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AR M. GORBAČIOVAS 
PILNAI NUSIPELNE 

NOBELIO TAIKOS PREMIJOS?
1990 metų Nobelio taikos premija 

I860 tūkstančių JAV dolerių) paskir
ta Sovietų Sąjungos prezidentui M. 
Gorbačiovui.

Lietuviams tai tiesiog nejtikėtinas 
įvykis.

Sovietų Sąjungos prezidentas vie
toje rankoje laikys Nobelio taikos 
taliją, antrąja turės teisę Lietuvoje 
taikyti okupacinę kariuomenę, grasin
ai gyventojams balsiomis blokadomis, 
vilkinti pradėtas derybas, siekiant 
toprlpažinti Lietuvos nepriklausomy- 
fes.

Nobelio taikos premijos komiteto 
takretorė Gidske Anderson pareiškė, 
tad M. Gorbačiovas buvo pasirinktas 
®tal premijai už jo pravestas reformas 
Sovietų Sąjungoje, pasaulio ginklavi
mosi proceso sustabdymą, jo pastan- 
jas atstatant laisvę Rytų Europos 
>tose.

j4, Gorbačiovas spaudos atstovams 
^mliuje pareiškė, kad Nobelio 
Į8jkos premija jam paskirta už 
perestroikos reformų (gyvendinimą: 
-guomet mes pradėjome perestroikos 
^formas, žinojome, kad tai bus 
Iriausios gerovės visoms Rytų 
valstybėms laidas”. Tenka pripažinti, 
pd nemaža dalimi M. Gorbačiovo 
perestroikos dėka po penkiasdešimties 
jetų susijungė Vakarų ir Rytų

PAŽANGA LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBES BYLOJE

Lietuvos Respublikos Aukščiausio
sios Tarybos pirmininkas V. Lands
bergis pareiškė, kad pasiekta nemažai 
pažangos Lietuvos nepriklausomybės 
byloje. Jis pažymėjo, kad Skandinavi
jos šalys pritaria Lietuvos valsty
bingumui ir rengiasi užmegzti diplo
matinius santykius. Pasak V. Lands- 
bergio, Lietuva tarptautinėje plotmė
je veikia, kaip savo politikos, preky- 
ss ir kitus Interesus turinti valstybė. 
fSRS žinių agentūra, dar prieš V. 
landsbergio kelionę į Skandinavijos 
Šalis, perdavė šias jo kalbos ištraukas. 
Kaip Jau žinoma, V. Landsbergis 
praėjusi savaitgali Oslo mieste atida- 
tž Lietuvos informacijos biurą, kuris 
rūpinsis abiejų šalių bendradarbiavi- 
nu Ir padės 1 Norvegiją atvykstan- 
dems Lietuvos piliečiams.

V. LANDSBERGIO VIZITAS 
ISLANDIJOJE IR PRANCŪZIJOJE 
Lietuvos Respublikos Aukščiausio

sios Tarybos pirmininkas V. Lands- 
tergis spalio 4-10 dienomis lankėsi 
Islandijoje. Su Islandijos ministru 
Įlrmininku Hermanson V. Landsbergis 
iptarė Baltijos respublikų vaidmenį 
Helsinkio procese. Primenama, kad 
stadijos vyriausybė siūlo suteikti 

Baltijos valstybėms stebėtojų teises 
.tampos saugumo ir bendradarbiavimo 

Vokietijos, sovietinė kariuomenė pra
dėta atitraukti iš Vengrijos, Čekoslo
vakijos, Rytų Vokietijos.

Tačiau ar visa tai pilnai pateisina 
taikos premijos suteikimą? Sovietų 
Sąjungos prezidentą norėtųsi pa
klausti, kada bus pradėta atitraukti 
okupacinė kariuomenė iš mūsų Tėvy
nės Lietuvos? Kada lietuvių tautai 
bus pripažinta teisė gyventi ir 
tvarkytis nepriklausomai? Tai didele 
dalimi yra jo valioje ir galioje.

Kol visa tai nebus padaryta,
lietuvių tautai M. Gorbačiovą teks vis 
dar laikyti mūsų krašto okupantu ir 
nevertu tokio apdovanojimo kaip 
Nobelio taikos premija.

V. Augustinavičius 

konferencijose. Islandijos ministras 
pirmininkas Hermanson pažymėjo, kad 
Islandijos vyriausybė remia Baltijos 
valstybių teisę 1 pilną nepriklausomy
bę. V. Landsbergis taip pat dalyvavo 
Islandijos parlamento sesijos atidary
mo posėdyje.

Iš Islandijos Lietuvos Aukščiausio
sios Tarybos pirmininkas nuskrido 
trijų dienų oficialiam vizitui 1 
Paryžių. Ten spalio 11 dieną jis 
susitiko su Prancūzijos prezidentu F. 
Mitterand. Po pokalbio V. Landsbergis 
korespondentams pareiškė, kad prezi
dentas F. Mitterand neprieštarauja 
baltijiečių siekiams gauti stebėtojų 
teises tarptautinėse Europos organi
zacijose. Prezidentas F. Mitterand 
žadėjęs Lietuvai grąžinti 2 tonas ir 
200 kilogramų aukso, kuris 1 Paryžių 
buvo atgabentas 1939 metais. Šio 
aukso vertė šiuo metu siekia apie 165 
milijonus frankų, t. y. apie 39 
milijonai Australijos dolerių. V. 
Landsbergis korespondentams išreiškė 
vilti, kad per metus Lietuva galėsianti 
tapti visiškai suverenia tauta. Pasak 
V. Landsbergio, tai, didele dalimi, 
priklausysią nuo Įvykių Tarybų Sąjun
goje.

Sekančią dieną V. Landsbergis 
susitiko su Prancūzijos ministru pirml-

1990 m. rugsėjo 22 d. Subačiuje perlaidoti žuvusiųjų 16 partizanų palaikai. 
Mitingas prie malūno, ties kuriuo juos nužudytus suguldydavo.

ninku M. Rocard ir šalies parlamento __ —vulliių įti UIvovHmo V. 
Landsbergis sakė, kad Prancūzijos 
vyrlatsybė palankiai vertina pasiūiy- 
mą Paryžiuje steigti oficialų Lietuvos 
informacijos ir atstovavimo biurą. V. 
Landsbergis korespondentams nurodė, 
kad pokalbio su Prancūzijos užsienio 
reikalų ministru Duma metu, jis tarėsi 
dėl būdų tikrajai Lietuvos nepriklau
somybei pasiekti. Spaudos atstovams 
V. Landsbergis pareiškė, kad savo 
susitikimą su prezidentu F. Mitterand 
jis laiko labai svarbiu (vykiu ir, kad ji 
džiugina nuolatinis Prancūzijos rūpes
tis Lietuvos nepriklausomybės klausi
mu.

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTIJA INTERNACIONALO NARE

Spalio 9 dieną Lietuvos socialde
mokratų partijos vadovas prof. Kazi
mieras Antanavičius Laisvosios Euro
pos radijui pranešė gerą žinią: 
Socialistų Internacionalas pilnatei
siais nariais priėmė Lietuvos ir Estijos 
socialdemokratų partijas. Tuo baltl- 
jiečiai žengė dar vieną svarbų žingsni 
atgal j Europą ir pirmyn 1 suverenumą. 
Anot profesoriaus K. Antanavičiaus, 
lietuviai ir estai ( Socialistų Interna
cionalą buvo priimti vienbalsiai.

Pranešimą šiuo klausimu padarė 
norvegų socialdemokratų atstovas 
Heglandas papasakojo, kad jau gegu
žės mėnesi Egipto sostinėje Kaire 
(vykusioje socialdemokratų konferen
cijoje buvo nutarta pasiųsti Socialistų 
Internacionalo misiją ( Lietuvą, Lat
viją ir Estiją padėčiai ištirti. Apsilan
kiusi Lietuvoje, ši misija nustatė, kad 
socialdemokratų partija ten turi 
tvirtą politinę poziciją, sėkmingai 
dalyvauja demokratizavimo procese 
bei politinėje veikloje Ir turi savo 
atstovus parlamente. Manydama, kad I 
Lietuvos socialdemokratų partija turi 
geras perspektyvas ateičiai. Londone 
susirinkusi komisija ir tarybos sekcija 
vieningai nutarė rekomenduoti, kad 

būtų atkurtos lietuvių socialdemo
kratų teisės, kaip pilnateisių Socialis
tų Internacionalo narių. Panašią 
rekomėiftiucją gavo ir estų socialde
mokratai. Pasiremdami šiomis reko
mendacijomis, Socialistų Internacio
nalo konferencijos nariai vienbalsiai 
nutarė priimti Lietuvos ir Estijos SD 
partijas pilnateisėmis narėmis. Latvi
jos S D partija nebuvo priimta, kadangi 
ji yra suskilusi.

PRIESDERYBINIAI 
PASITARIMAI MASKVOJE

Ketvirtadieni Maskvoje (vyko an
trasis Lietuvos Ir TSRS delegacijų 
pasitarimas dėl Lietuvos nepriklauso
mybės derybų. Lietuvos delegacijai 
vadovavo ministrės pirmininkės pava
duotojas Romualdas Ozolas, o TSRS 
delegacijai ministrų tarybos pirminin
ko pavaduotojas Baltuševas. R. Ozo
las pareiškė, kad per šj susitikimą abi 
pusės siekė kompromiso ir buvo rasta 
eilė punktų, dėl kurių abi delegacijos 
sutarė. Tačiau abiejų pusių derybų 
pradžios protokolai gerokai skiriasi ir 
dėl jų gali kilti rimtų nesutarimų.

Buvo sutarta sudaryti visą eilę 
ekspertų grupių specifiniams techni
niams klausimams tirti ir paruošti 
rekomendacijas derybų delegacijoms. 
Viena iš šių grupių jau nuo spalio 15 
dienos pradėjo derinti oficialiuosius 
abiejų šalių derybų pradžios protoko
lus. Kai bus sudarytas abiems pusėms 
priimtinas derybų pradžios protoko
las, jis turės būti patvirtintas Lietuvos 
Respublikos Aukščiausiosios Tarybos. 
Kol tai nebus padaryta, derybos ir 100 
dienų moratoriumas negalės prasidėti. 
Romualdas Ozolas mano, kad forma
lios derybos prasidės lapkričio mėnesi.

Švedijos parlamentarų
LAIŠKAS M. GORBAČIOVUI
Du Švedijos parlamentarai pasiuntė 

laišką prezidentui M. Gorbačiovui,

Nukelta į 2 pusi.
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PAŽANGA LIETUVOS SUSIPAŽINKIME SU
NEPRIKLAUSOMYBES BYLOJE LIETUVOS PARLAMENTARAIS

Atkelta iš 1 pusi.
kuriame jis raginamas gražinti nepriklausomybę 
Baltijos respublikoms. Tarybų Sąjungos ambasado
riui Švedijoje buvo (teiktas laiškas ir peticija, kurių 
pasirašė 40.000 Švedijos piliečių. Peticija reika
lauja nepriklausomybės Estijai, 1,atvijai ir Lietu
vai. Laišką ir peticiją tarybiniam ambasadoriui

Atsisveikinome ...
Italijoje parodomojo skridimo metu tragiškai 

žuvo mūsų tautietis Rimantas Stankevičius - 
talentingas lakūnas bandytojas, kosmonautų būrio 
vadas. Lietuvis, kuriam iki skrydžio į kosmosą 
tebuvo vos vienas žingsnis, žmogus, su kuriuo 
atsisveikindami bendražygiai dėkojo jam už 
nepaprastą širdies dosnumą.

Karstas su velionio palaikais iš Italijos 
pirmiausia buvo atskraidintas į Žukovskį, esantį 
Pamaskvėje, vėliau - Karmėlavos aerodromą, po to 
į Marijampolę: gimtinėje su Rimantu Stankevičium 
atsisveikino artimieji, giminės, draugai ir pažįsta
mi. į paskutinę kelionę amžinam poilsiui Tėvynės 
žemėje Rimantą atlydėjo didelis Tarybų Sąjungos 
kosmonautų būrys, šios laidotuvės palietė visus, 
Lietuvoje susijusius su aviacija...

Nenoriai auštantis šeštadienio rytas Kauno 
Aleksoto aerodrome rado nemažą būrį laukiančių
jų. Lėktuvų lydimas leidžiasi sraigtasparnis, 
karstas su Rimanto Stankevičiaus palaikais 
atvežamas i Profsąjungų kultūros rūmus. Gedulo 
kaspinais perjuostos vėliavos. Didžiojoje rūmų 
salėje su velioniu atsisveikina Lietuvos žmonės, 
atsisveikina su viltimi iš Kosmoso tolybių išgirsti 
lietuvišką žodį: Rimantas Stankevičius buvo 
realiai priartėjęs prie skrydžio į kosmosą, ir ne 
pasiruošimo stoka sutrukdė šiam žmogui pasiekti 
jaunystėje užsibrėžtą tikslą.

Skamba gedulinga muzika. Karstas skęsta gėlėse 
ir vainikuose. Slenka laikas, sunkiu netekties 
akmeniu gulantis ant žuvusiojo artimųjų pečių: 
prie karsto gedi Rimanto tėvai Antanas ir Marija 
Stankevičiai, žmona Irena, sūnūs Gintautas ir 
Algimantas, sesuo, brolis, kiti artimieji. į garbės 
sargybą, sunkai tramdydami ašaras, stoja lakūnai 
kosmonautai... Artėja 16 valanda. Kortežas su 
laidotuvių palyda nusidriekia Vytauto prospektu, 
mašinos pasuka į Aukštųjų Šančių karių kapines.

Karstą su Rimanto Stankevičiaus palaikais 
kapinių taku neša kosmonautai. Eisena trumpam 
stabteli prie S. Dariaus ir S. Girėno kapo: 
transatlantiniams didvyriams nusilenkia dar vienas 
šio tikslo nepasiekęs sparnuotas lietuvis.

Gedulo mitingą prie naujo kapo duobės pradeda 
Lietuvos vyriausybės potvarkiu sudaryto Laidotu
vių organizacinio komiteto pirmininkas Lietuvos 
Aukščiausiosios Tarybos deputatas Algimantas 
Norvilas. Nuoširdžios užuojautos žodžius taria 
oficialios TSRS kosmonautų delegacijos vadovas 
lakūnas kosmonautas, TSRS Aukščiausiosios Tary
bos deputatas Viktoras Savinychas. Jis taip pat 
perskaito TSRS aviacijos pramonės ministro 
pasirašytą užuojautą. Su velioniu atsisveikina 
artimiausias iš kosmonautų būrio Igoris Voikas, 
kurio dubleriu buvo Rimantas Stankevičius. 
Pagarbos žodžius, užuojautas išsako lakūnas 
bandytojas aukštojo pilotažo pasaulio eksčempio
nas Jurgis Kairys, Marijampolės 11 - osios 
vidurinės mokyklos klasės draugas Virgininjus 
Biskys, bičiulis atsargos pulkininkas karo lakūnas 

(teikė parlamentarai Holmberg ir SalLsmark, kurie 
yra taip vadinamo "pirmadienio sąjūdžio" iniciato
riai. šio sąjūdžio nariai kas pirmadieni demon
struoja už Baltijos respublikų nepriklausomybę.

(Iš Laisvosios Europos radijo laidų 
surinko ir paruošė Jurgis Rūbas)

Juozas Žilionis, Baikonūro politinio skyriaus vadas 
generolas Algimantas Naudžiūnas.

Atsisveikinimo maldą prie kapo pradeda 
Vytauto Didžiojo bažnyčios klebonas rektorius 
Ričardas Mikutavičius. Prie pašventinto kapo 
duobės meldžiasi susirinkusieji. Vyksta religinės 
apeigos, giedamos bažnytinės ir tautinės giesmės. 
Atsisveikiname mes, esantys žemėje, ir bendražy
giai padangėje: praskrenda lėktuvai, lyg garbės 
sargybiniai akimirkai šauna į dangų, rudenėjančio
je saulėje sutviska plieniniai jų sparnai - amžino 
žmogaus troškimo skraidyti simboliai. Kaip 
didžiausio Rimanto Stankevičiaus siekio simboliai.

...Kapą dengia gėlės, vainikai. Tyliai dega 
žvakės. Skaudus akiai skaičiai: 1944-1990. 
Neskubame skirstytis iš kapinių. Klausausi ką apie 
Rimantą kalba Igoris Volkas:

- Rimanto namų durys, kaip sakoma, būdavo 
atviros ir prieš pusiaunaktį, ir po pusiaunakčio. Aš 
nedaug pažįstu tokių gerų, tokių dorų žmonių. Jūs 
turbūt atkreipėte dėmesį, kad visi kalbėjusieji 
pabrėžė šiuos jo būdo bruožus. Kaip ir drąsą, 
profesionalumą. Tai buvo didi, talentinga asmeny
bė. Mirtis visada pasiima geriausius.

Lakūnas kosmonautas Viktoras Zabolotskis:
- Pasakysiu gal per jausmingai, tačiau tai tiesa: 

mūsų profesijos žmonės dažniausiai sudega 
skrydyje. O likimas kaip šaka: laiko tol, kol laiko... 
šis mūsų atvažiavimas į Lietuvą ypač skaudus, nes 
ne tokia proga kiekvienas mūsų norėtume 
atvažiuoti į Rimo tėvynę, kurią taip karštai ir 
patriotiškai jis mylėjo, kuria mokėjo didžiuotis. 
Skaudu, kad Lietuvai, kuri labiausiai veržiasi į 
erdvę, tenka atsisveikinti su skrydžiui j kosmosą 
pasiruošusiu savo sūnumi. Bet mūsų žuvusiojo 
bičiulio sūnuose teka jo kraujas, galbūt jie eis tėvo 
pėdomis. Vyresnysis jau pasuko šia kryptimi... Na, 
o mums Rimantas visada išliks kaip lietuvio 
įvaizdis, labai doro, labai gero žmogaus įvaizdis.
Tebūnie jam lengva Lietuvos žemė.

Ramutė Vaitiekūnaitė ("Kauno Tiesa")

Marijonas Masiukonis
Vidaus reikalų ministras

Gimė 1939 m. Anykščių rajone. 1963 m. baigė 
Vilniaus utūversitetą. Teisininkas. 1962-1966 m. 
buvo Valstybės saugumo komiteto prie Lietuvos 
TSR Ministrų Tarybos Anykščių rajono įgaliotinio 
operatyvinis darbuotojas. 1966-1973 m. - Valsty
bės saugumo komiteto operatyvinis įgaliotinis, vyt. 
operatyvinis įgaliotinis, 1973-1979 m. - Valstybės 
saugumo komiteto prie Lietuvos TSR Ministrę 
Tarybos skyriaus viršininko pavaduotojas. 1979- 
1984 m. buvo Lietuvos TSR valstybės saugumo 
komiteto skyriaus viršininkas. 1984-1987 m. - 
Lietuvos TSR vidaus reikalų ministro pavaduoto
jas, o 1987-1989 m. - Lietuvos TSR vidaus reikalų 
ministro pirmasis pavaduotojas. 1989 m. paskirtas 
Lietuvos TSR vidaus reikalų ministru.

PAGALIAU ĮKLIUVO
Tai buvo kaip maras - bemaž kas 

savaitė išgirsdavome, jog tai vienur, 
tai kitur apvogti Dievo namai. Iš 
Šiaulių tasai maras persimesdavo į 
Mažeikius ar Biržus, vėl sugrįždavo 
arčiau Šiaulių, pasiausdavo Kelmėje ir 
Kuršėnuose, Kaune ir Radviliškyje. 
Vagys neskyrė nei katalikų, nei 
stačiatikių bažnyčių, nusiaubdavo 
kaip tikri barbarai, ką būdavo 
įmanoma, sudaužydavo ir sulaužyda
vo, ką galėdavo pakelti - išnešdavo. 
Pirmiausia, žinoma, jie pasigviesdavo 
aukų dėžutes su žmonių suaukotais 
pinigais, auksinius bažnyčios reikme
nis, liturginį vyną, ir štai kartą 
Šeduvos bažnyčioje vagys buvo už
klupti ir suimti, o šiomis dienomis 
Šiaulių miesto teismas nusikaltėlius 
nuteisė. Vos dvidešimties sulaukęs A. 
Dubinskas nuteistas ketveriems me
tams, V. Andriušaitis - penkeriems 
metams laisvės atėmimo. Jiedu turės 
atlyginti bažnyčioms padarytą nuos
tolį. O kaip atlyginti tų jaunų žmonių 
dvasinį nuopolį?

Salomėja Cičiikina
22222222222222222222222222222S
Atgimstančioje Lietuvoje

jau Išleisti prez. A. Smetonos "Rinkti
niai raštai", sudaryti istoriko A. 
Eidinto, pasinaudojusio 1930-31 ir 
1935 m. Kaune pasirodžiusiu A. 
Smetonos rastų penkiatomiu.
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STUDIJŲ SAVAITE V. S. Fil. Kun. Dr. Prano Dauknio
JUBILIEJUS

Jurgis Janušaitis
Išeivijos lietuvių gyvenimas vis tiK 

dar pakanKamai judrus ir gyvas. U ar 
nestoKojame entuziazmo veikti, sielo
tis Lietuvos ateitimi, veikti (vairiose 
gyvenimo srityse, suvažiuoti i seimus, 
suvažiavimus, simpoziumus, stuaijų 
savaites, ir tai laoai gerai, mirtini ir 
remtini darnai. roKiame juaejime 
ryškėja mūsų nuomones, veikios 
pianai, tėvynes ateities rūpesčiai.

šia proga iš toio žvilgtelėkime į 
gana reiKšmingą lietuvių suiėkimą 
Šveicarijoje, i Europos Lietuvių 
stuaijų savaitę, kuri šiais metais vyKo 
aažame, net gražiame Šveicarijos 
aieste Einsieaeln nuo rugpjūčio 5 iki 
12 aienos.

JA V lietuviškoji spauda informuoja 
apie šių studijų savaitės ruošą, eigą, 
pasKaitas ir nuotaikas.

i šią savaitę suvažiavo apie 150, 
sakyčiau, pačių veikliausių žmonių. 
Vien tik iš Lietuvos atvyko apie 20 
asmenų, jų tarpe Lietuvos respublikos 
prezidentas prof. Vytautas Landsber
gis su žmona, Lietuvos Aukščiausio
sios Taryoos pirmininko pavaduotojas 
Kazimieras Motieka su žmona ir kiti 
aukšto rango Lietuvos pareigūnai, 
valstybininkai. Na, o iš išeivijos 
suvažiavo daugiausia bendruomenin
iai iš Kanados. JAV ir kitur ypač 
Europos. Jų tarpe Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkas ar. V. 
Bieliauskas. JAV LB Krašto valdybos 
pirmininkas ar. V. Razma, Europos LB 
KV pirmininkai. Taigi, sakytume, 
pačios stipriausios veiklos smegenys. 
Dalyvių tarpe ir pagrindinių kalbėto
jų tarpe Lietuvos Respublikos atsto
vas Vašingtone ir prie šventojo Sosto 
ministras Stasys Lozoraitis.

Iš JAV politinių veiksmų aaiyvavo 
(sako neouvo Kviesti) VLIKO atstovai 
inž. E. Bartkus ir T. Blinstruoas.
l šios studijų savaitės rengimo našta 
/atiteko negausiai Šveicarijos Lietuvių 
(Bendruomenei, o renginiui vadovavo 
| Irena KaestU. dr. A. Kušlys ir dr. V. 
[Dargužis.

Programos eigai ir paskaitoms 
moderavo ir diskusijoms vadovavo dr. 

K. Ceginskis, dr. A. Kušlys ir dr. J. 
IJiorkaitis.
j Paprastai tokiose studijų savaitėse 
įkaitomos labai geros paskaitos, iške
liami svarbūs išeivijai ir Lietuvai 
Būdingi klausimai, padaromi nutari

mai. o po to veiklą bandoma kreipti ta 
inkme.

Po oficialaus savaitės atidarymo 
Šveicarijos LB pirmininko N. Prielai- 
los žodžio ir sveikinimų, prasidėjo 
darbai.

Paskaitų seriją pradėjo kun. J. 
Jūraitis, - "Tapatybė-tikėjimas-tau- 
H".

Svarbią paskaitą skaitė Lietuvos 
respublikos Aukščiausiosios Tarybos 
urmininkas prof. Vytautas Landsber
gis. Plačiai aptarė Lietuvos padėtį 
savo 11 dieną paskelbus nepriklauso- 
tybės atkūrimo aktą. Daug rūpesčių 
turi tėvynė. Maskva vykdo šaltąjį 
Sarą, blokadas, žlugdo Lietuvos 
>yriausybės darbus. Sunkus esąs, 
kelias į pilną nepriklausomybę, tuo 
tarpu tauta ryžtingai siekia savo 
dltslų ir nekapituliuos.

Plačiau žvilgtelėkime į PLB pirmi
ninko dr. Vytauto Bieliausko kalbą: 
'Sustoję laikrodžiai pajudėjo - praei
tis, dabartis, ateitis Lietuvoje ir 
išeivijoje". Pati tema labai įdomi, 
ivarbi. bet drauge jau iš anksto 
umanoma. kad čia nestokos kritiško 

žvilgsnio į išeivijos veiksnių veiklą, 
laip praneša studijų savaitėje daly-

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pir
mininkas dr. Vyt. Bieliauskas (dešinė
je) Ir JAV Lietuvių Bendruomenės 
pirmininkas dr. V. Razma.

vavę, taip ir buvo. PLB pirmininkas V. 
Bieliauskas plačiai užsimojo apžvelgti 
praeities mūsų veiksnių veiklą, atlik
tus darbus, juos kritiškai vertino, ypač 
VLIKO, kuris, esą, sudarytas dar 
nepriklausomoje Lietuvoje, o atsteig- 
tas išeivijoje iš įvairių keliolikos 
partijų ir sąjūdžių, kurios, (partijos) 
tikrumoje čia mažai beegzlstuojan- 
čios, taigi ir VLIKU1 duoti tautos 
mandatai jau pakitę ir siūlė sustabdyti 
jo veiklą, o sutelktus pinigus pervesti į 
aktyvius Lietuvai padedančius, fon
dus.

ir čia,kaip praneša išeivijos spauda, 
kilo "audra". VLIKO atstovai ir jį 
palaikantieji pakilo ginti VLIKĄ, 
išškilo aštrios diskusijos, susidarė net 
nejauki nuotaika.

Apie VLIKO paskirtį JAV lietuvių 
spaudoje dažnokai pasisako dr. B. 
Nemickas ir buvęs VLIKO valdybos 
narys J. Vitėnas, kurie taipogi teigia, 
kad VLIKO mandatai nebegalio jan- 
tys, nes Lietuvos išlaisvinimo darbą 
dirba pati tauta, per savo demokratiš
kai išrinktą parlamentą ir vyriausybę, 
tad, esą, VLIK Ui save laikyti dabar 
vyriausiu Lietuvos išlaisvinimo komi
tetu nederėtų.

iš šalies žiūrint, girdint išeivijos 
eilinių žmonių nuotaikas, gal VLIKU1 
dabar derėtų persiorganizuoti i grynai 
pagalbos Lietuvai patarėjų, bet ne 
vadovaujamą vaidmenį. VLIKASsavo 
paskirtimi buvo reikalingas, atliko 
daug gerų darbų ir siūlyti jį likvidūoti 
nederėtų. Besiklausant VLIKO pirmi
ninko įvairiomis progomis daromų 
pareiškimų, girdisi tam tikras prie
kaištas LB veikėjams, sumenkinama 
dabartinės Lietuvos valstybininkų 
atliekamų darbų, teigiant, kad jie esą 
pasimetę, nesiorientuoja, tik išeivija 
galėtų duoti tinkamus žmones. Pasi
sakė labai negražiai ir kritiškai, ir 
apie Venecueloje paskirtą Lietuvos 
atstovą-konsulo teisėmis dr. V. Dam- 
bravą. Tvirtino, kad Lietuvai pagalba 
nesanti reikalinga, nes ten nestokoja 
nei vaistų, nei kitokių reikmenų.

Sumenkino LB delegacijos pastan
gas Kopenhagos konf erencijoje. į tuos 
visus pareiškimus labai taikliai atsakė 
komentarais "Pasaulio Lietuvių" re
daktorius inž. Bronius Nainys.

Lietuvių Bendruomenės veikėjai 
glaudžiai, atrodo, bendradarbiauja su 
Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos pir
mininku prof. V. Landsbergiu ir kitais 
valstybininkais, jų nemoko, kaip jie 
turi dirbti, o tik nuoširdžiai organi
zuoja ir teikia Lietuvai pagalbą.

Gal kaip tik dėl to ir kyla 
nesibaigianti trintis, nesantaika tarp 
LB ir VLIKO, kas tikrai labai žalinga, 
ypač dabar, kada taip reikia padėti 
Lietuvai. Bet iš tolo žvelgiant,
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Mus pasiekusiomis žiniomis v.s. iii. 
Kunigas dr. Pranas DauKnys spalio 
mėnesį švęs savo 70 - mečio jubiliejų. 
Ta proga, truputis biografinių žinių 
apie mūsų mielą dvasios vadovą.

Gimė 1920 m. spalio 27 dieną 
Šiauliuose. Teologijos mokius 1948 - 
1954 metais ėjo Romos Angelicum 
universitete. 1953 metų vasario 28 
dieną buvo įšventintas į kunigus. 1954 
metais baigė Institutum Spiritualis. 
Neužmetė studijų Ir vėliau. Nuo 1980 
metų pradžios teologijos doktorantas 
Melbourne universitete - atliekamo
mis valandėlėmis dirbo nuo pastoraci
jos ir laikraščio redagavime. Diserta
ciją tema "Katalikų Bažnyčios re
zistencija Lietuvoje prieš religijos 
persekiojimą" (išleista atskira knyga 
anglų kalboje - "The Resistance of 
the Catholic Church in Lithuania 
Against Religious Persecution" 1984 
metais Romoje) apgynė Angelicum 
universitete Romoje 1984 metais 
vasario 3 d. Jam suteiktas teologijos 
mokslų daktaro laipsnis.

Nuo 1954 metų Anglijoje buvo 
Londono lietuvių kapelionu, nuo 1962 
metų kapelionavo Australijoje - Iš 
pradžių Adelaidėje, nuo 1966 metų - 
Geelonge, vėliau persikėlė į Melbour- 
ną, kur ir dabar dirba kaip lietuvių 
parapijos kapelionas.

Kunigo Pr. Dauknio darbų skalė 
labai įvairi - jis ne tik kunigas, 
žurnalistas, bet ir plataus masto 
visuomenininkas, išvaręs gilią vagą 
Australijos lietuvių gyvenime. Be 
pastoracinio ir organizacinio darbo, 
aktyviai bendradarbiavo Ir bendra
darbiauja Amerikos, Australijos ir 
Europos lietuvių periodikoje, gyvai 
pasisako australų spaudoje Lietuvos 
klausimais. 1937 metais perėmė Mel
bourne leidžiamo savaitraščio "Tėviš
kės Aidų" redagavimą ir šį darbą, 
nežiūrint kitų įsipareigijimų, tęsė iki 
1988 metų. Gyvendamas Anglijoje 
parašė knygas "Mėlynoji Armija" 
(1954 m.), "Už geresnį pasaulį" (1957 
m.). 1962 metais iš italų kalbos 
išvertė G. Ricciotti "Kristausgyveni
mą", knyga išleista 1964 m. Londone. 
Tai stambus. 964 puslapių veikalas. 
Svarbi Kristaus gyvenimo studija 
Išversta į 23 kalbas.

Mums skautams kunigas dr. Pr. 
Dauknys brangus kaip skautų veikė
jas, ypatingai veikliai reiškęsis Aus
tralijos lietuvių skautų tarpe.

į skautus įstojo 1936 m. rugsėjo 
mėn. 8 dieną, Saulių tunto DLK 
Kęstučio draugovėn. Neturime smul
kesnių žinių iš Jubiliato to laiko

Lietuvos Respublikos parlamentas sesijos metu, prie mikrofono ministrė 
pirmininkė Kazimiera Prunskienė.
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Kun. dr. P. Dauknys
veiklos, bet reikia manyti, kad. žinant 
jo neišsenkančią energiją, jis skautavo 
gerai. Nuo 1950 m. priklausė skautų 
akademikų korp. "Vytis" ir lig šiol 
tebeta aktyvus jos narys.

1953 metais Prancūzijoje, Grenob
lyje baigė skautų vadovų kursus. 
Buvodamas Anglijoje 1954 - 1962 
metais kasmet pravesdavo jaun. 
skautų vadovų kurselius. Australi
joje tokius kursus pravedė 1963 
metais jubiliejinėje "Vilniaus" sto
vykloje, Pietų Australijoje. Buvo visos 
eilės kitų skautų vadovų kursų 
instruktorium.

Australijoje 1962 - 1966 metais 
kasmet buvo Adelaidės "Vilniaus" 
tunto skautų dvasios vadovu, nuo 
1968 - Geelongo "Šatrijos" tunto, o 
nuo 1978 m. - Melbourno "Džiugo" 
tunto dvasios vadovas. 1982 - 1984 m. 
ir 1988 - 1990 m. priklausė LSS 
Australijos rajono vadijai, eidamas 
rajono dvasios vadovo pareigas.

1968 m. sausio 11 dieną davė sk. 
vyčio įžodį. 1968-1971 m. - Geelongo 
"Šatrijos" tunto sk. Vyčių "Trijų 
Kryžių" būrelio vadas.

1963 metais pakeltas į paskautlnin- 
kus. 1971 m. - į skaltininkus. 1988 m. - 
į vyr. skautininkus. LSS apdovanotas 
ordinais "Už nuopelnus" (1978 m.), 
"Lelijos" (1983 m.).

Dalyvavo visoje eilėje tunto ir 
rajoninio masto stovyklų, kaip dvasios 
vadovas bei instruktorius. 1968 metais 
vadovavo Melbourno "Džiugo" ir 
Geelongo "Šatrijos" tuntų stovyklai.

Apie Jubiliatą, jo sukakties proga, 
nereikia lieti panegirikų - jo darbai 
liudija už jį.

Ilgiausių metų, Broli Pranai, Dievo, 
Tėvynės ir Artimo tarnyboje. Telai
mina Dievas Tavo dienas!

v.s. B. Žalys
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atrodo, kad šios dvi institucijos abi 
naudingos, negreit sutars ir visos 
anksčiau pasirodžiusios susitarimo 
viltys nublanksta.

Taigi ir studijų savaitėje PLB 
pirmininko dr. V. Bieliausko pareikš
tos mintys nežada gerėjančių santy
kių. Kas kaltas? - reikia gilios 
analizės! Mename, kai Kanadoje, PLB 
seime, išrinkus dr. V. Bieliauskų PLB 
pirmininku, jis pareiškė, kad dirbsiąs 
nuoširdžiai su visais veiksniais, ieško- 
siąs sutarimo, vienybės, o vis tik 
praėjus tiek laiko vienybės nepasieą- 
ta. priešingai - nesutarimai aštrėja.

Po studijų savaitėje pasireiškusio 
nesutarimo, išeivijos spaudoje pasiro
dė ir ELTOS pareiškimas tuo reikalu, 
apkaltinęs PLB pirmininką, norintį 
uždaryti VLIKĄ.

Studijų savaitėje dar kalbas pasakė 
Lietuvos respublikos parlamento narė, 
ekonomistė Liucija-Laima Andrikie
nė, objektyviai vertindama ekonomi
nes reformas ir jų tikslus.

Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininko pavaduotojas K. Motieka 
palietė Lietuvos politinę situaciją, 
nesutarimus su Sovietų sąjunga, sienų 
klausimą, karinės tarnybos atlikimo 
reikalus ir aptarė moratoriumo sunku
mus.

Vilniaus universiteto bibliotekos 
vicedirektorius Algirdas Čaplikas 
kalbėjo apie šios įstaigos sunkumus 
praeityje ir dabartinę padėtį, prašė 
išeivijos lietuvių pagalbos bibliotekai.

Paskaitoje "Sapnas ir realybė" 
politinę Lietuvos ateitį aptarė Vil
niaus universiteto prorektorius Ro
naldas Povilonis.

Poetas Marcelijus Martinaitis nusis
kundė dabartine Lietuvos padėtimi, 
naujai augančia karta ir Vakarų 
valstybių abejingumu ir nenoru paoėti 
Lietuvai.

Kiekvieną rytą vyko dvasinė atgai
va, kur šv. mišias atnašavo Kun. dr. J. 
Jūraitis, kun. K. Gulbinas ir kun. prof. 
T. Ereminas.

Studijų savaitės dienomis buvo 
galima pasigėrėti J. Katilūnaitės ir A. 
Staniulio dailės darbais, u vieną dieną 
Studijų savaitės dalyviai autobusu

® SSL AITAI ®
Lietuvių Skautų Sąjungos suvažia

vimas įvyko rugsėjo 15 - 16 dienomis 
Lietuvių centre Lemont, H.

Rajono vadas gavo sekančio turinio 
pasveikinimą:

LSS Australijos Rajonui -
J.v.s.fll. Vytautui Vaitkui - Sesėms 

ir Broliams!
Skautiško laužo šviesos ir šilumos 

suburti, siunčiame nuoširdžiausius 
sveikinimus Australijos Rajono sesėms 
ir broliams, linkėdami ištvermės 
Lietuviškosios Skautybės idėją sklei
džiant.

Tikime tos idėjos sėkme ir to 
skautiško laužo karščiu, kuris uždega 
tarnauti

DIEVUI - TĖVYNEI - ARTIMUI, 
v.s. Irena Kereltenė 
LSS TP pavaduotoja

v.s.fil. Danutė Eidukienė
ASS Vadijos pirmininkė

v.s. Feliksas šakalys 
Lietuvos Skautų Sąjungos 

Tarybos pirmininkas

v.s.t.n. Stefa Gedgaudienė 
LSS Vyriausia Skautininke 
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apžiūrėjo apylinkes, o laivu paplau
kiojo Keturių Kantonų ežere.

Po įtempto darbo dalyviai turėjo ir 
atgaivos, dalyvaudami "Tėvynės va
landėlėje" kur meninę programą 
atliko prof. V. Landsbergis, paskam
binęs Čiurlionio preliudą. Poetas M. 
Martinaitis skaitė savąją poeziją. 
Pianistė Audronė Kisieliūtė paskam
bino pianinu. Solistė Sigutė Trimkaitė 
padainavo solo keletą dainų. Maloniai 
visus nuteikė aktorės režisierės Dali
jos Mackialienės iš JA V poezijos 
rečitalis, kurį ji atliko su giliu 
įsijautimu ir aktorės talentu.

šioje studijų savaitėje taip pat 
turėjo pasitarimus atskirai PLB Euro
pos pirmininkai, ateitininkai, pedago
gai, Lietuvių Fronto bičiuliai.

ū kaip pažymi išeivijos spauda, 
šioje savaitėje pagrindiniai ir svar
biausieji kalbėtojai buvo Lietuvos 
Auksčiausiosios Tarybos pirmininkas 
prof. V. Landsbergis, Lietuvos atsto
vas Vašingtone ir prie šventojo Sosto 
Stasys Lozoraitis ir Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkas dr. V. 
Bieliauskas.

Savaitei baigiantis Lietuvos atsto
vai su išeivijos LB veikėjais pasirašė 
bendrą komunikatą, kviečiantį vienin
gai dirbti Lietuvos laisvės ir neprik
lausomybės labui. Pasirašiusiųjų tarpe 
nebuvo VLiKO atstovo parašo.

Taip suglaustai atrodo Europos 
Lietuvių studijų savaitės darbai. 
Nežiūrint mažų kibirkštėlių, reikia 
laikyti šias studijas sėkmingomis. 
Nereikėtų jų vengti ir ateityje.

Po šio didžiojo ir gerų galvų 
suiėkimo tebūnie proga ir musų 
veiksniams giliau pamąstyti, pažvelgti 
daugiau į savo veiklą, paieškoti 
bendro kelio didiesiems ir tėvynei 
Lietuvai būtiniems darbams.

Visas asmenines ambicijas pasiliki
me sau, o broliškas visos išeivijos 
sutarimas, ypač dabar, yra būtinas.

Lietuva is okupanto nasrų vaduoja
si pati, ten yra ir vyriausieji, o 
išeivijos pagrindinis darbas - talka vi
sose srityse, neišskiriant ir politinės, 
Lietuvai.

v.s. Gediminas Deveikis
LSB Vyriausias Skautininkas

* LSS Skaučių Seserijos Vyriausia 
Skautininke savo aplinkraštyje dėkoja 
sesėms vadovėms, baigiantis veiklos 
metams:

"Širdinga padėka Jums visoms, 
kurios atidavėte dalį savęs, dalį savo 
lūkesčių ir patirties jaunesnei sesei, 
kurios ištiesėte ranką vyresnei, mokė
jote būti šalia brolio ir rasti jam vietos 
greta kai reikėjo, kurios neužsidarėte 
rate savo svarbių reikalų. Ačiū ir 
Jums, kurios tik iš tolo tegalėjote 
prisidėti padrąsinimu, paskatinimu, 
džiugiu žodžiu. Ačiū už tai, kad tiek 
kartų buvo be priekaištų paklausta - 
kur esi, kas toliau? Ir ačiū, kad 
dalinotės savo rūpesčiais ir džiaugs
mais, siekiais ir abejonėmis - tai yra 
tai, kas riša mus, duoda jėgų ir 
entuziazmo sekančiai dienai".
* "SKAUTUOS" Nr. 11, kurį neseniai 
gavo Rajono Vadas yra pranešama:

"Mieli skautai,
Pranešame, kad "Skautija" siunti

nėjama tik Pirmijos, Tarybos, Seseri
jos, Brolijos ir ASS Vadijų nariams. 
Norintieji gauti "Skautlją" turi užsi
prenumeruoti. Prenumeratos mokestį 

siųsti v.s.fil. A. Pažuoliui adresu: 
7039 So., Maplewood Ave., Chicago, 
IL. 60629, USA".

Rajono vadija tikisi, kad prenume
ratą priims v.s. Jonas Vizbaras

TAUTOS ŠVENTE HOBARTE
Rugsėjo pabaigoje hobartiškiai pa

minėjo Tautos šventę. Rugsėjo 8 - 
tąją minėti mėnesio pabaigoje atrodė 
labai pavėluota, bet taip jau išėjo dėl 
susidėjusių aplinkybių: taip vadinamų 
"Lietuvių namų" savininkai Bonifa
cas ir Hildė Šikšniai buvo išvykę į 
Lietuvą aplankyti giminių ir Hobarto 
lietuviams nebuvo kur susirinkti.

Reikia pasakyti, kad susirinkusieji, 
nežiūrint subruzdimo besidalijant 
įspūdžiais su keliauninkais, kantriai ir 
atidžiai išklausė paskaitininko žodžio. 
Tema buvo gana netikėta ir Hobarte 
dar negirdėta - "Trys Lietuvos 
prezidentai". Kalbėjęs sutrauktai su
pažindino tautiečius su Lietuvos 
prezidentų A. Smetonos, A. Stulgins
kio ir K. Griniaus gyvenimu, siekiais ir 
atliktais darbais, pabrėždamas jų 
aukštą moralę, kilnius idealus ir 
didelės atsakomybės supratimą.

Visiems jiems teko atiduoti tautai 
daugiau negu gauti. Pripratus dabar 
girdėti apie buvusius kitų tautų 
prezidentus ir jų milijonus Šveicarijos 
bankuose, marmuro ir aukso "palo- 
cius", paveikslų kolekcijas, batus, 
rūbus, jachtas ir kadilakus, mūsų vadų 
paprastumas ir kuklumas galėjo ne 
vienam ne tik širdį sugraudinti, bet ir 
pasidžiavimo gyslelę pajudinti. Mūsų 
prezidentai į savo aukštas pareigas 
atėjo beturčiais ir liko beturčiais, nors 
jie galėjo krauti turtus svetimose 
valstybėse. Visiems jiems teko iškęsti 
tremtį, nužeminimą ir kančią, kurią 
tik gražus sugyvenimas šeimoje, 
visiškas abipusis lojalumas lengvino.

Žvelgiant atgal, be priekaištų, su 
atvira širdimi ir pusės šimtmečio

LIETUVOS REKORDAI
Taip, turime ir tokių, kuriuos 

kruopščiai surinko ir sudėjo į vieną 
knygelę Vytautas Navaitis. Knygelėje 
yra aštuoniolika ilgesnių ar trumpes
nių skyrelių, kuriuose aptariami 
įdomiausi Lietuvos gyvenimo faktai. 
Iš knygelės sužinome, kas mes, iš kur, 
kada apie mus pirmą kartą išgirdo 
pasaulis, kuo mes reikšmingi Lietuvai 
ir sau. Pasak archeologų, prietryčių 
Lietuvoje mūsų jau būta X - IX 
tūkstantmetyje prieš mūsų erą. O 
Lietuvos ir lietuvių vardas pirmą sykį 
rašytiniuose šaltiniuose paminėtas 
1009 metų Kvedlinburgo kronikoje. 
Smagu, kad esame prisišlieję prie 
Kuršių marių, gaila tik, kad jų plotas 
smarkiai mažėja: per penkiolika 
paskutinių metų net 26 kvadratiniais 
kilometrais. Pasirodo, Lietuvoje gali 
būti ir labai karšta, ir labai šalta, šit 
1959 metų liepos 13 dieną Varėnoje 
buvo plius 36,8 laipsnio*C, 1956 metų 
vasario 2 dieną Utenoje šaltis 
spūstelėjo net iki 42,9 laipsnio C. 
Daugiausiai lietuvių turi Kazlauskų 
pavardę, Petrauskų ir Stankevičių. 
Na, o Vilniaus Arkikatedros bazilikos 
varpinės bokšto laikrodis, pagal kurio 
signalą per radiją kiekvieną vidurdienį 
tiksliname laiką, mums muša valandas 
nuo 1672 metų lapkričio 12 dienos. 
Tikras Vilniaus laikrodininkų cecho 
meistrų ilgaamžis! Gal nereikėtų 
didžiuotis, bet turime ir bene vieną iš 
trijų aukščiausių pasaulyje kaminų. 
Tai Elektrėnų šiluminės elektrinės 
kaminas, kurio aukštis 250 metrų, 
sveriantis 17 tūkstančių tonų. Gaila, 
kad knygelės autorius nepaminėjo, 
kiek šitas kaminas ir du jo broliai kas

Melbourne.
"Skautijos" prenumerata metams 

tik penki amerikoniški doleriai.
Vy-

Tautos šventės metu skaitęs paskaitą 
Aleksandras Kantvilas.

patirtimi galime suprasti tą tautos ir 
jos vadovų tragediją, kai sukurtas 
valstybės rūmas griuvo ir byrėjo ne 
dėl blogos valios, ne dėl nesugebėjimo, 
bet dėl kitų niekšybės, dviveidiškumo 
ir išdavystės, apie kurią galima būtų 
kalbėti ir dabar savotiškai pasikarto- 
jant. Argi neskauda ir nepikta 
prisiminus pilotišką rankų nusiplovl- 
mą, kai Lietuva šaukėsi pagalbos dar 
taip neseniai, tiesiog šiandien, kai 
prezidentas G. Bush taip kilniai 
piktinasi dėl mažų tautų ir jų laisvės, 
nebijodamas įsivelti net į karą. 
Matomai pigus benzinas, geras bizne- 
lis tegali nušvarinti sąžinę.

Todėl mūsų jausmus gali paglostyti 
tik dar didesnis pasididžiavimas, jei 
pagalvosime, kad ir ketvirtasis mūsų 
naujai atgimusios Lietuvos preziden
tas yra artimas visai tautai ir pilnas 
idealizmo ir pasišventimo.

A. Kantvilas

parą išmeta į orą kenksmingų teršalų. 
Bet kol kas mes tokių rekordų 
neregistruojame, džiaugiamės sugauta 
didžiausia žuvimi, sumedžiotu di
džiausiu briedžiu, surastais didžiau
siais lobiais, seniausia aukštąja mo
kykla - Vilniaus universitetu, lysvėje 
užaugusiu didžiausiu pomidoru, miške 
aptiktu didžiausiu baravyku... čia 
daug visokių dalykų, apibūdinamų 
žodžiais: ilgiausias, sunkiausias, ma
žiausias. lengviausias, seniausias, sto
riausias, ploniausias... Yra čia ir gana 
liūdnų rekordų. Masiškiausi trėmimai 
vyko 1941 - 1952 metais, kai 
tremtiniais tapo 120.926 žmonės, t. y. 
37.362 šeimos. Vien 1948 metų 
gegužės 22 - 27 dienomis iš Lietuvos 
buvo ištremta 39.482 žmonės, t. y. 
11.233 šeimos. Ir visa tai - Lietuva.

Salomėja Cičiškina

XXXXXXXXXXXXXXXXX
TODĖL IR BASAS

Pokario metais kaime vyksta susi
rinkimas dėl pyliavų, mokesčių. Iš 
apskrities atvažiavęs instruktorius 
aiškina, kad dabar grūdų reikės duoti 
valstybei tiek ir tiek, mėsos - tiek ir 
tiek, kiaušinių - tiek ir tiek... Vienas 
žmogus priekinėje eilėje neiškentęs ir 
sako lyg pats sau:

- Na ir spaudžia...
Instruktorius nugirdo - tuoj:
- Kas spaudžia?
Žmogus, norėdamas išsisukti, kad 

neapkaltintų priešiškumu tarybų val
džiai, sako:

- Batas spaudžia.
- Todėl ir basas, kad spaudžia.
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tautos Šventes minėjimai TRUMPAI 
IS VISUR

Rugsėjo 15 dieną latro- 
biečiai S. Šabrlnsko sodyboje 
atšventė dvigubą šventę - 
Tautos šventės minėjimą ir 
savo Seniūnijos trisdešimties 
metų gyvavimo sukaktį. Pa
skaitą nepriklausomybės te
ma skaitė Kazimieras Miel- 
dažys.

Seniūnė Veronika Kože
niauskienė šią latrobiečių 
sukakti įprasmino trumpu 
pranešimu, išvardindama vi
sus buvusius Seniūnijos se
niūnus ir padėkojo buvusiam 
seniūnui Feliksui Sodaičiui 
už atvykimą i šią šventę iš 
Melbourno.

Prie ilgos Seniūnijos veik
tos, pranešė seniūnė, ypatin
gai prisidėjęs poetas Juozas 
Mikštas. Jis visuomet buvo 
minėjimų ruošimo ir progra
mos išpildymo talkininkas, 
susirinkimų sekretorius, bi
bliotekos vedėjas ir t. t.
1980 metais išėjęs į pensiją išvyko į 
Melbourną, kur tvarko garsiąją 
Melbourno lituanistinę biblioteką.

Visada pasiruošęs padėti yra Ser- 
vacijus šabrinskas su šeima. Gražiai 
sutvarkęs vieną pastatą savo sodyboje 
ir kada tik yra reikalas, leidžia 
seniūnijai juo naudotis. Nariams 
mažėjant, tai didelė nauda, nereikia 
nuomoti salės. Po operacijos jo 
sveikata stiprėja, ir tikimasi, neužilgo 
jis vėl bus pilname pajėgume.

Metų bėgyje ir kiti nuolatiniai 
Seniūnijos veikėjai reiškėsi vienu ar 
kitu būdu: J. ir E. Šeštokai, A...ir I. 
šabrinskai, G. Baleišai, i. Bindokai, V. 
ir S. Ališauskai ir iš jaunesnės kartos - 
V. Koženiauskaitė-Rosato ir V. ir P. 
Šabrinskai.

Kiekvienas žmogus, kiekviena ben
drija turi savo minčių ir jausmų lauką. 
Kiekviena apylinkė, Seniūnija ar 
organizacija turi savo aušros dvelki
mą, kosminę energiją, ar kitokiu 
panašiu vardu vadinama.

Kai ramybės šiek tiek pritrūksta 
namuose, jos galima parsivežti iš 
toliau. Nebūna Latrobe Valley seniū
nijoje nei vienos tautinės ar bažnyti
nės šventės minėjimo, kad i Seniūniją 
neatvyktų svečių ir viešnių iš 
Melbourno ir kitų vietovių, net iš 
Lietuvos. Pabuvus tokioj lietuviškoje 
brolijoje supranti, kad lietuviai ir 
nuošalesniame Australijos kampelyje 
išsaugojo tą lietuvybės jausmą, tą 
meilę savo kraštui - per savo išeivijos 
vargą, savo skausmą, galėdami matyti 
Lietuvą tik iš tolo.

Latrobė (upės pavadinimas) slėnis 
randasi Viktorijos alpių papėdėje, 
gražių apylinkių apsuptas, 130 kilo
metrų į rytus nuo Melbourno. Čia 
1948 metais atvyko keturiasdešimt 
jaunų lietuvių vyrų, kurie atliko 
dviejų metų darbo sutartį Yallourno 
rudos anglies kasyklose. Kiek vėliau 
atvykusios bevaikės šeimos apsigyve
no netoliese esančiuose - Moe, 
Marwell, Traralgon, Yaliournir Yallo- 
urn North miesteliuose. Nuo pirmųjų 
kūrimosi metų ten apsigyveno poetas 
Juozas Mikštas platino lietuvišką 
spaudą, rinko aukas Sydnejaus besiku
riančiai Lietuvių Bendruomenei. Su
telkęs virš penkių šimtų knygų, 
įsteigė biblioteką.

Nuo 1953 metų ALB Melbourno 
apylinkės įgaliota. Veronika Kože
niauskienė rinko solidarumo mokestį, 
aukas Tautos fondui ir platino 
"Lietuvio Pasus”.

Atlikę darbo sutartį, daug vyrų

Spalio 13 
automatinių
Egipto parlamento pirmininką Rifaat 
ai Mahgoub, šiam važiuojant automo
biliu Kairo miesto centre. Kartu žuvo 
mašinos vairuotojas ir trys R. ai

Latroblečiai ir svečiai Tautos šventės minėjime, ketvirta iš kairės Latrobe Valley seniiil Mahgoub asmens sargybiniai.
nė Veronika Koženiauskienė, kun. dr. Pranas Dauknys ir Sale seniūnė Elena Eskirtienė.J

išvyko į didmiesčius susirasti tinka
mesnį darbą ir tęsti ar siekti aukštojo 
mokslo, susirasti lietuvaitę žmoną. 
Likusieji, bendradarbiaudami su Salės 
miesto lietuviais ruošė minėjimus, 
šokius, o gautuoju pelnu rėmė spaudą 
ir įvairias organizacijas.

Vyrai {vairiose pareigose, dirbo 
rudos anglies kasyklose, ar čia pat 
esančiose elektros jėgainėse. Mote
rys, atlikusios darbo sutartį, daugu
moje ligoninėse ir viešbučiuose, pasi
likdavo rūpintis tik savo šeomomis.

Plačiai išsiskleidusių lietuvių buvo 
apie 120-130 veikla buvo sunki. 
Nesusitarta steigti lietuvių klubo ar 
prisiglausti prie Australijos lietuvių 
bendruomenės. 1960 metais rugsėjo 11 
dieną sušauktas steigiamasis susirin
kimas ir įsteigta Latrobe Valley 
Seniūnija, priklausanti Australijos 
Lietuvių Bendruomenei. Susirinkimui 
pirmininkavęs K. Kunca-Kuncevičius 
tapo išrinktas pirmuoju Seniūnijos 
seniūnu. Antruoju seniūnu buvo - 
Juozas šeštokas, trečiuoju - Feliksas 
Sodaitis, po jo Viktoras Pleškūnas.

Per trumpą laiką Seniūnija plačiai 
išvystė savo veiklą, i minėjimus iš 
Melbourno buvo kviečiami chorai, 
tautinių šokių grupės. Su paskaitomis 
Krašto valdybos pirmininkai, žymūs 
veikėjai ir svečiai iš užsienio.

Nuo 1972 metų seniūne išrinkta 
Veronika Koženiauskienė, kuri rūpi
nasi Seniūnijos gerbūviu. Kas ją 
stiprina, suteikia jėgų? Ji atstovauja 
Katalikų Federaciją, Tautos fondą ir 
informuoja lietuvių spaudą apie vietos 
įvykius. Daugelį metų ji stengiasi 
garsinti Lietuvos vardą australų 
tarpe: parlamentarams, dvasiškiams, 
organizacijoms dalina knygas, brošiū
ras, renka parašus peticijoms.

Seniūnė Veronika Koženiauskienė 
atstovauja lietuvius Krašto tarybos 
suvažiavimuose. 1988 metais, su kitais 
iš Australijos atstovais, dalyvavo PLB 
Seime Toronte, Kanadoje.

Veronika labai kukli, bet jos vertė 
Seniūnijai tuoj pajunti ten atsidūrus, 
pasikalbėjus su latrobiečiais ir apylin
kių lietuviais. Veik neįmanoma sug
laustai pilnai aptarti ir įvertinti visus 
jos įsipareigojimus. Iš savo individua
lių įsitikinimų perspektyvos pajunti ir 
su pagarba žiūri į taip giliai 
pasišventusią, Lietuvos reikalams, 
moterį.

Maža skaičiumi Seniūnija, vienkar
tinėmis ir metinėmis rirfkliavomis bei 
renginių pelnu remia Vasario 16-tos 
gimnaziją Vokietijoje, lietuvišką 
spaudą, Krašto valdybą, sportininkus, 

Moe miesto surengtose 
tvarko lietuvių skyrių, 
sueigose kalba lietuvos 
Supažindino australus su

§

§

skautus, Tautos Fondą, chorus ir 
kitus.

Seniūnė 
parodose 
Australų 
reikalais, 
tautiniais rūbais, gintaru ir audiniais.

Nužengta geras gabalas plataus 
gruoblėto kelio. Latrobe Valley slėnio 
Seniūnijai ir jos nenuilstamai seniūnei 
Veronikai Koženiauskienei linkime 
ištvermės ir sėkmės žengiant į 
ketvirtą darbo dešimtmetį, belaukiant § 
visiško Lietuvos nepriklausomybės § 
atstatymo. §

Alisa Baltrukonienė §

NEWCASTLE
Šių metų rugsėjo 8 dienos vakare 

St. Peter salėje įvyko Tautos šventės 
minėjimas. Susirinko, palyginus, ne
mažas tautiečių būrys.

Apylinkės valdybos pirmininkas St. § 
Žukas pradėjo minėjimą trumpa § 
prasminga kalba. Programą papildė 
nedidelė moterų "Dainų mėgėjų" 
grupė, kuriai vadovauja St. Žukas, 
akompanuoja Margareta Uionienė.

Pradžioje solo dainavo Zina Zaka- įį 
rauskienė, padainavusi dainą "Dai- § 
nuoju Lietuvą" pagal Justino Marcin- § 
kevičiaus žodžius. Gerai valdomas § 
Zinos sopranas patraukliai atliko § 
gražią ir sudėtingą dainos melodiją. Po £ 
to visa daininkių grupė padainavo ilgą 
ir. originalią lietuvių liaudies dainų 
pynę. Buvo padainuotos M. Petrausko 
"Vakaras", Andrulio "Jojam dieną", 
Žilevičiaus "Atsikėliau anksti rytą", 
J. Čiurlionytės "Pasėjau dobilą" 
dainos, senos liaudies dainos "Mane 
močiutė barė", "Žvengia žirgelis 
lankoj", "Turiu aš vištą", Tallat - 
Kelpšos dainą "Gale lauko toli" ir J. 
švedo dainą "Ei, žirgeli".

Liaudies dainos visada mielos 
lietuvio širdžiai. Dainų pynė buvo 
išklausyta su dideliu malonumu, o kai 
kurie klausytojai neiškentę burzgė 
patylėliais pritardami.

Minėjimo programa baigta Tautos 
Himnu.

Po minėjimo susirinkusieji gurkšnojo 
atsineštus gėrimus, šnekučiavosi, o 
energingiausi šoko, juostelių muzikai 
pritariant. Muziką parūpino V. Kusta. 
Tarp šokančių matės viešnia iš 
Lietuvos Silva Bajoraitė. Valdybos 
narės pravedė loteriją (fantus sunešė 
patys dalyviai), vaišino kava ir 
pyragais. Newcastle lietuviai dar 
nepasiduoda bėgančiam laikui.

V. K.

§
§

§

S
§
§

§

§

Jungtinių Tautų Saugumo Taryba 
pasmerkė Izraeli už smurto veiksmus 
Jeruzalėje, kur policija nušovė 21 
palestinieti ir daugeli sužeidė, šiems 
akmenimis apmėčius žydus maldinin
kus. JAV nepasinaudojo veto teise, 
kad sustabdyti šią prieš Izraeli 
nukreiptą rezoliuciją.

Izraelio vyriauysybė atmetė Jung
tinių Tautų Saugumo Tarybos rezo
liuciją kaip vienašališką ir atsisakė 
kooperuoti su Saugumo Tarybos 
paskirta komisija, siunčiama į Palesti
ną incidento ištyrimui vietoje.

*
dieną keturi teroristai
ginklų ugnimi nužudė

šio nužudymo organizavimu įtari
mas Irako prezidentas Saddam Hu
ssein.

Lebanono krikščionių dešiniojo 
sparno lyderis generolas Michel Aoun, 
su savo armija ilgai kovojęs prieš taip 

§ pat krikščionį prezidentą Elias Hrawi, 
§ Sirijos karo aviacijai ėmus bombar- 
§ duoti jo būstinę rytiniame Beirute, 

staiga kapituliavo.
Pats generolas Aoun prieglobstį 

rado Prancūzijos ambasadoje Beirute.
*

Sulaukęs 72 metų amžiaus, spalio 
14 dieną Niujorke mirė žymus 
kompozitorius ir dirigentas Leonard 

, Bernstein. Vienas iš žinomiausių 
iį kompozitoriaus kūrinių yra "West 
$ Side Story".

■4

Sovietų Sąjungos finansų ministras 
Valentinas Pavlov pareiškė, kad 
Sovietų Sąjungai norint įvykdyti savo 
finansines reformas, teks gauti iš 
užsienio 120 bilijonų dolerių paramos 
paskolomis ar investacijomis.

šiuo metu sovietai užsieniui prasi
skolinę 60 bilijonų dolerių ir vos 
pajėgia išmokėti palūkanas.

Centrinio Sovietų Sąjungos dien
raščio "Pravda" tarnautojai reikalau
ja pašalinti iš einamų pareigų prieš 
metus paskirtą redaktorių, politinio 
biuro narį Ivaną Frolov, kadangi 
pastarasis nesugebąs laikraščio tvar
kyti, esąs didelis arogantas ir nuolat 
įžeidinėja tarnautojus.

*
§ Tarptautinės Žaliųjų organizacijos 
$ "Greenpeace" laivas priplaukė prie 

salų Novąja Zemlla, protestuodamas 
prieš ten planuojamus branduolinių 

| ginklų bandymus. Sovietai ginklu 
įį sulaikė laivą ir suėmė jo įgulą, kas 
įį iššaukė žaliųjų protestus visame 
(į pasaulyje. Po penkių dienų arešto, 
§ laivas ir įgula paleisti.

*
Provoslavų šventovėje, garsiojoje 

Maskvos šv. Vasilijaus katedroje 
pirmą kartą per 70 metų buvo leista 
atlaikyti pamaldas. Po spalio revoliu
cijos katedra buvo paversta muzieju
mi.

■į

*
Lenkijoje suimtas buvęs vidaus 

reikalų ministras generolas Česlovas 
Milevski. Jis apkaltintas, kad prieš eilę 
metų, tuomet eidamas žvalgybos 

§ viršininko pareigas, Vakaruose su- 
§ organizavo agentų tinklą, kuris spe- 
§ cializavosi užpuolimams, apiplėši
mi mams ir finansinėms apgavystėms.
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^SPORTAS
Šaunus Lietuvos

SPORTININKAI

Leščinskas, J. Jaruševičius, J. Poškus, 
A. Vitkūnas,;

po 5 dolerius - Jz. Lapšys, K. 
Vanagienė, A. Visockis, P. Marčins- 
kas, E. Baškus, H. Glažė, A. Gudelis, 
Z. Vabollenė, J. Gylys, Andr. Vitkū
nas;

4,5 dolerio - B. Balsevičius;
4 dolerius - J. Aleksandravičius.
A.a. V. Vosyliui mirus, vietoje 

gėlių:
20 dolerių - B. ir J. Jonavičiai;
10 dolerių - J. Donela.
A.a. Melodle Kirby mirus, vietoje 

gėlių:
20 dolerių - J. Donela;

10 dolerių - J. ir B. Jonavičiai;
Sydnejuje:

20 dolerių - V. Augustlnavičius. 
Melbourne:

100 dolerių - V. Ališauskas;
50 dolerių - B. Prašmutaitė;
10 dolerių - E. Stundžėnas.
Padėkose už ankstyvesnes aukas 

įsivėlė klaida: 20 dolerių auka gauta 
ne iš Z. Stonkaus, bet iš Z. Stankaus. 
Atsiprašome paliestojo.

Visiems aukojusiems Lietuvos tau
tinio olimpinio komiteto vardu reiškiu 
nuoširdžią padėką.

J. Jonavičius 
Atstovas Australijoje

HOBARTE
Po pernai metais neįvykusios sporto 

šventės, sporto klubas "Perkūnas" 
žaidėjų skaičiumi smarkiai sumažėjo, 
tačiau dar gyvuoja, šiuo metu klubo 
vardu krepšinį žaidžia tik dvi vyrų 
komandos ir viena mergaičių koman

da. Klubui vadovauja pirmininkas M. 
Kožikas, sekretorius J. Paškevičius ir 
kasininkas M. Schadock.

Sporto šventėje Melbourne daly
vaus viena vyrų krepšinio komanda.

J. Paškevičius
xaooeeoeeeoeoeoeeoeoeeeeooooeaooooooeeoeeet

SYDNEJUJE
METINIS KLUBO NARIŲ SUSIRINKIMAS

Pirmas is kairės naujas Lietuvos rekordininkas Dainius paviloms, pirmas iš 
dešinės Respublikos čempionas Kęstutis Jezepčikas.

Tado Žebrausko nuotrauka

Derybos sporto klausimais
Tris dienas Maskvoje viešėjo Lietu

vos kūno kultūros ir sporto departa
mento generalinis direktorius Algir
das Raslanas bei "Žalgirio" sporto 
draugijos pirmininkas, Lietuvos tauti
nio olimpinio komiteto vicepreziden
tas Vytas Nėnius. Tarybų Sąjungos 
sostinėje jie susitiko su šios šalies 
valstybinio sporto komiteto bei (vai
rių sporto šakų federacijų vadovais.

Derybų metu buvo kalbama apie 
Lietuvos Respublikos sportininkų ga
limybę dalyvauti atviruose Tarybų 
Sąjungos čempionatuose, atskiromis 
komandomis startuoti Europoje. Deja,

kol kas tarptautinės sporto organiza
cijos mūsų Respublikos sportininkų 
startus derina su TSRS sporto 
federacijomis. Lietuvos ir Tarybų 
Sąjungos sporto vadovai taip pat 
kalbėjosi apie sporto stovyklų rengi
mo perspektyvas, keitimąsi sporto 
inventoriumi. Beje, "stipraus centro" 
atstovai pareiškė neturj jokių preten
zijų l Lietuvos sporto objektų turtą. 
Lietuvos dalyvavimo olimpinėse žai
dynėse klausimai Maskvoje nebuvo 
svarstomi.

ELTA

AUKOS LIETUVOS TAUTINIAM 
OLIMPINIAM KOMITETUI

Kuisys, L. Budrelkai A. Jakutis, S. 
čiplienė, O. Brldžluvlenė, A. Dance- 
vičlus, J. Rupinskas;

2 dolerius - P. Jankuvienė.
Viso - 288 dolerius. Bendroje 

sumoje iš Parapijos tarybos gauta 
634,60 dolerių.

Adelaidėje:
200 dolerių - D. ir S. Urnevičiai;
100 dolerių - P. šatkus;
30 dolerių - P. Andrijaitis;
25 dolerius - R. Dičlūnas;
po 20 dolerių - A. Pečiulis,

Baužienė, J. Stačiūnas, I. Taunys, E. 
Kurauskas, K. Pocius, anoniminis;

po 10 dolerių - V. Vitkūnlenė, S. 
Gusčia, L. palšiūnas, B. Sabeckis, F. 
Adamonis, A. Žilys, P. Bielskis, E.

Adelaidėje:
šv. Kazimiero parapijos ir Caritas 

Ine. surengtų pietų ir loterijos pelnas 
- 364,60 dolerių.

Renginio metu pagal sąrašą aukojo:
100 dolerių - P. Snarskis;
20 dolerių - A. Vlkienė;
po 10 dolerių - kun. J. Petraitis, M. 

Gavėnienė, L. Kazla, B. Kaščiukaltis, 
B. Launlkaltienė, A. Stašaitis, Z. 
Stankus, B. ir E. Dūkai (R. Sidabro 
mirties metinėse), T. ir V. Vasiliaus
kai, A. Ir U. Juciai, V. Vieraitls, V. 
Opulskis;

6 dolerius - L. Staugienė;
po 5 dolerius - J. Sasinlenė, P.

o.

Kviečiame visus j sporto klubo "Varpas" keturiasdešimt metų 
veiklos

JUBILIEJINĮ BALIŲ
kuris (vyks spalio 27 d. (šeštadieni), 7.30 vai. vakaro Lietuvių 
namuose, 50 Errol St., Nth. Melbourne.

Jūsų lauks karšta vakarienė, orkestras ir loterija.
Bilietai - 18 dolerių, pensininkams ir studentams - 15 dolerių. 

Stalus užsisakyti galima pas J. Dagienę telefonu 366 2903 arba pas E. 
Vyšniauskaitę - Stephens telefonu 470 4208.

Susirinkimas įvyko spalio 7 dieną 
Bankstowne. Pradėtas pagerbiant at
sistojimu mirusius klubo narius.

Praėjusio susirinkimo protokolas 
buvo perskaitytas anglų kalba. Toliau 
susirinkimas buvo vedamas tik lietu
vių kalba.

Valdybos pirmininkas J. Karpavi
čius savo pranešime pabrėžė, kad 
salių nuoma ir baro pajamos laike šių 
nuomavimų svetimtaučiams buvo pa
grindinės klubo pajamos. Be jų vargu 
ar klubas būtų išsilaikęs. Iš atliktų 
darbų suminėjo: naujos langų užuo
laidos, laiptų sutvarkymas, naujai 
aptraukta 170 kėdžių, oro vėsintuvų 
ir šaldytuvų pagrindinis pataisymas, 
bilijardo stalų aptrauklmas. Vietoje 
metinio bailaus buvo pravesta loteri
ja, kurios visas pelnas skirtas Lietu
vai.

Pirmininkas padėkojo visiems talki
ninkams. Bare - P. Dunda!, V. 
Gaidžioniui, V. Kazlauskui ir V. 
šneideriul. Už talką raštinėje - S. 
Storuliui, V. Kondrackui ir jo talki
ninkams už ūkinius klubo darbus.

Finansinę klubo padėtį nušvietė L. 
R. Milašas. šie finansiniai metai baigti 
su bendru pelnu 111.530 dolerių (iš 
šios sumos reikėtų atskaityti pajamų 
mokestį sumoje 17.080 dolerių). 
Pelnas padidėjo apie 23 procentus. į šį 
pelną taip pat įeina gautos palūkanos 
55.116 dolerių ir aukos 3.561 doleris. 
Daugumoje dėka išnuomojamų salių 
svetimtaučiams baro apyvarta pakilo 
79.092 doleriais. Pokerio, mašinų 
apyvarta pakilo 6.203 doleriais. Pa
statas ir žemė valstybės yra įvertinta 
(1981 m. gegužės 11 d.) virš 1,3 
milijono dolerių, šiais metais atmokė
tos skolos nariams sumoje 62.341 
dolerio, šiuo metu klubo finansinė 
klubo padėtis gera. Investuotas kapi
talas atsveria turimas skolas nariams.

Balsų skaičiavimo komisijos (Re
turning Officer) pranešimą padarė J. 
Zinkus. Pastebėjo, kad išsiuntlnėjant 
balsavimo lapelius įvyko netikslumų,

Gerbiamas Redaktoriau,
Neseniai Melbourne aerodrome į 

rankas papuolė australiška brošiūra 
apie karantino darbą įvairiomis kalbo
mis, tame tarpe ir lietuvių, išleista 
"Australian Quarantine Service".

Pradėjus skaityti, matosi, kad iš 
anglų į lietuvių kalbą brošiūrą išvertė 
žmogus, nepergeriausiai mokantis lie
tuvių kalbą. Kaip matosi iš pridėtos 
brošiūros klaidų vertime tikrai nesto
kojama.

apie kuriuos buvo pranešta valdybai. 
Valdyba savo posėdyje rugsėjo 24 d. 
nutarė skelbti naujus rinkimus. Buvo 
sudaryta balsavimo lapeliams išsiunti
nėti komisija iš J. Zinkaus, B. Barkaus, 
A. Giniūno, V. Račiūno, B. Žalio.

Visi pranešimai buvo susirinkimo 
priimti.

Klausimuose ir pasiūlymuose buvo 
iškelta:

- Peržiūrėti salės nuomavimo padė
tį. Buvo asmenų nepatenkintų esamu 
stoviu.

- Daugiau sekmadieninių renginių 
klube.Atgaivinti buvusius"TURGUS".

- Kai kurie nariai pasigenda 
greitesnio patarnavimo prie baro.

- Rinkti valdybą po metinio 
susirinkimo. Laike susirinkimo supa
žindinti su kandidatais. Taip pat 
išduoti balsavimo lapelius taupant 
pašto išlaidas.

- Stoka lietuviškų papuošimų 
didžiojoje salėje. Valgyklą tinkamiau 
išpuošti.

Stebint susirinkimo eigą ir narių 
pasisakymus peršasi kelios mintys:

- Klubo finansinė padėtis tvirta ir 
tokią ją reikia tęsti.

- Žiūrėti 1 tolimesnę klubo ateitį. 
Turime įvairių specialistų, gal jie 
ateities mums neatspės, bet gal 
nužvelgs kas mūsų laukia po 5 ar 10 
metų.

- įtraukti jaunimą į klubo veiklą. 
Galbūt net sudaryti pakomitetį ar 
kažką panašaus, kad jie patys jaunimą 
burtų į klubą.

- Narių skaičius šiais metais 511 
(praėjusiais 545). Sumažėjo 34 na
riais. 28 atkrito iš svetimtaučių tarpo. 
O buvo laikai kai juos skaičiuodavome 
šimtais!

Susirinkime dalyvavo 109 nariai 
(pernai tik 76). Susirinkimas išreiškė 
padėką dabartinei valdybai. Baigta 
kukliais užkandėliais ir alučiu.

Sėkmės visiems, kurie dirba!
Akutis

Žmonės, nemokantys gerai abiejų 
kalbų, neturėtų Imtis daryti panašius 
vertimus, nors tai ir galėtų būti jiems 
nenaudinga finansiniai.

Su pagarba 
Alg. Žilinskas 

*
Perskaičius šio laiško autoriaus 

pridėtą minimą gana nedidelės apim
ties brošiūrą, joje rastos 48 grubios 
gramatinės klaidos, jau nekalbant apie 
visai menką stilių.

Red.
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NEWCASTLE DISKUSIJŲ KLUBE
a Paskutinis Newcastle lietuvių Dis 
Į kusijų klubo susirinkimas (vyko Juozo 
Į ir Vandos Česnaičių namuose. Paskal
iui tema "Smurtas ir žiaurumas mūsų 
aplinkoje" skaitė Zina Zakarauskienė.

Paskaitoje buvo nagrinėjami reiški
niai, kurie kaskart vis labiau dominuo 
ja, netgi galima tvirtinti, charakteri
zuoja mūsų laikų gyvenimą. Pripaži
nus, kad smurtas ir žiaurumai visada 
egzistavo žmonijos istorijoje, vis tik 
sunku suprasti kodėl jie labiau paplitę 
Šiandieniniame taip pažangiame pa
saulyje. Jame be paliovos vyksta 
didesni ar mažesni politiniai, rasiniai, 
tautiniai ir net religiniai konfliktai. 
Galingosios priešingų ideologijų val
stybės per paskutinius keturis dešimt
mečius išvengusios dar vieno pasauli
nio karo, slapta palaikė ar net ir 
kurstė tuos konfliktus politiniais 
sumetimais.

Bendruomenių gyvenime bepras
miški užmušinėjimai, prievartavimai, 
jsibrovimai į gyvenvietes ir plėšikavi
mai yra tapę tiesiog kasdieniniais 
reiškiniais. Šeimos gyvenimas, kuris iš 
esmės simbolizuoja saugią užuovėją 
nuo išorinio nesaugaus pasaulio, 
nebegarantuoja to saugumo. Smurtas 
aplamai ir nenormalus mažamečių 
išnaudojimas smarkiai paplitęs. Prieita 
išvados, kad žmogus, nežiūrint jo kitų 
nuostabių laimėjimų, pats netobulėja.

Paskaitoje buvo suminėtos kai 
kurios priežastys ir sąlygos prie 
gyvenimo moralės nusmukime, kitos 
buvo iškeltos diskusijų metu. Pa
grindinė priežastis, vėliau plačiau 
diskutuota, esanti - visiškas autorite
to nuvertinimas, ar visiškas jo 
paneigimas: valdžios (statymų, švie
timo institucijų (taigi mokytojo), 
bažnyčios, tėvų, šalia to prisideda 
visų senųjų, esą netikusių, moralinių 
ir etinių vertybių besąlyginis atmeti
mas, jų vieton geresnių nesukūrus. 
Viso to paneigimai ir iš to kilusi 
kaskart didėjanti socialinė ir moralinė 
suirutė veikia kaip užburtas ratas - 
vienas kitą skatindami. Ir sunku 
išspręsti, kuris yra priežastis, ir kuris

IH'OIBAIRTIE
Nepriklausomos Lietuvos Fondui 

aukojo:
200 dolerių - M. Truchanas;
150 dolerių - G. Kantvilas;
po 100 dolerių - T. Suris, I. ir P. 

Flanagan, A. Taškūnas, H. Juodvalkis.
Lietuvos kariuomenės kūrėjos sa

vanorės Onos Šalkauskienės atmini
mui 100 dolerių aukojo - G. 
Kazoklenė;

po 50 dolerių - A. Viknius, D. 
Gašlūnas;

25 dolerius - D. ir T. Howe;
28 dolerius - E. šiaučiūnaitė;
52,50 dolerių- N.Kantvilienė (tor

tas);
74 dolerius - P. Šiaučiūnas (lipinu- 

kai);
iš viso jau surinkta 2.345 doleriai.

SyiDNIEJIUJIE
Sydnejaus Apylinkės valdybai Tau

tos šventės proga, aukojo:
po 20 dolerių - V. ir J. Zablockiai, 

Iz. Jonaitis, T. Amber;
po 10 dolerių - A. Giniūnas, A. 

Kasiulaltis, V. Račiūnas, B. ir V. 
Barkai, J. Zinkus, K. Butkus, 0. 
Grosienė, V. patašius. K. Asevičius, 
V. Aras, neišskaitoma pavardė;

po 5 dolerius - S. Grybienė, p. 
Antanaitis, E. Badauskienė, J. Grybas, 
A. Lingė, B. Žalys, J. Maksvytis, P.
VISUS KVIEČIAME Į 

POPIETĘ Spalio 28 d.

to išdava. Tokie neigiami reiškiniai, 
kaip benamių jaunuolių ir net vaikų 
augantis skaičius, ekoniminiai neda - 
tekliai, socialinė nelygybė, narkotikų 
vartojimas, baisios naujos ligos ir 
neviltis ugdo skriaudos ir pagiežos 
jausmus, kurie dažnai prasiveržia 
beprasmiu smurtu, iš kitos pusės 
(iškelta diskusijose nuomonė) per
teklius ir persisotinimas taip pat 
skatina visokius iškrypimus, ne vien 
blogos gyvenimo sąlygos. Buvo disku
tuota ir cenzūros panaikinimo kino 
f ilmuose, televizijos programose, lite
ratūroje įtaka bei spaudos ir televizi
jos polinkis pranešinėti apie žmogžu
dystes ir kitus žiaurius įvykius 
pernelyg sensacingai, gilinantis į 
detales.

Peršasi išvada, kad palinkimas į 
smurtą yra žmogui įgimtas ir dėl kurių 
nors priežasčių praradus dvasinę 
pusiausvyrą ir asmeninę discipliną, 
įgimtas žmogaus žiaurumas gali prasi 
veržti į paviršių bet kokiose aplinky
bėse: šeimos gyvenime, darbovietėje, 
sporto aikštėje, demonstracijoje, net 
susidūrus su kaimynu ar niekuo dėtu 
praeiviu. Diskutuojant tai, vienas 
narys suminėjo karinę prievolę kaip 
tinkamą pagrindą asmeninės discipli
nos ugdymui ir tuo pačiu natūralų 
agresyvumo laidą.

Paskaitoje buvo paminėta, kad 
nusikaltėliai šiandieniniame gyvenime 
kaskart jaunesnio amžiaus ir abiejų 
lyčių. Sąryšyje su tuo buvo diskutuo
jami įvesti nauji šeimos įstatymai (t.v. 
"family laws"), kurie, nežiūrint gerų 
intencijų, praktiniame gyvenime tik
tai prisideda prie tėvų autoriteto 
nuvertinimo. Vieno nario nuomone, 
anglosaksų kultūra, kuri dominuoja 
nūdieniame pasaulyje, perdeda žmo
gaus asmeninės laisvės idėją.

Diskusijos šiame susirinkime buvo 
nepaprastai ilgos, įdomios ir aktualios.

Sekantis susirinkimas įvyks spalio 
mėn. 21 d. pas Stasį Žuką, kuris 
skaitys paskaitą.

Viktorija Kristensen 
Diskusijų klubo korespondentė

Donlelienė, N. N., neišskaitoma 
pavardė, neišskaitoma pavardė, S. 
Norvilaitis, B. Roplenė, P. Laurinaitis.

Dėkojame aukojusiems.
J. Mickienė

Sydnejaus Apylinkės valdyba

NAUJA TVARKA 
PRAŠANT PAGALBOS

Kad pagreitinti ir patobulinti pra
šymų eigą, Fondo valdyba paruošė 
anketą, kurią privaloma užpildyti 
individualiai ar organizacijoms, pra
šant paramos iš Australijos Lietuvių 
Fondo.

Šios anketos gaunamos iš ALF 
įgaliotinių, arba tiesiogiai iš ALF 
valdybos, P.O. Box 11, North Mel
bourne, Vic. 3051.

ALF įgaliotiniai šiuo metu yra: 
Adelaidėje - A. Zamoiskis, Canberro- 
je - J. Kovalskis, Geelonge - A. 
Obeliūnas, Hobarte - J. Paškevičius, 
Melbourne - J. Meiliūnas (vyresn.), 
Perthe - dr. prof. Z. Budrikis, 
Sydnejuje - B. Stašionis, Wollongonge 
- M. Gailiūnas.

Arūnas Staugaitis - sekretorius

NAUDINGA žinoti
Kai kitam ką pasakai jo paties 

labui — tai patarimas. Kai kitas 
tau ką pasako tavo paties labui 
— tai kišimasis.
„MUSĘ PASTOGES“

MALDOS, IŠMALDOS IR ATLAIDAI 
UŽ MIRUSIUS

Bažnyčia Visų šventųjų švente, 
kuri visuomet yra minima lapkričio 1 
dieną ir Vėlinėmis, kurios visuomet 
minimos lapkričio 2 dieną mūsų mintis 
ir maldas ypatingai nukreipia už 
mirusius.

Lietuvoje buvo gražus paprotys,
per tas šventes buvo duodamos aukos 
arba išmaldos ir vargšams, kad jie 
pasimelstų už mirusius. Labai tiktų, 
kad ir mes palaikytume tradicijas ir už 
mirusius aukotume šalpos organizaci
joms arba misijoms, o ypač 
Religinei Šalpai. Dar kitas 
pamaldus paprotys buvo šv. 
aukojimas už savo mirusius.

Amerikoje per Vėlines dabar prak 
tikuojama sudėtinės mišios visų auko
jusių intencija, bet čia nelabai tas 
prigijo, gal trūksta daugiau paaiškini-

mūsų 
labai 

Mišių

A. t A. Vytautui Vosyliui
mirus, jo žmonai J. Vosylienei ir visiems giminėms bei artimiesiems 
reiškiame gilią užuojautą ir, prisimindami jį, kartu liūdime.

Melbourne kanklių ansamblis "Kanklės'

A. t A. Vytautui Vosyliui
mirus, jo žmoną Jovytą, dukrą ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdime.

Vincė ir Pranas Antanaičiai

A. t A. Liudui Volodkai
staiga mirus, jo broliui Česlovui,-Anelei Volodkienei. dukroms Birutei 
ir Liucijai, sūnums Petrui ir Povilui, broliams Lietuvoje, žentams, 
anūkams ir visiems artimiesiems reiškiame gilią užuojautą ir kartu 
liūdime.

Geelongo Lietuvių Sąjungos 
klubo valdyba ir nariai

A. t A. Liudui Volodkai
mirus, jo žmonai Anelei, broliui "Vyčio" garbės nariui Česlovui, 
dukroms Birutei ir Liucijai bei šeimoms ir sūnums Petrui ir Povilui 
reiškiame užuojautą.

Geelongo lsK "Vytis" valdyba

VISŲ DALYKŲ ATNAUJINIMO LAIKAI
Švento rasto apmokamas skelbimas

Pamąstyk, Kokios permainos įvyKs 
Kartu su mirties sunaikinimu! Pagal
vok, kokios permainos įvyks dėlto, kad 
daugiau nebebus karo. įsivaizduok, 
kokios permainos įvyks dėlto, kad 
žmonės išmoks pažinti ir mylėti bei 
ištikimai tarnauti tiKrąjam Dievui. 
Pamąstyk, Kaip malonu bus kuomet 
meilė užims sau mylimo vietą, ir 
Kuomet kieKvienas žmogaus darbas 
dus tikrosios meilės pradėtas!

Pagalvok, Kokios permainos turės 
įvykti. Kuomet žmonėms nėbereiKes 
ilgiau manyti ir planuoti apie mirtį. 
Kuomet ties jais atsivers amžinos 
linksmybės durys ir kuomet jau 
nebereiKės manyti apie kelis trumpo ir 
vargino gyvenimo metus, apie metus. 
Kuriuose galima rasti visai nedaug 
laimės, atilsio, bet daug apsivylimų ir 
sielvarto. Aroa, Kalbėdamas apie tuos 
dalyKus įkvėptojo Dievo pranašo 
žodžiais, mes galime pasaKyti. kaa 
tais laikais: "Dievas nušluostys kiek
vieną ašarą nuo jų akių: nes nebus 
daugiau mirties, nei sielvarto, nei 
dejavimo, nei skausmo daugiau nebe
Mylį tiesą literatūrą gausite veltui. Rašykite: P. Bašinskas, 363 
Spring Hill, Brisbane City, 4000 Qld.
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mo, arba, kad Vėlinėse neįmanoma 
suorganizuoti lietuviškų pamaldų.

Bet yra galimybė aukoti šv. Mišias 
asmeniškai, ypač už savo artimuosius, 
kuriuos laidodami su ašaromis karto
jame - "mes niekada nepamiršime 
maldose", - bet, deja, tas užmiršimas
yra tiesiog bauginantis!..

Kalbant įvairias maldas ar aukojant 
aukas už mirusius galima gauti ir 
atlaidus, kurie suteikiami Bažnyčios. 
Nebūtina žinoti visas detales, o tik 
padaryti intenciją: "Noriu laimėti ir 
atlaidus, kurie paskirti už mirusių 
sielas skaistykloje!"

Apie visuotinius atlaidus skaitykite 
pranešime apie mirusių paminėjimą. 
"Amžiną atilsį duok mirusiems, Vieš
patie!"

Prelatas P. Butkus 

bus; nes pirmesnieji dalykai praėjo”. - 
Apr. 21:4.

Negalima! Ne, brolau, nė vienas iš 
tų dalykų nėra negalimas Dievui. 
Mums tie dalykai gali atrodyti 
negalimais, nes mes nieko panašaus 
nesame matę. Daugelį metų atgal mes 
beveik visi būtume galėję greit 
pasakyti. Kad radijo buvo negalimas 
dalykas: bet dabar mes žinome, kad 
buvo ne taip. Pati gyvybė yra mums 
negalimas dalykas, nes mes pilnai 
nesuprantame, kas yra gyvybė. Kame 
yra išmintingieji, kurie galėtų išaiš
kinti mums širdies plakimą? Nėra 
nevieno! Tačiau Dievas. Sutvertojas. 
sutvėrė širdį ir sutvarkė jos plakimą, 
ir tas pats Dievas turi galios 
sugrąžinti širdies plakimą dvidešim
čiai bilionų žmonių krūtinėse, kurios 
kitados stabtelėdamos pulsavo turė
damos tik menką gyvybės saiką, ir 
pagaliau pasidavė mirties rūstybei, 
dėlto kad Dievo teisingumas buvo 
nutaręs, kad joks netobulas sutvėri
mas neturi teisės gyventi per amžius.

Gregory Trc.,

1990.10.22. pusi. 7
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Informacija
AUKOS

„Mūsų Pastogei“ aukojo
S. Radzevičius N.S.W. $50
Mrs. M. Vilkaitis A.C.T. $25
P- Sulys Qld. $10
J. Petraitis Tas. $20
B. Straukas s. A. . $5

HOBARTE
Vėlinių proga, Hobarto lietuviai 

kviečiami prisiminti ir pagerbti savo 
mirusius ir artimuosius, lapkričio 3 
dieną, šeštadieni, 8 vai. vakare, H. ir 
B. Šikšnių patalpose.

43 Easton Avenue, Moonah West. 
Hobarto Apylinkės valdyba 

Ramūnas Tarvydas

Australijos Lietuvių Bendruomenės 
Krašto Tarybos atstovais nuo Tasma
nijos išrinkti ir dalyvaus suvažiavime 
Aleksandras ir Nina Kantvilai.

i Tautos šventės minėjimą Hobarte 
susirinko apie 40 vietos lietuvių ir 
keletas svečių.

Minėjimą atidarė pirmininkas Ra
mūnas Tarvydas. Gerai paruoštą 
paskaitą apie tris Lietuvos preziden
tus skaitė Aleksandras Kantvilas.

J. Paškevičius

SYDNEJUJE
sydnejaus Apylinkės narių metinia

me visuotiniame susirinkime spalio 14 
dieną išrinkti žemiau išvardinti atsto
vai į ALB Krašto Tarybą 1991 - 1992 
metų kadencijai:

K. Ankus,
V. Augustinavlčius,
B. Bankus,
D. Bartkevičienė,
J. Červlnas,
A. Kramillus,
J. Reisgytė - Fraser,
A. Reisgys.
M. Reisgienė,
dr. A. Viliūnas,
B. Žalys.
Kandidatai: J. Kedysir M. Zakaras.

ALB Sydnejaus Apylinkės 
valdyba

SPALIS ROŽANČIAUS MENUO

Per visą spalio mėnesį ypatingai 
kalbėkime Marijos rožančių - šeimose 
ar privačiai ir aukokime už Lietuvą, 
kaip pagalbą jos laisvės kovose.

MIRUSIŲJŲ ATMINIMUI
Artėja Visi šventieji ir Vėlinės. 

Prisiminkime savo mirusius bei žuvu
sius už Tėvynę.

Kad išvengtume mašinų susigrūdi
mo lapkričio 4 d. Rookwood kapinėse, 
mes pamaldos už mirusius ir kapinių 
lankymas vyks jau sekmadienį, spalio 
28 dieną.

PAMALDOS UŽ MIRUSIUS
Spalio 28 dieną (sekmadienį) gedu

lingos pamaldos už mirusius parapijoje 
bei Tėvynėje ir Tremtyje vyks St. 
Joachims bažnyčioje Lidcombe 11.30 
vai. Pamaldose giedos "Dainos" cho
ras.

PRIE MIRUSIŲ KAPŲ
Tuojau po šv. Mišių spalio 28 dieną 

Sydney Lietuvių kapinėse Rookwood 
bus aplankomi mirusieji, čia susikaupę 
maldomis ir giesmėmis prisiminsime 
savo mirusius. Papuošklme kapus 
žvakėmis ir gėlėmis.

ATLAIDAI UŽ MIRUSIUS
Spalio 28 d. (sekmadienį) - lapkri

čio 1 d. Visų šventųjų ir lapkričio 2 d. 
Vėlinėse bei sekantį sekmadienį, 
lapkričio 4 dieną galima gauti atlaidus 
už mirusius: lankant bažnyčią ar 
koplyčią sukalbėti "Tėve mūsų", 
"Tikiu į Dievą Tėvą" ir pasimelsti 
švento Tėvo intencija, priimti šv. 
Komuniją ir atlikti išpažintį laike 
dviejų savaičių. Visuotinius atlaidus 
galima gauti tik vieną kartą, ypač 
aukojant už vieną mirusį. Ypatingai 
šiame mirusių paminėjimo mėnesyje 
tinka prisiminti šv. Mišiomis.

Prelatas P. Butkus

MELBOURNE
Spalio mėn. 28 dieną, sekmadienį, 2 

vai. po pietų Lietuvių namų Jubilie
jinėje salėje bus rodoma šiais metais 
Lietuvoje vykusios Dainų ir Tautinių 
šokių šventės vaizdajuostė.

Socialinės Globos Moterų 
Draugija
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SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

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

Klubas atidarytas
Pirmadieniais 5 v. v. - 10.30 v. v.
Antradieniais
Trečiadieniais

klubas uždarytas
5 v. v. - 10.30 v. v.

Ketvirtadieniais 5 v. v. - 11.00 v. v.
Penktadieniais 4 v. v. - 12.00 v. v.
Šeštadieniais 11 v. ryto - 1.00 nakties
Sekmadieniais 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.
SESTADIENIAIS nuo 1 iki 3 vai. p. p.

KLUBO VALDYBOS RINKIMAI

Pranešame, kad balsavimo lapeliai (geltoni) turi būti grąžinti 
Returning Officer iki spalio mėnesio 28 dienos.
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Šeimos sekmadienis 
iesmine

Sydnejaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugija ruošia savo, 
metinę iešminę Sodyboje lapkričio mėn. 4 dieną (sekmadienį), 12 vai.

Visus mielus tautiečius kviečiame apsilankyti Lietuvių Sodyboje 
Engadinėje. Praleisti popietę gražioje Sodybos aplinkoje. Pasivaišinti 
skaniais Moterų Draugijos ruošiamais lietuviškais patiekalais ir 
pasigėrėti įdomia programa.

Taip pat bus laimės šulinys, kuriame galėsite Išbandyti savo laimę.
Lauksime visųl

Sydnejaus Lietuvių Moterų Socialinės
Globos Draugijos valdyba
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„MCSĘJ PASTOGES“ POPIETE
B Sekmadienį, spalio 28 d., 3 vai. po pietų ta
U Lietuvių namuose Bankstowne
§ LIETUVIS K OS SRAUDOS jį[ĮVERTINIMAS — DISKUSIJOS

Kritiškus įvertinimus pateiks prof. dr. V. Doniela ir E. Lašaitis. I 
[Gynėjų pusėje - V. Patašius ir B. Žalys.

“Mūsų Pastogės" redaktoriaus V. Augustinavičiaus žodis. 
Moderatoriai S. Skorulis ir K. Protas.

_ Bus progos dalyviams pasisakyti ir dalyvauti diskusijose. p

MENINĘ DALI ATLIEKA, 
KIVERIO VADOVAUJAMAS, E 

"PEN KETU K AS" .

"MŪSŲ PASTOGES" E
LOTERIJOS TRAUKIMAS.

LB SPAUDOS SĄJUNGOS VALDYBA !
------ lEK----- '—a tai-------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------ih
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ATPIGINTOS KELIONES
DABAR PATS LAIKAS KELIAUTI KAI KAIN 0S SUMAŽINTOS. 

KREIPKITĖS į MUS DĖL KELIONIŲ UŽSAKYMO IR SVEČIŲ 
IŠKVIETIMO DOKUMENTŲ SUDARYMO. 
Skambinkite į Xanas dėl datos pasimatymui.

AUSTRALIJA - VILNIUS 
VILNIUS - AUSTRALIJA

1. Tiesioginė kelionė Aeroflotu - nuo 1.775 dolerių, įskaitant
Maskva - Vilnius, Vilnius - Maskva.

2. THAI ir SAS per Kopenhagą - Rygą - nuo 2.030 dolerių.
3. QANTAS ir FINAIR per Helsinkį - nuo 2.520 dolerių, įskaitant

kelionę laivu Helsinkis r Talinas.
4. Kelionė apie pasaulį, įskaitant Vilnių ir JAV, - nuo 2520 dolerių.
Gimines galite sutikti Rygoje, Taline ar traukiniu vykti į Vilnių.

SUSTOJIME BANGKOKE
Pirmos klasės viešbučiai sumažintomis kainomis.Dviviečiai kambariai 

vienai nakvynei kainuoja 58 dolerius.
SKANDINAVIJOS ATOSTOGOS

Suderinkite kelionę į Lietuvą su atostogomis Skandinavijoje.
Šiai kelionei mes siūlome puikias sąlygas.

Sydnejuje skambinti Jean telefonu 262 1144.
Melbourne skambinti Jayne telefonu 600 0299.

EASTERN EUROPE TRAVEL BUREAU
NSW, 75 King St., 5th FL, Sydney.

Vic., 343 Little Collins St., 3rd Fl., Melbourne.
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