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SAVAITĖS ĮVYKIAI LIETUVOJE
DERYBOS DĖL KARIUOMENĖS 

IŠVEDIMO

Kaip jau buvo pranešta praėjusiame 
"Mūsų Pastogės" numeryje, į Maskvą 
susirinkusiems Baltijos valstybių už
sienio reikalų ministrams Rusijos 
užsienio reikalų ministras A. Kozire- 
vas pareiškė, kad Rusijos kariuomenė 
galėtų būti išvesta iš Baltijos valsty
bių iki 1994 metų pabaigos, jeigu 
Baltijos valstybės sutiks su Rusijos 
statomomis sąlygomis, tarp kurių 
būtų juridinio statuso rusų kariuome
nei suteikimas, atsisakius bet kokių 
reikalavimų atlyginti už kariuome
nės padarytus nuostolius, o taip pat 
prisidėjimas prie butų statymo rusų 
karininkams ir t. t.

Baltijos valstybių užsienio reikalų 
ministrai, grįžę namo ir pasitarę su 
savo valstybių Vyriausybių ir Parla- 

; mentų vadovais, kategoriškai atmetė 
A. Kozirevo statomas sąlygas, kaip 
visiškai nepriimtinas. Toks Baltijos 
valstybių nusistatymas buvo perduo
tas Rusijos Vyriausybei. Lietuvos 
Respublikos Vyriausybė pareiškė, jog 
Lietuva pasilieka prie savo anksčiau 
Rusijai pateikto pasiūlymo, būtent, 
kad Rusijos kariuomenė iš Lietuvon 
turi būti išvesta iki šių metų galo ir, 
kad Rusija turi atlyginti Lietuvai už 
sovietinės armijos padarytus nuosto
lius nuo 1940 metų iki šiol. Lietuva 
yra pasiruošusi derėtis dėl nuostolių 
atlyginimo sumos ir atsiskaitymo 
būdo.

Už savaitės po ano užsienio reikalų 
ministrų susitikimo Maskvoje, į Vilnių 
tartis su lietuviais įvairiais klausimais 
atvyko valstybinė Rusijos derybų 
delegacija, vadovaujama ypatingojo 
įgaliotinio Viktoro Isakovo. Lietuvos 
Respublikos derybų delegacijai, kurią 
sudarė 14 asmenų, vadovavo Aukš
čiausiosios Tarybos pirmininko pava
duotojas Č. Stankevičius. Pasitari
muose V. Isakovas siūlė pasikeisti 
nuomonėmis apie ekpertų grupių 

'■ darbą kariuomenės išvedimo, pasienio 
j ir muitinių, tautinių mažumų piliety
bės ir ekonomikos klausimais. Pasak 
Lietuvos derybų delegacijos koordi
natoriaus, ministro be portfelio G. 
Šerkšnio, tokia formuluotė rodytų, 
kad Rusijos delegacija nori tik 
pasikeisti nuomonėmis, bet nėra 
pasiruošusi priimti sprendimus. Dir
bant ekspertų grupėse pagrindinėmis 
■kliūtimis visada būdavo Rusijos atsto
vų įgaliojimų stoka, Laisvosios Euro
pos radijui sakė G. Šerkšnys.

Pasitarimai Vilniuje truko dvi 
dienas. Lietuvos delegacijos vadovas 
juos pavadino nelengvais, bet naudin
gais ir dalykiškais. Rusijos delegacija 
sukonkretino prieš savaitę Maskvoje 
Rusijos užsienio reikalų ministro A. 
Kozyrevo padarytą pareiškimą dėl 
Rusijos kariuomenės išvedimo ir 
pateikė lietuviams kareivių skaičių 
bei nurodė vietas, iš kurių į Rusiją bus 
grąžinami kairiniai daliniai 1992, 1993 
ir 1994 metais, jei Lietuva sutiks su 
Rusijos statomomis sąlygomis. Lietu

vos Respublikos delegacija vėl patei
kė savo jau anksčiau siūlytą kariuo
menės išvedimo tvarkaraštį, savo 
poziciją grįsdama Helsinkio konferen- 
cijos-deklaracijos 15 - uoju straipsniu 
ir birželio mėnesį pravesto referendu
mo rezultatais. Rusijos delegacija 
sakėsi negalinti sutikti su Lietuvos 
pasiūlymu, tačiau nedarė išsamaus ir 
argumentuoto paaiškinimo kodėl. Po 
pasitarimų įvykusioje spaudos konfe
rencijoje V. Isakovas minėjo ekono
mines, technines ir socialines priežas
tis, kad kariuomenę būtų galima 
išvesti per trijų metų laikotarpį, 
tačiau nenurodė jokių konkrečių 
priežasčių. Pasak V. Isakovo, net ir 
trijų metų kariuomenės atitraukimo 
periodas sudarysiąs Rusijai daug 
sunkumų.

Nors Rusijos ir Lietuvos pozicijos 
dėl pagrindinio klausimo nepasikeitė, 
tačiau buvo padaryta pažanga, svars
tant kitus klausimus - tikslus Lietuvos 
ir Rusijos valstybinių sienų bei ryšio 
su Kaliningrado sritimi per Lietuvą 
garantijų ir tranzito sąlygų nustaty
mas. Abi šalys kategorškai neatmetė 
viena kitos pasiūlymų ir jie bus toliau 
svarstomi ekspertų grupių susitikime 
rugsėjo mėnesio pradžioje. Šių derybų 
delegacijų susitikimo protokole įrašy
tos abiejų; valstybių pozicijos. Nors

Naujasis Lietuvos premjeras Aleksan
dras Algirdas Abišala.

protokole nerašoma, delegacijų daly
viai yra susitarę detalių neskleisti, 
Lietuvos delegacijos atstovas Č. 
Stankevičius pasakė, kad derybų metu 
buvo pasiekta daugiau sutarimo, nei 
užrašyta dokumentuose, įskaitant ir 
kariuomenės padarytos žalos atlygini
mo klausimą. Žinoma, žinant Rusijos 
elgesį tarptautinėse derybose, žodi
niais susitarimais perdaug pasitikėti 
negalima, tačiau vis tiek tai yra 
ženklas, kad Rusija pasiruošusi nusi
leisti nuo pradžioje užimtos kietos 
pozicijos. Tačiau atrodo, kad prireiks 
nemažai laiko, kol bus pasiektas 
abiem pusėms priimtinas kompromi
sas.

NAUJAS SAUGUMO 
DIREKTORIUS

Petras Plumpa, 53 metų amžiaus, 
Vyriausybės potvarkiu paskirtas Lie- 
tuvosr Respublikos nacionalinės sau
gumo tarnybos generaliniu direkto
riumi. Šiose pareigose jis pakeitė 
gerai žinomą buvusį politinį kalinį, 
Parlamento narį ir komisijos KGB

PANEMUNĖS PILIS, 1992
Nuotrauka G. Kazokienės

valdyba, kurią Parlamentas patvirti
no. Santykiai tarp banko ir Vyriausy
bės pasitaisė, nors tik dalis banko 
valdybos narių buvo'pakeista. Praėju-

veiklai Lietuvoje tirti pirmininką Balį 
Gajauską. Stebėtojai mano, kad šiuo 
paskyrimu baigsis ilgai užsitesę ginčai 
dėl šio posto. Kaip žinia, prieš keletą 
mėnesių buvęs ministras pirmininkas 
G. Vagnorius pašalino iki tol tose 
pareigose dirbusį generalinį saugumo 
departamento direktorių Z. Vaišvilą 
ir jo vieton paskyrė B. Gajauską, kas 
sukėlė Z. Vaišvilos ir jo rėmėjų 
nepasitenkinimą.

Petras Plumpa dar jaunystėje įsijun
gė į pasipriešinimo judėjimą, daugelį 
metų dirbo pogrindinės spaudos, tame 
tarpe "Katalikų bažnyčios kronikos", 
leidime. Už tai net du kartus buvo 
teistas ir 15 metų kalėjo sovietų 
kalėjimuose. Šiuo metu P. Plumpa yra 
Krikščionių demokratų partijos narys.

LIETUVOS BANKAS IR 
VYRIAUSYBĖ

Kaip ne kartą buvo rašyta Lietuvos 
spaudoje, jau kuris laikas vyko 
konfliktas tarp Lietuvos banko valdy
bos pirmininko V. Baldišiaus. ir 
buvusios ministro pirmininko G. Vag
noriaus vadovaujamos Vyriausybės. 
Banko valdybos pirmininkas V. Baldi
šius buvo kaltinamas, kad jis nevykdė 
Vyriausybės potvarkių ir nesilaikė kai 
kurių Lietuvos Respublikos įstatymų. 
Taip pat jis buvo kaltinamas, kad 
neprižiūrėjo Lietuvos valiutos bank
notų spausdinimo kontrakto su Čika
gos firma ir pratęsęs kontrakto 
užbaigimo terminą, kad sutrukdė 
ankstesnį lito įvedimą Lietuvoje. G. 
Vagnorius reikalavo V. Baldišiaus ir 
visos Lietuvos banko valdybos atsi
statydinimo, tačiau tam nepritarė 
.parlamentinė dauguma ir banko val
dyba pasiliko einamose pareigose.

Naujasis Lietuvos Respublikos 
premjeras A. Abišala taip pat 
reikalavo pakeisti visą banko valdybą, 
■įskaitant ir jos pirmininką V. Baldišių. 
Si kartą parlamentinė dauguma priė
mė nutarimą banko valdybą pakeisti, 
tačiau per mažai deputatų balsavo už 
V. Baldišiaus pašalinimą. Tokiu būdu 
valdybos pirmininkas liko savo parei
gose, bet buvo sudaryta nauja 

šią savaitę V. Baldišius ir A. Abišala 
pasirašė protokolą dėl tvarkos kaip 
panaudoti kreditus, dėl ko anksčiau 
kilo nesutarimai tarp banko ir 
Vyriausybės. Lietuvos bankas įsipa
reigojo iki lito įvedimo visus sprendi
mus susijusius su kredito panaudojimu 
koordinuoti ir derinti su Lietuvos 
Vyriausybe.

Lietuvos Respublikos Parlamento 
pirmininkas V. Landsbergis, kalbėda
mas spaudos konferencijoje, teigiamai 
įvertino Vyriausybės ir Lietuvos 
banko susitarimo protokolą, pavadin
damas jį šių dviejų institucijų 
bendradarbiavimo pagrindu ir geres
nių santykių garantu.

PASIRUOŠIMAS SEIMO 
RINKIMAMS

Lietuvos vyriausioji rinkimų ko
misija rugpjūčio 11 dieną paskelbė 
oficialų Seimo rinkimų grafiką. Kaip 
žinia, rinkimai į Lietuvos Respublikos 
Seimą įvyks spalio 25 dieną. Oficiali 
rinkimų kampanija prasidės vienu 
mėnesiu ankčiau, t. y. rugsėjo 25 
dieną. Iki to laiko visose rinkiminėse 
apygardose turės būti siūlomi kandi
datai.

Lietuvoje šiuo metu lankosi naujasis 
Pasaulio lietuvių bendruomenės pir
mininkas Bronius Nainys. Spaudos 
konferencijoje Vilniuje jis pranešė, 
kad Pasaulio lietuvių bendruomenės 
Seimas nutarė kreiptis į Lietuvos 
Aukščiausiąją Tarybą ir prašyti vieno 
kandidato į Seimą, kuris atstovautų 
išeivijos lietuvius. Tam tikslui išei
viams turėtų būti sudaryta atskira 
rinkiminė apygarda ir atitinkamai 
pakeistas rinkimų įstatymas. Tačiau 
tokiam pasiūlymui įgyvendinti vargu 
ar beužtektų laiko, jei jis ir būtų 
remiamas parlamentinės daugumos, 
kuri šiuo metu atostogauja ir besusi- 
rinks tik sekantį mėnesį.

Jurgis Rūbas
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LIETUVOS SPAUDOJE
' PRAGARO NAMAI

Turbūt geriausiai žinomas pastatas 
Vilniuje buvo KGB rumai, stovėję 
miesto centre prie Lukiškių aikštes. 
Jau metai, kai jis pačių lietuvių 
rankose, nors daug dokumentų ir bylų 
saugumiečiai suspėjo išvežti į Rusijos 
gilumą. Perspausdiname dalį reporta
žo, kurį savaitraščio "Naujasis Dięno- 
vtdis" redaktorė Aldona Žemaitytė 
pateikė 29 - 30 numeryje.

Red.
**«*

Po 1991 metų rugpjūčio pučo rūmus 
paliko paskutiniai saugumiečiai (tai 
dar nereiškia, kad baigėsi jų era). 
Pastatas dabar tuščias, išskyrus vieną 
jo korpusą, kuriame dirba grupė 
kagėbistinę medžiagą tvarkančių 
žmonių. Rūmus vėl pasiims Vilniaus 
teismas, nors daug kam, ypač politi
niams kaliniams, atrodo, jog geriau 
KGB būstinę būtų nušluoti nuo žemės 
paviršiaus. Žemė čia iš tikrųjų lyg 
prakeikta. Dabar vyksta derybos dėl 
dalies namo, būtino atkovoti bolševi
kinio genocido muziejui. Visuomenė 
turėtų palaikyti šį politinių kalinių ir 
tremtinių pageidavimą.

Pastato su visais korpusais plotas - 
10 tūkstančių 280 kvadratinių metrų, 
jame yra 317 kabinetų, rūsiuose - 34 
kameros. Čia dirbo per 1000 etatinių 
saugumiečių, neskaičiuojant išmėtytų 
įvairiose Vilniaus vietose filialų. 
Stalininio pokario metais visos kame
ros buvo prigrūstos suimtųjų, jose 
žmonės buvo laikomi tol. kol nesibaig
davo tardymas ir ne įsigaliodavo 
nuosprendis išgabenti juos į Gulagą. į 
laisvę ištrukdavo tik provokatoriai 
agentai. Per tris aukštus buvo 
išsidėsčiusius gausios t-arnybos, valdy
bos, skyriai (KGB struktūra buvo 
paini, užšifruotu, biurokratizuota, 
kaip ir viskas toje "stebuklų" šalyje). 
Saugumiečiai čia pat turėjo skalbyklą, 
valgyklą, parduotuvę ir viešbutį, 
sporto ir aktų sales bei erdvų 
partkomą, kurio masyvus stalas užėmė 
visą pasienį.

Pro centrinį įėjimą iŠ Gedimino 
prospekto vaikščiodavo retai, tik 
iškilmingomis progomis. Net Eismun- 
tas ir jo administracija labiau mėgo 
šonines duris iš Vasario 16 gatvės ir

SAVAITĖS...
Atkelta iš 1 pasl.

PATAISYMAS
Praeitame laikraščio numeryje iš

spausdintame Lietuvos Respublikos 
ministrų sąraše padaryta klaidų. 
Lietuvos Vyriausybėje nėra policijos 
ministro (už policiją atsakingas vidaus 
reikalų ministras, kurio pareigas 
vienu metu ėjo P. Liubartas. Antrasis 
ministras be portfelio yra Leonas 
Kadžiulis, ne Kaziulis.

Be žodžių... u _N.ro> vremta” 
“Mūsų Pastogė" Nr.34 1992.8.24 

žingsniuodavo kelis šimtus metrų, kol 
.ilgais koridoriais (vieno koridoriaus 
Ūgis - 240 metrų!) pasiekdavo savo 
apartamentus antrame aukšte, tame 
pačiame korpuse, kur buvo tardymo 
izoliatorius ir tardymo skyrius.

Du kiemeli, apsupti išsiraizgiusių 
skliautuotų koridorių labirintu, suda
rė ašį, apie kurią sukosi KGB veikla. 
Suimtuosius atveždavo per ūkinį 
kiemą ir varydavo į tardymo izoliato
rių, kurio rūsyje prie įėjimo buvo du 
boksai - tamsios kamarėlės, kur 
žmogus išsitekdavo tik sėdėdamas 
taip, kad keliai ir nugara liestų sienas. 
Suimtasis pasijusdavo lyg įkištas į 
spintą ir tokioje padėtyje išlaukdavo 
po keletą valandų, kol apiformindavo 
jo dokumentus. Toks būdavo pirmasis 
pasimatymas su KGB. Paskui jau 
varydavo į kameras laužytais korido
riais, t. y. taip išplanuotais, kad 
suimtieji nesusitiktų ir neduotų vie
nas kitam kokio ženklo.

Be eilinių kamerų buvo stebėjimo 
kamera, kurioje įsitaisę saugumiečiai 
pro siaurus langiukus palubėje ir 
grotuotas dureles žvalgydavo aplinką 
- Aukų gatvės ir Gedimino prospekto 
teritoriją. Jei kas iš suimtųjų pažįsta-, 
mų, draugų ar artimųjų mėgindavo 
prisiartinti prie rūsio langelio, iš kurio 
sklisdavo aimanos, keliančios šiurpą 
aplinkiniams gyventojams, pro dureles 
iššokęs saugumietis tokį sučiupdavo. 
Arba paskambindavo čia pat esančiu 
telefonu budintiems prie įėjimo.

Klaikų įspūdį daro kankinimo ka
mera, vadinamoji guminė, nes visos jos 
sienos, durys, lubos, grindys išmuštos 
garsą sugeriančia medžiaga, panašia į 
veltinį. Iš tos kameros į aplinką 
neištrūkdavo joks garselis, 0 kankin- 
davo dar ir dusindami, pamažu 
specialiu kaiščiu užkimšdami ventilia
cinę angą. Daug metų ši kamera jau 
tuščia, bet ir šiandien įžengus į jos 
tamsą, tiksliau nuslydus žemyn nuo
žulniomis grindimis (kamera primena 
piltuvą), ima suktis galva ir kraujas 
stingsta gyslose. Buvo dar kameros, 
kuriose žmones švitindavo, ir daugelis 
apšvitintųjų ilgai neišgyvendavo. Ap
švitinę vieną kunigą, paskelbė, kad jis 
serga venerine liga.

Vis tai tardymo izoliatoriaus kame
ros (beje, dar pamiršau karcerį, tamsa 
ir drėgme nupurtantį, su prirakintais 
prie sienos gultais, kad žmogus 
negalėtų atsigulti, kada nepajėgia 
sėdėti; karceriuose išlaikydavo po 
kelias paras), o pats tardymas 
vykdavo pirmame arba trečiame 
aukšte, į kurį vedė iki pat lubų tinklu 
atitverti laiptai. Tinklas buvo reika
lingas, kad iškankinti suimtieji nesu
manytų šokdami žemyn nusižudyti. 
Septyniolika tardymo izoliatoriaus 
kamerų šiandien tuščios, o kitos, 
išsišakojusios po visu pastatu, t. y. po 
visu kvartalu, po Stalino mirties 
palengva buvo paverstos KGB archy
vu. Kilometrai lentynų, užpildytų 
baudžiamosiomis ir operatyvinėmis 
bylomis, vingiuoja per KGB rūsius. 
Beveik 50 tūkstančių baudžiamųjų 
bylų, daugiausia mūsų partizanų, 
laukia savo istorikų ir romanistų. Joks 
rašytojas nesugalvos tokių siužetų, 
kokius kūrė KGB - tobula žmogaus 
naikinimo mašina, kankinusi brutaliai 
ir rafinuotai, suimtuosius apraizgiusi 
kamerų agentais ir šėtoniškų užmačių 
tardytojais. Užtenka paskaityti nors 
vieną baudžiamąją bylą, kad pajusti 
siaubą kvotų, vykdavusių daugiausiai 
naktimis. Kol trukdavo tardymas, 
žmogus turėdavo ištverti šimtus 
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kvotų. Užtenka perversti nors vieną 
operatyvinę bylą, kad suvoktum mastą 
ir užmojį informatorių, agentų, etati
nių saugumiečių, vienu kartu spen- 
džiančių spąstus dešimtims mažai 
pažįstamų žmonių.

Suimtuosius išleisdavo į kiemą - 
kalėjimą, kuris buvo padalytas į šešis 
maždaug vienodo dydžio gardelius, 
atitvertus vienas nuo kito aklinom 
mūro sienom. Jų viršus buvo uždeng
tas tinklu, kad kaliniai negalėtų 
permesti raštelio iš vieno gardo į kitą, 
įleisdavo tik vienos kameros kalinius. 
Viršuje, kur buvo bokštelis, visą laiką 
vaikščiojo sargybinis ir atidžiai sekė, 
ką tuose garduose daro kaliniai. Iš 
pastato vidaus kiemo nesimatė, nes 
visų trijų aukštų koridorių langai, 
atsukti į kiemą, buvo ne tik grotuoti, 
bet ir uždaryti.

Iš koridorių pusės buvo įrengta 
daugybė krosnių, kurios sėkmingai 
veikė rugpjūčio pučo dienomis. Tuo
met kelias dienas ruko visi kaminai, 
dokumentai buvo deginami ne tik 
krosnyse ( jų pakuros .pilnos suanglė
jusių popierių), bet ir rūsiuose ant 
grindų. Kai kurių kabinetų rašomųjų 
stalų stalčiai buvo priversti pelenų, o

RUSUOS GRASINIMAI
Rusijos AT liepos 17 d. priėmė 

dokumentus, kuriais, daugelio politikų 
nuomone, šiurkščiai kišamasi į nepri
klausomų Baltijos valstybių vidaus 
reikalus. AT priimtas pareiškimas nuo 
projekto skiriasi tik pavadinimu: buvo 
"Dėl neetninių gyventojų teisių 
pažeidinėjimo Baltijos valstybėse", 
tapo "Dėl žmogaus teisių Baltijos 
valstybėse". Daugiau pataisomų nėra. 
Jau pirma pastraipa kalba apie Rusijos 
AT siekimą didinti įtampą Baltijos 
valstybėse: "Rusijoje didėja susirūpi
nimas tautinių santykių paaštrėjimu 
Baltijos valstybėse, kur vietiniams 
gyventojams nepriklausančių etninių 
rusų skaičius siekia du su puse 
milijono". įdomus sakinys, iš kurio 
galima spręsti, kad Rusijoje kinta 
požiūris į istoriją: "įvykių ir procesų, 
vykusių Latvijoje, Lietuvoje ir Estijo
je per pastaruosius 50 metiį pasekmės 
politiniu ir tarptautinės teisės atžvil
giu vertinamos nevienareikšmiškai". 
Ar tai nereiškia, kad greitai mes 
sužinosime, jog daug kas Baltijos 
valstybėse teisėta?

Rusijos AT savo pareiškime mini 
"pastarųjų mėnesių įvykius Estijos 
miestuose Narvoje ir Kohtla Jervėjė". 
Priminsime, kad Narvos miesto taryba 
nusprendė surengti referendumą, gra
sindama atsiskirti nuo Estijos. Narva 
vis dažniau lyginama su Padniestre, 
joje lankosi Rusijos nacionalpatrijo- 
tai, tokie kaip V. Žirinovskis, kurie 
kalba, jog tai rusų miestas. Rusijos 
AT pareiškimas faktiškai palaiko 
tokius veiksmus. Atskirai priimtame 
nutarime "Dėl sutarties "Dėl Rusijos 
Sovietų Federacinės Socialistinės 
Respublikos ir Estijos tarpvalstybinių 

ko nespėjo sudeginti, čia pat plėšė, 
arba pjaustė su specialia mašina. 
Supjaustytų ir suplėšytų popierių, 
daugiausia pačių naujausių dokumen
tų kaugės, šimtai išgertų degtinės 
butelių - toks buvo dažno kabineto 
vaizdas, kurį pamatė Balio Gajausko 
vadovaujamos deputatinės komisijos 
KGB veiklai Lietuvoje tirti nariai ir 
grupės, kuri dabar tvarko KGB 
"palikimą", darbuotojai. Apie tai,| 
kaip ir apie saugumietiškų skyrių 
struktūrą, - kitą kartą.

0 čia tenoriu pridurti, kad kai kurie 
mūsų krašto apsaugos vyrukai, saugo
dami pastatą, pasirodė labai prastai. 
Lyg čingischaniškų ordų prasiausta 
per kabinetus. Išvogta aparatūra, 
sušaudyti šviestuvai ir karnizai, 
supjaustytos oda apmuštos durys, 
tepaluotais batais sutrypti šviesūs 
baldai. Gal jūs manote, kad šitą 
siautulį lydėjo neapykanta neapken
čiamai įstaigai, kankinusiai jų senelius 
ir tėvus. Anaiptol. Vyrukai čia 
girtuokliavo ir išdykavo iš dyko 
buvimo. Jie patys sau buvo viršininkai, 
atsakomybės jokios, o nuostoliai 
įjadąryti milijoniniai.'Kas atsakys?'!' 

santykių pagrindų" vykdymo" Rusijos 
Vyriausybei nurodoma, kad derybose 
su Estija pagrindinis uždavinys turi 
būti "vienos Pusės piliečių teisių ir 
laisvių užtikrinimas kitos Pusės teri
torijoje". Kariuomenės išvedimas - 
matyt, antraeilis uždavinys, nes kitu 
straipsniu Rusijos prezidentui siūloma 
"suderinti su Estijos Respublikos 
vadovybe kariuomenės išvedimo ter
minus, atsižvelgiant į Rusijos intere
sus saugumo srityje, kariškių sociali
nių teisių gynimą ir jų aprūpinimą 
butais".

Tad pirmoje vietoje jau atvirai 
atsidūrė Rusijos saugumas - Rusijos 
interesai.

Nurodinėdama nepriklausomai val
stybei, kokius įstatymus ji turi 
priiminėti, Rusijos AT grasina kreiptis 
į JT ir prašyti, kad Estijai būtų 
taikomos ekonominės sankcijos.

įteikiant šį nutarimą Estijos pa
siuntiniui, jam buvo pasakyta, kad 
"padėtis gali pasidaryti grėsminga". 
Estijos užsienio reikalų ministerijos 
pareiškime sakoma, kad Rusijos AT 
nutarimas - tai bandymas prieš eilinį 
derybų raundą komplikuoti santykius 
if primesti jėgos poziciją, destabili
zuoti padėtį Baltijos regione. Estijos 
pilietybės įstatymas - vienas libera
liausių Europoje, o Konstitucija 
atitinka tarptautinės teisės normas.

Rusijos AT pareiškimas buvo įteik
tas ir Latvijos pasiuntiniui, kuris 
kaltinimus atmetė kaip nepagrįstus.

Beje, Rusijos AT kreipimesi Lietuva 
paminėta tik vieną kartą, tačiau 
kažkodėl jame kalbama apie "Baltijos 
valstybes".

("Lietuvos aidas", nr. 140)
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Didžioji Britanija paskelbė nelega 

lia nuo 1971 metų veikiančią protes
tantų karinio pobūdžio Uisterio 
gynybos sąjungą (Ulster Defense 
Association). Ši organizacija buvo 
giliai įsivėlusi į teroro ir smurto 
veiksmus, nukreiptus prieš Šiaurės 
Airijos katalikus.

*
JAV prezidentas George Bushas 

autorizavo Izraelio ministro pirminin
ko Jicako: Rabino prašomą dešimties 
bilijonų dolerių garantiją komerci
nėms Izraelio paskoloms, kuriomis bus 
finansuojamas žydų emigrantų iš 
buvusios Sovietų Sąjungos bei Etiopi
jos įkurdinimas Izraelyje.

JAV valstybės sekretorius James 
Baker laikinai pasitraukė iš eitų 
pareigų, vietoje to perimdamas Bal
tųjų rūmų personalo viršininko postą 
bei vadovavimą rinkiminei prezidento 
G. Busho kampanijai. Respublikonai 
tikisi, kad J. Baker populiarumas 
įgalins prezidentą G. Bushą atsilaikyti 
prieš pastaruoju metu viešosios nuo
monės apklausose vyraujantį demo
kratų kandidatą Bill Gimtom

*
Jungtinių Tautų Organizacijos 

žmogaus teisių komisija Ženevoje 
nutarė skubiai ištirti žmogaus teisių 
pažeidimus buvusioje Jugoslavijos te
ritorijoje. Vienas iš kandidatų į šios 
specialios komisijos pirmininkus yra 
buvęs Australijos generalgubernato
rius Zelman Cowan.

*
Jungtinių Tautų Oragnizacijos 

konvojus su maisto ir vaistų siunta, 
kelis kartus bandžius, pagaliau sėk
mingai pasiekė jau keturis mėnesius 
serbų apsuptą Goradze miestą. Šiame 
mieste 70.000 žmonių nebeturėjo nei 
maisto atsargų, nei vandentiekio ir 
elektros. Grįžtant, konvojus patyrė 

•daug vargo dėl užminuotų kelių.

Gruzijos ginkluotosios pajėgos tan
kais ir artilerija puolė nepriklausomy
bės siekiančią autonominę Abchazijos 
respubliką. Šios respublikos teritori
joje derybų metu buvo pagrobtas 
Gruzijos vidaus reikalų ministras 
Romanas Gventsadze ir dar apie 
dešimtis kitų pareigūnų. Prasidėjus 
kovoms, pagrobtasis ministras buvo 
paleistas ir po kurio laiko susitarta dėl 
paliaubų.

Rusija savo ruožtu paskelbė siun
čianti į Abchaziją pulką parašiutinin
kų, kad apsaugotų ten dislokuotas 
savo įgulas ir padėti evakuoti rusus 
civilius.

*
Archeologai Jeruzalėje tikisi užtikę 

šv. Rašte minimo aukštojo žydų 
kunigo Kaįfp (Caiaphas) kaulus. 
Tiek karsto užrašas ir puošnumas, tiek 
kaulų amžius atitinka šv. Rašto 
žinioms apie šį Kristų teisusį dvasiškį.

*
Prezidentas G. Bushas JAV karo 

aviacijai įsakė nuskraidinti į Somaliją

Irako prezidentas Saddam Hussein vėl 
ruošiasi kovai...

’500 Jungtinių Tautų sargybinių, kad 
apsaugotų nuo plėšikavimo Somalijai 
siunčiamas maisto siuntas. Somalijoje 
kovojančios frakcijos sutiko įsileisti 
500 karių į Mogadišu uostą ir 
aerodromą.

PLB SPRENDĖ IŠEIVIJOS LIKIMĄ
Jurgis Janušaitis

Aštuntasis pasaulio lietuvių bend
ruomenės seimas įvyko 1992 m. liepos 
1-4 dienomis Čikagos priemiestyje 
Lemonte, Pasaulio lietuvių centre. 
Seimui buvo kruopščiai ruoštasi. 
Sudarytas darbštus komitetas iš 
bendruomenininkų, vadovaujamų 
"Pasaulio lietuvio" redaktoriaus inž. 
Broniaus Nainio. Komitetas dirbo 
rūpestingai, įvairiais seimo klausimais 
tarėsi su PLB vaidyba bei jos 
pirmininku dr. Vytautu Bieliausku.

Seimui paruošta labai plati, su 
daugybe svarstytinų problemų pro
grama, kuri buvo suskirstyta į atskiras 
sritis. Kiekvienos problemos svarsty
mui buvo sutelkti veiklūs bendruome- 
nininkai, gerai žinantys tos veiklos 
sritis.

Pagal PLB seimo nuostatus, jame 
turėjo dalyvauti iš 19 kraštų apie 140 
rinktų seimo atstovų. Maždaug tiek 
dalyvaudavo ankstesniuose seimuose.

Deja, šis seimas daug kuo skyrėsi 
nuo ankstesniųjų ne tik problemų 
svarstymu, bet ir atstovų sudėtimi. 
Seimas vyko Lietuvai jau atgavus 
nepriklausomybę, tad pirmą kartą 
gerokai pakito ir išeivijos sąlygos, o 
Lietuva išeivijai taip pat stato naujus 
reikalavimus.

Seime tedalyvavo tik 94 atstovai, 
bet iš 25 kraštų. Taip tvirtino 
registracijos ir mandatų komisijos. 
Seimo metu daug kas klausė, kodėl 
sumažėjo atstovų skaičius? Atsakyti 
nelengva, o priežasčių, matyt, būta 
rimtų. Pirma priežastis - brangios 
kelionės. Atstovai jas daugumoje 
apsimoka patys. Gal ir sulaukia 
paramos iš savo Kraštų bendruome
nių, tačiau išlaidos visumoje didelės, o 
tas ir atbaidė didesnį atstovų skaičių 
iš tolimų kraštų. Net JAV delegacija 
buvo beveik per pusę mažesnė, tačiau 
ir čia dar lieka daug klaustukų? O gal 
mažiau besidomima LB ateitimi, 

’darbais? Iš seime girdėtų svarstomų 
klausimų taip neatrodė. Seimo atsto
vai su užsidegimu narpliojo būsimas- 
PLB veiklos problemas, darė daug 
įvairių pasiūlymų, priėmė nutarimų.

Pats seimas buvo gerai suorgani- 
zuotas, vyravo, punktualumas, tvarka, 

1 atstovų maitinimas. Seimo dalyviai su 
i gausiu būriu svečių kantriai lankė 
; sesijas, dalyvavo svarstant įvairius 
i klausimus, klausėsi pranešimų. Žodžiu 

šis, kad ir mažesnis atstovų skaičiumi 
^seimas, darė rimtą įspūdį ir teikia

DEL APSIGYVENIMO 
SYDNEJUJE 

ALD METU
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GREENTREE

PARRAMATTA «

Prieš keletą savaičių!
(14.5.92) paskelbėme /([
rekomenduojamų mo- Į ■ X JĮ 
teUų sąrašą. Buvo • A \\ 
atsižvelgiama į kainą, , .
vietos patogumą, vedėjų norą duoti 
lengvatas. Po tolimesnių "derybų" 
vienas iš tų motelių - Bankstown 
Greentree inn siūlo dar geresnes 
sąlygas. Motelio vedėjai pasiruošę 
lietuvius priimti labai gražiai ir 
sumažino kainą už dvigubą kambarį iki 

’65 dolerių nakčiai. Nemažas skaičius 
svečių jau yra užsisakę kambarius; 
patariam ir kitiems pasinaudoti šiuo 
pasiūlymu.

vilčių ateičiai. Šiame seime pirmą 
kartą dalyvavo atstovai iš buvusių 
okupuotų kraštų. Tai LB atstovai iš 
Estijos, Latvijos, Lietuvos, Rusijos, 
Moldovos, Sibiro, Lenkijos, Vengrijos, 
Ukrainos. Tai nauji PLB šeimos nariai. 
Klausantis gausybės atstovų praneši
mų apie veiklą savuose kraštuose, 
aišku, kad LB lieka reikalinga. Ji 
darbšti, išlaiko lituanistines mokyklė
les, ansamblius, chorus, parapijas, 
ruošia šventes, minėjimus, kultūrinius 
renginius. O daugelyje kraštų LB 
veikėjai aktyviai jungėsi į politinę, 
Lietuvai naudingą veiklą. įdomūs 
pranešimai iš Sibiro, Rusijos, Moldo
vos. Po įvairias vietas Sibire, esama 

išsklaidyta apie 70.000 lietuvių. Tai 
buvę tremtiniai, nebegalėję sugrįžti į 
savo tėvynę dėl įvairių priežasčių: 
nebuvę. įsileisti, vedę, sudarę mišrias 
šeimas, išsimokslinę, turintys tarny
bas, darbus. Gyvena tėvynės ilgesiu, 
sunkiose sąlygose, ribota, tik praside
dančia lietuviška veikla, kuriamos 
lituanistinės mokyklėlės, prašoma pa
remti spauda, ekonomiškai, mokyto
jais. Sakoma, kad Latvijoje yra 35.000 
lietuvių, kurie čia įsikūrė vildamiesi 
geresnio gyvenimo. Kitur lietuvių 
esama po kelis šimtus ar mažiau, bet- 
buriasi po PLB sparnu, vildamiesi 
paramos.

Seime išsamius pranešimus padarė 
visi PLB valdybos nariai, LB Kraštų 
valdybų pirmininkai ar atstovai. 
Pranešimų buvo daug, klausyta beveik 
visą pirmąją seimo dieną.

Susumavus visus PLB pranešimus, 
matyti, kad buvo dirbta ypatingose 
sąlygose iki Lietuvai atgaunant nepri
klausomybę. Buvo užmegzti glaudūs 
ryšiai su Sąjūdžiu, dalyvauta jo seime,, 
teikta technologinė parama, apie ką 
viešai net nebuvo skelbiama. Tos

SYDNEY
CBD ,

Bankstown 
Airport

Sydney 
Airport

■■ ..... _____i\ . v I.A.. ..7r -".ill
Greentree yra naujas, gražus mdte-! 

lis. Kambariai dideli, patogus. Labai 
patogi vieta - netoli Bankstown Civic 
centras, Condell park st a dijonas'ir, 
Lietuvių klubas. '

Užsukant kambarius pažymėti, kad 
vyksta į Lithuanian Festival. Adresas: 
Kampas Hume Highway ir Stricklabd 
St, Bass HUI, NSW, 2197. Tel. (02) 754 
1099. Fax (02) 754 1278.

ALD iųfortaacija

priemonės padėjo Parlamentui, kada 
vyko TV bokšto ir kiti okupantų 
puolimai. Tomis pagalbos priemonėmis 
ir buvo perduodamos žinios į platųjį 
pasaulį. PLB daugelį projektų rėmė 
finansiniai, o taip pat ir politiniai, o 
darbus vykdė Visuomeninių reikalų 
komisija, kurios ataskaitoje seimui 
nurodyta daug įdomių politinių ėjimų,, 
rūpinantis Lietuvos nepriklausomybėj 
atkūrimu.

PLB švietimo komisija, vadovauja
ma Mildos Lenkauskienės, rūpinosi 
lituanistiniu švietimu išeivijoje; teikė 
tolimų kraštų bendruomenėms pagal
bą, išlaikant Vasario 16 - sios 
gimnaziją bei dar platų lituanistinių 
mokyklų tinklą. įdomūs ir*-platūs 
"Pasaulio lietuvio" redaktoriaus Bro
niaus N ainio ir administratorės Bandu

Naujasis PLB valdybos 

pirmininkas Br. Nainys 
ir valdybos narys Vyt. 
Kamantas aptaria 
reikalus.

tės Kronienės pranešimai. "Pasaulio 
lietuvis" verčiasi sunkiai, reikia naujų 
prenumeratorių, reikia paramos. Žur
nalas yra rimtas, apima viso pasaulio 
lietuvių gyvenimą, o dabar jame 
plačiai aprašomas ir Lietuvos gyveni
mas.

Jaunimo reikalais pasisakė PLB 
Jaunimo sąjungos pirmininkas Paulius 
Mickus. Jis ateityje mato jaunimo 
aktyvumą, vis daugiau įsijungiant į 

■PLB veiklą,o taip pat ugdytini glaudūs 
bendradarbiavimo ryšiai su Lietuvos 
jaunimu.

Platų pranešimą padarė PLB Kultū
ros komisijos pirmininkė Irena Luko
ševičienė. Kultūriniai reikalai nėra 
lengvai sprendžiami. Trūksta lėšų, 
menkėja jėgos, pradėta naudotis 
Lietuvos talka. Tačiau esamose sąly
gose kultūrinė veikla buvusi gana 
gyva. Suruošta Šokių šventė, ansamb
liai keliavo į Lietuvą, Lietuvos svečiai 
viešėjo Kanadoje, Amerikoje ir kitur. 
Trūksta lėšų, tačiau kiek paremia 
Lietuvių fondas. Ateityje kultūrinė

Nukelta" f 7 P«-
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BEM>RUOMEi\ES BARBU BARUOSE•MOKYKLOS DRAUGAI" SYDNĖJUJE
Rugpjūčio 9 dieną Sydnėjaus’lietu

viai sulaukė pasiilgtos šventės - 
"Aušros" teatro spektaklio. Nuo 
paskutinio vaidinimo praslinko visi 
metai. Ne vienas su liūdesiu pagalvo
jom, kad tai turbut buvo paskutinis 
"Ažalos" pasirodymas: išsekom, pa
senom, sunku besitikėti... Ir štai - 
naujas vaidinimas, pilna salė žiūrovų, 
(jų tarpe stebinančiai daug jaunų 
žmonių), malonumas, šventė!

Vienoje iš spektaklio scenų: dailininkas (E. Karpavičius) ir Heinzo žmona 
(A. Jurkšaitienė).’

Scenoje Onos Maksvytienės reži
suota Liudviko Fuldos dviejų veiksmų 
komedija "Mokyklos draugai". Vokie
čių dramaturgas ir poetas L. Fulda 
gyveno 1862 - 1939 m. "Mokyklos 
draugai" parašyti 1897 m., taigi tai 
jau praeito šimtmečio veikalas, toli
mas šių laikų gyvenimo neišspren
džiamai sudėtingom problemom. Tur
būt kaip tik dėl to buvo lengva ne tik 
žaismingą veiksmą sekti, bet ir, iš 
nūdienos pasitraukus, rūpesčius pa
miršus, linksmai pasijuokti, pasi
džiaugti.

Komedijos turinys nesudėtingas: 
keturi vyrukai, buvę mokyklos drau
gai, jaunystėje pasižadėjo visą gyve
nimą ištikimai draugauti, neleisti 
pašaliečiams kenkti jų bičiulystei, 
ypač vengti moterų ir likti viengun
giais. Kai pirmo veiksmo pirmoje 
scenoje visi keturi, dabar jau suaugę ir 
profesijas įsigiję draugai susitinka, 
trys jau pasiruošę vestis ir tik 
ketvirtasis, Bruno, namų šeimininkas, 
pasiliko ištikimas jaunystės pažadams. 
Jis dabar jaučiasi draugų apviltas ir 
gailisi jų, kaip į didelę nelaimę 
įpuolusių. Antroj scenoj pasirodo ir 
visos trys sužadėtinės. Įsimylėję 
vyrukai svajoja apie tolimesnę glau
džią draugystę dalyvaujant ir busi
moms žmonoms, tačiau publikai aišku, 
kad moterytėms susidraugauti bus
"Musų Pastoge" N r.34 1992.8.24 

nelengva: vienos skrybėlaitė atrodo 
blogo skonio, kitos plaukai dažyti, 
trečioji per naivi... Bruno, likęs 
užkietėjusiu viengungiu, mato, kad 
draugų laukia vargas, bet jie patys, 
apakę iš susižavėjimo savo išrinkto
siomis, jaučiasi laimingi.

Antrame veiksme ■ pas viengungį 
Bruno susirenka jau trys jaunavedžių 
poros. Moterys, kaip ir reikėjo tikėtis, 
iš karto mirtinai susipyksta, kietai

po. padu prispausti vyrai palaiko 
žmoneles. Atrodo, kad ir jų pačių 
amžinoji vyriška draugystė tuoj iširs. 
Pagaliau, žmonų išvesti iš kantrybės, 
vyrai nutaria, kad savo’ pačių bičiu
lystės neatsisakys, o žmonas namie 
palikę, ir toliau susitikinės pas 
pažadams likusį ištikimą bičiulį. Deja, 
deja... IštikimasiiBruno nejučiomis ir 
pats įsimylėjo, *r kaip tik tada kai 
trys naujavedžiai ketina atsiremti į jo 
viengungišką stiprybę, jis parpuolęs 
ant kelių, pasiperša savo stenografis- 
tei.

Komedijos jumoras pasireiškia ne 
tiek situacijose, kiek sąmojingame 
dialoge ir. režisierės gražiai išryškin
tame, charakterių kontrastingume: 
Bruno - Arūnas Stašionis - išlepintas 
turtuolis, viską išmanantis, principuo
se ir veiksme sustingęs; Filipas - 
Arvydas Rupšys - svajotojas, išsiblaš
kęs, naivus, paskendęs "vidinėse 
simfonijose"; Heinzhs - Gailius Anta
naitis - narsiai šnekantis dailininkas, 
nieki#nesivaržąs, amžinai prasiskoli
nęs; Valdemaras - Edis Karpavičius - 
linksmas girtuoklėlis, savo kaily 
nesutelpąs tarškalas... Moterys - ne 
tik kontrastai viena kitai, bet ir savo 
išrinktiesiems partneriams: svajotojo 
Filipo žmona Amelija - Monika Migutė 
- kieta, kaip titnagas, pasipūtėlė; 
dailininko Heiinzb Toni -

psi. 4

Pastatymo "Mokyklos draugai" dalyviai. Nuotraukoje iš kairės: Modris 
Žvirblis, Audronė Jurkšaitienė, Gailius Antanaitis, Kristina Rupšienė, Edis 
Karpavičius, Monika Migutė, Arvydas Rupšys, Violeta Maksvytytė - Braach ir 
Arūnas Stašionis.

Audronė Jurkšaitienė - apie dailę 
nieko neišmananti ir ja nesidominti 
madinga panaitė; triukšmingojo Val
demaro Lisbeta - Kristina Rupšienė - 
ramutė, tylutė, kaimiška, bet, vai, 
kaip mokanti vyrą laikyti parištą ant 
virvutės... O labiausiai moterų bijan
tis Bruno krenta prieš tikrą moterį: 
vidinę ramybę suradusią, nepriklauso
mą, išdidžią, bet ir giliai mylinčią 
Dorą - Violeta Maksvytytė - Braach. 
Paminėtinas ir Stefanas - Modris 
Žvirblis - turėjęs mažesnę, bet puikiai 
atliktą mandagiai sustingusio, be 
žodžių pono mintis atspėjančio ir 
tikrai savo reikalų nepamirštančio 
tarno rolę.

Žiūrovų akiai malonu skoningos 
dekoracijos, kiekvienam charakteriui 
rūpestingai pritaikyti drabužiai, tin
kamas scenos apšvietimas. Apšvieti
mą tvarkė Raimundas Vingilis. Deko
racijų bei kostiumų autoriai progra
moje nenurodyti, taigi nuopelnas už 
tai skirtinas režisierei ir aktoriams.

Ypač malonu scenoje matyti jaunus, 
gražius veidus. Visi devyni komedijos 
vaidmenys atliekami jaunų žmonių. Iš 
jų du - Arvydas Rupšys ir Modris 
Žvirblis - gimę Lietuvoje, kiti septyni 
- Australijoje. Visi sugebėjo roles 
išmokti sklandžiai, įtikinančiai ir 
taisyklingai. Nepritrukome lietuviškai 
vaidinti sugebančių jaunų žmonių! 
Norisi priminti, kad žiūrovus pradžiu

ginę jaunieji aktoriai -neatėjo į

ADELAIDĖS PENSININKŲ KLUBE
Pirmoji šių metų Adelaidės pensi

ninkų klubo vakaronė įvyko rugpjūčio 
mėn. 1 dieną Lietuvių namuose.

Nežiūrint to, kad musų kraštuose 
pensininkų gana nemažai., bet šiuo 
metu visi lyg kregždės išskridę 
Lietuvon. O popietėn vis tik susirinko 
geras būrelis likusiųjų. Susirinkusius 
maloniai pasveikino klubo pirmininkas 
E. Dukas. Po to užgrojo puiki muzika 
ir prasidėjo malonus vakaras. Svečių 
tarpe galima buvo matyti ne vien tik 
pensininkus, buvo čia ir klebonas kun. 
J. Petraitis MItt, atitrūkęs nuo 
daugybės darbų; jis irgi rado laiko 
pabendrauti su savo parapijiečiais. 
Šokius pradėjo klubo pirmininkas E.

JUB1 LIEJI
Sydnėjaus "Aušros" tuntas kviečia 

jus, sesės ir broliai, dalyvauti musų 
ruošiamoje rajoninėje stovykloje. Ra
joninė vadija nutarė šią stovyklą 
paskelbti Jubiliejine ir atžymėti 
lietuviško skautavimo 75 - mėtį.

Stovykla, nuo 1993 m. sausio 2 iki 
10 dienos, įvyks "Camp Coutts" 
stovyklavietėje. Waterfall, netoli nuo 
Sydnėjaus. Prašome stovyklautojus! 
atvykti sausio 2 dieną prieš pietus ir 
išvykti 10 dieną, tuoj po vėliavos 
nuleidimo. Paskutinę dieną stovykloje 
pietų nebus.

Stovykloje veiks sekančios pasto-

Režisierė Ona Maksvytienė.

" Atžalos" teatrą iš nuobodulio ar 
neturėjimo ką veikti. Kiekvienas neša 
kasdieninių pareigų krūvą: gilinasi 
profesijoje, studijuoja, dirba, augina 
jaunas šeimas. 0 mokėjo ruoštis 
vaidinimui, rinktis į repeticijas iš arti 
ir toli. Arūnas Stašionis, berods, 
atvykdavo net nuo Wollongong'o! Ačiū 
jiems visiems! O ypač didelis ačiū 
režisierei Onutei Maksvytienei, nepa
bijojusiai milžiniško darbo naujų 
aktorių ieškant, juos suburiant, 
išlaikant ir sėkimingai paruošiant. 
Sėkmės dirbti*ir toliau!

Elena Jonaitienė

Nuotraukos Raimondo Jurkšaičio.

Dukas su žmona, o prie jų netruko 
prisijungti ir kiti. Pasišokus visi sėdo 
prie pietų ir kavos su pyragaičiais. 
Laikas slinko nepastebimai. Reikia 
pasakyti, kad pietūs valdybos šeimi
ninkių buvo paruošti puikiai ir joms 
priklauso visų dalyvavusių dėkingu
mas.

Vakaronės pabaigoje buvo surengta 
loterija, ją vedė klubo pirmininkas E. 
Dukas, talkinamas valdybos narių.

Laikas prabėgo gre’itai ir atėjo 
metas skirstytis, o skirstėsi visi 
galvodami, kad tokių renginių ateity
je tikrai galėtų būti ir daugiau.

Ona Baužienė, BEM

ST O V Y K L A 
vyklės: vilkiukų - paukštyčių, skau
čių, skautų, vyresnių skaučių, skautų 
Vyčių, skautininkų, skautininkių, 
akademikų skautų, tėvų. Paukštytės 
ir vilkiukai miegos barakuose, kiti - 
palapinėse. Palapines prašome atsi
vežti savo. Tėvai taip pat prašomi 
palapines ir kitus reikmenis patogiam 
stovyklavimui atsivežti kartu su 
savim, kadangi užsiėmimuose ir vir
tuvės darbuose tėvai nedalyvaus. 
Kasoien numatomi atskiri užsiėmimai 
skautininkams, skautininkėms ir vyr. 
skautėms bei vyčiams, į kuriuos 
kviečiami ir tėvai. Tųntininkė.
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KETVIRTOJI VIEŠNAGE LIETUVOJE
B. Stašionis 

Tęsinys iš praeito nr.
Išsiilgę savojo krašto,’ skrendame 

per pusę pasaulio pamatyti lyg 
relikviją tai, ką palikome.

Čia mus globoja giminaičiai, gyve
nantys naujame Kauno rajone, anais 
laikais vadintuose Eiguliuose, kur, 
atlikdamas karinę prievolę, 1936 m. 
dažnai turėdavau atvykti į šaudymo, 
manevravimo pratybas. Tada čia 
atlikdami pratimus puldavome ir 
gindavomės, daug kilometrų tekdavo 
šliaužti pilvu per griovius, purvą, kad 
saugiai, "nenukautas" pasiektum tiks
lą. Dabar čia pristatyta daugiaaukš
čių namų, lyg Niujorke, ir veltui 
mėginau surasti anuomet pamestą 
munduro sagą, už kurios praradimą 

Nuotrauka Br. Stašionio

buvau nubaustas du vakarus virtuvėje 
bulves skusti, nes kareiviui nevalia ką 
nors pamesti, kad ir pratimų metu!

Giminaičiai vis siūlė kur nors 
nuvežti. Pasirenkam Birštono kurortą, 
kur netikėtai sutinkam... sydnėjiškį dr. 
Irvį Venclovą su žmona Nijole, 
apsuptą jų giminaičių. Žinoma, ku
rortinės vietos dažnai surištos su 
daktarais, tad nėra ko stebėtis, kad 
pasaulis mažas...

Pagyvenę "komendantės" Nijolės 
(pusseserės) drausmėje, aplankę jos 
sergančią mamą (mano velionės 
žmonos Liudos seserį), rengiamės į 
tolimą Priekulę,, pas mano seserį 
Jadvygą, turinčią vilą Palangoje. 
Patyręs vairuotojas. Juozas vairavo 
"Žiguli" iki 100 km per vai. Pakeliui 
aplankėme Kryžių kalną, kuris žino
mas kaip unikalus savo šimtais 
tūkstančiais, o gal ir milijonais kryžių, 
pastatytų tautiečių padėkos ženklan 
Aukščiausiajam už Tėvynės globą.

įspūdis nepaprastas: kryžių kryže
lių visas miškas, o rožančių bei kitų 
relikvijų, krūvų krūvos... ir stebiesi 
žmogus, kad per 50 metų raudonųjų 
skerdikų valdžia neįveikė Lietuvos 
žmonių tikėjimo ir, kad Maskvos 
satrapų prievarta brukama Lenino - 
Stalino religija - komunizmas pasi
baigė totaliniu pralaimėjimu! Buvome 
sujaudinti to ką matėme, Jūratė ir aš 
paliekame ir savo pėdsakus: perkame 
du kryželius, o gabusis Juozas 
pasilypėjęs abu prikala' prie stam
besnio'kryžiaus; tai mūsų Australijos 
lietuvių palikimas ateinančioms kar
toms. Tebyloja jie, kad ir čia lankėsi 
išsiilgę savo krašto tautiečiai...

Ilgos kelionės išvaginti pasiekiam 
Palangą. Jūratė, pirmą kartą pama
čiusi Lietuvos Baltiją, brenda iki kelių 
į jūrą ir išdidžiai sako: "Ir aš 
maudžiausi Baltijoje!”

Priekulė mažas miestelis; čia gyve
no ir kūrė garsioji literatūros laureatė 
Ieva Simonaitytė, čia sukūrė savąjį 
šedevrą "Aukštųjų Šimonių likimą". 
•Namelyje, kuriame gyveno, įkurtas 
Jos vardo muziejus; daug nuotraukų, 
knygų, kūrinių.

Aplankau ir brolio Petro kapą. 
Išvargintas sibiriokas, išdirbęs Kras

nojarsko miškuose apie 24 metus, 
amžinas ligonis, suluošintas nuo sun
kaus darbo, paskutinius savo gyveni
mo metus išgyveno Priekulėje, tylus 
kaip pelė po šluota, nieko nesakyda
mas apie savo kančias, vis bijodamas 
antrojo raudonųjų arešto,, čia rado 
amžinojo poilsio vietą.

Apsistojome pas seserį Jadvygą. 
Namas dviejų aukštų - didelis 
palopius. Jos vyras (aš jį vadinu 
kapitonu) Marijonas laiko savo "Žigu
li" rūpestingai nušveistą - paruoštą 
eventualiai kelionei. Jis apveža jūros 
įlankos pakrantėmis, parodo Bismarko 
kanalą ir kitas įdomesnes vietas. Po 
dviejų dienų viešnagės grįžtame į 
Vilnių. Kelias labai geras, raudonųjų 
okupantų padarytas galutiniam Vaka

rų Europos užkariavimui ikf Atlan
to!!! Jei kas iki šiol galvoja, kad tai 
padaryta Lietuvos žmonių patogumui 
- laikas tą nuomonę pakeisti, juk visi 
žinome, kad Latvijoje ir Estijoje tokių 
gerų kelių nėra. Kodėl? Baltijos jūra 
užstoja kariuomenei kelią į Vakarų 
Europą!

VILNIUS
"Štai ir Vilnius ant kalvos, graži 

sostinė Lietuvos" - Jūratė ir Dalė, 
lydimi R ėdžio, vykstame į Gedimino 
pilį. Deja, ji uždaryta, tad važiuojame 
į Trakų pilį, stovinčią Galvės ežero 
saloje. Čia savo laiku buvo kunigaikš
čių Kęstučio ir Vytauto Didžiojo 
buveinė, anais sunkiais Lietuvos 
laikais. Jūratė plačiai išplėtusi akis 
lanko pokylių sales, kur kunigaikščiai 
priimdavo rusų kniazius, totorių 
chanus, kryžiuočių ordino magistrus; 
kur jų protingos galvos sprendė rytų 
ir vidurio Europos ateitį. Tai istorinės 
reikšmės salės - menės kur pykosi ir 
taikėsi didieji valdovai. Jos daug 
galėtų pasakyti jei prakalbėtų, tačiau 
sienos šaltos ir nebylios. Nėra jų 
didžiųjų, valdovų, Vytauto pulkų ir 
tik mintyse kartojasi Maironio žo
džiai: "Kada tik važiuodamas regėjau 
Trakus, man verkė iš skausmo širdis".

UKMERGĖJE
Ukmergėje pas brolį Aleksą tebu

vau tik tris dienas. Nykus miestukas. 
Savo laiku ten buvo įsikūręs 1 - mas 
pėstininkų DLK Gedimino pulkas, tad 
gyvenimas buvo gyvas, o dabar 
tematai skubančias krepšiais apsikro
vusias moterėles. Upė Šventoji plau
kia miestelio viduriu. Slogutis viešpa
tauja legendarinėje Vilkmergėje. Tik 
tos mergos paminklas šį tą pasako apie 
miestelio įsikūrimą ir seną jo praeitį. 
Aplink miestą didelis pušynas. Čia 
visa giminė surengė iškylą - kepėme 
skanius šašlykus, laistytus alumi.

JONAVOJE
Mano laikais Jonavoje gyveno 5000 

žmonių. Daugumoje jie buvo žydai, 
rusai ir lenkuojantys lietuviai, išimti
nai kalbėjusieji lenkiškai. Tais laikais 
tik įstaigose čia tegalėjai girdėti

Straipsnio autorius Br. Stašionis su 
dukra Jūrate prie gimtojo namo.

lietuviškai kalbant. Tokiai" padėčiai 
esant, brendo mintis, kad reikia ką 
nors daryti. Keli patriotiškos dvasios 
jaunuoliai ėmė ir nutarė atlietuvinti 
Jonavą. 1933 metelis jie įsteigė 
Jaunosios Lietuvos klubą, nusamdė 
patalpas. Čia vakarais susirinkdavo 
jaunimas. Netrukus įsitaisė stalo 
teniso stalą, o dar po kurio laiko klube 
jau veikė net ir skudučių sekcija. Po 
metų kitų klubas jungė virš 100 narių. 
Buvo tada organizuojami vaidinimai, 
iškylos į istorines vietas, rengti tada 
čia šokių vakarai ir kitos tautinės 
apraiškos.

Anksčiau lenkavęs jaunimas ėmė 
Stoti į klubo narius. Buvo netgi toks 
atvejis, kai vienas brolis įstojo į tą 
klubą, o kitas brolis ir sesuo priklausė 
lenkų klubo "Pochodnia" valdybai. 
Lietuvos rusas Efremovas būdavo eina 
gatve ir šaukia visu balsu, kad jo 
vaikai "iricikais" tapę - tarp savęs 
lietuviškai kalba. Sulietuvėjo Jonava 
tiek, kad didelė jaunimo dalis net ir 
gatvėje viešai tarp savęs kalbėti ėmė 
tik lietuviškai. Karo metais miestas 
buvo gerokai sugriautas ir gaisrų 
sunaikintas, beliko tik bažnyčia, 
progimnazija ir paštas, dar keletas 
mažų-senų namelių.. Dabar miestas 
išsiplėtė ir apsistatę tomis charakt
eringomis daugiaaukštėmis "dėžutė
mis", kurių čia priskaičiuojama iki 
50.000.

Jonava tai mano gimtasis miestelis, 
kur buvo pradėtas vargingas pradžios 
mokslas, vėliau progimnazija ir kaip 
gražus viesulas pralėkė svajingoji 
jaunystė .Čia išvaikščioti visi Jonavos 
slėniai, Neries pakrantės, Luokės 
šlaituose skintos kvapiosios žibuoklės: 
Visiems gražios jaunystės dienos... 
kiek prigalvota bei sukurta fantazijų, 
kiek turėta šviesių iliuzijų, o gyveni
mas savo darė...

Aplankiau savo gimtąjį Ragožių 
kaimą, kuriame tuomet gyveno 60 
šeimų. Būdavo išeina jaunimas vaka
rais į kaimo galą ir užtraukia dainą, o 

Darželio vedėja Zita ddržeiio svetainėje. Nuotrauka Br. Stašionio

kaimyninio Dijokiškių kaimo jaunimas 
atsako irgi daina. Taip ir traukdavo 
ištisą vakarą dainą po dainos. Dingo 
Lietuvos kaimai, dingo jų romantišku
mas ir idilija, beliko tik jų griuvėsiai 
bei viena kita besvyruojanti, užmirš
ta, niekam nenaudinga ir vieniša 
svirtis. Buvo sunaikintas lietuviškas 
kaimas, darbštūs jo gyventojai duon
daviai, pagrindinis Lietuvos ramstis, 
kadangi toks buvo įsakymas iš tautų 
pavergėjos Maskvos, kad visiems 
laikams būtų pamirštas tautiškumas, 
lietuviškoji dvasia ir gražūs papročiai. 
Skaudama širdimi ir ašarotomis akimis 
palieku gimtuosius Ragožius, kurių, 
tikriausiai, jau niekada daugiau nebe
teks pamatyti.

Apsistojame su Jūrate pas mano 
sesers dukrą Zitą. Tai vikri ir 
tvarkinga, pilna visokių gražių idėjų 
moteris - vietinio vaikų darželio 
vedėja. Darželis veikia garsiuoju 
Montesory metodu. Zitos kviečiami, 

-aplankome tą darželį. Nustebome 
pamatę jo tvarką, švarą ir drausmę 
toje mažųjų institucijoje. Didžiuliai, 
per visą sieną langai, krūvos įvai
riausių žaislų, žaidimų ir įrankių. 
Kadangi lankėmės poilsio metu, pa
matėme tai ko Australijos vaikų 
darželiai tikrai galėtų pavydėti ir 
pasimokyti iš jų. Švarios ir baltos 
lovelės kiekvienam darželio vaikui, 
paskirtu laiku vaikai jose nustatytą 
laiką turi ilsėtis, o vėliau jų laukia 
įvairiausi žaidimai, rateliai, pratimai. 
Visa tai vyksta nuolatinėje mokytojų 
ir auklėtojų priežiūroje. Susipažįsta
me su Zitos "štabu": visada besišyp
santi Loreta, švelni ir rūpestinga 
Danutė, kitos kuklios ir nuoširdžios, 
vaikų auklėjimui atsidavusios mote
rys. Beliko tik sveikinti darbščiąją 
Zitą ir jos bendradarbes, kad jų 
darželis yra puikiausias pavyzdys 
visoms kitoms tokioms institucijoms. 
'Darželį palikome išsinešdami džiaugs- “5 
mą širdyse - mažųjų likimas jame 
.paliktas tikrai patikimose rankose. 
įZitos vyras Petras dirba sunkvežimio 
'vairuotoju vietiniame baldų kombina
te.

Aplankėme mano sesę, kuri gyvena 
dar 1930 metais tėvų statytame 
name. Anuomet tie namai, pastatyti 
aukštumoje, tiesiog iš tolo švietė, o 
dabar, kelią iškėlus kone iki pat stogo, 
atsidūrė duobėje. Namui tam jau virš 

.60 metų, sumenkęs jis ir susmukęs, 

nepatogus - nėra jame nei vandentie
kio, nei kanalizacijos. Sesuo rūpinasi, 
kad jai duotų butą kur kitur, bet...

Tęsinys sekančiame nr.
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VARŽYBŲ VAKARAS GEELONGE

OLIMPINIS ĮKARŠTIS
Nežinau kaip dabar yra Australi

joje, ar olimpinės žaidynės Barselo
noje labai jaudina tautiečius, austra
lus? Čia, Lietuvoje, kada tiktai 
transliuojamos tiesiogines Lietuvos 
krepšinio rinktinės rungtynės, tada 
kone visa Lietuva sėui prie radijo 
imtuvų ar televizijos aparatų. Krep 
šinio įkarštis vėi pagavo Lietuvą, o 
jaudinasi ir karščiuojasi žmones tai 
net sunitu apsakyti. Viena aideiė 
krepšinio entuziastė, jau pagyvenusi 
moteris, kone orebeoama man pasakė: 
"Kodėl tie musų vyrai turi taip 
jaudinti ir nervuoti mus, kone visas 
rungtynes jie praaeda taip iėtai, 
daugiausiai pirmą pusiaikį praiaimi, o 
tik paskui atsigauna. Jeigu jie žinotų 
kiek tai mums kainuoja nervų, tai 
tikrai jau pasistengtų nuo pat 
pradžios''. Ką jau padarysi, kad taip 
yra ir laimė, kad jie dar laimi.

OLIMPIEČIŲ IŠLEISTUVESE. Musų 
bendradarbis A. Laukaitis kalbasi su 
AT pirmininko pavaduotoju K. Motie
ka. ________ .__________

Būnant su šia rinktine Kauno 
halėje, o vėliau Klaipėdoje, kur jie 
treniravosi, išsikalbėjus su visais 
keturiais treneriais, ypatingai su V. 
Garastu, pamačiau koks sunkus rink
tinės paruošimas. Suvažiavus visiems 
iš skirtingų komandų ir skirtingų 
trenerių paruošimo labai sunku per tą 
trumpą laiką pasiekti pilną komandos 
žaidimą. O Garastas man pasakė, kad 
po kiekvieno pirmojo puslaikio pralai
mėjimo ir pertraukos metu išaiškinąs 
pagrindines komandos klaidas;jis gana 
rūsčiai pasakydavo, kad juos stebi visa 
Lietuva ir jie turi nepadaryti Lietuvai 
gėdos. Gal paveikdavo tai, o gal ne 
tai, bet jie laimėdavo. Ir tikrai visa 
Lietuva stebi savo pirmuosius olim 
piečius, pirmą kartą atstovaujančius 
jau laisvą Lietuvą!

Jeigu Lietuvoje visas dėmesys 
nukreiptas į olimpiadą, tai kitas 
dalykas, pavergęs ne tik Lietuvą, bet 
ir buvusią Sovietų Sąjungą, yra 
Meksikos televizijos filmas "Ir tur
tuoliai verkia", rodomas per Maskvos 
televiziją. Tuo metu kai rodomas šis 
filmas, jei tiksliau, tai - daugiaseriji
nis filmas, taaa ištuštėja parduotu- 
vė^moterys viską meta ir bėga prie 
:elevizijos aparatų. Mokyklose net 
mokytojai su mokiniais randa laiko tai 
įamatyti... Žodžiu, aš dar niekur 
tokio masinio, ypatingai moterų 
ižkerėjimo nebuvau matęs. Filmo 
turinys kalba apie meilę, labai’ 
itęstas, todėl man, pamačiusiam porą 
tartų, visa meilė šiam filmui pasibai-

Mūsų Pastogė" Nr.34 1992.8.24 

gė, bet... buvo pasakyta, kad esu ne 
romantiškas ir apie žmonių meilę 
nieko nesuprantu. Gal ir teisybė, 
nežinau.

NĖRA ŠAMPANO
Spauda skelbė ir vėliau oficialiai 

buvo pranešta, kad be kitų prekių 
pabrangs ir gėrimai. Ir kas per grūstis 
prie gėrimų parduotuvių. Sako pinigų 
nėra... tačiau net pabrangus gėrimams 
prie oficialių parduotuvių sunku 
prisigrūsti, todėl tenka gėrimus pirkti 
komercinėse krautuvėse, arba kios 
kuose, mokant 20 - 30 rublių 
brangiau. Verčiant dolerine kaina vis 
tiek pigu. O šampano tai tikrai 
pritruko. Jeigu Australijoje žmonės 
šampaną geria tik iškilmingomis 
progomis ir jis labai mažai mėgiamas, 
gal tik išskyrus musų gerą draugę, 
didžiąją kovietę darbuotoją Tr. Dam
brauskienę, kuriai šampanas yra 
ypatingai taurus gėrimas, tai Lietuvo
je šampanas, kaip ir gėles - nepamai
nomi gyvenimo dalykai. Be šampano - 
vaišės jau ne vaišės, o be gėlių - ne 
gyvenimas... Net aš, atvykęs į 
Lietuvą, jau neskaitant moterų, net iš 
vyrų gavau tiek gėlių, kad rožėmis* 
visus pirštus susibadžiau. O dabar 
įsivaizduokit... jau kuris laikas neįma
noma gauti šampano. Pačio šampano 
Alytaus fabrikas pagamina pakanka
mai, tačiau nėra butelių, mat Alekso
to stiklo fabrikas (šalia mano gyven 
vietės), visai jų nepagamina. Priežas 
tis ta, kad iš Rusijos negaunamas 
specialus dolomitas, be kurio šampano 
butelių neįmanoma pagaminti, o jo per 
parą reikia net 15 tonų. Galbūt 
pagalba ateis per Kaliningradą (Ka
raliaučių), nes to miesto rusų 
fabrikams reikia bonkų konjakui ir 
degtinei, kurias gamina Aleksoto 
fabrikas, tai gal jie parūpins to 
dolomito. Tada tai jau Lietuvos 
šampano mėgėjai galės pilnai atšvęsti 
olimpiečių laimėjimus ar pralaimėji
mus.

DAUG NUSIKALTIMŲ
Jeigu prieš porą metų žmogus 

galėjai ramiai sau vaikščioti garsiąja 
Kauno Laisvės alėja arba Vilniaus 
Gedimino prospektu, ir lyg kokiame 
gražiame teatre stebėti gražiąsias 
lietuvaites (jos tikrai gražios ir 
madingai apsirengusios), gėrėtis jų 
lyg grožio parade gražiu pasirodymu, 
linksmu jaunatvišku juoku ir šypsena 
veiduose, tai dabar vakarais šios 
didžiosios miestų gatvės yra beveik 
visai tuščios, jeigu neskaityti plikai 
nusikirpusių (dabar čia tokia mada) 
jaunuolių, kurie ir karaliauja miesto 
viduryje. Sako, kad pavojinga pavie
niui, o ypatingai merginoms pasirodyti 
vakarais mieste. Kaip pranešė vidaus 
reikalų ministras P. Valiukas, nusi
kaltimų Lietuvoje nemažėja, nes dar 
nėra reikiamos teisinės tvarkos, 
keičiasi policijos kadrai ir dar reikės 
laukti pora metų, kol policijos 
akademija parengs reikiamus specia
listus. Palyginus su Latvijos ir Estijos 
respublikose esamais nusikaltimais, 
Lietuvoje procentiniai jų mažiau. 10 
tūkst. gyventojų Lietuvoje tenka 68,6 
procento, Latvijoje 105,8 procento, 
Estijoje 130,1 procento nusikaltimų.

Elektrėnuose vykusioje kaimo olim
piadoje teko išgirsti kaip ten šešta- 
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Liepos mėnesio pradžioje Geelonge 
įvyko tradicinis "Bowling" varžybų 
vakaras. Šį vakarą jau visa eilė metų 
kaip organizuoja sporto klubo "Vyt 
čio" valdyba.

Varžyboms pasibaigus, visi susirin
kome į Lietuvių namus. Čia įvyko 
nugalėtojų apdovanojimas, vyrų tarpe 
laimėtojais buvo Gerry Kucharski, 
moterų “ Anna Porter, berniukų iki 14 
metų amžiaus tarpe - Lukas Liebich, 
o iki 12 metų amžiaus - Trent Zent, 
tarp mergaičių iki 14 metų amžiaus - 
Enn Petigrovic, iki 12 metų amžiaus - 
Simone Doonan. Pirmąją Quiz Nr.18 
200 dolerių premiją ištraukė Anna 
Porter, antrąją 150 dolerių premiją - 

VAKARO METU. Nuotraukoje iŠ kairės: sporto klubo "Vyčio" pirmininkas St. 
Šutas, klubo iždininkas L. Bungaraa ir E. Lipčiene.

Nuotrauka Z. Vaiodkienės

dlenio vakarą, kada Šios šventės 
dalyviai šventė savo žaidynių pabaig
tuves, netoli esančioje "Disko" salėje 
garsieji policijos " Aro" vyrai sutvarkė 
ten buvusius mafijozus. Tai truko 
keletą minučių ir visi didieji Kauno, 
Vilniaus ir apylinkių mafijozai buvo 
taip greitai sutvarkyti, kaukes dėvin
čių "Aro" vyrų, kad jie net nesuprato 
ar čia perkūnas trankosi, ar naujas 
karas prasidėjo... Apie tai gražiai 
papasakojo į sportininkų išleistuves 
atbėgusios iš "Disko" salės merginos.

Ir man teko susipažinti su kai 
kuriais Kauno mafijozais. Su draugais 
vieną vakarą buvome didžiajame 
Kauno "Neries" viešbutyje, kurį 
dabar vakarais viduje ir iš lauko saugo 
policija. Mat čia, kaip man sakė,, 
esanti Kauno mafijozų būstinė. Po', 
vakarienės, kai mano draugai šoko,' 
nuėjau prie salės gale esančio baro 
pasižiūrėti kas ten dedasi. Begeriant 
alų, prie manęs priėjo kresnas, 
trumpai kirptais plaukais jaunas 
vyras, užkalbino. Klausė ar aš tas pats 
sportininkas, apie kurį buvo rašyta 
spaudoje. Pasakiau, kad tas pats. Tada 
jis man sako, kad galiu ramiai 
linksmintis, sportininkai yra mėgiami 
ir pan. Parodžiau ir savo ataugus, taaa 
jis pasakė, kad ir jie yra sveikintini. 
Taip jau draugiškai besikalbant, 
staiga jis manęs paklausė ar aš noriu 
merginos? Net nustebau, todėl pasa
kiau, kad jau vėlu ir mes tuojau eisime 
namo, o jis, net nepaklausęs, pirštu 
pamojo netoliese sėdinčioms trim 
tikrai gražioms, jaunoms, "mikro - 
mini" sijonukus dėvinčioms mergi-

AUKOS LIETUVOS 
OUMPIEČIAMS

Lietuvos reprezentantų Barselono
je dalyvavimo išlaidoms padengti 
LTOK - ui 50 dolerių aukojo A. 
Čižeika.

Nuoširdžiai dėkoju už auką.
J. Jonavičius

LTOK atstovas Austrai joje

Bred Porter, o trečiąją 50 dolerių 
premiją - Agota Jančiauskienė.

Vėliau visi vaišinosi kepsniais; juos 
nepavargdami kepė Edis Koszela ir 
Brian Freemantle. Bandė visi laimę ir 
loterijoje.

Vakaro metu taip pat buvo atsi- 
sveikinta su Ema ir Stasiu Lipčiais, 
kurie išvyko gyventi į Lietuvą. 
Palikėjome jiems visi sveikatos ir 
sėkmės, pasiryžus grįžti į savo 
Tėvynę.

Popietei pasibaigus, išsiskirstėme 
maloniai praleidę laiką iki sekančio 
karto...

Geelongo lietuvių sporto 
klubo "Vyčio" valdyba

noms, kurios tuoj atėjo prie musų. 
"Pasirink kurią nori", - paskė jis. 
Apstulbau ir pasakiau, kad mes jau 
tuoj eisim namo ir jo "paslaugomis" 
tikrai pasinaudoti negalėsiu. "Gerai, - 

pasakė mano naujas sargas, - jei busi 
kitą’kartą, tai jau būsime pažįstami."

įdomu tai, kad kitame salės gale 
matėsi uniformuotų policininkų, ku
rie, atrodo, čia gerai sutaria su šiais, 
jaunais vyrais, tokiais nuoširdžiais 
užsienio sportininkams, kad net savo 
merginas jiems pasiūlo... Ar nereikės 
tik kitą kartą susigundyti ir jų 
paslaugomis pasinaudoti?

LIETUVOS PASAS
Būdamas Australijoje norėjau pra-. 

dėti tvarkyti dokumentus lietuviško 
paso gavimui. Vėliau pagalvojau, 
važiuosiu į Lietuvą, tada ten ir 
susitvarkysiu. Žinoma, ir susitvarkiau. 
Jau turiu gražų, žalią, Lietuvos 
Respublikos pasą. Tačiau aš patariu:, 
kas gali tokį pasą gauti Australijoje, 
gaukite, nes tai lengviau ir papras
čiau. Man reikėjo aplankyti net 
keturias skirtingas įstaigas, ir dar 
penktoje - taupomojoje kasoje (kurio
je eilės puskilometrinės) susimokėti 
40 rb., gauti kvitą, jį vėl atgal atvežti 
ir jau ketvirtoje vietoje pasiimti pasą. 
Nenorėjo net mano australiškų nuo
traukų priimti, nes, sako, jos visos turi- 
būti vienoje vietoje, o tada jas- 
išsikirps pagal savo dydį. Gerai, kadv 
tarptautiniai žurnalisto dokumentai 
čia vertinami! Juos parodžius, ir dar' 

pasakius, kad bus apie tai parašyta 
plačiai pasaulyje, suminkštėjo biuro
kratinių tarnautojų širdys ir jie tave 
paleidžia toliau. 0 čia vaikščiodamas 
pakeliui buvau sutikęs kelis Australi
jos lietuvius, kurie tik numojo ranka ir 
pasakė, kad pasus bandys gauti 
Australijoje.

Pasas Lietuvoje gal ir naudingas, 
nes viešbutyje užsiregistravus su 
lietuvišku pasu, moki gal tik trečdalį 
kainos, o važiuojant i Sovietų

Nukeltą į 7 psi.
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veikla vis tiek išsilaikys.
Ir kitų PLB valdybos narių praneši

mai buvo įdomus, drauge nusakantys 
ketverių metų veiklą. Pirmininkas dr. 
Bieliauskas savo sveikinimo žodyje 
pradedant seimą, o vėliau pranešime 
ir svarstant klausimus, išsakė gana 
būdingų PLB veiklos bruožų, už 
kuriuos, esą, anksčiau ir pylos gavęs, 
kada buvo bandoma sugriauti geležinę 
sieną su Lietuva.

Keturių seimo dienų eigoje dar 
išklausėme įdomią dr. Bieliausko 
paskaitą apie "Tautybės beieškant 
naujoje laisvėje - Lietuvoje ir 
išeivijoje".

PLB praeities, dabarties ir ateities 
svarstymuose išklausyta PLB Struktū
ros ir funkcijų komisijos, Švietimo 
komisijos, Kultūros komisijos. Visuo
meninių reikalų komisijos įdomių 
svarstymų.

Kiekvienoje komisijoje kalbėjo po 
keletą bendruomenės atstovų. Kiek
vienas išsakė savo požiūrį diskutuo
jamu klausimu, ieškota geriausio 
sprendimo. Gaila, kad šio rašinio 
apimtis neleidžia išsamiai aptarti 
kiekvienos komisijos svarstytą prob
lemą bei jos autorių.

Suglaustai butų galima pasakyti, 
kad svarstant problemas, įšryškėjo 
buvusi, esama ir būsima PLB ir Kraštų 
bendruomenių veikla. 0 ta veikla, be 
abejo, išplauks iš kiekvieno krašto 
gyvenimo sąlygų. Nutarta: PLB buvo, 
yra ir bus! Jos uždaviniai, kiek pakitę, 
išliks ilgiems laikams, kaip ir pati 
išeivija.

Seimo metu kalbėjo Lietuvos Minis
tras pirminninkas Gediminas Vagno
rius, Kultūros ir švietimo ministras 
Darius Kuolys. Svečiai šį kartą parodė 
didelį nuoširdumą, atvirumą, labai 
vertino išaivijos LB veiklą,dėkojo už 
teiktą Lietuvai pagalbą, įvertino 
išeivijos kultūrinę, visuomeninę veiklą 
ir didelį įnašą politinėje veikloje, 
padedant Lietuvai atgauti nepriklau
somybę.

Paskutinę, seimo dieną vyko vadina
mosios apvaliojo stalo diskusijos, 
tema: "Lietuva ir išeivija, Jūs ir Mes, 
o gal tik Mes." 
Baigiamosiose diskusijose, nors ir prie 
pailgo stalo, dalyvavo mūsų žymūs 
bendruomenininkai: Algimantas Ge
čys, JAV K V pirmininkas. Vytas 
Maciūnas, Viktoras Martišius, Bronius 
Nainys, Angelė Neisienė, Horacijus

^SPORTAS
Atkelta iš 6 psl.

PR. MIKULIČIAUS (MIKAUS) 
BOKSO KLUBAS

Sąjungą, nereikia kol kas jokios vizos. 
Gi skrendant iš čia kur nors "Lithua
nian Airlines" daug pigiau kainuoja. 0 
ir šiaip malonų pajusti, kad tave dar 
skaito lietuviu.

Liepos 24 dieną Kauno sporto 
muziejaus salėje buvo įsteigtas Prane 
Mikuličiaus vardo bokso klubas. Daly
vaujant Kauno miesto sporto vado
vams, bokso treneriams ir atskiriems 
sportininkams bei Prano artimiesiems, 
giminėms ir jo našlei Genutei, 
atvykusiai iš Melburno, buvo oficialiai 
atidarytas ir Kauno merijoje užregis
truotas šis bokso klubas. Pirmininkas 
ir pagrindinis steigėjas yra Gintaras 
Mikuličius, Prano brolio sūnus. Jis yra 
vienas iš jaunųjų Lietuvos boksininkų, 

Žibąs ir Kultūros švietimo ministras 
Darius Kuolys. Vadovavo PLB pirmi
ninkas dr, Vytautas Bieliauskas.

Šios svarstybos buvo bene pačios 
svarbiausios. Kalbėtojai atvirai žve
lgė į Lietuvos lietuvių ir išeivijos 
lietuvių dabartinius santykius. Lietu
va mažai pažįstanti išeiviją, o išeivija 
Lietuvos lietuvius. į išeiviją žiūrima, 
kažkaip su nepasitikėjimu, o atvyks
tančius profesorius talkintipriima įta
riai, nenori patarimų, pamokymų, o 
gal tik daugiausia paramos - pinigais.

Išeivija neturėjo galimybių per 5 
dešimtmečius arčiau bendrauti su 
Lietuva, jos žmonėmis dėl okupantų 
varžtų, o bandžiusieji bendrauti, čia 
buvo apšaukiami net tėvynės išdavi
kais. Tai neartino išeivijos su tauta, 
bet tolino, dėl to ir šiandien esame 
"Mes ir Jūs", o kaip tik dabar, Lietuvai 
atgavus nepriklausomybę, turime būti 
tik "Mes", viena tautos dalis, siekianti 
bendrų tikslų - sakė Bronius Nainys.

Kiekvienas kalbėtojas savo žodį 
iliustravo pavyzdžiais, pergyvenimais 
ar ištraukomis iš spaudos . Svečias 
Darius Kuolys gėrėjosi išeivijos įnašu, 
reiškė viltį, kad laikas išlygins, vieni 
kitus arčiau pažinsime, susigyvensi
me, nes esame vienos tautos vaikai, 
tik dešimtmečiais gyvenę skirtingose 
sąlygose ir ateityje turime būti tik 
"Mes".

Seime buvo išrinkta nauja PLB. 
valdyba. Jos pirmininku išrinktas inž.
Bronius Nainys, vicepirmininku dr. 
Petras Kisielius, inž. Vytautas Ka- 
mantas, Rimas Česonis, Vacys Gar- 
bonkus, dr. Vitalija Vasaitienė ir 
Baniutė Kronienė.

PLB valdybos centras - Čikaga, 
Lemontas, PLB centras.

Seimo metu, rengimo, komiteto 
pirmininko B. Nainio paprašytas, 
žurnalistas Jurgis Janušaitis suorgani
zavo ir vadovavo spaudos konferenci
jai su ministru pirmininku G. Vagno
rium. Konferencijoje dalyvavo 26 
spaudos ir radijo atstovai, tarp jų 
Amerikos balso atstovai. Konferenci
ja truko 1 vai. Buvo pateikta gana 
įdomių konkrečių klausimų, į kuriuos 
svečias atsakė išsamiai.

Pabaigoje Jurgis Janušaitis pade-' 
ko jo premjerui ir PLB pirmininikui dr. 
V.Bieliauskui už dalyvavimą konfe
rencijoje.

Seimas baigtas Lietuvos himnu. Tai 
buvo darbingas seimas, kuris nustatė 
PLB ateities veiklos gaires, jomis ir 
vadovausis naujoji PLB valdyba.

anksčiau buvusioje Sovietų Sąjungoje 
laimėjęs spartakiados sidabro medalį, 
į šį oficialų klubo atidarymą buvau 
pakviestas ir aš. Savo kalboje plačiai 
nušviečiau savo gero draugo ir mūsų 
iškilaus sportininko Prano Mikuličiaus 
(Mikus) gyvenimą, pasiekimus ir 
lietuvio sportininko bei Lietuvos 
vardo iškėlimą Australijoje ir Pietry
čių Azijoje, kur jis buvo bokso 
čempionas. Klubo atidaryme kalbėjo 
Prano žmona Genutė, ji įteikė 
čempiono diržą. Vėliau kalbėjo Kauno 
miesto sporto vadovai, žinomas bokso 
treneris Z. Albrechtas, pats klubo 
pirmininkas, ilgametis Sibiro kankinys 
Prano brolis, sesuo. Jie džiaugėsi, kad 
Pranas buvo žinomas Australijoje ne 
tik tarp savo draugų, bet ir australų 
tarpe, kurie jį labai mėgo. Naujasis 
Prano Mikuličiaus vardo bokso klu
bas ateityje stengsis padėti jaunie
siems Lietuvos boksininkams, juos 
treniruoti ir norėtų su Australijęs 
lietuviais, sportininkais bei Prano 
draugais palaikyti artimus ryšius.

Mielam draugui

A. + A. Pranui Pankevičiui
mirus, jo gyvenimo draugę Bronelę ir visus gimines Lietuvoje skausmo 
valandoj giliai užjaučiame ir drauge liūdime. ,

Leonardas ir Onutė

A. t A. Vosiliui Jeršovui
mirus, žmonai Sofijai, dukroms Alytei ir Nijolei su šeimomis reiškiame 
užuojautą ir kartu liūdime. -

Sydnėjaus Lietuvių klubo nariui

A. + A. Stasiui Jarmalauskui
mirus, nuoširdžiausią užuojautą artimiesiems ir draugams reiškia

Liepos 26 d. Lėverių šeima iš St. Marys, N.S.W., prisiminė prieš metus mirusį 
Antaną Lėverį. Ta proga kun. P. Martūzas pašventino a.a. Antano Lėverio 
paminklą Rookwoodo kapinių lietuvių sekcijoje.

Nuotrauka A. Kramiliaus

Vakare, po seimo PL centro 
posėdžių salėje įvyko iškilminga 
vakarienė, kuriai vadovavo adv. 
Laima Nainytė Sušinskienė. Kalbas 
pasakė: atsisveikinimo - PLB pirmi
ninkas dr. Vytautas Bieliauskas, o 
savo veiklos credo išsakė naujasis PLB 
pirmininkas Bronius Nainys.

Maldą sukalbėjo vysk. P. Baltakis,

Aukos 
„Mūsų ‘Pastogei“
J. ir P. Mockūnai ACT $15
J. Vitartas ACT $5
V. Patašius NSW $25
V. Deikus NSW $5
E. Kablane Vic. $10
A. Skirka NSW $5
L. Skapinskas Vic. $25
dr. V. Viliūnaitė NSW $35
V. Žeimys NSW $10

Nuoširdžiai dėkojame aukojusiems.
Redakcija

Jonas, R. ir J. .Dagiai, 
V. ir J. Lazauskai

Klubo valdyba 
I ................. ............ .

A.A. VOSILIUI JERŠOVUI 
mirus, vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" 

: aukoja 15 dolerių.
Dagiai, St. Albans

dėkodamas Apvaizdai už sutelktas 
malones, sprendžiant svarbius išeivi
jos lietuvių klausimus. Premjeras 
Gediminas Vagnorius įteikė dovanas 
V. Bieliauskui ir B. Nainiui, drauge 
tardamas padėką, už taip rūpestingai 
suorganizuotą seimą.

Linkėtina, kad naujoji PLB valdyba 
ištvertų sunkiuose PLB darbo baruo
se.

NORI SUSIRAŠINĖTI
Šešiolikos metų mergina norėtų 

susirašinėti su lietuviais Australijoje. 
Rašyti galima anglų ’ ir lietuvių 
kalbomis. Rašyti:

Gintaute Vasiliauskaitė,
Taikos pr. 33 - 6,
Kaunas 233009, Lietuva.

IEŠKO
Pranas Paškevičius ieško Povilo 

Kmeliausko, gyv. Australijoje, Armi- 
dale ar Melbourne.

Žinančius prašome rašyti: P. Paš
kevičiui, Sukilėlių pr. 94 - 51, Kaunas 
3000, Lietuva.

"Mūsų Pastogė" Nr.34 1992.8.Ž4 psl. 7
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SYDNĖJUJE 

PRANEŠIMAS
METINIS SUSIRINKIMAS

Sydnėjaus lietuvių moterų sociali
nės globos draugijos metinis susirinki1- 
mas įvyks š. m. rugpjūčio mėn. 23 
dieną, 2 vai. p.p. Lietuvių namuose, 
Bankstowne. ,

Kviečiame visas Draugijos nares ir 
'prijaučiančias kuo skaitlingiau daly
vauti. Bus renkamas nario mokestis, 
priimamos naujos narės.

Po susirinkimo pavaišinsime kavute 
ir pyragais.

Sydnėjaus lietuvių moterų 
soc. globos draugijos 

valdyba

SLIDININKŲ DĖMESIUI
Šių metų Australijos lietuvių 

žiemos sporto šventė įvyks rugpjūčio 
29 dieną Smiggin Holes.

Šventės dalyviai prašome regis
truotis penktadienį, rugpjūčio 28 d.: 
vakare, Aalberg Chalet Kirwan Close, 
Jindabyne. Pavėlavusieji galės užsire
gistruoti šeštadienį prieš varžybas, iki 
9.30 vai., prie Smiggin Holes Skiing 
School.

Šeštadienio vakare įvyks dovanų 
įteikimas ir bendra vakarienė Aalberg 
Chalet.

Asmenys, kurie negyvensite Aal
berg Chalet ir norėsite dalyvauti 
vakarienėje, prašome pranešti rengė
jams iš anksto.
Pranešti D. Kriaucevičiui, tel, 796 
8573, arba, V. Binkiui tel. 636 9785. 
P.S.

Atkreipkite dėmesį: "Mūsų Pasto
gės" 31 - me numeryje išspausdintame 
skelbime padaryta klaida dėl vakarie
nės užsakymo. Šiame skelbime tekstas 
teisingas.

Sydnėjaus lietuvių sporto klubo.
"Kovas" šventės rengėjai
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Meibourno "Džiugo" tunto skautų 
tėvų komitetas kviečia visus apsilankyti į

PAVASARIO BALIŲ
kuris įvyks rugsėjo 5 dieną (šeštadienį), 7.30 vai. vakaro Lietuvių 
namuose.

Baliaus metu gros orkestras " Dabar”, bus karšta vakarienė, loterija 
ir programa.

Bilietai kainuos po 20 dolerių, moksleiviams - 10 dolerių.
Stalus galima užsisakyti pas D. Lynikienę tel. 848 5663. ,

Rengėjai

Rugsėjo mėn. 13 dieną (sekmadienį), 1 vai. po pietų Sydnėjaus 
lietuvių namuose pensininkų klubas "Neringa" ruošia metinę 

PASILINKSMINIMO POPIETĖ
Popietės metu jūsų laukia geras švediškas stalas, kavutė ir 

pyragaįčiai, vyks loterija, bus rengiama programa ir šokiai su gera 
muzika.

Šoksim, trypsim ir linksmi būsime, į musų tarpą kviečiame visus 
jaunus ir vyresnius, iš toli ir iš arti.

įėjimas su pietumis - 12 dolerių; be pietų, su kavute - 4 doleriai.
Bilietus galima užsisakyti klube "Neringa", prie įėjimo į popietę 

arba pas klubo valdybos narius tel. 821 1780 ir kasininką tel. 642 7023.
"Neringos" valdyba
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EASTERN EUROPE KELIONIŲ BIURAS
METAI SKIRTI VILNIAUS LANKYMUI

. Esant labai žemoms oro kelionių kainoms, 1992 ji yra metai, kuriais 
tikslinga aplankyti Lietuvą arba pasikviesti gimines, draugus, kad 
apsilankytų Australijoje.
* VILNIUS, SPECIALIAI LUFTHANSA - geriausia oro linija 
tiesioginiai į Vilnių - 1,860 dolerių ten ir atgal. Nuostabi vertė,., kitas 
pasirinkimas vykti SAS, FINN Al R lėktuvais.
* ATSIK V1ESK1TE GIMINES į AUSTRALIJĄ. Giminės gali jus 
aplankyti Kalėdų metu; kelionė iš Maskvos 1750 dolerių ten ir atgal. 
Emigranto bilietas 930 dolerių (į vieną pusę); specialus viršsvorinio 
bagažo mokestis.
* SPECIALI KELIONĖ APLINK PASAULĮ, įskaitant Kanadą arba 
JAV į jūsų lankomų vietų sąrašą.

Geriausių kainų bilietai...
Skambinkite dėl smulkesnės informacijos.

* BUTAI - KAMBARĮ Ai-VIEŠBUČIAI - jūsų paslaugoms Lietuvoje. 
Galimas automašinų nuomavimas.
* KITI PATARNAVIMAI: sveikatos draudimas jūsų svečiams 
Australijoje; maisto siuntiniai; viršsvoriniam bagažui spec, kainos, jo 
paėmimas iš namų.

Sydnėjuje kreipkitės į: Rosąarba Barbora (02) 262 1144 (galima ir 
šeštadieniais 9-12 vai.) SYDNEY: 75 King Street (City).

Melbourne kreipkitės į: Vicki arba Lubą (03) 600 0299 (galima ir 
šeštadieniais 9-12 vai.) MELBOURNE: 343 Little Collins St.

Brisbanėje kreipkitės į: Ray - (07) 229 0716.
BRISBANE: 131 Elizabeth St. City.

EASTERN EUROPE TRAVEL
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rSYDN^AŪŠ LIETUVIŲ |
I NAMUOSE I

16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel 708 1414 }

UŽ VISKĄ TIK 15 DOLERIŲ! 
ŠĮ VAKARĄ ILGAI ATSIMINSITE! 
IŠ ANKSTO UŽSISAKYKITE STALĄ!

METINIS KLUBO BALIUS
įvyks šeštadienį, rugsėjo 26 d., 

8.00 vai. p. p.
GROS PUIKUS

KONTINENTINIS ORKESTRAS

PASAKIŠKA PROGRAMA 
KARŠTA VAKARIENĖ 

M VELTUI GERAS VYNAS

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

+ Fimerals of Distinction +
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N. S. W. 
Tel. 724 5408. "Veikia 24 valandas per parą.
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