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LIETUVOS SAVAITES APŽVALGA
į šią apžvalgą įtraukiau porą 

reikšmingų įvykių iš praėjusios savai
tės aprašymų, kurie buvo tik trumpai 
paminėti praėjusiame "Mūsų Pasto
gės" numeryje - derybos dėl sovietų 
armijos išvedimo iš Lietuvos teritori
jos ir V. Landsbergio vizitas Vokieti
joje. Iš šios savaitės įvykių paminėsiu 
Švedijos pažadą grąžinti Lietuvos 
auksą, naftos tiekimo atstatymą, 
naują investicijų įstatymą ir Parla
mento prezidiumo pasiūlymą paskelbti 
referendumą prezidento institucijos 
atkūrimui.

V. LANDSBERGIO VIZITAS 
VOKIETIJOJE

Kaip jau buvo minėta praėjusią 
savaitę, Vokietijos bundestago pirmi
ninko kvietimu, Vokietijoje keturių 
dienų vizitui lankėsi Lietuvos parla
mento pirmininkas V. Landsbergis. 
Vizitas vyko vasario mėn. 10 - 13 
dienomis, vizito metu V. Landsbergį 
lydėjo tarptautinių santykių ministras 
V. Aleškaitis ir keli kiti patarėjai. 
Vizito tikslas buvo sustiprinti drau
giškus santykius tarp Vokietijos ir 
Lietuvos Respublikos, vokiečių ver
slininkų investicijų į Lietuvos ūkį 
skatinimas bei Baltijos valstybių 
saugumo problemų aptarimas su 
Vokietijos vadovais. Vizito metu 
Lietuvos Respublikos parlamento pir
mininkas V. Landsbergis susitiko su 
Vokietijos kancleriu H. Kohliu, eko
nomikos ministru, ūkinio bendradar
biavimo ministru K. D. Sprangeriu, 
krikščionių demokratų partijos lyde
riu W. Schoeble ir kitais vyriausybės 
bei parlamento atstovais.

JAV viceprezidento D. Quayle žmona 
Marilyn Quayle prie Sausio 13 - sios ir 
Medininkų aukų kapų Vilniuje.

Pasitarimuose ūkinio bendradarbia
vimo ministras Sprangeris įsipareigojo 
į Lietuvą atsiųsti atitinkamus ekper- 
tus, kurie duotų patarimų ūkio 
reformų, finansų, mokesčių bei valiu
tos klausimais. Buvo susitarta, kad šio 
mėnesio gaie bus pasirašyta investici
jų apsaugos sutartis, kuri tikimasi 
daugiau paskatins Vokietijos versli 
ninku investicijas Lietuvoje.

Ketvirtadienį, vasario 12 dieną, 
įvykusioje spaudos konferencijoje V. 
Landsbergis išreiškė nepasitenkinimą 

menka Vakarų ūkio parama Lietuvai 
ir ragino vokiečius daryti daugiau 
investicijų Lietuvoje. Jis sakė, kad 
Lietuva nori įvesti savą valiutą, 
tačiau tam reikalingas stabilizacijos 
fondas tarp 100 - 200 milijonų 
dolerių, kurį galėtų sudaryti Pasaulio 
bankas" arba Tarptautinis valiutos 
fondas. V. Landsbergis prašė techni
nės pagalbos Lietuvos geležinkelio, 
kuriuo bus pervežama iš Vokietijos 
bent dalis ten dislokuotos ir atgal 
išvykstančios sovietų kariuomenės, 
atnaujinimui. Lietuvos Respublikos 
parlamento pirmininkas V. Landsber
gis taip pat perspėjo apie pavojų 
Lietuvai ir Baltijos tautoms, jeigu 
Maskvoje įvyktų fašistinis pervers
mas, prie kurio, tikriausiai, prisidėtų 
ir Baltijos valstybėse esantys sovietų 
kariuomenės daliniai. Paklaustas apie 
Karaliaučiaus sritį, V. Landsbergis 
atsakė, kad ji turėtų būti demilitari
zuota, ir kad visų Europos gyventojų 
interesai reikalauja, jog ten nebūtų 
nei skurdo, nei politinės įtampos. 
Paklaustas apie spaudos cenzūrą 
Lietuvoje, V. Landsbergis atsakė, kad 
jos nėra; apie tai skleidžiama dezin
formacija. V. Landsbergis taip pat 
sakė, kad jis pasiūlęs kancleriui H. 
Kohliui sudaryti Lietuvos - Vokietijos 
abišalės draugystės sutartį. Kancleris 
šiam pasiūlymui pritaręs ir paprašęs 
V. Landsbergį tuo klausimu jam 
parašyti memorandumą.

Savo vizito Vokietijoje metu V. 
Landsbergis taip pat lankėsi Vasario 
16 - sios gimnazijoje Huettenfelde ir 
pasakė kalbą ten susirinkusiems 
mokytojams, mokiniams bei svečiams. 
Savo kalboje V. Landsbergis pažymė
jo, kad iki šiol gimnazija turėjo 
užduotį jaunimą įpareigoti laisvos, 
demokratinės Lietuvos idėjai, o dabar 
jos paskirtis yra būti nepriklausomos 
Lietuvos liudytoja ir atstove.

Vokiečių spauda skyrė daug dėme
sio V. Landsbergio vizitui, cituodama 
jo pareiškimus ir pozityviai vertinda
ma Lietuvos pastangas savo ekonomi
kos atstatyme.

DERYBOS DĖL KARIUOMENĖS 
IŠVEDIMO

Vasario 11 - 14 dienomis įvyko 
pirmieji Lietuvos Respublikos ir 
Rusijos ekspertų pasitarimai dėl 
buvusios sovietų armijos išvedimo iš 
Lietuvos teritorijos. Ekspertų grupės 
įgaliotos parengti dvišalį susitarimą 
dėl tvarkingo kariuomenės išvedimo ir 
ginklų bei įrengimų perdavimo Lietu
vos vyriausybei. Lietuvos Respublikos 
ekspertų grupei vadovavo ministras 
Aleksandras Abišala, o Rusijos grupei 
- nepaprastasis įgaliotas ambasado
rius, Užsienio raikaių ministerijos 
viršininko pavaduotojas Viktoras įsa 
kovas. Nors pasitarimai vyko už 
uždarų durų, tačiau yra žinoma, kad 
pirmiausiai buvo tariamasi dėl pirmų
jų karinių dalinių išvedimo jau šį 
mėnesį. Pasak ministro A. Abišalos, 
daug laiko užtruko sudarant darbo
tvarkę ir nutariant, kuriems klausi
mams skirti pirmenybę. Ekspertai

Jungtinių Amerikos Valstijų viceprezidentas D. Quayie vyriausybės rūmuose 
Vilniuje drauge su Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos pirmininku 
prof. V. Landsbergiu.

dirbo pasidalinę į tris grupes. V ienoje 
iš jų buvo tariamasi dėl bendrųjų 
nuostatų, kitoje dėl techninių klausi
mų sprendimo ir trečioje - dėl sovietų 
kariuomenės padarytos žalos kompen
savimo bei kariškių socialinių garan
tijų.

Pasak Lietuvos Respublikos krašto 
apsaugos ministro A. Butkevičiaus, 
ekspertų grupės pateiks pasiūlymus, 
kaip turėtų vykti atskiri sovietų 
kariuomenės išvedimo etapai ir kaip 
išvedimo periode funkcionuos kariniai 
daliniai. Lietuvos Respublikos krašto 
apsaugos ministras sakė, jog nėra 
abejonės, kad dabar Rusijos respubli 
kos jurisdikcijoje esanti kariuomenė 
yra atitraukiama. Jis taip pat sakė, 
kad po praėjusią savaitę įvykusių 
pasitarimų tapo visiškai aišku, jog 
nėra jokių esminių problemų armijai 
iš Lietuvos išvesti. Išvedimo terminai 
dar nėra aptarti, bet Lietuvos 
parlamento pirmininkas V. Landsber 
gis Bonoje nurodė, kad visa sovietų 
kariuomenė galėtų būti išvesta per 6 
mėnesius, o vėliausiai iki šių metų 
pabaigos. Rusija savo pozicijos šiuo 
klausimu dar nepaskelbė. Taip pat 
nebuvo paskelbta, kada bus sekanti 
derybų sesija.

ATSTATYTAS NAFTOS 
TIEKIMAS

Nuo vasario 13 Oienos vakaro, 
keturias dienas buvo nutrauktas 
naftos tiekimas Mažeikių naftos 
perdirbimo kombinatui. Per tas ketu
rias dienas benzinas, dyzelinis kuras 
ir mazutas buvo gaminami iš Mažeikių 
įmonėje turimų naftos atsargų. Ypa
tingų pasekmių per tas dienas 

Lietuvos ūkis nepatyrė, bet kyla 
klausimas, ar toks šios esminės 
žaliavos tiekimo nutraukimas nepasi
kartos. Iki šiol Rusija dar nepaaiškino, 
kodėl tiekimas buvo nutrauktas, 
nepaisant Lietuvos ir Rusijos susitari
mo dėl naftos tiekimo Lietuvai. 
Tačiau vienas Lietuvos Respublikos 
Prekybos ministerijos pareigūnas pa
stebėjo, kad dar nėra sudaryta 
konkreti tarpvalstybinė sutartis dėl 
žaliavų tiekimo iš Rusijos.

Mažeikių įmonės techninis direkto
rius Albertas Gimbutas Laisvosios 
Europos radijui pranešė, kad faktiškai 
nuo pat šių metų pradžios kombinatas 
dirba minimaliu pajėgumu. Dvi vei
kiančios technologinės linijos per parą 
perdirba 16 - 17 tūkstančių tonų 
naftos. Kad nenutruktų naftos per
dirbimo procesas, per parą reikia 

I praleisti mažiausiai 15.000 tonų 
naftos. Todėl ir per tas keturias 
dienas, kai tiekimas iš Rusijos 
nutruko, Mažeikiai savo produkcijos 
nesumažino, naudodami rezervuaruo
se sukauptas atsargas. Jeigu pirma
dienį Rusija naftos tiekimo nebūtų 
atnaujinusi, po kelių valandų Mažei
kių rafinerija būtų sustojusi, tvirtino 
šios įmonės direktorius A. Gimbutas, 
nes atsargų buvo belikę vos pora 
tūkstančių tonų. Nutrukus technolo
giniam perdirbimo procesui, įmonę iš 
naujo paleisti prireiktų 3-4 dienų.

Valstybinės įmonės "Lietuvos ku
ras" vyriausias inžinierius A. Guptar- 
as pranešė, kad jokių papildomų 
nepriteklių ši įmonė ir jos aptarnau
jami vartotojai nepajuto. Mažeikių 
įmonė tiekė tą naftos produktų kiekį,
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kuris buvo numatytas. Antradienį 
ekonomikos būklės komisijos posėdyje 
buvo pranešta, kad šiuo metu Lietu
voje yra sukaupta benzino atsargų 11 
- 12 dienų, mazuto keturiolikai dienų, 
o dyzelinio kuro vienam mėnesiui.

NAUJAS INVESTICIJŲ 
ĮSTATYMAS

Vasario 11 dieną Lietuvos Respub
likos Parlamentas papildė įstatymą dėl 
užsienio investicijų Lietuvos Respub
likoje. Jame numatytos palankesnės 
sąlygos tarptautiniam kapitalui įsilieti 
į Lietuvos ekonomiką. Šio įstatymo 
tikslas yra užsienio investicijų skati
nimas ir jų apsaugos bei investavimo 
tvarkos nustatymas. Antrame šio 
įstatymo straipsnyje apibrėžiama, kas 
yra užsienio investicija, o šeštame 
straipsnyje pažymima, kao šios inves
ticijos negali būti nacionalizuojamos 
ar rekvizuojamos, investuojama gali 
būti į bendras įmones ir į pilnai 
užsieniečių kontroliuojamas įmones. 
Užsienio investicijas, investitorių 
pajamas, teises ir teisėtus interesus 
saugo Lietuvos valstybė. Dvidešimt 
pirmasis įstatymo straipsnis sako, kad 
užsieniečiai turi teisę išnuomoti 
pastatus bei žemės sklypus jų 
statybai, o žemės nuomos laikas gali 
būti nustatytas iki 99 metų, su teise 
nuomos laiką pratęsti.

įstatymas taip pat numato ir 
lengvatas. Jeigu įmonė bus įsteigta iki 
1993 metų gruodžio 31 dienos, jos 
pelnas penkerius metus nuo pirmųjų 
įplaukų gavimo dienos bus apmokesti 
namas tik 30 procentų normalaus 
pajamų mokesčio. Manoma, kad šis 
įstatymas turėtų žymiai padrąsinti 
užsienio biznierius, o Lietuvos maši
nas tuo pačiu priversti žymiai 
smarkiau suktis. įstatymo papildymas 
taip pat turėtų nutildyti eilę Lietuvos 
ir užsienio ekonomistų, kurie kritika
vo senąjį investicijų įstatymą priešin
gumu užsienio investitoriams.

Kad skatinti užsienio investicijas 
Lietuvoje ir plėsti prekybą su užsie
niu, prieš keturis mėnesius žemės 
ūkio ministerijoje buvo įkurtas Tarp
valstybinių ryšių departamentas. Jo 
direktoriumi paskirtas Rimas Varku- 
levičius. Svarbiausias jo rūpestis yra 
bazių užsienio kapitalo investicijoms 
į Lietuvos ūkį ruošimas ir tiesioginių 
komercinių ryšių su užsienio firmomis 
plėtojimas.

ŠVEDIJA GRĄŽINO LETUVOS 
AUKSĄ

Švedijos vyriausybė pranešė, kad 
Švedija atlygins Lietuvai ir Estijai už 
prieš Antrąjį pasaulinį karą Švedijos 
bankuose deponuotą jų auksą. Tuoj po 
Baltijos valstybių inkorporavimo į 
Sovietų Sąjungą 1940 metais, Švedija 
šį auksą atidavė Maskvai. Lietuvos 
aukso Švedijos bankuose buvo 1.250

"Mūsų Pastogė" 1992.03.02 psl. 2

kg, Estijos - 2.908 kg. Bendra šio 
aukso vertė šiuo metu siekia 63 
milijonus Australijos dolerių. Švedijos 
užsienio reikalų ministrė praėjusį 
antradienį, vasario 18 dieną, pareiškė, 
kad vyriausybė dabar tebesvarsto

"Mūsų Pastogės" politinių 
žinių bendradarbis 

Jurgis Rūbas

kompensacijos būdą ir terminą. Taigi 
Lietuvos iždas netrukus pasipildys dar 
kokia 19 milijonų dolerių. Švedija yra 
trečioji valstybė, kuri nutarė grąžinti 
jos banke prieš karą deponuotą 
Lietuvos auksą. Prancūzija tai padarė 
pernai, tuoj po i.ietuvos nepriklauso
mybės pripažinimo, o Anglija - 
praėjusį mėnesį. Pasak švedų dienraš
čio "Dagen Nyheter", Baltijos šalių 
aukso atidavimas Sovietų Sąjungai 
1940 metais buvo Švedijos gėdos 
dėmė, kuri dabar bus nuplauta.

REFERENDUMO KLAUSIMAS

Lietuvos Respublikos Parlamento 
Prezidiumas trečiadienį, vasario '19' 
dieną, nutarė pasiūlyti Parlamentui 
paskelbti referendumą dėl Respubli
kos prezidento institucijos atstatymo, 
dėl jo įgaliojimų ir rinkimų tvarkos. 
Nutarimas priimtas konstatavus, jog 
dokumentai dėl referendumo paskel
bimo nekelia abejonių įstatymų esmės 
ir piliečių valios pareiškimo požiūriu.

Išvakarėse posėdžiavusi Parlamen
to deputatų komisija peticijos para
šams po ja tikrinti, negaliojančiais 
pripažino beveik 4.000 parašų, o 
likusieji 355.950, surinktų po Sąjūdžio 
iniciatyva organizuota peticija, buvo 
pripažinti galiojančiais. Pagal įstaty
mą, Parlamentui apsvarsčius Prezidiu
mo pasiūlymą, referendumas turi būti 
skelbiamas ne vėliau, kaip už trijų 
mėnesių nuo svarstymo dienos.
1992. 02. 22 d. J. Rūbas

Danijos pasiuntinybėje Vilniuje dir 
banti diplomatė prarado automobilį, 
pastatytą prie "Draugystės" viešbu
čio, kuriame ji gyvena. Labiau 
kasdieniniu reiškiniu buvo laikoma tai, 
kad tą pačią dieną buvo apiplėšti trys 
Lenkijos piliečių automobiliai.

**♦

Galo sulaukė tipiškas komunizmo 
kūrinys -• ateizmo muziejus Vilniuje, 
įsteigtas 1961 metais, jis buvo 
sukurtas iš paveikslų, skulptūrų ir 
knygų, kurias konfiskavo, uždarius 
bažnyčias ar koplyčias.

M. Gorbačiovo laikais jis buvo 
reorganizuotas į Lietuvos religijų 
muziejų, o dalis eksponatų grąžinta 
savininkams. Grąžinimas turbut tęsis 
ir toliau, o likučiai sudarys specialų 
skyrių Istorijos ir etnografijos muzie
juje.

1988 - 1991
(Ištraukų pradžia "M. P. nr.5)

Trumpai, 1991 - ieji metai pagrin
dinės įtampos nepašalino. Žinoma, 
Gedimino Vagnoriaus išrinkimas pre
mjeru ir kai kurių ministrų pakeitimas 
bendradarbiavimą tarp Ministrų Ta
rybos ir Parlamento padarė nepaly
ginamai darnesnį, nes abu vadovai 
sutarė pagrindiniais vidaus ir užsienio 
politikos klausimais. Tačiau, neoficia
lioje opozicijoje stovinti Demokratinė 
darbo partija (Lietuvos komunistų 
partijos persitvarkęs tęsinys) bei jos 
šalininkai ir toliau intensyviai kritika 
vo daugelį valdymo darbo aspektų, 
ypač kolūkių privatizavimo programą. 
Kaip ir anksčiau, kairiųjų liniją 
stipriau ar silpniau palaikė praktiškai 
visi didieji laikraščiai, išskyrus "Lie
tuvos aidą". Naują valdžios spaudimo 
taktiką išvystė ekspremjere K. Pruns
kienė, kai ji užsienio kelionių metu 
pradėjo kirsti smūgius tarptautinėje 
plotmėje, kaltindama Landsbergį, kad 
jis naująją ir dar trapią valstybę vedąs 
link diktatūros. Metų gale panašios 
taktikos ėmėsi ir spaudos streike 
dalyvavę dienraščiai. Tarptautinėje 
žurnalistų federacijoje buvo sukurtas 
įspūdis, kad Lietuvoje piktybiškai 
varžoma laisva spauda, o įtakingo 
Tarptautinio spaudos biuro rašte 
V.Landsbergiui sakoma, kad Lietuvos 
valdžia "grįžta prie autoritarinio 
režimo" ir elgiasi kaip santvarka, 
"kuri bijosi žodžio laisvės ir atmeta 
visuomenės teisės į žinojimą princi
pą". Žinoma, tokie priekaištai vargiai 
tinka Lietuvai, kur spaudoje opozicija 
reiškiasi intensyviau nei Vakaruose, ir 
kur opozicija savo pusėje turi daug 
daugiau pagrindinių laikraščių nei 
pozicija. Dešiniesiems nemalonų 
skandalą sukėlė atradimas, kad anti
komunistiniu veiklumu pasižymėjęs 
parlamento narys Virgilijus Čepaitis 
pats kurį laiką bendradarbiavo su 
KGB. Tai buvo didelis laimėjimas

LIETUVOS SPAUDOJE
Privatizacijos procesui įsibėgėjant, 

vis didėja skirtumas tarp prieš pusmetį 
nustatytų pradinių kainų ir dabarti
nės realizacijos. Sausio mėnesio 
pabaigoje Vilniuje foto atelje parduo
ta už 2 mil. rublių (pradinė kainą 
105.000 rb.), valgykla - beveik 
pusantro milijono rb. (pr. k. 170.000 
rb.), parduotuvė beveik pusantro 
milijono (pr. k. 84.000 rb.). Panevėžy
je kavinė parduota už du milijonus 
rublių (pr. k. 300.000 rb.), siuvimo 
atelje - beveik už du milijonus rublių 
(pr. k. 57.000 rb.). Tarp vieno ir 
dviejų milijonų rublių sumokėta už 
panašius objektus Klaipėdoje, Palan
goje, Vilkaviškyje, Prienuose.

*
Spauda gyvai seka ginčą dėl 

Vilniaus parodų centro, taip vadina
mų Litexpo rūmų likimo. Per privati
zacijos procesą juos didele dalimi 
užvaldo "Lietuvos birža", tačiau 
ankstesnį valstybinį statusą nori 
išlaikyti rumų vadovybė, argumen
tuodama, kad Parodų centras vie
nintelis Baltijos valstybėse turi tinka
mas patalpas rengti tarptautines 
parodas ir muges. Kad šie moderniai 
įrengti rūmai turi likti Respublikos 
nuosavybe, pabrėžia ir JAV Lietuvių 
bendruomenės Krašto valdybos vice
pirmininkė ir Litexpo atstovė JAV 
Ingrida Bublienė. Dėstydama savo 
poziciją, "Lietuvos birža" išspausdino

Dr. Vytautąs Doniela

valdžios kritiKams, nors dešinieji - 
kad ir stipriai sukrėsti - lygsvarą 
visgi atgavo, nes buvo galima inter
pretuoti, kad V. Čepaitis į tinklą buvo 
įtrauktas per spaudimą ir, turimais 
duomenimis, kenksmingo turinio ne
pateikdavo.

Pačiame parlamente metų bėgyje 
pradėjo ryškėti skaičiais šiek tiek 
aptariami pozicijos - opozicijos kon
tūrai, nors toks skirtumas formaliai 
neįsigyvendino todėl, kad parlamento 
struktūrą verčiau sudarė įvairios 
frakcijos, kurių iki metų pabaigos 
buvo 7, plius apie 30 joms nepriklau
sančių parlamentarų. Keitėsi ir jėgų 
balansas. Jei parlamento rinkimus 
1990 metų vasarį lengvai buvo laimėję 
sąjūdiečiai, tai dabar nemažai kas iŠ 
tų, kuriuos tada sutartinai rėmė 
Sąjūdis ir komunistų partija ar 
panašiai, metų bėgyje pakrypo kairėn, 
ar būrėsi į nevieningai balsuojantį 
centrą (iš čia "Sąjūdžio centro 
frakcija"). Pradėjo įstrigti vyriausy
bės reformoms reikalingi įstatymai, 
pvz. Savivaldybės įstatymas, kuris 
rajonų valdžioms neleistų eiti savais 
ir reformoms priešingais keliais. Metų 
pabaigoje kilus savotiškai parlamento 
krizei (t.y. kai V. Landsbergio 
šalininkai kartais tapdavo mažuma), 
kairieji ir toliau kalbėjo apie parla
mento paleidimą prieš laiką, o 
dešinieji iškėlė mintį, kad padėtį 
pataisytų prezidento institucija su 
stipresnėmis teisėmis.

Kokia vidaus politikos ateitis? 
Kadangi Lietuva yra esmines refor
mas bandąs pravesti kraštas, anksčiau 
minėta įtampa išliks dar ilgesnį laiką, 
nors, turbūt, bus bandymų formuoti 
galingesnę "centro liniją". Kova dėl 
valdžios tęsis ta prasme, kad opozici
nės jėgos ir toliau sieks valdžios 
pakeitimo.

Pabaiga.

I
ištiso lapo skelbimus didžiuosiuose 
dienraščiuose, kuriuose tarp kitko 
sakoma ir šitaip:

"Lietuvi, ar Tau neatrodo, kad 
apsukrus atvykėliai kišasi į mūsų 
vidaus reikalus (kaip buvo ir anks
čiau)?"

*»»
Kaime vykdoma kolūkių privati

zacija sukelia ginčų. Spaudoje nemažai 
pasisakymų apie ekoniminius tokios 
reformos aspektus. Iš savo taško 
šitaip į reikalą žiūri kaimo gyventoja 
Adelė Bumblauskienė iš Kelmės 
rajono:

"Visi gerai žinome, turbūt nepa- 
miršome, kad į kaimus žemės ūkiui 
vadovauti buvo atsiųsti daugiausia 
Lenino anūkai. Jie tuoj užvaldė musų 
žemes, sutraukė savo gimines, o mūsų 
žmonės įvairiausiais būdais buvo 
išstumiami iš savo gimtų žemių, 
namų. Dabar jie išsipardavojo visų 
statytus namus, mašinas, techniką. Ką 
mes žinome, kiek jie pardavė gyvulių, 
kiek dar parduos? Tikrai reikėjo 
varyti tuos "okupantus" namo, kon
fiskuoti jų rumus, pilis už padarytas 
kolūkiui skolas. Atleisti juos iš darbo, 
tai butų jiems didžiausia bausmė. 
Nors kai kuriuos reiktų ir teisti, bet 
mano manymu, mat juos bala, ir taip 
pilni kalėjimai".

("Lietuvos aidas", Nr.257)
Vaclovas Daunius
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*
Rusijos generolas pulkininkas Vale

rijus Mironovas telegrama Lietuvos 
Respublikos krašto apsaugos ministrui 
Audriui Butkevičiui pranešė, kad rusų 
kariuomenės išvedimas iš Lietuvos 
teritorijos prasidės trečiadieni, vasa-j 
rio 25 dieną. Pirmas evakuojamas! 
dalinys būsiąs priešlėktuvinės apsau-i 
gos batalionas, stovėjęs Mitkūnuose, į J 
rytus nuo Vilniaus.

Generolas V. Mironovas paskirtas! 
koordinuoti rusų kariuomenės ati-j 
traukimą iš Baltijos valstybių.

* i
Buvusios sovietų armijos dienosi 

proga, vasario 23 dieną keliolikai 
tūkstančių demonstrantų susirinko Į 
Mcisk vos aikštėse ir reikalavo B. i 
Jelcino atsistatydinimo. Keletas tūks- ’ 
t ančių su raudonomis vėliavomis iri 
buvusių komunistų lyderių portretais! 
kone bandė prasiveržti prie Krem-i 
liaus, neatsižvelgiant į Maskvos mies- Į 
to burmistro draudimą demonstruoti i 
miesto centre. Lengvai praėję pro dvi' 
policijos užtvaras, demonstruojantys i 
buvo sulaikyti prie trečios su "bana- ’ 
nų" pagalba. * a

Izraelio tankų dalinys užėmė du? 
pietinio Lebanono kaimus, iš-kuriųj 
musulmonų organizacijos Hezbollah? 
kovotojai raketomis apšaudė Izraelio j 
teritoriją. Susidūrime aukų buvo ’ 
abiejose pusėse. Atlikęs uždavinį, I 
tankų dalinys grįžo į pirmykštes ? 
pozicijas.

Kad užimti šiuos kaimus, Izraelio : 
kariai prasiveržė pro Juntinių Tautų I 
Organizacijos sargybas, saugojusias T 
demarkacinę paliaubų liniją, su- j 
žeisdami vieną karį iš Fidži.

Izraelio opozicinė darbo partija ? 
išsirinko naują lyderį, kovų su arabais j 
herojų Jicak Rabin. Naujo lyderio ? 
vedama, artėjančiuose rinkimuose j 
darbo partija tikisi laimėti prieš ? 
valdančią Likud partiją. Darbiečių i 
laimėjimas butų priimtinesnis ameri- ? 
kiečiams, kadangi darbiečiai daugiau | 
linkę į kompromisus su palestiniečiais. ?

* j
Popiežius Jonas Paulius H paneigė " 

žurnalo "Times” išvedžiojimus apie j 
neva tai jo sudarytą slaptą paktą su f 
JAV prezidentu Ronald Reagan, j 
turėdamas tikslą slapta remti Lenki-f 
joje uždraustą Solidarumo uniją iri 
destabilizuoti sovietų kontrolę Rytų | 
Europoje. Lenkijos prezidentas Lech j 
Valensa taip pat paneigė slaptų ! 
sutarčių egzistavimą.

Queenslando valstijos gyventojai j 
referendumo keliu atmetė sumanymą! 
įvesti valstijoje vasaros laiką kartu su j 
kaimynine NSW valstija. Už tokioj 
laiko įvedimą pasisakė tik Brisbanėsj 
bei apylinkių gyventojai, kurių balsai!
negalėjo atsverti neigiamo nusistaty-i 
mo likusioje valstijos dalyje.

• i
Berlyno miesto savivaldybė pradėjo | 

kampaniją už Berlyne gyvenančiųj 
užsieniečių repatriaciją, kiekvienam J 
siūlydami po 7000 dolerių, kad j 
pastarieji sutiktų grįžti į gimtąjį!, 
kraštą. Toks pasiūlymas duodamas 
užsieniečiams imigrantams vyres
niems nei 45 metų amžiaus, jei jie 
metus išbuvo be darbo ir Berlyne 
gyvena nors dvejus metus.

*
Pietų Amerikoje siaučianti choleros 

epidemija pamažu plečiasi. Lėktuvui

jNUO GINTARO KRANTŲ
į Į AUKSINIŲ AKACIJŲ ŽEMŲ
g Paroda, pavadintaFrom Amber 
| Shores to Golden Wattle: Lithuanians 
j in Victoria 1947 - 1992", vasario 15 
| dieną buvo oficialiai atidaryta Vikto-
i rijos muziejuje. Jos rengėjai - 
| Viktorijos muziejus ir ALB Kultūros 
i taryba.

Parodos atidarymas buvo įspudin- 
gas. Lietuviams skirta muziejaus 
galerija - puikiomis gėlėmis išpuošta, 
kelneriai svečius pasitiko lietuviška 
degtine, krupniku ir užkandžiais. 
Susirinkusius pasveikino parodos šei
mininkas - Viktorijos muziejaus 
tarybos pirmininkas dr. Ray Margin- 
son. Jis pabrėžė, kad parodos, 
panašios į šią, rengiamos ir didžiosios 
visuomenės, ir atskirų bendruomenių 
labui. Kai .ateityje muziejus pradės 
veikti naujai pastatytose, erdvesnėse

pagarba reiškiama ir jai pačiai.
Po kalbų pasirodė Melbourne kan

klininkų ansamblis. Jį pristatė D., 
Baltutienė, išvardindama visus ir

patalpose, tokiai, kaip mūsų išstaty
toji, medžiagai bus galima skirti 
daugiau dėmesio. Po to jis pristatė 
ALB Švietimo tarybos narę Kristiną 
Didelytę, kuri perskaitė ALB Krašto 
valdybos pirmininko Viktoro Marti
šiaus telegramą, dėkojančią dr. Mar- 
ginson už parodos surengimą.

K. Didelytė susirinkusiems pristatė 
Lietuvos Respublikos garbės: konsulą 
dr. A. Kabailą ir paprašė tarti keletą 
žodžių parodos tema. Dr. A. Kabaiia 
trumpai nužvelgė lietuvių imigrantų 
dalią ir jų pasiekimus. Jis taip pat 
priminė, kad 1949 metais mes buvome 
vienintelė angliškai nekalbanti imi
grantų grupė, ir kaip pradžioje visi 
turėjome pasirašyti privalomo dviejų 
metų darbo sutartį - vyrai kaip 
"labourer", moterys - "domestic". 
Pavyzdžiais iš savo paties gyvenimo - 
nuo miško kirtimo Gippslande ir 
duobių keliams kasimo, iki profesoria
vimo universitete - dr. A. Kabaiia 
kalbėjo apie tai, kad naujieji ateiviai, 
nugalėję sunkumus, pagaliau pasiekė 
aukštesnių idealų, įgijo geresnes 
gyvenimo sąlygas ir kuo galėdami 
prisidėjo prie savo naujojo krašto 
gerovės kūrimo.

Viktorijos valstijos premjerės pa
vaduotojas, ministras kultūros reika
lams Hon. Jim Kennan trumpai kalbėjo 
apie lietuvių atsivežtos kultūros 
puoselėjimą ir pasiekimus moksle. Jis 
pabrėžė, kad Australijos pilietybės 
skrendančiam iš Buenos Aires į LoT? 
Angeles pakeliui nusileidus Perui 
sostinėje Limoje, šia liga užsikrėtė; 
keletas lėktuvo keleivių. Argentinos i 
lėktuvų bendrovė laikinai sustabdė : 
visus nusileidimus Peru valstybėje, oi 
amerikiečiai savo ruožtu ieško visų ? 
keleivių, šiuo lėktuvu atskridusių į i 
Los Angeles. 

pnėmimas anaiptol nereiškia savo 
kultūrinio palikimo atsižadėjimo.

Parodos rengėja ALB Kultūros 
tarybos pirmininkė Dana Baltutienė 
padėkojo visiems parodos ruošos bei 
atidarymo bendradarbiams: ministrui 
J. Kennan, muziejaus darbuotojams, 
rėmėjams - Australijos lietuvių fon

ALDONA 
PRIŽGINTAITĖ

dui, "Talkai", lietuvių bendruomenės 
nariams, skolinusiems eksponatus, 
videofilmus, reklamas, brošiūrų ga
mintojams, kanklininkams, Kultūros 
tarybos komitetui, ypatingai Kristinai 
Didelytei. Tačiau patį didžiausią 
darbą šios parodos ruošime atliko pati 
Dana Baltutienė, tad padėka ir 

MEILĖ

Meilė - retas žiedas Edelveiso 
ne visi surasti gali jį 
į kalnus ieškodami jo kopia 
kur pavojus žingsny kiekvienam 
ir dažnai gyvenimu sumoka 
tik galvodami, kad

rankoj turi...

pažymėdama, kad kanklių dirbėjas 
Stasys Eimutis gamindamas kankles 
naudoja tik australišką medį. An
samblis, atlikęs dešimties minučių 
kanklių muzikos koncertą, iš publikos 
susilaukė nemažai pagyrimų. Ypatin
gai klausytojams patikęs kanklių 
muziką papildęs Birutės Kymantienės 
ir Vinco Daniaus duetas dainoje "Kad 
ne auksinės vasaros". Kanklininkai 
atrodė labai puošniai, o Petro Aro 
dėka meistriškai pritaikytų mikrofo
nų. jų dainos skambėjo puikiai.

Parodoje iškeliama dešimt Viktori
jos valstijoje gyvenantiems lietuviams 
ir jų istorijai budingų ar rupimų 
temų: Mindaugo, Gedimino valdoma
Lietuva. Vytauto Lietuva, nepriklau
somybės atstatymas, atvykimas ir 
įsikūrimas Australijoje, lietuviškosios 
organizacijos, tautiniai šokiai ir 
chorai, lietuvių kalbos mokymas, 
sportas, pasiekimai mene ir moksle. 
Vienos temos parodoje vaizduojamos 
nuotraukomis, kitos eksponatais vitri
nose. Eksponuojama įdomių senų ir 
naujų daiktų, nuotraukų, dailių 
rankdarbių. Viskas labai skoningai ir 
elegantiškai išdėstyta. Ekrane de
monstruojamas videofilmas apie Vik
torijos valstijoje gyvenančius lietu
vius. Filmas sudarytas iš senų ir naujų 
videojuostų. Gaila, kad vietomis jis 
kiek neryškus.

į šią neeilinę, tačiau laikiną parodą 
verta nueiti kievienam. Paroda veiks 
tik du mėnesius.

Ieva Arienė

Prašom nepamiršti 
užsimokėti

99Mūsų Pastogės66 
prenumeratą.

Šitos akys viską tau žadėjo 
šitie žodžiai... širdį supo 

į šilkus 
lyg melodiją kas dangišką 
ten grojo-------
ir apsvaigęs tu buvai nuo jos... 
Meilė - tai viliojantis miražas 
praradimas jos 
didžiausias skausmas žemėj; 
žmogų pažeidžia 
iki širdies gelmių. 
Ar matei kaip jis 
rankas ten grąžė 
ir su ašarom kartojo:

- Aš myliu!..

TUŠČIOS RANKOS

Su kiekviena praėjusia diena 
trumpėja mūsų čia kelionė 
ir gal sunkiausia bus suprasti, 
kad ką čia radome 
mums niekas nepriklauso 
nes neatsinešėm atėję;
išeisim kaip atėjome
- - tuščiom rankom...

Tiktai gyvenimas - didžiausia 
dovana, 

o visa kita tik iliuzija 
mums pažaisti duota, 
kad laikas neprailgtų; 
kad mes galėtume 
delnais ir širdimi paliesti 
galvodami, kad viskas mūsų 
tačiau išeiti ir palikti viską...

NAKTIS

Tamsia skara — — 
naktis vėl apsidengus 
prie lovos atsisėdo 
šalia manęs 
ir tarė: - Mes abi buaėsim 
kol šviesos rytmečio 
į iangą pasibels...

Maldausiu aš:
Leisk man užmigti 

nors vienai valandai 
nors tik trumpam... 
Vaistus sapnų 
sulašink man į širdį 
ramybė kad apgaubtų ją 
kad akyse — -- 
pasaulis kitas atsivertų; 
kurio šiandien 
šitoje žemėj jau nėra 
kad saulei tekant 
atsibust galėčiau 
su šypsena — — —

"Mūsų Pastogė" 1992.03.02 psl. 3
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BE\BRIOMEMS DARBŲ BARUOSE
SYDNĖJAUS PADANGĖJE

Jau kelinta diena, kaip Sydnėjuje 
vieši Jos Didenybė Didžiosios Britani 
jos (ir Australijos) karalienė Elžbieta 
11 ir jos vyras Edinburgo kunigaikštis, 
princas Pilypas. Tai jau dvyliktasis 
karalienės vizitas į Australiją. Šįkart 
ji atvyko keturiasdešimtųjų karalia
vimo metinių proga.

Vasario 22 - ji buvo skirta 
susitikimui su Sydnėjaus miesto visuo 
mene.

Kaip "Mūsų Pastogės" redaktorius, 
per NSW premjerą, gavau generalgu
bernatoriaus ir p. Sinclair kvietimą 
vasario 22 dieną tarp 10.30 - 12.30 
vai. atvykti į Gubernatoriaus sodus 
susitikimui su Jos Didenybe Didžiosios 
Britanijos karaliene Elžbieta U ir Jo 
Karališkąja Didenybe Edinburgo ku
nigaikščiu, princu Pilypu. Kvietime 
įdėtas žalias lapelis nurodė, kad 
atvykti kviečiama su išeigine apranga.

.Maniau, kad prieš patenkant į 
Gubernatoriaus rumus bus labai tikri
nama. Tačiau nieko. Prie šoninių 
metalinių vartelių budi du policinin
kai ir moja eiti į vidų. O viduje viena 
iš dviejų merginų tik žvilgterėjo ar 
turiu oficialų leidimą ir tiek...
Policininkų ir visokių kitokių unifor
muotų pareigūnų labai daug, visi jie 
tik mandagiai parodo kur turiu eiti ir 
tik tiek. Pilna baltais švarkais 
apsirengusių jaunų vyrų ir merginų, 
nešinų vaisių sultimis, sodos gėrimu ir 
sumuštiniais, o indai visi sidabriniai... 
Pasitaikė šilta ir tvanki diena, vyrams 
su kaklaryšiais nors ir palapinių ar 
medžių pavėsyje tikrai nebuvo labai 
patogu. O žmonių, mano paskaičiavi
mu, apie 2-3 tūkstančiai! Lietuvius, 
atrodo, mes čia atstovavome tik 
dviese - aš ir Egiė Garrick. Mačiau ir 
estų atstovę T. Kroli - Simmul. 
Spaudos atstovai dirbo labai ramiai, 
nekrisdami niekam į akis.

Fanfaros praneša karalienės atvy 
kimų. Skamba karališkas himnas 
"Dieve, saugok maloningąją karaiie 
nę”. Dar po valandėlės karalienė, 
lydima gubernatoriaus ir dar vieno 
pareigūno bei už kelių žingsnių 
einančių dviejų adjutantų, specialiu 
takeliu praėjo pro susirinkusius sve
čius. Persimetė žodžiu - kitu su kai 
kuriais stovinčiais, pakalbėjo su visais 
ten buvusiais bažnyčių dignitoriais.

Karalienė Elžbieta, mano akimis, 
gyvenime atrodo daug geriau nei 
laikraščiuose ar televizijoje. Vilkėjo ji 
gėlėta suknele, skrybėlaite ir piršti
nėmis.

Iš priešingos pusės ėjo princas 
Pilypas, karts nuo karto sustodamas ir 
pajuokaudamas su žmonėmis. Princą 
lydėjo p. Sinclair.

Dvyliktą valandą dvidešimt minu
čių. nuskambėjus Australijos himnui, 
karalienės automobilis, papuoštas ka 
rališkais simboliais, lydimas motocik-

Jos Didenybė Didžiosios Britanijos 
karaliene Elžbieta Ii.

STOVYKLAVO „DŽIUGO“ TUNTAS
Š. m. sausio 2-6 dienomis Giiweli 

Park stovykloje, netoli Melbourne, 
stovyklavo 60 "Džiugo" tunto skaučių 
- skautų. Nors ir trumpa buvo 
stovykla, bet labai darbinga ir įdomi: 
perėjome patyrimų programas ir 
laikėme egzaminus. Nepaisydami lie
taus į iškylas ėjome visi - net ir 
paukštytės su vilkiukais. Atlikome 
labai įdomius pionierių darbus: statė
me vartus, lapines, kopėčias ir 1.1. K ai '! 
viršininkė kopėčiomis užlipo iki vir
šaus ir ją kopėčios išlaikė, tai buvo 
įrodymas, kad konstrukcija atlikta 
gerai, darbas buvo priimtas. Prityru
sios skautės pastatė stebėjimo bokštą, 
kurį išmėgino net penkios skautės, jos 
saugiai įlipo, o tai reiškė, kad bokštas 
buvo surištas gerai ir mazgai buvo 
tvirti. Skautų statytas tiltas išlaikė 
visą skiltį išsirikiavusių skautų. Praė
jome kliūčių ruožą, šokome tautinius 
šokius, iki užkimimo dainavome skau
tiškas dainas, o vadovavo mums dvi 
balsingos vadovės Birutes.

Po šių užsiėmimų visi gerokai 
nraalkome, bet badauti neteko, nes 
maistas buvo pirmos klasės. Skautai 
pririnko pintines mėlynių, braškių ir 
gervuogių, kurios labai pagerino iedų 
skonį.

Virtuvėje sėkmingai ruošė maistą 
skautų tėvų komiteto nariai: Rimas 
Skeivys, Regina Firinauskienė, Pam 
Sadauskienė ir Violeta Šileikiene. 
Sumanus ūkvedys buvo Girutis Ky
mantas. jo padėjėjas s. J. Vizbaras, 
iždinikė Nina Meiliūnienė. Stovyklos 
štabą sudarė: viršininkė v. s. Danutė 
Lynikienė, adjutante ps. Birutė Praš- 

listų eskorto ir keiių automašinų, 
išvažiavo iš Gubernatoriaus rūmų 
kiemo, lydimas pasiliekančiųjų aplo
dismentų. Policijos orkestras rėžė 
skambų maršą. Karališkoji pora išvy
ko į arklių lenktynes Randwicke.

Užgavėnių balius, seniau vadintas 
blynų baliaus vardu, ir šiais metais 
vasario mėn. 22 dieną buvo suruoštas 
Sydnėjaus moterų socialinės globos 
draugijos pastangomis Sydnėjaus lie
tuvių namuose. Baliaus pajamos buvo 
paskirtos draugijos sustiprinimui.

Vakaro programa buvo labai origi
nali. Ją atliko "Sūkurio" tautinių 
šokių veteranų grupė, vadovaujama 
Rasos Blansjaar ir Ramunės Cobb, o 
taip pat dainininkų grupė, susidedanti 
iš Martinos Reisgienės, Vincentos 
Antanaitienės, Aleksandros Storpirš
tienės ir Prano Andriukaičio. Dainų ir 
kupletų pynę paruošė Danutė Skoru- 
iienė.

Svečių gal dėl blogo oro tebuvo 
netoli šimtinės. Žalys

1992 metų sausio 30 dieną įvyko 
pirmas šiais metais Sydnėjaus pensi- 

mutaitė, paukštyčių vadovės - ps. 
Birutė Kymantienė ir skint. Ona 
Prašmutienė. Vilkiukams vadovavo ps. 
Paulius Kviecinskas ir tėvų komiteto 
pirmininkas Juozas Lukaitis. Skau
tėms vadovavo vyr. sk. Rūta Mickienė 
ir vyr. skautė Zita Prašmutaitė, o 
skautų vadas buvo sk. vytis - Jurgis 
Meiliūnas. Ypač sumaniai dirbo pro
gramos vedėjai s. Rasa Statkuvienė ir 
ps. Jonas Sadauskas. Visiems nuošir
džiausia padėka.

Stovyklą aplankė rajono vadas s. 
Narcizas Ramanauskas ir v. v. Vytas 
Vaitkus, taip pat skautų Ramovės 
pirmininkė v. s. Jonė Žitkevičienė.

Stovyklą užbaigėme šv. Mišiomis. 
Mišias atnašavo mūsų gerbiamas 
dvasios vadas, kun. dr. Pranas 

ninku susirinkimas. Susirinkime da
lyvavo' 48 nariai ir narės. Pirmininkas 
Stasys Stirbinskas pasveikino visus 
taip gausiai susirinkus, glaustai apibū
dino pereitais metais nuveiktus dar
bus, per jo vadovavimo pensininkų 
valdybai laiką. S. Stirbinskas padėkojo 
visiems už malonų bendradarbiavimą, 
tuo pačiu pranešdamas, kad iš 
pirmininko pareigų pasitraukia, ka
dangi netrukus žada vykti ilgesniam 
laikui į Lietuvą. Dėkui Tau, Stasy, už 
gražų bendradarbiavimą.

Vicepirmininkas - sekretorius Vin
cas Danta, pasitraukdamas iš savo 
pareigų, su apgailestavimu pranešė, 
kad pensininkų valdybos protokolų 
knyga iš buvusios valdybos vicepirmi
ninkės - sekretorės jam buvusi 
perduota be 11 išplėštų lapų ir 1990 
metų susirinkimų įrašų. Vincas Danta 
vėl išstatyti savo kandidatūrą į naują 
vaidybą nesutiko. Buvo pasiūlyti nauji 
kandidatai ir be balsavimo, visiems 
plojant, sudaryta vaidyba, vasario 13 
dieną įvykusiame susirinkime pareigo
mis pasiskirsčiusi sekančiai: pirminin
kas - Pranas Sakalauskas, vicepirmi
ninkė - sekretorė - Genovaitė 
Stefanovič. Monika Kopcikienė sutiko 
pasilikti iždininkės pareigose, o Jad
vyga Muščinskienė - renginių vadove 
ir korespondente.

J. M.

"Džiugo" tunto stovykla "Mūsų 
Lietuva". i

Dauknys prie gražiai gamtos augalais 
ir gėlėmis išpuošto skautiško kryžiaus, 
skaučių meno kūrinio.

Šia proga skautų įžodį davė Rimas 
Strunga ir Sam Lukaitis. Pakelti į 
skiltininkės laipsnį vyr. sk. Ona 
Prašmutienė, į paskiltininkės laipsnį 
prityrusios skautės Gabrielė Staugai- 
tytė, Rita Bruožytė, Dana Rama
nauskaitė ir Lina Didžytė. į paskilti- 
ninko laipsnį pakeltas skautas Joe 
Žižys. Pavyzdinga skautė buvo Dalytė 
Didžytė ir skautas A. Meiliūnas.

Su skambia daina ir gera nuotaika 
baigėme šią tradicinę tunto stovyklą. 
Skautiškas ačiū visiems.

Budėkime!
v.s. Danutė Lynikienė 

"Džiugo" tunto tuntininke

MUSŲ MIRUSIEJI
Vasario 22 dieną mirė 

A. A. 
EMILIJA LAKŠTINAITĖ - BUČIENĖ 

iš Newcastlio.
Velionė buvo gimusi 1912 m. 

lapkričio 11 d. Žemaitijoje. Liko trys 
dukros: Morta Zakarauskienė, Elžbie
ta Liugienė ir Renata Madden. 
Velionės vyras miręs prieš 16 metų. 
Palaidota a.a. Emilija Bučienė vasario 
25 dieną Sandgate kapinėse New-

Mūsų Pastogė" 1992.03.02 psi. 4, 

castlyje. uaidojimo apeigas atliko 
kun. P. Martuzas.

Vasario 25 d. Sydnėjaus priemies
tyje Moorebank. eismo nelaimėje žuvo 

A. A.
ROBERTAS LIŪGĄ.

Velionis buvo iš Newcastlio, 25 
metų amžiaus. Prieš mirtį jis tarnavo 
kariuomenėje Sydnėjuje, čia ir užklu 
po netikėta mirtis.

Vasario 25 dieną, sulaukusi 49 
metų, po sunkios ligos Sydnėjaus 
rtankstowno ligoninėje mirė

A. A.
DANGUOLĖ

RID1KA1TĖ - S1MANAUSK1ENĖ.

Vasario 25 dieną Woiiongonge mirė 
A. A.

MOTIEJUS GA1L1ŪNAS.
Velionis buvo aktyvus lietuviškoje 

veikioje, eilę metų bendradarbiavo 
"Musų Pastogėje".
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VII - JAM PASAULIO JAUNIMO MARINA C0XA1TĖIR R,TA BARKUTe
KONGRESUIRAŠO KONGRESO DALYVĖS

Marina Coxaite rašo iš Pietų 
Amerikos:

"Su mielais Australijos lietuviais 
norėčiau pasidalinti nors trupučiu 
įspūdžių iš VII - pasaulio lietuvių 
jaunimo kongreso.

Kaip žinote, Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresai esti padalinti į tris 
dalis: studijų dienas (kuriose daly
vauja rinkti atstovai), kultūros dienas 
(kuriose atstovai ir kongreso dalyviai 
iš įvairių kraštų turi progą parodyti 
savo gabumus, talentą meno parodose, 
koncertuose) ir stovykla, kurioje visi 
kongreso atstovai ir dalyviai dalyvau
ja įvairiuose būreliuose, mokydamiesi 
juose ko nors apie senąją ir naująją 
Lietuvą, jos papročius, dainas, šokius, 
ekologiją ar apie vietinį kraštą, šiuo 
atveju Braziliją bei to krašto istoriją, 
kultūrą ir folklorą. Šį kartą bandysiu 
papasakoti apie Studijų dienas. 

Straipsnio autorė Marina Coxaite.

klausimą, visuomet ji išrenki atsaky
mui, nekreipiant dėmesio į tai ar kiti 
dešmt prieš jį buvo pakėlę rankas. 
Jeigu palauksi, kol ateis jo "eilė”, gal 
kas nors kitas jo mintį išreikš ar po 
kitų atsakymo, jo atsakymas jau 
nebeatrodys jam pačiam toks reikš
mingas ir t. t.

Taip gal ir prezidiumas turėtų 
"diriguoti" savo sesijas. Gal nebūtinai 
iš eilės, o savo nuožiūra leistų kalbėti 
tiems, kurie dar neturėjo progos 
pasisakyti. Ši problema, man regis, 
egzistuoja ne tik jaunimo kongreso 
Studijų dienose, bet ir daugumoje kitų 
organizacijų - tiek jaunimo, tiek 
vyresniųjų tarpe. Gal iš šio pavyzdžio 
vertėtų pasimokyti?

temų, tarp jų: "Nutautėjimo klausi

TURISTINĖS PABIROS
IŠ JAUNIMO KONGRESO

Apskritai, man atrodo, kad Studijų 
dienos vyko gan sklandžiai, nepaisant 
visų sunkumų ir iškilusių problemų. 
Atstovai šį kartą buvo amžiumi 
jaunesni nei Australijoje, bet subren
dę tiems darbams, dėl kurių atvyko. 
Per Studijų dienas buvo pasiūlyta 
konkrečių ir realių projektų, sudary
tos net kelios komisijos, kai tuo tarpu 
praėjusiuose kongresuose buvo ap
spręsti tik bendri nutarimai. Dabar 
tikrai turime tikėtis, kad šio kongreso 
atstovai parvažiavę namo atmins jų 
pareigą likti atstovais iki sekančio 
kongreso ir bandys kartu įgyvendinti 
visus savo nutartus projektus".

STUDIJŲ DIENOS

Atkeliavome į Buenos Aires gruo
džio aštuonioliktąją. Pietų Amerikos 
lietuviai mūsų jau laukė ketverius 
metus. Argentinos lietuviai mus 
priėmė kaip lauktus svečius. Kongreso 
atstovus apgyvendino pas save šei
mos, o dalyviai ir turistai buvo 
apgyvendinti viešbučiuose. Po susipa
žinimo vakaro ir atidarymo baliaus 
kongreso atstovams prasidėjo rimtas 
darbas.

Gruodžio dvidešimtąją atstovai au
tobusais buvo nuvežti į Mateo 
miestelį, apie 70 kilometrų į šiaurę 
nuo Buenos Aires. Apgyvendino 
YMCA patalpose. Kambariai pakan-, 
karnai patogus, salė su oro vėsinimu 
(gal todėl daug kas susirgo), valgis 
geras. Tik vargšai vegetarai pirmas 
dienas stengėsi gauti ką nors ne 
mėsiško. Čia buvo ir tinklinio, ir 
krepšinio aišktės, baseinas. Tik gaila, 
kad visomis šiomis priemonėmis pasi
naudoti vis laiko pritrūkdavo.

Septyniasdešimt devyni kongreso 
atstovai iš dvylikos kraštų susibūrė 
sekančiai: iš Argentinos - 6, Australi
jos - 16, Brazilijos - 2, Didžiosios 
Britanijos - 4, JAV - 20, Kanados - 
17, Kolumbijos - 2, Lenkijos - 1, 
Šveicarijos - 1, Urugvajaus - 2. 
Venecuelos - 1, Vokietijos - 7. Turėjo 
taip pat dalyvauti dvylikos asmenų 
delegacija iš Lietuvos. Deja, dėl 
sunkumų su bilietų gavimu bei 
skridimu Aeroflotu, delegacija nespė
jo atvykti į Studijų dienas. Todėl 
stovyklos Brazilijoje metu dar dvi 
dienos buvo skirtos sesijoms.

Studijų dienos tęsėsi nuo gruodžio 
20 iki 26 dienos su pertrauka Kūčių 
vakare ir Kalėdų dienoje. Per šias 
penkias dienas atstovai išgirdo daug 
įvairių prelegentų ir atstovų pasisa
kymų, paskaitose buvo svarstyti 
klausimai dėl Pasaulio lietuvių jauni
mo sąjungos statuto pakeitimo, atei
ties veiklos projektų. Studijų dienų 
metu didžiausias dėmesys buvo skirtas 
PLJS statuto pakeitimui, kadangi, 
ryšium su Lietuvoje įvykusiomis 
permainomis, per pastaruosius ketve
rius metus iš esmės keitėsi esama 
padėtis. Pav., buvo svarstoma, kad 
pakeisti Pasaulio lietuvių jaunimo 
sąjungos pavadinimą į Užsienio lietu
vių jaunimo sąjungą. Tačiau laiku 
neatvykus Lietuvos delegacijai, šis 
klausimas atkrito, nes netekta dau
giau nei pusės visų paskaitų bei 
simpoziumų. Tokiu būdu per Studijų 
dienas tebuvo svarstoma tik keletas 

mas išeivijoje", "Išeivijos jaunimo 
vaidmuo Lietuvoje" (kokius darbus 
galėtume ten dirbti, kad padėti 
Lietuvai) , "Jaunimo centro įsteigi
mas Lietuvoje", "Lietuvos ir Pasaulio 
lietuvių jaunimo sąjungos kraštų 
valdybų ryšių palaikymas", "Pasaulio 
lietuvių jaunimo sąjungos pavadinimo 
pakeitimas", "Sekanti Pasaulio lietu
vių jaunimo sąjungos valdyba", "Se
kančio kongreso vieta ir laikas".

Jau antrame jaunimo kongrese 
dalyvaudama atstovės teisėmis, galiu 
iš patirties pasakyti, kad šios VII 
pasaulio lietuvių jaunimo kongreso 
Studijų dienos pavyko.

Šį kartą, kaip jau anksčiau buvo 
minėta, daug laiko skirta statuto 
pakeitimo klausimui. Nors šis klausi
mas tikrai buvo labai svarbus, tačiau 
gal per daug laiko sugaišta kalbant 
apie smulkmenas, ypač keli giliai 
ginčytasi dėl gramatikos ar sintaksės 
sakiniuose. Kadangi buvo daug pasiū
lymų, svarstymų ir balsavimo, pra
džioje susidarė įspūdis, kad ne visi 
atstovai pakankamai orientavosi to
kioje sudėtingoje procedūroje. Gal 
atstovai jau prieš kongresą turėtų 
būti geriau pasiruošę tokiam darbui.

Prelegentų pasisakymai ir temų 
įvairovė gal nebuvo tokio aukšto 
lygio, kaip antai Australijoje. Taip 
greičiausiai įvyko todėl, kad pagrindi
niai musų prelegentai, tuo metu kai 
vyko paskaitos, sėdėjo Maskvos aero
uoste. Reikalai pasitaisė tik stovyklos 
metu, kai Lietuvos atstovai jau buvo 
atvykę ir skaitė pranešimus ir 
paskaitas.

Man vis rūpėjo vienas klausimas, 
kuris skaitytojams gal pasirodys 
menkniekiu. Žinoma, kad yra žmonių, 
pripratusių kalbėti viešai. Taip pat 
kai kuriems lengviau savo mintis 
išreikšti lietuviškai. Todėl, žinoma, 
atsiras žmonių, kurie kalbės už kitus. 
Dalyvaudama dviejuose kongresuose, 
esu pastebėjusi, kad labai daug laiko 
sugaišina tie žmonės, kurie visada nori 
ką nors pasakyti, nors dažnai atsitin
ka, kad ėmę kalbėti, jie nieko daug 
svarbaus nepasako, kartais tik pakar
toja tą pačią mintį du ar tris kartus. 
Sesijose, kai į jas susirenka per 80 - 
120 atstovų, sunku visus išklausyti ir 
taip iš dalies gaunasi todėl, kad 
prezidiumas klauso visų, kurie kelia 
rankas. Būdama mokytoja, žinau, 
kad yra tokių vaikų, kuriems trunka 
kiek daugiau laiko, kol jie klausime 
susigaudo ar atsakymą suformuluoja, 
ar netgi iš viso yra nedrąsus atsakyti į 
klausimą. Kai toks vaikas pakelia 
ranką, norėdamas atsakyti į bet kurį

Iš VII pasaulio lietuvių jaunimo 
kongreso sugrįžau laimingai į Londo
ną. U žtruko kiek laiko, kol atsikračiau 
kongreso balių liga. Per keturias 
savaites Pietų Amerikoje aš turbut 
miegojau vidutiniškai po 4 - 5 
valandas į parą.

Iš Londono į kongresą mes skridome 
dešimt žmonių: 4 Anglijos atstovai, 4 
dalyviai (jų tarpe du iš Australijos) ir 
2 turistai. Gruodžio keturioliktąją 
atskridome į Buenos Aires. Čia ir Sao 
Paulo kongreso atstovai buvo apgy
vendinti pas tautiečius, dalyviai ir 
turistai - viešbučiuose. Užsiregistra
vome Buenos Aires Lietuvių centre ir 
paragavome argentinietiško alaus 
"cerveza". Puiku išgerti to alaus, kai 
oras karštas. Važiuojant mašina, 
pirmieji žvilgsniai labai įdomus. Visur 
žalia. Šalia gatvių kioskai, šašlykai 
(panašūs kaip Lietuvoje). Vairuotojai 
į kelio ženklus daug dėmesio nekrei
pia, sudaro savo eiles ir važiuoja šalia 
vienas kito. Buvau labai prislėgta 
pirmą kartą pamačiusi čia esantį 
baisų skurdą. Tokio savo gyvenime 
dar niekada nebuvau mačiusi. Visur 
šalia gatvių taip vadinami "shanty 
towns" - namukai sulopyti iš bet ko, 
tikri griuvėsiai.

Buenos Aires miestas didžiulis, 
europietiškas. Musų viešbutis pačiame 
miesto centre, labai patogioje vietoje. 
Jacarandų medžiai puošia gatves. Per 
dvi kongreso savaites musų viešbutis 
lietuvių buvo tiesiog okupuotas. 
Antro aukšto balkone, pasvirusios 
gatvėn, plevėsavo įvairių kraštų 
vėliavos. Pradžioje tarp jų Lietuvos 
nebuvo. Vėliau laikinai išėmė japonų 
ir iškabino Lietuvos vėliavą. Atrodo, 
kad viešbučio vedėja to tiesiog 
nepastebėjo. O gyvenimas Buenos 
Aires prasideda beveik vidurnaktyje. 
Argentiniečiai vakarieniauja labai 
vėlai. Kartu su jais net ir nedideli 
vaikai.

Pavakaryje, vienoje iš gatvių vyko 
kažkoks koncertas ar minėjimas, buvo 
deklamuojama, skambėjo muzika. Mes 
nutarėme, kad ko gero tai kokios nors 
komunistinės organizacijos renginys, 
nes tą patį vakarą centrinėje miesto 
aikštėje buvo operos dainininko Pava
rotti koncertas. Mes tespėjome tik į 
antrą koncerto dalį. Susikimšę lyg 
silkės statinėje šio nuostabaus daini
ninko klausėsi virš 100.000 žmonių. 
Koncertas surengtas nemokamai. 
Žiūrovai sėdėjo net į medžių šakas 
sulupę. Karšta, tvanku, tačiau nuo
taika gera.

įdomiai čia maitinasi. Labai popu
liarus kepsniai, šonkauliai, šašlikai. 

Gamina juos čia irgi labai' skaniai. 
Porcijos didžiulės, kainos mažulės. 
Vegetarams čia tikras vargas. Budin
ga tai, kad sėdint kavinėse ar 
restorane, prie valgančiųjų gana 
dažnai prieina vaikai ir siūlo pirkti 
kokį nors mažmožį. Apskritai žmonės 
šiame mieste labai draugiški.

Straipsnio autorė dr. Rita Barkute.

Vietiniai lietuviai labai troške 
susipažinti su mumis. Ir nors jiems 
teko nemažai vargo, bet. aš manau, jie 
tikrai buvo labai patenkinti kongresu. 
Kongreso išvakarėse vykusiame susi
pažinimo vakare matėme daug links
mų ir daug pavargusių po ilgos 
kelionės. Iškilmingos kongreso atida
rymo pamaldos ir oficialus atidarymas 
praėjo labai gražiai, nors žmonių čia 
gal buvo mažiau nei per atidarymą 
Sydnėjuje. Gal todėl, kad atidarymas 
vyko darbo dienos metu. Vakare - 
atidarymo balius. Visi geroje nuotai
koje, skamba nuostabi muzika, šokom 
kiek jėgos leido.

Sekančią dieną prasidėjo kongreso 
darbas, ekskursijos. Mūsų grupė 
išvyko į Santos Carlos. Tai netoli 
pietvakarinių Andų kainų. Vietovė 
garsi daugybe kainų ir ežerais. Labai 
gražu, panašu šiek tiek į Europą ar 
Naująją Zelandiją, tik naktimis šalto
ka - temperatūra krenta iki 7 
laipsnių. Lankėmės alpinistų ir slidi
ninkų vietovėje Bariloche. Iš Barilo- 
che skridome į šiaurę, į Iguacu. Ši 
vieta garsi savo kriokliais ir tuo, kad 
čia susikerta Argentina, Brazilija ir 
Paragvajus. Kriokliai matomi tik iš 
Argentinos ir Brazilijos pusės. Gamta 
čia tikrai nuostabi! Džiunglėse sub
tropinis klimatas, žemė tamsiai rau
dona. Gausybė įvairiausių paukščių. 
Tai tikrai vienas iš nuostabiausių 
žemės kampelių - tikras žemės rojus! 
Visa tai mes dar geriau galėjome 
matyti iš malūnsparnio. Vargino tik 
nepaprastas tvankumas.

Rita Barkutė
(Bus daugiau)
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^SPORTAS
VAJUS LIETUVOS OLIMPIEČIAMS

lljl LTOK'O 1992 METŲ
VEIKLOS PROGRAMA

Šių metų liepos 25 dieną Barselo
noje prasideda XXV - oji vasaros 
olimpiada. Organizacinis olimpinis 
komitetas Baltijos kraštams iš viso yra 
paskyręs 105 vietas. Taip, kad 
Lietuvą šioje olimpiadoje galės atsto
vauti 35 sportininkai. Tačiau visos 
Baltijos valstybės nuo birželio 22 iki 
liepos 5 dienos įvairiuose Ispanijos 
miestuose dalyvaus Europos atrankos 
vyrų krepšinio varžybose. lr jeigu 
nors viena iš Baltijos valstybių pateks 
į olimpines vyrų krepšinio varžybas, 
tai jos sudėtyje galės būti 40 atstovų. 
Lietuvos rinktinė tai pasiekti turi 
gana nemažai galimybių, kadangi jos 
sudėtyje dalyvaus tokios krepšinio 
žvaigždės, kaip Šarūnas Marčiulionis, 
Arvydas Sabonis, Rimantas Kurtinai
tis, Valdemaras Chomičius ir kt.

Šiuo metu visame lietuviškame 
pasaulyje renkamos piniginės aukos 
padėti Lietuvos olimpiečiams, kadangi 
išlaidos labai didelės, o atsikurianti 
Lietuva lėšų turi labai maža. Austra
lijos lietuviai sportininkai taip pat 
pasiryžę padėti olimpiečiams. Lietu 
vos tautinio olimpinio komiteto atsto
vas Australijoje J. Jonavičius iš 
Adelaidės jau renka aukas Lietuvos 
tautiniam olimpiniam komitetui. Prieš 
kuri laiką Melbourne sporto klubo 
"Varpo" vicepirmininkė, labai aktyvi 
ir energinga sportininkė Judita Dagie
nė. pasitarusi su ALFAS valdyba, 
pradėjo lėšų rinkimo vajų, tikslu 
surinktas lėšas asmeniškai įteikti kaip 
kišenpinigius kiekvienam Lietuvos 
olimpiečiui, kad jie žinotų, jog 
Australijos lietuviai ir sportininkai jų 
nepamiršo. Vien tik per Vasario 16 - 
sios minėjimą aukomis Melbourne 
olimpiečiams surinkta 1.200 dolerių. 
J. Dagienė ir toliau rengiasi Lietuvių 
namuose ruošti pietus, loterijas ir kt., 
kad surinktų aukas. Gražią pradžią 
padarė ir aktyvieji .Geelongo vytie- 
čiai, surinkę jau per 600 dolerių. 
Sydnėjaus koviečiai taip pat numato

Syunėjaus "Kovo1 tinklinio komanda. Geeionge iaimėjusi pirmą vietą. 
Nuotraukoje iš kairės: A. Zduona, J. Pečiulis. P. Dunda, P. Kapočius. 
G. Sauka. M. Žvirblis. Nuotraukoje trūksta A. Kapočiaus.

SPORTO NAUJIENOS
Su didžiausiu nekantrumu visi 

sportininkai ir ne sportininkai sėdėjo
me prie televizorių ekranų ir laukėme 
Lietuvių pasirodymo žiemos sporto 
olimpiados atidarymo eisenoje. Gra
žiai praėjo estai ir, vos tik pasirodžius 
Lietuvos trispalvei, vaizdas pranyko, 
nes buvo rodoma reklama. Koks 
"Mūsų Pastogė" 1992.03.02 psl. 6 

pradėti aukų rinkimo vajų. Numatoma 
surinkti apie 5000 dolerių. Tokiu budu 
kiekvienas olimpietis turėtų po 100 ar 
daugiau kišenpinigių, kadangi savo 
pinigų jie visiškai neturi.

ALFAS valdyba kreipiasi į visus 
Australijos lietuvius, prašydama su
prasti šio reikalo svarbą ir prašo kaip 
galima dosniau padėti Lietuvos olim
piečiams. Atverkime savo pinigines ir 
parodykime, kad Australijos lietuviai, 
ypatingai sportininkai ir jų rėmėjai, 
pilnai vertina Lietuvos olimpinius 
dalyvius, kurie po 50 metų ir vėl su 
mūsų trispalve garsins Lietuvos 
vardą. Norintieji šiuo reikalu padėti 
olimpiečiams, prašome čekius siųsti 
.ALFAS vardu: 18 Miller Ave., 
Ashfield, 2131 NSW. Už aukas 
nuoširdus sportiškas ačiū.

l skelbtą vajų Lietuvos sportinin
kams olimpiečiams paremti, kurie po 
penkiasdešimties metų vėl pirmą 
kartą liepos mėn. 25 dieną Barselono
je atstovaus Nepriklausomą Lietuvą, 
Sydnėjaus lietuviai atsiliepė labai 
nuoširdžiai ir dosniai. Lietuvos olim
piečiams aukojo:

300 dolerių - Sydnėjaus sporto 
klubas "Kovas" per kredito draugiją 
"Talka";

po 100 dolerių Sydnėjaus biblio
teka, K. Grigas;

po 50 dolerių - P. Andriejunas, V. 
Augustinavičius, J. Karpavičius, K. 
Astrauskas, A. Laukaitis;

30 dolerių - O. Lėverienė;
po 20 dolerių - A. Šepokas, V. 

Burokas. V. Kondrackas, J. Grybas, J. 
Gervinąs, V. Gulbinas, G. Sauka, A. 
Skirka, K. Bagdonas, V. Patašius, A. 
Vaidotas;

po 10 dolerių - A. Dudaitis, V. 
Raulickas, I. Raitelaitis.

Dėkojame viems aukojusiems.

Antanas Laukaitis

nusivylimas ir piktumas apėmė daugelį 
laukusių tokio istorinio momento. 
Tuojau pat sulaukiau daug pasipiktini
mą išreiškiančių telefono skambučių. 
Sostinės Apylinkės pirmininkė J. 
Grigonytė ir aš nutarėme pareikšti 
protestą šiai televizijos stočiai. Pasi
rodo, įas pats įvyko ir Amerikoje. Ten

I. Lietuvos olimpinio judėjimo 
plėtojimas:

1. Surengti 1992 metų Olimpinę 
dieną.

2. Skatinti olimpinio judėjimo mies
tų tarybų, rajonų rėmimo grupių 
veiklą, padėti joms dirbti, populiarinti 
jų darbus.

3. Dalyvauti Lietuvos sporto judėji
mo demokratizavimo darbe, skatinti 
sporto klubų kūrimąsi ir jų veiklą.

4. Skatinti sporto federacijų orga
nizacinį, teisinį, ekonominį savaran
kiškumą ir integravimąsi į tarptauti
nių federacijų veiklą.

5. Kartu su sporto federacijomis 
sudaryti Lietuvos olimpines rinktines, 
organizuoti jų pasirengimą ir pasiun
timą į 1992 metų žiemos ir vasaros 
olimpines žaidynes, numatyti kandi
datus į 1994 metų žiemos ir 1996 
metų vasaros olimpines žaidynes.

6. Kartu su Lietuvos Respublikos 
Sporto departamentu ruoštis V pasau
lio lietuvių sporto žaidynėms, kurios 
vyks 1995 m. Lietuvoje.

7. Plėtoti informaciją ir leidybą, 
propaguojant olimpinį judėjimą ir 
sportą (toliau leisti LTOK savaitraštį 
ir žurnalą "Vytis", kitus leidinius).

8. Skirti stipendijas sportininkams, 
besirengiantiems atstovauti Lietuvos 
Respublikai olimpinėse žaidynėse.

9. Teikti paramą Lietuvos sporto 
veteranams ir invalidams, kuriems 
parama būtina.
10. Organizuoti LTOK veiklą (pagal 

jų planus).
11. Pakviesti Lietuvos sporto fede

racijas olimpinių žaidynių dienomis 
oganizuoti sporto renginius visiems.

H. Veikla tarptautiniame 
olimpiniame judėjime:

1. Dalyvauti Tarptautinio olimpinio 
komiteto bei jo organizacijų veikloje.

2. Dalyvauti Baltijos šalių olimpi
nių komitetų asociacijos darbe. 
Siekti, kad ši asociacija susijungtų su 
Šiaurės šalių asociacija (Islandija, 
Danija, Suomija, Norvegija, Švedija).

3. Plėsti ryšius ir bendradarbiavimą 

lietuviai tiesiog perpyko: jie skambino 
ir siuntė protesto telegramas televi
zijai, spaudai ir vyriausybei aiškinda
mi, kaip svarbu buvo ne tik lietuviams, 
bet visiems kitiems pamatyti šias tris 
Baltijos tautas žygiuojant tokiame 
istoriniame atidaryme. Reikšmingą 
protestą pareiškė Valdas Adamkus, 
dabartinis Lietuvos tautinio olimpinio 
komiteto atstovas Amerikoje. Gal ir 
sutapimas, bet vėliau spauda pabrėžė 
gražų trijų Baltijos Šalių dalyvavimą 
šioje olimpiadoje.

* * *
Praeitais metais " Žalgirio" futbolo 

komanda buvo nuvykusi į Ameriką, 
kur sužaidė eilę rungtynių. Atgal į

A\S/ji \ AUKOS TAUTINIAM
OLIMPINIAM KOMITETUI

Lietuvos reprezentantų Barselonos 
olimpiadoje dalyvavimo išlaidas pa
dengti, LTOK - ui aukojo:

Sydnėjuje: 25 dolerius - V. Augus
tinavičius.

Melbourne: 300 dolerių - M. 
Žiogienė (savo vyro V. Žiogo 
garbingam atminimui), 100 dolerių - 
V. Stagis, 20 dolerių - J. Bruožis.

Wodongoje (Vic.): 50 dolerių - B. 
Leitonas.

su užsienio šalių nacionaliniais olim
piniais komitetais.

4. Dalyvauti nacionalinių olimpinių 
komitetų asociacijos (ANOC) ir 
Europos nacionalinių olimpinių komi
tetų asociacijos (AENOC) veikloje ir 
ANOC ir AENOC Generalinės asam
blėjos suvažiavime lapkričio 4 - 6 d. 
Acapulco (Meksika).

5. Dalyvauti 98 - oje Tarptautinio 
olimpinio komiteto (IOC) sesijoje 
vasario 4 - 6 d. Albervilyje (Prancūzi
ja).

6. Dalyvauti 99 - oje Tarptautinio 
olimpinio komiteto (IOC) sesijoje 
rugpjūčio 2 - 4 d. Barselonoje 
(Ispanija).

7. Dalyvauti 13 - ame AENOC 
organizuojamame NOK generalinių 
sekretorių seminare balandžio 9-10 
d. Kopenhagoje (Danija).

8. Organizuoti IOC prezidento 
Juano Antonio Samarancho vadovau
jamos delegacijos priėmimą Vilniuje 
1992 m. sausio 15 - 16 d.

9. Skatinti, kad Lietuvos treneriai 
dalyvautų AENOC rengiamuose tarp
tautiniuose trenerių seminaruose (te
nisas, boksas, krepšinis, tinklinis, 
rankinis, vandensvydis, fechtavimas, 
kanojos, stalo tenisas, dviratis).

III. Ekonominė ir ūkinė veikla;

1. Organizuoti pinigines ir pinigines 
- daiktines loterijas.

2. Organizuoti atributikos su LTOK 
simbolika gamybą ir platinimą.

3. Kartu su Ryšių ministerija leisti 
pašto ženklų serijas olimpine temati
ka.

4. Organizuoti Lietuvos olimpinio 
fondo veiklą.

5. Kurti Lietuvos TOK sponsorių 
klubą.

6. Rengti naują LTOK būstinę.
7. Išleisti albumą apie IV pasaulio 

lietuvių sporto žaidynes.
8. Užbaigti filmą apie IV pasaulio 

lietuvių sporto žaidynes.
9. Išleisti Olimpinę chartiją su visais 

ten pastaraisiais metais padarytais 
pakeitimais.

Lietuvą komanda grįžo be dviejų 
žaidėjų: R. Žuromskio ir G. Kava
liausko. Jie išreiškė norą pasilikti 
Amerikoje. Pradžioje, nors juos globo
jo lietuviai, futbolistų ateitis atrodė 
neaiški, tačiau dabar jie žaidžia 
universitetų komandose. Buvę Lietu
vos futbolistai ruošiasi čia mokytis, o 
universitetai jiems pažadėjo mokėti 2 
tūkstančių dolerių stipendijas.

* * *

Žiemos olimpiadai pažymėti, Leip
cige buvo išleisti specialūs pašto 
ženklai. Dalis jų yra pasiųsta į 
Lietuvą.

Adelaidėje: 50 dolerių - A. Balsys, 
I. baKsys, 40 dolerių - B. Launikaitfe- 
nė, 25 dolerius - V. Morkys, 20 dolerių 
- G. Piečiukaitis, S. Mulvinskas, J. 
Cibulskis, J. Deckys, 10 dolerių - A. 
Budrys, K. Vanagienė.

500 dolerių - P. Andrijaičio 
vadovaujama pietų gamintojų grupė.

Aukojusiems nuoširdžiai dėkoju.
LTOK - to atstovas Australijoje 

J. Jonavičius
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DAR ŠAULIŲ REKALU MŪSŲ MIRUSIEJI —
Septintame "Musų Pastogės" nu

meryje Lietuvos kun. Margio šaulių 
rinktinės pirmininkas B. Kryžanauskas 
išreiškė nepasitenkinimą, jog aš, t. y. 
Stasys Pačėsa, savo straipsnyje ket
virtame "Mūsų Pastogės" numeryje 
paminėjau, kad, remiantis Lietuvos 
šaulių sąjungos Centro valdybos 
atsakingo sekretoriaus Stasio Ignata
vičiaus nurodymu, šaulių rinktinė 
Adelaidėje nuo 1991 m. lapkričio mėn. 
1 dienos yra panaikinama,

B. Kryžanauskas daro išvadas, kad 
Lietuvos šaulių sąjungos Centro 
valdybos atsakingo sekretoriaus Sta
sio Ignatavičiaus nutarimas yra netei
singas, nes kun. Margio šaulių rinktinė 
Australijoje priklauso Lietuvos šaulių 
sąjungai išeivijoje. Remdamasis LŠS 
išeivijoje statuto 203 ir 204 str. 
reiškia nuomonę, kad Adelaidėje 
šaulių rinktinę gali uždaryti visuotinis 
narių susirinkimas arba visuotinis 
atstovų suvažiavimas.

B. Kryžanauskas prasilenkia su 
tiesa, nes Lietuvos šaulių sąjungos 
tremtyje statuto 204 paragrafe yra 
pasakyta, kad likviduoti Lietuvos

šaulių sąjungą tremtyje gali tik 
visuotinis dalinių atstovų suvažiavi
mas, bet uždaryti šaulių rinktinę ar 
šaulių dalini pakanka Lietuvos šaulių 
sąjungos Centro valdybos sprendimo. 
Todėl Lietuvos šaulių sąjungos atsa
kingo sekretoriaus Stasio Ignatavi
čiaus priimtas nutarimas yra teisin
gas. Atsakingas sekretorius Stasys 
Ignatavičius savo darbą Australijoje 
atliko pagal Lietuvos šaulių sąjungos 
Centro valdybos pirmininko G. Jan
kaus parėdymą ir pagal Lietuvos 
šaulių sąjungos išeivijoje pirmininko 
M. Abariaus pritarimą.

Kun. Margio šaulių rinktinė Adelai
dėje jau seniai turėjo būti uždaryta, 
kadangi neatitinka Lietuvos šaulių 
sąjungos išeivijoje statuto 96 para
grafe nurodytų reikalavimų. Jei 
šaulių rinktinė ilgą laiką buvo tik 
popieriuje ir negalėjo pasireikšti savo 
veikla, tai nieko nėra nuostabaus, kad 
susilaukė likvidacijos.

S. Pačėsa 
Sydnėjaus Dariaus ir Girėno 
šaulių kuopos pirmininkas

A. + A. VLADAS ŽABINSKAS

AUKOS AUSTRALUOS LIETUVIŲ
FONDUI

Australijos lietuvių fondui aukojo:
25 dolerius - K. Vanagienė (162), 

S.A.;
20 dolerių - A. Gudelis (420), S.S.;
Per mūsų įgaliotinį Geelonge A. 

Obeliūną gauta:

a.a. Juozui Broniui Rapkauskui 
mirus, vietoje gėlių -

po 20 dolerių - Geelongo Apylinkės 
valdyba (650), V. Salovėjus (160);

po 10 dolerių - M. ir F. Andrikoniai 
(142), V. Bindokas (117), J. Mani- 
kauskas (260), A. Obeliūnas (945), O. 
Schrėderis (334);

5 dolerius - V. Čerakavičius (263).
Nuoširdžiai dėkojame už aukas. 

Vincas Ališauskas 
AL fondo iždininkas  

&b. Hažto tyrinėtojų skelti mat
VILTIS PO MIRTIES

"Viešpatie, jei būtumei čia buvęs, 
mano brolis nebūtų miręs". Šituos 
žodžius pasakė Jėzui Morta, tada kai 
Lozorius, jos brolis, buvo numiręs. 
Panašų susigraudenimą ir sielvartą 
turi milijonai, kai mirtis atima jų 
mylimuosius. Tokiose valandose ver
žiasi į galvą įvairios mintys: jei 
būtumėt taip padarę ar kitaip padarę; 
jei būtumėm pašaukę kitą gydytoją. O 
jei musų mylimasis liko užmuštas 
kelyje, mes sakome, kad taip nebūtų 
atsitikę, jei jis nebūtų išvykęs 
kelionėn. Morta gi manė, kad jos brolis 
mirė dėlto, kad Jėzus nebuvo laiku 
atėjęs, todėl ji kaltino jį.

Mirties valandoje daugelis turi 
panašias mintis ir galvoja, kad kaip 
nors Viešpats yra kaltas dėlei musų 
mylimojo mirties. Arba jie klausia, 
kodėl taip atsitiko? Jie mano, kad 
kame nors jie nusidėjo Dievui ir dėlto 
jis nubaudė juos už padarymą ko nors 
netinkamo jo akyse. Todėl šiurpulio 
apimti jie galvoja, kad taip esant, kur 
dabar yra numirėlis? Ar jis kenčia ką 
nors blogesnio už mirtį?

Šitokios varginančios mintys mir
ties valandoje paprastai sužadina 
klausimą, kas darosi anapus kapų? Ar 
kada nors dar matysime savo myli
muosius? Ar jie dar yra laimingi, ir ar 
mes po mirties nueisime prie jų į 
laimingą gyvenimą? Mūsų širdys 
trokšta įsigyti patenkinančių atsaky 
mų į šituos apstulbinančius klausimus, 
kurie įsiskverbia į mūsų galvas mirties 
valandoje. į visus šiuos keblius 
klausimus randame atsakymus Dievo 
Žodyje.

MIRTIS PANAŠI RAMIAM 
UŽMIGIMUI

O kodėl žmonės miršta? Daugelis 
gal atsakys, kad natūraliai žmogus 
pasensta ir miršta; bet to pareiškimo 
silpnumas pasirodo tame, kad milijonai 
miršta, nesulaukę senatvės. Žiaurioji 
mirtis nežiūri žmogaus amžiaus, bet 
kerta lygiai senus ir jaunus, šventuo
sius ir nusidėjėlius. Nežiūrint ar tai 
butų kūdikis ar senelis vis tiek mirtis 
yra nemaloni ir baisi. Mes juk niekada 
nesame pasiruošę numirti. Nežiūrint 

kad Šita žiaurioji pabaisa lankė 
žmones jau per kelis tūkstančius 
metų, vis tiek žmonija neapsiprato ir 
nelaukia jos apsilankymo, ji visada 
užklumpa netikėtai. Todėl tikrybėje 
nenatūrali ir nelaukta.

Biblijoje pasakyta, kad žmogus 
miršta už nusidėjimą. Tačiau mirtis 
pagauna žmogų ne dėlei jo asmeniškos 
nuodėmės, bet dėl pradinės mūsų 
pirmųjų gimdytojų. Apaštalas aiškina, 
kad per juos nuodėmė įėjo į pasaulį ir 
per nuodėmę mirtis. (Rom. 5:12), 
Paveldėjimu mes visi esame nariais 
mirštančios padermės. Bus gera atsi
minti tai, kuomet mirtis apsilanko į 
musų namus, nes tai pagelbės mums 
suprasti, kad tokie tragiški prityrimai 
nėra dėl to, kad mes ką nors padarėme 
ar nepadarėme, ir kad tai nėra 
ypatinga bausmė tam, kuris mirė arba 
likusiems jo giminėms. Mūsų mylimieji 
miršta dėlto, kad "Adome visi 
miršta". Be to, mes galime raminti 
save brangiais Dievo Žodžio paža
dais, kad "Kristuje visi bus atgaivin
ti". - 1 Kor. 15:22_________

Mylintys tiesą, literatūrą gausite 
veltui. Rašykite: P. Bačinskas, 363 
Gregory T - ce, Spring Hill, Brisbane, 
Qld. 4000

Po ilgos ir sunkios ligos, sulaukęs 69 
metų amžiaus, Melbourno "Caritas 
Christi Hospice" ligoninėje sausio 18 
dieną mirė Vladas Žabinskas.

Vladas Žabinskas gimė 1922 m. 
kovo 12 dieną ūkininkų šeimoje 
Salantuose, netoli Kretingos. Lietuvą 
jis apleido kariškio uniformoje, ginda
mas Lietuvą nuo komunistinės vergi
jos. Vėliau pasitraukė į Vakarus ir čia 
sulaukė karo pabaigos. Buvus kariškiu, 
jį paskyrė į amerikiečių sargybos 
dalinius, jam teko būti sargybiniu karo 
nusikaltėlių teisme Niurnberge. Vo
kietijoje Vladas susipažino su vokie
taite Gertruda ir vėliau vedė ją. 
Vokietijoje gimė vyriausias Žabinskų 
sūnūs Herbertas Kostas. Vladas 
Vokietijoje buvo vėliau gavęs neblogą 
darbą ir galėjo ten likti visam laikui. 
Tik jį kankino nerami mintis, kad 
sovietų imperialistai vis dar besi 
švaisto po Europą. Šeima nesijautė 
saugi ir nusprendė emigruoti į 
Australiją. 1953 metų birželio mėnesį 
jie atvyko į Meibourną. Pradžioje 
gyveno Altonoje ir dirbo inžinerijos 
gaminių fabrike. Paskutiniu laiku 
Žabinskai buvo pasistatę gražų namą 
pusiaukelėje tarp Melbourno ir Gee- 
iongo.

Velionio šeima visada gyveno 
pavyzdingai, gražiai. Vyriausias anū
kas jau pradėjęs mokslus Geelongo 
universitete.

Gedulingas pamaldas sausio 21 
dieną laidotuvių biure už velionį 
atlaikė kunigas J. Petrauskas. Kunigas 

papasakojo apie žmogaus nueitą gyve
nimo kelią, tik per maldą ir gerus 
darbus užtarnaujamą Dievo malonę 
aname gyvenime.

Atsisveikinimo žodį tarė Geelongo 
lietuvių sąjungos klubo pirmininkas J. 
Gailius, paminėjęs, kad velionį neretai 
buvo galima matyti Geelongo lietuvių 
bendruomenės renginiuose. Velionis 
buvo labai pripratęs prie geelongiškių 
ir apgailestaudavo, kad nebuvo susi
pažinęs su jais dar jaunystėje. Buvo 
taip pat išreikšta užuojauta velionio 
žmonai Gertrūdai, sunums Herbertui 
Kostui, Manfredui, marčioms ir anu-
karas.

A.A. VLADAS ŽABINSKAS
1922.III.12 - 1992.1.18

Po trumpų laidotuvių apeigų koply
čioje, susirinkusieji į laidotuves paly
dėjo velionio palaikus į AJtonos 
Memorial Park krematoriumą.

Kunigui J. Petrauskui sukalbėjus 
maldas ir pašventinus karstą, susirin
kusieji paskutinį kartą atsiveikino su 
Vladu Žabinskų.

Velionis dar būdamas gyvas pasi
rinko laidojimą sudeginant ir pageida
vo, kad jo pelenai butų pargabenti į 
Nepriklausomą Lietuvą ir priglausti 
prie giminių kapų.

Šermenų pietūs įvyko velionio 
namuose, juos pagal lietuviškas tradi
cijas paruošė velionio šeima.

Velionis visada daug svajonių skyrė 
paliktai Lietuvai. Ir nors brolis su 
sesute jau mirę, bet norisi tikėti, kad 
velionio pelenai vis tiek bus sugrąžinti 
amžinam poilsiui į tėvynę.

Laimingos kelionės į tėvų žemę, 
ilsėkis ramybje! . ~ ...Juozas Gailius k

PATIKSLINIMAS
Praeitame "Musų Pastogės" nume

ryje išspausdintame pranešime apie 
a.a. Sakalauską įsivėlė klaida.

Velionio pavardė yra Vladas Sa- 
kauskas. Jis gyveno Allarish vieto
vėje, Ųueenslande.

Paliestuosius atsiprašome.
Redakcija

1992 m. vasario 16 d. sulaukusi 92 metų Vilniuje mirė

A. + A. Aleksandra Augustavičienė
giliame liūdesyje palikusi sūnų Stepą ir marčią Betty Augustavičius, 
gyvenančius Hobarte, Tasmanijoje.

ilsėkis ramybėje, brangi Mama.

Mirus mūsų brangiai narei

A. + A. Marijai Danguolei Simanavičienei
jos vyrą Vytautą, dukrą Dainą ir artimuosius bei gimines nuoširdžiai 
užjaučiame.

Pagerbiant

Sydnėjaus Lietuvių klubo 
valdyba

A. t A. Vytautą Cižauską ,
vietoje gėlių "Musų Pastogei" aukoju 50 dolerių.

Irena Reisonienė
- ... .  - "Miisų Pastogė" 1992.03.02 psl. 7
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SYDNĖJUJE
PRANEŠIMAS

Lietuvos Saulių sąjungos įkūrėjo VI., 
Pūtvio - Putvinskio minėjimas įvyks 
kovo 8 dieną (sekmadienį) sekančia 
tvarka:

1. 11.30 vai. - pamaldos St. 
Joachims bažnyčioje L id combe, šau
liai su vėliava renkasi 11.15 vai. 
parapijos salėje. Organizacijos kvie
čiamos dalyvauti su vėliavomis.

2. 2.30 vai. Lietuvių namuose 
Bankstowne prasidės iškilmingas mi
nėtinas: atidarymas, prelato P. But
kaus invokacija, A. J. Juragio paskai
ta, eilėraSčiai, "Ketvertuko" dainos ir 
loterija.

įėjimas nemokamas, tačiau bus 
renkamos aukos Lietuvos Sauliams. 
Sydnėjaus lietuvių bendruomeną 
kviečiame kuo gausiau apsilankyti 
Siame minėjime.

Dariaus ir Girėno Sydnėjaus 
Saulių kuopos valdyba

AUKOS
Sydnėjaus Apylinkės valdybos su

ruoštame Vasario 16 minėjime 1992 
m. per Apylinkės valdybos narę 
Jadvygą Mickienę lietuvių bendruo
menei aukojo Šie asmenys.
Grybų šeima 25 dolerius
R. Augustinavičienė 5 dolerius
J. Giedraitytė 5 dolerius
T. Amber 20 dolerių
B. Barkus 10 dolerių
S.O.V. 5 dolerius
G. Dryža 10 dolerių
S. Radzevičius 10 dolerių
A. Skirka 20 dolerių
P. ir V. Žitkauskai 10 dolerių
A. ir J. Zablockiai 10 dolerių
Dr. R. Zakarevičius 10 dolerių
P. Nagys 5 dolerius

kojusiems lietuvių bendruomenei.

J. Z inkus 10 dolerių
E. Bauer i s 10 dolerių
P. ir A. Gryniai 20 dolerių
J. Barila 10 dolerių
H. Jaskewicz 5 dolerius
L. Sullivan 5 dolerius
Z. ir A. Storpirščiai 5 dolerius
A. Adomėnas 10 dolerių
R. Stašionis 5 dolerius
V. Žeimys 10 dolerių

.N. Liutikaitė 20 dolerių
J. ir 0. Maksvyčiai 10 dolerių
J. Zakarauskas 5 dolerius
M. Kažemėkaitienė 5 dolerius

Nuoširdžiai dėkojame visiems au-

Sydnėjaus Apylinkės valdyba

Fondui "Pagalba Lietuvai" per 
Sydnėjaus Apylinkės valdybą aukojo: 
K. Stančikas - 50 dolerių 
A. Parojus - 40 dolerių

Nuoširdžiai dėkojame aukojusiems 
Lietuvai.

Sydnėjaus Apylinkės valdyba

PADĖKA
NuoSirdžiai dėkoju Australijos ka

rinio jurų laivyno karininkams Rimui 
ir Algiui Bičiūnams už paramą 
Lietuvos šaulių sąjungai ir man, 
viešnagės Australijoje metu.

Remdami Lietuvos krašto apsaugos 
struktūras. Jus įsijungiate į Lietuvos 
nepriklausomybės gynėjų gretas.

Su didžia šauiiška pagarba 
Stasys Ignatvičius

LŠS atsakingasis sekretorius

IEŠKO
Jadvygos Baltrušaitytės, gyvenu

sios Gudelių dvare pas tetą Pauliną ir 
senelį Jurgį Baltrušaitį, tarp 1920 - 
1930 metų (gal ir vėliau) su savo dėde

[ŠYDNĖjAUŠ LIETUVIU
I NAMUOSE
j 16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel 708 1414
I
I LIETUVOS VIZOS

Pranešame, kad formas Lietuvos Respublikos vizų gavimui 
galima gauti Sydnėjaus lietuvių klubo raštinėje.—

Klubas švenčių metu (Public Holidays) 
atidaromas nuo 12 valandos

|----------------------------------
} KLUBO VALGYKLA VEIKIA

Ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais 
nuo 6 iki 9 vai. p. p. X

Sekmadieniais nuo 1 iki 8 vai. p. p.J SMORGASBORD
TREČIADIENIAIS nuo 6 iki 8 vai. p. p.
ŠEŠTADIENIAI nuo 1 iki 3 vai. p. p

Zigmu Baltrušaičiu išvykusios į Aus
traliją, Sydnėjų, ieško jos teta 
Stefanija Baltrušaitytė - Grinevičie
nė, tuo metu gyvenusi Šiaulių mieste.

Žinančius prašome pranešti: S. 
Grinevičienei, Laisvės ai. 76 - 14, 
Kaunas 233000, Lithuania.

NORI SUSIRAŠINĖTI
Devyniolikmetis iš Klaipėdos norė

tų susirašinėti su lietuviais iš Austra

lijos. Rašyti galima anglų ar vokiečių 

kalbomis:

Nerijui Miniotui, 
Poilsio gt. 33-35, Klaipė
da 5804, Lithuania.
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NAUJOS
SKELBIMŲ 

K AI N OS

Nuo kovo mėn. 1 d. skelbimams 
"Mūsų Pastogėje" galioja sekančios 
kainos:

eiliniai sveikinimai, užuojautos, 
padėkos - 15 dolerių už vieną 
skelbimą;

didesnių skelbimų rata - 3 doleriai 
už vieną vienos skilties centimetrą;

komercinė rata už tris ar daugiau 
skelbimų - 15 procentų nuolaida;

kultūrinėms lietuvių organizaci
joms - 15 procentų nuolaida.

Australijos lietuvių Spaudos 
sąjunga
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APLANKYKITE ŠIEMET LIETUVĄ
• AIRLINE STOP PRESS!

Kelionių kainos krenta. Pasirinkite geriausias oro linijas į visus 
pasaulio kraštus!

* IŠ A U TRALUOS į VILNIŲ skriskite Lufthansa lėktuvais per
Frankfurtą. Bilietų kainos nuo 2.399 dolerių (į ten ir atgal) 
arba SWISS AIR nuo 2.215 dolerių (ten ir atgal). 
Kitos kelionės per Kopenhagą arba Taliną.

* IŠ VILNIAUS į AUSTRALIJĄ galite apmokėti bilietus savo
giminaičiams ar draugams. Bilieto kaina nuo 2.170 dolerių.

* GRUPINĖS KELIONĖS į VILNIŲ. Jus galite skristi su Lydija
Lufthansos lėktuvais į Frankfurtą ir iš ten į Vilnių.

išvykstame birželio 18 d., bilieto kaina, ten ir atgal, 
2.470 dolerių.

* MES GALIME PASIRŪPINTI butais, kambariais Vilniuje, Kaune,
Klaipėdoje, (kainos nuo 310 dolerių savaitei), viešbučiais,
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PRIEŠ VYKDAMI ATOSTOGŲ AR į KITAS KELIONES 
KREIPKITĖS į MUS

PAS MUS DIDELIS KAINŲ PASIRINKIMAS

VILNIUS nuo $2099

į vietiniu transportu, viršsvoriniu bagažu. |

| EASTERN EUROPE TRAVEL BUREAU skambinkite: |
NSW: p. Šniukšta arba Jean tel. (02) 262 1144. 5th fl., 75 King St., |

Sydney 2000-
I VIKTORIJOJE: Vicki arba Luba tel. (03) 600 0299. 3th fl.. 343 J
' Little Collins St., Melbourne 3000. |I *

-------—— — —--------— - — ——I

Patogus persėdimai

Kelionės aplink pasaulį 
pagal pareikalavimą.

Galimi sustojimai Bangkoke, 
Hong Konge, Singapūre ir Europoje

ŽEMIAUSIOS KAINOS IR 
GARANTUOTAS ASMENINIS 
PATARNAVIMAS. |

Sydaey - 72 Campbell St Td (02) 212 5077
Baokitowa - 132 Old Town Centre PI Tel (02) 70S 2311

Lie. 2TA 00 3456
CONTAL
TRAVE L
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