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[LIETUVOS ĮVYKIU fiPŽVfiLGfl
J. MAJOR LANKĖSI 

VILNIUJE
Rugpjūčio 2 dieną trumpam 

vizitui j Vilnių buvo atvykę Didžio
sios Britanijos ministras pirmi
ninkas John Major ir vidaus reika
lų ministras Douglas Hogg. Per 
penkias valandas užtrukusį vizitą 
jie susitiko su Lietuvos prezidentu 
A. Brazausku ir visų trijų Baltijos 
valstybių ministrais pirmininkais. 
Ministras D. Hogg taip pat susitiko 
su Seimo opozicijos vadu V. Lands
bergiu. Pasitarimuose tarp Brita
nijos premjero ir Baltijos šalių 
vadovų buvo kalbama apie 'jų 
santykius su Europos Sąjunga ir 
kaimyninėmis valstybėmis, ap
tartos ekonominės reformos. J. 
Major sakė esąs nustebintas 
pažanga padaryta reformuojant 
Lietuvos ekonomiką ir pasveikino 
visas tris Baltijos respublikas, kad 
jos sudarė laisvos prekybos sutartis 
su Europos Sąjunga ir įsijungė į 
NATO planą „Partnerystė taikai“. 
Jis pritarė Baltijos šalių pastan
goms tapti asocijuotomis Europos 
Sąjungos narėmis. Jis taip pat 
paragino Baltijos valstybes pačioms 
rūpintis savo saugumu - ne tik 
galvoti apie įstojimą į NATO, bet ir 
pilnai išnaudoti „Taikos part
nerystės“ plano siūlomas gali
mybes.

Savo pasisakymais per spaudos 
konferenciją Vilniuje Britanijos 
ministras pirmininkas nenustebino 
baltijiečių. Jis kalbėjo abstrakčiais 
klausimais dėl kurių latviai ir estai 
norėjo aiškumo ir gana tvirtai 
pasisakė ten, kur galėjo kalbėti 
abstrakčiai. Kalbėdamas apie 
galimą NATO išplėtimą, Britanijos 
premjeras tik pakartojo JAV 
prezidento Clinton Rygoje pasa
kytus žodžius, kad NATO plėsis, 
tik neaišku kada ir kaip plačiai. 
Anot jo, skubėjimas čia galėtų 
pažeisti Rytų - Vakarų balansą. Jis 
nedavė vilčių baltijiečiams tapti 
NATO narėmis kartu su Lenkija, 
kuri tikisi būti priimta į NATO iki 
2000 - ųjų metų.

Į labai konkretų žurnalisto 
klausimą ar Didžioji Britanija gins 
Baltijos valstybes Rusijos agresijos 
atveju, J. Major atsakė, kad Didžioji 
Britanija labai suinteresuota 
Baltijos valstybių nepriklausomybe 
ir, kad agresijos atveju ji ir kitos 
Vakarų šalys pareikštų Rusijai 
griežtą protestą. Jis pažymėjo, kad 
svarbus nepriklausomybės garan
tas yra ekonominiai ryšiai su 
Vakarais ir pasisakė už tokių ryšių 
stiprinimą. Paklaustas ar Didžioji 
Britanija negalėtų pasekti Baltijos 
valstybių pavyzdžiu ir pareikalauti 

Kaliningrado srities demilitari- 
zavimo, J. Major kalbėjo labai 
atsargiai ir vengė į šį klausimą 
atsakyti. Tačiau dėl karinio tranzito 
per Lietuvą Britanijos premjeras 
pasisakė labai aiškiai ir atvirai: jis 
mano, kad sutartis dėl karinio 
tranzito per Lietuvą atitiktų 
Lietuvos interesus ir tikisi, kad 
tokia sutartis artimiausiu metu bus 
pasirašyta. J. Major visai nekalbėjo 
apie Rusijos poziciją tranzito 
klausimu ir nepasmerkė Maskvos 
už tai, kad ji sieja tranzito) sutarties 
pasirašymą su ekonominių sutarčių 
ratifikavimu.

Nėra abejonės, kad Lietuvos 
vadovai pasinaudos nedvipras
miška Britanijos premjero parama, 
sprendžiant tranzitio sutarties 
klausimą. Netrukus po J. Major 
išvykimo Lietuvos ministras pir
mininkas A. Šleževičius tvirtino, 
kad Britanijos lyderis ragino 
Lietuvą nedelsiant pasirašyti 
karinio tranzito sutartį su Rusija. 
-Seimo opozicijos lyderio manymu, 
tai netikslus Anglijos premjero 
pasisakymo interpretavimas. J. 
Major pasakė, kad jis „tikisi“, jog 
Lietuva greitai galės rasti susi
tarimą su Rusija šiuo klausimu“, 
sakė V. Landsbergis. Opozicijos 
lyderis pastebėjo, kad nė viename 
svečio iš Anglijos pasisakyme nėra 
siūlymo įteisinti Rusijos karinį 
tranzitą per Lietuvą. Jis taip pat 
atkreipė dėmesį į tai, kad šito turi 
siekti abi valstybės - Lietuva ir 
Rusija. Todėl iš pono J. Major 
pasisakymo nereikėtų daryti didelio 
politinio kapitalo, sakė V. Lands
bergis.

VYRIAUSYBĖS SPAUDOS 
KONFERENCIJA

Rugpjūčio 4 d. Vilniuje, Vyriau
sybės rūmuose įvykusioje spaudos 
konferencijoje, be premjero A. 
Šleževičiaus ir dviejų ministrų, 
dalyvavo ir tarptautinių finansinių 
organizacijų atstovai. Tarptautiniai 
ekspertai, tarp kurių buvo Tarp
tautinio Valiutos Fondo vykdomasis 
direktorius, fondo misijos vadovas, 
fondo atstovas Lietuvoje, taip pat 
Pasaulio banko vyresnysis ekono
mistas, vienu balsu gyrė Lietuvos 
pasiekimus vykdant ekonominę 
reformą. Užsienio ekspertų nuomo
ne, reformuojant mikroekonomiką 
Lietuvoje pasiekta daugiau, nei 
daugelyje kitų reformą vykdančių 
šalių. Tačiau jiems nepatinka ką 
tik padidinti muitų tarifai įveža
miems į Lietuvą maisto produk
tams. Taip pat jie neigiamai 
atsiliepė apie konservatorių siū
lomą referendumą.

Ministras pirmininkas A. Šleže

vičius žurnalistams pranešė, kad 
Vyriausybė, kartu su TVF atstovais, 
šiuo metu rengia ekonominį memo
randumą. Jame bus išdėstyti 
Lietuvos Vyriausybės įsiparei
gojimai ir būsimi TVF kreditai 
Lietuvai sekantiems trejiems 
metams. Kaip sakė A. Šleževičius, 
tikimasi, kad TVF direktorių 
valdyba šį memorandumą aprobuos 
šių metų spalio mėnesį. Lietuvos 
premjeras gynė nutarimą padidinti 
muito tarifus importuojamiems 
maisto produktams, sakydamas, 
kad tokiu būdu norima padėti 
vargstantiems Lietuvos žemdir
biams. Pasak jo, naujų tarifų lygis 
atitinka tą, kuris buvo sutartas 
derantis dėl laisvos prekybos 
sutarties su Europos Sąjunga. 
Kasmet tarifai bus mažinami ir po 
6 metų visai pranyks. Per tą laiką 
Lietuvos žemdirbiai turės priprasti 
prie konkurencinės kovos, sakė A.- 
Šleževičius.

PAKEISTAS MOKESČIŲ 
ĮSTATYMAS

Nuo rugpjūčio mėnesio 1 d. 
įsigaliojo Pridėtinės vertės mokes
čio (PVM) įstatymo papildymas. Juo 
numatyta, kad žemės ūkio pro
dukcija ir maisto produktai bus 
apmokestinti 9% PVM tarifu. 
Norėdama išblaškyti gyventojų 
nuogąstavimus dėl naujo maisto 
kainų pakilimo, Žemės ūkio minis- 
terij a paskelbė oficialų pareiškimą, 
kuriame teigiama, jog įvedus PVM 
ir maisto produktus, jų kainos 
pakils labai nedaug. Žemės ūkio 
ministerijos sekretorius V. Po - 

liūnas Laisvosios Europos radijui 
sakė, kad įvedus PVM maisto 
produktams, maisto perdirbimo 
įmonės įsijungs į mokesčių aps

kaitos grandinę. Joms bus grąži
namas jau sumokėtas 18% mokestis 
už nepirktus grūdus, gyvulius, 
energiją. Tuo būdu sumažės maisto 
produktų savikaina, todėl pridėjus 
naują mokestį, kainos turėtų tik 
nežymiai pakilti. Pavyzdžiui, 
pienas iš Panevėžio pieninės 
pabrango tik 2%, sakė V. Poliūnas.

Tačiau Vilniuje ir daugelyje kitų 
miestų mėsos ir pieno produktų 
kainos iš karto pašoko 9%. Anot V. 
Poliūno, tai esą dėl to, kad daugelis 
maisto perdirbimo įmonių neper
skaičiavo savo produkcijos savi
kainos, bet paprasčiausiai pridėjo 
9% prie buvusių kainų. Jos nusi
žengė kainodaros principams ir 
prieš jas bus imamasi sankcijų, 
tikino ŽŪM sekretorius V. Poliūnas.

Kitokia padėtis yra su duonos 
gaminiais. Miltams nebuvo tai
komas PVM, tad įvedus naują 
mokestį duonos kainos turėtų 
padidėti maždaug 9%. Tačiau ŽŪM 
siūlys Vyriausybei netaikyti duonos 
produktams PVM kol nebus nau
dojami šių metų derliaus grūdai. 
Akcinės bendrovės „Vilniaus duo
na“ generalinis direktorius P. 
Leončikas Laisvosios Europos 
radijui sakė, kad jo bendrovės 
gaminamos duonos kaina nepakils 
nei ryt, nei poryt, nes taip sutarta 

su ŽŪM pareigūnais. Jis pastebėjo, 
kad Vilniuje duonos kaina žemiau
sia. Anot jo, tai galbūt todėl, kad 
visos valdžios duonos kainą sieja 
su politika. Kiekvieną duonos 
kainos pakeitimą tenka derinti su 
Kainų komitetu prie Lietuvos 
Vyriausybės, sakė „Vilniaus duo
nos“ generalinis direktorius.

Nukelta į 2 psl.
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Atkelta iš 1 psl.

PASIRUOŠIMAI 
REFERENDUMUI

Jau tik pora savaičių liko iki šio 
mėnesio 27 dieną įvyksiančio 
referendumo. Jį organizuojanti 
Vyriausioji rinkimų komisija 
susiduria su visokiomis proble
momis. Tauragės rajone neįmano
ma rasti žmonių, norinčių dirbti 
Referendumo komisijoje, jau antrą 
kartą pasikeitė komisijos pirmi
ninkas. Alytuje Referendumo 
komisija dar net nepradėta kurti. 
Ne visur taip blogai, bet didelio 
entuziazmo dirbti referendumo 
pasiruošime nesimato niekur, sakė 
Vyriausiosios rinkimų komisijos 
pirmininkas Z. Vaigauskas. Iš 4 
milijonų referendumui skirtų litų, 
2,5 milijono skirta komisijų darbui 
apmokėti. O mokėti reikia už viską 
- vien už maišus biuleteniams 
sukišti (jų reiks virš 5000) teks 
išleisti bent 15 000 litų. Dar 
deramasi dėl referendumo biule
tenių dydžio ir formos. Referen
dumo iniciatoriai siūlo įprasto 
dydžio biuletenį, į kurį reikės įrašyti 
atsakymą - taip ar ne - į vieną 
klausimą. Vyriausybė nori laikraš
čio puslapio dydžio biuletenio, 
kuriame būtų smulkiai išdėstytos 
8 nuostatos ir reikėtų atsakyti į 8 
klausimus. Žinant, kad Vyriau
siojoje rinkimų komisijoje daugumą 
turi LDDP žmonės, aišku, koks 
biuletenis bus parinktas.

Vyksta ir propagandinė kova. 
Neigiamas išvadąs apie referen
dume siūlomo įstatymo pasekmes 
išdėstė Vyriausybės pakviesti 
Tarptautinio valiutos fondo ir 
Pasaulio banko atstovai. Jas visur 
savo pasisakymuose cituoja Vy
riausybė ir LDDP Seimo nariai. Šią 
savaitę pasirodė dar vienas eksper
tų grupės pareiškimas. Šios grupės, 
kuriai priklauso buvęs Lietuvos 

banko valdytojas, socialinių mokslų 
daktaras R. Visokavičius ireilė kitų 
aukštai kvalifikuotų Lietuvos 
bankininkų, išvados yra palankios 
visoms referendumo nuostatoms. 
Bankininkų nuomone, papildomų 
pinigų injekcija į Lietuvos rinką 
padidintų prekių paklausą, sti
muliuotų produkciją, sumažintų 
bedarbę ir pastūmėtų stagnuo-

NOSTRIFIKACIJOS FINTAS
Sunku man, aukštoj o (t.y. univer

siteto) mokslo nebaigusiam. Skai
tau Lietuvos laikraščius ir matau, 
kad išminties man trūksta, kad 
daug ko nesuprantu. Antai rašo 
habilituoti profesoriai apie nos- 
trifikaciją. Būčiau spėjęs, kad 
nostrifikacij a įvyksta kai iškarpomi 
iš nusies augantys plaukai, bet 
atrodo, kad ne. Kai profesoriai 
nostrifikuoja, tai turbūt jie pasidaro 
habilituoti. O aš, savo žodynuose tų 
žodžių neradęs, taip ir nežinau.

Kai ką, vis dėlto, suprantu. 
Skaitydamas, kad policija padarė 
reidą atvykus reisui, žinau, kad tai 
buvo „ablava“. Žinau, kad kote
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jančią Lietuvos ekonomiką į priekį. |
Seimo ir Vyriausybės narių reakcija I Bosnijos serbams trečią kartą 
į bankininkų grupės išvadas atitiko • atmetus Jungtinių Tautų rekomen- 
jų politinę orientaciją - konser- 1 duojamą taikos planą, Serbijos 
vatoriai ir jų sąjugininkai gyrė 1 vyriausybė paskelbė nutraukianti 
bankininkų ekspertų grupės iš- Į visus politinius ir ekonominius 
vadas, LDDP ir kai kurie SDP bei Į ryšius su jos neklausančiais Bos- 
centro partijų nariai jas kritikavo, | nijos serbais.
įžiūrėdami komercinių bankų norą į Apsuptame Sarajeve Jungtinių 
pasipelnyti iš indėlių indeksacijos į Tautų kariai pradėjo sistematiškai 
ir to sukeltos infliacijos.

KITOS ŽINIOS
* Statistikos departamentas prie 

Lietuvos Vyriausybės pranešė, kad 
pramonės produkcija per liepos 
mėnesį pakilo 2%. Infliacija liepos 
mėnesį buvo 2% - tokia pati, kaip ir 
birželį. Statistikos departamentas 
nebepasitiki darbo biržų pateiktais 
bedarbių skaičiais ir pasišovė pats 
nustatyti tikrąjį bedarbystės lygį 
apklausos būdu. Rezultatai dar 
nepaskelbti.

* Liepos mėnuo buvo rekordiniai 
karštas visoje šiaurės ir vidurio 
Europoje, taip pat ir Lietuvoje. 
Dešimt dienų iš eilės dienos 
temperatūra beveik visoj e Lietuvoje 
viršijo plius 30 laipsnių Celsijaus. 
Liepos 30 Pakruojyje ji pasiekė 39 į degalai ir kiti reikmenys. JAV tikisi, 
laipsnius-tai aukščiausia bet kada | kad šios priemonės privers Haiti 
Lietuvoje užregistruota tempera- I diktatorius nusileisti Jungtinių 
tūra. Lietaus nebuvo jau nuo šv. I Tautų reikalavimams nevartojant 
Jono, kenčia pasėliai. Progno- I jėgos.
zuojama, kad dėl sausros derlius • *
šįmet bus apie trečdaliu mažesnis, * Izraelio kariuomenė atsiprašė 
negu pernai. j Libano, kad jos aviacijai bombar-

* Lietuvoje pradėta rimtai rū- Į duojant Hezbollah teroristų atra- 
pintis Lietuvos „imidžo“ pasaulyje | mos taškus Džabal Safi srityje 
formavimu ir tam skiriama nema- į (pietinis Libanas), žuvo 10 civilių 
žai lėšų. Tačiau nėra išnaudojamos | gyventojų. Libano parlamentas šį 
natūraliai pasitaikančios progos. | atsiprašymą atmetė, Hezbollah 
Pavyzdžiui, per J. Major vizitą I raketomis apšaudė Izraelio kariuo- 
Vilniuje, jis ir jo palyda jiems I menės telkinius pietų Libane.
surengtuose pietuose „Draugystės“ 
restorane buvo vaišinami prancū
zišku šampanu, vynais ir vokišku 
mineraliniu vendeniu. Ant stalo 
nebuvo nė vieno Lietuvoje gaminto 
gėrimo. Svečiams išvykstant,jiems 
buvo įteikti keli žurnalo „Lithuania 
in the World“ numeriai ir rekla
minio priedo apie Lietuvą „News
week“ kopijos. Geros, Lietuvą 
reprezentuojančios knygos, tin
kamos padovanoti svečiams iš 
užsienio, pasirodo, neturima.

Spaudai paruošė 
J. Rūbas

1994.8.7

liuose (viešbučiuose) keleiviai, o 
autoservisuose automobiliai gauna 
servisą. Žmonės klausosi Lietuvos 
Top 20 ir svajoja gyventi kote
džuose.

Finto nesuprantu. Buvo tokia 
galvos linija (headline) pirmame 
puslapyje: „Pono Šleževičiaus 
fintas“. Taip ir neatspėjau ar 
Lietuvos ministras negražų žodį 
pasakė, ar orą pagadino, ar tokią 
žuvį pagavo. Skaitytojo iš Šilalės 
laiškas lyg ir paaiškina: „...jeigu 
valdžia šoka fintą...“. Taigi šokis. 
Gal panašus į lambetvoką (Lam
beth walk)?
Vienas laikraštis kiekvieno

TRUMPAI 
IŠ VISUR

Į visus politinius ir ekonominius 
. ryšius su jos neklausančiais Bos-

I atsišaudyti, serbų slapukams 
I kasdien apšaudantjuos arba miesto 
I civilius gyventojus. NATO oro 
I puolimų grėsmė privertė serbų
• karius sugrąžinti Jungtinėms 
1 Tautoms keturis sunkiuosius 
Į ginklus, jų prieš tai jėga pagrobtus
iš JT apsaugos Sarajevo srityje.

I *
I Kad sustabdyti tarptautinės Haiti 
I blokados laužymą, JAV, susitarus 
I su Dominikos respublikos vyriau- 
I sybe, šios pasienį su Haiti pradės 
I patruliuoti tarptautinės pajėgos iš
* JAV, Kanados, Brazilijos ir Argen- 
j tinos karių. Iki šiol į Haiti kon- 
I trabandos keliu iš Dominikos 
I respublikos, paperkant pasienio 
I sargybinius,buvomasiniaiįvežami

numerio pirmame puslapyje vienu' 
sakiniu informuoja skaitytojus apie 
daug ką. Yra ten, ačiū Dievui, 
pamokoma ir kaip reikia taisyk
lingai naudoti kalbą. Šalia yra ir 
vieno sakinio ANONSAS. Turbūt 
pranešimas (announcement)? Iki 
šiol dar nepastebėjau amerikoniško 
karvošiaus (car wash), bet ateis ir 
jis. Lengvai suprasiu.

Gera sužinoti apie smuikininką 
koncertavusį Komegio hole. Ieškau 
dabar enciklopedijoje kurgi toji 
Kornegio skylė. Gera taip pat 
sužinoti, kad dėl incidento Lietuvos
užsienio reikalų ministerija paren
gė verbalinę notą Lenkijai.

Pavargau bevartydamas žodynus 
skaitant lietuviškus (?) Lietuvos 
laikraščius. Valdžia, maniau, nors 
ir šoka fintą siųsdami verbalines 
notas apie nostrifikacij ą, valsty
binę (šiuo metu dar lietuvių) kalbą 
turėtų mokėti gerai. Paėmiau pa
siskaityti Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministerijos ofi
cialų leidinį (HN34 - 1993) - 
karantinines taisyklės. Aišku, kad 
tokiame leidinyje yra tarptautinių 
žodžių, kaip „profilaktika“, „inku
bacija“, „dezinfekcija“. Tačiau 
nustebau atradęs "observaciją", 
"hospitalizaciją", infekcines ligas. 
Pastebėjus hemoraginę karštligę 
(ragams dygstant?) nurodoma, kad

*
Tarptautinė gamtos apsaugos 

organizacija Greenpeace dar kartą 
kreipėsi į Norvegiją, prašydama 
sustabdyti banginių žūklę. Žalieji 
ragino Norvegiją vietoje banginių 
medžioklės organizuoti banginių 
stebėjimo keliones turistams. Tai 
atneštų lygiai tiek pat pelno.

*
Bangladešo teismas už užstatą į 

iki bylos svarstymo paleido femi- - 
nistę rašytoją Taslimą Nasrin, , 
apkaltintą Islamo įžeidimu. Ji neva i 
tai raginusi peržiūrėti Korano > 
straipsnius, liečiančius moteris.. 
Pripažinus ją kalta, T. Nasrin i 
galėtų būti nuteista iki dviejų metų..

Islamo fundamentalistai Bangla
dešo sostinėje Dhaka suruošė 
didžiules demonstracijas, reika
laudami Taslimai Nasrin mirties; 
bausmės.

Musulmonai fundamentalistai iš; 
pravažiuojančios mašinos nušovė 
penkis prancūzus pareigūnus šalia 
prancūzų mokyklos Alžyre. Nuola
tiniai fundamentalistų teroro; 
veiksmai prieš užsieniečius atbaido; 
ne tik turistus, bet ir užsienio 
kapitalą, tuo vis labiau apsun
kindami pasaulietinės Alžyro 
vyriausybės padėtį.

*
Khmer Rouge vadovybė per savo 

radiją pagarsino žudysią ameri
kiečius, australus ir prancūzus, jei 
šių kraštų vyriausybės teiks kokią 
nors paramą Kambodijos kariuo
menei. Australai būgštauja dėl 
David Wilson likimo. Jis buvo 
Khmer Rouge pagrobtas iš trau
kinio Kambodijoje.

*
Nuo rugsėjo 1 d. Naujosios 

Zelandijos piliečiams įvažiuoti į 
Australiją reikės vizos. Iki šiol jiems 
užteko tik parodyti savo pasą.

ligonius reikia hospitalizuoti į bok
sus... Paskutiniame leidinio 
puslapyje išspausdintas pažy
mėjimas apie deratizaciją. 
Deratizacija? Žiurkių naikinimas 
jums, lietuviškai nemokantiems.

Skaitytoj as iš Gargždų džiaugiassi 
sulaukęs Dabartinės lietuvių ka
lbos žodyno. Dejuoja, visgi, kadd 
žmonės jį mažai perka, nes labai 
brangus (27 Lt.) ir knygynas 
pardavęs tik du egzempliorius. Be 
reikalo, manau, habilituotieji leido 
šį žodyną - anglų kalbos žodynas 
reikalingesnis.

Teta JAV sakydavo apie savo kai
myną: „Angliškai neišmoko, 
lietuviškai užmiršo, dabar šuniu , 
loja“. O mano senelis, kuriam priski- I 
riamas svarus pareiškimas, kadd 
alų gerti yra sveika, šiandien dair 
.patartų: „Mokykis svetimų kalbų, 
kad gimtąją galėtum suprasti“.

Gabrielius Žemkalnis
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Šventė baigėsi, 
džiaugsmas liko!

^u,"% 
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Rita Baltušytė

P raeitą sekmadienį, liepos 10 d., 
baigėsi Pasaulio lietuvių dainų 
šventė, čia - Vilniuje - vadinama 
istorine. Joje dalyvavo apie 26 
tūkstančiai dainininkų, šokėjų iš 
visos Lietuvos, taip pat iš Argen
tinos, Australijos, Baltarusijos, 
JAV, Kanados, Latvijos, Lenkijos, 
Rusijos, Ukrainos, Vokietijos (užtat 
ir šventė istorinė). Ansamblių 
vakare Kalnų parke liepos 8 dieną 
pasirodė daugiau kaip 1300 atli
kėjų. Šokio dieną „Žalgirio“ stadiono 
vejoje sukosi 8 tūkstančiai šokėjų. 
Iš Vingio parko estrados liepos 10 
dieną liejosi 16 tūkstančių daini
ninkų balsai, griaudėjo 50 dūdų 
orkestrų, grojo apie 1200 muzi
kantų. Daugeliui „Mūsų Pastogės“ 
skaitytojų Vingio parkas siejasi su 
pirmaisiais Sąjūdžio mitingais, 
kuriuose dalyvavo daugiau kaip 200 
tūkstančių žmonių,’ Nemažiau 
(jeigu ne daugiau!) žiūrovų su-i 
traukė ir Pasaulio lietuvių dainų 
šventė. Žiūrovais juos vadinu 
sąlyginai, nes'jie irgi dainavo; o 
eidami namo - šoko muzikos taktan. 
Pasak PLB pirmininko Broniaus 
Nainio: „Tik dabar supratau, kas 
buvo toji dainuojanti revoliucija“. 
Jis mano, kad daina padės pakelti 
ir Lietuvos ekonomiką (o kultūros 
ministras Dainius Trinkūnas 
pasiūlė Seime įkurti chorą).

Dainų diena liepos 7 dieną 
prasidėjo Kaune. Ir pagrindinis 
renginio motyvas - ryšys su pirmąj a 
dainų švente, vykusia Kaune 1924 

je eisenoje - Australijos lietuviai.
Vlad. Gulevičiaus, M. Vidzbelio nuotraukos.ELTA.

metais. Šiemet nuo jos kaip tik 
sueina 70 metų. Prieš karą Lietu
voje surengtos trys dainų šventės, 
pokario metais -10, tad šiemetinė - 
14 - ji, bet vadinama pirmąja 
pasaulio lietuvių... Jos rengėjai 
sakė, kad nenorėtų tų 10 - ties 
sovietmečiu skambėjusių dainų 
švenčių nurašyti į istorijos šiukš
lyną, išbraukti iš atminties. Vis tik 
jos padėjo lietuviams gyventi, nors 
dalis repertuaro tais laikais ir buvo 
primestinė. Dideliu laimėjimu čia, 
Lietuvoje, buvo laikoma jau vien 
tas, kad renginiai vadinti ne LTSR 
ar Tarybų Lietuvos, o Res
publikinėmis dainų šventėmis... Iš 
tų dienų liko nemaža organizacinės 
patirties, kai kurios tradicijos. 
Pavyzdžiui, Dainų dienos dalyvių 
eisena nuo Katedros aikštės į Vingio 
parką. Nepaisant to, kad dalį kelio 
(Sierakausko gatve pro Tauro 
kalną) reikėjo kopti į nemažą kalną, 
eisena dalyviams (ypač iš užsienio) 
paliko bene stipriausią įspūdį. Juk 
visu keliu juos sveikino vilniečiai ir 
sostinės svečiai.

Reikia pasakyti, kad Australijos 
lietuviai visur buvo sutinkami su 
dideliu entuziazmu. Štai eisenoje 
nuo Katedros aikštės į Vingio parką 
(beveik 26 tūkstančių kolonos 
priekyje) Dainų dienos ugnį nešė E. 
Zamoiskis iš Adelaidės "Lituanijos" 
choro drauge su Algiu Pečiulių, 
Punsko „Dzūkijos“ atstovu.

Užsienio lietuviai nebuvo atskirti 
nuo Lietuvos lietuvių, pavyzdžiui, 
eisenoje Australij a sekė Anykščius.

Dainuojama VRM kultūros ir sporto rūmuose Vilniuje. I eilėje - 
Regina Ambražiūnienė (Melburnas), Jadvyga Masiokienė 
(Sydnėjus), Birutė Stalbienė (Adelaidė), Aleksandra Volkienė 
(Melburnas). II eilėje - Jonė Mičiulienė, Mičiulis (kitų pavardžių, 
deja, nežinome). Alg. Brazaičio nuotrauka

Vis tik Punsko lietuvių ansamblio 
„Jotva“ vadovo Algio Uzdilos 
žodžiais tariant, „gaila, kad mes 
žygiavome po skirtingomis vėlia
vomis“. Iš vis eisenos Vilniuje metu 
šių eilučių autorė suskaičiavo tik 
tris trispalves. Šokių dieną nebuvo 
nė vienos („Žalgirį“ supo atskirai 
baltos ir žalios vėliavos), o Dainų 
dieną Vingio parko estradoje 
plazdėjo viena trispalvė tarp 
Vilniaus ir Kauno miesto vėliavų... 
(Per visą savaitę mačiau tik vieną 
Vytį - trumpam parodytas Vingio 
estrados kairiajame kampe).

Nepaisant tautinės simbolikos 
stygiaus, po šventės (liepos 14 d.)

. surengta konferencija „Viena tauta 
- viena kultūra“. Joje taip pat ne 
vienas kalbėtojas sakė, labiausiai 
jį sujaudino Australijos lietuviu 
atvykimas. Šokių dieną "Žalgirio" 
stadione užsienio lietuviai išrašė 
žodį SVEIKINAME - Melburno 
„Gintaras“ ir Adelaidės „Žilvinas - 
branda“ sudarė raidę „V“. Beje, 
,/Žilvino“ vadovas Bronius Sabeckis 
ir šokėja Julytė Gutytė, Broniaus 
žodžiais tariant, „pralindę pro 
blokadą“ drauge su Punsko lietu
viais ir 2 amerikiečiais šoko ir 1990 
m. dainų šventėje. Šiemet „Gin
taras“ sudarė atskirą ratelį, o 
žilviniečiai sujungė jėgas su pabi- 
'rais Argentinos ir Čikagos vienetų 
nariais.

Australijos lietuvių pasisekimo 
viršūne Pasaulio lietuvių dainų 
šventėje reikialaikyti tai, kadmūsų 
delegacijos vadovei Gražinai Buro- 
kaitei - Pranauskienei (mažai kas 
buvo girdėjęs, kad yra pasaulyje 
toks miestas Geelongas, kur ji 
vadovauja savo pačios sukurtam .
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chorui „Viltis“) suteikta garbė 
diriguoti jungtiniam išeivijos 
chorui, dainuojant Juliaus Gaidelio 
harmonizuotą liaudies dainą „Pa
sėjau dobilą“. (Pirmąją Dainų 
šventės dieną Kaune jos vietoje buvo 
vašingtonietė Emilija Sakadols-' 
kienė). Mūsų Gražina drauge su 
kitais šventės dirigentais (tarp jų 
šeši išeivijos atstovai) buvo pada
binta ąžuolo lapų vainiku, apdo
vanota gėlėmis. Graudžiai maloniai 
(Maironio žodžiais tariant) Vingio 
parko pušų viršūnėmis nuskambėjo 
pranešėjo balsas, skelbiantis, kad 
jungtinis vyrų choras atliks dainą 
„Aras“ - Petro Butkaus muzika. Kad 
ir nepaminėta, jog tai mūsų velionis 
prelatas, ilgametis Sydnėjaus 
kapelionas, bet ir dainos, ir plojimų 
bei šauksmų „Bravo“ dėl to buvo 
smagiau klausytis. Ką gali žinoti, 
gal „Aro“ skundas nuskrido iki 
Nemakščių, kur amžino poilsio 
atgulė muzikos autorius...

Kai kas (net iš valdžios žmonių) 
Pasaulio lietuvių dainų šventę 
vadino stebuklu, nes sunkiai 
įsivaizdavo, kad ji gali įvykti tokiu 
sunkiu Lietuvai metu. Kad ir 
paskutiniai, atitrūkę nuo vasaros 
darbymečio į Vilnių gausiai susi
rinko Lietuvos kaimo dainininkai, 
šokėjai ir muzikantai. Daina 
nugalėjo ekonomikos vargus!

Baigiamojoje konferencijoje kul
tūros ministras Dainius Trinkūnas 
pasakė, kad nuo šiol negali būti 
abejonių dėl Dainų šventės reika
lingumo. Nutarta antrąją Pasaulio 
lietuvių dainų šventę švęsti Lie
tuvoje dar šį šimtmetį, 1998 metais.

Nukelta į 4 psl.
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SPAUDOS DRAUDIMO PANAIKINIMO
90 - METIS SYDNĖJUJE

Sydnėjaus lietuvių katalikų 
kultūros draugijarugpjūčio 7 d. Lie
tuvių klube Bankstowne suruoštoje 
popietėje gražiai paminėjo spaudos 
draudimo panaikinimo 90 - ąsias 
metines.

Minėjimą atidarė draugijos sek
retorė Elena Badauskienė, supa
žindindama susirinkusius su šio 
įvykio svarba ir pakviesdama tylos 
minute pagerbti žuvusius bei 
mirusius knygnešius ir kitus 
kovotojus už laisvą lietuvišką žodį. 
Ji pristatė ir popietės programos 
vedėją NijolęVaičiurgytę.

Paskaitą tema „90 metų nuo 
lietuviškos spaudos atgavimo“ 
skaitė Elena Jonaitienė. Joje 
prelegentė peržvelgė Lietuvos 
istorijos paskutiniuosius 200 metų, 
kurie vedė Lietuvos tautinį atbu
dimą iš carinės Rusijos priespaudos, 
plačiau sustodama prie lietuviškos 
spaudos uždraudimo, Muravjovo 
laikmečio persekiojimų ir šauniųjų 
knygnešių aukojimosi, gabenant 
spaudą iš Prūsų Lietuvos.

Meninė programa pradėta Petro 
Vaičiūno eilėraščiu „Aušros sūnūs“, 
kurį paskaitė Antanas Šarkauskas. 
Sydnėjaus ketvertukas (Jadvyga 
Muščinskienė, Alfa Savickienė, 
Vladas Račkauskas ir Pranas 
Andriukaitis) padainavo porą su

B. Ž.
LIETUVOS KONSTITUCIJOS APTARIMAS 

HOBARTO UNIVERSITETE
Liepos mėnesio 25 dieną Hobarto 

universitete veikiantis Lietuvos 
studijų sambūris pietų pertraukos 
metu surengė pasikalbėjimą su 
teisės dėstytoju dr. Riszard Piotro
vič. Pasikalbėjimą pravedė teisių 
fakulteto profesoriaus bendradar
bis dr. Sam Blay.

Dr. R. Piotrovič nagrinėjo Lietu
vos Konstituciją po Sovietų Sąjun
gos žlugimo.

Žinoma, visų 145 Konstitucijos 
straipsnių išgvildenti laiko nepa
kako ir smulkiau aptarti buvo tik 
tie, kurie žymiai skiriasi nuo kitų 
kraštų Konstitucijų.

Šventė baigėsi,džiaugsmas,.,
Atkelta iš 3 psl.

Po šventės Australijos lietuviai 
pasipylė po Lietuvą. Daugiau kaip 
20 žmonių apsistos Plungėje (juos 
globoja vietos tautinių šokių 
vienetas „Suvartukas“) ir iš ten 
važinės po Žemaitiją.

Plungėje tuo metu vyks Pasaulio 
žemaičių dailės paroda, kurioje 
vieną paveikslą išstatė ir Dalia

PATIKSLINIMAS
Aprašant Pasaulio lietuvių dainų 

šventę, reportažus gausiai ilius
travome „M.P.“ redakcijos darbuo
tojos R. Baltušytės pristatomomis 
nuotraukomis. Deja, per neapsi
žiūrėjimą po pora nuotraukų 
neįrašėme jų autorių pavardžių.

„M. P.“ Nr. 29 - me po Melburno 
"Mūsų Pastogė" Nr.32 1994.8.15 psį.4.

anais laikais susijusių dainelių: 
„Tu, Lietuva, tu mano...“ ir „Kur 
banguoja Nemunėlis“.

Poetas Juozas Almis Jūragis 
paskaitė du savo eilėraščius: 
„Gimtoji kalba“ ir „Lietuviška 
knyga". Po jo poetė Aldona Veščiū- 
naitė perskaitė kelis skambančios 
lyrikos trumpus kūrinėlius: „Mies
tas auga“, "Piliakalnis", "Paveikslas 
sienoj“, „Ten kalnas žalvario“, „Ten 
visuomet dienų rytas“.

L. van Bethoveno kūrinį pianinu 
paskambino A. šarkauskas. Po jo 
savo poemą „Lietuviškoji knyga“ 
paskaitė Bronius Žalys, o poetė 
Aldona Prižgintaitė - du eilėraščius: 
„Laisvė ir žmogus“ ir „Viltis“.

Vėl į sceną grįžo „Ketvertukas“, 
pritariant gitarai, padainavo tris 
daineles: „Tėvynės balsas“, „Kur 
juodi arimai“ ir „Užmiršai tėvų 
namus“.

Meninę programą užbaigė Aistis 
Bieri, paskaitydamas vieną Prano 
Vaičaičio elegiją „Norėčiau aš 
deimanto grūdus pagriebti...“

Po draugijos pirmininko Albino 
Giniūno padėkos paskaitininkei ir 
kt. programos dalyviams, minė
jimas užbaigtas Tautos himnu.

Programa buvo aukšto lygio , 
deja, į popietę apsilankė neper- 
daugiausiai dalyvių.

Dr. R. Piotrovič pažiūroje jautėsi 
Rytų Europos žmonių dvasinio 
supratimo trūkumas, į Konstituciją 
jis žiūrėjo tik australiško advokato 
akimis ir, bent man, jo lenkiškumas 
šiek tiekjautėsi, ypatingai kalbant 
apie Vilnių ir lenkų mažumas 
Lietuvoje.

Trumpai apsvarstyti buvo tik 
pirmo skyriaus straipsniai: - 6, 7,8 
- antro skyriaus įžanga ir straips
niai 37, 38, 43, 45 - „Ypatingos 
sąlygos“ - straipsniai 10,12,17,32, 
46, 47 ir 5, 7 skyrių straipsniai 56, 
78.

Lietuvišką dvasią atspindinčią

Antanaitienė.
Jaunimo dauguma išskubėjo atgal 

į kengūrų šalį tęsti mokslų. Tik 
Martynas Zdanius pasiliko daly
vauti VIII Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongrese. Jis prasidės liepos 12 d. 
užsienio lietuvių jaunimo eisena iš 
Aušros vartų į Arkikatedrą. Aus
traliją PLJK taip pat atstovauja 
melbumiškis Aidas Antanaitis, šiuo 
metu dirbantis Vilniuje, World Bank.

„Gintaro“ tautinių šokių grupės 
nuotrauka turėjo būti Algio Bra
zaičio pavardė, po 31 - me numeryje 
tilpusią Melburno „Gintaro“ vado
vės D. Antanaitienės ir žurnalistės 
R. Baltušytės nuotrauka - Valdo 
Gulevičiaus pavardė.

Suinteresuotųjų atsiprašome.
Red.

Konstitucijoje geriau atjautė ir 
suprato dr. Blay, imigrantas iš 
Afrikos, ypatingai kas lietė vaikų 
pareigas senstantiems tėvams. 
Galbūt šeimos sąvoka Afrikoj yra 
panaši į lietuvišką, nei Australijoje 
kur ekonominė atskiro šeimos 
asmens padėtis yra pirmaeilė, o 
pareigos tėvams priklauso nuo 
asmens dosnumo.

Bendrai paėmus, pasikalbėjimas 
buvo labai įdomus. Dr. R. Piotrovič 
nelaikė save visažinančiu ir kalbėjo 
tik palygindamas Lietuvos Kons
tituciją su angliškai kalbančių 
kraštų Konstitucijomis.

Jo nuomone, teoriškai Konsti
tucija saugoja daugumos piliečių 
teises ir nors teisiškai nėra idealus 
dokumentas, jis nėra parašytas tik 
išrinktai žmonių grupei ir gana 
demokratiškas.

Kai dr. R. Piotrovič išvados buvo 
bendrai apsvarstytos, Algis Taš- 
kūnas padėkojo visiems už apsi
lankymą ir išreiškė didelį pasiten
kinimą, kad čia, taip toli nuo 
Lietuvos, galime ir turime progą 
apsvarstyti Lietuvai svarbius 
klausimus.

Lietuvos studijų sambūris yra 
Algio Taškūno darbo vaisius ir 
Hobarto universitete veikia jau 
daugelį metų. Be įvairių kitų 
renginių, šis sambūris mokslo metu

W -------

LAIŠKAI REDAKCIJAI
Gerb. Redaktoriau,

Visi norime, kad Lietuva garbin
gai stovėtų pasaulio akyse, kaip 
turtingas kraštas, kurio įmonės, 
prekyba, mokslas ir demokratinis 
gyvenimas būtų ne tik lygus su 
Vakarų pasaulio tautų, bet ir dar 
geresnis.

Visi gerai suprantame dabartinę 
Lietuvos padėtį ir žinom kodėl ir 
kaip ji tokioje padėtyje atsidūrė. 
Lietuvai persitvarkyti be jokios 
pagalbos neįmanoma. Iš Austra
lijos, Amerikos, Kanados ir kitų 
šalių važiuoja jaunimas, vyres
niosios kartos žmonės, įvairių sričių 
specialistai, ir ne tik lietuvių kilmės, 
padėti Lietuvai kuo greičiau ir 
lengviau atsikurti.'

Liepos 24 dieną Nijolė Bižytė labai 
išsamiai papasakojo sydnėjiškiams 
savo įspūdžius ir sunkumus sava
noriškai dirbant Lietuvoje per 
paskutinius trejus metus. Ji 
patvirtino mums jau seniai žinomą 
faktą, kad Lietuvai visko trūksta. 
Trūksta knygų, vadovėlių ne tik 
mokykloms, bet ir technologijos 
specialistams. Trūksta medicinai, 
bizniui, tyrimams, inžinerinių 
įrengimų. Neseniai p. Baltutytė 
pravedė vajų, kad palengvinti 
našlaičių gyvenimą ir sumažinti 
visuotinus trūkumus toje srtityje.

Australijos lietuvių bendruomenė 
per daug metų nuoširdžiai aukojo, 
siuntė siuntinius ir vežė dovanas. 
Nei mūsų Australijos bendruo
menė, nei laisvojo pasaulio lietuviai 
nepajėgs vieni atstatyti Lietuvos. 
Turime kreiptis į savo gyvenamų 
kraštų žmones ir prašyti jų para
mos.

Australijoje turėjome įsteigtą 
komitetą „Parama Lietuvai“. Pagal 
mano žinias, šis komitetas, vado

panašius pasikalbėjimus rengia 
pietų pertraukos metu, kas pirma
dienį. Į pasikalbėjimus susirenka 
įvairių tautybių Lietuva besido
mintys žmonės. Referentai būna 
profesoriai ir kiti aukšto išsila
vinimo žmonės, kurie paskaitoms 
visada yra gerai pasiruošę, gal todėl 
jos visada tokios įdomios. Gaila tik, 
kad jose mažai apsilanko Hobarte 
gyvenantys lietuviai. Suprantama, 
mūsų čia nedaug, beveik visi jau 
senesnio amžiaus žmonės, prade
dame pavargti, sunkoka iš namų 
išeiti ir keliauti iš vieno miesto galo 
į kitą. Tačiau vis tik būtų labai 
malonu šiuose renginiuose kartas 
nuo karto pamatyti daugiau mūsų 
tautiečių. Tai išreikštų ir Algio 
Taškūno paramą bei įvertinimą jo 
pastangose atkreipti kitataučių 
dėmesį į Lietuvos vardą ir reikalus. 
Algis Taškūnas galbūt yra vienas 
iš labiausiai nusipelniusių lietuvių 
Australijos lietuvių tarpe. Jis įdeda 
ypatingai daug darbo, skleidžiant 
Lietuvos vardą ne tik Tasmanijoje, 
bet ir visame pasaulyje. Australai 
jo darbą įvertino medaliu Order of 
Australia. Hobarto lietuvių gauses
nis apsilankymas šiuose rengi
niuose, be jokios abejonės, būtų 
didelė moraline parama Algiui 
Taškūnui jo darbuose.

S. Augustavičius

vaujamas Juro Kovalskio, kreipėsi 
į Australijos valdžią, privačias 
kompanijas, mokyklas, dėjo skelbi
mus į specialistų žurnalus, prašy
dami paramos Lietuvai. Per pasku
tinius dvejus metus užmezgė jie 
ryšius su vietiniais ir glaudžiai dirbo 
su įvairiomis Lietuvos įstaigomis. 
Sužinoję iš Lietuvos kas jiems 
reikalinga, dėjo pastangas, kad 
gauti visa tai iš australų kompanijų. 
Mano manymu, jiems darbas sekėsi 
tiesiog stebuklingai gerai, jie 
pasiuntė į Lietuvą kopijavimo 
mašinų, rašomųjų mašinėlių, 
knygų ir daug kitų dalykų. Visi 
gerai žinome, kad užmegzti ryšius 
ir įsigyti didesnių įstaigų pasi
tikėjimą trunka penkis ar net 
dešimt metų. Komitetas šį labai 
svarbų darbą dirbdamas, iš ben
druomenės nereikalavo finansinės 
paramos, bet organizuodavo pri
vačių asmenų siuntas, kurios buvo 
pigiausios ir teikė šiokį tokį pelną. 
Tokiu būdu komitetas „Parama 
Lietuvai“ galėjo įgyvendinti savo 
planus - persiųsti iš australų gautas 
dovanas į Lietuvą. Būtų gerai, jei 
komitetas apie savo veiklą plačiau 
ir išsamiau informuotų mūsų 
laikraščio skaitytojus irpaaiškintų, 
kodėl sustabdė savo sėkmingą 
veiklą.

Su dideliu apgailestavimu skaity
dama 25 „Mūsų Pastogės“ numerį, 
sužinojau, kad komitetas „Parama į 
Lietuvai“ „panaikintas pagal 
Australijos lietuvių bendruomenės 
Krašto 'valdybos įsakymą“. Mūsų 
bendruomenės tikslas yra išlikti 
lietuviais ir tuo pačiu kiek galima 
daugiau padėti Lietuvai. Būtų ; 
įdomu išgirsti kuo pagrįstas „įsa
kymas“ ir kodėl nebuvo galima j 
Tarybos suvažiavime per atei- Į

Nukelta į 5 psl. I
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90 METŲ NUO LIETUVIŠKOSIOS 
SPAUDOS ATGAVIMO

Elena Jonaitienė

P ries devyniasdešimt metų tau
tiškasis lietuvių sąjūdis pasiekė 
lemtingą pergalę - spaudos drau
dimo panaikinimą, vedusį į pilnu
tinį tautinio atgimimo suklestėjimą 
irvalstybinę nepriklausomybę. Kad 
šio įvykio reikšmę galėtume įver
tinti, žvilgterėkime į anų laikų 
Lietuvos padėtį.

Virš dviejų šimtų metų Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės gyve
nimas unijoje su Lenkų Karalyste 
buvo ponų ir bajorijos viešpatavimo, 
valdančiosios klasės sulenkėjimo, 
iš svetur atėjusių valdovų, kraštą 
nualinusių karų laikotarpis. Jis 
baigėsi jungtinės valstybės žlugi
mu, padalinimais, rusų okupacija. 
Po nepavykusio aštuonioliktojo 
amžiaus pabaigos lenkų - lietuvių 
sukilimo, okupuotame krašte 
prasidėjo žiaurios represijos. Daug 
žmonių ištremta į Rusijos gilumą, 
uždaryta daug vienuolynų, bažny
čių, mokyklų, uždėti nepakeliami 
mokesčiai, konfiskuoti dvarai, dar. 
pasunkinta baudžiava, į kraštą, 
privežta rusų.
Unija paliko Lietuvą sulenkė

jusią. Iš viešojo gyvenimo lietuvių 
kalba buvo išstumta: daugumoje 
dvarų kalbėta lenkiškai, mokyklos, 
bažnyčios, universitetas buvo 
lenkiški. Tik valstiečių pirkiose ir 
kai kuriuose mažesniuose Žemai
tijos dvareliuose išliko lietuvių 
kalba ir būdas. Ten išaugo ir 
ankstyvieji Lietuvos ir lietuviš
kumo brangintojai. Kai kurie 
apsišvietę bajorai net bandė rašyti 
lietuviškai, pradėjo rinkti savo 
krašto padavimus, dainas, senie
nas, rūpintis kalbos grynumu. Bet 
tautinių ar socialinių idėjų jie 
neskelbė ir nauji įvykiai jų judėjimą 
sustabdė. Tikras tautinis atgimi
mas pasireiškė tik tada, kai į viešąjį 
gyvenimą prasiveržė nauja, iš 
lietuviškojo kaimo kilusi inteli
gentija. Tos naujos inteligentijos 
išaugimą paskatino ir tautinę 
sąmonę subrandino ano meto 
istoriniai įvykiai: baudžiavos 
panaikinimas, 1831 ir 1983 metų 
sukilimai ir jų malšinimas.

1861 metais panaikinta baudžia
va leido ir valstiečių vaikams siekti 
aukštesnio mokslo, kas anksčiau 
jiems buvo visai neįmanoma. Tai iš 
jų laikui bėgant išaugo tikrieji 
krašto budintojai, šviesuoliai 
kovotojai.
Kraštą slėgė žiauri priespauda. 

63-jų metų sukilimo malšinti caras 
į Lietuvą pasiuntė generalguber
natorių Mykolą Muravjovą, greitai

LAIŠKAI ...
Atkelta iš4psl.

Įnančias Kalėdas šį klausimą 
i svarstyti.

Sveikinu komitetą „Parama 
Lietuvai“ už atliktus tokius svar
bius darbus ir tikiuosi, kad netru
kus savo darbus tęsite toliau!

Su pagarba 
Jūratė Reisgytė - Fraser

nusipelniusį Koriko vardą. Prieš 
išvykdamas į Lietuvą Muravjovas 
pasakė carui:

- Būdu ir įsitikinimu esu žiaurus, 
tai padarysiu kraujo dėmę Jūsų 
Šviesybės viešpatavime!

Šį pasižadėjimą jis ir vykdė nuo 
pirmos dienos. Iš karto įsakė 
sušaudyti du kunigus ir vieną 
bajorą. Vilniaus turgavietėje 
pastatydino kartuves sukilėliams 
karti dienos metu, žmonių aki
vaizdoje.

Vos atvažiavęs jis sušaukė miesto 
atstovus ir taip į juos kreipėsi:

- Ponai, advokatai, kunigai ir kiti 
niekšai.

Prasidėjo suėmimai, tardymai, 
šaudymai ir korimai, dvarų ati
minėjimas, ūkių deginimas. Visas 
kraštas apskendo ašarose ir gedule. 
O gubernatorius išleido įsakymą, 
moterims uždraudžiantį nešioti 
gedulą dėl žuvusių sukilėlių. 
Muravjovo žiaurumu pasipiktino 
net ir pažangesnė pačios Rusijos 
visuomenė. Štai kaip 1883 metais 
rašė „ViestnikEuropy“, minėdamas 
dvidešimtąją sukilimo sukaktį:

„Nuo pat pirmųjų Muravjovo 
•atvykimo dienų teroras kabėjo ore. 
Visi laukė bausmių, bet niekas 
nenujautė to, kas turėjo prasidėti. 
Drebėjo visi: kalti ir nekalti... (...)

Muravjovas susilaukė nepapras
tos garbės, pakoręs dvarininką 
Valavičių, nors jau buvo įspėtas, 
kad iš Peterburgo jam išsiųstas 
malonės raštas. Tada jis ištarė:

- Aš ne iš tų Muravjovų, kurie 
kariami, bet iš tų, kurie karia. (...)

Kiekvienas katalikas laikytas 
kaltu. Įsakyta padaryti sąrašus visų 
įtakingų, apylinkėje gerbiamų 
asmenų ir pradėta juos tremti, o jų 
turtą konfiskuoti. (...)

Terorą lydėjo demoralizacija, 
šnipinėjimai, įskundimai. Kas 
galėjo, bėgo, palikdamas tėvynę. Net 
rusų valdininkai norėjo pasi
traukti ir nematyti žiaurumų. (...) 
Vienas pasakė, kad tarp tremiamų 
esą daug nekaltų. Tada Muravjovas 
atsakė:

■ Gali būti, kad ne visi jie dalyvavo 
sukilime, bet visi galėjo jam 
pritarti“.

Rusų valdžiai neužteko sukilimo 
numalšinimo. Ji norėjo Lietuvą- 
paversti rusišku kraštu, kuris 
neatskiriamai susilietų su plačiąja 
Rusijos imperija. Reikėjo lietuvius 
surusinti ir suprovoslavinti. Mu
ravjovas pasireiškė, kaip ištikimas 
rusifikacijos vykdytojas. Kaip 
svarbią šios užduoties priemonę, 
1864 metais jis uždraudė spaudą 
lotyniškomis raidėmis, vietoj jų 
įvesdamas rusiškąsias. Jau tais 
pačiais metais visose Lietuvos 
mokyklose buvo įvesti vadovėliai 
rusiškomis raidėmis, o kad kitokie 
negalėtų pasirodyti, cenzūra iš 
daugelio spaustuvių atėmė loty
niškas raides. Tuoj pat imta 
rusiškom raidėm spausdinti ir kitas 
liaudžiai skiriamas knygas: mal
daknyges, giesmynus.

Tikrai nenujautė gubernatorius 
Korikas, kad šitos jo pastangos
sukels okupuotoje tautoje tokį

Juozas Almis Jūragis

Gimtoji kalba
Motinos kalboje 
amžiais gyvena 
tautos nemirtinga dvasia.

Šventa tu mums esi kaip tautos gyvastis ir kraujas,
O motinos kalba gimtoji!
Per šimtmečius išaugdamas lietuvių kartos naujos
Tavo skambius žodžius ir išmintį tėvų kartoja. — —

Kartoja tai, ką tu savy sukaupusi giliai
Į ateitį neši kaip tautos amžių lobį,
Kad būtume gyvi istorijos gyvybės spinduliais,
Vis jaustume jos garbę, šviesą, dvasinę jos globą...

Pavojuose tautos didvyrių dvasią brandini,
Dievų ugnim jų širdis palytėjus,
Kad jie, ir mes, gyventum ir kovotum sklidini
Į laimę vedančios vienos šventos idėjos.

Tu amžių paslaptis mums prieš akis atskleidus,
Pradžiuginti legendom, padavimais, sakmėmis, herojais pasakų 

senų. 
Mes klausomės tavtį dainų ir mums nušvinta veidas, 
Ir suliepsnoja širdys ugnimi tautos dainų.

Ir suliepsnoja širdys, ir kuria mintį protas -
Ugdyti mūsų dvasios niekad nesustoji.
Brangi tu mums esi, likimo dovanota,
O motinos kalba šventoji!..

pasipriešinimą, kuris virs į keturias 
dešimtis metų užsitęsusią kovą, 
lietuviškosios sąmonės subrendimą 
ir baigsis tautiškojo atgimimo 
laimėjimu!

Kai Muravjovas po dviejų metų 
buvo atšauktas, jo pradėtą darbą 
tęsė gubernatorius Kaufmanas, 
1865 m. išleidęs oficialų įsakymą, 
draudžiantį knygų lotyniškomis 
raidėmis spausdinimą, platinimą 
ir skaitymą.

Poetas Antanas Baranauskas 
skundėsi:

„Anei rašto, anei druko 
Mums turėt neduoda, 
Tegu, sako, bus Lietuva 
Ir tamsi ir juoda“.
Žmonės rusiškomis raidėmis 

rašytas knygas vadino „graždan
komis“ ir, nors iš pradžių jų grėsmės 
nesuprato, neįprasto rašto skaityti 
nenorėjo. Bet, kai vyskupas Va
lančius perspėjo, kad į rusišką 
raidyną verčiamos knygos buvo ir 
provoslavinimos, žmonės jų iš tolo 
vengė, laikė jas bedieviškomis ir 
degino.

Graždankos daugiausiai buvo 
platinamos per mokyklas. Mat, jau 
nuo 1864 metų Muravjovas uždarė 
visas parapines mokyklas, o jų 
vietoje steigė rusiškas. Mokytojams 
rusams buvo įsakyta mokinius 
aprūpinti naujais vadovėliais. 
Mokiniai, tėvų perspėti, tų vado
vėlių neėmė. Dažnai mokytojai 
patys dalį tokių Įmygu nupirkdavo 
savo pinigais ir išdalindavo mo
kiniams nemokamai, o dalis taip ir 
likdavo gulėti sandėliuose, kol 
pagaliau jų spausdinimas pasidarė 
beprasmis ir jų leidimas turėjo 
sustoti.

Į spaudos uždraudimą lietuviai 
reagavo ieškodami būdų pasirū
pinti lietuviškų knygų ir neleisdami 
vaikų į rusiškas mokyklas. GimėMūslt Pastogė.. Nr. 32 19948.15 psi,5

draudžiamoji spauda ir slaptosios 
mokyklos.

Pradžioje slaptai, uždėjus prieš- 
draudiminio lakotarpio datas kelios 
maldaknygės buvo išspausdintos 
Vilniuje, Juozapo Zavadskio spaus
tuvėje. Kai valdžia Zavadskį 
atidengėirnubaudė, knygų spaus
dinimas buvo perkeltas į Vokietijos 
yaldomą Mažąją Lietuvą.

Organizuotą knygų leidimo darbą 
pradėjo vyskupas Valančius. Jis 
lietuviškas knygas ėmė spausdinti 
Tilžėje ir Ragainėje. Čia jis savo 
lėšomis išleido pirmąsias savo 
'knygeles, nukreiptas prieš rusų 
valdžią („Broliai Katalikai“, „Per
spėjimas“ ir kt.), kuriose aiškino 
dėl ko ir kaip priešintis paver
gėjams. Jo nurodymai buvo didžiai 
reikšmingi: lietuviškų knygų 
pareikalavimas didėjo ir slaptų 
leidinių skaičius sparčiai augo. 
Prof. Vaclovas Biržiška yra apskai
čiavęs, kad spaudos draudimo metu 
buvo išspausidinti 1352 leidiniai, 
virš penkių su puse milijonų 
egzempliorių. Tokiu knygų skai
čiumi stebėjosi net vokiečiai 
spaustuvininkai. Žinoma, ne visi 
leidiniai galėjo patekti į Lietuvą, 
nes rusų valdžia daug jų konfiskavo 
ir sunaikino.

Draudžiamų knygų pergabeni
mas per sieną buvo ypač sunkus ir 
pavojingas darbas. Rusijos - Vokie
tijos siena tuo metu buvo saugoma 
trijų sargybos linijų. Per taip 
saugojamą sieną eiti su draudžiamu 
nešiniu reiškė rizikavimą kalėjimu, 
ištrėmimu, dažnai gyvybe. Nema
žiau pavojingas buvo ir per sieną 
perneštų knygų platinimas krašte. 
Rusai ieškodami uždraustos spau
dos persekiojo žiauriai. Visur ėjo 
kratos.

(Bus daugiau)
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^SPORTAS
ATOSTOGOS LIETUVOJE

NUOMONĖS IR PASISAKYMAI

EKSTRAVAGANTIŠKAS
MŪSŲ JAUNIMAS

A. Laukaitis

POSĖDIS SU PREMJERU

Liepos 4 dieną Vilniuje, Kūno 
kultūros ir sporto departamente 
vyko posėdžiai jau nuo pat anks
tyvo ryto. Pirmasis buvo pats 
didžiausias. Susirinko 27 sporto 
federacijų pirmininkai ar atstovai, 
kurių sportininkai nori dalyvauti 
sekančių metų V Pasaulio lietuvių 
jaunimo sporto žaidynėse. Be šių 
atstovų, dalyvavo Olimpinio komi
teto prezidentas A. Poviliūnas, gen. 
sekretorius V. Statutą, Kūno 
kultūros ir sporto departamento 
generalinis direktorius V. Nėnius, 
ŠALPAS pirmininkas A. Šileika, jo 
pavaduotojas M. Leknickas, sekre
torius ir „Sporto“ redaktorius S. 
Krasauskas, Detroito „Kovo“ vado
vas V. Rugienius, aš pats, kaip 
ALFAS pirmininkas, ir Melburno 
„Varpo“ vicepirmininkė J. Dagienė 
bei žaidynių grupės vadovas R. 
Girskis, kiti sporto veikėjai, Len
kijos ir Igarkos atstovai.

Šiame posėdyje buvo nustatyti 
busimosios šventės darbo rėmai, 
paskirų sporto federacijų pasi
sakymai ir noras dalyvauti šven
tėje. Vėliau pateiksiu platesnį 
aprašymą ir paaiškinimus. Dabar 
tik trumpai aprašysiu, kas buvo 
nuspręsta. Iš šventės dalyvių nebus 
imamas joks nario mokestis. Visi 
šventės dalyviai "ir jų šeimos 
(žmonos ar sportininkų tėvai) bus 
apgyvendinti sportininkų mieste
lyje ir jiems bus teikiamas pilnas 
išlaikymas. Tai bus daroma nemo
kamai tik žaidynių metu, nuo liepos 
mėnesio 28 dienos. Pačios žaidynės 
vyks 1995 metais, nuo liepos 30 d. 
iki rugpjūčio 5 d. Kvalifikuoti 
teisėjai galės teisėjauti varžybose 
ir jiems bus suteikiamos visos tos 
pačios sąlygos, kaip ir sportinin
kams. Krepšinis bus žaidžiamas 
pagal FIBA taisykles, o taip pat ir, 
taip vadinamas, „gatvės krepšinis“ 
3x3. Po varžybų vyks ekskursijos, 
rengiami įvairūs subuvimai, va
karonės ir kt.

Apie atskiras sporto šakas ir visas 
žaidynių taisykles žinias pateiksiu 
vėliau. Noriu tik pasakyti žiemos 
sporto mėgėjams, kad slidinėjimo 
varžybos vyks ne Lietuvoje, o šį 
kartą - Kanadoje, ir jos vyks kovo 
mėn. Iš viso numatoma, kad 1995 
metų sporto žaidynėse dalyvaus 
apie 1000 užsienio lietuvių spor
tininkų, 2 500 vietinių ir apie 500 
teisėjų. Kadangi norą dalyvauti 
pareiškė ir daugelis sporto fede
racijų, tai bus daroma atranka. Taip 
pat rengėjai paprašė užsienio 
vadovus, kad ir jie padarytų 
atranką ir atvažiuotų pasiruošę 
sportininkai, o ne tie, kurie norėtų 
čia tik nemokamai su sportininkais 
pagyventi.

Kadangi nebus imamas registrą 
"Mūsų Pastogė" Nr.32 1994.8.15 psi.6

cijos mokestis, bus įsteigtas pini
ginis žaidynių fondas ir renkamos 
aukos, prašant taip pat ir užsienio 
sportinius vienetus pagal išgales 
prie šio fondo prisidėti.

Antrasis organizacinio komiteto 
ir kviestinių svečių posėdis vyko 
jau vadovaujant premjerui A. 
Šleževičiui, kuris yra ir organi
zacinio žaidynių komiteto pirmi
ninkas. Čia dalyvavo Vilniaus 
miesto meras, Kauno miesto mero 
atstovas, Pasaulio lietuvių ben
druomenės atstovas Lietuvai, 
užsienio, kultūros ir švietimo, 
finansų ministrai ir jų atstovai bei 
kiti su šia švente surišti žmonės. V. 
Nėnius, supažindindamas visus su 
premjeru, trumpai papasakojo kas 
buvo anksčiau padaryta ir kokie 
yra sekančių metų sporto šventės 
planai. Premjeras ir kiti ministrai 
pažadėjo, kiek galima šią šventę 
paremti, nes, pagal premjerą, kaip 
ir Dainų ir šokių šventė, taip ir 
sporto yra būtinai reikalinga 
Lietuvai. Ir nors dabar pergyve
namas sunkus materialinis laiko
tarpis, tačiau "turime išlaikyti tai, 
kas pakelia mūsų dvasinio gyve
nimo lygį".

Premjero pravestas posėdis praėjo 
labai nuoširdžioje ir draugiškoje 
nuotaikoje, o pats premjeras su 
šypsena veide pasakė, kad tai 
vienas iš taip retų posėdžių ir 
susitikimų, kur j am nebuvo rodoma 
jokia neapykanta, nebuvo jokių 
politinių rietenų, vienas kito 
užsipuldinėjimų, viskas taip vie
ningai ir gražiai aptarta, nors čia ir 
buvo žmonių iš įvairių pasaulio 
kraštų, su skirtingomis pažiūromis. 
Toiš sportininkų turėtų pasimokyti 
ir kiti.

Vėliau vykusioje spaudos konfe
rencijoje Lietuvos ir užsienio 
spauda buvo informuota apie 
būsimas 1995 metų žaidynes, o 
posėdis su premjeru jau tą patį 
vakarą parodytas per Lietuvos 
televiziją.

ĮSPŪDINGA 
JURBARKO ŠVENTĖ
Šiais metais Jurbarko miestas 

atšventė savo 735 metų jubiliejų. 
Tris dienas trukusi šventė prasidėjo 
liepos 1 dieną. Australijos lietuvius 
sportininkus su Jurbarku riša 
ypatingai tamprūs ir draugiški 
ryšiai. Mūsų vyrai krepšininkai čia 
žaidė rungtynes per IV Pasaulio 
lietuvių sporto šventę. Viešėjimo 
metu jie Jurbarke buvo labai gražiai 
priimti. Nuo to laiko ir užsimezgė 
pirmieji artimi ryšiai. Vėliau 
Sy dnėj aus „EŽY“ klubas ir jo nariai 
parėmė čia eančią našlaičių drau
giją.

(Bus daugiau)

Vienose vaišėse diskutavome apie 
mūsų jaunimo nenorą jungtis į 
lietuvišką veiklą ir gyvenimą. Kada 
ir kur padarėme klaidą?, klausė ne 
vienas. Viena poniutė labai pap
rastai atsakė: girdi, mes patys 
stumdami savo vaikus į mokslus, 
nesirūpinome jų lietuviškumu. 
Šiandien pažįstu daug mūsų 
veikėjų, kurie labai daug laiko 
pašventė mūsų Bendruomenei, bet 
savo vaikų nesugebėjo išauklėti, 
kad jie pavaduotų pavargusius 
tėvus. Kam žvalgytis į kitus, jei 
atsakomybė krenta ant mūsų.

Ši tema labai jautri ir ne vienas 
pasijuto paliestas, nesjų vaikai išėję 
aukštuosius mokslus, šiandien 
gražiai ir patogiai gyvena. Ne vienas 

VIII Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso dalyvių eisena Vil
niaus gatvėmis. Priekyje "pagirtas tarp moterų" PLJS pirminin
kas Paulius Mickus. Viktoro Kapočiaus nuotrauka
išjų pasirinko sau gyvenimo draugę 
šio krašto merginą ir šeimoje 
nebeliko beveik nieko lietuviško. 
Kiti išvyko į svetimus kraštus, kur 
uždarbis ir gyvenimas geresnis. Jie 
retkarčiais apsilanko mūsų klu
buose, juos matome per dėdės, tetos, 
krikštatėvio ar kitos artimos 
giminės pakasynas. Jie pietauja 
prabangiuose restoranuose ir mūsų 
cepelinai ar kugelis jiems jau 
„nekošema“. Aukų jokiems lietu
viškiems fondams jie neturi pinigų, 
nors jų pajamos yra labai geros. Jie 
lietuviškai nekalba, bet dar su
pranta. Lietuvai atgavus laisvę, 
vyksta ten ir grįžta apsivylę, neradę 
tėvų nostalgijos persunktos „pasa
kų“ šalies.

Tik 1966 metais subruzdome 
pasauliniu mastu organizuoti 
lietuvišką jaunimą. Pradėta kurti 
Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga, 
kuri ilgai ieškojo savo „vietos“ tarp 
veikiančių organizacijų: sporto 
klubų, skautų, ateitininkų ir kitų 
būrelių. Pagaliau ji oficialiai įkurta 
1972 m. antrojo jaunimo kongreso 
metu, o šiandien lyg ta našlaitėlė 
vargsta be efektyvių valdybų, be 
narių, tik prieš kongresus sujuda, 
pakyla telkti finansus, kad apmo
kėjus keliones ir dalyvavimą 
kongrese. Visuomenė pradžioje šį 
jų darbą labai rėmė ir buvo 
surinktos nemažos sumos, kurios 
įgalino mūsų jaunimą dalyvauti jau 
astuoniuose kongresuose. Viename 
Lietuvos savaitraštyje, .Atgimime“, 
radau sekančią statistiką. Kiek ji 

teisinga, negaliu patikrinti.
Pirmame kongrese (JAV, 1966 

m.) - dalyvavo virš 2400 lietuviško 
jaunimo iš 17 kraštų.

Antrame (JAVir Kanadoje, 1972 
m.) - virš 1000 iš 11 kraštų.

Trečiame (Argentinoje ir Brazi
lijoje, 1975 m.) - virš 2000 iš 10 
kraštų.

Ketvirtame (D. Britanijoje ir 
Vokietijoje, 1979 m.) - virš 550 iš 11 
kraštų (daug triukšmo sukėlė 
jaunimas, kuris atvyko iš Lietuvos 
ir norėjo dalyvauti kongrese. 
Kongreso rengėjai nusprendė jų 
neįsileisti).

Penktame (JAV ir Kanadoje, 
1983 m.) - virš 600 iš 11 kraštų.

Šeštame (Australijoje, 1987 m.)- 

virš 500 iš 11 kraštų.
Septintame (Argentinoje ir 

Brazilijoje, 1991 m.) - virš 400 iš 11 
kraštų.

Aštuntame (Lietuvoje ir D. 
Britanijoje, 1994 m.) - kol kas 
manoma, kad dalyvaus apie 300 š 
18 kraštų.

Pirmųjų kongresų jaunimas 
grįžęs jungėsi į lietuvišką gyvenimą. 
Padarė pranešimus bendruomenei. 
Įsipareigojo kandidatuoti į Apy
linkių ir kitų organizacijų valdybas. 
Atrodė, kad išleisti tūkstančiai 
pasiteisino. Po keleto kongresų jau 
prireikė ieškoti jaunimo, kad jis į jį 
vyktų. Kalbu apie Australijos 
jaunimą. Šiandien sutikęs vykti 
jaunuolis ar jaunuolė reikalauja 
kelionės išlaidų apmokėjimo. 
Finansams telkti jis jau nebeturi 
laiko. Kyla klausimai, kuriems 
atsakymo neturime. Kodėl pirmųjų 
kongresų jaunimas entuziastiškai 
ėmėsi darbo, o šiandieninis laukia, 
kad Bendruomenė jam apmokėtų 
visas jo išlaidas? Jei pirmųjų 
jaunuolių grįžusių iš kongreso 85% 
jungėsi į lietuvišką veiklą, tai 
paskutiniųjų-vos tik keletas. Apie 
šiemet vykstantį aštuntąjį kongresą 
nedaug kas girdėjo. Pavargome 
mes, ar jaunimas?

Pažvelgę į kongresų programas, 
pastebėsime, kad didesnioji jų dalis 
skiriama visokiems pasivažinė
jimams, apsilankymams ir susipa
žinimams, šių metų kongreso pro-

Nukelta į 7 psl.
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MUSŲ MIRUSIEJI
A. t A. ALFONSAS PAISYS Informacija

Liepos 27 d. Sydnėjuje, Glebe 
Point, savo bute rastas miręs
ALFONSAS PAI’SYS.
Velionis palaidotas rugpjūčio 1 d. 

Rookwoodo kapinių lietuvių sekci
joje. Gedulingas mišias už mirusio

vėlę atlaikė ir į kapines palydėjo 
kun. P. Martūzas. Velionis buvę 
viengungis. Laidotuvėse dalyvavo 
būrelis tautiečių ir velionį pažino
jusių žmonių.

B. Ž.

DĖMESIO! PASKAITA APIE LIETUVĄ

Mielam bičiuliui
A. + A. LEONUI PETRAUSKUI 

mirus, reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Vidai ir 
dukterims.

J. ir O. Maksvyčiai

Š. m. rugpjūčio 28 d., sekmadienį, 
2 vai. po pietų Lietuvių namuose 
Tėvynės sąjungos Sydnėjaus sky
rius ruošia viešą pokalbį apie 
Lietuvos padėtį.

Pranešimus darys dr. Danius 
Kairaitis ir dr. Ramutis Zaka
revičius.

Ilgokai buvoję Lietuvoje, kaip 
universitetų dėstytojai Vilniuje ir

Kaune, jie kalbės apie vidaus 
politiką, spaudą, švietimo būklę, 
kasdienybės įvairumą ir žmonių 
nuotaikas apskritai.

Po pranešimų - klausimai ir 
diskusijos. Visi tautiečiai maloniai 
kviečiami apsilankyti.

Tėvynės sąjungos 
Sydnėjaus skyriaus 

valdyba

A. + A. LEONUI PETRAUSKUI
mirus, žmonai Vidai, dukroms Kristinai ir Jūratei, 

giminėms ir artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuoj autą.
Ada ir Vytautas Mickevičiai

Mielam Sydnėjaus lietuvių Sodybos gydytojui, 
ilgų metų bičiuliui

A. + A. LEONUI PETRAUSKUI 
mirus, žmonai Vidai, dukroms ir visiems artimiesiems 

nuoširdžią užuojautą reiškiu ir kartu liūdžiu
Ona Baužienč, B.E. M.

Pagerbdami
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ETNINIŲ BENDRUOMENIŲ PASI
RENKAMA PROGRAMA

(BRISBANE)

Ar Jūs žinote, kad Brisbanės etninių draugijų valdyba 
turi unikalią programą, padedančią silpniems, seniems 
žmonėms iš Baltijos valstybių (tarp jų ir Lietuvos), Kroat
ijos, Olandijos, Lenkijos ir Vietnamo.

•b
Jos tikslas yra padėti žmonėms tokiuose darbuose kaip 

namų ruoša, apsipirkimas, transportas ir valgio gamini
mas.

Kad galėtumėte savo namuose gyventi kaip galima ilg
iau, ši organizacija samdo žmones, kurie moka Jūsų ka
lbą, vertina Jūsų tradicijas ir papročius, ir padeda as
meniškai ten, kur Jums reikalinga pagalba.

4*
Jeigu Jums reikalinga pagalba, ar Jūs žinote kam tokia 

pagalba reikalinga, prašome susiekti su manedžeriu: Eth
nic Community Options Program, P.O. Box 5199 West 
End 4101, Qld. Tel. (07) 846 1099.
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LPKT SĄJUNGOS PRANEŠIMAS

A. + A. LEONĄ PETRAUSKĄ,
vietoj gėlių "Mūsų Pastogei“ aukojame 25 dolerius.

Dalia Pyragiūtč - Gordon, S.A.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame tautiečiams iš Geelongo, Al

tanos, Melburno, Adelaidės, Sydnėjaus, kun. dr. Pr. 
Daukniui ir giminaičiams iš Lietuvos, bendruomenės 
valdybai, sporto klubui "Vytis", Moterų draugijai, 
organizacijoms, draugams ir pažįstamiems, radijo 
valandėlės darbuotojams, artimiesiems.

Tariame visiems ačiū už gėles, atvirutes, telegra
mas, aukas, už nuoširdžius paguodos žodžius sunkioje 
netekties valandoje, staiga mirus

A. t A.SUTUI.

ŠntiĮ, BrcncizeriiĮ, 
R. Skerienčs 

šeimos -įc jų artimieji

„Laisvės kovų archyvo“ redakcija 
praneša, kad visi dešimt tomų 
minėtų knygų jau yra išparduoti.

Atsiprašome vėliau užsisakiusių. 
Redakcijai buvo sunku numatyti 
tiražo kiekį, nes pareikalavimas 
viršijo statistiniai numatytą ap
skaičiavimą.

Dabar jau yra paruošti spaudai 
XI, XII ir XIII tomai. Tikimasi, kad 
greitu laiku jie bus išleisti. Žinoma, 
priklauso nuo finansinio pajėgumo 
ir spaustuvių reikalaujamos kainos.

Jei kas norėtų užsisakyti tas tris 
knygas, nedelskite prisiųsti 20 
austr. dolerių ir sau adresuotą (su 
ženkliuku) voką ir aiškų adresą. 
Pinigai bus laikomi Melburno 
„Talkoje“. Jeigu knygų kaina ir

persiuntimas oro paštu butų 
mažesnis, likutis bus perduotas 
kaip auka. Pinigai bus grąžinti, jei 
adresatas knygų negautų. Žinoma, 
aukos yra visuomet priimamos su 
nuoširdžiu ačiū.

Vietoje gėlių užsisakykite „Trem
tinį“ ir (ar) LKAO, kurio tęsinys 
netrukus bus platinamas.

Lietuvos politinių kalinių ir 
tremtinių sąjunga Jūsų neapvils, 
nes ten pateiktos žinios ir kovos už 
laisvę yra nesuklastoti faktai, o ne 
komunistinis melas iš KGB - NKVD 
archyvų. v. L. Mačys

LPKT atstovas Australijoje. 
P.O. Box 539, Pascoe Vale,

3044 Vic.

EKSTRAVAGANTIŠKAS...

Atkelta iš 6 psl.
grama irgi panaši - trylika dienų 
skiriama pasivažinėjimams, o 
šešios - studijoms. Gaila, kad mes 
vyresnieji nemokame savo suva
žiavimų panašiai organizuoti! Gal

tada ir mūsų suvažiavimuose 
dalyvautų daugiau ALB Tarybos 
narių? Šiemetiniame kongrese buvo 
numatyta kelionė laivu iš Klaipėdos 
j Angliją, bet neatsiradus pakan
kamai turtingų kongreso dalyvių, 
teko šią kelionę atšaukti.

Teko išgirsti nusiskundimų, kodėl

kongresai ruošiami ne vienoje 
vietoje, bet keliose, kur tenka 
keliauti, rasti naujas patalpas ir 
Apsigyvenimą, prarandama daug 
laiko ir dvigubai daugiau išlaidų? 
Visa tai privalo padengti mūsų 
Bendruomenė. Jaunimas sako, kad 
jie kongresą jungia kartu su 
atostogomis. Be to, jaunimą pri
traukia įvairūs renginiai ir kelionės 
po svetimus kraštus. Atitrūkę nuo 
studijų universitetuose ar darbo, 
jie nori atsipalaiduoti, pamiršti 
studijas ir t. t.

Kai skaitysite šias eilutes, aštun
tasis kongresas Lietuvoje ir Angli
joje jau bus pasibaigęs. Ar neužteko 
Lietuvos? Ko reikėjo belstis į kitą 
kraštą? Kiek teko girdėti, ten vyko

tiktai Amerikos ir Kanados jau
nimas. Kiek žinau, iš Lietuvos 
jaunimo vyko tiktai du, kimiems 
PLJ sąjunga apmokėjo kelionės 
išlaidas.

Tiek daug kalbėjome ir puošėme 
(žodžiais) savo brangų kraštą 
Lietuvą, o mūsų jaunimasjame jau 
nebeišsitenka. Reikia vykti stu
dijoms net į kitą kraštą.

Gal jaunimas ir turi atsakymus į 
šiuos vyresniesiems kylančius 
klausimus? Jie į mūsų spaudą 
nerašo ir jos neskaito, tad ryšys 
įmanomas tik asmeniškas. Įdomu, 
kur nutarta ruoštf sekantį kon
gresą? Ai’ tokios ekstravagantiškos 
išlaidos pateisina gaunamą indėlį į 
lietuvišką aruodą? IT
ūsų Pastogė" Nr.32 1994.8.15 psl.7
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Informacija
MUGĖ - šaunus kultūrinis savaitgalis

Sydnėjaus lietuvių klube
įvyks rugpjūčio 20 - 21 dienomis, šeštadienį ir sekmadienį, 

nuo 1 vai. p.p. iki vakaro.
Mugė vyks dvi dienas. Apsilankiusieji galės pasigrožėti 

lietuvių liaudies šokiais, dainomis, muzika. Pamatyti kaip 
dailės meistrai dirba savo kūrinius. Pažiūrėti kaip kepa, 
čirška raguolis - pyragų karalius. Pasmaguriauti lietuvių 
kulinarijos patiekalais. Užeiti į kolekcionierių kampelį. Ir, 

žinoma, nuplauti dienos dulkes alumi ir like riais.

■ ■ i 
i; 

į;

§

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel 708 1414

I
Prašome klubo narius, dar nesumokėjusius šių metų nario mokesčio 

($20), tai atlikti artimiausiu laiku.

I 
I

Rugpjūčio 20 - 21 d. d. kultūrinis savaitgalis - Mugė

Spalio 1 d. Klubo nfetipis balius 
Ketvirtadieniais klube vyksta bilijardo varžybos.

Pradžia 7.30 popiet. Besidomintys kviečiami dalyvauti

! 
I

I

I

J

Mugės įdomybės: dailės meistrai darbo metu, gobeleno paroda, 
lietuvių kulinarija - raguolis, vakaronės dainos, šokiai, muzika, 

kolekcionierių kampelis.

Bus lipksrua ir sipagu. Iki pasiipatyipo nyugėje!

SKELBKITĖS „MŪSŲ PASTOGĖJE“ - VISI ŽINOS! 

j?

BALTIC WAS HOUSE

Australia Pty Ltd
P.O.Box 5066 EBraff gSSRh Tel. (03) 8039621 (W)
Alphington, 3078 EwmM Fax (03) 8020717
Tel. (03) 459 9299 (H) A.C.N. 007 052 995 Mob. 015 531 349

Alita un Imants Meiaks et al

HUMfiNITHRINĖS PAGALBOS 
SIUNTINIAI Į ESTIJA LfiTVIJfį IR 

LIETUVfl
Sekanti mūsų paketų siunta bus išsiųsta spalio 5 d. 

ir adresatus turėtų pasiekti Kalėdoms. Mes siūlome 
sekančius patarnavimus.

* Humanitarinės pagalbos siuntinių persiuntimą, asmeni
nių daiktų ir viršsvorinio bagažo pristatymą į namus bet 
kurioje Estijos, Latvijos ir Lietuvos vietoje.

* Pristatymas jūros arba oro transportu.
* Siuntinių dėžių dydis nenustatytas, pasirinkite jas

savo nuožiūra.
* Siuntiniai pristatomi į: Melburną, Perthą, Adelaidę, 

Sydnėją, Canberra, Brisbanę, Hobartą, Devonport irLaunce- 
stoną, o po to surenkami i galutinį surinkimo punktą Mel
burne.

-#■ Papildomai siuntiniai surenkami iš Melburno, Bend
igo, Ballarato ir Geelongo vietovių, iš visur kitur - pagal 
susitarimą.

Dėl smulkesnės informacijos, dokumentaci
jos ir kt, teiraukitės ne vėliau kaip iki 

rugsėjo 12 dienos.

REMSITE
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ! FONDĄ,
nes jo tikslas yra: skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę kultūrą, mokslą, švietimą, 
meną ir kitas lietuvių kultūrines apraiškas.
Fondą stiprinsime ir jį ugdysime, jei įvairiomis progomis jam aukosime, stosime jo nariais 
ir nepamiršime jo surašydami testamentus. Testamentuose reikia įrašyti tiksliai angliškąjį 
Fondo pavadinimą ir adresą:

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

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

Australijos Lietuvių Fondo Valdyba'

KLUBO VALGYKLA VEIKIA
I

Ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais 
nuo 6 iki 9 vai. popiet 

Sekmadieniais nuo 1 iki 8 vai. popiet
I 
I

Rugpjūčio 21 dieną, 2.30 vai. po pietų Melburno lietuvių 
namuose įvyks solistės Virginijos Bruožytės - Muliolienės

DRINQ KONCERTAS.
Bilieto kaina -10 dolerių. Vaikams iki 12 metų - nemoka

mai. Pagerbkime mūsų solistę gausiu apsilankymu.
Melb. karių veteranų sąjunga "Ramovė"

48 The Boulevarde, Strathfield - 2135 
Tel. (02) 745 3333. Fax (02) 745 3237 
Lie. 2 TA 000 888 ACN 001 344 323
BALTUOS KELIONEI EKSPERTAI

SKRISKITE FINAIR LINIJA 
Į RYTI, EUROPĄ, RYGĄ, TALINĄ AR VIIATį 

Bilieto kaina tik $1870 
(skrendant nuo 1.10 -15.11 1994) 
PASIKVIESKITE SAVO GIMINfllClUS/DRflUGUS Į 
AUSTRALUR. MES PARINKSIME JUMS GERIAU

SIOS VERTĖS ORO KELIONĖS BILIETUS.

JEI JŪS KELIAUJATE Į Honolulu 
/Los Angeles/, Niujorką / Tel Avivą 
arba aplink pasaulį, mes galime jums padėti.

Susitikite su specialistais:
GATEWAY TRAVEL

PTY. LTD. I 
I

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

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

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

Published by the Lithuanian Community Publishing Society Ltd. 
Leidėjas Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P. O. Box 550 Bankstown N. S. W. 2200 
Redaktorius Bronius Žalys. $ * ® Redakcijos ir administracijos telefonas (02) 790 3233 
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