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ŽINIOS IS LIETUVOS
DERLIAUS NUĖMIMAS
Lietuvoje rugiapjūtė vėluoja apie 

septynias dienas dėl ypatingai drėgno 
oro. Sunkūs kombainai klimpsta | 
drėgną žemę, o lengvų javų rinkimo 
mašinų nėra. Tačiau derlius geras - 
tikimasi surinkti apie tris su puse 
milijono tonų grūdų, kai vidutiniškai 
Lietuvoje surenkama apie tris milijo
nus tonų. Nežiūrint gero derliaus, 
Lietuvai reikės daslplrktl apie 
700.000 tonų grūdų.

Kaip buvo rašoma Australijos 
spaudoje, Rusijoje ūkio darbuotojai 
grasina streikais, reiškia nepasitenki
nimą dėl per žemo užmokesčio. 
Lietuvoje taip pat pasireiškia analo
giški sunkumai, nors gal ne taip 
aštriai, kaip kaimyninėse šalyse. 
Lietuvoje ūkininkai taip pat nenori 
parduoti javų valstybine kaina, būtent 
po 300 rublių už toną. Iš gretimų 
respublikų atvykę spekuliantai perka 
grūdus mokėdami apie 800 rublių dž 
toną, tad nenuostabu, kad ūkininkai jų 
nenori parduoti mažesne valstybine 
kaina. Akivaizdu, jog reikalinga 
ekonomikos ir ūkio reforma.

DERYBOS SU RUSIJA
Praėjusią savaitę prasidėjo derybos 

su Rusijos Federacine Tarybų Socia
listine Respublika. Derybos vyko 
Vilniuje. Jų tikslas - ekonominiai 
ryšiai tarp Lietuvos ir Rusijos. Rusijos 
delegacijai šiame susitikime atstova
vo Rusijos respublikos Ministrų Tary
bos pirmininkas Ivanas Sllajevas. I 
Vilnių jis atvyko rugpjūčio 15 dieną.

Lietuvos delegacijai vadovavo Mi
nistrų Tarybos pirmininkė Kazimiera 
Prunskienė ir jos pavaduotojas Ro
mualdas Ozolas. Delegacijos sudėtin 
buvo (traukti (vairūs ekonomijos ir 
ūkio specialistai.

Derybos vyko sėkmingai ir jau 
pasirašyta sutartis dėl ekonominių 
santykių 1991 metams. Tikimasi, kad 
sutartis laike dviejų mėnesių bus 
ratifikuota Rusijos ir Lietuvos parla
mentų. Pažymėtina tai, kad Lietuvos 
delegacija sutartį pasirašė už Lietu
vos Respubliką, o ne už Tarybinę 
respubliką.

Be abejonės, tai politinio pripažini
mo užuomazga. O sekančią savaitę ( 
Lietuvą turėtų atvykti Rusijos Fede
racinės Tarybų Socialistinės Respub
likos politinė delegacija politinių 
santykių deryboms, kurios turėtų būti 
sunkesnės ir daugiau komplikuotos.

BALTIJOS IR SKANDINAVIJOS 
SALIŲ SANTYKIAI

Po reikšmingų pasitarimų tarp 
Švedijos, Norvegijos, Suomijos, Dani
jos ir Lietuvos, Latvijos ir Estijos, 
rugpjūčio 15 dieną pasirašyta Skandi
navijos - Baltijos informacinio pasi
keitimo sutartis. Pasitarimus vedė šių 
šalių informacijos agentūrų viršinin
kai. Sutartis padės užtikrinti, kad 
žinios apie (vykius Baltijos kraštuose 
bus objektyviai perduodamos pasau

liui, dėmesį atkreipiant ( Baltijos 
kraštų aspiracijas.

SUSITIKIMAS SU
UŽSIENIO LIETUVIAIS

Trisdešimt septintoji Europos lietu
viškų studijų savaitė šiais metais 
prasidėjo rugpjūčio 6 dieną Šveicari
joje, Einsieden miestelyje, netoli 
Ziurlcho.

šioje tradicinėje studijų savaitėje 
Europos lietuviai susirinko pasidalinti 
žiniomis ir rūpesčiais apie Lietuvą. 
Pernai pirmą kartą atvyko didesnis 
būrys lietuvių iš tėvynės, šiais metais 
Jų taip pat daug ir dalis atstovavo 
aukščiausius šalies valdymo organus. 
Tarp atvykusių Lietuvos respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas 
Vytautas Landsbergis, Jo pavaduoto
jas Kazimieras Motieka, deputatai 
Justas Paleckis, Laima Andrlukienė ir 
Saulius Razma.

Iškilmingame atidaryme pirmadieni, 
rugpjūčio 6 dieną kalbėjo studijų 
savaitės organizatoriai, Šveicarijos ir 
Amerikos Lietuvių Bendruomenių 
pirmininkai bei vietos burmistras. 
Aptartos studijų savaičių rezistenci
nės šaknys ir pastarųjų metų poky
čiai.

( Einsiedeną atvyko ir buvęs 
Šveicarijos prezidentas, dabartinis 
Šveicarijos Helsinkio komisijos pirmi
ninkas Rudolfas Friedrichas. Jo tikslu 
buvo noras susitikti su Vytautu 
Landsbergiu. Jis pažymėjo, kad Su 
didžiausia simpatija remia Lietuvos 
nepriklausomybės siek( Ir tikisi, Jog šis 
tikslas bus veikiai (gyvendintas. Jis 
taip pat visiems lietuviams palinkėjo 
vienybės Ir susitelkimo.

Tos pačios dienos vakarą Lietuvos 
Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas 
Vytautas Landsbergis daugiau kaip 
dvi valandas kalbėjo apie padėti 
Lietuvoje ir atsakinėjo ( klausimus. Jis 
sakė, kad Lietuva ir Tarybų Sąjunga 
nepriklausomybės derybas galėtų 
pradėti jau sekanti mėnesį. Tačiau 
Vilnius dar laukia Maskvos atsakymo ( 
Lietuvos pasiūlymus derybų klausimu. 
V. Landsbergis pasakė, kad galima tik 
spėlioti, kada derybos iš tiesų 
prasidės.

DABARTINE PADĖTIS 
LIETUVOJE

Antrosios studijų savaitės dienos 
rlmt| sudrumstė aštrūs ginčai dėl 
dabartinės padėties Lietuvoje ir dėl 
Lietuvos komunistų partijos vaid
mens. Savo pranešime apie kovo 11 -. 
slos aktų teisinius aspektus, Lietuvos 
Aukščiausiosios Tarybos pirmininko 
pavaduotojas Kazimieras Motieka 
kalbėjo ne tiek apie pačius aktus, klek 
apie Lietuvos komunistų partijos 
nuostatas dėl Lietuvos nepriklauso
mybės. Jis tvirtino, kad Lietuvos 
komunistų partijos vadovai figai 
vykdę Maskvos valią, net ir dabar 
vengia nedviprasmiškai pasisakyti už 
visišką Lietuvos nepriklausomybę Ir 
tebegalvoja apie suverenią Lietuvą

XIII LIETUVOS TAUTINE DAINŲ ŠVENTE, VILNIUS 1990
Tarybų Sąjungos sudėtyje. Kazimie
ras Motieka Itin daug dėmesio skyrė 
pereitą savaitę paskelbtam "Kreipi
muisi ( Lietuvos žmones", pavadinda
mas Ji nelemtu, gėdingu dokumentu, 
kuris laikytinas Lietuvos komunistų 
partijos darbu.

AUDRINGOS DISKUSIJOS
Po K. Motiekos pranešimo, kilo 

audringos diskusijos dėl Lietuvos 
kominlstų partijos vaidmens. Nors, 
tiksliau tariant, dalyviai ne tiek 
diskutavo, kiek karštai išreiškė savo 
nuomones. Vilniaus universiteto pro
rektorius ir Lietuvos komunistų 
partijos biuro narys Rolandas Povilio
nis susijaudinęs gynė minėtą "kreipi
mąsi", aiškindamas, kad reikia užtik
rinti nuomonių įvairovę. Neigė, kad 
visi pasirašiusieji yra komunistai, 
pabrėžė, kad atgimimo pradžioje 
nebuvo galima nustatyti, kuris buvo 
komunistas, kuris sąjūdininkas.

Kai kurie diskusijų dalyviai, tarp jų 
Ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
pirmininkas dr. Vytautas Bieliauskas 
klausė ar galima pasitikėti Lietuvos 
komunistų partija, ar ji tikrai eina su 
tauta. Buvo net pasiūlymų uždrausti 
komunistų partiją, klausiama, kodėl 
nekaltų žmonių krauju susitepę ko
munistai netraukiami atsakomybėn.

Keli dalyvavusieji užstojo Lietuvos 
komunistų partiją. Justas Paleckis 
pasiūlė kita proga išsamiau išdėstyti 
Lietuvos komunistų partijos nuosta

tas. Aplamai išeivijos lietuviams tai 
buvo proga susipažinti su tais klausi
mais ir aistromis, kurios veikla 
dabartini Lietuvos politini gyvenimą.

Trečiąją studijų savaitės dieną U 
Lietuvos buvo gauta žinia, kurią 
pakartojo kelios Vakarų žinių agen
tūros, kad Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininkas Vytautas Landsbergis 
nepasiūlęs premjerės Kazlmleroe 
Prunskienės kandidatūros ( delega
ciją, kuri ves derybas su Tarybų 
Sąjunga. Paklaustas apie tai, V. 
Landsbergis atsakė, kad jis nesiūlęs 
visos delegacijos, o tik keletą 
kandidatų ( jos sudėti. Delegaciją 
sudaryti buvę pavesta Jam Ir ministrei 
pirmininkei K. Prunskienei. Kadangi 
Jis neturėjo laiko išsamiau su ja 
aptarti šio reikalo prieš išvykstant | 
Šveicariją, V. Landsbergis paliko 
raštą, kuriame Išreiškė savo nuomonę 
dėl kandidatų | šią delegaciją, nes 
manė, kad delegacijos sąstatas bus 
svarstomas Aukščiausiosios Tarybos 
neeilinėje sesijoje rugpjūčio 7 dieną, 
jam dar esant Šveicarijoje. Delegaci
jos dydis dar nenustatytas, bet V. 
Landsbergis mano, kad jis turėtų būti 
tarp 7 ai- 9 asmenų.

Ketvirtąją studijų savaitės dieną 
paskaitų ciklą pradėjo Lietuves 
komunistų partijos centro komiteto 
narys Justas Paleckis ir Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės pirmininkas

Nukelta į 2 pusi.
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ŽINIOS IS
Atkelta iš 1 pusi.

V. Bieliauskas. J. Paleckis gynė 
Lietuvos komunistų partijų ir jos 
vaidmenį. Jis pranašavo, kad po kelių 
mėnesių ji ar iširs, ar transformuosis l 
kitokių partijų.

D r. V. Bieliauskas kalbėjo apie 
išeivijos raidų, jos siekius ir veiklų, 
suartėjimų su lietuvių tautos kamienu 
Lietuvoje. Jis pareiškė nuomonę, kad 
VLIKO mandatas Jau nebegalioja ir ši 
organizacija turėtų sustabdyti savo 
veiklų.

Čia galima (terpti, kad VL1KAS 
buvo (steigtas nacių okupacijos me
tais, kaip lietuvių rezistencijų koordi
nuojanti organizacija. Sunku pateisin
ti rezistencinės organizacijos egzis
tencijų, kai tautos valios reiškėjai yra 
demokratiškai išrinktas parlamentas 
ir jo patvirtinta vyriausybė.

Ketvirtosios dienos pabaigoje vyko 
Europos. Lietuvių Bendruomenių pir
mininkų ir valdybų posėdis, kuriame 
taip pat dalyvavo V. Landsbergis, V. 
Bieliauskas ir Lietuvos atstovas 
Vašingtone St. Lozoraitis. Europos 
lietuvių bendruomenių atstovai ak
centavo savo pastangas padėti Lietu
vai. V. Landsbergis, kreipdamasis ( 
bendruomenių vadus, kalbėjo apie 
Lietuvos atstovavimų užsienyje, kuris 
turėtų būti derinamas su Lietuvos 
diplomatine tarnyba, ypač Vašingto
ne.

priėmė Šveicarijos
VYRIAUSYBE

Penktadieni, rugpjūčio 10 dienų 
Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos pir
mininkų V. Landsberg( su St. Lozorai
čiu priėmė Šveicarijos užsienio reika
lų ministro pavaduotojas Klaus Jacobi 
ir ambasadorius du Pres. Draugiškame 
pokalbyje, kuris užtruko apie 45 
minutes, buvo svarstoma dabartinė 
Lietuvos padėtis ir galima Šveicarijos 
pagalba Lietuvai. V. Landsbergis 
pažymėjo, kad Šveicarija, būdama

LIETUVOS
maža šalimi, gali geriau suprasti 
Lietuvų, kaip kiti. K. Jacobi išreiškė 
vilti, kad Lietuva greit pasieks visiškų 
nepriklausomybę.

REZOLUCIJA IR PAREIŠKIMAS
Baigiant studijų savaitę, buvo 

priimta Lietuvos Respublikų remianti 
rezoliucija, kurių pasirašė Lietuvos 
Respublikos Aukščiausiosios Tarybas 
pirmininkas V. Landsbergis, Jo pava
duotojas K. Motieka ir dešimtis 
išeivių Bendruomenių atstovų.

Studijų savaitės dalyviai taip pat 
priėmė pareiškimų, kuriame Jie išreiš
kia savo rūpesčius:

"Mes pritariame Lietuvos Respub
likos Aukščiausiosios Tarybos ir 
Ministrų Tarybos veiklai ir darbui. 
Palaikome jas ir kviečiame visas 
valstybines, politines Ir visuomenines 
Lietuvos jėgas konsoliduoti ir nu
kreipti savo velkių viena kryptimi - 
(tvirtinti Lietuvos valstybinę nepri
klausomybę. Mes raginame visus 
Lietuvos žmones, kur jie begyventų, 
Lietuvoje ar užsienyje, iš naujo 
susitelkti ir saugoti visų Lietuvos 
jėgų vienybę. Mes pažymime, kad 
demokratijai būdingi vieši nuomonių 
skirtumai turėtų reikštis taip, kad 
nekenktų mūsų šventiems siekiams ir 
nesilpnintų demokratiškai išrinktos ir 
apgulties sąlygomis dirbančios Res
publikos vadovybės. Mes prašome 
vengti visko, kad galėtų būti aiškina
ma, kaip skirtumai tarp piliečių 
daugumos siekių ir jos atstovų 
parlamente ar vyriausybėje veiksmų.. 
Visada teikime pirmenybę laisvos, 
nepriklausomos ir demokratinės Lie
tuvos kūrimui".

Studijų savaitė buvo užbaigta 
rugpjūčio 12 dienų iškilmingomis 
pamaldomis ir atsisveikinimo vakaru. 
(Naudotasi lietuvių radijo valandėlės 
Melbourne pranešimu, gautu iš Jurgio 
Rūbo.)

SUSIPAŽINKIME SU 
LIETUVOS PARLAMENTARAIS

Zigmas Vaišvila
Lietuvos žaliųjų partijos narys. Liaudies ūkio vadovaujančių darbuotojų ir 
specialistų kvalifikacijos kėlimo instituto prie Lietuvos Respublikos Ministrų 
Tarybos vyresnysis dėstytojas. Specialybė: fizikas ~ ‘hiaiiematikas. ’

lOOOOOCOOOOQ
Norėdami "Mūsų Pastogės" skaitytojus supažindinti su Lietuvos Aukščiau

siosios Tarybos deputatais, šiame numeryje pradedame spausdinti deputatų 
nuotraukas su trumpais aprašymais.

Ta pačia proga. Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos deputatui Stasiui 
Kašauskui reiškiame nuoširdžių padėkų, kurio pastangomis buvo padarytos visos 
deputatų nuotraukos ir per "M.P" redaktorių perduotos musų laikraščiui.

MŪS1J PAGALBA LIETUVAI
JSfSJ Pagal Pasaulio Lietuvių Bendruomenės nurodymų, "Pagalba 

Lietuvai" fondas Australijoje buvo paskelbtas š. m. gegužės
„ mėnesio pradžioje (žiūr. "Musų Pastogė" Nr. 18, "Tėviškės

■brovus* Aldai" Nr.16). Per gan trumpą laiką, dosnių aukotojų 
nuoširdumu. Australijoje buvo surinkta virš iOO.Oūū dolerių, iš tų pinigų buvo 
apmokėtas pirmųjų 3 sunkvežimių vaistų transportas j Lietuvą, kainavęs netoli 
27.000 dolerių.

Lietuvos Respublikos ministrei pirmininkei prašant, j Lietuvos Nepriklauso
mybės fondą Švedijoje, buvo pasiųsta 5000 dolerių (23.052 - 70 švedų kronų). 
Iš Adelaidės ir Melbourno dar buvo pasiųsta vaistų į Lietuvą virš 40.000 dolerių 
vertės.

Likusieji pinigai laikomi "Talkoje". Jais bus apmokėti kiti Lietuvos 
Respublikos prezidento nurodyti projektai. Projektų vykdymui reikalingi PLB ir 
ALB valdybų pritarimai.

Nuoširdžiai dėkojame visiems aukotojams ir aukų rinkėjams už besitęsiančią 
pagalbą iš okupacijos išsivaduojančiai Lietuvai.

Australijos Lietuvių Bendruomenės Krašto valdyba

VII PASAULIO LIETUVIU 
JAUNIMO KONGRESAS 

Mūsų vienybė, Tautos stiprybė
Jau buvome skelbę, kad Pietų Amerikos lietuvių jaunimas, 

padedant visai visuomenei, organizuoja VII Pasaulio lietuvių 
jaunimo kogresą. Norime patvirtinti, kad organizacinis
darbas jau toli pažengęs, kad jau nustatyta kongreso 

programa, tam tikslui numatytos vietovės, patalpos ir visi įrengimai.Tuo 
viskuo rūpinasi kiekviename krašte sudarytos komisijos, kurios jau seniai 
vykdo savo darbą:

Turizmo ir transporto:
Bus įvairios, įdomios ekskursijos bei išvykos.

Registracijos:
Jau greitai bus išsiuntinėtos registracijos anketos.

Finansų:
Jau atspausdinti ir išplatinti garbės rėmėjų diplomai.

Spuudos ir informacijos:
Paruoštas ir išplatintas pirmas plakatas bei pirma llpinukų serija.

Kongresas prasidės Buenos Aires mieste. Argentinoje, 1991 metų gruodžio 
12 dieną. Tęsis Montevideo mieste, Urugvajuje ir baigsis 1992 metų sausio 8 
dieną San Paulo mieste, Brazilijoje.

Kongresui pirmininkauja Ariana Rastauskaitė, vyriausias finansų 
koordinatorius Alfredo Ruplėnas.

Laikas bėga greitai ir kongreso pradžia jau artėja. Jau pats laikas pradėti 
galvoti apie galimybę jame dalyvauti, ‘lai ne eilinė kelionė, būtina ją 
suplanuoti. O prie jos prisidėti verta, nes tikslas taip pat ne eilinis. Lietuvių 
jaunimas turi jungtis, vyresnieji turi jiems padėti. Tikslas vienas: visų vienybė, 
kad tautai būtume naudingesni, kad laisvės siekiančiam kraštui galėtume 
geriau padėti. Tam reikia susipratusio, savo tautą, protėvių šal( mylinčio 
jaunimo. To ir siekia būslmasis Jaunimo kongresas.

Kviečiame visus prie šio tikslo prisidėti, atvykti į kongresą, aplankyti mūsų 
kraštus. Tada vieni kitus geriau pažinsime, tuo pačiu geriau suprasime ir mūsų 
veikla bus skalndesnė. Tad prašome pradėti rengtis ( kongresą! Mes jau 
rengiamės jus sutikti ir priimti!

VII Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso 
spaudos ir informacijos komisija

ZlL>;o PL.K Pirmininkė Re--į;t.io Kornileto Pirm Bietilijo-s Rer-jrmo Komiteto Pir.
, Rc’b'jitw Ibarra Arnaldo Ziza

...aA. Rr.FUuikaitė Rio de Janeiro 4104 Rua Arr^rico Vespucci, E58
V. de 05^.-do 27U2 3 B (12.&C*0J CERRO -MONTEVIDEO (03130) SAO PAULO - SP.
(Ii S) SUEV..S AIRES TeL: 319151 Tel.:273-9637

Tel. 7S5.S321

PADĖKA
Viešint Lietuvoje, turėjau progos susitikti su Lietuvos Respublikos 

Aukščiausiosios Tarybos deputatu Stasiu Kasausku, kuris suteikė galimybę dvi 
dienas apsilankyti parlamente, susipažinti su darbo eiga bei keliais 
parlamentarais.

S. Kašauskui už malonią ir draugišką paslaugą, vaišingumtį if pagalbą 
transportu reiškiu nuoširdžią padėką.

V. Augustinavičlus
"Mūsų Pastogės" redaktorius "

■Miįsjl, Pąętpgę" Nf,3.4 ■ 199Q.-8.27.: pusi. ‘2
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TĖVIŠKĖS PADANGĖJE
KETURIOLIKMEČIO 

PRANASYSTES
Pasaulis yra girdėjęs ne apie vienų 

neeilinių gabumų vaikų. Lietuva taip 
pat turi keturiolikmeti autorių, kurio 
knygą "Vienaragis" šiomis dienomis 
išleido "Periodikos" leidykla. Tai - 
Mindaugas Peleckis, moksleivis Iš 
Šiaulių. Įdomūs šio vunderkindo 
interesai. Jis mokosi muzikos, iš anglų 
kalbos verčia Guinness rekordų kny
gą, domisi arabų kalba ir fatistika - 
mokslu apie likimą. Šiuo klausimu 
Mindaugas jau parašė nemažų studiją, 
kurioje esama gana (domių minčių. 
Žinovai teigia, jog keturiolikmečio 
regėjimai kažkuo panašūs į Oskaro 
Milašiaus vizijas. Gal todėl atrodo kai 
kam gana bauginantys. Anot Mindau
go regėjimų, "kažkas ypač svarbaus 
turėtų įvykti Lietuvoje 1992 metais... 
žus visiems žinomas ir labai gerbiamas 
žmogus..." šiurpiai skamba, bet jeigu 
taip rodo Dangaus kūnai, gal nereikė
tų baimintis ir jaunojo fatalisto 
pranašysčių. Gal reikėtų įsiklausyti ir 
blaiviai pamąstyti?

STREIKUOJA KALINIAI IR 
PRIŽIŪRĖTOJAI

Alytuje yra griežto režimo pataisos 
darbų kolonija. Ten laikomi nusikaltė
liai vieną dienų pasipiktino, kad jų 
gyvenimo sąlygos gerokai skiriasi 
nuo... Švedijos kalėjime esančių. 
Pasirodo, ir paklodės suplyšusios, ir 
drabužiai niūrios spalvos, ir vienoje 
kameroje per daug visokių tipų. 
Žmogus yra žmogus, ar jis nusikaltęs 
ar ne. Tad tie žmonės ėmė Ir sukilo, 
pradėjo reikšti nepasitenkinimą. 0 
kadangi jų niekas nenorėjo klausyti, 
pasigavo vieną iš prižiūrėtojų ir 
užsidarė savo kameroje. Kad tasai per 
daug nesišakotų, gerokai aplamdė 
kaulus. Dabar, praėjus daugiau nei 
mėnesiui po tų įvykių, sustreikavo 
patys nusikaltėlių prižiūrėtojai. Jie 
reikalauja, kad (vykis būtų prokuratū
ros ištirtas ir savivaliautojai nubausti. 
Pagaliau prižiūrėtojas turi darbe 
Jaustis saugus.

Konfliktas, įsikišus respublikos pro
kurorui ir Aukščiausiosios Tarybos 
deputataui V. Šadreikai, iš profesijos 
advokatui, kol kas prigeso. Ir viena 
pusė, ir kita laukia bent kokių 
poslinkių, nors tiek vieni, tiek kiti 
supranta, kad, sakysim, pastatyti 
naują kalėjimą, kuriame kaip sanatori
joje žmonės gyventų po vieną, ar po 
du kameroje, yra ne dienos darbas. 
Tam reikia ir pinigų, ir laiko. Bet gal 
nors švarių patalynę galima nuteistie
siems duoti jau ir šiandien?

LIETUVIŲ PASAUKIMAS
Vis daugiau lietuvių išvyksta pagal 

įvairius kontraktus i užsieni. Jau 
žinoma, kad bemaž kas antras 
"Žalgirio" krepšininkas dabar star
tuoja už svetimas komandas. Gerokai 
sumažėjo ir Vilniaus "Eglės" ekstra 
klasės rankininkų komanda. Po olim
pinės čempionės Sigitos Mažeikaitės - 
Strečen, išvykusios į Vakarų Vokieti
ją žaisti viename klube, sparnus 
pakėlė beveik visos vadinamosios 
eglaitės. Panašiai sau laikiną prieglo
bą randa ir futbolininkai, autosporto 
meistrai. Ir tai suprantama, nes kol 
kas aukštesnio lygio sportininkai 
atsidūrė gana neapibrėžtoje padėtyje: 
atsiskę dalyvauti sovietų rinktinėse, 

VISI Į AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
DIENAS MELBURNE

tampa užblokuoti, nes sovietų sporto 
komitetas perima visus galimus kvie
timus startuoti kokiose nors varžybo
se. Tik viena kita sporto federacija 
dar neužsitraukė sovietų nemalonės. 
Sakysim, lengvaatlečiai sugebėjo 
startuoti Ispanijoje. Ir gana sėkmin
gai. Nepavyko lietuvaičiams prasi
mušti i vadinamąsias Geros valios 
žaidynes, žinoma, kaip Lietuvos 
atstovams, o ne sovietų rinktinės 
nariams.

■Tačiau tarnaujančių sovietams tu 
rime ne tik naktinukų. Buvę bolševi
kinės sistemos Lietuvoje valdininkai 
staiga, per keletą mėnesių, pasidarė 
žymiausiais... Afrikos reikalų žino
vais. Kaip pranešė centrinė sovietų 
spauda, dabar buvusi Tarybų Lietuvos 
ministrų tarybos pirmininką Vytautą 
Sakalauską sutiksime Mozambike, pa
siuntinio ekono’mikos klausimais ran
ge. Beje, ten ambasadoriumi dirba 
buvęs Maskvos generalgubernatorius, 
kaip jj vėliau praminė lietuviai, TSKP 
centro komiteto Lietuvoje antrasis 
sekretorius Nikolajus Dybenka. Ir 
sakyk, žmogau, kad komunistai yra 
nesolidarus! Buvęs užsienio reikalų 
ministras Vytautas Mlkučiauskas ir jo 
pavaduotojas Česlovas Šlyžius jau 
sukinėjasi Siera Leonėje ir Mongolijo
je. Dar vienas buvęs partijos sekreto 
rius Valerijonas Baltrūnas stažuojasi 
Gvinėjoje...

Kitu atveju galėtume ir pasidžiaug
ti, ir pasididžiuoti, kad Lietuvos sūnūs 
bent jau juodojoje Afrikoje yra 
laikomi gerais specialistais. Bet mes 
žinome Jų kompetenciją. Jei jie būtų 
buvę naudingi Lietuvai, argi mes jų 
proto ir sumanumo būtume atsisakę? 
Tuo labiau graudu, kad sovietai ir 
dabar teikia vadinamoms besivystan
čioms šalims nesavanaudišką pagalbą. 
Matyt, ne šiaip sau TSRS užsienio 
reikalų ministerijos aukštas pareigū
nas nedviprasmiškai pareiškė, jog 
pasiuntiniais patarėjais ekonomikos 
klausimais | užsienio ambasadas 
siunčiami tik "žymūs specialistai, 
mokantys organizuoti liaudies ūki". 
Ką jau ką, o mes tai jau žinome, kaip 
draugas Sakalauskas Lietuvoje or
ganizavo liaudies ūkį.

LIETUVIŠKI KUMPIAI
Ne pirmus metus Lietuva girdi 

priekaištus iš plačiosios tėvynės, jog 
esanti Išlaikytinė, valganti Rusijos 
laukuose užaugintą duoną. 0 su mėsos 
produktais ir sūriais kaip? Ogi reikėtų 
užeiti l Lietuvos parduotuves, čia - 
Maskvos, Maikopo, Poltavos, Vorone
žo, Tambovo, Leningrado, Bukovinos, 
Kubanės ir visokių kitokių pavadini
mų dešros, kumpiai, sūriai. Atvykė
liams nuo tokių pavadinimų net galva 
susisuka, štai kur mūsų produktai 
dingsta, patys nevalgome, o broliams 
lietuviams atiduodame. Tuo tarpu 
reikalas čia paprastas: Lietuva net 
paprasčiausios dešros receptą turėda
vo vežti j Maskvą aukštai komisijai, 
kad paskanautų ir tą receptą patvir
tintų. O kai patvirtindavo, tai ir 
užrašydavo nelietuvišką pavadinimą, 
kitaip sakant, standartizuodavo. Da
bar vėl mūsų mėsininkai Ir pienininkai 
atkunta, vis dažniau i parduotuves 

siunčia žemaičių ir aukštaičių dešras, 
lietuviškus kumpius. Nors prie pietų 
stalo jaučiame savo vertę.

Salomėja Cičiškina

NAIKINAMOS LIETUVIŲ ŠVENTOVES
Rašo: Jurgis Janušaitis

Čikaga - lietuvių sostinė lalsvąja- 
me pasaulyje. Daug metų tuo didžia
vosi čikagiškiai. Irtai turėjo pagrindo. 
Juk čia visais laikais kūrėsi emigran
tai. Čia buvo darbų ir duonos, kas 
naujiesiems ateiviams labai svarbu. 
Na, šalia kasdieninių rūpesčių anks 
tyvosios emigracijos rūpinosi ir viso
keriopu lietuviškosios veiklos gy
venimu. Prieš šimtmeti ir vėliau iš 
Lietuvos atvykę jauni vyrai ir 
merginos sukūrė lietuviškas šeimas, 
glaudėsi vieni arčiau kitų, nes anglų 
kalbos stoka ir papročiai, svetima 
aplinka vertė tėvynainius burtis 
draugėn. O kai atsirado šviesuolių, 
daugiausia iš dvasiškių tarpo, tada 
pradėta rūpintis ir lietuvių organiza
ciniu gyvenimu, pirmoje eilėje stei
giant savas, lietuviškas parapijas, 
kuriose tada būrėsi tėvynainiai maldai 
ir savajai veiklai.

0 kokios gi tada buvo tam sąlygos? 
Uždarbiai labai menkučiai, vos duonai 
ir butui apsimokėti. Tačiau lietuviš
koji dvasia tada buvo labai gyva ir 
didiesiems užsimojimams, šiuo atveju 
parapijų kūrimui, gražių bažnyčių 
statymui tėvynainiai negailėjo gal ir 
paskutinio cento. 0 kai išaugo naujos 
lietuviškos parapijos, joms vadovavo 
savi lietuviai kunigai, tada jose 
susibūrė chorai, vaidinimų būreliai, 
įvairios organizacijos ir tai sudarė 
mažytes, bet gyvas lietuviškąsias 
saleles, kas tada jiems priminė ir 
pačią, pasiilgtą tėvynę Lietuvą.

Po Antrojo pasaulinio karo nauja 
emigrantų banga papildė gerokai 
retėjančias senųjų emigrantų gretas. 
Tačiau mes jau Amerikoje ir Čikagoje 
radome pastatytas bažnyčias, įkurtas 
lietuvių parapijas, lietuviškas mokyk
las. Žodžiu, kaip sakome, atėjome ant 
gatavo.

Žvalgėmės po didžiąją Čikagą. 
Gyvos lietuvių kolonijos. Gyvėja vėl 
veikla. Lankome lietuvių pastatytas 
bažnyčias. O koks jų grožis, didingu
mas, tai tiesiog architektūriniai meno 
paminklai. Ir galvoji žmogus, o kiek 
čia prakaito, aukų sudėjo pirmieji, 
sunkiai dirbę ir centus uždirbę. Mąstai 
- tai didelio ryžto ir savęs išsižadėję, 
Dievą ir Tėvynę mylėję tėvynainiai 
tai atliko.

čikagos lietuvių centras Lemonte.
Vien Čikagoje anuo metu jau buvo 

bene trylika lietuvių parapijų, su 
gražiausiomis bažnyčiomis. Ir kiek
vienoje jų sekmadieniais minios tėvy
nainių rinkosi dvasiniam susikaupimui. 
Po Antrojo pasaulinio karo Čikagoje 
buvo pastatytos naujos, Jau veikian
čios lietuvių parapijose bažnyčios. 
Ypač šauni, lietuviškosios architektū
ros stiliaus išaugo Marquette Parko 
širdyje, architekto J. Muloko projek
tuota, šv. Mergelės Marijos Gimimo 
šventovė, kuri iki šiol dar tvirčiau 
laikosi, bet gyventojų kaltos aplinkoje 
ir šiai šventovei artėja sunkesnės 
dienos. Gal patvariausiai laikosi 

Brigthon Parko, taip pat pokario 
metais pastatyta šventovė, nes tame 
rajone magiausia vyksta gyventojų 
kaita, o senoji karta patvariai laikosi.

Laiko dantys ėda viską. Ėda ir 
lietuviškąsias parapijas Č ikagoje. štai 
Dievo Apvaizdos, Švento Kryžiaus, 
švento Antano ir kitos lietuvių 
parapijos nebeturi pakankamai lietu
vių parapijiečių ir bažnyčiose šeimi
ninkauja svetimtaučiai, o lietuvių 
saujelės tesusirenka sekmadieniais 
savų mišių išklausyti.

Paskutinis skaudžiausias įvykis - 
seniausios, gražiausios gotikos stiliaus 
lietuvių Šv. Jurgio šventovės senoje 
lietuvių kolonijoje Bridgeporte liki 
mas. Kardinolas J. Bernardin patvar
kė, kad ši bažnyčia būtų uždaryta, nes 
į ją nebesusirenka pakankamai lietu
vių, ji nebeišsilaiko, arkidecezijai 
neša nuostolius. Todėl esą nesvarbu, 
kad tai pati seniausia ir pati 
gražiausia, devyniasdešimt aštuonių 
metų šventovė architektūrinis pa
minklas ir bus nugriautas.

Birželio trisdešimtą dieną Šv. 
Jurgio lietuvių bažnyčioje įvyko 
paskutinės pamaldos. Šv. Mišias auko
jo klebonas Dodaro drauge su dvylika 
lietuvių ir svetimtaučių kunigų. 
Bažnyčioje minios žmonių. Jų tarpe 
čia gimę, krikštyti, čia vedę, čia savo 
amžiaus dienas besimelsdami praleidę 
bridgeportiečiai ar jau kitur išsikėlę. 
Aidėjo paskutinės maldos, giesmės, o 
žmonės verkė. Nebėra mūsų gražiau
sios, seniausios šventovės pro ašaras 
kartojo dievobaimingai nusiteikę 
žmonės.

O kiek čia buvo dirbta, kokia buvo 
graži lietuviška veikla, kiek praėjo 
klebonų, vikarų, kiek sujungta lietu
viškų porų, kiek pakrikštyta lietuvių 
vaikučių, o kiek iš čia į amžinybę 
išlydėta tėvynainių.

Taigi šv. Jurgio šventovė baigė 
savo paskirtį. Spaudoje skelbiama, kad 
šventųjų stovylos, paveikslai, vitra
žai, liturginiai reikmenys bus išimti, 
supakuoti ir persiųsti į Lietuvą ir 
panaudoti ten statomom naujom 
lietuvių bažnyčiom. Tuo rūpinasi 
klebonas ir arkivyskupija. Gi pati 
bažnyčia būsianti nugriauta, o geri 
mokyklos ir klebonijos pastatai par

duoti.
Taigi lietuvių sostinė - Čikaga 

keičia veidą. Kur dingo tos gražiosios, 
gyvos lietuvių parapijos iš kurių vos 
bekvėpuoja tik pora. Taip, palinkome 
po gyvenimo našta, Aukščiausiasis 
tūkstančiais mūsų pašaukė į amžiną 
poilsį, jaunieji paspruko užmiestin. 
Nebetekome gyvastingumo, nebete
kome to ryžto, kurį turėjo prieš šimtą 
ar aštuoniasdešimt metų mūsų var
gingi tautiečiai, savo auka, darbu 
sukūrę tiek šventovių. 0 kas lietu
viams atlygins už milijoninės vertės 
šventoves, kurios nebėtarnauja mūsų 
tautiečiams. Liūdna, graudu ir gaila.
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PARTIZANŲ 
GRETOSE

Adolfas RAMANAUSKAS-VANAGAS
Kalba netaisyta

Tęsinys iš Nr. 33
Prisiartino prie Nemuno tilto. 

Nemunas ir Merkys nebuvo sustatyti. 
Reikėjo pereiti tiltu. Du partizanai 
priėjo prie tilto sargybinio ir pareika
lavo gražiuoju praleisti partizanus per 
tiltą. Sargybinis pasišaukė iš bunkerio 
rusų leitenantą. Tas pažadėjo parti
zanus praleisti, bet tuoj pradėjo bėgti 
į tiltui saugoti paruoštą bunkerį. 
Partizanai leitenantą ir sargybinį 
nukovė. Bunkerio įgula, kuri tuo metu 
lauke pjovė malkas, metėsi į bunkerį ir 
į vyrus atidengė kulkosvaidžių ugnį. 
Partizanai atsakė labai stipria ugnimi 
ir bandė šturmu paimti bunkerį, bet 
nepavyko. Du vyrai buvo nukauti, o 
kitiems Siaubas įsakė atsitraukti.

šis smarkusis šaudymas ir buvo 
mūsų anksčiau palaikytas už pasalų 
kautynes.

Marcinkonių bataliono vyrai (ne
suskubo laiku) atvykti, kad būtų 
galėję (dalyvauti Merkinės puolime). 
Dėl viso to jiems kaip (pasitrauku
siems buvo) nesmagu, ir jie atsimokė- 
jimo (vardan gruodžio) mėnesio 16- 
tos dienos naktį puolė Perlojos 
bažnytkaimį ir sunaikino ten buvusią 
istrebitelių įgulą.

Kai pasiekiau Kazimieraitį, pasta
rasis jau buvo "Laisvės Varpe" 
patalpinęs "Extra telegramą" apie 
Merkinės puolimą, o žmonių tarpe ėjo 
kalbos, kad puolant Merkinę, mums į 
pagalbą buvo atėję Ir lenkų partiza
nai. Vieni nuo kirų skyrėsi tik tuo, kad 
puolimo metu mūsiškiai buvo apsivilkę 
drobiniais, o lenkai "dačkės" chala
tais. Puolimo metu buvo panaudoti 
tankai, patrankos ir skraidę lėktuvai.

JŪRININKAS KELIONĖJE

Kartą Kazimieraitis pasiuntė pas 
mane vieną vyrą, kurio stapyvardė 
buvo Karklas, žinau tik, kad jis jau 
buvo vedęs ir berods kilimo iš 
Kapiniškių kaimo.

Buvo jau žiemos metas, ir atvykęs 
manęs laukė negyvenamame bunke
ryje prie pat Merkio upės. Apie jo 
atvykimą sužinojau ir aš. Patyriau, 
kad vyrukas, manęs belaukdamas 
(labai sušalo), o ne per tolausiai yra 
pa (...). (...) pagailo ir liepiau jį 
(atvesti pas mane). Taip jis ir sužinojo 
(vietą, kur buvo) mano vadovietė. 
Sekančią dieną aš jam padėjau atlikti 
tuos uždavinius, kuriuos Kazimieraitis 
jam buvo pavedęs. Atsiėmėme iš 
gyventojo pakrautus akumuliatorius. 
Pasiėmiau savo radijo aparatą, ir, tais 
daiktais nešini, nužygiavome į Kazi
mieraičio vadovietę.

Čia sužinojau, kad Kazimieraitis su 
Jūrininku tuoj vyks į Kapiniškių 
kaimą, kur turėjo įvykti susitikimas su 
laikinai einančiu Marcinkonių bata
liono vado pareigas Merkiu ir kovotoju 
Kiškiu (Kalanta Adolfas iš Perlojos 
kaimo) ir kitais vyrais.

susitikiman nuėjau ir aš. Tuo metų į 
A. Apygardos sudėtį įėjo ir Geležinio 
Vilko (Valkininkų) rinktinė, kurios 
vadu buvo leitenantas Aras, apie kurį 
jau anksčiau esu minėjęs. Arui labai 
sunku buvo palaikyti ryšys su Kazi
mieraičiu. šio susitikimo metu buvo 
numatyta pasiūlyti partizanui Kiškiui 
pereiti Aro žinion ir vykti į Valkinin
kų apylinkes. Kiškis buvo nepaprastai 
uolus ir sąžiningas vyras, o Arui galėjo 
tapti nepamainomu talkininku.

Kiekvienam partizanui nepaprastos 

reikšmės turi galėjimas partizanauti 
žinomose apylinkėse. Tada pats dar
bas yra nepalyginamai našesnis, nes 
gyventojai pasitiki geriau tais vyrais, 
kuriuos jie anksčiau pažino ir pasiti
kėjo. Gerai žinomose vietovėse yra 
taip pat žymiai lengviau išsisaugoti 
nuo priešo žabangų.

Kiškis buvo nepaprastas karys ir 
nesvyruodamas sutiko vykdyti Kazi
mieraičio (jam naujai) pavedamuosius 
uždavinius (Jis iškart) po susitikimo 
išvyko į (Valkininkų apylinkes) ir 
prisistatė Arui.

iš susitelkimo vietos (...) išvyko ir 
Jūrininkas. (Kazimieraitis davė jam) 
uždavinį surasti ir susitikti garsųjį 
partizanų vadą Žalią Velnią, apie 
kurį legendariniai pasakojimai buvo 
pasiekę jau ir mus. Jūrininkas, 
susitikęs žaliąjį Velnią, turėjo jį 
atsivesti pas Kazimieraitį arba vieto
je išsiaiškinti ir išspręsti centralizaci
jos klausimą. Kelionėje Jūrininkas 
išbuvo kelis mėnesius. Jis nuvyko pas 
garsųjį partizanų vadą Ž aibą ir su juo 
buvo iškeliavę ieškoti Žalio Velnio, 
bet, esant žiemos sąlygomis, nei jo, 
nei jam priklausančių vyrų nepavyko 
sutikti, nei su jais susirišti. Jūrininkas 
pas Kazimieraitį sugrįžo tik 1946 
metų pavasario pradžioje. Jūrininko 
kelionė buvo naudinga ta prasme, kad 
jis susipažino su daugeliu partizanų ir 
jų vadais, pamatė jų gyvenimą ir 
veiksmus iš arti ir apie visa tai galėjo 
Kazimieraitį painformuoti kaip A. 
Apygardos vadą.

Telšių kalėjimo politiniai kaliniai bolševikų žiauriai. nukankinti Rainių 
miškelyje 1941 m. birželio 24 dieną.

ARTIMESNIS SUSIPAŽINIMAS 
SU ELYTE

Pirmasis mano susitikimas su Elyte 
buvo labai trumpas. Jis įvyko dar prieš 
pirmąjį rusų puolimą, įvykusį Varčios 
miške. Tai buvo tuo metu, kai aš su 
Klevu ir Roku išvažiavome Nedzin- 
gėn, o ten buvo pilna rusų. Tuomet su 
Elyte pasikeitėme tik keliais sakiniais, 
nes buvome priversti kuo (greičiausiai 
išsinešdinti) iš bažnytkaimio. (Vėliau 
su) ja susitikdavau tam tikrais (...), 
nes per ją buvo palaikomi (ryšiai). 
(Elytė nepaprastai) daug padėjo ir 
mano besislapstančiai žmonai. Jinai su 
Elyte susipažino kiek vėliau už mane. 
Mano žmona buvo atsidūrusi nepap
rastai sunkioje padėtyje, bet Elytė

nepaprasto sutapimo dėka laiku ją pas
save priglaudę nuo rusų persekiojimo, 
o ir ateityje įvairiausiais būdais 
padėjo jai išsisukti nuo rusų.

Pati Elytė gyventojų buvo labai 
plačiai žinoma, mylima ir gerbiama. Ji 
savo geraširdiškumu ir pasiaukojimu 
kitiems buvo įsigijusi nepaprastą 
autoritetą gyventojų tarpe, žmonės, 
ištikus juos nelaimei, pirmiausia 
kreipdavosi į Elytę. Ji visiems 
padėdavo materialiai ir guosdavo 
maraiiai. Elytė padėdavo visiems be 
jokios išimties ir dėl to niekuomet pati 
.nebuvo turtinga. Visą savo turtą ji 
išdalindavo neturtingiesiems ir varge 
atsidūrusiems.

Apie tai, kad Elytė turi tokį 
autoritetą gyventojų tarpe, greit 
suuodė ir MGB organai. Tai jiems labai 
nepatiko. Jie Elytę apstatė šnipais, 
kaip ir visus kitus tokios profesijos 
žmones, o be to. ir patys ėmė dažniau 
pas ją lankytis neva į svečius. Nors kai 
kurie šnipai patys Elytei prisipažino 
apie MGB užverbavimą ją sekti ir 
nieko bloga Elytei nelinkėjo, vienok 
Elytė susidariusia padėtimi labai 
susirūpino ir galvojo, kaip iš tos 
nelemtos padėties išsisukti. Vieną 
kartą į šilus atvyko Elytės siųstas 
žmogus, kuris turėjo susitikti mane. 
Jam pavyko mane greit susirasti ir 
papasakoti, kas dedasi pas Elytę. Vis 
dėlto su atvykusiu aš į kalbas 
nesileidau, nes maniau, kad čia (gali) 
būti MGB provokacija. Atvykusiam 
(...) tokio žmogaus, apie kurį jis (...) 
niekuomet nepažinau ir (patariau...) 
iš Kur atvažiavo. Tas (nieko...).

Apie tai ką sužinojau apie Elytę, 
painformavau Kazimieraitį. Nutarėm, 
kad mums patiems reikia tiesiogiai 
susižinoti su Elyte ir reikalą išsiaiš
kinti vietoje.

Nuvykus pas Elytę, paaiškėjo, kad 
tas žmogus, kurį šiluose buvau 
sutikęs, tikrai jos buvo siųstas. Dabar 
visa buvo smulkiai išsiaiškinta ir 
nutarta rašomąja mašinėle parašyti 
tariamasis partizaniškasis perspėjimas 
Elytei, po kuriuo aš pats pasirašyčiau, 
perspėjimas turėjo būti Elytei įteiktas 
tokiu keliu, kad apie tai sužinotų net 
šnipai, o perspėjimą Elytė turėjo 
perduoti Alytaus saugumui. Kaip buvo 
sutarta, taip ir padarėme. Perspėjimo 
tekstą buvome gerai apgalvoję, ir dėl 
to rusai net nemanė, kad tuo norima

jiems akis apdumti.
bu Elyte jie pradėjo visiškai kitaip 

skaitytis ir manė, kad ji yra jų 
žmogus. Kaip vėliau paaiškėjo, jie net 
tikėjosi, kad Elyte pavyks užverbuoti 
ir išgauti is jos daug naudingų žinių 
apie politinį nusistatymą ir veiklą tų 
žmonių, kurie Elyte visiškai pasitikė
jo.

Dabar svarbiausia mums buvo tai, 
Kad Elytė įsigijo visišką pasitikėjimą 
pas vieną aukštą MGB pareigūną 
pačiame Alytaus mieste. Tas net 
pasiūlė Elytės apsaugai nuo Vanago 
"bandos" rankų vieną dalinį NKVD- 
ist.ų, kuris būtų stovėjęs pačioje 
Nedzingėje. Elytei teko gudriai ir 
labai atsargiai kalbėti, kad tokios 
nemalonios apsaugos išvengus. Ji 
žinojo, kad (apsaugai esant) Nedzin
gėje, mes negalėsime (...) ir bus 
suvaržyta jos pačios (...) stovėdami 
Nedzingėje, galėjo (padaryti) nuosto
lių Nedzingės (partizanams).

Elytė MGB pareigūno paklausė, ar 
atsiuntimas apsaugos į pačią Nedzin
gę nepablogins jo padėties, nes 
Vanagas gali suprasti, kad perspejmo 
rastą ji perdavė į saugumo rankas. 
Tada vanagas gali keršyti ir įsakyti 
partizanams pastoti kelią jai beva
žiuojant Alytun ir Varčios miške ar 
bet kuriuose krūmuose užmušti. MGB 
pareigūnas pagalvojo ir po to pasakė, 
kad gal tikrai bus geriau nesiųsti 
apsaugos Nedzingėn ir nuduoti, kad jis 
apie Vanago įteiktą perspėjimą Elytei 
nieko nežino. Jis Elytės, žinoma, ir 
tuomet nesigailėjo, bet tikėjosi iš jos 
sužinosiąs daug daugiau, negu iš visų 
šnipų.

Taip pirmoji bėda kuriam laikui 
buvo nustumta į šalį, o mes savo darbą 
tęsėme toliau.

Būdavo atsitikimų, kad pas Elyte 
nuvykdavau su Daktarų ir Jurininku. 
Tada ir vėliau dažnai pakeliui 
apsidienodavome atskirai laukuose 
stūksojusiame kluone be kieno nors 
žinios ir globos, čia niekuomet 
neužsukdavo rusai.

vieną kartą mes tokios kelionės 
metu vėl užsukome ’ kluonan ir 
miegojome užsimaskavę rugių pėdais. 
Kaip cik tą pačią dieną kluono 
savininkas atėjo kulti rugius ir mus 
Salinėje užtiko. Nuo to laiko kluone 
perdienavodavome su jo ir dar vieno 
žmogaus žinia. Pas Elytę kartais net 
kelias dienas išbūdavome ir tuomet 
jau visai artimai susibičiuliaudavome.

Paskutinėmis 1945 metų dienomis 
vėl išvykau pas Elytę. Mane lydėjo 
Gegutis. Apsistojome Pilvingių kaime 
pas vieną gyventoją. (Šeštadienio) 
vakare su manimi (susitiko...) mano 
žmona. Tuomet ji jau (buvo gavusi 
padirbtus) dokumentus ir mokytojavo 
(V...).

Dienavojome kluono (šalinėje...) 
įrengtoje slėptuvje. (lindimas į slėptu
vę buvo iš klojimo, ištraukus vieną 
pėdą avižų.

Sekmadienio rytą šeimininkė atnešė 
mums pusryčius į kluoną. Išlindome iš 
slėptuvės ir pavalgėme, o po to vėl 
sulindome slėptuvėlėn, nes kluone 
buvo šaltoka. Avižų pėdo dar nebu
vom užtraukę, o šeimininkė su puodais 
ir indais nuėjo trobon ir žadėjo tuoj 
pat atnešti mums vandens atsigerti.

Girdėjome, kai atsidarė kluono 
durys, apsiavusi klumpėmis šeimininkė 
įėjo vidun ir garsiai su kažkuo 
kalbėjosi.

"Musų ^'ąstipgė’t'-.Nr.p^;.J;ą9(į^27.._ pusi., j--
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MILŽINAI KĘSINASI < MCSŲJ ŽEMĘ
§

Pasaulis dar neatsigavo nuo pražū
tingų milžiniškų technikos padarinių 
iš 1960 - 1970 metų laikotarpio, o jau 
nauji gigantiški planai grasina pasaulio 
dykumoms, upėms, džiunglėms ir 
gyvenvietėms.

Dar visai neseniai praėjo didingų 
statinių ir projektų - užtvankų,

Aleksandras Kantvilas

Nigeriją. Taip pat šalia autostrados 
išsitiestų milžiniška naftų nešanti 
vamzdžių linija iš turtingosios Nigeri
jos vakaruose, į rytus. Susidarytų 
industrinė ašis, apie kurią suktųsi 
visas Centrinės Afrikos ekonominis 
gyvenimas. Viskas atrodo taip gražu

autostradų, didžiausių fabrikų de- ir didinga, tačiau kokios, nukreipus 
šimtmečių laikai, žmonijai žadėję 
progresą, gerovę ir turtus, tačiau 
pavirtę į katastrofas, bankrotą. Lauk 
tas gerasis gyvenimas neatėjo, kilo 
naujos problemos ir. bėdos. Gamtai 
padarytos žaizdos - sunaikinti miškai, 
prapuolę žvėrys ir žuvys, išsiplėtusios 
dykumos ten kur žaliavo pievos ir 
laukai, - atviros ir negyja. Tropikai, 
kuriuos plėšė ir išnaudojo iki paskuti
nio atodūsio, miršta. Veltui moksli
ninkai Ir ekspertai šaukia: sustokime, 
grįžkime prie mažesnių planų...

Gal mūsų, išėjūnų, gyvenime jau 
nebėra ko rūpintis, kas atsitiks su 
mūsų planeta, tačiau ateities karto
ms, kurių tarpe bus mūsų vaikai ir 
vaikaičiai, vis dėlto reikėtų susimąs
tyti, nes žengiant į šį paskutinį šio 
šimtmečio dešimtmetį, vėl pasirodė 
šiurpulingi ženklai, kad gimsta nauji, 
dar didesni planai ir projektai. Šių 
planų rėmėjai be jokio sąžinės 
graužimo tvirtina, kad dabar tai jau 
inžinieriai pakankamai pasimokė ir 
praeities klaidos nebepasikartos, 
gamtos jie nepažeis, netgi, greičiau
siai, ją pataisys į?!).

Tačiau tiems, kurie tokiais tvirtini
mais abejoja, tas balsus projektų 
didumas be jokios proporcijos su 
žmogaus buitimi, tie didžiuliai žemės 
plotai, kurie taptų sunaikinti ir 
paaukoti planų įvykdymui, kelia 
šiurpą ir pasibaisėjimą.

Norėčiau bent paviršutiniškai per
žvelgti tuos "mega - projektus", kurie 
galėtų pakeisti mūsų pasaulį į geresnį, 
o gal ir į blogesnį. Anglų žurnalo 
"Guardian" korespondentas Fred 
Pearce išvardina opiausias pasaulio 
vietas, apie kurias aš kaip tik norėčiau 
kalbėti. _ ____

SACHARA 
ši dykuma per paskutinį dešimtmetį 

vis slinko ir slinko į pietus, smėliu 
užpustydama ganyklas ir dirbamą 
žemę. Šiaurės Afrika merdėjo štoko 
dama vandens. Pietiniame Sacharos 
dykumos pakraštyje telkšojo Čado 
ežeras, vandenis surinkdamas iš 
milžiniškų aplinkinių plotų. Dabar jo 
pakrantė pasitraukė 50 kilometrų į 
žemyno vidų. Visas Čado ežero 
baseinas, kažkada žadėjęs drėkinti 
Nigerijos, Nigerio, Kamerūno ir Čado 
valstybes, perdžiūvęs miršta be drėg
mės.

Bet štai 2000 kilometrų į pietus 
klimatas keičiasi, darosi drėgnesnis. 
Zairo (anksčiau Kongo) upė, antra 
didumu pasaulyje, tekanti per di
džiausius natūralaus miško plotus, 
darosi vis pilnesnė nuo padidėjusių 
liūčių ir į Atlantą išpila svaiginantį 
kiekį vandens - 70.000 kubinių metrų 
per vieną sekundę.

išvada, atrodo, labai aiški. Italų 
inžinieriai paruošė planą, kuriam 
pritaria Zairo prezidentas Mobutu ir 
Čado baseino valstybių komisija: per 
Centrinės Afrikos respubliką iškasti 
3000 kilometrų ilgio kanalą, kuriuo 
galėtų praplaukti didieji laivai. Kana
las Zairo upės vandenį nukreiptų į 
Čado ežerą, kuris vėl prisipildytų ir 
sudrėkintų Sacharos dykumos pakraš
čius. Kanalas sudarytų sąlygas hidro
elektrinės energijai, Zairą ir Centrinę 
Afriką sujungtų su planuojama pan -
Afrikos autostrada iš Kenijos į negali atsispirti viliojančiai galimybei

vandenį ( dykumą, būtų to viso 
ekologinės pasekmės Afrikos žemyno 
gamtai, nebuvo įvertinta.

LENKTYNES Į ERDVES
Irlan Jaya yra Naujosios Gvinėjos 

salos dalis, priklausanti Indonezijai. 
Labai netoli i šiaurę nuę Australijos. 
Irian Jaya - nuošalus ir primityvus 
kraštas su 250 - čia įvairių kalbų ir 
dialektų, pilnas nepaprastų biologinių 
turtų. Šis kraštas kaip tik yra 
pirmuoju Indonezijos ekonominės eks
pansijos planuose. Prie šio krašto taip 
pat priklauso mažytė Biako sala, kurią 
saugoti Indonezijai yra pavedęs 
Pasaulio fondas gamtos apsaugai 
studijuoti. Praėjusių metų pabaigoje 
Indonezija pareiškė norinti kaip tik 
šioje saloje, susidėjus su Amerikos 
firma E'Prime Corporation, pastatyti 
uostą kosminiams laivams.

Kodėl čia? O gi, esą, Čia kaip tik 
einąs pusiaujas, kur žemės atmosfera 
ploniausia ir todėl raketoms šioje 
vietoje būsią lengviausia pakilti į 
erdvę. Paleidžiant raketas šioje vie
toje bus galima sutaupyti beveik 25 
procentus reikiamo kuro. Kaip žinia, 
panašus projektas, kuriame dalyvauja 
ir Sovietų Sąjunga, planuojamas ir ant 
Cope York, čia taip pat tropinis rojus 
šiaurinėje Australijoje.

gražiai uždirbti tokiame krašte, kur | 
iki šiol laukai buvo drėkinami mažų įį 
miestelių elektrinių energija. įį

Užtvankų sistema gamintų elektros įį 
energiją trečdaliui Kinijos teritorijos, 
kontroliuotų potvynius. Nors kritikai 
sako, kad potvynius galima sutvarkyti, 
aukštupyje sodinant miškus ar statant 
mažesnes užtvankas. Žinoma, 180 
metrų aukščio užtvanka su 600 
kilometrų ilgio rezervuaro ežeru 
turėtų sunaikinti labai daug natūra
lios gamtos, užtvindytų šimtus tūks
tančių ūkių upės aukštupyje, o ir įį 
žemupyje pakenktų žuvininkystei ir iš ‘ 
dalies žemės ūkiui. Be to, kokia nors 
katastrofa, kaip trūkimas ar panšiai, - 
nuplautų ir didesnius miestus.

PANAMA
Garsusis Panamos kanalas pamažu 

džiūsta, šios mažos valstybės ūkinin 
kai, skurdo verčiami, be atodairos 
išnaikino miškus. To pasėkoje ėmė 
mažėti lietaus. Žemė nebeužlaiko 
vandens, kuris palijus dirvožemį neša į 
Gatun rezervuarą ir dumblu jį akina. 
Iš čia kanalas gaudavo vandens. 
Dabar jo trūksta, kartais kanalą jau 
tenka uždaryti, kad vėliau juo galėtų 
praplaukti didesnieji laivai. Susitruk- 
doma, nepatogu, tačiau ko! kas niekas 
nebandė atsodinti miškus, tuo padidi
nant reikiamą kritulių kiekį. Tai 
atidedama, kadangi Amerikos ir 
japonų inžinieriai jau rengia planus 
naujo kanalo kasimui. Jei ne Panamos 
valstybėje, tai kurioje kitoje kaimyni
nėje.

MEKONGO UŽTVANKOS
Tris dešimtmečius Mekongo upė 

buvo kautynių lauko zonoje, čia

TRUMPAI 
1$ VISUR

Irakas viešai pareiškė, kad panau
dos visus jo teritorijoje bei Kuveite 

•? esančius vakariečius svetimšalius bei 
australus kaip įkaitus, kurie bus 
laikomi tol, kol Jungtinės Tautos 

| neatšauks ekonominių sankcijų ir 
įį Jungtinės Amerikos Valstijos neati

trauks savo kariuomenės iš Saudi 
Arabijos.

§

trakas (sakė visiems Kuveite esan
tiems britams, amerikiečiams ir aus
tralams prisistatyti į nurodytus vieš
bučius. iš kurių jie grupėmis bus 
išskirstyti prie areodromų, naftos 
šulinių ir kitų strateginių taikinių, 
kad amerikiečių aviacija nedrįstų jų 
bombarduoti.

§ Irakui uždarius sienas vakarie- 
$ Clams, Kuveite ir Irake randasi 162 
> australai. Dviem iš jų pasisekė 

pabėgti iš Kuveito į Saudi Arabiją. Tai 
| iš Launcestono kilęs Markas Bartke- 
| vičliis su žmona. Kilus smėlio audrai, 
įį jiems pavyko prasmukti pro patrulius, 
įį nors Irako sargybiniai bandė juos 
įį sulaikyti.
§ *

Amerikiečių lėktuvnešis prie Libe
rijos krantų masiniai evakuoja užsie
niečius iš Liberijos, kurioje tebesiau
bia pilietinis karas.

Evakuotieji pabėgėliai pervežami į 
gretimą Sierra Leone valstybę.

3000 km . Kanalas i, Sahara.

Irlan Jaya Erdvės Projektas. į;/ '*■

Elektros laidai:
Istambul - Saudi Arabia

4. Yangtze's upės užtvanka
v------ ------------------------L'llff'--

2.

B

ISLAMO ELEKTRA
Gal neužilgo per Arabijos dykumų 

smėlį, per Egiptą ir Libijos dykumą 
išsities aukštos įtampos elektros laidų 
stulpai, siekią tūkstančio kilometrų 
ilgį. Arabai jau pasamdė patarėjus ir 
specialistus planų paruošimui, linijos 
nuo istambulo (Konstantinopolio) iki 
Saudi Arabijos pietinio pakraščio, prie 
Indijos vandenyno. Planai, kurie gali 
būti užbaigti jau 1995 metais, numato 
ištiesti laidus toliau į Vakarus iki 
Maroko ir į pietus iki Zairo. Tokio 
tinklo centru būtų Egiptas, šiuo melu 
labai susirūpinęs, kad elektros energi
ja ateinanti iš Asuano (Aswan) 
užtvankos ant Nilo upės, gali sumažė
ti dėl klimatinių sąlygų ir Nilo 
aukštupio kaimynų. Etiopija kaip tik 
jau planuoja pastatyti rezervuarus 
Nilo upės aukštupyje, kurie nutrauks 
labai daug vandens šiuo metu einančio 
į Asuano užtvanką.

TRYS YANGTZE UPES
Kinijos pasididžiavimo Yangtzės 

upės trys tarpekliai galėtų tapti 
didžiausių pasaulio užtvankų ir re
zervuarų projektu. Upės vanduo būtų 
pakeltas ir didžiuliais akvedukais 
nukreiptas į šiaurę, į Geltonąją upę, 
kur visada sausa ir trūksta vandens. 
Šis projektas, o juo buvo susidomėję 
kelios inžinerinės firmos iš Kaliforni
jos, Kanados ir Japonijos, 1989 metais 
buvo patvirtintas Kinijos valdžios, 
tačiau dėl politinių aplinkybių kelis 
kartus atidėtas. Nenuostabu, kad 
Amerika, Japonija, Kanada, gal ir kiti,

Specialiu M. Gorbačiovo dekretu 
dvidešimt trims į V akarus ištremtiems 
sovietų disidentams mokslininkams ir 
kitiems įžymiems žmonėms buvo 
grąžinta atimtoji sovietų pilietybė. 
Dekrete išvardintų asmenų tarpe yra 
rašytojas Aleksandras Solženicinas, 
istorikas Lev Kopelev, fizikas Juri 
Orlov, šachmatų didmeistris Viktoras 
Korčnoi ir kiti.

"Gulago archipelago" autorius 
.... ..... . Aleksandras Solženicinas, šiuo metu 

gyvenąs Amerikoje, pareiškė nepri- 
imąs jam grąžinamos pilietybės.

§

§

•W1I

' O\ V. V

5. Naujas Panamos Kanalas

6. užtvanka ant Mekongo.

mušėsi Vietnamo, Laoso ir Kambodži- 
jos armijos, partizanai, pastaruoju 
metu atsiranda viltis, kad kraštas gali 
sulaukti taikos. Inžinieriai braukia 
dulkes nuo savo brėžinių, elektrinėmis 
ketindami užtvenkti ir šią vieną iš 
didžiųjų pasaulio upių. Nelabai aiškus 
sekretoriatas Tirti planuoja koordi
nuoti žemutinio Mekongo baseiną, 
išleisti 5 bilijonus dolerių ir dešimties 
metų bėgyje pastatyti milžiniškas 
elektrines (Pa Mong užtvanka). Ener
giją būtų galima parduoti Tailandu!, 
kur pramonė plečiasi sparčiais tem
pais, o elektros energijos trūksta, 
kadangi iki šiol "žaliesiems" pavykda
vo sustabdyti net kelių elektrinių. 
statybą.

Kad dešimtys tūkstančių neturtin
gų Laoso kaimiečių dėl Mekongo 
elektrinės netektų savo ūkių ir namų, 
inžinieriai daug nesijaudina. Jie tvir
tina, kad Mekongo deltoje užtvanka 
užtikrintų daugiau vandens sausuoju 
metų laiku ryžių ūkiams. Kritikai bijo, 
kad tuomet į žemupį pateks daugiau 
sūraus jūros vandens ir ryžių laukams 
kaip tik pakenks.

Nežiūrint to, Australija, Olandija ir 
Švedija pasiruošusios šį projektą remti 
lėšomis, tuo užsitikrinant sau pelnin
gus statybos kontraktus.

Tęsinys sekančiame numeryje.

sovietų Sąjunga jau pradėjo ati
traukti savo karines (gulas iš Rytų .
Vokietijos. Pirmieji i Sovietų Sąjungą 

' hįį persikels stiprūs tankų ir artilerijos 
įį daliniai iš Neuruppin bazės, esančios! 
įį šiaurės vakarus nuo Berlyno.

šiuo metu Rytų Vokietijoje randasi 
apie 363.000 sovietų karių, 
palaipsniui
1991 metų

§

§

Jie 
turėtų būti evakuoti iki 
pabaigos.

Rytų Vokietiją valdžiusi 
demokratų, socialdemo

įį Subyrėjo
įį Krikščionių
įį kratų Ir liberalų koalicija. Liberalai iš 

šios koalicijos pasitraukė jau gerokai 
anksčiau, o ministrui pirmininkui' 
Lothar de Maiziere atleidus du jų 
ministrus iš kabineto, šiuo metu išėjo 
ir socialdemokratai.

Pasilikę vieni krikščionys demokra
tai dar turi daugumą Rytų Vokietijos 
parlamente, tačiau jiems trūksta 
balsų, norint sudaryti dviejų trečda
lių daugumą, kas reikalinga konstitu
ciniams pakeitimams.

§ 
§ 
§
§

S

Afrikoje įsisiūbavę susidūrimai 
tarp zulų, palaikančių Buthelezi 
vadovybėje esančią inkatha organi
zaciją, ir masės 
Afrikos Tautiniam 
kalavo apie 400 
savaitės bėgyje.

Neramumai gali 
dento de 
Afrikoje.

Mūsų Pastogė"

§

§

§ Klerk

juodųjų, ištikimų 
Kongresui, 
gyvybių

sustabdyti 
' reformas

parei- 
vienos

prezi- 
Bletų
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SPORTAS
PASAULIO LIETUVIŲ 

SPORTO KONFERENCIJA

Tęsinys iš N r. 33
VILNIUJE

Pasibaigus kviestųjų atstovų ofi
cialiems pranešimams, sporto šakų 
federacijų, sąjungų prezidentai arba 
jų įgaliotiniai supažindino susirinku
sius su nuveiktais darbais, ruošiantis 
organizuoti ir pravesti žaidimus IV 
Pasaulio lietuvių sporto žaidynėse.

Pirmasis kalbėjo Krepšinio federa
cijos viceprezidentas J. Jankauskas. 
Jis kvietė užsienio atstovus savo 
kraštuose dėti pastangas, kad sporti
ninkai kuo gausiau dalyvautų krepši
nio žaidime. Nutarta pakviesti žy
miuosius Lietuvos ir užsienio lietuvius 
krepšininkus, kurie žaidynių metu 
pademonstruos savo aukštos klasės 
žaidimų. Bus išsiuntinėti individualūs 
pakvietimai tiems, kurie šiuo metu 
žaidžia užsienio krepšinio komandose.

Krepšinio žaidynės vyks Kaune. 
Finalai bus žaidžiami krepšinio cen
tre, kur 1939 metais vyko istoriniai 
lietuvių žaidimai. Iškilmingas Pasaulio 
lietuvių sporto žaidynių atidarymas 
vyks Kaune, uždarymas ir medalių bei 
prizų įteikimas - Lietuvos sostinėje 
Vilniuje.

Žemiau pateikiu sporto federacijų, 
sąjungų atstovų pranešimų svarbes
nes mintis.
Lauko teniso žaidėjai bus suskirstyti 
l grupes pagal jų pajėgumą ir amžių. 
Žaidynės vyks Palangoje, Klaipėdoje 
ir Kaune.

Dviratininkai paskirti varžytis 
Šiauliuose. Žaidimus numatyta pra
vesti ir nakties metu.

Kalnų slidinėjimo federacijos at
stovas A. Repežėnas konferencijos 
dalyvius nustebino pranešdamas, kad 
slidinėjimo varžybos vyks Kaukazo 
kalnuose. Ten, kur yra amžinas 
sniegas. Tikimasi sulaukti trisdešim
ties dalyvių, jų tarpe ir iš Australijos. 
Varžybos bus filmuojamos ir rodomos 
per televiziją.

Iš praeities žinoma, žemaičiai 
mėgsta žirgų sportą. Todėl žirginio 
sporto varžybos vyks Raseiniuose. 
Žirgai jau kuris laikas pradėti ruošti.

Vienas iš entuziastingiausių bilijar
do federacijos prezidentas V. Končius 
visus dalyvius apdovanojo bilijardo 
atributika. Varžybų nugalėtojams jau 
gaminamos taurės, ruošiami prizai. 
Vienintelis jo susirūpinimas ar užsie
nio svečiai sutiks žaisti naudojantis 
tarybiniu inventoriumi. Bilijardo žai
dynės vyks Šiauliuose ir Raseiniuose.

Buriuotojų sąjunga jau yra išsiunti
nėjus! aplinkrašti visiems Lietuvos ir 
užsienio sportininkams. Visi kviečiami 
apsilankyti Nidoje.

Ledo ritulio varžybos vyks Elektrė
nuose.

šachmatininkų turnyrai vyks švei
carų sistema. Varžybų vieta - 
Marijampolė. Federacija leidžia leidi
nį "Lietuvos šachmatai". Australijos 
šachmatininkai ji gali gauti per "Mūsų 
Pastogės" redakciją.

Stalo teniso varžybos vyks Alytaus 
sporto rūmuose. Varžybas numatyta 
pravesti penkiose amžiaus grupėse. 
Dalyviai gali būti bet kokio sportinio 
lygio.
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Plaukimo federacijos atstovas K. 
Antukas pranešė, kad šioje sporto 
šakoje galės dalyvauti ir sportininkų 
šeimos nariai. Apie žaidimus, kurie 
bus pravedami Vilniuje pranešti 
žadama vėliau.

šaudymo sportas vyks Kaune, tik 
kol kas neišspręstos ginklų ir šovinių 
problemos.

Varžybos vyks: fechtavimo, leng
vosios atletikos, beisbolo - Vilniuje, 
ledo ritulio - Elektrėnuose, tinklinio - 
Šiauliuose, Panevėžyje, futbolo - 
Klaipėdoje, badmintono - Kėdainiuo
se.

Lietuvos Tautinio olimpinio komi
teto prezidentas A. Poviliūnas, užda
rydamas pirmosios dienos konferenci
ją, pabrėžė, kad žaidynių tikslas - ne 
aukšti sporto rezultatai, o lietuvių 
sportininkų užsienyje ir tėvynėje 
mielas susitikimas, susipažinimas ir 
pabendravimas. Atstovams buvo pa
dėkota už pareikštas mintis, dalyvavi
mą diskusijose.

AUSTRALIJOS ATSTOVO 
ŽODIS

Man teko garbinga pareiga atsto
vauti Australijos Lietuvių Fizinio 
Auklėjimo Sąjungos valdybą Pasaulio 
lietuvių sporto konferencijoje, kuri 
įvyko Vilniuje liepos mėnesio 11 - 13 
dienomis.

Lietuvos Respublikos ministrės pirmi
ninkės pavaduotojas, Pasaulio lietuvių 
IV sporto žaidynių organizacinio 
komiteto pirmininkas Romualdas 
Ozolas.

Grįžęs parsivežiau malonius prisi
minimus, kuriais noriu pasidalinti. 
Buvau nustebintas, kiek daug pasi
šventusių sporto veiklos darbuotojų 
be tiesioginių pareigų savo laisvalai
kio dali skiria sportinei veikiai. Buvo 
reikšminga konferencijoje matyti Lie
tuvos Ministrų Tarybos pirmininkės 
pavaduotoją Romualdą Ozolą, daly
vaujanti ir besisielojanti žaidynių 
paruošimo ir pravedimo sėkme. Tai 
įrodymas, kad dabartinė Lietuvos 
vyriausybė sportui skiria didžiuli 
dėmesį. Teko taip pat ir asmeniškai 
pasikalbėti su R. Ozolu, kurs prašė 
perduoti nuoširdžiausius linkėjimus 
visiems Australijos sportininkams.

Visi, kas dalyvavome III Pasaulio 
lietuvių sporto žaidynėse Adelaidėje, 
prisimename Lietuvos Tautinio olim
pinio komiteto prezidento A. Poviliū

no atidarymo ir uždarymo iškilmėse 
pasakytus žodžius. Jis tada mums 
atvežė tik atgimstančios Lietuvos 
meilę, pagarbą, draugiškumą sportuo
jančiam Jaunimui ir visiems Australi
jos lietuviams. Dirbdamas Pasaulio 
lietuvių IV sporto žaidynių organiza
ciniame komitete A. Poviliūnas su 
dideliu pasišventimu deda visas pa
stangas gerai organizuoti ir pravesti 
žaidynes. Prieš išvykstant, buvau 
pakviestas l jo kabinetą, kur dalyvavo 
ir Lietuvos Tautinio olimpinio komite
to generalinis sekretorius J. Grinber
gas ir olimpinio komiteto mėnesinio 
žurnalo "Vytis" vyr. redaktorė Roma 
Grinberglenė. A. Poviliūnas ALFAS 
valdybai ir ypatingai jos pirmininkui 
R. Ragauskui, Australijos sportinin
kams prašė perduoti linkėjimus ir 
prašymą kuo gausiau dalyvauti žaidy

Dalis konferencijos atstovų pietų pertraukos metu " Draugystės” viešbučio 
sodelyje. Iš kairės: Lietuvos Tautinio olimpinio komiteto generalinis 
sekretorius, Pasaulio lietuvių IV sporto žaidynių štabo vadovas J. Grinbergas, 
Australijos ALFAS atstovas V. Augustinavičius, Lenkijos lietuvių 
bendruomenės atstovas V. Budzeika, Maskvos lietuvių bendruomenės atstovas 
A. Černiauskas, Latvijos lietuvių bendruomenės atstovas A. Bakanas, 
Leningrado lietuvių bendruomenės atstovė J. Laučiūtė, Igarkos lietuvių 
sporto vadovas A. Daugnora, Baltarusijos lietuvių atstovas A. Augulis ir 
Lietuvos Tautinio olimpinio komiteto prezidentas A. Poviliūnas.

SPORTO ŠVENTE
MELBOURNE

Keturiasdešimtoji sporto šventė 
(vyks gruodžio 27 - 31 dienomis 
Melbourne. Sportininkai registruojami 
nuo gruodžio 26 dienos.

Numatytos sporto šakos yra: krep
šinis, tinklinis, golfas, lauko tenisas, 
plaukimas, bilijardas, stalo tenisas, 
sųuošas ir šachmatai. Melbourno 
lietuvių sporto klubas "Varpas" 
kviečia visus dalyvauti bet kurioje 
sporto šakoje.

SPORTO NAUJIENOS
Lietuvos Tautinio olimpinio komi 

teto generalinis sekretorius J. Grin
bergas (mums gerai pažįstamos žur
nalistės Romos Griniūtės vyras) 
atsiuntė sekančio turinio telegramą:

"Prašome pranešti tikslias Austra
lijos Lietuvių sporto šventės Melbour
ne datas. Turime Jau dabar užsakyti 
bilietus. Preliminariniai numatome, 
kad atvyks krepšinio 7, teniso 2 arba 
4, plaukimo 3, bilijardo 3, vadovas 1, 
spaudos 1. Su sportiniais linkėjimais".

Kaip matome iš Lietuvos i jubilieji
nę 40 - tąją mūsų sporto šventę 
atvyks šie sportininkai, kas šventei 
suteiks daugiau iškilmingumo. Laukia
ma žinių ir iš Šiaurės Amerikos 
sportininkų, kurie taip pat pakviesti į 
sporto šventę Melbourne.

Antanas Laukaitis 

nėse. Man patvirtinus gausų Australi
jos sportininkų dalyvavimą, jo veide 
mačiau džiaugsmo šypseną.

Kviečiu visus Australijos sportinin
kus lietuvius ruoštis ir dalyvauti 
istorinėje sporto šventėje tėvynėje 
didžiuliu būriu. Tvirtinu, kad prade
dant viceministru pirmininku R. Ozolu 
ir baigiant eiliniu sporto vadovu 
Lietuvoje visi laukia jūsų atvykstant 
ir dalyvaujant žaidynėse. Visus priims 
su meile ir nuoširdumu. Rūpinsis 
apgyvendinimu ir visokeriopa globa 
bei parama. Tai aš pats patyriau 
būdamas jų tarpe. Neapvilkite jų ir 
ruoškitės kelionei i atgimstančią ir 
nepriklausomą Lietuvą, | savo ar savo 
tėvų gimtąją žemę.

V. Augustinavičius
(Tęsinys sekančiame numeryje)

Sportininkai iš kitų Australijos 
miestų dėl informacijos gali kreiptis į 
savo miestų sporto klubus.

Sporto klubo "Varpas" valdyba 
Melbourne ieško žmonių, kurie vieno
kia ar kitokia pagalba galėtų prisidėti 
ruošiant 40 - tąją sporto šventę. Šiais 
klausimais galima kreiptis i R. Mickų.'

Sporto klubo "Varpas" 
valdyba

PRANEŠIMAS
Gautas pranešimas, kad j Australi

jos lietuvių žiemos šventę Lietuvos 
slidininkai neatvyks, kadangi negavo 
kelionės vizų. Numatyta vakarienė su 
svečiais Lietuvių klube Bankstowne 
atšaukiama. Sporto klubo valdyba 
atsiprašo sporto rėmėjus, kurie žadėjo 
dalyvauti ir iš anksto susimokėjo 
pinigus. Pinigai bus grąžinti mokėju
siems.

Sporto klubo "Kovas" 
valdyba

- Pirmasis miesto bombardavimas iš 
oro (vyko 1849 metais, kai bombos 
buvo metamos iš karšto oro balionų 
ant Venecijos miesto.
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Alfonsas Stabingis

Šventas paveikslas
Prie švento paveikslo dar protėviai meldės,

Iliustracjja dail.

Ados Sutkuvienės.

Globos Dievo Motiną prašė visi.
Jos švelniosios akys su rūpesčiu žvelgė, 
Kabojo ant sienos ji visad graži.

Prie švento paveikslo tavo mama meldės. 
Po darbo, po triūso tyliais vakarais. 
Suklupus ant kelių Marijų ji meldė: 
"Globok vaikus mano, kad augtų dorais..."

Gegužy mergaitės gėlių puokštėm puošė, 
Žydėjo alyvos, skambėjo malda:
"Marija, Marija..." Klevai šakom ošė: 
"Dangaus karalienė esi visada.

Tu gelbėk tėvynę, tu gelbėk gimtinę 
Nuo priešų vergovės, nuo smurto baisaus. 
Jau skambina ginklais tos ordos laukinės 
Draskys jos tėvynę, po Lietuvą siaus..."

Tave melstis mokė. Mylėti tėvynę, 
Mylėt gimtą žemę, mylėti tėvus 
Ir kryžių prie kelio ir dangaus žydrynę, 
Vyturėlio giesmę, ošiančius miškus.

Bet tu jau pardavęs už graši tėvynę, 
Tą Nemuno šąli grobikams žiauriems, 
Meldeis jų vadukams, savųjų negynei 
Nuo Sibiro žemės, baisiosios tremties.

Mama, kai suklupus ant kelių dar meldės, 
Šventąjį paveikslą nuo sienos tu plėšei. 
Tik pyktis, panieka į širdį tau smelkės,

Paveikslą sumindei, sulaužei, suplėšei...

Ir girs atėjūnai tave už niekšybes, 
Skardinius medalius, kaip šuniui kabins, 
Tu griausi šventoves, tu šaudysi kryžius, 
Tave savo brolius žudyti mokins...

Mačiau sudraskytą Marijos paveikslą, 
Tavo mamos skausmą, ašaras mačiau. 
Kas tave išmokė, kas žudyti leido? 
Ko mus žemėje vaikštai, niekšingas žmogau!
1990.2.8

MCSŲ ANTOLOGIJA
Australijos lietuvių dailiojo žodžio antologija jau yra išleista Lietuvoje, 30 

000 egzempliorių tiražu. Antologijoje yra apie 40 - ties Australijos lietuvių 
žodinė kūryba ir dail. Eyos Kubbos iliustracijos. Dabar tik baigiamas 
spausdinti viršelio.aplankas, sukurtas dail. Viktoro Simankevičiaus.

Australijoje medžiagą surinko ir knygą redagavo Alb. Zubras, 1. Arienė ir 
A. Karazijienė. Lietuvoje redaktorius yra Gediminas Butkus.

Knygos išleidimo mecenatai 
AUSTRALUOS LIETUVIU FONDAS 

ir Napoleono Butkūno palikimas
Knygos leidėjas Lietuvoje - "Sietynas", taip pat išleidęs ir B. Brazdžionio 

raštus. Tarpininkė tarp mecenatų ir leidėjų - Dana Baltutienė.
400 puslapių knyga pasieks Australiją kai tik bus suorganizuotas 

transportas. Tikimės, kad tai įvyks dar gerokai prieš Kalėdas, kad galėtume 
pasinaudoti proga ir, nusipirkę vieną knygą sau, kitą padovanotume geram 
draugui.

Išeivijos lietuviams bus skirti 500 egzempliorių, kiti -■ platinami Lietuvoje. 
Pusė knygos pelno skiriama Lietuvos Kultūros tarybai, lietuvių kalbos 
dėstymui lietuviškai nemokantiems vaikams.

Tikimės taip pat dar prieš Kalėdas Australijoje sulaukti ir paties Gedimino 
Butkaus. Jam atvažiavus, įvyks antologijos pristatymas. Tačiau jau prieš tai, 
jei tik bus įmanoma, vertėtų susipažinti su šia knyga.

A. K.

Dovana iš Marijos rankų
Tolimas kelias iš Adelaidės iki 

Kauno Raudonojo Kryžiaus ligoninės 
ir dar su keturiais sunkiais lagaminais 
prikrautais vaistų. Adelaidės Apylin
kės valdybos pirmininko žmona Marija 
Stačiūnienė pasižadėjo atlikti gerą 
darbą - nuvežti į Lietuvą adelaidiškių 
suaukotais pinigais nupirktus vaistus.

Sunku patikėti, sutikau Mariją 
Kaune nusilpusią, susirūpinusią, 800 
savų dolerių netekusią, ir visa tai dėl 
keturių lagaminų vertų 10 tūkstančių

Australijos dolerių. Jų kelionė per 
Maskvą buvo ilga ir su nuotykiais. 
"Pagaliau gavau visus, du supjaustyti, 
bet iš jų išimta nedaug. Man atvykus į 
Kauno Raudonojo Kryžiaus ligoninę 
su vaistais, buvau sutikta su meile, 
pagarba ir užuojauta. Vyr. gydytojo 
pavaduotoja Rūta Garšvienė visų 
ligoninės darbuotojų vardu man pa
reiškė didžiausią padėką ir prašė 
Adelaidės lietuvių paramos. Išeidama 
iš ligoninės, pasijutau atlikus savo 

ALB ŠVIETIMO TARYBOS 
PRANEŠIMAS

1. ALB švietimo taryba pasiekė lietuvių kalbos leidiniai:
a. "Kalba ir žmonės" serijos leidinys "Gimtoji kalba" Nr.4, 1990. Tai yra 

bendrinės kalbos žurnalas leidžiamas "Lietuvių kalbos draugijos". Vyr. 
redaktorius Aldonas Pupkis, Vilnius 232734, Universiteto g-vė 3. Leidinyje 
rasite įdomių straipsnių apie lietuvių kalbą ir jos kultūrą. Kitas girtinas 
reiškinys, tai taisyklingai sukirčiuotų žodžių gausa.

b. "Lietuvių kalbos etiketas", Antanė Kučinskaitė, Vilnius "Mokslas", 
1990. (Dėkojame Andriui Dundai, buvusiam Lituanistinių kursų Adelaidėje 
abiturientui, už prasmingą dovaną).

2. Vladas Statnickas, Adelaldėjės Lituanistinių kursų mokytojas, iždininkas ir 
SSABSA lietuvių kalbos komiteto narys pasitraukė iš aktyvių pareigų. 
Dėkojame kolegai už ilgametę ir sėkmingą veiklą. Iždininko pareigas maloniai 
apsiėmė eiti Lituanistinių kursų mokytojas Romas Jablonskis.

3. Sveikiname Meibourno lietuvių kalbos vyresniųjų klasių mokinius, kurių 
neilgi, bet įžvalgūs straipsniai buvo atspausdinti "Tėviškės aiduose". 
Straipsnių tema labai šiuolaikiška: Lietuva, Gorbačiovas ir Jeltcinas.

Dėkojame "Tėviškės aidų" redaktoriui, kuris remia ir skatina jaunų spaudos 
bendradarbių pastangas, iš jų gal ir turėsime būsimų žurnalistų, kurių mums 
taip trūksta iš jaunųjų kartų.

4. Atkreipiame visų dėmesį į stipendijas, kurias skiria įvairūs fondai:
a. Dr. Kazio Martinkaus prisiminimui. Stipendijos skiriamos lietuvių 

studentams siekiantiems magistro arba daktarato laipsnio griežtuose 
moksluose ir medicinoje.

Kristina Martinkus, Dr. Kazys Martinkus Memorial scholarship Fund, 
7120 S. Richmond, Chicago, 111. 60629, USA.

Terminas: 1991. 04. 20 d.
b. Lietuvių Fondas - 3001 W. 59th St., Chicago, 111. 60629. Prašymo anketas 

galima gauti pas ALB švietimo tarybos pirmininkę.
Terminas: 1991. 04. 15 d.

c. Eugenijaus Kriaučeliūno stipendija 1987laureatas Andrius Vaitiekūnas iš 
Meibourno). Premija skiriama labiausiai pasižymėjusiam lietuviškoje veikloje 
tų metų jaunuoliui/ei arba jaunimo grupei.

Terminas: 1991 metų pradžia.
d. Broniaus Jonušo stipendija lituanistiką studijuojančiam jaunimui:

9927 Devonshire St., Omaha, Nebraska, 68114, USA.
Terminas: 1991. 06. 15 d.

5. Australijos Lietuvių fondas paremia studentus vykstančius į Vasario 16- 
tos gimnaziją Vakarų Vokietijoje. Australian Lithuanian Foundation, inc. 
PO Box 11, North Melbourne, Vic. 3051.

6. Vasario 16-tos gimnazijos adresas:
Direktorius R. Šmitas

Litauisches Gymnasium Lampertheim
Huettenfeld 4 - West Germany

7. Primename, kad konkurso data rašiniams apie "Sibiro tremtinius" arba 
"Partizanų veiklą" yra pratęsta iki š. m. lapkričio mėn. 30 dienos. Rašinius 
galima rašyti lietuvių ir anglų kalbomis.
8. Northern Territory, Tasmanijos ir Pietų Australijos švietimo ministrai 
sutiko padėti Lietuvos švietimui. Pagalba apima knygų aukas (Adelaidėje jų 
surinktas nemažas kiekis), Australijos mokyklų ir mokinių susirašinėjimą su 
Lietuva ir ESL (English as a Second Language) kursų siuntas.
9. Dėkojame Adelaidės "Lietuvai remti fondo" valdybai sutikusiai padengti 
Lietuvos švietimo ministerijai gautų knygų persiuntimo išlaidas. Knygos 
gautos iš Pietų Australijos pradžios ir vidurinių mokyklų tarpininkaujant 
pietų Australijos pradžios ir vidurinių mokyklų švietimo ministrui Greg 
Crafter.
10. Iš Ados Ubekaitės, "Lietuvių kalbos aidas pasaulyje" parodos 
organizatorės Vilniaus Centrinėje Mokslų bibliotekoje, 1990. 05. 14 d. gauta 
padėka už N.S.W, Viktorijos ir Pietų Australijos savaitgalio mokyklų ir 
Lituanistinių kursų šiai parodai atvežta medžiagą. Ji rašo, kur ją bus galima 
rasti ateityje.

"Iš parodos visą medžiagą perduosiu į "Retų spausdinių skyrių" 
saugojimui. Taip pat ir video juostą (Vytauto Vasiliausko susuktą juostą su 
Adelaidės lietuvių mokyklos ir Lituanistinių kursų įrašais)... O marškinėlių 
loterija jau įvyko. Ištraukė abejus mergaitės - taigi Adelaidės mokykla 
"pasipildė" dviem mokinėm", (marškinėliai T-shirt ir puloveris su Adelaidės 
lietuvių mokyklos emblema).
11. Dėkojame Vaclovui ir Vytautui Vasiliauskams už knygų Lietuvai 
pervežimą į surinkimo punktą Adelaidės Lietuvių Namuose.

Isold a I. Poželaitė - Davis a LB Švietimo tarybos pirmininkė 

pažadą, o jeigu tiems, kurie kišo nagus į lagaminus, kada 
nors prireiks vaistų, juos gal taip pat bus kas nors 
pavogęs!", - pasakojo M. Stačiūnienė.
M.Stačiūnienei priklauso ne tik adelaidiškių, bet ir visų 
Australijos lietuvių padėka.

V. Augustinavičius

meiliecGSie
Vilniaus Universiteto Bibliotekos Bičiuliai kviečiami į 

metinį susirinkimą rugsėjo 2 dieną (sekmadienį), 2 vai. 
Meibourno Lietuvių namuose.

Programoje: metų apžvalga, iždininkės ir revizijos 
komisijos pranešimai.

Laukiame senų ir naujų bičiulių. V,U.M.B. Bičiuliai
"Mūsų Pastogė". . Nr.34 1990.8:27. pusi. 7
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Informacija
SYDNIE JIUJIIE

Tautos Šventės minėjimas sydnejuje 
(vyks rugsėjo 9 diena (sekmadienį) 
sekančia tvarka:

11.30 vai. - pamaldos šv. Joachimo 
bažnyčioje, Lidcombe. Organizacijos 
dalyvauti kviečiamos organizuotai, su 
vėliavomis. Moterys turinčios tauti 

nius rūous prašomos, jais pasipuosus, 
prisidėti prie Apylinkės valdybos 
eisenos į bažnyčią;

z.30 vai. -- minėjimas Lietuvių 
namuose, Bankstowne. Minėjimo pro
gramoje: dr. A. Mauragio paskaita, 
jaunimo, "Sutartinės" ir choro "Dai
na" pasirodymai.

Sydnėjaus Apylinkės valdyba

* \ KUR APSISTOSIME MELBOURNE
Esame susitarę dėl papiginto apsistojimo atvykusiems į 

Australijos Lietuvių Dienas.
"Royal Gardens", Royal Lane, Fitzroy, Vic. 3065.
Puikus, pilnai įrengti, aptarnaujami butai.. Virtuvė, 
indai ir t. t.

Vieno miegamojo kambario butas 2-3 žmonėms -
115 dolerių dienai;:

dviejų miegamųjų kambarių butas 4 5 žmonėms 140 dolerių dienai;
trijų miegamųjų kambarių butas 6-7 žmonėms - 170 dolerių dienai;
"Town house" 6-7 žmonėms - 195 doleriai dienai.

"The Drummond", 371 Drummond St., Carlton, Vic. 3053. 
Pilnai įrengti butai su virtuvėle ir visais patogumais.

"Studio apartment" arba vieno kambario butas 2 žmonėms - 60 dolerių 
dienai;

Vieno miegamo kambario butas 2-3 žmonėms - 80 dolerių vienai dienai.
( kiekvieną kambarį galima pastatyti dar vieną papildomą lovą, primokant 

po 15 dolerių dienai.
Užsisakyti butus reikia patiems ir kiek galima skubiau. Abi sios vietos yra 

netoli Melbourne miesto centro. Kreiptis i Barry Harasymenko telefonu 419 
9888, be užmiestinio mokesčio 008 334 033, fax. 416 0451. čia nurodytos 
kainos už butą tiktai atvykstantiems į Lietuvių Dienas. Atsiskaitoma pries 
išvažiuojant.

Norintiems apsistoti pajūryje (tik 10 minučių nuo miesto centro), siūlome 
atostogų butus "St. Kilda York Lodge", 31 York St., St. Kilda, Vic. 3182, 
telefonas - Mrs. Damby 534 4421, 836 8177, fax. 836 9070. Užsisakyti
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SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

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

Pirmadieniais 
Antradieniais 
Trečiadieniais 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 
Šeštadieniais 
Sekmadieniais

Klubas atidarytas
5 v. v. - 10.30 v. v.

klubas uždarytas
5 v. v. - 10.30 v. v.
5 v. v. - 11.00 v. v.
4 v. v. - 12.00 v. v.

11 v. ryto - 1.00 nakties
12 v. p. p. - 10.00 v.

KLUBO VALGYKLA VEIKIA 
Ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais 

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

SMORGASBOARD
TREČIADIENIAIS nuo 6 iki 8 vai. p. p.
SESTA DIENIAIS nuo 1 iki 3 vai. p. p.

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

Primename klubo nariams, kad jau laikas susimokėti 
NARIO MOKESTI 

už ateinančius finansinius 1990 - 1991 metus.

Klubo valdyba kviečia siūlyti kandidatus į klubo valdybos 
direktorius. Siūlymų formos gaunamos klubo raštinėje.
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Ar jau ruošiesi atvykti į ALD Melbourne ?
patariame kiek galima anksčiau.

Gerai įrengti butai, virtuvė, indai, paklodės ir t. t. Bendro naudojimo 
skalbykla. Dviejų miegamųjų kambarių butas 4 žmonėms kainuoja 448 
dolerius savaitei, o keturių miegamųjų kambarių "penthouse" talpina .10 
žmonių ir kainuoja 1120 dolerių savaitei. Pilnai užėmus tokį butą, vienam 
žmogui kainuoja 1.12 dolerių per savaitę, t. y. 16 dolerių per dieną. 
Nuomuojama savaitėmis. Atvykus, reikia sumokėti 500 dolerių žalos rizikos 
užstatą. Šio užstato savininkai neįneša į banko sąskaitą ir čekį grąžina žalai 
neįvykus ir nuomai pasibaigus. Atvykstantiems į Lietuvių Dienas ir susitarus 
tarpusavyje, užtenka vieno užstato už visus išnuomuotus butus.

Apsistojimo Melbourne informacijos (ne užsakymo) reikalais prašome 
kreiptis į Nijolę Kairaitienę, 1 Scherwood Ct., East Doncaster, Vic. 3109, 
telefonas 842 3403.

Australijos Lietuvių Dienų informacija

EAST WEST CONSULTANTS
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TIK PER ANGLIJĄ GREIČIAU IR TAUPIAU
Pasinaudokite patarnavimu mūsų išplėstu ir įvairiapusišku 

ekonominiu bendradarbiavimu su LIETUVA.
VAISTAI. Galite pasiųsti visus moderniškiausius vaistus 

gaminamus VAKARŲ EUROPOJE.
MEDŽIAGOS. Siunčiame angliškas ir kitokias medžiagas. Gatavus 

rūbus, sportinius kostiumus, sportinius batus ect. Elektronines prekes.
Siunčiame Iš Anglijos arba nuperkame Sovietų Sąjungos ir kitų 

kraštų gamybos automobilius. Lada - nuo 10.000 dolerių. Samara 
nuo 12.000 dolerių.

PALIKIMAI pervedami į Lietuvą arba kitus kraštus klijento 
pageidaujama valiuta.

Visos finansinės ir banko operacijos atliekamos aukščiausiu kursu. 
Specialus rublio kursas. Priimamos įvairių terminų investacijos.

BALTIC STORES & CO.,
(Z. Juras)

■ 11 London Lane, Bromley, Kent, BRI 4 HB., England. 
Tel. 081 460 2592.

vienintelis " Vnešposyitorg” agentas Australi
joje.

Mes siūlome eilę patarnavimų, kurie gali 
padėti jūsų giminėms, gyvenantiems Rusijoje. 
Ukrainoje, Latvijoje, Lietuvoje, Estijoje ir 
kitose Sovietų Sąjungos respublikose.

PATARNAVIMAI:
1. APMOKĖTŲ MUITŲ SIUNTINIAI. Mes 

esame vienintelė firma priimanti siuntinius su 
licenzija, už kuriuos muitas gali būti iš anksto 
apmokėtas Australijoje.

2. VAISTAI gali būti siunčiami siuntiniuose 
su licenzija. Turime leidžiamų siųsti vaistų 
sąrašus.

3. MAISTO SIUNTINIAI. Giminėms galite 
siųsti maisto siuntinius. Jie iš anksto supakuojami užsienyje ir jūsų 
giminėms gali būti pristatyti maždaug per tris savaites.

4. AUTO MAŠINOS. Priimame užsakymus sekančioms automaši
noms: "Lada”. "Volga", "Moskvich”, "Niva", o taip pat "Volvo" ir 
"Toyota".

5. BUTAI. Galite nupirkti savo giminėms vieno, dviejų, trijų ar 
keturių kambarių butą.

6. SANATORIJOS IR ATOSTOGOS UŽSIENYJE. Turime platų 
sąrašą sanatorijų, kurortų ir atostogų užsienyje, kurias savo pinigais 
galite užsakyti giminėms.

Dėl platesnės informacijos prašome kreiptis į mus:
Sydnejuje - New-Era (02) 5691833 L. Towsty (02) 638 5740

H. Stosius (02) 773 4728 '
Melbourne - Poetu p Shop (03) 3751979
Adelaidėje - East-West (08) 232 1228
Brisbanėje - O. Bogomiakov (07) 3914816.

First Floor/Room 9 
2 Hindmarsh Square 

Adelaide Sc Australia aOOO

Telephone (08) 232 1228

Leidėjas Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga
O. Box 550 Bankstown N. S. W. 2200
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