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PRIPAŽINTA LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖ

Rugpjčio 27 d. priešpietyje Australijos lietuvius apskriejo Unkma žinia - 
Australijos federalinė valdžia paskelbė pripažįstanti Lietuvos Respublikos 
valstybinę nepriklausomybę. Kartu pripažinta ir Latvijos bei Estijos 
nepriklausomybė. Apie tai oficialiai pranešta per radiją ir televiziją.

Australijos ministras pirmininkas R. Hawke, pranešdamas apie šį nutarimą, 
pabrėžė, kad Baltijos valstybės jau yra pribrendusios savistoviam ir 
svarankiškam gyvenimui, kad jos jau yra pajėgios kontroliuoti savo vidaus 
gyvenimą ir pelnytai atgavo valstybingumą po 1940 - jų metų praradimo. 
Australijos vyriausybė pripažinusi Lietuvos, Latvijos ir Estijos valstybingumą, 
tuo padu užmezgė su šiomis valstybėmis diplomatinius ryšius.

Šiuo įvykiu rugpjūčio 27 dieną buvo įkūnytos visų Australijoje gyvenančių 
lietuvių, latvių ir estų svajonės matyti savo gimtąjį kraštą laisvą ir lygų visų 
laisvų pasaulio valstybių tarpe.

Iki šiol Lietuvos Nepriklausomą Respubliką pripažino: Islandija, Rusija, 
Norvegija, Argentina, Kanada, Australija ir Japonija. Šių valstybių pavyzdžiu 
artimiausiu laiku žada pasekti Didžioji Britanija ir daugelis kitų Europos 
šalių.

tautos Šventes proga
ABfy-jCT V. Martišius,

ALB Krašto Valdybos Pirmininkas

Rugsėjo 8 - toji minima, kaip mūsų Tautos praeities ir pasiekimų, 
pasididžiavimo šventė, kuri sutampa su numatyto Vytauto Didžiojo 
karūnavimo Lietuvos karalium sukaktimi.

O didžiuotis musų tautai yra daug kuo. Per amžius Lietuvai teko kovoti už 
savo likimą - tai su vokiečiais, tai su lenkais, tai su carine imperija. Visą laiką 
Lietuvoje tvyrojo rezistencijos dvasia ir pagaliau 1918 metais Lietuva 
iškovojo savo valstybinę Nepriklausomybę. Tik truko ji neilgai, vos 22 - jus 
metus. Po to vėl kone penkiasdešimt metų sovietinės vergijos. Tačiau lietuvių 
tauta atlaikė ir šią negandą, rezistencijos dvasia ir vėl neužgęso.

Žvelgiant į artimesnę praeitį, būtent paskutinius keletą metų, mes 
džiaugiamės ir didžiuojamės mūsų brolių ir sesių tėvynėje ištverme, drąsa, 
pasiaukojimu ir kultūringa laikysena kovoje dėl laisvės. Nors labai gaila, kad 
ginant Kovo 11- sios aktą, Lietuvos vaikams teko pralieti nekaltą kraują, 
tačiau žuvusieji didvyriai užtikrins amžiams Nepriklausomą Lietuvą.

Rugsėjo 8 - tąją šiais metais švęsime su džiaugsmo ašaromis akyse, nes 
pagaliau Australija ir daugelis kitų pasaulio valstybių pripažino Lietuvos bei 
Latvijos ir Estijos nepriklausomybes.

Sveikinu Lietuvos Respublikos prezidentą Vytautą Landsbergį, jo 
Vyriausybę, Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą ir viso pasaulio 
lietuvius, atsiekus mūsų pagrindinį ir svarbiausią tikslą - nepriklausomą 
Lietuvą.
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AUSTRALIJOJE SVEIKINIMAS
Nepriklausomai Lietuvos Respublikai atgavus laisvę ir įtvirtina 

Nepriklausomybę, sveikinu visus Australijos lietuvius, kviesdamas nepailsti ir 
toliau dirbti Lietuvos labui.

Garbė žuvusiems už Lietuvos laisvę - jų aukos nebuvo veltui.
Siunčiame savo nuoširdžiausius sveikinimus Lietuvos žmonėms, pasiauko

jančiai dirbusiems Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės atstatyme,
sveikiname Lietuvos vadovus, kurių vardai jau įrašyti ne tik į mūsų tautos, bet
ir j pasaulio istoriją. Dr. Algis Kabaila, 

Lietuvos Respublikos Atstovas Australijoje

LIETUVA SAVAITES NAUJIENOJ
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Praėjusioji savaitė, rugpjūčio 19 
24 d„ buvo istorine savaite Sovietų 
Sąjungai ir jos valdomoms šalims, taigi 
ir Lietuvai. Savaitė prasidėjo konser
vatyviųjų komunistų suorganizuotu

perversmu Maskvoje, kurios tikslas 
buvo sustabdyti demokratines refor
mas ir grįžti prie diktatūrinio režimo. 
Savaitė baigėsi visišku komunistą.

Nukelta į 2 pusi.

Juozas Almis Jūragis
Dieną ir naktį, naktį ir dieną 
kaip varpas skamba širdis: Lietuva! Lietuva!
Dieną ir naktį, naktį ir dieną
mintys gaisru liepsnoja: Lietuva! Lietuva!
Skausmas nudegina sielą, 
ryžtas drąsą' brandina': palenksime sau likimą! 
Veržiamės laisvėn, nepakeldami kardo!
Laisvės įstatymai tik širdyse užrašyti.
Laisvei save paaukoja Pilėnų gynėjai, 
laisvę pagarbina Žalgirio pergalės vėliavos, 

^Laisvės varpas Karo muziejaus bokšte 
kovos pareigą primena...
Priešo tankai važiuoja į minią 
prie televizijos bokšto Vilniuje 
sausio tryliktos naktį...
Iš savo liepsnų ateina Romas Kalanta 
saugot Parlamento rūmų. Su juo tūkstančiai 
stoja. Nepajudinami lyg šimtametė giria!
Loreta Asanavičiūtė ir dvylika jos bendražygių- 
iš tankų vėžių pakyla su garbės aureolėm.
Septyni karstai Medininkuose prie gudų sienos, 

prie ribos tarp mirties ir gyvybės... 
Vytautas Didysis istorinę Lietuvą valdo 
be karaliaus vainiko.
Vytautas Landsbergis veda laisvei atgimusią 
naująją Lietuvą. Jo valia ir drąsa - 
nepalaužiamas plienas...
Supasi, supasi trispalvės vėliavos 
virš minios galvų Vilniaus Katedros aikštėje, 
trispalvės vėliavėlės plazda vaikučių rankose. 
Vis taip, vis taip, vis taip 
amžiais žaliuojantis skausmas Lietuvos, 
amžiais nevystanti laisvės viltis Lietuvos! 
Gyvensime! Gyvensime laisvi!
Blogio imperijos tėvo paminklą, 
nekenčiamą šiukšlę, veža iš Vilniaus 
miesto sąvartynan.
Teka saulė pro Gedimino kalno bokštą, 
teka šviesi - kaip laisvė, kaip Dievo Akis.
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'' LIETUVA SAVAITES NAUJIENOSE

Lenino statulą. Tas pats buvo 
padaryta ir su Klaipėdos centre 
stovėjusia Lenino statula.

I.ietuvos Respublikos Parlamento 
pirmininkas V. Landsbergis Vilniuje 
pareiškė, kad Lietuva reikalaus jog 
SSSR vadovybė paskelbtų konkretų 
planą ir tvarkaraštį Lietuvos nepri
klausomybės įgyvendinimui. Jis taip 
pat sakė, kad ne už ilgo Lietuvos 
piliečiams bus pradedami išduoti 
lietuviški pasai. V. Landsbergis krei
pėsi į sovietų armijos vadovybę 
Lietuvoje, kad Lietuvos policijai būtų 
perduoti komunistų partijos vadai 
Lietuvoje, kadangi jie dalyvavo rug
pjūčio 19 dienos perversme. Manoma, 
kad jie slepiasi kurioje nors karinėje 
bazėje.

įkelta ii 1 pusi.
partijos, kaip politinės jėgos, žlugimu 
ir įjos turto konfiskavimu. Dauguma 
politologų, mano nuomone, teisingai,

į visa tai vadina antrąja Rusijos 
revoliucija. Tik ji įvyko žymiai 
greičiau nei pirmoji - tik per vieną 
savaitę - ir pareikalavo palyginti 
labai nedaug aukų.

Rugpjūčio 19 dieną prasidėjęs 
stalinistų perversmas po trijų dienų 
sužlugo dėl ryžtingo Rusijos Federa
cijos prezidento Boriso Jelcino ir 
Rusijos respublikos Parlamento pasi
priešinimo. Sekdamas V. Landsbergio 
sausio mėnesį Vilniuje parodytu 
pavyzdžiu, B. Jelcinas pakvietė Mas
kvos gyventojus rinktis prie Parla
mento rūmų ginti Rusijos respublikos 
vyriausybės ir Parlamento. Jam taip 
pat pavyko savo pusėn patraukti kai 
kuriuos karinius dalinius, kurie, užuot 
vykdę perversmo vadų įsakymą pulti 
Parlamentą, užėmė jo gynimo pozici-. 
ją. B. Jelcinui taip pat daug padėjo 
moralinė Baltijos ir daugelio sovieti
nių respublikų vadovybių parama bei 
politinis ir ekonominis spaudimas iš 
Amerikos bei Vakarų Europos. Tre
čiadienį, rugpjūčio 21 dieną, pučistų 
"ypatingosios padėties komitetas" 
suskilo, pasimetė ir pradėjo bėgti iš 
Maskvos. Sekančių 24 valandų bėgyje 
buvęs vidaus reikalų ministras Pugo 
nusišovė, o likusieji septyni pučistų 
komiteto nariai buvo areštuoti Rusijos 
Federacijos saugumo darbuotojų.

Ketvirtadienio rytą prezidentas M. 
Gorbačiovas su šeima parskrido iš 
Krymo, kur jis buvo laikomas namų 
arešte. Tačiau per tas tris dienas jėgų 
bąlansas Maskvoje radikaliai pasikei
tė, Vadovavimą kraštui de facto 
peyė<nė.<Runijos-prezidentas Bv Jelci
nas. M. Gorbačiovas praktiškai liko tik 

, jaunesniuoju B. Jelcino partneriu. 
Nors M. Gorbačiovas formaliai tebėra 
Sovietų Sąjungos prezidentas, tačiau 
jis nebeturi realios egzekutyvinės 
galios ir tik pasirašinėja B. Jelcino jam 
padiktuotus dekretus.

šeštadienį prezidentas M. Gorba
čiovas atsistatydino iš komunistų 
partijos genęralinio sekretoriaus pa
reigų ir paragino partijos centro 
komitetą likviduotis.’ Jis taip pat 
pareikalavo Ministrų Tarybos atsista
tydinimo ir paprašė Rusijos respubli
kos ministro pirmininko I. Silajevo 
vadovaujamo komiteto laikinai perim
ti SSSR valdžią ir siūlyti kandidatus 
naujam ministrų kabinetui. M. Gorba
čiovas taip pat įsakė visoje Sovietų 
Sąjungoje konfiskuoti komunistų par
tijos nuosavybę ir perduoti ją vietinės 
valdžios organams. Jis uždraudė 
partinėms organizacijoms veikti ka
riuomenėje, Vidaus reikalų ministeri
joje ir KGB. Taip pat įsakyta 
konfiskuoti komunistų partijos ir K GB 
archyvus ir neleisti juos sunaikinti.

Respublikų vyriausybės su didžiuliu 
entuziazmu ėmėsi vykdyti šiuos nau- 

' jus centro potvarkius.

> TĖVYNĖJE
Lietuvos Vyriausybės komisija per

ėmė komunsitų partijos būstinę Vil
niuje ir visą eilę kitų partijos pastatų. 
Komunistų partijos būstinėje Vilniuje 
buvo rasta daug iš Radijo ir televizijos 
centro pagrobtos brangios aparatūros. 
Ministro pirmininko pavaduotojo Z. 
Vaišvilos vadovaujama, grupė tarnau
tojų perėmė KGB būstinę Vilniuje, o 
KGB tarnautojai gavo įsakymą pasi
traukti iš Lietuvos. Vilniaus gyvento- 
jeljųįkėlė ųųo postamento ir išvežė į .. . , . '
aanįėlį prieš KGB būstinę stovėjusią -» l Hetuyą- Jis išreiškė tvirtą įsitikini-^ '{raukė kone iš visų.tą savaitę užimtų 

mą, kad Respublikos piliečiai neben- Lietuvos objektų, išskyrus Vilniaus 
f *Mtoą Pastogė" Nr.35 1991.9.2 pusi.

Lietuvos Respublikos Atstovas Aus
tralijoje dr. A. Kabaila tik Australijos 
vyriausybei paskelbus Lietuvos Res
publikos nepriklausomybės pripažini
mą.

Estija, Latvija ir Ukraina taip pat 
pasiskelbė esančios nepriklausomomis 
respublikomis ir paprašė kitų sovietų 
respublikų bei užsienio valstybių 
pripažinimo. Rusijos prezidentas B. 
Jelcinas jau pripažino visų trijų 
Baltijos valstybių nepriklausomybę ir 
paragino M. Gorbačiovų taip pat tai 
padaryti, iš užsienio valstybių Balti 
jos valstybes jau pripažino Islandija, 
Norvegija, Argentina ir Kanada. 
Rugpjūčio 27 dieną Lietuvą nepri
klausoma valstybe pripažino ir Aus
tralija. Pačiu artimiausiu laiku tą patį 
ruošiasi padaryti Danija, o taip pat ir 
kitos Vakarų Europos valstybės.

Lietuvos Respublikos ministras pir
mininkas G. Vagnorius pareiškė, kad 
Lietuvoje nebeveiks KGB ir, kad 
Lietuvos vyriausybė kontroliuos visas 
muitines. Sekančią savaitę i Lietuvą 
turi atvykti sovietų vyriausybės 
atstovai tartis dėl bendros sienų 
kontrolės. G. Vagnorius taip pat 
išleido įsaką, pagal kurį Lietuvos 
Respublikoje esantys OMON daliniai 
pereina Lietuvos Respublikos Vidaus 
reikalų ministerijos kontrolėn. Vil
niaus radijo ir televizijos centras, 
Televizijos bokštas, Spaudos rūmai ir 
kiti šiais metais sovietų kariškių 
užgrobti pastatai jau grąžinti 
vos administracijai.

Pažvelkime trumpai kas 
Lietuvoje savaitės pradžioje, 
vos vyriausybės vadovai apie pervers
mą sužinojo pirmadienį, rugpjūčio 19 
dieną, apie pusę aštuonių ryte. 
Devintą valandą Parlamento pirmi
ninkas V. Landsbergis per radiją 
kreipėsi į Lietuvos žmones su perspė
jimu, kad perversmas gali persimesti ir 

Lietu-

dėjosi
Lietu-

dradarbiaus su galinčia įsigalėti 
karinių komendantų valdžia ir pradės 
prieš ją nesmurtinio pasipriešinimo 
kovą. Kiek vėliau vyriausybės vadovai 
paskelbė dokumentus, kuriuose pa
reiškė, kad Respublikos vyriausybė 
vykdys savo pareigas, kol tai bus 
įmanoma. Prievarta nutraukus vyriau
sybės veiklą, turėjo nustoti funkcio
navę ir vietinės valdžios struktūros, 
kad nuo to momento visa atsakomybė 
už perversmo pasekmes tektų jo 
rengėjams ir vykdytojams.

Tuo tarpu iš įvairių Lietuvos vietų 
ėmė plaukti nerimą keliantys praneši
mai. Kariškiai užėmė Kauno televizi
jos ir radijo redakciją ir transliacijos 
bokštą Sitkūnuose. Didžioji Lietuvos 
dalis pasiliko be ryšio su Vilniumi. 
Vienas po kito buvo užimti radijo ir 
televizijos retransliatoriai įvairiose 
Respublikos vietose. Vilniuje kariškiai 
ėmė kontroliuoti tarptautinę telefono 
ir telegrafo stotį. Prie Klaipėdos 
uosto pasirodė karo laivai. Tai šen, tai 
ten, kai kuriuose miestuose ir rajo
nuose, pasikelbė valdžią perimą 
pučistų komendantai. Klaipėdos 
miesto taryba iš karinio garnizono 
viršininko Cernycho gavo laišką, 
kuriame pastarasis pranešė, kad nuo 
pirmadienio ryto Klaipėdoje valdžią 
perima karinis komendantas ir "kariš
kių bei piliečių komitetas".

Tūkstančiai prie Lietuvos Parla
mento susirinkusių žmonių laukė 
neramios nakties, o viduje, vėlų 
pirmadienio vakarą, Parlamentas rati
fikavo Lietuvos Respublikos ir Rusijos 
Federacijos sutartį dėl tarpvalstybi
nių santykių pagrindų. Šia sutartimi 
Lietuva ir Rusija pripažino viena kitą, 
kaip nepriklausomas valstybes/Jau po 
vidurnakčio, atradienio rytą pasibai
gusiame Parlamento posėdyje buvo 
taip pat priimtas nutarimas dėl 
pasirengimo politiniam streikui. Tuo 
atveju, jei Lietuvos Respublikos 
Parlamentas ir Vyriausybė negalėtų 
vykdyti savo pareigų, Lietuvos žmo
nės įmonėse ir organizacijose buvo 
pakviesti neribotam laikui pradėti 
politinį streiką, kaip visuotinio nepa
klusnumo okupantams akcijos pradžią.

Lietuvos Respublikos užsienio rei
kalų miriistras A. Saudargas tuo metu 
jau buvo išvykęs į užsienį. Kaip žinia, 
nuo sausio mėnesio (vykių Vilniuje, 
ministras A. Saudargas turėjo Lietu
vos Respublikos Parlamento įgalioji
mus sudaryti Lietuvos Respublikos 
vyriausybę išeivijoje, jei vyriausybė 
Lietuvoje nebegalėtų atlikti savo 
pareigų.

Naktį iš pirmadienio į antradienį 
sovietų kariuomenė užblokavo visus 
kelius iš Vilniaus į Kauną. Maždaug 90 
tankų kolona pravažiavo pro Lietuvos 
Parlamentą. Trečiadienį, kai Krem
liaus pučistai jau buvo besprunkantys 
iš Maskvos, Vilniuje dislokuotos so
vietų kariuomenės komendantas pul
kininkas Belousas atvyko pas Parla
mento pirmininką V. Landsbergį ir 
perdavė Pabaltijo karinės apygardos 
vado generolo Kuzmino reikalavimą, 
kad iki ketvirtadienio vidurdienio 
būtų nuginkluotos Krašto apsaugos 
departamento, senosios krašto apsau
gos tarnybos Ir Šaulių sąjungos nariai, 
taip pat kad būtų atsisakyta "Juodojo 
kaspino" dienai planuojamų renginių, 
kurie buvo planuojami penktadieniui. 
Lietuvos vyriausybė šio generolo 
įsakymo nevykdė.

Trečiadieni, maždaug apie 5 valan
dą po pietų, Lietuvą pasiekė žinios, 
kad sovietų gynybos ministerijos 
kolegija įsakė visus karinius dalinius 
atitraukti atgal į kareivines. Bevelk 
per pusvalandį sovietų kariai pasi- 

radijo ir televizijos centro ir Televizi
jos bokšto. Pastarieji pastatai buvo 
apleisti tik ketvirtadienį, apie 3 
valandą po pietų. Nuo pastatų buvo 
nukabintos raudonos vėliavos ir jų 
vieton iškeltos Lietuvos trispalvės. į 
Radijo ir televizijos pastatą įžengė 
valstybinė komisija perimti užimtus 
objektus ir įvertinti nuostolius. Komi
sijai vadovavo ministras A. Ažubalis. 
Ministras pažymėjo, kad pirmieji 
įspūdžiai įėjus į okupuotus pastatus 
buvo baisūs - viskas išdaužyta, 
sulaužyta, brangi aparatūra suniokota 
ir šviežiai išdeginta rūgštimi. Jis 
pabrėžė, kad rūmais bus galima 
naudotis tik po kurio laiko.

Trečiadienio naktį prie Parlamento 
rūmų susišaudymo metu tarp grupės 
sovietų kariškių ir Lietuvos krašto 
apsaugos darbuotojų, žuvo vienas 
savanoris A. Sakalauskas. Keli žmo
nės buvo sužeisti ir vienas kariškis 
sulaikytas. Lietuvos generalinis pro
kuroras A. Paulauskas pareiškė, kad 
paskutinėmis dienomis gauta daug 
naujos informacijos apie žudynes 
Medininkuose, ko prieš svaitę nebuvo 
galima ir įsivaizduoti. Atrodo, kad ne 
už ilgo bus galima nustatyti žudynių 
kaltininkus.

PO PERVERSMO MASKVOJE
Nepavykęs stalinistų perversmas 

yra didelis laimėjimas Lietuvai. Nuo
latinė Ištampa, kurioje Lietuvos 
žmonės gyvena jau kone pusantrų 
metų atslūgo. Bus atitraukti represi
niai sovietų kariniai daliniai iš 
Lietuvos ir kitų Baltijos valstybių. 
Kariuomenė liks, bet ji nebus tokia 
grėsminga, kaip iki šiol. M. Gorbačio
vo galia smarkiai susilpnėjo, tačiau tai 
Lietuvos vyriausybės jau nejaudina. 
Jis niekada nebuvo lietuvių draugas. 
Naujas realus Sovietų Sąjungos vadas, 
Rusijos prezidentas B. Jelcinas nedvi 
prasmiškai pripažino Baltijos valsty
bių nepriklausomybę. Lieka tik pra
vesti derybas dėl turto pasidalijimo Ir 
suverenumo pervedimo procedūros. 
Galima pagrįstai tikėtis, kad Lietuvos 
nepriklausomybės įgyvendinimas jau 
visai arti.

Bet dar ne laikas euforijai. Nors 
naujoji Sovietų Sąjunga bus demokra
tinė, tačiau senoji imperijos dvasia 

tebegyvena rusų kariškių sluoksniuo
se ir didelėje dalyje paprastų 
žmonių. Baltijos šalys turi didelės 
strateginės reikšmės Sovietų Sąjungai 
ir sovietų karinių vadovų jų praradi
mas džiuginti negali. Kas bevaldytų 
naująją sąjungą, negalės visai igno
ruoti kariškių nuomonės. Be to, 
nereikia užmiršti ir ūkio krizės, 
ekonomijos reformos problemų. Atsi
skyrusi nuo SSSR, Lietuva turės 
itiokėti už naftą, dujas ir anglį valiuta, 
tarptautinėmis kainomis. Tačiau pil
nos nepriklausomybės atgavimas tu
rėtų (kvėpti Lietuvos žmones ir teikti 
jiems naujos enfergijos bei pasitikėjimo 
savimi, nugalint visas kliūtis kelyje į
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BEXDBIOMEXES DARBŲ BIRIOSE
S L MS G D-JOS SUSIRINKIMAS

Sydnėjaus lietuvių moterų sociali
nės globos draugijai šiais metais 
sukanka 35 metai nuo jos įsikūrimo, o 
šios draugijos (kurta lietuvių Sodyba 
sulaukė 21 - mojo savo gimtadienio. 
Ilgiausių metui

Draugijos metinis susirinkimas (vy
ko rugpjūčio mėnesio 18 dieną 
Sydnėjaus lietuvių namuose. Susirin
kime š( kartą dalyvavo gana gausus 
draugijos narių skaičius, nuotaika taip 
pat buvo pakili ir šventiška.

Susirinkimo pradžioje buvo perskai
tytas 0. Baužienės,BEM sveikinimas 
Lietuvių moterų socialinės globos 
draugijai.

Po draugijos pirmininkės oficialaus 
susirinkimo atidarymo ir mirusių narių 
pagerbimo tylos minute, sekė draugi
jos veiklos pranešimai už pereitus 
metus. Pranešimą padarė draugijos 
pirmininkė Tamara Vingilienė. Ji 
kalbėjo apie per pereitus metus 
draugijos surengtus renginius, kaip 
šeimų popietę Sodyboje, suruoštą 
lapkričio mėnesį, priėmimą Sodyboje 
Telšių vyskupui A. Vaičiui, Užgavė
nių popietę, kurioje J. Masioklenė 
paskaitė paskaitą apie Užgavėnių
tradicijas Lietuvoje. Gegužės mėnesį 
buvo suruošta popietė, kurios metu 
paskaitą apie sveikatos apsaugą ir 
medicininę pagalbą vaikams Lietuvoje 
skaitė gydytoja Vida Petrauskienė. 
Liepos mėnesi sodybietės su savo 
darbo randarbials dalyvavo kasmeti
niame rankdarbių festivalyje Suther
land Council Senior Citizens. Valdy
bos ir patikėtinių posėdžiai buvo 
rengiami kas mėnesi, jų metu apsvars-

PERTHO LIETUVIŲ RADIJO VALANDĖLĖS
Perthe įsikūrus etninei radijo sto

čiai, ten persikelti teko ir lietuvių 
radijo valandėlei.

Dalis Pertho lietuvių į šį užmojį 
pažiūrėjo gana skeptiškai. Lietuviams 
buvo paskirta vienos valandos progra
ma kartą savaitėje, sekmadieniais. 
Pertlškiai nelabai tikėjo, kad radijo 
valandėlės darbuotojai pajėgs surinkti 
tiek medžiagos, kad užpildytų valan
dos programą, ypač kai tos valandos 
paruošimas kainuoja 30 -■ 40 dolerių.

Tačiau su pasididžiavimu galime 
visiems pasigirti, kad programos 
valanda buvo nesunkiai suruošiama, o 
neretai net ir pritrūkdavo laiko visų 
susirinkusių naujienų ir žinių perda
vimui.

Mūsų radijo valandėlės darbuotojai

Pertho radijo valandėlės "Lietuvių balsas" darbuotojai. Nuotraukoje iš kairės: 
techninis valandėlės vadovas Eugenijus Stankevičius, radijo valandėlės 
vedėjas Vyt. Radzivanas, pranešėja Kristina Repševičiūtė ir stovi politinių 
įvykių komentatorius Petras Čekanauskas.

tyti einamieji reikalai, ligonių lanky
mo klausimai. Metų bėgyje apmokami 
Sodybos draudos, žemės ir vandens 
mokesčiai, peržiūrima korespondenci
ja iš valdžios įstaigų.

Patikėtinių metinės veiklos prane
šimą padarė Martina Reisgienė. Lie
tuvių Sodybą administruoja ir prižiūri 
jos turtą N.S.W. Žemės departamente 
(registruotos penkios patikėtinės: 
Milda Bukienė, Martina Reisgienė, 
Jūratė Traškienė, Kristina Vlrgenin- 
kaitė ir Tamara Vingilienė. Valdybos 
(galiota sodybietė Olga Storpirštienė 
atlieka vietinį Sodybos administravi
mą, palaiko glaudžius ryšius su vietos 
miesto savivaldybe.

Finansinę metinę ataskaitą paruošė 
revizorius Algis Milašas,FCPA. Syd
nėjaus lietuvių moterų socialinės 
globos draugija šiuo metu savo žinioje 
turto turi už apie pusę milijono 
dolerių.

Valdybos narė, atsakinga už ligonių 
lankymą, Onutė Kapočienė savo 
pranešime paskaitė ilgą sąrašą lanky
tų ligonių. Kartu su pagalbininkėmis 
per metus ji aplankė 151 ligonį. Ligos 
atveju sodybiečius lanko gydytojas.
Jei ligoniui tampa reikalinga pastovi 
medicininė priežiūra, jis patalpinamas 
į slaugos namus. Šiuo metu trims 
sodybiečiams į namus atvežami šilti 
pietūs, vienam valomas butas. Maisto 
pristatymu rūpinasi miesto savivaldy
bė. Ligonių lankymo atsakingoji, 0. 
Kapočienė, jautriu žodžiu kreipėsi i 
draugijos nares ir visas lietuvių 
moteris, prašydama, sužinojus apie 
tuos lietuvius, kurie neturi šeimos,

verti didžiausio pasididžiavimo ir 
pagarbos bei pagyrimo. Nesigailėdami 
savo laisvalaikio, dažnai ir šeimas 
skriausdami, jie triūsia besirūpindami, 
kad kiekvieną sekmadienio vakarą 
mūsų namus pripildytų lietuvišku 
žodžiu ir paskutinėmis naujienomis iš 
mūsų tėvynės ir pasaulio. Žinios 
perduodamos ir anglų kalba, kad 
neliktų nuskriausti tie, kurie nekalba 
lietuviškai. Tuo pačiu galime pasi
džiaugti Petrho lietuvių dosnumu, nuo 
kurio nemaža dalimi išsilaiko šios 
radijo valandėlės.

Linkime pačios geriausios kloties 
Pertho lietuvių radijo valandėlės 
darbuotojams jų kilniame ir reikalin
game darbe.

n.n.

nėra niekieno lankomi, tačiau labai 
reikalingi dėmesio, neatsisakyti iš-

- tiesti Jiems draugišką ranką. me liūdname stovyje yra našlaičal

Lietuvės moterys tarnyboje. Prie parodėlės Sydnėjaus priemiestyje Fairfielde
Lėta Kramilienė ir Onutė Kapočienė. Nuotrauka A. Kramiliaus

Po pranešimų, susirinkime įvyko 
naujos draugijos valdybos rinkimai 
sekančiai dviejų metų kadencijai. ( 
draugijos valdybą išrinktos: Aldona 
Adomėnienė, Milda Bukienė. Onutė 
Kapočienė, Martina Reisgienė, Olga 
Storpirštienė, Jūratė Traškienė, Ta
mara Vingilienė Ir kandidatėmis: 
Jadvyga Masioklenė, Aldona Stasiū- 
naitlenė Ir Alfa Savickienė. Rašant 
šias eilutes, valdyba pareigomis dar 
nebuvo pasiskirsčiusi.

Draugijos valdybos narė Martina
Reisgienė "padejavo", kad reikią 
draugijos veiklą praplėsti, pritraukti 
naujų narių, idant draugijos veikloje 
neatsirastų savotiška stagnacija. Pa
gal Socialinės globos moterų draugijos 
įstatus, draugija yra ALB bendruome
nės dalis, o Lietuva šiuo metu stovi 
ant Nepriklausomybės slenksčio ir, 
kadangi mes taip pat esame mūsų 
tėvynės Lietuvos dalis, mums taip pat 
tenka jos rūpesčių ir bėdų naštos 
dalis. Lietuvoje patekę nelaimėn ar 
bėdon yra nemažiau reikalingi artimo 
pagalbos. Kodėl gi mes, Lietuvos 
moterys, negalėtume jiems ištiesti 
pagalbos ranką. M. Reisgienė siūlė

M L K MOTERŲ DRAUGUOS 40 - METIS.
Keturiasdešimt metų Melbourne 

lietuvių moterų draugijos veiklos 
gyvenimo - kelias gana ilgas. Buvo jis 
kartais lengvesnis, kartais sunkesnis, 
tačiau džiugina mintis, kad draugija 
išliko, pradžioje buvęs tik negausus 
būrelis išsiplėtė ir šiandien jungia 
gana namažą narių skaičių.

Šią sukakti draugijos narės pradėjo 
bendromis pamaldomis šv. Jono baž
nyčioje rugpjūčio 18 dieną. Pamaldose 
su savo vėliava dalyvavo beveik visos 
draugijos narės. Šv. Mišias už visas 
mirusias ir gyvas draugijos nares laikė 
kapelionas dr. P. Dauknys. Parapijos 
choras giedojo Marijos šventei pri
taikytas giesmes.

Po pamaldų visos draugijos narės su 
antromis pusėmis ir svečiais suvažiavo 
į Melbourne lietuvių namus, kur 
vaišinosi Jubiliejinėje namų salėje. 
Prie skoningai papuoštų, gausių stalų 
susėdo apie šimtas gerai nusiteikusių 
dalyvių.

Pasivaišinus įvairiais skanėstais nuo 
švediško stalo, buvo išklausyti sveiki

sužinotl, kam šiuo metu labiausiai 
reikalinga ir kokia galėtų būti mūsų 
pagalba. Tik grįžusi iš Lietuvos Alfa 
Savickienė susirinkimui labai valz- 
idžiai ir konkrečiai papasakojo kokia-

Lietuvos valkai, koks graudžiai UM-, 
nas vaizdas senelių namuose. Ašaras 
spaudė pasakojimas, kiek daug ten 
trūksta globos patiems sllpniauslems 
tautos nariams - vaikams ir seneliams. 
Susirinkimas jautriai reagavo į A. 
Savickienės pasakojimą ir susikrista
lizavo idėja, kad prie draugijos 
valdybos reikėtų įsteigti pagalbinį 
komitetą, kurio rūpesčiu ir pastango
mis būtų galima tiesiogiai padėti 
vargstantiems Lietuvoje. Pagalbinis 
komitetas organizuotų piniginių au-
kų, drabužėlių, žaislų, vaistų ir kitų 
reikmenų rinkimo vajų ir per "Cari
tas” persiųstų į Lietuvą. Šį pasiūlymą 
susirinkimas vienbalsiai priėmė. Dar 
tebevykstant gyvoms diskusijoms, ke
letas jaunų ponių iš karto pasisiūlė į šį 
pagalbinį komitetą.

Prezidiumas padėkojo narėms ir 
palinkėjo naujai išrinktai valdybai 
sėkmės, įgyvendinant susirinkimo pri
imtas kilnias idėjas.

Po susirinkimo, narės ir viešnios dar 
ilgai šnekučiavosi prie kavos puodelio.

Korespondentė

nimai. Pirmiausiai visus susirinkusius 
pasveikino draugijos pirmininkė Hali
na Statkuvienė. Ji papasakojo apie 
draugijos nueitą ilgą gyvenimo kelią, 
įsipareigojimus ir nuveiktus darbus. 
Žinome visi kiek daug per visus tuos 
metus nuveikė draugija, tačiau kiek
vienas priminimas apie tai verčia mus 
susimąstyti ir stiprina tolesniam 
gyvenimui. Kunigas dr. P. Dauknys 
savo sveikinimo žodyje palinkėjo 
draugijos narėms niekada nepavargti 
ir toliau sėkmingai tęsti savo gražų 
darbą. Socialinės globos moterų 
teaugi jos pirmininkė J. Žalkausklenė 
msidžiaugė abiejų draugijų geru 
sutarimu ir, reikalui iškilus, puikiu 
bendradarbiavimu. Ji įteikė pirminin
kei H. Statkuvienei gėlių puokštę.

Katalikų federacijos pirmininkas 
Valentinas čižauskas taip pat labai 
gražiai ir šiltai kalbėjo apie draugijos 
veiklą, nepaprasta, draugijos moterų 
darbštumą.

■ Nukelta ( 6 psl.
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LIETUVIŲ MUZIKOS ŠVENTĖJE:
TARIAME SUDIEV Rašo Jurgis Janušaitis

Pagaliau dvi su viršium savaites 
trukusi Lietuvių muzikos šventė 
Čikagoje baigiasi. Atėjo laikas vieni 
kitiems tarti paskutini "sudie" ar tik 
"iki malonaus pasimatymo"?

Nuostabiai gerai organizuotų ren
ginių grandinę baigiame Atsisveiki
nimo koncertu, vykusiu gegužės 28 
dieną Marijos aukštesniosios muzikos 
mokyklos auditorijoje. Nepaprastame 
atsisveikinimo koncerte programą 
atlieka Lietuvos operos ir baleto 
teatro žymūnai - operos solistai 
Vincentas Kuprys - bosas, Arvydas 
Markauskas - baritonas, Irena Milke
vičiūtė - sopranas ir čikagiškė operos 
solistė Dana Stankaitytė.

Šio koncerto programoje be minėtų 
solistų turėjo dalyvauti Vilniaus 
operos tenoras Virgilijus Noreika ir 
čikagiškis operos solistas - bosas 
Jonas Vaznelis.

Čia ir ištiko nesėkmė. Neįpratęs 
gyventi Čikagos klimate, stipriai 
susirgo Virgilijus Noreika k nebe
galėjo dainuoti.

Su dideliu dėmesiu laukėme scenon 
sugrįžtančio gražaus tembro boso, 
Čikagos operos solisto Jono Vaznelio. 
Deja, ir čia nesėkmė. Jis nepasirodė. 
Sakoma, kad jo atliekamiems kūri
niams nebuvo laiku gautos gaidos, 
to<jėi jis negalėjo dainuoti. Gaila, kad 
tokie stiprūs menininkai negalėjo 
praturtinti ir taip gana gražaus 
koncerto.

Drauge su solistais programoje 
dalyvavo Ir kartu atliko kūrinius 
Lietuvių operos Čikagoje choras, 
Lietuvos operos choro grupė ir 
Lietuvos operos ir baleto teatro 
orkestras.

Šis koncertas pradedamas A. Pon- 
chieUi uvertiūra iš operos "I Lituani", 
grojant Lietuvos operos orkestrui, 
diriguojant svečiui Vytautui Viržo
niui.

Lietuvos Respublikos operos ir baleto 
teatro artistai Jolanta Vaieikaitė ir 
Petras Skirmantas koncerto metu 
Čikagoje.

Nuotrauka J. Tamulaičio

Nuostabiai galingo ir gražaus balso 
sopranas Irena Milkevičiūtė atlieka 
ariją iš G. Puccini operos "Madam 
Butterfly" • Diriguoja Vytautas Vir
žonis.

Scenoje rečiau begirdima, čikagie- 
tė, operos solistė Dana Stankaitytė 
šauniai išdainuoja finalinę ariją iš A. 
Ponchielli operos "La Gioconda”. 
Diriguoja Čikagos lietuvių operos 
dirigentas Alvydas Vasaitis.

A. Bražinsko operos "Kristijonas" 
finalę ariją atlieka Vincentas Kuprys, 
diriguojant Vytautui Viržoniui.

"Mūsų Pastogė" Nr.35 1991.9.2 pusi. 4

Lietuvių muzikos šventės koordinaci
nio komiteto pirmininkas, operos 
solistas Stasys Baras taria padėkos ir 
atsisveikinimo žodį gegužės 29 dieną 
Čikagoje.

Nuotrauka J. Tamulaičio

Lietuvos operos orkestras, diri
guojamas Alvydo Vasaičlo atlieka V. 
Bellini operos "Norma" uvertiūrą. 
Normos "cavatiną" šauniai atlieka 
Vilniaus operos primadona Irena 
Milkevičiūtė. Diriguoja Vytautas Vir
žonis.

Čikagos lietuvių operos vyrų cho
ras, galįs didžiuotis savo pajėgumu, 
puikiai išpildė G. Verdi operos 
"Rigoletto" chorą "Tyliai, tyliai". 
Dirigavo Alvydas Vasaitis.

Galingai skamba Vilniaus operos 
boso Vincento Kuprio atliekama 
Mefistofelio serenada iš C. Gounod 
operos "Faustas". Diriguoja Vytautas 
Viržonis.

Dar kartą scenon grįžta Vilniaus 
operos baritonas Arvydas Markauskas 
ir drauge su Čikagos lietuvių operos 
choru ir Lietuvos operos choro grupe 
įspūdingai atlieka Ūdrio dainą iš V. 
Klovos operos "Pilėnai", diriguojant 
Vytautui Viržoniui.

Čikagos lietuvių operos choras 
įspūdingai atlieka Vergų choro partiją 
iš G. Verdi operos "Nabucco". 
Diriguoja Alvydas Vasaitis. Pagaliau 
šis aukšto meninio lygio atsisveiki
nimo koncertas baigiamas A. Pon
chielli operos "I Lituani" ansambliu, 
dalyvaujant visiems koncerto daly
viams, solistams, chorams, orkestrui. 
Diriguoja Vytautas Viržonis.

Tūkstantinė klausytojų minia atsi
stojusi ilgai ploja, tuo išreikšdama 
dėkingumą svečiams ir saviškei Danu
tei Stankaitytei bei Alvydui Vasaičiui 
už tikrai aukšto meninio lygio, 
pasaulinio garso kompozitorių atli
ktus kūrinius.

Programos atlikėjai, čikagiškių 
svetingai globoti, apdovanoti gėlėmis 
ir padėkomis, nuoširdžiai atsisveikino 
su Čikaga, kur buvo praleista daug 
gražių, įsimintinų dienų.

Tokie koncertai reti. Nedažni ir 
svečiai. Malonu buvo keliauti iš vieno 
renginio į kitą, nors jų buvo gausu. 
Padėka priklauso Lietuvių muzikos 
šventės rengėjams, visoms komisijoms 
ir komitetams, spaudos žmonėms, o 
ypač pirmininkams Stasiui Barui, 
Vaclovui Momkui, Dalei Kučienei, 
Vytautui Radžiui, Danutei Bindokie- 
nei už puikiai suredaguotą šventės 
leidinį. Padėka rengėjams, kad kiek
vienam renginiui paruošė ir atspausdi
no programas, tuo palengvindami 
lankytojams sekti renginių eigą.

O gegužės 29 dieną Jaunimo centro 
didžiojoje salėje šventės organizato- 

rial suruošė svečiams iš Lietuvos 
atsisveikinimo vaišes, kur dalyvavo 
visa eilė visuomenininkų, spaudos 
žmonių. Čia šventės komitetą pirmi
ninkas S. Baras išreiškė svečiams 
ypatingą padėką už dalyvavimą Lie 
tuvių muzikos šventėje, tuo praturti
nant šventės programą. Padėkojo 
visiems komitetams, komisijoms ir 
kitiems asmenims, bet kuo nusipelniu
siems, apdovanodamas visus tautinė
mis juostomis. Jautriai atsisveikino 
dirigentas Vytautas Viržonis, pareiš
kęs ypatingą padėką už pakvietimą 
dalyvauti šioje šventėje. Padėkojo 
visiems taip rūpestingai globojusiems 
šventės dalyvius.

Nusileido scenose uždangos. Mieli 
tėvynainiai iš gimtosios žemės išva
žiavo atgal. Išsiskirstė taip sunkiai, 
bet sėkmingai dirbusios komisijos, 
komitetai. Čikaga didžiuojasi galėjusi 
suruošti tokią didingą Lietuvių muzi
kos šventę. Pagarba ir padėka JAV ir 
Kanados lietuvių Bendruomenių 
Krašto valdyboms už visokeriopą 
paramą ir šventės globą. Šventė nuėjo

PASAULIO LIETUVIAI
Rašo Salomėja Ciciskina

KEISTI LIKIMO VINGIAI

Birutė Žindžiūtė lietuvaitė, 
gimusi Sibire, Tomsko srities 
užkampyje, kur buvo ištremti jos 
seneliai. Ten, kirsdami išlakius 
medžius, susipažino jos tėvai, taip pat 
tremtiniai. Sibire gimė ir vyresnioji 
Birutės sesuo Elena, ir jau Lietuvoje 
pasaulį išvydo jaunėlė sesuo Aurelija. 
Gyvenimas atrodė nuostabus ir toks 
brangus. Ir jau niekas neįsivaizdavo, 
kad kada nors traukinys vėl išveš į 
tolimus kraštus valstiečio dukrą - 
sunkus ir ilgas buvo tasai 
apsisprendimas. Prireikė devynerių 
metų, kol Birutė Žindžiūtė tapo 
Michelini, italų kalbininko Guido 

•Michelini žmona. Dabar jis Potencos 
universiteto kalbotyros katedros 
vedėjas - profesorius, kaip ir prieš 
penkiolika metų tyrinėja lietuvių 
raštijos pradininkų M. Daukšos ir B. 
Vilento palikimą, gilinasi į L. Rėzos 
darbus, S. Vaišnoro tekstus.

0 ką veikia Birutė? Ji su savo vyru 
Guido yra tarsi Lietuvos konsulai 
Italijoje. Romoje praėjusiais metais 
įregistruota Italų draugija už 
Lietuvą. Apibrėžtas šios draugijos 
statusas, patvirtintas statutas ir 
taryba. Draugijos sekretorius yra 
Guido Michelini.

Būdama lituanistė, mokėdama 
lotynų ir senovės graikų kalbas, 
žinoma, ir italų, Birutė dėsto lietuvių 
kalbą Katalikišką jam e Milano 
universitete. Negana to, ji yra 
perskaičiusi ne vieną pranešimą kas 
dveji metai Stokholme rengiamoje 
baltistų konferencijoje. Rašo ji apie 
lietuvių literatūrą, vertimus,iš italų į. 
.lietuvių kalbą žurnalui "Le Lingue 
Del Mondo" - "Pasaulio kalbos", kuris 
yra laikomas vienu iš žymiausių tokio 
pobūdžio leidinių pasaulyje.

Noras, kad pasaulis daugiau žinotų 
apie Lietuvą, paakino Birutę imtis 
knygos "Lituania", kuri praėjusiais 
metais pasirodė knygynuose tarsi 
pagal užsakymą, - dar prieš kovo 
vienuoliktąją.

- Sunku sugrįžti į Europos atmintį, 
- sako Birutė, - arba apie mus nieko 

nežinoma, arba sutapatinama su 
Rusija. Gal šitas pradžiamokslis padės 
italams suvokti, kur mes esame, kas 
esame. 

kultūrinės istorijos praeitin. Apie ją 
dar daug kas kalbės. Vieni girs, kiti 
peiks, kritikuos. Atsiskleis ir pavydo 
ugnelės. Nežiūrint viso to šurmulio 
tenka pripažinti, kad lietuvių išeivija 
yra galinga, gyvybuiga, kūrybinga. Tai 
liudija gausa gerų renginių. Išeivijos 
dėmesys ir atsinešimas, parama ir 
gausios aukos įgalino žengti šį drąsų 
žingsnį.

"Ar dar kada sulauksime panašios 
šventės?"- klausia su rūpesčiu ne 
vienas. Žinoma, jeigu visos išeivijos 
kartos išlaikys savyje lietuvybę, meilę 
Lietuvai. Neabejokime, po kurio laiko 
vėl galėsime gėrėtis panašia, o turiniu 
jai kiek skirtinga švente. Kur 
bebūtume, kur begyventume, glauski- 
me gretas, kad mūsų pastangos būtų 
naudingos atgimstančiai mūsų tėvynei 
Lietuvai.

Šiuo reportažu mieli, "Mūsų Pasto
gės" skaitytojai, baigiu šventės ap
žvalgą. Atleiskite, jeigu šie rašiniai 
jus kiek vargino. įvykis buvo istorinis 
ir vertas, kad spaudoje liktų jo 
pėdsakas.

lr dar. Šešiametis sūnūs Parmoję su 
mama ir tėčiu kalbasi tik lietuviškai. 
0 jau kasmet atvažiuojantis į Lietuvą, 
į Juragių kaimą vaikaitis laukiamas ir 
mylimas gerųjų senelių. Kasmet 
Birutė grįžta į Lietuvą. Bet jau ne 
namo • į svečius. Parmoję Birutės 
namai, ten ji kalba italams apie 
Lietuvą, ir gerai, kad kalba. Gal 
daugiau išgirs, gal daugiau mus 
supras?

PIRMASIS IR KOL KAS 
VIENINTELIS

Henrikas Zabulis Lietuvoje žinomas 
kaip antikos tyrinėtojas, Euripido, 
Katulo, Horacijaus kūrinių vertėjas. 
Profesorius, filosofijos mokslų dakta
ras, nuo 1986 metų dalyvaujantis 
humanitarų mokslinėse konferenci
jose, kurias rengia Cicerono studijų 
centras, įkurtas Romoje Italijos 
ministro pirmininko Jullio Andreotti 
iniciatyva, kai pasaulis plačiai minėjo 
2000-ąsias žymiojo politiko, filosofo 
ir oratoriaus metines.

įdomu ir tai, jog pats Jullio 
Andreotti, būdamas Cicerono studijų 
centro prezidentas, pasirūpino, kad 
Cicerono mokslinėse konferencijose 
dalyvautų mokslininkai iš už geležinės 
uždangos. Kad buvo pasirinktas Hen
rikas Zabulis, lėmė ne vien geografinė 
padėtis, bet ir puiki šio mokslininko 
erudicija, nepriekaištingas visų pa
grindinių Europoje vartojamų kalbų 
mokėjimas.

Šiandien Henrikas Zabulis yra 
pirmasis ir kol kas vienintelis moksli
ninkas iš buvusios Tarybų Sąjungos 
kaip lygus tarp lygių dalyvaujantis 
Cicerono mokslinėse konferencijose. 
Nors 1986 metais Milane ar 1989 
metais Varšuvoje Henrikas Zabulis 
buvo kviestas kaip Tarybų Sąjungos 
atstovas, vis dėl to jau tada ne vienas 
konferencijos dalyvis pabrėžė, kad 
Lietuva ir Tarybų Sąjunga - tai ne tas 
pats. Na, o šiemet, Niujorke, Henrikas 
Zabulis buvo pabrėžtinai pristatytas 
kaip Lietuvos mokslininkas. Nors... 
buvo Italijos delegacijos narys, nors 
buvo išlaikomas Italijos vyriausybės.

Čia jau, matyt, laikas pasakyti 
svarbiausią dalyką' kad Italijos minis
tras pirmininkas Jullio Andreotti ir 
profesorius Henrikas Zabulis yra seni

Nukelta į 5 pusi.
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AMANDOS J. BANKS STUDIJA
Agnė Lukšytė

Tasmanijoje Įsikūrusi Lietuviškų 
Studijų draugija kiekvienais metais 
išleidžia anglų kalba "Lithuanian 
Papers". Šiemet buvo išleistas trečias 
numeris, kuri paruošė Tasmanijoje 
gimusi Amanda Jane Banks. Ji 
studijavo sociologiją, administraciją ir 
aplinkos apsaugą, iš šių dalykų įsigijo 
diplomus su aukštais pažymėjimais. 
Pernai, paruošusi mokslinę studiją 
apie Lietuvos gamtą ir rūpesčius, 
susijusius su gamtos apsauga, šiemet 
ją išplatino. Lietuviškų Studijų drau
gija Amandos Banks mokslinę studiją 
išleido knygos pavidalu, pavadindama 
"Lithuania's Enviromental Problems". 
Knyga yra beveik 100-to psl., 
suskirstyta i keturis skyrius. Joje 
gvildenami rūpesčiai, susiję su užterš
ta Lietuvos gamta. Sovietų Sąjungos 
valdžia visoje imperijoje be atodairos 
teršė gamtą.

Knygos autorė pirmame skyriuje 
plačiai aiškina apie senąjį lietuvių 
tikėjimą, kuris žmogų stipriai siejo su 
gamta, taigi gamta buvo visų mylima 
ir saugoma nuo taršos. Amanda Banks 
remiasi žymiosios archeologės Marijos 
Gimbutienės pateiktomis žiniomis 
apie senovės lietuvių tamprų ryšį su 
gamta - animizmą. Autorė taip pat 
cituoja L. White jr. 1971 m. Londone 
išleistą studiją apie ekologijos krizę. 
Toje studijoje aiškinama, kad krikš

čionybė sunaikino animizmą, įkalbė
dama žmogui, kad jis yra virš gamtos 
ir ją gali išnaudoti savo tikslams. 
Krikščionybė animizmą pakeitė šven
taisiais, kurių buveinė yra ne gamtoje, 
bet danguje. Marksizmo teorijoje 
žmogaus galia taip pat iškeliama 
aukščiau gamtos. Autorė remdamasi 
K. Šilbajorio ir A. Štromo paskelbto
mis žiniomis, ryškiai nušviečia žalą, 
kurią sovietų okupacija padarė Lietu
vai. Tačiau lietuvių prigimtyje meilė 
gamtai, buvusi okupanto prislopinta, 
dabar išsiveržė į laisvę. Lietuvos 
"Žalieji" ir jiems pritariantieji remia
si dabartinės lietuvių politinės siste
mos polėkiu taisyti gamtoje tai, ką dar 
galima išgelbėti.

Antrame skyriuje akivaizdžiai iš
dėstoma, kaip Lietuvos okupantas, 
remdamasis į marksizmo teoriją, 
stengėsi iš pagrindų pakeisti Lietuvos 
piliečių struktūrą. Autorė trumpai 
išdėsto Lietuvos istorijos politinę eigą 
iki 1940 metų. Ji teisingai nušviečia 
ryšį lietuvių tautoje tarp tautiškumo 
apraiškų ir susirūpinimo savo gamta.

Trečiame knygos skyriuje pagrindu 
paimti du pavyzdžiai, kurie aiškiai 
atskleidžia tragišką aplinkos, švaraus 
oro ir vandens naikinimą Lietuvoje. 
Okupanto parėdymu įrengtoji alyvos 
valykla Mažeikiuose yra tipiškas 
pavyzdys, kaip staigus sunkiosios

My Lithuania 
Aleksandras Macijauskas

Selected by Daniela Mrazkova 
and Vladimir Remeš

Leidykla "Thames & Hud
son" išspausdino knygą su 
116 fotografijų, 144 pusla
pių, kietu viršeliu, formatas 
265x240. Kaina 79,95 dole
riai.

Žymaus Lietuvos foto
grafo Aleksandro Macijaus
ko pirmas rinkinys anglų 
kalboje. Jo nuostabios foto
grafijos vaizduoja Lietuvos 
kaimo gyvenimą: turgaus 
vaizdus, Baltijos jūros vasa
rotojus, veterlnoriaus kas
dieninį darbą, linksmas pro
cesijas ir šventes, liūdnas 
laidotuves.

Šią puikią knygą galima 
užsisakyti Greville Street 
Bookstore, kur Jūratė Sas- 
naitytė mielai atsakys į bet 
kokius jūsų klausimus.

Prašau man atsiųsti ..... egzempliorių "My Lithuania".
Kaina 79,95 dolerių (įskaitant persiuntimą).
Pridedu čekį (money order) sumoje ....... $.
Pavardė ...................................................................
Adresas ....................................................................

Čekį (money order) siųsti į The Greville Street, Bookstore, 145 
Greville St., Prahran 3181. Tel. (03) 510 3531, faksas (03) 510 3532.
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Atkelta iš 4 pusi.
pažįstami, esant progai, keičiasi 
laiškais ir suvenyrais. Gal todėl niekas 
nepastebėjo, kai Niujorke surengtame 
priėmime Italijos ministras pirminin
kas susirinkusiems diplomatams Hen
riką ’Z abulį pristatė kaip seną savo 
draugą. Ten pat, Niujorke, ministro 
pirmininko rezidencijoje Henrikas 
Zabulis su žymiu Europos politiku 
aptarė ir Lietuvos padėtį. Pokalbyje 
nuskambėjo ta pati išvada: Vakarų 
valstybės morališkai remia Lietuvos 
nepriklausomybę, bet tik Europos ir 
pasaulio situacijos požiūriu, tiek, kiek 
toji nepriklausomybės idėja nekliudo 
palitinės įtampos mažinimui ir nusi
ginklavimui.

Šiuo požiūriu, kaip sakoma, nieko 
naujo. Bet Henrikas Zabulis gerokai

nustebo dėl kitko. Pasirodo, jog 
pakankamai išprusę Vakarų inte
lektualai ne visai suvokia, kuo 
lietuviai skiriasi nuo slavų, kokia yra 
lietuvių kalba, kaip klostėsi Lietuvos 
istorija. Todėl mintis surengti Cicero
no konferenciją Vilniaus universitete 
atrodo visiškai reali. Jai pritarė ir v 
patsai JullioAndreotti, tik suabejojo- (į 
kaip tą sumanymą įgyvendinti, kai § 
Lietuvoje tokia netvirta politinė § 
padėtis. Bet juk per tą laiką, kol bus § 
rengiamasi konferencijai, padėtis, § 
turėkime vilties, gali pasikeisti mūsų 
naudai. Taigi Vilniaus universitetas ? 
netolimoje ateityje gali tapti ne vien | 
Cicerono, bet Lietuvos draugų susiti- 
kimo vieta. jį

Vilnius, 1991.08.06 <

TRUMPAI
IŠ VISUR

Komunistiniam režimui griūnant 
Sovietų Sąjungoje, nusižudė visa eilė 
šios partijos šulų. Kad išvengti arešto, 
nusišovė nekenčiamas vidaus reikalų 
ministras latvis Boris Pugo, pasikorė 
karinis Gorbačiovo patricijus marša
las Sergiejus Achromiejievas, o taip 
pat yra žinių, kad nusižudė dar du kiti 
aukšti sovietų pareigūnai.

industrijos įrengimas plačiu mastu § 
naikina aplinką. Gi,pastatymas atomi- § 
nės jėgainės Ignalinoje pagal Černo- § 
bylio jėgainės pavyzdį yra nuolatinis $ 
grasinantis pavojus Lietuvos gamtai ir | 
žmonėms. ?

Ketvirtame knygos skyriuje autorė £ 
kalba apie reikšmę Lietuvai dėka | 
politinių reformų, vykstančių Sovietų jį 
Sąjungoje. Lietuvoje taip pat daugybė jį 
varžtų dingo, smaugusių Lietuvos § 
kultūrą ir norą apsaugoti savo krašto § 
gamtą. §

Amandos Banks mokslinė studija, § 
išleista anglų kalba yra reikšmingas | 
įnašas į knygų ir studijų seriją, kurioje ? 
gvildenami įvairių tautų tarpusavyje •• 
tampriai susiję kultūriniai, politiniai ir < Rugpjūčio 25 dieną Australijos 
ekonominiai aspektai. Autorė visais Baltų taryba kreipėsi į Australijos 

ministrą pirmininką R. Hawke ir 
užsienio reikalų ministrą G. Evans 
visų trijų Baltijos tautų bendruome
nių vardu, motyvuotai prašydami 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos nepri
klausomybės pripažinimo ir diplomati
nių santykių užmezgimo. 

*
Rugpjūčio 25 dieną Australijos 

opozicijos lyderis dr. John Hewson 
liberalų ir koalicinės Australian 
National partijos vardu pareikalavo, 
kad Australijos vyriausybė nedelsiant 

§ .
§ 

savo teigimais rėmėsi į įvairių (į 
autorių, daugiausia lietuvių knygas, § 
studijas, straipsnius. Ji dėkoja dau- jį 
giausla lietuviams ir australams, kurie § 
jai gelbėjo vertimais ir patarimais. § 

Norėčiau pridėti kelias pastabas, § 
kurios daugiausia taikomos ne autorei, | 1 
bet jos patarėjams bei tiems iš kurių J 
raštų ji sėmėsi žinias. Knygoje f 
Teutonic Order (Kalavijuočių Ordi- 
nas) minimas nepaaiškinus, kad tai jį 
buvo visų germanų karinis vienetas, iį 
kurio tikslas buvo atplėšti žemes § ...
Pabaltyje. Australas, perskaitęs vardą § pripažintų Lietuvos, Latvijos ir Esti- 
- "Teutonic Order" nesupras, kad tai 
tie patys germanai, su kuriais jam | 
teko kovoti II-jo Pasaulinio karo > 
metu. jį

Knygos 28 psl. klaidingai teigiama, 
kad Švitrigaila valdė rusų žemes, jį 
Žymusis ukrainiečių istorikas Dmytro jį 
Dorošenko savo veikale "Ukrainian^ 
History", 1000 psl. išsamiai aprašo § 
Lietuvos kunigaikščius, ypatingai pa- §

§

jos valstybes nepriklausomomis.

Borisui Jelcinui išvalant Sovietų 
Sąjungos valstybės aparatą nuo komu
nistinės santvarkos šalininkų, vietoje 
areštuoto ministro pirmininko Valen
tino Pavlovo paskirtas demokratinių 
pažiūrų Ivanas Siiajevas.

Nors visos trys Baltijos valstybės 
§ pernai paskelbė savo nepriklausomy- 
§ bių atstatymą, tik Lietuvos kovo 11- 

sios dienos deklaracija buvo visiška ir 
^besąlyginė.
■į Rugpjūčio 20 dienos vakare komu- 
< nistų pučo Kremliuje akivaizdoje, 
jį Estijos parlamentas paskelbė visiškąS

iį dieną tolygų nutarimą priėmė ir 
§ Latvijos parlamentas.

__________________ _ ___ , į pučą įvelti sovietų kariuomenės 
brėždamas Švitrigailą, valdžius uk- ? vadas Valentinas Varenikovas ir 
rainiečių žemes, apsaugojusius juos > štabo viršininkas generolas Michailas 
nuo užpuolėjų: rusų, lenkų, totorių. j Moisejevas atleisti, Krašto apsaugos 
.Kiekvienam intelektualui, ne vien e ministru paskirtas generolas Aleksan- 
istorikui patartina šį veikalą perskai- |į dras Šapošnikovas, išstojus iŠ 'kbinti- 
tyti, kad susidarytų tikslų vaizdą jį nistų partijos.

kokie tolerantiški buvo mūsų kuni- § 
gakščiai, besivadovaudami senuoju § 
lietuvių tikėjimu. Dmytro Dorošenko 
teigia, kad dėka lietuvių kunigaikščių 
apsaugos, ukrainiečių tauta išliko. 
Gaila, kad A. Šapokos veikale 
"Lietuvos istorija", Švitrigaila yra 
beveik "nustumtas" į Lietuvos priešų 
eiles. Švitrigaila, jauniausias Vytauto 
brolis, gerai suprato lenkų pavojų, §, valstybės nepriklausomybę. Sekančią 
todėl norėjo atsikratyti lenkų globos.

Knygos 24 psl. sakoma, kad 
Lietuvos Nepriklausomybės laikais 
22-jų metų laikotarpyje nebuvo 
kreipiamas dėmesys į gamtą. Vargu ar 
tas teigimas teisingas. Lietuviai, iš 
prigimties mylėdami gamtą, iki sovie
tų okupacijos - 1940 m. neužteršė nei 
Baltijos Jūros, nei upių bei ežerų, net. | 
nei mažiausių upelių. Miškų buvo įį 
daugybė, kuriuos stropiai prižiūrėjo § 
girininkai. Visa Lietuva kvėpavo § 
kvapiu miškų oru.

Norėčiau'dar paklausti klek egzem
pliorių šios knygos buvo išspausdinta? 
Bibliografams bei šiaip knygų mėgė
jams tas skaičius visada svarbus ir 
(domus. Amandos Banks knygoje, šalia 
"First printing June 1991", reikėjo^ jį 
pažymėti egzempliorių skaičių. jį

§ Rugpjūčio 24 dieną Ukrainos parla- 
mentas deklaravo valstybės nepri-

| klausomybę. Šiam nutarimui ratifi
kuoti už poros mėnesių bus pravestas 
referendumas.

į
§ 
§

Rusijos Federacija pašalino raudo
nąją valstybinę vėliavą su kūju ir 
pjautuvu. Rusijai vėl buvo sugrąžinta 

§ priešrevoliucinė baltai - mėlynai - 
§ raudona trispalvė.
§
§
§

Dabartinis Rusijos Federacijos vi
daus reikalų ministras Viktoras Bare- 
nikovas perėmė ir Sovietų Sąjungos 
vidaus reikalų ministeriją, buvusią 
nusižudžiusio Boris Pugo rankose.

Naujuosu KGB viršininku paskirtas 
§ Vadimas,Bakatinas, reformų šalinin- 

** kas, kadaise atleistas iš vidaus reikalų 
ministro pareigų, kaip per švelnus.

Atleistas ir Pabaltijo karklės apy
gardos viršininkas generolas Fedor 
Kuzmin.

Beringo saloje, esančioje netoli 
Kamčiatkos pusiasalio, danų ekspe
dicija atrado ir atkasė danų kilmės 
navigatoriaus ir šiaurės tyrinėtojo 
rusų tarnyboje Vituso Beringo palai
kus. V. Beringo vardu pavadintas 
sąsiauris tarp Azijos ir Amerikos. 
Atradėjas mirė 1741 metais nuo bado 
ir šalčio.

Pastarosiomis dienomis daugelyje 
Europos ir kitų valstybių tarpe 
kalbama, jog Sovietų Sąjungoje vis 
dar tebėra likusi grėsmė kilti dar 
vienam konservatyviųjų komunistų 
partijos narių pučui.
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BENDRUOMENĖS DARBŲ BARUOSE LIETUVOS PRIPAŽINIMO SUTIKIMAS
MUK MOTER Ų 
Atkelta iš 3 psl.

Sveikinimo žodžius tarė kunigas 
Gaidelis, bendruomenės valdybos var
du sveikino Viltis Kružienė, parapijos 
choro vardu - K. Mieldažys, sendrau
gių vardu - A. Bakaitis. Melbourno 
lietuvių klubo pirmininkas V. Bosikis 
pasidžiaugė draugijos įnašu į bendrą 
klubo palaikymą.

Dar ir E. Šiurnienė paskubėjo prie 
mikrofono su keliomis pastabomis. 
Baigdama, ji pasiūlė tostą už draugiją 
ir jos paskatinti draugijai visi sudaina
vo "Ilgiausių metų!.."

Po visų kalbų ir sveikinimų, gilios 
prasmės ir specialiai draugijos garbei 
sukurtą eilėraštį perskaitė Irena 
O'Dwyer.

Aldonos Vyšniauskienės eiliuoti 
posmai taip pat šventės dalyvių buvo 
išklausyti su dideliu dėmesiu.

Vida Vaitiekūnienė paskaitė iš kitų 
vietovių atsiųstus sveikinimus: Dai
nos Sambūrio dirigentės ir choristų, 
poeto Bernardo Brazdžionio iš JAV, 
’/eros Juozapavičienės ir Vladės 
Petraitlenės iš Queenslando ir buvu
sios draugijos pirmininkės Elvyros 
Šemetlenės. Taip pat gautas pasveiki
nimas iš Pasaulio katalikių moterų 
draugijos pirmininkės Šlepetylės - 
Janutienės, kuri savo pasveikinime 
rašė, kad galutinis draugijos tikslas 
yra tautos ir religijos išlaikymas.

Vis tik didžiausią padėką visi jautė 
ir Ją išrelkškė ilgametei draugijos

D RAUGUOS...

pirmininkei Halinai Statkuvienei. Bū
dama didelė idealistė, ji moka 
perteikti" savo mintis ir kitoms 
draugijos moterims. Ta mintis, kad 
draugija turi gyvuoti, buvo ir yra labai 
gili ir įtikinanti, nors daugelis moterų 
jau gana brandaus amžiaus sulauku
sios pavargo. Niekada pirmininkė 
nepraleidžia progos pakviesti draugi- 
jon jaunesnes nares ir Jai tai neblogai 
sekasi.

Lietuvės moterys katalikės artimo 
meilės jausmo vedamos turi plačią 
dirvą savo kilniam darbui ir jam ribų 
nėra. Pačios pergyvenusios įvairius 
sunkumus, jos gyvai atjaučia sausio 13 
- ąją ir vėliau žuvusių ir sužeistų 
Lietuvoje šeimas. Ruošė jiems rinklia
vas ir aukojo daug brangaus laiko bei 
darbo lėšų sutelkimui ir nuvežimui į 
Lietuvą. Joms gyvai rūpi visi tautos 
reikalai ir nedelsdamos jos atlieka 
daugybę darbų bendruomeninėje 
veikloje. Tėvynės laisvinimo idėja 
joms taip pat nesvetima ir jau daugelį 
metų jos aktyviai ir jautriai remia 
visur kur tik gali Ją per įvairias 
organizacijas.

Draugijai žengiant į 41 - sius 
veiklos metus, pirmininkė H. Statku
vienė nuoširdžiai pakvietė visas 
moteris, kurios dar nepriklauso jų 
draugijai, susiburti po jos vėliava su 
tokiu gražiu ir reikšmingu šūkiu: 
"Tiesa ir Meilė".

Alisa Baltrukonienė

Rugsėjo 27 dienos popietę i 
Sydnėjaus lietuvių namus ėmė rinktis 
linksmais ir švytinčiais laime veidais 
mūsų tautiečiai. Šiaip antradieniais 
klubas esti uždarytas, tačiau tą dieną 
jis ūžė, lyg bičių avilys. Skambėjo 
dainos, sveikinimai ir patys geriausi 
linkėjimai.

Gerąją žinią, kad Australijos vy
riausybė pripažino Lietuvos nepri
klausomybę, atrodo, bene pirmoji 
paskleidė "Mūsų Pastogės" redakcija, 
perduodama ją į "raktines" pozicijas. 
0 po to Sydnėjuje jau veikė net 
keletas iki raudonumo įkaitusių tele
fonų!..

Šia proga, Lietuvių namuose putojo 
taurėse šampanas ir iki vėlaus vakaro
■nailMiiitlllllllHiiiiiiiiliiiiliiiiun......... ... ........................  iiiiiiiiiiaiiiimiiiiiiimliuiiunnn

75 METŲ JUBILIEJUS

VAIKYSTĖS DRAUGUI

netilo smagios lietuviškos dainos. 
Pasidalinti šiuo dideliu džiaugsmu su 
lietuviais atskubėjo ABC radijo kores
pondentė Sarah Armstrong, Australi
jos spaudos asociacijos reporteris 
Graham Lowell, Reuterio žinių agen
tūros atstovas ir "sunkioji artilerija" 
iš SBS televizijos stoties.

ALB Sydnėjaus Apylinkės valdybos 
vicepirmininkas A. Kramilius savo 
kalba išreiškė visų susirinkusių nuo
taiką, nuoširdžiai dėkodamas Austra
lijos vyriausybei už Lietuvos nepri
klausomybės pripažinimą.

Rugsėjo 28 dienos Sydnėjaus spauda 
šį įvykį minėjo pirmuose savo laikraš
čių puslapiuose.

B. Ž.

Vytautas Kardelis rugpjūčio mėne
sio 23 dieną Bass Hill RSL klube su 
draugais ir pažįstamais atšventė savo 
75 - tąjį gimtadienį.

Vytautas Kardelis, vyriausias Ago
tos ir Kosto Kardelių sūnūs, gimė 
1916 metais St. Petersburge.

Draugai ir pažįstami ta proga 
palinkėjo jubiliatui sulaukti ir atšvęsti 
dar daug gimtadienių.

V. J.
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LAIŠKAI REDAKCIJAI
"Mūsų Pastogės" skaitytojas iš 

Queenslando A. Birskys, mokėdamas 
prenumeratos mokestį, o kartu Ir 
atsiųsdamas auką laikraščiui paremti, 
atsiuntė ir kelis žmonos, žurnalistės 
Betty Birsklenės laiškų nuorašus, 
kuriuos ji rašė federalinės valdžios 
ryšių ministrui Kim Beazley ir vienam 
iš radijo stoties SBS vadovų Brian 
Johns. Pateikiame šių laiškų ištrau
kas:

"Ryšiai su tėvyne praktiškai nutrū
ko. Mano vyras turi dvi seseris 
Lietuvoje, ištisais mėnesiais jis ne
gauna iš jų laiškų, o jos - iš mūsų. 
Neprisišaukiame jų ir telefonu. Ir štai 
prieš porą savaičių, turbūt per 
nesusipratimą, pavyko susisiekti su 
vyro seserim Kaišiadoryse. Ji verkė, 
pasakodama apie prekių ir aptarnavi
mo stoką, nuolatinį juodųjų berečių 
persekiojimą, Lietuvos jaunuolius 
gaudant į sovietų armiją, didžiavimąsi 
prieš vietinius gyventojus savo jėgos 
pranašumu. Apie esamą padėtį nieko 
nepranešama vietos spaudoje, televi
zijoje ar per radiją. Tik toks didelis 
įvykis, kaip žudynės Medininkuose 
nusipelno viešosios informacijos prie
monių dėmesio.

Tai yra viena iš priežasčių, kodėl 
lietuviams reikalingos radijo valandė
lės gimtąja kalba - jie tokiu būdu gali 
gauti smulkesnę informaciją apie tai 
kas vyksta gimtajame krašte.

Žmonėms senstant, jų anglų kalba 
paprastai menkėja ir tokiu būdu 
gimtoji kalba tampa vis svarbesnė. Šie 
žmonės, čia atvežti kaip kontraktiniai 
darbininkai, ir atvežti čia tada, kai 
Australijai buvo nepaprastai reikalin
gos darbo rankos, galima sakyti, kad 
kaip tik jie, šie žmonės, stūmė 
Australijos progresą pirmyn. Jie dirbo 
kasyklose, plieno fabrikuose, dirbtu
vėse ir ligoninėse, cukranendrių 
plantacijose - visur, kur tik reikėjo 

sunkų darbą atliekančios darbo jėgos 
nuo penkiasdešimtųjų iki šešiasdešim
tųjų metų. Tikrai jie dabar yra 
nusipelnę daugiau, nei pusvalandžio 
radijo valandėlės savo gimtąja kalba".

SBS radijo stoties vadovams B. 
Birskienė rašo:

"Rašau šį laišką savo ir savo vyro 
vardu, kad išreikšti didelį nepasiten 
klnimą dėl lietuviškosios radijo valan
dėlės nutraukimo.

Gyvendami Brisbanėje, mes nesame 
asmeniškai paliesti, tačiau dalinamės 
nuoskauda su Australijos lietuvių 
bendruomene. Mano vyras gimė Lie
tuvoje. Aš pati esu Australijoje gimusi 
anglo - keitė. Ir esu sujaudinta dėl šio 
įvykio.

Labai blogai, kai iš grupės žmonių 
išplėšiama gimtoji kalba, kaip tik 
tada, kai jų senyvame amžiuje ji 
labiausiai reikalinga. Tačiau ar jūs 
žinote apie gilesnę šios kalbos 
reikšmę? Ar žinote jūs, kad lietuvių 
kalba yra SENIAUSIA IŠLIKUSI 
GYVA INDO - EUROPIEČIŲ KAL
BA, praktiškai nepasikeitusi nuo proto 
- arijų kalbos per tūkstančius metų? 
Ar žinote jūs, kad ji yra artimai 
gimininga senovinei Sanskrito kalbai? 
O kai šiandien Sanskritas yra jau 
mirusi kalba, lietuviškai pasaulyje 
kalba milijonai žmonių, įskaitant ir 
netoli keturių milijonų lietuvių kalba 
kalbančių pačioje Lietuvoje?

Lietuvių ir latvių kalbos yra 
paskutinės išlikusios iš indo - europie 
čių baltų kalbos šakų, ir lietuvių 
kalba, nors ir archainė, bet GYVA 
KALBA. Dar daugiau - lietuvių kalba 
yra dainų, senovinės liaudies kūrybos 
palikuonė, kuri atėjo iki mūsų laikų iš 
tūkstančių metų gelmės. Nereikia 
stebėtis, kad net keli Australijos 
universitetai studijuoja Lietuvių kal
bą! Lietuviai išsaugojo savo kalbą per 
amžius nesugadintą, nežiūrint žiau- 

Kartu mes augom, kartu bėgiojom, 
Kartu mes braidėm tėviškėj balas, 
Kartu ganyti ant arklių jojom, 
Kartu mes arėm dirvose vagas.

Mums juokės gėlės, skambėjo dainos, 
Vyturių giesmės laukuose rytais, 
Šypsojos saulė, gegulės raibos 
Laimužę būrė skardžiais balsais.

Bet kilo audros, dangus aptemo, 
Vaitojo žemė, tėviškė žalia, 
Vaitojo žmonės čia visad gyvenę, 
Lietuva verkė po sunkia dalia.

Atėjūnai batais trypė atklydę
Kas buvo šventa, buvo kas brangu, 
Jie kaustė pančiais pavergtą tėvynę, 
Jos sūnus žudė, trėmė iš namų.

Vagonuos duso vaikai, seneliai, 
Vagonuos duso kūdikiai maži, 
Pražūtin vežė tą ilgą kelią, 
Vergovėn vežė žmonės svetimi.

Ir man dundėjo vagono ratai, 
Man sudiev mojo pakelės klevai, 
0 mano kančią tėvynė matė, 
Kai liko svajos ir gimti namai.

Tu dar kovojai, tėvynę gynei, 
Enkavedistams tu siaubu buvai, 
O tiems kas savo šalį pamynė, 
Medžiuose kranksėjo mirtį varnai.

rios priespaudos, viešo kalbos draudi
mo mokyklose ir įstaigose, lietuviško 
rašto draudimo. Dabar ją pašalinti iš 
SBS radijo dėl demografinės (ar 
taupumo sumetimais) formulės, yra 
tikras filistinizmas. Ir tol, kol mes taip 
elgsimės, kokią galimybę turi Austra
lija tapti "gudriu kraštu"?

Užbaigsiu dviem citatom. Pirmoji 
yra iš Emanuelio Kanto raštų:

"Lietuvą reikia išlaikyti, jei ne dėl 
ko kito, tai dėl jos kalbos, kuri yra 
raktas į daugelį filologinių ir istorinių 
mįslių".

A. Stabiliais

Bet išdavikų buvai parduotas, 
Už Judo grąšį, saują varinių, 
Buvai nušautas, buvai išduotas 
Savo gimtinėj prie žalių girių.

Purvinoj gatvėj gulėjo kūnas, 
Jį spardė batais, juokės, tyčiojas 
Džiaugės stribokai, džiaugės saugumas, 
Kad tu negyvas, kad nekovoji.

Naktį išvežę į miško krūmus 
Duobę suradę tave ten slėpė. 
Kad nekovotum prieš atėjūnus, 
Kad nieks nerastų užkasti liepė. ,

Grįžau iš tolių sunkios vergovės, . ,t 
Grįžau į savo gimtąją šalį.
Tavęs ieškojau. Aš klausiau žmonos, 
Kur tave rasti? Tave bedalį...

Kur tavo kapas, kur tavo kryžius? 
Kur aš surasti tave galėčiau?..
Kad į gimtinę šiandien sugrįžęs, 
Ant tavo kapo gėlių padėčiau.

Nėr tavo kapo. Nežino žmonės. 
O gal, gegule, man pasakysi? 
Gal laukų gėlės pilkuos dirvonuos, 
Gal, rugiagėle, ant jo pražįsi?..

Gal pakils skundas iš gimtos žemės, 
Gal pakils skundas iš tų dirvonų. 
Ne keršto šauks, o tautos meilės, 
Kad laisvi būtų Lietuvos žmonės. 
Lietuva, 1990.1.23

Antroji yra Roberto Payne:
"Mūsų desperatiškame amžiuje 

"dainos" įgauna aukščiausią svarbą, 
nes jos kalba apie laikus, kai 
džiaugsmas vaikščiojo žemės pavir
šium... atrodo, kad jos buvo parašytos 
pasaulio rytui auštant".

Tai štai ką maži, centus begraibstą 
protai pašalina iš mūsų radijo bangų! 
Gėda!!"

***

Dėkojame Jums, p. Betty, už 
nuoširdžius, lietuvių kalbą užstojan
čius žodžius. Red,
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sydnėjuje
PRIĖMIMAS N.S.W.

PARLAMENTE
į. Rugpjūčio 20 dieną dr. Martene 
Goldsmith MLC Pavergtų tautų at
stovams surengė priėmimą N.S.W. 
parlamente. Tai buvo Pavergtų tautų 
savaitės užbaigimas.

Priėmime dalyvavo apie 30 asmenų, 
jų tarpe parlamento narių ir Įvairių 
tautybių atstovai. Lietuvius šiame 
renginyje atstovavo A LB Sydnėjaus 
Apylinkės valdybos vicepirmininkas 
A. Kramilius ir N.S.W. valstijos 
Pavergtų tautų komiteto narys dr. A. 
Viiiūnas.

PASITARIMAS SU N.S.W.
PREMJERU NICK GREINER MP

<?.i<Kugpjūčio 22 dieną N.S.W. valstijos 
premjeras Nick Greiner sušaukė 
pasitarimui etninių bendruomenių 
atstovus, kuriame buvo kalbama apie 
N.S.W. valstijos ir Rusijos seserų 
giminystės - draugystės akto pasira
šymą.

Šis klausimas buvo pasiūlytas pernai 
Australijoje lankantis buvusiam so
vietų ministrui pirmininkui N. Ryžko
vui. Lietuvius šiame pasitarime atsto
vavo Sydnėjaus Apylinkės valdybos 
vicepirmininkas A. Kramilius, kuris 
pareiškė, kad seserų draugystė ir 
giminystė Australijai būtų daug 
daugiau naudinga su Lietuva ar 
Ukraina nei su Rusija. Premjeras 
žadėjo paruošti šio akto projektą ir 
pasiųsti ji bendruomenėms, nesutin
kančioms su tokiu pasiūlymu.

DEMONSTRACIJA PRIE 
SOVIETU KONSULATO

Minint 52 - ąsias Molotovo - 
Ribbentropo pakto pasirašymo meti
nes, N.S.W. valstijos Pavergtų tautų 
komitetas rugsėjo 24 dieną atžymėjo 
simbolišką demonstracija prie sovietų 
konsulato Wollahroje. Demonstrantai 
'laikė simbolinę grandinę iš kurios 
tarytum veržėsi pavergtos tautos lyg 
iš imperinės vergovės per paskutines 
dienas.

Lietuvių vardu demonstracijoje 
kalbėjo Sydnėjaus Apylinkės valdybos 
vicepirmininkas A. Kramilius. Jis savo 
kalboje išreiškė vilti, kad galbūt tai 
bus paskutinis protesto susirinkimas 
prie sovietų konsulato Ir paskutinis 
laisvės Lietuvai reikalavimas. Šian
dien dar apie 100.000 sovietų armijos 
karių randasi Lietuvos teritorijoje. Jie 
turi pasitraukti. Kompensacija būtina 
nužudytų Lietuvos žmonių šeimoms,

kurių vaikai krito nuo sovietų karių 
rankos. Reikalinga kompensacija ir 
700 sužeistų prie Televizijos bokšto 
Vilniuje ir kitose Lietuvos vietose. 
Generalinis sovietų konsulas draugiš
kai priėmė Pavergtų tautų komiteto 
atstovus ir pažadėjo mūsų memoran
dumą persiųsti M. Gorbačiovui. Be
laukiant delegatų, lietuviai demons
trantai padainavo "Lietuva brangi" , 
juos pasekė latviai.

Demonstraciją filmavo televizija ir 
rodė vakaro žiniose, dalyvavo ir 
spaudos bei radijo atstovai. ABC 
radijas apie demonstraciją pranešė už 
valandos laiko. Lietuvai demonstraci
jos metu buvo išreikštadaug palankumo 
- ji buvo pirmoji iš Baltijos tautų 
iškėlusi kovos prieš Sovietų Sąjungą 
vėliavą ir sumokėjo šioje kovoje 
aukščiausią kainą.

AUSTRALIJOS LIETUVIU FONDAS 
DĖKOJA

A.a. Leonui Padgurskiui Melbourne 
mirus, vietoje gėlių Australijos lietu
vių fondui aukojo:

po 20 dolerių - J. Šniras (460), V. ir
O. Šaikūnai (220) ir V. ir G. 
Ališauskai (950);

15 dolerių - V. ir P. Cerakavičiai 
(258); '

10 dolerių - J. ir V. Žitkevičiai(70). 
Nuoširdžiai dėkojame visiems už 

aukas.
Vincas Ališauskas 

AL fondo iždininkas

Aukos s

Musę Pastogei 
J- Krupa N.S.W. $10
B. Birskis Qld S $10
V. Stagis Vic. $ioo
Latrobe Valley seniūnija y[c $jqo
per V. Koženiauskienę
B. Jurgelionis S. A. $5

■ U < >
Prisimindama .savo vyrą
A.A. STEPĄ BILOTĄ, 

jo mirties dvidešimtmečio sukaktyje 
"Musų Pastogei" aukoja 50 dolerių 

Janina Bilotienė

PIGIAUSIOS KAINOS IŠ LIETUVOS/EUROPOS I
APMOKANT AUSTRALIJOJE (rugsėjo-vasario mėn.) ?

I
I k
I
I
I%
I*
I*
I*
I*
I*
I*
Is
I*
I%
I*
I*
I* •
I s—

Iš Helsinkio ir atgal............. 2.380 dolerių. '
Iš Talino................................. 2.580 dolerių (1 mėn.). I
Iš Talino................................. 2.690 dolerių (ilgiau).
Iš Varšuvos...........................2.140 dolerių (per Bangkoką).
Iš Maskvos............................ 2.370 dolerių (per Varšuvą). I
Iš Maskvos......................  2.330 dolerių (per Singapūrą). |
Iš Rygos........................  2.450 dolerių (per Kopenhagą). »
Iš Maskvos........ .....................2.230 dolerių (per Belgradą).'”' ' I
l Europą ir atgal.................. nuo 1.790 dolerių.
I Vilnių, Kauną ..  nuo 2.140 dolerių.
* Kainos keičiasi pagal Australijos dolerio vertę. I
* Dabar jau laikas užsisakyti keliones Kalėdoms ir Naujiems metams. j
* Dokumentus padedu ruošti nemokamai.
* Užsakau viešbučius, padedu apdraudžiant.
* Mano 32 metų patirtis - Jūsų garantija kelionėje. į

Galite kreiptis laišku, telefonu, asmeniškai
pas AI.G. ŽILINSKĄ, I

CONCORDE INTERNATIONAL TRĄVEfuJATA, AFTA, į 
541 King St., West Melbourne, 3003.

Tel. 321 6840, faksas,(03) 328 2680, namuose tel. 822 5848. I

MIRUSIEJI
Rugpjūčio 8 dieną Vakarų Austra

lijos miestelyje Denmarke amžinu 
miegu užmigo musų tautietė Marija 
Klimai tienė.

Velionė, kol jos jėgos leido, dėjosi 
prie lietuviško darbo, ypač ankstyvai
siais kūrimosi Australijoje metais, jos 
namai visada garsėjo savo vaišingumu 
ir visa jos šeima nenutolo nuo 
lietuviškosios veiklos ir bendruomeni
nio darbo.

Su velione atsisveikinta gražiame 
Vakarų Australijos mieste Albany. Ir 
nors atstumas nuo šio miestelio iki 
Pertho nemažas, net 500 kilometrų, i 
laidotuves susirinko gana didelis 
giminių ir pažįstamų skaičius.

Velionės gedėti liko vyras, sūrius ir 
dukra su šeimomis, aštuoni anūkai* ir 
du proanūkai.

Tfesuteikia Dievas Jai ramybės!
- n. n. -

■ A.A. Marija Klimaitienė

***
Mus pasiekusiomis žiniomis, Adelai

dėje neseniai mirė visuomenininkas, 
skautų veikėjas s. Vacys Ilgūnas.

Tikimės neužilgo sulaukti nekrologo 
apie ši tautieti.

Ilsėkis ramybėje!
- x -

ŽEMOS SEZONINĖS KAINOS

dolerių, 
dolerių, 
kainos, 
lėktuvu

Žiemos sporto šventė, turėjusi įvykti rugsėjo 14 dieną, atšaukiama, 
kadangi, neatsirado užtenkamai norinčių dalyvauti joje.

"Vilko" sporto klubas
Canberra

Toronto Ir atgal .............. nuo 1499 dolerių.
Niujorką ir atgal ............  nuo 1530 dolerių.
Los Angeles ir atgal ......... nuo 1199
Londoną - Europą .............. nuo 1720
Maskvą - Sydnėjų .............. specialios

Užsisakykite bilietus
MASKVA - AUSTRALIJA - MASKVA 

dabar ir tik per

48 The Boulvarde, Strathfield 2135. 
Tel. 7453333 Lie. Nr. 2TA 000 888. 

Fax Nr. (02) 7453 237.
Darbo dienos:

nuo pirmadienio iki penktadienio
8.45 vai. ryto iki 5,15 vai. vakaro.

Telefonu atsakome 24 valandas per
par'ą. Kalbame ir rusiškai*A ot>noienon>,<

Specialus pristatymas per kurjeri tarp valstijų. 
LIC ZTA 000888.

APSIGYVENIMAS LIETUVOJE 
NAUJOS SĄLYGOS

Mes parūpiname kelionės dokumentus dviejų savaičių laikotarpyje. 2 
J Mūsų kainos žemos. Skambinkite dėl informacijos lapo.
I KELIONĖS Į VILNIŲ J
! * Per Singapūrą, Maskvą į ten ir atgal -.nuo 2.050 dolerių.

I * Per Helsinki i Taliną ir atgal nuo 2.200 dolerių. I
j * Aplink pasauli, įskaitant kelionę į Vilnių - 2.720 dolerių. |

( IŠKVIETIMAI Į AUSTRALIJĄ IH %

I

SYDNEJUJE skambinti K. Šnlukš- 
tienei arba Jayne tel. 262 1144, 5 
aukštas, King St., Sydney 2000.

MELBOURNE skambinti Vicki ar 
Luba tel. 600 0299, 3 aukštas, 343

Pasidalinkite kelionės išlaidas- - sumokėsite 42 procentus viso 
kelionės bilieto (apie 1260 dolerių), o jūsų giminės likusią sumos dalį 
mokės rubliais.

Nerizikuokite ligos atveju. Mes galime padėti apdrausti jūsų 
gimines, jiems viešint Australijoje.I t 

I * 
I

* SPECIALIOS NUOLAIDOS EMIGRANTAMS - 1.300 dolerių į vieną 
pusę.
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TAUTOS IR MARUOS 
ŠVENTĖ SYDNĖJUJE

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

Štai vėl artėja musų istorine 
tradicinė Tautos ir Marijos šventė - 
Rugsėjo 8 - toji.

Tikrai prasminga, kad kaip tik šiais 
metais ją švęsime su begaliniu 
džiaugsmu ir iškilmingai - Tautos ir 
Marijos šventė galbūt įgaus dar vieną 
prasmę - Lietuvos pilnos laisvės 
pripažinimo tarp pasaulio tautų.

Tad Rugsėjo 8 - oslos iškilmingos 
pamaldos bus laikomos St. Joachims 
bažnyčioje Lidcombe, 11.30 vai. Šv. 
Mišios, tikinčiųjų maldos ir giesmės, 
atliekant chorui " Daina" ir vadovau
jant Birutei Aleknaitei ir Justinui 
Ankui, skiriamos Tėvynei.

į šv. Mišias kviečiamos organizaci
jos su savo vėliavomis ir gausia 
palyda, kviečiami ir visi tautiečiai bei 
svečiai.

Prie bažnyčios tą dieną bus 
renkamos aukos Lietuvos pagalbai per 
Tautos fondą.

Antroji bažnyčios rinkliava bus 
skiriama religinei spaudai Australijoje 
ir Lietuvoje.

Antroji šventės dalis vyks Lietuvių 
namuose, Bankstowne. Ji prasidės 2.30 
vai. po pietų.

Prelatas Petras Butkus 
Sydnėjaus lietuvių kapelionas

PRANEŠIMAS

•Sydnėjaus skautų "Aušros" Tuntas 
kviečia suinteresuotus statybininkus 
apie 25 kvadr. metrų dydžio sandėliu
ko pastatymui Lietuvių klubo sklype 
Bankstowne.

Dėl papildomos informacijos kreip
tis pas Raimondą Vingili telefonu 018 

257 079 (darbo) arba 602 6358 
(namų).

MUSU PASTOGĖS" METINĖ 
LOTERIJA

Lietuviškos spaudos išlaikymas pri
klauso nuo mūsų visų pastangų. 
Spaudos Sąjunga kasmet rengia lote
riją, kuri yra gana svarbus pajamų 
šaltinis laikraščio išlaikymui.

Šių metų loterijos prizai yra:
1. 1 uncijos aukso lydinys 

procentų grynumo).
2. 10 uncijų sidabro gabalas.
3. Lietuviškas dirbinys.
Loterijos traukimas įvyks spalio 

mėnesio 13 dieną, sekmadienį, Lietu
vių namuose Bankstowne.

Rezultatai bus paskelbti "Mūsų 
Pastogėje" spalio 21 dieną.

Loterijos bilietai platinami, siun
čiant visiems "Mūsų Pastogės" prenu
meratoriams.

Mes kreipiamės į visus Australijos 
lietuvius, ypatingai į "Musų Pastogės" 
skaitytojus, remti musų lietuvišką 
spaudą, perkant ir platinant šios 
loterijos bilietus.

Loterijos bilietų gavimui ir atsi
skaitymui prašome kreiptis sekančiu 
adresu: LB Spaudos Sąjunga, P.O. Box 
550, Bankstown, N.S.W. 2200.

Telefonu užsisakyti bilietus galite 
skambindami: nuo pirmadienio iki 
trečiadienio (02) 790 3233 (darbo 
metu) arba septynias dienas savaitėje 
bet kuriuo laiku (02) 727 9191.

Bilieto kaina 1 doleris. Bilietų 
šakneles prašome grąžinti ne vėliau 
spalio mėn. 10 dienos. Už bilietus 
atsiskaityti prašome (mums taip būtų 
patogiausiai!) grynais arba "money 
order". Tokiu būdu jūs sutaupysite 
mums pinigus ir laiką.

Dėkojame visiems, kurie praeityje 
prisidėjo prie loterijos bilietų platini
mo ir pirkimo. Tikimės, kad jūsų 
talkos sulauksime ir šiais metais.

Spaudos Sąjungos 
valdyba

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

(99

Klubas atidarytas
Pirmadieniais
Antradieniais
Trečiadieniais
Ketvirtadieniais
Penktadieniais
Šeštadieniais
Sekmadieniais

5 v. v. - 10.30 
klubas uždarytas

5 v. v.

5 v. y.
12 v. ryto
12 v. v. p.

- 10.30 v. v.
- 11.00 v. v.

• - 12.00 v. v.
- 1.00 nakties 

p.- 10.00 v. v.

| SYDNfiJAUS LIETUVIŲ KLUBO
I METINIS SUSIRINKIMAS
| Įvyks spalio mėnesio 6 dieną, 2.30 vai. p. p., 
» Lietuvių Klube, Bankstowne.

Sydnėjaus Lietuvių Klubo valdyba

Australijos lietuvių jaunimo sąjungos Melbourno skyriaus

□

□

□

BALIUS!
Bailus ruošiamas rugsėjo mėnesio 21 dieną (šeštadienį), vai., 

Melbourno lietuvių namuose.
Baliaus programoje dalyvauja džiazo ansamblis "Aztection", 

muzikinė grupė "Dabar". Vakaro metu bus skanus maistas ir pigūs 
gėrimai.

Mūsų baliaus tikslas - padėti Australijos lietuvių jaunimui 
dalyvauti Pasaulio jaunimo kongrese!

Bilietai kainuoja 29 dolerius ir juos galima užsisakyti pas Aldoną 
Grincevičienę tel. 826 4460 arba pas Audronę Kesminienę

tel. 499 2189.

Padėka
Lietuvos Respublikos atstovybės 

Australijoje išlaidoms padengti, 100 
iolerių aukojo A. ir M. Balsiai 
(Adelaidė); 100 dolerių - V. Martišius 
(Canberra), 200 dolerių Lietuvių 
bibliotekos darbuotojai iš Sydnėjaus 
per B. Stašlonį ir 20 dolerių - S. ir M. 
Katinai iš Brisbanės.

Visiems aukojusiems reiškiu nuošir
džią padėką.
26.8.91, Canberra „ . „ ,Dr. A. Kabaila

PRANEŠIMAS

"Musų Pastogės" 33 numeryje, 
skyrelyje "Vietoje gėlių" išreikštoje 
užuojautoje buvo sumaišytos užuojau
tą pareiškusių pavardės. Užuojautą 
pareiškė S. Zablockienė. Užuojauta 
atitaisyta 34 laikraščio numeryje.

Ponią S. Zablockienę atsiprašome 
už klaidą.

Redakcija

Tautos šventės minėjimas Sydnėjuje 
įvyks rugsėjo 8 dieną. Iškilmingos 
pamaldos prasidės 11.30 vai. ryte. 
Pamaldas laikys prelatas P. Butkus 
MBE. pamaldų metu giedos "Dainos" 
choras. 2.30 vai. po pietų Lietuvių 
namuose įvyks Tautos šventės minėji
mas. Pagrindinę minėjimo paskaitą 
skaitys Anskis Reisgys. Meninėje 
minėjimo programoje dalyvaus " Dai
nos" choras, vadovaujamas Birutės 
Aleknaitės ir Justino Ankaus, populia
rioji Sydnėjaus "Sutartinė" ir kiti.

Prie bažnyčios bus renkamos aukos 
Tautos fondui ir fondui "Pagalba 
Lietuvai". Prie įėjimo taip pat bus 
renkamos aukos Apylinkės valdybos 
reikalams. Pamaldose prašome daly
vauti organizuotai ir su vėliavomis bei 
tautiniais drabužiais.

Sydnėjaus Apylinkės 
valdyba
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TIK PER ANGLIJĄ GREIČIAU IR PIGIAU
Slalome pasinaudoti mūsų Išplėsta ir įvairiapusiška prekyba su 

LIETUVOS RESPUBLIKA.
Pasiunčlame naujausius Vakarų Europoje gaminamus ir gaunamus 

vaistus.
Plačiai pasaulyje žinomas angliškas ir kitas įdomias medžiagas, 

rūbus, sportinius kostiumus ir sportinius batus.
Elektronines prekes, rusiškus ir kitų kraštų gamybos automobilius.
Pervedame palikimus į Lietuvą arba kitus kraštus pageidaujama 

valiuta, atliekame visas finansines ir banko operacijas aukščiausiu 
klijentul kursu, priimame trumpalaikes arba neriboto laiko 
investacijas, sudarome testamentus bei administruojame nuosavybe, 

tarpininkaujame (vairių dokumentų sudaryme.
SIŪLOME POPULIARŲ SIUNTINį: 1991 m. Nr.l

3 m. vilnonės medžiagos eilutei, 3 m. puikios medžiagos suknelei, 1 
vyriškas arba moteriškas sportinis kostiumas, 1 pora sportinių batų, 
vyriška arba moteriška striukė.

Siuntinio kaina 525 doleriai oro paštu.
Parduodame lietuviško šrifto rašomąsias mašinėles "Olimpia". 

BEKONKURENCINĖS MAISTO SIUNTINIŲ KAINOS 
Siuntinys Nr.5, 125 doleriai.

10 dėžučių įvairios konservuotos mėsos, 10 svarų ryžių, 200 gr. 
tirpios kavos, 4 svarai cukraus, 2 dėž. šprotų, 4 svarai dešros, 2 svarai 
sūrio, 2 svarai kavos pupelių, 2 svarai valgomosios alyvos, 1 bonka 
krupniko.

BALTIC STORES & CO.,
(Z. Juras)

11 London Lane, Bromley, Kent, BRI 4 HB., England 
Tel. 081 460 2529
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