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LIETUVOS PRIPAŽINIMAS |i
Turiu nepaprastą privilegiją perduoti Lietuvos vadovo, Lietuvos j 

Respublikos Aukščiausiosios Tarybos pirmininko Vytauto Landsbergio, 
padėką visiems Australijos lietuviams ir visiems Australijos žmonėms, į 
prisidėjusiems prie Australijos valstybės pilno Lietuvos Respublikos t 
pripažinimo. į

Lietuvos Respublikos Atstovybė Australijoje turės būti apiforminta j 
pagal laisvų kraštų bendravimo tarpautiniai priimtas taisykles. Šiuo 
metu Atstovybė, pagal Lietuvos Respublikos nurodymus, veda 
pasitarimus su Australijos užsienio reikalų ministerija. Bendrai 
priimtos taisyklės reikalauja, kad tokių pasitarimų turinys neišeitų į 
viešumą, kol tie pasitarimai nėra pasibaigę.

2.9.91, Canberra Algis Kabaila
Lietuvos Respublikos Atstovas Australijoje

fcOB ALB KRAŠTO VALDYBOS Į
W PADĖKA I

ALB Krašto valdyba su džiaugsmu sveikina visus Australijos s
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ALB Krašto valdyba su džiaugsmu sveikina visus Australijos 
lietuvius su formaliu mūsų Tėvynės nepriklausomybės Australijos 
valdžios pripažinimu šių metų rugpjūčio 27 dieną.

Dėkojame visoms A LB Apylinkių valdyboms, Seniūnijoms, 
organizacijoms, musų atstovams Baltų tarybose ir pavieniams 
lietuviams, kurie rašė laiškus, ruošė peticijas, rengė demonstracijas, 
siekiant Lietuvos išlaisvinimo.

Australijos lietuviai šį .uždavinį atliko sklandžiai ir sėkmingai. j 
Neįmanoma visų išvardinti, kas prie šio darbo prisidėjo, tačiau reikia1 
paminėti Lietuvos Respublikos Atstovą Australijoje dr. A. 1 
kuris labai įtemptai ir pasišventusiai dirbo dėl mūsų-svarbiausio tikslo.

PRAEITA SAVAITĖ PASAULYJE IR 
TĖVYNĖJE

BALTIJOS VALSTYBIŲ 
PRIPAŽINIMO SRAUTAS

Perversmo Maskvoje metu, Estijos 
ir Latvijos parlamentai pasiskelbė 
nepriklausomomis valstybėmis. Estija 
tai padarė rugpjūčio 20 dieną, o 
Latvija - rugpjūčio 21 ąją. Tokiu 
budu visos trys Baltijos valstybės tapo 
nepriklausomomis. Rusijos Federaci
nės Respublikos prezidentas Borisas 
Jelcinas pripažino visas tris Baltijos 
valstybes nepriklausomomis ir kartu 
paragino tą patį padaryti visas 
pasaulio valstybes.

Danija dar labiau sustiprino Balti
jos valstybių rėmimą, ragindama 
Europos ekonominę bendriją paskelbti 
šių trijų valstybių nepriklausomybės 
pripažinimą ir priimti Baltijos valsty - 
bes į Europos bendriją asocijuotų 
narių teisėmis. Taip pat ragino priimti 
jas stebėtojų teisėmis į spalio mėnesį 
Maskvoje įvyksiančią žmogaus teisių 
konferenciją. Prie šio raginimo prisi
dėjo ir Vokietijos užsienio reikalų 
ministras Genscheris. Greitą Baltijos 
valstybių nepriklausomybės pripaži
nimą rėmė ir Kanados užsienio reikalų 
ministras Mc Dougal.

Danijos užsienio reikalų ministras 
Elleman Jensen pareiškęs, kad Danija 
nelauks nei busimo Europos bendrijos 
posėdžio ir rugpjūčio 27 dieną į Rygą 
atsiuntė prityrusi diplomatą Otto 
Borg. Tokiu būdu Danija tapo pirmąja ■

8

a a a

8
Kabailą, 8 
io tikslo. g

V. Martišius
A LB Krašto valdybos pirmininkas

Prezidentas George Bushas.
Jungtinės Amerikos Valstijos rugsėjo 
3 dieną oficialiai pripažino Lietuvos 
Respublikos nepriklausomybę.

valstybe į Baltijos šalis atsiuntusią 
savo ambasadorių. O. Borg bus 
ambasadoriumi visoms trims Baltijos 
valstybėms. Ta proga, Latvijos užsie
nio reikalų ministras Jurkanas pareiš
kė, kad Baltijos valstybės turėtų būti 
priimtos į Europos ekonominę bendri
ją, kadangi jos ir taip turės daugybę 
oroblemų, nes joms trukdys reakcinės 
jėgos. Baltijos šalis priėmus į Europos 
ekonominę bendriją, jos greitai atkur
tų laisvos rinkos infrastruktūrą.

Danijos užsienio reikalų ministras 
pareiškė, kad rugsėjo mėn. 9 dieną jis 
asmeniškai vyks į Baltijos valstybes 
susipažinti su esama padėtimi vietoje.

Lietuvos Respublikos prezidentas Vytautas Landsbergis kelia ranką pergalės 
saliutui. Žiūr. V. Lahdsbergio žodį 2-me psl,’

Nuotrauka J. Tamulaičio

Tarp rugpjūčio 26 ir 28 dienos 
-Baltijos valstybių užsienio ministrai 
skraidė be paliovos, pasirašydami 
sutartis ir tardamiesi dėl nepriklauso
mybės pripažinimo. Rugpjūčio 26 
Reikjavike jie pasirašė diplomatinių 
santykių užmezgimo deklaracijas, o 
taip pat susitarė dėl pasikeitimo 
diplomatais ir konsuliniais pareigū
nais. Islandijos ambasadorius Kopen 
hagoje Ingle Imberson paskirtas 
ambasadoriumi į Lietuvą. Lietuvos 
ambasadoriumi Islandijoje paskirtas 
Darius Cekuolis. Ponas Jonarsan bus 
Lietuvos garbės konsulas Islandijoje. 
Taip pat pasirašyta ir abišalio 
bendradarbiavimo sutartis ekonomi
kos ir prekybos srityse.

Tą pačių, spalio 26 dieną, Kopenha
goje pasirašytas diplomatinių santy
kių užmezgimas su Danija.

Rugpjūčio 26 dieną Norvegija 
pripažino Baltijos valstybių nepri
klausomybę, o sekančią, rugpjūčio 27 
dieną, buvo pasirašyta diplomatinių 
santykių užmezgimo sutartis su Nor
vegija.

Tą pačią 27 dieną trys Baltijos 
valstybių užsienio reikalų ministrai 
atskrido į Boną, kur buvo tariamasi 
dėl Baltijos valstybių nepriklausomy
bės pripažinimo ir diplomatinių ryšių 
užmezgimo. Spaudos konferencijoje 
Vokietijos užsienio reikalų ministras 
Genscheris pareiškė, kad Vokietija 
jaučia savo istorinę atsakomybę 
Baltijos tautoms - pasirašydama 

Stalino - Hitlerio paktą, ji prisidėjo 
prie šių šalių suverenumo pažeidimo. 
Pokario Vokietija niekada nepripažino 
šių šalių okupacijos ir dabar atnaujina 
ryšius su Baltijos valstybėmis. Rusijos 
Federacijos nutarimas pripažinti Bal
tijos šalis, sudarė naują pagrindą. 
Vokietijos užsienio ministras sakė, 
kad Vokietija pripažįsta Baltijos šalių 
nepriklausomybę kartu su Europos 
bendrijos šalimis. Jis taip pat pareiškė, 
kad Vokietija bus suprantančiu part
neriu, kuris rems Baltijos šalių 
pastangas vystyti savo valstybes ir 
rasti savo istorinę vietą Europos 
valstybių tarpe, užmegzti glaudesnius 
ryšius su Europos bendrija. Genscheris 
pažadėjo Europos bendrijos užsienio 
reikalų ministrų pasitarime raginti 
visas Bendrijos šalis užmegzti diplo
matinius santykius su Baltijos valsty
bėmis.

EUROPOS EKONOMINĖ 
BENDRIJA-VIENBALSIAI 

"TAIP"
Rugpjūčio 27 dieną Briuselyje 

Europos ekonominės bendrijos šalių 
ministrai vienbalsiai nutarė pripažinti 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos nepri
klausomybes. Pranešta, kad per kelias 
ateinančias dienas Bendrijos šalys 
nusiųs savo atstovus į Baltijos 
valstybes. Taip pat nutarta, kad už 
savaitės ministrai susitiks su kolego
mis iš Baltijos valstybių. Susirinkime 
taip pat buvo pagerbtas už Baltijos

Nukelia į 2 pusi.
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BALTIJOS LAISVĖ IR 
EUROPOS ATEITIS

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos pirmininko 
Vytauto Landsbergio kalba pasakyta Tarpparlamentinės 
Konferencijos „Baltijos valstybių laisvė ir naujoji Europa“ 
atidaryme, Vilniuje, rugpiūčio 23 dieną.

Kai Lietuvoje prieš trejus metus kilo galingas taikus Nepriklausomybės 
atkūrimo sąjūdis, o ypač po nepriklausomo šalies valstybingumo paskelbimo 
1990 kovo 11 - ąją, mes girdėdavome įvairių patarimų. Vieni sakydavo: jūs 
atgausite visišką laisve, tačiau neskubėkite, turėkite kantrybės. Kiti 
sakydavo: visiškos laisvės vis tiek nėra, tai ar verta jos siekti?

O mes žinojome, kad laisvė yra veikiau siekimas jos, kad ji yra procesas, 
tapsmas, be to, ir jausmų apsivalymas.

Laisvė - tai ne atsipalaidavimas, kad būtų patogiau miegoti, o ėjimas iš 
nelaisvės, kai kiekvienas žingsnis atskleidžia naujus horizontus. Tarytum 
kopiant į kalnus, i vis gaivesni orą, į erdves, kuriomis džiaugiasi tavo akys ir 
širdis.

Galbūt kiek panašiai dabar man atrodo skirtingoji dviejų Europą 
patirtis.

Vieni jau taip seniai laisvi nuo kokių nors ginkluotų ateivių priespaudos, 
kad net pamiršo laisvės vertę. Jie siūlo savo artimui dar pabūti kalėjime, kuris, 
jų manymu, turi ir kai kurių privalumų.

Kiti laisvėja dabar, pergyvendami kiekvieną pastangą ir laimėjimo 
džiaugsmą, nes laimėjimas yra ne tik tavo, ne vien tau.

Tu daraisi laisvas, atmesdamas baimę ir tobulėdamas, jauti kaip tavyje 
gimsta naujas žmogus ir tiesi ranką kitam, savo artimui, ir gimsta laisva tauta, 
kuri tiesia ranką kitai tautai, gimsta laisvųjų santarvė.

Tai vidinė galia, dvasinis virsmas, prieš kuri atsitraukia tankai. Su šia 
patirtimi Baltijos šalys dabar grįžta į Europos šeimą, kad jų atjaunintų.

Galėtume ramiai pasakyti, kad ne tik "jūs", bet ir "mes" kuriame Europos 
ateiti, kiekviena pusė savaip, o juk netrukus abi Europos susijungs ir suvoks 
bendrą ateitį.

Mus norėjo visai išbraukti: net mūsų artimiausi kaimynai, kurie viską matė, 
vis dar tebespausdina klaidingus žemėlapius; o mes esame ir dalyvaujame, 

■aktyviai darbuojamės, kad pasaulio klaidos butų ištaisytos.
Mes primename Europai apie kai kurias vertybes, mes primename istoriją ir 

liesą.
Mes atsinešame autentišką kultūrą ir unikalią patirtį.

;4>avo laisvės ko.va. mes nuolat, tikriname, ko verti pokyčiai Rytų Europos, 
komunizmo imperijoje; jeigu Vakarams to reikia, jie stebi mus kaip sovietų 
smurto Indikatorių.

Europai turėtų rūpėti, kokia iš tikrųjų ta šalis, iš papratimo 'dar vadinama 
Sovietų Sąjunga. Juolab, kai taip smarkiai siūlosi Europai į glėbį, o iš tikrųjų 
planuoja priglausti Europą, anksčiau ar vėliau, i savo glėbį.

Štai mes ir parodysim Europos Vakarams, kokie jos Rytai - į rytus nuo 
Baltijos šalių, ir tiems Rytams padėjom keistis.

Dabar jau Maskvoje rusų Sąjūdis. Jis šiandien atmušė nevykėlių diktatorių 
smurtą, todėl, kad Rusijoje gimsta laisvė!

O rytoj - nežinia, ar Vakarai labai stabdys demokratinę masių ir 
parlamentų revoliuciją buvusios Sovietų Sąjungos teritorijoje, taigi ar temps 
nuo demokratijos ir tautų laisvės atgal į buvusią šlubuojančią perestroiką.

MALDOS DIENA UŽ LIETUVĄ
Mieli broliai, sesės!

Šiemet sueina 25 metai nuo Šiluvos Marijos koplyčios dedikacijos 
Amerikos tautinėje šventovėje Vašingtone. Šią šventę kasmet aplanko 
šimtai tūkstančių maldininkų ir turistų.

Šią sukaktį švęsime spalio 12-13 dienomis su religinėm iškilmėm ir 
kultūrine programa. Simpoziume, kuriam vadovaus prof. dr. S. Sužiedėlis, 
prisiminsime Lietuvos dvidešimtojo amžiaus kankinius. "Dainavos" 
ansamblio, vadovaujamo Dariaus Pollkaičio ir garsiojo Lietuvos pianisto 
Petro Stravinsko koncerte turėsime progos atsigaivinti dvasiniai. 
Iškilmingomis mišiomis, kurias koncelebruos Vašingtono kardinolas James 
Hickey, Šv. Sosto pronuncijus Amerikai, arkivyskupas Agostino Cociavilian 
su lietuviais vyskupais ir kunigais, išreikšime padėką Dievui už Jo globą 
musų tautai. Iškilmingu pasiaukojimo atnaujinimu prašysime, kad Marija ir 
toliau globotų mūsų tautą, kaip ji globojo per šimtmečius nuo apsireiškimo 
Šiluvoje 1608 metais iki mūsų dienų. Kartu su mumis, lietuviška išeivija, tą 
dieną melsis ir visa Lietuva. Kardinolas Vincentas Sladkevičius rašo: "Čia, 
Lietuvoje vienysimės su jumis dvasioje bendra malda ir pasiaukojimo 
atnaujinimu".

Šv. Tėvas Jonas Paulius II laiške pasaulio jaunimui teigia, kad šių dienų 
dramatiškiems pasikeitimams vadovauja Dievo Dvasia, o buyusio Amerikos 
vyskupų konferencijos pirmininko, arkivyskupo John May įsitikinimu, ši taiki 
revoliucija yra dangaus atsakymas į mūsų ilgametes maldas. Pilnos laisvės ir 
nepriklausomybės bei dvasinio atsinaujinimo ryžtingai siekianti mūsų tauta 
yra i reikalingai visokeriopos pagalbos, bet ypač maldų - Dievo palaimos.

Todėl spalio 13 skelbiu maldos diena už Lietuvą ir maloniai prašau šia 
proga atnaujinti lietuvių tautos pasiaukojimą Nekaltai Marijos Širdžiai.

Kuriems sąlygos leis, vyksime į Vašingtoną. Gausiu dalyvavimu šiose 
iškilmėse viešai paliudysime savo tikėjimą ir išreikšime krikščionišką 
solidarumą su Dievo ir musų pagalbos prašančia tauta. Tikiuosi, kad jei 
politinės sąlygos ir sveikata leis, šventėje dalyvaus ir jai vadovaus Jo Em.' 
kardinolas V. Sladkevičius.

Nuoširdžiai Jūsų Kristuje,

Vysk. Paulius A. Baltakis, O.F.M.

Mums, Baltijos valstybėms, jau beveik vis tiek, mes pralenkėm perestroiką.
Mes jau laisvi - laisvi padėti kiekvienam, nors ne kiekvienas, ypač 

Vakaruose, jaučiasi laisvas mums padėti.
Mes norime padėti daugeliui, ir todėl diagnozuojame tarptautinę ligą, kuri 

pernelyg ilgai negydoma Rytuose, pro Baltijos karantiną prasiskverbia į 
Vakarus, o dar baisesnėmis formomis - į trečiąjį pasaulį.

Tai sovietinis komunizmas arba bolševizmas.
Dešimtys milijonų nužudytų žmonių ir šimtai milijonų tyčia sužalotų sielų. 

Išnaikintos tautos, 'užnuodytos teritorijos.
Užgrobtos valstybės, ir nagų spazmai kad tik jų nepaleidus. Totalinis 

karas, kad tik įsigalėjus visame pasaulyje. Kerštas ir neapykanta, kai tenka 
trauktis.

Dabar atėjo laikas bolševizmo Niurnbergui. Aš siūlyčiau, kad Lietuva 
inicijuotų tokį teismo procesą, analogiškos nacių įtakos likvidavimui prieš 45 
metus, ir mes kviestume tarptautinį tribunolą į Vilnių. Rytoj aš pasiūlysiu tą 
mintį mūsų parlamentui kaip nutarimo projektą. Jeigu ir Jūs paremsite, tai 
tikriausiai mūsų Lietuva dar ką nors gera padarys visiems.

PRAEITĄ SAVAITĘ PASAULYJE ...
Atkelta Iš 1 pusi.
tautų laisvę kritusių aukų atminimas. 
Didžiosios Britanijos atstovai ragino 
Paryžių kartu siekti, kad Baltijos 
valstybės galėtų tapti Jungtinių 
Tautų Organizacijos narėmis.

Rugpjūčio 28 dieną Bonoje vėl buvo 
oficialiai atnaujinti Vokietijos, Lietu 
vos, Latvijos ir Estijos diplomatiniai 
santykiai. Šių keturių valstybių 
užsienio reikalų ministrai pasirašė 
atitinkamas sutari is. Vokietijos am
basadoriumi Lietuvai paskirtas Got 
tfried Albaech, iki šiol dirbęs užsienio 
reikalų ministerijos ūkio skyriuje. 
Iškilmėse dalyvavo ir Vokietijos 
kancleris Helmutas Kohlis.

" Respublikos nori at verti savo duris 
ir langus šiltam Europos orui", visų 
trijų Baltijos respublikų vardu, kalbė
jo Latvijos užsienio reikalų ministras 
Meris.

Kancleris H. Kohlis sakė, kad 
Baltijos valstybės visus klausimus 
turėtų spręsti derybomis, gerbti 
žmogaus ir tautinių mažumų teises, 
tartis dėl ekonominio bendradarbiavi
mo. Jis taip pat pareiškė, kad 
Vokietija ir Europos ekonominė beri 
drija tarsis su Baltijos valstybėmis dėl 

laipsniško šių valstybių įjungimo į 
Europos bendriją. Kancleris prašė 
Baltijos šalių žmonėms perduoti, kad 
vokiečiai jiems padės visomis išgalė
mis.

Tą pačią dieną į Stokholmą nuvykę 
Baltijos valstybių užsienio reikalų 
ministrai pasirašė diplomatinių santy 
kių užmezgimo su Švedija dokumen
tus. Po to ministrai susitiko su 
Švedijos karaliumi Kariu Gustavu. Jau 
rytojaus dieną Švedijos ambasados 
buvo atidarytos visų trijų Baltijos 
valstybių sostinėse.

VAKARŲ PRIPAŽINIMAI 
NEPAKENKS TARYBŲ. SĄJUNGAI

Didžiosios Britanijos ministras pir
mininkas John Majoras, viešėdamas 
Amerikoje, kur susitiko su JAV 
prezidentu George Bushu, rugpjūčio 
28 dieną pareiškė, kad Vakarų 
nutarimai pripažinti Baltijos valstybes 
nepriklausomomis nepakenks Tarybų 
Sąjungai. Jis pažymėjo, kad Vakarai 
visada laikė Lietuvą, Latviją ir Estiją 
turinčiomis ypatingą statusą Tarybų 
Sąjungoje ir niekada nepripažino jų 

priverstinio įjungimo į Sovietų Sąjun
gos sudėtį.

Didžiosios Britanijos ministras pir 
mininkas išreiškė viltį, kad Sovietų 
Sąjungos prezidentas M. Gorbačiovas 
tai dabar supranta ir sutiks pripažinti 
Baltijos valstybių nepriklausomybę. 
Didžiosios Britanijos vyriausybė pasi
rengusi užmegzti diplomatinius ryšius 
su Baltijos valstybėmis ir tartis dėl 
ambasadų atidarymo. Rugsėjo pirmąją 
dieną J. Majoras atvyks į Maskvą, kur 
jis tikisi susitikti su Baltijos valstybių 
vadovais.

PRANCŪZIJOS UŽSIENIO 
REIKALŲ MINISTRAS 

LIETUVOJE

Prancūzijos užsienio reikalų minis
tras Durna, atvykęs į Vilnių rugpjūčio 
29 dieną, pasirašė diplomatines sutar
tis su Lietuva. Tuo pačiu jis įpareigojo 
Prancūziją grąžinti Lietuvai 2.200 
kilogramų aukso, kuris į Prancūzijos 
banką buvo padėtas dar prieš Antrąjį 
pasaulinį karą. Aukso vertė šiandien 
siekia apie 25 milijonus dolerių. Dėl 
Lietuvos ambasados pastato Paryžių 
je, kuris nelegaliai užimtas Sovietų 
Sąjungos, ministras Durna pasakė, kad 
jis pasitiki Prancūzijos teisme siste 
ma.

Lietuvos Respublikos Aukščiausio
sios Tarybos pirmininkas Vytautas 
Landsbergis įteikė ponui Durna laišką, 
skirtą Jungtinių Tautų Organizacijos 
generaliniam sekretoriui, kuriame 
Lietuvą prašo priimti į Juntinių Tautų 
Organizaciją. Tą pačią dieną Prancū
zijos užsienio reikalų ministras Durna 
iš Vilniaus išskrido atgal į Paryžių, 
kur jam teko tartis su Serbijos 
prezidentu. Po to, jis nuvyko į Rygą ir 
Taliną. Čia taip pat buvo pasirašytos 
sutartys dėl diplomatinių santykių 
atkūrimo su Paryžiumi.

O KAIP SU LIETUVOS AUKSU 
PALIKTU ANGLIJOJE

IK ŠVEDIJOJE

Angliją valdančios konservatorių 
partijos pirmininko pavaduotojas Spi
cer pareiškė, kad Anglija yra moraliai 
įpareigota Baltijos valstybėms atsily 
ginti už jų auksą. Prieš Antrąjį 
pasaulinį karą Baltijos valstybės 
perdavė Anglijos bankui saugoti apie 
12 tonų aukso, kurio vertė šiuo metu 
būtų apie 170 milijonų dolerių. 1967 - 
siais metais tuometinė darbiečių 
vyriausybė pardavė tą auksą, o gautas 
lėšas išdalino anglams, kurių turtą 
Tarybų Sąjunga konfiskavo 1940

Nukelta į 3 psl.
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BENDRUOMENES DARBI BARUOSE
„ATEITIS“ ŠVENČIA 80 - MĖTĮ

Ateitininkijos 80 - mečio minėjimas 
ateitininkų sendraugių buvo suruoštas 
Sydnėjuje ir pradėtas, kaip ir tinka 
organizacijai, pasivadinusiai Šukiu 
"Visa atnaujinti Kristuje!", pamaldo
mis St. Joachimo bažnyčioje Lidcom- 
be. I pamaldas su savo vėliava 
susirinko gana gausus ateitininkų 
biirys, vadovaujamas jų pirmininko 
Antano Kramiliaus. Šv. Mišias atlaikė 
ateitininkų dvasios vadas prelatas P. 
Butkus. Giedojo "Dainos" choras. 
Išsamų tai dienai skirtų pamokslą 
pasakė kunigas Povilas Martūzas.

Antroji minėjimo dalis buvo tęsiama 
Lietuvių namuose. Gražiai gėlėmis ir 
užrašu "Ateitis - 80" išpuoštoje salėje 
buvo suruošta puiki ateitininkų veik
los Sydnėjuje foto nuotraukų parodė
lė.

Minėjimą atidarė ateitininkų sen
draugių pirmininkas Antanas K rami
nus, trumpai peržvelgęs šios šventės

PRAEITĄ SAVAITĘ PASAULYJE .
Atkelta iš 2 psl.

metais. Baltijos valstybės su tokiu 
Anglijos vyriausybės sprendimu nesu
tiko. Rugpjūčio 29 dieną Londonas 
pranešė, kad jis kompensacijos klausi
mą pasiruošęs svarstyti su Baltijos 
respublikų vyriausybėmis.

Spicer mano, kad Baltijos respubli 
kų vadovai šį klausimą iškels, kai 
rugsėjo mėnesio pradžioje Vilniuje, 
Rygoje ir Taline viešės Anglijos 
užsienio reikalų ministro pavaduoto
jas Hoggas.

Lietuvos ir Estijos informaciniai 
biurai Stokholme praneša, kad jų 
respublikų vyriausybės prašys at
lyginti už daugiau nei 50 milijonų 
dolerių vertės auksą, kuris prieš 
Antrąjį pasaulinį karą buvo padėtas į 
Švedijos bankus. Po Baltijos valstybių 
okupacijos, Lietuvos ir Estijos auksą 
Stokholmas perdavė Maskvai.

LIETUVA KONTROLIUOJA 
SAVO SIENAS

Nuo rugpjūčio 26 dienos Lietuvos ir 
TSRS pasieniečiai pradėjo kartu 
saugoti Lietuvos - Lenkijos sieną ir 
Klaipėdos bei Vilniaus aerouosto 
muitines. Lietuvos vyriausybė pradėjo 
išduoti Lietuvos vizas ir užsienio 
■pasus. Lietuvos Respublikos pasienio 
pareigūnai šiuo metu neturi jokių 
problemų bendradarbiaujant su tary
biniais ir Lenkijos pasieniečiais.

****
Lietuvos krašto apsaugos departa

mento generalinis direktorius Audrius 
Butkevičius rugpjūčio 29 dieną pasi
rašė laikiną sutartį su tarybiniais 
pasieniečiais dėl bendrų patrulių 
Lietuvos ir Lenkijos pasienyje. Tokiu 
budu Lietuva galės laipsniškai perimti 
savo vakarų sieną iš tarybinių 
pasieniečių.

****
Tam, kad būtų galima galutinai 

perimti Lietuvos valstybinių sienų 
kontrolę į savo rankas, būtinai 
reikalingas susitarimas su Kremliumi. 
Kur kas sunkiau būsią susitarti su 
Kremlium dėl oro erdvės, bet tuo 
klausimu jau tariamasi, sakė Krašto 
apsaugos departamento generalinis 
direktorius A. Butkevičius.

JAPONIJOS DELSGACiJA 
BALTUOS VALSTYBĖSE

Sekmadienį, rugsėjo pirmąją dieną, į 

esmę ir ateitininkijos nueitą kelią. Po 
to jis pakvietė prelatą P. Butkų 
pravesti invokaciją. Tuo pačiu tylos 
minute pagerbti mirusieji ateitininkai.

Paskaitą tema "Ateities perspekty
voje" skaitė dr. Aleksandras Maura- 
gis. Savo paskaitoje prelegentas 
kalbėjo apie ateitininkijos nueitą kelią 
nuo pirmųjų įsikūrimo dienų 1911 
metais iki šių dienų. Dr. A. Mauragis 
taip pat prognozavo krikščioniškojo 
pasaulio, o tuo pačiu ir lietuvių 
tautos, ateitį. Paskaita 'buvo nepap
rastai įdomi ir tikimės, kad galėsime ją 
perskaityti "Mūsų Pastogės" pusla
piuose.

Po paskaitos prelato P. Butkaus 
poemą "Ateitis" 80 metų praeity" 
skaitė Vytautas Juška. Poetas Almis 
Juozas Jūragis padeklamavo savo 
kūrybos eilėraščius "Svajonė apie 
gyvenimo dienas", "Tu šypsokis že
mei", "Linkėjimai žmogui", "Renku

Baltijos valstybes atvyko keturių 
asmenų Japonijos vyriausybės delega
cija. Japonijos užsienio reikalų minis
tras nurodo, kad Japonijos delegacija 
savaitę viešės Baltijos kraštuose ir 
tarsis dėl diplomatinių santykių 
užmezgimo su Japonija.

KARIŠKIŲ PAKEITIMAI
Baltijos karinės apygardos vadas 

generolas Kuzminas, už jo veikią 
nepavykusio perversmo metu, atleis
tas iš einamų pareigų ir jo vieton 
paskirtas generolas Smirnovas. Sako
ma, kad tai garbingas kariškis.

Naujai paskirtas Sovietų Sąjungos 
gynybos ministras generolas J. Šapoš- 
nikovas telefoninio pasikalbėjimo su 
Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininku V. Ladsbergiu 
metu, pažadėjo, kad OMON daliniai 
bus atitraukti iš Vilniaus ir Rygos.

Tačiau, kalbėdamas telefonu su 
Laisvės radiju rugpjūčio 26 dieną, 
naujasis Sovietų Sąjungos gynybos 
ministras pareiškė, kad tarybinė 
kariuomenė iš Baltijos valstybių 
atitraukiama nebus. Jis tvirtino, kad 
Baltijos valstybės su Kremliumi suda
rys atitinkamas sutartis. Kremliui su 
Amerika ir Vokietija sudarius strate
ginės ginkluotės apribojimo sutartis, 
jam bus lengviau susitarti su nepri
klausomybę paskelbusiomis respubli
komis.

Sovietų Sąjungos gynybos ministras 
užtikrino, kad tarybinėje kariuomenė
je tarnaujantys lietuviai galės grįžti 
namo.
M. GORBAČIOVAS SKUNDŽIASI * 

DĖL PRIPAŽINIMŲ SRAUTO
TSRS prezidentas M. Gorbačiovas, 

skundžiasi, kad Baltijos kraštai, 
pasiskelbdami nepriklausomais, pa
žeidę TSRS konstituciją.

Jis priekaištauja Vakarams, kad tie 
žinojo, jog Baltijos kraštai negerbia 
tarybinės konstitucijos. Pripažinimai, 
esą, paskubėti.

LIETUVA į OLIMPINES 
ŽAIDYNES

Tarybų Sąjungos olimpinis komite 
tas rugpjūčio 30 dieną patenkino 
Baltijos valstybių prašymą leisti joms 
savistoviai dalyvauti olimpinėse žai
dynėse. Žinių agentūra TASS prane
ša, kad tarybinis olimpinis komitetas 
parodė gerą valią ir pasiryžimą 
bendradarbiauti su Baltijos valstybių 

pajūryje kriaukles". Poetas, kaip ir jo 
eilės, labai mėgiamas ir jam skambėjo 
karšti aplodismentai. Antanas šar-
kauskas paskaitė 1905 metais Mairo- Nukelta į 4 psll

Sydnėjaus ateitininkai "Ateities" jubiliejiniame 80 metų minėjime. 
Nuotraukoje iš kairės: Stasys Stirbinskas, Benigna Zakarauskaitė, Birutė 
Aleknaitė, Jonas Barila, Jadvyga Burokienė, Audronė Plūkaitė ir Alfonsas 
Giliauskas. Nuotrauka A.. Kramiliaus

olimpiniais komitetais tarpusavio pa
galbos pagrindų.

DERYBOS NESIRIŠA
Paskutinėmis dienomis Lietuvos 

Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininkas V. Landsbergis, o taip pat 
ministras pirmininkas G. Vagnorius ir 
jų pavaduotojai tarėsi su generolais, 
Tarybų Sąjungos vidaus reikalų mi
nisterijos ir KGB atstovais dėl turto, 
archyvų, administracijos ir kitų 
praktiškų reikalų. Lietuvos valdžios 
tikslas, išnaudoti dabartinę suirutę, 
kad laimėjus kuo daugiau nuolaidų ir 
tuo būdu sudaryti sąlygas šių organi
zacijų veiklos nutraukimui Lietuvos 
Respublikoje. Tačiau susišnekėti sun
ku. Lietuva tariasi dėl. įvairių karinių 
pajėgų atitraukimo iš respublikos, o 
sovietai kalba apie palikimo sąlygas.

BORISAS JELCINAS 
BALTIJOS KRAŠTUOSE

Rugpjūčio 30 dieną į Rygą staiga 
atvyko Rusijos Federacinės Respubli
kos prezidentas Borisas Jelcinas. Iš 
Rygos Jis vyks į Vilnių ir Taliną. Jo 
vizito tikslas nežinomas, tačiau ma
noma, kad jis nori prikalbėti Baltijos 
respublikas dėtis į sąjungą ar federa 
ciją su kitomis respublikomis, kurios 
jau pasiskelbė nepriklausomomis.

Panašius susitarimus jis jau sudarė 
su Ukraina ir Kazachstanu. Tokiu 
būdu jis nori izoliuoti M. Gorbačiovą 
taip, kad> jis liktų Sovietų Sąjungos 
prezidentu, tačiau be valdomos teri
torijos ir be jokių pajamų.

LAUKIAMA
LIAUDIES DEPUTATŲ

TSRS Aukščiausiosios Tarybos 
liaudies deputatų suvažiavimas prasi
dės nuo rugsėjo 2-os dienos. Jis 
svarstys Baltijos valstybių nepriklau
somybės klausimą.

Nors trisdešimt septyni Jungtinių 
Amerikos Valstijų senatoriai ir kiti 
politikai, o ypač Baltijos valstybių 
diplomatai ir bendruomenių vadovai, 
taip pat eiliniai piliečiai visame 
pasaulyje- ragino prezidentą G. Bushą 
nedelsiant skelbti Baltijos valstybių 
pripažinimą, tačiau C. Bushas lau
kia... TSRS LIAUDIES DEPUTATŲ 
SPRENDIMO?!

PRIPAŽINIMAS AUGA
Šiuo metu Baltijos valstybes, t. y. ir 

Lietuvą, pripažįsta apie keturios 
dešimtys valstybių. Svarbiausios iš jų 
Kanada, Argentina, Japonija ir dau
gelis kitų.

" Musų 

nio rašytą eilėraštį " N ebeužtvenksi 
upės bėgimo..."

Meninėn programos dalin įsijungė 
choras "Daina". Justinui Ankui.diri
guojant, choras padainavo M. K. 
Klajūno dainą "Audros siaučia" ir V.

OMON ATITRAUKIMAS 
IŠ LIETUVOS

Po griežto Baltijos valstybių reika
lavimo iš Baltijos respublikų atitrauk
ti OMON karinius dalinius, Reuterio 
žinių agentūra rugpjūčio 31 dieną 
pranešė, kad Vilniuje ir Rygoje 
prasidėjo TSRS vidaus reikalų minis
terijos karių (juodųjų berečių) ir jų 
šeimų atitraukimas.

Lietuvos Respublikos Aukščiausio
sios Tarybos atstovas spaudai Audrius 
Ažubalis pranešė, kad Vilniaus kari
nės įgulos viršininkas jį informavęs, 
jog pirmoji OMON karių grupė 
lėktuvu išvyko iš Vilniaus. Likusieji 
atidavė ginklus ir išsiskirstė j savo 
namus respublikoje.

Vilniaus radijas citavo A. Ažubalio 
žodžius, kad 37 OMON kariai atsisakė 
išvykti iš Vilniaus, o 50 pasislėpė po 
nepavykusio Maskvos perversmo.

KGB TURTO PERĖMIMAS
Po nepavykusio Maskvos perversmo, 

šiuo metu Lietuvoje vyksta užant
spauduoto KGB turto perėmimas ir 
registracija. Komisiją sudaro Aukš
čiausiosios Tarybos deputatai, vado
vaujant Baliui Gajauskui, kuris 30 
metų praleido gulaguose. Girdimos 
žinios, kad trūksta paskutiniųjų metų 
bylų ir, kad po turto užantspaudavi- 
mo, kai kurie KGB tarnautojai į 
pastatus buvo įėję nelegaliai. KGB 
tarnautojai ir net jų viršininkai 
"susirgo" užmaršos liga - jie nebegali 
prisiminti ne tik bendradarbių pavar 
džių, bet ir skyrių pavadinimų. Didelė 
problema jiems dabar, kad jau nėra 
kur gydytis, nes Lietuvos valdžia 
užantspaudavo ir dvi KGB sanatori
jas.

Svarbiausios bylos apie dabartinius 
bendradarbius ir agentus buvo sunai
kintos ar išvežtos anksčiau. Paliko 
bylas apie pokario metų partizanų 
kovas, kad sukompromituotų nekaltus 
žmones ir sukeltų nesantaiką Lietu
voje. Nuodugni visų šių dokumentų 
peržiūra užtruks eilę metų.

Anskis Reisgys

Prašom nepamiršti 
užsimokėti 

„Mūsų Pastogės“ 

prenumeratą.
Pastogė" Nr.36 1991.9.9 pusi. 3

3



BENDRUOMENĖS DARBU BARUOSE
Atkelta iš 3 psl. 

"ATEITIS" ŠVENČIA 80 — METX

Budrevičiaus "Joninių dainą". Diri
guojant Birutei Aleknaitei, choristai 
sudainavo J. Naujalio harmonizuotą 
lietuvių liaudies dainą "Ko liūdi, 
putinėli" ir St. Šimkaus dainą "Šią 
naktelę"

NEPRIKLAUSOMYBĘ PRIPAŽINUS
Žinia, kad Australijos vyriausybė 

pripažino Baltijos kraštų nepriklauso
mybę pasklido po Canberrą žaibo 
greičiu. Reikia atšvęsti!

Ga'nberros lietuvių namuose tautiečiai sutinka žinią apie Australijos valdžios 
Lietuvos nepriklausomės pripažinimą.

Krašto ir Apylinkės valdybos tuoj 
susitarė, kad 7.30 valandą vakare 
renkamės klube ir uliavojam. Numaty
tą valandą susirinko į Lietuvių namus 
gana nemaža grupė tautiečių. Visi 
šypsosi plačiausiai, vienas kitą sveiki 
na, daugelio akyse ir džiaugsmo ašara 
blizga. Sulėkė net trijų televizijos 
stočių, vietinių laikraščių ir radijo 
korespondentai.

Prie Australijos ir Lietuvos vėlia
vomis išpuošto įėjimo Krašto ir 
Apylinkės vaidybų pirmininkai, klubo 
pirmininkas priima žymius svečius. 
Štai atėjo opozicijos lyderis senate ir 
šešėlinis užsienio reikalų ministras 
senatorius Robert Hill, senato pirmi 
įlinkas Sen Sibraa atvyko, kaip 
vyriausybės atstovas. Atėjo ir vietinis 
senatorius Bob Me Mullin. Baltų 
bendruomenė turi daug draugų aka 
demikų eilėse, jų taip pat susirinko 
nemažai. Ypatingai malonu buvo 
matyti musų tarpe akademikus ir 
lietuvių bičiulius Bob Miller ir Wiliam 
Maloy. Pastarojo straipsnis, raginantis 
Australijos vyriausybę pripažinti Bal
tijos valstybes, kaip tik tą ryt.ą buvo 
išspausdintas "The Australian". Kartu 
pajuokavome apie spaudos galią...

Vėliau A LB Krašto valdybos pirmi 
įlinkas Viktoras Martišius pasveikino 
visus atvykusius, kurių buvo apie ,130. 
ir pristatė Lietuvos Respublikos

IMIGRANTŲ RAŠYTOJŲ SAVAITĖ
Prieš trejetą metų Pietų Australi

joje buvo įsteigta Etninių bendruome 
nių rašytojų sąjunga, kuri turi tikslą 
iškelti etninių bendruomenių rašyto 
jus, susipažinti su jų kūryba. Nors ši 
sąjungą pavadintą daugiakultūrinių 
rašytojų sąjunga, bet joje susispietė 
tik imigrantai.

Sukurtos rašytojų sąjungos vadovy
bė nutarė kas metai suruošti savaitę, 
kurios metu savo kūrybą skaitytų 
žodžio menininkai, ateiviai iš įvairių

Prelatui P. Butkui tarus padėkos 
žodį programos dalyviams ir chorui 
sugiedojus Ateitininkų himną, jaukiai 
praėjęs minėjimas užbaigtas ateiti
ninkų suruoštomis vaišėmis kavute ir 
pyragaičiais.

B. Ž.

Atstovą Australijoje dr. Algi Kabailą. 
Dr. A. Kabaila labai nuoširdžiai ir 
gražiai padėkojo Australijos valdžiai 
už Baltijos tautų pripažinimą viena iš 

pirmųjų pasaulyje. Padėkota buvo ir 
opozicijai už ilgametį baltų aspiracijų 
rėmimą.

Kalbėdamas valdžios vardu, Sen 
Sibraa pareiškė, kad pripažinimas 
atitaisė didžiulę istorinę klaidą ir 
Australijos vyriausybė yra labai 
patenkinta, galėdama įvykdyti savo 
pasižadėjimą būti viena pirmųjų, 
pripažįstančių Baltijos valstybių ne
priklausomybę.

Taip pat šios dienos įvykiu labai 
džiaugėsi senatorius R. Hill. Senato 
rius sakėsi neturėjęs jokių abejonių, 
kad tokia valanda ateis ir, kad tai 
įvykti turėjo netrukus, kadangi jokios 
valstybės vyriausybė negali ilgai 
atsispirti prieš tokius pasiryžusius ir 
atkaklius propagandistus, kaip lietu
viai ir kiti baltai.

Po oficialių pasveikinimų, Krašto 
valdybos pirmininko kvietimu, buvo 
sugiedotas Lietuvos himnas.

O rytojaus dieną prie parlamento 
rūmų vyko demonstracija, tik šį kartą 
tam. kad pasakyti ačiū Australijai. 
Įdomu taip pat buvo girdėti per radijo 
stotis pranešant, kad prie parlamento 
šiuo metu vyksta visiškai neįprasto 
pobodžio demonstracija: "Jie nieko 
neprašo, o tik sako "ačiū". Taip per 
radiją kalbėjo vienas iš koresponden
tų.

Džiugi diena mums prašvito.
Juras Kovalskis

kraštų, nors pasitaikė ir vienas kitas 
australas,

Šiais metais tokia savaitė įvyko 
rugpjūčio 19 - 25 dienomis Adelaidė
je. Rašytojų savaitę oficialiai atidarė 
Pietų Australijos meno ministrė A. 
Levy. Jos metu kalbėjo k-ulturos ir 
meno darbuotojai, savo pasisakymuo
se iškėlę literatūros reikšmę ir svarbą 
visuomeniniame gyvenime. Paminėti 
rašytojai ateiviai, kurie kuria savo 

, kalba. Iki šiol jie buvo nustumti į 

tautinius getus, nesuteikiant jiems nei 
pripažinimo, nei statuso.

Rašytojų savaitėje dalyvavo dau
guma Australijos imigrantų tautybių 
atstovų, jų tarpe ir lietuviai. Lietuvių 
pasirodymą koordinavo poetė Lidija 
Šimkutė - Pocienė. Lietuviams rašy
to jams buvo paskirta paskutinė savai
tės diena.sekmadienis, rugpjūčio 25 - 
oji. Publikos nedaug - rašytojų 
savaitės organizatoriai, rašytojų arti
mieji ir vienas kitas mėgstąs literatū
rą.

Su lietuviais supažindino Lidija 
Šimkutė - Pocienė, prieš tai pateikusi 
trumpą lietuvių literatūros istorijos 
raidą, nuo pat pirmųjų - ankstyvųjų 
amžių iki šių dienų.

Visų skaitytų rašytojų kūryba buvo 
angių kalboje, tik keli eilėraščiai, dėl 
įdomumo ir skambesio, buvo paskaity
ti lietuviškai. Skaitytus kurinius 
išvertė patys skaitantieji, tik poetė 
Lidija Šimkutė skaitė pati.

ŽOLINES
Gero kaimyno Valentino paragin

tas, ėmiau ir aš ruoštis į atlaidus 
(kermošių, kaip sakydavo mano gim
tame Joniškyje, į kurį suplaukdavo tą 
dieną minios žmonių). Jau iš vakaro 
pradėjau galvoti, kaip čia apsirengti? 
Juk viskas turi būti nauja ir švaru. 
Atsikėliau anksčiau nei paprastai, 
žinojau, kad mano draugas nevėluos. 
Jis patikimesnis už patį geriausią 
laikrodį. Skubu po dušu, stoviu ilgiau 
nei įprasta ir pasijuntu lyg naujai 
atgimęs. Skutuosi, o mano prietelius 
štai ir bestovįs tarpduryje. Matai, ar 
tu pasiruošęs? - klausia.

- Taip, taip, - atsakau jam, - bet tu 
prisėsk truputį.

Apsivelka pačiu brangiausiu megz
tiniu, nuo batų nuvalau dulkes, 
atsistoju prieš jį ir klausiu: "Valenti
nai, ar gerai?" Jis permeta mane 
žvilgsniu nuo galvos iki kojų ir sako: 
"Aš manau". Nelabai man tas jo 
atsakymas patiko, taip ir nesupratau 
gerai ar blogai.

Susėdame į naują "Holdenuką"' ir 
lekiam Engadinės link. Nepajuntu, 
kaip imu švilpauti "Lėk, žirgeli, lėk 
greičiau!"

Atvykstame kone pirmutiniai. Visa 
Sodyba lyg išmirus, bet takai iššluoti, 
kamelijos žydi, o virš eglių ir 
eukaliptų viršūnių žiemos vėjas tik 
stūgauja.

Einame į svetainę. Mus pasitinka 
darbščios Sodybos bitelės. Iš veidų jos 
man visos pažįstamos, tik vardų 
negaliu niekaip prisiminti (tokia jau 
mano prigimtis!). Vieną iš jų atpažįs
tu. Tai Valė. Ji čia širdis ir kraujas. 
Rūpinasi ar užteks kėdžių, stalų ir 
maisto.

Vale, nesirūpink, - sakau jai • 
Dievas aprūpins.

imu žiūrėti į paveikslus ir kitus 
dalykėlius kabančius ant salės sienų. 
Prie pačių priekinių salės durų kaba 
žmonių aukojusių Sodybos statybai 
sąrašas. Jų apie dvidešimt. Ėmiau sau 
ir pagalvojau, nejaugi Sodybos staty 
bai tik dvidešimt žmonių aukojo? Mes, 
Woolongongo lietuviai ne tik rėmėme 
pinigais, bet ir ne kartą visu būriu 
buvome nuvažiavę prie Sodybos 
apvalymo ir kitų darbų.

Netrukus ima rinktis svečiai ir 
sodybiečiai. Kunigas Povilas Martuzas 
ruošiasi šv. Mišioms.

Man visą laiką rūpėjo ir teberūpi, 
kur dingo Povilo Aleknos įrašytos 
magnetofoninės juostos. Manau, kad 
tai buvo didelis mūsų visų istorinis 
turtas. Jose buvo užregistruoti Woo
longongo dešimtmečio ir dvidešimt 
mečio minėjimai, bei kiti įvykiai. 
Klausiu vienos ponios: "Kas čia

Bronės Mockūnienės kūrybą skaitė 
Vita Bardauskienė, Prano Pusdešrio 
eiles paskaitė Sietynas Kubilius, o 
Viktoro Baltučio feljetoną - Anita 
Patupienė ir Sauliaus Kubiliaus eiles - 
Paulius Rupinskas. Lidija Šimkutė 
ilgesnėje apžvalgoje palietė lietuvių 
kūrybinę plėtotę ir įtaką mūsų 
literatūrai lietuvių, rašančių kitomis 
kalbomis.

Visi skaitymai atlikti gražiai, su 
tinkama intonacija, niuansais ir dikci
ja. Ypač maloniai nuskambėjo Anitos 
Patupienės interpretacija, skaitant 
Viktoro Baltučio feljetoną.

Tenka pasidžiaugti, kad poetės 
Lidijos Šimkutės - Pocienės pastango
mis šioje imigrantų rašytojų savaitėje 
dalyvavo ir lietuviai rašytojai, išeida
mi į platesnius vandenis ir tuo 
parodydami, kad kūrybinė liepsna 
mūs'ų mažoje bendruomenėje gyva.

vb

SODYBOJE
bibliotekos vedėjas?" Ji parodo pirštu 
ir sako: "Štai ten sėdi". Prisliūkinu ir 
atsisėdu šalia. Pradedame patyliukais 
kalbėtis. Staiga viena moterėlė pa
purtė mano petį: "Nutilkit, melstis 
reikia!" Suklupome ant grindų. Ne
svarbu, kad man nuo reumatizmo 
kojas gelia, bet, kaip sako, iš dainos 
žodžių neišmesi.

Kunigas P. Martuzas pašventino 
kryžius, kryželius, rožančius. Pasakė 
ilgą pamokslą. Neveltui jį kažkas 
pavadino Povilu Auksaburniu!..

Pamaldoms pasibaigus, mano kai
mynas paima mane už rankos ir 
kviečia eiti. Atidaro bibliotekos duris. 
Padvelkė stiprus pelėsių ir popieriaus 
kvapas. Žmogus atidaro langą ir 
palieka pravirą. Kambariukas nedide
lis. bet turtas jame net labai nemažas. 
Sienos nuo grindų iki lubų nukrautos 
knygomis: Lietuviškoji enciklopedija, 
Maironio raštai, Diuma raštų verti
mai... Ir prisiminė man staiga Martyno 
Mažvydo žodžiai: "Imkit mane ir 
skaitykit". Bibliotekos vedėjo klausiu, 
kiek skaitytojų turi? Jis nusišypso ir 
sako anksčiau turėjęs tris, o dabar liko 
vienas. Aš vėl teiraujuosi ar nežinąs, 
kur dingo juostos? Jis sako, kad yra 
dar vienas kambarys su visokiomis 
"liekanomis", galbūt ten. Mano nelai
mei nerandame rakto, mat ponia, kuri 
saugo tą "turtą", yra išvažiavusi.

Užvedu kalbą apie naują redakto 
rių. Visi nuomonės vienos: "Jis geras 
žmogus. "Pastogė" pagerės". O kaip 
mūsų klubas gyvuoja? Va čia nuomo
nės ir suskilo. Didžiausi kaltinimai, 
kad mūsų klubas labai plėšia. Visur 
kitur maistą ir gėrimus galima pirkti 
gerokai pigiau. Bandau aiškinti, kad 
gal musų mažai ir, kad gal klubui 
reikia išsilaikyti... Pagaliau vienas 
sako: "Ką tu. Gailiau, tu retai 
atvažiuoji. Tu nieko nežinai". Kitas 
tvirtina, kad tos kelios tarkuotos 
bulvės, kurias mes vadiname cepeli
nais, net. septynis dolerius kainuojan
čios! Girdi, už septynis dolerius 
galima visą maišą bulvių nusipirkti. 
Kiti vėl sako, argi nereikia žmogui už 
darbą, patys tarkuotis tas bulves nė 
už ką nenorėtų, bet va, cepelinai 
gerai, o kur dar spirgai, o kur 
Smetona? Pagalvojau sau, aš vienas, o 
jūsų daug, geriau nesiginčyti.

Sodybiečiai pavaišino svečius ir tuo 
pačiu turėjo progą susitikti su savo 
draugais.

Dėkojame Sodybos gyventojams už 
taip gražiai praleistą popietę ir 
vaišes.

Matas Gailius
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'TIT'W1VI> IK DRUSKININKU ISTORIJOS BRUO-ŽAI, KUROR- 
1ILV TO VYSTYMASIS

DRUSKININKAI SENIAU IR DABAR
Rašo P. Sungaila

Druskininkai - sena gyvenvietė. Jų 
apylinkėse žmonių gyventa jau ak
mens amžiuje. Keturioliktame amžiu
je prie Nemuno buvo svarbi lietuvių 
gynybinė pilis. Lenkų rašytojas VI. 
Sirokomlė rašė: "Tasai mažas ant 
panemunės išsidriekęs miesčiukas jau 
tryliktame šimtmetyje buvo žinomas 
kryžiuočiams: nes kurio gi musų šalies 
kampo būtų nepastebėjusi jų gobši 
akis? Jau tuomet čia buvo medinė 
pilaitė jų Išpuoliams atremti".

Rašytiniuose šaltiniuose pirmą kar
tą Druskininkai minimi 1636 metais. 
Druskininkų pavadinimą reikia kildin
ti iš vietovės, kuri yra prie druskingų 
šaltinių. Poetas Ed. Mieželaitis suža
vėtas miestu, kur net "namai iš 
druskos", romantiškai apie jį prabyla: 
"Čia pasaka. Iliuzija".

Druskininkų mineraliniai šaltiniai 
yra žinomi nuo 18 amžiaus pabaigos. 
Apie sūrųjį vandenį, jo atsiradimą, 
liaudis pasakoja gražių legendų. 
Sakoma, kad šiose vietose prieš 
daugelį metų medžiojęs Liškiavos 
kunigaikštis su savo dvariškiais. 
Medžioklė sekėsi, visi džiaugėsi laimi
kiu. Pagal nusistovėjusį paprotį, 
sėkmingai užbaigęs medžioklę kuni
gaikštis privalėjo padėkoti dievams, 
nušaudamas sakalą. Buvo paleistas 
paukštis. Pašautas paukštis krito į 
Nemuną. Kunigaikštis krito į vandenį 
ir pasinėrė. Visi galvojo, kad jis 
nuskendo. Buvusi ant kranto kuni
gaikštienė gailiai pravirko, po kiek 
laiko jos vyras iškilo, kunigaikštienė 
labai apsidžiaugė. Ir vis dėlto, ten kur 
nukrito jos ašaros, ištryško sūrūs 
šaltiniai.

Yra dar kita legenda apie sūriuosius 
Druskininkų vandenis. Kadaise, ant 
aukšto kalno, Raigardo slėnio terito
rijoje, stovėjęs miestas. Čia gyvenę 
siaubingai nedori žmonės. Piešdami 
kitus miestus jie taip praturtėjo, kad 
be saiko ėmė ūžti, lėbauti, palaidai 
gyventi. Užsirūstino Perkūnas ir 
trenkė į aukštuosius miesto rūmus. 
Visi gyventojai po žemėmis prasmego 
ir negali niekaip išsigelbėti - virš jų 
klampi pelkė. Vakarais, su išlikusiais 
maldyklų varpais jie skambina, šaukia, 
laukdami išsigelbėjimo verkia ir rau
doja. Druskininkų sūrus vanduo - tai 
Raigardo požemio gyventojų karčios 
ašaros...

Dar 18-tame amžiuje vienas pap
rastas kaimietis pastebėjo vandens 
stebuklingąją galią ir taip susikrovė 
nemažai pinigų. Druskininkų vandenį 
tyrė lenkai, Gardino farmacininkai, 
Vilniaus universiteto profesorius I. 
Fonbergas, kol pagaliau 1837 m. 
gruodžio 31 dieną caras Nikolajus 
pirmasis patvirtino kurorto "gimimo" 
dieną. Tada Rusijos vadovybė paskyrė 
25.000 sidabrinių rublių paskolą 26 
metams, kad kurorte išaugtų gydymo 
bazė. įdomią statistiką apie kurortą 
randame knygoje "Druskininkai ir 
apylinkės".

1842 metais čia stovėjo 100 
pastatų. 1908 metais jų skaičius 
pasiekė 400, o 1913 metais padidėjo 
iki 413. Nuo 1920 iki 1939 metų 
Druskininkai buvo okupuoti lenkų.

1884 metais medinės gydyklos 
sudegė, o po metų buvo pastatytos 
naujos, kurių fasadai išliko iki mūsų 
dienų.

1862 metais buvo baigtas tiesti 
geležinkelis: Peterburgas - Varšuva 
per l’ariečės stotį. į ją iš Druskininkų 
buvo nutiestas 18 kilometrų ilgio 

vieškelis. Tada žymiai pagerėjo susi
siekimas plačiąjam pasauliui su kuror
tu.

20-tojo amžiaus aštuntame de
šimtmetyje bandyta (rodyti klimato 
reikšmę gydymui. Ir taip prieš 104 
metus įsteigiamas gydomosios fizkul
tūros parkas.

Pirmasis pasaulinis karas sunaikino 
didžiulius apylinkių miškų plotus, 
išsekino versmes ir tik 1923-siais, 
lenkų okupacijos metais atidarytas 
kurortinis sezonas. 1928 metais Drus
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Kauno kunigų semninarijos naujųjų kunigų šventinimas Kauno Katedroje <į 
Bazilikoje šių metų birželio mėnesį. Šventina Lietuvos kardinolas Vincentas $ 
Sladkevičius. Nuotrauka P. Sungailos įį

kininkų kurortas jau buvo elektrifi
kuotas. Sanatorijos, didesnės vilos, 
pensionatai ir viešbučiai jau turėjo 
kanalizaciją, šaltą ir šiltą vandenį.

Druskininkai buvo vienas iš mėgs
tamiausių lenkų diduomenės kurortų. 
Antrojo pasaulinio karo pradžioje 40 
procentų Druskininkų gyventojų buvo 
žydai. 1941 metų rudenį ten buvo 
įsteigtas žydų getas. 1943 metų 
lapkričio 2 dieną žydai buvo išvežti 
iš Druskininkų. Manoma, kad į 
Kolbasino koncentracijos stovyklą 
netoli Gardino. Vokiečiai Druskinin
kus pavadino "Nementhal Bad", 
(Nemuno slėnio maudyklės). Po metų 
buvo atidarytos trys sanatorijos 
Vermachto kariams. Ten buvo gydomi 
ir vietiniai gyventojai. 1944 liepos 13- 
ąją į miestą įžengė rusų kareiviai. 
Mūšių metu miestas labai nukentėjo.

Druskininkuose veikia keturi pa
grindiniai gamtiniai veiksniai gydy
mui: 1) mikroklimatas, 2) mineralinis 
vanduo vonioms, 3) mineralinis van
duo gerti, 4) gydomasis purvas.

Šiam pačiam didžiausiam respubli 
kos kurortui, kaip apibudino klimato- 
logė Angelė Griciūtė, budingos miš 
kingos lygumos kontinentinės zonos 
ypatybės. Čia daugiausia respublikoje 
būna šiltų dienų - nuo 4 balandžio iki 
28 rugpjūčio. Metuose būna 249 
saulėtos dienos ir tik 165 - apsiniau
kusios. Spygliuočių miškų masyvas 
supa kurortą iš trijų pusių, o iš 
ketvirtosios pusės vėjus užstoja aukšti 
Nemuno krantai. Dėl to čia vyrauja 
švelnus pietvakarių vėjai, kurie į 
miestą atneša deguonį ir medžių sakų 
aromatu prisotintą orą.

Plačiai žinomas unikalus Druskinin
kų gydomosios fizinės kultūros ir 
klimato terapijos parkas, (kurtas 

„MĖSŲ PASTOGES“ LOTERIJA
Pirkdami loterijos bilietus - paremsite savo spaudą!

Bilietų šakneles grąžinti iki spalio 10 dienos
Musų Pastogė
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pušyne, ant Nemuno kranto. Jau prieš £ 
104 metus čia susidomėta oro bei įį 
saulės voniomis, gydomąja gimnastika. įį

Kasmet parke pašalinami seni, § 
ligoti medžiai, sodinami jauni. Iš šimto į 
Lietuvoje esančių mineralinių šalti
nių, patys žymiausi yra Druskininkuo
se. Jų iš viso septyni. Druskininkuose 
yra pačios didžiausios gydyklos, kur 
gydoma mineraliniu vandeniu dviejuo
se šimtuose vonių.
Purvas - antrasis gydymo komplekso 

veiksnys. Jis vežamas iš Naujasodės .. 
durpyno, esančio aštuoni kilometrai § 
nuo miesto. Jeigu mineralinio vandens § 
atsargos laikomos neišsenkamomis, tai | 
purvo ištekliai, mokslininkų nuomone, j 
tarnaus tik pusšimti metu. |
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Gabiose ir darbščiose menininkų . 
rankose medis atgyja ir sušyla, jis > 
įgyja prasmę, teikia grožį ir džiaugs 
mą - taip kalbama apie miško muziejų 
"Girios aidas" Druskininkuose.

Šiandien Druskininkai- respublikos 
dailiosios kalvystės centras. Čia 
vyksta tradicinės kalvių dienos. 
Mieste veikia šiuolaikinių meno dirbi
nių įmonė.

Mieste yra 3 vidurinės mokyklos. M. 
K. Čiurlionis gimė Varėnoje. Visu 
keliu iš Varėnos į Druskininkus mus 
,lydi 100 - jų genijaus gimimo metinių 
proga išaugę stogastulpiai. Čia prabė 
go jo vaikystė, o vėliau jis dažnai čia 
leisdavo savo atostogas. Apie meni
ninko gyvenimą ir kūrybą pasakoja 
mieste įrengtas memorialinis muzie
jus. Muziejuje surinktos menininko 
nuotraukos, užrašų knygutės, pa- . j 
veikslų reprodukcijos, buities reikme
nys. Vasaromis rengiami fortepijo
ninės muzikos koncertai, kurių metu 
dažnai skamba ir M. K. Čiurlionio 
kūriniai.

1975 metais, šimtųjų gimimo meti
nių proga prie muziejaus - namo buvo 
pastatytas menininko marmurinis 
biustas (skulptorius K. Švažas), o 
vienoje miesto aikščių - paminklas 
Čiurlioniui.

Druskininkų miestas yra gražus 
visais metų laikais. Ramiai sruvenan
tis Nemunas, nesibaigianti ošiančio 
pušyno daina leidžia žmogui pailsėti.

Senoji medinė architektūra traukia 
mintis į praeitį. Mieste daug ir 
šiuolaikinių pastatų su įspūdingais 
interjerais, freskomis. Užsienio lie
tuvis, apsilankęs Lietuvoje, neturėtų 
užmiršti aplankyti šį gražų Lietuvos 
kampelį.
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Berlyne prasidėjo pirmoji byla, 
iškelta buvusiems Rytų Vokietijos 
pasienio sargybiniams ■ už bėglių per 
Berlyno sieną nušovimą. Keturi sar
gybiniai 1989 m. vasario mėn. 5 dieną 
pašovė du bėglius, vieną iš jų mirtinai, 
už ką anuomet gavo pagyrimą^ tris 
dienas atostogų ir priedą prie algos.

Sovietų Sąjunga "pasitarimams" į 
Maskvą iškvietė 30 savo ambasadorių, 
palaikiusių pučą prieš M. Gorbačiovą. 
Vienintelis prieš šį pučą protestavęs 
ambasadorius Boris Pankin taip pat 
sugrąžintas iš Prahos ir paskirtas 
naujuoju užsienio reikalų ministru.

įį JAV ir Filipinai pasirašė draugišku-
§ mo sutartį, kuri įgalins amerikiečius ir 

toliau naudotis Subic Bay laivyno 
baze.

Jugoslavijos federalinei kariuome
nei įsivėlus į pilietinį karą, remiant 
serbus sukilėlius Kroatijoje, Kroatija, 
Slovėnija, Makedonija 
Hercegovina atsisakė 
naujokus į Jugoslavijos

Visose Jugoslavijos
įvyko masinės kareivių motinų de
monstracijos, reikalaujančios jų sūnūs 
paleisti iš karo tarnybos.

ir Bosnija - 
siųsti savo 

kariuomenę.
respublikose

Užsienio diplomatinis spaudimas bei 
neramumai viduje paveikė Serbiją, 
kad pastaroji sutiktų su Europos 
bendruomenės siūloma paliaubų su
tartimi.

Kurdų komunistų sukilėlių grupė 
| pagrobė penkis Vakarų šalių archeo- 
| jogus, ieškojusius Nojaus arkos pėdsa- 

kų rytinėje Turkijoje. įkaitų tarpe yra 
(į ir vienas australas - dr. Allen Roberts 

iš Sydnėjaus.

Lenkijos ministras pirmininkas Jan 
Bielecki įteikė atsistatydinimo pa
reiškimą Seimui, kuriame be rinkimų 
įėjusių komunistų blokas, sudaryda
mas daugumą, atmetinėja Solidarumo 
unijos dominuojamos vyriausybės eko
nominių reformų planus.

Seimas nepriėmė J. Bielecklo atsi- 
Į statydinimo.

t$ Papua Naujoji Gvinėja pravedė per 
parlamentą įstatymą, kuriuo šalyje 

įį grąžinama mirties bausmė už sunkius 
iį nusikaltimus, ir kurie vis dažniau 
§ pasitaiko krašte. Mirties bausmės bus 
§ vykdomos pakorimu.

Rusijos Federacijos prezidentas 
Borisas Jelcinas supykdė ukrainiečius, 
savo kalboje paminėdamas, kad Rusija 
norės valstybinių sienų peržiūrėjimo, 
jei nepriklausomomis pasiskelbusiose 
respublikose gyvens stambios rusų 
tautinės mažumos.

įtempimas sumažėjo, Rusijai ir 
Ukrainai pasirašius sutartį, garantuo
jančią šių respublikų sienas.

televizijos žinių laidas 
("Laikas") vėl skaito du

Sovietų
'"Vremia"
žurnalistai, sausio mėnesį iš einamų 
pareigų atleisti už tai, kad pasmerkė 
žinių apie sovietų smurto veiksmus 
Vilniuje perdavimo cenzūravimą.
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^SPORTAS
ĮSPŪDŽIAI LIETUVOJE

Antanas Laukaitis

Net nepastebėjau, kaip mano net 
trijų mėnesių atostogos priartėjo prie 
pabaigos. Pagrindiniu kelionės į Lie
tuvą tikslu buvo dalyvavimas IV 
pasaulio lietuvių sporto žaidynėse. Su 
dideliu džiaugsmu teko dalyvauti joje, 
kaip vienam iš Australijos lietuvių 
sportininkų vadovų.

Šventė Jau praeityje. Akyse vis dar 
nenyksta didingi šventės atidarymo ir 
uždarymo vaizdai. Vis matau tūkstan
čius sportininkų ir žiūrovų, lyg j vieną 
darnią šeimų susijungusių bendroje 
dainoje, bendrame šokyje. Mūsų visų 
širdys, visai nesvarbu iš kur mes 
buvome, ar iš Amerikos, ar iš 
Australijos, ar iš Lietuvos, ar Brazili
jos, ar Argentinos, iš rytų, ar iš 
vakarų, iš anapus Atlanto, ar iš 
anapus Ramiojo vandenyno, plakė 
tomis dienomis vienu džiaugsmingu ir 
pilnu pasidžiavimo ritmu. Šventės 
metu mus buvo pripildęs bendras Ir 
pats didžiausias troškimas, kad sekan
čią švęstume jau pilną nepriklausomy 
bę ir laisvę atgavusioje Lietuvoje. 
Puikus atidarymo ir uždarymo iškilmių 
vaizdai Kaune ir Vilniuje jau niekada 
neišblės iš mūsų visų atminties. Man, 
mačiusiam ir dalyvavusiam visose 
keturiose pasaulio lietuvių olimpiado 
se, šioji buvo pati brangiausia ir 
gražiausia. Jau daug prirašyta apie 
pačią šventę ir apie atskiras varžybas. 
Aš to nekartosiu; "tačiau noriu tik 
pasakyti, kad mes, aust.raiiečiai, 
buvome tikrai nustebinti nepaprastai 
nuoširdžiu ir gražiu priėmimu. Dauge 
ils musų sportininkų Lietuvoje viešėjo 
pirmą kartą ir niekaip negalėjo 
suprasti, kodėl čia visai nepažįstami 
žmonės juos taip myli, tokie geri 
jiems. Net ir mažai kalbantieji 
lietuviškai, ėmė ne tik kalbėti, bet ir 
dainuoti lietuviškas dainas, ir nesvar
bu kur jie viešėjo ar Jurbarke, ar 
Plungėje. Kaune ar Vilniuje, visur jie 
pajuto tikrai brolišką šilumą ir prašė 
manęs, jų vardu, visai Lietuvai 
padėkoti. O palikdami Lietuvą, dau 
gelis pažadėjo vėl sugrįžti. Negirdė
jau nei vieno nusiskundimo iš savo 
sportininkų, negirdėjau ir iš šeiminin
kų. Atrodo, kad musų sportininkai 
gražiai atstovavo Australiją ir jos 
lietuvius.

Pati šventė praėjo nepaprastai 
gražiai. Visos varžybos buvo gerai 
organizuotos ir vyko sklandžiai, gal 
tik atskirų sporto šakų rungtis 
nevertėjo taip labai išsklaidyti po visą 
Lietuvą. Aš labai gerai žinau, kaip 
labai atskiri miestai norėjo pas save 
turėti nors kokius renginius, 
tačiau toks išmėtymas sukėlė ir tam 
tikrų keblumų - daug mūsų žaidėjų 
dalyvavo net kelių sporto šakų 
varžybose, ir jiems tapdavo neįmano
ma visur suspėti, Tačiau tai tik 
smulkmena, kurios ateityje taip pat 
bus galima išvengti.

Be žaidynių, man pirmą kartą teko 
dalyvauti Lietuvos kaimo olimpiadoje, 
kuri vyko Jurbarke. Buvo malonu 
susitikti su Lietuvos kaimo sportinių 
kais, pabendrauti su kaimo sporto 
vadovais, patirti apie dabartinio 
Lietuvos kaimo gyventojo rūpesčius, 
vargus ir viltis. Sekančioji kitimo 
olimpiada numatoma surengti už poros 

metų Alytuje. Jau esu jon pakviestas 
ir galvoju, kad būtinai reikės dalyvau
ti.

KAIP PATIKO LIETUVA?
Savo gimtinėje esu jau septintą 

kartą. Už tėvo kapo ir sergančios 
mamos aplankymą iš Lietuvos buvau 
išmestas penkeriems metams. Pasku
tinę Dainų šventę, vykusią pernai 
metais, taip pat ketinau aplankyti, bet 
vėl nebuvau įleistas. Todėl šiais 
metais gavus vizą, džiaugsmas buvo 
tikrai begalinis. Skridau per Suomiją, 
važiavau per Estiją ir Latviją. Malonu 

<buvo, kadangi, nors, galima sakyti, 
kad visą pasaulį jau esu išmaišęs 
skersai ir išilgai, o šiose dviejose 
Lietuvos kaimynėse pabuvoti dar 
nebuvo tekę. įdomu buvo ten, bet kai 
persiritom per Lietuvos sieną ir 
pamačiau gražias Aukštaitijos lygu
mas su jaukiomis lietuviškomis sody
bomis. iš karto pajutau: "Jau esu 
namie!"

Graži ta musų Lietuva! Vėliau su 
"Žalgirio" pirmininku V. Nėnium 
aplankėme ją visą. Puikios, Šveicariją 
primenančios, Ignalinos apylinkės, 
saulėje sidabru žvilgantys ežerai, o 
juose labai gardžios lydekos, visai 
neleido nieko blogo nujausti apie visai 
greta esančią atominę elektrinę, kurią 
taip pat aplankiau. O gražioji Palanga 
su daugybe ten vasarojančių žmonių, 
man priminė musų kurortus, ypatingai 
kai šią vasarą oras buvo panašus į 
Australijos. Puikus Klaipėdos uostas, 
jūsų muziejus, kurio daug kas galėtų 
pavydėti, puikus jachtklubas. Tik visą 
tą gerą nuotaiką gadino tiesiai prieš 
mano viešbučio langus stypsanti 
Lenino statula. Bandžiau pasikalbėti 
su ją saugančiais kareiviais, tačiau 
mano rusų kalba nebuvo labai gera, o 
žemaitiškai jie visai nesuprato.

Puikus ir Jurbarkas, žavi ir Kretinga 
su pačia gardžiausia kmynine duona. 
Ja mane vaišino buvę mano bendra
darbiai iš Pranciškonų gimnazijos, 
suvažiavę iš Amerikos. Kanados ir 
visos Lietuvos. Bet visų begalinį 
vaišingumą pranoko mano giminės ir 
tinklininkai iš Alytaus, jie tikrai 
dzūkiškai vaišingi.

Gražus mano gimtasis l.eipalingio 
miestelis. Čia ir mano tėvai palaidoti, 
čia vis dar tebegyvena mano vaikystės 
draugas mokytojas Algis Volungevi
čius, įkūręs Leipalingyje puikų muzįe 
jų, kurio pavydi daugelis aplinkinių 
miestelių.

Aplankiau visą Lietuvą ir pastoviau 
apsistojau Vilniuje. Miela mūsų senoji 
sostinė. Senamiestis. Čia kiekvienas 
žingsnis mena garbingą mūsų tautos 
istoriją, ir kaip visa tai mums artima ir 
sava. Aplankiau Parlamento rūmus, 
sutikau parlamento ir vyriausybės 
narius, mačiau ir barikadas, šaunius 
Lietuvos savanorius, pasiruošusius už 
tėvynę gyvybes atiduoti. Jie pasiryžę 
ginti musų Lietuvos širdį ■ parlamen 
to rūmus, iš kur teka musų laisvės ir 
visų siekių jėga. Aplankiau ir garsias 
Antakalnio Rasų kapines. Po paskuti
nių kruvinų įvykių Medininkuose, 
kartu su visais sportininkais atidavė
me pagarbą Sporto rūmuose pašarvo 
toms Medininkų aukoms. Vėliau ilgoje 
gedulingoje eisenoje iydėjome juos į

Australijos lietuvių delegacija sporto žaidynių atidarymo Kaune metu.

paskutinę poilsio vietą. Niekada iki 
šiol neteko man dalyvauti tokiose 
didingose laidotuvėse ir matyti jose 
tokią begalinę jurą žmonių. Žuvu
sioms buvo prisiekta ir širdyje 
pasakyta, kad šių vyrų kraujas nebus 
pamirštas nei čia, Lietuvoje, nei 
svetur ir kova bus tęsiama iki pilnos 
laisvės.

Vilniaus Gedimino prospektas die
nomis pilnas žmonių, gražiai apsiren
gusių moterų. Jei prieš keletą metų 
rašiau apie kai kurias Lietuvos 
gatvėse matytų moterų ir merginų 
neigiamas ypatybes, tai šį kartą jų 
nemačiau. Vasariški, ypatingai jaunų 
merginų, drabužiai labai madingi ir 
gražus, jos pačios gražiai saulėje 
įdegusios, o grožis musų lietuvaičių 
tikrai pasaulinis, nors imk ir visas jas 
įsimylėk. Gal todėl tiek daug jų bėga į 
kitas šalis laimės ieškoti.

Kaunas, (pudingas Karo muziejaus 
statula, atstatytas Nežinomo kareivio 
kapas. Puošnus "Metropolio" restore 
nas. kuriame vyko ne vienas gražus 
priėmimas. Malonu lankytis ir Kauno 
senamiestyje, pilyje ir daugelyje, 
daugelyje kitų vietų. Viskas aplink 
taip sava ir miela. Net Kauno mafijos, 

SYDNE JAUS LITUANISTINIUOSE KURSUOSE 
VYKSTA INTENSYVUS DARBAS

Sydnėjaus lituanistiniuose kursuose vyksta intensyvus darbas. Nuotraukoje 
svečias iš Lietuvos archeologijos dr. Adomas Butrimas su klasės mokiniais ir 
kursų vedėja, mokytoja A. Veščiunaite - Janavičiene, klasėje pravedęs įdomią 
paskaitą. Iliustruodamas skaidrėmis, dr. A. Butrimas plačiau supažindino su 
Lietuvos Istorija, gamtovaizdžiu ir archeologiniais iškasinėjimais.

Nuotrauka A. Burneikio

apie kurią tiek girdėjau nė kario 
nemačiau, nors vakarais Kaune, ne 
taip kaip būdavo anksčiau, ypatingai 
Laisvės alėjoje, gatvės siaubingai 
ištuštėja, einant pamatai tik vieną 
kitą jaunimo būrelį. Taip kartais net 
nejauku pasidaro, ypatingai kai spau
doje dar paskaitai apie gerokai 
padidėjusį kriminalinių nusikaltimų 
skaičių.

Daug kas klausia, o kaip gi mes ten, 
žemės apačioje tame kengūrų krašte 
gyvename? Turiu pasakyti, kad neblo
gai, pas mus ramu, valgyti ir gerti ir 
tautinio australų gėrimo, putojančio 
alučio turime pakankamai. Gyventi 
tikrai galima. Sujuda musų kraujas ir 
užverda jausmai tik išgirdus apie 
įvykius Lietuvoje, nekaltų žmonių 
kraujo praliejimas, okupantų siautėji
mas nutraukia musų ramų gyvenimą. 
Renkamės tada draugėn, šnekame, 
demonstracijas organizuojame, pro
testuojame, rašome laiškus, renkame 
parašus po peticijomis ir darome 
viską, kad tik kaip nors galėtume 
Lietuvai padėti. Mes, nors ir toli 
gyvendami, esame ir visada busime su 
jumis ir Lietuva.
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LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS ATEITIS
Jurgis Janušaitis

LAIŠKAI REDAKCIJAI

Išeivijoje, laisvojo pasaulio kraš
tuose, jau nuo senų laikų veikė ir 
tebeveikia įvairiais tikslais ir Įvai
riausios lietuvių organizacijos. Laiko 
bėgyje vienos iš Jų nutyla, kitos 
susiorganizuoja. Tačiau visumoje 
įvairiausios organizacijos, jų veikla, 
tarnauja tam pačiam tikslui - išlikti 
kaip tautinė Lietuvos dalis pasaulyje 
ir dirbti išeivijos išlikimui, vykdant 
kultūrini, visuomenini, politini darbą, 
rūpintis jaunųjų kartų ateitimi.

Po Antrojo pasaulinio karo, šalia 
politinei veiklai skirtų organizacijų, 
buvo įsteigta Pasaulio Lietuvių Ben
druomenė, kurios sudėtyje veikia 
(vairių laisvojo pasaulio kraštų Lietu
vių Bendruomenės. Jų paskirtis - 
rūpintis Lietuvos išlaisvinimu, išeivi
jos lituanistiniu švietimu, ugdyti ir 
puoselėti savąją kultūrą, rūpintis 
augančiomis kartomis, kad jos išaugtų 
sąmoningos, dirbančios Lietuvai. Žo
džiu, Lietuvių Bendruomenės darbo 
laukai labai platūs, o paskutiniaisiais 
metais ji aktyviai įsijungė j politinę 
veiklą. Lietuvai paskelbus atstatant 
nepriklausomybę, visais frontais įsi
jungė j darbą visokeriopai padėti 
Lietuvai.

Tad visai netenka abejoti Lietuvių 
Bendruomenės ateitimi, jos reikalin
gumu. Ji bus reikalinga ir tada, kai 
Lietuva išsikovos pilną nepriklauso
mybę.

O darbų, darbelių juk turime be 
galo daug. Lietuvių Bendruomenė, 
kaip matome, apima visas darbo 
plotmes, visuose laisvojo pasaulio 
kraštuose. O dabar ypač jai rupi 
Lietuvos ateitis, tad nenuostabu, kad 
nedelsdama perėmė iniciatyvą kon
krečiai padėti kenčiančiai Lietuvai. 
Paskelbė fondo "Pagalba Lietuvai" 
vajų, ir štai jau turime rezultatus. 
Pagal JAV LB Krašto Valdybos 
pirmininko dr. Antano Razmos prane
šimą, paruoštą PLB Kraštų Valdybų 
pirmininkų bei jų atstovų suvažiavi
mui, kuris vyko Vasario-16 gimnazi
joje liepos 26 - 28 dienomis, sakoma, 
kad 1990 metais JAV LB K V surinko 
237.330 dolerių ir išleido Lietuvos 
pagalbai 210.187 dolerių. 1991 metų 
sąmata yra 217.000 dolerių. Per 
trejetą metų viso buvo surinkta 
423.000 dolerių. ŠI suma padalinta 
pagal prašymus tik Lietuvai, ir toliau 
tam fondui telkiamos lėšos. Malonu, 
kad tėvynainiai l JAV LB Krašto 
Valdybos prašymą jautriai reagavo ir. 
kaip matome, sudėjo ne mažas sumas 
Lietuvos reikalams.

Lietuva 1 nepriklausomybę eina 
sunkiu keliu, iš Lietuvos dažnai 
svečiuojasi ministrai, aukšti pareigū
nai, organizacijų vadovai. Ir čia LB 
Amerikoje Krašto Valdyba atlieka 
svarbius darbus, globojant svečius, su 
jais aptariant Lietuvos problemas.

Aukos
Mūsų Pastogei
„Mūsų Pastogei“ aukojo;
K. Pauliukėnas S.A. $20
J. Vizbaras Vic. $10
A. ir V. Bladzevičiai Vic. $10
V. Stagis Vic. $30
G. J. Rakauskas Qld. $1°

NORI SUSIRASINETI
Dvidešimt trijų metų vyras nąri 

susirašinėti su Australijoje gyvcnan * 
čia lietuvaite. Rašyti: 

Juos paremiant piniginėmis dovanomis. 
Iš toliau žvelgiant atrodo, kad JAV 
LB Krašto valdyba su savo padaliniais 
groja pirmuoju smuiku ne tik visuome
niniame, kultūriniame, bet ir politi
niame gyvenime.

Tiesa, turime specialius veiksnius 
lietuviškajai politikai. Jie sutelkia 
nemažas sumas lėšų, tačiau, atrodo, 
jų darbo plotmė ribotesnė, nes neturi 
pakankamai kvalifikuotų politiniam 
dabui žmonių. Dažnai spaudoje pasi
girsta balsų, kritikuojančių mūsų 
veiksnius. Gal to nederėtų daryti. Jie 
irgi juda, tik gal reikėtų suderinti 
pačią politinę veiklą, politinę pagalbą 
ir lėšų skirstymą. Praeityje tuo 
reikalu buvo šaukiamos konferencijos, 
matėsi teigiamų prošvaisčių, bet 
apgailestautina, kad iš to nieko gero 
neišėjo. Paimkime kelių informacijos 
centrų išlaikymą, kas sudaro milžiniš
kas išlaidas, suėda aukas, o Lietuvai 
pagelbėti belieka trupinėliai.

Lietuvių Bendruomenė tvarkosi 
demokratiškai. Visuotinu, slaptu bal
savimu renkamos Kraštų valdybos. 
Keičiasi vadovai. Nėra nepakeičiamų. 
Ateina nauji žmonės su naujomis 
idėjomis.

Vien tik JAV veikia 10 LB 
apygardų su 75 . LB apylinkėmis. 
Paskutinieji rinkimai i tryliktąją LB 
Tarybą parodė, kad balsavimuose dar 
dalyvavo apie pusseptinto tūkstančio 
Lietuvių Bendruomene besirūpinan
čių žmonių.

Sklaidant JAV Lietuvių Bendruo
menės Krašto valdybos pirmininko dr. 
A. Razmos pranešimą, susidarai pilną 
vaizdą kaip veikia Lietuvių Benduo- 
menė Amerikoje. Panašiai, gal kiek 
mažesne apimtimi veikia LB Kraštų 
valdybos ir kituose kraštuose. Šiuo 
metu Amerikos Lietuvių Bendruome 
nės apimtyje veikia: religinių reikalų, 
švietimo, kultūros, socialinių reikalų, 
visuomeninių reikalų tarybos su savo 
padaliniais: informacijos centru, fi
nansų, sporto, jaunimo sąjunga ir t.t.

Kartais spaudoje koks nors anti- 
bendruomenininkas bando kritikuoti 
LB struktūrą, net neigdamas tikrai 
plačią, našią veiklą. Tai, sakoma, 
blogavaliil, pavyduliautojų darbas. 
Nežiūrint to, LB išeivijoje esančioje 
visuose laisvojo pasaulio kraštuose 
dirba labai reikšmingus darbus. Lietu
vių Bendruomenei priklauso šviesi 
ateitis. Pasikeitus padėčiai Lietuvoje, 
atgavus pilną nepriklausomybę, išei 
vijos politinių veiksnių paskirtis 
savaime sumažės ir gal visai nebebus 
reikalinga, tačiau pagalba lėšomis ir 
visokeriopa kultūrine talka bus reika
linga daugelį metų, o tai ir užtikrins 
PLB ir PLB Kraštų valdybų ir 
bendruomenininkų veiklą.

Rolandui Lenauskui, Vilnius 
232043, Šiltnamių gt. 2a-14, 
Lietuva.

VILKOS
LIETUVOS TAUTINIAM.

OLIMPINIAM KOMITETUI
Lietuvos tautiniam olimpiniam ko

mitetui aukojo:
50 dolerių - A. Markevičius;
20 dolerių - K. Strimaitis.
Aukojusiems nuoširdžiai dėkoju 

Lietuvos tautinio olimpinio komiteto 
vardu.

J. Jonavičius 
LTOK atstovas Australijoje

Gerb. redaktoriau,

Noriu Jums širdingai padėkoti už 
sveikinimo musų tėveliui, jo 88 - tojo 
gimtadienio proga, patalpinimą jūsų 
laikraštyje. Jūs sutelkėte jam dideli 
džiaugsmą. Nors sveikata jo nebloga, 
bet pečius vis tiek Jau slegia didelė 
metų našta. Tačiau kiek galėdamas jis 
vis dar stengiasi dalyvauti lietuviško
se pamaldose ir lietuvių renginiuose. 
Jis visada laimingas, galėdamas pabūti 
tarp savų tautiečių.

Tėvelio gimtadieni atšventėme gi
minių ir draugų tarpe, o pereitą 
savaitę jis per lietuviškas pamaldas 
stovėjo šalia savo devynių dienų 
proanuko ir kunigas A. Savickis 
pastebėjo, kad pamaldose susirinko 
net keturios mūsų šeimos kartos. ,

Širdingai sveikinu mielą "Mūsų Pastogės" redaktorių p. Bronių 
Žal(, jo 70 - ties metų sukakties proga, Lietuvių Bendruomenės 
Spaudos Sąjungos valdybos bei visų "Mūsų Pastogės" skaitytojų ir 
bendradarbių vardu, linkėdamas daug šviesių ir darbingų metų 
lietuviško žodžio baruose.

Su pagarba 
Vytautas Patašius

LB Spaudos Sąjungos pirmininkas

l NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄI

1 Vilnių - Kauną per Maskvą................nuo 2050 dolerių.
I Vilnių per Varšuvą..............................nuo 2080 dolerių.
I Maskvą, toliau traukiniu.................... nuo 1880 dolerių.
( Helsinki (toliau sutvarkome).............nuo 1830 dolerių.
I Taliną (toliau sutvarkome)................. nuo 1990 dolerių.
I Rygą (toliau sutvarkome)......................nuo 2430 dolerių
l Varšuvą, toliau traukiniu.....................nuo 1940 dolerių.
( Europą............................................. nuo 1780 dolėrlų. ' ’
l Europą per Kanadą..............................nuo 2070 dolerių.
[ Europą per Ameriką............................ nuo 1930 dolerių.
I Naująją Zelandiją.................................nuo 450 dolerių.

Visos kainos nurodytos ten ir atgal.
* Dabar pats laikas aplankyti laisvą tėvynę. 

’Ruoškitės Kalėdoms Lietuvoje ir

ONCORDE

ateinančiai vasarai.
’Draudimas, Eurallpass, tautiečius pigiau.

’Parūpinu reikalingus dokumentus.
ALGIS ŽILINSKAS

CONCORDE INTERNATIONA! TRAVEI

(IATA, AFTA)

541 King St., West Melbourne, 3003, tel. (03) 321 6840, AH 822 5846. 
Eax (03) 328 2680.

REMKIME i
Į AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FONDĄ Į
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l

nes jo tikslas yra: Skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę I 
kultūrą, mokslą, švietimą, meną ir kitas lietuvių kultūrines Į 
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 j 
Fondo pavadinimą ir adresą:

AUSTRALIAN LITHUANIAN FOUNDATION INC. |
44 - 50 Errol Street,North Melbourne, Vic. 3051 

Visą korespondenciją ir aukas prašome siųsti adresu:
P. O. Box 11, North Melbourne, Vic. 3051

Australuos Lietuvių Fondo Valdyba I

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS 
+ Funerals of Distinction +

17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N. S. W.
Tel. 724 5408. Veikia 24 valandas per parq.
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Dar kartą dėkojame jums už jūsų 
gerą žod(. y. Repševičlenė

■ ...tikimės, kad naujasis redaktorius 
bus tolerantiškas ir leis pasireikšti 
[varioms nuomonėms. Mes visi siekia
me to paties tikslo - laisvos Ir gražios 
musų tėvynės Lietuvos ateities. 
Skirtumas tik tas, kokiu keliu mes 
enam!..

Su geriausiais linkėjimais 
M. Gailiūnas, 1991.8.20

♦♦♦♦

Redakciją sveikinusiems J. Gailiui, 
dr. V. K. Saudargienei, V. Narušlenei 
ir kt. nuoširdžiai dėkojame. Lauksime 
Jūsų bendradarbių gretose.
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CANBERROJE
Tautos šventė Canberroje įvyks 

rugsėjo 15 dieną (sekmadienį). 11.30 
valandą prasidės šv. Mišios St. Marys 
bažnyčioje, Braddon. 2 vai. po pietą 
prasidės minėjimas, renkamės prie 
paminklo Lietuvių namų sodelyje.

Po to vyks minėjimas, kuriame 
dalyvaus Sydnėjaus choras "Daina" ir 
veteranų tautinių šokių grupė "Sūku
rys”. Po minėjimo - kavutė.

Tą dieną bus renkamos aukos 
Nepriklausomos Lietuvos fondui.

SYDNĖJUJE
Rugsėjo 22 dieną (sekmadienį),

I. 30 vai. po pietų Lietuvių namuose 
Bankstowne šaukiamas AI,B Sydnė
jaus Apylinkės visuotinis metinis 
susirinkimas.

Nustatytu laiku nesusirinkus rei
kiamam narių skaičiui, po pusvalan
džio įvyks susirinkimas, kuris, neatsi
žvelgiant į tai, kiek bus dalyvaujan
čių, bus laikomas teisėtu.

Susirinkimui numatyta sekanti die 
notvarkė:

1. Susirinkimo atidarymas.
2. Mandatų komisijos tvirtinimas.
3- Prezidiumo rinkimai.
4. Pereito susirinkimo protokolo 

skaitymas.
5. Ataskaitiniai pranešimai: a) 

pirmininko, b) iždininko, c) kontrolės 
komisijos.

6. Apylinkės valdybos ir kontrolės 
komisijos rinkimai.

7. Diskusijos dėl pranešimų ir 
apyskaitos tvirtinimas.

8. Organizacijų ir draugijų veiklos 
pranešimai.

9. Einamieji reikalai.
10. Susirinkimo uždarymas.
Kadangi dabartinės Sydnėjaus Apy 

linkės valdybos kadencija baigiasi, 
prašome tautiečius prisidėti prie 
naujos valdybos sudarymo. Sutikite 
būti renkamais patys ir paskatinkite 
pažįstamus išstatyti savo kandidatū
ras į naują vaidybą.

ALB Sydnėjaus Apylinkės 
valdyba

PAGALBA LIETUVAI
Fondui "Pagalba Lietuvai" per 

Sydnėjaus Apylinkės valdybą aukojo:
300 dolerių S. Radzevičius;
po 100 dolerių - B. ir V. Barkai 

(.1100), V. Stanevičienė (150), V. 
Petnlunienė (150), A. Savickienė;

po 50 dolerių - 0. Palaitienė (100).
J. Kustienė, S. ir B. Jarembauskai, A., 
J. ir S. Juragiai;

30 dolerių S. ir A. Montvidai;
•po 20 dolerių Z. ir A. Storpirščiai, 

N., N. V. ir K. Jonušiat;
po 10 dolerių 1). Jančauskienė, A. 

Didžiūnas.
Nuoširdžiai dėkojame aukojusiems 

Lietuvai.
J. Mickienė 

Sydnėjaus Apylinkės 
valdyba

MXlSTJ PASTOGĖS' 
L O rl’E RIJA

Lietuviškos spaudos išlaikymas pri
klauso nuo mūsų visų pastangų. 
Spaudos Sąjunga kasmet rengia lote
riją, kuri yra. gana svarbus pajamų 
šaltinis laikraščio išlaikymui.

Šių metų loterijos prizai yra:
1. 1 uncijos aukso lydinys (99 

procentų grynumo).
2. 10 uncijų sidabro gabalas.
3. Lietuviškas dirbinys.
Loterijos traukimas įvyks spalio 

mėnesio 13 dieną, sekmadienį, Lietu
vių namuose Bankstowne.

Rezultatai bus paskelbti "Mūsų 
Pastogėje" spalio 21 dieną.

Loterijos bilietai platinami, siun
čiant visiems "Musų Pastogės" prenu
meratoriams.

Mes kreipiamės į visus Australijos 
lietuvius, ypatingąjį "Musų Pastogės" 
skaitytojus, remti mūsų lietuvišką 
spaudą, perkant ir platinant šios 
loterijos bilietus.

Loterijos bilietų gavimui ir atsi
skaitymui prašome kreiptis sekančiu 
adresu: i,B Spaudos Sąjunga, P.O. Box 
550, Bankstown, N.S.W. 2200.

Telefonu užsisakyti bilietus galite 
skambindami: nuo pirmadienio iki 
trečiadienio (02) 790 3233 (darbo 
metu) arba septynias dienas savaitėje 
bet kuriuo laiku (02) 727 9.191.

Bilieto kaina 1 doleris. Bilietų 
šakneles prašome grąžinti ne vėliau 
spalio mėn. 10 dienos. Už bilietus 
atsiskaityti prašome (mums taip butų 
patogiausiai!) grynais arba "money 
order". Tokiu budu jūs sutaupysite 
mums pinigus ir laiką.

Dėkojame visiems, kurie praeityje 
prisidėjo prie loterijos bilietų platini
mo ir pirkimo. Tikimės, kad Jūsų 
talkos sulauksime ir šiais metais.

Spaudos Sąjungos 
valdyba

IEŠKO
Ieškomas Jonas Zadrauskas, gimęs 

1923 - 1925 metais Vilkaviškio 
apylinkėse. Remiantis paskutinėmis 
žiniomis jo adresas buvo: 1 Nelson St., 
Annandale 2083.

Ką nors žinančius apie šį asmenį 
prašome rašyti: Australian Red Cross 
Soc., Tracing Agency, 159 Clarence 
St., Sydney 2000.

*
Bronislava Berenienė - Žemaitytė 

ieško savo brolio Justino Žemaičio, 
kuris gyveno Australijoje. Atsiliepti 
prašo jį ar jo šeimos narius.

Rašyti: Bronislava ir Aleksandras 
Bereniai. Palanga. Vasario 16 gt. 4-2, 
Lietuva.

*
Zita Žemaitienė ieško sesers Bro 

nės Edintaitės Špučys, dukters 
Stanislovo. Paskutinis laiškas buvo 
gautas 196.1 melais, tuomet ji gyveno: 
50 Milner Rd.. Guildford, N.S.W..

Žinančius prašome pranešti: Zitai 
Žemaitienei, Šilutė, Tilžės gt. 13 .10, 
Lietuva.

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 1
NAMUOSE !

16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel 708 1414

SYDNt JAUS LIETUVIŲ KLUBO 
METINIS SUSIRINKIMAS

fvyks spalio mėnesio 6 dieną, 2.30 vai. p. p., 
Lietuvių Klube, Bankstowne.
Sydnėjaus Lietuvių Klubo valdyba

I 
i 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

LIETUVIĘI KLUBO METINIS 
BALIUS

(vyksta spalio 26. d. klubo patalpose
Stalus užsisakyti klubo raštinėje

I
I
1
1
I
I

SVEIKINAME
VISUS LIETUVIUS IR LIETUVOS ŽMONES, 

ATGAVUS SAVO NEPRIKLAUSOMYBĘ!

48 The Bnulevarae, Strathfield 2133.
Tel. 7453333 Lie. Nr. 2TA 000 808 

Fax Nr. (02) 7453237.
Darbo dienos: nuo pirmadienio iki penktadienio 

8.45 vai. ryto iki 5.15 vai. vakaro.
Telefonu atsakome 24 valanda* per parą. 

Kalbame ir rusiškai.
Lie. Nr. 2TA000888

t

Australljos lietuvių jaunimo sąjungos Melbourne skyriaus

BALIUS!
Balius ruošiamas rugsėjo mėnesio 21 dieną (šeštadienį), vai., 

Melbourno lietuvių namuose.
Baliaus programoje dalyvauja džiazo ansamblis "Aztection", 

muzikinė grupė "Dabar". Vakaro metu bus skanus maistas ir pigūs 
gėrimai.

Mūsų baliaus tikslas - padėti Australijos lietuvių jaunimui 
dalyvauti Pasaulio jaunimo kongrese!

Bilietai kainuoja 29 dolerius ir juos galima užsisakyti pas Aldoną h 
Grincevičienę tel. 826 4460 arba pas Audronę Kesminlenę

tel. 499 2189. |

ATŠ A LT K1 A MCA

Žiemos sporto šventė, turėjusi įvykti rugsėjo 14 dieną, atšaukiama, 
kadangi neatsirado užtenkamai norinčių dalyvauti joje.

"Vilko” sporto klubas
Canberra
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