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PASITARIMAI KREMLIUJE
Kaip Jau buvo minėta praėjusioje 

"Mūsų Pastogės" laidoje, balandžio 4 
dieną tarp Lietuvos Respublikos ir 
Tarybų Sąjungos derybų delegacijų 
Įvyko pirmas oficialus pasitarimas. 
Dieną prieš tai Įvyko pasitarimas tarp 
darbo grupių.

Oficialių pasitarimų Jau nebūta 
apie penketą mėnesių. Pasitarimas, 
užtrukęs septynias valandas, įvyko 
Kremliuje. Po pasitarimo pasirašytas 
bendras protokolas. Tai relkšmlgas 
Įvykis. Po pasitarimo, Lietuvos Res
publikos Aukščiausiosios Tarybos pir
mininkas Vytautas Landsbergis pažy
mėjo, kad itin svarbus treciasis 
protokolo paragrafas, kuris sako, kad 
"derybų tikslas yra sutvarkyti santy
kius tarp Lietuvos Respublikos Ir 
TSRS". Patelktame minėto protokolo 
sąntrauką:

t. Abi pusės ši susitikimą skaitys 
oficialiu darbo susitikimu.

2. Sutarta, kad derybos bus 
vedamos laikantis sekančių principų:

- nebus keliamos išankstinės 
sąlygos;

- abi derybose dalyvaujančios 
šalys bus lygiateisės;

- bus respektuojamos žmogaus 
teisės ir šalių suverenumas.

3. Derybų tikslas - sureguliuoti 
Lietuvos Respublikos ir TSRS santy
kius.

4. Nusakoma pasitarimų tvarka, 
susitikimų vieta, pranešimai viešumai, 
darbo grupių sudarymas ir t. t.

5. Nustatoma kokioms sritims bus 
sudaromos ekspertų grupės.

6. Nustatoma, kad sekantis susitiki
mas turėtų (vykti balandžio mėn. 
pabaigoje, ar liepos mėn. pradžioje. 
Nusakoma apie ką bus tariamasi 
sekančiame susitikime.

Pastebėtina, kad protokolas buvo 
pasirašytas abiejų šalių. Deja, Jame 
TSRS nepasmerkė jėgos panaudojimo.

Pažymėtina, kad Lietuvos Respub
lika atsisakė savo ankstyvesnio reika
lavimo, kad būtų pasirašytas išanksti
nis protokolas, nusakąs derybų tiks
lus. Antra vertus, Lietuvos Respubli
ka taip pat nebesiūlo paskelbti 
moratoriumo savo veiksmams, sie
kiant pilno nepriklausomybės (gyven
dinimo. Tuo rodomas gana didelis 
diplomatinis lankstumas, atsisakant 
kitos pusės lr savo kai kurių 
įsipareigojimų.

Šio protokolo pasirašymas, nežiū
rint visokių galimų jo trūkumų, yra 
labai reikšmingas (vykis. Bet koks 
dialogas tarp abiejų pusių. Jau 
savaime yra pozityvus reiškinys, 
ypatingai nepriklausomybės (tvirtini 
mo siekiančiai Lietuvos Respublikai 
Gal kaip tik dėl to taip grubiai ir 
aštriai ( tai reagavo sovietų karinės 
pajėgos.

VĖL UŽGROBTAS PASTATAS

Balandžio 9 dieną, apie 9 valandą 
ryto dar vienas pastatas, priklausantis 
Lietuvos Respublikai, buvo užgrobtas. 

Užgrobta automašinų vairuotojų mo
kykla, esanti Plytinės gatvėje, Vilniu
je. Manoma, kad sovietų kariškiai 
tokiu būdu bando pakenkti deryboms 
tarp Lietuvos Respublikos ir TSRS.

Užpuolime dalyvavo ginkluoti ka
reiviai su neperšaunamomis liemenė
mis ir maskuojančiomis uniformomis. 
Tai kariaunai vadovavo majoras, kuris 
atsisakė pasisakyti savo pavardę.

Lietuvos Respublikos Aukščiausio
sios Tarybos deputatas ir sporto bei 
techninės organizacijos "Vytis”, ku
rios žinioje buvo toji vairuotojų 
mokykla, generalinis direktorius Al
gimantas Norvilas kareiviams pareiš
kė griežtą protestą. Už tai kareiviai 
Jam pagrąslno ginklu ir pavarė šalin. 
Tarnautojai apleido pastatą, kuris 
šiuo metu yra okupuotas sovietinių 
kareivių.

Lietuvos Respublikos Aukščiausio
sios Tarybos pirmininkas Vytautas 
Landsbergis, komentuodamas S( (vyk(, 
pasakė, kad mes netrukus sužinosime 
dydi ir svarbą šios provokacijos, kada 
paaiškės, kaip ( visa tai reaguos TSRS 
vyriausybė. Jei iš Maskvos nebus 
duotas (sakymas kareiviams tuoj pat 
pasitraukti, tai reikš, kad prasideda 
nauja provokacijų prieš Lietuvą 
eskalacija. Gal tai turi ryš| su M. 
Gorbačiovo vizitu (Japoniją. Kaip tik, 
kai M. Gorbačiovas yra išvykęs, ar 
tariamai apie tai nieko nežinąs, 
(vykdomi skaudžiausi smurto smūgiai.

Yra Ir kita galimybė, būtent, kad 
konservatyvioji komunistų partijos Ir 
karinių pajėgų dalis bando sutrukdyti 
pasitarimus tarp Lietuvos Respublikos 
Ir TSRS. Taigi arba yra tyčiojamasi Iš 
TSRS vadovybės nepajėgumo, ar pati 
vadovybė yra perdėm veidmainiška.

Iš Lietuvos Respublikos perspekty
vos, šis naujas karinio smurto aktas 
yra keista "generolų" reakeja ( 
Lietuvos vyriausybės pastangas pa
lengvinti sovietinių kareivių buities 
sąlygas Lietuvoje.

Lietuvos Respublikos krašto apsau
gos departamento generalinis direk
torius Ir derybų su TSRS delegacijos 
narys Audrius Butkevičius š| užpuoli
mą apibūdino, kaip kariškių reakciją ( 
derybų protokolą, balandžio 4 dieną 
pasirašytą abiejų šalių - Lietuvos 
Respublikos ir TSRS. Tai reakcija ( 
protokole sutartus principus. Jų tarpe 
"neleidimą šalims nelegaliai bandyti 
paveikti kitą šąli", o taip pat 
"universaliai priimtų teisinių principų 
pripažinimą".

AR M. GORBAČIOVAS 
SUSITIKS SU V. LANDSBERGIU?

Lietuvos Respublikos Aukščiausio
sios Tarybos pirmininkas Vytautas 
Landsbergis balandžio 11 dieną per 
spaudos konferenciją pranešė, kad 
TSRS prezidentas M. Gorbačiovas 
davė suprasti. Jog artimoje ateityje 
galėtų susitikti su Lietuvos Respubli
kos Aukščiausiosios Tarybos pirminin
ku V. Landsbergiu Ir aptarti santykius

Apie 300.000 žmonių sausio 20 - ąją užtvindė Maniežo aikštę ir
gretimas gatves apie Kremlių, 
Vilniuje (vykdytas žudynes Ir 
atsistatydinimo.

tarp nepriklausomybės siekiančios 
Lietuvos Respublikos Ir Kremliaus.

Vytautas Landsbergis penktadieni 
telefonu kalbėjosi su sovietų vadovu. 
Ir M. Gorbačiovas pokalbio metu 
pasakė, kad susitikimas galėtų (vykti 
po jo kelionės ( Japoniją.

Lietuvos Respublikos Aukščiausio
sios Tarybos informacijos biuras 
praneša, kad per spaudos konferenciją 
sužinota, jog Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininkas V. Landsbergis skambinęs 
prezidentui M. Gorbačiovui dėl dviejų 
priežasčių. Būtent, pirma - paklausti 
kas yra atsakingas už pastatus, 
kurtuos sovietų kariai pagrobė metų 
bėgyje, antra - paklausti apie 
asmeninio abiejų vadovų susitikimo 
galimybes.

Pokalbio metu M. Gorbačiovas 
teigė, kad pirmuoju klausimu reikia 
kreiptis ( ministro pirmininko pava
duotoją Vitalijų Dogužljevą, kuris 
taip pat vadovauja sovietų delegacijai 
derybose su Lietuva. Dėl M. Gorba
čiovo - V. Landsbergio susitikimo, M. 

kad išreikštų protestą prieš 
reikalaudami M. Gorbačiovo

Gorbačiovas nedarė Jokių įsipareigo
jimų ir sakė, kad apie tai bus galima 
pakalbėti, kai Jis grįšiąs iš Japonijos.

GRĖSMĖ TELEFONŲ RYŠIAMS SU 
LIETUVA

Iš Vilniaus pranešama, kad Lietu
vos Respublikos ryšių ministras Kos
tas Birulis sakęs, kad jam su 
grąslnlmais skambinęs sovietų gene
rolas Algimantas Visockis. Tai (vyko 
balandžio 11 dieną po to, kai Lietuvos 
ryšių ministerija nusprendė išjungti 
trijų skaitmenų telefonus, kurie iki 
šiol turėjo prioriteto teisę. Nutarimas 
išjungti šiuos telefonus buvo priimtas 
išlaidų sumažinimo sumetimais. Mas
kvai ištikima komunistų partija, bei 
kiti funkcionieriai Iki šiol naudojosi 
šiais privilegijuotais telefonais, kurių 
numeriai teturėjo tik tris skaitmenis.

Generolas A. Visockis yra lietuvis, 
Jo postas randasi Vilniuje. Pirmojo,

Nukelta i'2 pusi.
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PASITARIMAI KREMLIUJE SEMINARAS APIE LIETUVOS PADĖTĮ
Atkelta ii 1 pusi.

telefoninio pokalbio metu su kariniu 
štabu Vilniuje, K. Birulis paaiškino, 
kodėl reikia išjungti tuos privilegijuo
tus telefonus. Po to jam paskambino 
generolas A. Visockis ir pagrasino, 
kad "rytoj aš ateisiu su šimtu kariškių 
Ir padarysiu tvarką".

Iki šiol Lietuvos Respublika pati 
valdė civilinių telefono komunikacijų 
tinklą. Tad, ar tai dar vienas 
grasinimas, ar dar vienas pavojus. Ir 
dar iš lietuvio, sovietinio generolo...

LATVIJA IRGI DERISI
Pasiruošimui pasitarimams gegužės 

mėnesį, balandžio 11 dieną Maskvoje 
susitiko Latvijos ir TSRS derybų 
delegacijos. Delegacijos bandys suda
ryti bendras darbo grupes.

Lietuvos Ir TSRS delegacijos susiti
ko maždaug savaite anksčiau Po 
susitikimo paskelbtas bendras proto

A. Kabaila ■
Lietuvos Respublikos atstovas Australijoje

PADĖKA
Australijos Lietuvių fondas paskyrė 

4000 dolerių Lietuvos Respublikos 
Atstovybės Australijoje paramai. Dė
koju už paramą, kuri beveik padengs 
vienerių metų telefono ir pašto 
išlaidas. Buvo prašyta kiek didesnės 
paramos, tačiau Australijos Lietuvių 
fondas paskyrė lėšas tik tai daliai 
išlaidų, kurios susijusios su kultiirine

'iefjnMs esame mesjdtę, 
Sceiuifais (ujime i* but!

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
valdyba šaukia visų kraštų Lietuvių 
Bendruomenių pirmininkų suvažiavi
mą Vasario 16 - sios gimnazijos 
patalpose Lamperheiin, Vokietijoje. I 
suvažiavimą kviečiami vadovaujantys 
asmenys iš Lietuvos, su kuriais 
galėsime aptarti visų mūsų strategiją 
Lietuvos nepriklausomybės įtvirtini
mo darbuose. Suvažiavimas truks dvi 
dienas prieš Europos studijų savaitę, 
todėl, norintieji galės pasilikti ir 
dalyvauti ten vėliau vyksiančioje 
programoje.

Suvažiavimo darbotvarkėje:
1. Dabartinė ekonominė ir politinė

padėtis Lietuvoje; pirmininkas

„ATGAVĘ VILTĮ“
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 

. valdyba praneša lietuvių visuomenei, 
kad Lietuvos Nepriklausomybės at 
statymo, kovo lt d. pirmųjų metinių 
proga, iš spaustuvės Toronte, Kana
doje jau išėjo gausiai iliustruota 
Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos pir
mininko Vytauto Landsbergio knyga 
"Atgavę viltį".

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
valdybos išleista knyga turi virš 227 
puslapių ir apie 50 fotografijų. 
Vytauto Landsbergio raštai apima 
Sąjūdžio laikotarpį, kelią į Nepriklau 
somybės atstatymą bei darbus jos 
įtvirtinimui iki 1990 metų gruodžio 
mėnesio Vytauto Landsbergio kelio 
nės į Kanadą.

V, Landsbergis patikėjo savo kny 
gos išleidimą Pasaulio Lietuvių Ben
druomenei užsienyje, su tikslu, kad 
jeigu ji atneštų pelno, jis visas būtų 
skiriamas Pasaulio Lietuvių Bendruo 

kolas, apie kurt rašoma šiame praneši
me.

KAS SEKANTIS - GUDIJA 
AR GRUZIJA ?

Baltarusijos respublikoje vyksta 
masiniai streikai. Tarp kitų reikalavi
mų, kai kurie streikuojantys reikalau
ja ir sovietų vyriausybės atsistatydi
nimo.

Tuo tarpu Tbilisio radijas pranešė, 
kad Gruzijoje, sustreikavus geležin
kelio darbuotojams, visoje respubliko
je sustabdytas traukinių judėjimas. 
Reikalaujama išvesti sovietų armijos 
dalinius Iš pietų Osetijos. Kaip 
žinoma, Gruzijos parlamentas vien
balsiai paskelbė Gruzijos nepriklauso
mybės atstatymo aktą. Savo forma šis 
aktas panašus | Lietuvos Respublikos. 
(Naudotasi keliais šaltiniais, jų tarpe 
Amerikos balso ir Laisvosios Europos 
radijo laidomis).

veikla. Ši parama įgalins Atstovybę ir 
toliau eiti savo pareigas bei informuo 
ti parlamentarus ir vyriausybę apie 
Lietuvos padėtį ir aspiracijas. Tokiu 
būdu Australijos Lietuvių fondas 
prisideda prie Lietuvos Respublikos 
Nepriklausomybės įtvirtinimo.

I)r. A. Kabaila
LR Atstovas Australijoje

2. Įvairių kraštų politika Lietuvos 
atžvilgiu;

3. Finansinės bei politinės pagalbos 
Lietuvai galimybės;

4. Pasaulio Lietuvių jaunimo kon
gresas;

5. 1992 m. l’asaulio Lietuvių 
Bendruomenės seimas.

Suvažiavimas vyks 1991 metų 
liepos mėnesio 26 - 27 dienomis.

Suvažiavimas vyks: Litauisches 
Gimnasium Romuva, Huttenfeld, 
Lampertheim, Germany.

Vytautas Bieliauskas 
l’asaulio Lietuvių Bendruomenės

menės "Pagalbos Lietuvai" vajui. 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės ini 
ciatyva, kraštuose suorganizuotas 
"Pagalbos Lietuvai" vajus visas savo 
lėšas tiesiogiai skiria Lietuvos Res
publikos Aukščiausiosios Tarybos pir
mininko dispozicijon, vykdant Lietu
vai reikalingus projektus.

Knygą surinko "Tėviškės Žiburių" 
spaustuvė: korektūros darbus atliko 
prel. P. Gaida ir Birutė Juozapavičie
nė; paruošė spausdinimui Ramūnė 
Sakalaltė - Jonaitienė; spausdino 
Banaičių šeimos spaustuvė "Time 
Press" Toronte, iš viso išleista 3.000 
egzempliorių.

Knygos kaina JAV - 18 dolerių. 
Užsakymus priima Vytautas Katnan 
tas, 1851 Skyvicw Drive, Sparta, Ml 
49345. Telefonas (616) 887 1436.

į nurodytas kainas įeina ir knygos 
persiuntimo išlaidos.

Tęsinys iš "M. P." Nr.15
Mr. W. Maley, kalbėdamas tema 

"Diplomatic reebgnitionof the Baltic 
States" ("Diplomatinis Baltijos vals
tybių pripažinimas"), pradėjo pasta
ba, kad 1991 metų kovo 7 dieną 
Australijos Federalinio Parlamento 
Senatas vienbalsiai (per visas politi
nes partijas) nusprendė kreiptis į 
Sovietų Sąjungos vyriausybę, kad:
- atsižvelgiant į Lietuvoje, Latvijoje 

ir Estijoje vykusiuose plebiscituose 
neabejotinai išreikštus gyventojų ne
priklausomybės siekius, efektyviai ir 
praktiškai respektuotų;

■ ji absoliučiai atsisakytų jėgos 
panaudojimo prieš taikius tų kraštų 
gyventojus.

Tokio aiškaus parlamentinio pasisa
kymo pasekmėje, W. Maley yra 
įsitikinęs, kad Australija apskritai 
priima Baltijos valstybių nepriklauso
mybės atgavimą, kaip moralinę parei
gą ir, kad to išvadoje Australijos 
valdžia, visai teisėtai ir nepriklauso
mai nuo kitų pasaulio valdžių, gali 
suteikti diplomatinį pripažinimą Lie
tuvai, Latvijai ir Estijai. Toks 
pripažinimas Australijos neįpareigotų 
teisiniai įsteigti diplomatinius santy
kius su tomis valstybėmis, nei paneig
tų diplomatinius santykius su Sovietų 
Sąjunga, ar reikštų bet kokią grėsmų 
jos valdžiai (M. Gorbačiovui).

Jis tik parodytų, kad Australijos 
valdžios manymu, tos valstybės yra 
vertos, kad jos yra užsidirbusios 
diplomatinį pripažinimą. W. Maley 
tvirtina, jog tai visai teisingas 
juridinis principas.

Švelniai atmesdamas tik kalbėjusio 
prelegento J. Dauth pedantišką teigi 
nį, kad australų valdžia valstybes 
pripažinti gali tik joms atitinkant 
anksčiau išdėstytas sąlygas, W. Maley 
aiškino, kad diplomatinis valstybės 
pripažinimas teisiniai gali būti įveik
tas tik laisva australų valdžios 
nuožiūra. Minėtos sąlygos nėra abso 
liučios: jos nustatytos, iš tiesų 
parinktos, valdžios nuožiūra ir jas 
visai teisėtai galima atsverti remintis 
kitais "kriterijais", pavz.:

- Australijos valdžia nėra pripažinu
si Baltijos valstybių inkorporavimo į 
Sovietų Sąjungą (šalia 1974 - 1975 in. 
įvykusio nelemto Whitlam vadovauja 
mos Darbiečių valdžios laikino išsišo
kimo šiuo klausimu);

- Lietuvos, Latvijos ir Estijos laisvai 
išrinktos valdžios atvirai ir vienpras 
miškai pasisakė už savo respublikų 

Lietuvių, latvių, estų ir ukrainiečių demonstracijos dalyviai prie Sovietų 
Sąjungos konsulato Sydnejuje kovo mėnesio 9 dieną. Nuotraukos priekyje ALB 
Spaudos sąjungos valdybos vicepirmininkas Algis Dudaitis (kairėje) ir ALB 
Spaudos sąjungos valdybos pirmininkas Vytautas Patašius.

nepriklausomybę;
Australijos valdžia, Liberalų 

partija, Federalinio Parlamento Sena
tas, Australijos spauda - visi viešai 
pritaria Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
laisvės siekiams (ir tuo pačiu smerkia 
Sovietų Sąjungos trukdymus bei 
pažeidimus).

Šiais motyvais pasiremdama, Aus
tralijos valdžia galėtų drąsiai, ne
laukdama kitų valstybių vyriausybių 
ir vienpusiškai nusistatydama savo 
užsienio reikalų politikoje, pripažinti 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos neprl 
klausomybę.

Pragmatiškais sumetimais Austrai! 
ja galėtų paskirti dabartinį ambasa 
dorių Stokholme, kaip "ne vietoje 
gyvenanti" (non resident) ambasa 
doriumi Baltijos valstybėms, tokiu 
būdu tik minimaliai padidindama 
diplomatines išlaidas ir neįžeisdama 
Maskvos tiek, kad susilauktų dėl to 
kokių nors neigiamų veiksnių.

W. Maley pasisakymui salėje esan 
tys plojo atsistoję.

Prelegentai dar valandą pasiliko 
diskusijoms ir atsakė į klausimus. Buvo 
iškeltas palyginimas tarp Baltijos 
valstybių ir Kuveito padėties, darant 
išvadą, kad valstybių politinį elgesį 
nustato jų vidiniai interesai 
pragmatiška savinauda (be moralinio 
bankroto sąvokos). Palyginta buvo ir 
su Čekoslovakijos nepriklausomybės 
siekiais 1968 metais, tačiau tuo pačiu 
pabrėžta, kad dabartiniai Baltijos 
valstybių siekiai žymiai svarbesni 
Sovietų Sąjungai vien iš simbolinio 
taško: jų atsiskyrimo nuo Sovietų 
Sąjungos pasekmės pačiai Sąjungai 
būtų itin neigiamos.

Simpoziumą uždarė prof. E. Ka
menka, pabrėždamas įspūdingus ir 
herojiškus Lietuvos pasiekimus, žen
giant demokratijos keliu. Jo manymu, 
visas pasaulis stebisi ir gėrisi su kokiu 
inteligentiškumu, orumu, drąsa ir 
savitvarda vyksta visas šis procesas. 
To kelio neabejotinai natūrali, logiška 
pabaiga turi būti nepriklausomybės 
atgavimas - ir Vakarai privalo visa tai 
beatodairiškai remti.

D r. A. V. Stepanas 
ALB Krašto valdybos vicepirmininkas

Seminaras buvo įrašytas į vaizda
juostę. Norintys gali ją užsisakyti 
kreipiantis į: Al,B Krašto valdybą, 
P.O. Box 728, Jamieson, ACT 26.14. 
Vaizdajuostės kaina 15 dolerių.

'Mūsų Pastogė" Nr.16 1991.4.22 pusi. 2:
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'L KRAŠTO VALDYBOS 
S®? PRANEŠIMAI

NUOSTOLIAI LIETUVAI

NAUJA MELBOURNO APYLINKĖS 
VALDYBA

Spaudoje busite pastebėję naujai 
išrinktos Meiboumo Apylinkės valdy 
bos sudėtĮ. ALB Krašto valdyba 
sveikina Paulių Jokūbaitį ir jo 
valdybą, ir linki jiems sėkmingos 
kadencijos.

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
DIENOS

Malonu buvo iš Sydnejaus Apylinkės 
valdybos pirmininko A. Giniūno suži
noti, kad A. Migus sutiko vadovauti 
sekančių Lietuvių Dienų Sydnejuje 
rengimo komitetui. Vist atsiminsite, 
kad A. Migus pirmininkavo pereitam 
komitetui Sydnejuje, kuris 1986 me

1991 • 1992 metų ALB Krašto valdyba. Iš kairės: vicepirmininkas Jūras 
Kovalskis, sekretorė Vida Kabailienė, pirmininkas Viktoras Martišius, narė 
Audronė Stepanienė, iždininkas Vytautas Genys, vicepirmininkas dr. Antanas 
Steponas.

Priėmusios Al.B Krašto valdybos 
pakvietimą susitikimui, šių metų 
vasario 23 - 24 dienomis Canberrojc 
lankėsi Australijos lietuvių Švietimo 
ir Kultūros tarybų pirmininkės Isolde 
Poželaitė - Davis ir Dana Baltutienė.

Naujos Krašto valdybos nariams vos 
pradėjus savo dviejų metų kadenciją, 
buvo svarbu gerai susipažinti su šių 
dviejų ypatingai svarbių veiksnių 
pirmininkėmis ir jų darbais, kadangi 
šios dvi sritys neša svarų įnašą ne tik į 
Australijos lietuvių gyvenimą, bet ir 
atlieka svarbų vaidmenį ryšių su 
Lietuva palaikyme.

Susitikime, kuris truko dvi dienas, 
buvo aptarta daug svarbių klausimų, 
pažvelgta ne tik į praeities, bet ir 
ateities darbus: kas planuojama, kas 
turėtų būti įvykdyta ateityje. Visose 
diskusijose stipriai Jaučiama labai 
pasikeitusi lietuvių Ir Lietuvos šalies 
padėtis, nes 1991 metų kovo 11 dieną 
atstačius Lietuvos nepriklausomybę, 
tiek Lietuvos, tiek išeivijos lietuvių 
veikios padėtis neišvengiamai pasi
keitė.

Diskusijose ypatingas dėmesys buvo 
skiriamas sekantiems klausimams:

- Krašto valdybos finansinės pade 
ties sustiprinimui, švietimo ir kultūros 
veiklos planų efektyviam realizavi
mui;

- atsakingam ir efektyviam svečių 
iš Lietuvos kvietimui;

- jaunų vadovų paramai ir ugdymui;
- jaunų specialistų nuvykimo į 

Lietuvą nuopelnams, reikalingumui.
- Australijos "specialistų" profesi

nių ryšių su Lietuva susitiprlnimui: 
Informuojant apie naujus mokslo 
patobulinimus, išradimus pasaulyje bei 
dalyvavimo konferencijose galimybes, 
reikiamos spaudos parūpinimas prenu-l 
merą to mis, ar suslrašinėjant;

- pastangų įdėjimo, stengiantis 

tais pravedė labai sėkmingas Austrą 
lijos Lietuvių Dienas Sydnejuje. 
Linkime A. Migui sėkmės pasiruošimo 
darbuose.

BALTŲ TARYBOS 
ATSTOVAVIMAS

Trečiuoju Al,B atstovu Baltų 
Taryboje sutiko būti Eglė Žižytė - 
Garrick. Džiaugiamės, kad jaunesnės 
kartos veikėja apsiėmė šias pareigas. 
L. Cox ir V. Patašius sutiko ir toliau 
tęsti savo pareigas. Dėkojame K. 
Stašioniui už sąžiningai atliktą darbą 
Baltų Taryboje per paskutinius aštuo
nerius metus.

Jūras Kovalskis
Krašto valdybos vicepirmininkas 

australų visuomenę supažindinti su 
Lietuva, kultūrinių ir mokslinių asme
nų ar vienetų apsikeitimo koncertais, 
stažuotėmis ir t. t.

- medžiagos teikimo Australijos 
lietuvių archyvui ir istorinio lietuvis 
kos veiklos fiksavimo;

- pasižymėjusių jaunųjų veikėjų 
premijavimo atgaivinimo bei mecena
tų ieškojimo toms premijoms;

- vietinių kultūrinių vienetų skati 
nimo gastrolėms kitose kolonijose.

Isolda 1. Poželaitė - Davis.
Kiekviena aukščiau paminėta tema 

yra sudėtinga, turinti visokių numaty
tų ir nemunatytų keblumų, verta 
pakartotino dėmesio tiek spaudoje, 
tiek diskusijose. Be abejonės, yra ir 
kitų rūpimų klausimų vertų tolimes
nio apsvarstymo.

Krašto valdybos narių nuomone, 
susitikimas su Švietimo ir Kultūros 
tarybų pirmininkėmis laikomas nepa 
prastai vertingu ir kartotinu ateityje. 
Krašto valdybos nariai pasidžiaugė 
pirmininkių entuziazmu Ir puikaus 
darbo dideliais nuopelnais. Belieka 
mieloms bendradarbėms palinkėti ir 
toliau tęsti šį svarbų darbą su ta pačia 
neišsenkančia energija ir pasišventi 
mu.

Statistikos departamentas surinko 
iš įmonių, organizacijų, įstaigų ir 
ūkių duomenis apie Jų ir gyventojų šių 
metų sausio ir vasario mėnesiais 
patirtus nuostolius dėl TSRS okupaci
nės kariuomenės invazijos (ar jos 
grėsmės).

Respublikos ūkiui ir gyventojams 
padaryta 74,9 milijono rublių nuosto
lių. Tai sunaikinto (užgrobto) turto 
balansinė vertė - 69,3 mil. rublių, 
sugadinto turto remontas (atstaty 
mas) - 0,7 mln. rublių, prarasta 
(pagrobta, sunaikinta) finansinių iš
teklių ir vertybinių popierių - 30,8 
tūkstančių rublių. Nepagamintos pro 
dukcijos, neatliktų darbų, nesuteiktų 
paslaugų vertė 2,7 milijono rublių.

Nuostoliai dėl gyventojų sužaloji
mų, traumų įvertinti 1,1 milijono, 
išlaidos, susijusios su gyvybiškai 
svarbių objektų apsauga nuo okupaci
nės kariuomenės Invazijos, - 470 
tūkstančių rublių.

Specialiai iš Paryžiaus
Esu laimingas vėl galėdamas rašyti į 

Lietuvos spaudą, kurioje bendradar
biavau 1939 .- 1940 metais.

Šiuo metu Prancūzijoje dauguma 
žmonių sveikina Baltijos šalių nepri
klausomybės deklaracijas. Vakaruose 
M. Gorbačiovą ir jo politiką palaiko ne 
visuomenė, o vyriausybės. Ir anaiptol 
ne dėl pagarbos bei simpatijos, o 
todėl, kad įsivaizduoja šitaip remią 
arba bent netrukdą "perestroikai".

Lietuvoje esu gyvenęs penkerius 
metus, mano velionė pirmoji žmona 
buvo vilnietė. Artimai susipažinau su 
sovietiniu režimu 1940 - 1941 metais 
Kauno ir Šiaulių kalėjimuose. Pasisekė 
pabėgti, taip išvengiau gulago. Veikti 
l.ietuvos naudai mane skatina ne vien 
prisiminimai, bet ir moralinė pareiga. 
1990 metų kovo 20 dieną su bičiuliu iš 
Sorbonos universiteto, supratę, kad 
užsieniečiai šitaip gali remti Lietuvą, 
įkūrėme universitetų asociaciją "Už 
Lietuvos nepriklausomybę". Ji pa 
traukė nemaža akademikų, universi
tetų rektorių, sovietologų. Mūsų 
tikslas formuoti palankią Lietuvai 
visuomenės nuomonę, remti Lietuvą 
lėšomis, technine mokyklų įranga, 
vadovėliais, žodynais. Lankydamasis 
mūsų komitete, prezidentas V. Land 

LIETUVA ATIDARĖ ARUODUS
Jau kovas ir jau dairomės paukščių, įsižiūrime į dangų, Juostančias kalvas, 

įsiklausome. Pernai, anksčiau nei diplomatai, kovo 11-ąją Lietuvą sveikino 
paukščiai, stebuklingai virš Vilniaus atsiradęs kyburiavo ankstyvas vyturys - 
atgimimo dvaselė. Tomis dienomis malūnsparniai leido melo ir pykčio 
paukščius lapelius. Tik tie jų paukščiai liko bergždi - nėra jiems lizdų 
Lietuvoje.

Šį kovą ne visi musų paukščiai sugrįš. Kai Vilniuje tankai traiškė žmones, 
ties Kuveitu kito galvažudžio paleistame žemės kraujyje - naftoje - skendo ir 
mūsų žiemojantys paukščiai. Paukščio žūtis visada sukrečia. Tai buvo rodoma 
pasaulio ekranuose pakaitomis su Vilniaus teroro vaizdais, kas taip netikėtai 
susiejo Lietuvos ir Kuveito, žmogaus ir paukščio likimą, padarė jį akivaizdų ir 
suprantamą. Tačiau daug mūsų paukščių liko gyvų, nepailstančių, 
neįbaugintų. Tai jų jaunikliai J.ietuvoje išvedami su laisvų kelių atmintimi, 
karta po kartos jie buvo vieninteliai mūsų pasiuntiniai, mūsų diplomatai 
tolimuose kraštuose, kai buvome sukaustyti šaltos priespaudos žiemos.

Prieš metus atnaujinome laisvės ir atgimimo formulę: kovas - vasaris - 
kovas. Tai didžiųjų gamtos, Evangelijų ir tautos įvykių metas. Artojas, 
atgaudamas žemę, Jau laukia savo paukščio gandro, jį pamatęs, atidaro
aruodus. Geroji žinia Jau aplankė mus pernai: Kovo 11 ąją Lietuva po ilgos 
žiemos atidarė aruodus ir pradėjo Nepriklausomybės sėją.

Marcelijus Martinaitis

vii pasaulio lietuvių jaunimo kongresas
Mūsų VIOYfiŽ, TAUTOS STIffiYBŽ
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"Mūsų Pastogė" Nr.16 1991.4.22 pusi. 3

Daugiausia nuostolių - 74,3 mili
jono rublių patyrė miestai, labiausiai 
nukentėjo Vilnius; Jo nuostoliai siekia
74.2 milijono rublių. Kaunas patyrė
44.3 tūkstančių rublių nuostolio, 
Panevėžys 36 tūkstančius, Šiauliai - 
20 tūkstančių rublių, Alytus - 1,7 
tūkstančių rublių, Marijampolė - 61,9 
tūkstančių rublių nuostolių. Iš rajonų 
daugiausia nuostolių patyrė Šilutės 
rajonas - 116,2 tūkstančių, Kauno - 
98,2 tūkstančių, Kelmės - 37,3 
tūkstančių, Kėdainių rajonas - 36,4 
tūkstančiai rublių.

Dėl okupacinės kariuomenės veiks
mų labiausiai nukentėjo ryšiai, Jiems 
padaryta 48,3 milijono rublių nuosto
lių. iš šios sumos 45,7 milijono rublių 
tenka Lietuvos radijui ir televizijai. 
Labiausiai nukentėjo televizijos fil
moteka (21,7 milijono rublių) ir 
techninis centras (18,7 milijono rub-

("Lietuvos rytas")

sbergis mūsų veiklą gerai įvertino, 
išreiškė Lietuvos vardu padėką.

Situacija keitėsi: sukūrėme asocia
cijos grupę "Laisvę Baltijos šalims". 
Sorbonos universitete suburta inter- 
baltų grupė priėmė Lietuvos Respub
likos ministrą D. Kuolį, surengė didelę 
spaudos konferenciją, paskelbė daug 
publikacijų. Neseniai Prancūzijoje 
Baltijos šalis remiančių asociacijų 
konferencijoje įsteigėme koordinacinį 
komitetą. Jis ruošiasi prie sovietų 
ambasados surengti didelę manifesta
ciją.

Mūsų komitetas stengsis teikti 
Lietuvai kultūrinę paramą. Neseniai 
Prancūzijos kultūros ministrui pasiū
lėme paremti .' Lietuvą prancūzų 
kalbos žodynais, gramatikomis, audio 
ir videokasetėmis, nes šių dalykų Jūsų 
mokykloms labai trūksta. Jis pritarė 
minčiai skirti stipendijas Lietuvos 
studentams.

Susilaukęs dėkingumo ir dėmesio iš 
draugų Lietuvoje, mūsų veiklus komi
tetas, kuriame dirba mano žmona, 
geras bičiulis prof. J. Serbat, stengiasi 
paspartinti jūsų ėjimą į laisvę.

Georges Matore 
Sorbonos universiteto 

Garbės profesorius
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DAR VIENAS LAIMĖJIMAS
Kiekvienas žmogus yra savo srities 

menininkas - jis turi nors mažą 
kibirkštėlę kūrybingumo, tegul tik jam 
vienam suprantamą ir apčiuopiamą. 
Kiekvienas žmogus turi ir savo 
pasaulėžiūrą, kurią sutapatinęs su 
savo minties išreiškimu, savo ilgesiu, 
norais, po kiek laiko atranda savo 
kelią, būdą ir, pagal savo pasirinkimą, 
tampa kurios nors srities atstovu - 
mokytoju, inžinieriumi, menininku ir t. 
t.

TaCiau būti geru savo profesijoje, 
žmogui būtina likti ištikimam sau, 
savo įsitikinimams, savo kūrybai.

Mes Adelaidėje didžiuojamės savo 
tarpe turėdami tokią meno atstovę, 
visoje Australijoje pagarsėjusią skulp
torę - Ievą Pocienę, kuri šių metų 
kovo mėnesio 17 dieną laimėjo 1000 
dolerių premiją už savo skulptūrą, 
pavadintą "Omen".

Skulptorė Ieva Pocienė prie savo premiją laimėjsios skulptūros.

1962. metais baigusi Pietų Australi
jos meno mokyklą, ji buvo pirmoji, kuri 
gavo Pietų Australijos diplomą skulp 
tūros specialybėje. Neužilgo naujoji 
skulptorė buvo pakviesta dėstyti 
skulptūrą toje pačioje meno mokyklo
je ir ten dirbo iki 1975 metų.

Skulptorė Ieva Pocienė nesitenkina 
siaura pasaulėžiūra ir ribota aplinka. 
Jos kūrybinga siela veržiasi iš 
užsibuvimo vienoje vietoje, jai būtina 
plačiai keliauti, lankyti muziejus, 
parodas įvairiose pasaulio šalyse, 
pamatyti kitų menininkų kūrybą, jų 
darbus, kad pati nuolat vystytųsi, 
kiltų naujoms idėjoms.

1970 metais nuvykus į Austriją, 
ieva Pocienė baigė bronzos liejimo 
kursus ir ten pat buvo apdovanota 
"Ehren" premija už vieną savo 
bronzos darbą. Gal tai ir nulėmė Ievos 
meno šaką, nes didžiausią laiko dalį ji 
skiria bronzos darbams. Tačiau įvai
riose parodose matome ievos kūrybos 
darbus atliktus iš geležies, akmens, 
cemento, medžio ir kt. Jos kūrybos 
stilių galime priskirti abstrakčiam

LIETUVIŲ BALSAS PERTHE
Klausotės lietuvių balso...
Balso, kuris mus traukia į Lietuvos 

laukus ir miestus; balso, kuris traukia 
lietuvišką dainą, jungiančią senus ir 
jaunus; balso, kuris tebesiekia ir 
reikalauja lietuvių tautos laisvės. 
Taipogi raminančio balso Lietuvos 
sūnų ir dukterų plačiame pasaulyje. 
Balso, kuris kalba Europos seniausiąją 
kalba.

Tai lietuvių balsas!
Radijo programa perduodama sek

madieniais nuo 5 iki 6 vai. vakaro 
anglų ir lietuvių kalbomis, per: 6 EBA
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ekspresionizmui, vėliau ji pereina 
daugiau prie supaprastintų figuraty- 
vinių darbų.

Kiekvienais metais randame Ievos 
Pocienės darbų įvairiose parodose. Ji 
yra surengusi ir dešimtį savo persona 
linių parodų, ieva niekada nesistengia 
patenkinti publiką, ji savo kūryboje 
išreiškia savas idėjas ir kuria savotiš
kus darbus. Tačiau jos darbai žmo 
nėms yra artimi savo mintimis, 
išraiška, jos parodos gausiai lankomos 
ir patiria sėkmę.

Adelaidės gyventojai visai netoli 
miesto centro Light Square gėrisi 
Ievos Pocienės bronzine skulptūra 
"Catherine Helen Spence", kurią 198(1 
metais atidengė Anglijos karalienė 
Elizabeth 11 ir levai Pocienei tarė 
gražų pagyrimo žodį. Užsakymą šiai 
skulptūrai atlikti Ieva Pocienė laimėjo 
prieš kitus tris menininkus.

Tarp kitų didesnių darbų Ieva yra 
padariusi Hectorville katalikų bažny
čios stacijas, lietuviams žinomą 
skulptūrą "Eglė žalčių karalienė" 
Canberros parke, paminklą žuvusiems 
kariams Adelaidės lietuvių namuose, 
šv. Kazimiero reljefą ir pagrindinio 
altoriaus vitražo projektą Adelaidės 
šv. Kazimiero lietuvių bažnyčioje.

Paskutinysis laimėjimas parodė, jog 
nebūtinai reikia didelių ar sudėtingų 
meno kūrinių premijai laimėti. Daž
niausiai minties išraiškos paprastumas 
sulaukia neabejotino meno žinovų 
dėmesio. Skulptūra "Omen" giliai 
išreiškia šio meto pasaulio grąsą 
žmonijai ir įtampą, kurią paskutiniu 
laiku išgyvename.

Be šios premijos Ieva Pocienė yra 
laimėjusi dar kitas šešias.

Sveikiname mūsų menininkę ir 
dėkojame, kad savo kūrybiniu polėkiu, 
savo sukurtomis meno formomis ne tik 
praturtina meno pasaulį, bet ir garsina 
lietuvių vardą Australijoje.

Elena Varnienė

KM, 95.3 FM. Praleiskite šią valandą 
su mumis, besiklausydami šio balso.

Šiais žodžiais prasideda Vakarų 
Australijos lietuvių radijo valandėlė, 
kurią labai energingai ruošia ir 
perduoda Perho lietuvių bendruome
nės jaunesnieji nariai. Galbūt per 
apsirikimą atsidūriau Pertlio naujau
sioje radijo stotyje, kur tikėjausi 
išvysti didelį naują pastatą, bet teko 
įeiti į seną, tam reikalui perdirbtą 
namą, kurio viename mažame kamba
rėlyje spiečiasi mūsų radijo valandė 
lės darbuotojai.

pusi. 4 —

Kiekvieną šeštadienį, aštuntą va
landą ryto, kada didesnė dalis jaunų 
žmonių apsiverčia lovoje ant kito 
šono, mūsų radijo valandėlės darbuo 
tojai suvažiuoja iš tolimesnių prie 
miesCių, paruošti transliavimui pro
gramą mūsų Pertho lietuviams, kad 
šie galėtų nors trumpą laiką pasi
džiaugti lietuviškais žodžiais, išgirs 
tais radijo bangomis.

Garsui apsaugoti Izoliuotame kam 
barelyje net septyni žmonės tilpo 
(kaip silkės bačkoje), tačiau visi 
pasiruošę papildyti programą. Kiek
vieno rankoje popieriaus lakštas 
įvyniotas į plastiką - kad nešnabž 
dėtų, kad nesugadintų perduodamus 
bangomis garsus, kitaip... labai stipriu 
žvilgsniu į nusikaltėtį pasižiūri Euge 
nijus Stankevičius, kurio žinioje visi 
techniniai mygtukai (tik jis žino kurį 
ir kada reikia paspausti). Gi valandė 
lės vedantysis nemažo ūgio (daugiau 
šiai kambario vietos užimantis) Vy . 
tautas Radzivanas, tik pirštu parodo 
kurio dabar eilė pateikti jo parengtus 
pranešimus, žinias, išvadas. Vytautas 

puikia lietuvių kalba ir radijui 
tinkamu balso tembru, nuteikia klau 
sytojus laidai, pritaikydamas tinkamus 
tai laidai klausimus.

Petras Čekanauskas mūsų politi
nių reikalų žinovas papasakoja apie 
savaitės politinius įvykius. O žinių bei 
faktų jis turi begales... Kristina 
Repševičiūtė "užsienio žinių korės 
pondentė", perduoda mums išklausy 
tas ir sutrumpintas Vilniaus radijo bei 
Laisvosios Europos Balso paskutiruas 
žinias anglų ir lietuvių kalbomis. Lena 
Davis visuometsu pakilia nuotaika 
supažindina skaitytojus su lai dienai 
skirta programa (deja, mes jos 
netekome. Lena išvyko į Melbourną. 
Tikimės, kad laikinai.). Lenai nepasi
duodamas, kitą dalį rimtai atlieka 
Jonas Stankevičius. Dažniausiai, dar 
koks nors specialiai pakviestas sve
čias telpa kambarėlyje, kurį Vytautas 
Radzivanas mandagiai, bet išsamiai 

išklausinėja, jei svečias nėra labai 
iškalbus. Laikas brangus. Negalima 
leisti gaišinti brangaus laiko.

Vos lik peržengus kambarėlio 
slenkstį, visų akys nukrypo j mane, ir 
visų pieštai pakilo prie lūpų ■ ženklas

LIETUVA STATISTIKOJE
l.ietuvos statistikos departamento 

duomenimis, šių metų pradžioje mūsų 
krašte buvo 3,752,000 gyventojų. Per 
metus respublika pagausėjo 28,000 
gyventojų. Natūralus prieaugis sudarė
16.700 žmonių. Gimė 56,400, o mirė
39.700 žmonių. Gimstamumas, paly 
ginti su 1989 metais, nepakito, sudarė 
vidutiniškai 15.1 gimusioje tūkstančiui 
gyventojų. Mirtingumas kiek padidėjo

nuo 10,3 iki- 10,6 mirusiojo 
tūkstančiui gyventojų.

Pernai Vilniuje buvo 592,500 gy
ventojų, Kaune - 429,700, Klaipėdoje 
■ 206,200, Šiauliuose 147,600, 
Panevėžyje 129,000, Alytuje - 
74,900.

Prisiminsime, kad gyventojų sura- ■ 
šymo duomenimis, 1989 metais Lietu
voje gyventa 3,690,000 žmonių 
(3,674,802 nuolatinių gyventojų. 
Maždaug prieš dešimtmetį mūsų 
krašte buvo beveik 300,000 žmonių 
mažiau. Pažymėtina, kad gyventojai 
senėja, pavyzdžiui, prieš metus 60 
69 metų amžiaus žmonių Lietuvoje 
būta 320,600, o 1979 m. • 226,000; 
aštuoniasdešimt ir vyresnių • 96,9000 
(1979 m. 67,900).

Pastaraisiais metais Respublikoje 
buvo 239,000 moterų ir 36,000 vyrų 
našlių.

Mažėja vyrų ir moterų skaičiaus 
skirtumas: 1970 motais buvo: 1,000

Vytauto Didžiojo universiteto profe 
sorė amerikietė Liucija Baškauskaitė, 
pasižymėjusi uolia talka Lietuvos 
radijui ir televizijai tragiškomis sausio 
mėnesio dienomis. Ji anglų kalba 
informavo pasaulį apie karinius sovie
tų išpuolius Vilniuje.

Nuotrauka A. Garmutės

tylėti! Tai ne taip jau lengvas 
uždavinys, bet, ne į savo vietą 
įsibrovus, reikėjo klausyti. Taigi, 
valandą Iškentėjus suspaustom lūpom, 
noriu visiems Pertho lietuviams (ir ne 
tik Pertho) pasakyti, kad visi turėtu 
me šį bičiulių avilį aplankyti ir 
pamatyti kiek ten laiko bei darbo 
įdeda mūsų jauni žmonės. Tada tikrai 
netektų išgirsti iš bendruomenės 
narių: "oi, ne! Šį sekmadienį nesi 
klausiau... užmiršau... (o gal ir nelabai 
įdomu...)".

Patarčiau visiems, kaip skautukai, 
užsirišti mazgelį, kad prisimintume 
kiekvieną sekmadienį, 5 valandą po 
pietų, įsijungti radijo aparatą ir 
pasiklausyti, ką tie jauni žmonės yra 
paruošę mums šią savaitę. Jų darbas ir 
pastangos tikrai verti mūsų pagarbos, 
taip pat moralinės ir finansinės 
paramos.

V. Repševičienė

moterų 884 vyrai, 1989 m. 1,000 - 
898. Tais pačiais metais Lietuvoje 
gyveno 1,942,500 moterų ir 1,747,200 
vyrų. Miestuose buvo 2,509,300 žmo 
nių (1970 m. 1,571,710) kaimuose 
1,180,500 (1,556,5).

Yra 524 ilgaamžiai, sulaukę 100 ir 
daugiau metų (422 moterys ir 120 
vyrų). Miestuose 226 (172 moterys 
ir 54 vyrai), kaimuose 316 (250 
moterų ir 66 vyrai) ilgaamžių.

ATITAISYMAS
Keturioliktame "Mūsų Pastogės" 

numeryje išspausdintame straipsnyje 
"Vadovų vertinimas Europoje" pada
ryta klaida. Turėjo būti:

"Rusijoje prezidentas G. Bush 
surinko 6,7 balus iš galimų 10 - ties. 
Prezidento M. Gorbačiovo reitingas 
3,8, o tuo tarpu jo varžovo B. Jelcino - 
5,5 balų.

"Lenkijoje prezidentas G. Bush 
aukščiau vertinamas, negu Lenkijos 
prezidentas Lech Valensa - santykiu 
7,4 prieš 5,3 balų. Vengrijoje prezi
dentas G. Bush gavo 7,3 balų reitingą, 
o Vengrijos prezidentas - tik 4,8".

Dėl klaidos straipsnio autorių 
atsiprašome.

Redakcija
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PRISIMENAME EMILIJĄ ŠEIKIENĘ
Turbūt visus žmones kas nors 

atsimena, bet yra žmonių, kuriuos 
atsimena labai daug kas. Toks žmogus 
buvo Emilija Šelklenė.

Atsimena ją Seimą ir draugai, ir tie, 
kuriems teko su ja dirbti, tie, kuriuos 
palietė jos širdies šiluma, tie, su 
kuriais ji džiaugėsi ir liūdėjo, ir tie, 
kuriems ji padėjo. Jos draugai buvo ir 
sveiki, darbingi žmonės, ir paliegę, 
vieniši, gyvenimo priblokšti. Nelengva 
su tokiais draugauti, bet Emilija 
mokėjo pasinerti | jų bultj, pergyventi 
jų nelaimes ir juos pagloboti, paguos
ti. Iš kai kurių invalidų lankymo ji 
grįždavo visiškai išsisėmus, | save 
suėmus dali jų skausmo, o po kurio 
laiko vėl traukdavo | varganą jų 
pastogę. "Apie ką tu su jais kalbi?", 
klausiau. "Aš jiems leidžiu išsikalbė
ti", atsakė. Taip, pagalvojau, ir jų 
klausydama Tu nieko nepraleidi ne
girdom, bet viską kartu su jais 
pergyveni.

Emilija mokėjo ir džiaugtis - 
pasveiko ligonis, pavyko sutvarkyti 
žmogui pensijos reikalus, ar buto, kas 
nors padėkojo, pražydo gėlė, atėjo 
laiškas, gražiai paruoštos vaišės, ar 
pavykęs renginys viskas ją džiugino.

Kur pasisekimas priklausė nuo (dėto 
darbo, Emilija tą džiaugsmą užsidirb 
davo, nes kiekvienas dalykas būdavo

apgalvotas, suplanuotas, rūpestingai 
paruoštas, kruopščiai įvykdytas.

Kas Melbourne bent ką nors 
bendruomenei, ar kokiai organizacijai 
yra dirbęs, tas dirbo, ar bendradarbia
vo ir su Emilija. Ilgametė chorų 
dainininkė, moterų seksteto dalyvė, 
sutartinių giedotoja, deklamuotoja ir 
(vairių renginių dalyvė - ji buvo ir

scenoje, ir už scenos, ir klube, ir 
virtuvėje. Ir jeigu Emilija pasakydavo, 
kad padarys - galėjai būti tikras, kad 
padarys. Ir pasižadėti, įsipareigoti ji 
nevengdavo. Todėl mūsų organizaci
jos savo narių tarpe ne kartą yra 
turėjusios Emiliją: Apylinkės valdyba, 
Lietuvių Dienų komitetas, Dainos 
sambūris, Socialinės globos draugija, 
V. U. bibliotekos bičiuliai. Ji pradėjo 
organizuoti ir šalpą Sibiro tremti 
nlams. Joks darbas Jai nebuvo per 
prastas. Net ir mūsų jubiliejinės salės 
plytos kai kurios Emilijos rankomis 
valytos.

I kiekvieną darbą ji (dėdavo visą 
save, bet niekada neužmiršdavo savo 
šeimos. "Kada Tu spėji?", klausiau. 
"Nesvarbu kada, bet kai šeima grįžta 
namo, tai ir namas turi būti sutvarky
tas, ir maistas turi jų laukti kitaip gi 
negalima".

Emilijos širdis buvo talpi - pilna 
meilės šeimai, Lietuvai, žmonėms.

Ne Emilijos charakterio bruožas 
buvo iškelti baltą vėliavą ir pasiduoti, 
o vis dėlto, ilgai kovojusi, turėjo 
kapituliuoti prieš negailestingą ligą. 
Netekome jos pernai, balandžio 28 - 
ąją d. Mūsų bendruomenėje Ji liks 
viena iš tų žmonių, kurių neužmiršta
me.

A. K.

TRUMPAI 
IŠ VISUR

Žiniomis iš Vatikano sluoksnių, 
popiežius Jonas Paulius II sekančiais 
metais numato apsilankyti Sovietų 
Sąjungoje. Balandžio mėnesi jis pa
skyrė šešis lotynų apeigų katalikų 
vyskupus Sovietų Sąjungai (Rusijos, 
Gudijos ir Kazachstano katalikams).

*
Nepriklausoma pasiskelbusios Gru

zijos respublikos parlamentas (steigė 
valstybės prezidento postą, | kuri 
pirmuoju prezidentu išrinko parla
mento pirmininką Zviad Gamsachur- 
diją. Vėliau šiais metais numatyti 
tiesioginiai Gruzijos prezidento rinki
mai.

*
Nuo balandžio 8 dienos Lenkijos 

piliečiams nereikia vizų lankantis 
Vokietijoje, Prancūzijoje, Italijoje ir 
Beneliukso kraštuose, jei jų vizitai 
netruks ilgiau, kaip tris mėnesius.

Pirmąją savaitę, masiškai pasinau
doję 'nauja galimybe, kai kur lenkų 
turistai susilaukė vokiečių neonaęių 
protesto demonstracijų.

*
Garlaiviui - keltui išplaukiant iš 

Livorno uosto | Sardiniją, rūke jis 
susidūrė su stovinčiu tanklaiviu. Kilus

* SKAITYTOJŲ LAIŠKAI *
Gerbiamas Redaktoriau.

VIETOJ

susikrimtęs dėl tokios menkos 
visos Australijos lietuvių paramos 
sausio 13 ■ sios didvyriams, kurie savo 
ryžtu ir kraujo auka sudrebino 
Sovietų Sąjungą, o gal ir pasauli, labai 
apgailestauju. Surinktoji suma, ko 
gero, neapmokės motorinio vežimėlio 
net ir vienam Invalidui.

Mes taip persėmėme modernizmu, 
kuris nieko gero neatneš, ir tai 
matome.

Pridedu tris čekius:
1. Sausio 13 fondui 5.050 dolerių, iš 

kurių 1000 dolerių skiriu Vilniaus 
buveinės tarnybai, kavai, cukrui ir 
pieno milteliams, o taip pat 1000 
dolerių Vytautui Landsbergiui 
reprezentacijos reikalams, 500 dole
rių sužeistam Jaunuoliui, kurio nuo 
trauka prieš keletą savaičių buvo 
įdėta į "Mūsų Pastogę", 500 dolerių 
skiriu moteriai, kuri stovėdama deši 
nėję televizijos ekrano pusėje, prieš 
tankams paleidžiant ugn|, garsiai 
šaukė: "Lie - tu • va! Lie tu - va!"

2. 1000 dolerių skiriu Algiui 
Taškūnui, buvusiam "Baltic News" 
redaktoriui, kuris žinojo ką darė ir 
savo darbą užbaigė sėkmingai. Tai bus 
jam paramą sekančiam jo projektui.

3. 60 dolerių čekis skirtas "Mūsų 
Pastogės" prenumeratai, mokestis už 
penkis loterijos bilietus ir spaudos
reikalams.

C. Čekanauskas, 
Narrogln, West Australia

Gerbiamas Redaktoriau,
Gavau net keturis "Mūsų Pastogės" 

numerius tą pačią dieną. Apgailėda
mas turiu Jums pranešti, kad laikraš 
člo nesu užsisakęs. Nebegaliu skaity
ti. Esu 85 metų senis ir beveik aklas. 
Daugiau lietuvių Shefflelde nėra, 
taigi ir atiduoti nėra kam. Prašau, 
būkite malonūs, supraskite, kad tai 
būtų tik bereikalingas taip sunkiui 
surenkamų lėšų eikvojimas, be jokios 
naudos kam nors. Kol galėjau, aš jj su 
malonumu skaičiau. Puikus laikraštis 
visais atžvilgiais.

Aš net finansiniai negaliu jūsų 
paremti, nes turiu šelpti iš Sibiro 
grįžusius savo vaikus ir suluošintas 
seseris. Turiu nuolatinius prašymus iš 
Lietuvos.

Su pagarba ir geriausiais linkėjimais
K. Vilkonis, Anglija

gaisrui,' liepsnose žuvo 140 italų 
keleivių ir Įgulos narių. Tanklaivio 
(gula išsigelbėjo, tačiau iš važiavusių 
keltu išliko tik vienas jūreivis.Gf-T.lC

pagerbdama |
KUDŽIU, )

vieloje gėlių. 20 dolerių aukoju-) 
"Mūsų Pastogei". |

Jadvyga Petronienė k Po tris dienas trukusio gaisro, laivas
nuskendo, tačiau palieta nafta sudaro

§ didžiuli pavojų prancūzų Rivjerai. 
Laimė, kad didelė išlietos naftos dalis 
sudegė.

Su gilia užuojauta
A.A. ANDRIŲ

Didžiulis 109.000 tonų talpos Kipro 
tanklaivis po sprogimo užsidegė 
Genujos (lankoje, paliedamas apie 
pusę savo krovinio.

VILNIUS
Jau dešimt dienų prie sovietų § 

desantininkų užgrobtų Spaudos rūmų § 
Vilniuje badauja leidyklos profsąjun § 
gos komiteto pirmininkas Pranas ) 
Jatkevičius. >

Karlu su juo badavo spaudėjas J 
Albertas Taluntis ir Panevėžio "Ekra
no" inžinierius konstruktorius Ro 
mualdas Labanauskas. Prano akcija 
domisi Japonijos, Belgijos, Lenkijos, o 
taip pat ir demokratinių Rusijos 
leidinių žurnalistai.

Alfonsas Stabingis

Gerbiamas Redaktoriau, 
kalbėjausi su Jūsų 77 motų amžiaus 

tautiečiu, iškentėjusių vokiečių ir 
rusų okupacijas. Jis geras mano 
draugas, tikras patriotas lietuvis. 
Mačiau jį labai sujaudintą, skaitant 
apie sovietų armijos nekaltų žmonių 
žudynes Vilniuje.

Mano šeima Ir aš esame australai. 
Norime išreikšti mūsų pagarbą žuvu
sioms didvyriams ir skiriame 20 
dolerių auką fondui "Pagalba Lietu - 
vai”.

Telaimina Dievas žuvusių šeimas.
N. Brennan, Cuballing, 

West Australia
Lietuva, 1990 gruodžio 2

juodajam PRANAŠUI
Kranksėdamas savo tėvynę išduodi, 
Jos laisvę parduoti lyg Judas rengies, 
Lyg šakalas loji. Naiviems tu meluoji, 
O lauki sovietai tau rubli Išties.

Tu niekini viską, kas Lietuvai šventa, 
Kranksi,* kad mūs laukia badas, mirtis, 
Kad mums su sovietais gyvent amžiais lemta 
Ir nori tėvynei, kad būtų mirtis.

Tau ploja "platforma", tau plos išdavikai 
Ir kranksi kranklių iš patamsių būrys, 
Draugais tavo tapo nuožmieji smogikai 
Ir tu šmeižt tautą, tu skatini vis.

Buvai tu striboku, stribu visad liksi, 
Prie kryžiaus tėvynę tu šiandien kali. 
Tu tautai išdaviku amžiais paliksi, 
Nors šiandien didvyriu save vadini.

Šešių Jugoslaviją sudarančių res
publikų prezidentai po ilgų derybų 
priėmė nutarimą pravesti referendu- 

Ž mus atskirose respublikose, atsiklau- 
įį slant, ar respublika nori pasilikti 
§ Jugoslavijos sudėtyje.

Slovėnijoje tokio referendumo per
eitų metų gruodžio mėnesį metu buvo 
pasisakyta už nepriklausomybę. Slo
vėnija numato pasiskelbti nepriklau
soma šių metų birželio mėnesio 26 
dieną. *

Turkijos parlamentas panaikino iki 
į§ šiol veikusį įstatymą, draudžiantį 
Į § kalbėti kurdiškai. Taip pat sušvelninti 
? nuostatai, draudžią komunizmą bei 

i J islamo fundamentalizmą. Iš kalėjimų 
B x lygtinai paleidžiami 43 tūkstančiai 
IĮ kriminalinių ir politinių kalinių, 
k suspenduojant bausmes.
1 § Parlamento nutarimai pravesti 
IĮ § Turkijos prezidento Turgut Ozai 
k § pastangomis.
n/ § Spaudžiama viešosios nuomonės, 
L § JA V vyriausybė ėmėsi kurdų gelbėji- 
B § mo žygių. Irakas įspėtas nesiimti
I § karinių veiksmų prieš kurdus | šiaurę 
Į ) nuo 36 paralelės •
B | Irako pietuose JAV ginkluotosios 
» ? pajėgos pradėjo evakuoti užimtą 
į J Irako teritoriją. Kelios kuopos Jungti- 
8'^ nių Tautų kariuomenės bei neginkluo- 
ĮĮ ti kariniai stebėtojai užima neutralią 
į iį zoną l šiaurę nuo Kuveito sienos.
f §
II § Virš milijono kurdų pabėgėlių, 
L § peržengusių Turkijos ir Irano sienas, 
S Vtebekenčia badą ir šaltį. Neatslžvel- 
I j giant I pastangas aprūpinti juos 
į ^būtiniausiais reikmenimis, daug kas- 
B Įdien miršta, ypač vaikai ir senesnio 
■L t amžiaus žmonės.

§
§
§
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LIETUVOS IRKLUOTOJAI AUSTRALIJOJE
Lietuvos irkluotojai, tęsdami savo 

viešnagę Australijoje, kovo 16 dieną 
dalyvavo Melbourne miesto "Mercan 
tile" klubo regatoje Yarros upėje. Po 
sunkių, bet sėkmingų pasirnošiamųjų 
ir pusfinalinių plaukimų, lietuvių 
keturvietė finale, stebint tūkstan
čiams žiūrovų, daugiau kaip 10(10 
metrų atkarpoje pirmavo prieš praė 
jusiu metų pasaulio Čempionus 
"Mercantile" ir Meibourno universite 
tų jungtinę įgulą. Ir tik baigiant 2000 
metrų distanciją, labiau patyrę ir 
vyresni amžiumi australai laimėjo per 
vienos valties ilgį. 'I’q patį vakarą 
Meibourno Lietuvių Bendruomenės 
namuose įvyko Lietuvos irkluotojų 
susitikimas su iškvietėjais "Power 
House Rowing Club" sportininkais ir 
vietos lietuviais. Vakaras buvo puikiai 
organizuotas, įdomus ir nuoširdus. 
Pasikeista dovanomis ir šaunių vaišių 
metu suvalgytas iš Lietuvos atvežtas 
Šakotis.

Kovo 23 dieną Carrums vykusioje 
"Banks" regatoje dalyvavome aštuon- 
vietėje, vienoje įguloje su "l’HRC" 
irkluotojais. Čia kartu, be atvykusių 
R. Aušinskio. K. Bukio, A. Bergaudo ir 
R. Girtauto, iš Meibourno lietuvių 
buvo Rolandas Baltutis, finaliniame 
plaukime po atkaklios kovos, labai 
stipriai aštuonvietei Iš Geelongo 
pralaimėjome per nepilną valties ilgį.

Balandžio 1 dieną atvykome Ade 
laidėn. Čia buvome labai šiltai sutikti 
vietinių lietuvių ir pas juos apgyven 
dinti. Jau balandžio 3 dieną prasidėjo 
Australijos čempionatas, į kurį atvyko 
virš 500 geriausių irkluotojų iš viso 
žemyno, tame tarpe ir keturi lietuviai. 
Po beveik dviejų mėnesių praleistų 
Melbourne, mūsų vaikinai, dalyvavę 
net aštuoniose regatose, buvo tikrai 
pasiilgę Lietuvos, savo artimųjų ir po 
daugybės įspūdingų susitikimų, jautė 
si pavargę, tuo labiau, kad šiuo met ų 
laiku nepripratę dalyvauti varžybose 
(Lietuvoje dar tik prasideda pavasaris 
ir tirpsta ledai). Australijos irkluoto 
jai šiuo laikotarpiu yra pačios 
geriausios sportinės formos. Dalyvau ■ 
Ii pradėjome trijose valčių klasėse, t. 
y. - dvivietėse ir keturvietėse su 
vairininku ir keturvietėje be vairinin
ko. Atrodo, neįvertinome savo nuo
vargio ir pernelyg daug norėjome 
šiose neįprastose klimatinėse sąlygose 
pasiekti pergalių. Todėl vaikinai 
nebesugebėjo parodyti pilno pajėgumo 
ir geriausia užimta vieta keturvie
tėmis be vairininko finale buvome 
ketvirti. Nugalėtojams pasaulio čem 
pionams šį kartą pralaimėjome truputį 
daugiau, kaip per dviejų valčių ilgį. 
Mos treneriai iš šios pamokos darysi 
me išvadas, tuo labiau, kad Europoje 
laukia naujas irklavimo sezonas.

Dalyvavimu regatose ir viešnage 
esame labai patenkinti. Pasiekėme 
pergalių, garsinome Lietuvos vardą, 
dalyvavome lietuvių bendruomenės 
susitikimuose, įvairiose ekskursijose, 
daug pamatėme, daug papasakojome 
apie Lietuvą ir jos kovą dėl Nepri
klausomybės. Musų irkluotojų ben
dravimas su "l’HRC" davė naudos: jie 
kai ko pasimokė iš mūsų, mes iš jų. 
Bendradarbiavimą tęsime ir toliau. 
Šių metų birželio - liepos mėnesiais į 
Lietuvą atvyks ašt.uoni "Power House 
Rowing Club" sportininkai. Savo 
viešnagės metu su lietuviais jie
"Mūsų Pastogė" Nr.16 J991.4.22

dalyvaus regatose ne tik Lietuvoje, 
bet ir Latvijoje, Estijoje, Suomijoje. 
Juos ruošiamės gerai priimti, pilnai 
Išlaikyti. Suruošime jiems ekskursijų į 
Maskvą ir kitur, tik neturėsime 
australų bendruomenės Lietuvoje, 
kuri jais rūpintųsi, kaip mumis 
rūpinosi Australijos lietuviai.

namuose. Posėdžio metu apsvarstyti 
visi parengiamieji reikalai. Šios žaidy 
nės vyks Auburn krepšinio stadione. 
Per abi šventės dienas bus žaidžiamas 
krepšinis ir tinklinis. Šeštadienio 
vakare Lietuvių namuose vyks šių 
žaidynių "Pabaltiečių balius". Jo 
metu bus draugiškai pabendraujama su 
visais pabaltiečiais ir Jų svečiais.

Žaidynių rengėjai tikisi sulaukti 
nemažai svečių ir iš kitų miestų. 
Žaidynėse bus leidžiama dalyvauti ne 
tik rinktinėmis, bet ir atskiromis 
komandomis, sudarytomis iš atskirų 
miestų sporto klubų, o tai leis 
žaidėjams sužaisti daugiau rungtynių. 
Jei iš kitų miestų nesusidarytų pilnos 
komandos, žaidėjai galės žaisti Syd- 

Nuotraukoje iš kairės: Airidas Bergaudas, treneris Liudas Mileška, Robertas 
Girtautas, Rimantas Aušinskis, Ričardas Bukys, Vytautas Briedis. L. Milešką 
s.ciiana ’l’HRC" prezidentas Geoff Lowe.

Kaip Lietuvos tautinio olimpinio 
komiteto vykdomojo komiteto sporto 
federacijų komisijos pirmininkas bu
vau asmeniškai susitikęs su Tarptauti - 
nio olimpinio komiteto viceprezidentu 
Mr. Kevan Gosper AO. Pokalbis vyko 
beveik vieną valandą ir buvo kalbėtasi 
apie Lietuvos sportininkų dalyvavimą 
tarptautinėse varžybose, ypatingai 
Barcelonos olimpiadoje 1992 metais. 
Kaip žinia, šių metų vasario mėnesį į 
Lietuvą, Latviją ir Estiją turėjo 
atvykti speciali Tarptautinio olimpi 
nio komiteto komisija, o gegužės 
mėnesio pabaigoje Tarptautinis olim 
pinis komitetas savo posėdyje svarstys 
šių šalių sportininkų dalyvavimą 
olimpinėse žaidynėse. Taip pat teko 
lankytis Viktorijos valstijos Sporto ir 
rekreacijos departamente, kur susipa
žinau su jo veikla ir tikiu, kad kaip ką 
bus galima taikyti Lietuvos sportinių 
organizacijų veikloje.

Esame nepaprastai dėkingi Mel
bourne ir Adelaidės lietuviams, kurių 
visų pavardžių tiesiog neįmanoma 
išvardinti, tiek .daug jie prisidėjo prie 
mūsų globos ir nuoširdžių susitikimų. 
Didelis, didelis Jums ačiū, mieli 
tautiečiai.

Dabar visa Lietuva Jaukia kuo 
daugiau Jūsų, atvykstant į IV Pasaulio 
lietuvių sporto žaidynes. Jų metu mes 
visi dar kartą pademonstruosime mūsų 
vienybę visų bendrame siekyje - 
visiškos Lietuvos Nepriklausomybės. 
Tikiu, kad pasaulis ir mūsų laisvės 
priešai vėl turės progos įsitikinti 
tvirtu Lietuvos žingsniu pasirinktame 
laisvės kelyje.

Vytautas Briedis

PABALTIEČIŲ ŽAIDYNĖS

Šių metų Pabaltiečių sporto šventė 
įvyks Sydnejuje, birželio mėn. 8 -■ 9 
dienomis. Šios šventės rengėjai, kurių 
komitetą sudaro du estai, vienas latvis 
ir du lietuviai - Petras Andriejūnas ir 
Betina Migutė, posėdžiavo Lietuvių
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nejaus komandų sudėtyje. Daugiau 
informacijos suteiksime vėliau, tačiau 
jau dabar kviečiami visi sporto 
mėgėjai ir koviečių rėmėjai gausiai 
dalyvauti šiose žaidynėje, savo daly
vavimu paremiant lietuvius ir paben 
draujant su visais linksmame pabaltie 
čių baliuje Lietuvių namuose. Tad, 
laukiame visų.

„KOVO“ KLUBE
JUBILIEJINIS BALIUS

Net sunku patikėti, kad jau prabėgo 
keturiasdešimt Sydnejaus "Kovo" gy
vavimo metų. O. rodos, dar taip 
neseniai buvome susirinkę į Camper 
down parapijos salę ir įsteigėme 
dabartinį "Kovą", pakeitusį tik metus 
egzistavusi Sydnejaus sporto klubą, 
kuris tada buvo pirmuoju lietuvių 
sporto klubu Australijoje. Metų tėkmė 
i Anapilį pasiėmė ir didžiąją dalį 
pirmosios "Kovo" valdybos pirmąjį 
"Kovo" pirmininką A. Ustjanauską, 
buvusį Australijos krepšinio rinktinės 
kapitoną V. Šutą, iškilųjį Lietuvos 
sportininką ir aktyvų "Kovo" darinio 
toją VI. Daudarą, savanorį kūrėją J. 
Kapočių. Liko iš pirmosios valdybos 
tik Lietuvos laikų sportininkas, šiuo 
metu žaidžiantis šachmatais, kuris ir 
šiais metais ruošiasi dalyvauti IV 
Pasaulio lietuvių sporto šventėje bei 
atstovauti joje Australijos lietuvius 
sportininkus, VI. Šneideris ir buvusi 
moterų vadovė L. Makarovaitė - 
Juškevičienė. O kiek per tuos ketu 
riasdešimt metų buvo tik klubo 
pirmininkų, jau nekalbant apie valdy 
bų narius ir daugiau nei tūkstantį 
buvusių aktyvių sportininkų, klubui 
nusipelniusių Garbės narių. Visus juos 
jungė lietuviškoji sportinė garbė ir 
žaliai baltos koviečių spalvos. Šian
dien jau trečioji karta gina šias 

„KOVO“ Jubiliejinis Balius gegužės mėn. 11 d., 
šeštadienį, 8 v. v. Lietuvių Klube, Bankstowne

spalvas, Jie net nėra matę savo tėvų ir 
senelių gimtinės, bet su pasididžiavi
mu eina jų pėdomis ir jaučiasi išdidūs 
būdami koviečiais.

Gegužės 11 dieną sporto klubo 
“Kovo" valdyba rengia jubiliejinio 
paminėjimo bailų, įvyksiantį Sydne
jaus lietuvių, namuose. Čia bus 
trumpai paminėtas gražus jubiliejus, 
prisimintos prabėgusios dienos, pa
bendrauta su sportiniu lietuvių jauni
mu. Todėl šią dieną kiekvieno 
koviečio pareiga būti ir vėl su 
"Kovu". Laukiame visų.

Antanas Laukaitis

PAVYKUSI IŠVYKA
Kovo 16 dieną Sydnejaus sporto 

klubas "Kovas" buvo surengęs vyno 
ragavimo išvyką į Hunter Valley 
vynuogynus ir ten esančias vynines. 
Labai gražus rytas, saulei tik patekė
jus, išlydėjo koviečius ir jų rėmėjus iš 
Lietuvių namų. Autobusas buvo pilnas 
svečių. Tik palikus paskutinius Sydne 
jaus priemiesčius, sportininkės visus 
vaišino bandelėmis ir vaisių sultimis, 
kas kelionės pradžiai suteikė nepa
prasto jaukumo. O bevažiuojant jau 
vyninių laukų keliais, atsivėrė puikūs 
vaizdai, įprastą miesto aplinkų pakei 
tę į ramią ir gražią kaimo ramybę, akį 
veriančius vynuogynus. Atvykus į 
pirmąją vyninę "Tyrelis", keliautojai 
tuoj ėmė ragauti skanumynus, tik. 
vadovai perspėjo, kad, norint apžiūrė
ti kitas vynines, būtina užsiregistruo
ti. Bet sumaniųjų koviečių Betinos, 
Danos ir Snaigės šypsenos ir apsukru
mas paveikė tų vyninių vadovus ir visi 
mūsų svečiai galėjo laisvai bei 
nemokamai keliauti toliau, pabūti kitų 
vyninių svečiais. Garsioje "Linde 
mans" vyninėje mums parodė visus 
įrengimus, papasakojo apie šios vyni 
nės istoriją ir pavaišino. Priartėjus 
vidudieniui ir paragavus keleto rūšių 
vyno, visi pasijuto jau praalkę. 
Sustojus taip vadinamam "Hungerford 
Hill", profesionalus "Kovo” iešminių 
kepėjas Vytas Burokas ir čia pade 
monstravo savo aukštą meistriškumą, 
kitiems komiteto nariams teko pa-- 
ruošti kitus iešminės priedus. Gerai 
koviečių pamaitinti, jau ne visi 
svečiai norėjo lankyti šios vietovės 
vyninę. Kitiems jon nuėjus, likusieji 
maloniai kaitinosi saulėje, džiaugėsi 
gražia aplinka. Paskutinis šios dienos 
vizitas buvo į "Leksniks" vyninę. Čia 
ir vėl vaišinomės skaniuoju vynu, tik 
ne visi jau pajėgė juo vaišintis. 
Greičiausiai, dėl to buvo kalti skanūs 
Buroko kepti mėsos kepsniai ir vynui 
vietos nebeliko.

Bevažiuojant atgal į namus, visų 
nuotaika buvo tikrai pakili ir tuoj pat 
nuskambėjo lietuviška daina, kurt 
lydėjo mus iki paties Sydnejaus. 
Bevažiuojant namo, kovietės pravedė 
sėkmingą loteriją, jos prizais buvo 
puikus vynas ir likę iešminės gardu
mynai. Svečiams tokie prizai labai 
patiko. Artėjant namo, bedainuojan
čius kovietės vėl vaišino pyragaičiais, 
šokoladu, kepintomis bulvėmis. Kelio
nė namo tarp greit, prabėgo, kad nei 
nepajutome, kaip atsidūrėme Carling- 
forde ir Lietuvių namuose.

Kokia puiki iškyla, kaip puiku buvo 
ragauti vyną, valgyti skanius kepsnius 
ir taip smagiai praleisti dieną. 
Keliautojų vardu, tegalime tik nuošir
džiai padėkoti sporto klubui "Kovui”, 
o gražiosioms organizatorėms kovie- 
tėms sušukti tris kartus - "Valio!" 
Dar kartą ačiū ir tikėsimės, kad 
koviečial netrukus suorganizuos dar 
ką nors įdomaus.

Buvęs svečias
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SYDNEJUJE
Metiniame Sydnejaus lietuvių choro 

"Daina" susirinkime, (vykusiame ba
landžio 5 dienų, buvo išrinkta nauja 
choro valdyba Iš trijų asmenų.

Pirmame naujos valdybos posėdyje, 
(vykusiame balandžio 12 dieną, nariai 
pareigomis pastktratė sekančiai:

Vincas Binkis pirmininkas, 30 
Victor St., Greystanes, 2145 N.S.W., 
tel. 636 9785;

Stasys Norvilailis - sekretorius, 3 
Beitose Court, Bankstown, 2200 
N.S.W., tel. 709 6051;

Aldona Kolbaklenė - iždininkė, 4 
Rembrant St.., Carlingford, 2118 
N.S.W., te). 871 8779.

Posėdžio metu buvo Išreikšta padė
ka buvusiam IlgumeCiul choro valdy
bos sekretoriui Antanui Kramiliui už 
ilgų metų darbą bei pasišventimą 
choro reikalams. Tikime dar daug, 
daug metų matyti mielą Antaną 
Kramilių choro eilėse.

S. Norvilams
"Dainos" choro sekretorius

AUKOS
Lidcombės parapijos salės remontui 

aukojo:
100 dolerių - prelatas' P. Butkus 

MBE;
po 20 dolerių - V. ir B. Barkai, Z. 

Cilvinienė, i. Daniškevičienė, A. 
Savickienė, V. Rušienė, V. ir J. 
Zablockiai;

po 10 dolerių - P. Burokas, J. 
Paltanavičius, J. ir S. Grybai, V. 
Patašius, A. ir P. Pečiuliai, C. Protienė 
ir A. Žilys;

po 5 dolerius - P. Andriukaitis. A. 
Brunkienė, P. Donlelienė, J. ,Mikutavi- 
čius, A. Paullukonienė, V. Račiūnas, J. 
ir J. Skuodal.

Suaukoti pinigai perduoti bažnyčios 
klebonui Monsignor John Meaney, 
kuris širdingai dėkoja aukojusiems ir 
aukų rinkėjui.

A. Vlnevičius

•••••••••••©••••••••••••••••••
• PAKVIETIMAS •
• Sydnėjaus Lietuvių Sporto Klubo *
• „KOVO“ ©
• 1951 nb 1991 •

: lllliiE j i n i s miili :
® 11 dieną gegužės, šeštadienį 8 v. v. •
• LIETUVIŲ KLUBE BANKSTOWNE 
••••••••••••••••••••••••••••e©

REMKIME 
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ! 

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

AUSTRALIAN LITHUANIAN FUNDATION INC. | 
| 44 - 50 Errol Street, North Melbourne, Vic. 3051 I
I Visą korespondenciją ir aukas prašome siusti adresu:

P. O. Box 11, North Melbourne, Vic. 3051
I Australijos Lietuvių Fondo Valdyba

HOBARTE
Kovo mėnesio 3 dieną organizacija 

"Hellp" pravedė "balsavimą", kvies
dami australų visuomenę pasisakyti ar 
jie yra "už", ar "prieš" Baltijos 
valstybių nepriklausomybę. Š( kartą 
gamta rėmė M. Gorbačiovą, Ujo visą 
laiką. Balsavimo rezultatų neteko 
sužinoti, galbūt lapeliai buvo šlapi ir 
negalėjo juos suskaičiuoti.

*
Kovo mėnesio 15 dieną Baltijos 

kraštų bendruomenių atstovai susiti
ko su dr. Bob Brown MBA. Susitikimas 
(vyko Jo Iniciatyva, susitikimo metu 
pasikeista nuomonėmis apie Baltijos 
kraštų reikalus, gamtos užteršimą 
Tasmanijoje ir Baltijos kraštuose.

*
Kovo mėnesio 24 dieną (vyko jaunų 

lietuvių moterų surengta iešmlnė. 
Susirinko gražus būrys daugiausiai 
mišrių šeimų ir jau senstančių, 
pokario metų atvykėlių Australijon. 
Būreliai vaikų krykštavo žaisdami 
(variausius žaidimus, vyresnieji arčiau 
susipažino su jaunomis šeimomis, 
pasidalijo rūpesčiais ir džiaugsmais. 
Visi praleidome nepaprastai malonią 
popietę. *

Apylinkės valdybos sekretorius ir 
Magdalena Šiaučiūnienė aplankė ir 
velykiniais paketėliais apdovanojo 
viengungius lietuvius senelių prie
glaudose ir New Norfolke.

*
Kovo mėnesio 25 dieną Lietuvos 

studijų draugija surengė margučių 
dažymo vakarą Hobarto universitete. 
Susirinko daug (vairių tautybių žmo
nių. Gaila tik, kad perpildytoje salėje 
lietuvių beveik nesimatė, išskyrus 
tuos, kurie šį vakarą surengė.

Lietuvos studijų draugija mokslo 
metų laiku, kiekvieną pirmadieni, tarp 
1 ir 2 valandos, rengia pamokas. [ šias 
pamokas kviečiami visi norintys 
sužinoti apie Lietuvą, ar pagilinti 
savo žinias apie jos istoriją ir 
dabartinę padėt}.

S. Augustavičius

SUDIEV ONAI BUROKIENEI
Balandžio 1 dieną po gedulingų 

pamaldų St. Joachims bažnyčioje, | 
lietuvių sekcijos kapus palydėta .Ona 
Burokienė. Velionė buvo sulaukusi 74 
metų amžiaus. Ji gimė 1916 metų 
lapkričio 30 dieną Dortmunde, kur jos 
tėvas specializavosi plentų statyboje.

( Lietuvą Ona sugrįžo būdama 
vienuolikos metų. 1932 metais Vilka
viškyje ištekėjo už Petro Buroko. Dar 
gyvenant Lietuvoje gimė duktė Onutė 
ir sūnus Vytautas, tačiau 1944 metais 
artėjant raudoniesiems, su mažame
čiais valkais pasitraukė Vokietijon. 
Gyveno Sedorfo Ir Stadės stovyklose.

(Australiją Burokų šeima atvyko 
1949 metais. Iki 1952 metų gyveno 
Išskirstyti privalomiems darbams, ir 
tik po to pastoviai apsigyveno 
Bankstowno priemiestyje. Gyvenimas,
atrodė, (ėjo ( normalias vėžes, tačiau 
tas truko labai neilgai. Mirė vyras. 
Ona lieka sūnaus Vytauto Ir marčios 
Jadvygos globoje. Velionė nepaprastai 
mėgo lietuvišką bendravimą Ir kol 
sveikata leido dalyvavo bendruomeni
niuose renginiuose.

Velionė iškankinta vėžio ligos, 
užgęso ant sūnaus Vytauto rankų. 
Religines laidotuvių apeigas atliko

Sv. Rašto tyrinėtoju skelbimai
Neturint viso dieviško pažinimo gali 

kilti klausimas, kodėl Dievas nenau
dojo savo galybės greitesniam sustab
dymui žmonijos kentėjimų, kad jis yra 
meilingas taip pat kaip ir galingas. Bet 
mes turime atsiminti, kad Dievas yra 
teisus ir išmintingas tiek pat kiek jis 
yra galingas ir meilingas. Visa ką jis 
daro turi pilnai sutikti su visomis jo- 
charakterio ypaybėmls. - Psal. 89:14.

Jei Dievas būtų buvęs tik meilingas 
ir gailestingas Jis Juk nebūtų pasmer
kęs mirtin mūsų pirmutinius gimdyto
jus, nežlūtint, kad Jis buvo jiems 
pasakęs, kad nusidėję jie turės mirti. 
Vienas Dievo (statymo pagrindinis 
nuosprendis yra toks, kad "nuodėmės 
alga yra mirtis". (Rom. 6:23). Todėl 
jo teisybė reikalavo, kad mūsų 
pirmieji gimdytojai sumokėtų bausmę 
už savo nusidėjimą. Kai kas gali 
pasakyti, Kad Diego pianas prikėlimui 
mirusiųjų pašalina Jo teisybę, reika
laujančią mirties bausmės prasižengė
liams prieš Jo (statymą.

Bot čia ir vėl pasirodo Dievo 
išmintis ir meilė. Jei būtų panaudota 
vien tik teisybė, tai nebūtų buvę 
pasirūpinta pašalinti pradinę mirties 
bausmę; bet dieviškoji išmintis ir 
meilė sudaro būdų kaip Dievas gali 
'pasilikti teisingas ir vlstlek pavartoti 
savo galybę sugrąžinimui mirusiųjų ( 
gyvenimą. Tai Jis padarys per Kristų, 
pasaulio Išganytoją. Pirmasis Kristaus 
atpirkimo darbas, pagal Šventąjį 
Raštą, yra pats ."atpirkimas", - 
suteikimas lygiai sveriančios kainos. 
Dieviškoji meilė palieka atpirkimų, 
nes Šventraštyje pasakyta, kad "Die
vas taip mylėjo pasauli, kad davė savo 
vlenglmusl Sūnų, kad kiekvienas, kuris 
j| tiki, nežūtų, bet turėtų amžinąjį 
gyvenimą". • Jono 3:16; Žydams 2:9.

prelatas P. Butkus Ir kunigas P.
Martūzas. Mišiose giedojo "Dainos" 
choristai, vargonais grojo A. Krami- 
llus. Kapuose su velione sporto klubo 
vardu atsisveikino E. Lašaltiš, choro 
"Daina", ateitininkų bei draugų 
vardu - A. Kramilius.

Amžino atilsio mirusiai. Tebūnie 
lengva Tau svetinga Australijos 
žemelė.

a.k.

Tai nereiškia, kad Dievas pakeitė 
savo nutarimą, kad "nuodėmės alga 
yra mirtis". Dieviškoji Išmintis irgi 
sulošė svarbią rolę santykyje su 
žmoginlais sutvėrimais. Dievas matė, 
kad žmogus turės labai daug naudos iš 
pilno susipažinimo su nuodėme Ir su 
visomis Jos pragaištingomis sėkmėmis.

Žinojimui įsigyti yra keturi būdai: 
būtent, per nuojautą, informaciją, 
patėmyjlmą ir prityrimą. Nuojautinis 
žinojimas priklauso tik vienam Die - 
vui. Mūsų pirmutiniai gimdytojai gavo 
žinojimą pareiškimu apie tai, kokios 
bus nuodėmės sėkmės, bet to neuž ■ 
tenka. Jei būtų norėta suteikti jiems 
žinojimą patėmyjimu, tai kiti sutvėri
mai kur nors visatoje būtų turėję 
turėti prityrimų su blogu. Todėl 
Dievas, vaduodamlesl savo Išminčla 
leido blogą tarp žmonių, kad patsai 
žmogus prityrimais susipažintų su 
pavojingomis sėkmėmis ir, kad tuo 
pačiu, kitos esybės patėmyjimu gautų 
naudingų pamokų.

Leidimas pasaulyje blogo buvo kitas 
Dievo beribės išminties parodymas. Jis 
gafėjo sutverti užtenkamai žmonių 
visos žemės pripildymui ir tuo būdu 
apgyvendinti mūsų planetą be vaisini
mo veikmės. Taip esant kiekvienas 
žmogas būtų patekęs asmeniškam 
ištyrimui gyvenimui. Tokiose aplinky 
bėse, Jei būtų norėta atpirkti nuo 
mirties nusidėjėlius, tai būtų reikėję 
patiekti kiekvienam asmenišką Atpir
kėjų. Matydami gi esamąjį Dievo 
patvarkymą, kuriame Adomas yra 
atsakomoji visos žmonijos galva, mes 
ir vėl matome jo Išminti. Esamuoju 
patvarkymu nuodėmė užtraukė pa 
smerkimų ant visų, dėl to, kad iš 
pradžios žmonės gimė netobuli ir tuo 
pačiu pasidarė galima atpirkti visus 
vieno Atpirkėjo mirtimi. •• Rom. 5:12

Mylį tiesą, literatūrą gausite veltui. Rašykite:?. Bučinskas,
336 Gregory Tee. Spring Hill, Qld., 4000

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

t Funerals of Distinction t
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N. S. W. 
Tel. 724 5408. Veikia 24 valandas per parą.
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Aukos
Mūsų Pastogei 
„Mūsų Pastogei“ aukojo 
J. Petronienė Qld. $20
E. Karblane Vic. $10
C. Čekanauskas W.A. $30

SYDNEJUJE
Pranešame Sydnejaus Skautų Židi

nio nariams, kad metinė sueiga Įvyks 
šių metų balandžio mėn. 28 dienų 
(sekmadieni), 2 vai. po pietų Lietuvių 
namų Bankstowne mažojoje salėje.

Prašome dalyvauti visus narius.
Tėvūnas V. Šliogeris

GEELONGE
Balandžio 28 dienų (sekmadieni), 2 

vai. po pietų Geelongo Apylinkės 
lietuvių namuose svečias iš Lietuvos 
archeologas, profesorius Adomas 
Butrimas trumpai papasakos apie savo 
akimis matytus sausio 13 • sios (vykius 
Vilniuje ir padėti Lietuvoje.

Po pranešimo, lietuvių choras 
"Viltis" jūsų dėmesiui siūlo dviejų 
dalių programą: pirmoje dalyje skam 
bės chorinių dainų pynė, antroje, 
pilnoje netikėtumų pasirodys Gee 
longo lietuvių veteranų šokėjų grupė, 
bus daug šmaikščių juokų, skambės 
Ivarių Lietuvos vietovių dainos.

Maloniai kviečiame nepatingėti ir 
atvykti 1 šią popietę, (ėjimas - 5 
doleriai. Petraukos metu bus kava ir 
pyragai.

HOBARTE

11 dieną (šeštadienį), 3 valandą, H. ir 
B. Šikšnių sodyboje, 43 Easton Av., 
Moonah West.

Minėjime pagerbsime lietuves moti
nas, padėkosime joms už jų vargus ir 
triūsą mus auginant, už (diegtą musų 
širdyse meilę Lietuvai.

Po oficialios programos, busite 
pavaišinti lengvais užkandžiais, kava 
ir arbata. Linksmesnius gėrimus 
atsineškite savo.

Visus Tasmanijos lietuvius ir lietu
ves, ypatingai motinas, prašome 
apsilankyti Motinos dienos minėjime.

S. Augustavičius 
Apylinkės valdyba

VIDEOFILMAI
Filmuodamas Lietuvių Dienas Mel

bourne, gavau daug pasiūlymų žodžiu 
ir laiškais, kad grįžęs 1 Lietuvą 
padaryčiau videofilmą apie Lietuvos 
gamtą: miškus, miškelius ir ežerus, 
kalvas, upes ir upelius, išlikusius 
kaimus, vienkiemius Ir bažnytkaimius.

Atskirai pageidaujant, galima nu
filmuoti išlikusias sodybas, trobesius, 
gimtinės vaizdus, kur jaunystėje tiek 
daug bėgiota ir svajota, pakalbėti su 
giminėmis, buvusiais kaimynais, arti
maisiais. Filmas gali būti (garsintas 
lietuviška muzika.

Dviejų - trijų valandų filmas 
kalnuotų nuo 30 Iki 90 dolerių. Tokius 
filmus, Jums pageidaujant, galima 
atlikti dar šiais metais.

Pageidaujantiems įsigyti norimą 
filmą ir konkrečiai susitarti, galite 
skambinti telefonu (02) 796 8395, 
arba parašyti išsamų laišką adresu: 
Stasiui Kašiui, 13 Percy St., Banks
town, N.S.W. 2200.

j” SYDNEJAUS LIETUVIŲ" 
J NAMUOSE

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

Sydnejaus lietuvių klubas per šiuos finansinius melus klubo nariams 
| grąžino skolų sumoje 100.000,- dolerių.
| *

Australijos lietuvių jaunimo sąjunga ruošia "Harbour Cruise" 
balandžio 20 dieną (šešetadienį), po kurios grįžta į Lietuvių namus 
pasidalinti įspūdžiais, padainuoti ir pabendrauti. Kviečiame visus 
praleisti vakarą su musų jaunimu.

*
Malonu pastebėti, kad jaunimas domisi musų namais. Klubo valdyba 

| paskutiniame savo posėdyje priėmė net 6 prašymus tapti klubo nariu.
| Sveikiname ir džiaugiamės. *

Pranešame klubo nariams, kad klube galite bonkomis pirkti 
"Lithuanian Vodka". Si prekyba vyksta tik su Lietuva.

Primename, kad dar yra narių nesumokėjusių 1990 - 1991 metų 
nario mokesčio. Prašome nedelsiant atlikti šią metinę pareigą, tuo jus 
paremsite savo kiubo gerbūvį.

I
| Prašome atkreipti dėmesį, kad klubas atidarytas penktadieniais nuo 

5 vai. po pietų ir šeštadieniais nuo 12 vai. po pietų.
*

Trečiadieniais klube nuo 6 vai. vakaro ir šeštadieniais nuo 1 vai. po 
pietų Jūsų laukia įvairių patiekalų "Smorgasbord". Kviečiame visus!
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NORI SUSIRASlNETI
Penkiasdešimt trijų metų vieniša moteris - gėlininkė nori susirašinėti su 

Australijoje gyvenančių vyru, rašyti:
Bronei Lenauskienei, 23243 Vilnius, Šiltnamių gt. 2a - 14, Lietuva.

ALB Hobarto Apylinkės valdyba Taip pat nemokamai gailu nuvežtu 
rengia Motinos dienos minėjimą. Lietuvą videomagnetofoną "M - 7 
Minėjimas rengiamas gegužės mėnesio Panasonic".

I SPECIALISTAI ORGANIZUOJA |
Į KELIONES Į LIETUVĄ ?
> SKRIDIMAI Į VILNIŲ j
r * Qantas & Aeroflot per Singapūrą 2.105 doleriai. Y
' * All Nippon per Tokijo (veltui) į Maskvą ■ 2.475 doleriai. Y
' * Thai & SAS per Kopenhagą į Rygą - 2.880 dolerių. Y
r * Qantas & Finair per Helsinki į Taliną - 2.535 doleriai. Y
' PATARNAVIMAI IR APSIGYVENIMAS LIETUVOJE Y
t * Transportas: automašina daugiausiai 3 asmenims (įskaitant pietus) \
t sutinka atvežti keleivius iš Talino i Vilnių, arba Kauną - 205 doleriai. \
I Ta pati kelionė, važiuojant iš Rygos J 20 dolerių. 1
l * Automašinos išnuomavimas: "Lada" arba "Niva" 12 dolerių per X
t dieną, neribojant pravažiavimo kilometrų. X
k * Iškvietimai, vizos: gauname iškvietimus ir sutvarkome vizas per X
( šešias savaites. jp
S * Apsigyvenimas: viešbučiuose nuo 64 dolerių už naktį, butai nuo A
) 310 dolerių į savaitę. A
7 Jau laikas užsisakyti keliones į IV Pasaulio lietuvių sporto žaidynes. 0

SYDNEJUJE skambinkite E. Šniukš o 
tienei, ar Jayne telefonu 262 1144. Z 
Penktas aukštas, 75 King St. Pilną Z 
irformaclją gausite, paskambinę S. Z 
Kašiui tel. 796 8395. C
MELBOURNE skambinkite Vicky, ar t 
Katrina telefonu 600 0299, 343 Little ( 
Collins St. (
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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.
* Viršnorminlų 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-LAMPUR - AUSTRALIJA - KUALA.-LAMPUR. 
DŽAKARTA - SYDNEJUS - DŽAKARTA.

SPECIALIOS KELIONĖS - 
SYDNEJUS - RYTŲ BERLYNAS - VILNIUS 

ir atgal.
* Kelionės apdraudimu svečiams.
* Mes esame pasiruošę Jums padėti, keliaujant į bet kurią 
vietovę, ar aplink pasaulį.

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

GATEWAY TRAVEL m un

ISATEWAY THėMįiJ

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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