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RUGSĖJO 8 - OJI - 
TAUTOS ŠVENTE

Tryliktais Lietuvos nepriklausomybės metais, besidžiaugiant laisvės vaisiais 
ir žengiant į vis šviesėjanti gyvenimą, buvo pradėta švęsti Tautos šventė. Ji 
sutapo su didžiąja Istorinio Įvykio sukaktimi - 500 metų nuo numatyto 
Vytauto Didžiojo karūnavimo Lietuvos karaliumi, ši šventė rodė priaugančiai 
kartai mūsų garbingą praeiti, vykusias kovas ir Lietuvos kėlimąsi i laisvą 
gyvenimą.

Nuo seniausių laikų Lietuvos kaimynai užpuldinėjo mūsų kraštą, bandė 
pavergti ir nutautinti lietuvius. Draudė raštą, bruko svetimą kalbą, bet jiems 
nepavyko nuslopinti lietuvių tautinio susipratimo. Lietuvė motina, supdama 
lopšyje paguldytą kūdikį, migdė jį lietuviškos dainos žodžiais. Verpdama lino 
siūlą prie dūzgiančio ratelio, mokė paauglius skaityti iš knygnešio atneštos 
knygos, j laukus eidamas artojas sveikino rytmečio saulę lietuviškais maldos 
žodžiais. Jaunimas ruošė slaptus vaidinimus ir pasilinksminimus, ir lietuvių 
tauros sąmoningumas, atlaikęs visas audras, išliko gyvas, iškildamas pilnoje 
aukštumoje 1918 metais, kai reikėjo kovos ir kraujo aukų ginant tik 
pražydusią Lietuvos nepriklausomybę.

Ne mažiau ryžtingi įvykiai Lietuvoje vyksta ir dabar. Po penkiasdešimt 
okupacijos ir priespaudos metų. Sąjūdis, lyg iš apsiniaukusio dangaus 
properšos nusileidęs spindulys, pakėlė mūsų brolius ir seses tėvynėje naujomis 
grumtynėms už Lietuvos nepriklausomybę. Kovo 11-tosios aktas uždegė visą 
tautą pasiryžimu, džiaugsmu ir nuoširdžia padėkos malda Aukščiausiajam. Vėl 
lietuvis kyla prieš okupantą, nepabijojęs savo saugumo, nedatekllų ir 
blokados.

Švęsdami Tautos šventę išeivijoje ir mes ryžkimės, kuo galėdami, pagelbėti 
Lietuvos nepriklausomybės atstatymui. Mes nesame nudžiūvusi tautos šaka, 
bet daug spaudimų pergyvenusi gyva, užsigrūdinusi Lietuvos atžala. Tad 
vieninga, junkimės su visa lietuvių bendruomene siekdami vieno tikslo - 
Nepriklausomos Lietuvos.

ALB Krašto Valdyba

Dabarties įvykiai Lietuvoje

Vilnius. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos rūmai.

Nors Lietuvoje šiuo metu atostogų 
metas, politinis gyvenimas neatslūgs- 
ta. Rugpjūčio 20 - 25 dienų savaitėje 
(vyko net keli reikšmingi politiniai 
(vykiai, kurie paminėti šioje apžval
goje.

RUSIOS AUKSCIAUSIOS 
TARYBOS DELEGACIJA 

LIETUVOJE
Rusijos Federacijos Aukščiausio

sios Tarybos delegacija rugpjūčio 24 
dieną atvyko t Vilnių, tartis dėl abiejų 
respublikų politinio bendradarbiavi
mo. Lietuvos ir Rusijos delegacijos 
apsvarstė bendro pareiškimo projektą 
dėl Lietuvos Respublikos ir Rusijos 
Federacijos politinių ryšių. Rusijos 
delegacijos vadovas Aleksandras 
Sandbergas pareiškė, kad per šį 
susitikimą siekiama plėtoti dviejų 
suverenių valstybių gerus ryšius. 
Sekančią dieną Rusijos delegacija 
išvyko i Taliną.

Čia verta paminėti, kad Rusijos 
Federacijos teisingumo ministras Fio
dorovas, interviu Švedijos dienraščio 
"Dagens Nyheter" korespondentui 
metu pasakė, kad Rusija praktiškai 
jau pripažino Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimą.

SUDARYTA LIETUVOS 
DERYBŲ DELEGACIJA

Neeilinėje sesijoje rugpjūčio 21 
dieną Lietuvos Aukščiausioji Taryba 
svarstė Lietuvos vidaus ir užsienio 
politiką derybų su Sovietų Sąjunga 
išvakarėse. Deputatai pakeitė anks

tesni savo nusistatymą ir nutarė šio 
klausimo debatus transliuoti viešai.

Aukščiausiosios Tarybos pirminin
kas V. Landsbergis savo pranešime 
pažymėjo, kad (vykiai pateisino Res
publikos vadovybės nuostatą siekti 
lygiagrečių derybų su TSRS ir Rusijos 
Federacija, kadangi Rusijos Federa
cijos reikšmė didėja, o Tarybų 
Sąjungos ateitis darosi vis neaiškesnė. 
Ne tik Lietuva, bet ir Estija bei 
Latvija nelaiko savęs Tarybų Sąjun
gos dalimi. Visų trijų šalių Aukščiau
siųjų Tarybų pirmininkai paskelbė 
pareiškimą, kuriame kreipiamasi Į 
likusias 12 Sovietų Sąjungos respubli
kų, prašydami pareikšti ar jos turi 
kokių nors finansinių, teritorinių ar 
kitų reikalavimų. Reikia rengtis 
pasitarimams ir su šiomis respubliko
mis. V. Landsbergis nurodė, kad tuo 
atveju, jei Kremlius nesutiks tartis 
kartu su visomis trimis Baltijos šalimis 
pagal formulę "3 plius 1", Lietuvos 
delegacijoje stebėtojų teisėmis turė
tų dalyvauti ir Latvijos bei Estijos 
atstovai. V. Landsbergis pabrėžė, kad 
svarbu atgauti savo sienų kontrolę, 
kadangi derybų metu negali būti 
varžomas žmonių (važiavimas j Lietu
vą; kalinio derybos su savo prižiūrėto
ju nėra tokios, kokių siekia Lietuva. 
Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos pir
mininkas taip pat kalbėjo apie 
būtinybę kontroliuoti pramonės gami
nių išvežimą, sustabdyti Lietuvos 
nuosavybės išvogimą, veiksmingiau 
kovoti su valstybės turto grobstymu ir 

vagiliavimu. Jis nurodė, kad Aukš
čiausioji Taryba yra pasiruošusi remti 
vyriausybę, jei tokia parama būtų 
reikalinga.

Po V. Landsbergio sesijoje kalbėjo 
Br. Kuzmickas, A. Brazauskas, J. 
Mačys, N. Geraslmavičius, pramonės 
ministras R. Jasinavičius ir kiti 
deputatai. Po ilgesnių diskusijų ga
liausiai buvo prieita prie svarbiausio 
šio posėdžio klausimo - delegacijos 
sudarymo deryboms su Maskva. Dele
gacija sudaryta Iš 8 asmenų, kurių 
daugumą sudaro V. Ladsberglo ir K. 
Prunskienės pasiūlyti kandidatai. De
rybų delegacijos sudėtin (eina: V. 
Landsbergis, K. Prunskienė, E. Stan
kevičius, R. Ozolas, P. Kūris, A. 
Saudargas, A. Abišalas, E. Zingeris.

Taigi, Lietuva jau pilnai pasiruošusi 
deryboms, tačiau kol kas neaišku, 
kada derybos prasidės, nes dar nėra 
pasirašytas priešderybinis protokolas.

DANIJOS UŽSIENIO 
POLITIKOS DRAUGIJA 

LIETUVOJE
Rugpjūčio 20 dieną Vilniuje viešėjo 

didelė grupė svečių iš Danijos - 
privačios Užsienio politikos draugijos 
nariai. Žurnalistų sąjungos būstinėje 
jie susitiko su Lietuvos politinių 
partijų lr organizacijų atstovais. 
Aukščiausiosios Tarybos rūmuose 
svečius iš Danijos priėmė Aukščiau
siosios Tarybos pirmininkas V. Lands
bergis.

Susitikime Žurnalistų sąjungoje 
dalyvavo Kovo 11 - sios. Krikščionių 
Demokratų, Demokratų, Socialdemo
kratų, komunistų partijų, bei Libera
lų sąjungos ir Laisvės lygos atstovai. 
Kovo 11 - sios partijos iniciatyvinės 
grupės narys E. Žiemelis paaiškino, 
kad partijos dar nėra, yra tik 
iniciatyvinė grupė. Kitų partijų 
atstovai svečiams trumpai pristatė 
savo politines programas ir santykius 
su kitomis partijomis. V. Landsbergis, 
kuris rugpjūčio 24 dieną išvyksta i 
Kopenhagą, svečiams iš Danijos 
pasakė, kad Lietuvą labai džiugino 

Danijos visuomenės ir vyriausybės 
parama Lietuvos nepriklausomybei.

EUROPOS SAVAITĖ
Rugpjūčio 22 dieną Lietuvoje 

prasidėjo Europos savaitė, kuri tęsis 
iki rugpjūčio 30 dienos. Stalino - 
Hitlerio suokalbio 51 - jų metinių 
proga, Lietuvos Sąjūdis nutarė at
kreipti Lietuvos ir visos Europos 
žmonių dėmes) ( vienos, dar užslllku- 
sios sienos klausimą - sienos tarp 
Lietuvos ir laisvosios Europos. At
kreipti ( tai Europos tautų dėmesį Ir 
buvo suorganizuota Europos savaitė.

Dar prieš prasidedant Europos 
savaitei, Lietuvos Sąjūdžio Seimo 
Taryba rugpjūčio 10 dieną pasiuntė 
Sovietų Sąjungos prezidentui M. 
Gorbačiovui, Ministrų Tarybos pirmi
ninkui N. Ryžkovui Ir gynybos 
ministrui Jazovui pareiškimą, kuriame 
reikalaujama grąžinti vakarinės Lie
tuvos sienos kontrolę Lietuvai. Pa
reiškime Sąjūdis informuoją^ šiuos 
asmenis, kaip vyriausius okupacinės 
kariuomenės vadus kontroliuojančius 
Lietuvos - Lenkijos sieną, kad 
rugpjūčio 23 dieną prie Lazdijų 
muitinės susirenka Lietuvos žmonės 
priimti raktų nuo šių vartų ( Europą. 
Per juos tą pačią dieną turėjo atvykti 
Europos savaitės Lietuvoje dalyviai iš 
Vakarų. Pareiškimas TSRS vadovams 
buvo baigtas apeliacija (jų gerą valią.

Maskvos reakcija buvo - sustiprinti 
Lietuvos - Lenkijos sieną papildomais 
kariniais daliniais ir tankų formuotė
mis. Anot vieno Sąjūdžio korespon
dento, pasienio miškai knibždėte 
knibždėjo tarybiniais kariais ir tan
kais. Europos savaitės organizatoriai 
bandė susitarti su pasieniečių vado
vybe, kad per Lazdijų pasienio 
perėjimo punktą būtų laisvai pralei
džiami Europos savaitės dalyviai 
pereinantys sieną | abi puses. Tačiau, 
susitarti nepavyko ir masinė sienos 
perėjimo demonstracija buvo atšauk
ta. Vietoje to, abiejose sienos pusėse

Nukelta į 2 pusi.
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Atkelta iš 1 pusi.

įvyko atskiri mitingai. Mitingas Lietuvos pusėje 
priėmė rezoliuciją, kurioje skelbiama, kad Tarybą 
Sąjunga neteisėtai kontroliuoja Baltijos respubliką 
sienas ir reikalaujama, kad visi tarybiniai kariai ir 
pasienio sargybiniai būtą atitraukti nuo respubli- 
kinią sieną. Tačiau, nežiūrint suvaržymą, apie 
1000 lenką Europos savaitės dalyvią perėjo sieną j 
Lietuvą.

Likusiomis Europos savaitės dienomis vyko 
įvairus renginiai Merkinėje, Vilniuje, Kaune ir 
kituose miestuose. Savaitė baigėsi stovykla 
Molėtuose, kur diskusiją bei seminarą forma buvo 
nagrinėjama tema "Iš totalitarizmo į demokrati
ją". Buvo aptariami klausimai, kaip post - 
komunistinės sąmonės transformavimas, daugia
partinės sistemos augimo problemos, būsimos 
Europos vizija ir Baltijos valstybių vieta ateities i 
Europoje. Savaitėje dalyvavo nemaža Europos 
spaudos ir televizijos korespondentą, tad šie 
įvykiai buvo paskelbti ir Vakaruose.

KONFLIKTAS DEL LKP 
ARCHYVŲ

Rugpjūčio 22 dieną savarankiškos Lietuvos 
komunistą partijos centro komiteto biuras nutarė 
buvusį LKP istorijos instituto archyvą Vilniuje 
perduoti Lietuvos vyriausybės žinion. Tą pačią 
dieną, Mykolo Burokevičiaus vadovaujami, Maskvai 
ištikimos komunistą partijos plattormininkai pa
reikalavo šiuos archyvus perduoti jiems. Jie 
paskelbė ultimatumą archyvo darbuotojams: jei iki 
sekančio ryto 9 valandos jie nepereis platforminin- 
ką pusėn, rusą desantininkai užims ją patalpas.

Prie instituto pastato buvo sutelkti tarybiniai 
kariai ir Šarvuočiai. Matydamas kylančią grėsmę, 
Aukščiausiosios Tarybos prezidiumas priėmė 
nutarimą perimti archyvus savo žinion ir užtikrinti 
ją apsaugą. Prezidiumo pavedimu, Aukščiausiosios 

Tarybos pirmininko pavaduotojas Kazimieras 
Motieka per Vilniaus televiziją kreipėsi į žmones, 
prašydamas padėti apsaugoti archyvą. Po šio 
kreipimosi tuoj pat Istorijos instituto pastatą 
užėmė Vidaus reikalą ministerijos kariai ir 
desantininkai. Kaip pranešė Vilniaus radijas, jie 
pastate elgėsi ramiai ir .netrukdė tarnautojams. 
Užklaustas apie šį incidentą, tarybinių dalinių 
vadas atsakė, kad nėra gavęs jokių instrukcijų iš 
Maskvos ir pastatą užėmęs savo iniciatyva, tvarkai 
palaikyti. Tuomet Lietuvos vyriausybė telefonu 
susisiekė su Kremliaus pareigūnais, kurie patvirti
no, kad jie nieko apie šį incidentą nežino ir sutiko 
telefonu pakalbėti su Vilniaus tarybinių karinių 
dalinių vadu, tuo tarpu, prie Instituto pastato jau 
buvo susirinkę keli tūkstančiai žmonių. Tada į 
Ministrų Tarybos būstinę atvyko Vilniaus įgulos 
štabo viršininkas pulkininkas Mirolenka. Jis sutiko 
savo karius atitraukti iš instituto pastato, jei Jie 
nebus filmuojami. Taip ir buvo padaryta - kariai 
apleido pastatą.

LAISVĖS PREMIJA
G. IEŠMANTUI

Iš Danijos pranešama, kad Paulo Lauritseno 
Fondas šių metų laisvės premijas paskyrė trijų 
Baltijos šalių atstovams. Premijos, kurių vertė po 
50.000 Danijos kronų (apie 6.500 aust, dol.), 
laureatams bus įteiktos gruodžio mėnesį Kopenha
gos universitete. Premijos paskirtos Lietuvos 
žurnalistui Gintautui Iešmantui, Estijos kalboty- 
rininkul Mačiui Kintui ir Latvijos teisininkui 
Peteriui Lautei. Lauritseno Fondas parlvati 
organizacija, remianti asmenis ir grupes siekian
čius įgyvendinti Jungtinių Tautų Organizacijos 
Žmogaus teisių deklaraciją.

(Iš "Laisvosios Europos" radijo laidų surinko ir 
paruošė J. Rūbas)

SUSIPAŽINKIME SU 
LIETUVOS PARLAMENTARAIS

Česlovas - Vytautas Stankevičius
Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininko pavaduotojas

NESUTARIMAI
Kaip pranešėme anksčiau. Lietuvos 

politinį gyvenimą sukrėtė dienraštyje 
"Respublika" liepos 31 dieną publi
kuotas "Kreipimasis į Lietuvos žmo
nes", kurį pasirašė 20 žinomų 
visuomenininkų bei kultūros darbuo
tojų. Sekančią dieną parašais prie jo 
prisijungė dar keliolika, nors du 
(buvęs Lietuvos užsienio reikalų 
ministras Juozas Urbšys ir rašytojas 
Justinas Marcinkevičius) viešai pasi
sakė, kad savo parašus atsiima.

Neaiškiame paskutiniame sakinyje 
"Kreipimasis" lyg ragina perrinkti 
parlamentą ir "rinkti Atkuriamąjį 
seimą", o, apskritai, tekstas keliais 
atžvilgiais aštriai kritikuoja Aukš
čiausiosios Tarybos darbą ir tendenci
jas. Cituojame vidurinę "Kreipimosi" 
dalį:

"į Aukščiausiąją Tarybą tebežiūri 
visa Lietuva - ieškoma sprendimų ir 
politinės išminties. Deja, vis dažniau 
pastebime ir visai ką kita. Nuo pat 
savo darbo pradžios Aukščiausioji 
Taryba, būdama įstatymų leidžiamąja 
valdžia, palaipsniui plečia savos 
valdžios galią, neleistinai ir netgi 
pražūtingai apriboja, žlugdo vykdo
mosios valdžios - Ministrų Tarybos - 
veiklą. Nepasitikėjimas ir įtarumas, 
smulkmeniška, nekonstruktyvi ir be-
saike Vyriausybės kritika nepadeda ir 
nepadės spręsti aktualiausių politinių 
problemų".

Po šio "Kreipimosi" į laikraščių 
redakcijas pasipylė laiškų srautas iš 
pavienių asmenų bei organizacijų, 
palaikančių tai vieną, tai kitą pusę. 
Kadangi įkaitusios diskusijos dar ir 
dabar neatslūgo, skaitytojų informa
cijai perspausdiname "Lietuvos Aido" 
rugpjūčio 4 dienos numeryje tilpusią 
Vytauto Landsbergio pasirašytą re
akciją:

šiomis dienomis kai kuriuose iai- 
"Mūsų Pastogė" Nr.35. 1990.9.3. 

kraščiuose išspausdintas grupės Inte
ligentų " Kreipimasis į Lietuvos žmo
nes" , kaip regis, atspindi visuomenėje 
ar tam tikroje Job dalyje juntamą 
nerimą, susirūpinimą. Daug kur svars
toma, kokios bus derybos su TSR 
Sąjunga, kokiom sąlygom Jos vyks, ar 
eisim į jas pakankamai pasirengę, 
ištvermingi ir vieningi. Ligi šiol 
patirtų išmėginimų bangas atremda- 
vome kaip tik tuo. Ir kaip tik todėl į 
"Kreipimąsi" tenka žiūrėti klausiant: 
ar stiprina jis Lietuvos respublikos 
vadovybės pozicijas, ar ne?

Jau nebe pirmas mėnuo mėginama 
kuo labiau supriešinti Aukščiausiąją 
Tarybą ir Vyriausybę. Tam panau
dojamos ir natūraliai pasigirstančlos 
abipusės kritinės pastabos, tuoj išpu
čiamos gandų ir paskalų metodais, ir 
uždavinių bei veiklos skirtingumai, ir 
asmeninės žmonių savybės bei papli
tęs, deja, lietuviškoje visuomenėje 
įtaringumas. O jau iššaukus didelį 
konfliktą, gal net krizę, atsivertų 
naujos galimybės priešiškai mums 
propagandai pasaulyje ir kaimyninės 
šalies prezidento užmačioms valdyti 
Lietuvą, tariamai nusivylusią savo 
laisvai rinkto parlamento sprendimais.

"Kreipimesi" griežtai išskiriami

LATVIŲ DELEGACIJOS DERYBOS
Sunkiame Baltijos respublikų mara

tone į jų nepriklausomybę Latvija 
galbūt pretenduoja į lyderės pozicijas. 
Liepos 30 dieną Maskvoje prasidėjo 
Rusijos Federacijos ir Latvijos dele
gacijų derybos, kurių pabaigoje bus 
pasirašyta bendradarbiavimo sutartis 
tarp šių dviejų respublikų. Rusijos 
Tarybų Federacinės Socialistinės 
Respublikos lyderio B. Jelcino nuomo
ne, tokia sutartis turėtų būti pasira
šyta maždaug po pusantro mėnesio. 
Rusijos Federacija Latvijai nepateikė 
jokių išankstinių politikių -ar ekono- 

pusl. 2 ...............-   ——

Lietuvos Respublikos aukščiausieji 
valdžios organai - parlamentas ir 
Vyriausybė, - taip pat ir jų vertini
mai. Ministrų Tarybos veikla esanti 
pražūtingai žlugdoma, ir tą tolydžio 
daranti Aukščiausioji Taryba. Ji pati 
atrodo nieko gero nenuveikusi, tik 
didinanti Lietuvai gresiančius pavo
jus. Todėl pasirašiusieji, nė klek 
neabejodami tų kaltinimų teisingumu, 
kviečia jau dabar galvoti, nebūtinai 
pagal Konstituciją, apie naujus rinki
mus. Sakoma, atėjo dramatiškas 
apsisprendimo momentas, ir siūloma: 
nuosaikus ekonominių ir socialinių 
reformų įgyvendinimas.

Nuoseklumo čia nedaug, nebent 
įžvelgtume poziciją, kurią jau sykį 
teko įveikti, einanat į kovo 11 - ąją. 
Belieka apgailestauti, kad atakai 
prieš Aukščiausiąją Tarybą pasirink
tas momentas, kai ji pasiruošė 
vadovauti dvejoms ypatingai svar
bioms deryboms su TSR Sąjunga ir 
Rusijos Federacija. Latvijos ir Estijos 
Aukščiausiosios Tarybos analogiškoje 
situacijoje patiria nemažesnių skal
dymo ir diskreditavimo išmėginimų, ir 
tai, matyt, nėra atsitiktinis sutapimas. 
Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios
Tarybos pirmininkas V. Landsbergis 

minių sąlygų. Rusijos Federacijos 
Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas, 
kalbėdamas per Latvijos televiziją, 
pasakė, jog busimąją sutartį tarp 
Rusijos ir Latvijos jis traktuos kaip 
lygiateisių suverenių valstybių susi
tarimą.

Latvijos Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininko pavaduotojas Kraštinis 
žurnalistams pareiškė, kad dviejų 
respublikų ekonominiams santykiams 
bent jau pradžioje bus būdingi 
barierniai susitarimai. Rusijos Fede
racija tieks Latvijai naftą ir jos 

produktus, kitas būtiniausias prekes.
Akivaizdu, kad kaimynai latviai 

smarkiai forsuoja savo kontaktus su 
kitomis respublikomis. Oficialūs Ry
gos atstovai teigia, kad Respublikoje 
susidarė labai sudėtinga ekonominė 
situacija. O kur ji dabar lengva?

Praėjusios savaitės pabaigoje žymūs 
tarybiniai ekonomistai, susitikę su 
Tarybų Sąjungos prezidentu, jam 
pareiškė, kad situacija su maisto 
produktais šalyje yra faktiškai kata
strofiška. Jie paragino tarybinį vado
vą Vakaruose prašyti paskolų ir už jas 
kaip nors pamaitinti vis labiau 
niurnančius žmones. Priešingu atveju, 
pasekmes sunku numatyti, sakė eko
nomistai, tarp kurių buvo radikaliomis 
pažiūromis pasižymintys N. Šmeliovas 
ir 1. Kliamkinas.

Bet, kaip atrodo, audra jau artėja. 
Praėjusį svaitgalį "Pravda" pranešė, 
kad kai kuriose Rusijos srityse 
priimami nutarimai, kuriuos laikraštis 
vertina kaip savotišką maištą. Jeigu 
valstybė nepadidins pagalbos žemės 
ūkiui, jeigu miestas nešefuos kolūkių 
ir tarybinių ūkių, jie visą savo 
produkciją pasiliks sau. Valstybė 
negaus nieko. Automatiškai neturės 
ką parduotuvėse pirkti miesto žmo
nės. Visiško chaoso pradžia. Po to - 
tikri "bado maištai"? Kaip nuo galimo 
košmaro išsigelbėti Rusijai? Gal 
Rusijos Federacijos busimosios tiesio
ginės sutartys su Baltijos ir kitomis 
respublikomis padės to išvengti arba 
bent kiek sušvelninti situaciją?

Leonas Žalys ("Kauno tiesa")

SyiDNIEJUJIE
Prieš atiduodant savaitraštį spaudai, . 
gauta žinia, kad 28.8.1990 (trečia
dienį) Sydnejuje mirė Lietuvos sava
norė ONA ŠALKAUSKIENĖ.
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TRYS DIDIEJI RENGINIAI ČIKAGOJE
JAV ir Kanados Lietuvių Bendruo

menės pasižymi didelių renginių 
organizavimu, čia kas kelinti metai 
vyksta Dainų, Tautinių.šokių šventės, 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės ir 
Lietuvių Bendruomenės seimai bei 
kongresai. Tokiems renginiams su
ruošti reikia daug darbo rankų, gerų 
organizatorių, tvirtų darbininkų ir 
daug, daug pinigėlio.

Iki šiol tokie renginiai, įskaitant 
Mokslo ir kūrybos simpoziumus bei 
Teatrų festivalius būdavo gerai 
suruošti, - suteikta pakankamai lėšų 
Ir tos didingos kultūrinės veiklos 
demonstracijos liudijo išeivijos lietu
vių gyvastingumą, kuo gėrėjosi ir- 
mūsų pavergta tauta.

šių metų vasarą Čikagoje buvo 
numatyta suruošti Dainų ir šokių 
šventę. Darbai buvo pradėti. Sudaryti 
reikiami komitetai, paruošti Dainų 
šventės repertuarai. Tačiau, kaip 
žinia, ši lauktoji šventė neįvyko. 
Neįvyko todėl, kad mūsų chorams, 
norintiems dalyvauti Dainų šventėje 
Lietuvoje, nenorėta sutrukdyti, o tuo 
pačiu būtų nukentėjusi ir mūsų Dainų 
šventė. Taigi šiais metais ją ruošti 
atsisakyta, planuojant šį uždavinį 
įvykdyti sekančių metų vasarą.

ir taip bepianuojant iškilo nauji 
sumanymai. Sakytume, net labai geri. 
Dainų ir šokių šventė - didelis 
kultūrinis renginys. Bet tai tik vienas, 
ir kilo mintis šį renginį praplėsti kitais 
didžiaisiais renginiais: Lietuvių ope
ros spektakliais ir JAV LB Kultūros 
Tarybos premijų švente.

Susirenka pačios gudriausios LB, 
LF, spaudos galvos, aktyvūs kultūri
ninkai ir visuomenininkai ir nutaria: 
ateinančių metų 
mėnesio 18-26 
suruošti Lietuvių 

Per tą savaitę 
didieji renginiai, 
datos: gegužės mėnesio 18 dieną 
Jaunimo centro salėse JAV Lietuvių 
Bendruomenės Krašto valdybos Kul
tūros Tarybos vienuoliktoji premijų 
savaitė. Ja rūpinasi Kultūros Tarybos 
pirmininkė Dalia Kučėnienė. Premijų 
šventėje būna įteikiamos dailės, 
teatro, muzikos, lieteratūros, radijo ir 
žurnalistų premijos. Premijų dydis 
1000 dolerių. Prieš šventę sudarytos 
specialios komisijos atrenka laurea
tus, kurie šventėje ypatingai gražiai 
pagerbiami, pasveikinami, įvertina
mas jų įnašas į lietuvių tautinę 
kultūrą. Premijoms lėšas skiria Lietu
vių Fondas.

Gegužės mėnesio 19 dieną erdvioje 
Morton auditorijoje pirmasis operos " I 
Lituani" spektaklis, ši opera Čikagos 
lietuvių operos statoma jau trečią 
kartą. Jos turinys kaip tik atitinka šių 
laikų kovojančios Lietuvos dvasiai. 
Antras ”1 Lituani" spektaklis įvyks 
ten pat Dainų 
išvakarėse, kad 
sekančią dieną 
Dainų ir šokių 
pastatymo komiteto 
pirmininku pakviestas buvęs ilgametis 
operos valdybos pirmininkas Vytautas 
Kadžius. įdomu tai, kad operoje "I 
Lituani" pagrindines partijas numato 
dainuoti Lietuvos operos solistai ir 
gros simfoninis operos orkestras iš 
Lietuvos. Svečiai talkintų ir Dainų ir 
šokių šventės programose.

Lietuvių Kultūros dienos bus baig
tos didinga Damų ir šokių švente 
gegužės mėnesio 26 dieną. Šventėje 
talkins Čikagos ir apylinkių tautinių 
šokių ansambliai, chorai iš JAV ir 
Kanados.

Kai baigsis tie trys didieji-kultūri-

vasarą, gegužės 
dienomis Čikagoje 
kultūros dienas, 
ir įvyks tie trys 

Jau numatytos ir

ir šokių šventės 
operą mėgstantys 
galėtų dalyvauti 
šventėje. Operos 

ar valdybos

Danutė Stankaitytė ir Stasys Baras (Tosca ir Mario) Pučinio operoje "rosca".
niai renginiai, po Dainų ir šokių 
šventės susiburs visi į nuotaikingą 
užbaigtuvių banketą.

žodis apie Kultūros dienų vadovus. 
JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto 
valdybos pirmininkas dr. A. Razma 
pakvietė nepavargstantį, dideles 
energijos, plačios tolerancijos aktyvų 
kultūrininką ir visuomenininką operos 
solistą ir Lietuvių Fondo Tarybos 
pirmininką Stasį Barą vadovauti visų 
trijų didžiųjų renginių vyr. komitetui. 
Jo uždavinys koordinuoti visų rengi
nių programų eigą, rūpintis bent 
ketvirčio milijono dolerių sutelkimu, 
kas būtinai reikalinga šių renginių 
praVedimui. Žinant šio vyro taktiką, 
energiją, manoma. įgyventinti pavyks 
visus planus. Finansų telkimu šiame 
komitete tiesiogiai rūpinsis Lietuvių 
Bendruomenės Krašto valdybos vice
pirmininkė energingoji Birutė Jasai
tienė.

Dainų šventės komiteto priešakyje 
stovi aktyvus visuomenininkas Vaclo
vas Momkus, šioms pareigoms pa
kviestas jau pernai. Jis ilgametis 
Lietuvių operos vicepirmininkas, turįs 
patyrimo ir didelių renginių organiza
vime. Komitetas jau yra atlikęs daug 
darbų, dabar intensyviai ruošiamasi 
pačiai šventei.

Premijų švente rūpinasi energinga 
Lietuvių Bendruomenės Kultūros Ta
rybos pirmininkė Dalia Kučėnienė, 
taip pat turinti namaža patirties iš 
ruoštų panašių švenčių. Tai tik 
keletas detalių iš numatomų didžiųjų 
Lietuvių kultūros dienų programų. 

Australijos Lietuvių Dienų Komitetas patiKrino ir J 
rekomenauoja sekančias apsistojimo vietas Melbourne.^ 
esančias netoli Lietuvių namų ir miesto centro.

"victoria hotel", 215 Lime coilins st.. Melbourne 3OU0.& 
Telefonas - (03) 653 0441, Sue Pagh. Group reservation^ 
manager. u žsakant penkiolikos ar daugiau asmenų grupei, §

sumoKami vienos apsistojimo dienos rankpinigiai iki lapkričio 23 dienos ir. tuo •?
atveju, nuo standart Acc. gaunama nuolaida. Patalpos yra trijų rūšių, o taip | sįyriaus \ed?jLs"KemguoTės”Balčiū- 

• § naites pareiškimu spaudai, pranešama, 
” § kad daug rusų paduoda pareiškimus su 

prašymais emigruoti į Lietuvą. Rug
pjūčio mėnesį virš 300 rusų šeimų 
atstovybėje užpildė emigracijos anke
tas.

pat ir trijų dydžių kambariai - dviem, keturiems ar šešiems žmonėms. Kainos 
Budget - bendri patogumai, kambaryje tiktai prausyklė. K ambarys vienam -

42 doleriai, kambarys dviem - 54 doleriai. Kambarys trims - 63 doleriai. įį
Standard - su patogumais. Antroji kaina yra 15 žmonių grupės nuolaida. § 

Kambarys vienam - 69 doleriai, 59 doleriai, kambarys dviem - 86 doleriai. 76 § 
doleriai, kambarys trims - 102 doleriai, 82 doleriai. §

Executive - kambarys vienam - 82 doleriai, dviem - 104 doleriai, trims - § 
120 dolerių.

Australijos Lietuvių Dienų komiteto informacija

Naujuosius Metus sutiksime 
Melbourne užbaigdami

XVI AUSTRALIJOS LIETUVIIJ DIENAS

*
Sov. Sąjunga pirmą kartą sutiko 

atidaryti kalėjimų archyvus Tarptau- 
|.tinel komisijai, jau daugelį metų 
(į ieškančiai žuvusio švedų diplomato 
§ Raoul Wallenberg, kuris, kaip spėja- 
§ ma, sovietų buvo įkalintas, išgelbėjus 
§ tūkstančius žydų gyvybių nuo nacių.

"Musų Pastogė" Nr.35. 1990.9.3. pusi. 3

į

§

§

§

§Pokyliui ruošti vadovaus Marija Re
inienė, už lietuvių informaciją atsa
kingas žurnalistas Jonas Žygas, anglų § 
kalba informuos Rūta Juškienė, leidinį 
redaguos rašytoja Danutė Bindoklenė, 
meno vadovas dailininkas Petras 
Aleksa. Numatoma, kad šių renginių 
darbuose - komitetuose, komisijose 
darbuosis mažiausiai šimtas gerų 
darbininkų.

Didelis rūpestis - svečiai iš 
Lietuvos - operos solistai, simfoninis § 
orkestras, keletas chorų. Juk reikės § 
visus priimti, apgyvendinti, pasirūpin- § 
ti jų viešnage. O kokios brangios § 
transporto išlaidos. |

J visa tai atsižvelgiant, džiaugiesi, ’ 

i
§

§

Tadžikistano parlamentas taip pat 
priėmė nutarimą laikyti Tadžikistaną 

J suverenia valstybe su įstatymų pir- 
kad išeivijos lietuviai dar sugeba č mumu prieš Sovietų Sąjungos jstaty- 
------  .......................... —— | mus

§ Tačiau Tadžikistanas iš sovietų 
§ Sąjungos sudėties išstoti nenumato.

suruošti tokio plataus masto kultūri
nius renginius. Drauge ir kelia rūpestį 
ar pajėgsime nugalėti kliūtis. Tačiau 
juk ne pirmas toks kartas, tad ir šį § 
bandymą lietuviškoji išeivija ne abejo- § 
tinai nuoširdžiai rems, aukos, rengi- § 
niuose dalyvaus ir svetingai priims § 
mielus tėvynainius iš gimtosios'žemės 
ir turėsime progos visi bendrai 
pasidžiaugti Lietuvos ir lietuvių 
išeivijos pasiektais didžiais kultūri
niais laimėjimais. §

50 mielus "Mūsų Pastogės” skaity
tojus ir Australijos lietuvius, manau, § 
turėsiu progos apie šių renginių eigų § 
ir ateityje painformuoti. §
Dabar jau planuokite savas atosto- | 

gas, kad galėtumėte ateinančią vasa- > 
rą paviešėti Amerikoje ir Čikagoje | 
dalyvauti Lietuvių kultūros dienose, <

KUR APSISTOSIME MELBOURNE

§ 
f

TRUMPAI 
IS VISUR

Po ilgų ginčų. Rytų Vokietijos 
parlamentas reikiama balsų dauguma 
priėmė konstitucines pataisas, reikia
mas susijungimui su v akarų Vokietija. 
Taip pat nustatatyta spalio 3 dienos 
data formaliam abiejų Vokietijų 
susijungimui.

Vakarų Vokietijai nėra reikalinga 
priimti jokių konstitucinių pataisių 
šiuo klausimu, kadangi tinka galiojanti 
konstitucija.

Jungtinių Tautų saugumo Taryba 
priėmė nutarimų, Jeidžiantį panaudoti 
ginklą prieš laivus, bandančius prasi
veržti pro trako blokadą ir nepaklusu
sius įsakymui sustoti.

Sirija ir Iranas atidarė savo sienas 
paoėgėlių iš Irako ir Kuveito priėmi
mui

*
Austrijos prezidentas Kurt Wald

heim Bagdade pasimatė su Irako 
prezidentu Saddam Hussein ir gavo 
sutikimą visų austrų išvežimui iš 
Irako.

Rugpjūčio 21 dieną Armėnijos 
parlamentas paskelbė Armėnijos res
publikos suverenitetą. Numatyta tu
rėti atskiras ginkluotąsias pajėgas, 
savo bankus, valiutą, muitus ir 
mokesčius. Parlamento nutarimu, Ar- 

§ mėnija palaipsniui žengs prie visiškos 
nepriklausomybės ir atsiskyrimo nuo 
Sovietų Sąjungos.

Rumunijoje prasidėjo nauja protes
tų banga prieš komunistų partijos 
narius, įsitvirtinusius Ion Iliescu 
vyriausybėje, bei valdžios nesugebėji
mą paskirstyti žaliavas ir pašalinti 
maisto trūkumą.

parduotuvių 
nesėkmingai 

Daug žmonių

Milijoniniame čeliabinsko mieste, 
rytinėje Uralo kalnų papėdėje, tris 
dienas truko riaušės ir susidūrimai su 
milicija. Minia daužė 
vitrinas, automobilius, 
šturmavo KGB rūmus, 
sužeista ir areštuota.

Lietuva, Latvija ir Estija atžymėjo 
Molotovo - Ribbentropo pakto meti
nes liepsnojančių laužų grandine per 
visas tris Baltijos valstybes, kaip 
nepriklausomybės siekio simboliu.

Pasaulio spauda paminėjo Sąjūdžio 
suruoštas demonstracijas prie Lazdijų 
pasienio perėjimo punkto. Demons
tracijomis buvo protestuojama prieš 
KGB kontrolę Lietuvos pasienyje bei 
susisiekimo su užsieniu varžymą.

Lietuvos atstovybės Maskvoje vizų
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PARTIZANŲ 
GRETOSE

Adolfas KAMANAI SKAS VANAGAS

Tęsinys iš Nr.34

Pradžioje manėme, kad ji kalbasi su 
kažkuriuo savo šeimos nariu, bet 
išgirdome sakant: "Ko jūs čia ieškot, 
juk čia nieko nėra!" Tik dabar 
supratome, kad kluone rusai. Jie 
pradėjo daryti kratų. Turėjome mažai 
vilties, kad išliksime, nes mus turėjo 
išduoti paliktasis avižų pėdas. Išsi- 
ėmėme pistoletus ir telaukėme, kada 
rusai užtiks įlindimo angų. Atrodė, 
kad palikusi tik viena išeitis - 
nusišauti.

Mano žmona prašė, kad jų pirmiau
sia nušautume, nes ji taip pat nenorėjo 
gyva priešui patekti j rankas. Mūsų 
nervai buvo įtempti iki kraštutinumo.

Jautėme, kad rusai laipiojo ant 
avižų, po kuriomis mes gulėjome. Jie 
trankėsi po visų kluonų, kuris buvo 
didelis ir turėjo du klojimus. Krata 
truko neilgai. Išgirdome uždaromas 
duris, ir po to daugiau nieko 
nesigirdėjo. Gegutis ola atsargiai 
iššliaužė (prie avižų pėdo) ir, 
įsitikinęs, kad ant klojimo nieko (nėra, 
uždengė) pėdu angą. Tada jau 
lengviau (atsidusome ir dėkojome) 
Aukščiausiajam už (išsigelbėjimą).

(Praėjus kelioms) valandoms, kluo
no durys (atsidarė, ir mes išgirdome) 
jau linksmą šeimininkės balsą. Išlindo
me klojiman, o ji mums papasakojo, 
kaip visa įvyko.

Paaiškėjo, kad šeimininkė jau buvo 
puodus nunešusi trobon ir su vandeniu 
ruošėsi eiti pas mus. Tuo metu 
atsidarė trobos durys, ir pirkion 
prigarmėjo rusų ir stribų. Vieni iš jų 
tuoj ėmė daryti kratą troboje, o keli 
stribai su rusais įsakė šeimininkei 
vesti juos kluonan. šeimininkė tyčia 
garsiai su jais kalbėjo, kad mes 
suprastume kluone esant rusus ir 
neišlistume pasiimti vandens, kurio 
laukėme atnešant. Ji pati ir dabar 
tiesiog neįsivaizdavo, kaip stribai ir 
rusai neatkreipė dėmesio į numestą 
pėdą ir nepamatė (lindimo po avižo
mis. Rusai aplandžiojo peludę, laipiojo 
po lubinus ir ant šalinių, bet, 
šeimininkei pasiūlius pavalgyli, išėjo 
iš kluono į trobą ir kaip vilkai ėmė ryti 
jiems paduotą maistų.

Iš Pilvingių kaimo su žmona 
nuėjome pas Elytę, ir pas jų nunešiau 
siuntą Ąžuoliui, bet siuntos nuo 
Ąžuolio neradau. Pas Elytę nebuvo 
kada svečiuotis, ir tūkstantis devyni 
šimtai keturiasdešimt penktų metų 
paskutinį vakarą vėl išvykau į 
Pilvingių kaimą, kur manęs jau laukė 
Gegutis.

Su juo nužygiavome per Pilvingių 
ežerą pas vieną gyventoją, kuris buvo 
pažadėjęs mums paaukoti gerą radijo 
aparatą. Aš jį buvau numatęs perduoti 
Kazimieraičiui, nes jo turimas apara
tas buvo prastos kokybės.

Radijo aparatą gavome ir juo nešini 
jau žygiavome šilų link. Buvo nemažai 
sniego, o apledėjęs kelias slidus. 
Staiga vienur tai kitur pasigirdo 
(šaudymas) ir pavieniai šūviai, o 
horizonte (švietė raketos). Buvo 
vidurnaktis - (Naujieji Metai).ISTORIKO KOMENTARAS

Vyresniosios kartos skaitytojui lyg 
ir nebūtų reikalo pristatyti čia 
spausdinamų atsiminimų fragmentų 
autoriaus Adolfo Ramanausko-Vana
go. Gano ilgą laiką pavardė gausios 
respublikos ideologų ir propagandistų
"Mūsų Pastogė" Nr.35. 1990.9.3. pusi. 4

Raseinių šaulių vadas pik. Itn. Juozas 
Šlepetys, per baisųjį birželį su šeima 
ištremtas į Sibirą, kur buvo nukankin
tas.

armijos lūpose skambėjo kaip pikčiausi 
"bandito", nuožmaus buržuazinio na
cionalisto" įvaizdis, o "vanagais" to 
meto spaudoje neretai buvo pravar
džiuojami visi ginkluoto pogrindžio 
dalyviai.

Visiems aiškus, vienaprasmis, bea- 
peliaoinis įvertinimas... Kitaip kaip 
banditais juos pavadinti buvo nevalia. 
Reikėjo pritarti arba tylėti. Atrodė, 
lyg visa tauta nugrimzdo į letargijų. 
Tarsi jos nebūtų jaudinusios kruvinos 
netolimos praeities žaizdos, išniekinta 
ir suklastota Lietuvos pokario istorija.

ir lyg pagal užsakymų iš publicisti
nių apybraižų, čekistų memuarų, 
neišskiriant net šiandien garbių mūsų 
rašytojų knygų puslapių, kilo tauraus 
"liaudies gynėjo" paveikslas. Tai 
tikrasis rūsčių pokario metų herojus, 
"į šūvį - šūvis", "Krauju pirkome 
ramybę", "Nušluostėme motinų aša
ras", "Liaudies gynėjai -- liaudies 
didvyriai" - iškalbingai bylojo apie jį 
jau vien apybraižų ir straipsnių 
antraštės...

Tačiau buvo ir kita literatūra. Ne. 
čia - tenai, už Atlanto. Lietuvių 
išeivijoje vyre ginčai, neblėso aistros, 
didėjo nerimas ir nežinia dėl Lietuvos 
likimo, lietuvių tautos ateities. Visa 
tai plačiai išsiliejo įvairių pakraipų ir 
srovių spaudoje, buvo perkelta į 
knygas ir kitus leidinius, radijo 
bangomis pasiekė Lietuvą. Iš jų ir mes 
patyrėme užgintos tiesos, sužinojome 
nemaža paslapčių, gaubiančių poka
rio Lietuvos kaimą ir mišką.

N. Sūduvio "Vienų vieni”, J. 
Daumanto "Partizanai", K Griniaus 
"Partizanų kovos Lietuvoje", V. 
Ramojaus "Kritusieji už laisvę" ir kt. 
ne tik atspindėjo naują požiūrį, 
neįprastas koncepcijas ir pažiūras, - 
jie į mūsų istorinę ir tautos sąmonę 
vėl sugrąžino ar naujai įvedė civili
zuotų tautų bendrinėje kalboje var
tojamas sąvokas ir terminus. Ir tik 
atgimstančiai tautai vaduojantis nuo 
stalinizmo kraupaus palikimo pagaliau 
išdrįsome prabilti apie partizanus iš 
kitos - priešingos barikadų pusės, 
ėmėme svarstyti apie Tautos Rezis
tenciją, Pasipriešinimo sąjūdį, disku
tuoti apie lietuvos Laisvės kovas. 
Tautos atmintyje po daugelio dešimt
mečių vėl įgyja realią prasmę 
Lietuvos Nepriklausomybės samprata.

Vis dėlto prie sudėtingų šio 
tragiško laikmečio problemų vos 
spėjome prisiliesti. Ilgamečiai draudi

mai, nepasitikėjimas dar kausto dau
gelio protą, tvyro pasąmonėje, gąs
dindami nežinoma ateitimi.

Praeitis ir istorija nėra nebylios, 
tačiau ir prakalbinti jas nėra lengva. 
Trūkstant archyvinių dokumentų ir 
patikimų šaltinių, lengvai gimsta 

.mitai ir istorijos klastotės. Nebūna 
geriau ir tada, kai melą pakeičia 
pusiau tiesa.

šiandien dar labai daug ko apie 
pokario tragedijų neįstengėme išsiaiš
kinti. į sudėtingą mazgą susipynė 
žmonių likimai, iki šiol nežinomi 
tikrieji stalininių egzekucijų organi
zatoriai ir vykdytojai, bendras nusi
kaitimų mastas.

Ne geresnė padėtis ir su ginkluoto 
pogrindžio bei tautinio pasipriešinimo 
stalininiam režimui istorija. Tiesa, 
mūsų dienomis jau nedaug ką patenki
na primityvi, iš esmės stalininė 
"klasių kovos" schema, vis dar 
primetama pokario Lietuvos kaimui. 
Atrodo, kad vargu ar sulauks pritari
mo ir naujesnė, manyčiau, miela 
stalininio-brežnevinio sukirpimo ide
ologų ausiai - "pilietinio karo" 
koncepcija. Kruvinos pokario metų 
kovos nebuvo tautos vidaus karas, 
juoba, kad nebuvo krašte valdančio
sios visuomenės klasės, jos interesams 
atstovavusių bei juos gynusių Lietu
vos valstybės organų.

Raudonosios armijos tankų lavi
noms nuvilnijus į Vakarus, Lietuvos 
tautinis valstybingumas nebuvo at
kurtas. Stalininis totalitarinis režimas 
sunkia našta užgriuvo karo nualintą 
kraštą, žiaurus smurtas ir prievarta 
sukėlė tautos pasipriešinimą - stichiš

LAIŠKAI REDAKTORIUI
Gerbiamas redaktoriau,
1965 metais, kai lietuviai įsigijo 

dabartinius Lietuvių namus North 
Melbourne, daug kas protestavo 
tvirtindami, kad mūsų bendruomenei 
nereikia tokių didelių namų, ėmė 
gąsdinti kitus, kad įklimps i visokias 
bėdas ir koks pavojus gręsia visai 
bendruomenei nupirkus tokius namus.

Tačiau laikas visiems mums parodė, 
jog rizikuoti vertėjo, kad buvo 
apdairių žmonių, kurie numatė kokia 
nauda iš to bus bendruomenei. O 
savarbiausia, kad buvo užtikrinta 
ateitis visiems lietuviams ir ypatingai 
jauniesiems, nes jiems galų gale teks 
perimti viską.

Kad mes į savo ateitį galėtume 
žiūrėti pozityviai, mūsų klubui reikia 
žmonių, kurie yra absoliučiai įsitikinę, 
kad Lietuvai atgavus savo pilną 
nepriklausomybę, ir mūsų bendruome
nė išsilaikys čia. Tikras įžeidimas 
visiems lietuviams sakyti, kad atei
nančios Lietuvių Dienos gali būti 
vienos iš paskutiniųjų. Tokiems pesi
mistiškiems ir negatyviems komenta- 
rams tiesiog nėra vietos mūsų 
bendruomenėje.

Yra vilčių sustabdyti mūsų klubo 
mažėjimo tendenciją, tačiau svarbu 
mūsų lietuvių namų įsteigėjų vaikams 
(kurie jau suaugę) suteikti progą 
valdyti klubą, kad ir jie galėtų 
garantuoti savo vaikams jų ateitį.

Paskutiniame "Jaužinių" laikraščio 
numeryje straipsnis apie klubą, visų 
pirma tebuvo tik mintys diskusijoms, ir 
nereiškia, kad tai buvo koks nors 
galutinis planas. Yra galimybė panau
doti klubo patalpas protingiau. Buvo 
proga išnuomuoti kino salę. Kontrakte 
būtume galėję nustatyti mūsų sąlygas, 
kad nuomuotojai prisitaikytų prie 

ką ir spontanišką, tačiau realų- ir 
rūstų. Judėjimas įgijo ryškų partiza
ninės kovos pobūdį su atitinkama 
ginkluotų formuočių organizacine 
struktūra, veikimo taktika, partizanų 
drausme ir būdinga atributika - 
priesaikos priėmimu. Nepriklausomos 
Lietuvos kariuomenės uniformos ne
šiojimu. Marga buvo partizaninio 
judėjimo sudėtis - karininkai ir 
studentai, tarnautojai ir vyresniųjų 
klasių mokiniai, kaimo ūkininkai ir 
darbininkai, buvę Nepriklausomybės 
kovų dalyviai, kunigai. Žinomi atve
jai, kai moksleiviai pasitraukdavo į 
pogrindį, talkininkavo partizanams 
ištisomis klasėmis. Dar įvairesni buvo 
motyvai ir ' priežastys, nulėmę tokį 
rūstų ir tragišką žmonių pasirinkimą. 
A. Ramanausko atsiminimuose atpa
sakoti neįprasti įsimenantys epizodai 
- motinos atvesdavo į partizanų 
stovyklavietes nepilnamečius sūnus, 
norėdamos, kad jie dalyvautų Lietu
vos laisvės kovose...

Ginkluota pasipriešinimo tragiška 
baigtis buvo akivaizdi daugeliui jos 
dalyvių. Vieno iš jų - A. Ramanausko 
atsiminimų fragmentų pirmąją dalį 
čia išspausdinome. A. Ramanauskas - 
buvęs Alytaus mokytojų seminarijos 
mokytojas, Lietuvos Respublikos ka
riuomenės atsargos leitenantas - 
praėjo kelią nuo Merkinės partizanų 
būrio vado (1945 m.) iki Lietuvos 
Laisvės Kovotojų Sąjungos pirmininko 
(1951 m.).

Tragišką jo gyvenimą nutraukė 
areštas 1956 metais Kaune ir mirties 
nuosprendis.

Česlovas Bauža

mūsų bendruomeninio gyvenimo. O 
pelnas būtų buvęs apie 100.000 
dolerių per 4 ar 5 metus. Tokios 
pajamos klubo valdybai suteiktų 
progą atlikti klubo remontus, padidin
ti patogumus klubo nariams. O sakyti, 
kad "žemos kultūros žmonės sugadin
tų salę" ir, kad ko gero, "nuogų 
moterų plakatai bus pakabinti", tai 
tėra tik emocinis sensacionalizmas.

Mūsų tarpe yra apie 5 žmonės, 
kurie išstato savo kandidatūras į naują 
valdybą. Tai Narcizas Ramanauskas, 
Antanas Kesminas, Algis Karazija, 
Dana šukytė - Brovedani ir Nijolė 
Kairaitienė, kurie pasiryžę dirbti 
klubo narių naudai, o taip pat ir 
užtikrinti klubo ateitį.

Visi protingi žmonės žino, kad 
klubui išlaikyti reikia naujų idėjų. 
Jeigu jaunimas bus įtrauktas į veiklą, 
jie prisidės prie darbų ir nebijos 
susipurvinti rankų, kad mūsų klubas 
galėtų pagyvinti savo veiklą ir toliau 
padėti visiems nariams džiaugtis klubo 
ir bendruomenės veikla.

Algis Karazija

Gerbiamas redaktoriau,
Mano sesuo ir aš norėtume padėkoti 

Jums už mūsų tėvo a.a. Edmundo 
Jakubausko nekrologą skelbtą viena
me Jūsų leidžiamo laikraščio numery
je.

Mes džiaugiamės gera valia ir 
nuoširdžiais jausmais išreikštais apie 
mūsų tėveli E. Jakubauską, apie jo 
pastangų pripažinimą, siekiant geres
nio supratimo tarp dviejų tautų 
žmonių.

Priimkite mūsų auką, kaip paramą 
Jūsų laikraščiui.

Su nuoširdžiausiais linkėjimais 
Katerine Hutchinson'ir Sophie F eik.
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PANTOMIMOS POPIETE SYDNEJUJE
Rugpjūčio 19 diena - reta šventė 

Sydnejaus lietuviams - scenoje panto 
mimos aktoriai Liuda ir Ron Popenha- 
genai, virš pusantros valandos žavėję 
tautiečius savo menu.

Liuda Apinytė - Popenhagen gerai 
pažįstama Sydnejaus lietuviams, čia 
augusi, čia skautavusi, anuometinė 
Jaunimo teatro (vad. A. Saudargie- 
nės) žvaigždelė... Vėliau, kad ir baigė 
Sydnejaus humanitarinių mokslų fa
kultetų bakalaurės laipsniu, vis tik su 
vaidybos menu, su scena atsiskirti 
negalėjo. Studijuodama ir dirbdama 
Paryžiuje susipažino su taip pat scenai 
pasišventusiu amerikiečiu Ron Popen
hagen. Ištekėjo ir dabar augina 
ketvertų metukų dukrų Renatų ir 
vienerių metų sūnų Darių. Abu 
Popenhagenai šiuo metu dirba ir 
studijuoja Santa Barbaros universite
te, Kalifornijoje. Ron jau įpusėjo 
studijas filosofijos (scenos meno) 
daktaratui gauti, o Liuda nuo šių 
metų pradžios ruošiasi tos pačios 
srities daktaratui.

"■Rm irliuda^penhajen
Abu aktoriai scenoje ne naujokai. 

Koncertavo Europoje, Amerikoje. 
Bendrauja su Los Angeles lietuvių 
bendruomene, karts nuo karto kon
certuodami savo žanro programose 
vietos lietuviams, šiuo metu yra 
pakviesti dalyvauti Los Angeles 
Lietuvių dienose.

Pirmoje programos dalyje matėme 
Liudos ir Ron kurtų lietuviškų pasakų, 
skirtų Los Angeles lietuvių mokyklai 
ir statytų tos mokyklos auditorijoje 
kovo 30 dienų. Pasaka vadinasi "Vienų 
kartų Lietuvoje". Joje atskirais vaiz-

MILŽINAI KĘSINASI Į
MUSŲ ŽEMĘ

AFRIKOS MIŠKAI
Po Amazonės baseino mišku Pietų 

Afrikoje Centrinės Afrikos džiunglės 
yra didžiausias natūralaus miško 
plotas. Dabar šį nepaliestos girios 
plotų planuoja eksploatuoti Tropinių 
miškų veikios grupė, remiama Jungti
nių Tautų ir Pasaulio BanKO, tam 
reikalui paskiriant aštuonis bilijonus 
dolerių. Kamerūno ir Zairo valstybių 
miškininkystės schemos gąsdiną gam
tos saugotojus, ekologus ir apskritai 
"visus žaliuosius". Kamerūno pianas 
galutinai paruoštas 1988 metais ir 
numato, kad kraštas taps svarbiausiu 
Afrikos medienos ir jos gaminių 
tiekėju nuo davidešimt pirmojo šimt
mečio pradžios. Kamerūnas, atrodo, 
yra jau nusprendęs perimti medžio 
eksporto pirmavimą iš Vakarų Afri

dais (pačių fabulų aktoriams papa
sakojus žodžiu) mimika pavaizduotas 
Aldonos ir Algirdo gyvenimas tėvynė
je, kai kur, be kostiumų, panaudojant 
ir kaukes: susipažinimas . piršlystė, 
vestuvinio raguolio kepimas, nuotakos 
gąsdinimas ir - tolimesnis jau vedusių 
gyvenimas - baltinių skalbimas... 
Vėliau karas - Algirdo ištrėmimas 
trisdešimčiai metų į šiaurę..., briedžio 
medžiojimas ir - pabaigoje - anūkai, 
laukių sugrįžtant iš tremties senelio.

Antrųjų programos dalį sudarė 
"Cabaret - Vaudeville -- varietė" 
programa iš įvairių vaizdelių, atlikta 
prancūzų, vokiečių, anglų kalbomis.

Abiejų aktorių vaidyba - mimika 
kelia pasigėrėjimų. Nebūdamas šios 
srities žinovu, jos smulkiau nenagri
nėsiu, bet žinau, kad ji man ir kitiems 
žiūrovams "griebė už širdies"... Žiū
rovų pasitenkinimas buvo išreiškiamas 
gausiomis katutėmis.

Popietę suruošė ALB Sydnejaus 
Apylinkės valdyba. Aktorius pristatė 
valdybos pirmininkas A. Giniunas. Jis 

talp pat ir padėkojo Liudai su Ron 
užbaigus programų. O dėkoti buvo 
tikrai už kų - ne tik puikių vaidybų, 
bet ir tai, kad visas popietės pelnas 
paskirtas kaip auka atsikuriančiai 
Lietuvai.

Kiek teko girdėti, Liuda ir Ron 
Popenhagenai Sydnejuje svečiuosis iki 
pirmųjų rugsėjo dienų. Vieši jie pas 
Liudos mamų ir patėvį - Martinų ir 
Anskį Reisgius.

B. Žalys

kos. kur miškai dėl baisaus naikinimo 
jau baigiasi.

Tokiai eksploatacijai pagelbėti jau 
statomas 690 kilometrų ilgio kelias į 
Pietų Kamerūno miškus. Kelio gale 
prie jūros bus pastatytas uostas. Dar 
toliau į pietus Gabono valstybėje, 900 
kilometrų Ilgio geležinkelis tiesiamas 
į džiunglių gelmes. į rytus, Zaire upės 
baseine jau planai paruošti eksploa
tuoti vieną milijoną kvadratinių 
kilometrų miško. Kai Amazonės 
džiunglės nyksta ir Azijos Tolimųjų 
Rytų miškai pavirsta japoniška fane
ra, Centrinės Afrikos medis atrodo, 
irgi atsiduria pasaulio medienos var
žytinėse.

DYKUMOS VANDUO
Pulkininkas Gadafy tai vadina 

Didžiuoju Mamade upės projektu. 
Planas jau pradėtas vykdyti. Numaty
ta pastatyti didžiulius vamzdžius, 
kuriais tekėtų vanduo pumpuojamas iš 
požeminių versmių po Sacharos 
dykumos smėlynais, 500 kilometrų iki 
laukų ir sodų Viduržemio jūros 
pakrantėse. Projektas, įskaitant nau
jus ūkius, kainuotų 25 bilijonus 
dolerių. Kiekvieną dieną vamzdžiais 
tekėtų tiek vandens, kiek teka per 
dieną alyvos viso pasaulio naftos 
kasyklose.

Geologai, kurie ieškojo alyvos 
Sacharos dykumoje dar 1960 metais 
buvo atradę milžiniškus ežerus pože
minio vandens, kuris ten buvo 
susirinkęs per tūkstančius metų, kai 
dar Sachara buvo žaliuojantis kraštas. 
Kaip ilgai to vandens užtektų? 
Bijoma, be to, kad Gadafy planas 
nenusausintų Egipto ir Sudano šūilnių, 
kurie savo vandenį gauna iš Sacharos 
požeminių ežerų.

NARMADA UŽTVANKA
Darbas vienoje išdidžiausių pasau

lyje užtvankų ant Narmada upės 
Vakarų Indijoje gali sustoti kiekvienu 
momentu, kadangi Japonija nusprendė 
sustabdyti finansavimų dar visai 
neseniai gegužės mėnesį, greičiausiai 
dėl to, kad Indijos kaimiečiai užpro
testavo prieš Sardan Sarovar užtvan
kos statybą, kuri būtų paskandinusi jų

S. L. M. G. DRAUGIJOS NARIŲ 
SUSIRINKIMAS

Sydnejaus Lietuvių Moterų sociali
nės Globos Draugijos narių metinis 
susirinkimas įvyko liepos 5 dieną 
Lietuvių namuose.

Susirinkimą pravedė draugijos pir
mininkė T. Vingilienė. Veiklos prane
šime minėjo, kad valdyba kruopščiai ir 
rūpestingai dirbo, per praėjusius 
metus suruosdamos keturis renginius: 
šeimų sekmadienį Sodyboje, Užgavė
nių popietę lietuvių klube su puikia. 
Danutės Skorullenės paruošta, pro
grama. Jūratės Traškienės paskaita 
"Gintaras amžiais", o taip pat 
dalyvavo rankdarbių festivalyje Sut- 
herlande, kurį jau visų eilę metų 
praveda A. Storpirštienė. Pirmininkė, 
pateikdama finansinę draugijos apy
skaitą, dar kartą priminė apie 
draugijai daromas pastabas, kad ji 
esanti turtinga, o niekam neaukoja Ir 
nieko nešelpia. Draugijos pajamos 
gana mažos, susidedančios iš narių 
mokesčių, renginių, bufetų, loterijų. 
Visas kitas kapitalas reikalingas 
Sodybos išlaikymui. Kadangi draugija 
užregistruota pagal N.S.W. valstijos 
įstatus, visa jos veikla, pajamos ir 
išlaidos yra griežtoje kontrolėje.

Pirmininkė padėkojo revizijos komi
sijai ir A. Mllašui, kuris metų metus be 
jokio atlyginimo pasišventusiai dirba 
tikrindamas ir draugijos, ir Sodybos 
knygas bei paruošia metinius finansi
nius balansus.

Pirmininkė dėkojo ir savo valdybos 
nenuilstančioms bendradarbėms ir 
visoms narėms, kurios ištikimai remia 
draugijos veiklą.

Finansinių metų bėgyje iš lietuvių 
Sodybos patikėtinių pasitraukė ilga
metės patikėtinės I. Dudaitienė ir V. 
Kabailienė. Sudarytas naujas patikė
tinių sąstatas sekantiems 5 metams iš 
T. Vingllienės, M. Reisgienės, M. 
Bukevičienės, J. Traškienės ir K. 
Virgeningaitės. Sodyboje visi 17 butų 
užimti, o laukiančių sąrašas ilgėja.

Valdybos narės ligonių reikalams 
A. Zigaitienės pranešimas truko gana 
trumpai: 154 kartus aplankyti tautie
čiai slaugos namuose. 48 - sergantieji 

sodybas. Prie to šiek tiek prisidėjo ir 
Japonijos "žalieji".

Pasaulio bankas, didžiausias finan
sų šaltinis šiame dešimt bilijonų 
dolerių projekte, atrodo, irgi atsimeta 
iš viso piano. Vienas iš banko 
Informacijos centro Vašingtone di
rektorių pareiškė, kad projektas 
priklauso nuo to, ką banko inspekto
riai pasakys savo raporte iš Indijos. 
Laike paskutiniųjų dviejų metų tai 
jau ketvirtas persvarstymas. Bankas 
susirūpinęs, kad Indijos valdžia vis dar 
neturi plano kaip perkelti ir apgyven
dinti aštuoniasdešimt tūkstančių 
žmonių, kurie netektų pastogės 
užtvankai prisipildžius.

Dabar pusiau užbaigta užtvanka 
riogso iškilusi penkių šimtų pėdų virš 
Narmada slėnio Vakarų Indijoje. Jei 
kada nors viskas bus užbaigta, 
rezervuaras bus pusantro kilometro 
pločio, virš dviejų šimtų kilometrų 
ilgio Ir paskandins keturiolika tūks
tančių hektarų miško. Iš tikrųjų šis 
projektas yra dalis didžiausio plano 
pastatyti keliolika mažesnių užtvan
kų ir pakinkyti šventą N arm ados upę, 
kuri surenka vandenį kone Iš visos 
Centrinės Indijos. Praėjusių metų 
rugsėjo mėnesį penkiasdešimt tūks
tančių kaimiečių išėjo protestuoti 
prieš tą projektą, kuris dabar pakibo 
ore. laukdamas galutinio sprendimo.

Aleksandras Kantvilas

Tamara Vingilienė

namuose, 6 - ligoninėse, keturi iš 
lankomų mirė. Ligonius lankė P. 
Donielienė, 0. Kapočienė, V. Kabai
lienė, M. Migevičienė, L. Stašionlenė. 
A. Zigaitienė ir jos padėjėjos savo 
įsipareigojimus atliko darbščiai, pasi
šventusiai, nuoširdžiai, daug kartų 
naudodamosi viešojo transporto prie
monėmis. nešė paguodų, raminantį 
žodį, užuojautą negaluojantiems ir 
vienišiems. A. Zigaitienė ir valdyba 
dar kartą prašė, kad visos draugijos 
narės prisidėtų prie šio kilnaus darbo, 
lankant ligonius. Draugijos nares 
aplankiusias ligonius prašo pranešti A. 
Zigaltienei, kuri rūpinsis jų kelionės 
išlaidomis.

Susirinkimui pasibaigus, pirmininkė 
pakvietė visas nares karštos kavos 
puodeliui, pabendravimui, pokalbiui 
draugijos veiklos klausimais.

Dalyvavusi

AR ŽINOTE, KAD:
- 1913 metais buvo baigtas Pana

mos kanalas. Duaglau kaip 25 
tūkstančiai žmonių žuvo kasant 
kanalą.
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^SPORTAS
PASAULIO LIETUVIŲ! 

SPORTO KONFERENCIJA
VILNIUJE

Tęsinys iš Nr. 34

Antrąją konferencijos dieną įvyko 
susitikimas Kūno kultūros Ir sporto 
departamento rūmuose. Priėmė Kūno 
kultūros ir sporto departamento prie 
Lietuvos Respublikos vyriausybės ge
neralinis direktorius A. Raslanas.

Susitikime dalyvavo vien tik kraštų 
sportinių organizacijų atstovai ir keli 
žaidynių organizacinio komiteto va
dovai.

A. Raslanas supažindino atstovus 
su Kultūros departamento paskirtimi 
ir Įsipareigojimais, ruošiant Pasaulio 
lietuvių IV sporto žaidynes. Po pietų 
Įvyko susitikimas Lietuvos ryšių su 
tautiečiais užsienyje draugijoje "Tė
viškė".

"Tėviškės" pirmininkas V. Saka
lauskas pranešė atstovams, kad drau
gija veikia nepriklausomai nuo Mas
kvos ir visokeriopais būdais pasitar
nauja lietuviams gyvenantiems už 
Lietuvos ribų. Žaidynių rengime 
talkininkauja sportininkų apgyvendi
nimo darbe.

Paskutinę konferencijos dieną (vyko 
susitikimas respublikinėje "Žalgirio" 
taryboje, buvo surengta išvyka 1 
Vilniaus "Žalgirio" sporto ir futbolo 
bazes, lydint tarybos pirmininkui V. 
Kėniui.

Vakare, viešbutyje11 Lietuva" Įvyko 
vakarienė visiems konferencijos daly
viams Ir atsisveikinimas.

Trijų dienų laikotarpyje užmegzta 
daug draugiškų pažinčių, daug suži
nota apie atgimstančios Lietuvos 
sportinę veiklą. Atsisveikinant vis dar 
girdėjosi tie patys žodžiai: "Iki 
pasimatymo ateinančiais metais Pa
saulio lietuvių i V sporto žaidynėse 
Vilniuje",

ooo
Prieš išvykstant, Lietuvos Aukš

čiausiosios Tarybos rūmuose teko 
susitikti su JAV sportininkų išvykos 
komiteto pirmininku Valdu Adamkum.

SPORTO NAUJIENOS
LIETUVIAI UŽ LIETUVĄ
Švedijoje vyko tarptautinės tradi

cinės "Vaner Tour" dviratininkų 
rungtynės, turinčios 920 km. ilgio 
trasą ir einančios apie gražųjį Vano 
ežerą. Pirmą kartą oficialiai lietuviai 
dviratininkai, kuriuos sudarė Klaipė
dos komanda, buvo pristatyti kaip 
Lietuvos atstovai, nors prieš tai 
visuomet jie buvo pristatomi, kaip 
Sovietų Sąjungos atstovai. Lietuvos 
rinktinė tapo komandinių varžybų 
nugalėtoja,o R. Lupeikls individualiai 
laimėjo 3 vietų ir buvo pripažintas, 
kaip stabiliausias dviratininkas. Var
žybose be švedų ir lietuvių dalyvavo 
Norvegijos, Amerikos, Lenkijos, 
Olandijos. Prancūzijos ir Sovietų 
Sąjungos dviratininkai.

SPECIALI OLIMPIADA
'Iki Įvykusių pasikeitimų Lietuvoje, 

labai mažai rūpintasi Lietuvoje esan
čiais invalidais. Apie sportinę jų 
organizaciją net nebuvo galvojama, 
taip kaip ir visoje Sovietų. Sąjungoje, 

kuris pranešė, kad 1 žaidynes numato
ma atsiųsti apie 300 sportininkų. Tuo 
pačiu V. Adamkus perdavė linkėjimus^ 
Australijos Lietuvių fizinio auklėjimo 
sąjungos valdybai ir visiems sporti
ninkams.

o-rX>
Organizącinis sporto žaidynių ko

mitetas spaudai rengia oficialų leidinį 
"Pasaulio lietuvių IV sporto žaidy
nės", kuriame bus patelkiami Lietuvos 
Respublikos vyriausybės ir organiza 
cinio komiteto vadovų sveikinimai 
žaidynių dalyviams, supažindinama su 
žaidynių istorija bei su Lietuvos 
miestais, kuriuose vyks žaidynės. 
Leidinys bus platinamas Lietuvoje ir 
tautiečių tarpe užsienyje, Įteikiamas 
žaidynių dalyviams ir svečiams.

ooo
išleistas pirmasis Lietuvos tautinio 

olimpinio komiteto mėnesinis ilius
truotas žurnalas "Vytis". Vyriausioji 
žurnalo redaktorė Roma Griniūtė ■ 
Grinbergienė.

žurnalas išleistas ant gero popie
riaus, spalvotas, jame daug gražių 
nuotraukų, kas daro labai gerą pirmą 
įspūdi.

Netrukus Australiją pasieks pirma
sis žurnalo numeris. Lietuvoje juo 
buvo džiaugiamasi ir mielai prenume
ruojama sporto mėgėjų.

"Vyčio" žurnalo platinimu Austra
lijoje rūpinsis Lietuvos tautinio olim
pinio komiteto Įgaliotinis J. Jonavi- 
čius.

V. Augustinavičlus

kur panašūs dalykai viešumon beveik 
nebuvo keliami. Tačiau pereitų metų 
rudenį Lietuvoje įkurtas Specialus 
olimpinis komitetas, kuris globoja 
žmones su fiziniais trūkumais, šiais 
metais pirmą kartą Lietuvoje šiems 
sportininkams surengta speciali olim
piada, kai tuo tarpu panašios olimpia
dos Europoje ir pasaulyje rengiamos 
jau daugiau kaip dvidešimt metų. 
Specialaus olimpinio komiteto pirmi
ninku yra mokytojas Algirdas Vit
kauskas. kuris Vilniuje taip pat 
organizuoja ir Lietuvos golfinlnkus. 
Apie jį ir jo darbus, norint prie Trakų 
pastatyti pirmąją Lietuvos golfo 
aikštę, jau buvau rašęs anksčiau. 
Sydnėjaus golf ininkai su A. Vitkausku 
turi ir asmeninius ryšius.

įsteigus Lietuvos specialų olimpini 
.komitetą, tuoj pat buvo kreiptasi ir į 
Tarptautini specialų olimpinį komite
tą, prašant Lietuvą priimti j jo narius. 
Teigiamas atsakymas buvo gautas 
labai greitai ir Lietuvos invalidai 
sportininkai buvo pakviesti, dalyvauti 

šių metų Europos pirmenybėse. I 
pirmenybes iš Lietuvos išvyko vieno
domis uniformomis pasipuošę, savo 
Garbės prezidento Arkikatedros kle
bono prelato K. Vasiliausko Arkika
tedroje pamaldų metu palaiminti 
aštuoni lengvaatletai ir keturi plauki
kai. Europos pirmenybės vyko Škotijos 
mieste Glazgove, pirmenybėse daly
vavo 2400 sportininkų. Atidarymas 
{vyko liepos 26 dieną.

NUOSTABIOS VESTUVES

Ingrida Mikellonytė - Sabonlenė.

„Vyčio“ metinis susirinkimas
Geeiongo lietuvių sporto Klubo 

"Vyčio" metinis susirinkimas Įvyko 
liepos mėnesio 29 dieną pagal seniau 
skelbtų dienotvarkę.

į susirinkimą suvažiavo net 17 
narių bei rėmėjų, įskaitant septynių 
narių pereitų metų valdybą. Pažanga 
padaryta, pernai dalyvavo tik 16 
narių. Susirinkimą atidarė pereitų 
metų valdybos pirmininkas S. šutas. 
Pasveikinęs visus susirinkusius, į 
prezidiumų pirmininkauti pakvietė O. 
Schrederį, sekretoriauti I. Volodkie- 
nę.

Pirmininkas savo pranešime nušvie
tė pereitų metų klubo veiklą. Buvo 
suruoštas metinis balius, metinė 
iešminė, krepšinio varžybos ir iešmfnė 
jaunimui, bowling vakaras. Krepšinio 
varžybose žaidė vyrų komanda, 
laimėjusi pirmą vietą antroje divizijo
je ir moterų komanda trečioje 
divizijoje. Klubas dalyvavo 39 - toje 
sporto šventėje Adelaidėje su 16 
sportininkų, kurioje sudėtinė jaunių 
komanda iš "Vyčio" ir "Varpo" 
laimėjo pirmąją vietą.

Dabartiniu metu už "Vyčio" klubą 
žaidžia penkios komandos: mišri 
komanda jaunesnių kaip 10 metų 
(berniukų ir mergaičių), mergaičių 
jaunesnių kaip 12 metų, moterys 2 
divizijoje ir vyrai A rezerve. Visi 
sportininkai ruošiasi artėjančiai 4ū - 
tai jubiliejinei sporto šventei Mel
bourne šių metų gale.

Baigdamas, pirmininkas padėkojo 
valdybos nariams už įdėtą darbą ir 
draugišką bendradarbiavimą.

Iždininko pranešimas buvo kiek 
liūdnensnis. Klubo kasa gerame sto
vyje, bet nežinia kaip jai atsilieps 
“pyramid Building Society" bankro
tas. Geeiongo lietuvių Apylinkės 
valdybos revizijos komisija rado, kad 
kasininko knygos vedamos tvarkingai 
ir visos pajamos bei išlaidos pagrįstos 
dokumentais.

Nauja valdyba renkama dviejų 
metų kadencijai todėl, kad sekančių 
metų gale ji turės pravesti 41 - mąją 
sporto šventę Geelonge. Kadangi 
dalyvių skaičius susirinkime nebuvo 
didelis, prezidiumo pirmininkas O. 
Schrederis pasiūlė susirinkimui senąją 
valdybą palikti sekantiems dviem 
metams. Buvusiems valdybos nariams 
sutikus, jo pasiūlymas buvo priimtas

Šią vasarą Vilniuje naują lietuvišką 
šeimą sukūrė krepšinio "žvaigždė” 
Arvydas Sabonis ir "Gražioji vilnietė 
- 88" Ingrida Mikellonytė. Sutuoktu
vės vyko Kauno Arkikatedroje, ste
bint tūkstančiams kauniečių. Pačios 
vestuvės vyko Juodkrantėje, dalyvau
jant nemažai svečių iš užsienio. 
Povestuviniame pasikalbėjime A. Sa
bonis pareiškė, kad nors į ji ne vieną 
kartą kreipėsi Sovietų Sąjungos 
treneris A. Gomelskis, dabar einąs 
patarėjo pareigas, prašydamas žaisti 
už Sovietų Sąjungą, bet jis griežtai 
pasakęs "ne". Dėl kontrakto su NBA 
amerikiečių profesionalais, jis pasakė, 
kad dėl dabar skaudančios kojos šiuo 
metu jis kontrakto dar nepasirašė ir 
pratęsė kontraktą su Ispanijos ko
manda "forum" dar vieneriems me
tams. Po to žiūrės kaip jam bus su 
koja, nes liepos pabaigoje Ispanijoje 
jam reikės padaryti mažą kojos 
operaciją.

įdomu, kad po vestuvių gražuolė 
Arvydo žmona, paklausta kokią didelę 
ji norėtų turėti šeimą, atsakė: "Kiek 
sveikata leis ir kiek vyras norės, tiek 
ir gimdysiu". Vyras Arvydas pasakė: 
"O aš tai daug norėsiu..."

Ant. Laukaitis

vienbalsiai ir patvirtintas.
Naujos valdybos narių pareigos 

pasiliko tos pačios: S. šutas - 
pirmininkas, G. Valaitienė - vicepir
mininkė, L. Bungarda - iždininkas, E. 
Ratajczak - atsakinga uz renginius, I. 
Volodkienė - atsakinga už spaudą ir 
radiją, K. Starinskas - sekretorius.

Visus rastus prašome siųsti sekre
toriui: 35 Sharp St., Newtown, Vic. 
3220.

Klausimų ir sumanymų metu buvo 
perskaitytas J. Jonavičiaus raštas, 
kuriame kreipiamasi į Geeiongo lietu
vius pridėti piniginių aukų Lietuvos 
tautiniam olimpiniam komitetui, tarp
tautinio Lietuvos pripažinimo atgavi
mui. kas leistų Lietuvai dalyvauti 
olimpinėse žaidynėseBarceionoje. čia 
susirinkusieji suaukojo virš 100 dole
rių. Ačiū labai! Toliau aukas priima i. 
Volodkienė ir K. Starinskas.

Buvusioji valdyba susirinkusių dė
mesiui pranešė, kad 1991 m. sporto 
šventės ruošos darbai jau pradėti ir 
Naujų Metų sutikimui užsakyta Corio 
Centenial Hali. Neatsiradus daugiau 
klausimų ir sumanymų, prezidiumo 
pirmininkas padėkojo visiems už 
apsilankymą ir naujai valdybai palin
kėjo sėkmės sekantiems dviems me
tams. Buvo sugiedotas Tautos Himnas. 
Po to vaišintas! kava ir užkandžiais, 
pabendrauta.

k.s.

AUKOS SPORTO 
KLUBUI „KOVUI“

Sydnėjaus sporto klubo "Kovo" 
Išvykai į Lietuvą aukojo:

200 dolerių - A. Norvilaitls;
po 50 dolerių - V. Raullškls, J. ir V. 

Ramanauskai, V. Gulbinas;
po 20 dolerių - A. šepokas, J. 

Janavičius.
Nuoširdžiai dėkojame už aukas. 

Sporto klubo "Kovas" 
valdyba

LOTERIJA
Sporto klubo valdybos nariai jau 

praoėjo platinti loterijos bllietus.- 
Pelnas skiriamas

SPORTININKŲ KELIONES 
IŠLAIDOMS i TV PL. Sporto

Šventę Lietuvoje 1991 m.
"Mūsų Pastogė" Nr.35. .1990.9.3. pusi. 6 ■" . ■■■ . .....
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MŪSŲ PAGALBA LIETUVAI A. t A. HENRIKAS VIRGENINGAS
ALB Geelongo Apylinkės valdyba (A. Obeliūnas) ...1705 dolerius.
Nuoširdžiai dėkojame Geelongo Apylinkės lietuviams, fondui "Lietuvos, 

pagalba" sudėjusiems 5245 dolerius. x
Be to, Geelongo Apylinkės lietuviai 1989 metais-”Dovana Lietuvai" per 

JAV Lietuvių Bendruomenę pasiuntė 825 dolerius.
ALB Krašto valdyba.

LIETUVOS ATSTATYMO FONDUI
A. Vaičaitis 100 dolerių, L. 

Petrauskienė 100 dolerių (Surfes 
Paradise), Vyt. L. Mačys 60 dolerių 
(240) .Irena ODwyer 20dolerių (130), 
M. Venckutė 10 dolerių (110) 
Cameron.

Alb. Ramoškienė

Foridui "Pagalba Lietuvai" per 
Sydnejaus Apylinkės valdybų aukojo: 

1000 dolerių - Marija Rita Sy
monds;

200 dolerių -■ Jonas Muščinskas;
50 dolerių - A. Bliokienė;
40 dolerių - M. Vaškevičienė;
po 20 dolerių - A. šulas, T. Amber;
5 dolerius - V. Sereika.
Fondui per Sydnejaus Apylinkės 

valdybų surinkta 27.892,75 doleriai.
Nuoširdžiai dėkojame visiems au

kojusiems Lietuvai.
J. Mickienė

AUKOS OLIMPINIAM KOMITETUI
Adelaidės LKVS Ramovės skyriaus 

surengtame Dariaus ir Girėno skry
džio minėjime Lietuvos Tautiniam 
olimpiniam komitetui aukojo:

po 20 dolerių - i. Taunys, Z. 
Stonkus (Adelaidė);

po 10 dolerių - J. ir V. Vosyliai, A. 
Vitkūnas;

po 5 dolerius - J. Kazla, K. 
Puidokas, P. Kuisys.

Lietuvos Tautinio olimpinio komi
teto vardu nuoširdžiai dėkoju visiems 
aukotojams.

J. Jonavičius
Atstovas Australijoje

VASARIO 16 - TOS
GIMNAZIJAI

25 dolerius - J. Jasulis.
Br. Stašionis

Bibliotekos vedėjas

Rugpjūčio 23 dieną Canterbury 
ligoninėje mirė Henrikas Virgeningas.

Heųrikas buvo gimęs 1914 metais 
Klaipėdos apskrityje, ūkininkų šeimo
je. Mokėsi Klaipėdos Vytauto Didžio
jo vardo gimnazijoje. Vėliau Klaipė
doje baigė valstybinę mokytojų semi
nariją. Karinę prievolę atliko P.L.P. 
Karo mokykloje, 13 aspirantų laidoje, 
iš kur 1938 metais paleistas į atsargą 
jaun. leitenanto laipsniu.

Mokytoju dirbo Tauragėje, kur 1940 

metais vedė tos pačios mokyklos 
mokytoją Aleksandrą Janušauskaitę. 
Vokiečių okupacijos metais abu 
mokytojavo Radviliškio gimnazijoje.

1944 metais, artėjant sovietų 
frontui, Henrikas su žmona pasitraukė 
į Austriją, o vėliau persikėlė Vokieti
jon. 1949 metais emigravo į Australi
ją, kur, atlikus dviejų metų privalomo 
darbo prievolę, kūrėsi Sydnejuje. 
Pradžioje Henrikas dirbo tramvajų 
vairuotoju, o vėliau daugelį metų, iki 
išėjimo pensijon, taksi vairuotoju. 
Lietuviškoje dvasioje užaugino Aus
tralijoje gimusią dukrą Kristiną, kuri 
aktyviai įsitraukusi į lietuvių jaunimo 
organizacijų veiklą kaip skautininke, 
filisterė, tautinių šokių šokėja ir 
Jaunimo sąjungos narė.

Henrikas domėjosi visa lietuvių 
išeivijos veikla, atidžiai sekė lietuviš
ką spaudą, lankė kultūrinius bei 
visuomeninius renginius, moraliai ir 
materialiai rėmė Lietuvoje likusias 
gimines.

Henrikas giliame liūdesyje paliko 
žmoną Aleksandrą, dukterį Kristiną ir 
būrį draugų bei artimųjų.

i.j.

ALB ŠVIETIMO TARYBOS PRANEŠIMAS
1. Pranešame visoms Svaitgalinėms lietuvių kalbos mokykloms ir mokiniams, 

kad rašinių konkursas, lietuvių kalba, įvyks šių metų spalio mėn. 27 - 28 
dienomis. Prašome kolegų kuo skubiausiai persiųsti konkursinius mokinių 
darbus švietimo tarybos pirmininkei, 6/ Military Rd., Henley Beach, SA 5022.

2. Sveikiname Adelaidės lietuvių mokyklos mokines, kurių trumpi rašiniai 
anglų kalba buvo atspausdinti lankstinuke "What do we know about our 
heritage?"

3. Atkreipiame visų dėmesį į kelis leidinius dar nelabai plačiai žinomus 
Australijoje:

a) "Krantai", mėnesinis meno kultūros žurnalas, globojamas Lietuvos 
dailininkų, kompozitorių ir teatro sųjungų. Vyr. redaktorius V. Daunys, 
232300 Vilnius, ARP - 3, Box 511;

b) "Dailė", vyr. redaktorius B. Leonavičius. "Vaga", 232600 Vilnius. 
Gedimino pr. 50;

c) "Žaltvykslė" (klaidžiojanti fosforo švieselė), redaktorius Juozas 
Krivas, 232044 Vilnius 44, 2/d 927;

d) "Mes nemirę", "Rezistencinės kovos lyrinė kronika. Eilėraščiai, 
prisiminimai, vaizdeliai, kažkieno neabejinga poetiška ranka užrašyti, 
kažkieno neabejinga širdim suprasti, surinkti iš įvairių leidinių". Prašome 
kreiptis į "Žaltvykslės" redakciją;

e) "Poezijos pavasaris 90". Lietuvių poetų tėvynėje ir išsibarsčiusių po 
pasaulį kūrybos almanachas. Nemažai vertimų iš kitataučių poezijos lobių. 
Penkiolika lapų grafikos kūrinių iliustracijų. Red. S. Geda, "Vaga", 232600 
Vilnius, Gedimino pr. 50.

4. Neužmirškite, kad per "Lietuvių Dienas" Melbourne įvyks mokytojų 
konferencija. Lietuvių kalbos išlaikymas išeivijoje mums turėtų būti labai 
svarbi užduotis. Laukiame apsilankant ir daug svečių.

5. Dėmesio, jaunime iki 30 m. amžiaus.
Primename, kad rašinių konkurse terminas yra pratęstas iki lapkričio 

mėn. 30 dienos. Raginame jaunimą atsiųsti savo rašinius apie "Sibiro 
tremtinius" arba "Partizanų veiklą". Rašinius galima rašyti lietuvių ir anglų 
kalbomis. Smulkesnes konkurso sąlygas mielai suteiks Marina Cox Sydnejuje, 
Andrius Vaitiekūnas Melbourne, arba I. i. Davis Adelaidėje.

Isolda i. Davis
ALB švietimo tarybos pirmininkė
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j FONDĄ
g nes jo tikslas yra: Skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę kultūrą, g 
9 mokslą, švietimą, meną ir kitas lietuvių kultūrines apraiškas § 
° AUSTRALIJOJE S
o Fondą stiprinsime ir jį ugdysime, jei įvairiomis progomis jam aukosime, s 
S stosime jo nariais ir nepamiršime jo surašydami testamentus. Tęs- 9 
o tamentuose reikia įrašyti tiksliai angliškąjį Fondo pavadinimą ir adresą: S 
§ AUSTRALIAN LITHUANIAN FUNDATION ING

44 - 50 Errol Street, North Melbourne, Vic. 3051 a
g Visą korespondenciją ir aukas prašome siusti adresu: g
Š P. O. Box 11, North Melbourne, Vic. 3051 g

a Australijos Lietuvių Fondo Valdyba g
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A. t A. Henrikui Virgeningui
mirus, jo žmonai Aleksandrai ir dukrai ps. fil. Kristinai nuoširdžią 
užuojautą reiškia ir drauge liūdi

Akademinio Skautų Sąjūdžio 
Sydnejaus skyrius

A. f A. Henrikui Virgeningui
iškeliavus į Amžinybę, jo žmonai Aleksandrai ię dukrai "Aušros" 
Tunto skaučių vadovei ps. fil. Kristinai nuoširdžią užuojautą skausmo 
valandoje reiškia

"Aušros" Tunto sesės ir broliai

A. f A. Henrikui Virgeningui
mirus, jo žmoną Aleksandrą ir dukrą Kristiną skausmo valandoje nuo 
širdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Onutė ir Algis Kapočiui.
Stasys Jankauskas, Jadze Kecorienė

A. f A. Henrikui Virgeningui
mirus, jo žmoną Aleksandrą, dukterį Kristiną ir artimuosius giliai 
užjaučiame ir kartu liūdime.

Sydnejaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos 
Draugijos vaidyba ir patikėtinės

Aukos
BALTIC NEWS

Biuleteniui "Baltic News" paremti 
aukojo

50 dolerių - V. stašionis.
Nuoširdžiai dėkojame už auką.

A. Giniūnas
"Baltic News" ’ atstovas N.S.W.

REIKALINGA
Sydnejaus Lietuvių klubui reikalin

gas klubo kiemo prižiūrėtojas. Atly
ginimas ir darbo valandos pagal 
susitarimą, šiuo klausimu prašome 
kreiptis pas klubo pirmininką J. 
Karpavičių klubo darbo valandomis 
arba telefonu 708 4279.

Skelbimas
J. Jonušys praneša, kad pasikeitė jo 

adresas: J. Jonušys. 6 Farmoorough 
Grove ViUage, Unanderra. N.S.W. 
2526.

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

f Funerals of Distinction f
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N. S. W. 
Tel. 724 5408. Veikia 24 valandas per parą.
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NAUJI SKAITYTOJAI
A. VilKens. New Zealand

Aukos
„Mūsų Pastogei“ aukojo
J. Gailius Vic. $ix
A. Birskys Qld. $10
P. Burkys N.S.W. $10
V. Stagis Vic. $40

P. Dranginis Vic. $70
J. Vaitas Qld. $5
K. Hutchinson ir $40
S. Freih Vic.

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

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

I
I 
I
I
I 
I

SYDNEJUJE
MALDAS AUKOKIM 

UŽ TĖVYNĘ
Nuoširdžiomis aukomis norime Tė

vynei padėti, tik reikia, kad tos aukos 
taikliai nueitų bei tiksliai būtų 
panaudotos.

Tačiau mūsų broliai Tėvynėje prašo 
mus ir dvasinės pagalbos. Ypač mūsų 
maldų.

Gausios minios suplauks i Marijos ir 
Tautos šventę - ypač Marijos švento
vėje Šiluvoje. Ir mes pajuskime tą 
dvasinio pakilimo pulsą ir čia, kad ir 
už tolių būdami, junkimės lyg dvasios 
rankomis, o ypač siųskime savo 
nepaliaujamų maldų dvasias: daug.šv. 
Mišių ir Komunijų už mūsų Tėvynę.

Marijos ir Tautos šventė Sydnejuje 
bus sekmadienį - rugsėjo 9 dieną. 
Prasidės iškilmingomis pamaldomis st. 
Joachimo bažnyčioje Lidcombe 11.30 
vai. Religines ir tautines giesmes 
atliks "Dainos" choras, vadovaujant 
Birutei Aleknaitei, vargonuojant Jus
tinui Ankui.

Kuo iškilmingiau švęskime ypač 
šiais metais - gausiai dalyvaukime 
šiose pamaldose ir minėjime, pasipuo
šę tautiniais ženklais ir vėliavomis. 
Pasikvieskime ir savo draugus svetim
taučius, kad ir jie pajustų mūsų gyvą 

' dvasinę jungtį su Tėvyne.
Antroji dalis: minėjimas Bankstow- 

ne Lietuvių namuose 2.30 vai. po 
Pietų. _ ,Prelatas p. Butkus

Pranešame, kad Krašto valdybos 
pirmininkas Juozas Maksvytis, nuo š. 
m. rugsėjo 14 iki spalio 12 d., bus 
išvykęs iš Australijos. Tame laikotar
pyje visus Krašto valdybai raštus 
siųsti sekretorei: Pajauta Pulllnen, 3 
Castle Howard Hoad, Cheltenham. 
N.S.W., 2119, tel. (02) 869 8180.

Krašto valdybai pinigai ir "Pagalba 
Lietuvai" aukos ir toliau siunčiamos 
Krašto valdybos iždininko adresu.

ALp Krašto valdyba

GEĘLONGE
Tautos šventės minėjimas Geelonge 

įvyks rugsėjo mėnesio 16 dieną 
(sekmadienį). Pamaldos bus laikomos 
sv. Jono bažnyčioje, 9.30 vai. ryte. sv. 
Mišias atnašaus kunigas dr. P. Dauk
nys. Organizacijos dalyvauja unifor
mose. su vėliavomis. Atvyks ir 
Melbourne DDK Vytenio šaulių kuo
pa.

Po pamaldų visi vyksime į lietuvių 
namus, kur bus oficialus minėjimas, 
paskaitą skaitys viešnia iš Melbourne 
A. Karazijienė. Meninę dalį atliks 
Geelongo Apylinkės dainininkų grupė, 
vadovaujama Gražinos Pranausklenės.

Po minėjimo bus bendri pietūs, 
paruošti Bendruomenės moterų drau
gijos.

Maloniai kviečiame visus Geelongo 
ir Apylinkės lietuvius dalyvauti šiame 
minėjime.

Geelongo Apylinkės 
valdyba

Skelbimas

Pirmadieniais 
Antradieniais 
Trečiadieniais 
Ketvirtadieniais
Penktadieniais 
Šeštadieniais 
Sekmadieniais

Klubas atidarytas
5

5
5
4

11
12

. v. - 10.30 v. y. 
klubas uždarytas

- 10.30 v. v.
- 11.00
- 12.00
- 1.00
- 10.00

v. ryto
v. p. p.

nakties

KLUBO VALGYKLA VEIKIA 
Ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais 

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

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

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

Primename klubo nariams, kad jau laikas susimokėti 
NARIO MOKESTĮ 

už ateinančius finansinius 1990 - 1991 metus.

Klubo valdyba kviečia siūlyti kandidatus į klubo valdybos 
direktorius. Siūlymų formos gaunamos klubo raštinėje.

I

I

I
I 
I
I

I

I

I
I
I
I 
I

I
I 
I

PADĖKA
Lietuvių Bendruomenės spaudos sąjungos vaidyba nuoširdžiai dėkoja 

Broniui Žaliui už jo darrbą ir pastangas redaguojant "Mūsų Pastogę" Vinco 
Aųgiistinavlciaus vizito Lietuvoje metu.

V. Patašius
Spaudos Sąjungos valdybos pirmininkas

Tautos šventės minėjimas Sydnejuje 
įvyks rugsėjo 9 dieną (sekmadienį) 
sekančia tvarka:

11.30 vai. - pamaldos šv. Joachimo 
bažnyčioje. Lidcombe. Organizacijos 
dalyvauti kviečiamos organizuotai, su 
vėliavomis. Moterys turinčios tauti
nius rūbus prašomos, jais pasipuošus, 
prisidėti prie Apylinkės valdybos 
eisenos j bažnyčią;

2.30 vai. - minėjimas Lietuvių 
namuose. BanKstowne. Minėjimo pro
gramoje: dr. A. Mauragio paskaita, 
jaunimo, "Sutartinės" ir choro "Dai
na” pasirodymai.

Atsižvelgiant į dabartinius įvykius 
tėvynėje, švęskime šią Tautos šventę 
kuo iškilmingiau. Kviečiame visus 
tautiečius gausiai dalyvauti pamaldo
se ir minėjime.

Sydnėjaus Apylinkės 
valdyba

sydnėjaus sporto klubas "Kovas" ■ 
rugsėjo 22 dieną (šeštadienį), nuo 9.30 I 
vai. ryto kviečia visus į sporto dieną ■ 
Bankstowno stadione, kur vyks jaunių I 
ir veteranų krepšinio bei tinklinio j 
varžybos, užkandziams bus ruošiamos i 
karštos dešrelės. įėjimas veltui.

Tą patį vakarą, 8 valandą lietuvių Į 
klube vyks taurių įteikimas ir

BUŠO
šokių vakaras. Gros geras šokių j 
orkestras ir garantuojame linksmą ! 
nuotaiką.

Bilietų kaina šokių vakare - 15 Į 
dolerių, moksleiviams - 5 doleriai, Į 
jaunimui iki 12 metų - veltui. Bilietai I 
parduodami klube arba sporto klubo I 
"Kovas” vaidyboje.

Susitikimo su svečiais slidininkais iš I 
Lietuvos vaKarienę sporto Kiuoas j 
"Kovas" ruošia rugsėjo o dieną Į 
(trečiadienį). 6 vai. vasaro Lietuvių | 
klube tsankstowne.

Norintieji dalyvauti registruojasi ! 
klube, pas klubo direktorius iki • 
rugsėjo 3 .dienos.

Sporto klubo "Kovas” valdyba

SUMAŽINTOS

ISKVIECIANT JŪSŲ GIMINES 
IS LIETUVOS

Mes specializuojamės apmokant lėktuvų keliones 
MASKVA - AUSTRALIJA - MASKVA.

SINGAPŪRAS - AUSTRALIJA - SINGAPŪRAS.
Galime taip pat padėti jums sudarant dokumentus.

Nuo spalio 31 d. Singapūro oro linijos skrenda į Rytų Berlyną.

KELIAUJANT Į LIETUVĄ
* Biudžetinės lėktuvų kelionės kainos - Aerofloto kainos

Skambinkite dėl detalių.
* Patarnaujame sudarant dokumentus lankytojų ir turistų vizų 
gavimui.
* užsakome viešbučius, keliones (turus).
* Rūpinamės kelionės apdraudimu.
* Rūpinamės kelionų pertraukimo variantais.

Taip tvarkome keliones lėktuvu apie pasauli. JAV, Kanadą
Dėl visų kelionės reikalų kreipkitės j

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

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

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

Kalbame ir rusiškai. 
Lie. Nr. 2TA000888
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