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ŽUVUSIŲ UŽ LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĘ LAIDOTUVIŲ APEIGOS

Jauna lietuvaitė, tautiniu galvos apdangalu, laidotuvių procesijoje Vilniuje neša 
prie Radijo ir televizijos centro žuvusiojo portretą.

(vykiai Lietuvoje ir pasaulyje šiuo 
metu vystosi tokiu tempu, jog. 
parašius praėjusios savaitės naujienų 
apžvalgą, kol ji pasiekia skaitytojus, 
jau tampa sena istorija. Nors tik viena 
savaitė reikalinga savaitraščiui pa
ruošti ir išspausdinti bei išplatinti, per 
tą savaitę gali (vykti tiek daug naujo 
ir svarbaus, kad praėjusios savaitės 
žinios ir komentarai pasidaro visai 
pasenę.

Tai gerai iliustruoja pasikeitimai 
Lietuvos vyriausybėje. Naujai išrink
tas Lietuvos ministras pirmininkas 
Albertas Šimėnas, apie kur( plačiau 
rašiau paskutiniame "Mūsų Pastogės" 
numeryje, dėl pašlijusios sveikatos 
turėjo būti atleistas iš einamų pareigų 
ir jo vieton išrinktas kitas - 
ekonomistas Gediminas Vagnorius. Jo 
pavaduotoju paskirtas deputatas Zig
mas Vaišvila, tautinio atgimimo 
pradžioje pagarsėjęs savo ryžtinga 
kova prieš Lietuvos gamtos teršimą. 
Daugiau pasikeitimų, rašant šias 
eilutes. Lietuvos vyriausybėje neįvy
ko, be naujai patvirtintų vienuolikos 
ministrų, išvardintų praėjusiame Šio 
laikraščio numeryje. Savo pareigas 
laikinai tebeeina ir šeši likusieji 
senosios vyriausybės ministrai: R. 
Sikorskis (finansų), R. Jasinavičius- 
(pramonės), P. Kūris (teisingumo), R. 
Kozyrovičius (materialinių išteklių), 
M. Misiukonis (vidaus reikalų) ir V. 
Knašys (žemės ūkio).

Sausio 13 - slos tragedija Vilniuje, 
už kurią atsakingi sovietų generolai ir 
jų vadas prezidentas M. Gorbačiovas 
nenori prisipažinti kaltais, vėl atkrei
pė viso pasaulio dėmesį ( Lietuvą ir 
Baltijos respublikas. Specialiam KGB 
daliniui anksti rytą puolant Vilniaus 
radijo ir televizijos centrą, kuris buvo 
saugomas neginkluotų Krašto apsau
gos departamento tarnautojų ir poros 
šimtų civilinių gyventojų, žuvo neži
nomas skaičius žmonių ir virš 160 
buvo sužeista.
Po puolimo lauke, liko 13 lavonų, dar 

vienas sužeistasis vėliau mirė ligoni
nėje. Tačiau iš Radijo ir televizijos 
centro gynėjų, 64 dingę be žinios, 
tikriausiai kagėbistų nužudyti viduje 
užimto pastato ir išvežti. Sekančią 
naktį liudininkai matė kareivius iš 
pastato nešant didelius ryšulius ir 
kraunant juos ( sunkvežimius, kurie, 
pagal kitų stebėtojų pranešimus, 
nuvažiavo ( aerodromą. Kai po ilgų 
derybų su kariškiais, atėjus (sakymui 
iš Maskvos, vienas Sveikatos apsaugos 
departamento tarnautojas buvo įleis
tas (pastatą ieškoti sužeistų, jis nieko 
nerado, bet daugelyje kambarių ant 
grindų matė klanus kraujo. Išvada 
aiški, bet kol nėra daugiau lavonų, 
užsienio spaudos biuleteniai kalba tik 
apie keturioliką aukų.

Žuvusieji buvo laidojami trečiadie
ni, sausio mėnesio 16 dieną. Prieš tai 
lavonai buvo pašarvoti atviruose 
karstuose Vilniaus sporto rūmuose. 
Lietuvos gyventojams buvo suteikta

galimybė atsisveikinti su savo didvy
riais. Norinčių tai padaryti buvo tiek 
daug, kad žmonėms eilėje teko laukti 
po 6 - 7 valandas, kol priėjo prie 
karstų. Laidotuvėms į Vilnių, kad 
pagerbti kritusius už Lietuvos laisvę, 
susirinko šimtai tūkstančių Lietuvos 
žmonių. Vienuoliktą valandą karstai 
Iš sporto rūmų buvo Išnešti i 
Arkikatedros aikštę, kurioje atlaiky
tos gedulingos mišios. Savo pamoksle 
Vilniaus arkivyskupas Julijonas Ste
ponavičius sakė: "Mes didžiuojamės 
tais kankiniais, kurie paaukojo savo 
gyvybes ant Lietuvos nepriklausomy
bės aukuro ir reiškiame gilią užuojau
tą žuvusiųjų tėvams, giminėms ir 
artimiesiems". Arkivyskupas pažymė
jo, kad kaltininkai nerodo gailesčio, 
bet apgailestauja, kad nepavyko 
sklandžiai (vykdyti savo planą. Ir 
dabar tarybinės masinės Informacijos 
priemonės nesiliauja skleiduslos dez
informaciją apie Lietuvą, sakė arki
vyskupas, o sovietiniai vadovai neigia 
davę (sakymą pradėti šią akciją ir, 
panašiai kaip Pilotas, nusiplauna 
rankas.

Lietuvos stačiatikių vyskupas Kri
zostomas pasakė: "Mes liūdime kartu 
su jumis. Tačiau tas liūdesys jums yra 
šlovė, o mes rusai, kadangi daugelis 
mus laiko šios nelaimės kaltininkais, 
jaučiame gėdą". Lietuvos Respublikos 
ministras pirmininkas Gediminas Vag
norius paminėjo, kad Iš mūsų tarpo
išplėšti geriausieji, kupini jėgų, opti
mizmo ir gražiausių sumanymų Lietu
vos vaikai. "Jie žuvo vien dėl to, kad 
norėjo laisvės tėvynei, kad atsiliepė ( 
mūsų protėvių ir tėvų šauksmą ginti 
tą laisvę. Amžina šlovė didvyriams, 
tebūnie lengva jiems Vilnijos žemelė. 
O mes, likę gyvieji prisiekiame, jog 
akylai budėsime prie laisvės lopšio", 
baigė savo kalbą G. Vagnorius.

Dar kalbėjo Vilniaus miesto, Latvi
jos, Estijos, Gruzijos, Rusijos ir kitų 
respublikų, Maskvos miesto, Lenkijos 
senato ir kitų organizacijų atstovai. 
Latvijos Respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos sekretorius pasakė, kad ir 
"Latvijoje gerai žinome, kad šie 
broliai ir sesės žuvo ir už Latvijos 
laisvę bei nepriklausomybę". Tūks
tančiai žmonių lydėjo karstus ( 
Antakalnio kapines, kur žuvusieji 
buvo palaidoti. Kiti šeši buvo išvežti 
laidoti ( Alytų, Kauną, Kėdainius, 
Marijampolę ir Rokiški, iš kur jie buvo 
atvykę į Vilnių. Visoje Lietuvoje tą 
dieną buvo laikomos gedulingos mi
šios, skambėjo gedulo varpai. Visa 
sausio 14 - 18 savaitė buvo gedulo 
savaitė. Trys gedulo dienos buvo 
paskelbtos Ir Latvijoje bei Estijoje.

Kalbėdamas Lietuvos Respublikos 
Aukščiausioje Taryboje pirmininkas 
V. Landsbergis pasakė, kad sovietų 
kareivių nužudyti lietuviai neveltui 
paaukojo savo gyvybes. Jis išreiškė 
gailestį, kad tik tokia aukšta kaina 
buvo galima atkreipti Vakarų dėmesį į 

sunkią lietuvių padėtį. Vakarų šalys 
labai pasipiktino (vykiais Lietuvoje ir 
V. Landsbergis išreiškė viltį, kad su 
Amerikos, Didžiosios Britanijos bei 
Prancūzijos parama Lietuvos klausimą 
būtų galima aptarti Jungtinių Tautų 
Organizacijos visumos susirinkime.

Numatydama tolimesnius vyriausy
bės pastatų puolimus, Lietuvos Res
publikos Aukščiausiosios Tarybos pre
zidiumas ir Respublikos vyriausybė 
buvo (galioti sudaryti laikiną gynybos 
personalą, kurio galios ir pareigos 
turės būti patvirtintos Aukščiausio
sios Tarybos.

Lietuvos Respublikos Aukščiausioji 
Taryba taip pat (galiojo Respublikos 
policiją ir Krašto apsaugos pajėgas 
ginti svarbiausias vyriausybes insta
liacijas nuo bet kokios agresijos. 
Aukščiausioji Taryba taip pat priėmė 
kreipimąsi ( Tarybų Sąjungos kariš
kius. Dokumente tarybiniai kariai 
prašomi nežudyti taikingų, savo šalj 
mylinčių žmonių. Apeliuojama ( 
kariškių sąžinę ir konstatuojama, kad 
įsakymas žudyti nekaltus, beginklius 
žmones, traiškyti juos po tankų 
vikšrais yra nusikaltimas pnes tarp
tautinę teisę ir jį vykdantieji taip pat 
tampa nusikaltėliais, atnešdami gėdą 
jų šaliai, jų motinoms ir ateinančioms 
kartoms.

Panašų atsišaukimą į rusų karius, 
tarnaujančius sovietinėje armijoje, 
paskelbė ir Rusijos Federacinės 
Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 

pirmininkas Boris Jelcin. Jis tai padarė 
po pasitarimų su visų trijų Baltijos 
kraštų atstovais Taline. Po pasitari
mų, buvo pasirašytas bendras pareiš
kimas. kuriame pasirašiusios respubli
kos pasižada konkrečiai viena kitai 
padėti, agresijos prieš bet kurią iš jų 
atveju. Pareiškime pasmerkiami so
vietų kariuomenės veiksmai Baltijos 
kraštuose ir raginama surengti Jungti
nių Tautų Organizacijos remiamą 
tarptautinę konferenciją aptarti pa
dėtį Baltijos valstybėse. Europos 
Bendrijos šalys atsiliepė ( šį raginimą 
ir pasiūlė sušaukti specialų Europos 
saugumo ir bendradarbiavimo grupės 
posėdį, kuriame būtų svarstoma 
Baltijos šalių krizė. Tačiau Tarybų 
Sąjunga šį pasiūlymą vetavo ir toks 
posėdis neįvyks.

Per visą civilizuotą pasaulį nusirito 
protestų banga prieš TSRS vidaus 
reikalų ministerijos specialių dalinių 
žiaurų susidorojimą su Vilniaus radijo 
ir televizijos centrą saugančiais 
beginkliais žmonėmis. Protestai ir 
sovietų akcijos pasmerkimas pasigirdo 
ne tik iš įvairių šalių vyriausybių, bet 
ir iš organizacijų bei eilinių piliečių. 
Protesto demonstracijos (vyko pačioje 
Maskvoje, Leningrade, Rygoje, Kije
ve, Lvove, Tbilisyje, Klšlniove, Var
šuvoje, Prahoje, Budapešte, Bukareš
te, Sofijoje, Paryžiuje, Vašingtone, 
Čikagoje, Toronte ir kituose miestuo
se, o taip pat, žinoma, ir Melbourne,
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Sydnejuje, Adelaidėje, Brlsbanėje ir 
Canberroje. Bene pati didžiausia 
demonstracija prieš Vilniaus žudynes 
įvyko Rygoje, kur į miesto centrą 
susirinko apie pusė milijono Latvijos 
piliečių. Dominuojančios mintys per 
Šias demonstracijas pasakytose kalbo
se buvo M. Gorbačiovo ir jo 
vyriausybės pasmerkimas, užuojauta 
aukoms bei jų giminėms, solidarumo su 
Lietuva pareiškimai. Tipiškas Gruzi
jos Respublikos Aukščiausiosios Tary
bos pirmininko Gamzachurdijos pasa
kymas per protesto mitingą Tbilisyje: 
"Neklausk, kam skambina varpas - jis 
skambina ir tau. Karas prieš Lietuvą, 
tai karas ir prieš mus. Parašiutininkų 
pasiuntimas į Lietuvą ir beginklių 
žmonių žudymas, tai barbariškas 
paskutinės pasaulio Imperijos žiauru
mo aktas". Daug kur demonstruojan
tys reikalavo pripažinti Lietuvos 
nepriklausomybę.

Vyriausybiniame lygyje sovietų 
kariuomenės veiksmus Baltijos šalyse 
pasmerkė Ir (spėjo Tarybų Sąjungą, 
kad būtų sustabdytas jėgos naudoji
mas, Jungtinės Amerikos Valstijos, 
Kanada. Ir dauguma Europos valsty
bių. Kai kurios iš jų padarė pakartoti
nius įspėjimus M. Gorbačiovui, kad 
jeigu Jis nesutramdys savo kariuome
nės, jis praras planuojamą ekonominę 
Ir kitą pagalbą. Maskvoje, vasario 11 - 
13 dienomis planuojamas susitikimas 
tarp Amerikos ir Sovietų Sąjungos 
prezidentų gali būti atšauktas, jei 
Lietuvoje Ir toliau bus tęsiami smurto 
veiksmai, pareiškė Baltųjų rūmų 
atstovas Fitzwater. Amerikos Ken- 
grese svarstoma rezoliucija, dėl 
prezidento G. Bush kelionės į Maskvą 
atidėjimo, tuo tarpu Senate sausio 16 
dieną vienbalsiai buvo priimta rezo
liucija, raginanti vyriausybę pergal
voti savo intenciją remti TSRS 
prašymą įstoti į Pasaulio banką, 
Tarptautinį valiutos fondą Ir Genera
linę prekybos Ir tarifų santarvę 
(G ATT). Europos šalių bendriją 
sudarančios šalys taip pat svarsto, ar 
verta Tarybų Sąjungai duoti ekonomi
nę paramą, jei ji vėl suka diktatūros Ir 
represijos keliu. Tą patį daro ir 
Japonijos vyriausybė, ji pasmerkė 
jėgos naudojimą Lietuvoje Ir tarybi
niam ambasadoriui Japonijoje pareiškė 
griežtą protestą. Čekoslovakijos vy
riausybė pasmerkė jėgos naudojimą 
Lietuvoje ir šluos veiksmus palygino 
su TSRS 1968 metais vesta invazija 
Čekoslovakijoje. Popiežius Jonas Pau
lius II, kalbėdamas tikintiesiems iš 
savo rūmų lango, pasakė: "Aš noriu 
užtikrinti Lietuvos žmones, kad aš su 
Jais kenčiu ir meldžiuosi". Jis Lietuvos 
kardinolui V. Sladkevičiui pasiuntė 
telegramą, kurioje išreikiamas solida
rumas "mylimai lietuvių tautai".

Po smurto Vilniuje, į Lietuvą vėl 
pradėjo atvykti humanitarinė pagalba. 
Pirmiausiai, sausio 15 - tą dieną 
Vilniuje nusileido du Suomijos lėktu
vai su 4 tonomis (vairių medicinos 
reikmenų. Po to du sunkvežimius 
vaistų, medicinos reikmenų, antklo
džių, maisto kūdikiams atsiuntė 
Lenkijos Raudonasis Kryžius. Lenki
jos Raudonasis Kryžius pagalbos 
Lietuvai surinko virš 4 milijonų zlotų, 
o Demokratinio jaunimo sąjunga vien 
Krokuvos mieste surinko apie 8 
milijonus zlotų. Iš Budapešto į 
Lietuvą buvo taip pat pasiųsti du 
sunkvežimiai su medikamentais ir 
maisto produktais. Po sausio 13 dienos 
"Mūsų Pastogė" Nr.4 1991.1.28 pusi

Lietuvos Respublikos naujasis minis
tras pirmininkas Gediminas Vagno
rius.
žudynių Vilniuje, į Lietuvos atstovybę 
Maskvoje taip pat pradėjo plaukti 
visokeriopa pagalba Lietuvai - medi
kamentai, švirkštai, bintai ir kiti 
daiktai. Juos aukojo paprasti žmonės, 
rusai ir kitų respublikų gyventojai. 
Suaukoti daiktai jau išsiųsti į Lietuvą.

Ši savaitė Lietuvai buvo dramatiš
ka. Lietuvos Vyriausybė ir Parlamen
tas buvo pastatyti didelį pavojų, jiems 
grėsė išvaikymas, gal net tremtis ir 
sunaikinimas. Bet tauta nepalūžo. Ji 
susitelkė apie savo išrinktą vadovybę 
ir nepabūgo stoti prieš tankus, 
ginkluota tik savo drąsa ir pasiryžimu 
nepasiduoti, nors tai grėstų ir mirtimi, 
šie Kremliaus puolimai suvienijo 
tautą, kaip niekada. Lietuvos lenkų 
sąjunga taip pat išreiškė solidarumą su 
lietuvių tauta ir Lietuvos vyriausybe. 
Maskvos sukurtas "Nacionalinis gel
bėjimo komitetas", vadovaujamas 
Juozo Jarmalavičiaus, yra remiamas 
tik sovietinės armijos ir dalies 
Lietuvoje apgyvendintų rusų. Jo 
nariai bijo pasirodyti dienos šviesoje ir 
po Vilnių važinėja tik šarvuočių 
viduje. "Gelbėjimo komiteto" bandy
mas perimti valdžią nepavyko ir jo 
skelbiami (sakai yra ignoruojami.

PADĖTIS LIETUVOJE 1’0
KRUVINO jo'ŠEKMADIENIO

Padėtį Lietuvoje, po Vilniaus radijo 
ir televizijos centro užgrobimo, gali
ma pavadinti apgulties stoviu. Apie 
Parlamento rūmus Vilniuje Iškasti 
prieštankiniai grioviai, sustatyti be
toniniai barjerai, barikados. Pastatas 
dieną ir naktį saugomas apie 1-2 
tūkstančių žmonių minios. Panašiai 
saugomos Kauno radijo ir televizijos 
stotys, kurios tebeveikia ir yra 
kontroliuojamos Lietuvos Respublikos 
vyriausybės. Per Kauno radiją sausio 
20 dieną į Baltijos respublikų piliečius 
kalbėjo Rusijos Federacijos Aukš
čiausiosios Tarybos pirmininkas Boris 
Jelcin, ragindamas juos laikytis ra
miai. klausyti legaliai Išrinktų vyriau
sybių ir nepasiduoti klaidinamiems 
taip vadinamų "gelbėjimo komitetų". 
Kauno radijo laidos girdimos visoje 
Lietuvoje, jis perduoda visus Vyriau
sybės ir Parlamento potvarkius. Per 
Vilniaus radiją Ir televiziją transliuo
jama Juozo Jarmalavičiaus statytinių 
skleidžiama dezinformacija ir kirši
nanti propaganda. Tačiau dedamos 
pastangos Vilniuje sukurti kitą televi
zijos stotį, naudojantis mėgėjų turėta 
aparatūra.
Z -----

Nors Spaudos centras okupacinės 
kariuomenės rankose ir ten spausdi
nama tik TSKP spauda, laisvoji 
Lietuvos spauda nepranyko. Labai 
sumažinto dydžio, ant prasto popie
riaus tebespausdlnami visi didieji 
laikraščiai: "Lietuvos aidas", "Lietu
vos rytas", "Gimtasis kraštas", "Res
publika", "Atgimimas" ir keletas kitų. 
Jie tebesiunčlami ir užsienio prenu
meratoriams.

Okupacinė kariuomenė Vilniuje ir 
Kaune paskelbė, taip vadinamą, 
komendanto valandą, draudžiančią 
žmonėms pasirodyti gatvėse tarp 10 
valandos vakaro ir 6 valandos ryto.

KARDINOLAS MELDĖSI UŽ LIETUVĄ
Sausio 20 dieną Sydnejaus St. Marys 

katedroje Sydnejaus arkivyskupo kar • 
dinolo Jo Eminencijos^ Edward Bede 
Clancey bažnyčioje įvyko iškilmingos 
šv. Mišios už sausio 13 dieną Vilniuje 
sovietų tankais nužudytus lietuvius, 
ginant televizijos stotį, parlamentą ir 
kitus valdinius pastatus.

Iškilmingas pamaldas atlaikė pats 
kardinolas Jo Eminencija Edward 
Clancey. Pamaldose dalyvavo gausus 
skaičius tautiečių, nemažai moterų ir 
mergaičių tautiniuose rūbuose, biirys 
"Aušros" tunto skautų ir skaučių, 
atvykusių iš savo metinės stovyklos 
prie Waterfall ir daug kitų tautybių 
žmonių, prijaučiančių Baltijos tautų 
žygiui į laivę ir pagerbiančių pirmą
sias laisvės aukas Lietuvoje. Tarp 
vėliavų katedroje, be lietuvių ir 
australų, matėme estų, kroatų, viet 
namiečių, ukrainiečių ir kitų tautybių 
žmonių.

Kardinolui asistavo mūsų prelatas 
Petras Butkus. Pamokslą, prisiminda
mas Lietuvą ir lietuvių kovą dėl 
laisvės, sakė pate kardinolas. Prisimi
nęs šiuo metu vykstantį karą Persų 
įlankoje, kardinolas sakė: "...yra - kai 
kas mano - tai totalinis pavergimas, 
nužmoginimas, paneigimas žmogaus 
teisių". Taip buvę pasielgta su 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos tautomis. 
Toliau jis priminė, kad "kraujas liejasi 
ne tik karštame Persų įlankos smėlyje, 
bet ir Baltijos jūros ledūotuose 
krantuose!.."

Skaitymus, tikinčiųjų maldas atliko

„SAUSIO TRYLIKTOSIOS66 FONDAS
Melbourne jau anksčiau sudarytas 

Tremtinių šalpos komitetas sausio tu 
dieną sušaukė savo neeilinį posėdį, 
kurtame dalyvavo globos srityje 
patyrusios moterys. Posėdis buvo 
sušauktas su tikslu skubiai teikti 
pagalbą sovietų kariuomenės brutaliai 
nužudytų šeimoms Lietuvoje. Todėl 
buvo nutarta praplėsti slo komiteto 
darbo gaires ir pasivadinti "sausio 
Tryliktosios" fondu. Veiklos ryšiams 
tarp lietuvių ir australų palaikyti, 
komitetas kooptavo Laimą Bortkevl- 
čiūtę - Kay ir Daną Simankevičienę.

šalia skubaus lėšų kaupimo, bus 
atliekami sekantys darbai:

* Žuvusiųjų šeimų adresų gavimas.
* skatinimas sudaryti, o Jei yra - 

susisiekti su Lietuvoje veikiančia 
atitinkama institucija (Lietuvos Rau 
donasls Kryžius?), per kurią būtų 
galima labiau koordinuoti pagalbų, 
teikiamą nukentėjusių šeimoms ar 
sužalotiems ligoninėse.

šį papildytą komitetą dabar sudaro: 
pirmininkės - H. Statkuvienė ir J. 
Žalkausktenė (Jos pareigomis keičiasi 
kas keli mėnesiai), sekretorė - A. 
Vyšniauskienė, iždininkė - V. Morkū

bet šio įsako daug kas nepaiso ir, 
atrodo, iki šiol niekas dėl to 
nenukentėjo, nors kareiviai sustabdo 
žmones ir tikrina dokumentus. Bando
ma užmegzti tiesioginius ryšius tarp 
miestų savivaldybių Ir karinių ko
mendantų ir tuo būdu normalizuoti 
padėtį. Yra ženklų, kad kariuomenėje 
iškilo vidaus konfliktai ir keičiamas 
personalas, bet generolai tai neigia. 
Atrodo, kad tolimesni kariuomenės 
antpuoliai, ryšium su pasaulio protes
tais, kol kas sustabdyti, bet jų nėra 
atsisakyta.

j. Rūbas

jo Eminencija kardinolas Edward 
Bede Clancey.

Nuotrauka A. Burnelkio 

jaunimas, skautai. Nors pamaldos 
vyko anglų kalba, bet skaitymai ir 
giesmės skambėjo lietuviškai.

Po pamaldų prelatas P. Butkus 
padėkojo Jo Eminencijai kardinolui 
E. Clansey ir prisiminimui įteikė 
sidabrinį šv. Kazimiero medalį.

Susirinkiusieji rašėsi po peticija 
Jungtinių Tautų generaliniam sekre
toriui, prašant pasmerkti sovietų 
elgesį Lietuvoje.

B. Žalys

nienė. narės - M. Eimutienė ir G. 
Mackevičienė, ryšiai - L. Kay ir D. 
Slmankevicienė.

Šis komitetas yra sudarytas iš 
dviejų Melbourne veikiančių moterų 
organizacijų narių. Jis savo piniginei 
atsiskaitomybei tikrinti kviečiasi Mel
bourne Apylinkės valdybos revizijos 
komisiją, surinktų sumų skirstyme 
privalo dalyvauti visos komiteto 
narės.

Dabar, porai dienų po šitokių 
nutarimų praslinkus, fonde Jau esama 
arti 4.uuu dolerių, tai apie ketvirtis 
užsibrėžto tikslo sumos. Aukojusių 
pavardės bus periodiškai skelbiamos 
abiejuose laikraščiuose, kur visuome
nė bus ir toliau informuojama apie 
būdus bei sumas, kurtomis operuosime. 
Aukos priimamos sekmadieniais Lie
tuvių namuose. Jas taip pat galima 
siųsti iždininkės V. Morkūnienės 
adresu: 33 Eskdale Rd., Nth. Caul
field 3161. neužmirštant pažymėti, 
kad pinigai skiriami "bausto Trylikto
sios" fondui.

D. Slmankevičlenė 
Komleto vardu
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KRAŠTO TARYBOS 
SUVAŽIAVIMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
AUKSCIAUSIOS TARYBOS PIRMININKUI 

DR. VYTAUTUI LANDSBERGIUI
Gerbiamas Pirmininke,

Australijos Lietuvių Bendruomenės Krašto Taryba, susirinkusi XXII - slos 
sesijos suvažiavimui Melbourne, visos Bendruomenės vardu, sveikina Jus, 
linkėdama ištvermės, sveikatos ir Dievo palaimos Jūsų sunkiame Ir 
atsakingame darbe, vedant lietuvių tautą į laisvą ir nepriklausomą gyvenimą.

Australijos Lietuvių Bendruomenė yra su Jumis ir tvirtai tiki, kad mūsų 
tautos pastangos ir pasišventimas bus apvainikuoti nepriklausomos, 
demokratinės valstybės atstatymu.

A. Kantvilas, Krašto Tarybos Pirmininkas

Nuotraukoje Iš kairės: Lietuvos Respublikos atstovas Australijoje dr. A. 
Kabaiia, buvusi Lietuvos Respublikos ministrė pirmininkė K. Prunskienė, 
prezidiumo narės J. Vabolienė, V. Koženiauskienė ir Krašto Tarybos 
pirmininkas A. Kantvllas.

APYLINKIŲ IR SENIŪNIJŲ
PRANEŠIMAI

Prof. Z. Budrikis atstovavo Pertno 
Apylinkę. Sąrašuose turima apie 200 
šeimų. Pagalbos Lietuvai Apylinkėje 
surinkta 1.600 dolerių. Lietuviai 
aktyviai dalyvauja Pavergtų tautų 
organizacijos veikloje. Lietuvė Dalia 
Franclenė dirba anglų kalba leidžia
mo laikrašCio "Freedom" redaktore. 
Metų bėgyje rengiami minėjimai, Jie 
ruošiami Lietuvių namuose. Pertho 
lietuviai Jaučiasi nepaprastai dėkingi 
menininkams, kurie juos lanko toli
majame Perthe. Jie džiaugiasi jais ir 
visada stengiasi kaip galima gražiau 
priimti, globoti. Jie vis dar nepamiršta 
Adelaidės šokėjų apsilankymo.

Sale seniūnė Elena Esklrtienė 
didžiavosi, kad Jos Seniūnijos nariai, 
nors jau sulaukę brandaus amžiaus, 
visi pensininkai, tačiau visi iki vieno 
užsimokėjo Lietuvio mokestį.

Sydnejaus Apylinkės pirmininkas A. 
Giniūnas pranešė, kad Sydnejaus 
Apylinkėje pagalbos Lietuvai surinkta 
44.700 dolerių. Vasario 16 - slos 
minėjimai ruošiami kartu su estais. A. 
Glniūno nuomone, ateityje Apylinkės 
turėtų palaikyti glaudesnius tarpusa
vio ryšius su Krašto valdyba, tai būtų 
įmanoma - turint po vienų narį iš visų 
Apylinkių.

Australijos lietuvių jaunimo sąjun
gos pirmininkas J. Rukšėnas kalbėjo, 
kad jaunimas Australijoje gyvas, 
energingas ir. klek sųlygos leidžia, 
savo veiklų plečia. Leidžiamas taip 
pat Ir savas laikraštis "Jaužinios".

Australijos lietuvių fizinio auklėji
mo sąjungos pirmininkas J. Ragauskas 
pranešė, kad sporto šventėje dalyvavo 
305 sportininkai. Australijos sportuo
jančio jaunimo sąrašuose užregistruo
ta 350 sportininkų Ir 35 vadovai. Šiuo 
metu didžiausias darbas - pasiruoši
mas dalyvauti IV Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynėse, kurios turi įvykti 
šiais metais Lietuvoje.

Diskusijose dėl pranešimų neiškelta 
klausimų, kurie būtų aktualūs spau
dai Tačiau pasitvirtino tas faktas, 
kad nėra gauta atsiskaitymo už 
pinigus, kurie pasiųsti į Paryžių už 
vaistų pervežimą į Lietuvą.

Buvo pateiktas Australijos Lietuvių 
Bendruomenės Inkorporavimo projek
to pristatymas ir jo priėmimas. 
Inkorporavimo projektui paruošti išti
sus du metus dirbo specialiai tam 
sudaryta komisija. Visi atstovai susi

pažinimui gavo projektą ir turėjo 
progos susipažinti su juo prieš 
atvykstant į suvažiavimą. Tai buvo 
klausimas, užėmęs daug bereikalingo 
laiko diskusijoms, kadangi dauguma 
suvažiavimo atstovų yra nusistatę 
prieš Inkorporavimą. Reikia manyti, 
kad šis klausimas daugiau nebus 
keliamas. Suvažiavime nubalsuota 
prieš Inkorporavimą.

Esant tik vienam kandidatų sąrašui 
į Krašto valdybą, vietovės nustatymas 
buvo nustatytas be didelio vargo. 
Sekanti Krašto valdyba - Canberroje. 
Sekančios Lietuvių Dienos Sydnejuje.

Iškilo pasiūlymas prie pateikto 
sąrašo prirašyti dar tris kandidatus; 
po vieną iš Adelaidės, Melbourno ir 
Sydnejaus. Tai naujovė, kuri sutariant 
gal būtų naudinga, ypač tokiu metu, 
kai Lietuvai reikalinga mūsų finansinė 
Ir kita pagalba. Daug karštų ginčų, 
gerų norų, bet palikta buvo sena 
statutinė tvarka.

Balsavimui pasibaigus, į Australijos 
Lietuvių Bendruomenės 1991 - 1992 
metų Krašto valdybą Išrinkti:

V. Martišius 53 balsai,
dr. A. Stepanas 50 balsų,
J. Kovalskis 44 balsai,
A. Stepanienė 44 balsai,
V. Genys 36 balsai.
Kandidatai: V. Kabaillenė 18, R. 

Mauragienė 16. Kontrolės komisija: 
A. Reisgys, V. Patašius, V. Šliogeris. 
Kandidatas: J. Gervinąs.

Krašto valdyba į Garbės teismą 
buvo pakvietusi keturis kandidatus. I. 
Dudaitienei atslėmus savo kandidatū
rą, trys likusieji - dr. V. Donieia, J. 
Zinkus ir dr. A. Mauragis, be 
balsavimo, suvažiavimo patvirtinti 
Išrinktais.

Dr. V. Donielai patikėtos Garbės 
teismo pirmininko pareigos, dar dve
jiems metams.

Sekretoriumi yra J. Zinkus, 84 
Victor Ave., Picnic Point, N.S.W.

PLB SEIMO ATSTOVŲ 
RINKIMAI

į Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
seimo atstovus pasiūlyta net aštuo
niolika kandidatų, žinant, kad Seimas 
šaukiamas tik 1992 metais. Australijai 
skirta dešimt atstovų.

Pagal balsų skaičių išrinkti: prof, 
dr. Z. Budrikis - 36 balsai, dr. A. 
Stepanas - 33 balsai, P. Pullinen - 29 
balsai, dr. G. Kazokienė - 29 balsai, 
dr. K. Zdanius - 28 balsai, J. Rūbas - 
27 balsai, A. Stepanienė - 26 balsai, 
dr. J. Kunca - 23 balsai. A.

Baltrukonienė - 23 balsai, V. Baltutis 
- 22 balsai.
PASIŪLYMAI DEL ATEITIES 

VEIKLOS
Jau pirmoje suvažiavimo dienoje 

pastebėtas labai mažas Tarybos 
atstovų skaičius, kai po Krašto 
valdybos rinkimų salėje beliko pusė 
atstovų. Tai labai blogas reiškinys ir 
tiesiog nepateisinamas nepareigingu
mas, atliekant apsiimtas pareigas. Čia 
prlmintlnas Australijos Lietuviu Ben
druomenės statuto 9 punktas, kuris 
nusako: "Vyriausias ALB reikalų 
tvarkytojas ir jo valios reiškėjas yra 
Krašto Taryba”. Salėje liko tie 
atstovai, kurie nuo pirmos dienos 
atidžiai sekė suvažiavimo eigą, daly
vavo diskusijose ir pateikė daug 
naudingų pasiūlymų, kurių dauguma 
skirta bendravimui su Lietuvos vy
riausybe ir galima visokeriopa pagal
ba. Ateinantis suvažiavimas būtų 
daug progresyvesnis, Jei naujai išrink
ta Krašto valdyba, Apylinkės pirmi
ninkai ir organizacijų vadovai nepa
mirštų Sydnejaus atstovo A. Reisgio 
pasiūlymo visus pranešimus paruošti 
raštu, juos padauginus, nors savaitę 
prieš suvažiavimą, išsiuntinėti išrink
tiems atstovams.

UZ LIETUVĄ, UŽ NEPRIKLAUSOMYBĘ
Sausio 12 dieną Hrisbanės Forum 

aikštėje buvo suruošta pabaltieCiu
komtteto demonstracija prieš sovietų 
armijos vykdomą agresiją Lietuvoje, 
susirinkusiai miniai kalbėjo visų trijų 
Baltijos kraštų ir ukrainiečių atsto
vai. A. Milvydas perskaitė telegramą, 
kuri buvo pasiųsta Australijos minis
trui pirmininkui K. Hawke ir prezi
dentui G. Bush. Visos televizijos 
stotys filmavo šią demonstraciją ir 
rodė vakarinių naujienų metu.

sausio 17 dieną "courier Mail"

Lietuvė motina uždega žvakę toje vietoje, kur nuo sovietu kareivių rankos 
žuvo žmogus. __________ - "Mūsų Pastogė" Nr.4 1991.1.28 pusi.3

REZOLIUCIJŲ IR
SVEIKINIMŲ PRIĖMIMAI

Paruošti rezoliucijas ir sveikinimus 
buvo sudaryta trijų asmenų komisija. 
Komisiją sudarė: J. Rūbas, B. Barkus 
Ir Br. Žalys.

Sveikinimų ir rezoliucijų tekstai 
(daugumoje) aptarti Ir apsvarstyti, po 
ko padaryti kai kurie pakeitimai ir 
papildymai. Juos patvirtina ir išsiunčia 
Krašto Tarybos pirmininkas. Šiais 
metais A. Kantvllas.

Paminėtini sveikinimai, skirti Aus
tralijos ministrui pirmininkui R. Haw
ke ir Lietuvos Respublikos Aukščiau
siosios Tarybos pirmininkui V. Lands
bergiui.

Išsiskirstome tikėdami, kad naujai 
išrinkta ALB Krašto valdyba priims 
dėmesin suvažiavimo metu atstovų 
priimtus nutarimus, iškeltus pasiūly
mus ir pageidavimus, o taip pat, pagal 
galimybę, duotų jiems eigą.

Visų atstovų vardu, reiškiu padėką 
Prezidiumo - Tarybos pirmininkui A. 
Kantviiui ir jo padėjėjoms V. Kože- 
nlausklenei ir J. Vabolienel už pulkų 
suvažiavimo darbo pravedlmą. ”""

V. Augustinavičius 

išspausdino pasikalbėjimą su A. Milvy
du. kuris labai aiškiai nusakė dabarti-
nlus įvykius Lietuvoje. Šiuo metu, kai 
pasaulio akys nukreiptos į karą arabų 
kraštuose, Lietuvos vargai bus nu
stumti į šalį. Nepaprastai skaudu 
matyti tankus ir kareivius žudančius 
mūsų brolius, o mes esame bejėgiai 
padėti. Tačiau šį kartą lietuviai 
nepasiduos, net jeigu prireiks didvy
riškai žūti kovoje pries atėjūnus.

Brisbanietė
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PABALTIECIŲ DEMONSTRACIJA 
ADELAIDĖJE

E. Dainienė
skaudūs (vykiai Lietuvoje giliai 

sukrėtė išeivijos lietuvius ir to paties 
likimo latvius, estus. Prieš astrų M. 
Gorbačiovo pareiškimą ir karimų jėgų 
Įvedimą į Vilnių išsiliejo protestų 
banga. Adelaidėje sausio tu dieną prie 
Parlamento rūmų susirinko tūkstanti
ne minta su lietuvių, latvių, estų 
vėliavomis ir plakatais, kuriuose buvo 
galima išsKaitytl pasibaisėjimą M. 
Gorbačiovo elgesiu ir dar kartą 
skaudų nusivylimą Vakarų pasaulio 
vedama politika.

Mitingą atdarė E. Vitkuns. stipriais 
žodžiais kalbėjo apie tai. kad būtina 
pasmerkti agresorių ir jo kolaboran
tus. Po to kalbėjo dr. Bob Catley M. p..
min. Greg Crafter, Hon. Julian sietam 
MLC, John Ballantyne - pavergtų 
tautų atstovas. Maret Kneebon • 
Baltų tarybos pirmininkė, lietuvių, 
latvių trestų bendruomenių plrminm 
kai.

Dr. Bob Galley, federalinės vai 
dzios vardu, pranešė, kad Australijos 
vyriausybė nepripažįsta Baitų tautų 
inkorporavimo Į Sovietų Sąjungą ir 
pakartotinai pareiškė, kad 199U jų 
metų Baltų tautų demokratiniai 
išrinkti parlamentai aiškiai nusako 
žmonių apsisprendimą ir aspiraciją vėl 
tapti nepriklausomomis valstybėmis. 
Australijos valdžia su kitomis Europos 
valstybėmis ragino sovietų sąjungą 
sustabdyti karinius veiksmus, kurie 
gali neigiamai atsiliepti taikiu bude 
spręsti Baltijos tautų nepnklausomy 
bes klausimą. Mirustraspirmininkas k. 
Hawke ir užsienio reikalų ministrus, 
senatorius ij. Evans informavo sovie 
tų vyriausybę dėl savo nusistatymo, 
liečiančio baltų tautas. Dr. catley 
prisipažino, kad b metus idealizavo 
sovietų vadą del kilnių perestrolkos 
idėjų, pasukti pašant', taikos išlaiky 
mut. Dabar laiške M. Gorbačiovui pa 
reiske, kad įvykiai Lietuvoje skau 
dzial nuvylė ne tik jį, bet ir milijonus 
panašių M. Gorbačiovo gerbėjų. 
Ministras G. Cralter išreiškė pasibai
sėjimą. kad bąvietų sąjunga vėl grįžta 
prie Stalino metodų, kuriuos M. 
Gorbačiovas Šiomis dienomis panau 
dojo Vilniuje. Lietuva viena iš 
seniausių Europos kultunngų tautų, 
mylinti laisvę, nepalaužta ilgų metų 
žiaurios priespaudos, pirmoji parodė 
kelią į laisvę ne ginklu, bet tvirtu 
pasiryžimu Jis tiki, kad pasaulio 
opinija sustabdys M. Gorbačiovo 
išsišokimą. Mon. J. stelai:!, M. 
Gorbačiovą ir Saddam Hussein "pa
svėrė" ant vienų svarstyklių...

John Ballantyne savo kalbą tęsė 
šiais žodžiais: "Ironiška, kad šiandien 
mes stovime pries Parlamentą - 
simboli pilnos laisvės lr demokratijos.

„PERKŪNAS“ SYDNEJUJE
sausio 20 diena svdnejaus lietuviai 

turėjo nepamirštamą proga išgirsti 
Kauno inžinierių vyrų choro "Perkū
nas" mažytę dalelę. Kuriat pavyko 
prasiveržti pro vis dar tebesančią 
"geležinę Maskvos užtvarą" L.

choro "Perkūnas" gyvenimas prasi
dėjo labb metais, nors dabartiniu 
vardu pasivadino tik po trylikos metų, 
choras žinomas ne tik Lietuvoje - jis 
garsino lietuviškų dainą Bulgarijoje. 
Čekoslovakijoje, Lenkijoje. Rumuni
joje. Vengrijoje, Vokietijoje ir kaliny 
nlnėse - Latvijoje tr Estijoje. Kaip 
pasakoja dabartinis choro vadovas 
Algirdas Viesulas. Jis chorui vadovau
ja nuo 1988 metų.
"Mūsų Pastogė" Nr.4 1991.1.28 pnai a——

Bet kaip vertina Vakarų politikai tuos 
simbolius?... Jie turi visas teises ir 
galimybes kalbėti uz laisvę Ir pa
smerkti tironiją, ‘račiau del sovietų 
agresijos prieš laisvą nepriklausomą 
tautą, jie išdavikiškai nutyli, nors 
puikiai žino, kad baltų tautos neturi 
fizines galimybės atremti milžinišką 
sovietų jėgą, bet yra pasiruošę mirti 
uz tautos laisvę. Mes dažnai girdime 
politikų gražbylystę...ir as norm 
paklausti, ar yra bent vienas politikas 
Vakaruose, kuris turėtų drąsos pripa
žinti baltų tautų laisvę Ir nepriklau
somybę? Jeigu musų politikai negali 
padaryti šio paprasto sprendimo, jie 
neverti atstovauti demokratijai, čia 
noriu paminėti keletą punktų ko mes 
tikimės Iš Australijos vyriausybės:

1. Kada sovietai pažeidžia žmogaus 
teises užimtuose kraštuose, bet kokia 
pagalba Maskvai turi būti nutraukta.

2. Visa Vakarų pagalba turi eiti 
respublikoms, kurios turi demokratis 
kai Išrinktas vyriausybes.

3. Canberra nedelsiant turi prlpa 
zlntl Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
vyriausybes. (Čia publika kalbėtojui 
entuziastingai ploja). Laikas užbaigti 
tuščių liaupsinimų gražbylystę, būki 
me atviri, kalbėkime tiesą, šaukime 
pasauliui, kad USSR yra nelegali 
uzurpatorių ir apgavikų valdžia, kuri 
ne vien kitus, bet ir savus pavergė, 
kankino ir išnaikino dešimtis milijonų 
nekaltų žmonių, per didesnę XX -jo 
šimtmečio dalį".

Pirmininkas J. Mačiūnas kalbėjo 
apie susidariusią grėsmingą situaciją 
dėl vakariečių vadų dviveidiškos 
laikysenos. Jis priminė Amerikos 
prezidento G. Busho žodžius, pareikš
tus pasauliui "ginti mažų tautų 
teises nuo stipresniųjų agresijos", bet 
kas liečia Lietuvą, jo ryžtas labai 
abejotinas. Kuveito naftą apginti jis 
pasiuntė tūkstančius jaunų žmonių, 
bet maldaujamas musų vyriausybės 
neištarė trijų žodžių "mes jus 
pripažįstame...”, vengdamas, kad tuo 
nepakenktų agresoriaus reputacijai. 
Noras išlaikyti M. Gorbačiovą ir 
sovietų uniją • reiškia norų išlaikyti 
komunistinę diktatūrą, susirinkusieji 
J. stačluno žodžiams pritarė plojimais 
ir giesme "Lietuva brang:"...

Buvo pateikta ir mitingo priimta 
penkių punktų rezoliucija, kurioje 
reikalaujama, kad Australijos vyriau • 
sybė imtųsi priemonių, kad butų 
sustabdyta karinė agresija Lietuvoje, 
Latvijoje ir Estijoje.

šį straipsnį noriu užbaigti vieno 
plakato užrašu: "Gorby, nepasislėpsi 
už KGB. Nekaltas lietuvių kraujas 
prisišauks atpildo!"

"Perkūną" dalyvauti Dainų šventė
je pakvietė jos rengėjai. Deja, 
okupantas jų teišleido tik dešimtį. 
Buvo sudarytas kvartetas, kuris ir 
atstovavo "perkūną" Dainų šventėje. 
Kad sudaryti sąlygas kvartetą išgirsti 
ir kitoms lietuvių kolonijoms Austrą ■ 
lljoje, o taip pat paremti dainininkų 
kelionę, buvo nutarta suruošti kon
certus Melbourne. Adelaidėje ir 
Sydnejuje. sydnejuje daininkus globo ■ 
jo "Dainos" choras.

Sydnejuje koncerto klausimas šiek 
tiek kompiiKavosi. kadangi koncertui 
skirtą dieną, sausio 20 - tąją, buvo 
laikomos pamaldos už sausio 13 dieną 
Lietuvoje nuo rusų tankų žuvusiems 

tautiečiams pagerbti. Koncertas iš 
paskirtos 2 valandos buvo nukeltas į 6 
valandą, tačiau nebespėjus visiems 
apie tai laiku pranešti, dalis lietuviš
kos dainos mėgėjų susirinko į Lietuvių 
namus iškart po pietų. Laimei, 
paslaugūs perkūnieciai, kad išvengti 
komplikacijų, dainavo ir antrai valan
dai susirinkusiems. Antrasis koncertas 
vyko jau vėliau, kai grižus iš 
Katedros, susirinko pilna salė.

"Dainos'' choro pirmininkui Pranui 
Nagiui susirinkusius supažindinus su 
"Perkūnu", tylos minute buvo pagerb
ti žuvusieji Vilniuje, o po to į sceną 
pakviestas ir pats kvartetas.

choro vadovas ir diridentas Algir
das Viesulas pirmiausiai pristatė 
kvarteto narius: pirmąjį tenorą Ro
mualdą Vepštą, pirmąjį bosą Vytautą 
Stalnionį. antrąjį bosą Vytautų Nor
mantą (choro pirmininką) Ir pianistę 
Iną Račinskuitę.

Nuotraukoje iš Kairės: Vytautas 
Normantas. Vytautas Stalnioms. Al

girdas Viesulus ir Romualdas Vepštas.
Nuotrauka Pr. Nagio

"Norisi dainuoti ir drauge kraujuoja 
sirdis dėl paskutinių įvykių Tėvynė 
jo!.. sako kvarteto vadovas, 
l'askutiniųjų įvykių Tėvynėje prisimi
nimui, pirmoj! koncerto dalis pradėta 
B. Brazdžionio eilėmis "šiaurės pa 
švaistė" (muz. S. Sodeikos), kuri gal 
geriausiai išreiškė ir dabartinę Lietu
vos padėtį. Po to atlikta Maironio 
"Daina" (muz. L. Abariaus) ir "Kur 
lygūs laukai" (muz. Tallat - Kelpšos). 
V. Barausko perduotą eilėraštį "Gim
tinės upeliui", kaip (vadą padeklama
vo A. Viesulas.

fra upelis mano žemėj vienas - 
Maža raukšlelė tėviškės delne. 
Tikiu jo vardą žino ne kiekvienas, 

. Nors ir paliko pėdas jo dugne.

Prie jo tyli lopšinė man skambėjo 
Ir glaudės mylinti mamos galva, 
Prie jo man Mano Žemė prasidėjo, 
Pasakius brangų žodį - Lietuva.

Tad plaukit upės jūrom suvilniję 
Ir šėlkit vėjui paukščių skridime, 
Gražiausiom liks man baltosios 

lelijos 
Gimtam upely - tėviškės delne, 
Nes čia tyli lopšinė man skambėjo 
Ir glaudės mylinti mamos galva.
Nes čia - Tėvynė mano prasidėjo. 
Nes čia mane sutiko Lietuva.

Jis teka per laukus ir mano širdį. 
Atnešęs man šimtus naujų dainų, 
Jis mano meilės žiedlapius pagirdo, 
Kai per rasotą tėviškę einu.
i'o to kvartetas atliko latvių poeto 

dainą "Mano gimtinei" (muz. R. 
Pauls). Kol dainoriai persirengė, 
pianistė I. Račinskaite paskambino du 
M. K. Čiurlionio preliudus.

Salėn sugrįžęs kvartetas sudainuoja 
visą pynę lietuvių liaudies dainų: "Oi, 
laukiau, laukiau šventos dienelės...", 
J. strolios harmonizuotą dainą "Tylus 
buvo vakarėlis". J. Gruodžio harmoni
zuota lietuvių liaudies dainą "Kad aš 
jojau...", J. Strazdo harmonizuotą 
dainą "Ko liūdi berželi, ko lindi". Pynę 

kvartetas baigė A. Bražinsko daina 
"Ąžuolais vainikuotas", pagal V. 
Barausko eiles, ši daina, kurioje 
dainuojama apie Kauną, yra tartum 
choro "Perkūnas" himnas. Daina 
veržli, gyvastinga, kaip, turbūt, 
kauniečių meilė savo miestui. Kvar
tetui. neprašyti, rankų plojimu pritarė 
ir klausytojai.

Po pertraukos vėl girdėjome J. 
Štrauso dainą "Pavasaris", "Vengrų 
chorą" ir "čigonų chorą" iš.1. Verdi 
operų "Nambukas" ir "Trubadūrai".

Dainininkui vėl išeina persirengti, o 
pianistė paskambina du kompozito
riaus B. Dvariono kūrinėlius.

Vėl skamba St. Šimkaus daina, 
pagal J. Zauerveino žodžius, "Lietu
viais esame mes gimę", kuri iki 1988 
metų l.ietuvoje buvo draudžiama, ir 
Maironio "Lietuva brangi" (muz. J. 
Naujalio), ši daina kažkaip okupantų 
nebuvo indeksuota ir tapusi kaip ir

Pianistė ina Račinskaite.
Nuotrauka Pr. Nagio

Lietuvos himnu. Ji būdavo dainuojama 
atsistojus. Drauge su kvartetu stovė
dama šią dainą dainavo ir visa salė.

Oficialiai tai buvo paskutinė kon-. 
certo daina, tačiau plojimais išprašė 
me dar "Užmigo ežerai" (žodžiai S. 
Ginzbergo, muz. G. Pheil).

Kvarteto vadovas dėkoja uz svetin
gumą, nuoširdų priėmimą... Ir jei 
koncerto metu dainininkams plojimų 
tikrai nebuvo gailėta, tai dabar, 
atsisveikinant salė juos pagerbė 
atsistojimu.

Kvartetui už koncertą padėkojo 
"Dainos” choro valdybos pirmininkas 
Pranas Nagys, drauge įteikdamas
dovanėles (ir priedus). Jis taip pat 
pakvietė tarti keletą žodžių "Dainos" 
choro globėją ir mecenatų prelatą p. 
Butkų, pasakiusį, kad jį dainininkai 
savo dainomis "partrenkė, kaip tikras 
perkūnas" ir, kad "šalis, kuri taip 
dainuoja - negali mirti!", Gal tai ir 
buvo pats tiksliausias visų dalyvavu 
sių koncerte jausmų išreiškimas. 
Prelatas kvarteto vadovui viešnagės 
prisiminimui (teikė šv. Kazimiero 
medalį.

į padėkas ir linkėjimus atsakė choro 
vadovas A. Viesulas, o kvartetas ta 
proga padainavo neoficialų choro 
himną "Dunda, trankosi perkūnai..."

Koncertas, susikaupimo ženkle, 
užbaigtas Tautos Himnu.

Br. Žalys
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GARBINGAS SVEČIAS GEELONGE TRUMPAI
IS VISUR

buslrinke i Geelongo bendruomenės 
lietuvių namus, su dideliu nekantrumu 
laukėme Jo Ekscelencijos Telšių 
vyskupo A. Vaičiaus, iš mums visiems 
mielos Lietuvos. Ir štai pilna mašina 
svečių jau prie durų, virs kurių plazda 
Australijos lr Lietuvos vėliavos. Su 
duona ir druska pasitinkami Jo 
Ekscelencija vyskupas A. Vaičius, 
kunigas dr. pr. Dauknys ir "Tėviškės 
Aldų" redaktorius K. Mieldažys. 
Skambant chorisų atliekamai dainai 
"Lietuva brangi", pakeltų tautinių 
juostų takas nuveda svečius iki 
garbingo stalo. Kunigas dr. Pr. 
Dauknys pristato garbingą svečią. 
Scenoje G. tT.iuausklcnės vadovauja
mas Geelongo lietuvių choras padai
nuoja liudies dainas: "Kai aš grėbiau 
lankoj sieną" ir "Šią naktelę miego 
nemiegojau", bei "Paleisk, tėveli“.

Po koncerto, visiems pasivaišinus. 
Geelongo katalikų parapijos vardu, 
padėkos zoūį tarė bažnyčios įgalioti
nis, bažnytinio komiteto pirmininkas 
V. Stuikevičius. Jis pristatė Geelongo 
Apyliknės valdybos pirmininką u. 
Schrederi. kitu organizacijų pirmi
ninkų ir atstovų pasisakymus. Kaip 
padėką Jo Ekcelencljal. organizacijų 
iimmimiimmimimiiimii n m n h n i m i n imi m 11 mm minimumu imi m mum imi imi mm i įmint i iii iii t tu miiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiliiiimiiimiiiiiiiniiiimiiilliiiimiimmiiiiiiiiiimiinnmmm hi imi

LIETUVIŲ DIENŲ KULTŪRINE POPIETE
A LB Kultūros Tarybos suruošta 

kultūrine popietė vyko gruodžio 27 
dieną Melbourne lietuvių namuose. 
Popietę sudarė eilė pasisakymų "už" 
ir "prieš" bendruomenei rupimais 
klausimais ■ " Ateities kultūros rodik
liai". sesijos pravedtmą tvarkė Alisa 
Baltrukonienė.

M

Alisa Baltrukonienė

“ Lietuvių namai - ateities lietuvių 
kultūros židiniai ar baltieji dramb
liai?" klausimu pasisakė Algis Šimkus 
ir V. Jokūbaitis.

A. Šimkus pripažįsta, kad lietuvių 
namai yra kultūros židiniai. Juose 
vyksta ir ateityje vyks bei klestės 
lietuviškoji kultūrinė veikla, čia 
spiesis chorai, tautinių šoktų grupės, 
įvairios organizacijos, archyvai, bib
liotekos, vyks minėjimai, susirinkimai, 
sueigos... Nesą jokios abejonės, kad 
lietuvių namai yra lietuvių kultūros 
židiniai Ir tokiais būs ateityje.

Antrasis prelegentas V. Jokūbaitis 
pasisakė priešingai. Lietuvių namai 
klubai esą ateities "baltieji dramb
liai". Baltuosius dramblius pajėgdavo 
išlaikyti tik karaliai, maharadžos... 
Juos net dovanodavo tam. kad 
finansiniai sužlugdytų tokios dovanos 
gavėją. Taip ir su lietuvių namais - 
jau dabar, dažnu atveju, Juos išlaiko
me nebe mes patys. Namai - klubai vis 
mažiau Ir mažiau bepalaikomi bend 
ruomenės narių. Mes renkamės ne į 
lietuvių namus, bet į lietuvių kultūros 
kapus.

Dvikalbės spaudos mūsų bendruo
............. ............— 1 ■'" "Mūsų Pastogė" Nr.4 1991.1.28 pusl.5

Telšių vyskupo A. Vaičiaus viešnagė Geelonge. Iš kairės: O. Schrederis, 
Stuikevičienė. K. Mieldažys. Geelongo Katalikų federacijos įgaliotinis 
Stuikevičius. kun. dr. Pr. Dauknys. Jo Ekscelencija vyskupas A. Vaičius. 
Vaicekauskienė.

pirmininkai Ir atstovai, o taip pat 
pavieniai asmenys įteikė aukų voke
lius.

susitikimas praėjo šiltoje, draugiš
koje aplinkoje, o visų širdis graudino 
sodrus, melodingas Jo Ekscelencijos 
balsas, tartum skverbdamasis i giliau
sius sielos kampelius, sutvirtindamas 
musų tikėjimą didesniu pamaldumu ir 
tikėjimu šviesesne Lietuvos ateitimi.

menėje reikalu kalbėjo Juozas i.ūkai - 
tis (angliškai): esą, reikalingi lietu
viškuose laikraščiuose angliški sky
riai . nes Jaunimas nesupranta lietuvis 
kai, arba galėtų eiti vienas lalkrastls 
anglų kalba, kitas - lietuvių. Pagei
dauja, kad dabar einą du lietuviški 
laikraščiai susijungtų, nes du mažai 
lietuvių bendruomenei, esą, per didelė 
prabanga...

Bronius Žalys pasisakė prieš dvi
kalbi; lietuvių spaudą, nes tie, kurie 
užmiršo lietuvių kalbą, greičiausiai, 
nesidomės ir lietuviškais reikalais, gi 
vyresnioji karta, skaitanti šluos laik
raščius, bus nuskriausta, nes ir taip 
mūsų laikraščiai Australijoje esą 
maži. Siūlo vien jauniesiems išleisti 
laikraštį anglų kalba.

"Kultūrinių mainų" tema kalbėjo 
Andrius Vaitiekūnas, siūlydamas atei
tyje keistis su Tėvynės kultūrininkais. 
Tokie mainai galėtų vykti dailės, 
muzikos, kūno kultūros srityse ir t.t. 
Australijos lietuvių kultūrinė ateitis 
nesanti gera, nebent užeiti) antroji 
emigrantų banga iš Lietuvos. Reikėtų 
pagalvoti ir apie finansus - ar tų 
pinigų, kurie išleidžiami kelionėms ir 
t.t.,nepanaudoti Lietuvos ekonomikai 
bei politinei propagandai, apmokant 
žurnalistams (užsienio) už jų str
aipsnius?

Janina Vaboiienė kalbėjo taip pat 
dėl kultūrinių mainų. Dar prieš porą 
metų tokie mainai būtų būvą neįma
nomi, nors kai kurie kultūriniai 
būreliai velkė ir palaikė ryšius su 
Tėvyne, kad Ir be didelio paslgarslnl- 
mo. Kultūriniai ryšiai, esą reikalingi 
ne tik išeiviams, bet Ir Lietuvai. " Ką 
galime duoti Lietuvai?" - klausė 
prelegentė. Mes turime rašytojų, 
poetų, žurnalistų, kurie galėtų supa 
žlndlntl Lietuvą su Vakarų kultūra, 
nors kai kuriais atvejais mes esame 
silpnesni. Pav. musų chorai ne tokie 
pajėgūs kaip Tėvynėje, bet, Dieve 
gink, ne po kelias dešimtis iš karto, 
nes mes to nepajėgiame Ir todėl to 
reikia vengti. Negalime kviestis 
ansamblių, jei jų atvykimas būtų 
finansuojamas ne valdžios, bet asine - 
niškų kišenių... Galime panaudot! 
radiją, televiziją - perduodant lietu-

Dar ilgai netilo bendros dainos ir § 
sunku buvo Issisklrtl su garbingu § 
svečiu. Atsisveikinant jis kiekvienam (j 
tiesė ranką ir tarė po keletą malonių. 4 
labai reikšmingų žodžių. 4

Mes džiaugiamės, kad Jo Ekscelen- 
cija Telšių vyskupas A. Vaičius^ 
nustebo, atradęs "gyvą Lietuvą" įį 
mūsų mažoje kolonijoje. |

Geelongo Apylinkės valdyba įį 

J. Vaboliene
vlško gyvenimo žinias, nufilmuojant, 
pav. Lietuvių Dienas, iš Lietuvos 
galėtume gauti medžiagos radijo 
programoms. Yra ir daugiau būdų, 
kaip galėtume bendradarbiauti. Svar
biausia. kad būtų planuojama į ateitį. 
Reikalinga pastovi kultūrininkų gru 
pė, kuri vestų visą šį darbą ir dirbtų 4 
- 5 metus be pakaitos, o jei Kultūros 
taryba keisis drauge su ALB Krašto 
valdyba, tai, kad ji keistųsi tik dalinai, 
kad liktų darbo tąstlnumas. Pas mus 
atvykstančius kultūrinius vienetus 
turėtų rekomenduoti Lietuvos val
džia, lygiai kaip vykstą j Tėvynę 
kultūriniai vienetai turėtų būti at • 
rinkti. į asmeniškus iškvietimus ne
kreipti dėmesio.

Jadvyga MuleviCienė (atvykusi iš 
Lietuvos prieš porą metų): "Tol 
būsime tauta, kol mūsų vaikai kalbės 
lietuviškai! O to išmokti Jie gali 
šeimoje. Kalbant, apie kultūrą, prade 
kime kalbėti apie vidinę kultūrą, 
atiduodami vieni kitiems ką turime 
geriausio!"

Kalbėjusių mintis susumavo A. 
Baltrukonienė, deja, dėl laiko stokos 
neįvyko numatytos diskusijos.

Popietė užbaigta Gabrieliaus Žem
kalnio pravestu "Hipot.hetical", kurio 
metu eilei kultūrininkų - vietinių ir iš 
Tėvynės buvo duotos įvairios, su 
kultūriniu gyvenimu susijusios parei
gos ir jie, vadovaujami koordinato
riaus, sprendė kultūrines problemas. 
Grupą "pannel" sudarė: V. Baltutis. 
L. Pocienė, S. Varnas, V. Povilionienė, 
Kantvilas, V. Alekna, G. Antanaus 
klenė.

Popietė buvo tikrai įdomi, bet būtų 
buvusi dar Įdomesnė, Jei būtų likę 
daugiau laiko. Atrodo, kad tuo rimtai 
domėjosi klausytojai, kurių prisirinko 
ne tik pilna maža saliukė, bet ir pilnas 
koridorius. Br. Žalys

i
§

Sausio 17 d. Rygoje sovietų 
“juodosios beretės" (vidaus reikalų 
ministerijos kareiviai) nušovė Latvijos 
vyriausybės tarnautoją - vairuotoją, 
bandžiusį su savo sunkvežimiu įsijung
ti į prieštankiną barikadą.

Sausio 20 d. "juodosios baretės" 
puolė vidaus reikalų ministerijos 
tumus Rygoje. Latvių policija atsi
šaudė. Sovietai mirtinai nušovė ketu
ris latvius, jų tarpe televizijos 
film uoto ją...

Sausio 20 d. Maskvoje virš 100.000 
demonstratonu žygiavo link Krem

liaus, protestuodami prieš žudynes 
Vilniuje bei sovietų smurtą Baltijos 
valstybėse. Minioje matėsi Lietuvos 
vėliavos, plakatai reikalaują M. Gor
bačiovo atsistatydinimo.

Žygiuodami demonstrantai šaukė 
"Lietuva, mes su tavimi".

Atleisti artimiausi M. Gorbačiovo 
ekonominiai patarėjai Nikolaj Petra
kov Ir Stanislov šatalin, sausio 16 
dieną pasirašą pareiškimą, aštriai 
puolanti Kremlių už smurto veiksmus 
Lietuvoje.

4
4
4

Maskvoje platinamos proklamacijos, 
smerkiančios sovietų akciją prieš 
Lietuvą, Latviją ir Estiją. Be kitų, 
proklamacijos pasirašytos Maskvos 
burmistro Gavrilo Popovo ir pasaulio 
šachmatų Čempiono Gario Kasparovo.

§

4

Sausio 17 dieną, sulaukus 87 metų 
amžiaus, mirė Norvegijos karalius 
Ūlavas V, valdąs šal| nuo 1967 metų. 
Norvegijos karaliaus sostą paveldėjo 
vienintelis jo 53 metų sūnus Haraldas 
V. žinomas sportininkas, būvąs pasau
lio buriavimo Čempionas.

4
( gruodžio mėnesi atsistatydinusio 

Sovietų Sąjungos užsienio reikalų 
ministro postą paskirtas būvąs SSSR 
ambasadorius Vašingtone Aleksan
dras Besmertnych.

§

Sovietų vadovų viltys, kad sausio 
16 dieną prasidėjąs karas prieš 
Kuveitą užgrobusi Iraką nukreips 
pasaulio dėmesį nuo (vykių Baltijos 
kraštuose, neišsipildė.

Tiek Australijos, tiek kitų pasaulio 
kraštų spauda, televizija ir radijas 
nuolat plačiai komentuoja ir smerkia 
sovietų veiksmus ir užmačias.

§
§
4

4
§
4

§

(pykintas sovietų spaudoje pasipy- 
lusios kritikos dėl žudynių Vilniuje, M. 
Gorbačiovas Sovietų Sąjungos parla
mente bandė pravesti nutarimą, 
suspenduojanti įstatymą, užtikrinantį 
spaudos laisvą. Po liberalių atstovų 
pasisakymų, M. Gorbačiovas buvo 
priverstas atsiimti savo pasiūlymą.

Tačiau jam pasisekė gauti parla
mento daugumos pritarimą, kad būtų 
sudarytas mechanizmas, kontroliuo
jantis "žinių objektyvumą" spaudoje.

4
4
§

§

bydnejaus priemiesčius nusiaubė 
audra, kuri, kaip spėjama, padarė 8U 
milijonų nuostolių. Apie 4uuu namų 
sugriauta ir išversta tūkstančiai 
medžių. Prisėjo netgi kviestis kariuo
menės pagalbos, kad pašalinti ant 
kelių suverstus medžius.

%
4

Lenkija, Čekoslovakija Ir Vengrija 
reikalauja kuo greičiau sušaukti 

§ pasitarimą su Varšuvos pakto vaisty
ti bėmis dėl atsisakymo toliau Jame 

dalyvauti.
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^SPORTAS
Sausio 15 d. 12.30 p.p. buvo gautas Lietuvos Tautinio Olimpinio Komiteto 

telefaksas, išsiųstas Vilniuje sausio 14 d., kurio tekstas yra sekantis:

LIETUVOS TAUTINIO OLIMPINIO
KOMITETO NUTARIMAS

1991 m. sausio 10 d. Mr 3 
Vilnius

DĖL LIETUVOS TAUTINIO OLPMPINIO KOMITETO VEIKLOS TĘSTINUMO 
YPATINGOMIS SĄLYGOMIS

Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (galiojimų ir veiklos tęstinumui 
garantuoti, jeigu Lietuvos Respublikoje susidarytų ypatingos sąlygos prieš 
Lietuvos valstybės ir tautos valią, kuriomis:

Lietuvos tautinio olimpinio komiteto veikla Lietuvos Respublikos teritorijoje 
taptų neįmanoma,

Lietuvos tautinis olimpinis komitetas būtų sunaikintas.
prieš Lietuvos tautinio olimpinio komiteto vadovybę ir narius būtų panaudota 

prievarta ir jie būtų izoliuoti, prara:Klaml galimybę veikli,
Lietuvos tautinio olimpinio komiteto veikla būtų nutraukta dėl kitų nuo 

Lietuvos tautinio olimpinio komiteto nepriklausančių priežasčių,
Lietuvos tautinis olimpinis komitetas nutaria:

1. įkurti Lietuvos tautinio olimpinio komiteto įgaliotąjį Komitetą ir 
perduoti jam Lietuvos tautinio olimpinio komiteto teises ir pareigas ir suteikti 
įgaliojimus be atskiro įpareigojimo veili LTOK statusu, sutinkamai su LTOK 
įstatais, toliau palaikyti ryšius su Tarptautiniu olimpiniu komitetu, 
tarptautinėmis ir nacionalinėmis sporto ir kitomis organizacijomis bei atstatyti 
Lietuvos tautini olimpini komitetą de facto Lietuvos Respublikoje, kai tam bus 
palankios sąlygos.

2. Paskirti Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (galiotojo Komiteto nariais: 
Valdą Adamkų, LTOK atstovą Amerikoje (JAV),
Jurgi Jonavlčių, LTOK atstovą Australijoje, 
Valdemaru Chomičių, LTOK Generalinės asamblėjos nori (Italija) 
Šarūną Marčiulionį, LTOK Generalinės asamblėjos narį (JAV) 
Arvydą Sabonį, LTOK Vykdomojo komiteto narį (Ispanija)

3. Lietuvos tautinio olimpinio komiteto nariai, dėl jų persekiojimo, 
grėsmės jų saugumui ar gyvybei Lietuvoje, priversti išvykti į užsienį, išsaugo 
j,TOK nario etai ūsų ir tampa LTOK įgaliotojo Komiteto nariais.
” t. Prašyti Lietuvos Respublikos diplomatines misijas užsienyje, Australijos 
lietuvių fizinio auklėjimo sąjungą, šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo 
Ir sporto sąjungą, kitas Išeivijos organizacijas padėlį CIT)K (gatiotąjam 
Komitetui vykdyti jo funkcijas.

Artūras Poviliūnas Kazimieras Motieka
■' Lietuvos TOK prezidentas Lietuvos TOK viceprezidentas,

Lietuvos Respublikos Aukščiau ■ 
sioslos Tarybos pirmininko 

199t m. sausio 16 d. pavaduotojas

Sydnejaus sporto klubo "Kovo" sportininkai įžygiuoja į Sporto šventės 
Melbourne atidarymo iškilmes. Priekyje: A. Laukaitis, S. Gustafson ir S. 
Juraitls.

Daudaras. Labai gaila, bet mano 
pavardė - Č. Dubinskas.

Netikiu, kad svetingoje Australijoje 
nėra žmogaus mokančio paruošti 
paprastas varžybas. Esu aukščiausios

kategorijos stalo teniso teisėjas - 
visada su džiaugsmu parodyčiau, kaip 
tai daroma.

Su pagarba 
Č. Dubinskas

ŠACHMATAI
Sausio pradžioje Adelaidėje už

baigtas vienas Iš reikšmingiausių 
tarptautinis šachmatų turnyras Aus 
tralijoje.

Jo iniciatoriumi ir finansuotuoju 
buvo "Adsteam" bendrovės savininkas 
K. Lidums. Turnyre dalyvavo net 
penki pasaulio šachmatų didmeistriai 
ir dvidešimt tarptautinio lygio mels 
trų, įskaitant rinktinius, geriausius 
Australijos šachmatininkus. Viso da
lyvavo 166 šachmatininkai.

K. Lidums visiems užsienio šachma 
tlninkams apmokėjo kelionės Išlaidas, 
išlaikymą Australijoje, laimėtojams 
skyrė didžiules pinigines premijas.

Po vienuolikos sužaistų ratų, penki 
dalinosi pirmąją vietą, surinkę po 
aštuonis su puse taško. Nugalėtojais 
tapo: australas D. Johansen, anglas T. 
Milės, jugoslavas S. lijurič, estas L. 
Otl ir latvis E. Kengis. Kiekvienas

gavo po 2.650 dolerių.
Keliems pasidalinus pirmąją vietą, 

pagal tarptautiniai priimtą sistemą, 
apskaičiuojama, kuris iš jų sužaistas 
partijas žaidė prieš geriausius žaidė
jus, tas skelbiamas turnyro čempionu. 
Australijos tarptautinio šachmatų 
turnyro čempionu tapo estų didmeis
tris L. Oil.

Tarptautinio lygio latvių šacmatų 
meistrė Iguna Erneste, baigiamąjame 
ture nugalėjusi Bulgarijos meistrę K. 
Aladjovą, laimėjo moterų turnyrą ir 
tūkstančio dolerių prizą.

Telieka apgailestauti, kad į šį garsų 
tarptautinį turnyrą Lietuvos šachma
tininkai neatsiuntė savo atstovo.

Sveikiname estą L. Oil, latvį E. 
Kengį Ir latvaitę I. Erneste laimėju
sius pirmąsias vietas.

V. A.

VARŽYBOMS RUOŠIAMĖS
KAIP OLIMPIADAI

SVEČIAS IS LIETUVOS

įįlerb. "Mūsų Pastogės" redakcija,
Svečluojuos saulėtoje Australijoje 

jau trečią kartą. Šįkart nuo rugsėjo 
mėnesio. Nepaprastų, neužmirštamą 
įspūdį suteikia gamta, žmonių vaišiu 
gumas, jų globa "atvykusiam Iš ten”. 
Norėčiau jūsų laikraščio puslapiuose 
padėkoti Zitai Vabolioncl, Juozui 
Donelai. Kostui Pauliukėnui, Genutei 
Baltutytei, savo tėvams Stefanijai ir 
Česlovui Dublnskams. Jadvygai ir 
Pranui Mulevičiams už jų rūpestį, 
nesiskaitant nei su laiku, nei su 
lėšomis, kad Lietuvon galėčiau parsi - 
vežti kuo daugiau žinių apie šalį, jos 
kultūrą, pramonę ir mokslą.

Taip pat nustebino lietuvių sporto 
šventės renginiai Melbourne. Kaimy
nas iš Kauno susuko filmą. Bus ilgam 
prisiminimui ir parodymui kitiems.

Rot šventė neapsėjo be "šaukšto 
deguto". Turiu galvoje, kaip buvo 
organizuotos stalo teniso varžybos, ko 
per ilgą, maždaug 35 metų, sportinį 
gyvenimų man neteko matyti. Mes 
adelaidlškiai toms varžyboms ruošė ■ 
mės kaip olimpiadai. Treniravomės 3 - 
■t kartus savaitėje, nusipirkome gražią 
aprangą, važiavome netoli 800 kilo 
metrų į tas varžybas. Ir štai kas ten 
mūsų laukė. Komandinių varžybų 
"Mūsų Pastogė" Nr.4 1991.1.28 pu 

nevykdė. Mūsų moterų ir mišrių 
dvejetų - taip pat. įdomu kuo jot; 
kaltos, kad suvažiavo mažai moterų. 
Jos samdė sau salę treniruotėms, 
ruošėsi, važiavo..., kad dvi dienas 
pažiūrėtų, kaip žaidžia vyrai.

Be to, kažkodėl buvo sudarytos 
dvi grupės - "A" ir "It". Kodėl ne 
viena? Kam jos reikalingos? Pagal 
koki principą sudarytos? Pirmą varžy
bų dieną dalyviai, sužaidę 1 - 2 
susitikimus, žiovavo ir alpo nuo 
karščio. Kitą dieną pusė jų neatėjo, 
bet atsirado kiti, kurie, sužaidę 2 ■ 3 
susitikimus, išsidalino apdovanojimus. 
Nežinia kodėl, beveik nežaidus, tapau 
"B", t. y. silpnesnės, grupės nugalėto
ju. Kodėl? Aš tų galėjau padaryti ir 
"A" grupėje, apie ką iš anksto 
pranešiau.

Per apdovanojimų buvo paskelbta 
mano pavardė. Nuėjau paimti prizo. 
Pasirodo ■ nepriklauso. Po to atnešė į 
tribūną. Neėmiau. Tada gale apdova
nojimų ceremonijos vėl iškvietė, kaip 
visus.

Grįžęs pažįstamiems pasakiau, kad 
užėmiau pirmą vietą. Dabar turiu 
rausti, ries jinai gerbiamo:-. "Mūsų 
Pastogės" sausio 14 dienos numeryje 
nurodyta, kad "B" grupėje nugalėjo Č.

1.6 i ' —

Dabartines Lietuvos policijos bendradarbiavimo.
akademijos taKulteco viršininkas, mi
licijos pulkininkas Česlovas Blažys 
šiuo metu svečiuojasi pas gimines 
Australijoje. Viešnages metu, su dėde 
Edvardu Lašaičiu svečias nuvyko į 
NSW policijos akademijų Goulburne. 
Kur buvo oticialūit priimti. Česlovas
Blažys australų policijos akademijoje
pasikeitė žiniomis apie darnų, pasida
lino patyrimu, susitarė dėl tolimesnio

E. L.

Nuotraukoje is kairės: seržantas J. Jablonskis, Lietuvos policijos akademijos
fakulteto viršininkas č. Blažys ir N.S.W. policijos Inspektorius P. shlnfleld.

Sydnejaus lietuvių sporto klubas "Kovas" vasario 2 dienų (šeštadienį), 4 
vai. p. p. 0. Ir M. Šumsku sodyboje, ruošia

BBQ — IEŠMINĘ
kurioje bus pagerbti sportininkai, sporto šventėje laimėję žymėms, traukiama 
Išvykos į Lietuvę loterija.

Kviečiame sportininkus ir prijaučiančius sportui kartu praleisti šeštadienio 
popietę, pasivaišinti stipriais Ir gaivinančiais gėrimais, pasigardžiuoti skaniu 
kepsniu, (ėjimas visiems veltui.

SLSK "Kovo" valdyba

Č. Blažiui buvo malonu susitikti su 
Australijos policijos akademijos dės
tytoju lietuviu, seržantu Juozu Jab
lonskiu. Gal pirmų kartą Ooulburno 
policijos akademijoje skambėjo lietu
vių kalba, č. Blažys akademijai įteikė 
Lietuvos policijos ženklą, kuris buvo
pakabintas specialioje vitrinoje.
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NAUJI VALDŽIOS NURODYMAI 
FINANSINĖMS INSTITUCIJOMS
Čia pateikiami sutrumpinti paaiškinimai, liečią naujų sąskaitų atidarymą 

bankuose, kooperatyvuose ir kitose finansinėse institucijose, o taip pat 
paaiškinimai dėl asmeninio valstybinių mokesčių numerio (TFN) registravimo.

Naujai išleistas Australijos piniginės apyvartos kontrolės Įstatymas pradės 
veikti 1991 metų vasario mėnesio 1 dieną. Sis Įstatymas Įvestas siekiant 
sustabdyti valstybinių mokesčių išvengimo bandymus ir kartu kontroliuoti 
neteisėtai uždirbtų pinigų investicijas.

Nuo tos dienos visi bankai, kooperatyvai. Jų tarpe ir "Talka", bei visos kitos 
finansinės institucijos privalo Įvesti gana išsamią naujų klijentų tapatybės 
patikrinimo procedūrą. Visi klijuotai, atidarydami naują sąskaitą, privalės 
finansinėms institucijoms pristatyti atitinkamus dokumentus savo tapatybei 
Įrodyti.

Tokie reikalavimai liečia naujų parašų Įgaliojimus ar prijungimus prie 
anksčiau atidarytų sąskaitų; kaip pav. naujai išrinktų organizacijų komitetų 
sąskaitoms operuoti parašus sūnaus, dukters Įgaliojimo parašą operuoti tėvų 
sąskaitas, ir panašiai.

Tam vykdyti yra numatytos dvi sistemos:
1. Pristatytų dokumetų patikrinimas finansinėje institucijoje.
2. Oficialaus pažymėjimo pristatymas iš registruoto asmens (J.P., policijos ir 

pan.).
Be virš minėtų reikalavimų, prieš atidarant naujas privačias ar 

bendruomenines sąskaitas, reikės pasirašyti valdžios nurodytą pareiškimą.
i. DOKUMENTŲ PATIKRINIMAS ĮSTAIGOJE

Pagal šią sistemą, kiekvienam naujam klijentul reikia surinkti bent 100 taškų 
iš Įvairių dokumentinės informacijos šaltinių, kaip pavz.:

Gimimo metrikai, arba pasas, arba pilietybės dokumentas - 70 taškų, 
vairavimo leidimas 40 taškų, turto Įkeitimo dokumentai 35 taškai, darbdavio 
ar unijos pareiškimas - 35 taškai, banko knygelė ar kortelė - 25 taškai ir t. t.

ii. ASMENS PAŽYMĖJIMAS
Speciali anketa gaunama iš kooperatyvo ar banko, ši anketa turi būti 

pasirašyta registruoto asmens, kuris patikrina ir Įregistruoja Jūsų pasą, gimimo 
metrikus ar pilietybės suteikimo dokumentą, ir kuris jus pažįsta ilgiau kaip 12 
mėnesių. Toks asmuo gali būti dantistas, teisininkas, gydytojas, vaistininkas, 
buhalteris, J.P., nuovados viršininkas, kunigas, diplomatas ir keleto kitų 
specialybių atstovai.

Reikia pabrėžti, kad virš minėti reikalavimai visai neliečia tų "Talkos" 
klijentų sąskaitų, kurios buvo atidarytos prieš 1991 metų vasario 1 dieną. Jiems 
nereikės pristatyti jokių tapatybės Įrodymo dokumentų, nereikės Įteikti jokių 
pareiškimų.

VALSTYBINIŲ MOKESČIŲ NUMERIAI 
ll'AX FILE NUMBERS)

Visi Australijos gyventojai privalo pristatyti savo asmenini valstybinių 
mokesčių numeri (TFN) visoms finansinėms institucijoms, kuriose yra laikomi 
Jų pinigai, ir kurios išmoka palūkanas bei dividendus. Jų tarpe Įskaitomi bankai, 
kooperatyvai, akcinės bendrovės, draudimo bendrovės, investicijų fondai ir 1.1.

Šis reikalavimas turi būti patenkintas Iki š. m. birželio 30 dienos.
Nuo vasario mėnesio "Talkos" skyriuose bus galima gauti specialius TFN 

blankus, kuriuos visi "Talkos" klijental privalės užpildyti. Tie patys blankai 
gaunami ir bankuose, paštuose ir kitose finasinėse institucijose. Pensininkai taip 
pat privalo užpildyti šluos blankus, tačiau jiems nereikia duoti savo mokesčių 
numerio. Jiems užtenka tik pažymėti, kad jie gauna pensiją.

Australijos valdžia nurodo, kad tiems, kurie užpildytų TFN blankų 
nepristatyti, bus atskaityta beveik pusė jų uždirbtų palūkanų Ir dividendų 
valstybiniams mokesčiams.

“Talkos" darbuotojai yra pasiruošę savo klijentus smulkiau Informuoti apie 
naujų sąskaitų atidarymą ir padės tinkamai užpildyti reikalingus blankus.

I,Sėtuvių kooperatinė kredito
draugija "Talka"

A.tA. ONAI KARPAVIČIENEI
mirus, sūnus JurgĮ, Vytautą ir dukrą Valeriją su šeimomis nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime.

Vera ir Aleksas Kaminskai

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

I REMKIME
I AUSTRALIJOS LIETUVIŲį FONDĄ
j nes jo tikslas yra: Skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę kultūrą, 
» mokslą, švietimą, meną Ir kitas lietuvių kultūrines apraiškas 
Į AUSTRALIJOJE

I Fondą stiprinsime ir || ugdysime, Jei Įvairiomis progomis jam aukosime, 
j stosime jo nariais ir nepamiršime jo surašydami testamentus. Tes- 

j tamentuose reikia Įrašyti tiksliai angliškąjį Fondo pavadinimą ir adresą: 
■ AUSTRALIAN LITHUANIAN FUNDATION INC

44 - 50 Errol Street, North Melbourne, Via 3051

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

Australijos Lietuvių Fondo Valdyba

'■1
I*
Ib
I*
I*
I*
I*
I*
I
I%
I%
I*
I
I*
I%

Gerbiamas Redaktoriau,
Man jūsų laiškas buvo miela ir 

netikėta staigmena. Niekada nema
niau, kad susidomėsite mano veikla 
del Latvijos ir Lietuvos nepriklauso
mybės." Taip rašo "Musų Pasto
gės" skaitytojas latvis A. Vilkens, 
gyvenantis Naujosios Zelandijos sos
tinėje Welllngtone. Toliau A. Vilkens 
savo laiške sako: "Ar tai nėra mūsų 
visų pareiga kovoti už tėvynės laisvą, 
visam pasauliui garsiai šaukti apie 
nekaltų žmonių žudymą?

Turiu prisipažinti, atstovauju lat
vius ir lietuvius Welllngtono etninių 
bendruomenių organizacijoje, kurioje 
esu nuo (sisteiglmo, t. y. J9ū5 metų ir 
einu joje iždininko pareigas.

Lietuvius šioje organizacijoje at
stovavo Petras Kamutėnas. Jam Jau 
nepajėgiant eiti savo pareigaų, jų 
atstovavimą lietuviai patikėjo man. Po 
P. Kamutėno mirties, nė vienas 
lietuvis nepasisiūlė šioms pareigoms, 
tekančiais metais ketinu ir pats 
nestatyti savo kandidatūros, todėl 
nežinau kas atstovaus lietuvius".

Kartu su laišku, A. Vilkens atsiuntė 
Jo siųstų laiškų kopijas, kuriuos jis 
siuntė Naujosios Zelandijos parlamen
tarams, prašydamas užtarimo visoms 
Baltijos tautoms. 1976 metais A.

A. Vilkens.

Vilkens surinko daugiausiai parašų po 
peticija, iš Naujosios Zelandijos 
parlamento reikalaujančios atšaukti 
neteisėtą Baltijos Šalių pripažinimą 
sovietų sąjungos dalimi.

Štai toks žmogus gyvena N aujojoje 
Zelandijoje. Mums belieka tik nuošir
džiausiai jam padėkoti už Jo kilnią ir 
garbingą veiklą.

V. A.

A.tA. ONAI KARPAVIČIENEI
mirus, jos sūnų sydnejaus Lietuvių klubo valdybos pirmininką JurgĮ 
Karpavičių su šeima nuoširdžiai užjaučia

"Mūsų Pastogės" redaktorius
Ir bendradarbiai

A.f A. Juozui Krupavičiui
mirus, gilią užuojautą reiškiame žmonai Martai ir visai šeimai.

ALB Pertho Apylinkės valdyba

A.tA. ONAI KARPAVIČIENEI
mirus, dukrą V alą, sūnus JurgĮ ir V ytą bei jų šeimas, giliai užjausdami, 
drauge liūdime.

Stašlonių šeima

A.tA. ONAI KARPAVIČIENEI
mirus, gilią užuojautą reiškiame Jos sūnums, dukrai ir Jų šeimoms.

V. ir J. Ramanauskai.
B. ir R. Ramanauskai,

D. ir M. Šumskai

A.tA. LIUDAI STASIŪNIENEI
mirus, vyrui Broniui Stašioniui, Australijos Lietuvių fondo Įgaliotiniui 
Sydnejuje bei jo šeimai, visų fondo narių vardu, reiškiame nuoširdžią 
užuojautą.

Australijos Lietuvių fondo valdyba

A.tA. LIUDAI STASIŪNIENEI
mirus, gilią užuojautą reiškiame vyrui Broniui, sūnums, dukrai ir jų 

šeimoms

sydnejaus Lietuvių Moterų Soc. Globos Draugija

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

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

"Mūsų Pastogė" Nr.4 1991.1.28 pusi.7
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Informacija
ALKOS

..Mūsų Pastogei“’ aukojo
V. šuopys NSW S 10
J. Snlras Vic $ 10
Z. Ir A. Storpirščiai NSW s 20
J. Jankienė Tasm. $ 5
E. Seženis Vic s 20
P. Baltutis Vic s 10
A. Jasmantas Vic. $ 2
S. Sagatyi: Qld. $ 20
J. Fėdar Qld. $ 10
Br. Leitonas Vic. $ 10

NAUJI SKAITYTOJAI
M. Kviklienė, Qld.,
A. Jasmantas, Vic.

Naujai išrinktos Krašto valdybos 
adresas:

P. O. Box 728, Jamison, ACT 2614, 
Fax Nr. 06 - 249 7110.

BRISBANEJE
Nepriklausomybes minėjimas ruo

šiamas vasario mėn. IV dienų Lietuvių 
namuose. 49 Gladstone Rd., Highgate 
Hill, po lietuviškų pamaldų St. Marys 
bažnyčioje, kurios prasidės lu.au vai. 
ryte.

Lietuviškas radijo pusvalandis 
transliuojamas ketvirtadieniais. 4.30 
vai. po pietų, per radijo stoti 4EB. AM 
lub3 banga.

HOBARTE
imti metų vasario 16 Nepriklauso

mybės paskelbimu minėsimi šeštadie
ni. vasario mėn. lt> d. b v. vakare 
Bonifaco ir Hildegard šikšnių namuo 
se. 43 Easton Av. Moonah West.

V Įsus lietuvius prašome apsilankyti.
Po minėjimo programos, ruošiama 

tesminė. Benki doleriai asmeniui. 
Gėrimus atsinešti savo. Norintys 
dalyvauti lesmlnėje, prašomi pranešti 
J. Paškevičiui tel. 726360 arba b. 
Augustaviclul tel. zu47u4 (bent vieną 
dieną prieš minėjimą.)

Hobarto Apylinkės valdyba

LITUANISTINIAI KURSAI
pranešame, kad Australijos švieti

mo ministerijos potvarkiu, lietuvių 
kalba įvesta į abitūros egzaminus 
(H.S.C.) lygiateisiai su visais kitais 
švietimo ministerijos nustatytais pri-

valomais dalykais. Kiekvienas lietuvis 
jaunuolis ar Jaunuolė gali baigti 
australišką gimnaziją su lietuvių 
kalbos pažymiu. Taip pat kiekvienas 
mokinys turi progą klasėje giliau 
susipažinti su lietuvių tautos istorija 
ir kultūra.

Norintieji studijuoti lietuvių kalbą, 
registruojasi vasario 2 dieną (šešta
dienį). Registracija vyks Strathfield 
Girls High School, Albert Road, 
Strathfield, nuo 9 vai. iki 11 vai. ryto.

Mokslas prasideda vasario 9 dieną 
(šeštadienį), 8.30 vai. ryto, ten pat.

Dvyliktųjų metų (Year 12) studen
tams mokslas prasideda vasario 2 
dieną.

Dėl informacijos galima skambinti 
telefonu 332 1471,

A. Veščiūnaitė - Janavičienė 
Sydnėjaus lituanistinių kursų 

vedėja
***

Pranešu tautiečiams, kad bibliote
koje galite įsigyti senai lauktą knyga 
"Serving Lithuania".

Knyga išleista anglų kalba, tai gera 
dovana kitataučiams apie lietuvių 
politinę koyą už Lietuvos laisvę.

Knygų turime ribotą skaičių - 
prašau paskubėti ją įsigyti.

Ta pačia proga, pranešu, kad 
bibliotekos darbo valandos dabar yra: 
sekmadieniais ir trečiadieniais nuo 12 
iki 15 valandos.

Bibliotekos vedėjas
***

ATSILIEPKITE
Prašome atsiliepti tautieti, gyve

nantį Adelaidėje ir "Musų Pastogės"
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Sydnėjaus lietuvių klubas ieško raštinės sekretoriaus ar sekretorės. 
Suinteresuotus prašome skambinti klubo valdybos nariui K. Protui telefonu 
649 7314. arba klubo sekretoriui raštu iki vasario 10 dienos.

Sydnėjaus lietuvių klubo valdyba

Sydnėjaus Lietuvių Moterų soc. Globos Draugija kviečia |

TRADICINĘ UŽGAVĖNIŲ 
POPIETĘ

š.m. vasario mėn. 10 d. (sekmadienį), z vai. p.p. Lietuvių klube 
Banks towne.

įėjimas 6 doleriai. Vaišinsime vėdarais, pyragais, kava.
Bus loterija, kurioje turėsite progą laimėti Lietuvos tautosakos 

žinovo Antano Tamošaičio paveikslą. Laukiame visųl 
sydnėjaus Lietuvių Moterų socialines 

Globos Draugija

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16 ■ 18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. Tel. 708 1414

Klubas atidarytas
Pirmadieniais 5 v. v. - 10.30 v. v.
Antradieniais klubas uždarytas
Trečiadieniais 5 v. v. - 10.30 v. v.
Ketvirtadieniais 5 v. v. - 11.00 v. v.
Penkiadieniais 4 v. v. - 12.00 v. v.
Šeštadieniais 11 v. ryto - 1.00 nakties
Sekmadieniais 12 v. p. p. - 10.00 v.

KLUBO VALGYKLA VEIKIA 
Ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais 

nuo 6 iki 9 vai. p. p. 
Sekmadieniais nuo 1 iki 8 vai. p. p.

SMORGASBOARD
TREČIADIENIAIS nuo 6 iki 8 vai. p. p.
SESTADIENIAIS nuo 1 iki 3 vai. p. p.

Sydnėjaus lietuvių savaitgalio mokykla veikia šeštadieniais nuo
11.30 vai. ryto iki 1.30 vai. po pietų viršutinėje klubo salėje.

redakcijoje palikusį pinigus viešniai 
iš Lietuvos su parašu "Liudas".

Redaktorius
ATSI r> R AŠ o JVIJFC

"Mūsų Pastogės" N r. 1 - 2 per 
klaidą patalpinta V. KuŠos nuotrauka 
vietoje Br. Strauko. Paliestuosius 
atsiprašome.

Mūsų Pastogės" redaktorius ir 
darbuotojai
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L.S.S. Australijos Rajono tiekimo 
skyrius praneša, kad pradėjo platinti 
"Skautų Aidą", leidžiamą JAV, o taip 
pat priiminėti jo prenumeratą. Prenu
meratos kaina kaina V.bu dolerių, 
čekius, išrašytus Lithuanian Scout 
Association vardu, siųsti J. Vizbarui. 
4u Aitken st.. Sunbury. Vic. 342M.

Tiekimo skyriaus vedėjas

KELIAUJANTIEMS Į LIETUVĄ 
1991 METAIS

MES PATARNAUJAME TVARKANT:
\ * Apsilankančių iškvietimus: \
' * Parūpiname Iškvietimo dokumentus:
; * Turistų vizas: \

*■ specialias kainas kelionėms aplink pasaulį: ■
: * sustojimo vietas: Į

* Apgyvendinimą viešbučiuose: ;
\ . * Apsilankančių apdraudimą: :

* Ekskursijas; \
\ * Biznio keliones: :
; * Grupines keliones: :
į * Apsidraudimą kelionių metu: :
: * Bagažo svorio pervežimo palengvinimą.

KELIONĖS A LA CARTE :
MASKVA - VILNIUS \

8 dienų kelionė - nuo 1.176 dolerių vienam asmeniui, (skaitant dviejų \
vietų kambarį viešbutyje, dviejų kartų maitinimą ir visus pervežimus. ; 

; Pas mus žemos kainos - :
\ MASKVA - AUSTRALIJA - MASKVA,
\ SINGAPŪRAS - AUSTRALIJA - SINGAPŪRAS. \
\ Dėl visų kelionės reikalų kreipkitės į

&ATEWAX TRAVEL prxx®a
: 48 The Boulvarde, Strathfield 2135. \
'■ TeL 7453333 Lic- Nr- 2TA 000 888
i Fax Nr‘ (02) 7453237-
: Darbo dienos: nuo pirmadienio iki penktadienio \
\ 8.45 val- ryto iki 5.15 vai. vakaro. \

Telefonu atsakome 24 valandas per parą. : 
; Kalbame ir rusiškai. i

: Lie. Nr. 2TA000888 \

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 V. Augustinavičius Telefonas (02) 790 - 3233 Administracijos telefonas (02) 476 - 1606 
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami Ir nesaugomi. Už skelbimų turinį redakcija neatsako. 
Prenumerata metams S 30 Užsienyje paprastu paštu S 35 N. Zelandijoje oro paštu S 60 Užsienyje oro paštu S 60
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