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PRAEITĄ SAVAITĘ LIETUVOJE
APKLAUSOS REZULTATAI

Per vasario 9 dieną Lietuvoje 
pravestą visuotini; gyventojų apklau
są - plebiscitą, didžioji dauguma 
Lietuvos gyventojų pasisakė už ne
priklausomą, demokratišką Lietuvos 
Respubliką. Pagal Vilniuje vasario 11 
dieną paskelbtus oficialius duomenis, 
apklausoje dalyvavo 2.240.800 žmo 
nių, tai yra 84,5 procentų balsavimo 
teisę turėjusių Respublikos gyvento
jų. Iš jų net 90,5 procentų pasisakė 
esą už Lietuvos nepriklausomybę. 
Prieš pasisakė tik 6,5 procentai, o 
likusieji 3 procentai arba balsavimo 
lapelių visai neužpildė, arba užpildė 
neteisingai. Kokios nuomonės yra tie 
15 procentų, kurie paveikti Maskvos 
propagandos pabijojo ir nenorėjo 
dalyvauti apklausoje, galima tik 
spėlioti. Bet ir be jų dalyvavimo 
rezultatas yra labai aiškus: mažiau
siai 76,5 procentai visų Lietuvos 
gyventojų nori, kad Lietuva butų 
nepriklausoma, demokratinė respubli 
ka. Apklausos eigą stebėjo-daug’ou 
kaip 100 užsienio valstybių atstovų.

Paskelbus apklausos rezultatus. 
Lietuvos ministras pirmininkas Gedi 
minas Vagnorius pasakė, kad Respub 
lika prašysianti visas iki 1940 metų 
Lietuvą pripažinusias valstybes at
naujinti diplomatinius santykius. Lie 
tuvos užsienio reikalų ministras A. 
Saudargas per Anglijos televizijos 
kanalą "Sky" pasakė, kad Respublikos 
gyventojų apklausos rezultatai liudija 
vyriausybės veiklos patvirtinimą.

Amerikos vyriausybė išreiškė viltį, 
kad Lietuvos gyventojų apklausos 
rezultatai vaidins svarbų vaidmenį 
Vilniaus ir Maskvos derybose dėl 
respublikos nepriklausomybės. JAV 
užsienio reikalų ministerijos atstovė 
M. Tutweiler pasakė, kad lietuviai turi 
teisę balsavimu pademonstruoti savo 
siekius, pažymėdama, kad visame 
demokratiniame pasaulyje yra priim
tas balsavimo metodas, norint išsiaiš 
kinti gyventoju siekius.

Belgijos užsienio reikalų ministras, 
komentuodamas Lietuvos gyventojų 
apklausos rezultatus, pažymėjo, kad 
nėra jokių abejonių dėl lietuvių 
■tautos noro atgauti nepriklausomybę. 
Jis sakė, kad TSRS turėtų pradėti 
išsamų dialogą su Lietuva. Tarybų 
Sąjunga, žinoma, taip negalvoja. 
Prezidentas M. Gorbačiovas Lietuvos 
gyventojų apklausą laiko tik sociolo
gine studija, neturinčia jokio teisinio 
pagrindo.

Anglijos ministras pirmininkas Ma 
jor ragino pradėti Maskvos ir Vilniaus 
derybas, po akivaizdaus Lietuvos 
gyventojų noro atkurti Respublikos 
nepriklausomybę. John Major sakėsi 
norįs svarstyti Baltijos šalių klausimą 
su TSRS prezidentu M. Gorbačiovu, 
kai kovo mėnesį Jie susitiks Maskvoje. 
Anglijos vyriausybės vadovas parla
mente pareiškė remiąs Lietuvos 
siekius.

Danijos parlamento pirmininkas 
Klaussen sveikino Vilniuje Lietuvos 
gyventojus su apklausos rezultatais ir 
sakė, kad lietuviai turėtų atgauti 
nepriklausomybę. Danijos užsienio 
reikalų ministras Elleman - Jensen 
sakė, kad Kopenhaga norėtų kuo 
skubiausiai atkurti diplomatinius san
tykius su Baltijos respublikomis, 
tačiau tik po to, kai Maskva joms 
suteiks nepriklausomybę. Apie 70 
procentų Danijos gyventojų remia 
diplomatinių santykių užmezgimą su 
Lietuva.

Prancūzija ragina pradėti tikras 
derybas su Lietuva, Latvija ir Estija 
dėl šių respublikų ateities statuso. 
Prancūzijos ūkio ir finansų ministras 
Berigovvi išreiškė vilti, kad tautiniai 
nesutarimai bus šalinami dialogu ir 
smerkė smurto naudojimų prieš balti- 
jiečius.

Vokietijos užsienio reikalų mi
nisterijos pareigūnė H. Albrecht sakė, 
kad Bona remia Baltijos šalių nepri
klausomybės siekius.

Interviu per Portugalijos televiziją, 
V. Landsbergis sakė, kad Lietuvoje 
galima tikėtis dar didesnio smurto, 
jeigu Vakarai nesiims stipresnių 
politinių žingsnių prieš agresyvią 
Maskvos politiką Baltijos kraštų 
atžvilgiu.

Kalbėdamas su "Washington Post" 
korespondentu, V. Landsbergis pasa
kė, kad atsiskirti siekianti Lietuvos 

, vyriausybė, džiaugdamasi didžiule 
visuomenės parama, nepriklausomybei 
išreikštu plebiscitu vasario 9 dienų, 
pripažįsta, kad rezultatai gali turėti 
mažai praktiško poveikio išsilaisvini
mui nuo Tarybų Sąjungos. V. Lands
bergis pažymėjo, kad Lietuva vis dar 
neturi veiksmingų priemonių, kurio
mis galėtų daryti įtaką Maskvai, kad ji 
patenkintų jos nepriklausomybės rei
kalavimus, ar net sustabdyti Kremlių 
nuo prezidentinio valdymo primetimo. 
Nėra kitų priemonių prieš smurtą, 
kaip pasaulio viešosios nuomonės ir 
didžiųjų galybių parama, sakė V. 
Landsbergis.

ISLANDIJA PRIPAŽĮSTA 
NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ
Pirmadienį, vasario 11 dieną Islan

dijos altingas (parlamentas) nubalsa
vo Lietuvos nepriklausomos valstybės 
pripažinimą ir paragino Islandijos 
vyriausybę kuo skubiau užmegzti 
diplomatinius santykius su Lietuvos 
vyriausybe. Islandija, kaip ir daugelis 
kitų Vakarų valstybių, niekada ne
pripažino Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
prievartinio įjungimo į Tarybų Sąjun
gą 1940 metais. Pastaraisiais metais 
keletas Vakarų šalių viešai pritarė 
Baltijos valstybių nepriklausomybės 
siekiams, bet iki šiol nė viena 
neužtikrino joms diplomatinio pripa 
žlnimo. Islandijoje šis klausimas jau 
buvo svarstomas kiek anksčiau, kai 
Islandijos užsienio reikalų ministras 
Hanibaisson lankėsi Baltijos kraštuo-

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos rūmai.

SVEIKINIMAS
Vasario šešioliktosios proga, sveikinu visus Australijos lietuvius, Australijos 

Lietuvių Bendruomenės Krašto valdybų, Apylinkių valdybas, Švietimo ir 
kultūros darbuotojus, visuomenės veikėjus.

Vasario 16 - toji yra musų istorinės valstybės atkūrimo šventė, atkūrimo, 
kuris buvo paskelbtas 1918 metų vasario 16 - sios Aktu, atkūrimo, kuris ir vėl 
buvo paskelbtas 1990 metų kovo 11 - sios Aktu, demokratiniai išrinkto Lietuvos 
Respublikos parlamento - Aukščiausiosios Tarybos.

Tautų kelias į nepriklausomybę dažniausiai sunkus ir reikalaujantis aukų. 
Sausio 13 - sios "kruvinasis sekmadienis" akivaizdžiai parodo, kad ir 
taikingiausiu keliu einant, tų aukų negalima išvengti. Tačiau tos aukos nėra 
beprasmės. Tos aukos suvienijo visus Lietuvos žmones taip stipriai, kad vasario 
9 dienos plebiscite virš 90 procentų balsuojančiųjų pasisakė už demokratinę, 
nepriklausomą Lietuvos valstybę. Ypatingai reikšminga tai, kad bene pirmą sykį 
po kovo 11 tosios nepriklausomybės atstatymo paskelbimo, ne vien lietuviai, 
bet ir Lietuvos tautinės mažumos aktyviai remia Lietuvos nepriklausomybės 
siekius. Dar prieš plebiscitą darytame apklausinėjime Vilniuje du trečdaliai 
lenkiškai kalbančių ir net trys trečdaliai rusiškai kalbančių Lietuvos gyventojų 
pasisakė už nepriklausomybę. Vasario 9 - sios plebiscitas, kuriame dalyvavo 
virš 84 procentų Lietuvos gyventojų, patvirtino šį Lietuvos gyventojų 
vieningumą.

Mes. lietuviai esame geresnėje paoėtyje, kaip daugelis kitų laisvės siekiančių 
tautų, nes turime seną, iškilią valstybingumo istoriją. Didžiųjų Lietuvos 
Kunigaikščių palikimas mums gilus teisės į valstybingumą pajutimas. Tas 
teisės jausmas įgalino Lietuvą prisikelti iš gilios priespaudos ir vėl atgimti.

Atgimė nepriklausoma, demokratiška ir garbinga valstybė. Lietuvos 
vyriausybės sugebėjimas sugyventi su Lietuvos tautinėmis mažumomis kelia 
visiems pasigėrėjimą. Žinoma, kad tam sugyvenimui reikia nepaprastai daug 
sugebėjimų, kantrybės. Juk Lietuvos priešams taip lengva, rodos, sukurstyti 
nesutarimą, sukiršinti tarpusavyje gyventojus. Tačiau sukiršinti nepavyko. 
Todėl Lietuvą užtaria. Lietuvą palaiko įvairiausių sluoksnių Australijos 
žmonės. Dėl to palaiko, kad akivaizdu jog Lietuvos kelias - taikos ir tiesos 
kelias.

Mums gera džiaugtis Lietuvos atgimimu, džiaugtis tuo tarptautiniu pritarimu, 
kurio nemažai susilaukiame. Kaip tik dėl tos atgimstančios Lietuvos ir toliau 
puoselėkime tolerantiškumą ir susiklausymą.

Dr. Algis Kabaila
Lietuvos Respublikos Atstovas Australijoje

se. Lietuvos pripažinimui pritarė visos 
Islandijos politinės partijos.

Pirmadienį, vasario II dieną Lietu
vos nepriklausomybės klausimas buvo 
pateiktas balsavimui Islandijos altin- 
ge, kuris yra seniausias Europoje. 
Nutarimas patvirtinti, jog 1922 metais 
Islandijos paskelbtas Lietuvos nepri
klausomybės pripažinimo aktas 
tebegalioja, buvo priimtas 43 balsais 
prieš vieną, dviem susilaikius. Parla

mentas nurodė vyriausybei kuo sku
biau imtis veiksmų diplomatiniams 
santykiams su Lietuva užmegzti. 
Priėmus šį nutarimą, Islandijos užsie
nio reikalų ministras Hanibaisson 
žinių agentūros Reuter koresponden
tui pasakė, kad šį Islandijos parlamen
to sprendimą jis išaiškins Šiaurėj 
tarybos nariams ir Šiaurės Atlanto

Nukelta į 2 pusi.
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PRAEITĄ SAVAITĘ LIETUVOJE
Atkelta iš 1 pusi.

sutarties organizacijai (NATO), vil
damasis, kad tos šalys taip pat 
pripažins Lietuvą. O TSRS užsienio 
reikalą ministerija tuoj pat atšaukė 
savo ambasadorių iš Islandijos ir 
kritikavo Islandijos parlamento nuta
rimų, pavadindama jį kišimusi į 
Tarybų Sąjungos vidaus reikalus.

POLITINAI POSLINKIAI 
UŽSIENYJE

Savo paskelbtoje deklaracijoje Lie
tuvos nepriklausomybės šventės pro 
ga, vasario 15 dieną Amerikos 
prezidentas G. Bush dar kartą 
paragino Tarybų Sąjungą pradėti 
derybas su Lietuva. G. Bush pakarto
jo, kad Amerika remia teisėtus 
lietuvių troškimus. Jis gyrė lietuvių 
kovą teisiniais budais patvirtinti savo 
nepriklausomybės siekius. G. Bush 
pasmerkė nedovanotiną Maskvos 
smurtą prieš Lietuvą ir tarybinius 
vadovus ragino žiaurumais nebauginti 
Baltijos kraštų. Amerika niekuomet 
nepripažino Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos prijungimo prie Tarybų Sąjun
gos ir remia jų laisvo apsisprendimo 
teisę.

Amerikos užsienio reikalų ministe
rijos atstovas, kuris prašė neminėti jo 
pavardės, Laisvės radijui pasakė, kad 
vasario 9 dienos plebiscitas ir jo 
ispudingi rezultatai labai svarbi 
politinio žaidimo tarp Lietuvos ir 
Tarybų Sąjungos dalis. Pasak jo, M. 
Gorbačiovas gali sau galvoti, kad jam 
pavyks apeiti plebiscito rezultatus, 
tačiau dabar jau negali būti jokių 
abejonių, kad lietuvių tauta yra 
pasiryžusi atgauti nepriklausomybę ir, 
kad M. Gorbačiovo kaltinimai, neva 
tai- "esąs ' mažos žmonių- grupelės 
sumoksiąs, visiškai nuėjo niekais. JAV 
vyriausybės atstovas pažymėjo, kad 
represijos Baltijos respublikose labai 
rimtai susilpnino M. Gorbačiovo 
pozicijas ir visiškai pakeitė Vakarų 
pažiūrą į jį, . o pačioje Tarybų 
Sąjungoje jį diskreditavo. Nors gali 
atrodyti, kad baltijiečiai dabar yra 
blogesnėje padėlyje, negu anksčiau, 
tačiau jie laimėjo daugybę sąjunginin 
kų, kurie didina spaudimą M. Gorba
čiovui užsienyje ir pačioje Tarybų 
Sąjungoje. Represijos tik paspartino 
nepriklausomybės procesą, sakė JAV 
ministerijos atstovas.

Čekoslovakijos prezidentas V. Ha
vel, po susitikimo ' su Lenkijos ir 
Vengrijos vadovais, pareiškė, kau 
Čekoslovakija ketina Lietuvoje atida 
ryti politikos ir kultūros informacijos 
centrą. Bendroje spaudos konf crenci 
joje Vengrijos vadovas Antai sakė, 
kad Vengrijos parlamento komisijos 
pradės artimiau bendradarbiauti su 
panašiomis Lietuvos komisijomis. An
tai pabrėžė, kad Vengrija remia 
Lietuvos laisvo apsisprendimo teisę. 
Lenkijos prezidentas L. Valensa 
pareiškė, kad Lenkija taip pat 
pasirengusi atidaryti informacijos 
įstaigas, kur jos reikalingos, bet 
vyriausybė šio klausimo dar nėra 
svarsčiusi.

Vokietijos parlamento kairiojo 
sparno deputatas Konrad Weis ragino 
Vokietijos vyriausybę pripažinti Bal
tijos valstybes ir kuo skubiau užmegz 
ti su jomis diplomatinius santykius. K. 
Weis sakė, kad jo atstovaujama "Chart 
90" grupė greit pristatys šį pasiūlymą 
svarstyti bundestagui. Pasak K. Weis, 
nepaisant praktiškų argumentų, Bona 
turi pripažinti Lietuvą, Latviją ir 
Estiją, nes Molotovo - Ribbentropo 
paktu Vokietija prisidėjo prie šių 
kraštų okupacijos. Tuo tarpu kancle
ris H. Kohl pakartojo, kad Vokietija 
"Mūsų Pastogė" Nr.8 1991.2.25 pus 

nepripažįsta Baltijos valstybių inkor
poravimo į TSRS ir pažadėjo išplėsti 
ekonominius ryšius su šiomis respubli
komis.

Stebint šiuos ir kitus politinius 
poslinkius užsienyje Lietuvos nepri
klausomybės klausimu, tenka konsta
tuoti. kad per paskutiniuosius šešis 
mėnesius, o ypatingai po sausio 13 - 
sios, - pritarimas Lietuvos nepriklau
somybei žymiai sustiprėjo ir jau 
daromi pirmieji žingsniai pilnam 
diplomatiniam pripažinimui. Tikėki
mės, kad judėjimas šia linkme nesu
stos.

TSKP SĄMOKSLAS APIE 
LIETUVĄ

Maskvos dienraštis "Niezavisimaja 
gazeta" ("Nepriklausomas laikraš
tis" ) sausio 29 dienos laidoje paskelbė 
slaptus Tarybų Sąjungos komunistų 
partijos dokumentus, rodančius, ko 
kiomis priemonėmis norima sugrąžinti 
komunistinę valdžią Lietuvoje. Doku
mentai ragina TSKP ir KGB pajungti 
KGB dalinius Lietuvoje vielinei 
Maskvai ištikimai komunistų partijai. 
Prokuratūroje dirbantys komunistai 
raginami kelti byias nacionalistų ir 
antisovietinią organizacijų vadovams 
ir trukdyti jų darbą. Kompartija taip 
pat raginama skatinti Lietuvos gy 
ventojus sukilti prieš Respublikos 
valdžią. Dienraštis "Nezavisimaja 
gazeta" teigia, kad dokumentų origi
nalus pasirašė politinio biuro narys 
Seniu, po to, kai jis rugpjūčio mėnesį 
turėsi Lietuvoje su vietinės komparti 
jos vadovais. Dienraštis taip pat 
paskelbė kitą slaptą dokumentą, 
paremiantį Senino planą. Pastarąjį 
pasirašė TSKP generalinio sekreto 
riaus pavaduotojas ivaško.

'Tafybiriilį’ atsargos karių’ Sąjungos 
"Sčit" tyrimai parodė, kad sausio 
mėnesį Vilniuje įvykdyta agresija 
vyko su M. Gorbačiovo ir kitų aukštų 
Kremliaus pareigūnų žinia. Agentūra 
"Novosti" citavo "Sčit" sąjungos 
teiginį, kad Vilniaus televizijos centro 
puolimo tikslas buvo nuversti legaliai 
išrinktą Lietuvos vyriausybę. "Sčit" 
kaltina M. Gorbačiovą, KGB pirminin
ką Kriučkovą, gynybos ministrą Jazo- 
vą ir vidaus reikalų ministrą Pugo, 
kurie įsakė pulti Lietuvos vyriausybės 
pastatus ir tuo pažeidė TSRS konsti
tuciją. Sąjunga "Sčit" rekomenduoja 
Lietuvoje sustabdyti kompartijos 
veiklą, koi nebus ištirtas jos vaidmuo 
įvykdytuose žiaurumuose. Du šios 
sąjungos nariai buvo dviem dienom 
sulaikyti KGB pareigūnų, tardomi, o 
po to paleisti.

Jurgis Rūbas

- Mieloji ponia, kaip jums traukti 
dantį: skausmingai, bet staigiai, ar ne 
taip skausmingai, bet ilgai? Prunskie
nė bandė pirmuoju budu...

K. Šamo piešinys.
■> ....... .. ■ ' ■' -----

LIETUVOS VALSTYBINEI KOMISIJAI TSRS 
KARIUOMENĖS NUSIKALTIMAMS TIRTI
Sausio 13 dieną, 1 vai. 20 min. 

buvau prie televizijos bokšto Sudervės 
gatvėje, ties vaikų darželiu, kur 
stovėjo užkardos - automobiliai - 
smėlio barstytuvai. Tankams prasi
veržus nuo Kosmonautų prospekto 
pusės (jie ten šaudė gal jau 10 minučių 
ir nuo ten sklido pavėjui, link bokšto, 
kur stovėjo didelė minia, dūmų 
debesis), Sudervės gatve atžlegėjo
kolona tankų. Gatvės žibintai degė ir 
viskas buvo gerai matyti. Pirmasis 
tankas, neilgai užgaišęs ir nustūmęs 
pirmąją užkardą - smėlio barstytuvą, 
pajudėjo link gatvę užtverusio, gana 
negausaus, gal 30 - 40 žmonių būrio.

Sunkiai aužeislas jaunuolis gynęs televizijos bokštą Vilniuje nuo sovietinių 
užpuolikų 1991 m. sausio 13 d.

Iš siaubo klykiančios moterys nuo 
judančio tanko pasklido į šalis, vyrai 
traukėsi atbuli, jų mažėjo. Šu giminai
čiu R. Paakinu atbėgę mėginome 
pastoti kelią, bet jau besitraukiančių 
buvo likę gal 2 - 3 vyrai. Du vyriškiai 
(ar jaunuoliai) važiavo atsigulę ant 
pirmojo tanko priekio, už kažko 
laikydamiesi. Taip tankas artėjo 
priešais, link antrosios užkardos - 
smėlio barstytuvo. Kai tarp tanko ir 
užkardos liko gal 4-5 metrai, buvo 
aišku, jog jie nesustos, tad mes 
pabėgome į šalį, pro šalikelėje jau 
verčiamą lengvąjį automobilį. Vaiki
nai (?) ant tanko dar laikėsi. Iš 5 - 6 
metrų atstumo mačiau, kaip tankas, 
nė akimirkai nestabtelėjęs, važiavo 
ant kliūties. Pirmiausiai į automobilio 
kabinos duris atsirėmė žmogaus, su 
blizgančia tamsia striuke, kojos. Jis 
norėjo tarsi atsispirti, įsiremti tarp

GELBĖKIME LIETUVOS JAUNUOLIUS
Gelbėkime Lietuvos vaikinus nuo 

prievartos tarnauti raudonojoje armi 
joje. Motinų širdys plyšta iš skausmo, 
kai ginkluotas okupantas naktimis 
gaudo, persekioja Lietuvos Jaunuolius. 
Gelbėkime Lietuvos, Latvijos, Estijos 
vaikinus!

Baltų moterų sąjunga (Baltic 
Womens League) yra paruošusi petici
jas - protesto laiškus, kurie bus 
siunčiami Žmogaus teisių komitetui - 
The Centre for Human Rights, United 
Nations, Geneva.

Peticijos tekstas: "Mes žemiau 
pasirašę Australijos piliečiai, pabal- 
tiečių, motinų, sesių, žmonų ir 
nuotakų vardu, esame labai susirūpi
nę, kad Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
jaunuoliai yra prievarta ir neteisėtai 
verčiami tarnauti Sovietų Sąjungos 
kariuomenėje, ar jos padaliniuose. 
Prašome skubaus Komiteto dėmesio.

Atsižvelgiant į Ženevos Konvenci
jos akto (1949), straipsnį 51 -3, po 

kliūties ir tanko, buvo suriestas, o 
paskui permestas per vikšrų glamžo
mą automobilio kabiną ir toliau aš jo 
nebemačiau. Panašiai buvo ir su 
antruoju žmogumi, bet siaubo pagau 
tas nesugebėjau viso vaizdo suvokti. 
Kai tanko gal trečdalis, pakilęs į orą, 
"užrėpliojo" ant sunkvežimio priekio, 
viskas po juo sukniužo kaip kartono 
dėžutė ir tankas riaumojo toliau, už 
kelių metrų pasuko kairėn asfaltuotu 
keliuku įkąlnėn, link garažų, bet tuoj 
sustojo. ’ Kiti tankai sustojo prieš 
buvusią kliūtį. Žmonių būrelis pasipy
lė link tos vietos, kur buvo dingę du 
žmonės, ir pribėgęs mačiau dar 

konvulsijų tampomą kūną, kurį žmo
nės pavilko į šoną nuo apsigręžusio ir 
grįžtančio prie pralaužtos kliūties 
tanko. Pakeliui besigręždamas jis 
sumaigė lengvąjį automobilį ir dar 
kartą pervažiavęs, atbulas grįždamas 
dar labiau pravalė kolonai kelią. Tada 
visa kolona nužlegėjo į kalnelį ir žiedu 
apsupo bokšto teritoriją. Kolonos 
gale, paskui lengvesnius tankus važia
vo sunkvežimis su desantininkais, 
kurie tuoj pasipylė iš mašinų ir 
pasiskleidę, šaudydami pasileido link 
minios, apsupusios bokštą. Tankų 
šaudymas, švaistymasis galingais pro
žektoriais, riaumojimas, klyksmai ir 
siaubas, skausmu užgniaužė krūtinę, 
nepajėgiau toliau ką nors daryti.

Juozas Vaitkus
Vilnius, Vairo gatvė Nr.8-183 
Vilnius, 1991 metų sausio 15

Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus 
globa ir patvirtintą Sovietų Sąjungos 
1954, kad Sovietų Sąjunga, kaip 
okupacinė jėga, NETURI TEISĖS jėga 
versti okupuotame krašte gyvenan
tiems asmenims tarnauti kariuomenė
je, ar jos daliniuose".

Nepraleiskime progos pasirašyti po 
šia peticija. Ją galite rasti kiekvienoje 
Australijos Lietuvių Bendruomenės 
Apylinkėje.

Martina Reisgienė 
Lietuvių atstovė

Baltų moterų sąjungoje
M M Ml Ml Ml M ■■

Gerbiamas Redaktoriau,
siunčiu penkia.dcšimt dolerių - tai 

metinė 1991 metų "Mūsų Pastogės" 
prenumerata ir dvidešimt dolerių 
auka.

Linkiu geros sveikatos, sėkmės 
darbe naudingame mūsų Tautai.

Su* pagarba
Stasys Stropus, Essendon, Vlc.
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EKOLOGINE KATASTROFA PERSŲ 
ĮLANKOJE

Jau kelios savaitės kaip skaitėme ar 
girdėjome, kad Sadam Hussein paleido 
( jūrą milžiniškus kiekius nevalytos 
naftos. Tokia nepadori tarša visada 
nustebina pasauli, tačiau nustebti 
neužtenka; tai juk didžiausia gamtos 
nelaimė - katastrofa.

Ar tai buvo pakvaišusio Sadamo 
neapgalvotas veiksmas, ar logiška, 
mirtimi grasinanti, apsvarstyta prie
monė laimėti muši, neatsižvelgiant i 
nuostolius. Dar prieš karo veiksmams 
prasidedant, gamtininkai perspėjo, 
kad Persų Įlankos nafta gali tapti 
baisiu ginklu Irako diktatoriaus ran
kose, tačiau įkaitę amerikonai ir jų 
sąjungininkai tokią prielaidą niekin
dami atmetinėjo, nors istorija jau buvo 
davusi pavyzdžių, kai 1983 metais 
Irakas subombordavo Irano Narwuz 
naftos šaltinius ir didžiausi kiekiai 
alyvos išsipylė i jurą. Šis, pastarasis 
Sadamo, gal tyčios ir keršto darbas 
yra kur kas didesnis už aną.

Tada pasaulio spaudos pirmuose 
puslapiuose nebuvo nuotraukų su 
mirštančiais kormoranais (stambus 
irkiakojai vandens paukščiai; gyvena 
beveik visame pasaulyje), kažin, ar ir 
dabar baisioje karo audroje butų 
verta sakyti "mes jums taip sakėme”, 
tačiau kiekvienam pasaulio gyventojui 
turėtų būti leista paklausti, ar buvo 
pagalvota, palyginta, pasvarstyta ir 
įvertinta tokia baisi gamtos nelaimė, 
nežiūrint kas ją sukėlė, ir kodėl.

Prezidentas G.- Bush, "pilotiškai" 
nusiplaudamas rankas, pareiškė, kad 
toks darbas tai tik jokios militarinės 
reikšmės neturįs, desperatiškas tero
rizmo aktas, tačiau, išpildamas į jūrą 
tiek naftos, Sadam Hussein sudarė 
rimtą pavojų svarbiausiai šio karo 
priemonei - geriamam vandeniui. 
Sadam žinojo ir amerikonai ir jų 
sąjungininkai turėjo numatyti, kad 
uždarymas Saudi Arabijos vandens 
"nudruskinimo" , (desalinizacijos) 
įrengimų suduotų labai didelį smūgį 
alijantų kariniams veiksmams, jau 
nekalbant apie ekologinę katastrofą.

Abejojama, kad išpiltą naftą galima 
būtų nudeginti (nors kai kur esą, tai 
bandoma padaryti), tačiau jau dabar 
tarša palietė visus laivus, kurie 
naudoja jūros vandenį mašinų vėsini
mui, ji apsunkins išsikėlimo laivelių 
veikimą, trukdys narams ir povande
niniams laivams. Bijodama, kad plau
kianti jūros paviršiumi.nafta uždarys 
Saudi Arabijos reflnerijas ir sustabdys 
laivų judėjimą visoje įlankoje. O tai 
jau militarlnlai reikalai.

Jordano karalius Hussein perspėjo 
apie ekologinę katastrofą, tada dar ne 
militarinę, jau praėjusių metų lapkri
čio mėnesį per Jungtinių Tautų 
konferenciją dėl klimato pasikeitimų.

IS KITOS PUSES PAŽVELGUSATSAKYMAS DR A. MAURAGIUI
įdomu buvo skaityti A. Mauragio 

kritiškas pastabas apie Kultūros 
tarybos neseniai išleistą A LB kultūri
nę apybraižą " Australijos lietuvių 40 
metų kultūrinė veikla". Gaila, kad A. 
Mauragis vien iš viršelio pavadinimo 
palaikė šį leidinį svarbiu moksliniu 
darbu ir tokiu pagrindu jį kritikuoja.

Pratarmėje redakcinė komisija nu
rodo šio leidinio pagrindinį tikslą; 
"Mūsų kuklaus darbo vaisių išdrįsome 
paskelbti vien dėl to, kad platesnis 
visuomenės ratas pasiskaitęs ir pasi
žiūrėjęs nuotraukų, sužinotų kuo 
gyveno, kokį dvasinį įnašą atidavė 
savo tautai išeivijos lietuviai". 

Jo mokslinis patarėjas Abdullah Tou- 
kan pakartojo tą patį perspėjimą dvi 
savaites prieš karo pradžią kitoje, 
Žaliųjų konferencijoje, tačiau Angli
jos energetikos ministras tuoj išleido 
raminantį komentarą, esą - moksli
ninkai klaidina žmones su savo 
hipotetiniais išvedžiojimais ir... ruoša 
karui tęsėsi, nekreipiant dėmesio į 
kitokius pavojus.

Didžiausias susirūpinimas tada buvo 
dėl to, kad galvota, jog Irakas uždegs 
visus Kuwaito naftos laukus. Šis 
pavojus tebėra labai aštrus: dūmų 
kamuoliai jau kyla į dangų iš tų kelių, 
kurie buvo padegti. Tačia, atrodo, 
militarinė vadovybė neįvertino ar 
negalvojo apie paskutinį Sadamo 
darbą - milijonus galonų naftos 
paleidimą į jūrą ir nekreipė dėmesio į 
pavyzdį iš Norwuz nelaimės 1983 
metais. Tada buvo paleista 80 
milijonų galonų (dabar, kol kas 
skaičiuojame 100 milijonų), kurie 
plaukiojo virš šešių mėnesių. Labai 
nukentėjo Persų žvejai, buvo uždaryti 
kai kurie desalinizacijos fabrikai. Dar 
po šiai dienai, po septynerių metų, 
Irano pajūris tebėra labai užterštas 
naftos nuosėdomis.

Sadam Hussein prižadėjo dar dau
giau baisių netikėtumų šiame krašte. 
Todėl žmonės pasaulyje turi teisę 
klausti karo vadų, ar jie žino apie tas 
baisias galimybes? Raminimai ir 
įtikinėjimai, kad didesni pavojai būtų 
ištikę, jei karas nebūtų prasidėjęs, 
skamba kažkaip nepadoriai, kai pa
saulis šiandien pastatytas prieš di
džiausią ekologinę katastrofą. Di
džiulis naftos "blynas" jau siekia 400 
kvadratinių mylių, dar vis didėja, 
plaukia į pietus. Kadangi Persų įlanka 
yra negili ir beveik uždara, tai bet 
koks natūralus taršos išblaškymas 
beveik neįmanomas ir kai nafta pradės 
skęsti į dugną žus koralai, žuvys, 
paukščiai.

Exxona Valdez katastrofa prie 
Aliaskos krantų, iki šiol laikyta 

baisiausia ekologine taršos nelaime, 
nublanksta prieš dabartinę - dešimt 
kartų didesnę katastrofą Persų 
įlankoje. Prie geriausių taikos metų 
sąlygų reikėtų mėnesių, gal metų, 
kad taršą šiek tiek apvalyti, tačiau 
šiandien, karo įkarštyje, atrodo, 
niekas valymu neužsiiminės ir biologai 
bijo, kad turtingiausi įlankos žvejybos 
vandenys, austrių plantacijos Arabi
jos pusiasaHo pakraštyje bus visiškai 
nušluoti. Jūros gyviai, skraidančios 
žuvys, delfinai, vėžiai, kuriems reikia 
deguonies iš oro, neišvengiamai pra
žus. Išmirs ištisos paukščių giminės, 
kurių čia susirenka žiemoti per 320 
rūšių.

Aleksandras Kantvilas

Šis 160, puslapių leidinys nepreten
duoja nei į trečiąjį metraštį, nei į 
lietuvių istoriją. Tikslas buvo klek 
kuklesnis - patelkti gausiai iliustruotą 
reprezentacinį leidinį, kuris supažin
dintų skaitytoją, kur jis begyventų ir 
kokios tautybės bebūtų, su mūsų 
bendruomenės bendru kultūriniu vaiz
du, su pagrindiniais kultūriniais viene
tais - dainos, tautinių šokių, teatrų 
grupėmis, - na ir su paskirais 
kultūrininkais, kūrėjais.

Pagal turini 1-58 puslapiai skiriami 
bendro kultūrinio vaizdo atskleidimui. 
Nuotraukos surinktos iš įvairių asme
ninių archyvų, šį vaizdą išryškina, 
supažindina skaitytoją su veikėjais ir 
kultūrinėmis grupėmis.

Šio leidinio medžiaga buvo renkama 
kultūros kongresui, kuris įvyko 1990 
metų gegužės mėnesio 23 - 26 
dienomis Vilniuje. Jame turėjo daly
vauti nemaža delegacija iš Australi
jos. Kultūros tarybos pirmininkė buvo 
pakviesta padaryti išsamų pranešimą 
apie kultūrinę veiklą Australijoje, ir 
šios medžiagos pagrindu buvo tikėtasi 
išleisti leidmuką Lietuvoje. Deja, 
Kultūros tarybos pirmininkei negavus 
vizos, planai pasikeitė. Blokados 
metu, kad ir kuklaus formato, 
kultūrinę apybraižą pasidarė nebe
įmanoma atspausdinti, todėl Kultūros 
taryba nutarė surinktą medžiagą 
spausdinti Australijoje, kiek padidinta 
apimtimi. Praleidome daug laiko 
susirašinėjant su atskiromis organiza
cijomis ir kultūrinių vienetų vadovais. 
Atsiliepimai buvo labai (vairūs, iš kai 
kurių kolonijų gauta labai daug 
medžiagos, o iš kai kurių visai nedaug. 
Ir jokie prašymai, nei asmeniški, nei 
per spaudą, nepadėjo.

Štai kur glūdi pagrindinė priežastis, 
kodėl "reliatyviai paėmus, maža dalis 
kultūrinės veiklos skirta Sydnejaus 
lietuvių bendruomenei", o ne dr. A. 
Mauragio, be jokio pagrindo, padary
toje melbourniškių redaktorių konsi 
pracijos prieš Sydnejų prielaidoje.

Labai gaila, kad visuose šio leidinio 
trūkumuose A. Mauragis įžiūri "loka
linį patriotizmą" ir "susmulkėjimą". 
Kaip minėjau, kreipėmės per spaudą, 
ir ne vieną kartą, dėl medžiagos 
suteikimo šiam leidiniui, taigi ir dr. A. 
Mauragis galėjo imtis iniciatyvos 
suteikti aprašymą apie Australijos 
lietuvių katalikų draugiją (ALKD). 
Redakcinė komisija būtų su malonumu 
jo straipsni palaipinus šiame leidinyje.

Su apgailestavimu turiu prisipažin
ti, taip "D. M. Baltutienė nesiorien- 
tuoja Sydnejaus lietuvių kultūriniame 
gyvenime", todėl, aprašant Sydnejaus

VILNIUS

Lietuvos Respublikos prezidentas V. Landsbergis lemtingosio
mis sausio dienomis Aukščiausiosios Tarybos rūmuose.

Aušo kruvinojo sekmadienio rytas. 
Mirties šmėkla pamažu slinko parla
mento rūmų link, iš visų Respublikos 
kampelių nuo pat ankstyvo ryto į 
Nepriklausomybė aikštę plūdo žmo
nės. (...)

Tūkstančiai žmonių gyvu žiedu 
apsupo Aukščiausiosios Tarybos rū
mus. Vėliau Norvegijos žurnalistas, 
buvęs Beirute ir net Vietname, man 
pasakys:

- Aš negaliu suprasti, kodėl jūsų 
žmonės tokie drąsūs. Juk ką tik tankai 
traiškė žmonių kūnus. O dabar, kai 
riaumojantys geležies kalnai artėja 
prie parlamento, žmonės bėga Jiems • 
priešais. Suprantate - ne nuo jų bėga, 
o į juos. Aš niekada ir niekur šito 
nemačiau.(...)

Iš Aukščiausiosios Tarybos rūmų 
pro paskutinius dar neužgriozdintus 
vartus išėjo visi stebėtojai. Liko tik 
keli Lietuvos ir užsienio žurnalistai, 
uoslę parako Artimuosiuose Rytuose. 

kultūrinę veiklą, pasitiki "Metraštyje" 
(1982 m.) pateiktais duomenimis, kur 
p. 417 aiškiai pažymėta, kad P. 
Slrgeda ne tik priklausė "Plunksnos 
klubui", bet buvo Jo iniciatorius ir 
pirmasis pirmininkas. Tame pačiame 
puslapyje aprašyta ir M. Mykolaitytė - 
Slavėnienė. Tikiu, kad didžioji šio 
leidinio skaitytojų dalis bus klek 
atlaidesnė leidėjams, negu dr. A. 
Mauragis, kitaip mes gausime pylos ne 
tik iš sydnejiškių, bet ir iš visų kitų 
miestų. Ką dabar, post faktum, galime 
pasakyti apie visus šio leidinio 
trūkumus. Iš tiesų, labai labai daug 
nusipelniusių kultūrininkų, rašytojų ir 

visuomenininkų liko nepaminėtų. Yra ir 
klaidų. Koks leidinys be jų? Džiau
giamės, kad mūsiškiai šį leidinį perka 
ir skaito. Esame dėkingi už dr. A. 
Mauragio pastabas.

Pilnai sutinku su dr. A. Mauragiu, 
kad mums reikalinga tiksli, objektyvi 
istorija. Galbūt reikėtų pradėti nuo 
visuomenininkų - veikėjų biografinio 
aprašymo žodyno. Tačiau kas išdrįs 
apsiimti tokį atsakingą ir sudėtuigą 
darbą atlikti?

Reikia parašyti ir mūsų bendruo
menės pagrindinę istoriją anglų bei 
lietuvių kalbomis. Tai butų labai 
didelis darbas, reikalaujantis keleto 
metų pasišventusio darbo, kruopštu
mo, objektyvumo, ir svarbiausia, 
autentiškos medžiagos - dokumentų 
originalų, nuotraukų, filmų, asmeni
nių užrašų. Su laiku, reikia tikėtis, 
toks mokslinis veikalas bus išleistas.

Kiekvienas lietuviškas leidinys turi 
savo paskirtį ir vietą tiek mūsų, tiek 
australų knygynuose ir bibliotekose, 
tikiu, kad ir šis kultūrinis albumas 
akivaizdžiai bylos ateities kartoms 
apie mūsų tautiečių gyvastingumą, 
aktyvumą ir kūrybingumą šiame 
krašte keturiasdešimties metų bėgyje, 

D. M. Baltutienė

Visuose koridoriuose ir laiptinėse iš 
kažkada buvusių puikių baldų pasta
tytos barikados. Artėjant sutemoms, 
Aukščiausiosios Tarybos rūmuose už
gesinamos šviesos. Tik posėdžių salėje 
paliktas avarinis apšvietimas.(...)

Prieš kelias dienas V. Landsbergiui 
buvo prikišta: inteligentą atpažinsi iš 
kinkų drebėjimo. Per tas kelias 
pragaro dienas dar keliems deputa
tams neišlaikys nervai: karštakošiai 
susiginčys tarpusavyje, nežinia kodėl 
užsipuls apsaugos vyrus. O Juk 
daugelis deputatų vakarais pareidavo 
namo. V. Landsbergis jau kelias paras 
nepaliko rūmų. Ir jokios baimės jo 
akyse aš nemačiau. Prisipažinsiu, 
nesitikėjau, kad buvęs muzikas galėtų 
turėti tiek drąsos ir ryžto. Vėliau keli 
rusų žurnalistai sakys: mes žinome, 
kas jo lauktų, jei čia įsiveržtų 
desantininkai. Manome, šitą žinojo ir 
jls.(...) Algis Petrulis

("Gimtasis kraštas") 
ūsų Pastogė" Nr.8 1991.2.25 pusl.3
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ANASTAZIJA TAMOSAlTlENE

iš 
ir 
ir

DAILININKES A. TAMOSAITIENES KŪRYBINIS KELIAS
Australiją pasiekė reikšmingas veikalas pavadini

mu "Anastazija Tamošaitienė". Anastazija ir 
Antanas Tamošaičiai yra gerai žinomi, kaip 
puoselėtojai lietuvių tautinio meno: tautinių 
drabužių, juostų ir kilimų bei gobelenų. Šis veikalas 
buvo išleistas 1988 metais. Dvi knygos anglų kalboje 
buvo išleistos anksčiau: "Lithuanian National 
Costume" (1979 m.) ir "Sashes' (1983 m.).

Veikalas "Anastazija Tamošaitienė" sudarytas 
jos kūrybinių darbų nuotraukų: kilimų, gobelenų 
dailės paveikslų, ryškiai atskleidžia kūrybingos
nepaprastai darbščios lietuvės gyvenimą bei stiprų 
jos kūrybinį pajėgumą. A. Tamošaitienė sugebėjo 
persiimti lietuvių liaudies meno estetiniu pojūčiu ir 
jį perduoti savo kūryboje. Stebina jos išausti nuosta
baus grožio kilimai, kurių pagrindinius elementus ji 
sėmėsi iš lietuvių liaudies gelmių ir savo 
talentingumo dėka atvėrė naujus kelius.

Musų liaudies kūryba, išlikusi iš senovės laikų 
stebina tuo, kad stilius ir spalvų deriniai žavi mus ir 
šiais moderniškais laikais.

A. Tamošaitienės kilimai lietuvių sielą jaudina, 
sukeldami stiprią meilę tautiškam menui. Kilimų 
audime, perėjusi iš figuratyvinės tematikos į 
abstrakčiąją, sugeba eiti savitu kūrybiniu keliu. 
Maždaug nuo .1950 metų dailės akiratyje dinamiškai 
prasiveržė ekspresionistų abstraktų kūryba. A. 
Tamošaitienė buvo įsukta į tą sukutį, paveikusį jos 
kilimus, o ypačiai dailės darbus.

Šiam veikale yra sužymėta daugybė parodų, 
kurias nuo 1949 metų Kanadoje, Amerikoje, net ir 
Europoje suruošė Anastazija ir Antanas Tamo
šaičiai. Atsiliepimai rodo gėrėjimąsi išstatytais 
kuriniais. Apie tai rašė žymiausi išeivijos asmenys,

AR IR ESTAMS ATEIS EILE?
Granito Estijoje, turbut. netrūksta: 

estai surado pakankamai didžiulių 
gabalų, kad užgriautų visus priėjimus 
prie vyriausybės rūmų Taline, ant 
stačios, dominuojančios visą viduram 
žiu stiliaus miestą, kalvos. Vienintelis 
plyšys, pro kurį tik pėsti tautiečiai ir 
valdžios automobiliai praleidžiami, 
yra saugomas milžiniško krano, kurio 
motoras nepaliauna burzgęs dieną ir 
naktį, pasirengęs kiekvienu momentu 
nuleisti paskutinį akmenį į praėjimą, 
jeigu tik išgirstų artėjantį okupanto 
tanką.

Taip estai yra pasirengę sutikti 
sovietų kareivių pasikėsinimą už
grobti besikuriančios nepriklausomos 
valstybės nervų centrą: taip, kaip 
atsitiko Lietuvoje ir Latvijoje, sava
norių sargyba mėlynais švarkeliais ir 
kepurėmis su lazdutėmis, ir nešioja
mais radijo siųstuvais rankose, sudaro

"Musų Pastogė'’ Nr.8 1991.2.25 pusi.4 

dailės paveikslai, 
psl. atskiro lapo, 
dalis? Juk kilimų 
atliekamas labai

Jonynas 15 psl.

kaip poetas Kazys Bradunas, dail. V. Vizgirda, dali. 
'i1. Valius bei kiti.

Veikalą "Anastazija Tamošaitienė" sudarė Vy
tautas A. Jonynas, musų literatūroje žinomas 
kritikas ir vertėjas. Šį veikalą jis paruošė dviem 
kalbom: lietuvių ir anglų. Vertimus iš lietuvių į 
anglų kalbą atliko Victoria Malrauga. Abiejų kalbų 
tekstai veikale pasižymi aukštu literatūriniu 
stiliumi. Stebina tai, kad veikale nėra jokio 
perskyrimo į dvi dalis. Pirma dalis butų kilimai, o 
antra - dailės paveikslai. Veikale iki 96 psl. yra 
kilimų nuotraukos, o nuo 97 psl. 
Ar nereikėjo tarp 96 psl. ir 97 
kuriame butų pažymėta antru 
audimas ir paveikslų tapymas 
skirtingos technikos pagalba.

Veikalo paruošėjas V. A.
paaiškina, kad šiandien žmogus neturėtų skirstyti 
meno į grynąjį ir pritaikomąjį. Žmogus vienodai 
grožisi tauriuoju menu bei šiaip įvairiomis 
puošmenomis. Su tuo teigimu galima nesutikti, nes 
visapusiškai išsilavinęs žmogus turi aukštą estetinio 
jausmo supratimą. Tačiau A. Tamošaitienės kilimai 
yra pakilę daug aukščiau pritaikomojo meno, jie yra 
įrikiuotini į grynąjį meną, kartu su jos abstraktais.

Šį beveik 200 puslapių liuksusinį leidinį galima 
pavadinti A. Tamošaitienės monografija arba 
biografija, nes jos kūrinių nuotraukomis yra 
parodomas kūrybinis kelias, nueitas per keliasdešimt 
metų. Padovanodama lietuvių tautai savo kūrybinius 
šedevrus ji tuo pačiu sau užsidėjo spindinčią aureolę. 
Musų tautoje Anastazija Tamošaitienė liko nemir
tinga.

Agnė Lukšytė

vienintelę užtvarą prieš bet kokį 
sovietų kareivių užpuolimą su auto
matiniais šautuvais ir kitokiais gink
lais. Žinoma, kova butų nelygi ir, gal, 
trumpa, tačiau estai yra pasiryžę, 
sekdami lietuvių ir latvių pavyzdžiu, 
kaip galima brangiau atiduoti savo 
krašto bepražystančią laisvę.

Estijos užsienio reikalų ministras 
Lennart Meri galvoja, kad tik kitų 
valstybių pasipiktinimas ir protestai 
dėl kovinių veiKsmų prieš beginklius 
gyventojus Vilniuje, sumažino auktĮ 
skaičių Rygoje ir dar neprivedė prie 
smurto ir kraujo praliejimo Estijoje. 
Jei pasaulis bucų tylėjęs, bo abejo, 
Baltijyje būtų pasipylęs kraujas, kaip 
kadaise Vengrijoje 1956 metais.

Kol kas Estija neprarado nė vieno 
savo patrioto, tačiau įvykiai Lietuvo
je ir Latvijoje patvirtina galimybes, 
kad Estijos nepriklausomybės siekiai

gali būti panašiai užpulti, 
vengia, bent šiuo metu, ką nors sakyti 
prieš sovietų valdžios potvarkius. 
Estijos komunistų partijos pirmasis 
sekretorius Enn Arno Siilari, tebėra 
sovietų kompartijos politinio biuro 
narys ir, tuo būdų, vis dar palaiko ryšį 
su Maskvos konservatyviųjų klika. 
Galvojama, kad tai prisideda prie 
padėties sušvelninimo ir. kol kas, estai 
palikti ramybėje. Padėtis, tačiau, 
greičiausiai keisis, nes prieš dvi 
savaites, sausio pabaigoje Estijos 
komunistų partija nutarė visiškai 
atsiskirti nuo sovietinės partijos ir 
paskelbė pritarimą valstybinės nepri
klausomybės siekiams. Estijoje, žino
ma, yra jau atsiradusi maskvinė 
komunistų partija (taip kaip Jarmala
vičiaus ir Burokevičiaus - Lietuvoje), 
kuri gali prašyli pagalbos iš karinio 
garnizono Taline. Ši partija neturi

Alfonsas Stabingis

TAUTIETI
Tautieti, už marių, plačių okeanų, 
Ar tu atmeni paliktą tėvynę, 
Kur amžiais tavo protėviai gyveno, 
Kur dar kapai jų stovi neišnykę?..

Tave karo audros nešė į tolius 
Nuo raudono maro, nuo ordų baisių 
Ir liko vaitoti žemelė senolių, 
Padangės aptemę nuo karo gaisrų.

Enkavedistai jau žudė mus brolius 
Ir motinas traukė iš savo namų. 
Tave audros nešė į svetimus tolius, 
Tolyn nuo tėvynės, gimtųjų laukų.

Radai gražius miestus, plačius okeanus 
Ir svetimą kalbą, tautas svetimas, 
Jau čia nežydėjo rūtos darželiuos, 
Berželiai neverkė šaltąja rasa...

Nebuvo čia siaubo, žiaurių žudynių, 
Nesklido atsklidus tautos aimana. 
Enkavedistai šalies šios nemynė, 
Nors jiems Lietuvėlės nebuvo gana...

Tave sužavėjo gyvenimas naujas, 
Tau širdį užbūrė miestų vilionės, 
Pamiršai šalį kur liejosi kraujas, 
Kur motinų, sesių sklido dejonės...

Baigi užmiršti lietuvišką žodį, 
Tą žodį, kur mokė vaikystėj mama 
Ir rytmečių aušrą, rytmečių grožį, 
Ir kai kojas prausė skaidrioji rasa...

Vaikai tavo "tėti“ kita kalba sako, 
Nežino, kur likus maža Lietuva, 
Nežino, kad kyla iš šalto kapo, 
Kad meta retežius, kad vėl bus laisva.

Lietuva.

Tautieti, už marių, plačių okeanų, 
Ar tu atmeni paliktą tėvynę, 
Kur amžiais tavo protėviai gyveno, 
Kur jų kapai dar stovi neišnykę...

Tautiečiai suėję už Lietuvą meldžias. 
Dainuoja tėvynėj išmoktas dainas. 
Kaip sesės, kaip broliai su ilgesiu žvelgia 
į ten kur paliko jaunystės svajas...

nors estai

I1HMĮ1I

Estijos parlamento rūmai saugomi 
milžiniško krano, kurio motoras nepa
liauja burzgęs dieną ir naktį.

visuomenėje ir Šiuo 
provokacijomis ir 

Šukiais per radijo

metu
kur- 

stotį,

pritarimo
teužsiima
stančiais
veikiančią iš sovietų garnizono patal
pų.

Aleksandras Kantvilas
1991 metų vasario vidurys
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VASARIO 16 -
Lietuvos Nepriklausomybės 73 - 

čiųjų metinių minėjimas Sydnejuje 
prasidėjo iškilmingomis pamaldomis 
St. Joachims bažnyčioje, Lidcombe. 
Skautai, šauliai, ramovėnai ir sporti
ninkai su savo vėliavomis taip pat 
dalyvavo pamaldose. Šv. Mišias atlai
kė prelatas P. Butkus. Kunigas šios 
dienos pamokslą skyrė Nepriklauso
mybės garbei ir tikėjimui šviesia 
Lietuvos Respublikos ateitimi.

"Dainos" choro dainininkai, vado
vaujami B. Aleknaitės ir vargonais 
pritariant J. Ankui, iškilmingai giedojo 
šv. Mišių metu.

Antroji minėjimo dalis vyko Lietu
vių namuose. Tautiečiai sujaudinti 
paskutiniųjų žiaurių įvykių Lietuvo
je, į šį minėjimą susirinko ypatingai 
gausiai. Susirinkusius pasveikino Apy
linkės valdybos pirmininkas A. Giniu- 
nas. Tylos minute pagerbti žuvusieji

IOS MINĖJIMAS SYDNEJUJE
laikotarpį,kai Lietuvoje tvėrėsi Sąjū
dis ir skilo komunistų partija. Viešnia 
papasakojo daug naujų dar negirdėtų 
įvykių iš tuometinio Lietuvos gyveni
mo, jos kalba buvo išklausyta su 
dideliu dėmesiu. Sužinojome, kad 
komunistų partijos narių suvažiavime 
įvykus skilimui, ten dalyvavę aukšto 
rango sovietų armijos karininkai 
nepritardami, demonstratyviai išėjo iš 
šio suvažiavimo. Likusieji skilo į dvi 
grupes - vieni liko tarnauti Lietuvai, 
kiti Maskvai. Iš jos taip pat patyrėme, 
kad Sąjūdžio iškelti Kauno rinkiminės 
apygardos kandidatai visi buvo išrink
ti į Lietuvos Respublikos Aukščiau
siąją Tarybą, o komunistų kandidatai, 
turėdami aukštas pareigas fabrikuose 
ir gamyklose, tikėjosi, kad jų žinioje 
esantys darbininkai balsuos kaip tik už 
juos.

Kaip visada, taip ir šį kartą

Š 
§ 
į 
§

TRUMPAI
IS VISUR

kovoje už Lietuvos nepriklausomybę. 
Po to prelatas P. Butkus sukalbėjo 
invokaciją.

Minėjimo pranešėju buvo A. Šar- 
kauskas. Nepriklausomybės dienos 
minėjimo proga paskaitą skaitė R. 
Červinas. Po jo sekė viešnios iš 
Lietuvos R. Bosevičienės pasakojimas 
apie savo išgyvenimus, apie tą

Danutės Bartkevičienės su giliu 
įsijautimu padeklamuotas VI. Šlaito 
eilėraštis "Kareiviški batai" sutiktas 
karštais plojimais.

Svečias iš Lietuvos Kauno dramos 
teatro aktorius Kęstutis Genys savo 
nepaprastu deklamatoriaus talentu 
nukėlė visus į brangų, okupanto 
iškamuotą gimtąjį kraštą. Jo žodžiai 
jaudino, kėlė mūsų jausmus ir tikėjimą 
atgimstančia Lietuva.

Pasibaigus minėjimui, aktorius Kęs
tutis Genys pokalbio metu pažadėjo 
atvykti ir į sekančias Lietuvių Dienas, 
kurios ateinančiais metais vyks Syd
nejuje, jeigu bus į jas pakviestas. Ši 
žinia turėtų nudžiuginti visus, kas 
girdėjo Kęstutį deklamuojant Lietu
vių Dienose Melbourne ir šiame 
minėjime.

Apylinkės valdybos pirmininkas A. 
Giniūnas perskaitė sąrašą žmonių, 
kurie buvo pagerbti ir apdovanoti PLB 
padėkos žymenimis už bendruomeninę 
veiklą. Tai J. Ankus. K. Ankus, R. 
Červinas, V. Kondrackas, J. Mickienė, 
Br. Kiveris ir Br. Stašionis.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
žymenis visi gavo paštu, išskyrus J.

Aktorius Kęstutis Genys.

Mickienę ir V. Kondracką, kurie buvo
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pakviesti į sceną ir priėmė žymenis iš 
A. Giniuno.

Australijos lietuvių fondo 1990 
metų premija už geriausiai išlaikytą 
lietuvių kalbos egzaminą ir Australi
jos Krašto valdybos Pulgio Andriušio 
vardo premija už geriausiais pažy
miais išlaikytus egzaminus savaitgalio 
mokykloje įteikta abiturientui Edvinui 
Kiveijdi.

"Dainos" choras minėjimui skyrė 
tris dainas: M. K. Klajūno "Sugrįšiu 
tavęs paguosti", J. Gudavičiaus "Kur 
giria žaliuoja" ir Č. Sasnausko "Kur 
bėga Šešupė". Pirmosioms dviem 
dainoms dirigavo B. Aleknaitė, pasku 
tinei • J. Ankus. Choras "Daina", 
galima tvirtai sakyti, yra mūsų 
kolonijos pasididžiavimas, visi daini
ninkai mūsų mylimi ir gerbiami, esame § 
jiems dėkingi už jų nuostabias dainas.

Minėjimo pabaigoje padėkos žodį 
visiems atvykusiems į minėjimą, 
visiems prisidėjuslėms prie programos 
surengimo ar kitais 
Giniūnas.

N epriklausomybės 
mas baigtas Tautos

V. A.

šventės minėji- 
Himnu.

ŽODIS IS LIETUVOS
Sveikinu Australijoje, o taip pat ir 

visame pasaulyje gyvenančius lietu
vius su Vasario 16-ąja - Lietuvos 
nepriklausomybės diena, o ta proga, ir 
su artėjančia Kovo ll-ąja, kuomet po 
daugelio sovietinės okupacijos metų 
tautos valia - visuotiniu tautos 
balsavimu - naujai išrinktas parla
mentas, šį nepriklausomybės aktą iš 
naujo patvirtino.

Šiuo metu lietuvių tauta Tėvynėje 
pergyvena tragiškas kovos už laisvę 
dienas. Nežiūrint pakartotino (jau 
kelintą sykį) plebiscito - balsavimo, 
kuriame absoliučia dauguma tauta 
pasisakė už nepriklausomą Lietuvos 
valstybingumą, okupantai nenustygs
ta. Žudikai tęsia savo juodus darbus, 
terorizuodami ir žudydami nekaltus, 
taikius musų žmones. Faktiškai Lie
tuvoje yra įvestas karo stovis. 
Specialūs kariuomenės daliniai ir KGB 
darbuotojai sauvaliauja musų žemėje.

Kuomet Lietuvoje akivaizdžiai yra 
trypiamos žmogaus ir tautos teisės, 
didžiosios pasaulio valstybės abejingai 
stebi, ir, tiktai tuščiažodžiauja, kal
bėdamos apie jas. Garbė Islandijai - 
vienintelei pripažinusiai musų teises. 
Gėda Amerikai ir visoms kitoms, 
užsispyrusiai besiglebėsčiuojančioms 
su žudikais. Savaime aišku, didžiausia 
gėda ir negarbė mūsų pačių tautos 
kolaborantams ir abejingiems savo 
tėvynės likimui, o tokių, kaip žinote.

Lietuvoje, ir išeivijoje, 
kad mūsų tautoje yra 
ir aukai pasiruošusių 

rankose mūsų tautos

yra ir pačioje 
Ačiū Dievui, 
pasišventusių 
žmonių. Jų
laisvė ir nepriklausomybė. Šiuo metu, 
kaip niekad, mes turime sekti jų 
pėdomis, palaikyti juos ir kovoti kartu 
su jais. Šiuo metu mūsų parlamentas - 
tvirtovė, apgulta priešų pilis. Vytau
tas Landsbergis - vadovauja pilies 
gynybai. Mes - lietuviai, mylintys savo 
tėvynę, privalome kas kaip gali ir 
sugeba Ją ginti.

Broliai ir seserys lietuviai pasauly
je, vienykimės, pamirškime savo 
rietenas ir buitinius nesutarimus, 
išsivaduokime iš mūsų dvasią žudan
čio sumaterialėjimo.

Žmogaus esmė - žmogaus gyvenimo 
prasmė - jo dvasioje. Žmonijos 
nelaimės ir bėdos - nužmogėjime ir 
nudvasėjime. Tai akivaizdu, jei pa
žvelgsime į praeitį ir dabartį, į 
vykstančius karus ir visa kita.

Politika yra žmogaus, žmonių 
visuomenės, jos veiklos produktas. 
Kaip ir žmogus, politika gali būti 
morali ar amorali. Mūsų mažoji 
Tėvynė - Lietuva šiuo metu yra 
globalinės pasaulio politikos centre. 
Jos politika yra teisinga, dora. Visi 
politiniai veikėjai neigiantys ją, ar jai 
abejūigi, yra amoralūs.

Štai kodėl viso pasaulio ir ypač visų

sovietinės komunistinės imperijos pa
vergtų žmonių ir tautų akys žiūri į 
Lietuvą su viltimi, kaip į Laisvės ir 
Tiesos vėliavnešę, kuri grumiasi ne tik 
už savo, bet ir už viso pasaulio šviesią 
ateitį. Didžiuokimės, broliai ir seserys 
lietuviai! Mes esame pirmose gretose 
kovoje už 
laisvė - 
didžiausias 
Tai Dievo 
laisvė yra
atsakomybė, įsipareigojimas 
doru ir garbingu Žmogumi, vertu 
laisvės ir prasmingo gyvenimo.

Su pagarba 
Kęstutis Genys, Lietuva

žmonijos ateitį. Tikroji 
Dvasios laisvė - pats 
žmogaus ir tautos turtas, 
palaima, bet tuo pačiu - 
žmogaus išbandymas ir 

būti

Lietuvė meldžiasi už Lietuvą.
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Čekoslovakijos prezidentas Vaclav 
Havel pareiškė, kad jo vyriausybė 
atidarys diplomatinę atstovybę Lietu
voje, kuri bus tiesiogiai pavaldi Prahai 
ir nepriklausoma nuo Čekoslovakijos 
ambasados Maskvoje. Paklaustas ar 
tai reiškia Lietuvos suverenumo 
pripažinimą, jis atsakė: "Esminiai, 
taip". Čekų ministerijos pareigūno 
pareiškimu, tai dar nesąs Lietuvos 
diplomatinis pripažinimas de jure, 
tačiau tai esąs pirmas žingsnis link 
tokio pripažinimo.

*
šį mėnesį Jungtinės Amerikos 

Valstijos atidarys savo konsulatą 
Ukrainos sostinėje Kijeve. Jungtinės 
Amerikos Valstijos tokio konsulato 
įsteigimui Kijeve žygių ėmėsi jau 
prieš penkiolika metų.

*
Čekoslovakiją valdanti partija Pi

lietinis forumas, panaši į Lietuvos 
Sąjūdį, formaliai pasiskirstė į du 
atskirus sparnus. Naujosios grupės 
pasiliks koalicijoje ir jas koordinuo
jantis komitetas pasiliks Pilietinio 
forumo vardą.

*
Peru prasidėjo choleros epidemija. 

Nuo šių metų pradžios iki vasario 
mėnesio vidurio nuo šios baisios ligos 
jau mirė 77 žmonės. Bijomasi, kad 
epidemija gali persimesti į kitas 
Lotynų Amerikos valstybes.

*
Kuveito rezistencijos ryšininkų 

žiniomis, Irako okupacinė kariuomenė 
paskutinių keturių savaičių bėgyje 
Kuveite nužudė virš 200 žmonių.

*
Sovietų Sąjunga įspėjo Prancūziją, 

kad ji vėluos atmokėti 600 milijonų 
frankų skolą prancūzų bendrovėms.

Vokietijos ekonomikos ministro J. 
Moelleman pareiškimu, Sovietų Są
jungos firmos jau praleido garantuotų 
skolų, siekiančių du su puse bilijonų 
vokiškų markių, grąžinimo terminus 
Vokietijai.

Sovietų ekonomistai nenumato sko
lų apmokėjimo padėties pagerėjimo, 
kol Sovietų Sąjungos ministras pirmi
ninkas Valentin Pavlov nesutvarkys 
ekonominės anarchijos.

*
Komunistų partijos spauda Maskvo

je pradėjo naują šmeižtų kampaniją 
prieš Rusijos federacijos vyriausybės 
narius, ypatingai prieš ministrą pirmi
ninką Ivan Silajev ir prezidentą Boris 
Jelcin.

Tuo tarpu SSSR ministras pirminin
kas Valentin Pavlov sugadino savo 
reputaciją užsienyje ir namuose 
fantastišku pareiškimu, kad Vakarų 
bankai norėję nuversti M. Gorbačiovą, 
užpildami Sovietų Sąjungą beverčiais 
rubliais.

*
Sunkiai sužeistas filmų aktorius 

Kirk Douglas. Filmavimo metu malūn
sparnis, kuriame buvo keleivių, susi
dūrė su lėktuvu ir nukrito žemėn. 
Lėktuvu skridę du žmonės žuvo.

*
Pietų Afrikoje nutraukta byla prieš 

Afrikos 'Tautinio kongreso lyderio 
Nelson Mandela žmoną, prieš du 
metus apkaltintą dalyvavus keturių 
asmenų pagrobime, ir dėl vieno iš jų 
mirties. Byla buvo nutraukta, kai 
nežinomi asmenys pagrobė vieną iš 
liudininkų, o kiti pabijojo duoti 
parodymus.
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gSPORTAS
ŽAIDYNES TIKRAI BUS

Sausio 25 dienų Vilniaus menininkų 
namuose vyko Lietuvos ir išeivijos 
sporto organizacijų atstovų konfe
rencija, kurioje be Lietuvos, Latvijos. 
Estijos ir Lenkijos, dalyvavo ir 
Amerikos ŠALPAS vicepirmininkas R. 
Dirvonis. Kautame telefoniniame ir 
raštiškame pranešime, šioje konferen
cijoje buvo prieita galutinės išvados, 
kad (V Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynės, ruošiamos nuo liepos mėn. 
27 iki rugpjūčio 4 dienos tikrai įvyks, 
nebent tuo laiku Lietuva būtų pilnai 
okupuota sovietų. Kaip ten buvo 
sakoma: "Ir nors šiuo metu Lietuvos 
žemė laistoma laisvės siekiančių ne
kaltų musų tautiečių krauju, nors 
pergyvename naujos ekonominės re
formos sunkumus, tačiau visa tai 
neturi mesti jokios abejonės šešėlio 
dėl IV - jų Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynių vykimo. Juolab, kad šis 
istorinis forumas dar kartų parodys
pasauliui mūsų tautos vieningumą, 
susitelkimų ir dvasinį tvirtumų“.

Žaidynių organizatoriai suka gal
vas kaip įdomiau surengti varžybų 
preliudiją, kurios metu galėtų daly
vauti kiekvienas Lietuvos gyventojas. 
Viena iš tokių būtų ugnies nešimo 
akcija. Siūloma ugnį uždegti Kaune 
nuo Nežinomojo kareivio kapo Amži
nosios ugnies aukuro, šį fakelą apnešti 
aplink visą Lietuvą ir atidarymo 
iškilmėse ja Ž-aidynių aukurą uždegti 
stadione^Kaip buvo pabrėžta, tai, kad 
IV Pasaulio lietuvių sporto žaidynių 
taikos ir gyvybės ugnis aplankytų 
visus mūsų Respublikos kampelius, 
pasėdama ten taikos, gyvybės ir 
santarvės grūdą.
PATVIRTINTAS PIRMININKAS

Suvažiavimo metu buvo gauta žinia, 
kad Lietuvos Aukščiausioji Taryba IV 
Pasaulio lietuvių sporto žaidynių 
organizacinio komiteto pirmininku 
patvirtino R. Ozolą.

Mums gerai, pažįstamas Amerikos 
atstovas R. Dirvenis savo pranešime 
pasakė, kad Amerikos sportininkai ir 
vadovybė buvo sunerimę ir galvoję 
prašyti rengėjų šią šventę nukelti 
vėlesniam laikui. Tačiau to nepada
rius, ypatingai kai mato visas pasaulis, 
kad lietuvių negalima įveikti, Ameri
kos sportininkai tikrai dalyvaus šioje 
šventėje ir jų gali būti tarp 3 - 4000 
tūkstančių. Iš Australijos tikimasi, 
kad atvyks apie 60 sportininkų, 
neskaitant iš kitų kraštų. Sydnejaus 
sporto klubo "Kovo" sąrašuose kelio

nėn į žaidynes šiuo metu yra 
užsiregistravęs 41 asmuo, 25 iš jų 
sportininkai.

LIETUVOS TAUTINIO OLIMPINIO 
KOMITETO PAREIŠKIMAS.

Šiomis tragiškomis dienomis, kai 
raudonasis fašizmas vėl žudo begink 
lius Lietuvos žmones ir virš mūsų 
tėvynės pakibo mirtina grėsmė, Lie
tuvos sportininkai, Tautinio olimpinio 
komiteto nariai visa širdimi ir visomis 
jėgomis palaiko Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiąją Tarybą ir Vyriausybę, 
gina savo valstybinę laisvę ir nepri
klausomybę ir nesitrauks nė žingsnio.

Mes tikime, kad po sovietinio 
raudonosios armijos galvažudžių siau
tėjimo mūsų žemėje neatsiras nė 
vieno sportininko, kuris pasirinktų 
tautos išdaviko kelią. Savo jėgas, 
talentus ir gyvenimą privalome skirti 
tėvynei Lietuvai. Atstovavimas So
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laivo visada išlipa paskutinis. Vienas

Sydnejaus "Kovo" ir Geelongo "Vyčio" jaunučiai krepšininkai su savo 
treneriais: klūpo Algis Čerkesas ir stovi "Vyčio" P. Obeliūnas.

Nuotrauka A. Obeliūno
vietų Sąjungos sporto rinktinėms - tai 
vergovės ir gėdos kelias. Lietuva 
viena ir Ji - mūsų. Eikime Jos vardan 
iki pergalės.

‘LTOK PREZIDENTAS
ARTŪRAS POVILIŪNAS

Solidarizuodamiesi su Lietuvos 
sportininkais, dauguma Latvijos spor
tininkų taip pat atsisakė dalyvauti 
Sovietų Sąjungos rinktinėse. Iš jų 
pagrindiniai bobslėjaus rinktinės spor
tininkai atsisakė dalyvauti Europos 
čempionate Italijoje. į sovietų krepš 
into čempionatą neišvyko ir Latvijos 
krepšininkai. Minske turėjusiose įvykti 
Baltijos taurės rankinio pirmenybėse 
atsisakė dalyvauti Švedijos, Suomijos 
ir Lenkijos sportininkai. Palaikydami 
Lietuvą, į Rostove turėjusias įvykti 
moterų rankinio varžybas neatvyko 
Danijos rinktinė. Daugelis Europos 
valstybių sporto federacijų ir pačių 
sportininkų telegramomis ir savo 
darbais remia ir užjaučia Lietuvą dėl 
sausio mėnesio kruvinųjų įvykių 
Vilniuje.

PARLAMENTĄ GINA 
SPORTININKAI

Prieš kurį laiką Vilniuje buvo 
sudarytas specialus operatyvinis dali
nys, kurio pagrindą sudaro stiprios 
sveikatos ir nebijantys sunkumų 
sportininkai. Kaip pasakė šio dalinio 
vadas klasikinių imtynių jaunimo 
čempionas Valentinas Mizgaitis, dali
nys šiuo metu saugo Lietuvos Respu
blikos Aukščiausiosios Tarybos rumus, 
jie budi dieną ir naktį, į namus 
parbėgdami lik trumpam. ..Visi šie 
gynėjai.-.jauni, stiprūs ir savanoriais 
atėję į dalinį. Du broliai, imtynių 
trenerio A. Žulono sūnūs, iš kurių 
vyresnysis Dalius tik grįžęs iš 
kariuomenės, kartu su broliu, taip pat 
imtynininku, tuoj pat įstojo į dalinį. 
Paklaustas ar nebijo mirti, atsakė: 
"Tam ir gyvenu, kad nebijočiau. Mano 
bendraamžiai irgi nebijojo mirti už 
laisvę". Gynėjų tarpe ir trikartinis 
pasaulio čempionas Č. Jezerskas, 
kuris pats anksčiau tarnavo desanti
ninkų daliniuose, vis negali užmiršti 
to žmogžudžio veido išraiškos, kai jis 
prie Televizijos bokšto šovė į jų 
dalinio savanorį Vytą Lukšį. Krašto 
apsaugos departamento generalinis 
direktorius A. Butkevičius, didelis 
karate ir fechtavimo entuziastas, 
prižiūri visus parlamento gynimo 

reikalus. Be šio pagrindinio gynybos 
dalinio, rūmų sargyboje budi jvairių 
karate, taekvondo, ušu sporto sekcijų 
vaikinai, vadovaujami savo trenerių ir 
mokytojų. Tai vadinamieji lietuviš
kieji kamikadzės, kurie savo noru 
pasirenka mirtį vardan Tėvynės. Jų 
vadas yra pasakęs, kad jis iš šių rūmų 
išeis paskutinis, o jei užvirs pekla, tai 
ir iš viso neišeis kapitonas iš savo 

gynėjų paklaustas, ar jis nebijo 
mirties, atsakė: "0 kas jos nebijo, 
tačiau apie lai aš negalvoju. Duota 
priesaika ir meilė Tėvynei, troškimas 
laisvės jai, nugali viską!"

LIETUVOS IRKLUOTOJAI 
AUSTRALIJOJE

Vasario pradžioje į Melbourną 
atvyko Lietuvos keturvietės irkluoto 
jai Romas Ausinskis, Ričardas Bukys, 
iridas Bergaudas ir Robertas Girtau
tas. Jų treneris - 1968 metų Meksikos 
olimpiados bronzos medalio laimėtojas•••••••••••••••••••••••••••••e

„ŽALGIRIO“ ATSTOVAS AUSTRALIJOJE
Didžiausioji Lietuvos sporto drau

gija "Žalgiris", turinti virš 200.000 
narių, per savo pirmininką V. Nėnių 
pakvietė Antaną Laukaiti atstovauti 
šią draugiją ir visus jos sporto Klubus•••••••••••••••••••••••••••••e

„KOVO“
BALTŲ ŽAIDYNĖS

Šių metų, taip vadinamos "Baltic 
Games" žaidynės vyks Sydnejuje 
birželio mėnesio 8-10 dienomis. Vieni 
iš šių žaidynių rengėjų yra sporto 
klubas "Kovas". Žaidynės vyks Au
burn krepšinio stadione ir užbaigtuvių 
balius Sydnejaus lietuvių klube. Pla
tesnė informaciją suteiksime vėliau.

JUBILIEJINIS "KOVO" 
40-ČIO BALIUS

Šais metais sporto klubas "Kovas" 
švenčia savo 40 - ties metų jubiliejų. 
Tam atžymėti, gegužės 4 dieną 
Sydnejaus lietuvių klube bus sureng
tas ypatingas jubiliejinis balius, kurio 
metu bus gera programa, traukiama 
didžiulė Išvykos į Lietuvą loterija, 

AUKOS IV PASAULIO LIETUVIŲ 
SPORTO ŽAIDYNIŲ LEIDINIUI

IV Pasaulio lietuvių sporto žaidynių leidinį - programą, įdėdami reklamas ir 
sveikinimus, parėmė:
LKKD "Talka" (Melbourne) - 500 dolerių;
Canberros lietuvių klubas - 100 doferių;
EŽY International...klubas (Sydnejuje) - 100 dolerių;
Prelatas P. Butkus, MBE - 25 doleriais;
M. ir D. Atkinsonai (Sydnejuje) - 20 dolerių;
B., ir J. Jonavičiai (Adelaidėje) - 20 dolerių.

LTOK vardu, rėmėjams reiškiu nuoširdžią padėką.
J. Jonavičius

LTOK atstovas Australijoje

Vytautas Briedis ir vadovas - L. 
Miliaska. Šiuos irkluotojus iškvietė ir 
prižiūri Melbourne "Power House 
Rowing Club", kurio aktyviu nariu yra 
ir melbournietis R. Baltutis. Šis klubas 
nupirko jiems 15.000 dolerių vertės 
laivų, su kuriuo jie kasdien treniruo
jasi, o vėliau dalyvaus Viktorijos 
valstijos ir Australijos pirmenybėse, 
kurios kitų mėnesį vyks Adelaidėje.

Vadovas V. Briedis taip pat yra IV 
Pasaulio lietuvių sporto žaidynių 
organizacinio komiteto narys ir daly
vavo paskutiniame šio komiteto susi
rinkime Vilniuje. Jo žodžiais, šios 
žaidynės, jeigu tik rusai visai neužims 
Lietuvos, tikrai įvyks. Blogiausiu 
atveju, savo paslaugas pasiūlė Punsko 
lietuviai, \nors ir mažesnio lygio 
varžybas suruošti Lenkijoje.

Savo pasikalbėjime su spaudos 
atstovais, V. Briedis pareiškė, kad 
lietuviai Jau išmetė sovietinius ženk
lus iš savo uniformų ir dabar, pirmų 
kartą Australijoje plevėsuos laisvos 
Lietuvos trispalvė. Tik prieš mėnesį 
jie laikydami vienas kito rankas, ne 
irklus, skelbė Lietuvos nepriklauso
mybę, kai sovietų desantininkai 
šturmavo televizijos rumus, kur žuvo 
14 žmonių. Paskutiniu laiku jiems 
neteko intensyviai treniruotis, kadan
gi visus slėgė politinė nežinia ir baisi
sovietinė okupacija.

Australijoje lietuviai irkluotojai 
rungsis su pasaulio čempionais austra 
lų komanda ir, kaip pasakė treneris, 
jie stengis pralaimėjimo rezultatą 
kiek įmanoma sumažinti.

Australijos lietuviai sportininkai 
linki svečiams iš Lietuvos kuo 
geriausios sportinės sėkmės ir smagios 
viešnagės Australijoje, kuo platesnės 
pažinties su Australijos lietuviais 
sportininkais. Viso geriausio.

Antanas Laukaitis

Australijoje, ką jis sutiko daryti. 
Tokiu pačiu utstovu Amerikoje yra 
paskirtas žinomas sportininkas ir 
sporto veikėjas Vyt. Grybauskas.

KLUBE- -
pristatyti pirmieji mūsų koviečiai 
veteranai sportininkai ir darbuotojai, 
bei daug kitų įvairenybių. Per šiuos 
keturiasdešimt metų "Kovo" lietuviš
kąsias spalvas gynė ir klube dirbo 
tikrai ne vienas šimtas koviečių 
sportininkų ir jų rėmėjų. Šio baliaus 
metu bus ypatingai gera proga vėl 
visiems veteranams sportininkams 
kartu susiburti, prisiminti sportines 
jaunystės dienas, o taip pat susipažin
ti su šių dienų jaunausiais koviečiais 
ir toliau taip gražiai ginančiais 
"Kovo" sportines spalvas. Tad pašiur
kime šį vakarą " Kovui" ir dalyvauki
me šio garbingo klubo keturiasdešim
ties metų jubiliejiniame baliuje.
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OPEN YOUR EYES

DATELINE nušvies Jums viso pasaulio 
vaizdą.

Pasinaudojusi šiuolaikinėmis

komunikacijos priemonėmis, " Dateline" Jums suteiks žinias^ 
apie aktualiausius įvykius šiandienos pasaulyje. Šioje 
laidoje Jus susitiksite su Paul Murphy ir Pria Viswalingam 
kiekviena vakarų a valandą ir šeštadienio vakarais 7.30 
valandą. Pažinkite programą "Dateline".

luulUUOt
TELEVISION

aWIELaMDIEJIE
Kalėdų Šventė jau liko praeityje, 

bet prisimenant Adelaidės pensinin
kų klubo suruoštą Kalėdinę eglutę, vis 
dėlto negalima jos nepaminėti.

Eglutė įvyko gruodžio 13 dieną 
Lietuvių namuose. Svečių susirinko 
virš dviejų šimtų. Ilgi, skoningai 
padengti stalai vos sutalpino visus 
susirinkusius. Pobūvio ir programos 
pranešėjas E. Dukas savo pareigą tą 
vakarą atliko puikiai. Pradžioje jis 
visus paragino prie stalų ir pasveikino 
su šventėmis. Pirmininkas A. Pareigis, 
maloniai sveikindamas svečius, palin 
kėjo gražaus ir darnaus bendravimo. 
Kunigas J. Petraitis palaimino stalus, 
pasveikino visus šv. Kalėdų ir 
Naujųjų metų proga.

Po lengvų užkandžių, prasidėjo 
programa. Pradžioje populiarusis sen 
jorių moterų Dalhų ir šokių ansamb
lis, vadovaujamas B. Lapšienės ir G. 
Vasiliauskienės, atliko visą eilę dainų 
ir šokių: "Audėjėlę", "Šią naktelę", 
"Sugrįšiu paguosti tavęs", "Abrusė- 
lis", "Kur marių kraštas", "Kaip 
grįžtančius", "Sadutę", "Lopšinę".

Vyresniuosius programoje pakeitė 
jaunimas. Leonavičių šeima iš dviejų 
berniukų ir dviejų mergaičių: Ben, 
Coleen, Mark ir Nelly tautiniuose 
rūbuose tiesiog suruošė jaunųjų 
atlikėjų koncertų. Jauniausias Ben 
smuiku pagrojo "Twinkle, twinkle 
little star" ir pianinu "Bumble Bee", 

Nelly violončele pagrojo Bacho maršą 
"6 Major". Colleen fleita puikiai 
pagrojo Reicliarto "Menuetą", o Nelly 
Beethoven "Sonatiną".

Publika buvo sužavėta puikiu jau
nųjų atlikimu ir dėkojo karštais 
aplodismentais. Po to sekė pertrauka 
su puikiai pensininkių šeimininkių 
paruoštomis gausiomis vaišėmis.

Antroje jaunimo programos dalyje 
Nelly smuiku pagrojo Marlini "Gavo
tte", Colleen smuiku pagriežė Bacho 

' "Menuetą", Colleen - Clementi "So
natiną", Mark - Dvoržako "Humores
ką" ir pianinu pagrojo Beethoven 
"Sonatą Op. 49 Nr.2". Publika tiesiog 
griausmingai plojo jauniesiems atlikė
jams. Ir nestik muzika, bet ir gražus 
muzikantų elgesys juos žavėjo. Tai 
nepaprastai talentinga lietuviška šei
ma, žadanti gražią muzikinę ateitį. 
Klausytojus taip sužavėjo jų koncer
tas, kad tiesiog čia pat salėje kilo 
mintis surengti rinkliavą jaunųjų 
muzikantų mokslui paremti, "Talko

je" atidaryta speciali sąskaita daug 
žadančių jaunųjų muzikantų moks
lui paremti.

Jaunimo programai pasibaigus, pra
nešėjas E. Dukas svečius pakvietė 
prie vaišių stalų, valdybos narių taip 
puikiai paruoštų. Vėliau visi vaišinosi 
kavute ir pyragais. Nepaprastai 
gražiai ir iškilmingai skambėjo visų 
giedamos Kalėdinės giesmės. Tada E. 

Dukas dar padarė keletą pranešim ų ir 
minėjimas užbaigtas Tautos Himnu.

Visi skirstėsi patenkinti gražiu 
vakaru, ir džiaugėsi, kad pensininkų 
klubas yra vienas iš veikliausių 
organizacijų Adelaidėje, nuolat ruo
šia vakarones, "Bingo" popietes, 
ekskursijas, vienu žodžiu, Adelaidės 
pensininkai gyvuoja!

Ona Baužienė B.E.M.

CaKMBIEIRIROJIIE
PAGALBA LIETUVAI
"Nepriklausomos Lietuvos fondui" 

Canberroje aukojo:
2.118, 65 dolerių - A. ir L.Čeičiai.
Nuoširdžiai dėkojame aukojusiems.

Fondo komitetas

SyDNIEJUJE
Sydnejaus Lietuvių namuose vasa

rio 10 dieną įvyko Moterų Socialinės 
Globos Draugijos Užgavėnių popietė.

Po pamaldų suvažiavo gausus būrys 
tautiečių. Programą, kuri buvo pritai
kyta šių dienų nuotaikoms ir Lietuvo
je, ir Čia, sėkmingai pravedė M. 
Reisgienė. Ji pakvietė J. Masiokienę 

A.tA. ONAI KARPAVIČIENEI
. mirus, už gedulingų mišių atlaikymą ir laidojimo apeigų atlikimą 
dėkojame prelatui P. Butkui, už vargonavimą mišių metu - A. 
Kramiliui.

Dėkojame visiems, pareiškusiems užuojautą žodžiu ir raštu, už 
gėles Ir dalyvavimą laidotuvių apeigose.

Sūnus Jurgis ir duktė. Valerija —

Pagerbdamas

A.tA. ZIGMĄ JOKŪBAITI
vietoje gėlių aukoju 20 dolerių "Mūsų Pastogei"

J. Vaitas, Waterford, Qld.

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

t Funerals of Distinction f 
1

17RAILWAYPDE.jFAIRFIELD, N. S. W.
Tel. 724 5408. VcikiaŽJ valandas per parą.

paskaityti apie Užgavėnių papročius 
švęstus senesniais laikais ir dabarties 
Lietuvoje.

Po programos, Sydnejause Moterų 
draugija vaišino svečius lietuviškais 
skanėstais. Šį kartą naujiena buvo 
vėdarai. Jie buvo tikrai skanus ir 
niekam jų netruko. Kiti nešėsi pilnas 
lėkštes ir pakartotinai. 0 pyragų, 
vienas už kitą skanesnių, taip pat 
netrūko.

Vaišėms pasibaigus, buvo traukia
ma, gausi vertingais fantais, loteriją. 
Antano Tamošaičio paveikslą laimėjo 
B. Barkus. PADĖKA

Širdingiausiai dėkojame visoms mo
terims prisidėjusioms prie Užgavėnių 
popietės sėkmės. Ypatingai ačiū J. 
Maslokienei už taip gražiai ir nuosek
liai papasakotus Užgavėnių papročius 
Lietuvoje. Taip pat dėkojame Moterų 
draugijos valdybos narėms M. Bukevi- 
čienei, 0. Kapočienei ir J. Traškienei 
už skaniai pagamintus vėdarus, o taip 
pat ir -visoms moterims aukojusioms 
skanius pyragus. Na, o pats didžiau
sias ačiū - visiems tautieCiams, taip 
gausiai apsilankiusiems.

Sydnejaus Moterų Socialinės 
Globos Draugijos valdyba

REMKIME
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FONDĄ

FONDĄ
nes jo tikslas yra: - Skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę kultūrą, 
mokslą, švietimą, meną ir kitas lietuvių kultūrines apraiškas 
AUSTRALIJOJE
Fondą stiprinsime ir jį ugdysime, jei įvairiomis progomis jam 
aukosime, stosime jo nariais ir nepamiršime jo surašydami testamen
tus. Testamentuose reikia {rašyti tiksliai angliškąjį Fondo pavadinimą 
ir adresą: \

AUSTRALIAN LITHUANIAN JUNDATTON 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

"Mūsų Pastogė" Nr.8 1991.2.25 pusl.7
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Informacija
Aukos

Mūsų Pastogei
"MOŠŲ PASTOGEI" 

AUKOJO
St. Stropus Vic. $20
Melbourno lietuvių Vic. $100
katalikių moterų drau
gija, per J. Petraitieni;
J. Vaitas Ųld. $20
Brigita vilkienė N.S.W. $5
Ona Grušienė N.S.W. $10
V. Šimkus A.C.T. $20
O. Baužienė B.E.M. S.A. $50

NAUJI SKAITYTOJAI
Veronika Bumus. N.S.W.
Romas Krausas, Vic.

MELBOURNE
Melbourno Apylinkės metinis narių 

susirinkimas įvyks šių metų kovo 
mėnesio 17 dienų, 2.30 vai. po pietų 
Melbourno lietuvių namuose. Susirin
kimo darbotvarkė:

1. Susirinkimo atidarymas ir susi
rinkimo pirmininko rinkimas.

2. Susirinkimo sekretoriaus ir man
datų komisijos rinkimas.

3. Pereito susirinkimo protokolo 
skaitymas ir jo priėmimas.

4. Valdybos pirmininko pranešimas.
5. Valdybos iždininkės pranešimas.
6. Kontrolės komisijos pranešimas.
7. Pasisakymai dėi pranešimų.
8. Apylinkės valdybos rinkimai.
9. Kontrolės komisijos rinkimai.
10. Pasiūiymai dėl veiklos pagerini

mo.
J J. Naujos valdybos rinkimų rezul

tatų paskelbimas.
J2.Susirinkimo uždarymas.

ALB Melbourno Apylinkės
valdyba

SYDNEJUJE
Kovo mėn. .10 dieną (sekmadienį), 2 

vai. Lietuvių namuose Bankstoewne 
įvyks Lietuvos Šaulių sąjungos įkūrėjo 
VI. Piitvio - Putvinskio minėjimas.

Paskaitą skaitys V. Patašius. Meni 
nėję dalyje dalyvaus "Ketvertukas". 
Bus eilėraščiai ir loterija, (ėjimas 
nemokamas, tačiau bus renkamos 
aukos Lietuvos šauliams paremti.

Visa Sydnejaus lietuvių visuomenė 
kviečiama kuo gausiau dalyvauti 
šiame minėjime.

Dariaus ir Girėno šaulių 
kuopos valdyba

voti pilną nepriklausomybe.
Tai tos pačios organizacijos TFP 

(Tradition Family & Property) vado
vai. kurie rinko parašus po peticija už 
Lietuvą.

Kadangi šių dviejų lietuvių bičiulių 
pavardes redakcija gavo gana pavė- 
luotai. negalėjome paminėti jų Vasa
rio 16 - sios minėjimo aprašyme.

Redaktorius.

PAGALBA LIETUVAI
Fondui "Pagalba Lietuvai" per 

Sydnejaus Apylinkės valdybą aukojo:
200 dolerių - Sydnejaus Moterų 

Draugija;
po 100 dolerių - K. Ridikienė. A. ir 

M. Statkai, Algis Meiliūnas;
po 50 dolerių - A. Prašmutas, G. ir 

M. Paulauskai, E. Belkienė, dr. R. 
Zakarevičius, S. ir J. Juragiai, V. 
Petniiinienė, B. Vilkienė, A. Bartkus;

40 dolerių A. G. Jasaitis;
po 30 dolerių - M. Radinienė, M. 

Radzevičienė;
po 20 dolerių - A. ir S. Montvidai, 

A. Pauliukonienė, A. ir A. Jablonskiai, 
V. ir A. Skirkai, E. Judickienė, A. 
Kasiulaitis, A. Astrauskas, S. Sause 
ris, V. ir A. Jakštas, V. Simanavičienė, 
J. Sviderskienė, A. Karkauskienė, P. 
Kušleikienė, J. Penkaitienė, R. Le
kienė, Z. ir A. Storpirščiai, J. 
Kataržienė, A. Griškauskas, A. ir M. 
Jokantai.

20 dolerių N. ir J. Liutikai, vietoje 
gėlių, pagerbdami a.a. L. Stašionienę;

20 dolerių N. ir J. Liutikai, vietoje 
gėlių, pagerbdami a.a. O. Karpavičie- 
ne;

po 10 dolerių E. ir P. Magiai, M. 
Gailiunas, V. Račiūnas, J. Makūnas 
(viso aukojo 1010 dolerių), V. 
Brilingas, N. Baurienė, A. Žilys;

5 dolerius - V. Sereika, June 
Barnes.

Nuoširdžiai dėkojame visiems au
kojusiems Lietuvai.

J. Mickienė
Sydnejaus Apylinkės valdyba
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SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

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

I
I 
I

V asario 16 sios minėjime Sydneju- 
je šiais metais dalyvavo du organiza
cijos '1'1’P atstovai F. Clements ir C. 
Halliday. Jie linkėjo Lietuvai išsiko

Vasario 16 - sios proga, Sydnejaus 
Apylinkės valdybai aukojo:

po 20 dolerių - S. Jarmalauskas, V. 
Zablockis, J. Viliūnienė;

po 10 dolerių - M. Statkienė, A. 
Savickienė, M. ir A. Reisgiai, V. 
Jakštienė, J. Zinkus, P. Kušleikienė, L. 
Bernotienė, E. Badauskienė, V. Ru
sienė, B. Barkus, V. Jasiūnienė, Jonas 
Ramanauskas, Albinas Kutka, V. 

Patašius, L. Cox, J. Grybas, V. ir G. 
Arai, J. Gudaitis;

po 5 dolerius • A. Griškauskas, P. 
Laurinaitis, M. Gailiunas, B. Žalys, P. 
Donielienė, N. N., neiškaitoma pavar
dė, D. Stad, V. Jaras, neišskaitoma

JPtyJjtd
Alg. Žilinskas

Concorde International Travel (IATA, AFTA)
541 King Street, Melbourne, 3003. Tel. 321 6840 prie Liet. namų). 
Vakarais ir šeštadieniais skambinti telefonu 5722172.

Klubas atidarytas
Pirmadieniais
Antradieniais
Trečiadieniais
Ketvirtadieniais
Penktadieniais
Šeštadieniais
Sekmadieniais

5 v. v. - 10.30 
klubas uždarytas

- 10.30
- 11.00
- 12.00
- 1.00

p. - 10.00

5
5
4

11
12

v. ryto nakties

KLUBO VALGYKLA VEIKIA
Ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais 

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

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

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

pavardė.
Nuoširdžiai dėkojame visiems au

kojusiems.
J. Mickienė

Sydnejaus Apylinkės valdyba

Sydnejaus lietuvių pensininkų bū
relio pirmame metiniame šių metų 
susirinkimo, įvykusiame vasario mėn. 
7 d., naujai išrinkta būrelio valdyba 
pareigomis pasiskirstė sekančiai: S.

I

I

I

I

I

Stirbinskas - pirmininkas, V. Danta - 
sekretorius, M. Kopcikienė • iždinin
kė, B. Sidarienė šeimininkė, J. 
Muščinskienė - renginių vadovė.

Pasitarimams ir pabendravimui 
Sydnejaus pensininkų būrelis renkasi 
kas antrą ketvirtadienį, 12 ved. dienos 
metu, t. y. pensijos mokėjimo dieno
mis. Maloniai kviečiame į mūsų 
subuvimus Lietuvių klube Bankstowne 
apsilankyti ir tuos pensininkus, kurie 
iki šiol dar nedrįso atvykti.
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KELIAUJAME Į LIETUVĄ?
Mes patarnausime dėl:

Papigintų kelionių į Vilnių.
Kelionių aplink pasaulį.
Kelionių į visas šalis.
Turistinių ir privačių vizų.
Grupinių kelionių.
Sustojimų ir viešbučių.
Viršnorminių bagažų persiuntimo.
Apsidraudimo kelionių metu.
Kelionių pasirinkimo.
Greito aptarnavimo.

SPECIALI NUOLAIDA
5% nuolaida grupinėms inturisto kelionėms (klauskite detalių).

MES TAIP PAT PATARNAUJAME
Keliaujant po Australiją.
Iškvietimo dokumentais.

* Žemomis kainomis
MASKVA - AUSTRALIJA - MASKVA, 

KUALA-l.AMPUR - AUSTRALIJA - KUALA-LAMPUR. 
Kelionės apdraudimu svečiams.

Nepamirškite, mes turime patyrimą kelionėse į Lietuvą.
Visais kelionių klausimais skambinkite:

-~\7 ji įljl• muro.
48 The Boulvarde, Strathfield 2135. 
Tel. 7453333 Lie. Nr. 2TA 000 888 

Fax Nr. (02) 7453237.
Darbo dienos: nuo pirmadienio iki penktadienio 

8.45 vai. ryto iki 5.15 vai. vakaro.
Telefonu atsakome 24 valandas per parą. 

Kalbame ir rusiškai. 
Lie. Nr. 2TA000888
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