
I rl I

XLII Metai Australian Lithuanian Weekly Registered by Australia Post publication NO NBH 0698 Kaina - Price $1 15.7.1991 Nr. 28 (2197)

IVITŲ APSISPRENDIMAS
Baltijos respublikos, o ypač Lietu

va, atkakliai siekianti pilnos nepri
klausomybės atstatymo, buvo links
niuojamos, kaip maištininkės, griau
nančios nusistovėjusias valstybės sie
nas.

Daugelis valstybinių sienų buvo 
nustatytos po Pirmojo ar Antrojo 
pasaulinių karų, istoriškai skirtingas 
tautas suplakant į taip vadinamus 
ekonominius ir politinius blokus. 
Darbščios Ir pažangios tautos dažnai 
vergavo tokio bloko ideologinėms ir 
karinėms užmačioms. Nenuostabu, 
kad anksčiau ar vėliau šios tautos 
mėgins išsilaisvinti ir sukurti savas 
nepriklausomas valstybes, kad galėtų 
pačios džiaugtis savo darbo vaisiais 
bei kelti ir vystyti savo tautinę 
kultūrų. Ypatingai tokioms tautoms 
buvo skaudu matyti, kad atimti darbo 
vaisiai buvo naudojami apsiginklavi
mui, tarnaujančiam tų partijų ambici
joms bei kėslams valdyti ne tik Jau 
pavergtas tautas, bet ir kaimynus.

Šiandien, kai pavergtos tautos 
pareikalavo savo žmogiškųjų teisių, 
ginklų vamzdžiai atsisuko į jas. 
Negana to, šiandien norintieji išsilais
vinti kaltinami maištavimu ir įstatymų 
laužymu, vadinami nacionalistais ir 
net fašistais. Keista, kad net Vakarų 
spauda vadina juos "rebels". Sukilė
liai? O prieš ką? Komunistinę, 
militarinę vergiją ar nusistovėjusį 
pasaulio padalinimą į "Rytus" ir 
"Vakarus”?

Matome, kad dažnai linksniuojama 
žmogaus teisė žengė žingsnį pirmyn ir 
tapo tautų teise. Daugeliui didžiųjų 
valstybių tautų teisė nepriimtina, 
kadangi ji savo ribose kontroliuoja 
skirtingas tautas ir kultūras.

Šiandien laisvei aušta rytas. Dar 
vakar didžiosios valstybės sakė, kad 
naujai pasiskelbusios valstybės Slovė
nija ir Kroatija negaus valstybinio 
pripažinimo. Šiandien didžiosios vals
tybės, pamačiusios brutalų Jugosla
vijos armijos savivaliavimų, kalbasi su 
Slovėnija ir jaučia jai simpatijas.

VOKIETIJA UŽ TAUTŲ 
APSISPRENDIMĄ

Vokietijos kancleris H. Kohl, pasi
sakydamas dėl Jugoslavijos iširimo, 
pabrėžė, kad Vokietija remia laisvą 
tautų apsisprendimą ir požiūrį, kad 
jokios tautos Jokioje sąjungoje ar 
federacijoje su kita ar kitomis 
valstybėmnis negali būti laikomos 
jėga. Kraštai, norintys bendradar
biauti su Europa, turi susilaikyti nuo 
jėgos naudojimo. Spaudos konferenci
joje H. Kohl pabrėžė Jugoslavijos ir 
Baltijos kraštų skirtumus, pažymėjo, 
kad Vakarai niekada nepripažino 
Baltijos valstybių aneksijos. Tačiau, 
jeigu Jugoslavija smurtu triuškins 
Slovėniją, tvirtino H. Kohl, Vokietija 
nutrauks didžiulę jai teikiamų paramą. 
Vokietijos kancleris taip pat priminė, 
kad pastaraisiais metais Europos 
valstybių vadovų pasirašytos sutartys 

garantuoja žmogaus, tautinių mažu
mų teises ir laisvus rinkimus. Kalbė
damas Liuksemburge, kur buvo susi
rinkę Europos valstybių vyriausybių 
vadovai, H. Kohl pareiškė, Jog visiškai 
nepriimtina, kad šiandien Europoje 
būtų šaudomi žmonės.

Valdančios Vokietijos krikščionių 
demokratų partijos generalinis sekre
torius Ruhe pareiškė, kad Vokietijai 
moraliai ir politiškai būtų neįmanoma 
skirtingu masteliu matuoti tautines 
savo kaimynų aspiracijas, kadangi 
patys vokiečiai tik per apsisprendimo 
teisę pasiekė savo šalies vienybę ir 
laisvę.

Vokietijos užsienio reikalų minis
tras Genscherls po vizito Jugoslavijo
je pareiškė, kad Jugoslavijos kariuo
menė išprotėjo. Genscherlo atstovas 
Schumacheris pareiškė, jog Bona 
pageidaujanti, kad kietakakčiai ka
riuomenėje atsižadėtų savo visiškai 
necivilizuotų veiksmų.

Viešoji vokiečių nuomonė įsitikinu
si, kad būtina remti Slovėnijos ir 
Kroatijos nepriklausomybes.

BRITANIJA, PRANCŪZIJA IR 
AMERIKA ABEJOJA

Didžioji Britanija ir Prancūzija vis 
dar pabrėžia, kad yra svarbu išlaikyti 
Jugoslavijos vientisumų. Tačiau šie 
pareiškimai šiuo metu jau nėra tokie 
kategoriški, kaip buvo anksčiau. 
Vadovaujantys politikai ir komenta
toriai ragina neremti Belgrado pozici
jos, bet Europos sostinėse ir Vašing
tone vis dar tebejaučiams dvilypis 
požiūris. Politikos vadai tarytum nori 
parodyti užjaučiu slopinamas tautas, 
tačiau nepageidauja precedento, kuris 
gal paskatintų tautinius sųjūdžius nuo 
Baltijos ir kurdų krašto. Tačiau 
Amerikoje vis dažniau pasigirsta 
balsai, klausiantys ar verta palaikyti 
Jugoslavijos vientisumą, Jei smurtu 
liejamas žmonių kraujas.

KODĖL MAŽIEMS NE?
Cornellio universiteto profesorius 

Kemmel dienraštyje "New York 
Times" klausia, kodėl, kai nedidelė 
Europos tauta nori tapti nepriklauso
ma, demokratiška Ir laisva, Amerika 
demonstratyviai nusigręžia Ir užsi
merkia prieš smurtų, kai tuo pačiu 
visus tikina, kad ji esanti už 
demokratijų ir laisvę pasaulyje? Taip 
buvo 1953 metais, kai norėjo išsiva
duoti Lenkija, 1956 metais, kai 
Išsivaduoti bandė Vengrija, 1968 
metais, kai tų patį bandė padaryti 
Čekoslovakija ir vėl 1981 metais 
pakilus Lenkijai. Panašaus dėmesio 
susilaukė Lietuva, Latvija ir Estija, o 
dabar atėjo Slovėnijos ir Kroatijos 
eilė.

Toks elgesys aiškinamas noru iš
saugoti integralumų, tačiau tai turėtų 
prasmės tik tuo atveju, jeigu šaliai 
grėstų Invazija. Amerika turėtų savo 
pagalbų taip pat skirti tik toms šalims, 
kurios gerbia demokratijos principus.

Rainiuose
Pirmosto’mls karo dienomis Rainių 

miškelyje prie Telšių sužvėrėję rau
donarmiečiai surengė kruvinų egze
kuciją 73 niekuo nekaltiems žmonėms. 
Nedaug beliko tos kraupios nakties 
liudytojų, bet žemaičiai niekada 
neužmiršo savo kankinių.

Praėjusį savaitgalį tūkstančiai 
žmonių iš visos Lietuvos Rainiuose 
nusilenkė teroro aukų atminimui. 
Minėjime prie buvusio Telšių kalėjimo 
dalyvavo Lietuvos Aukščiausiosios 
Tarybos deputatai, Vyriausybės vardu 
vicepremjeras Z. Vaišvila pareiškė 
užuojautą nužudytųjų giminėms. Žodį

EUROPOS BENDRIJA - PALAUKTI
Europos šalių bendrija liepos mėne

sio 5 dieną nutarė sulaikyti ginklų ir 
dviejų bilijonų paramos tiekimą 
Jugoslavijai. Dvylikos šalių ministrų 
posėdyje Hagoje buvo nutarta pasiųs
ti komisiją į Jugoslaviją, kuri būtų 
paliaubų vykdymo Slovėnijoje ir 
Kroatijoje stebėtoja. Taip pat buvo 
nutarta kol kas nepripažinti šių dviejų 
respublikų nepriklausomybės.

Tokiam nutarimui daugiausiai įta
kos turėjo Prancūzija. Ji kartu su 
Ispanija yra priešingos nepriklauso
mybės pripažinimui. Prancūzijos pre
zidentas F. Mitterand šiandien yra 

tarė iš Belgijos atvykęs kraštietis 
rašytojas Eduardas Cinzas.

Po to gedulinga procesija pajudėjo 
Rainių miškelio link. Tragedijos 
vietoje iškilo grakšti, vitražais ir 
skulptūromis papuošta Kančios koply
čia. Ją telšiečiai pastatė pagal senąjį 
architekto Jono V Irako projektą. Tų 
patį, už kurį autorius buvo ištremtas į 
Sibirą...

Prie tautos skausmą ir ryžtų 
simbolizuojančios Rainių koplyčios 
šv. Mišias atnašavo Telšių vyskupas 
Antanas Vaičius.

aštriai kritikuojamas ne tik opozijos 
Prancūzijos viduje, bet ir savo 
šalininkų bei rėmėjų. Ministrų pareiš
kime tik sakoma, kad Europos šalių 
bendrija gali peržiūrėti savo pozicijų, 
jeigu vėl bus pažeisti paliaubų 
susitarimai.

SOVIETAI PRIEŠ TAUTŲ 
APSISPRENDIMĄ

Sovletljoje teigiama, kad Vakarų 
politikų pozicija Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos nepriklausomybės klausimu 
Slovėnijos ir Kroatijos vadovus paska
tino kraštutiniams žingsniams.

Nukelta į 2 pusi.
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Atkelta iš 1 pusi.
LIETUVOS PARAMA 

SLOVĖNIJAI

TAUTĘ! APSISPRENDIMAS
H. KOHL KIJEVE

Vokietijos kancleris H. Kohl nuvy
ko i Ukrainos sostinę Kijevą, kur

Liepos 4 dieną Lietuva pasiūlė turėjo Įvykti jo susitikimas su Sovietų 
paramą Slovėnijos respublikai jos sąjungos prezidentu M. Gorbačiovu, 
kovoje už nepriklausomybę, Lietuvos Suaitikimo tikslu buvo noras aptarti 
Respublikos Aukščiausiosios Tarybos TSRS ūkio problemas ir Jugoslavijos 
pareiškime sakoma, kad Slovėnijos krizę. Vokietijos kancleriui su sovietų 
nepriklausomybės deklaracija ne- prezidentu važiuojant Kijevo gatvė- 
prieštarauja Jungtinių Tautų Organi- minios žmonių šaukė nepalankius 
zacljos patvirtintai laisvo apslspren- sūkius M. Gorbačiovo adresu. Sveikl- 
dimo teisei. Lietuvos pareiškime nantls su minia miesto centre, 
kaltinami agresoriai, atsisakantys de- susirinkusieji šaukė "Salin Gorbačio- 
rėtls su Slovėnija. Sakoma, kad tai Vą». Demonstracijos taip pat (vyko ir 
tėra tik nereikalinga gyvybių praradi- Kijevo aerouoste. M. Gorbačiovui 
mo priežastis. belaukiant atskrendančio Vokietijos

KLAIDINGI SIGNALAI IŠ kanclerio, minios žmonių skandavo, 
VAŠINGTONO kad M. Gorbačiovas neatstovauja

Briuselyje Latvijos užsienio reikalų 
ministras Jurkanis pareiškė, kad 
Vakarų parama Maskvos centro 
vyriausybei gali paskatinti ją pana
šioms represijoms, kurias vykdo Jugo
slavija Slovėnijos ir Kroatijos atžvil
giu. Parama Jugoslavijai gali išprovo
kuoti krizę, kadangi finansinė Europos 
parama tik paskatino kietosios grupės 
šalininkus Jugoslavijoje prieš atsiskirti 
norinčias respublikas. Panaši parama 
gali taip pat paskatinti ir Sovietų 
Sąjungos konservatorius. Palengvinus 
prekybines sąlygas Sovietų Sąjungai, 
Vašingtonas kietosios linijos šalinin
kams pasiuntė neteisingą signalą.

UŽSIENIO LIETUVIAMS REMTI

Lietuvoje atkuriama prieš karą 
veikusi Draugija užsienio lietuviams 
remti (DULR). Draugija Įsikūrė 1932 
metais ir veikė iki Sovietų Sąjungos 
okupacijos. Prieškarinė draugija tau
tiškumo pagrindu vienijo visus pasau- 
llo-lietųyius, kurių užsienyje tuo metu 
buvo apie pusantro milijono. Taip pat 
draugija atgaivino išeivijos ryšius su 
Lietuva, užmezgė glaudžius ryšius 
tarp visų po pasauli pasklidusių 
lietuvių. Draugija per aštuonerius 
veiklos metus suteikė nemažą .ir 
konkrečią paramą tautiečiams.

Draugija užsienio lietuviams remti 
buvo remiama valdžios, o taip pat 
Lietuvos gyventojų aukų. Ji sugebėjo 
tautiečiams padėti ir materialiai. 
Draugija finansavo Ūetuvių namų 
statybą Buenos Aires, Rygoje lr kitur. 
Ji rėmė užsienio lietuvių kultūros 
židinių Įsikūrimą, gelbėjo bendruome
ninėms bibliotekoms knygomis ir kita 
spauda, padėjo išsilaikyti lietuviškoms 
mokykloms.

1932 metais Kaune draugijos dėka 
buvo surengtas pasaulio lietuvių 
kongresas, Kaune Įkurta dabartinės 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
pirmtakė Pasaulio lietuvių sąjunga.
LATVIJOS - SOVIETŲ SĄJUNGOS 

DERYBOS
Buvo sutarta, kad derybos tarp 

Latvijos ir Sovietų Sąjungos Įvyks 
liepos 4 dieną Maskvoje. Latvijos 
specialistai sutelkė dėmesį j žmogaus 
teises ir Latvijos nepriklausomybės 
statusą. Latvija pasiuntė Maskvai 
aptarti norimų klausimų detales, 1990 
metų rinkimų ir šių metų referendu
mo duomenis. Kiti l Maskvą pasiųsti 
dokumentai rodo, kad Latvija 1940 
metais buvo aneksuota prieš tautos 
valią. Taip pat turėjo būti išsiaiškinta 
dėl tarybinės kariuomenės statuso 
Latvijoje.

Dieną prie prasidedant deryboms, 
Sovietų Sąjungos delegacija pareiškė, 
kad derybos atidedamos, kadangi 
delegacija norinti dar pasitarti su M. 
Gorbačiovu ir V. Pavlovu.
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Ukrainos.

V. LANDSBERGIS IŠVYKO Į 
STRASBOURGĄ

Lietuvos respublikos atstovas Pary
žiuje pranešė, kad liepos 9 dieną l 
Strasbourgą atvyksta Lietuvos Res
publikos Aukščiausiosios Tarybos pir
mininkas Vytautas Landsbergis. Jį 
pakvietė Europos parlamento krikš
čionių demokratų frakcija. V. Lands
bergis ketina sustikti su parlamento 
prezidentu baronu Henriku Kresfu ir 
kitų frakcijų atstovais. Pereitą mėne
si, prancūzų parlamentarų kvietimu, 
V. Landsbergis lankėsi Paryžiuje.

PASISAKO S. LOZORAITIS
Lietuvos Respublikos atstovas Va

šingtone ir prie Šventojo Sosto Stasys 
Lozoraitis liepos 5 dieną padarė 
išsamų pranešimą per Laisvosios 
Europos radiją. Pateikiame keletą 
svarbiausių minčių iš šio pranešimo.

"Paradoksalu, kad Europoje, kurioje 
dauguma valstybių gimė pasiremda
mos tautų apsisprendimo teise, šian
dien toji teisė yra lyg ir užmiršta, 
nutylima, nustumiama Į šalj. Jos vieton 
statomi visiškai kitokie principai, 
nieko bendro neturintys su tautų 
valia.

LAUKIAME RANKRAŠČIŲ
"Kas gali apskaičiuoti ir Įvertinti 

patirtas žmogaus kančias, iškentėtus 
pažeminimus, išniekinimus, fizinius ir 
dvasinius sužalojimus? Niekas, nes 
šioje srityje statistikos dar nesugalvo
ta" - rašė apie Štuthofe iškentėtas 
dienas savo atsiminimuose literatas 
Rapolas Mackonis. Šie nespausdinti 
atsiminimai, kaip ir kiti rankraščiai, 
yra saugomi Lietuvos Mokslų Akade
mijos bibliotekoje, kur šiemet Įvyko 
renginys, pašvęstas Štuthofo koncen
tracijos stovyklos kankiniams. Jis ir 
paskatino Įsteigti Lietuvos įkaitų, 
kalintų Štuthofe 1943 - 1945 m., 
rankraščių fondą (F 327). Jau gavome 
šių Lietuvos įkaitų nuotraukas, vardi
nę kartoteką, sąrašus, kuriuos sudarė 
B. Masaitytė, Štuthofe žuvusio Mari

Kartais atrodo, kad didžiųjų vals
tybių prestižui paremti, jų interesams 
garantuoti, lyg norima išvengti tiktai 
jėga palaikomų didžiųjų valstybinių 
blokų iširimo. Tokia politika nėra 
morali. Politikoje, net ir tarptautinė
je, moralė turi turėti savo vietą. Tokia 
politika pavojinga, nes šio amžiaus 
pabaigoje ji leidžia, kad jėga būtų 
reguliuojami labai svarbūs ir opūs 
klausimai. Jėgos naudojimas tarptau
tiniuose santykiuose visada veda l 
gilesnes ir didesnes įtampas, j 
konfliktus, o kartais ( tragediją.

Lietuva, Latvija ir Estija turi visas 
teises reikalauti, kad nelegali okupa
cija būtų panaikinta ir šios šalys savo 
santykius su Rytų kaimynais galėtų 
tvarkyti tvarkingai ir draugiškai, kaip 
nepriklausomos valstybės.

Vis dar kur ne kur girdisi, kad jos 
pasirinkusios pavojingą kelią, kuriuo 

eidamos Suskaldys sovietinę imperiją 
ir sudarys naujus tarptautinius pavo
jus. Visi turėtų suprasti, kad sovietinę 
imperiją skaldo ne Baltijos valstybės, 
o, pirmoje vietoje, pati istorija, taip 
pat ir visiškas komunistinės sitemos 
žlugimas, kuris reikalauja naujų 
pagrindinių persitvarkymų. Reikalau
jama ne esamos sistemos gelbėjimo, 
bet jos pašalinimo ir toli einančių 
totalinių pertvarkymų.

Pagaliau plinta įsitikinimas, kad 
finansinė parama Sovietų Sąjungai, 
nesvarbu kokio dydžio, jos ekonomijos 
neišgelbės.

Jungtinių Amerikos Valstijų admi
nistracija taip pat yra atsilikusi nuo 
istorinės evoliucijos. Ji nusistačiusi 
suteikti Sovietų Sąjungai vadinamą 
didžiausią palankumą prekyboje, ne
darydama jokio skirtumo tarp Sovietų 
Sąjungos 1933 metais pripažintos 
teritorijos ir Baltijos valstybių terito
rijos.

Reikia tikėti, kad ne vienas JAV 
vadovas nepriklausomybės šventės 
proga pasiskaitęs savo tautos istoriją, 
prisiminė ne tik jos atkaklų veržimąsi 

jampolės mergaičių gimnazijos direk
toriaus Zigmanto Masaičio sesuo. 
Drauge su jos broliu stovykloje kalėjo 
neteisėtai suimti S. Yla, V. Jurgutis, 
A. Kučinskas, A. Lipniūnas, B. Sruoga 
ir nemaža kitų Lietuvos šviesuolių. 
Mūsų žiniomis, iš nedaugelio likusių 
gyvų lietuvių "štuthofiečių" šiuo 
metu dalis gyvena J A V, kiti K anadoje, 
Lenkijoje ir net Tasmanijoje. Kreipia
mės į juos. Gal jie patys ar likę jų 
artimieji, draugai bei giminaičiai 
tebeturi tų žmonių laiškų, atsimini
mų, nuotraukų. Visą archyvinę me
džiagą siųskite mums adresu: 232632 
Vilnius, Žygimantų 2/8, Lietuvos 
Mokslų Akademijos biblioteka, Rank
raščių skyrius. Laukiame ir kitų mūsų 
tautiečių įvairialypio rankraštinio 

I laisvę ir nepriklausomybę, bet ir ano 
meto skelbiamus principus, kurie kaip 
vakar, taip ir šiandien paliko aktualūs 
ir garbingi. Jais pasirėmus, buvo 
galima sukurti didžiąją Amerikos 
demokratiją. Juos pritaikius šiandien, 
būtų galima radikaliai pakeisti tarp
tautinius santykius.

Didieji Amerikos demokratijos 
principai Įrašyti l jos konstituciją turi 
būti gyvi visada ir taikomi visur bei 
visada be jokių išimčių. Priešingu 
atveju, jie neteks savo gyvastingumo 
ir taps dinozaurais".
V. LANDSBERGIO PASISAKYMAI 

„LA FIGARO“
Liepos 2 dieną prancūzų savaitraš

tis "Figaro Magazin" išspausdino 
pasikalbėjimą su Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos pirmininku 
V. Landsbergiu.

Prancūzijos ir Europos valstybių 
vadovai tvirtina, jog nesą jokios 
problemos Lietuvos nepriklausomybės 
pripažinimui, tačiau kartu pabrėžia
ma, jog būtina derėtis su Sovietų 
Sąjunga. Tokiu būdu prasideda prieš
taravimas. Niekada negali būti jokių 
vaisingų derybų, jei viena pusė jų 
nenori.

V. Landsbergis aiškina apie M. 
Gorbačiovo, kaip galiūno mitą Vaka
ruose. Rytų permainos buvo istorinė 
būtinybė, o ne pokyčiai (vykdyti M. 
Gorbačiovo valia. Vakarai visą suas
menina ir jų susižinojimo priemonės 
skiria M. Gorbačiovui per dideli 
vaidmenį- Kai kurie Vakarų šalių 
intelektualai pakeitė savo nusistaty
mą kolonializmo atžvilgiu. Afrikos ir 
Azijos tautų išsivadavimo kovos 
nebuvo vadinamos nacionalizmu. Nie
kas tada nesiūlė išsaugoti senas 
imperijos kolonijas, kad tik nelsigalė- 
tų nacionalizmas.

Šiandien ne tik komunistai, bet ir 
Vakarų politikai galvoja, kad mažos 
tautos aukotinos globaliniams intere
sams. Tai reiškia svarbiausio krikščio
niškosios civilizacijos principo išsiža
dėjimą. Maža tauta nesiskiria savo 
verte nuo didelės, kaip vargšas nuo 
turtuolio. Vakarų Europos žmonės 
rodo daug daugiau solidarumo, negu jų 
politikos vadovai.

V. Landsbergis apgailestauja, kad 
Vakarai nepadeda Lietuvai, jie tik 
siūlo mums susitarti su mūsų užpuoli
kais. Kadangi neįstengiame susitarti, 
tai kaltė suverčiama mums. Priekaiš
taujama aukai, kad ji nepasiduoda.

Anskis Reisgys

palikimo. Grįžę į Tėvynę ir radę 
saugią vietą mokslinėje bibliotekoje, 
jūsų rankraščiai ir kita dokumentika 
taps gyvu šaltiniu prieinamu ne tik 
dabarties, bet ir būsimiems Lietuvos 
mokslininkams, tyrinėtojams.

Danutė Labanauskienė

LIETUVOJE
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimu nuo liepos mėnesio 1 dienos 
respublikoje minimalus mėnesinis at
lyginimas bus 225 rubliai, minimalus 
valandinis atlyginimas - ne mažiau 
kaip 1,5 rublio, socialinė pašalpa 
studentams - 84 rubliai, už sesijines 
atostogas - 255 rubliai. Minimali 
senatvės pensija Lietuvoje sieks 225 
rublius, socialinė pensija -185 rubliai, 
minimali bedarbio pensija - 125 
rubliai, didžiausia bedarbio pensija - 
285 rubliai ir neturintiems darbo stažo 
- 175 rubliai per mėnesj. Naujuose 
įstatymuose numatyta ir laidojimo 
pašalpa iš valstybės - 765 rubliai, 
pašalpos našlaičiams ir vienišoms 
motinoms.
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pabaltieėiai minėjo išvežimus
Birželio 16 dieną Pertho latvių 

namuose (vyko pabaltiečių susirinki
mas skirtas Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos tautų 1941 metų trėmimui i 
Sibirą paminėti, ši minėjimą organiza
vo Vakarų Australijos Baltų taryba. 
Jau sekmadienio ryto žiniose Austra
lijos radijas paskelbė apie šį būsimą 
mitingą. Žurnalistai trėmimo faktą 
komentavo, kaip barbarišką genocido 
akciją vykdytą Baltijos šalyse, i 
latvių namus gausiai susirinko visų 
trijų Baltijos tautų atstovai, o taip 
pat ukrainiečiai, kroatai, lenkai, 
rumunai ir kiti.

Minėjimas buvo pradėtas maldomis 
už tremtinius, už Baltijos tautų 
žmones ir už visus tautiečius, išsi
sklaidžiusius po visą pasaulj. Maldas 
kalbėjo kunigai R. Rutkauskas ir Rev. 
Dean L. Mucinskis. Sugiedoti Austra
lijos, Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
himnai.

Įžanginiame žodyje Vakarų Aus
tralijos valstijos Baltų tarybos prezi
dentas Petras Čekanauskas pabrėžė, 
kad Australijos valdžia turėtų įgauti 
drąsos ir užmegzti oficialius ryšius su 
Baltijos valstybių vyriausybėmis. 0 
sovietų kariuomenei pats laikas grįžti 
į namus Ir taikiai dirbti, paliekant 
okupuotas Baltijos valstybes.

Pranešimą apie Baltijos kraštų 
padėtį po Antrojo pasaulinio karo iki 
šių dienų padarė žurnalistas, poetas ir 
istorikas Mr. Hal Colebach. Jis nurodė,

PRANEŠIMAS IS ŠVEDIJOS

Ne laisvės, bet turto gaili
"Baltijos tautos atgaus savo laisvę. 

Bet klausimą reikia spręsti protingai. 
Kaip visose skyrybose, pirma reika 
pasidalyti turtą”. Taip kalbėjo Sovie
tų Sąjungos gynybos ministras D. 
Jazovas Švedijos sostinėje Stokholme 
birželio 10 d. pradėjęs savaitę trukusį 
vizitą.

Dar tą pačią dieną jis kalbėjosi su 
savo kolega Švedijos krašto apsaugos

Aukščiausiajame teisme
Birželio 25 dieną Aukščiausiojo 

teismo baudžiamųjų bylų kolegija, 
pirmininkaujama teisėjo V. Greičiaus, 
viešame teismo posėdyje išnagrinėjo 
baudžiamąją bylą, kurioje statybinių 
medžiagų didmeninės prekybos valdy
bos ekonomistą R. Janišką, dirbusį 
antrinėse pareigose elektroninės 
įrangos firmoje "Diskas" menedžeriu, 
pripažino kaltą padarius nusikaltimą, 
numatytą Lietuvos Respublikos bau
džiamojo kodekso ir nuteisė 7 metams 
laisvės atėmimo, bausmę atliekant 
sustiprinto režimo pataisos darbų 
kolonijoje. Konfiskuotas jo turtas. R. 
Janiška buvo sulaikytas pernai rugsėjo 
20 dieną, kai automobiliu "Ford - 
tranzlt", priklausančiu vienai Vokie
tijos firmai, per Lietuvos - Lenkijos
iiiHiiiiiimiiiiiiiiitiiiiiiimiiHiiiimiiiiiiiiiiimiminiiiiiiimiHHiiiiHHiHHiiiinHiiiHiiHiHiiMiimimHiiimimHiiinimimiiiimiiiii

LAIŠKAS RBDAKTORIUI
Nuoširdžiai dėkoju už Jūsų asme

nišką sveikinimą, paskelbtą "M. P." 
Nr.26.

Mūsų tarpe yra asmenų, kurie už 
mane labiau nusipelnę Australijos 
valdžios medalio. Todėl šį pagerbimą 
priimu ne sau asmeniškai, bet visų 
Australijos lietuvių vardu.

Mano darbas, atrodo, niekada 
neužsibaigia. Štai dabar talkininkauju 
Tasmanijos universiteto Lietuvos stu
dijų sambūriui, kuris tik išleido įdomią 
knygutę anglų kalba "Lithuanian's 

kad Lietuva, Latvija ir Estija prie 
Sovietų Sąjungos prijungtos buvo 
smurto ir apgaulės keliu. Šios šalys 
privalo būti laisvos, nes jos niekada 
nesutiko savo noru būti okupuotomis. 
Australijos visuomenė remia Baltijos 
tautų siekius būti laisvomis, kalbėjo 
Mr. H. Colebach.

Minėjimo metu skambėjo latvių 
dainos "Saulit vėlu vakara" (J. 
Cimze), "Matei Latvijai" (A. Engel- 
manis), "Lugsana” (Sibelijus). Šias 
dainas atliko mišrus choras, diriguo
jant J. Purvinskiul. Latvių vyrų 
choras, diriguojant J. Vucens, padai
navo B. Skulte dainą "Aija", R. Pauls 
dainą "Patriotic Legacy". Savos 
kūrybos eiles paskaitė latvis D. 
Olmanis.

Kreipimesi į Baltijos šalių atstovus 
Vakarų Australijos pasaulio laisvės 
lygos prezidentas W. A. James F. 
Hardig JP nurodė, kad prieš sovietų 
įvykdytą tautų išnaikinimo politiką 
nublanksta ir juodieji Bagdado "sker
diko" Husseino darbai. Australijos 
vyriausybė turėtų išgirsti Baltijos 
šalių šauksmą ir padėti joms išsiva
duoti iš kolonijinio sovietų jungo.

Padėkojęs visiems minėjimo daly
viams ir programos atlikėjams, susi
rinkimą uždarė Baltijos tautų tarybos 
prezidentas Petras Čekanauskas.

Baltijos tautų žmonių mitingą 
plačiai paminėjo ir Australijos spauda.

G. R. Klimavičienė 

ministru Roine Carlssonu. Buvo prisi
minti nemalonūs praeities incidentai: 
sovietų povandeninių laivų brovima
sis į Švedijos teritorinius vandenis, 
Švedijos lėktuvų numušimas virš 
Baltijos Jūros. D. Jazovas užtikrino, 
kad sovietai yra pasirengę priimti 
švedų ekspertų komisiją, kuri užsienio 
reikalų ministerijos pavedimu tiria 
lėktuvų dingimo aplinkybes.

valstybinę sieną kontrabanda bandė 
išvežti į užsienį didelį kiekį muziejinių 
ir kitų vertybių. Daiktiniai (rodymai - 
590.000 rublių, 15.000 JAV dolerių, 
36 auksiniai žiedai, kitos vertybės - 
konfiskuoti ir perduoti valstybei. 
Dvidešimt trys ikonos, devyniolika 
paveikslų, septyni gabalai natūralaus 
gintaro ir t.t., iš viso už 86.720 rublių 
atiteko Dailės muziejui. 17.067 rublių 
vertės eksponatais pasipildė Istorijos 
Ir etnografijos muziejus.

Generalinė prokuratūra informavo, 
kad dėl kitų asmenų, kurie galėjo 
panaudoti R. Janišką vertybėms per 
valstybinę sieną neteisėtai pervežti, 
atliekamas tyrimas bendrininkams 
nustatyti.

Environmental Problems". Dar dvi 
panašaus formato knygos pasirodys 
artimoje ateityje. Didesnėse bendruo
menėse šitas knygas platina vietinės 
Apylinkių valdybos. Knygas galima 
gauti ir Iš leidėjų: TU U Lithuanian 
Studies Society, P. O. Box 777, Sandy 
Bay, Tasmania 7005. Kaina 7,5 
dolerių ir 2,5 doleriai už persiuntimą, 
viso - 10 dolerių.

Su nuoširdžiausiais linkėjimais 
Algis Taškūnas

Lietuvos šeimų, auginančių psichiškai nesveikus vaikus, 
bendrija

„VILTIS
Mieli ir brangūs Australijos lietu

viai!
Prieš išvykdama į Lietuvą tęsti 

pradėtą darbą, dėkoju lietuvių orga
nizacijoms ir visiems, kurie taip 
dosniai parėmė mano projektą Vilniu
je, t. y. pavyzdinio vaikų invalidų 
darželio (steigimą.

Ypatingai esu dėkinga asmenims, 
kurie ne tik parėmė, bet ir padrąsino 
bei (vertino mano pastangas. Būtinai 
turiu paminėti ir mano tėvelius, be 
kurių ši svajonė vargu ar būtų 
išsipildžiusi.

Esu nustebinta visų jūsų nuoširdu
mu ir pagalba, ypač darbais - 
gaminant valkų invalidų darželiui 
(vairius reikmenis ir tokiu būdu 
sutaupant daug lėšų, o taip pat už 
iiiiitiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiui

PAD
ALB Krašto valdyba nuoširdžiai dėkoja už 1000 dolerių auką, skiriamą 

fondui "Pagalba Lietuvai", kuri gauta iš ALB Geelongo Apylinkės valdybos.
V. Genys 

ALB Krašto valdybos iždininkas

Adelddės "Dainos ir šokio" ansamblio moterys. Nuotraukoje iš kairės: A. 
Patuplenė, D. Paul, M. Neverauskienė, L. Staugienė, N. Vltkūnienė, A. 
Dainienė, C. Radzevičienė ir M. Pečiulienė. Nuotraukoje trūksta O. Bone.

Adelaidės moterų " Dainos ir šokio" 
ansamblis vėl rengiasi keliauti.

Šio ansamblio narės jau lankėsi pas 
mielus tautiečius gyvenančius Can- 
berroje, Hobarte, Melbourne ir Per- 
the, o štai dabar rengiasi aplankyti 
Brisbaną.

Jau virš penkerių metų, kaip 
Adelaidėje gyvenančios dainos ir 
šokio mylėtojos susibūrė j ansamblį ir 
sėkmingai talkina ne tik savo ben
druomenės minėjimuose ir koncertų

IS VISUR
Apie 900 mokslininkų iš 18 šalių 

kreipėsi į Maskvą su pareiškimu, 
reikalaudami nutraukti sauvalę ir 
liautis daryti spaudimą Baltijos šalims, 
o vietoje to pradėti su jomis derybas 
dėl visiško jų nepriklausomybės atsta
tymo. Šį pareiškimą Abo universiteto 
profesorius A. Loltas įteikė TSRS 
Aukščiausiosios Tarybos Užsienio rei
kalų komisijos sekretoriui V. Mlro- 
nenkai, kuris pažadėjo jį perduoti, 
Aukščiausiajai Tarybai.

Norvegijoje, Bergene, vyko tarp
tautinis folklorinių šokių festivalis. į 
jį pirmą kartą buvo pakviesti daly
vauti lietuviai - Mokslų Akademijos 
folklorinis ansamblis "Dijūta".

Bergeno festivalis rengiamas nuo 
1966 metų ir vyksta kas antri metai. Jį 
organizuoja žymiausios Hortlando 
grafystės folklorinės muzikos asocia
cijos. Šiais metais festivalyje dalyva
vo folklorinių šokių ir muzikos 

"Mūsų Pastogė"

paaukotas medžiagas ir žaislus.
Vilniuje ir visoje Lietuvoje Austra

lijos lietuviai yra labai gerbiami ir 
branginami. Jie yra ta lietuvių 
išeivijos dalis, kuri nedvejodama atėjo 
( pagalbą, tada, kai jos labiausiai 
reikėjo.

Atsisveikindama dar kartą dėkoju, 
kad jūsų pagalba galėsiu nelaimin
giems vaikams suteikti nors šiek tiek 
džiaugsmo ir praskaidrinti jų rūškaną 
gyvenimą.

Norintieji ir toliau galės paremti 
vaikų invalidų fondą. "Talkoje" jų 
vardu yra sąskaita.

Dirbdama Lietuvoje, jūsų nepamir
šiu ir Informuosiu apie savo darbą.

D. Baltutytė
IIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIilIlIlHII*

ĖKA

programose, bet ir australų rengi-, 
niuose garsina lietuvišką tautinį 
meną. Jos, galima sakyti, išnaudoja 
visas pasitaikančias progas Lietuvos 
bylos garsinimui.

Ansamblio koncertas Brisbanėje 
(vyks liepos mėnesio 21 dieną (sekma
dienį), 1.30 vai. po pietų ukrainiečių 
salėje. Ryte ansamblio moterys daly
vaus lietuviškose pamaldose St. Marys 
bažnyčioje ir giedos šv. Mišių metu.

B. Lapšienė

ansambliai iš Danijos, Airijos, Rumu
nijos, Vokietijos, Velso, Lietuvos ir 
Norvegijos. Koncertai vyko miesto 
aikštėse, prekybos centruose, dides
nėse ir mažesnėse salėse. Ypač 
dideles ovacijas, žiūrovų ir organiza
torių simpatijas pelnė "Dijūtos" 
pasirodymas Karalių rūmuose.

1926 metų birželio 12 dieną pirmą 
kartą į eteri 1961 metro banga prabilo 
Kauno radijas. Pranešėjas 7 valandą 
vakaro pasakė: "Alio, alio. Kauno 
radijas. Lietuva. Labą vakarą!" 
Šaukinys buvo pakartotas esperanto, 
vokiečių, prancūzų ir anglų kalbomis.

Neguosklte našlių, nes galite pri
stigti paguodos žodžių: Lietuvoje 
našlauja 239 tūkstančiai moterų ir 36 
tūkstančiai vyrų. Neskubėkite guos
tis, kad šis skaičius dar pakenčiamas.

Nr.28 1991.7.15 pusi. 3
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KULTŪROS TARYBOS POSĖDIS
ALB Kultūros tarybos posėdis, 

sušauktas šios tarybos pirmininkės D. 
Baltutienės iniciatyva birželio 8-9 
dienomis Melbourne. Jame dalyvavo 
visa eilė Kultūros tarybos narių iš 
Adelaidės, Canberros, Geelongo, Mel- 
bourno ir Sydnejaus, o taip pat ALB 
Krašto valdybos narė kultūros reika
lams - A. Stepanienė.

Posėdi atidarė D. Baltutienė, pa
sveikindama susirinkusius tarybos na
rius ir supažindindama Juos su 
posėdžio tikslu, būtent, Kultūros 
tarybos planų sudarymu ir darbo 
gairių nustatymu šiai kadencijai. 
Vėliau ji padarė pranešimą apie 
ligšiolinės Kultūros tarybos veiklą.

1991 - 1992 metams Kultūros 
tarybos sudėtyje yra 52 asmenys iš 
kiekvienos ALB Apylinkės ir seniūni
jos. Adelaidėje, Melbourne ir Sydneju- 
je veikia 4-7 asmenų taryba, 
Hobarte Geelonge, Newcastle, Per- 
the, ir Brisbanėje yra po 2 narius. 
Kultūros tarybos tikslas - tobulinti 
ALB kultūrinę veiklą ALB Apylinkė
se, siekti efektyviau bendradarbiauti 
kultūrinėje srityje su Lietuva ir 
lietuviškais kultūriniais vienetais išei
vijoje, propaguoti lietuviškąją kultūrą 
Australijoje.

1991 metais pradėta: knygų plati
nimas bendruomenėje ir už jos ribų, 
suorganizuotos ir pravestos Adelaidė
je, Melbourne, Sydnejuje prof. Butri
mo paskaitos apie Lietuvos archeolo
giją. Šios paskaitos organizuotos 
kartu su Švietimo taryba ir Apylinkių 
valdybomis. Pradėtas gyvosios istori
jos rinkimas. Šis projektas pradėtas 
prieš du metus. Užrašomi vyresnio 
amžiaus veikėjų prisiminimai video- 
kasetėse, norint surinkti medžiagą 
bendruomenės archyvui, siekiant pa
ruošti publikacijas pagal surinktą 
medžiagą. Rūpinamasi lietuviškos 
muzikos laida Adelaidėje per 5UV 
radijo stot(. Programas paruošia ir 
praveda Kultūros tarybos narė Janina 
Vabolienė drauge su Švietimo tarybos 
pirmininke Isolda Poželaite - Davis ir 
kitais talkininkais. Užmegzti ryšiai su 
Žemaičių kultūros draugija, tikslu 
pasikeisti žiniomis ir leidiniais. D. 
Baltutienė yra šios draugijos atstovė 
Viktorijos valstijoje.

Kiti 1991 metais numatyti darbai: 
suruošti kultūrinę parodą Melbourno 
muziejuje, panaudojant eksponatus iš 
1990 metais Adelaidėje suruoštos 
parodos "Lithuanians Alive". Šią 
parodą buvo suruošus! J. Vabolienė. 
Jau užmegzti ryšiai su Melbourno 
muziejumi. Numatyta užrašyti visus 
ALB renginius j videojuostą, norint 
vieną egzempliorių palikti ALB ar
chyve, o kitą - bendruomenės 
bibliotekose. Keistis kultūrinėmis vi
deojuostomis su Lietuva. Pristatyti 
SBS TV stočiai tinkamus filmus 
transliavimui. Jau ruošiamas V. Baltu
čio filmas apie ALB Adelaidės 
lietuvių bendruomenės gyvenimą. IV 
- to ALB Teatrų festivalio, (vyksian
čio spalio 19 - 20 dienomis organiza
cinė talka jau susitarė, kad šiame 
festivalyje dalyvaus Adelaidės, Mel
bourno ir Sydnejaus teatrai. Vyksta 
paruošiamieji darbai. Stengiamasi at
gaivinti "Mūsų Pastogės" kultūrini 
priedą - "Polėkius", tuo sutelkiant 
galimybę publikuotis Australijoje gy
venantiems rašytojams ir kultūrinin
kams. Atkurti diskusijų klubą Mel
bourne (anksčiau čia veikė Čiurlionio 
vardo klubas). Jau kurį laiką panašus 
klubas veikia Newcastle. Planuojama 
iš Lietuvos pasikviesti 3-5 asmenų 
dainos - muzikini vienetą. Numatoma 
"Mūsų Pastogė" Nr.28 1991.7.15

remti kultūrini leidinį Lietuvoje apie 
mūsų bendruomenės narius, meninin
kus, kitus išeivijoje veikiančius kultū
rinius vienetus, veikėjus.

Toliau sekė trumpi kultūrininkų 
pranešimai, kuriuose kalbėjo Kultūros 
tarybos nariai iš visų vietovių: V. 
Baltutis ir E. Varnienė - Adelaidė, B. 
Žalys - Sydnejus, A. Stepanienė - 
Canberra, D. Baltutienė - Melbour- 
nas.

Vėliau buvo tartasi dėl kultūrinės 
veiklos pagyvinimo, pasidalinta turi
ma patirtimi. Paminėtinas pasiūlymas 
organizuoti knygų platintojų - biblio
tekų mylėtojų būrelius. Tokie būreliai 
jau veikia Adelaidėje, Melbourne. 
Pasiūlyta kaupti lituanistinę literatū
rą, rūpintis jos persiuntimu l tėvynės 
universitetus bei atskirų miestų 
bibliotekas. Bandoma gauti tinkamų 
lietuviškų filmų Australijos televizi
jos stotims. Tuo reikalu jau vyksta 
susirašinėjimas su Lietuvos kultūros 
ministerija. Svarstytas meninių vie
netų bei paskirų menininkų pakvieti
mas iš tėvynės. Tai turėtų būti 
daroma tik per ALB Krašto valdybą.

Palaikyti ryšius su australų kultūri
niais vienetais, nevengti juose daly
vauti. Užmegzti ryšius su australų 
teatrų vadovais - organizatoriais, dėl 
menininkų iš Lietuvos pasikvietimo. 
Rūpintis paskirti premiją jaunimui už 
kultūrini - visuomenini darbą. Buvo ir 
daugiau aptarta klausimų.

Adelaidės atstovas V. Baltutis, 
pasiūlė pravesti seriją gerai paruoštų 
paskaitų Australijos visuomenei apie 
Lietuvą ir lietuvius.

Posėdžio metu buvo pažymėta, kad 
Kultūros tarybos nariai, atskirų 
vietovių vienetai neturi nutolti nuo 
Apylinkių valdybų, bet glaudžiai 
dirbti drauge. Buvo pageidaujama, 
kad j atskirų vietovių kultūros 
tarybos vienetus įeitų bent po vieną 
nari iš Apylinkės valdybos. Pati 
Kultūros taryba yra ALB padalinys, 
veikiantis lygiagrečiai su Švietimo 
Taryba, bet atskirai nuo jos. Veiklos 
gairės nustatomos per dvimečius ALB 
Tarybos suvažiavimus.

Šis ALB Kultūros tarybos posėdis 
praėjo darbščioje, draugiškoje nuotai
koje, nors, atrodo, būtų pravertą dar 
kelios valandos, daugelio iškilusių 
klausimų gvildenimui.

B. Žalys

pusi. 4

PRISIMINIMAI IS KE LIONIŲ

Australijos informacijos centro vedė
jas Adelaidėje, Kultūros tarybos narys 
Viktoras Baltutis.

SKAUTŲ ŽIDINIO POPIETĖ
Liepos mėn. 7 d. Sydnejaus Skautų 

Židinys lietuvių visuomenei vėl su
ruošė jaukią "kelionių prisiminimo 
popietę", kurion susirinko pilna Lie
tuvių namų sallukė.

Popietę atidarė Židinio kanclerė 
Milda Karpavičienė, priminusi, kad 
visai nepastebėta praėjo Sydnejaus 
Skautų Židinio 35 - kerių metų 
įsikūrimo sukaktis. Daug laiko prabė
go nuo 1956 metų balandžio 22 - sios, 
kai dešimtukas dar jaunatviško am
žiaus skautų ir skaučių susirinko l 
pirmąją sueigą. Per tuos trisdešimt 
penkerius metus veikta ne tik skautų 
tarpe, bet ir visuomenei ruoštos 
įvairios kultūrinės popietės, "Konrado 
kavinės", radijo pusvalandžiai, talkin
ta Sydnejuje vykusiose Lietuvių 
Dienose, finansiniai remtos skautų 
stovyklos, spauda, Lietuvos našlaičių 
globos fondas. Tačiau daugiausiai 
buvo suorganizuota ekskursijų, jų 
būta net dvidešimties. Jau pora metų, 
kaip nutrūko Židinio ekskursijos, bet 
susidomėjimas jomis išlikęs gana 
stiprus.

Argentinos kaimo gyventojas.
"Kelionių prisiminimo popietę" 

pradėjo v.s.fil. Balys Barkus. Jis 
susirinkusiems papasakojo įspūdžius iš 
gegužės - birželio mėn. kelionės 
tėvynėn. Savo gana ilgokame praneši
me B. Barkus kalbėjo apie Lietuvos 
gyvenimo dabartį, jos ekonomiką, 
politiką, socialinio ir tautinio gyveni
mo puses, savo pasakojimą perpinda- 
mas lengvu jumoru.

Antroji kalbėjo ps. Ramunė Zinkutė 
- Cobb. Ji dirba veterinarinių medika
mentų gamybos bendrovėje ir profesi
niais tikslais lankėsi Argentinoje ir 
Brazilijoje. Ramunė savo pasakojimu 
nukėlė klausytojus i visiškai skirtingą 
"trečiąjį pasauli", kuriame daug 
vargo, klesti neregėto dydžio infliaci
ja, o kartu su skurdu žydi prabanga, 
nors ja naudojasi tik nedidelis 
gyventojų skaičius. Argentinos pam
pų gyvulių ūkiuose tebenaudojami 
arkliai, bandas dar tebegano raiti 
piemenys "gaučai". Brazilijoje var
gas, esąs, dar didesnis, kaip ir 
infliacija.

Trečioji pranešėja Martina Reisgie-

DR. KAZIO MARTINKAUS
POMIRTINIS STIPENDIJOS FONDAS

Stipendijų fondo komisija, susidedanti iš a.a. dr. Kazio Martinkaus tėvų ir 
sesers, chemijos mokslų dr. Vytauto Naručio, chemijos mokslų inžinieriaus 
Richard Jambor, finansininko Sauliaus Mikaliuko ir psichologijos mokslų dr. 
Algio Norvilo, apsvarstė gautus stipendijų prašymus ir iš gautų procentų 
nutarė skirti stipendiją: Zitai Prakapaitei, ruošiančiai daktaratą Pierre et 
Marie Curie universitete (Paryžius, Prancūzija), kraujo vėžio tyrimo srityje.

Ramunė Zinkutė - Cobb tarp argenti
niečių.
nė papasakojo savo įspūdžius iš 
kelionės i Šiaurinę Ameriką. Čia ji 
viešėjo gana ilgai ir išvažinėjo ją 
skersai ir išilgai. Savo pasakojimą 
Martina pailiustravo nuotraukomis, 
tenykšte spauda ir net tiek amerikie

tiškais, tiek ir lietuviškais suvenyrais.
Paskutiniuoju popietėje kalbėjo dr. 

Ramutis Zakarevičius. Jis beveik 
nespėjo sušilti kojų Australijoje po 
kelionės i Lietuvą, kurioje lankėsi 
kaip Pasaulio lietuvių mokslo simpo
ziumo Vilniuje, Kaune. Dotnuvoje ir 
Kernavėje dalyvis. Jo (spūdžiai iš 
kelionės tėvynėje labai optimistiški, 
šviesūs. Gerą įspūdi padarę lietuviai 
mokslininkai, mokslas čia nėra atsili
kęs nuo Vakarų pasaulio ir, sovietams 
išsinešdinus, Lietuva kilsianti, kaip 
ant mielių!.. Parduotuvės šiuo metu 
atrodė gana prastai, tačiau pagrindi
nių maisto produktų neatrodę, kad 
truktų.

Popietė užsitęsė ilgiau nei buvo 
numatyta, tad ir klausimams nebeliko 
laiko. Padėkoję prelegentams gausio
mis katutėmis, skirstėmės kas ( namus, 
o židlniečiai l savo sueigą. Apie ką 
joje buvo kalbėta, ką jie ten planavo, 
apie ką tarėsi - sunku pasakyti. 
Turbūt netrukus apie visa tai išgirsime 
ar iš darbų pamatysime.

B. Žalys
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POEZIJOS DIENOS ČIKAGOJE Rašo: Jurgis Janušaitis

Čikagoje, Lietuvių muzikos šven
tėje rado vietos ir kiti prasmingi mūsų 
renginiai, tuo praturtindami pačias 
muzikos dienas. Tad pabuvokime 
Poezijos dienose, kurios vyko gegužės 
mėn. 17 dieną Jaunimo centre, 
mažesnėje salėje. Šių dienų pava
dinimas buvo "Žemė", taigi, manau, 
kad čia bus prisiminti anų metų 
jaunesniosios kartos poetai, vadinami 
"žemininkais". Šios poezijos dienos 
vyko jau keturioliktąjį kartą. Jas 
pradėjo ruošti ir programas organi
zuoti, pasitelkdamas talkon savo 
kolegas, Čikagoje gyvenantis poetas - 
"žemininkas" Kazys Bradūnas. Vėliau 
poezijos dienų organizavimą perėmė, 
ir dabar tebevykdo, Jaunimo centro 
pagalbinis moterų klubas, kuriam, 
vadovauja Salomėja Endrijonienė.

Šias Poezijos dienas pradėjo Salo
mėja Endrijonienė, pasveikindama 
programos dalyvius ir organizatorius, 
palinkėdama, kad ši graži tradicija 
būtų tęsiama ir sekančiais metais 
turėtume švęsti penkioliktąsias Poe
zijos dienas. Šių dienų programą 
ruošė "Antro kaimo" prievaizdas 
Algirdas T. Antanaitis, o ją atliko 
"Antrojo kaimo” aktoriai.

Prasmingą, įžvalgią paskaitą, anali
zuojančią "žemininkų" Juozo Kėkšto, 
Kazio Bradūno, Alfonso Nykos - 
Niliūno, Vytauto Mačernio ir Henriko 
Nagio poeziją, skaitė prof. Rimvydas 
Šilbajoris. Pradžioje iš juostos pasi
girsta Alfonso Nykos - Niliūno 
"Išduotas medis” ir Kazio Bradūno 
"Tušti paliktieji namai" (muzika 
Juliaus Štarkos), dainuoja Antanas 
Pavasaris. Juozo Kėkšto keletą pa
rinktų eilėraščių skaitė "Antro kai
mo” aktoriai Eugenijus Būtėnas, Alida 
Vitaitė ir Leonas Narbutls. Po jų iš 
Juostos pasigirsta G. Čepkauskienės 
su choru dainuojama H. Nagio 
"Motinos rauda”, muz. Aleksandro 
Stankevičiaus.

Vytauto Mačernio tris eilėraščius 
skaito Eugenijus Būtėnas, Valentinas 
Masalskis, Agnė Klžienė ir Algirdas, 
Titus Antanaitis. Ir vėl iš Juostos 
pasigirsta "Lenkiamės Tau”, muz. A. 
Stankevičiaus.

Po pertraukos tęsiama H. Nagio 
"Malda", kurią atliko jungtinis Mont- 
realio choras, muz. A. Stankevičiaus, 
ir Alfonso Nykos - Niliūno "Motinos 
dalia". Alfonso Nykos - Niliūno 
kūrybą perteikė A. T. Antanaitis ir 
Eugenijus Būtėnas. Pluoštą Henriko 
Nagio eilėraščių skaitė Liūne Sutema, 
o iš Juostos girdėjome dainuojant 
Aldoną Stempužienę - Švedienę 
"Prisijaukinsiu sakalą", muz. Jono 
Švedo ir "Prisikėlimo himną", muz. A. 
Stankevičiaus, kurį atliko jungtinis 
Montrealio ir Otavos mergaičių "Ra
munėlės" chorai.

Gyviausia ir įdomiausia Poezijos 
dienų dalis buvo K. Bradūnas - poetas 
"žemininkas",, atstovavęs visiems 
gyviems Ir įnirusiems "žemininkams". 
Gyvųjų t;arpe jau nebėra Juozo 
Kėkšto Ir Vytauto Mačernio. Kiti dėl 
svarbių priežasčių į šventę negalėjo 
atvykti, todėl publika su dideliu 
džiaugsmu sutiko K. Bradūną, kuris 
labai įdomiai, su humoro interpretaci
jomis, paryškino Poezijos dienų reikš
mę bei savo kūrybą ir paskaitė gerą 
pluoštą anksčiau ir dabar sukurtos 
savo kūrybos.

Poezijos dienos ir šį kartą susilaukė 
visuomenės dėmesio, kur susirinko 
gausus poezijos mylėtojų būrys ir, tuo 
pačiu, buvo gražiai prisiminti ir 
pagerbti mūsų šaunieji poetai - 
"žemininkai".

§ Europos šalių bendrijos užsienio 
* reikalų ministrų grupė lankėsi Jugo
slavijoje bei nepriklausomomis res- 

publikomis pasiskelbusiose Slovėnijoje 
|ir Kroatijoje. Jų vizito tikslu buvo 
i noras pabandyti sustabdyti šiame

Graži akimirka iš Premijų šventės Čikagoje. Premija apdovanojamas ^regione įsiliepsnojantį pilietinį karą, 
žurnalistas Antanas Juodvalkis. Nuotraukos kairėje aktorė Nijolėj po jęruvinų kovų, susidūrimų ir 
Martinaitytė, vadovavusi šventės programai, ir JAV LB Kultūros tarybos^aĮ^ima(-umų t>ei Jugoslavijos karinės 
pirmininkė Dalia Kučėnienė.

Nuotrauka Jono Tamulalčio

PREMIJŲ ŠVENTE 
.... , . , „ t . ,, , ,, .< veiksmais pavyko priversti palestinie-būdingi, ženklinantys kūrėjo siekius. , . .... . , j , , .. .. . ... (įčių organizacijos PLO kariniusdall-bei įnašą į įvairias kūrybos sritis. > . . .. „ ... ,_ „ ,., nius perduoti jiems savo artileriją irPremijoms lėšas skyrė Lietuvių J, , , , , , _.,,, . § kitus sunkiuosius ginklus Sidono apy-Fondas, o literatūros premijai 3000 ?., ...
dolerių paskyrė JAV LB Krašto 1 .’,. . . .

,, .H ,, . ... , . .. .. . . J Nuginklavęs palestiniečius, Leba-valdyba. Pažymėtina, kad, įteikiant k ... . . . , ,, . .., ,, , , ? nonas tikisi priversti Izraelį evakuotilaureatams premijas, ekrane ar skaid- Ų .. . . .. . , , . 3 jo užimtą apsaugos zoną Lebanonorėse buvo rodomos laureatų gyvenimo , ..... XI < pietuose. *detalės, tačiau gaila, kad ne visų $ 
laureatų gyvenimo būdas buvo su- * Buvęs Sovietų Sąjungos užsienio 
prantamas, stokota Išsamesnio paaiš- ■? reikalų ministras Eduardas Ševarna- 
kinimo. Tik teatro premijos laureatas ) dzė viešai išstojo iš komunistų 
Vytautas Valiukas, pats rodydamas < partijos. E. Ševarnadzė aktyviai remia 
skaidres, apibūdino savo darbų mo-§ naujai įsikūrusį Demokratinių refor- 
mentus. §mų sąjūdį. *

Reikia pasidžiaugti, kad Premijų § m. Gorbačiovas atšaukė ypatingo- 
šventė Čikagoje praėjo pakilioje, §6jos padėties stovį Azerbaidžano - 
Iškilmingoje nuotaikoje, gražiai pa- * Armėnijos pasienyje, kuris buvo 
gerbti įvairių sričių kūrybos kūrėjai, | |vestas prieš pusantrų metų. 
Jiems išreikšta priderama pagarba. ? *

Pažymėtina, kad per visas Premijų , Kinija ir Didžioji Britanija galutinai 
šventes buvo atrinkta ir apdovanota į susitarė dėl naujo aerouosto statybos 
72 įvairių sričių kūrėjų. * Hong Konge. Tam, kad šiai statybai

JAV LB Kultūros Taryba, puoselė- § būtų gautas Kinijos sutikimas, Brita- 
dama šią gražią tradiciją, ir toliau § nijai teko padaryti visą eilę nuolaidų 
skatina mūsų kūrėjus išeivijoje neap-'§ finansinių įsipareigojimų, 
leisti kūrybos laukų, ir dirbti dar* *
intensyviau, o sekančiais metais, be | f*0 ilgokų derybų Etiopijos politinės 
abejo, turėsime progos ir vėl sveikinti ? grupės priėmė nutarimą, kuris etni- 
naujus laureatus. ? nėms grupėms pravedus referendumą,

Po iškilmių buvo šauni vakarienė, §leis atsiskirti nuo Etiopijos. Specifi- 
kur dar Ilgai buvo dalijamasi maloniais § niai toks referendumas garantuotas 
šventės įspūdžiais. § Eritrėjos gyventojams dviejų metų

T rrTT tmri? § bėgyje, jei, Eritrėjai atsiskyrus, Etlo-
LLJCj 1 U VOJJL § pija galės naudotis jos teritorijoje

Tragiškų 1941 m. birželio įvykių^ esančiu Assabo uostu.
atsiminimui Išleista nauja lietuviškų^ *
pašto ženklų laida. Seriją sudaro trys< Pelkėse Basros srityje tebesislepia 
skirtingos nominalinės vertės trlkam-žtarp 30 ~ 100 tūkstančių šiltų 
pės formos ženklai. Projektus sukūrė^sukilėlių bei jų šeimų. Irakas vėl 
dailininkas Jokūbas Zovė. įj pradėjo šią sritį apšaudyti artilerija,

* į; kas iššaukė Jungtinių Tautų protestą.
Lietuvos medicinos akademijos* Alžyre jau mėnuo tęsiasl 

rektoriumi išrinktas profesorius Vilius* musulmonų fundamentalistų sukeltos 
Grabauskas, dirbęs centrinės moksli-Siau5ės privedusios prie apguitiea 
nio tyrimo laboratorijos direktoriumi, | stovio (vedlmo. Alžyro saugumo 
o prieš tai septynerius metus vadove- ^organai, bandydami nuslopinti riaušes, 
vęs tarptautiniam infekcinių ligų užėmė fundamentalistų būstines ir 
departamentui Šveicarijoje. §suėmė ąple 2.500 aktyvistų.
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Sekančią dieną po Poezijos dienų, 
gegužės 18 d. vėl skubame į Jaunimo 
centrą. Šį kartą čia Jau didesnis 
renginys - JAV LB Kultūros Tarybos 
vienuoliktoji Premijų šventė. Šioje 
šventėje bus pagerbti 1990 metų 
laureatai iš įvairių sričių. Jų net 
keletas. Speciali komisija atrinko 
sekančius laureatus: dailės premijai - 
Algimantą Kezį, žurnalisto - Antaną 
Juodvalkį, literatūros - Kostą Ast
rauską, teatro - Vytautą Valiuką, 
muzikos - Alvydą Vasaitį, radijo - 
Petrą Viščinį. Jaunimo centro salė 
pilna dalyvių. Grojant maršui, su 
garbės palydomis į salę įvedami 
laureatai, dvasiškiai, garbės svečiai iš 
JAV LB Kultūros Tarybos. Svečiams 
užsiėmus vietas, didingai nuskamba 
Lietuvos himnas, palydimas Lietuvos 
operos styginių ir pučiamųjų kvarte
to.

Kun. Juozas Vaišnys maldoje prašo 
Aukščiausiojo palaimos mūsų kūrė
jams, kurių darbai prasmingi mūsų 
tėvynei Lietuvai. JAV LB Kultūros 
Tarybos pirmininkė Dalia Kučėnienė 
Išryškina išeivijos kūrėjų svarbą, 
dėkoja jiems už našius darbus, kuriuos 
įvertina simbolinėmis premijomis.

Lietuvos generalinis konsulas Vac
lovas Kleiza sveikina laureatus, 
pasidžiaugdamas jų našiais kūrybos 
darbais, kviečia visas kūrybines Jėgas 
jungtis su kovojančia už laisvę ir 
nepriklausomybę lietuvių tauta.

Šios Premijų šventės programai 
sumaniai vadovavo Kultūros Tarybos 
vicepirmininkė Nijolė Martinaitytė, 
trumpai aptardama kiekvieno laurea
to ryškesnius veiklos ir kūrybos 
darbus. įteikiant premijas, kiekvieną 
laureatą scenon palydėjo LB atstovai, 
kur apart premijų buvo apdovanoti 
specialiais medaliais, kuriais Dalia 
Kučėnienė juos ir papuošė.

Pasiėmęs premiją, kiekvienas laure
atas Išsakė savo "credo". Kiekvieno 
jų žodžiai buvo trumpi, tačiau

TRUMPAI 
IŠ VISURf

iš einamų pareigų dėl sveikatos 
Į pasitraukus ilgamečiu! pirmininkui 
įį Oliver Tambo, Afrikos tautinis kon- 

gresas naujuoju pirmininku išrinko jo 
įį pavaduotoją Nelson Mandela. N. 
§ Mandelos buvusį postą perėmė 79 
§metų amžiaus Walter Sisulu.
§
§ Nepasisekus pagrobti, Sydnejaus 
* Mosmano priemiestyje nežinomi pik- 

tadariai dienos metu nušovė pasauli- 
nio garso širdies ligų specialistą, 

i chirurgą Victor Chang.

§ Liepos mėnesio 17 dienų Sydnejuje 
§ įsisteigė Australijos respublikonų są- 
*jūdis, savo uždaviniu nusistatęs Aus- 
| traliją paskelbti respublika iki 2001 
^metų sausio mėn. 1 dienos.
£ Šio sąjūdžio įsteigimas iššaukė 
^priešingų Jėgų grupuotę siekti, kad 
| Australija palaikytų glaudžius ryšius 
iįsu Didžiąja Britanija ir monarchija.

§ vadovybės grąsinimo, prieita prie 
* netvirtų paliaubų.

Lebanono kariuomenei kariniais
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IV PASAULIO LIETUVIŲ SPORTO 
ŽAIDYNIŲ DALYVIAI IŠ AUSTRALIJOS

SPORTO NAUJIENOS

VADOVAI
ALFAS pirmininkas Ragauskas Romas, Išvykų pirmininkas ir ALFAS 

iždininkas Skimblrauskas Arūnas, vadovas Iš Sydnejaus "Kovo" Antanas 
Laukaitis, Melbourno sporto klubo pirmininkas Mickus Rimas, vadovė iš 
Melbourno "Varpo" Dagienė Judita, išvykų vadovas ir ALFAS sekretorius 
Kesmlnas Antanas, Išvykų vadovas Dagys Raimundas.

VYRŲ KREPŠINIS
Treneris Andrlejūnas - Poglrskis Petras, vadovas Talanskas Aleksas.

Adomavičius Paulius, Kapočius Petras, Mačiulaitis Markus, Sadauskas 
Dovydas, Vyšniauskas Raimundas, Wallis Michael, Zdanius Tomas, Dagys 
Saulius, Starlnskas Edvardas.

BERNIUKU KREPŠINIS
Skimblrauskas Lukas ir Mickus Arūnas.

VETERANŲ KREPŠINIS
Mickus Rimas, Skimblrauskas Arūnas.

MOTERŲ KREPŠINIS
Treneris Šutas Stasys, vadovė Dagienė Judita.

Andrlejūnas - Pogirskis Rita, Balnfonytė Daina, Kosloi Laimutė, 
Šutaltė Yvette.

MERGAIČIŲ KREPŠINIS
Skimbirauskaitė Lisa ir Mickutė Daina.

VYRŲ TINKLINIS
Treneris Sauka Gediminas, vadovas Dagys Raimundas.
Baltrūnas Andrius, Kapočius Algis, Kosloi Dieter, Mickus Rimas, Pečiulis 

Jonas.
SLIDINĖJIMAS

Dagys Raimundas, Dagienė Judita, Kesminas Antanas, MuleviCienė 
Jadvyga.

BURIAVIMAS
G akas Rymantė ir Kašauskas Jonas.

'' “ PLAUKIMAS
Kovalskis Arūnas.
ŠACHMATAI
Rimkus Stasys.

VYRŲ STALO TENISAS
Ablonskis Juozas, Balnionls Algirdas, Donela Juozas, Mulevičius Pranas.

MOTERŲ STALO TENISAS
Wallis Nita ir Vaboltenė Zita.

BILIJARDAS
Baltrūnas Petras, Juraitis Stasys, Linas Komas, Liniaupkas Robertas, 

Taparauskas Edvardas.
IV - se Pasaulio lietuvių sporto 

žaidynėse dalyvaus penkiasdešimt 
sportininkų iš Australijos. Pagrindinė 
Australijos lietuvių sportininkų grupė 
l Lietuvą Išvyksta liepos mėnesio 20 - 
21 dienomis. Kartu su sportininkais 
keliaus Ir švedai.

iš Adelaidės septyni sportininkai 
Išskrenda liepos 20 dieną (šeštadieni), 
12.45 vai. po pietų; iš Sydnejaus 
devyni sportininkai išskrenda liepos 
mėnesio 21 dieną (sekmadienį), 8.45 
vai. ryte ir iš Melbourno dvidešimt 
keturi sportininkai išvyksta liepos 
mėnesio 21 dieną (sekmadienį), 4 vai. 
po pietų. Likusieji vyksta pavieniui 
Ir skirtingu laiku. Prie Melbourno

GALVĖS EŽERE AŠTUONVIETĖ IŠ 
MELBOURNO

Praėjusį savaitgalį surengtoje tra
dicinėje "Gintarinių irklų" irklavimo 
regatoje pirmą kartą dalyvavo Mel
bourno "Power House” klubo vyrų 
aštuonvtetė, kurioje irkluoja lietuvis 
Rolandas Baltutis. Tai atsakomasis 
vizitas po Klaipėdos įgulos kelionės į 
Australiją. Pirmą dieną svečiai užėmė 
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grupės prisijungė vienas sportininkas 
iš Hobarto ir trys iš Geelongo.

Keliaujantys sutiks Singapūre ir visi 
kartu liepos 22 dieną (pirmadienį) 
išskrenda į Maskvą, o iš ten tiesiai į 
Lietuvą.

Liepos mėnesio 23 dieną, 3.45 vai. 
po pietų Australijos lietuvių sporti
ninkų delegacija atskrenda į Vilnių.

A. Skimblrauskas
Išvykos komiteto vadovas

Visų Australijos lietuvių vardu, 
"Musų Pastogės" redakcija Australi
jos lietuviams sportininkams linki 
laimingos kelionės ir geros sportinės 
sėkmės Lietuvoje!

ketvirtą vietą, o antrą dieną - trečią. 
Abu kartus laimėjo Klaipėdos aštuon- 
vletė (yrlnlnkas Zigmantas Gutaus
kas).

Regatoje taip pat rungtyniavo 
irkluotojai iš Rusijos, Ukrainos, Mol
dovos Ir Estijos. Daugumą rungčių 
laimėjo šeimininkai.

Iš pasaulio taurės turnyro Portuga
lijoje, laimėję medalius, namo sugrįžo 
Australijos Jaunių futbolininkų ko
manda. Aerouoste jaunieji futbolinin
kai buvo sutikti, kaip didvyriai - tarp 
turnyre dalyvavusių 103 šalių futboli
ninkų, Australijos jauniai laimėjo 
ketvirtąją vietą.

Australijos Jaunių ir taurės nugalė
tojų portugalų susitikimą, stebint 
120.000 žiūrovų, rezultatu 0:1 aus
tralai pralaimėjo ir tokiu būdu 
nepateko į turnyro finalą. Tačiau 
australų komandos treneris L. Schei- 
nflug spaudos atstovams pareiškė, kad 
tai vis tiek yra neparastai didelis 
pasiekimas, jaunieji Australijos futbo
lininkai išgarsino savo šalį visame 
pasaulyje ir ta prasme Jie yra tikri 
didvyriai.

Garsiausiame pasaulio lauko teniso 
turnyre Wlmbledone šiais metais 
moterų lauko teniso taurę laimėjo 
Vokietijos tenisininkė Steffi Graf, 
nugalėjusi Gabrielę Sabatini iš Argen
tinos. Sužaidusi dvi valandas trukusį 
žaidimą, stebint 13.000 žiūrovų ir 
esant 32 laisnfų karščiui, turnyro 
nugalėtoja gavo nugalėtojos taurę ir 
471 tūkstantį dolerių.

PARAMA SPORTO VEIKLAI
Sydnejaus lietuvių klubo valdyba, suprasdama didelę IV Pasaulio lietuvių 

sporto žaidynių reikšmę ir sunkią finansinę padėtį, paskyrė žaidynėms 1000 
dolerių paramą, kuri per Australijos fizinio auklėjimo sąjungos pirmininką R. 
Ragauską perduota į Lietuvą.

Australijos lietuviai sportininkai jaučiasi dėkingi Sydnejaus lietuvių klubo 
valdybai už šią žaidynėms suteiktą paramą.

LUOKĖS LIGONINEI AUKOJO
Vietoje gėlių, Juliaus Dambrausko 

pagerbimui. Jo tėviškės Luokės ligoni
nei paremti aukojo:

po 100 dolerių - Gervase ir Janet 
Llddy, D. Ir A. Rowntree Ir M. 
Kavaliauskienė, Daniel ir Natasha 
Daniels;

po 50 dolerių - G. ir D. Žemkalnlal, 
G. ir D. Umbražiūnal, V. G. Aras, V. 
Ir L. Petrauskai, H. Bakaitis;

40 dolerių - V. ir R. Harper;
po 30 dolerių - A. ir A. Adomėnai, 

D. ir V. Gulbinai, P. ir E. Eyles, Henry 
Ir Jenny, D. ir D. Bleri, E. Kubbos;

po 25 dolerius - Iz. Jonaitis, V. 
Stelemekas, I., B. Ir L. Bieliūnai;

po 20 dolerių - V. ir M. Bukevičiai, 
R. Baltramiejūnas, R. ir S. Blansjaar,

PERTHE
PAVERGTŲ TAUTŲ SAVAITĖ

Eukumeninės pamaldos bus laiko
mos liepos mėn. 21 d. (sekmadienį), 3 
vai. po pietų šv. Jurgio katedroje 
(anglikonų), HaySt., Perth (už miesto 
Rotušės į East Perth pusę).

Tautinių vėliavų nešėjai renkasi 
katedros šventoriuje pusvalandžiu 
anksčiau.

Eisena Kings parke ir vainikų 
dėjimas prie Žuvusiųjų karių pamin
klo įvyks liepos mėn. 28 d. (sekmadie
nį), 3 vai. po pietų.

(vairios grupės su tautinėmis vėlia
vomis renkasi prie karalienės Viktori
jos paminklo apie 2.30 vai. po pietų.

Kviečiame visus lietuvius gausiai 
dalyvauti pamaldose lr eisenoje.’

Pertho Apylinkės valdybą papildyti 
sutiko Jaunosios kartos atstovė G. 
Kllmaitytė. šiuo metu Pertho Apylin
kės valdyba susisėda iš sekančių 
narių:

pirmininko kun. dr. A. Savickio, 4a 
Kirkham Hili Tee., Maylands, tel. 272

Vyrų lauko teniso finale susitiko du 
Vokietijos sportininkai - geriausias 
pasaulio lauko tenisininkas Boris 
Becker ir dar mažai žinomas Michael 
Stlch. Boris Becker Jau yra pernai 
laimėjęs šio tyrunyro nugalėtojo 
vardą, tačiau antrasis Jo bandymas 
nebuvo sėkmingas. Finalinio susitiki
mo rezultatas buvo 6:4, 7:6, 6:4 ir 
1991 metų Wimbledon turnyro čem
pionu tapo Michael Stich.

Moterų tinklinio turnyre Hong 
Konge Kinijos moterų tinklinio ko
manda nugalėjo Jungtinių Amerikos 
Valstijų moteris rezultatu 3:1. Šiame 
turnyre dalyvavo 4 valstybių tinkll- 
ninkės ir nugalėtojoms teko 131 
tūkstančio dolerių prizas.

į IV Pasaulio lietuvių žaidynes 
vyksta apie 170 Kanados lietuvių, iš 
Jų apie 70 sportininkų.

Buvę Vilniaus "Žalgirio" futboli
ninkai Valdas Ivanauskas Ir Arminas 
Narbekovas baigia žaisti savo pirmąjį 
sezoną Vienos "Austrijos" klube.

Iš viso Austrijos ir Vokietijos 
futbolo komandose šiuo metu žaidžia 
dešimt futbolininkų Iš Lietuvos.

K. Bitlnienė, O. Meiliūnienė, J. 
Traška, D. ir S. Skoruliai, J. ir V. 
Doikal, J. Heskis, A. Bieliūnas, P. ir J. 
PuUlnen, B. ir T. Vingiliai, A. 
Glllauskas, N.Venclovienė, K. ir I. 
Bagdonavičiai, J. Ir O. Maksvyčiai, A. 
Spyger, John Storey, M. ir L. Cox ir O. 
Dainienė, A. Srutis, D. Binkienė;

po 15 dolerių - Lesley Burgess, M. 
Sidzikauskas;

po 10 dolerių - A. ir L. Kramilial, 
V. Šniukšta, K. Šniukšta, J. Kraucevi- 
Clus, P. D. (neiškaitoma), M. Labutie- 
nė, J. A. Muscat, R. J. Muscat, T. C. 
Muskat, E. Badauskienė.

Viso surinkta 1395 doleriai. Aukas 
rinko Dana Binkienė.

4485;
sekretorės dr. G. Klimavičienės, 92 

Thelma St., Como, tel. 367 2542;
iždininkės G. Klimaltytės, 15/14 

Queens Crsc., Mt. Lawley, tel. 272 
4164.

Dariaus ir Girėno minėjimas ruošia
mas kiek pavėluotai - rugpjūčio 4 d. 
(sekmadienį), kadangi liepos mėnesio 
sekmadieniai užimti kitais renginiais.

Po lietuviškų pamaldų tautiečiai 
renkasi į Lietuvių namus South 
Perthe, kur bus bendri pietūs, minėji
mas ir loterija.

Tautiečiai kviečiami gausiai daly
vauti pamaldose Ir minėjime, o taip 
pat maloniai prašome paaukoti fantų 
loterijai.

Aukos
Mūsų Pastogei

Pankcvičins Vic. $ 10
V. Palavikas Vic. $ 7

5. Marcinkienė ' Vic. $ 5
J. Mičiuiicnė Vic. $ 30
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ŠVIETIMO TARYBOS PRANEŠIMAS
4. Liudai Lenkauskienei, Gedimino g-vė 82-31 Kaišiadoryse, labai reikia 
anglų kalbos vadovėlių ir kitos mokslinės literatūros. Kolegė Liuda dėsto 
anglų kalbą Kaišiadorių vidurinėje mokykloje. 1-no kg knygų persiuntimas 
kainuoja $9.40 siundant paprastu, ne oro, paštu.
5. Savaitgalio mokyklų mokinių rašinių KONKURSAS Įvyks spalio mėn. 19 
ir 20 dienomis (priklausomai ar mokyklos veikia šeštadieniais ar 
sekmadieniais). Visoms mokykloms jau išsiuntinėtos konkursinės temos. 
Mokiniai paskirstyti pagal amžių i šias kategorijas: 6,7,8 metų, 8-12 metų, 
12-14 metų, ir 15 plus metų. Konkursinius rašinius labai prašau nedelsiant 
pasiųsti konkurso žiuri komisijos pirmininkei Kliaudijai Vanagienei, 7/75 
Leslie St Woodville Park, Sa 5011, Tel. /08/ 45 9361.

6. Gavau nemaža klausimų dėl kitų kalbų asmenvardžių rašymo. Dr. Sauliui 
Varnui pavyko gauti naujausias žinias šiuo klausimu. Toliau seka "Krantų" 
žurnale Nr. 9 - 1989 m. 71 - 72 puslapiuose išspausdinta ištrauka.

"... pastaruoju metu Lietuvoje vis labiau Įsigali autentiškos asmenvardžių 
formos. Jų vartojimą mokslinėje, informacinėje ir specialioje literatūroje 1984 
m. gruodžio 20 d. nutarimu oficialiai įteisino Lietuvių kalbos komisija, o 
Lietuvių kalbos ir literatūros institutas parengė taisykles, pagal kurias prie 
originalo rašyba pateiktų asmenvardžių rišliame tekste dedamos lietuviškos 
galūnės. Tos taisyklės, taip pat patvirtintos lietuvių kalbos komisijos, 
skelbiamos leidinyje "Lietuvių kalbos rašyba ir skyryba” (Red. 2-sls 
pataisytas leidimas, parengė N. Sližlenė Ir A. Valeckienė), Vilnius "Mokslas" 
1989".

a. Prie straipsnių pavadinimų, straipsnių gale ir informacinėse nuorodose 
autentiški asmenvardžiai patelkiami be pridėtų lietuviškų galūnių: Arthur 
Miller, Enzo Pellai ir pan.

b. Rišliame tekste (sakiniuose) prie asmenvardžių, kurių originalios formos 
baigiasi tariamu priebalsiu, lietuviškos linksnių galūnės paprastai dedamos be 
apostrofų, pvz.: Rembrandtas, Rembrandto,... Becketas,... Duererls,... 
Hofmannsthalis.

c. Kai asmenvardis baigiasi tariamu priebalsiu, po kurio eina netariama 
balsė ar priebalsė, lietuviškos Unksnių galūnės rišliame tekste dedamos po 
apostrofo, pvz.: Baudelaire'as, Baudelalre'o... Chateaubriand’as, Cha- 
teaubrland’o...

d. Prie asmenvardžių, kurie baigiasi kirčiuotu balsiu, jokios lietuviškos 
Unksnių galūnės nededamos, taigi visais atvejais rašoma: Rousseau, Debussy,. 
Cocteau ir pan.

d. Prie asmenvardžių, kurie baigiasi kirčiuotu balsiu ir netariama priebalse, 
jokios Uetuviškos Unksnių galūnės nededamos, pvz.: Corot, Rouault, Leger, 
Camus.

e. Kai asmenvardis baigiasi nekirčiuotu balsiu, vardininko (paprastai ir 
gaUnlnko) galūnė taip pat nededama, pvz.: Goethe,Galsworthy. Kitų Unksnių 
galūnės gali būti, pvz.: Goethe'l, Manzoni’ui ir pan.

f. Prie moterų pavardžių galūnės niekada nededamos.

7. Labai prašau atsUlepti visus moksleivius, o taip pat studentus, kurie š. m. 
gale ar ateinančių metų pradžioje žada patobulinti Uetuvių kalbos žinias 
Vasario 16-tos gimnazijoje. Primename, kad Lietuvoje, VUniuje veikia 
"Lietuvių namai" kur lietuvių kalbos mokosi jauni lietuviai, suvažiavę nuo 
Kamčiatkos iki Karaliaučiaus.
Adresai: Hernn A. Šmitas, Litauisches Gymnasium, Lampertheim Huettenfeld 
4 D 6840 Bundesrepublik Deutschland;

Lietuvos RespubUkos Kultūros ir švietimo ministrui Dariui Kuoliui, 
A. Volano g-vė 2-7, Vilnius 232691. Tel.: 00 11 70 122 622483.

N.B.: galima taip pat rašyti ministro pavaduotojo Aurimo Juozaičio ir Ryšių 
su tautiečiais užsienyje tarybos pirmininko Arvydo Antanaičio vardu.

8. Adelaidiškio režisieriaus Algio Butavičiaus pastangomis Lietuvos Jau
nimo teatras, vadovaujamas Eimunto Nekrošiaus, yra pakviestas dalyvauti 
1992 m. įvyksiančiame Adelaidės meno festivalyje. Iš festivalio direktoriaus 
Rob. Brookman sužinota, kad Jaunimo teatras, greičiausiai, suvaidins "Dėdę 
Vanią", "Pirosmani, Pirosmani" ir gal net "Karalių Lyrą". Jaunimo teatras 
turėjo dideli pasisekimą JAV ir Edinbourgh meno festivaliuose. Kritikai 
nesigailėjo komplimentų jų vaidybai ir veikalų pastatymui. Apie Jaunimo 
teatrą labai palankiai atsiliepė ir pagarsėjęs JAV rašytojas Arthur Milleris-

Be to, tikimasi, kad per Adelaidės meno festivali, taip vadinamajam "Fringe 
Festival", išgirsime muzikini ansambli Iš Lietuvos.

9. ALB Švietimo tarybos pirmininkė išvyksta Lietuvon liepos gale. Ten 
numatyta apie 6 mėn. mokytojauti, daugiausiai Lietuvos provincijos gim-

REMKIME 
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 

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

nazijose. Jei kas norėtų savo buvusiai gimnazijai (dabar jos vadinamos vidu
rinėmis mokyklomis) perduoti linkėjimus ar koki mažmoži, mielai pasitar
nausiu. Tokiu atveju prašau kuo skubiausiai kreiptis šiuo adresu:

Isolda I. Poželaitė - Davis, 6/365 Military Rd., Henley Beach, SA 5022. Tel. 
(08) 356 2617.

10. Lietuvoje švietimas yra sunkioje būklėje. Jei kas pageidautų ji finansi
niai paremti, malonėkite kreiptis | ALB Švietimo tarybos pirmininkę. Suteiksiu 
paskutines informacijas.

Isolda I. Poželaitė-Davls
ALB Švietimo tarybos pirmininkė

Sydnejaus lietuvių teatro "Atžala" aktoriui ir režisieriui

Juliui Dambrauskui
mirus, jo žmoną, šeimą ir "Atžalos" teatro narius nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime.

Adelaidės lietuvių teatras
"Vaidila"

A. + A. Antanui Lėveriui
mirus, žmonai Onutei ir sūnų bei dukros šeimoms reiškiame nuoširdžią 
užuojautą ir kartu liūdime.

P. ir J. Kušleikai
G. ir T. Medeliai

A. + A. Antanui Lėveriui
mirus, žmoną ir šeimą giliai užjaučiame.

Sydnejaus lietuvių klubo valdyba

Sv. Rašto tyrinėtojų skelbimai
Pripildyti Dvasia

Šventasis Raštas sako: "Būkite 
pripildyti Šventosios Dvasios:. (Efez. 
5:18). Kaip tuščias ir bereikšmis būtų 
tasai pareiškimas jei Šventoji Dvasia 
būtų ypata! Kuomet mes pripažįsta
me. kad tai yra tik Dievo galybė arba 
įtaka, naudojama krikščioniškame gy- 
venimedaugiausiaper Jo rašytąjį žodį, 
tuomet mes galime suprasti kaip mes 
galime turėti daugiau ar mažiau 
įtakos mūsų gyvenimuose. Norint būti 
pripildytais Dvasia reikia ištuštinti 
save ir padėti šalin savo valią. Paskui 
reikia uoliai ir atydžlai tyrinėti Dievo 
Žodį ir stengtis vykinti visus jo 
teisingus patarimus.

Šventajame rašte pasakyta, kad 
krikščionys yra "užanspauduotl" arba 
"paženklinti" ar pažymėti šventąją 
pažadėjimo Dvasia". (Efez. 1:13). 
Rašant Senąjį Testamentą Dievo 
Dvasia taip vadovavo pranašų min
tims, kad Jie parašė daug pažadėjimų, 
kurie buvo ir bus teikiami savo 
ištikimiesiems. Naujasis Testamentas 
taip pat parašytas tiesioginiu Dvasios 
ir Dievo galybės vadovavimu, ir jame 
parašyta dar daugiau pažadėjimų, 
kuriais Dievas garantuoja nugalėjimą 
per Kristų kiekvienam ištikimam 
Viešpaties pasekėjui. Tokiu būdu jis 
"pažymi" mus savo pažadėjimais, 
užtikrindamas, kad jei mes būsim jam 
ištikimi, Jis sutelks mums malonės ir 
pagelbos kiekviename reikale; o 
prisikėlime iš numirusiųjų suteiks 
mums gyvenimo vainiką.

Kalbant apie Šventosios Dvasios 
veikimą krikščionių gyvenimuose, dar

yra vartotas žodis "liudijimas". Apaš
talas sako, kad ta "pati Dvasia duoda 
liudijimą mūsų dvasiai, kad mes esame 
Dievo vaikai". (Rom. 8:16). Ir tas 
dalykas aiškus ir suprantamas. Visame 
Dvasios įkvėptajame Rašte yra para
šyta apie įvairius žingsnius ir prityri
mus krikščionių, kurie ištikimai daro 
Dievo valią. Kurie patyrė, kad Dievas 
laimina juos, kuomet jie seka Švento
sios dvasios vadovystę laikydamiesi jo 
Žodžio, tie turi "liudijimą", kad 
Šventosios Dvasios atglmdymu Jie 
buvo priimti I Dievo šeimyną lr taip 
pasidarė Dievo vaikais.

"Ant Viso Kūno"
šventosios Dvasios arba Dievo 

galybės veikimas nėra skirtas vien tik 
šiam amžiui. Šventasis Raštas parodo, 
kad tūkstantmetinio Kristaus kariavi
mo metu Jis "išlies savo Dvasios ant 
viso kūno". (Joėlio 2:28). Būtų sunku 
įsivaizdinti kaip ypata arba švento
sios Dvasios asmuo galėtų būti 
"išlieta"; bet šitas pareiškimas yra 
lengvai suprantamas kuomet mes 
žinome, kad Dievo Šventoji Dvasia 
yra galybė arba įtekmė - jėga, kurią 
Jis naudoja visų savo gerų sumanymų 
įvykdymui.

Tūkstantmetinėje gadynėje Dievo 
Dvasia bus įvairiais būdais išlieta 
žmonijos palaiminimui. Viešpats pa
darys, kad visa žemė bus pripildyta jo 
garbės pažinimo, kaip vanduo dengia 
jūrą. (Iza. 11:9). Jo galybė taip pat 
bus panaudota sugrąžinimui mirusiųjų 
į gyvenimą, nes jo pažadas yra toks, 
kad "bus prisikėlimas iš numirusių 
teisiųjų ir neteisiųjų". - Ap. Darbai 
24:15.

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

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS
+ Funerals of Distinction +

17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N. S. W. 
Tel. 724 5408. Veikia 24 valandas per parą.

— "Mūsų Pastogė" Nr.28 1991.7.15 pusi. 7
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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

lietuvių Sodybos moterys.
Kviečiame visus tautiečius aplan

kyti mūsų rankdarbių stalą. Festivalis 
vyks didelėje salėje, kurioje programą 
atliks geri artistai ir dainininkai.

Vietoje bus galima nusipirkti leng
vų užkandžių.

Sydnejaus Lietuvių Moterų Soc. 
Globos Draugijos Valdyba

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

TURGUS
(MARKET DAY)

Liepos 28 dieną

SEKMADIENĮ

2 VAL. PO PIETŲ
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Pensininkų klubo valdyba
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INDELIAI
* Metinės sąskaitos

(Terminas sueina birželio 30 d.)
* 6 mėn. sąskaitos
* 3 mėn. sąskaitos

(Terminas sueina 26 ar 13 savaičių po 
sąskaitos atidarymo ar pervedimo.)

* Einamosios sąskaitos
(Pinigus galima įdėti ar išimti bet kuriuo laiku)

'Mūsų Pastogė" Nr.28 1991.7.15 pusi. 8

SYDNEJUJE
1991 m. liepos mėn. 17, 18 ir 19 

dienomis, nuo 9 vai. ryto iki 4 ve', po 
pietų Sutherland Entertainment cen
tre Eton St. Įvyks rankdarbių ir meno 
dirbinių festivalis.

Kaip ir kiekvienais metais, festiva
lyje su savo rankdarbiais dalyvaus ir

Liepos 4 dieną staiga mirė visų 
mėgiamas ir gerbiamas Sydnejaus 
lietuvis A.A. ANTANAS LĖVERIS.

Prisimindamas mirusią mylimą mo
tiną, J. Šarkauskas "Dainos" chorui 
paaukojo 100 dolerių.

Nuoširdžiai dėkojame už auką.
Choro "Daina" valdyba

□ 
= 
| 
| 
| 
B

APSIGYVENIMAS LIETUVOJE 
NAUJOS SĄLYGOS

Mes parūpiname kelionės dokumentus dviejų savaičių laikotarpyje. 
Mūsų kainos žemos. Skambinkite dėl informacijos lapo.

KELIONĖS Į VILNIŲ
* Qantas ir Aeroflotu per Singapūrą ir atgal - nuo 1900 dolerių.
* Thai ir SAS per Kopenhagą į Rygą ir atgal - nuo 2888 dolerių.
* Qantas ir Finair per Helsinkį į Taliną ir atgal - nuo 2535 dolerių.

IŠKVIETIMAI Į AUSTRALIJĄ
Pasidalinkite kelionės išlaidas - sumokėsite 42 procentus viso 

kelionės bilieto (apie 1260 dolerių), o jūsų giminės likusią sumos dalį 
mokės rubliais.

Nerizikuokite ligos atveju. Mes galime padėti apdrausti jūsų 
gimines, jiems viešint Australijoje.

APTARNAVIMAS IR BUTAI
* Butai - nuo 31 dolerio per savaitę.
* Viešbučiai - nuo 65 dolerių už kambarį nakčiai.
* Mašinų “Lada" išsinuomojimas už 12 dolerių vienai dienai, 
neatsižvelgiant į nuvažiuotus kilometrus.
* Pervežimas iš Talino į Vilnių, Kauną ir atgal už 205 dolerius. Mašina 
vyksta 3 keleiviai, į šią kainą įeina ir maistas kelionės metu.

AUTOMAŠINŲ PIRKIMAS LIETUVOJE
Pirkite savo giminėms Lietuvoje naujausio modelio "Ladą". Kainą 

sužinosite, pareikalavę kainoraščio.

SYDNEJUJE skambinti K. Šnlukš- 
tienei arba Jayne tel. 262 1144, 5 
aukštas, King St., Sydney 2000.

MELBOURNE skambinti Vicki ar 
Luba tel. 600 0299, 3 aukštas, 343 
Little Collins St., Melbourne.

Sydnejauslietuvių teatras "Atžala" liepos 21 d. (sekmadienį), 14 vai.
Lietuvių klube Bankstowne stato N. Simon pjesę

KALINYS TARP DANGORAIŽIŲ
Bilietai dirbantiems - 8 doleriai, pensininkams ir studentams - 4 

doleriai.

<zzxooc<zzzzzzzz>cc<zzzz^^

Sydnejaus pensininkų klubas liepos 25 d. (ketvirtadienį), 12 vai. 
Lietuvių klube Bankstowne ruošia

POPIETĘ
Bus gera programa ir turtinga loterija. Kviečiame visus atsilankyti.

Būsite pavaišinti karštais ir šaltais užkandžiais, pyragaičiais, kava.
Visa tai tik 10 dolerių.
Prašome užsisakyti vietas pensininkų valdyboje arba klubo 

raštinėje.

SYDNEJAUS LIETUVIŲ j 
NAMUOSE

LIETUVIŲ KOOPERATINĖ IIT A T 1/ A II
KREDITO DRAUGIJA 1 L1x/Y

Nuo 1991 liepos 1 d., Talkos paskolų ir indėlių procentai yra sekantys:

PASKOLOS
iki $80,000:-

* Jaunimui - pirmiesiems namams
* Privačios - su turto užstatu
* Komercinės - su turto užstatu

iki $30,000:-
* Privačios - su dokumentų užstatu 15%

iki $10,000:-
* Privačios - su 2 garantuotojais

iki $5,000:-
* Privačios - su asmenine garantija

Paskolos grąžinamos mėnesiniais mokėjimais;
procentai priskailomi kas 3 mėnesius.

12% 
12.5%

14%

Terminui suėjus, pinigus ir palūkanas galima išimti arba pervesti į kitą 
sąskaitą. Jei klientas nepraneša dėl pinigų išėmimo, sąskaita automatiškai 
pervedama naujam terminui.
Pinigus iš terminuotų sąskaitų galima išimti terminui dar nesuėjus. Tuo 
atveju mokama lik pusė viršminėlų procentų už išlaikytą laiką.

TALKA TARNAUJA LIETUVIŲ VISUOMENEI!
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