų randami ir atsakymai. A metų birželio mėnesi.

Saulius Varnas §

Kurdai nepasitiki silpna Jungtinių 
A Tautų policijos kontingento apsauga, 
A tuo labiau, kad policininkams ginklą 
A naudoti leista tik savo padų apsaugai.
A

A

Atsiradus rimtam (tarimui, kad dėl 
to užsidegė keletas lėktuvų, tarptau
tinės lėktuvų bendrovės ėmė nebepri- 
imtl pervežimui Kinijos gamybos 
laikrodžių siuntų.

§ Laikrodžiuose naudojamos ličio ba- 
§ terijos labai jautrios atmosferos 
A drėgmei ir, nepakankamai Izoliuotos, 
A savaime užsidega.

Lebanono vyriausybė pareikalavo, 
Krašto ir Apylinkės valdybos § kad palestinos laisvinimo organizacija 

Į (PLO) iškeltų savo kovotojus iš bazių 
A prie Sidono miesto, kadangi šiose 
A bazėse žada įsikurti Lebanono ka
lį rluomenės daliniai.

A Kanados Ontario provincijos teisė- 
§ jas atsisakė duoti leidimą specialiai 
A komisijai vykti l Sovietų Sąjungą dėl

A rinkimo prieš 74 metų amžiaus
š Michail Pawlowski, kuris 1989 metais 
jį buvo patrauktas atsakomybėn ryšium 
A su karo nusikaltimais Gudijoje, Minsko 
§ apylinkėse.

Austrijos prezidentas Kurt Wald
heim pareiškė, kad išstatyti savo 

| kandidatūrą sekančiai kadencijai ne-
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^SPORTAS
IŠSAUGOTA UGNIS

Nors ugnis turi naikinimo galią, ji 
seniai tapo šviesos, nemirtingumo, 
laisvės, stiprybės ir vilties simboliu. 
Geros valios žmonės niekuomet ne
naudojo ugnies piktiems tikslams. I 
olimpinius stadionus ugnis pateko ir 
olimpinių Idėjų simboliu tapo taip pat 
neatsitiktinai. Ugnis kaip olimpinės 
idėjos - vienodai šildo visus ir 
neskirsto nei valstybių, nei žmonių | 
mažus ir didelius, vertus ar nevertus 
šilumos. Tačiau šitaip daro netikę 
žmonės. Tai jų pastangomis Lietuva 
buvo Išstumta 1 tarptautinio olimpinio 
judėjimo kelkrašti. Tai jie bando 
įrodyti, kad pagrindinis kelias Lietu
vai per platus - ji ten pasiklysiantl, 
prapulsianti, didesniems trukdysianti.

Tačiau nenusiminkime. Lietuva jau 
grįžta 1 pasaulinės reikšmės kelius. 
Sugrįš ir j tuos, kurie veda i olimpinius 
stadionus. Svarbu neprarasti vilties ir 
išsaugoti tą ugnį, kurią gavome kaip 
palikimą iš savo tėvų ir protėvių, 
kurioje kibirkščiuoja visa tai, kuo jie 
buvo stipriausi, ką sukūrė, dėl ko 
kovojo, apie ką svajojo, kas padėjo 
jiems (veikti didžiausius sunkumus. Si 
ugnis mums padeda ir padės.

Paskutini Šių metų balandžio sek
madieni Senuosiuose Trakuose tokia 
ugnimi buvo uždegtas deglas, kurio 
liepsna, apkeliavusi visą Lietuvą ir 
sugėrusi dabartinės Lietuvos kibirkš
tis ir kibirkštėles, liepos 27 dieną 
suliepsnos IV pasaulio lietuvių sporto 
žaidynių aukure. Bus IV pasaulio 
lietuvių sporto žaidynių ugnyje ir i 
Lietuvos tautinės olimpiados liepsna. 
Bus ir pirmųjų trijų Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynių ugnies dalelės.

Kai Kaune vyko Pirmoji tautinė 
olimpiada, buvau dar nedidelis vyras. 
Bet kaip šiandien prisimenu sportinin
kų eisęną i Parodos kainą, tą vėliavų, 
atletų, tautos vienybės parodą ir 
ąžuolo lapais apipintą deglą su 
olimpiados ugnimi tvirto, petingo 
grandiečio P. Jankevičiaus rankose. 
Man tai padarė nepamirštamą (spūdi. 
O iš varžybų labiausiai įsiminė - ne, 
ne krepšinis... Geras krepšinio lygis, 
tarptautinio masto krepšinio žvaigž
dės, žinoma, žavėjo, bet tai Jau buvo 
ne naujiena. Mane apstulbino lengvoji 
atletika. Tokių lengvaatlečių, kokie 
atvažiavo iš Amerikos, dar nebuvau 
matęs. Teodoras Stanišius bėgo 100 
metrų kaip žaibas. Petrą Bernotą, 
rodės, kažkokia nematoma jėga kata- 
pultuoja per kartelę. Lietuvos sporti

PAKELIUI Į LIETUVĄ
Atsisveikinęs ir atsibučiavęs su 

artimaisiais, Qantas lėktuvu pakilau l 
Bangkoką. Prieš tai, einant per 
kontrolę, turėjau šiek tiek baimės dėl 
savo bagažo, kadangi mano lagaminai 
gavosi "gerokai" persunkus. Nusižiū
rėjau Jauną, aukštą vyrą, ir po pirmo 
lagamino patikrinimo sakau jam, kad 
esu krepšinio treneris ir mano 
komanda sekančią savaitę žais Euro
poje, o antrame mano lagamine yra 
Australijos vėliava (kas buvo tiesa) ir 
kita sportinė apranga. Vyras nusišyp
sojo ir pasakė, kad jis taip pat esąs 
krepšininkas ir... mano lagaminus 
praleido.

Kelionė Qantas lėktuvu buvo puiki, 
maistas verasj nemokami gėrimai, 
"Mūsų Pastogė" Nr.26 1991.7.1 

ninkai taip pat stengėsi neatsilikti - 
gerino rekordą po rekordo. Ona 
Šepaitlenė laimėjo vieną aukso meda
li, kitą, trečią, ketvirtą, o Florencija 
Bložytė iš Amerikos net penkis!

Dar tebevykstant olimpiadai apsi
sprendžiau: būsiu lengvaatlečiu. Žodj 
tęsėjau ir, žinoma, svajojau, kad II 
tautinėje olimpiadoje būtinai daly
vausiu. Deja, deja... Lietuvą užgriu
vusios piktos jėgos sugriovė ne tik 
visus planus, bet ir tūkstančius, ne 
milijonus gyvenimų.

Tačiau Tautinės olimpiados ugnis 
neužgeso. Ji lt koks stebuklas lydėjo 
visus, turėjusius laimę prie jos 
prisiliesti, ją matyti, širdimi pajusti.

Iš Tautinės olimpiados ugnies 1978 
metais iškilo I pasaulio lietuvių sporto 
žaidynės, po penkerių metų - 
antrosios... Deja, be lietuvių iš 
Lietuvos. Tai buvo tautinės ugnies 
saugojimas išeivijoje ir reikia apgai
lestauti, kad didžiosios tautinės 
išeivijos organizacijos nepakankamai 
vertino Žaidynių svarbą Ir per mažai 
jas rėmė, kaip, beje, ir sportą 
apskritai. Negalėjome skųstis tik 
deklaratyvia parama: darote, veikiate 
- puiku, sveikintina.

Tuos ledus šiek tiek pajudino III 
žaidynės, kuriose dalyvavo Ir Lietuvos 
sportininkai. Na, o ketvirtosios, 
tikimės, pastatys sportą j vieną gretą 
su kultūros renginiais. Juk sportas - 
taip pat kultūra ir reikalingas žmogui 
ne mažiau negu šokis ir daina. Tai 
ypač aiškiai matosi dabartinėje Lietu
voje. Lietuva vaduojasi iš nelaisvės, 
kviesdama savo priešininkus išsiaiš
kinti santykius sportiškai - be ginklų, 
be kraujo, laikantis garbingo žaidimo 
taisyklių. Gaila, jie dažniausiai girdi 
tik save.

Sausio 9 - 13 d. įvykiai sukrėtė ne 
tik Lietuvą. Sukrėtė ir išeiviją. Daug 
kas pagalvojo: kai tokie dalykai 
dedasi, apie Žaidynes negali būti nė 
kalbos. Kai kulkos zvimbia, ne tik 
mūzos prityla. Bet Lietuva pasakė: 
Žaidynės bus! Vadinasi, mes atva
žiuosime. Gal šiek tiek mažiau, negu 
planavome, tačiau būtinai atvažiuosi
me.

Juk tai bus Pirmosios tautinės 
olimpiados sugrjžtuvės l Lietuvą. Tai 
bus Tautos šventė. Duokdie, kad jos 
nesudrumstų pašalinės Jėgos.

Valdas Adamkus
ŠALFAS pirmininkas, 

LTOK įgaliotinis Amerikoje

gražus filmas - nė nepajutau kaip 
atsidūriau Tailande. Čia teko palaukti 
ketvertą valandų, bet vėl pamačiau 
keletą pažįstamų iš Adelaidės. Pakal
bėjome, pasidalijome (spūdžiais ir 
laikas vėl netruko praeiti.

Suomių lėktuvas DC10 jau nebuvo 
toks geras. O ir palydovės, daugumoje 
Jaunos, čia buvo gerokai pagyvenu
sios, savo šypsenas spėjusios kažkur 
palikti. Spiritiniai gėrimai apmokami, 
viskio stiklas net keturis australietiš- 
kus dolerius kainuoja. Maistas irgi 
nebuvo toks pulkus, kaip australų ar 
Singapūro lėktuvuose. Tačiau nurami
nau save, kad ir ten, ir čia viskas vis 
tiek daug geriau nei Aerofloto 
lėktuvuose.

pUsl.BSS ..........................S

Atskridus į Helsinkį, persėdau l 
mažesni "Finalr" lėktuvą, kuriame 
buvo daugumoje namo begrlžtantys 
estai, ir po trisdešimties minučių 
nusileidome Estijos sostinėje Taline. 
Muitinėje manęs bevelk netikrino ir 
jau iš tolo pamačiau savo draugą 
"Gintaro" sporto draugijos pirmininką 
Viktorą Strikaitl, neperseniausiai vie
šėjusi Australijoje. Viktoras su valdiš
kos "Volgos" vairuotoju Jau iš tolo 
man mojo. Nuvažiavome l gana 
nedideli, bet labai Jaukų ir gražų 
Talino viešbuti. Viešbučio pastatas 
kažkada priklausė vienam estų armi
jos generolui, kuris vėliau buvo 
išvežtas ir mirė Sibire.

Apsitvarkę ir nusiprausę susitikome 
su vienu estų sporto intruktorium, 
turizmo vadovu, gerai žinančiu Taliną 
ir visą jo istoriją. Jis mums padėjo 
apžiūrėti šį puikų miestą, su nuosta
biu. Vilnių primenančiu, senamiesčiu. 
Viskas čia bylojo seną ir garbingą 
tautos istoriją. Apžiūrėjome nuosta
bius prezidento rūmus, priėmimų 
salėje man parodė kėdę, kurioje per 
tarptautini valstybių vadovų priėmi
mą sėdėjo Lietuvos prezidentas A. 
Smetona. Mačiau ir užbarikaduotus 
Estijos parlamento rūmus. Jų priekyje 
Iš visų pusių suversti didžiuliai 
cemento luitai. Po kruvinųjų Lietuvos 
ir Latvijos (vykių, estai taip pat 
pasiruošė galimiems užpuolimams. Jie 
to išvengė, tačiau barikados kol kas 
tebestovi.

Pats Talino miestas, o ypatingai jo 
senamiestis, labai įdomus. J( supa 
aukšti mūriniai bokštai, iš kurių 
būdavo stebimi priešai ir ginamasi. 
Jeigu Vilniaus senamiestis didesnis ir 
turi daugybę mažų užeigų, užeigėlių 
dvelkiančių gilia senove, tai Taline jų 
bevelk nėra, bet nepakartojamą (spūdi 
daro be galo siauros gatvelės, 
keturkampių akmenų grindiniu. Daug 
namų restauruojama.

Buvo labai (domu aplankyti ir 
olimpinius sportinius įrenginius. Dau
guma jų pastatyti prieš Maskvos 
olimpiadą, čia vyko jūros sporto

PASIILGAU GIMTOSIOS ŽEMĖS
Prieš išvykdamas ( IV pasaulio 

lietuvių sporto žaidynes Lietuvoje, 
"Mūsų Pastogės" redakcijoje lankėsi 
buvęs žinomas Lietuvos futbolininkas, 
Lietuvą atstovavęs tarptautinėse 
rungtynėse, Viktoras Žeimys. V. 
Žeimys maloniai sutiko atsakyti ( 
keletą klausimų.

- Matau esate Jau nejaunas žmogus. 
Kas paragino jus vykti j Lietuvą?

- Meilė gimtajam kraštui, jaunystės 
prisiminimai, noras dalyvauti IV 
pasaulio lietuvių sporto žaidynėse, o 
Ir galimybė pasimatyti su draugais 
futbolininkais. Tikiuosi atnaujinti pa
žintis, apie kurias svajojau išeivijoje 
visas keturias dešimtis metų.

- Kur žadate apsistoti Lietuvoje ir 
kiek ilgai būsite tėvynėje?

- Pirmiausiai tikiuosi aplankyti savo 
gimtąją Kretingą. Ten, tebūdamas tik 
trylikos metų, pradėjau žaisti Kretin
gos futbolo komandoje "Žemaitis". Po 
trijų metų buvau pakviestas ( 
Klaipėdos "Švyturį". Tas buvo 1936 
metais, o 1938 - alsiais Kauno futbolo 
"Kovo" pirmininkas priėmė mane ( 
savo komandą. Joje žaidžiau iki karo 
pradžios.

- Ar esate pakviestas dalyvauti 

SPORTO NAUJIENOS
Australijos jauniai futbolininkai turnyre dėl Pasaulio taurės, patekdami ( 

turnyro ketvirtfinali, nustebino visą pasauli. Australijos futbolininkai laimėjo: 
Australija - Sovietų Sąjunga 1:0, Australija - Egiptas 1:0, Australija - Sirija 
1:1. Laimėjimas užskaitytas baudų įvarčiais 5:4. Sekančias varžybas teks 
žaisti su Portugalija, o laimėjus australai kovą galės tęsti finale.

varžybos. Visi sportiniai (rengimai, 
jūsų bazės, bendrabučiai sportinin
kams, laisvalaikio praleidimo (rengi
niai stebėtinai gražūs ir geri. Tokių 
nei Sydnejuje nėra. Tikėkimės, kad 
prieš 2000 metų olimpiadą, jeigu tik 
ji vyks Sydnejuje, bus (rengti ir pas 
mus. Estijos gyventojai, kaip ir 
Lietuvoje, gatvėse vaikšto liūdni, be 
šypsenos. Savo vadovą paklausiau, 
kaip pas juos su maistu ir kitais 
būtiniausiais daiktais. Atsakė, kad 
panašiai, kaip Lietuvoje, nors čia gal 
blogiau. Moterys daug gražesnės nei 
Suomijoje. Apsirengusios kukliau, bet 
gražiai. Vakare apsilankėme didžiau
siame ir gražiausiame Talino nakti
niame klube. Programoje šoko nuogos 
šokėjos. Mūsų vadovas paaiškino, kad 
( š| klubą bilietai išparduodami 
kelioms dienoms ( priekį, o ir gauti 
juos ne taip Jau lengva. Dėl bilietų 
"pavadovauti” teko man. Parodžiau 
tarptautinius žurnalisto pažymėjimus, 
paaiškinau kodėl esu Estijoje ir 
bilietai netruko atsirasti. Klubas 
aukščiausios klasės, maistas geras, 
programa pulki, šokėjos galėtų pasi
rodyti bet kuriame Europos klube. 
Estaitės daugumoje neblogai kalba 
angliškai.

Dvi dienas pailsėjus Taline, nuosta
biu pajūrio keliu išvykome link Rygos. 
Prie mūsų kelionėje prisijungė vienuo
likmetė Viktoro dukra Viktutė, kuri 
viešėjo pas savo močiutę. Viktoro 
žmona yra Estijos atstovė Lietuvoje, 
o giminės gyvena Estijoje. Viktutė 
gali būti pavyzdžiu daugeliui mūsų 
valkų. Ji laisvai kalba lietuviškai, 
estiškai, rusiškai ir mokosi angliškai. 
Bet širdimi ji lietuvaitė.

Važiuojant miškingais keliais (miš
kų Estijoje daugiau kaip Lietuvoje) 
nedaug matėsi dirbamų laukų, Juose 
buvo labai daug akmenų. Tai pagrin
dinis Estijos ūkininkų rūpestis. Sako, 
tik spėji išrinkti tuos akmenis, o nauji 
vėl lenda Iš žemės. Talinas pastatytas 
ant uolos ir dirbamos žemės čia labai 
mažai.

A. Laukaitis

Viktoras Žeimys.
sporto šventės atidaryme?

- Taip, gavau žinią, kad buvę 
Nepriklausomos Lietuvos sporto ve
teranai yra pakviesti dalyvauti žaidy
nių atidaryme Kaune. Jaudindamasis 
laukiu tos dienos ir valandos.

- Mielas Viktorai, dėkoju už 
pokalbi, linkiu laimingos kelionės ir 
visų troškimų Išsipildymo Lietuvoje. 
Kelionėn išsiruošėte su dukra, linkiu 
gero kelio jums abiem.

V. A.
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AUSTRALIJOS LIETUVIAMS
Yra gautas Šventojo Sosto leidimas pradėti Vyskupo Vincento 

Borisevičiaus kanonizacijos bylą. Tuo tikslu jau renkama medžiaga, liečianti 
Vyskupo - kankinio gyvenimą.

Maloniai prašome pakartotinai apie tai skelbti bažnyčiose. Surinktas žinias, 
protokoliškal surašytas ir priesaika patvirtintas, siųsti j Kuriją. Visa tai 
atliktina kuo skubiau ir kuo rūpestingiau.

Kad Dievas laimintų šį mūsų darbą, palydėkime jį nuoširdžia malda. 
Mišiose, kalbėdami visuotinę maldą, prijunkime čia pridedamą kreipinį ir 
užbaigiamąją maldą. Taip melskimės, kol sulauksime Vyskupo Vincento 
Borlsevlčiaus paskelbimo palaimintuoju.

Antanas Vaičius Telšių Vyskupas

MIRUSIEJI
Birželio 17 dieną, sulaukusi 70 metų amžiaus, Sydnejuje mirė 

JULIJA ŠARKAUSKIENĖ.
Palaidota birželio 24 dieną.

*
Birželio 24 dieną, sulaukęs 86 metų, mirė 

VLADAS ŠABLEVIČIUS.

Sveikiname Marytę ir Andrių Jansewsklus, atšventusius 60 vedybinio 
gyvenimo metų sukakti. Linkime Jiems sveikatos, ramybės, dar daugelio
džiaugsmingų metų.

D. ir E. Bartkevičlal

Mielą bičiulį ir bendradarbį 
Vytautą Patašių, 

netekus mylimos tetos

A. + A. Bronės Katkienės
užjaučia

Algis ir Vida Kabeliai, Canberra

Ą. t A. Juliui Dambrauskui
mirus, žmonai Irenai ir šeimai reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu 
liūdime.

Danutė ir Jurgis Karpavlčlai

GEDULO DIENA GEELONGE
Iškilmingos pamaldos prasidėjo šv. 

Jono bažnyčioje. Jas laikė kunigas dr. 
P. Dauknys, su šventinėmis vėliavomis 
dalyvavo DLK Melbourne Vytenio 
šaulių kuopa ir Geelongo sporto bei 
skautų organizacijos.

Skaitinius skaitė V. Blndokas ir V. 
Stuikevičius, aukas nešė J. ir T. 
Reilly, giedojo Geelongo lietuvių 
choras ’’Viltis".

Po pamaldų lietuvių bendruomenės 
namuose Apylinkės valdybos pirmi
ninkas O. Schrederis pasveikino visus 
susirinkusius paminėti šią kraupią 
Lietuvos istorijai dieną. Tylos minute 
buvo pagerbtas Sibire žuvusių tremti
nių atminimas. Bažnytinės federacijos 
įgaliotinis V. Stuikevičius buvo pa
kviestas perskaityti invokaciją, po jo 
kalbėjo svečias Iš Melbourne A. 
Šimkus. A. Šimkus savo paskaitoje 
pasakojo apie Lietuvos trėmimus,

dabartinį pasaulio dėmesį mūsų tėvy
nei. Jis ne tik rėmėsi faktais, bet ir 
gražiai Išsakė savo nuomonę apie 
išeivijos galimybes ir paramą Lietu
viai šiuo jai taip sunkiu atgimimo 
laikotarpiu.

Iškilmingame koncerte dainavo 
choras "Viltis”, vadovaujamas G. 
Pranausklenės. Choras atliko tremti
nių dainas, paįvairinant programą J. 
Jūraglo lr Maironio eilėmis, kurias 
skaitė E. Ratajczak lr M. Blndoklenė. 
Chorui akompanavo D. Henderson.

Po koncerto visi vaišinosi Moterų 
draugijos suruoštais pietumis. Buvo 
renkamos aukos Lietuvai.

Nors už lango lynojo, bet susirinku
sių nuotaika buvo pakili - šis 
minėjimas, kaip ir daugelis kitų, tarsi 
dar vienas žingsnis kartu su laisvėjan
čia Lietuva.

Pajūraltė

Mielam prietellul

A. + A. Juliui Dambrauskui
mirus, jo žmonai Irenai, sūnums ir dukterims reiškiame nuoširdžią 
užuojautą ir kartu liūdime.

Birutė, Ignas ir Linda Bieliūnai

Klubo nariui

A. + A. Juliui Dambrauskui
mirus, žmonai Irenai ir šeimai reiškiame gilią užuojautą.

Sydnejaus lietuvių klubo valdyba

A. t A. Julijai Šarkauskienei
mirus, jos artimuosius sūnų Joną Šarkauską, motiną Matildą 
Gečiauskienę, seserį Oną Grosienę, brolį Bronių Gečiauską bei jų 
šeimas, nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Vincenta ir Pranas Antanaičiai

AUKOS TAUTOS FONDUI
Vietoje gėlių, mirus a.a. Antanui 

Statkui, reiškiant užuojautą jo šeimai, 
Tautos fondui aukojo:

po 30 dolerių - Grybų šeima, A. 
Srutis, L. ir N. Masiulial (S.A.);

po 20 dolerių - A. ir L. Kramiliai, 
N. Masiulytė - Stapleton (S.A.);

po 10 dolerių - dr. V. Barkienė, B. 
Sidarienė.

Gedulo ir Vilties dienos minėjime, 
per Tautos fondo atstovybės narius 
dr. B. Vingilį, N. Vaičiurgytę ir L. 
Kramillenę Sydnejuje Tautos fondui 
aukojo:

50 dolerių - J. Sakalauskas;
40 dolerių - prel. P. Butkus MBE;
30 dolerių - J. ir E. Černiauskai;
po 20 dolerių - V. Petniūnlenė, A. Ir 

S. Montvidai, V. Račkauskas, dr. B. 
Vingilis, A. Gillauskas, G. Stepanovlč, 
dr. V. Barkienė, A. Jokantas;

po 10 dolerių - A. ir L. Kramiliai, 
M. Koliavas, P. Kušleikienė, J.

Valčiurgienė, A. Brunklenė, A. Pra- 
šmutas, J. ir J. Skuodą!, J. Zakaraus
kas, V. ir A. Jakštai, A. ir O. Lėveriai, 
J. Zinkus, Iz. Jonaitis, pavardė 
neįskaitoma, J. ir M. Paltanavičiai, S. 
Skorulis, O. Meiliūnienė, S. Šatkaus
kas, 0. Grosienė;

po 5 dolerius - A. Savickienė, B. 
Ropienė, P. Laurinaitis, J. Venclovie
nė, B. Sidarienė, V. Šablevičius, P. 
Andriukaitis, A. Skeivys, K. Bltinlenė, 
G. Grybaitė, K. Stančikas, A. 
Dudaltis, M. Kavaliauskienė, V. 

Šliogeris, pavardė neįskaitoma;
4 dolerius - J. Kedienė;
2 dolerius - P. šaparienė.
Savo žmonos a.a. Reginos atmini

mui, vyras Algirdas Statkus iš Pertho 
aukoja 20 dolerių.

Dėkojame visiems už aukas Lietu
vos laisvės reikalams.

A. Kramlllus
Tautos fondo atstovybės 

iždininkas

A. t A. Broniui Šidlauskui
mirus, gilią užuojautą reiškiame žmonai Magdalenai, dukrai Ramunei 
ir jos šeimai.

O. Palaitienė, 
V. Petniūnlenė, 
V. Stanevičienė

A. t A. Juliui Dambrauskui
mirus, žmonai Irenai ir artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą ir 
kartu liūdime.

Aldona ir Alfa Adomėnai

REMKIME 
AUSTRALIJOS LIETUVIU 

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

Padėka
Mirus mano mylimam vyrui

A. + A. Antanui Statkui.
nuoširdžią padėką reiškiame prelatui P. Butkui MBE už maldas 
koplyčioje ir gedulingas mišias laidotuvių dienoje.

Dėkojame A. Kramiliui ir A. Vinevičiui už atsisveikinimo žodžius 
Sydnejaus Apylinkės ir ramovėnų vardu. Ačiū ramovėnams už garbės 
sargybą ir "Dainos" choristams už giesmes mišių metu.

Dėkojame dr. B. Vingiliui lr visiems lankiusiems ligonį Antaną 
slaugymo namuose.

Dėkojame Lietuvių klubo administracijai už patalpas šermenų 
pietums ir G. Kasperaitienei už šių pietų paruošimą.

Ačiū visoms dovanojusioms pyragus. Liekame giliai dėkingi už 
užuojautas asmeniškai ir spaudoje. Visiems taip gausiai dalyvavusiems 
laidotuvėse ir vietoje gėlių užprašiusiems šv. mišias bei parėmusiems 
lietuviškas organizacijas.

Mūsų ypatinga padėka A. Grlškienei iš Amerikos, užprašiusiai šimtą 
Gregorinių mišių už a.a. Antano vėlę.

Marija Statkienė ir šeima

| pavadinimą ir adresą:
| AUSTRALIAN LITHUANIAN FOUNDATION INC. | 

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

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

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

t Funerals of Distinction f
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N. S. W. 

Tel. 724 5408. Veikia 24 valandas per parą.

'Mūsų Pastogė" Nr.26 1991.7.1 pusl.7
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Informacija
Aukos

Mūsų Pastogei
„Mūsų Pastogei“ aukojo
J. Rapkauskas vic. $ iq
J. Gailius Vic. $ 7
L. Bernotienė N.S.W. $10
V. ir R. Mataičiai N.S.W. $ 5

GEELONGE
Liepos mėn. 14 dieną, 2 vai. po 

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

ALB Geelongo Apylinkės 
valdyba

Pranešimas
Spaudoje, o taip pat ir per radiją bei 

televiziją buvo dažnai primenama, 
kad iki š.m. liepos 1 d. visi asmenys ir 
organizacijos, turinčios sąskaitas fi
nansinėse institucijose kur mokamos 
palūkanos, pristatytų užpildytas for
mas, pateikiant savo mokesčių depar
tamento numerį (Tax File) arba 
nurodytų, kuriomis sąlygomis tokia 
sąskaita turėtų būti atleidžiama nuo 
valstybinių mokesčių (Exemption), 
pav., Non - profit organisation, Age 
pension. Jei toks pareiškimas nebus 
padarytas, finansinė įstaiga turės 
teisę atimti iš gautų palūkanų apie 48 
procentus ir pasiųsti juos mokesčių 
departamentui.

Organizacijų iždininkai, įpareigoti 
finansų apsauga, turėtų susirūpinti, 
kad pajamos iš palūkanų, dėl jų 
neapdairumo, bereikalingai nenueitų į 
valstybės iždą.

Kooperatinė kredito draugija 
"Talka"

...............................................................................................................................

| Ansett |
I International Air Freight
1 SIUNTINIAI Į LIETUVĄ |
= =

Oro linijų bendrovė "Ansett" gali persiųsti maisto, rūbų, vaistų f 
| siuntinius Jūsų giminėms ir draugams į Vilnių. =
į 35 kg. pasiuntimas kainuoja 264 dolerius, o 15 kg. - 156 dolerius. =

Dėl informacijos ir detalių Sydnejuje galite skambinti tel. 268 1477, | 
g Melbourne tel. 339 5978.
■i Kitas prekes, jų tarpe ir kompiuterius, pervešime saugiai ir g 
d garantuotai. =

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

Sydnejaus lietuvių klube skautų 
židinys ruošia

KELIONIŲ PRISIMINIMŲ 
POPIETĘ

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

CANBERROJE
Birželio 23 dieną Lietuvių namuose 

įvyko visuotinas lietuvių Apylinkės 
narių susirinkimas. Jame dviejų metų 
kadencijai buvo išrinkta nauja Apylin
kės valdyba, kuri pareigomis pasi
skirstė sekančiai:

Jūratė Grlgonytė - pirmininkė, 
Kostas Makūnas - sekretorius, Bro
nius Šumila - iždininkas.

Canberros lietuvių jaunimas rinkė
jams suruošė vaišes kavute. Jų 
renginio pelnas skiriamas kelionei į 
Pasaulio jaunimo kongresą.

♦
ALB Krašto valdybos vicepirminin

kas ir radijo pusvalandžio vedėjas 
Jūras Kovalskis birželio 27 dieną su 
šeima šešioms su puse savaitėms 
išvyksta į Lietuvą ir kitur.

Jo vietoje prie radijo pusvalandžio 
2XX mikrofono liks Jūratė Grlgonytė. 
Ji Jau anksčiau pasirodė, kaip gabi 
pranešėja ir programos sudarytoja.

Visiems sėkmės.
K. Makūnas
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SYDNEJAUS LIETUVIŲ Į 

NAMUOSE i 
* 

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

Jau galima susimokėti klubo nario mokesti už 1991 - 1992 metu*.

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

Klubo nariai, pageidaujantys pasinaudoti Lietuvių namų patalpomis Į 
įvairiems renginiams, prašomi kreiptis ( klubo vedėją ar budinčią ; 
sekretorę klubo darbo valandomis. Po darbo valandų, galite skambinti | 
O. Kapočienei tel. 724 9749.

KLUBO VALGYKLA VEIKIA !
Ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais Į

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

SMORGASBORD I
TREČIADIENIAIS nuo 6 iki 8 vai. p. p. I
sestadieniais nuo i iki 3 vai. p. p. j

MELBOURNE
Visuotiniame Melbourno lietuvių 
draugijos narių susirinkime buvo 
nutarta laikinai sustabdyti draugijos 
veiklą. Surinktus apie 11.000 dolerių 
nuspręsta panaudoti pagal visų drau
gijos narių nutarimą. Tuo tikslu, kovo 
mėnesio 13 dieną buvo peteikti 
klausimai visiems draugijos nariams. 
Skelbiame nuomonių pasiskirstymo 
rezultatus:

1. Turimas lėšas užšaldyti "Talko
je", kol atsiras galimybė vėl organi
zuoti lietuvių sodybą Melbourne. Už 
šią nuomonę pasisakė 21 procentas.

2. Turimas lėšas grąžinti aukoju
siems nariams, likutį (koks jis bebūtų) 
išdalinti ir užbaigti šio sumanymo 
organizavimą. Už tokią nuomonę 
pasisakė 13 procentų.

3. Lietuvoje nupirkti nejudamą 
turtą, kur nariai galėtų praleisti 
atostogas. Už pasisakė 3 procentai.

4. Turimas lėšas paaukoti Lietuvos 
atstatymui. Už šią nuomonę pasisakė 
57 procentai narių.

Jokios nuomonės neišreiškė 6 pro
centai narių.

Akivaizdu, kad didžioji dauguma 
draugijos narių pasisakė už tai. kad 
turimos lėšos butų paaukotos Lietu
vos atstatymui. Artimiausiu laiku, 
suradus patikimiausią būdą, lėšos bus 
perduotos numatytam tikslui.

Apie šių lėšų panaudojimą bus 
vėliau pranešta spaudoje. Komitetas 
dėkoja visiems nariams, kurie įdėjo 
daug pastangų ir vilčių kuriant 
lietuvių sodybą. Tikėkime, kad kada 
nors netolimoje ateityje vis tiek 
turėsime lietuvių sodybą Melbourne.

Romualdas Sąženis
Melbourno lietuvių draugijos 

komiteto vardu

PAGALBA LIETUVAI
Fondui "Pagalba Lietuvai" per 

Sydnejaus Apylinkės valdybą aukojo:
150 dolerių - P. Burkys.
Pagerbiant a.a. J. Šarkauskienę,, 

vietoje gėlių 20 dolerių aukojo A. ir J. 
Stasiūnaičiai.

Nuoširdžiai dėkojame visiems au
kojusiems Lietuvai.

J. Mickienė
Sydnejaus Apylinkės valdyba

Alg. Žilinskas
Concorde International Travel (IATA, AFTA)

541 King Street, Melbourne, 3003 Vic. Tel.321 6840(Prie Lietuvių 
namų). Fax (03) 328 2680. Vakarais ir savaitgaliais skambinti 

telefonu 822 5846

Melbourno sporto klubas "Varpas" ruošia

METINĮ BALIŲ
Kviečiame visus. Tuo pačiu laiku atsisveikinsime su mūsų 

sportininkais, vykstančiais į IV pasaulio lietuvių sporto žaidynes 
Lietuvoje.

Balius įvyks liepos 6 d. (šeštadienį), 7.30 vai. Lietuvių namuose, 50 
Errol St., Nth. Melbourne.

Baliaus metu gros orkestras, vaišinsime karšta vakariene, bus 
loterija. Bilietai kainuoja po 20 dolerių vienam asmeniui ir po 15 
dolerių pensininkams ir studentams.

Stalus prašome užsisakyti pas R. Mickų tel. 458 1840 ir E. $
Vyšniauskaitę - Stephens tel. 470 4208. A
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