
Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka

XLII Metai Australian Lithuanian Weekly Registered by Australia Post publication NO NfiH 0698 Kaina - Price SI 16.9.1991 Nr. 37 (8206)

SOVIETŲ SĄJUNGA PRIPAŽĮSTA 
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĘ

Pagaliau griūvančios sovietų impe
rijos prezidentas M. Gorbačiovas ir jo 
vadovaujama laikinoji Valstybės Ta
ryba rugsėjo 6 dieną pripažino 
Lietuvą, Latviją ir Estiją kaip 
nepriklausomas valstybes.

Pasak žinių agentūros TASS, Vals
tybės Taryba, kurią sudaro sovietinių 
respublikų prezidentai, nutarimą pri
pažinti Baltijos valstybių nepriklau
somybę, po pusę valandos trukusios 
diskusijos pirmame Tarybos posėdyje, 
priėmė vienbalsiai. Taryba, atsižvel
giant į esamą padėtį, padarė tai, kas 
politiškai buvo neišvengiama. Po 
penkiasdešimt vienerius metus truku
sios priespaudos, Lietuva vėl atgavo 
laisvę ir savo reikalus gali tvarkyti 
savistoviai, be Maskvos diktato.

TASS žinių agentūra nepaskelbė 
pilno pripažinimo dokumento teksto 
Ir, rašant šias eilutes, dar nežinia ar 
jame minimos kokios nors nepriklau
somybės pripažinimo sąlygos. Lietu
vos Parlamento pirmininkas V. Lands
bergis sakė, kad šis dokumentas labai 
džiuginantis ir teigiamas, tačiau 
plačiau jo nekomentavo. Tuo tarpu 
Latvijos Parlamento pirmininkas A. 
Gorbunovas, kalbėdamas per Švedijos 
televiziją, sakė, kad reikia labai 
atidžiai įsiskaityti į pripažinimo 
dokumentą ir, kad dar per anksti 
džiaugtis. Nelšku ar prieš tą sakyda
mas jis jau buvo gavęs pilną šio 
dokumento tekstą.

SSSR Valstybės Taryba ragino 
pradėti pasitarimus su kiekviena 
Baltijos valstybe, ypač ten gyvenan
čių tautinių mažumų klausimu.

Lietuvos premjero pavaduotojas Z. 
Vaišvila tą pačią dieną, rugsėjo 
šeštąją, išvyko į Maskvą, kur jis išreikš 
Lietuvos požiūrį į sovietinės kariuo
menės išvedimą iš Lietuvos teritori
jos. V. Landsbergis, trečiadienį kal
bėdamas neeilinėje Lietuvos Parla
mento sesijoje, pasakė, kad kariuome
nės išvedimas yra prioritetinis Lietu
vos reikalavimas ir, kad jis turėtų 
prasidėti dar šiais metais. SSSR 
gynybos ministras J. Šapošnikovas iš 
Maskvos pranešė, kad artimiausiu 
metu bus pradėtos derybos su respub
likomis dėl sovietų kariuomenės, 
esančios jų teritorijose, ateities. 
Ministras sakė, kad bus svarstomos 
kariuomenės atitraukimo galimybės, 
karinių bazių skaičius ir branduolinių 
ginklų išdėstymas. Lietuvoje bran
duolinių ginklų jau nebėra, tačiau jų 
dar esama kaimyninėje Baltarusijoje.

Kremlius Lietuvos nepriklausomybę 
pripažino keturiomis dienomis vėliau, 
negu Vašingtonas, kuris pats buvo, 
berods, trisdešimt penktuoju Baltijos 
valstybių nepriklausomybės pripaži
nimo eilutėje. Atrodo, kad preziden
tas G. Bushas kelias dienas atidėliojo 
oficialų diplomatinį pripažinimą, 
laukdamas, kol tai padarys Sovietų 
Sąjunga. Tačiau Amerikos kongreso 
spaudimas, baltljiečių agitacija bei 

Amerikos laikraščių vedamųjų ragi
nimai privertė prezidentą šio klausimo 
sprendimo ilgiau neatidėliotl. Atitin
kamą pareiškimą jis padarė rugsėjo 2 
dieną.

Antrąją rugsėjo savaitę Baltijos 
valstybių sostines turi aplankyti 
Amerikos užsienio reikalų ministras J. 
Baker. Čia su Baltijos valstybių 
vadovais žadama aptarti praktinius 
diplomatinių santykių atkūrimo klau
simus. Savaite anksčiau Baltijos 
valstybes jau aplankė J. Baker 
padėjėjas Cayman, kuris Latvijos 
Parlamento pirmininkui A. Gorbuno- 
vui pasakė, kad JAV savo ambasadą 
Rygoje atidarys artimiausiu laiku.

Skaičius šalių jau pripažinusių 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos neprl-
klausomybę jau siekia arti penkiasde
šimties. Rašant šias eilutes, valstybės 
paskutiniuoju metu pripažinusios Bal
tijos valstybes yra: komunistinė 
Kinija, Indija ir Japonija.

KITOS ŽINIOS
TreCladienį, rugsėjo 4 dieną, Lietu

vos Respublikos Parlamentas susirinko 
neeilinei sesijai, kad išklausytų pirmi
ninko V. Landsbergio pranešimo apie 
politinę padėtį ir apsvarstytų kai 
kuriuos (statymų pakeitimų projektus. 
Savo pranešime V. Landsbergis pir
miausiai apžvelgė Lietuvos tarptauti
nio pripažinimo politikos laimėjimus ir

Lietuvos Respublikos Parlamento pir
mininkas Vytautas Landsbergis.

išreiškė įsitikinimą, kad pripažinimas 
greitai bus gautas ir iš SSSR. Po to 
pirmininkas nemažai dėmesio skyrė 
kai kurių Sovietų Sąjungos organų 
pastangoms buvusioje Sąjungos teri
torijoje sukurti vadinamąją "ekonomi
nę ir politinę erdvę". Maskvoje 
kalbama apie Rytų ekonominės ben
drijos kūrimą, kuriai priklausytų ne 
tik visos 15 buvusios Sovietų Sąjungos 
respublikos, bet ir kai kurios Rytų 
Europos šalys. Gaunami įvairūs pasiū
lymai dalyvauti naujų struktūrų 
kūrime, kalbėjo V. Landsbergis. Jo

St. Ušinsko paveikslas "Algirdas prie Kremliaus Maskvoje"

nuomone, Lietuvai yra būtina išvengti 
dalyvavimo bet kokiose .SSSR struk
tūrose šio pereinamojo laikotarpio 
metu.

Vytautas Landsbergis nurodė tris 
pagrindines Lietuvos užsienio politi
kos kryptis: į Šiaurės Tarybos šalis, į 
Europos bendriją ir į Rytus.

Su Šiaurės taryba santykiai visada 
buvę glaudūs ir dabar Šiaurės tarybos 
prezidiumas kviečia Baltijos tarybos 
atstovus į pasitarimą, kuriame būtų 
aptartos tolimesnio bendradarbiavimo 
perspektyvos.

Europos bendrija vieningai nutarė 
pripažinti Lietuvos nepriklausomybę 
ir dabar kviečia pasitarimams į 
Briuselį, kalbėjo V. Landsbergis.

Lietuva taip pat nori įsijungti į 
Europos saugumo sistemą ir Vakarų 
Europos šalių prašė ją paremti.

Porą dienų vėliau Briuselyje įvyku
siame Europos bendrijos vykdomojo 
komiteto posėdyje buvo nutarta kol 
kas Baltijos valstybėms nesuteikti 
asocijuotos narystės statuso, kadangi 
šių šalių ekonomija šiuo metu 
tampriai susieta su Sovietų Sąjunga. 
Tačiau Europos bendrija pažadėjo 
nedelsiant pasirašyti su Baltijos 
šalimis sutartis dėl prekybinių ryšių ir 
ekonominės paramos. Reikia paminė
ti, kad tame pačiame posėdyje 
nepavyko pasiekti susitarimo dėl 
Lenkijos, Čekoslovakijos bei Vengri
jos priėmimo asocijuotomis narėmis į 
Europos bendriją.

Atrodo, Jog Lietuva ir kitos dvi 
Baltijos respublikos turi geresnes 
galimybes būti priimtomis į Europos 
saugumo ir bendradarbiavimo konfe
renciją bei Jungtinių Tautų Organi
zaciją. Čia Jas remia visos Vakarų ir 
Šiaurės tarybos šalys, o po Baltijos 
šalių nepriklausomybės pripažinimo, 
taip pat ir Sovietų Sąjunga. Sekanti 
Europos saugumo ir bendradarbiavimo 
konferencija bus apie žmogaus teises 
ir tarp rugsėjo 9 ir 13 dienos įvyks 
Maskvoje. Kad Lietuva būtų priimta į 
šią konferenciją pilnateise nare, tam 

turi pritarti visos 35 šiaorganizacljos 
narės. Šis klausimas turėjo būti 
sprendžiamas prieš konferenciją .arba 
pirmame jos posėdyje. Priėmimą į 
Jungi nių Tautų Organizaciją nutars 
tos organizacijos Saugumo taryba, 
kurios visos narės jau yra pripažinu
sios Baltijos valstybių nepriklausomy
bę.

Lietuva atgavo nepriklausomybę ir 
sugrįžo j pasaulio tautų bendriją, 
tačiau tai neišsprendė kai kurių 
vidaus problemų Rytų Lietuvoje. 
Rugsėjo 4 dieną Lietuvos Respublikos 
Parlamentas priėmė nutarimą, kuriuo 
paleidžiamos Šalčininkų ir Vilniaus 
rajono tarybos (savivaldybės). Šiose 
tarybose daugumą turėjo TSKP nariai. 
Šalčininkų rajono vadovybė buvo 
viena iš tų, kurios palaikė rugpjūčio 
19 dienos pučo organizatorius Mas
kvoje. Panašiai elgėsi ir Vilniaus 
rajono vadovybė. Rugsėjo 5 dieną 
Parlamente buvo keliama rezoliucija 
dėl šio nutarimo panaikinimo , tačiau 
balsavimo metu rezoliucijai nebuvo 
surinkta reikiamo skaičiaus balsų. 
Tada Parlamento lenkų frakcija 
priėmė pareiškimą, kuriame nurodo
ma, kad Parlamento nutarimas dėl 
Šalčininkų ir Vilniaus rajonų tarybų 
paleidimo prieštarauja Lietuvos Res
publikos savivaldybių pagrindų įsta
tymo 28 straipsnio antram punktui, 
kuriame numatoma, kad savivaldybės 
taryba paleidžiama motyvuotu Parla
mento sprendimu, padarytu remiantis 
specialiai sudarytos komisijos išvada. 
Pareiškime teigiama, kad to nebuvo 
padaryta. Lenkų frakcija savo pareiš
kime toliau nurodo, kad jeigu Parla
mentas neatšauks savo nutarimo 
paleisti Šalčininkų ir Vilniaus rajonų 
tarybas, tai ji kreipsis į tarptautines 
organizacijas dėl demokratijos pažei
dimų Lietuvos Respublikoje.

Kita problema iškilo dėl sovietų 
represijų aukų reabilitacijos. Viskas 
prasidėjo nuo praėjusią savaitę dien
raštyje " New York Times” išspausdin-

' Nukelia į 2 pusi.-
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KAS PASIEKTA PER PUSANTRŲ
METŲ

Rugsėjo 11 dieną sueina pusantrų 
metų nuo Lietuvos Respublikos nepri
klausomybės atstatymo deklaracijos, 
paskelbtos pereitų metų kovo vienuo
liktą dieną. Tai patogi proga atsisukti 
atgal ir pažvelgti, kas per tą laiką 
padaryta Lietuvos nepriklausomybės 
Įgyvendinimo kelyje.

Per pirmuosius laisvus rinkimus nuo 
Lietuvos okupacijos pradžios 1940 
metais, Sąjūdžio remiami kandidatai 
laimėjo didžiąją Parlamento vietų 
daugumą. Jau pirmoje Parlamento 
sesijoje buvo priimtas Laikinasis 
Pagrindinis Įstatymas Ir Lietuvos 
Respublikos nepriklausomybės atsta
tymo deklaracija, iš visų sovietinių 
respublikų Lietuva pati pirmoji pasi
skelbė nepriklausoma ir todėl jai teko 
patys sunkiausi ir didžiausi Kremliaus 
smūgiai. Kremlius bet kokia kaina 
bandė išlaikyti savo Imperijos vienti
sumą, o taip pat bijojo, kad Lietuvos 
pavyzdžiu gali pasekti ir kitos Sovietų 
Sąjungos respublikos.

Paskelbęs Lietuvos nepriklausomos 
respublikos atkūrimą su sostine Vil
niuje, Parlamentds toje pačioje sesijo
je kreipėsi 1 visas demokratines 
pasaulio šalis, prašydamas diplomati
nio pripažinimo. Netruko paaiškėti, 
kad nė viena šalis tada dar nebuvo 
pasiruošusi to padaryti. Tai buvo 
netikėtas smūgis - vietoje pripažinimo 
Lietuva susilaukė kritikos už "išsi
šokimą", kuris grėsė pakenkti geriems 
Maskvos ir Vakarų santykiams. Neuž
ilgo atėjo Kremliaus reakcija - 
ekonominė blokada, kuri smarkiai 
pažeidė Lietuvos ūkj ir apsunkino jos 
piliečių gyvenimą. Po nepriklausomy
bės paskelbimo- vyravusią euforiją 
pakeitė nusivylimas, atsirado dvejo
nių dėl pasirinkto kelio, netgi baimės 
dėl galimų represijų.

ŠOVfETĘJ SĄJUNGA PRIPAŽĮSTA
Atkelta iš 1 pusi.

to korespondento Steven Kinder 
pranešimo iš Vilniaus. Šis, daugiausiai 
sensacijomis, nei tiesa besidomintis 
žurnalistas pasikalbėjo su Lietuvos 
Respublikos generaliniu prokuroru A. 

Paulausku ir sakėsi iš jo patyręs, kad 
Lietuva nutarė reabilituoti tūkstan
čius karo nusikaltėlių, kuriuos buvo 
nuteisę sovietų teismai. Reabilitaci
jos pažymėjimai, esą, išduodami be 
jokių teismo bylos patikrinimų. Nors 
S. Kinder sužinojo, kad 1990 metų 
gegužės mėnesi priimtas (statymas 
nėra taikomas asmenims, dalyvavu
siems masinėse civilių žmonių žudy
nėse, ir tai netrukė Jam tvirtinti, 
jog Lietuvos prokuratūra panaikino ir 
žydų žudikų kaltę.

Šj "New York Times" pranešimą 
pasigavo (vairios žinių agentūros ir 
tuoj pat daugelyje pasaulio šalių 
laikraščių pasipylė straipsniai, puo
lantys Lietuvos vyriausybę. Šiais 
straipsniais susidomėjo Ir JAV vyriau 
sybė. Vienas aukštas pareigūnu: 
pareiškė, kad, jeigu Lietuva tuoj pat 
neišaiškins šio reabilitacijos reikalo ir 
neatims pažymėjimų, išduotų asme
nims nuteistiems už karo nusikaltimus, 
tai Lietuvos vyriausybė susidurs su 
balsia nepatikimumo problema. JAV 
užsienio reikalų ministerijos atstovas 
Boucher pažymėjo, kad Amerika 
laukia, Jog Lietuva laikysis savo 1990 
metų gegužės mėnesį priimto įstaty
mo, kuris neatleidžia nuo kaltės 
beginklių gyventojų žudikų. Lietuvos

J. Rūbas

Tačiau Lietuvos vyriausybė nepasi
metė Ir nenukrypo nuo pasirinkto 
kelio. Maskvos spaudimas tik dar 
labiau sustiprino Lietuvos žmonių 
ryžtą nepasiduoti ir kovoti iki galo, 
kovoti taikiomis priemonėmis, kol bus 
pasiekta pilna nepriklausomybė. Ne
žiūrint visų provokacijų, net ir tų, 
kurios pareikalavo kraujo aukų,

Lietuvos Respublikos ministras pirmi
ninkas Gediminas Vagnorius.

Lietuvoje ginklo nebuvo griebtasi, 
išlaikyta rimtis ir susitelkimas. Masi
nės informacijos priemonių pagalba, 
okupanto provokacijos buvo aiškiai 
parodytos visam pasauliui ir tai sukėlė 
didelių simpatijų Lietuvai bangą iš 
demokratinių valstybių visuomenės 
pusės. Apie teisėtus Lietuvos reikala
vimus ėmė vis daugiau ir daugiau 
rašyti didieji Vakarų laikraščiai, 
Lietuvos klausimą komentavo garsieji 
pasaulio komentatoriai. Tai, be abejo, 
ženkliai prisidėjo prie Vakarų šalių 
vyriausybių laipsniško politikos pa
keitimo Lietuvos ir jos kaimynių 
atžvilgiu.

reabilitacijos programa labai pasipik
tino žydų bendruomenės Izraelyje, 
Amerikoje ir Australijoje. Joms antri
na ir visokios žmogaus teisių orga
nizacijos. Ir taip klaidinga prielaida 
paremtas reportažas sukėlė daug 
negatyvių Lietuvai komentarų.

Lietuvos Respublikos vyriausybė 
bando atitaisyti Lietuvos reputacijai 
padarytą žalą ir paneigė užsienio 
spaudos tvirtinimus. Penktadieni, rug
sėjo šeštąją ryte, Lietuvos Respubli
kos Aukščiausiojo Teismo pirmininkas 
paskelbė pareiškimą, kuriame nurodo
ma, jog "New York Times" straipsnio 
tvirtinimai apie nacių karo nusikaltė
lių reabilitavimą visiškai neatitinka 
tikrovės. Jis patvirtino, kad vyksta 
buvusių politinių kalinių reabilitavi
mas pagal 1990 metais priimtą 
(statymų. Reabilituojami asmenys, 
represuoti už pasipriešinimą okupaci
niams režimams, nacių ir sovietų, o ne 
tie, kurie su jais bendradarbiavo. 
Reabilitacijos pažymėjimai neišduo
dami tiems, kurių bylos rodo, kad Jie 
kolaboravo su naciais arba prisidėjo 
prie civilinių gyventojų žudymo. 
Iškilus abejonėms, pravedamas papil
domas patikrinimas, aiškino Aukš
čiausiojo Teismo pirmininkas savo 
pareiškime. Atitinkamą pareiškimą 
šiuo klausimu paskelbė ir Lietuvos 
Respublikos Parlamentas. Tačiau ten
ka abejoti ar šie pareiškimai bus taip 
plačiai paskelbti ir Jais patikėta, kaip 
faktus iškraipantys sensacingi 
straipsniai.

J. Rūbas

Per visą š( laikotarpi Lietuvos 
vadovai vedė aktyvią užsienio politi
ką. Parlamento pirmininkas V. Lands
bergis, buvusioji premjerė K. Pruns
kienė, dabartinis premjeras G. Vag
norius ir visa eilė kitų Lietuvos 
parlamentarų lankėsi Amerikoje ir 
daugumoje Europos šalių. Buvo už
megzti asmeniniai kontaktai su kitų 
pasaulio šalių prezidentais, minis
trais, parlamentų komisijų pirminin
kais, ruoštos spaudos konferencijos, 
pasirodymai televizijoje. Visuose 
šiuose susirinkimuose buvo pabrėžia
mas Lietuvos gyventojų apsisprendi
mas už nepriklausomybę, Lietuvos 
teisinė pozicija ir buvo prašoma 
diplomatinio pripažinimo. Ta pačia 
proga, buvo užmezgami ekonominio 
bei kultūrinio bendradarbiavimo ry
šiai, siekiama humanitarinės paramos, 
steigiami informaciniai biurai.

Taip pat per praėjusius metus buvo 
pasirašytos kultūrinio ir ekonominio 
bendradarbiavimo sutartys su daugu
ma Sovietų Sąjungos respublikų. 
Paskutinioji iš jų, su Rusijos Federa
cija, pasirašyta tik šių metų liepos 
mėnesi ir Lietuvos Respublikos Parla
mento ratifikuota stallnistų pervers
mo metu. Labai svarbus šios sutarties 
pirmasis paragrafas, kuriame abi šalys 
pripažįsta viena kitą suvereniomis, 
nepriklausomomis valstybėmis.

Visos šios Lietuvos Vyriausybės ir 
Parlamento pastangos priartino Lie
tuvą prie nepriklausomybės (gyvendi
nimo, bet galutinis tikslas gal dar ilgai 
nebūtų buvęs pasiektas, jei rugpjūčio 
mėnesio 19 dieną Sovietų Sąjungoje 
nebūtų (vykęs karinis perversmas. Po 
šio nepavykusio perversmo, Lietuva 
per vieną savaitę padarė didelį šuolį 
link pilnos laisvės ir nepriklausomy
bės. Lietuvos vyriausybė atgavo visus 
sovietų kariškių užgrobtus pastatus, 
uždarė komunistų partiją, perėmė jos 
turtų, perėmė muitinių kontrolę, 
sustabdė OMON ir KGB veiklų 
Lietuvos Respublikos teritorijoje, 
perėmė šių organizacijų būstines, jau 
pradėjo išdavinėti Lietuvos Respubli
kos užsienio pasus ir vizas (važiavimui 
( Lietuvą. Respublikos vakarinė siena 
su Lenkija saugoma bendrai lietuvių ir 
sovietų pasieniečių, kol bus pasirašy
tos atitinkamos sutartys su Kremliu
mi.

Dideli laimėjimai buvo pasiekti ir 
Lietuvos santykiuose su užsienio 
valstybėmis. Lietuvos nepriklausomy
bę pripažinus Islandijai, Danijai ir 
Norvegijai, kaip iš gausybės rago 
pasipylė pripažinimai ir diplomatinių 
santykių atnaujinimo pasiūlymai iš1 
bevelk visų Europos valstybių ir kitų 
pasaulio šalių - Argentinos, Kanados, 
Japonijos, Pietų Afrikos respublikos ir 
daugelio kitų. Didžiosios Vakarų 
Europos valstybės pasisiūlė paremti 
Lietuvos prašymą (stoti ( Europos 
ekonominę bendriją, Europos saugumo 
ir bendradarbiavimo konferenciją, 
Europos Tarybą ir Jungtinių Tautų 
organizaciją. Taip pat rimtai kalbama 
apie masinę ekonominę ir finansinę 
paramą Lietuvos ūkio atstatymui ir 
konvertuojamos valiutos (vedimui. 
Galima sakyti, kad visa tai nebūtų 
(vykę, jei ne tas nepavykęs kietųjų 
komunistų perversmas. Taip, be to 
perversmo būtų tekę gal dar ilgai 
laukti Vakarų valstybių pripažinimo, 
bet be kruopštaus Lietuvos Parlamen
to ir Vyriausybės paruošiamojo diplo
matinio darbo per paskutinius aštuo
niolika mėnesių, perversmas nieko 
nebūtų padėjęs.

Laimėjimai vidaus politikoje ir ūkio 
reformoje ne tiek dramatiški, kaip 
užsienio politikoje. Kai kurie Parla
mento ir Vyriausybės kritikai iš viso 
nemato jokių laimėjimų Respublikos 

vidaus politikoje, bet tai, mano 
nuomone, pernelyg vienašališkas (ver
tinimas. Per pirmuosius dešimti mėne
sių po nepriklausomybės atstatymo 
paskelbimo, pažangai trukdė nuolati
niai Vyriausybės ir Parlamento nesu
tarimai. K. Prunskienės vyriausybei 
atsistatydinus ir premjero pareigas 
perėmus G. Vagnoriui, išsivystė daug 
darnesni santykiai su Parlamentu. 
Nors Vyriausybė turėję dirbti labai 
sunkiomis sąlygomis - OMON tero
ristiniai veiksmai, bandymai destablll- 
ztioti padėti, destruktyvi kritika iš 
opozicijos partijų ir daugumos laik
raščių pusės - G. Vagnoriaus ryžtingi 
žingsniai atvedė prie stabilios padė
ties vartotojų rinkoje, buvo priimti 
žemės tikio reformos, privatizacijos ir 
turto grąžinimo (statymai, įvesti 
muito kontrolės punktai visuose 
Respublikos pasieniuose, nežiūrint 
sistemingo teroro tam sutrukdyti. 
Kartu su Latvija ir Estija, Lietuva 
šiandien turi aukštesni pragyvenimo 
lygį negu bet kuri sovietinė respubli
ka. Maisto produktais Lietuvos gy
ventojai yra geriausiai aprūpinti Iš 
visų trijų Baltijos valstybių.

Sumažinti politinėms aistroms vi
suomenėje, G. Vagnorius pradėjo 
rengti apskrito stalo pokalbius su 
opozicijos partijomis. Šios apskrito 
stalo sesijos buvo rodomos per 
televiziją ir suteikė progą ( šiuos 
pokalbius Įsijungti ir žiūrovams. Šie 
pokalbiai G. Vagnoriui sutelkė progą 
apginti Vyriausybės politiką, parodyti 
opozicijos argumentų silpnumą bei 
tiesiogiai Informuoti visuomenę apie 
leidžiamus (statymus, paaiškinti jų 
svarbą ir reikalingumą. G. Vagnoriaus 
Vyriausybė supranta, kad demokrati
nėje santvarkoje reikia bendradar
biauti su visais parlamentarais, ne tik 
su tais, kurie priklauso valdančiai 
daugumai. Kitaip sunku pravesti 
daugiau kontroversninius (statymus. 
Susidaro (spūdis, kad G. Vagnorius yra 
neblogas politikas, nors ir jis kartais 
padaro klaidų, pav. Jo bandymas 
perimti ir vidaus reikalų ministro 
pareigas.

Lietuva pirmoji iš sovietinių res 
publikų paskelbė atkurianti savo 
nepriklausomybę ir tuo praskynė kelią 
kitoms sovietų Imperijos tautoms. Dėl 
to ji buvo aršiausiai puolama Ir 
daugiausiai nukentėjo tiek materia
liai, tiek žmonių aukomis. Tačiau ji 
atlaikė visus puolimus nelenkdama 
galvos ir parodė pavyzdi, kaip savo 
svarbiausias Institucijas nuo okupanto 
tankų ir iki dantų ginkluotų smogikų 
galima apsaugoti be ginklų. Jeigu 
reikėtų išrinkti vieną asmenį, kuris 
simbolizuotų š( nesvyruojanti tautos 
ryžtą nepriklausomybės siekime, daug 
ginčų dėl to nekiltų - tas asmuo be 
Jokios abejonės būtų Parlamento 
pirmininkas Vytautas Landsbergis. 
Pusantrų metų šis žmogus gyveno 
pastovaus smurto ir grėsmės šešėlyje, 
tačiau nepalūžo ir neatsisakė nuo 
tautos jam patikėto uždavinio. Jo 
drąsą Ir principingumą pripažjsta net 
ir jo politiniai priešai. Šiandien V 
Landsbergis gali jausti pelnytą pasi
tenkinimą: pasiteisino jo pasirinktas ir 
dažnai kritikuotas kelias ( Lietuvos 
nepriklausomybę, kuri Jau bevelk 
devyniasdešimčia procentų (gyven
dinta. Dar liko sovietinės armijos 
(gulų išvedimo ir ekonominės nepri
klausomybės nuo SSSR problemos, bet 
nėra abejonės, kad ir jos su laiku bus 
išspręstos.
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, ATEITIS“ ŠVENČIA 80 - MĖTĮ

ATEITIES PERSPEKTYVOJE
Dr. Aleksandras Mauragis

(Paskaita skaityta Sydnejaus atei
tininkams - 80 m. Ateitininkų 
jubiliejui paminėti)

XIX a. pasižymi ypatingu socialinio 
gyvenimo rūpesčiu, gimsta didieji 
socialiniai sąjūdžiai. Ypatingai dide
lės (takos turėjo Markso - Engelso 
veikla ir raštai. Tuo pačiu laiku, nors 
kiek pavėluotai, ėmė rūpintis ir 
popiežius Leonas XIII (1878 - 1903), 
jis išleido dvi žymias, socialinio 
klausimo rūpesčiais pasižyminčias 
enciklikas - Rerum Novarum ir 
Graves de communi. Tos enciklikos 
turėjo ir tebeturi didelės (takos 
socialiniam žmonijos sutvarkymui. Po 
jo popiežius Pijus X metė šūkį - 
"Instaurare omnia in Christo!" (Viską 
atnaujinti Kristuje). Šis obalsis visame 
pasaulyje iššaukė katalikų dvasiškių 
akciją su šūkiu - kunigai, išeikite iš 
zakristijų i gyvenimą! Su šia Bažny
čios akcija ir gimė Lietuvoje ateiti
ninkai, pasirinkę obalsį - Viską 
atnaujinti Kristuje.

Tenka pasakyti, kad pati idėja 
prasidėjo anksčiau, kaifjai buvo duotas 
ateitininkų vardas. Jau 1899 m. 
Freiburgo universitete įsikūrė draugi
ja "Rūta", o 1909 m. Luvaine, 
Belgijoje, buvo sukurta Lietuvių 
katalikų studentų sąjunga; ir Rusijoje 
tuo pačiu metu kunigų studentų tarpe 
veikė būrelis, kuris rūpinosi (kurti 
jaunimo organizaciją. Kun. P. Dogelio 
pasiūlytas vardas "Ateitininkai" yra 
kilęs iš žurnalo "Ateities", kurio 
pirmą numerį, parašė VI klasės 
gimnazistas K. Bizauskas 1910 m. 
Tokia buvo pradžia.

Lietuva ilgą laiką buvo slegiama 
sunkios priespaudos, daugiau nei šimtą 
metų buvo uždrausta spauda lietuvis 
komis raidėmis - norėta išnaikinti 
lietuvybę ir katalikybę. Taigi po 
tokios ilgos žiemos Lietuva atbudo 
pilna pavasario jėgų, su neišpasakytu 
džiaugsmu. Su kokiu entuziazmu 
Lietuvos jaunimas anuomet įsijungė ( 
tautinę ir katalikišką akciją, šiandien 
musų jaunimui čia sunku būtų 
Įsivaizduoti. Esu liudininkas tos veik
los ir to jaunimo, su kuriuo man teko 
dirbti nuo jaunų dienų ateituiinkuose, 
pavasarininkuose, skautuose.

Kone kiekvienoje gimnazijoje veikė 
ateitininkų kuopos su (vairiomis 
sekcijomis: visuomenininkų, literatų, 
abstinentų, eucharistininkų ir kt. 
Vytauto Didžiojo universitete 1932 
metais buvo 12 studentų korporacijų, 
su 596 studentais. Tuo tarpu kitos 
ideologinės studentų korporacijos 
savo narius sutalpino į vieną ar dvi 
korporacijas. Toks išimtinai aukštas 
ateitininkų pirmavimas mokslo insti
tucijose tuometinei tautininkų val
džiai nepatiko ir ji 1930 metais 
uždraudė moksleivių ateitininkų 
veiklą. Be abejo, tas sukėlė tautoje 
daug kartėlio ir padarė nemaža žalos 
jaunimui, bet ateitininkų veiklos 
nesužlugdė, jie veikė gimnazijose 
slaptai ir ruošėsi revanšui.

Čia noriu papasakoti vieną kitą 
epizodą iš savo asmeniškos patirties, 
ką išgyvenau pirmomis ateitininko 
dienomis. Buvau Kelmės vidurinės 
mokyklos antroje klasėje, kai kapelio
nas kun. Bajerčius atnešė į klasę 
knygų pundelį ir plytos formos 
lipinukų, panašių į pašto ženkliukus, 
išdalijęs knygeles ir lipinukus pasakė: 

"kas daugiausiai išplatins lipinukų ir 
knygelių, tas galės važiuoti į Kauną, į 
ateitininkų kongresą". Likimas lėmė, 
kad aš ir mano draugas Gedvilą (ne 
tas bolševikas) surinkome daugiausiai, 
tad mudu ir paskyrė važiuoti į 
ateitininkų kongresą, vykusį 1925 
metais. Nepaprasti (spūdžiai, (vykiai 
paliko nepamirštami iki šiai dienai; 
grįžę (kūrėme ateitininkų kuopelę. 
Kapelionas lenkė mus j dvasinę1 
religinę praktiką, susilaukdavo iš 
musų daug klausimų ir buvo nelabai 
patenkintas, kad mes perdaug klausi
nėjame, perdaug norime žinoti ne 
pagal savo amžių. Visai kas kita buvo 
Kražių "Žiburio" gimnazijoje, kur 
visa veikla buvo paremta visuomeninio 
gyvenimo pagrindu; inspektorius kun. 
L. Avižienis visai nekreipdavo dėme
sio į ateitininkų veiklą, turėjome 
vieną mokytoją kuopos globėją, su juo 
tardavomės ir apspręsdavome visus 
dalykus. Visa mokykla buvo perdėm 
katalikiška, ateitininkų veikia plati. 
Kuop<i turėjo daug sekcijų, sekcijos 
turėjo savo programą, savo renginius. 
Ypač išsiskyrė literatų sekcija. Sek
cijos nariai leido mėnesini laikraštį, 
rašė ir skaitė eilėraščius, paskaitose 
nagrinėjo įvairias meno kryptis. Ne
blogai veikė visuomenininkai. Jų 
sekcija buvo didelė, tad Valančiaus 
liaudies universitete skaitydavo pa
skaitas, ruošdavo programas ir ben
drai vadovavo pavasarininkams.

Mokiniai ■ ateitininkai, be savo 
tiesioginio darbo - pamokų rengimo, 
dirbo su pavasarininkais už mokyklos 
ribų. Jie nesitenkindavo mokyklos 
mokslo programa, bet turėjo savąją, 
kuri juos išvedė į platų pasaulį.

Vyskupas Paltarokas pasididžiuo
damas sakydavo: "Galime pasigirti 
prieš Vakarus, nes savo originaliomis 
organizacijomis ne tik prisivijome 
Vakarų pasaulį, bet daug kuo ir 
pralenkėme". Ir iš tikrųjų, galvojant 
apie ateitininkų federaciją, galima 
tvirtinti, kad vargiai rasime taip 
racionaliai išmąstytą ideologiją ir 
veikios sistemą, kaip prof. Stasio 
Šalkauskio paruoštą ir Ateitininkų 
kongrese Palangoje 1927 metais 
priimtą. Nereikia manyti, kad ateiti
ninkai buvo ir yra siaura religinė 
organizacija. Šalkauskio ideologijos 
dėka, ji tapo modernia, visuotine, 
kultūrine, tautine, apolitine katalikų 
organizacija.

Tenka pasakyti keletą žodžių apie 
, Šalkauskio filosofiją, o jį patį apibū
dinti kaip pedagogą ir visuomenininką. 
Anot Šalkauskio, gyvenimas susideda 
iš triaukštės sistemos: gamtos, kultū
ros ir religijos. Tuo būdu pilnutinis 
žmogaus ugdymas reikalingas specia
laus ugdymo - fizinio, kultūrinio ir 
religinio. Kiekvienas gyvenimo laips
nis - gamta, kultūra ir religija 
reiškiasi trejopu būdu: teoretiškai, 
praktiškai ir estetiškai. Teoretiškai, 
praktiškai ir estetiškai turi būti 
išlavintas žmogaus kūnas, o dvasia 
nuteikta Dievo atžvilgiu palankia 
prasme. Šitokią pasulėžiūrą ateitinin
kų ideologijos pagrindan padėjo 
Šalkauskis, sukurdamas jai triaukštę 
sistemą: mokinių, studentų ir sen
draugių federaciją. Pagrindiniai atei
tininkų sąjūdžio principai yra sekau 
tys: katalikiškumas, tautiškumas, vi
suomeniškumas ir inteligentiškumas. 
Kalbėti apie juos atskirai reikėtų 
daug laiko, tad tenka praleisti, nes

Sydnėjaus ateitininkija apie 1965 metus. Nuotraukos viduryje ateitininkų 
kuopos globėja, rašytoja M. M. Mykolaitytė - Slavėnienė ir kuopos dvasios
vadas kunigas P. Butkus.
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ATEITIS“ 80 METŲ PRAEITY
Brangūs ir mieli idėjos sesės ir broliai!

Su džiaugsmu pakiliu švęskim šį jubiliejų, 
"Ateities" žygiai - siekimai tepadrąsina mus; 
Ypač t.a dvasia gyvoji ir šiandien teužlieja, 
Bei paskatina mus uoliai tęsti tuos darbus prasmingus!

"ATEIČIAI" DVASIOS GALIŪNUS GAMINA

Maskvos ir Petrapilio nihilizmo srovių neužlieti akademikai mūs 
Su Liuvaino - Friborgo aliumnais lyg Alpių arai idealų lizdan susibūrę, 
Kaip tikėjimą ginti ir kelti Tėvynę, veiklos į ateitį, tiesė..pianus. 
Ir tarsi Wiliaus Tolio didvyriai, į šią kovą garbingą pirmieji išėjo.

ŠIRDYS IT RASĄ GAIVINANČIĄ GERIA"

Bet atmintina ir ta atžala "Ateities" gyvastinga moksleivių!
Lyg pakilus banga jie užtvindė klases ir degė laužais Joninių, 

ir liepsnom Sekminių.
Kiek dvasios skaidrumo, kiek siekimų kilnių ir kūrybos pirmeivių. 
... i tie, kurie srovę tą gaivią jaunystės slopinti mėgino!..Apgailėtini

SIELOJ TVIRTYBĖ IR GALIA VILTIES

gaii užtvenkti patvinusią upę jaunystės.
tą dvasios ryžtumą ir džiaugsmą brangių valandų!

Bet ar kas
Ar išplėšti
Jis sklido nors priedangoj mūrų storų, vienuolyno 

ar šventovių pavėsy...
O slaptingi laivai Argonautų kasmet Nemunu plaukė 

su laisvės dainom!

LIETUVĄ DIEVAS APVEIZDI IR GINA

Erškėčiais dar užtvertas mūs kelias į laisvę, bet pilnas drąsos ir vilčių.
Darbo - kovų gal ir kraujo aukų dar reikės.-
O brangi Ateitie! - būk mūs tvirtybės gaiviu šaltiniu
Ir padėki budėti prie laisvės Tėvynės ir pulso Bažnyčios širdies!..

Sydnėjus, 1991.V111.15 Prelatas P. Butkus
§
§
§

pačios jų sąvokos pakankamai nusako 
ir jų tikslus.

Mano ryšiai su ateitininkais nutrūko 
1931 metais, kai palikęs Kražius 
išvažiavau ( Kauną studijuoti teisę. 
Studijos universitete ir tarnyba skau
tų štabe atėmė visą laiką taip, kad net 
skautų studentų - akademikų drau
govėje neturėjau laiko dalyvauti. Po 
ilgos dešimties metų pertraukos, 1941 
metais vėl susidūriau su ateitininkais 
lietuvių frontininkų (I.F) gretose. 
Lietuvoje 1941 metais kilusi LF 
rezistencinė organizacija veikė po
grindyje, vokiečių okupacinei valdžiai 
sustabdžius laikinosios vyriausybės 
veikimą ir uždarius Lietuvos Aktyvis- 
——Mūsų
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tų frontą. Frontininkus daugiausiai 
sudarė ateitininkai ir skautai. Fronti
ninkų veikla buvo gyva, nes turėjo 
daug veiklių žmonių akademinio 
jaunimo tarpe. Tada ir pastebėjau, 
kad ateitininkai planuoja pasilikti 
Frontininkų sąjūdyje ir užimti Krikš
čionių demokratų partijos vietą. Tam 
tikslui buvo ruošiama nauja Lietuvos 
konstitucija. Buvo sudaryta komisija, 
kuriai vadovavo prof. Juozas Brazai
tis, nariais buvo dr. Antanas Maceina,- 
prof. dr. Pranas Padalis, adv. adjunk
tas Vytautas Valiukevičius ir aš.

Tęsinys sekančiame numeryje.
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BENDRUOMENĖS DARBŲ BARUOSE
MINĖJOME TAUTOS ŠVENTĘ

Sydnėjuje Šiais metais Tautos 
šventės minėjimas buvo pradėtas 
pamaldomis pilnutėlėje šv. Joachimo 
bažnyčioje Lidcombe. Šv. Mišias 
atlaikė lietuvių kapelionas, prelatas 
P. Butkus. Tai dienai skirtą pamokslą 
pasakė kunigas P. Martūzas. Kunigas 
savo pamoksle priminė lietuvių tautos 
ryžtą kovoje dėl nepriklausomybės - 
plikomis rankomis jie stojo prieš vieną 
iš didžiausių ir galingiausių pasaulio 

Sydnėjaus "Dainos' Nuotrauka A. Kramiliauschoras minėjimo metu.

valstybių, ir laimėjo!..
Pamaldose organizuotai, su savo 

vėliavomis dalyvavo ALB Sydnėjaus 
Apylinkės valdyba, ramovėnai, šau
liai, skautai, ateitininkai ir sporto 
klubo "Kovo" nariai.

Antroji minėjimo dalis vyko Lietu
vių namuose. Čia tiesiog sausakimšai 
susirinko pilnutėlė salė tautiečių ir jų 
svečių. Svečių tarpe galima buvo 
matyti Lenkijos generalinį konsulą G. 
Pienkowski su žmona, NSW parlamen
to atstovą Brian Voughan, Pavergtų 
tautų tarybos darbuotojus Michael 
Darby, Lla Looveer, lenkų laikraščio 
redaktorių ir gerą lietuvių bičiulį Jan 
Dunin - Karwicki,MBE, Krikščionių 
brolių vienuolyno viršininką brolį 
McKeon ir kitus.

Minėjimą filmavo televizijos stoties 
SBS atstovai. Tautos šventės minėji
mas buvo parodytas per tos pačios 
dienos vakarines televizijos žinias.

Minėjimą atidarė ALB Sydnėjaus 
Apylinkės valdybos pirmininkas A. 
Giniūnas, pristatydamas svečius ir 
sveikindamas susirinkusius su Lietu
vos nepriklausomybės pripažinimu. 
Toliau minėjimo vedančiojo pareigos 
buvo perduotos V. Juškai, kuris tai 
atliko lietuvių ir anglų kalbomis.

Paskaitą apie Lietuvos kunigaikštį 
Vytautą Didįjį skaitė Anskls Reisgys.
Paskaita buvo nepaprastai kruopščiai 
paruošta, gerai išstudijuota ir per
teikta Vytauto Didžiojo laikų Lietu
vos politinė ir ekonominė padėtis. 
Prelegentas paskaitą baigė analogija į 
šių laikų Lietuvą: "Dirbti, aukotis, 
siekti to, kas atrodo nepasiekiama!.."

Po paskaitos scenoje pasirodė 
žavusis "Sutartinės" ansamblis (vad. 
E. Siutz), šį kartą pasipildęs dar viena 
dainininke, jų dabar jau dvylika. 
Ansamblis padainavo Sibiro tremtinių 
dainas: "Prabilkite, žvaigždės auksi
nės..." ir "Oi tu kleveli". Margarita 
Kavaliauskienė padeklamavo A. J. 
Jūragio "Istorinę oraciją", o po to 
"Sutartinė vėl padainavo kelias dai
nas: "Pavasarį 
grįžta...", "Lėk, 
vėlus vakarėlis" 
vasaros".
"Mūsų Pastogė*

Sydnėjaus lietuvių namuose rugpjūčio 27 dieną, Australijai pripažinus 
Lietuvos nepriklausomybę. Nuotraukos pirmoje eilėje iš kairės: B. Žalys, L. 
Žalienė, I. Dudaitienė ir P. Pullinen, antroje eilėje: V. Bukevičius, M. 
Reisgienė, Z. Žvirblienė, A. Dudaltis, S. Čičišklna, N. Stašionienė, B. Barkus 
ir S. Jarembauskas Nuotrauka A. Kramiliaus
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paukščiai į tėviškę 
sakale", "Oi, vėlus, 
ir "Jei ne auksinės

Po to lietuvių bendruomenę sveiki
no svečiai, tarp jų ir viešnia iš 
Lietuvos Salomėja Diglytė Čičiški- 
na. Prelatas P. Butkus šv. Kazimiero 
medalius įteikė Lenkijos generaliniam 
konsului dr. G. Pienkowskiui, Pavergtų 
tautų tarybos atstovui ir organizaci
jos TFP atstovui
Michael Darby ir NSW parlamento 
atstovui Brian Voughan.

Minėjimo programa užbaigiama

"Dainos" choro dainomis "Oi, toli, 
toll" (muz. St. Žilevičiaus), "Audros 
siaučia" (muz. M. K. Klajūno). Šioms 
dainoms dirigavo Justinas Ankus. 
Birutei Aleknaitei diriguojant, choras 
padainavo A. Vanagaičio dainą 
"Laisvės varpas" ir V. Juozapaičio 
dainą "Graži musų žemė".

Po ALB Sydnėjaus Apylinkės valdy
bos pirmininko A. Giniūno padėkos 
programos dalyviams ir apsilankiu
siems minėjime, minėjimas užbaigtas 
Tautos himnu.

B. Ž.

MUS SVEIKINA
"Musų Pastogės" redakcija gavo 

visą eilę laiškų iš įvairių asmenų ir 
organizacijų, kuriuose išsakomi svei
kinimai Australijos lietuviams Lietu
vos nepriklausomybės pripažinimo 
proga.

Pateikiame citatas iš kai kurių 
laiškų. Australijos parlamento šešėli
nis sveikatos apsaugos ministras dr. 
Bob Woods MP rašo:

"Naudojuosiproga, kad galiu asme
niškai pasveikinti Australijos lietuvių 
bendruomenę, sulaukusią Baltijos 
kraštų nepriklausomybės pripažinimo.

Baltų tautų kova dėl nepriklauso
mybės ir demokratijos, nežiūrint 50 

metų trukusio totalitarizmo, tikrai 
žymus ženklas žmonijos istorijoje. 
Estai, latviai ir lietuviai darė didžiulį 
pasiaukojimą ir rodė nepaprastą drąsą 
vardan žmogiškojo kilnumo. Aš svei
kinu jų ryžtą - jų nusistatymas įrodė, 
kad idealai triumfuoja prieš tironiją.

Didžiulę rolę kovoje už baltų tautų 
nepriklausomybę, nežiūrint ne itin 
gausaus jų skaičiaus, suvaidino ir 
Australijos baltų kilmės žmonės. Jie 
tikrai teigiamai įtikino Australijos 
žmones Baltų tautų siekio teisumu.
Jūsų bendruomenė tikrai pelnytai gali 
didžiuotis savo pasiekimais. Tie me
tai, kai buvo rašomi protesto laiškai, 
renkami parašai po peticijomis, ren
giamos demonstracijos prieš sovietų 
institucijas, be jokios abejonės, davė 
teigiamus rezultatus".

Lietuvos nepriklausomybės pripaži-

SUTIKOME NEPRIKLAUSOMYBĖS
PRIPAŽINIMĄ

Nėra žodžių, kuriais būtų galima 
išreikšti tai, ką kiekvienas pajutome 
praeitą antradienį, rugpjūčio 27 
dieną. Išgirdus, kad kraštas, kuriame 
gyvename virš keturiasdešimties me
tų, pagaliau pripažino mūsų gimnto- 
sios Lietuvos valstybingumą, kad 
Lietuva pripažįstama, kaip laisva ir 
nepriklausoma valstybė; atrodė, jog 
visus Geelongo lietuvius naujiena 
apskriejo žaibo greičiu. Genė Valai
tienė, dar nespėjus nudžiūti pirmo
sioms džiaugsmo ašaroms, griebėsi 
organizuoti šventišką vakarą.

Geelongi Apylinkės valdyba, iš kairės: O. Schrederis, G. Pranauskienė, 1. 
Valodkienė, fi. Stuikevičienė, C. Vaicekauskienė, E. Ratajczak, S. Lipčius.

Tą vakarą lietuvių namų salė buvo 
pilnutėlė. Visų tokie geri, džiaugsmu 
spindintys veidai. Neatvyko tik tie, 
kurie dėl ligos ar kitos negalios turėjo 
likti namie. 

nimo proga, Australijos kroatų jauni
mo sąjungos vardu sveikina sąjungos 
sekretorius Stephen Kokotovič: "... 
daug kraujo, prakalto ir ašarų 
pralieta, kol pasiekta nepriklauso
mybė Lietuvai. Šios dienos laukė visi 
lietuviai. Lietuvos nepriklausomybės 
atgavimas dar labiau nei kada nors 
sutvirtina kroatų ryžtą gauti nepri
klausomybę Kroatijai".

*
Redakciją taip pat pasiekė žinia 

apie tai, kad, ryšium su paskutiniojo 
laiko įvykiais Maskvoje ir Lietuvoje, 
yra išsiųsta visa eilė padėkų įvairiems 
pareigūnams.

A LB Sydnėjaus Apylinkės valdyba
per A. Kramilių išsiuntė padėką ir 
Rusijos Federacinės Respublikos pre
zidentui Borisui Jelcinui.

Padėkos laiškas dėl Lietuvos Res
publikos valstybingumo pripažinimo 
Australijos ministrui pirmininkui R. 
Hawke buvo išsiųstas nuo Sydnėjaus 
lietuvių klubo valdybos.

Iškilmingą, taip ilgai lauktą vakarą 
atidarė Apylinkės pirmininkas 0. 
Schrederis, pasveikindamas visus ir 
dėkodamas Australijos vyriausybei ir 
parlamentui. Iškilmingai nuskambėjo 
Lietuvos himnas. Geelongo sporto 
klubo " Vyčio" vardu, Visus pasvei
kino Irta Valodkienė. Ji prisiminė 
žuvusius sunkiame kelyje į laisvę. 
Šaulių vardu kalbėjo S. Lipčius. Ach, 
kokie laimingi buvome mes visi, 
pakėlę putojančio šampano taures už 
laisvą Lietuvą, kokie laimingi buvome 
dainuodami dainas... "Žemėj Lietuvos 

ąžuolai žaliuos, ąžuolai žaliuos žemėj 
Lietuvos..." Iki paties vidurnakčio 
netilo mūsų dainos.

Sveikiname visus, sulaukus šios 
šventės! Džiugu, kad sulaukėme šių
dienų, juk šitiek metų, šitiek dešimt
mečių buvo laukta, svajota, dirbta, 
tiek kentėta ir pagaliau - mūsų 
Tėvynė laisva!

ALB Geelongo Apylinkės 
valdyba

BALTIJOS STUDIJŲ 
KONFERENCIJA

VI - oji Baltijos studijų konferenci
ja šiais metais įvyks rugsėjo 28 dieną 
Veterinarijos mokslų mokykloje, Mel
bourne universitete. Registruojamas! 
iki rugsėjo 25 dienos. Registracijos 
formos gaunamos - siunčiamos (su 10 
dolerių mokesčiu): A.A.B.S. (Aust.). 
P.O. Box 61, Black Rock, Vic. 3193.

Lietuvius konferencijoje kaip pre
legentas atstovaus A. Taškūnas.

-x-
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KAD NEUŽMIRŠTUME !.
Aleksandras Kantvilas

Dažnai taip atsitinka, kad darbai, 
kuriuos reikėjo jau seniai padaryti, 
lieka nustumti vis vėlesniam laikui, vis 
rytdienai, iki "kada nors", "neužilgo". 
Ir taip prabėga savaitės, mėnesiai...
Tačiau užmiršti, kad paskutiniųjų 
Lietuvių Dienų meno parodoje premi
juoti kuriniai kažkaip Ūko nepaminėti, 
negalime. Menas yra mums pasigrožė
ti, pasidžiaugti ir pasididžiuoti, o to

meno kūrėjai tam, kad Juos pagerbtu
me ir paskatintume naujai kūrybai.

Gal mūsų išėjūnų bendruomenė per 
mažai vertino meną, gal nepakanka
mai suprato, gal tik dėmesio nekreipė. 
Suvažiavę į Lietuvių Dienas, daugu
mas prabėgadavome paskubomis pa
rodos kambariais, daugiau susirūpinę 
pamatyti pažįstamus. Ilgai neturėjo
me savojo meno mecenatų, nebuvo ir 
premijų, kol neatsirado Vinco ir 
Genovaitės Kazokų reguliarios meno 
premijos, įsteigtos 1988 metais, Lie-

tu vos nepriklausomybės 70 • tam 
jubiliejui paminėti. Taip nuo to laiko 
pradėjome atžymėti iškiliausius musų 
menininkus.

Pasinaudodamas artima pažintimi
su Genovaite Kazokiene, kuri šian
dien, be abejonės, yra geriausias 
autoritetas, kalbant apie meną, ypač 
apie lietuvišką meną Australijoje, 
paprašiau jų pasidalinti mintimis apie 
paskutiniosios meno parodos premi
juotus menininkus Liną Vaičiulevičių 
ir Dalių Antanaitienę.

- Kokiais gi pagrindais remiantis 
atrenkami skulptūros ir tapybos 
kūriniai?

- Pagrindinis reikalavimas šių 
abiejų meno šakų kūriniams - jų 
meninis lygis, lietuviška tema.

- Kodėl buvo premijuotas Dalios 
Antanaitienės darbas?

- Dalios Antanaitienės skluptūra 
"Čiurlionio fragmentai" buvo premi
juota už jos originalumą ir puikų 
formalinį apipavidalinimą. Australijos 
lietuvių meninėje aplinkoje toks 
naujoviškas priėjimas prie lietuviškų 
temų yra tikrai 
malonu, kad jauni 
toja senų stilių.

formas.
- Iš kokios medžiagos ta skulptūra?
- Skulptūra susideda iš įvairių 

medžiagų: stiklo, medžio ir akmens. 
Gal įdomiausiai autorė panaudoja 
suskilusį stiklą, ant kurio vienos 
plokštės nutapytas Čiurlionio portre
tas, pridengtas kitomis trim sudužusio 
stiklo šukėmis.

- Ką reiškia ta skulptūra?
- Skulptūra, aišku, yra simbolinė. 

Dalė Antanaitienė. "Čiurlionio frag- Kaip ir kiekvieną kūrinį, taip ir šį, 
mental". Stiklas, medis, akmuo. 1990

pirmasis, todėl ir 
menininkai nekar- 
bet randa naujas

žiūrovai turi pilną laisvę vertinimui iš 
savų pozicijų. Tačiau, šiuo atveju, 
turėjome autentiškų pačios autorės 
paaiškinimą: keturi apdaužyti stiklo 
gabalai simbolizuoja keturis Čiurlio
nio asmenybės aspektus - tapytojo, 
grafiko, kompozitoriaus ir muzikolo-

MOKSLO IR KŪRYBOS SIMPOZIUMAS | 
septintasis pasaulio lietuvių mokslo 

ir kūrybos simpoziumas įvyko Lietu
voje, gegužės mėnesio 23 - 30 
dienomis.

Iš visų kraštų suvažaivo šimtai 
tautiečių. Vilniaus sporto rūmuose 
įvyko iškilmingas šio simpoziumo 
atidarymas. Atidaryme ilgai kalbėjo 
Lietuvos Parlamento pirmininkas V. 
Landsbergis, savo kalboje nušviesda
mas sunkią ir keblią Lietuvos padėtį. 
Nežiūrint dramatiškos politinės padė
ties, bendra sjmfoziume vyravusi 
nuotaika buvo pakili ir pilna vilties. 
Paskaitos mokslo ir kūrybos temomis 
buvo skaitomos Vilniuje ir Kaune. 
Sekcijoje "Menininkas ir kūrybos 
credo", kūrl vyko Dailininkų sąjungos 
patalpose Vilniuje, dalyvavo ir trys 
lietuviai dailininkai iš Australijos. 
Skulptorė Ieva Pocienė rodė savo 
darbų skaidres ir pasakojo apie 

menininkus, gyvenančius
Australijoje. Jolanta Janavičienė taip 
pat rodė skaidres, kalbėjo apie 
kultūros ir kūrybos svarbą ir galią 
šiais chaotiškais laikais. Jurgis Jana
vičius rodė skaidres, kalbėjo apie 
postmodernujį meną, atkreipdamas 
dėmesį į Jurgio Mačiūno sukurtą naują 
meno srovę Fluxus. Po paskaitų vyko 
karštos diskusijos.

Simpoziumo metu Menininkų rū
muose vyko Jurgio Janavičiaus tapy
bos darbų paroda ir Jolantos Janavi- 

Linas Vaičiulevičius. Koliažas "Žmo-ėienės instaliacija "Moters dalia", 
gus ir laivas". 1990 susidedanti iš piešinių, keramikos ir

go. Sudėjus tas šukes vienų ant kitos, 
gavosi neaiškus, mistiškas Čiurlionio 
portretas, tarytum jis žvelgtų iš 
praeities rūkų. Įspūdį sustiprina ant 
grindų sudužę stiklo gabalai, irgi 
Čiurlionio portrętu simbolizuoju neiš 
sipiidžiusias jo svajones. Man asme- § 
niškai labai patiko tokia sąsaja tarp § 
viršutinių keturių stiklų ir ant grindų §

§
§

§

§

gulinčių stiklo skeveldrų.
- Kaip su premijuota tapyba?
- Staigmena laukė ir tapyboje, nes 

premijuotas kūrinys yra sukurtas 
skulptoriaus Lino Vaičiulevičiaus. Iš 
tikrųjų tai nėra tapyba sena prasme, 
tai greičiau - tapytas koliažas. Jo 
darbas pavadintas "Žmogus ir laivas". 
Jo įvaizdžiai sukurti iš paprasto 
maišo, kurio sukarpyti gabalai prili
pinti prie paveikslo ir vėliau nudažyti.

- Kam to reikia?
- Tokia technika labai praturtina 

paveikslo paviršių, suteikia jam stip
rios "tekstūros", ypač, kai autorius 
dar užlenkia kokį maišo kampą.

- Ar paveikslas ką reiškia?
- Taip, ir šis paveikslas yra 

simboliškas, taip kaip ir ankstyvesnė 
Lino skulptūra. Linas Vaičiulevičlus 
labai politiškas savo kūryboje. Jam 
menas nėra tik menu, bet ir priemonė 
savo idėjoms išreikšti. Šiuo atveju, 
įkvėpimo jis sėmėsi iš Simo Kudirkos 
tragedijos. Paveikias daugiaprasmis: 
iš vienos pusės jis simbolizuoja Simo 
Kudirkos tragedijų, iš kitos - kiekvie
no lietuvio - kankinio tragediją. Linas 
labai taupiai naudoja formas ir 
spalvas, tikrai įspūdingai atrodo tie 
varvantieji "kraujo lašai", išsiplėšus 
pro vergijos užtvaras, ištrūkus iš 
nelaisvės laivo.

Komisijos nuomone, abu premijuoti 
darbai meniškai stiprus, abiejuose 
lietuviška tema išreikšta originaliai. 
Ir labai malonu, kad abu laureatai 
jauni, jau antrosios išeivijos kartos 
atstovai.

- Kas sudarė vertinimo komisiją?
- Jos sudėtyje buvo profesorius | 

Vytautas Doniela, dr. Genovaitė 
Kazokienė ir australė menininkė 
Janet Deering.

§

§

§

§

§
§

§

Jolanta Janavičienė. Vilnius, 1991.

§
§

medinių grotų. Kadangi darbai buvo 
neįprasti, jie susilaukė daugelio lan
kytojų, komentarų Ir atsiliepimų 

■spaudoje.
Jolanta J.

KAIP KAM IR SEKASI!
Girdėjome, kad neseniai Sydnėjaus 

lietuvių namuose vienas lietuvių 
Sodybos gyventojas, žaisdamas poke
rio mašina išlošė 1.200 dolerių!

Laimingasis savo pavardės nenorėjo 
skelbti. Redakcijai ji žinoma.

x-

TRUMPAI 
IS VISUR

*
Rugsėjo 5 dienų po tris dienas 

užsitęsusių ginčų ir derybų, Sovietų
Sąjungos kongresas priėmė konstitu
cines pataisas, kurios turės paversti 
Sovietų Sąjungą decentralizuota su
verenių respublikų federacija. Reika
lingos pataisos buvo sutartos tarp M. 
Gorbačiovo ir respublikų atstovų, 
tačiau kongresas jas priėmė tik po 
trečio bandymo ir M. Gorbačiovui 
pagrąslnus jį paleisti, jei nebus gautas 
reikiamas balsų skaičius.

Europos bendruomenei skelbiant 
vienas paliaubas po kitų, Jugoslavijos 
kariuomenė ir serbų partizanai, 
nesiskaitydami su Jugoslavijos prezi
dentinės tarybos įsakymais, vis giliau 
skverbiasi į Kroatijos teritorijų.

Vatikanas nutarė užmegzti diplo
matinius ryšius su Albanija. Ji buvo 
pasilikusi paskutine komunistine vals- 
,tybe dar neturinčia ryšių su šv. Sostu.

*
Dėl užsitęsusių aštrių ginčų tarp 

valdančios krikščionių demokratų 
unijos Rytinių ir Vakarinių partijos 
padalinių, iš einamų pareigų atsista
tydino Vokietijos vicekancleris Lot
har de Maiziere, kuris buvo paskutinis 
ir vienintelis demokratiškai išrinktas 
Rytų Vokietijos ministras pirminin
kas.

Po vienuolikos metų valdymo, iš 
einamų pareigų buvo priverstas 

įį pasitraukti Vanuatu ministras pirmi
ninkas, anglikonų pastorius VVęJtęr. 
Llni.

Paskutiniais valdymo metais jis 
buvo tapęs autokratu, masiškai atlei
džiančiu nepatikimus ministrus iš 
ministrų kabineto. Nauju ministru 
pirmininku parlamentas patvirtino 
Donald Kalpoką.

Rusijos Federacijos ekonomijos mi
nistras Eugenijus Saburov tvirtina, 
kad sekančiais metais rusų rublis, 
atsisakant dirbtinio jo vertės nustaty
mo, bus laisvai keičiamas tarptautinė
je rinkoje.

JAV prezidentas G. Bushaskreipėsi 
į kongresą, prašydamas atidėti pasko
los suteikimo Izraeliui svarstymo 
klausimą po planuojamos Viduriniųjų 
Rytų taikos konferencijos. Izraelis 
prašo dešimties bilijonų amerikietiškų 

| dolerių paskolos ar garantijų pade- 
§ jdant apgyvendinti iš Sovietų Sąjungos 
§ atvykstančius žydus.

Izraelio ministras pirmininkas I. 
$ Šamir grąso, kad Izraelis atsisakys 

dalyvauti Taikos konferencijoje, jei 
£ dalyvavimas pasitarimuose bus sie- 
c jamas su paskolos garantijomis.

§ 
i
4

Vokietijos kancleris Helmut Kohl 
pažadėjo, kad Vokietija mokės kom
pensaciją lenkams, kurie nukentėjo 
priverstinai dirbdami Vokietijoje na
cių laikais. Skaičiuojama, kad dar yra 
apie milijonas gyvų lenkų, priversti
nai dirbusių Vokietijoje.

Filipinų parlamento užsienio reika- 
| lų komisija 12 balsų dauguma prieš 11 
> pasisakė prieš vyriausybės pasirašytos 
^sutarties su JAV'dėl Subic Bay 

nuomos ratifikavimą.
i
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AMERIKOS LIETUVIU PADANGĖJE

FEDERALINĖ ĮSTAIGA PERIMA
LIETUVIŲ „KASĄ“

Rašo Jurgis Janušaitis
Tokia antrašte dienraštis "Drau

gas", išeinantis Čikagoje, paskelbė 
nelabai malonią žinią lietuviams, ypač 
taupytojoms, kad "Kasą" - lietuvių 
federalinę kredito uniją nuo 1991 
metų liepos 30 dienos perima Tautinės 
kredito unijų administracijos valdyba 
(NCUA), Vašingtonas, DC.

Ką toks nutarimas reiškia? Ogi tai, 
kad ši, lietuvių tvarkoma, finansinė 
Institucija susidūrė su sunkumais, 
prasilenkė su kredito unijų kasas 
tvarkančiais įstatymais ir yra pavojus, 
jog gali nukentėti taupytojai. Tačiau 
"Kasoje” laikomi Indėliai buvo ap
drausti iki 100.000 dolerių National 
Credit Union Share insurance Fund 
(NCUS1F). Tuo pagrindu, minėtoji 
įstaiga uždėjo globą lietuvių įstaigai 
ir iki šiol tvarkomai finansinei 
institucijai "Kasa".

Prieš keliolika metų keletas inicia
torių ėmėsi iniciatyvos prie jau 
veikiančio Lietuvių fondo suorgani
zuoti instituciją, panašią į taupomųjų, 
skolinamųjų kasą. Buvo pradėtas 
organizacinis darbas ir numatytas 
tokios įstaigos vekimas. Tačiau neil
gai trukus iniciatoriai atsisakė šios 
minties ir tada suorganizavo lietuvių 
federalinę kredito uniją "Kasą".

Keletą metų "Kasa" sėkmingai 
velkė, plėtėsi, daugėjo taupytojų. Šios 
įstaigos patarnavimu ėmė daugiau 
naudotis lietuviai. "Kasa" skelbė, kad 
ji mokanti aukštesnius dividentus, 
lengvesnėmis sąlygomis duoda pasko
las, veikia Credit Cart sistema, už CD 
taip pat mokanti aukštesnius dividen
dus. Taigi, atrodė, viskas labai gražu, 
gerai. Lietuviai dėjo į "Kasą" 
santaupas, o kam reikėjo pinigų - 
gavo paskolas.

"Kasa" augo ir pagal paskutini 
federalinės įstaigos pranešimą, jau 
turėjo 72 milijonus dolerių ir 6.100 
aktyvių narių. "Kasos" centras buvo 
Richmond Hill, Queens, Niujorke. 
"Kasos" skyriai veikė Čikagoje, 
Detroite, St. Petersburge.Waterbury- 
je. Žodžiu "Kasa" augo ir, atrodo, 
turėjo gražią ateitį. Lygiai taip, kaip

LIETUVIŠKOMIS TEMOMIS

PO GRIUVĖSIAIS NEŽUVĘ 
Salomėja Ciciskina

Esu su jumis. Esu tarp jūsų. Mielų ir 
gerų, senų ir naujų pažįstamų, su 
kuriais likimas netyčiomis suvedė. 
Kartu su jumis švenčiu Tautos šventę. 
Tikriausiai simboliška, kad pačią 
pirmą dieną malonus tautietis Balys 
mane pasveikino kaip viešnią, atvyku
sią iš tikros Lietuvos. Tikrai Nepri
klausomos Lietuvos!

Ar reikia sakyti koks ilgas ir sunkus 
buvo tąsai kelias, kurį mes visi drauge 
per tuos dešimtmečius įveikėme? Mes 
buvome broliai ir sesės, bet buvome 
svetimi, atskirti užtvarų, kurių neva
lia buvo nei peršokti, nei sugriauti. Jūs 
žvelgėte į mus nepatikliai, mes 
buvome verčiami nepasitikėti jumis. 
Taip buvo. Dar neseniai. Tik prieš 
keletą metų iš už geležinės užkardos 
lemta buvo ištrūkti vienam kitam, 
neva gana šventam lietuviui. Ne 
kiekvienas iš jų buvo parsidavėlis, ne 

kad sėkmingai veikė lietuvių suorga
nizuota ankstyvesnės taupymo ir 
skolinimo bendrovės, kurių kai kurios 
iki šiol yra išaugusios į stambius 
bankus.

Tad kas gi yra ta NCUA? Tai yra 
nepriklausoma federalinė finansinė 
įstaiga, atsakinga už steigimo statu
tus (Charters), bendrą priežiūrą ir 
apdraudimą 8.800 federalinių krašto 
kredito unijų. Taigi ši institucija ir 
saugo tokias įstaigas nuo bankroto ir 
bėdų. "Kasai" ši institucija paskyrė 
globėją - Layne L. Baumgardner, 
NCUA 1 rajono įstaigos, Albany, NY 
direktorių.

L. Baumgardner sakė, kad "72 
milijonų dolerių "Kasa" - lietuvių 
federalinė kredito unija, - susidurusi 
su sunkumais, kylančiais iš svarbių, 
nelegalių apmokėjimų, pažeidžiančių 
NCUA biznio paskolų taisykles, 
perdėtų kredito koncentracijų rinkti
niam narių skaičiui ir nesaugių, 
nepagrįstų nekilnojamo turto paskolų 
politikos ir praktikos".

Kaip matyti iš atsakingo pareigūno 
pareiškimo, "Kasa" yra padariusi 
įstatymų pažeidimų. Žinoma, tai 
atrodytų, nėra sunkūs nusižengimai, 
tačiau institucija, apdraudusi taupy
tojų įnašus, stropiai rūpinasi, kad 
nenukentėtų "Kasos" taupytojų inte
resai.

Pareiškime sakoma, kad "Kasa" 
veikia, atlieka patarnavimus, tik 
turinti naują "globėją".

Kol kas iš "Kasos" pareigūnų 
spaudoje dar nepasirodė paaiškina
mųjų pareiškimų.

Taupytojai, atrodo, neturėtų nuo
gąstauti, nes indėliai apdrausti. Tik 
gaila, kad lietuvių tvarkoma "Kasa" 
gali prarasti pačių lietuvių pasitikėji
mą.

Tikėkime, kad "Kasos" įsteigėjai, 
jos vadovai nusižengimų čia nėra 
padarę, o įstatymų pažeidimai galėjo 
būti padaryti visai ne iš blogos valios.

Lauksime paaiškinimų iš "Kasos" 
vadovybės.

kiekvienas iš jų kaip vergas tarnavo 
sovietams, bet toji Kaino žymė mus 
lydėdavo visur ir visada. O mūsų 
sielos tyrumo sugotojai buvo tikri, jog 
mes ir anapus užkardos elgsimės 
dorai, kaip dera tikram sovietų 
piliečiui, kiekvienas, nors ir kelioms 
dienoms svetur išvykstantis, susitik
davo su tais, kurie lėmė mūsų likimus, 
kurie galėjo mus pasmerkti myriop ar 
išteisinti, kurie galėjo mus iškelti į 
svaiginantį karjeros aukštį arba nu
sviesti į neregėtą prarają. Taip, tai 
buvo saugumo komiteto, užsienyje 
gerai žinomo KGB, tarnai. Pokalbio su 
jais neišvengdavo nei kiemsargis, nei 
kunigas, nei akademikas, nei virėja.

KGB agentūra veikė visame plačia
me pasaulyje, iš ten i centrą 
suplaukdavo žinios ir apie išeiviją. 
Štai apie Australijos lietuvius buvo 
parengta atmintinė, iš kurios nesunku 

susidaryti vaizdų, kaip vienas ar kitas 
išeivis traktuojamas atitinkamų tar
nybų Lietuvoje. Tokia atmintinė 
visada būdavo surašyta rusų kalba, 
nenurodant nei datos, nei jos paren
gėjų. Iš tokios atmintinės turistas 
sužinodavo, kad Australijoje veikia 
dvi organizacijos: Australijos lietuvių 
bendruomenė ir Australijos lietuvių 
katalikų federacija. Pirmoji esanti 
gausesnė, jos centras yra Sydnejuje. 
jos prezidentas buvo M. Zakaras, 
leidžiąs savo laikraštį "Musų Pasto
gė". Antroji įsikūrusį Melbourne, 
oficialus laikraštis "Tėviškės aidai", 
prezidentas buvo .1. Petraitis. "Mūsų 
Pastogės" redaktorius buvo V. Kazo
kas, aštriai nusiteikęs prieš sovietinę 
valdžią. Taip ir parašyta - aštriai 
nusiteikęs! Laikrašti romią turtuoliai 
J. Kedys ir J. Veteikis. Jiedu netgi 
leidę savo laikraštį "Lietuvos keliu", 
kurio puslapiuose griežtai smerkę į 
Sovietų Sąjungą vykstančius žmones. 
"Tėviškės aidai" esą kur kas palan
kesni sovietinės Lietuvos atžvilgiu, 
nors jų redaktorius kunigas Vaseris.

Kaip rašoma KGB atmintinėje, savo 
politinėmis pažiūromis lietuvių ben
druomenė nesanti vienalytė. Senoji 
karta gyvenanti ikikariniais prisimini
mais. Jų šūkis "Jokių ryšių su 
sovietų Lietuva!" Kaip tik senoji 
karta esanti įvairiausių antitarybinių 
sueigų ir demonstracijų įkvėpėja ir 
rengėja. Tačiau kasmet jų vis mažiau 
ir mažiau, su paiengvėjūnu atsidusta 
atmintinės rengėjai, dėdami daug 
vilčių į tuos, kurie gimė Australijoje. 
Kurie, neva, labai domisi šių dienų 
Lietuvos gyvenimu, nes praėjusių 
laikų jie neprisimena.

Iš esmės Australijos lietuviai remią 
reakcingą ir antitarybinę vyriausybės 
politiKą, griežtai pasisaką prieš ko
munizmą. Manoma, jog 35 - 50 
procentų lietuvių bendruomenės ne
jaučia priešiškumo sovietų Lietuvai...

Nesiimu komentuoti šios atminti
nės. To tikriausiai nė nereikia, nes 
šiandien Lietuva tikrai Nepriklausoma 
valstybė, kurią pripažino’ Australija. 
Tačiau Tautos šventės dieną dera 
prisiminti tuos sunkius smurto ir 
pažeminimo, netekties ir pasmerkimo 
kelius, kuriuos mes visi nuėjome. 
Nuėjome ir nepalūžome, pp griuvė
siais nežuvome.
Sydnėjus, 1991.09.03

IŠLINDAI PATS - 
PADĖK IŠLYSTI IR KITAM

Tokia gyvenimo nuostata vadovau
jasi žymiausia Lietuvos pianistė Mūza 
Rubackytė, pagal kontraktą dirbanti 
Prancūzijos sostinėje. Prieš dešimt 
metų ji laimėjo pirmąją vietą garsia
me tarptautiniame F. Listo - B. 
Bartoko pianistų konkurse Budapešte. 
Tačiau laureatės vardas neatvėrė 
Mūzai kelio į pasaulį, nors pasiūlymų 
ir kvietimų koncertuoti žymiausiose 
salėse gavo daugybę. Gabią pianistę iš 
Tarybų Sąjungos provincijos laikė 
uždarę visagaliai Goskoncerto vadai. 
Dabar su Lietuvos atlikėjais, meninin
kais pasaulis kalbasi tiesiogiai, kaip su 
lygiaverčiais partneriais, aplenkda
mas Maskvą. Tačiau ir šiandien 
pakliūti į reiklios ir subtiliai suvokian
čios muziką ir meną Vakarų publikos 
akiratį nėra paprasta. Pirmiausia 
reikia turėti pinigų, ne vien reklamai, 
bet ir salių nuomai. Reikia gerų 
rekomendacijų, pagaliau - drąsos 
atsiskratytl nepilnavertiškumo kom
plekso.

- Menas, - sako Mūza Rubackytė, - 
viso pasaulio žmonių kalba. Šiuo metu 
Paryžiuje galiu kur kas daugiau 
nuveikti Lietuvos labui, nei būdama

Pianistė Mūza Kubackytė. Tokia 
nuotrauka buvo Išspausdinta ir Pary
žiaus laikraštyje "La Figaro".

namie. į vasaros kursus, kuriuos vesiu 
Prancūzijoje, pasikviesiu Lietuvos 
konservatorijos studentų. Jie pamatys 
pasaulį, taps geresni specialistai. 
Keikia remti Lietuvos menininkus.

Ir tai ne tušti žodžiai. Mūza 
Kubackytė, viena iš daugelio patyrusi, 
ką reiškia atlikėjui koncertuoti tik 
tarp savo namų sienų, ryžosi tikram 
žygiui - pasikviesti į Paryžių visą 
Gintaro Rinkevičiaus orkestrą, kuris 
praėjusiais metais nustebino Nanto 
festivalyje net visko mačiusius ir 
girdėjusius muzikos žinovus. Šimtas 
orkestrantų - tai ne dešimt konserva 
torijos studentų. Čia jau kitoks 
mastas. Čia jau neužteko vien 
moralinės paramos - Europos orkestro 
dirigentas Huges Reines Mūzos suma
nymui pritarė. Reikėjo ieškoti, kas 
ryšis finansuoti šimto žmonių orkestro 
gastroles. Padėjo Henriko Juškevi
čiaus - UNESCO generalinio direkto
riaus pavaduotojo ryšiams ir informa
cijai - autoritetas. Tai jis lėmė, kad 
UNESCO lyderiai palaikytų į laisvę 
besiveržiančią Lietuvą ir jos atlikėjus.

Nors sakoma, kad sotus alkano 
neužjaučia, bet ne apie Mūzą Rubac- 
kytę šitoji liaudies išmintis.
Vilnius, 1991.8.6

Aukos
Mūsų Pastogei
„Mūsų Pastogei“ aukojo

R. Umbražiunienė vic.
K. Kučinskienė Act
J. Griškaitis NSW
J. Rapkauskas vic
V. Augustinavičlus NSW
J. Černiauskas nsw
Konstantinas Ankus NgW 
P. ir J. Pullinen NSW
F. Panks NSW
E. Astramskienė fjgįy
dr. K. Kazlauskas qjj
A. Šliogeris Qld.
J. Astrauskas WA
E. Šidlauskas vjc
K. Šaulys SA
P. Laurinaitis >ras
J. Šniras
P. Sulys Qld.

$5 
$5 
$5 
$15 
$50 
$20 
$20 
$50 
$5 
$5 
$5 
$15 
$20 
$5 
$100 
$20
$15 
$10

Prašom nepamiršti 
užsimokėti 

„Mūsų Pastogės“ 

prenumeratą.
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SAUSIO 13 - SIOS FONDE
Ponioms Halinai Statkuvienei ir 

Eugenijai Mackevičienei - Fondo 
pasiuntinėms Iš Lietuvos sugrįžus ir 
parsivežus Sveikatos apsaugos minis 
terijos išrašytus atsiskaitomybės ir 
padėkos raštus, norime visuomene 
supažindinti su atstovių atliktais 
darbais. Viso šiuo žygiu paremti 38 
asmenys, kiekvienas 200 amerikietiš
kų doierių suma.

Pašvęsta 14 dienų individualiai jau gerokai pamiršti, nes liko gyvi"...
aplankant 14 asmenų - Vilniuje. 
Kėdainiuose, Marijampolėje. Kaune, 
Rokiškyje, Kupiškyje. Kiti kviečiami 
patys atvyko. Norime pastebėti, kad 
pasirinktas dovanų perdavimo būdas 
buvo visų ypatingai įvertintas, o 
grafiškai išrašytieji užuojautos laiškai 
žuvusių šeimų buvo jausmingai priimti 
("branginsiu iki gyvenimo pabaigos"), 
Atsargai paimtieji pinigai, Medininkų 
tragedijai ištikus, buvo tų žudynių 
aukų šeimoms pati pirmoji suteikta 
pagalba. Gausiai atžymėta per spau
dą, televiziją, radiją toji pagalba 
Australijos lietuvius įrašė skaisčiau
siomis spalvomis ne tik žuvusių šeimų, 
bet ir visų tragediją išgyvenančių 
žmonių širdyse. Lankant šeimas bei 
sukviečlant sužeistuosius ar jų šei
mas, nuoširdžiai talkino Sveikatos 
apsaugos ministerijos atstovė dr. 
Kazlauskienė.

Štai sveikatos apsugos ministro J. 
Olekos laiško ištrauka: "Nuoširdžiai, 
dėkojame visos Lietuvos gyventojų, 
Lietuvos muitinės departamento ir 
Lietuvos policijos vardu, mieliems 
tautiečiams Australijoje ir ypatingai 
gerb. p. H. Statkuvienei bei p. E. 
Mackevičienei, aplankiusioms mus 
sunkią valandą (...). Mus sujaudino 
jūsų moralinė ir materialinė parama, o 
Jūsų nuoširdi užuojauta padeda atsi-

„PAŽINKIME LIETUVĄ!“
Neseniai lankiausi Lietuvoje. Be

vaikštant miške netoli Utenos, išgir
dau aidint muzikos garsus. Priėjus 
arčiau, išvydau palapines ir grupes 
jaunimo. Tai buvo penkiolikmečiai - 
aštuoniolikmečiai jaunuoliai ir jau
nuolės, kurie, palinkę po didžiulėmis 
kuprinėmis, ėjo link palapinių. Čia 
juos pasitiko ąžuolų vainikais ir 
muzika. Atėję turėjo raportuoti apie 
savo kelionės įspūdžius. Mat jie 
keliavo jau tris dienas.

Jaunimas priklausė organizacijai 
vardu "Pažinkime Lietuvą". Jie susi
rinko iš įvairių Lietuvos vietų, 
įskaitant ir Klaipėdą. Nuo nustatytų 
maršrutų pradžios, nešini visa savo 

laikyti prieš klastingų Ir nuožmų 
priešų".

Parsivežė mūsų ponios ne vien tik 
padėkas: su jomis atkeliavo giliai 1 
jausmus ir protų įsirėžę paliktos 
neužgydytos sausio 13 bei liepos 31 
žaizdos. Apie jas šiokį toki vaizdų 
galima susidaryti iš Jurgio Pekarsko 
straipsnio, tilpusio " Gimtajame kraš
te" (Nr.3t). Jis rašo, "jie (sužeistieji)

Jiems "tebežlega tankai ir aidi 
automatų papliūpos. Kankina košma
riški sapnai ir kūno žaizdos".

Kaip tik dėl to "Sausio 13" fondas 
dar nesustabdo savo darbo, o renka 
aukas toliau. Naujų pasiuntinių pa
galba vėl lankysime tuos, kurių 
aplankyti šį kartą nepajėgėme, o taip 
pat Ir tokius, kaip Arūnas Ramanavi- 
čius, kurį matote šioje nuotraukoje. 
Nors gydėsi Vengrijoje, bet jo 
osteomielitas progresuoja. Jis skun
džiasi: "... viską reikia "pramušti" 
pačiam vietą ligoninėje, vienkarti
nius švirkštus, vaistus".

Pabaigai šiek tiek statistikos: 
agresijos metu sužeista 700 žmonių, 
115 gavo po 3 - 5 tūkstančius rb. 
kompensacijos. Iš jų 15-kai Austra
lijos lietuviai dar pridėjo maždaug po 
6000 rb. Mūsų fondas kol kas yra 
vienintelis Vakaruose - Australijoje - 
gerų žmonių pinigus perduodantis be 
tarpininkų, tiesiai nukentėjusioms in
validams.

Kurie iki šiol neprisiruošėme, padė
kime dabar. Iždininkės C. Gasiunienės 
adresas:

Sausio 13 Fondas 
17 Hardūige St.

Beaumaris Vic 3193

D. Simankevičienė

manta, jie ėjo net tris dienas. Stovykla 
truko ketvertą dienų. į programą įėjo 
įvairūs užsiėmimai, kaip pav. kontro
linis turistinis maršrutas, liaudies 
dainų vakaras, turizmo technika ir kt.

Visa tai ką mačiau man sudarė gana 
gilų (spūdį. Gal kartais ir čia 
gyvenantis Jaunimas būtų sudomintas 
užmegzti ryšį su šios organizacijos 
nariais. Besidomintieji gali rašyti 
adresu: Lietuvos jaunųjų turistų 
centras, turizmo skyrius, Armalienei 
Laimutei, Vilnius 232007, Filaretų gt. 
17, Lietuva.

D. Pyragiūtė - Gordon

Organizacijos "Pažinkime Lietuvą" 
varžybų jaunimas savo stovykloje.

XVI AUSTRALUOS LIETUVIŲ 
DIENŲ APYSKAITA

Pajamos:
paskolos - 14.000,00 dolerių;
aukos ir kitos pajamos - 4.589,75 

doleriai;
renginiai - bilietai, programos - 

60.596,53.
Viso pajamų - 79.186,28 doleriai.

Išlaidos:
grųžintos paskolos - 14.000,00 

dolerių;
renginiai - 49.502,00 doleriai;
pašto, telefono, spausdinimo - 

5.432,26 doleriai;
ALD svečių iš Lietuvos išlaidos - 

4.378,00 doleriai;
kitos išlaidos - 2,233,84 doleriai.
Viso išlaidų - 75.546,59 doleriai.

Likutis:
3.639,69 doleriai paskirta sekan- 

čial-
"Jaunžinioms" - 100,00 dolerių;
"Mūsų Pastogei" - 300,00 dolerių;
"Tėviškės Aidams" - 300,00 dole

rių;
ALB Krašto valdybai - 874,94 

dolerius;
Melbourne Apylinkės valdybai - 

2.064,75 dolerius.
Viso likučio paskirstyta 3.639,69

LIETUVOS INVALIDŲ VAIKŲ IR NAŠLAIČIŲ
FONDUI

AUKOS GAUTOS RUGPJŪČIO
MĖNESI

Lietuvos valkų invalidų ir našlaičių 
fondui rugpjūčio mėnesį aukojo:

500 dolerių - Janina Katkienė, savo 
90 - ojo gimtadienio proga;

50 dolerių - Gediminas Patupis, 
vietoje gėlių B. Vabollenės atminimui;

po 20 dolerių - E. Hostry, O. 
Baranauskienė;

10 dolerių - A. Jasiūnienė.
Leono Paišiūno atminimui, vietoje 

gėlių aukojo:
50 dolerių - J., N. ir L. Valiuliai;
30 dolerių - E. ir G. Bakšiai;
25 dolerius - A. Staugaitis;
po 20 dolerių - J. ir S. Cibulskiai, M. 

ir A. Norkui;
po 10 dolerių - V. ir J. Jankūnai, V. 

ir J. Kay, K. Grigais, E. Zebergs, N. 
Arminas;

8 dolerius - L, ir J. Bočiuliai;
5 dolerius - J. Zviedrans.
Visiems aukojusiems, "Vilties" 

draugijos vardu, nuoširdžiai dėkoju.
D. Baltutytė

"Vilties" draugijos atstovė 
Australijoje

PRADĖJAU DARBĄ

Birželio mėnesį atvykusi į Vilnių,
susisiekiau su Lietuvos sveikatos

doleriai.
Melbourne Apylinkės kontrolės ko

misija, patikrinus atskaitomybę ir 
pateisinamus dokumentus, viskų rado 
tvarkoje. Pinigai laikomi lietuvių 
kooperatinėje kredito draugijoje 
"Talka".

V. Ališauskas, A. Šimkus, 
J. Šniras

*
Ypatingai Melbourno ALD komite

tas dėkingas Australijos lietuvių 
fondui ir Krašto valdybai už pinigines 
paskolas, be kurių nebūtų buvę galima 
pradėti ALD organizavimų apskritai. 
Nuoširdus, lietuviškas "ačiū" skiria
mas "Mūsų Pastogei" ir "Tėviškės 
Aldams" už nuolatinę ir besųlyginę 
paramų ir bendradarbiavimų. Ne
įstengsime atskirai paminėti visus 
asmenis, be kurių pritarimo ir 
pagalbos musų darbas būtų buvęs 
labai sunkus. Ačiū visiems. XVI 
Australijos Lietuvių Dienų sėkmė yra 
visų dalyvavusių ir dirbusių nuopel
nas.

XVI Australijos Lietuvių 
Dienų komitetas

apsaugos ministerija. Po ilgoko lauki
mo gavome labai apleistas ir reikalin
gas gero remonto patalpas. Mums 
anksčiau žadėtas, esančias Algirdo 
gatvėje, pardavė vokiečiams.

Dėl patalpų remonto kol kas 
aiškinamasi su Sveikatos-"apsaugos—' 
ministerija ir Vilniaus miesto savival
dybe. Abi šios institucijos pinigų 
remontui neturi ir, atrodo, kad teks 
palaukti iki lėšų klausimas išsispręs.

Šiuo metu dirbu prie Vilniaus 
universiteto esančiame vaikų sveika
tos psichiniame centre." Centras”1 
randasi Valakampiuose, jau už VU-' 
niaus miesto ribų. Vieta labai graži, iš 
visų pusių apsupta miškų. į šį centrą 
suvažiuoja vaikai su savo šeimomis. 
Jie čia išbūna apie dvi savaites, kol 
tėvai išmoksią tvarkytis su jais, pagal 
centro paruoštą programą.

Australijoje jūsų visų lėšomis 
nupirktos įvairios priemonės yra labai 
naudingos ir padeda nelaimingųjų 
vaikų auklėjime. Visiems tėvams 
primenu, kad tai jūsų - Australijos 
lietuvių dovana.

Lietuvos politinė padėtis vis dar 
neaiški, daug įvairių provokacijų, bet 
tikiu, ir visa Lietuva tiki, kad LAISVĖ 
nebe už kalnų.

Dėkoju jums visiems, mieli Austra
lijos lietuviai!

Dana Baltutytė

SENIAUSIA PROFESIJA

Susiginčija juristas, medikas, archi
tektas ir marksistas: kieno profesija 
seniausia? Juristas sako:

- Mano. Kai Dievas išvarė Adomą 
su ieva iš rojaus - buvo priimtas 
pirmasis teismo nuosprendis.

Medikas sako:
- Seniausia - mano, nes kai Dievas 

tvėrė ievą, išėmė Ądomo šonkaulį. Tai 
buvo pirmoji operacija.

Architektas:
- Bet prieš tai, kai Dievas tvėrė 

pasaulį, Iš chaoso padarė nuostabiau
sias formas.

Marksistas:
- O kas padarė chaosą?!
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SYDNĖJUJE
NAUJA SLMSG DRAUGIJOS 

VALDYBA
Sydnėjaus lietuvių moterų sociali

nės globos draugijos metiniame susi
rinkime išrinkta nauja valdyba parei
gomis pasiskirstė sekančiai:

pirmininkė -■ T. Vingilienė, 
vicepirmininkė - M. Reisgienė, 
sekretorė - A. Storpirštienė, 
narė ligonių reikalams -

O. Kapočienė, 
narė ūkio reikalams -

M. Bukevičienė,
narė renginiams - J. Traškienė, 
narė ypatingiems reikalams -

A. Adomėnienė.
Kandidatės: Z. Žvirblienė, A. 

Stasiūnaitienė, A. Savickienė, J. 
Mickienė ir J. Masiokienė.

A. Storpirštienė
SLMSG draugijos sekretorė

AUKOSALB
Sydnėjaus Lietuvių Bendruomenei 

per Rugsėjo 8 - sičs minėjimą aukojo:
50 dolerių - N. Liutikaltė;
po 20 dolerių - G. Dryža, T. Amber;
po 10 dolerių - O. Lėverienė, V. 

Barkus, J. Venclovienė, V. Jakštienė, 
S. Jarmalauskas, J. Zinkus, R. Zakare
vičius, Z. Storpirštis, V. ir G. Aral, V. 
Kazlauskas, I. Jonaitis, G. Grybaitė, 
prelatas P. Butkus, J. ir V. Zablockiai, 
O. Grosienė;

po 5 dolerius - P. Laurinaitis, V. 
Jaras, P. Kušleikienė, V. Jasiūnienė, 
R. Gray, A. Kavaliauskienė, J. 
Jūragis, A. Laukaitis.

P. Laurinaitis , 
Sydnėjaus Apylinkės

valdyba

PAGALBA LIETUVAI
Fondui "Pagalba Lietuvai" per 

Sydnėjaus Apylinkės valdybą aukojo:
1000 dolerių - dr. B. Vingilis;
200 dolerių - A. ir V. Jakštai;
po 100 dolerių - Sydnėjaus gyvojo 

rožančiaus būrelis, P. ir V. Antanai
čiai, N. Liutikaltė, V. Donielienė 
(400) ir N.N.;

po 50 dolerių - C. Protlenė, B. 
Nagulevičienė, J. Kecorienė, S. Jan
kauskas, A. Branka, A. Dirginčienė, 
R. Kalėda, J. Sakalauskas (2050), B. ir 
V. Bačkai, A. Prašmutas, K. ir V. 
Šniukštai, P. ir A. Grimai, A. ir P. 
Pečiuliai (400);

40 dolerių - K. Scitnickienė;
30 dolerių - P. Kaunas;
po 20 dolerių - J. ir A. Kataržiai, M. 

Migevičienė, S. Kiemelis, G. Stefana- 
vič, O. Karkauskienė, A. Lingė, N. 
Chan, P. Kušleikienė, A. Jokantas, N, 
Bauerienė;

po 10 dolerių - J. Mokūnas (1030), 
V. Deikus, A. ir V. Skeivienė;

5 dolerius - A. Medelis.
Nuoširdžiai dėkojame visiems au

kojusiems Lietuvai.
J. Mickienė

Sydnėjaus Apylinkės 
valdyba

MELBOURNE
KETVIRTASIS AL TEATRO 

FESTIVALIS
Šiais metais, spalio 19 - 20 

dienomis, Melbourne lietuvių namuose 
ruošiamas ketvirtasis Australijos lie
tuvių teatro festivalis. Džiugi žinia, 
kad Sydnėjaus teatras "Atžala"
pasirodys su Neil Simon pjese "Kali
nys tarp dangoraižių" (rež. Onutė 
Maksvytienė), kuris jau buvo parody
tas Sydnėjuje ir susilaukė labai 
palankios kritikos. Taigi ir Melbourno 
bei jo apylinkių lietuviams teks maloni 

■proga pamatyti šį veikalą teatro 
festivalyje.

Melbourno "Jaunimo teatras" sce
noje pasirodys su dviem nedideliais 
veikalėliais, abu jie originalus jaunųjų 
autorių kūriniai. Jie bus ir spektaklio 
režisieriais. Tai Algis Karazija ir 
neseniai iš Lietuvos atvykęs Šarūnas 
Vaitkus. Jų kūrybos pavadinimų kol 
kas nesužinojome, tik patyrėme, jog 
tai bus "kažkas apie kilniausius sielos 
jausmus" ir su šiuo veikalu Melbourno 
"Jaunimo teatras" pasirodys VII 
Pasaulio lietuvių jaunimo kongrese 
Argentinoje.

E. Š.

Padėka
Australijai pripažinus Lietuvos 

Respublikos nepriklausomybę ir pra
dėjus kurti diplomatinius santykius 
tarp Australijos ir Lietuvos Respubli
kos, iškilo reikalas Lietuvos atstovy
bės reikalais skubiai nuvykti i 
Lietuvą. Sekantį ketvirtadienį iš
skrendu Lietuvon. Ten būsiu apie dvi 
savaites. Pagal iš Lietuvos gautus 
įgaliojimus, vedu pasitarimus su Aus
tralijos Užsienio reikalų ministerija. 
Grįžęs iš kelionės tuos pasitarimus 
tęsiu, gi jiems pasibaigus, - informuo
siu per spaudą apie diplomatinį 
Lietuvos Respublikos atstovybės sto
vį.

Kadangi Australijos lietuvių fondo 
bei paskirų asmenų parama naudo
jama dalies atstovybės raštinės išlai
dų padengimui, tad kelionės išlaidas 
nusprendžiau pats padengti. Tačiau 
man į pagalbą kelionės išlaidų 
padengimui atėjo sekantys asmenys ir 
organizacijos:

V. ir P. Gružauskai kartu su R. V. 
Geniais (Canberra) - 200 dolerių; 
A LB Krašto valdyba - 500 dolerių; 
Tautos fondo Australijos skyrius 
(Synėjus) - 1000 dolerių.

Visiems aukojusiems mano kelionei 
į Lietuvą nuoširdžiai dėkoju. Taip pat 
dėkoju tautiečiams iš visų Australijos 
miestų, įvairiais būdais prlsldėjusiems 
prie mūsų bendrų pastangų, kad 
Australija perdaug nedelsdama pripa
žintų Lietuvos Nepriklausomybę.

Dr. Algis Kabaila 
Lietuvos Respublikos Atstovas 

Australijoje, Canberra, 8.9.1991
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SYDNĖJAUS LIETUVIŲ ! 
NAMUOSE j 

16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel 708 1414 I 
....... .......... - 1

I 
SYDNLJAUS LIETUVIŲ KLUBO Į 

Ml l iy IS SUSIRINKIMAS Į
Įvyks spalio mėnesio 6 dieną, 2.30 vai. p. p., j 

Lietuvių Klube, Bankstowne.
Sydnėjaus Lietuvių Klubo valdyba f

----------------------------------------------------------------------------------------------- | 

LIETUVIU KLUBO METINIS į 
BALIUS-į

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

„MŪSŲ PASTOGĖS“ LOTERIJA
Pirkdami loterijos bilietus - paremsite savo spaudą! 

Bilietų šakneles grąžinti iki spalio 10 dienos.

Padėka
ALB Krašto valdyba nuoširdžiai 

dėkoja už 1000 dolerių aukų, kurią 
Mikas ir Onutė Rudžiai iš Highgate 
Hill, Queensland atsiuntė fondui 
"Pagalba Lietuvai".

V. Genys
ALB Krašto valdybos

iždininkas

Septintose
A.A. ANTANO SKĖRIO 

mirties metinėse, "Mūsų Pastogei" 
aukojame 20 dolerių.

Žmona Regina ir 
duktė Irena su šeima

DALE ANTANAITIENE

SKULPTŪROS IR TAPYBOS 
PARODA

1991 rugsėjo mėn. 18 - 27 d.
nuo pirmadienio iki penktadienio 11 - 5.30 vai. 

šeštadieniais nuo 1 iki 5 vai.
Paroda vyksta Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT), 

Swanston St. Gallery, Level 2, Biulding 18, 342 Swanston St., 
Melbourne, tel. (03) 660 3183.
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Australijos lietuvių jaunimo sąjungos Melbourno skyriaus

BALIUS! I

a Balius ruošiamas rugsėjo mėnesio 21 dieną (šeštadienį), vai., [I

! Melbourno lietuvių namuose. 0
Baliaus programoje dalyvauja džiazo ansamblis "Aztection", [|Į 

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

S gėrimai. 0
Mūsų baliaus tikslas - padėti Australijos lietuvių jaunimui I i

0 dalyvauti Pasaulio jaunimo kongrese!
Bilietai kainuoja 29 dolerius ir juos galima užsisakyti pas Aldoną 0

Grūicevičienę tel. 826 4460 arba pas Audronę Kesminienę
S tel. 499 2189.
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