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V. LANDSBERGIS IŠVYKO I JAV
Lietuvos Respublikos Aukščiausio

sios Tarybos pirmnininkas Vytautas 
Landsbergis gegužės 5 dieną išvyko 
dešimties dienų vizitui į Jungtines 
Amerikos Valstijas. Prieš išvykdamas, 
V. Landsbergis Parlamento posėdyje 
padarė pranešimą apie Lietuvos 
Respublikos vidaus ir tarptautiną 
padėti. Pasak V. Landsbergio, Vakarų 
šalys vis geriau supranta, kad Baltijos 
valstybių kelias i nepriklausomybę 
gali būti tiesiausias per tarptautinius, 
daugiašalius forumus. Vien raginti 
baltijlečius derėtis su Maskva, kaip 
anksčiau darė Vakarai, yra tolygu 
rankų nustplovimui, kalbėjo V. Lands
bergis. Jo nuomone, realių poslinkių 
Lietuvos laisvės byloje galima pasiek
ti tik bendradarbiaujant svarbiau
sioms Rytų ir Vakarų jėgoms. Lietuva 
ne kartą prašė Tarybų Sąjungos 
prezidentą M. Gorbačiovą suteikti jo 
sudarytai delegacijai (galiojimus vesti 
tikras tarpvalstybines derybas, tačiau 
jis to iki šiol dar nepadarė. Antrasis 
Lietuvos Respublikos lr TSRS delega
cijų susitikimas, kuris turėjo Įvykti 
balandžio- mėnesio gale ar gegužės 
mėnesio pradžioje, iki šiol neįvyko ir 
nežinia, kada Įvyks. Sunku išvengti 
Įspūdžio, kad Kremlius nenori derybų 
dėl nepriklausomybės ir stengiasi 
visaip jas užvilkinti.

Kaip pastebėjo savo pranešime 
Parlamentui V. Landsbergis, visą 
Lietuvos politinę padėti tiek išorinę, 
tiek viduje - lemia tai, kas Įvyko 
sausio mėnesi Vilniuje. Pasaulis žiūrė
jo j Lietuvą ir matė tai, ko nematė 
1940 metais. Tarptautinė reakcija ( 
TSRS smurtą buvo didžiulė, ir tai 
viena iš priežasčių, kodėl planas 
nuversti Lietuvos vyriausybę nebuvo 
iki galo (vykdytas. Lietuvos žmonės 
niekada nepamirš, kas tomis dienomis 
buvo išgyventa.

V. Landsbergis taip pat supažindino 
Lietuvos Respublikos Parlamentą su 
savo viešnagės Jungtinėse Amerikos 
Valstijose programa. Antradieni, ge
gužės 7 dieną jis ir Latvijos bei Estijos 
ministrai pirmininkai pateiks liudiji
mus Amerikos kongreso Helsinkio 
komisijai apie įvykius Baltijos kraš
tuose. Sekančią dieną, trečiadieni, 
gegužės 8 dieną, 11 vai. ryto 
Baltuosiuose rūmuose V. Landsbergis 
turi susitikti su Jungtinių Amerikos 
Valstijų prezidentu G. Bush. Susitiki
me galbūt dalyvaus ir JAV užsienio 
reikalų ministras J. Baker.

V. Landsbergis sakė, kad su 
Amerikos prezidentu Jis kalbėsiąs apie 
naujos ir konkretesnės pagalbos 
Lietuvai formas. Žinoma, ar toks 
susitikimas (vyks, priklausys nuo 
prezidento G. Bush sveikatos stovio. 
Taip pat planuojami V. Landsbergio 
susitikimai ir su visa eile kitų Įtakingų 
Amerikos politikų. V. Landsbergis 
savo kalboje pažymėjo, kad Jungtinių 
Amerikos Valstijų administracija pa
skutiniu laiku pakeitė savo politini 
žodyną, kalbėdama apie Baltijos 

valstybių nepriklausomybę. Šis klau
simas dabar jau traktuojamas, kaip 
regioninė problema, kurią reikia 
Išspręsti.

Šeštadieni, gegužės 11 dieną, 
Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininkas V. Landsbergis 
atvyksta 1 C ikagą ir dalyvaus ceremo
nijoje Lojolos universitete, kur jam 
bus suteiktas garbės daktaro laipsnis. 
Sekančią dieną V. Landsbergis susi
tiks su (vairių lietuviškų organizacijų 
vadovais ir Čikagos lietuvių bendruo
mene. Gegužės 13 dieną Jis skrenda ( 
Vermontą, kur dalyvaus ekonomikos 
klausimų konferencijoje su amerikie
čių biznieriais. Sekančią dieną V. 
Landsbergis grįžta ( Čikagą. Čia vyks 
susitikimas su didžiųjų Amerikos 
televizijos stočių naujienų redakto
riais bei dviejų didžiųjų Čikagos 
dienraščių "Chicago Tribune" ir "The 
Sun - Times" redakciniais kolekty
vais. Tos pačios dienos vakare jis 
dalyvaus fondo "Dovana Lietuvai" 
vajuje. Gegužės 15 dieną V. Lands
bergis tikisi susitikti su Ilinojaus 
valstijos gubernatorium Edgar ir 
Čikagos burmistru Daley. Vakare 
(vyks spaudos konferencija ir Lietuvių 
muzikos festivalio atidarymas. Gegu
žės 16 dieną V. Landsbergis išskrenda 
1 Lietuvą.

Tokia vizito i Jungtines Amerikos 
Valstijas programa buvo paskelbta 
prieš išvykstant V. Landsbergiui. Dėl 
susidariusių atitinkamų aplinkybių, ji 
gali būti pakeista, tačiau tai jokiu 
būdu nesumažins šio vizito svarbos, 
kuris koordinuojamas kartu su Latvi
jos ir Estijos vadovais.

MITINGAS VINGIO PARKE
Šeštadieni, gegužės 4 dieną Vil

niaus Vingio parke (vyko masinis 
mitingas, kuriame buvo aptarta da
bartinė padėtis Lietuvoje. Ši mitingą 
organizavo Lietuvos sąjūdis lr jo 
tikslas buvo - aptarti su Lietuvos 
žmonėmis kaip geriausiai atlaikyti 
ekonomini Maskvos spaudimą, bloka
dos grėsmę, kaip apsaugoti Lietuvos 
jaunimą nuo grobimo 1 tarybinę 
armiją, kaip priešintis, jei (vyktų 
atvira agresija, kaip laikytis kitų 
pavojų akivaizdoje.

1 mitingą susirinko šimtatūkstanti
nė minia, atstovai iš Vilniaus ir kitų 
Lietuvos vietovių. Mitinge kalbėjęs 
Lietuvos sąjūdžio Seimo tarybos 
pirmininkas Juozas Tumelis pabrėžė, 
kad "mes čia susirinkome ne pulti ar 
smerkti ką nors, bet pozityviai aptarti 
padėtį. Iki šiol bandėme (veikti 
sistemą", sakė jis, "bet ji veikia i mus. 
Dabar svarbiausias mūsų uždavinys 
yra (veikti tą mums primestą sitemą". 
J. Tumelis pabrėžė, kad per Lietuvą 
šliaužia nauja okupacija, kyla naujos 
ekonominės blokados grėsmė.

Nugelta į 2 pusi.

MIRĖ JUOZAS URBŠYS

Naktį, 1S balandžio 30 ( gegužės 1 
dieną, sulaukęs 95 metų, Kaune 
amžinai užmerkė akis paskutinis 
Nepriklausomos Lietuvos užsienio 
reikalų ministras Juozas Urbšys. Jis 
buvo vienas iš nedaugelio senosios 
kartos Lietuvos veikėjų, dar savo 
akimis mačiusių kraštą atgaunanti 
savo valstybingumą, kurio laisvei jis 
atidavė visą savo gyvenimą.

Gimęs 1896 metais Šateiniuose, 
Kėdainių apskrityje, Juozas Urbšys 
1914 metais baigė Panevėžio realinę 
mokyklą ir (stojo ( Čiugujevo karo 
mokyklą Rusijoje, kurią po trijų metų 
baigė. Karui pasibaigus, gr(žo ( 
Lietuvą ir dalyvavo kovose už jos 
nepriklausomybę. Nepriklausomybės 
kovoms pasibaigus, J. Urbšys kapitono 
laipsniu išėjo atsargon ir perėjo dirbti 
( užsienio reikalų ministeriją. Nuo 
1922 iki 1934 metų jis ėjo atsakingas 
pareigas Lietuvos atstovybėse Berly
ne, Paryžiuje ir Rygoje. Po to gr(žo ( 
Lietuvą ir buvo paskirtas užsienio 
reikalų ministerijos politikos departa
mento direktoriumi.

Nuo 1938 iki 1940 metų, sunkiau
siais Lietuvai laikais, Juozas Urbšys 
ėjo užsienio reikalų ministro pareigas 
trijų ministrų pirmininkų kabinetuo
se. Bolševikams okupavus Lietuvą, Jis 
su žmona buvo ištremtas ( Tarybų 
Sąjungą ir tik po Stalino mirties Jam 
buvo leista grįžti ( Lietuvą. Tremties 
nepalaužtas Juozas Urbšys turėjo 
laimės dalyvauti laisvės sąjūdžio 
gimime, patarti pirmiesiems atgims
tančios Lietuvos vadovams, savo 
akimis pamatyti Vilniaus pilies bokšte 

vėl plevėsuojančią trispalvę ir, paga
liau, pasitraukiant prie jo buto ilgai 
stovėjusi okupanto tanką.

Juozas Urbšys tęsė gilias inteligen
tiškosios Lietuvos vyriausybės tradi
cijas. Jis bendradarbiavo Nepriklau
somos Lietuvos spaudoje, daug rašė 
užsienio politikos klausimais, vertė 
pasaulinę grožinę literatūrą (lietuvių 
kalbą. Gr(žęs ( Lietuvą, po šešiolikos 
metų praleistų bolševikiniuose kalėji
muose ir tremtyje, Juozas Urbšys 
aktyviai neslreiškė visuomeniniame 
gyvenime. Tačiau paklaustas, neatsi
sakydavo pareikšti savo nuomonę, 
sutelkti patarimus politiniais klausi
mais. Pasikliaudamas gera atmintimi, 
Jis užrašė savo atsiminimus nuo 1939 
iki 1956 metų, kurie 1987 metais buvo 
išleisti nedidelės apimties knygele, 
pavadinta "Lietuva ir Tarybų Sąjunga 
lemtingaisiais Lietuvai 1939 - 1940 
metais".

Juozo Urbšio laidotuvėms buvo 
sudaryta komisija, kuriai vadovavo 
dabartinis Lietuvos Respublikos už
sienio reikalų ministras Algirdas 
Saudargas. Velionio karstas su palai
kais dvi dienas stovėjo Vytauto 
Didžiojo karo muziejuje Kaune, kad su 
Juo galėtų atsisveikinti Lietuvos 
žmonės. Po gedulingų mišių Kauno 
katedroje bazilikoje, Juozas Urbšys 
gegužės 4 dieną buvo palaidotas 
Petrašiūnų kapinėse. Paskutini Nepri
klausomos Lietuvos ministrą ( amžino 
poilsio vietą palydėjo vyriausybės 
nariai, visuomenės veikėjai ir tūks
tančiai kauniečių.
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V. LANDSBERGIS IŠVYKO I JAV SIMBOLIAI NUSTELBIA REALYBĘ
Atkelta iš 1 pusi.

Mitinge taip pat kalbėjo Lietuvos 
Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininkas V. Landsbergis, kuris savo 
kalboje retoriškai paklausė susirinku
sių: "Klek ilgai dar kęsime tarybinių 
jėgų smurtų?" V. Landsbergis pažy
mėjo, kad vieninga didelio skaičiaus 
neginkluotų žmonių akcija gali būti 
galinga jėga, jei yra tinkamai panau
dota. Jis ragino Lietuvos gyventojus 
kurti naujus pasipriešinimo okupan
tams būdus. į jo klausimų, ar Lietuvos 
žmonės priešinsis, jei okupantai užda
rys vakarines Lietuvos sienas, mitingo 
dalyviai atsakė galingu "TAIP!" ir 
skandavo "Lietuva! Lietuva! Lietu
va!" V. Landsbergis savo kalboje taip 
pat pažymėjo, kad keičiasi didžiųjų 
Vakarų valstybių požiūris 1 Baltijos 
kraštus, kad Jungtinėse Amerikos 
Valstijose ruošiama nauja rezoliucija, 
raginanti vyriausybę pripažinti Balti
jos valstybes nepriklausomomis.

LIETUVOS INTELIGENTŲ 
LAIŠKAS M. GORBAČIOVUI
237 žinomi Lietuvos mokslininkai, 

rašytojai, žurnalistai ir kultūros 
veikėjai praėjusių savaitę laišku 
kreipėsi į TSRS prezidentų M. 
Gorbačiovų, reikalaudami gražinti 
užgrobtuosius Spaudos rūmus. Radijo 
ir televizijos centrų, Televizijos 
bokštų Lietuvos Respublikos vyriau
sybei. Lietuvos inteligentų kreipimųsi 
balandžio 26 dienų M. Gorbačiovui 
asmeniškai įteikė akademikas Vytau

PRANEŠIMAS
ALB Krašto vaidybai pageidaujant., pranešu visuomenės dėmesiui, kad 1990 

metų rugsėjo 21 dienų Isolde ,I;v.Poželaitė - Davis iš Lietuvos Respublikos 
kultūros ir švietimo ministro D. Kuolio gavo sekančio turinio įgaliojimą:

ĮGALIOJIMAS
Ponia isolda 1. Poželailė Davis yra Lietuvos Respublikos ir švietimo 

ministerijos Ryšių su tautiečiais sektoriaus tarybos narė. Ji yra įgaliota 
atstovauti ministeriją Australijos valstybinėse įstaigose, sprendžiant. Lietuvos 
- Australijos bendradarbiavimo švietimo srityje klausimus.

Ministras D. Kuolys
(parašas ir antspaudas)

Raštas išduotas dviem egzemplioriais, lietuvių ir anglų kalbomis. Kaip 
daugumai Australijos lietuvių jau yra žinoma. I. I. Poželaitė - Davis padarė 
konkretų įnašų Lietuvos Respublikos švietimo pastangose, tam paaukodama 
savo laikų ir patirtį. Neabejoju, kad išreikšiu daugelio nuomonę, palinkėdamas 
Jai visokeriopos sėkmės Jos numatytame tolimesniame švietimo darbe 
Lietuvoje.

Dr. Algis Kabaila
Lietuvos Respublikos Atstovas Australijoje

AUSTRALUOS LIETUVIŲ DIENOS
XVII sios Australijos Lietuvių 

Dienos įvyks Sydnejuje 1992 metų 
gruodžio 26 31 dienomis. A J.B
Sydnejaus Apylinkės vaidyba pakvietė 
A. Migų sudaryti Australijos Lietuvių 
Dienų rengimo komitetų. Komiteto 
sudėtis:

Alis Migus - pirmininkas;
Kęstutis Protas vicepirmininkas;
Jūratė Traškienė - sekretorė;
Laurie Cox ■ iždininkas;
Pajauta Pullinen - narė informaci

jai.
Jau jvyko ir pirmasis komiteto 

posėdis, užsakytos salės ir pradėti 
pasiruošimo darbai. Netrukus pasita
rimams bus pakviesti atskirų renginių 
vadovai.

Kreipiamės l visus Australijos 
lietuvius, kviesdami pagalvoti, kuo 
galėtumėte prisidėti prie Australijos 
Lietuvių Dienų sėkmės. Prašome visus 
pareikšti savo pageidavimus ir pasiu 
lymus, o taip pat ryžto dalyvauti 
visuose busimuose renginiuose.

Visais Australijos Lietuvių Dienų 
rengimo reikalais kviečiame kreiptis į 
"Mūsų Pastogė" Nr.J9 1991.5.13 

tas Statulevičlus. Kreipimesi rašoma, 
kad šių pastatų grųžinimas sumažintų 
politinę įtampų Lietuvoje, padėtų 
tarpusavio supratimui ir įgalintų 
padaryti pažangų Lietuvos Respubli
kos ir TSRS derybose.

Kreipimosi autoriai pažymi, kad 
užgrobtieji Spaudos rūmai, Radijo ir 
televizijos studijos bei Televizijos 
bokštas šiuo metu randasi nekompete- 
tingų žmonių rankose, kurie nemoka 
tinkamai naudotis brangiais (rengi
mais. Jie skleidžia melagingų ir 
iškraipytų informacijų apie politinę 
padėti Lietuvoje Ir trukdo čia 
gyvenančioms tautoms išlaikyti gerus 
tarpusavio santykius. Laiško autoriai 
teigia, kad tolimesnis užgrobtų pasta
tų laikymas kariuomenės rankose yra 
ne tik antilstatymiškas, bet taip pat 
priešingas ir paties TSRS prezidento 
(sakams.

Kreipimesi taip pat reikalaujama 
Vilniaus karinės apygardos viršininko 
generolo Ustopčiko, kuris davė (saky
mų pulti Vilniaus televizijos bokštų, 
atsistatydinimo ir protestuojama prieš 
tarybinės masinės informacijos prie
monių perduodamų žinių dėl kovo 11 
dienos akto reikšmės bei vasario 9 
dienos visuotinės gyventojų apklausos 
rezultatų iškraipymo. Kol kas iš 
prezidento M. Gorbačiovo jokio atsa
kymo negauta.

J. Rūbas
(Remtasi Vilniaus ir Laisvosios Euro

pos radijo perduotomis žiniomis.) 

Alis Migus.

A. Migų: 187 Bettington Rd., Carling
ford, N.S.W. 2118, arba telefonu 630 
6830. Ai.I) informacija

pusi.

Patikimų žinių apie visuomenę 
žmonija turi ne per dag, o Lietuvoje 
tos žinios tebėra vulgarių teorijų, 
totalitarizmo laikų įpročių ir asmeni
nių politinių interesų mišinys. Tai, 
sakyčiau, gana aiški tendencija, kurių 
paryškina mūsų emocionalumas poli
tikoje. Patikimiausias būdas susigau
dyti visuomenės (vykiuose - orientuo
tis ( esminę faktų sistemą, kuri 
dažniausiai ir nulemia (vykius. Pavyz
džiui, Lietuvoje 65.000 kv. kilometrų 
gyvena beveik keturi milijonai žmo
nių, o tai reiškia, kad be išvystytos 
pramonės ir žemės ūkio negalima 
išgyventi, kad ir koks mums būtų 
patrauklus natūralusis ūkis. Politikai 
fundamentalūs faktai yra geografinė 
Lietūvos padėtis, gyventojų naciona
linė sudėtis, išsilavinimas (ketvirta
dalis darbingų žmonių įgiję tik pradini 
ar mažesni išsilavinimą), mūsų pri
gimtinė teisė būti nepriklausomiems, 
nesusiformavęs demokratinio veikimo 
stereotipas, gresianti ekonominė su
irutė.

Didžiulę reikšmę mums turi politi
niai procesai TSRS ir jos respublikose. 
Ten vis dar vyrauja imperinis mąsty
mas. Tas Sąjungos veikėjas, kuris leis 
imperijai sužlugti, negali tikėtis 
politinės ateities. Taip Rusijoje buvo 
visada. TSRS prezidentas iki šiol 
sėkmingai manipuliavo TSRS liaudies 
deputatų suvažiavimu, tačiau ratifi
kuoti suvažiavime kurios nors respub
likos nepriklausomybės pripažinimo 
akto jis nesugebėtų ir labai norėda
mas. Vakarų spaudimas negali čia 
nieko pakeisti: reikia laiko, kad 
Rusijos visuomenės sąmonėje būtų 
perkainotos vertybės, kurios forma
vosi ilgus amžius. Greitas mūsų 
nepriklausomybės pripažinimas (ma
nomas tik tada, jei nebus TSRS 
liaudies deputatų suvažiavimo ir 
Aukščiausiosios Tarybos. Galimybė 
paleisti TSRS aukščiausiosios valdžios 
organus gali atsirasti pasirašant naują 
Sąjungos sutartį, kurt, manau, numa
tys kitokį sprendimų priėmimo me
chanizmą. Tada, turint galvoje, kad 
Lietuva nebus juridinis Sąjungos 
narys, aplinkybės bus mums gerokai 
palankesnės.

Nesvarbu, kad mūsų reikalavimai 
Tarybų Sąjungai yra teisėti, svarbu, 
kad TSRS dar tik pratinasi prie teisės 
normų. Ar kas girdėjo, kad TSRS 
generalinis prokuroras būtų atšaukęs 
savo skirtą "Lietuvos TSRS prokuro
rą" A. Petrauską? O juk TSRS 
konstitucijos 166 str. numato (nuo 
26.12.1990), kad respublikų prokuro
rus skiria jų pačių aukščiausieji 
valdžios organai. Suvokiame, nerealu 
tikėtis, kad TSRS gerbtų tarptautinę 
teisę ir savo (statymus. Mums vis dar 
nesuprantama, kad Vakarai gali tai 
toleruoti. Tačiau Vakarų šalių vy
riausybės negali veikti tiesmukiškai, 
nerezultatyviai, nuostolingai. Manau, 
kad Lietuva visada gaus tokią Vakarų 
šalių politinę ir diplomatinę paramą, 
kokią Vakarų valstybės manys esant 
tikslingą, o ne vien naudingą mums ir 
gręsiančių pasaulio saugumui.

TSRS laukia visiškas krachas, jei 
nepavyks įsijungti ( demokratinių 
pasaulio valstybių bendriją, o tai 
(manoma tik esant laisvų tautų 
sąjungai. M. Gorbačiovas negali veikti 
prieš mus atvira Jėga ar kokiu nors 
prezidentiniu valdymu. Net naudoda
mas jėgą, jis priverstas ieškoti būdų, 
kaip tai parodyti esant "liaudies 
masių", netekusių kantrybės, kariškių 
anonimiškais veiksmais. Tačiau ir 
tokia politika neprotinga, nes rodo, 
jog suverenumas TSRS sudėtyje

neįmanomas. M. Gorbačiovas galėtų 
veiksmais parodyti, jog priklausymas 
Sąjungai beveik nevaržytų respublikų 
suverenumo, veikiau j( gintų, teiktų 
kokią nors naudą. Tačiau toks minties 
vingis, matyt, vis dar neįmanomas 
TSRS realijų kontekste. Turint galvo
je Išorinių jėgų pobūdi, galima vis’ 
dėlto tvirtinti, kad dauguma mūsų 
politinių problemų yra vidinės. Svar
biausia - (tvirtinti protingas, demo
kratines politinio gyvenimo taisykles. 
Geros taisyklės lemia gerus rezulta
tus. Blogos taisyklės neišvengiamai 
skatina blogus politinius veikėjus ir 
neprotingą politiką. Politinio gyveni
mo pagrindas - gera valstybės 
Konstitucija. Turėjome pakankamai 
laiko įsitikinti, kad Laikinasis Pagrin
dinis įstatymas yra tarybinės ir 
tarptautinės teisės nevykęs derinys. 
Jis tapo svarbiausia formalia kliūtimi 
siekiant valdžių subalansavimo ir viso 
politinio proceso konstruktyvumo. 
Pastangos tuščios, politinis procesas 
neefektyvus. Nepaisapt diskusijose 
gaištamo laiko ir dvasinės energijos, 
rėksmingumas neretai nugali raciona
lumą. Simboliai nustelbia realybę.

Manau, esame subrendę, šiemet 
priimti naują Konstituciją. Tikriausiai 
per metus nepriklausomybės pripaži
nimas pažengs pakankamai toli, ir 
1992 m. galima bus surengti Seimo 
rinkimus pagal naujų Konstituciją. 
Aišku, priėmus naują Konstituciją, 
politinis procesas nepagerės, jei 
rinkimuose dalyvaujančios partijos 
bus dar nesusiformavusios, Jei partijos 
neišugdys naujų politinių lyderių. 
Partijos Lietuvoje kuriasi gana keis
tai. Šis procesas aplenkė visuomenės 
diferenciaciją. Partijos norom neno
rom orientuojasi ne į ekonominius ir 
socialinius vienų ar kitų visuomenės 
sluoksnių interesus, o į konjunktūri
nius šūkius. Vienos akcentuoja anti
komunizmą, kitos - tautiškumą ar dar 
ką nors. Partijų, pasivadinusių deši
niosiomis, deputatai balsuoja už 
lygiavą ir administracini ekonomikos 
valdymą, tuo tarpu vadinamos kairio
siomis daug nuosekliau pasisako už 
laisvą rinką. Geriausias vaistas nuo 
tokios principų sumaišaties - sieti 
savo veiklos principus ir programas su 
klasikinių Europos partijų principais 
ir programomis, įsilieti l tarptautinių 
partijų asociacijų veiklą. Tai padėtų 
ir visai Lietuvai integruotis į Europą, 
gydytis nuo išskirtinumo sindromo. 
Politiniame gyvenime viską nustelbia 
nepriklausomybės reikalai ir Aukš
čiausiosios Tarybos darbas - tarsi 
visuomenės vaidmuo Lietuvos valsty
bėje tėra padėti Aukščiausiajai Tary
bai ginti nepriklausomybę.

Partijos yra instrumentas, aktuali
zuojantis vienos ar kitos visuomenės 
gyvenimo problemos sprendimus. Jei 
valstybė nesugeba pasinaudoti visuo
menės intelektu, Ji daro didžiulę žalą 
visuomenei, kaip ir intelektas, likda
mas nuošalyje nuo valstybės reikalų. 
Dabar gyvename nedidelio žmonių 
būrio protu, jo diktuojamais sprendi
mais. Tai ne kieno nors pikta valia, 
tiesiog reikia greitai spręsti, o tartis 
nėra kada. Bet laikini Įpročiai lieka 
pastovūs. Man būtų ramiau, jei 
žinočiau, kad yra nepriklausomi 
patarėjai, mokslo ir kultūros veikėjų 
ar jų grupių ekpertizė, konsultacinės 
tarybos, strategijos rengimo koman
dos ir pan. Kaip tiksliųjų mokslų 
atstovas esu už konstruktyvumą, 
tačiau žinau, kad ne viskas paklusta 
taisyklėms. Turiu galvoje nacionalinę

Nukelta į 4 pusi.
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POLITINĖMIS TEMOMIS
Paskutiniuoju metu "Mūsų Pastogė

je" randame gana daug naudingų 
žinių apie gyvenimų ir politinę padėti 
Lietuvoje. Susijaudinę, dažnai dre
bančia širdimi stebime (vykius tėvy 
nėję ir vertiname (vairias galimybes.

(lai būtų pravartu, be širdies 
drebėjimo, pažvelgti į politiką ir 
Sovietų Sąjungoje, nes ji vis dar 
tebėra svarbus veikėjas toje arenoje,' 
kurioje vyksta ir mūsų krašto kova.

M. Gorbačiovo žygis i Japoniją, kaip 
visi matome, visiškai nepavyko. Grižo 
jis "it musę kandęs", ir Sovietų 
Sąjungai savo ekonomines bėdas teks 
išpręsti savo pačios galva ir priemo
nėmis. be užsienio dovanų ir kapitalo.

Atrodo, kad M. Gorbačiovo Sovietų 
Sąjunga dar vis "tebenori būti 
valdoma iš centro". Su tuo sutinka ir 
valdžia, ir opozicija. Tas centras kol 
kas suprantamas, kaip kažkoks vidurio 
svoris, balansuojąs jėgas iš abiejų 
galų ■■ konservatyviųjų ir ekstremis
tų. Tai kelia lyg ir nuostabą, kad 
tokioje valstybėje, kuri stovi visiško 
žlugimo akivaizdoje, ant bedugnės 
krašto, yru tampoma socialinių ir 
etninių varžybų konvulsijų, kurioje 
matome neribotas aistras ir neapy
kantą iš vienos pusės, o iš kitos 
stebimės neišmatuojama piliečių kan 
trybe ištverti nežmoniškose sąlygose, 
galima būtų kalbėti apie centrą, kuris 
pajėgių reguliuoti Įsisiūbavusį valsty
bės laivą ir politinius ginčus perduoti 
tik dviem žmonėms šiuo atveju - b. 
Jelcinui ir M. Gorbačiovui.

Taip jau yru. Žinoma, abu jie 
protagonistai. Kol neįsileidžia i ais
tras politinėse kalbose, maldauja 
ramybės, šalto proto. B. Jelcinas tuoj 
po to, kai paskelbė "karą” M. 
Gorbačiovui ir reikalavo jo galvos, vėl 
pakeitė toną, atsiprašinėdamas ir 
beveik sutikdamas paklusti M. Gorba
čiovui, siūlo visiems sėsti prie stalo ir 
tokioje konferencijoje sudaryti koali
cinę valdžią.

Sovietų Sąjungos prezidento pata
rėjas G. Šachanazov paskelbė, kad M. 
Gorbačiovas tokiai "apskrito stalo” 
konferencijai pritaria ir kalbėtųsi su 
kiekvienu, kuris tik prisideda prie 
kritinės padėties taisymo. Sovietų 
Sąjungoje padėtis i priekį jau nebejuda 
ir bet koks naujos minties šešėlis 
viltingai griebiamas, kadangi visa kita 
jau atrodo blogiau: ar dabartinis 
chaosas dar gilės, ar bus skelbiamas 
kažkoks išimties stovis, ar įvedama 
prezidentinė diktatūra. Visi, atrodo, 
sutinka, kad negali būti kalbos apie 
sugrįžimą į Stalino ar Brežnevo laikus.

Tačiau situacija tapo tiek (tempta 
ir praraja tarp abiejų pusių jau yra 
tiek padidėjus, kad bet koks kompro
misas nebeatrodo galimu.

Angliakasiui nesitenkina algų pa
kėlimu ir darbo bei gyvenimo sąlygų 
pagerinimu (kas buvo jiems pažadė
ta). bet tebereikalauja (vykdyti ir 
politinius jų reikalavimus, t. y. - M. 
Gorbačiovo atsistatydinimo ir Aukš
čiausiosios Tarybos paleidimo. Kažin 
ar B. Jelcino kvietimas išprašys kokių 
nors nuolaidų streikuojantys j 
kasyklas ir fabrikus dar negrįžta.

Praraja padidėjo ir dėl to, kad buvo 
atmesta 500 dienų ekonominė progra
ma, kurią siūlė B. Jelcino patarėjas 
Šatalln. Programa buvo toli gražu no 
ta, kuri galutinai per 500 dienų 
pakeistų ir išgelbėtų sovietų adminis
tracinę bei ekonominę sistemą ir kuria 
niekas netikėjo, tačiau tai visgi buvo 
programą,, kuri galėjo būti lyg ir 
bendradarbiavimo tarp užkietėjusių 
komunistų ir radikalų demokratų 
simboliu. Kaip žinome, M. Gorbačio
vas per vieną naktį pakeitė savo 
nuomonę ir 500 dienų programą 
atmetė. Buvo ir tebėra kalbama, kad 
tai (vyko po naktinio posėdžio su 
partijos veikėjais ir karštų ginčų su 
partiniu vadu Ivan Polozkov, kadangi 
vieną kartą nusileidus, partija būtų 
buvus nušluota, kaip tai (vyko Rytų 
Europos satelituose.

Taip pat galvojama, kad M. Gor- 
bčiovas pakeitė nuomonę, paskatintas 
abejonių apie demokratus, kurie jam 
pasirodė susiskirstę, bejėgiai ir linkę 
tik daug kalbėti. Nežiūrint visų 
komunistinės sitemos klaidų, jis, kaip 
senus aparatčikas perėjęs visus parti 
jos ešelonus, bevelijo pasikliauti 
išbandyta, tvirta struktūra. Bijodamas 
prarasti viską, jis apsisuko ir liko prie 
žinomų politinių vertybių - biurokra
tijos, armijos, KGB ir pan. Ekonomi 
nės reformos buvo vėl nukištos ( 
dulkėtus stalčius, o ministrus pirmi
ninkas V. Pavlov, žmogus su militaris 
tine ir industrine patirtimi, perspėjo, 
kad klastingi Vakarų bankininkai tik 

ir tykoja apgauti, slėpdamiesi už 
visokių ekonominių reformų ir libera
lizmo.

Kitas pagrindinis sunkumas - "cen
trinio bloko” suformavimas, apie kurį 
prieš kiek laiko buvo užsiminęs 
Auskščiausiosios Tarybos pirmininkas
A. Lukjanov, atsirado ir nuo ypatingai 
išryškėjusio ir padidėjusio politinių 
jėgų pasidalijimo. M. Gorbačiovas 
pradžioje buvo galvojęs rasti "gerų 
komunistų", kurie jam padėtų jgyven 
dinant "perestroiką", tačiau tokių 
dabar jau nėra. Liko tik komunistai ir 
antikomunistai.

Per paskutiniąją nepaprastąją Kusi 
Jos deputatų sesiją, kurioje norėta 
sukompromituoti B. Jelcinų, centrinė 
sovietų vyriausybė laikėsi taktikos 
atskirti nuosaikesniuosius nuo ekstre 
mistų, prie kurių buvo priskiriamas ir
B. Jelcinas, tačiau išėjo taip, kad 
suskilo kaip tik "nuosaikieji" ir B. 
Jelcinas liko laimėtoju. Jeigu birželio 

mėnesio 12 dieną (vyksiančiuose 
Rusijos respublikos prezidento rinki
muose bus išrinktus Rusijos preziden
tas ir "pašventintas", kaip visų 
rinktas, tada B. Jelcinas (populiariai 
galvojama, kad jis išstatys savo 
kandidatūrą ir bus išrinktas) taps 
svarbesniu, demokratiškesnių, negu 
Sovietų Sąjungos prezidentas M. 
Gorbačiovas, kuris prezidento vietą 
užėmė ne rinkimų keliu.

Žinoma, tas gal ir nereiškia, kad B. 
Jelcinas pretenduoja ( M. Gorbačiovo 
vietą. Dėl taktinių ir strateginių 
priežasčių jie abu kol kas reikalingi 
vienas kitam. Be B. Jelcino, kuris šiuo 
metu pelno visų užkietėjusių konser
vatyviųjų kritiką ir neapykantą, M. 
Gorbačiovui dabar tektų teisintis ir 
suktis, iš kicos pusės. Sovietų 
Sąjungos oficialus prezidentas dar 
tebėra paskutinė užtvara prieš bet 
kokius nelegalius kėslus užgrobti 
valdžią. B. Jelcinas kol kas nesipykda- 
mas gali laukti kol naujoji sąjungos 
sutartis išryškins respublikų tarpusa 
vio santykius ir didelės Rusijos rinkta 
galva taps didesne, nei Sovietų 
Sąjungos prezidentas.

Pagaliau ramesni ir protingesni 
demokratui supranta savo silpnybes. 
Jie prastai susiorganizavę ir pasidaliję 
į partijėles ar grupeles ir pasiryžimas 
susijungti ( socialdemokratų bloką iki 
realybės yra dar labai tolimas.

Leningrado burmistras reformistas 
Anatolij Sobčak pripažįsta, kad M. 
Gorbačiovas labai reikalingas demo
kratams, nes jis gali sudaryti vyriau
sybę, kuri išsilaikytų, kai tuo tarpu 
demokratai, sudarę vyriausybę, būtų

Po šių metų sausio mėnesio žudynių 
< Vilniuje, protestai pasipylė visame 
I pasaulyje.

Neatsiliko nuo visų ir negausi 
» Geelongo lietuvių bendruomenė. Prieš 
I kurį laiką, per lietuvių radijo valan- 
| dėlę I. Volodklenė iškėlė mint| ar 
» negalėtų Ir Geelongo lietuviai suruoš- 
I ti ką nors tokio, kad Geelongo 
| gyventojai Išgirstų apie sovietų 
> žiaurumus Lietuvoje. Kiek vėliau 
I buvo sudarytas organizacinis komite- 
| tas, kuriam vadovavo lietuvių draugas 
» australas Ted Reilly.
I Demonstracija (vyko per Vasario 16 
j - sios šventes. Nors oras buvo tikrai 
' ne koks, tačiau ( demonstraciją 
Į suvažiavo daug lietuvių irišMelbour- 
j no, su savo vėliavomis ir plakatais 
j atvyko latviai, estai. Nuo miesto 
Į Rotušės žygiavomne i, taip vadinamų, 
j turgaus kvadratą. Geelonge tai buvo 
J pirmoji tokio masto demonstracija.

"Mūsų 

tuoj pat diktatūros nušluoti... Be to. 
esant opozicijoje, galima daugiau 
išmokti. Todėl A. Sobčak pradžioje 
nori organizuoti didelę demokratiškų 
partijų ir tada laimėti rinkimus. 
Įsivaizduokime tokią partiją su gar
siais, žinomais ir pasižymėjusiais 
Žmonėmis (deputatais), populiariu 
vadu (B. Jelcinu), esant pakankamam 
skaičiui aktyvistų (kurie būtų pasi
rengę išeiti į gatves), su patraukliomis 
idėjomis (pliuralizmas, antikomuniz
mas, rinkos ekonomija) tokiai 
partijai laimėjimas būtų užtikrintas.

Sovietų Sąjungos padėtis katastro
fiškai sunki ir verčia griebtis kiekvie
no šiaudelio, nesudeginant galutinai 
tiltų su Vakarais, su respublikomis, su 
pasaulio opinija. Militaristų pervers
mas vargu ar ką padėtų, nes generolai 
žino, kad lokiu keliu tuščių parduotu
vių lentynų neužpildys Ir neuždegs 
tautos pasiryžimo ką nors daryti. 
Ypatingai po nepavykusios kelionės ( 
Japoniją tik gera žmonių valia ir 
darbu belieka pasikliauti.

Rusijos žmonėms, be abejonės, 
nusibodo B. Jelcino ir M. Gorbačiovo 
varžybos. Sovietų Sąjunga, niekada 
neturėjusi parlamentinės patirties, 
atsidūrė ant visokių galimybių ir 
avantiūrų slenksčio, kas gali pavirsti ( 
apakinto ciklopo įsiūtį ir konvulsijas, 
kurių pasėkoje tokie susidūrimai kaip 
Kaukaze ar Baltijos kraštuose gali 
atrodyti tik kaip mokyklos kiemo 
apsistumdymai.

Tačiau, kad ir tokių pavojų bei 
(vykių akivaizdoje, vis dėlto Lietuvos 
laisvės žiburys nė kiek nemažėja.

Aleksandras Kantvilas

Mitinge kalbėjo australai, lietuviai, 
latviai, estai, ukrainiečiai. Visi vie 
ningai smerkė sovietų žudynes Vil
niuje. Pagrindinis lietuvių kalbėtojas 
buvo G. Žemkalnis, išsamiai nušvietęs 
padėti Lietuvoje ir prašęs Australijos 
vyriausybę Lietuvos pripažinimo. Jo 
kalbos išstrauką apie tai, kad Lietuva 
neprašo ginklų ar karo laivų, tik 
demokratiškai išrinktos vyriausybės 
pripažinimo, perdavė ir per televiziją. 
Apie demonstraciją buvo gerai atsi
liepta per 10 kanalo popietines ir 
vakarines žinias.

J. Gailius

BELGRADAS

Jugoslavijoje prasidėjo civilinis ka
ras. Gynybos ministras Velko Kadije- 
vič pranešė spaudė!, kad šalies 
kariuomenei duotas nurodymas perim
ti krašto apsaugą.
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„BALTIJOS“ TUNTO STOVYKLOS 
ATGARSIAI

Pagal "Baltijos" tunto kasmetini 
įprotį, j tunto metini; skautavimo 
programą įeina tradicinė savaitgalio 
stovykla. Todėl šią metų kovo 2 
dieną, tunto skautai susitiko Can 
berros užmiestyje, nuostabiame, Eu 
ropą primenančiame pušų miške. 
Laurel vietovėje. Šių met ii stovykla 
žymiai skyrėsi nuo ankstesniųjų tuo. 
kad organizacinis stovyklos darbas 
buvo vien tik jaunųjų rankose. Džiugu 
buvo stebėti su kokiu entuziazmu ir 
noru gabūs, jauni vadovai - sesė Daina 
Mauragytė (st.ovykos viršininkė), ir 
sesė Belinda tlpwe bei brolis Paulius 
Stepanas atliko ruošos darbus.

Pagal šių trijų, buvusių Vasario 16 
sios gimnazijos gimnazistų nustatytų 
tvarką, jaunesni skautai - skautės 
rinkosi šeštadienio rytą prie skautų 
sandėlio ir entuziastingai krovė sto 
vyklinius reikmenis, pagal stovyklos 
adjutanto, brolio Pauliaus nurodymus, 
l’p trumpos, vos penkiolika minučių 
trukusios kelionės, laimingi "bušo" 
sostinės gyventojai pasiekė Laurel 
apskrities pušynus ir sparčiai ėmėsi 
stovyklos įrengimo darbų. Kaip ir 
visuomet, palapinių statymo darbas 
pasižymėjo savo painimu: štai vienai 
palapinei trūksta kuoliukų, gi kilai 
trūksta lazdelių, o ką jau besakyti 
apie vargšus vilkiukus ir paukštytę 
Annų Kabaiiaitę, kurie, atvynioję 
parašiuto stiliaus palapinės šonus, 
toiiau nebežinojo kaip apsieiti. Bet 
visi trūkumai ir neaiškumai greit 
išsisprendė, dirbant bendrai, gelbstint 
vieni kitiems. Užbaigtos palapinės 
atrodė kaip nuostabūs, maži grybukai 
tarp siūbuojančių pušynų. Šis nuosta
bus vaidelis buvo papildytas iškilmių 
gu Trispalvės vėliavos iškėlimu. Ple
vėsuojanti Trispalvė, susiliejusi su 
pušynų žulumu, apgavo stebėtojus 
ar tai tikrai galėtų būti Australijos 
kampelis?...

Numalšinu alkį, stovyklautojai pa 
siskirstė į užsiėmimų grupes. Skautų 
vyčių kandidatas, brolis Benius Ka 
tauskas (brolio Pauliaus tyliai globo
jamas) su pasitikėjimu pasiėmė žemė 
lapį su savo nubraižytu maršrutu ir 
išsivedė prityrusius, ir ne taip jau 
patyrusius, skautus - skautes, iš 
žaliuojančio pušyno, link australiško 
"bušo" tankios augmenijos ir akme
nuotų šlaitų. Vieniems tie šlaitai ir 
tankūs, painūs augalai sukėlė didelį 
entuziazmą, kiti po kiek laiko 
pradėjo vargti ir gailėtis, kad mažai 
iškylavo pastaruoju laiku. Nepaisant 
visų nusibrozdinimų, naujai pratrintų 
mazolių ir skaudamų raumenų, iškylos 
nuotaika buvo linksma. Netrūko 

Canberros "Baltijos" tunto stovyklautojai. Nuotraukoje iš kairės: Arūnas 
Šilinis, Neris Mauragis, Timas Kaminskas, Kazys Stepanas.
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šposų, anekdotų, geros skautiškos 
nuotaikos net tada, kai prireikė 
pagalbos rankos atsilikusiam. į pusto 
vykią sugrįžo laiku, laikydamiesi 
suplanuoto maršruto.

Kol "bušas" skambėjo vyresniųjų 
skautų žingsniais, jauniesiems, pasili- 
kusiems pastovyklėje teko susekti 
sesių Alinos ir Karin paruoštus 
skautiškus ženklus, ir atlikti duotus 
uždavinius prie kiekvienos stoties. 
Nors pradžioje ne visiems sekėsi gerai 
atskirti ženklus (juos slėpė natūrali 
gamta), bet sesės Belindos nurody
mais. jaunesnieji greitai susiprato ir 
patobulino savo akylumą gamtoje. Po 
pirmųjų bandymų, pagerėjo ir užduo
čių atlikimas - jaunieji skautukai 
paskaičiavo lietuviškai, surišo maz 
gus, rinko gamtines medžiagas, pagie
dojo 'Tautos Himnų, ir kl.

Po visų dienos užsiėmimų, po 
vakarienės, po ramių kalbų ir 
įspūdžių pasidalinimo, saulei pradėjus 
slėptis už aukštų pušų viršūnių, 
Laurel stovyklavietės ramumas buvo 
sutrikdytas mašinų urzgimo... Stovyk 
los s organizatorių pakviesti, pradėjo 
rinktis svečiai Canbcros gyventojai, 
laužui!

Tą nuostabią, mėnulio apšviestą 
naktį, didelis svečių būrys buvo 
užsikrėtęs linksma stovyklaujančių 
nuotaika. Laužavedės, sesės Skaistės 
Mauragytės,gyvumas ir energingumas 
užkrėtė visus dalyvius, kurie teigia
mai atsikiepė į raginimus "garsiau, 
garsiau"... Publika gėrėjosi ir džiau
gėsi prityrusių skautų entuziazmu 
prie laužo: broliai Benius Katauskas, 
Arūnas Kovalskis, Petras Šilinis ir 
Kazys Stepanas siūlė tai naują dainą, 
tai naują pasirodymą, tuo palaikydami 
nuostabią nuotaiką. Laužo nuotaika 
bangavo kaip siūbuojančios pušų 
šakos. Šūkių ir dainų aidas pavirto 
giliu susimastymu, kai gerbiamas 
svečias iš Lietuvos, poetas ir aktorius 
Kęstutis Genys paskaitė savo poeziją. 
Poeto šauksmas Lietuvai prikelti, toli 
nuskambėjo per pušynus, o jo aidas 
pakibo čia, virš susimąsčiusių laužo 
dalyvių gaivų. Po tokio jaudinančio 
momento, atsirado spontaniškas noras 
išdainuoti visas ramias, patriotiškas ir 
partizanų dainas, prie kurių noriai 
prisidėjo ir svečiai Kęstutis ir Lolita 
Geniai iš Lietuvos. Aišku, "užburtos" 
laužo nuotaikos niekas nenorėjo 
nutraukti, tačiau stovyklos viršininkė, 
sesė Daina, mandagiai, tvarkingai 
priminė, kad reikia laikytis programos 
nustatytos tvarkos, padėkojo atvyku 
sioms Ir pakvietė visus į ratą prie 
atsisveikinimo maldos.

Dalis Canberros "Baltijos" tunto stovyklautojų.

Nors stovyklautojų balsai buvo 
užkimę, nors buvo išvarginę dienos 
darbai, stovyklaujantys atrado jėgų ir 
mėnulio pilnaties šviesoje viską atliko 
gerai. Brolio Arūno Kovalskio suorga
nizuoti žaidimai pavyko. O kam, iš 
tikrųjų, pavyko pavogti vėliavą?...

Antrą stovyklos dieną vyko eiliniai 
stovyklos darbai, pionierijos konkursai 
ir sportiniai užsiėmimai. Visų stovyk 
laujančių nustebimui, brolis Benius 
Katauskas ir brolis Arūnas Kovalskis 
laimėjo pirmą vietą už tvarkingiausiai 
užlaikytų palapinę. Linkime naujiems 
skautų vyčių kandidatams ir toliau 
pavyzdingai reikštis! Taip pat pagir 

tinas ir pačių jauniausių skautų Annos 
ir Vyto Kabailų tvarkingumas, už kurį 
jie susilaukė pagyrimo iš stovyklos 
viršininkės.

Po rytinių, eilinių tvarkos darbų, 
stovyklaujantieji dalyvavo neštuvų 
gamybos ir lenktynių konkursuose. 
Aišku, pagaminus reikėjo išbandyti 
lenktynėse. Rodos mazgai buvo geri,
"... .......................... .

PERTHE
Berilio vyskupija lietuviškų pamal

dų pravedimui paskyrė jauną kunigą 
Ričardą Rutkauską. Jis kas šekmadie 
nį atnašauja šv. Mišias Pertho lietu
viams. Kol kas tik angliškai. Giesmes 
giedame ir kunigui atsakome lietuviš
kai.

*
Pertho lietuvių Apylinkės metinis 

susirinkimas įvyko balandžio 7 dieną 
Lietuvių namuose, 'l’uoj po lietuviškų 
pamaldų lietuvių salėje buvo bendri 
pietūs, o vėliau - susirinkimas.

Susirinkimą atidarė Apylinkės val
dybos pirmininkė D. Erancienė. Ji 
kvietė tautiečius į prezidiumą, tačiau 
neatsiradus savanorių, susirinkimui 
pirmininkauti pakvietė E. Stankevi
čių. sekretoriauti - prof. dr. Z. 
Budrikį.

Susirinkimo pirmininkas perskaitė 
valdybos pateiktą darbotvarkę, o 
sekretorius pereito susirinkimo 
protokolą. Buvo užduoti keli klausimai 
dėl pereitame susirinkime priimtų 
nutarimų. į klausimus atsakė J. 
Cyžas. Daugiau klausimų neatsiradus, 
protokolas buvo priimtas.

Po to sekė Apylinkės valdybos 
pirmininkės D. Erancienės praneši
mas. Ji išvardino per metus suruoštus 
švenčių minėjimus ir kitus renginius. 
Svarbesnieji įvykiai: Adelaidės tauti 
nių šokių grupės vizitas. Valdyba 
svečiams organizavo porą ekskursijų. 
Buvo atnaujinta lietuvių radijo valan
dėlė, kuriai paremti suorganizuoti 
bendri pietūs, pelnas skirtas radijo 
valandėlei. Taip pat tautiečiai buvo 
raginami klausyti ir remti finansiniai 
lietuviškas radijo valandėles. Padėko 
jo šeimininkėms ir kitiems talkinin
kams, ruošiant minėjimus, bendrus 
pietus ir kitus renginius. 

neštuvais nešė jaunuosius Anną, Vytą 
ir brolį Nerių. Sekanti, labai svarbi 
užduotis buvo pastatyti kuo patoges
nę kėdę sesei Dainai. Nors šiam 
svarbiam darbui buvo skirtu nemažai 
laiko, rezultatai nepatenkino viršinin
kės, nors brolio Kazio projektas buvo 
tobuliausias, tačiau sesė Daina prašys 
šį projektą pagerinti sekantį kartą, 
per sekančią stovyklą.

Nepastebimai prabėgo ir antroji 
stovyklos diena. Tinklinio žaidimas, 
pietų gaminimas, pastovyklės išardy 
mas, supokavimas, jų grąžinimas į 
sandėlį,... taip ir prabėgo laikas. 
Stovyklautojai grįžo patenkinti, niū
niuodami laužo vakaro dainas ir 
laukdami sekančio susitikimo.

Belieka nuoširdžiai padėkoti sto 
vyklautojams už drausmingumą, atsi 
neštą gerą nuotaiką, o organizato
riams - už kruopštų ir sąžiningą 
darbą.

Miško Šiškutė

Iždininko pranešimą padarė V. 
Brancas. Jis pateikė pajamų - išlaidų 
apyskaitą ir išvardino stambesnes 
išlaidas.

Kontrolės komisijos pranešimą pa 
darė A. Kaminickas. Valdybos ir 
"Žinučių" kasos knygos vedamos 
tvarkingai, visos išlaidos pateisintos 
dokumentais.

J. Čyžas pateikė "Žinučių" leidimo 
apyskaitą. Pereitais metais išlaidų 
buvo mažai, kadangi A. Siebertas 
padovanojo 290 pašto ženklų ir 500 
vokų su atspausdintu Apylinkės adre
su.

Apie lietuvių radijo valandėlės 
veiklą pranešė techninis valandėlės 
vadovas E. Stankevičius. Valandėles 
praveda jaunoji karta. Valandėlė 
finansiniai išsilaikė, kadangi gavo 
aukų iš Apylinkės valdybos ir pavie
nių žmonių.

Naujos valdybos išrinkti nepasise
kė, kadangi visi pasiūlyti kandidatai 
atsisakė būti renkamais. Buvo siūlyta 
ir nutarta šaukti papildomų susirinki
mą gegužės 19 dieną.■uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiniiiiHiiiii,

SIMBOLIAI

REALYBĘ
Atkelta iŠ 2 pusi.

santarvę. Jei valstybė nuosekliai 
vykdys pilietinio susitaikymo politiką, 
o visi, kurie kaip sugeba - žodžiu, 
raštu, menu, malda ar tiesiog asmeni
niu pavyzdžiu - gelbės mūsų sielas 
nuo įtarumo, neapykantos ir keršto, 
išgyvensime.

Eduardas' Vilkas
Lietuvos Aukščiausiosios

Tarybos deputatas
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VISUOMENININKAI, KURIE DALINASI SAVO TURTAIS
Šimtmeti besitęsiantis išeivijos kul

tūrinis, visuomeninis net ir politinis 
gyvenimas vis dar gana gyvas įvairio
se laisvojo pasaulio šalyse. Žinoma, 
stipriausiai tasai gyvenimas reiškiasi 
JAV, Kanadoje, Australijoje, nors 
gyvastingumą dar pakankamai rodo 
Pietą Amerika ir Europoje gyvenantys 
tėvynainiai.

Tai nuostabūs dalykai, kad lietu 
viai, dėl įvairią aplinkybių, laiko 
tėkmėje, palike; tėvynę, sunkiai kur
damiesi svečiose šalyse, sugebėjo 
šalia savo šeimą išlaikymo, išmoksi i 
nimo, nuosavybių įsigijimo, dar sudėti 
milijonus dolerių ir tautinei gyvybei 
palaikyti. Pirmosios imigrantų kartos, 
daugumoje mažamoksliai, atvykę į 
svetimas šalis, glaudėsi į lietuviškas 
parapijas, statė bažnyčias, mokyklas, 
steigė organizacijas, chorus, teatrus 
ir tuo būdu sugebėjo išsilaikyti daugelį 
metų, o neretai išaugino ir gana daug 
susipratusių lietuvių, kurie reiškiasi 
įvairiose kultūrinio, visuomeninio ir 
politinio gyvenimo srityse.

Po Antrojo pasaulinio karo, į 
laisvąjį pasaulį pabiro nauja imigrantų 
banga, palikusi tėvynę žiauriam 
okupantui, antrų kartą okupuojant 
tėvynę. Šį kartą imigrantų gretose 
buvo jau daug musų tėvynės mokslo 
žmonių, inteligentijos, šviesuolių, o ir 
kaimo žmogus turėjo stiprų tautinį 
jausmą. Ir tokiems naujokams nebuvo 
lengva. Dirbdami padus sunkiausius ir 
juodžiausius darbus fabrikuose, prasi
mušė į gyvenimų, išmokslino šeimas, 
patys gražiai įsikūrė, užsitikrino savo 
ateitį. Atgimė ir kultūrinis gyvenimas, 
sakytume, labai plačiai. Veikia litua
nistinės mokyklos, kultūros židiniai, 
mokslo įstaigos, klesti kūryba, menas, 
gyvos organizacijos besirūpinančios 
išeivijos likimu. Ar tai ne stebuklinga? 
Juk neturime savos valstybės, įstaigų, 
finansinių institucijų, o vis tik 
nuostabiai išsilaikome. Jeigu kas 
suskaičiuotų kiek išeivija per viene
rius metus suaukoja įvairiems reika 
lams, o dabar ir pagalbai Lietuvai, 
stebėtumėmės, neužtektų milijono ar 
dviejų...

Apskritai, pažvelgę į išeivijos 
stiprybę, dosnumą, aukotojus, bažny
čios statytojus, parapijų išlaikytojus, 
susimąstykime. Tad kas gi tie entu
ziastai, nešą ant savo pečių didžiąją 
tautinio išlikimo naštą?

Savaime aišku, kad šiame darbe 
dalyvauja beveik visa išeivija. Jei ne. 
tai bent didžioji, nepavargstanCioji 
eilinių tėvynainių dalis, kuri nuolatos 
ir nuolatos atseikėja duoklę, kai

llllllllllllllllllllllllllllltlItlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIltlItlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIltlIlIlItlIlIlIlIlIlIlIflIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIliiiiiiiiillililtlIlIHIlIlIlIlIlIlUIIIIHIIIIIIHIIl

TAIKOS KORPUSO SAVANORĖ
Apie prezidento Džono Kenedžio 

sukurtą organizaciją - Amerikos 
Taikos korpusą - Australijos lietuviai 
tikriausiai žino dugiau nei mes. gyve 
nantys Lietuvoje. Tačiau gal ne 
kiekvienas žino, jog tarp to korpuso 
savanorių esama ir lietuvių. Taigi 
Rūta Aidytė, baigusi antropologijos 
mokslus Amerikoje ir Vokietijoje, 
laikinai paliko jaukius tėvų namus 
Merilende ir įsikūrė viename Maroko 
karalystės kaimelyje. Prieš tai Rūta 
turėjo išmokti šnekamosios Maroko 
arabų kalbos, gerai perprasti biliiūn 
kystės paslaptis, baigti žemės ūkio 

■darbų kursus. O tada jau įveikė 
devynis konkurentus ir atsidūrė pas
laptingoje islamo valstybėje, kus dirba 
daugiau nei 150 amerikiečių - Taikos 
korpuso savanorių.

Rūta išsinuomojo šiokį tokį būstą, 
kur nėra elektros, o vandens reikia 
atsinešti iš upės. Dirba bityne kartu su

Rašo: Jurgis Janušaitis
ateina prašymas aukos. Tao su gilia 
pagarba ir dėkingumu istorija minės 
lietuviškosios išeivijos pastangas iš
likti savajai tautai bet kokiose 
sąlygose. Šalia šių nuoširdžių aukoto 
jų dažnai šviesiais pavyzdžiais iškyla 
musų tautos žmonės, kurie aktyviai, 
visą gyvenimą dirba visuomeninį, 

"Musų Pastogės" bendradarbis, žurnalistas laureatas Jurgis Janušaitis. 
aplankęs dr. Leoną Kriaučeliūnų, dalinasi lietuvių kultūrinio gyvenimo 
rūpesčiais.

kultūrinį, politinį darbą ir, bedirbda
mi, dalinasi savo sunkiai uždirbtais 
turtais su plačiąja visuomene. Tokių 
žmonių, žinoma, nepriskaičiuosime 
tūkstančiais, bet jų yra, ir tai 
nuostabūs žmonės.

Štai tik vienas pavyzdys. Čikagoje 
yra įsikūrusi lietuviškajai visuomenei 
gerai pažįstama dr. Leono ir Irenos 
Kriaučeliūnų šeima. Tai nuostabios 
veiklos ir ryžto žmonės. Dr. Leonas 
turi nuosavą mažųjų gyvuliukų ligo
ninę ir joje, sunkiai dirbdamas, 
praleidžia daug daug darbo valandų. 
Žmona Irena - rūpestinga motina, 
šeimos židinio saugotoja. O kas jų 
nepažįsta? Dr. Kriaučeliūnas su 
žmona Irena daug darbo metų yra 
pašventę įvairioms organizacijoms. 
Jis yra Amerikos lietuvių tautinės 
sąjungos didelis veikėjas, buvęs jos 
pirmininkas, dirbęs LB, Al,TA, 
VL1KE, vadovavęs įvairiems vajams. 
Beveik tuo pačiu keliu eina ir žmona 
Irena. Šiame trumpos apimties rašinė
lyje nesuminėsi begalės darbų.

Šalia savo aktyvios veiklos, Kriau- 
čeliūnai stebina ir savo dosnumu. Prieš 
keliolika metų, sunkios vėžio ligos 
pakirstas, mirė jų mylimas sūnus 
Eugenijus, tesulaukęs tik 19 metų.

mosulmonėmis, kalbasi su jomis, 
žinoma, ne vien apie bites, bet ir apie 
gyvenimą Amerikoje, kitokius papro 
čius. kitokius žmonių tarpusavio 
santykius. Bendravimas su vietiniais 
gyventojais, pagarbus požiūris į jų 
gyvenimo būdą padeda jaunai antro
pologei suvokti to krašto kultūrą, 
tautos dvasią, islamo religiją. Naudin
ga pažintis su Amerikos lietuvaite ir 
marokiečiams - juk jie atranda 
visiškai kitokią nei įsivaizdavo Ame
riką. Rūta tarp musulmonų neišsiski
ria nei trumpučiu sijonėliu, nei 
vienpiauke gaiva, nei viešai traukiama 
cigarete, nei pabrėžtinai dideliu 
atlyginimu už darbą. Ji žino, kas tinka, 
kas netinka Taikos korpuso savanorei, 
kaip elgtis, kad nenukentėtų kilnios 
misijos garbė. Rūta Aidytė iš darbo 
Maroko karalystėje jokių turtų nesu 
sikraus, tačiau gyvenimo patirtis, kaip 
gerumo lobiai, su niekuo nepalyginami 

Nežiūrint didžiausių pastangų, medi 
eina nepadėjo. Po sūnaus mirties, 
Kriaučeliūnų šeima, mylimo sūnaus 
atminimui, įsteigė kasmetinę 1000 
dolerių dydžio jaunimo premiją. Pre 
mija skiriama veikliausiam, dau
giausiai metų bėgyje lietuviškoje 
veikloje dirbusiam jaunuoliui, jaunuo
lei. Ir štai šiais metais, kovo 17 dieną 
komisija, susidedanti iš LB atstovo 

kurt. A. Saulaičio, l'LJS atstovės L. 
Žliobienės, ALJS pirmininkės S. 
Šnipaitės ir Kriaučeliūnų šeimos 
atstovų R. Kučienės ir V. Jonušienės, 
1990 metų premiją paskyrė Tomui 
Nenortui iš Hartford, CT., 1990 merų 
laikotarpyje aktyviai dirbusiam jauni
mo tarpe ir geriausiai visuomeniniu 
bei politiniu požiūriu reprezentavu
siam Lietuvą ir lietuvius. Ši premija 
yra keturioliktoji. Tai nuostabiai 
jautri ir prasminga tėvelių dovana 
savo mylimam sūnui. Grįžtant prie 
kalbos apie dosnumą, dr.Leoną ir 
Ireną Kriaučeliūnus vėl tenka įrikiuo- 
ti į stambiųjų aukotojų gretas. 
Neskaitant tūkstantinių, štai praėju
siais metais, Irenai Kariaučeliūnienei 
vadovaujant, "Dirvos” 75-rių metų 
sukakties minėjimo ir vajaus komite
tui, Kriaučellūnai "Dirvą" parėmė 
10.000 dolerių. O šių metų pavasarį 
jie atskubėjo talkon ir Pasaulio 
lietuvių centrui su 10.000 dolerių 
auka, kad palengvintų to centro skolų 
naštą. Argi tai nedidelės aukos vienai 
šeimai? Gražūs Kriaučeliūnų šeimos 
darbų ir aukų pavyzdžiai. Tik tokių 
žmonių dėka ir darbais lietuviškoji 
išeivija išsilaiko ilgus metus. Su 
dėkingumu ir pagarbą juos ir minime.

ir neįkainuojami.
Čia norisi prisiminti, jog į Lietuvą 

jau atvyksta vienas po kito užsienio 
lietuviai, nors ir ne visi Taikos 
korpuso siuntimu, bet su dideliu ir 
nesavanaudišku noru padėti mums 
išmokti anglų kalbos, smulkios versli
ninkystės, kompiuterizacijos. Pirmas 
tokiam žingsniui ryžosi bene prieš 
penkerius metus profesorius Arvydas 
Žygas iš Čikagos, šiandien darbą 
Vytayto Didžiojo universitete, besi
stengiantis suderinti su darbu Vilniaus 
kūdikių namuose, kur daug gamtos 
nuskriaustų būtybių. Nors tada jauno 
pasišventėlio siekiai Lietuvoje ir 
nebuvo pakankamai suprasti ir įver
tinti, o vis dėlto jo pramintas takas 
šiandien vis platesnis ir platesnis, 
nusidriekiantis iš Amerikos. Vokieti
jos ir netgi Australijos. O kai takas 
pramintas, einančių visada atsiras.

Salomėja Ciciskina
Vilnius. 1991.IV.19
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TRUMPAI
IŠ VISUR

Sovietų karinės pajėgos tankais, 
artilerija, raketomis ir malūnsparniais 
puolė visą eilę armėnų kaimų, esančių 
Azerbaidžano teritorijoje, netoli nuo 
Armėnijos sienos. Užpuolimo metu 
žuvo apie 36 armėnai. Jų mirtis 
iššaukė armėnų protestą visame 
pasaulyje, įskaitant ir Australiją.

Sovietų Sąjungoje pirmą kartą 
viešumon iškilo iki šiol slėptas faktas, 
kad 1976 metais sovietų inžinieriai, 
statant kanalą, išsprogdino tris bran- 
uuoiinius užtaisus centrinėje Uralo 
kalnų dalyje. Projektas buvo sustab 
dytas nenurodant priežasties, o apy
linkės užnuodytos radioaktyviomis 
medžiagomis.

JAV prezidentas G. Bush, išbuvęs 
ligoninėje porą dienų, kur buvo 
paguldytas gegužės 5 dieną dėl 
nereguliaraus širdies plakimo, vėl 
grįžo į darbą. Po ilgesnio bėgimo 
rytinės mankštos metu, prezidentas 
buvo pradėjęs skųstis kvėpavimo 
sutrikimu ir nuovargiu.

♦
Kardinolo Jozsef Mindszenty palai

kai Iškilmingai sugrąžinti iš Austrijos į 
Vengriją ir palaidoti Esztergom 
mieste. Savo testamente tremtinys 
kardinolas išreiškė norą būti palaidotu 
savo tėvynėje, kai ten žlugs komunis
tinė santvarka ir baigsis sovietų 
okupacija. Kardinolas 1975 metais 
mirė Vienoje.

♦
Pirmą kartą Maskvoje gegužės 1 

dienos šventę organizavo ne komunis
tų partija, bet darbo unijos. Šiais 
metais buvo apseita be didžiulių 
Lenino, Markso ir Engelso portretų, 
karinio parado. M. Gorbačiovas Rau
donojoje aikštėje priėmė eisenos 
saliutą, stebėdamas nešamus plakatus 
su ekonominiais reikalavimais jo 
vyriausybei.

Gruzijoje per smarkų žemės drebė
jimą žuvo apie šimtas žmonių, 
sugriauta visa eilė miestelių Kaukazo 
kalnuose. Žemės drebėjimo epicen
tras buvo netoli Gruzijos miesto 
Kutaisi.

*
Bangladešo valstybę ištiko didžiulė 

katastrofa. Galingo ciklono sukeltos 
bangos nualino jūros pakrantes, užlie
jo visą eilę žemų, bet tankiai 
apgyvendintų salų Bengalijos įlanko
je.

Manoma, kad stichinės nelaimės 
metu paskendo beveik ketvirtis mili
jono žmonių, o likusieji gyvi salose 
neturi maisto, nei gėrimui tinkamo 
vandens.

*
Australija, po pasitarimų su sąjun

gininkais, į šiaurinį Iraką siunčia apie 
70 karių. Australų karinis kontingen
tas padės saugoti kurdų pabėgėliams 
skirtą Irako sritį bei rūpinsis pabėgė
lių maitinimu ir gydymu.

*
Taivanio prezidentas Lee Teng - 

hui panaikino ypatingąjį stovį valsty
bėje, įvestą 1949 metais, tautininkų 
vyriausybei atbėgus iš kontinentinės 
Kinijos.

*
Lenkija, 1791 metų konstitucijos 

datą parinkusi savo tautine švente, ją 
ypatingai iškilmingai atšventė šių 
metų gegužės mėhesio 3 dieną, 
minėdama pirmosios rašytinės konsti
tucijos Europoje 200 metų sukaktį.
Pastogė" Nr.19 1991.5.13 pusi. 5
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^SPORTAS
KELIONĖ Į LIETUVĄ

Sportininkai ir svečiai, skrendan 
tieji i Lietuvi) su sportininkų grupę. iš 
Australijos išskrenda liepos mėnesio 
21 dienų ir argai iš Lietuvos išskrenda 
rugpjūčio 10 ar U dienmomis. 
Sportininkai ir svečiai iki Singapūro 
atskris iš atskirų Australijos miestų 
Sydnejaus. Melbourno. Adelaidės ir 
1.1, ir iš Singapūro visi kartu išskris 
sekančių dienų, skris per Maskvą, 
tiesiai iki Kauno, kadangi i V Pasaulio 
lietuvių sporto žaidynių iškilmingas 
atidarymas (vyks iiepos 27 dienų 
Kaune. Kelionė vyks per kelionių 
biurą "Concord Int. Travel", kurios 
atstovu Melbourne yra A. Žilinskas. 
Pabrangus kelionei iš Maskvos į 
Lietuvą, dabar kelionė ten ir atgal, 
(skaitant viešbutį Singapūre, iš Syd 
nejaus ir Melbourne iki Kauno kainuos 
2.100 dolerių ir iš Adelaidės, su dviem 
nakvynėmis Singapūre, kainuos 2.150 
dolerių. Vykstantieji iš Adelaidės 
išskrenda liepos mėnesio 20 dienų

Visi, užsirašą vykti su sportininkais.

IŠKILUSIS ROMANAS BRAZDAUSKIS
ADELAIDĖJE

Prieš pat pereitas Kalėdų šventes 
Adelaidė)! atskrido žinomas Kano 
"Žalgirio" krepšininkas Romanas 
Brazdauskis ir, nors po ilgos bei 
varginančios kelionės, dar spėjo 
parodyti gražų krepšinio žaidimą 
Melbourne vykusioje lietuvių sporto 
šventėje. Romanas yra 27 metų 
amžiaus, 205 cm. aukščio ir šiuo metu 
žaidžia "State Hank Tygos divizijoje: 
I . nors kartu treniruojasi profesiona
lų "West End 36 ers" komandoje, 
kuri žaisdama NBA lygoje, važinėju 
po visą Australiją. Šioje lygoje 
Romanas žaisti dar negali, kadangi 
pagal taisykles komandoje vienu metu 
gali žaisti tik du svetimšaliai, o šiais 
metais komandoje jau žaidžia du 
amerikonai.

Australijon, susitarus su australų 
krepšinio komanda, Romaną pakvietė 
Adelaidės sporto klubo "Vyčio" 
pirmininkas Romas Pocius, kuris 
daugumoje ir globoja j). Kaip Romanas 
pasakoja spaudai, Australijon jis 
atvyko per pačius karščius ir pradžio
je naktimis buvo sunku užmigti, 
kadangi temperatūra siekdavo iki 30 

Romanas Brazdauskis su žmona Rasa ir sūneliu Luku.
"Mūsų Pastogė" Nr.19 1991.5.13 pusi. 6

gaus paaiškinamuosius laiškus ir turės 
sumokėti kelionės pinigus. Visais šiais 
reikalais rūpinasi Arūnas S'kimbiraus- 
kas: 22 Monclaire (Tt... Ell.liam. Vic. 
3095. telefonas (03) 13!) 3043. 
Norintieji skristi su sportininkais, turi 
kreiptis į jį. Grįžti atgal nėra būtina 
kartu, tik prieš tai reikia susitarti su 
kelionės vadovais. Šioje grupėje bus 
apie 35 žmonės, kadangi kiti sporti 
atlikai ir svečiai į Lietuvą skris jau 
anksčiau.

Australijos lietuvių sportininkų 
grupei Lietuvoje vadovaus ALKAS 
pirmininkas R. Ragauskas ir iš viso 
numatoma, kad Lietuvon iš Australi
jos vyks apie 40 sportininkų. Gaila, 
kad patys geriausieji mūsų sportinio 
kai dėl mokslo negali vykti į šią 
istorinę ir. kaip atrodo, labai gražių 
sporto šventę. Vykstantieji, pagal 
pageidavimų, gali apsidrausti ir, 
draudžiantis per minėtą kelionių 
biurą, bus galima gauti 15 procentų 
nuolaidos.

laipsnių, dienomis net iki 43. Dabar 
jau įpusėjo ruduo, oras puikus, kaip 
Lietuvoje vasarų. Nuotaikų kelia ir 
tai, kad juo čia domisi, kadangi jis 
pirmasis žaidėjas iš Europos, iki šiol 
krepšininkai čia atvykdavo tik iš 
Amerikos.

Gyvenimu Adelaidėje Romas pa
tenkintas. Lietuviai čia nuostabūs 
žmonės, kaip jis sako. Turi darbelį 
Lietuvių namuose, gavo namą, kuria
me gali gyventi, šalia jo krepšinio 
aikštelė. Šeštadieniais jis treniruoja 
lietuvių vaikus, sekmadieniais vyrus, 
su visais tautiečiais nuoširdžiai drau
gauja. po kiekvienų rungtynių va 
žiuoja į Lietuvių namus, ten žaidžia 
bilijardą, pavalgo, o kartais su 
draugais ir prie baro prisėda.

Tačiau pats didžiausias džiaugsmas 
buvo Romui, kai prieš kelias savaites 
pas jį iš Lietuvos atvažiavo žmona 
Rasa ir dviejų su puse metukų sūnus 
Lukas. Juos iškvietė australų klubo 
'West" direktorius Bill Speear su 
žmona. Rasa mums visiems gerai 
žinomo ir jau du kartus Australijoje 
viešėjusio, buvusio "Žalgirio" koman

Chdhlitiūs^sn žvaigždėmis.

dos kapitono Valdemaro Chomičiaus 
žmonos sesuo. Kaip praneša australų 
spauda. Valdemaras 
italų čempionų krepšinio komanda
"Fortitude! Bologne" netrukus vėl 
lankysis Australijoje, kur gegužės 
mėnesio 2(1 dienų Melbourne žais si) 
Australijos vyrų krepšinio rinktine, 
pradėjusiu pasiruošimą olimpinėms 
žaidynėms Barselonoje.

Atvykusi į Australiją. Rasa spaudai 
pasakė, kad per tuos kruvinuosius 
įvykius Lietuvoje buvo tikrai nepa 
prastai baisu. Sovietų tankai važinėjo 
Vilniaus gatvėmis ir, užimant valsty 
binius pastatus, lietuviai krūtinėmis 
stojo prieš sovietų lankus, bandė ginti 
Spaudos rūmus, televizijos ir radijo 
bei kitus pastatus. Šiuo metu parduo 
tuvės Lietuvoje tuščios, tačiau lietu 
viai vis tiek randa būdų apsirūpinti 
reikalingiausiu maistu. Su specialiais 
maisto gavimo talonais jie ilgus 
valandas stovi laukdami eilėse. Vaisių 
ir daržovių nusipirkti galima tik 
privačiose turgavietėse, o ten nepap 
rastai brangu. Todėl visai nenuostabu, 
kad Rasa jau po pirmųjų savo 
viešnagės Australijoje dienų pasakė, 
kad gyvenimas čia tikrai egzotiškas ir 
negali būti jokio palyginimo tarp 
gyveninio Australijoje ir Lietuvoje. Tą 
patį galima matyli ir žmonių veiduo 
se. Žmonės Lietuvoje visada susirūpi
nę, jų veiduose nerimas ir kažkoks 
pyktis, o tuo tarpu Australijoje visi 
šypsosi ir yra linksmi. Labiausiai 
Rasai čia patinka tai, kad gyvenimas 
čia normalus, tai patvirtino ir Romas, 
pridėdamas, kad čia nėra jokio 
įtempimo, skubotumo ir nusipirkti 
galima viską labai ramiai ir gražiai. 
Gyvenimo būdas čia gaivinantis ir, 
kaip sako Romas, jis niekada nejaučia 
čia jokios (tampos, gal tik išskyrus, kai 
jo kamanda pralaimi, o tai iki šiol 
pasitaikė labui retai ir jis, žaisdamas 
už "West" komandą, šių metų lygos 
varžybose turi 3:1 savo naudai.

Romus Lietuvoje žaidė Kauno 
"Žalgirio" komandoje kartu su A.

SPORTO NAUJIENOS
Danijoje lankėsi Lietuvos boksinin

kai. kurie pirmame susitikime su 
danais laimėjo rezultatu 5:4, tačiau 
antrąjį pralaimėjo 3:5. Abu karius 
pergales iškovojo L. Maleckis, V. 
Karpačiauskas ir M. Sadovskis. 

AUSTRALIJOS RAJONO CENTRINĖ VALDYBA

AUS
Australijos Lietuvių Jaunimo Sąjunga

VII PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO KONGRESO 
INFORMACINĖ ANKETA

VII PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO KONGRESAS įvyks Pietų Amerikoje, 
Buenos Aires, ARGENTINA, 1991 gruodžio 18-27 d. d. 
Montevideo, URUGUAY, 1991 gruodžio 28 -1992 sausio 1 d. d. 
Sao Paolo, BRAZIL, 1992 sausio 2 - 8 d. d.

Visi asmenys, norintys dalyvauti 7-tame PLJ kongrese Pietų Amerikoje, oficialiu jau
nimo atstovu, arba dalyviu, arba turistu turėtų užpildyti šiąinformacijos anketą. Užpildę 
anketą, 7-tam kongresui artėjant, informacijos gausite daugiau.
Anketos užpildymas yra be jokių įsipareigojimų. Anketas reikia prisiųsti iki gegužės 
mėn. 20 d. šiuo adresu:

VII PLJK Talkos Komitetas, 26 Phoenix St., South Yarra, Vic. 3141 
Si kelionė bus viėnintelė proga pamatyti Pietų Ameriką pilnoje lietuviškoje priežiūroje. 
Visų asmenų galvojančių keliauti vardas ir pavardė:

Adresas:.................................................................................................................................

........................................................................................ Telefonas:....................................

AEROLINEAS 
ARGENTINAS

Saboniu. R. Kurtinaičiu, V. Chomi
čium ir kitomis Lietuvos krepšinio 

Per kiekvienas rungty 
nes Romas įmeta vidutiniškai po 25 
taškus. Paklaustas apie Australijos 
krepšinio lygį, pasakė:

Labai nustebau, kad Australijoje 
žaidžia tiek daug amerikiečių ir 
maniau, kad krepšinio lygis čia daug 
žemesnis. Žaidimo lygis šiuo metu 
būtų panašus tarp to "Žalgirio", kuris 
buvo prieš penkerius metus ir dabarti
nio. Čia daugiau žaidžia amerikietišką 
krepšinį, kur žaidėjai daugiau pasuo- 
jasi, čia įpratę tik daugiau mesti, 
todėl čia aš silkeliu didelį susidomėji 
mą. kai kitiems žaidėjams perduodu 
daug kamuolių. Tų pačią problemą 
Amerikos NBA lygoje turėjo ir 
Šarūnas Marčiulionis. Tačiau, kaip ir 
jis ten, taip ir aš čia pamažu baigiu 
priprasti. Būdamas čia jau spėjau labai 
pasiilgti Kauno "Žalgirio" ir visų savo 
draugų. Dažnai pasikalbu su jais 
telefonu. Krepšinio sezonas čia baig 
sis lapkričio mėnesį, tada gal grįšiu 
namo atostogų, o gal Ir visam laikui. 
Kontraktą esu pasirašęs dvylikai 
mėnesių, o vėliau matysim kaip 
nuspręstai ką darysime su šeima, nors 
Australija ypatingai geras kraštas 
vaikų auginimui.

Linkėdamas mielam Romui, su 
kuriuo asmeniškai susipažinau sporto 
šventės metu Melbourne ir, kuris ne 
tik man. bet ir visiems kitiems ten 
buvusiems sportininkams bei vado
vams padarė labai gerą ir gražų 
įspūdį, daug sportinės laimės ir 
pasisekimo čia, įeinant ( aukščiausią 
mūsų profesionalų krepšinio lygą, 
manau, kad miela jo žmona Rasa taip 
pat. labili greitai pritaps ne tik prie 
mūsų australiško, bet ir lietuviško 
gyvenimo ir su savo sūnum būsimuoju 
krepšininku Luku taps mūsų lietuviš
kos bendruomenės neišskiriami ir 
mėgiami nariai. Tad daug šeimyninės 
laimės ir džiaugsmo šioje svetingoje 
kengūrų žemėje.

Antanas Laukaitis

Paskelbus savo nepriklausomybę, 
Gruzijos sporto departamentas už
draudė savo sportininkams dalyvauti 
■Sovietų Sąjungos sporto pirmenybėse 
ir atstovauti'Sovielų Sąjungos rinkti
nes.
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A. t A. Teresę Bikulčienę 
Amžinybėn išlydėjus

Sakoma, kad mirtis nepasibeldus 
ateina. Taip balandžio 23 dieną įvyko 
Caritas Christy ligoninėje Melbourne. 
Mirties angelas nutraukė gyvybės 
siūią Teresei ir ji ramiai užmigo. Nors 
sirgo ketetą metų, bet iš prigimties 
buvo stiprios dvasios ir neatrodė, kad 
ji taip greitai iškeliaus amžinybėn.

A.a. Teresė Zagorskytė - Bikul- 
čienė gimė 1910 metų spalio 27 dieną, 
Panevėžio apskrityje, Šeidukynės 
viensėdyje. Stambus Zagorskių ūkis 
buvo tik už 8 kilometrų nuo 
Panevėžio. Šeimoje augo trys seserys 
ir du broliai. Teresė buvo jauniausia. 
Pradžios mokyklą lankė Panevėžyje, 
kur gyveno pas seserį. Vėliau ten pat 
lankė ir gimnaziją. Baigė keturias 
gimnazijos klases ir, nors turėjo geras 
sąlygas mokslui tęsti, toliau mokytis 
nenorėjo. Susipažino su Alfonsu ir po 
dviejų metų ištekėjo.

Gyvendama IIP stovykloje Vokieti
joje, Teresė dirbo Raudonojo Kry
žiaus dalinyje ir gelbėjo iš belaisvės 
grįžusius lietuvius.

Su vyru atvykus į Australiją, abu 
pagal privalomo darbo sutartį kelis 
metus dirbo Sale miesto ligoninėje. 
Vėliau persikėlė į Melbourną, kur jos 
vyras Alfonsas netruko įsijungti į 
lietuvišką veiklą, dirbo net keliose 
lietuvišku organizacijų valdybose. 
Teresė taip pat nesitenkino vien 
darbu ir namą gyvenimu. Kur tik 
reikėjo, ji visur padėjo savo vyrui, 
šelpė lietuviškas organizacijas ir savo 
testamente jų neužmiršo. Kartu su 
vyru ji tapo viena iš pirmųjų amžinųjų 
klubo narių. Stambia auka prisidėjo 
prie paskutinio "Metraščio" išleidimo 
ir bendrai buvo dosni visiems. Metų 
bėgyje šalpos srityje ji paliko ryškius 
pėdsakus.

Teresė Bikulčienė buvo ramaus 
būdo, nuolaidi, bet tvirta tautiniuose 
ir religiniuose principuose. Velionė 
gerai suprato didžiulę Lietuvos lais
vės kovos prasmę ir lietuviškosios 
kultūros išsaugojimo svarbą. įvairiai 
šelpė iš Sibiro nušalusiomis kojomis 
sugrįžusią savo senutę motiną, visus 
gimines ir net pažįstamus. Australijo
je giminių neturėjo. Du kartus Teresė 
Bikulčienė lankėsi Lietuvoje ir pabu
vojo ten ilgesnį laiką. Ten ji pasimatė 
su vieninteliu dar gyvu 87 metų 
amžiaus broliu ir kitais giminėmis, 
įsijautė ir įsijungė ji ir į jų gyvenimą, 
ateitį, todėl gerai suprantamas ir 
užjaučiamas jų praradimas.

Rožinio maldas sekmadienio vakare 
pravedė kunigas dr. P. Dauknys. 
Balandžio 28 dieną prie velionės 
karsto juoduose rūbuose stovėjo Nina 
Žemaitienė, Alisa Baltrukonienė ir 
Marcelė Matulionienė. Atsisveikinimo

TIK PER ANGLIJĄ GREIČIAU IR PIGIAU
I Pasinaudokite patarnavimu mūsų išplėstu ir įvairiapusišku ekonominiu I 

bendradarbiavimu su LIETUVA.
I VAISTAI. Galite pasiųsti visus modemiškiausius vaistus gaminamus I
| VAKARŲ EUROPOJE. j
| MEDŽIAGOS. Siunčiame angliškas ir kitokias medžiagas. Gatavus rūbus, |
| sportinius kostiumus, sportinius batus etc. Elektronines prekes.

Siunčiame iš Anglijos arba nuperkame Sovietų Sąjungos ir kitų kraštų 
gamybos automobilius. Lada - nuo 10,000 dolerių. Samara - nuo 12,000 
dolerių.

PALIKIMAI pervedami į Lietuvą arba kitus kraštus klijento pageidau
jama valiuta.

Visos finansinės ir banko operacijos atliekamos aukščiausiu kur-su. 
Specialus rublio kursas. Priimamos įvairių terminų investacijos.

BALTIC STORES & CO.,
(Z. Juras)

11 London Lane, Bromley, Kent, BRI 4 HB., England 
Tel. 081 460 2529
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I 
1
I 
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kalbas draugų ir bičiulių vardu sakė 
viena iš testamento vykdytojų Alisa 
Baltrukonienė ir, pagal velionės 
pageidavimą, į karstą įdėjo prieš 
dvidešimtį metų jos brangaus vyro jai 
rašytą paskutinį atsisveikinimo laiš
kutį, rožę ir rūtelę nuo jo karsto. 
Moterų draugijos vardu su velione 
atsiveikino Halina Statkuvienė, Mel
bourne lietuvių klubo - dr. J. Kunca, 
Gyvojo rožinio narių vardu - Leonas 
Padgurskis.

Gedulingas šv. Mišias už a.a. 
Teresės sielų aukojo klebonas dr. P. 
Dauknys balandžio 29 dieną. Prie 
karsto bažnyčioje tautiniuose rūbuose 
stovėjo Katalikių moterų draugijos 
narės Monika Sodaitienė ir Rasa 
Statkuvienė. Aukas nešė Henrikas 
Antanaitis ir Alisa Baltrukonienė. 
Bažnyčioje tą dieną buvo užimti 
beveik visi suolai, didžioji dalis 
Melbourno lietuvių gerai pažinojo 
velionę ir atėjo atiduoti jai paskutinę 
savo pagarbą.

Gedulingas pamaldas gražiomis 
giesmėmis papildė solistas Jurgis 
Rūbas, labai jautriai pagiedojęs tris 
giesmes: Maironio "Kai skausmas tau 
širdį kaip replėm suspaus...", "Anapus 
saulės" ir "Agnus Del". Vargonais 
grojo Birutė Prašmutaitė. Ilga auto
mobilių virtinė palydėjo velionę 
paskutinėje žemiškoje kelionėje į 
kapus, kur ilsisi jau prieš dvidešimtį 
metų miręs jos brangus vyras Alfon
sas. Klebonui dr. P. Daukniui pasimel
dus, kapo duobę užbėrus žiupsneliu 
žemės nuo Gedimino pilies, karstas 
leidosi į duobę, visiems giedant 
"Marija, Marija..."

Šermenų vakarienę Lietuvių namų 
Jubiliejinėje salėje paruošė Melbourno 
katalikių moterų draugijos narės. 
Nuoširdžiai dėkojame joms ir visiems 
dalyvavusiems laidotuvėse.

Al. B.
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Gerbiamas Redaktoriau,
negaliu pasigirti, kad būčiau didelis 

politikos žinovas. Man "didžiųjų" 
strategija ir taktika kartais visai 
nesuprantama. Bet aš puikiai supran
tu, kad sovietai Lietuvai nieko gero 
neatnešė ir neatneš.

Anais laikais, kai buvau studentas, 
iš aritmetikos gaudavau po 4 su pliusu, 
o kartais net po penketuką. Dar ir 
dabar suskaičiuoju pinigus iki paskuti
nio cento. Taigi pradėjau skaičiuoti 
Australijos sportininkų išvykos išlai
das į IV Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynes Lietuvoje.

Apie penkiasdešimt mūsų sporti
ninkų "Aeroflotui" sumokės po 2000 
dolerių (už vieną žmogų). Viso 
susidarys 110.000 dolerių. Šiais laikais 
Australijos doleris vertas 27 rub. 60 
kapeikų. Taigi "Aeroflotui" arba, 
tiksliau pasakius Maskvai, Australijos 
lietuviai sportininkai "padovanos" 
3.036.000 rublių.

Paprastas raudonosios armijos ka
reivis uždirba 80 rublių, o juodųjų 
berečių plėšikams.Maskva moka apie 
110 rublių į mėnesį. Nereikia ypatingų 
gabumų matematikoje, kad galėtum 
suskaičiuoti tie trys milijonai rublių 
sumokės visų metų algas net 2.300 
Lietuvą terorizuojantiems juodie 
siems beretininkams. Bravo!

Kouėl mūsų sportininkai pasirinko 
"Aeroflotą"? Juk yrą ir kitų oro 
linijų, kurių pajamos neprisideda prie

Antanas Martusevičius
Gimė 19.17 metų sausio 17 dieną, mirė 1991 metų balandžio 24 

dieną Sydnejuje.
Giliame liūdesyje liko dukra Barbara, sūnus Tony, marti Cathy, 

anūkai Paul, Mathew ir Eve, šeima ir draugai.

S v. Rašto tyrinėtojų skelbimai
Šiame tekste žodis Dievas išverstas 

iš Graikų žodžio Theos, reiškiančio 
galingasis, todėl pats skaitytojas turi 
nutarti ar tas žodis taikomas i Jehovą, 
didįjį Visagalį, arba į jo Sūnų, Kristų 
Jėzų,'anksčiau vadinamu Logos, kurs 
taip at yra Galingas. Tas pats žodis 
theos vartojamas 2 Korintiečiams 4:4, 
kur kalbama apie Šėtoną kaip apie 
"šio pasaulio dievą" - galingą 
valdovą.

Aišku tat, kad Logos, Jėzus, kurs 
buvo padarytas kūnu", buvo Jehovos 
veikėjas. Nebuvo tai pats Jehova, 
Visagalis Dievas. įdomu čia pastebėti, 
kad Pirmos Mozės Knygos aprašyme 
apie tvėrimą pasakyta: "Padarykime 
žmogų į mūsų paveikslą". Čia Jehova 
kalba į Logosą, aiškindamas ir 
tvarkydamas tvėrimo darbą. - 1 
Mozės 1:26.

Turėdamas tokią vienybės ir ben
dradarbiavimo dvasią, kai atėjo tinka
mas laikas atpirkti nupuolusį žmogų, 
Logos "pasižemino", pasidarė žemes
nio laipsnio tarnu kentėjimui mirties 
ant kryžiaus. (PU. 2:7). Visą savo 
žemiškojo tarnavimo laiką Jėzus 
pasiliko nusižeminęs, visuomet pri
mindamas tiems, kuriems jis tarnavo, 
kad žodžiai, kuriuos kalbėjo, ir darbai, 
kuriuos jis darė, nebuvo jo paties, bet 
jo Tėvo. Toks jo elgesys pilnai atitiko 
jo pareiškimui: "Mano Tėvas didesnis 
už mane". - Jono 14:28.

JĖZAUS VIENUMAS SU TĖVU
Į savo mokytiniusJezus pasakė: " Aš 

ir Tėvas esame vienas". (Jono 10:30). 
Šitas pareiškimas buvo klaidingai 
aiškinamas, nes buvo bandoma įrodyti, 
kad Jėzus ir jo Tėvas yra vienas ir tas 
pats asmuo. Mes manome, kad visi 

Lietuvos žlugdymo. Ar dar ne per vėlu 
persigalvoti?

Su gilia pagarba
Vyt. Daumantas

PINIGAI * PENSIJOS 
"TAX" MOKESČIAI 

INVESTAVIMAI
Koip išlaikyti pilna pensiją? Kokios pensininkų 

teisės? Kaip sumažinti valstybinius mokesčius? 
Kaip ir kur investuoti pinigus?

Atsakyti į šiuos klausimus ir bendrai apžvelgti 
finansinius reikalus bei problemas 'TALKA" 

Lietuvių namuose rengia:

INFORMACINIUS 
SUSIRINKIMUS

ADELAIDE IsSegužIŠ
SYDNEY SW-

MELBOURNE
Kviečiami visi kuriems rūpi savo ir 

artimųjų finansinė ateitis. 
Įėjimas nemokamas.

TALKA TARNAUJA LIETUVIU VISUOMENEI.

MŪSŲ MIRUSIEJI
Balandžio mėnesį Geelonge mirė 

Stasys Spaičys ir Leonardas Martuse- 
vičius, Morningtone - Nikodemas 
Ropė.

sutiks, kad yra ir kitos rūšies 
vienumas, šalia asmens panašumo. 
Septynioliktame Jono Evangelijos 
skyriuje pasakyta, kad Jėzus meldėsi 
dėl savo bažnyčios vienumo. Savo 
maldoje jis prašo savo Tėvo atvesti į 
bažnyčią ir tokią pat vienybę, kokia 
buvo tarp jo ir jo Tėvo. Aišku, kad čia 
kalbama apie valios ir tikslo vienumą.

Taigi, tokioje pat prasmėje šitie 
Jėzaus žodžiai reiškia, kad jis ir jo 
Tėvas yra viena. Tą patvirtina 
daugelio Jėzaus kalbos. Savo tarnybos 
metu jis atkartotinai sakydavo, kad jis 
neatėjo daryti savo valios, bet valios 
savo Dangiškojo Tėvo, kurs jį siuntė. 
Kai Jėzus buvo paduotas išjuokimui, 

sugėdinimui ir mirčiai, jis prašė savo 
Tėvo, kad, jei galima, atimtų nuo jo tą 
taurę. "Tačiau tebūnie ne mano valia, 
bet tavo", jis pasakė. (Luko 22:42; 
Mato 26:39; Jono 5:30; 6:38) Dievo 
valia visuomet turėjo žymiausią vietą 
mūsų Viešpaties gyvenime. Todėl jis 
tikrai galėjo pasakyti: "Aš ir mano 
Tėvas esame viena".

Dėl tos pat priežasties Jėzus taip 
pat teisingai galėjo sakyti: "Kas mane 
mato, mat! ir mano Tėvą". (Jono 
12:9). Kad šie Jėzaus žodžiai nereiš
kia, kad tie, kurie matė jį, taip pat 
aktualiai matė Jehovą, aiškiai parodo 
daugelis Senojo ir Naujojo Testamen
to pareiškimų, nes pasakyta, nė 
vienas negali pažiūrėti į Dievą ir 
išlikti gyvas (Moz. 33:20; 1 Tim. 6:16; 
1:17; Jono 1:18). Jei tie, kurie matė 
Jėzų, būtų aktualiai matę Dievą, tai 
reikštų, kad Dievas, visatos Kūrėjas 
yra žmoginė esybė. Jėzus reiškė, kad 
jo gyvenimas ir tarnavimas apreiškė 
Tėvą tiems, kurie turėjo matančias 
akis, dvasinį supratimą.

I Mylį tiesą, literatūrą gausite veltui. Rašykite:?. Bačinskas,
336 Gregory Tee. Spring Hill, Qld., 4000
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MELBOURNE
Gegužės 19 dieną (sekmadienį), 

2.30 vai. po pietų Melbourno lietuvių 
namuose įvyks prof. A. Butrimo 
paskaita apie naujausius archeologi
nius tyrinėjimus Lietuvoje (radiniai iš 
seniausios Lietuvos praeities, baltų 
susiformavimas, pirmųjų Lietuvos 
sostinių Kernavės ir Vilniaus naujausi 
atradimai). Paskaita bus iliustruota 
skaidrėmis ir videofilmais.

Melbourno Apylinkės valdyba, 
ALB Kultūros ir Švietimo 

tarybos

PERTHE
Pertho Apylinkės praėjusio susirin

kimo prezidiumas praneša, kad sekau 
tis metinis Apylinkės susirinkimas 
šaukiamas gegužės 19 diena Lietuvių 
namuose, tuoj po pamaldų. Tautiečiai 
kviečiami gausiai dalyvauti ir išrinkti 
naują Apylinkės valdybą.

čia musų protestą del sovietines 
armijos savivaliavimo grobstant Lie
tuvos jaunuolius ir verčiant tarnauti 
jų armijoje, pranešame, kad surinko
me 2.288 parašus tik lietuvių tarpe. Iš 
viso po mūsų peticija pasirašė 4.956 
žmonės. Peticija pasiųsta Jungtinių 
Tautų Žmogaus teisių komitetui 
Ženevoje.

Nuoširdžiai dėkojame visiems prisi- 
dėjusiems savo parašais.

Martina Reisgienė, 
Angelė Stasiūnaitienė 

Baltijos kraštų atstovės
PAGALBA LIETUVAI

Fondui "Pagalba Lietuvai" per 
Sydnejaus Apylinkės vaidybą aukojo: 

19(1 dolerių VI. Račkauskas;
200 dolerių - pagerbdami a.a. Stasį 

Pauiauskų Troy, vietoje gėlių, aukoja 
giminės ir draugai.

Dėkojame visiems aukojusiems

VIETOJ
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SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

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

TURGUS
(MARKET DAY) 

GEGUŽĖS 26 DIENĄ
SEKMADIENĮ

2 VAL. PO PIETŲ

I
I

I
I 
I

I

SYDNEJUJE
Skausmo suspaustomis širdimis visi 

užjaučiame ir suprantame Baltijos 
tautų moterų ir motinų skausmą, savo 
sūnus, vyrus ir brolius išleidžiant 
tarnybon okupanto kariuomenėje.

Visiems tautiečiams ir tiems, kurie 
patys pasirašė po peticija, išreiškian -

GĖLIŲ
Pagerbdami

A.A. ANTANĄ ČElCį, 
vietoje gėlių, "Mūsų Pastogei" auko
ja:

20
20
30

dolerių V. Martišius;
dolerių M. Labutienė;
dolerių - 1). ir I). Bieri.

i 
I 
I

Sveikiname sporto klubą "Kovą" 40 metų veiklos sukakties proga ir linkime 
dar daug sėkmingos sportinės veiklos metų!

Al,KAS valdyba

30 mln. vakaro,

"Dabar". Choras 
"švediško" stalo

NuoSirdžiai kviečiame visus atvykti į Melbourne Dainos Sambūrio PATARNAUJAME

NUOLAIDA 
inturisto kelionėms (klauskite

Gegužės mėnesio 19 dieną (sekmadieni), 2 vai. po pietų Sydnejaus 
Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugija kviečia atvykti į 

KULTŪRINĘ POPIETĘ - PASKAITĄ
Paskaitą skaitys daktarė Vida Petrauskienė. Paskaitos tema: 

"Medicininė pagalba vaikams Lietuvoje".
Po paskaitos vaišinsime kava ir pyragaičiais.

Sydnejaus Lietuvių Moterų Socialinės 
Globos Draugijos Valdyba

kuris (vyks gegužės mėnesio 25 dieną, 7 vai.
Melbourne lietuvių klubo salėje.

Gros atnaujintas Melbourno lietuvių orkestras 
padainuos specialiai baliui paruoštas dainas. Bus 
vakarienė. Turtinga loterija.

Visa tai tik už 20 dolerių asmeniui.
Stalus prašome užsisakyti iki gegužės mėn. 22 dienos pas Vincą 

Ališauską tel. 370 7250, arba pas Raimondą- Dagi tel. 366 2903.
Sambūrio valdyba

KELIAUJAME Į LIETUVĄ?
Mes patarnausime dėl:

* Papigintų kelionių į Vilnių.
* Kelionių aplink pasaulį.
* Kelionių į visas šalis.
* Turistinių ir privačių vizų.
* Grupinių kelionių.
* Sustojimų ir viešbučių.
* Vlršnorminių bagažų persiuntimo.
* Apsidraudimo kelionių metu.
* Kelionių pasirinkimo.
* Greito aptarnavimo.

SPECIALI
5% nuolaida grupinėms 

detalių).
MES TAIP PAT

Keliaujant po Australiją.
Iškvietimo dokumentais.
Žemomis kainomis

MASKVA - AUSTRALIJA - MASKVA,
KUALA-LAMPUR - AUSTRALIJA - KUALA.-LAMPUR.

DŽAKARTA - SYDNEJUS - DŽAKARTA.
SPECIALIOS KELIONĖS -

SYDNEJUS - RYTŲ BERLYNAS - VILNIUS
ir atgal.

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

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

(Uismr TRAVEL pnun
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Žilinskas
Concorde International Travel (IATA, AFTA)

541 King Street. Melbourne, 3003 Vic. Tel. 32.1 6480 (prie Lietuvių 
namų). Fax (03) 328 2680. Vakarais ir šeštadieniais skambinti 

telefonu 572 2172.

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

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

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

Kalbame ir rusiškai. 
Lie. Nr. 2TA000888

I 
I
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