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„TIKTAI NEPASITRAUKIT IŠ LAISVĖS KELIO"
Spausdiname Lietuvos Respublikos 

Aukščiausiosios Tarybos pirmininko 
profesoriaus Vytauto Landsbergio 
kalbos išeivijos lietuviams Amerikoje 
tekstą. Kalba buvo pasakyta šių metų 
gegužės mėnesio 12 dieną Marijos 
gimnazijoje Čikagoje.

ACiū jums, brangūs žmonės, mieli 
tautiečiai ir Lietuvos bičiuliai. Ačiū 
už tą pasveikinimą, už tą dėmesį, 
kuris yra perdaug nukreiptas į vieną 
žmogų. Aš tą sakau, labai gerai 
žinodamas, kaip yra iš tikrųjų. Jūs čia 
minit pavardę, sveikinai mane. O aš 
galvoją apie tuos žmones Lietuvos 
kaimuose ir miesteliuose, su kuriais 
kartais, kai turiu laiko ištrūkti iš 
Vilniaus, iš Aukščiausiosios Tarybos, 
susitinku irgi tokiose salelėse arba 
miestelių aikštėse. Ir kalbam apie tai, 
kas ten mums rūpi kiekvieną dieną. 
Tie žmonės sako: "Pirmininke, nesirū
pinkite, duonos Lietuvoje užteks. 
Neklausykite kai sovietai gąsdiną 
naujomis blokadomis. Mes užauginsi
me tos duonos. Tiktai nepasitraukite 
iš laisvės kelio".

Aš galvoju apie tuos žmones, kurie 
patys dar negali paaiškinti, kodėl 
jiems visai nebuvo balsu, kai greta jų 
krito automatų serijomis pakirsti, ir 
Juos nunešę - sužeistus arba nušautus 
- į greitosios pagalbos mašinas, tie 
patys vėl bėgo atgal užimti savo 
vietos aplink radijo ir televizijos 
bokštą, žinodami, kad Jie gali būti 
sekančios aukos. Apie tuos žmones, 
kurie po to, kai bokštas ir televizijos 
bei radijo rūmai buvo užimti, skubėte 
skubėjo prie parlamento,, nes žinojo, 
kad ten bus lemiamas smūgis. Yra 
faktas, paliudytas mano pažįstamų, 
kad jų draugas buvo netekęs sąmonės 
prie televizijos bokšto nuo tanko 
kanuolės šūvio ir atgavo sąmonę prie 
parlamento - pats atėjo. Kažkas vedė, 
ir ne į ambulatoriją vedė, ne 
vedė ten, kur reikia būti.

Todėl iš tikrųjų, ar būčiau 
kuris kitas žmogus tame 
kuriame esu, jis nieko negalėtų 
padaryti, jeigu tie Lietuvos žmonės 
nebūtų visiškai pasiryžę ir labai 
aiškiai suvokiantys, kas yra svarbiau
sia. Ir turintys didžiulę gyvenimo 
išmintį. Kaip ir senas kaimo žmogus, 
dažnas iš jų laimingas, kad sulaukęs 
tos dienos ir pasakęs: ” Dabar aš galiu 
numirti". Kai Jie ateina ir sako, 
kartais man tiesiai, arba parašytą 
laišką atneša, bet būtinai į rankas nori 
paduoti, Jie kalba: "Kodėl jūs kalbat 
apie derybas? Ir kokios čia turi būti 
ilgos derybos? Taip, kaip jie atėjo, 
taip tegul ir išeina". Arba kita 
močiutė rašo: "Vaikeliai, tik jūs nė 
trupinėlio nepasitraukit. Žinokit, jei
gu jūs pasitrauksit koją per pusę 
žingsnio atgal, tą vietą jie tuoj 
užims". Arba dar laiškas, kurį aš 
padėjau į seifą, kokiam nors būsimam 
muziejui. Rašo moteris, taip, matyt, 
skaudžiai atsiprašydama, kad ji inva-
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lidė, kad ji nieko neturi, kad ji tiktai 
tris rublius gali atsiųsti Lietuvos 
nepriklausomybei.

Čia gerbiamasis kunigas Vaišnys ir 
mielas konsulas Kleiza susiejo šios 
dienos susitikimą su Motinos diena, 
paminėdami mūsų motiną Lietuvą. 
Mes apie tai kalbėjome prieš savaitę. 
Lietuvoje Motinos diena yra pagal 
seną tradiciją pirmasis gegužės sek
madienis. ir kalbėjom dar savaitę 
prieš tai, svarstydami, kaip reikia 
surengti Lietuvos žmonių pasitarimą 
mūsų tradicinėje vietoje, Vilniaus 
Vingio parke, ir kad yra nelabai 
patogus laikas. Vieniems rūpi bulves 
sodinti, nes vis dėlto kas pasisodins 
bulvių sklypelyje ar darželyje, tai ir 
blokada nebus tokia balsi. Ir Motinos 
diena, ir išvakarės šeštadienis. Ir daug 
žmonių gyvena dabar Lietuvoje ne 
savo tėviškėse ir lanko kapelius, tai 
diena gal ne visai patogi, kad daug kas 
atvažiuotų. Bet mes taip pagalvojom, 
kad atidėt nėra galima ir paraginsim 
žmones, kad kas gali paskirtų tą dieną 
Motinai Lietuvai ir atvažiuotų į 
Vilnių. Ir atvažiavo du šimtai 
tūkstančių.

KAIP LIETUVA GYVENA

Ir mes kalbėjomės tokiais klausi
mais, kurie jums gali paaiškinti, kaip 
Lietuva gyvena kiekvieną dieną, nes 
tokie įvykiai kaip sausio tryliktoji - 
duok Dieve, kad jie nepasikartotų, 
kad tai būtų vienas atsitikimas. Bet 
jie gali kartotis. Tas galėjimas 
kartotis kybo ore kiekvieną dieną 
Lietuvoje. Ir labai daug galimybių turi 
nepriklausomybės priešininkai panau
doti įvairias priekabes Ir mažesniems 

puolimams, ir gal tikėdamiesi atsaky
mo, kitokio pasipriešinimo, negu 
pasipriešinimas daina ir nešarvuota 
krūtine. Ir kad tada galėtų nusiaubti 
Lietuvą visa savo karine galia, 
sutriuškinti tai, ką turime.

O mes turime daug. Mes turime visą 
savo valstybės sltemą, kurią dar reikia 
pabaigti kurti, reikia tobulinti, reikia 
įtvirtinti, bet kuri veikia. Ir kuri 
veikia kaip mūsų pačių valstybė, 
pagal mūsų pačių priimamus įstaty
mus, pagal mūsų laikinąją konstituci
ją. Ir aš tikiuosi, kuri veiks pagal tą 
būsimą konstituciją, kurią dabar 
rengiame, kurios koncepciniai apma
tai, metmenys yra dabar paskelbti 
Lietuvoje, kad žmonės susipažintų, ir 
galų gale pasaulis, jeigu ■ nori, 
matytų, kokią valstybę mes kuriame, 
koks jos yra modelis - demokratinė 
respublika - kokie principai, kokios 
žmonių teisės, mažumų, socialinių 
grupių ir kitos yra garantuojamos.

Taip mes gyvename savo Lietuvoj. 
Kai kada stengiamės nekreipti dėme
sio, kad Lietuvoje yra svetima 
kariuomenė, kad sienos kontroliuoja
mos svetimų, ir nori nenori mums 
tenka gauti nelietuviškai rašytas 
vizas, praeiti tų kariškių aprobatus 
arba, jeigu tenka skristi per kitą 
valstybę, Maskvoje turime praeiti tam 
tikras procedūras. Tai yra tokie 
sąlygiškumai, kurie vidinei laisvei 
savaip tvarkytis savoje valstybėje jau 
nėra lemiantys. Kas nori, žinoma, gali 
sakyti: : "Jie dar neturi savo valdžios, 
štai jų televizija užimta, o jie negali 
atsiimti". Kai kas sako, kad jeigu jie 
nekontroliuoja tos teritorijos dalelės, 
kurioje yra karinė bazė, svetimos 

kariuomenės garnizonas arba jos 
užimti Lietuvos pastatai, tat yra 
įrodymas, kad ta vyriausybė dar 
negali turėti diplomatinių santykių su 
užsienio šalimis. Tai, be abejonės, yra 
dirbtinis argumentas, nes kiek yra 
atvejų, kad vyksta karas ir trečdalį, 
pusę ir dar daugiau krašto teritorijos 
kontroliuoja svetima kariuomenė, kaip 
kad buvo Lietuvoje 19'19 metais ir iš 
dalies 1920 - sials, o diplomatiniai 
santykiai buvo ir tada. Tos pačios 
valstybės, kurios dabar abejoja, tada 
turėjo de facto apibrėžtus santykius 
su Lietuva.

KO MES NORIME
O Jeigu kam kyla abejonių, kodėl 

kalbame apie karą, tai reikia priminti, 
ir priminti, ir kiekvienas iš čia esančių 
tegul primena savo amerikiečiams 
draugams, kad Lietuvoje dar nesibai
gė Antrasis pasaulinis karas. Tai, ko 
mes norime, galima pavadinti taikos 
sutartimi arba dalyvavimu, sudarant 
europinę taikos sutartį. Jeigu mūsų 
didžiajam kaimynui tai pernelyg 
sprangus kąsnis toks dalyko suprati
mas, mes galime pasirašyti abipusę 
draugystės sutartį, kaip kaimyninės 
valstybės. į tai mes einame. Deja, 
einame daugiau iš vienos pusės, nes 
kita pusė, jei pajuda, tai tik smarkiai 
stumiama. O šiuo metu Jos labai 
smarkiai nestumia. Bet tai jau yra 
tarptautinė politika, o aš noriu dar 
keletą žodžių pasakyti, kaip gyvena 
šiandien mūsų Motina Lietuva.

Reformuodami mūsų valstybę, mū
sų socialinį gyvenimą, mes pradėjome 
ypatingai svarbių darbų laikotarpį, 
etapą, tam tikrą ribą. Mes Jau 
priėmėme arba svarstome ir palaips
niui priimame įstatymus, kurie pakels 
Lietuvos ekonominį, socialinį gyveni
mą. Normalizuos, galima sakyti, 
desovietizuos jį. Tai ne tik yra ėjimas į 
privačią iniciatyvą, privačią nuosavy
bę, rinkos ekonomiką tolimoje pers
pektyvoje, bet jau šiandien, priimant 
reikiamus įstatymus. Ir 
padarys kitokia valstybe 
negu dar savo panašių 
nesprendžianti Sovietų 
įklimpusi nevykusio socializmo dog
mose ir negalinti jų atsisakyti.

NUOSAVYBĖS TEISĖS 
KLAUSIMAI

Mes nelengvai svarstome ir tokią 
problemą, kuri yra iškilusi ir Vengri
joje, ir Čekoslovakijoje, ir Lenkijoje, 
kaip nuosavybės teisės tęstinumą. Tos 
teisės pripažinimą mes jau esame 
padarę, pabrėždami, jog tai, ką atnešė 
1940 metai, buvo ne tik valstybės 
mastu nusikaltimas ir neteisybė, bet ir 
bevelk kiekvieno arba daugelio žmo
nių atžvilgiu - neteisybė, apiplėšimas, 
atėmimas vienokios ar kitokios nuosa
vybės ar kitų teisių. Mes daug 
ginčijomės ir dėl principo: ar pripa
žinti tą nuosavybės tęstinumą po
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„TIKTAI VEPAS ĮTRAUKIT
Atkelta iš 1 pusi.

penkiasdešimties metų, kai daugelio 
buvusių tos nuosavybės turėtojų gyvų 
nebėra (gali būti paveldėtojai). Ir 
atsižvelgiant ( tai, kad daugeliu 
atvejų tos nuosavybės nebegalima 
sugrąžinti, galbūt galima kompensuo
ti. O iš ko kompensuoti? Ir ar Lietuva 
kalta, kad ji turi kompensuoti? Jeigu 
buvo atimta, sugriauta, sudeginta? o, 
žinoma, tikėtis reparacijų, kad mums 
už visa tai atlygins mūsų brangusis 
kaimynas, turbūt ir tikėtis nėra ko. 
Vėl kiti mūsų politikai sakė ir 
perspėjo: ar jūs žinote, kas pasidarys 
Lietuvoje, kai žmonės visi susipeš 
tarpusavyje? Ir tie, kurie turėjo 
nuosavybe, ir tie, kurie dabar ją valdo. 
Kurie dabar gal namus pasistatė ant 
buvusios kito žemės. Buvo daug ir 
tokio tyčinio propagandinio gąsdini
mo, ypač kaimuose: kad štai jūs 
keliasdešimt metų dirbote suvaryti ( 
kolchozus, mažai ką gaudami. 0 vis 
dėlto Išlaikėt Lietuvą, išmaitinot. 0 
dabar ateis iš miestų kokie nors 
buvusių žemės savininkų vaikai ir 
anūkai, pavarys jus šalin arba vėl 
bernais padarys. Ir tokia propaganda, 
jūs galite jsivazduoti, gali turėti 
reikšmės ir poveikio.

Mes turėjome daug nelengvų svars
tymų dėl to. Daug kas siūlė ir kitokį 
sprendimą, kuris būtų mums lengves
nis kaip valdžiai arba Lietuvos 
Respublikai kaip valstybei. Tai būtų 
pasakyti: brangūs žmonės, daug metų 
praėjo, esame neturtingi, neturime iš 
ko grąžinti, susitaikyklm visi ir 
pradėkime iš naujo. Bet ar tai

PRAEITĄ SAVAITĘ LIETUVOJE
VILNIUS Lietuvos Respublikos 

Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas 
Vytautas Landsbergis pasiuntė tele
gramą TSRS prezidentui M. Gorba
čiovui. Joje raginama Iš Lietuvos 
atitraukti TSRS vidaus reikalų mi
nisterijos kareivius, (skaitant tuos, 
kurie yra užėmę (vairius Vilniuje 
okupuotus pastatus, kaip pav., Televi
zijos centrą.

LIETUVOS PROKURORO 
PAREIŠKIMAS

Lietuvos Respublikos prokuroras 
pareiškė, kad TSRS generalinio pro
kuroro Trublno birželio 3 - sios 
raportas apie tai, kas (vyko Vilniuje 
naktj iš sausio 12 - sios ( sausio 13 - 
ąją yra aiškus (vykių iškraipymas.

Lietuvos prokuroras Artūras Pau
lauskas TSRS Aukščiausiajai Tarybai 
šiandien, liepos 17, pasiuntė keturių 
"Mūsų Pastogė" Nr.30 1991.7.29
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nereikštų, kad mes padarome taip, 
kaip lengviau valstybei ir esame šiek 
tiek panašūs | kokią nors socialistinę 
valstybę ar net aprobuojame tai, kas 
buvo padaryta tada. Kad ir su 
atsiprašymais, kad ir su prisipažini
mais: buvo tada padaryta neteisingai, 
bet tegu taip neteisingai ir lieka. Kaip 
tada mums atrodytų tam tikri 
principiniai dalykai, mūsų nusistaty
mai? Na ir bandėme, ir bandome eiti 
tokiu keliu, kad pripažinome principą 
- nuosavybės teisės tęstinumą, bet 
kviečiame taip pat žmones suprasti, 
jei priimsime Įstatymą taip, kaip dabar 
dėl jo ginčijamės pastraipsniui, kad, 
nesant savininkų, pripažįstama ta 
teisė pirmos kartos palikuonims, bet 
nebūtinai tolesniems. Kad labai dau
geliu atvejų tiktai kompensuosim ir 
kompensacija negalės būti adekvati 
tikrai turto vertei arba tokiai vertei, 
kokia šiandien būtų tos nuosavybės 
vertė. Todėl, kad neturime iš ko tiek 
kompensuoti, bet nors dalis žmonių 
taps šeimininkais savo turėto gero iki 
tam tikros ribos. Numatėme ribą 
žemei iki 50 hektarų, turbūt taip ir 
bus patvirtinta ar panašiai. Aš sakau, 
yra (vairūs sąlygiškumai, ribojimai, 
kurių mes negalime Išvengti. Bet 
principą mes norime išlaikyti. Mes 
norime, kad tai būtų mūsų valstybė, 
kuri pripažjsta žmogaus teisę turėti 
savo namą, savo žemę, ją dirbti, 
palikti savo vaikams, parduoti, elgtis 
su ja kaip su savo nuosavybe ir iš 
tikrųjų būti piliečiu, kurio teises gina 
valstybė ir, kuris pats gina savo 
valstybę.

puslapių pareiškimą, kuriame panei
gia, kad tą vakarą lietuviai šaudė ( 
kitus žmones. Jis taip pat pateikia 
žinių, kokiomis aplinkybėmis žuvo kai 
kurios aukos.

Pranešime A. Paulauskas rašo, kad 
tarybinių kareivių (vykdytas Televi
zijos centro puolimas buvo numatytas 
ir suplanuotas iš anksto. Jo tikslas - 
nuversti teisėtai išrinktą Parlamentą 
ir Vyriausybę.

VOKIETIJOS KANCLERIS 
APIE TSRS

LONDONAS Septynių labiausiai išsi
vysčiusių pasaulio šalių vadovų 
susitikimo Londone pirmame posėdyje 
Vokietijos kancleris H. Kohl, pasak jo 
atstovo Vogei, pareiškė, kad būtų 
klaidinantis ženklas, jei M. G orbačio- 
vas iš Londono išvyktų be susitarimo 
dėl Vakarų bendradarbiavimo.

pusi. 2 ...............   ■

Pranešama, kad Prancūzijos prezi
dentas F. Mitterand kalbėjo, jog 
aukščiausio lygio pasitarimas neturi 
bandyti remti Tarybų Sąjungą Euro
pos kaina.

Londone viešintis Estijos užsienio 
reikalų ministras Meris pareiškė, kad 
Baltijos kraštai nėra prieš paramą 
TSRS, tačiau tokia parama turėtų 
būti telkiama su sąlyga, kad bus 
remiamas demokratijos procesas ir 
bus aišku, jog toji parama negali būti 
skiriama TSRS karo aparatui.

JAPONUOS NUOSTATA 
DĖL TSRS

Londonas Japonijos vyriausybės 
atstovas Watanabe pareiškė, kad 
Japonija galėtų svarstyti paramos 
Sovietų Sąjungai klausimą tik tada, 
kai bus pažengta pirmyn Kurilų salų 
priklausomybės klausimu.

Watanabe taip pat pažymėjo, kad 
Japonija remia TSRS reformas, tačiau 
nemato ženklų, kad naujasis mąsty
mas būtų taikomas užsienio politikos 
srityje liečiančioje Aziją ir ypač 
Japonija.

IR JIE PRIEŠ PARAMĄ
MASKVA Griežto nusistatymo ko

munistų grupė "Sojuz” Sovietų Sąjun
goje pareiškė, kad Sovietų Sąjungai 
nereikia Vakarų pagalbos ir, kad 
TSRS vadovai neturėtų maldauti 
užsienio paramos.

Pulkininkas Petrušenko pasakė: 
"Mūsų bėdos - mūsų reikalas. Ir krizę 
(veikti - taip pat Tarybų Sąjungos

ARMĖNŲ PERSEKIOJIMAS 
JEREVANAS Iš Armėnijos pranešama, 
kad Azerbaidžano vidaus reikalų 
ministerijos kareiviai, remiami TSRS 
vidaus reikalų ministerijos kariuome
nės iš kai kurių Azerbaidžano kaimų 
varo armėnus. Kai kur vyksta susišau
dymai, Azerbaidžano kareiviai grobs
to armėnų turtą.
RUSĖS MOTINOS PROTESTUOJA

Maskva. Rusijos kareivių motinos 
Raudonojoje aikštėje protestavo dėl 
to, ką jos vadina despotizmu ir smurtu 
TSRS kariniuose daliniuose. Kareivių 
motinos reikalavo susitikimo su Rusi
jos Federacijos prezidentu Borisu 
Jelcinu.

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
MINISTRAS PIRMININKAS

Gediminas Vagnorius jau šešis 
mėnesius vadovauja Lietuvos Respub
likos Ministrų Tarybai. Nors iš vienos 
pusės pusė metų - neilgas laikotarpis, 
tačiau pirmoji Ministrų Taryba ne
daug ilgiau išsilaikė. Gediminas 
Vagnorius Vyriausybėn atėjo itin 
dramatiškomis sąlygomis ir nors daug 
kas pabūgo rinkos (vedimo bei 
nuogąstavo dėl ūkio reikalų, tiems 
reikalams buvo skirta daug darbo ir 
energijos.

Laisvosios Europos radijo žurnalis
tas Kęstutis Girnius kalbėjosi su 
Gediminu Vagnoriumi. Pateikiame šio 
pasikalbėjimo santrauką.

Prašomas (vertinti savo vyriausybės 
darbą, Gediminas Vagnorius daugiau
siai dėmesio skyrė ūkio pertvarkymui, 
pareikšdamas esąs patenkintas veiklos 
rezultatais, ypač atsižvelgiant ( 
sudėtingą šalies padėtj. Per tą pusmeti 
tikrai daug nuveikta: priimti visi' 
(statymai, kurie būtini pereinant ( 
rinkos santvarką, buvo kuriamas 
teisės pagrindas ūkio pertvarkymui. 
Gerų rezultatų esama ir kitose 
srityse. Pirmą kartą parengtas ir 
priimtas visai savarankiškas valstybės 
biudžetas. Dėmesys atkreiptinas (tai, 
kad siaučianti infliacija sunkina 
būsimų pajamų ir išlaidų suskaičiavi- 
mą. Palaipsniui artėjama prie rinkos 
kainų (vedimo.

Gediminas Vagnorius pastebėjo. 

kad Vyriausybės darbą sunkina ir 
išorinės jėgos. Klausiamas ar buvo 
kokių nors nelauktų sunkumų ar 
problemų, Lietuvos Respublikos mi
nistras pirmininkas atsakė, kad jų 
būta nemažai. Daugel] nemalonumų 
sukėlė Tarybų Sąjungos kariškiai.

Ekonominė reforma Lietuvoje lie
čia ir finansus, ir mokesčius, ir 
privatizavimą, ir kitus opius reikalus, 
gi tarybinių karinių dalinių veiksmai 
ne tik sukėlė pavojų, bet ir darė 
psichologini spaudimą bankams ir kai 
kurioms kitoms svarbioms žinyboms.

Nors šiuo metu smurto naudojimas 
sumažėjo, tačiau vis dar nėra aišku, 
kaip vystysis jau seniai numatytos 
derybos su Tarybų Sąjunga.

Gediminas Vagnorius pažymėjo, 
kad derybos galėtų netrukus prasidė
ti, tačiau neatmestina galimybė, jog 
jos bus atidedamos dar ilgesniam 
laikui. Derybų pradžia susieta ne tik 
su naujausiais Tarybų Sąjungos santy
kiais su Vakarais ir M. Gorbačiovo 
susitikimu Londone su septynių galin
giausių pasaulio valstybių vadovais, 
bet ir su (vykiais pačioje Rusijos 
Federacijoje.

Lietuvos Respublikos ministras pir
mininkas nurodė, kad Kremlius labai 
atsargiai reagavo ( jo pasiūlymą 
abišale sutartimi sureguliuoti visus 
tarpusavio santykius. Aiškaus atsaky
mo ( š( pasiūlymą negauta. Šią savaitę 
Lietuvos Respublikos vyriausybė dar 
kartą paklaus Tarybų Sąjungos, kaip JI 
ketina reaguoti ( raginimą sutvarkyti 
ūkio santykius.

Gediminas Vagnorius yra įsitikinęs, 
kad Lietuvos klausimas vienu ar kitu 
būdu bus sprendžiamas š( rudeni, 
kadangi kai kurių klausimų jau 
nebeįmanoma nereguliuoti. Vakarų 
šalių nuostata Lietuvos atžvilgiu, 
santykiai su Rusijos Federacija verčia 
daryti sprendimą.

Tačiau neaišku, koks tas sprendi
mas bus. Esame tarytum pačioje kalno 
viršūnėje. Nuo jos galima nuvirsti ar ( 
vieną, ar ( kitą pusę.

G. Vagnorius primena, kad gerokai 
sklandžiau vystosi santykiai su Rusi
jos Federacija, kuri perima savo 
materialinių išteklių valdymą ir, su 
kuria taip pat reikia pasirašyti dvišalę 
sutarti. Sutartis jau rengiama.

Lietuvos Respublikos ministras pir
mininkas pripažino, kad ir čia yra 
kliūčių bei problemų, nors paskutinis 
susitikimas su Rusijos Federacijos 
prezidentu B. Jelcinu teikia vilčių. 
Atrodo, kad B. Jelcinas pasiryžęs 
pasirašyti politinę sutarti su Lietuva, 
net jei daug kas tuo būtų nepatenkinti.

G. Vagnoriaus nuomone, vidaus 
politinė padėtis nebloga, nors nerimą 
kelia kai kurios politinės jėgos, kurios 
grąsinlmals, o kartais net ir bandymais 
pasiremti karinėmis jėgomis, stengiasi 
pakeisti Aukščiausiąją Tarybą ir 
Vyriausybę. Be to, kai kurios politinės 
jėgos nėra pakankamai konstrukty
vios.

Dažnai dėmesys kreipiamas (nege
roves, kurios yra penkiasdešimties 
metų sovietų valdžios išdava .ir 
greitai dar neišnyks.

Dabar reikia konstruktyvių pasiū
lymų, pasakė Gediminas .Vagnorius. 
Paklaustas apie kito pusmečio uždavi
nius, ( kuriuos Vyriausybė kreips 
ypatingą dėmesį, Lietuvos Respubli
kos ministras pirmininkas atsakė, kad 
labiausiai bus rūpinamasi ekonomikos 
problemomis ir stengiamasi iš esmės 
pradėti privatizaciją bei pasirašyti 
dvišalę sutarti su Tarybų Sąjunga, 
nors tai sunkina neaiški padėtis ir 
neapibrėžti Kremliaus ir Rusijos 
Federacijos santykiai.

A. Kabaila 19.7.91
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SVEIKINAME IR LINKIME 
GERIAUSIOS SĖKMĖS

Deakin universiteto socialinių 
mokslų fakulteą meno mokslų baka
lauro laipsniu baigė lietuvis Dainius 
Valaitis iš Geelongo.

Danius ne tik gerai mokosi, bet ir 
yra aktyvus lietuviškoje bendruome
nėje. Šiuo metu jis eina Lietuvių 
jaunimo sąjungos pirmininko pareigas, 
yra Šatrijos tunto skautas, o jeigu 
būna reikalas, Jis visada prisideda prie 
bendruomenės ir sporto klubo " Vyčio" 
darbo.

Šiuo metu Danius Valaitis savo 
studijas toliau tęsia Balarato mokyto
jų seminarijoje Aquinas, kadangi 
ateityje Jis ruošiasi būti gimnazijos 
mokytoju.

Linkime pačios geriausios sėkmės 
Daniui Valaičiui jo moksluose ir 
bendruomeninėje veikloje.

K. S.

i

NEWCASTLE LIETUVIŲ DISKUSIJŲ 
KLUBE

Pirmas šių metų Diskusijų klubo 
susirinkimas įvyko balandžio mėnesio 
28 dienų Zinos ir Henri Zakarauskų 
namuose. Paskaitų skaitė Juozas 
Cesnaltis. Paskaitos tema: "Persų 
įlankos karas Ir jo pasekmės". Nors 
karas buvo laimėtas, jo priežastys, 
aplinkybės Ir pasekmės yra ir dar ilgai 
bus nagrinėjamos Įvairiuose forumuo
se.

Paskaitos pradžioje buvo patelkta 
šio karo centrinės figūros trumpa 
biografija, kurių čia vertėtų perpasa
koti.

Irako prezidentas Saddam Hussein 
gimė 1937 metais ir, tėvui anksti 
mirus, buvo užaugintas dėdės. Sa
ddam, matyt, visada svajojo apie 
kariškų karjerų (jau nuo dešimties 
metų Jis turėjo savo revolveri), bet 
dėl blogų pažymių l karo mokyklų 
nebuvo priimtas. Sekdamas dėdės 
pavyzdžiu, jis Įstojo socialistinę - 
fašistinę Baath partijų ir su laiku tapo 
jos vadu. 1979 metais pasiskelbęs 
prezidentu ir sunaikinęs visų politinę 
opozicijų, Saddam Hussein Irake 
Įvedė karinę diktatūrų. Lygindamas 
save su didžiais senovės arabų 
valdovais, tokiais, kaip Saladinas, 
Harun ai Rašid, jis svajojo sujungti ir 
valdyti visas arabų tautas, savaime 
aišku, jų pačių norų visai neimdamas 
dėmesin.

Irakas visada palaikė gerus ryšius 
su visomis Vakarų šalimis, Įskaitant ir 
Jungtines Amerikos Valstijas. Ypatin
gai glaudūs ryšiai buvo palaikomi su 
Sovietų Sąjunga. Irako valstybė buvo 
ir Jungtinių Tautų organizacijos nare. 
Vakarų valstybės, savo ruožtu, Į 
Iraką žiūrėjo, kaip Į savotiškų buferį 
tarp savo interesų arabų šalyse ir 
joms antagonistiško Irano. Todėl S. 
Husseinui buvo noriai teikiamos 
didžiulės paskolos, moderni technolo
gija, pardavinėjami ginklai ir, pasiro
do, net ir Įrengimai, reikalingi atomi
nių ginklų gamybai.

Po nuostolingo, net aštuonerius 
metus trukusio karo su Iranu, S. 
Husseinas liko prasiskolinęs Kuveitui 
ir Saudi Arabijai 50 bilijonų. Seniai 
dairęsis Į turtingus Kuveito naftos 
telkinius ir ilgų pajūrĮ prie Persijos 
Įlankos, S. Husseinas panaudojo tų 
skolą savo tikslams, (pykęs, kad ši 
skola nebuvo nors dalinai nurašyta, 
1990 metų rugsėjo 2 dienų jis okupavo 

mažų Kuveito valstybę, pareikšda
mas, jog tai buvusi Irako teritorija. 
Sutraukęs joje dideles pajėgas, mano
ma, kad S. Husseinas ruošėsi pulti ir 
Saudi Arabijų. Pabėgusi Kuveito 
vyriausybė kreipėsi Į Jungtines Tautas 
pagalbos.

Jungtinių Tautų Saugumo Taryba 
nustebino pasaulį, parodydama retą 
solidarumą: ir greitai prieš Iraką 
priėmė kelias rezoliucijas: viena jų 
Irakui buvo uždėta ekonominė bloka
da, kita Nr. 678 - pareikalauta 
besąlyginio Irako pasitraukimo iš 
Kuveito. Tuo tarpu Saudi Arabijai 
paprašius, Jungtinės Amerikos Valsti
jos jos apsaugai atsiuntė savo karines 
pajėgas. Vėliau Amerikos iniciatyva ir 
Jungtinėms Tautoms pritarus, Kuveito 
išvadavimui buvo sudaryta 28 tautų 
(tarp Jų ir arabų) karinė sąjunga. 
Suplanuotas strateginis planas turėjo 
kelias fazes, Į kurĮ Įėjo "Dykumos 
skydas" - sudėtinė Kuveito pasienio 
apgula, kurios tikslu buvo tolimesnės 
S. Husseino agresijos sustabdymas. 
Antroji fazė vadinosi "Dykumos 
audra". Jos tiklas - puolimas iš oro, 
kas pradėta 1991 m. sausio mėn. 17 
dieną ir truko 38 dienas. Precizišku 
bombardavimu sąjungininkų aviacija 
iš oro naikino Irako karinės industrijos 
ir radaro įrengimų objektus. 0 vasario 
23 dieną prasidėjo šarvuotų dalinių ir 
kariuomenės puolimas prieš Irako 
kariuomenę ant žemės. Po 100 
valandų trukusio karo, Kuveitas buvo 
išvaduotas. Paskaičiuota, kad žuvo 
100.000 Irako karių, paimta 175.000 
belaisvių. Sąjungininkai prarado 126 
karius. Saddam Hussein pabėgo.

Paskaitoje buvo plačiau aptartas ir 
Sovietų Sąjungos elgesys šiame kare. 
Nei prie blokados, nei prie paties karo 
Sovietų Sąjunga niekuo neprisidėjo, 
tačiau vis tik balsavo už rezoliuciją 
Nr. 678, nors pati ji buvo Irako karinė 
patarėja iki pat invazijos.

Paskaita palaikė nuomonę (išreikštą 
ne vieno Vakarų pasaulio politiko), 
kad sausio 13 - tos (vykiai Vilniuje ir 
vėliau Latvijoje buvo ciniškas "tikro
sios politikos" pavyzdys - nafta tuo 
metu buvo svarbiau už demokratinius 
principus. Žinoma, prezidentas G. 
Bush, siekdamas Sovietų Sąjungos 
kooperacijos Jungtinių Tautų Tary
boje, buvo patekęs "tarp kūjo ir 
priekalo" - kas nors turėjo nukentėtll 

Maskva tuo pasinaudojusi bandė 
suduoti mirtiną smūgi Baltijos respub
likų pastangoms atgauti nepriklauso
mybę. Prezidentas G. Bush tada tik 
perspėjo nebevartoti smurto.

Paskaitoje buvo aptartos teigiamos 
ir neigiamos šio karo pasekmės. Prie 
pirmųjų priklauso pakilęs Jungtinių 
Tautų prestižas. Ši institucija paga
liau atliko tikrąją savo paskirt), t. y. 
spręsti tarptautines problemas diplo
matiniu būdu ir, reikalui atsiradus, 
jėgos panaudojimu. Prezidento G. 
Bush karo metu dažnai kartotas 
pažadas "naujos pasaulio tvarkos" 
galėtų tapti realybe. Karas turėjo ir 
neigiamas pasekmes - šalia senųjų 
arabų kraštų problemų, kurias karas 
tik išryškino (Lebanonas, Izraelio Ir 
palestiniečių klvirčlas), atsirado nau
ja karo pabėgėlių problema. Karui 
pasibaigus, (vykę sukilimai prie#

A.Petrauskas savavaliauja
Prokuroro A. Petrausko (atsiųsto iš Kremliaus) vadovaujama Lietuvos SSR 

prokuratūra pradėjo sausio (vykių liudininkų apklausą jau po to, kai SSSR 
generalinis prokuroras Trubinas padarė savo išvadas. Pradėjo ją savais 
metodais, gąsdindami ir grasindami. Štai nukentėjusiai nuo sovietų tankų L. 
Tručikauskaitei buvo atsiųstas LSSR prokuratūros kvietimas atvykti į 
apklausą. Kadangi L. Tručikauskaitė negali vaikščioti, LSSR prokuratūros 
atstovai atvyko Į namus ir, jai atsisakius pasirašyti protokolą, ėmė grasinti, 
kad neleis išvykti (užsienį. Tokį pat( kvietimą gavo ir kita sausio mėnesio 13 d. 
Įvykių liudininkė A. M. Pladytė, irgi tapusi invalide dėl sovietų armijos 
veiksmų.

Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras A. Paulauskas po Trubino 
informacinio rašto išplatinimo nusiuntė laiškus SSSR Aukščiausiajai Tarybai ir 
Trubinui, kuriuose, be kita ko, sakoma, kad "šalys susitarė vesti tyrimą 
paritetiniais pagrindais". Taigi kalbama apie SSSR prokuratūrą, o ne apie 
neteisėtą LSSR prokuratūrą, su kuria žmonės nenori bendradarbiauti ir ant 
kurios blankų spausdinami kvietimai Į apklausą. Todėl Vyriausybės ministras 
pirmininkas G. Vagnorius nurodė laikinai einančiam vidaus reikalų ministro 
pareigas V. Zabarauskui ir policijos generaliniam komisarui P. Liubertui kartu 
su Generaliniu prokuroru A. Paulausku imtis visų būtiniausių (statymuose 
numatytų priemonių Lietuvos piliečiams apsaugoti nuo neteisėtų LSSR 
prokuratūros veiksmų.

RADIJO VALANDĖLĖS
Nelaukta ir netikėta staigmena 

buvo lietuviams, kai šio mėnesio 17 
dieną SBS radijo stoties vadovybė 
pranešė Melbourne radijo valandėlės 
koordinatoriui G. Žemkalniui, kad ji 
rekomendavo SBS direktoriams lietu
vių radijo valandėlių 2EA Sydnejuje ir 
3AE Melbourne sustabdymą. Ši reko
mendacija palietė, berods, keturioli
kos tautybių valandėles.

G. Žemkalnis apie šių naujieną 
informavo Krašto valdybą, Lietuvos 
Respublikos atstovą, šių miestų 
Apylinkių valdybas ir kai kurias kitas 
organizacijas. Dėl laiko stokos nebuvo 
(manoma plačiau informuoti. Radijo 
SBS vadovybė bei jos direktoriai gavo 
visą eilę raštiškų pareiškimų iš (vairių 
lietuvių organizacijų atstovų ir t. t. 
Melbourne Apylinkės valdybos pirmi
ninko P. Jokūbaičio iniciatyva buvo 
griebtasi skubios akcijos. Liepos mėn. 
18 dienos vakare telefonu buvo 
susisiekta su Australijos lietuvių 
jaunimo sąjungos atstovais. Susitarta, 
kad sekančios dienos ryte jie rinktųsi 
prie SBS radijo stoties su atitinkamais 
plakatais, po to buvo numatyta SBS 
vadovybei ir direktoriams prieš 10 
valandos rytinį posėdĮ įteikti iš anksto 
paruoštą rezoliucijų. Sekanti rytą 
lietuvių ir estų grupė iš devyniolikos 
žmonių jau 9 valandą susirinko 
numatytoje vietoje. Susirinkusių tar
pe buvo pagrindiniai Australijos 
lietuvių jaunimo sąjungos atstovai. P. 
Jokūbaitis padarė trumpų pranešimą, 
papasakojo susirinkusiems apie susi
dariusių padėtį radijo valandėlių 
klausimu. Visa tai filmavo.

SBS radijo vedėjas priėmė delega
cijų. P. Jokūbaitis įteikė vedėjui 
pareiškimą, po to susirinkusieji su 
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Saddam .Husseino valdžią (pietuose 
šiitai musulmonai, šiaurėje kurdai) 
nepavyko. Sukilėliai, atrodo, tikėjosi 
amerikiečių pagalbos. Bijodami kerš
to, jie tūkstančiais bėgo link Irano ir 
Turkijos pasienių. Visa kurdų tauta 
paliko savo gyvenvietes. Tai didelė ir 
opi problema Vakarams, o po karo į 
viešumą iškilę iki tol mažai žinomi 
faktai rodo, kad šio karo kaltė dalinai 
tenka lr Vakarams.

Baigiamoji paskaitos Išvada: Persi
jos įlankos karas buvo laimėtas, dabar 
belieka (gyvendinti tikrų taikų, kas 
nepaprastai svarbu ne tik arabų 
tautoms, bet ir Vakarų pasaulio 
materialinei gerovei.

Po paskaitos (vyko gyvos ir išsamios 
diskusijos. Sutikta, kad, nežiūrint visų 
neigiamų faktų, Persijos (lankos karas 
buvo reikalingas ir neišvengiamas.

plakatais pasitiko atvykstančius po
sėdžiui direktorius. Jiems taip pat 
buvo Įteiktos pareiškimo kopijos ir 
žodžiu pareikalauta nenutraukti lie
tuvių radijo valandėlės.

Kiek teko sužinoti, Į minėtų akciją 
buvo atkreiptas teigiamas dėmesys ir 
SBS vadovybės rekomendacija direk
torių priimta nebuvo. Pareikalauta šį 
klausimų apsvarstyti išsamiau ir 
pateikti naujas rekomendacijas. Be 
jokios abejonės Į šį reikalų dėmesį 
kreipti būtina ir toliau. Tokia veikla 
turėtų būti koordinuojama per Apy
linkių valdybas. Džiugu pastebėti, kad 
šioje tiesiog žaibiškoje akcijoje už 
lietuviškų radijo valandėlę aktyviai 
pasireiškė Australijos lietuvių jauni
mo sąjungos nariai.

Taip pat buvo sužinota, kad 
raštiškus pareiškimus SBS radijui 
pasiuntė Lietuvos Respublikos atsto
vas Australijoje dr. A. Kabaila, 
Melbourno Apylinkės pirmininkas P. 
Jokūbaitis kartu su estų atstovu 
Baltic Council of Victoria A. Kirss ir 
Lietuvos Respublikos atstovas preky
bos reikalams Australijoje V. Šliteris.

Be abejo, radijo stoties vadovybė 
turėjo savo priežastis.kodėl lietuvių 
valandėlė buvo įtraukta į šių reko
mendacijų. Tačiau peršasi išvada, kad 
viena iš pagrindinių priežasčių buvo 
per maža raštiška reakcija iš ben
druomenės narių tarpo pasisakymuose 
dėl radijo valandėlės laiko bei 
reikalingumo. Kokia būtų didelė 
spraga mūsų lietuviškame gyvenime 
netekus šios reikšmingos žinių, infor
macijos ir kultūrinio gyvenimo apraiš
kos, ypatingai naujausių žinių perda
vimo iš kovojančios Lietuvos.

A. P. Šimkus
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ŽMONĖS IŠ KETURIOLIKTOJO AUKŠTO
Liepos 21 dieną Sydnejaus lietuvių 

teatras "Atžala" lietuvių namuose 
Bankstowne suvaidino Neil Simon 
dviejų veiksmų komediją "Kalinys 
tarp dangoraižių". Apie šį veikalą 
buvo jau senokai kalbama. Jį scenai 
ruošti pradėjo aktorius ir režisierius 
Julius Dambrauskas, kuris šiam pasta
tymui turėjo platesnių planų, bet, 
deja, ankstyva jo mirtis nutraukė 
pradėtą darbą. į sceną vaidinimą 
išvedė nauja režisierė 0. Maksvytie- 
nė. Programos lankstinuke specialiai 
dėkojama Penrith teatro meno vado
vui Helmutui Bakaičiui, tik nepasa
kyta už ką. Regimai ir jis bus 
"Atžalos" teatrui šio veikalo paruoši
me padėjęs.

J. Dambrauskas mėgo rašytojo N. 
Simon kūrybą. Jau buvo režisavęs ir su 
"Atžalos" teatru pastatęs jo komediją 
"Tariamasis meilužis". Apie N. Simon, 
neva tai gimusį Vilniuje 1927 m., 
skaitau knygose, kad jis esąs labai 
sėkmingas, Amerikoje plačiai pagar
sėjęs, produktyvus šiandieninių leng
vosios komedijos veikalų autorius. Bet 
taip pat yra sakoma, kad nedaug kas jį 
rimtai vertina. Jo kritikai prikiša, kad 
jis rašąs tik pagal vieną formulę - 
prajuokinti žiūrovus. 0 jo gynėjai 
teigia, kad, jeigu tragedija iškelia ir 
pagarbina žmogaus kilnumą, tai N. 
Simon komedijos irgi siekia to paties, 
nes paryškina žmogiškąsias silpnybes 
ir žmonių nesugebėjimą gyventi pagal 
pasaulyje pripažįstamą ar individo 
asmeniškai suprastą žmogiškojo kilnu
mo nuostatą.

Susimąsčiusi Edna (J. Šllterienė) išklauso Malvino "sugrįžusio į protą ir 
normalią laikyseną". Nuotrauka D. Bieri

Nesvarbu, ką šiais literatūros meno 
klausimais filosofai bekalbėtų, man 
komedija "Kalinys tarp dangoraižių" 
pasirodė tuščiažiedė, idėjiniai ane
miška, mano vidaus pasauliui svetima. 
Kitas vaidinimo žiūrovas gal turės 
kitokią nuomonę, negu manoji. Ir ji 
bus taip pat lygiai galiojanti. Mano 
paminėtos veikalo savybės jo pasise
kimui scenoje nepakenkė. Scenoje 
komedija pulsavo teatrine gyvybe. 
Gyva ji išsilaikė tiktai visų aktorių 
pavyzdinga, gera, disciplinuota vai
dyba.

Didmiestyje, keturioliktojo aukšto 
bute, lyg kokiame inkile, gyvena 
Malvinas ir Edna Edisonai. Juos ištinka 
nesėkmės: vėsintuvas neveikia kaip 
reikiant, kaimynai už sienos vidurnak
tyje groja muziką, smogas ir nemalo
nūs kvapai veržiasi vidun, vos 
pravėrus balkono duris. Ir Malvinas 
neriasi iš kailio, dūksta, pasipūtęs, 
spygliuotas. Žinote, kas pasidaro, kai 
ežys pasineša smarkauti kaip liūtas, 
kai jam atrodo, kad dėl visų jo bėdų 
vien žmona kalta. Man atrodė, kad 
visas Malvino problemas būtų buvę 
labai lengva pagydyti keliais tvirtos 
rankos palaiminimais su kočėlu. Padė
ties aštrumą būtų galėjusi sušvelninti 
"Mūsų Pastogė" N r.30 1991.7.29 

meilė ir pagarba žmonai. Bet tokiems 
palaimintiems dalykams nebuvo leista 
įvykti. Komedijos autorius vertė ir 
toliau aktorių V. Bukevičių magne
tišką savo asmenybės dinamizmą 
tuščiai eikvoti, vidurnaktyje daužan
tis į sienas, kol virš jų gyvenanti 
kaimynė ne atvėsino vandeniu.

Vėliau paaiškėja, kad Malvinas 
prarado darbą ir dėl to prarado 
dvasinę lygsvarą. Atsitinka nelaimė - 
vagys apiplėšia butą ir viską išneša. 
Tas dar labiau palaužia Malviną. Jam 
atrodo, kad visa žmonija prieš jį 
susimokė, kad jam nebėra išeities... 
Malvino nervų priepuolis užbaigia 
pirmąjį veiksmą. .

Antrame veiksme Malvinas, dabar 
jau apgijęs bedarbis, kambaryje žai
džia golfą. į savo žmoną Edną - 
debiutuojančią aktorę Jutą Šliterienę, 
kuri iš darbovietės kasdien pareina 
vyrui paruošti pietus, jis žiūri su 
nepasitikinčiu priešiškumu. Tylėjimu 
arba sarkazmu atsakinėja į jos 
klausimus. Edna - mylinti, rami, 
apsivaldžiusi, pasiaukojanti moteris - 
nepalūžta nepasisekimuose. Bet ir ji, 
ta kantrioji Edna, mato, kad švelnumu 
nieko nepasieks ir griebiasi pakelto 
samčio politikos. To ir reikėjo. Pajutęs 
pasipriešinančią jėgą, spygliuotas 
Malvinas, kaip gydančios rankos 
paglostytas, tam kartui sugrįžta į 
protą ir nomalią laikyseną.

Atskirai reikia paminėti kažkaip 
nuo viso vyksmo lyg ir atitrūkusią 
antrojo veiksmo sceną, kurioje Malvi
no seserys: Petrė - aktorė A.

Adomėnienė, Jadzė - aktorė O. 
Maksvytienė ir Paulina - aktorė R. 
Blansjaar ir brolis Harry - aktorius J. 
Maksvytis tariasi, kaip padėti sergan
čiam broliui Malvinai. Labai vykusiai 
pabrėžti skirtingi seserų charakteriai. 
Petrė - lėtoji, ramioji, neatsiverian- 
čioji asmenybė, Paulina - praktiškoji, 
viską apskaičiuojanti smarkuolė, Ja
dzė - jautrioji minkštaširdė, jos ašarų 
šaltiniai sklidini, Haris - atlapaširdis 
flegmatikas savo seseris pažįsta, kaip 
nuluptas. Jis žino, kad piniginiuose 
reikaluose jos skūpios ir kietos, kaip 
titnagas. Taip ir pradeda jis aplinkines 
kalbas apie reikaląparemti brolį. Visos 
su tuo sutinka, bet tiesiogiai apie 
pinigus kalbėti baidosi. Tas klausimas, 
žiūrovams girdint,taip ir neišsispren- 
džia. Haris tik vėliau atneša 25.000 
čekį broliui, bet kur tau Malvinas ims! 
Jo puikybė už protą didesnė. Atmetė 
brolio ir seserų parodytą gerą širdį.

Esame išpaikinti įvairių kino filmų 
ir televizijos rodomų visokio meninio 
lygio vaidinimų, bet po šio spektaklio 
galime sakyti, kad niekas nepakels 
aktoriaus gyvojo žodžio teatro sceno
je. "Atžalos" teatro aktoriai, ir 
ilgiau scenoje dirbę, ir debiutuojan
čioji Juta Šllterienė, sugebėjo lėkštą 

pusi. 4 ■ —

Isolda I. Poželaltė - Davis ALB Švietimo taybos pirmininkė

Profesorius Adomas Butrimas atsisveikina su Pietų Australijos švietimo 
ministru. Nuotraukoje iš kairės: tautinių reikalų superintendantas Geoff 
Tucker, Pietų Australijos švietimo ministras Hon. Greg Crafter, Vilniaus dailės 
akademijos profesorius Adomas Butrimas ir isolda I. Poželaitė - Davis.

Antrame veiksme Iš kairės: Paulina (R. Blansjaar), Jadzė (O. Maksvytienė), 
Petrė (A. Adomėnienė) ir Hary (J. Maksvytis). Nuotrauka D. Bieri

veikalą pakylėti, įkvėpti jam gyvybės, 
padaryti įdomų ir žiūrėtiną. "Kalinys 
tarp dangoraižių" "Atžalos" teatro 
istorijoje pasiliks kaip neeilinis, minė
tinas pastatymas.

Vaidinimą į lietuvių kalbą išvertė 
rašytoja ir etatinė "Atžalos" teatro 
vertėja Elena Jonaitienė. N. Simon 
tekstai yra komplikuoti, pilni ameri
kietiškos kalbos frazeologinių išsi
reiškimų. Išversti juos nėra lengva. 
Rašytoja sukūrė šiam veikalui tikrai 

ŠVIETIMO TARYBOS PRANEŠIMAS
1. ALB Švietimo tayba dėkoja Marinai Ir Laurie Cox, Julie ir Eddie Juciams, 

L K "Ramovės" Adelaidės skyriaus valdybai, Klaudijai Vanagienei už 50 dolerių 
auką Lietuvos švietimui.

2. Iš kolegės Liudos Skuodienės, gyvenančios Jaunimo kr. 10 - 27, Šilutėje, 
235730, gavome įdomių žinių: ... "Sutikau vadovauti naujai atidaromai Šilutės 
pradinei mokyklai. Patalpas paskyrė ypatingas. 1900 m. čia buvo pastatyta ir 
atidaryta pirmoji Šilutėje (Heldekrug) vokiečių pradinė mokykla (Volksschule). 
1980 m. šiame pastate įsikūrė bent dešimt įvairiausių organizacijų, pastatas 
liko be šeimininko ir buvo labai nugyventas. Nors dar labai daug ko nepadarėme, 
bet 1990 m. rugsėjo 1 d. mokykla priėmė 400 pradinių klasių mokinių. Sąlygos 
mažiesiems jau neblogos: aktų salė, sporto salė, valgykla Ir baigiame ruošti 
stadioną.

Nuo šių metų nutarėme dėstyti anglų Ir vokiečių kalbas. Tad Jūs suprasite 
mano džiaugsmą atsiųstomis knygomis. 0 vokiečių kalbos vadovėlius dovanos 
buvę mūsų mokiniai, gyvenantys Vokietijoje.

Prašau paskelbti Australijoje, kad mes morime surinkti visą medžiagą apie 
senąją mokyklą ir jos mokinius. Prašau atsiliepti visus buvusius mokinius".

2. ALB Švietimo tarybos pastangomis Pietų Australijos švietimo ministro 
Hon. Greg Crafter iškviestas, (J. Stačiūnul, ALB Adelaidės Apyllnkės valdybos 
pirmininkui pažadėjus mlnstrui, kad "...mūsų bendruomenė suteiks... 
apgyvendinimo ir išlaikymo sąlygas per visą ... viešnagės laiką", profesoriaus dr. 
Adomo Butrimo 6 mėnesių oficialus apsilankymas Australijoje baigėsi. Jis 
išskrido Tėvynėn liepos 17 d. Malonu pastebėti, kad profesorius sėkmingai atliko 
įsipareigojimus ir praturtino lietuvių ir australų bendruomenes savo žiniomis). 
ALB Švietimo taryba dėkoja švietimo ministrui Greg Crafter už Iškvietimą, 
kelionės nuo Singapūro bei viešbučio apmokėjimą ir dosnų honorarą. Dėkojame 
bendruomenei, organizacijoms, pažįstamiems, draugams, giminaičiams ir ALB 
Švietimo taybos nariams už jo globą ir aukas. Dėkojame visiems, kurie taip 
mielai jį priėmė savo namuose: P. ir I. Bakšiams, K. ir D. Dlndoms, A. Ir V. 
Janavičiams, K. Kemešiui, O. ir J. Maksvyčlams, J. ir T. Reilly, E. ir I. 
Sasnalčiams, M. ir J. Stačiūnams, N. ir J. Stapleton ir Zitai Vabolienel.

Linkime prof. dr. Adomui Butrimui "gero vėjo" ir daug sėkmės šviečiant 
Lietuvos brangiausią turtą - mūsų jaunąją kartą!

Ačiū už apsilankymą!

gražią lietuvišką literatūrinę kalbą, 
scenoje sklandžiai skambančią. Šis 
darbas yra didelis Jos nuopelnas 
"Atžalos" teatrui.

įspūdingas dekoracijas spektakliui 
sukūrė dailininkė E. Gruzdeff ir R. 
Baltramlejūnas. Šviesų efektais rūpi
nosi V. Darrel ir A. Dudaitis. Scenos 
padėjėju dirbo A. Adomėnas. Pastaty
mą administravo V. Šliteris.

J. A. Jūragis
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LIETUVIŲ MUZIKOS ŠVENTĖ  Rašo J. Janušaitis
Nėra jokios abejonės, kad du didieji 

renginiai Lietuvių muzikos šventėje 
buvo: Ponchiellio 3 veiksmų opera 
"Lietuviai" bei JAV ir Kanados 
lietuvių Septintoji dainų Šventė.

Tad gegužės 19 dieną skubame į 
operos "Lietuviai" pirmąjį spektakli, 
kuris Įvyksta Morton East High School 
auditorijoje. Salė talpina 2400 žmonių 
ir gerokai prieS spektakli minia 
užpildo salę.

Lietuvių opera Čikagoje egzistuoja 
jau trisdeSimt penkerius metus, tad šie 
spektakliai būtų lyg ir jubiliejiniai. 
Opera "Lietuviai" Čikagoje statoma 
trečią kartą. Taigi ji mums klek 
daugiau pažįstama. Prieš operos 
pastatymą ir vėliau spaudoje pasigirdo 
balsų, kad, esą, opera nelietuviška, 
šia proga jos nereikėjo statyti, o 
pasirinkti patriotinę ar lietuvių kom
pozitorių operą ir panašiai...

Iš šventės rengėjų patirta, kad šios 
operos pastatymą Lietuvių muzikos 
šventėje pasirinko Lietuvos Respub
likos Vilniaus operos ir baleto teatro 
meno vadovai. Todėl Čikagos lietuvių 
opera ją ir statė, tuo pačiu iš Lietuvos 
pasikviesdama pačius pajėgiausius
menininkus, pagrindinius solistus, ba
letą, orkestrą, dirigentų, meno vado
vą, režisierių, o taip pat Lietuvoje 
buvo pagamintos tikrai gražios deko
racijos ir drabužiai, visa tai atgabenta 
Čikagon...

Vilniaus operos ir baleto teatro 
solistė Gražina Apanavičiūtė su 
soliste iš Čikagos Praurime Ragiene 
(kairėje).

Kritikų, be abejo, visais laikais 
buvo, yra ir bus. Neapsieita ir šiuo 
atveju, tačiau eiliniam žiūrovui ope
ros "Lietuviai" pastatymas kėlė 
pasigėrėjimą, pasididžiavimą, kad iš
eivija, kartu su Lietuvos operos talka 
galėjo pastatyti šią operą. Ji prilygsta 
profesionaliam pastatymui. Pagrindi
nes Viltenio, vaidilos partijas pirma
me spektaklyje dainavo Vilniaus 
operos bosas Vincentas Kuprys, 
antrame spektaklyje, gegužės 24 
dieną scenon sugrįžęs, bet žavesio 
nepraradęs - Jonas Vaznelis. Nuosta
biai gražiai Aldonos vaidmenyje 
pasirodė Vilniaus operos primadona 
Irena Milkevičiūtė. Lietuvos kuni
gaikščio Erdvilio partiją dainavo 
Vilniaus operos baritonas Arvydas 
Markauskas. Kario Kerniaus, Aldonos 
vyro, partiją dainavo Vilniaus operos 
žymūnas Virgilijus Noreika. Germano 
partijoja gražiai pasirodė Vilniaus 
operos solistas Romualdas Batalaus- 
kas. Mažesnėse rolėse - Margarita 
Momklenė ir Julius Savrlmas. Pirma
jam spektakliui dirigavo Vilniaus 

operos dirigentas Vytautas Viržonis, 
antrajam - čikagiškis Alvydas Vasal- 
tis. Režisierius Eligijus Domarkas, 
dailininkė Janina Malinauskaitė, cho
reografija Vytauto Brazdyllo. Orkes
tras - Viniaus operos ir baleto teatro. 
Profesionaliai spektakliuose pasirodė 
Vilniaus operos ir baleto teatro 
žokėjai ir Šokėjos.

Opera "Lietuviai” atitiko Šių laikų 
lietuvių tautos kovos dvasią, labai 
tiko Šiai Šventei, o sujungtos išeivijos 
ir Lietuvos operos Ir baleto teatro 
jėgos paliudijo, kad mes visi esame 
vienos tautos vaikai, išugdę brandžią 
tautinę kultūrą ir suartėjame bend
riems tikslams - Lietuvos Šviesesnei 
ateičiai. Specialistai, be abejo, Įver
tins operos ” Lietuviai” meninę vertę, 
o žiūrovai ilgai minės tą gražią 
Šventę...

DIDINGA DAINŲ ŠVENTĖ
Lietuvių muzikos Šventei artėjant i 

pabaigų, gegužės 26 dieną įvyko JAV 
Ir Kanados lietuvių Septintoji dainų 
Šventė. Ji vyko erdvioje ir vėsinamoje,
tokiam renginiui labai tinkamoje
Ullnojaus universiteto paviljono salė
je, beveik pačiame miesto centre. I 
šią šventę sulėkė apie 800 dainininkų, 
200 tautinių šokių šokėjų ir apie 6500 
žiūrovų. Šventėje dalyvavo senatorius 
Dixon, draugingų mums šalių konsulai 
Ir daug, daug iš kitur suvažiavusių 
svečių: mūsų veiksnių pirmininkai, 
aukštieji dvasiškiai, jų tarpe Vilkaviš
kio vyskupas Juozas Žemaitis, ir kiti. 
Šventės programai sumaniai, šauniai 
su humoru vadovavo lietuvaitė kino 
aktorė Ann Jillian - Jūratė Nausėdai
tė. Oficialų šventės atidaromąjį žodi 
tarė Dainų šventės komiteto pirmi
ninkas Vaclovas Momkus. Gerą politi
ni žodi tarė ir senatorius Dixon, 
pažymėdamas, kad Lietuva vis tiek 
bus laisva. Ann Jillian ir Lietuvių 
muzikos šventės pirmininkas Stasys 
Baras apjuosė svečią tautine juosta. 
Šventė pradėta JAV, Kanados ir 
Lietuvos himnais, diriguojant Petrui 
Armonui. Šventės repertuaras labai 
platus, daugiausiai vyrauja lietuvių 
kompozitorių dainos, kurios mums 
gerai pažįstamos, beveik visos girdė
tos. Liaudies dainų repertuaras pasi
rinktas, esą, atsižvelgiant į šiuo metu 
esančio choro pajėgumą. Kad Ir 
liaudies dainos, bet skambėjo darniai, 
kai kurios net galingai, chorai buvo 
neblogai susidainavę. Savo paskirti 
gerai atliko ir gerai dainavo mūsų 
jaunimo chorai. Viso buvo net 10 
dirigentų ir jie dažnai keitėsi, 
diriguodami tai vienam, tai dviem 
kūriniams. Dirigentai buvo: Petras 
Armonas, Darius Polikaitis, Dalia 
Viskontienė, Rita Kliorienė, Jonas 
Govėnas, Emilija Sokadolskienė, Ge
diminas Purlys, Viktoras Ralys, Rai
mundas Obalis ir Faustas Strolla.

Faustas Strolla
Dainų šventės muzikinę palydą atliko 
Vilniaus operos simfoninis orkestras.

TRUMPAI
IŠ VISURŠventė buvo paįvairinta keletu tauti

nių šokių, kuriuos paruošė vadovė 
Nijolė Pupienė. Tautinius šokius šoko 
Čikagos ir apylinkių tautinių šoklų 
šokėjų grupės. Šoko grakščiai ir 1 
šventės eigą įnešė spalvingumo bei 
geros nuotaikos.

I Irako policija Kurdistano mieste 
■ Irbil atidengė ugnį 1 minią, demons
truojančią dėl maisto trūkumo, kas 

[išprovokavo kruvinus susirėmimus 
'tarp saugumo dalinių Ir kurdų Irbll Ir 
Isulaimanijos miestuose. Susirėmimų 
įmetu pora šimtų žmonių žuvo Ir apie 
(tūkstantis sužeistų.

| Jugoslavijos kariuomenė sutiko atl- 
| traukti visas savo karines pajėgas iš 
I nepriklausoma respublika pasiskelbu- 
. sios Slovėnijos teritorijos, tačiau iki 
šiol nesutinka to paties padaryti 

' Kroatijoje. Rytinėje Kroatijos dalyje 
I tebesitęsia susidūrimai tarp serbų ir 
I kroatų.

| Papua Naujosios - Gvinėjos parla- 
| mentas priėmė įstatymų, apsauganti 
. vyriausybę nuo nepasitikėjimo pareiš- 
[ kimų per pirmuosius aštuoniolika

Solistė Margarita Monkienė

Oficialiai šventė buvo baigta Lie
tuvių muzikos šventės komiteto Į mėnesių po rinkimų. Tai smarkiai 
pirmininko Stasio Baro trumpu, nuo- ' padės politinio gyvenimo stabilizavi- 
širdžiu padėkos žodžiu, besidžlau-1 mui Papua Naujojoje Gvinėjoje, kur
giant tėvynės ir išeivijos dainininkų I vyriausybės nuolat krisdavo dėl
ryžtu, pastangomis ir šokėjų entu-1 nuolat besikeičiančio parlamentarų
ziazmu. Po to nuaidi paskutinieji | priklausomumo partijoms.
dainų šventės akordai, Juozo Strollo i *
"Parveski, Viešpatie", žodžiai Pau- . Amerikiečių krašto apsaugos ml- 
liaus Jurkaus, diriguoja Juozas Strolla. nisterijos pareigūnų pareiškimu, 
Giliai visus sujaudina Maironio "Lie- ' Jungtinės Amerikos Valstijos sumaži- 
tuva brangi". Visi gieda kartu su' no branduolinių ginklų taikinių sąrašą 
chorais ir pagaliau viltingai nuteikia I Sovietų Sąjungos teritorijoje iš iki šiol 
smagi daina "Grįšim, grįšim", žodžiai I buvusių 10.000 iki 7000. Po Varšuvos 
Vytės Nemunėlio. Pasigirsta audringi | gynybinio bloko likvidavimo, ameri- 
minios plojimai, reiškiantys padėką i kiečių raketos nuo šiol Jau nebus 
šventės rengėjams, dalyviams, Lietu- į nukreiptos į Rytų Europos valstybes, 
vių Bendruomenių Kanados ir Krašto .
valdyboms. Už šventės globą dėkoja- Pakviesta Kinijos vyriausybės, Aus- 
ma dr. Razmai ir J. Krištolaičiui, JAV ' tralijos žmogaus teisių gynimo dele- 
ir Kanados LB valdybų pirmininkams, I gacija, vadovaujama senatoriaus C. 
šventėje taip pat tarusiems žodį. I Schacht, lankėsi Kinijoje ir Tibete.

Skirstomės kupini džiaugsmo, kad Į Delegacijos nariai išreiškė nepasiten- 
pajėgiame sulėkti dideliais būriais, [ kinimą, kad Jiems buvo trukdoma 
kad galime dainuoti ir šokti, liudijant Į susipažinti su politinių kalinių padėti- 
ir išeivijos tautinį gyvastingumą. mi, rodytos tik specialiai "paruoštos"

Po šventės, kuri prasidėjo Gimimo vietos bei kalėjimai.
šv. Mergelės Marijos šventovėje ' *
Marquette Parke, šv. Mišias aukojo Jo I Rusijos Federacinės Respublikos
Ekscelencija Vilkaviškio vyskupas I prezidentas Boris Jelcinas išleido 
Juozas Žemaitis ir keliolika kunigų. | (saką, draudžiantį politinių organiza- 
Vakare 1100 suaugusių ir apie 3001 c'Jų veikią valstybinėse įmonėse, 
jaunimo suvažiavo į šaunų pokylį ■ Įstaigose, teismuose, kariuomenėje, 
Condesa del Mara restorane, kur žodį, policijoje ir saugumo daliniuose.
tarė Lietuvos generalinis konsulas Rusijos deputatai Sovietų Sąjungos 
Vaclovas Kleiza, o pokyli palaimino' parlamente raginami šio draudimo 
Jo Ekscelencija vyskupas Paulius' projektą Įnešti Aukščiausiajai Tary- 
Baltakis. Pokylio nuotaika buvo gera, I bai, paverčiant ji Įstatymu visai 
visi džiaugėsi mtizikos šventės laimė- | Sovietų Sąjungai. Tuo būtų pakirsta
jimais, atslekimals ir tuo, kad sujungę | komunistų partijos jtaka visame 
jėgas su tėvynės menininkais, galėjo- | krašte, 
me nušvisti pačia stipriausia kultūri
nės veiklos šviesa.

'finansavo Inkatha partiją, kruvinai 
'besivaidijančią su Afrikos tautiniu 
I kongresu.
I *
| Graikų tanklaivis "Kirki", audros 
| metu netekęs savo priekinės dalies, 
| išliejo dalį naftos krovinio netoli 
. Vakarų Australijos pakrantės. įvykusi 
Į nelaimė gręsia jūros vėžių žvejybos 
* Cervantes uosto srityje sunaikinimu.

*
Čekijos ir Slovakijos prezidentas V. 

' Havelas spaudai pareiškė, kad čekai 
I niekada netrukdys slovakams skelbti 
I nepriklausomybę, jeigu šie panorės 
| atsiskirti ir sukurti savo valstybę. Jis 
| taip pat pasmerkė jėgos naudojimą 
| Jugoslavijoje, sakydamas, kad tautos 
. turi teisę gauti tai, ko reikalauja, bet 
Į tik taikiu budu, be karinių konfliktų.

Po keturiolika mėnesių trukusių 
Į derybų, JAV susitarė su Filipinų 

vyriausybe dėl amerikiečių karinių 
bazių likimo. Laivyno bazė Subic Bay 
išnuomojama dar dešimčiai metų, 
Pinatubo ugnikalnio išsiveržimo pa
žeista Clark aviacijos bazė bus 
grąžinta filipiniečiams iki sekančių 
metų rugsėjo mėnesio, mažesni įren
gimai žadami evakuoti dar šiais 
metais.

*
Buvęs Vokietijos ambasadorius Ro

moje Antrojo pasaulinio karo metu 
Rudolf Rahn italų žurnalui papasako
jo, kad jis, kartu su generolu Kari 
Wolff, 1943 metų pabaigoje atkalbėjo 
Hitlerį nuo sumanymo užimti Vatika
ną, popiežių Pijų XII su kardinolais 
internuojant Vokietijoje.

*
Pietų Afrikos vyriausybė prisipaži

no, kad jos saugumo policija slapta
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gSPORTAS
LIETUVOJE

Jau savaitė, kaip esu Lietuvoje. 
Atvykus i Vilnių, laukė susitikimai su 
sporto draugais - "Žalgirio" sporto 
draugijos pirmininku V. Nėnium, 
sporto klubo " Gintaras" pirmininku V. 
Strikaičiu, "Sporto" laikraščio vyr. 
redaktorium A. Krukausku ir redakci
jos darbuotojais, bei daugeliu kitų, 
kurie rūpinasi Pasaulio lietuvių sporto 
švente. Visi klausinėja, ir klausinėja, 
kaip gi su Australijos lietuviais 
sportininkais, ar atvyks. Kiek jų, kiek 
merginų, kiek jaunų vyrų. Jaunimas 
ypatingai nusivilia, kai pasakau, kad 
dėl mokslo metų vidurio daugelio 
Australijos lietuvių sportininkų šioje 
istorinėje šventėje nebus.

Dalyvavau Olimpinio komiteto po
sėdyje, kur buvo pranešta apie 
paskutinius Įvykius derybose su Tarp
tautiniu olimpiniu komitetu. Po poros 
dienų ir vėl Lietuvos tautinio olimpi
nio komiteto prezidentas Artūras 
Poviliūnas ir Aukščiausiosios Tarybos 
vicepirmininkas K. Motieka skrenda 1 
Lozaną, kur atvyks ir Sovietų 
Sąjungos olimpinio komiteto prezi
dentas. Čia bus tariamasi dėl Baltijos 
valstybių olimpinių teisių. Kaip man 
sakė Lietuvos sporto organizacijų 
vadovai, Barcelonos olimpinėse žai
dynėse vienokia ar kitokia Lietuvos 
sportinė komanda šiaip ar taip 
dalyvaus.

Labai (domus susitikimas buvo su 
Lietuvos sporto departamento gene
raliniu direktorium A. Raslanu. Šis 
puikus, jaunas vyras papasakojo apie 
tai, kad dabar daugybę rūpesčių turis, 
kadangi slegia didelis lėšų trūkumas. 
Aš jam, kaip ir daugeliui politikų, 
sakau, kad būtinai, kaip pas mus 
Australijoje, čia taip pat turi būti 
sporto ir turizmo ministerija, kuri 
rūpintųsi visais šiais reikalais. O 
dabar sportas Lietuvoje tarytum 
pamestinukas. Turizmas ateityje žada 
būti pagrindiniu šaltiniu užsienio 
valiutai rinkti. Taigi tuo būtina jau 
dabar rūpintis. A. Raslanas liūdnai 
padėkojo man už patarimą, tačiau, jo 
nuomone, šiuo metu vargu ar parla
mentas su tuo sutiktų.

Gražus miestas Lietuvos sostinė 
Vilnius. Ypatingai dabar, kai po tiek 
daug lietaus, kelinta diena šilta ir 
graži vasara. Vietiniai gyventojai 
dejuoja, kad labai karšta (apie 22 - 24 
laipsniai šilumos), o aš džiaugiuosi 
šiluma, bet karščio tikrai nejaučiu. 
Sydnejųje, sakau, dienos metu žiemą 
neretai tokia oro temperatūra būna. 
Važinėjant po sotinės apylinkes, 
tenka matyti daug naujų statybų, 
daugybę naujų pastatų. Čia nauja 
"Žalgirio" vandens sporto bazė, nauji 
privatūs gyvenamieji namai. Jie, kaip 
ir Kaune, tikrai dideli ir (domios 
architektūros. Nežinia, iš kur tie 
žmonės čia pinigus ima - kiekvienas 
toks namas trijų aukštų, vos ne 
kiekviename (rengta pirtis. Australi
joje toks kainuotų mažiausiai milijoną 
dolerių, čia maždaug tiek pat rublių. 
Ne vieno klausiu, kas tie turtingieji? 
Jei anksčiau tokius namus statydavosi 
aukšti valdžios ir partijos pareigūnai, 
tai dabar čia, atrodo, atsirado 
turtingųjų klasė. Jai priklauso biznie
riai, (monių vadovai (ypatingai maisto 
ir kitų buitinių reikmenų), o taip pat
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Lietuvos sporto departamento gene
ralinis direktorius A. Raslanas.
ir gana plati taip vadinama "mafija". 
Net keista, kad taip greitai atsirado 
tiek daug turtuolių, kurie, važinėdami 
po kitus Europos kraštus ir turėdamni 
gerus ryšius su muitinių darbuotojais, 
perveža į Lietuvą daugybę prekių iš 
to gaudami nemažą pelną, kur( tuoj 
pat perveda j dolerius ar nekilnojamą 
turtą. Labai populiarus dabar Lietu
voje senų, kaimuose dar išlikusių 
sodybų pirkimas. Vėliau jos atremon
tuojamos ar iš viso naujai atstatomos. 
Tai dažniausiai daro vyresnio amžiaus 
žmonės, kadangi vasarojimas kaime 
tikrai malonus Ir mielas dalykas. 
Kelias dienas Ir man teko vasaroti 
tokiame kaime netoli Širvintų. Žvejo
jau ir laiveliu irsčlausi po gražų šalia 
esanti ežerą. Susidomėjęs stebėjau 
gandrus, begaudančius varles. Jų jau 
seniai nebuvau matęs... Mačiau lau
kuose dirbančius žmones, su jais 
vėliau maloniai ir nuoširdžiai pasikal
bėjome. Išpasakojo jie savo vargus ir 
rūpesčius. Daug kas norėtų, ir dabar 
jau galėtų gauti, žemės, bet, kaip jie 
sakė, ką darysi su žeme, jei nėra 
gyvenamų namų, gyvuliams tvartų, 
žemės apdirbimo (rengimų ir pan. 
Viskas buvo komunistinės valdžios 
sugriauta, o dabar pavieniam ūkinin
kui visai tai atstatyti beveik neįmano
ma. Vyriausybė irgi pinigų neturi. 
Ūkininkai pasipiktinę Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininku, kuris nepriėmė jų 
delegacijos ir nepanorėjo Išklausyti jų 
vargų. Tai V. Landsbergio populiaru
mui nemažai pakenkę, tačiau, jų 
nuomone, šiuo metu nėra kuo jį 
pakeisti.

Apžiūrėjau ir netoliese esanti 
Kernavės miesteli. Miestelis garsus 
tuo, kad tai buvo senoji Lietuvos 
sostinė, o 12 amžiuje Kernavė - 
vienas iš pagrindinių Lietuvos apsau
gos miestų. Prieš kur( laiką Kernavėje 
pradėti vykdyti pilies kasinėjimo 
darbai. Mačiau jau atkastus pilies 
pamatus, menančius tą didingą Lietu
vos senovę. Užlipau ir ( pati 
aukščiausią piliakalni, apsuptą dar 
dviejų mažesnių, iš vienos pusės 
saugomą Neries, o iš kitų pusių buvusi 
gynybos griovį. Visa tai stebint nuo 
piliakalnio aukštumos, net ir nenorint 
pagalvoji, kokia didi ir garbinga tada 
buvo Lietuva, kokia Ji miela ir graži 
galėtų būti dabar, jei tik turėtų savo 
laisvę. Nepaprastą (spūdį palieka 
Kernavės bažnyčia su klebonija ir keli 
kiti valstybiniai miestelio pastatai. 
Nemačiau daugiau Jokiam Lietuvos 
miestelyje taip gražiai sutvarkytos 
aplinkos, bažnyčios, kurioje tuo metu
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buvo laikomos pamaldos. Ši vietovė, 
be jokios abejonės, galėtų būti viena 
iš (domiausių turistų lankomų vietų.

Keletą dienų pasisvečiavus Vilniu
je, gr(žau atgal 1 Kauną pas savo 
seserį. Ji Jau ir pykti pradėjo, kad ne 
Kaune, bet Vilniuje daugiau gyvenu. 
0 Kaunas labai gražus, per paskuti
nius trejus metus vėl pasikeitęs. 
Miesto apylinkėse labai daug naujų 
statybų. Ir vėl imu galvoti apie tą 
pat|, iš kur tie žmonės tiek pinigų ima 
- sako viena plyta kainuoja rubli, o 
kur dar visa kita?.. Tai sako vis tie 
nauji Lietuvos milijonieriai, ar speku
liantai, kaip Lietuvoje sako, kurie 
važinėja (Jugoslaviją, Lenkiją, Rusiją 
ir ten daro biznius. Gal ir gerai. 
Lietuvos miestai vis gražėja. Ir, kaip 
kalba Lietuvos laisvės lygos lyderis A. 
Terleckas, tai tegul tik statosi dabar, 
o paskui jau mes mokėsime viską tą 
atimt. Tik nežinau, aš drįstu abejoti ar 
būsimoje demokratinėje Lietuvoje tas 
bus įmanoma.

Apie Kauno ir Vilniaus dabartinį 
gyvenimą parašysiu atskirai. Dabar 
tik norėčiau pasakyti, kad gražūs 
miestai vakarais apytuščiai. Laisvės 
alėja, saulei nusileidus, nėra tokia 
pilna žmonių, kaip būdavo anksčiau, 
nors jaunimo yra nemažai. Parduotu
vės taip pat jau nėra tokios tuščios, 
kaip maniau. Prekės gaunamos pagal

AUKOS LIETUVOS TAUTINIAM 
OLIMPINIAM KOMITETUI 
Lietuvos tautiniam olimpiniam komitetui aukojo: 
50 dolerių - "Bičiulė" (Melboumas);
10 dolerių - J. Poškus (Adelaidė).
LTOK vardu, nuoširdžiai dėkoju.

J. Jonavičtus
LTOK atstovas Australijoje

SU J. JAUNUČIUATSISVEIKINOME
Sulaukęs 81 metų amžiaus, liepos 

mėnesio 14 dieną amžinybėn iškeliavo 
Jonas Jaunutis. Velionis buvo kilęs iš 
Žemaitijos. Religinės laidotuvės įvy
ko liepos mėnesio 18 dieną St. Marys 
St. Bernardete bažnyčioje. Po pamal
dų Jonas Jaunutis buvo palydėtas į 
Gentiniai kapines. Palydėjo Joną 
didelis lietuvių, pažįstamų australų ir 
plačios Jo šeimos būrys.

Jonas Jaunutis, nors augino gausią, 
net dešimties vaikų šeimą, tačiau 
visada surasdavo laiko sportinei ir 
lietuviškai veiklai. Velionis yra labai 
daug pasidaibavęs Adelaidės lietuvių 
sporto klube "Vytyje". Jonas net 
šešiolika metų išbuvo šio klubo 
pirmininku, du metus - ALFAS 
valdybos sudėtyje.

Buvo toks laikas, kai Adelaidės 
sporto klubas "Vytis" buvo atsidūręs 
gana kritiškoje padėtyje. Nelšrenkant 
valdybos, klubo bylas teko perduoti 
Apylinkės valdybai. Ir štai tuo 
kritišku laiku Jono Jaunučio pastango
mis vėl buvo sudaryta klubo valdyba, 
atgaivinta jo veikla. Jam vadovaujant 
"Vyčio" klubas pasiekė savo veiklos 
viršūnę - buvo gausiausias narių 
skaičiumi, iškovota daug pergalių. 
Jonas ne tik pats dirbo klube, bet ir 
beveik visus savo valkus įtraukė į

KUPIŠKIS
Nuo tolimosios Australijos miesto 

Sydnejaus iki Kupiškio - tokį kelią 
turėjo (veikti paveikslų Ir keramikos 
darbų paroda, šiomis dienomis atida
ryta etnografijos muziejuje. Jos auto
riai Jurgis Janavičius ir jo žmona 
Jolanta - supažindino su savo darbais. 
Daug šiltų žodžių jiems tarė muzie
jaus vedėjas A. Jasaitis, Kupiškio 
bažnyčios dekanas K. Gutauskas, 

specialius kuponus, o paprasto kasdie
ninio maisto, konservų, lašinių ir kt. 
yra gana daug ir maisto produktų 
Lietuvoje pamažu daugėja. Orai čia 
geri, Lietuvos žmonės jau pradeda 
vasaroti, o mes laukiam artėjančių 
žaidynių.

Iki sekančio karto.
Ant. Laukaitis

AVIACIJOS SPORTAS’ 
PLS ŽAIDYNĖSE

Lietuvos aeroklubo atsakingas se
kretorius Viktoras Ašmenskas prane
ša, kad IV pasaulio lietuvių sporto 
žaidynėse dalyvauja ir aviacijos 
sporto šakos atstovai.

sportinį gyvenimą.
Jonas Jaunutis visada buvo malonus 

ir draugiškas žmogus. Su juo lengva 
buvo dirbti sporto klubo valdyboje. 0 
be sporto klubo, jis dirbo dar ir 
daugelyje kitų lietuviškų organizaci
jų, jų valdybose. Daug dirbta Ramo
vės valdybose. Matėme Jį "Lituanica" 
ir šv. Kazimiero lietuvių parapijos 
choruose. Paskutiniais metais pablo
gėjus sveikatai savo veiklą teko 
apriboti.

Jono Jaunučio asmenyje mes nete
kome tauraus lietuvio, ilsėkis ramy
bėje, Jonai, Tavo atlikti darbai mūsų 
visuomenėje liko mums pavyzdžiu.

B. Nemeilia

Kupiškio miškų urėdas J. Morkūnas, 
"Senovinių kupiškėnų vestuvių" et
nografinio liaudies teatro režisierius 
P. Zulonas ir kiti.

Kitą dieną rajono kultūros namuose 
menininkai susitiko su Kupiškio visuo
mene, papasakojo apie Australijos 
lietuvių gyvenimą ir veiklą.

Algirdas Petrulis 
("Lietuvos aidas")
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A. + A. VLADAS ŠABLEVIČIUS IR JIE LIETUVOS VAIKAI
Birželio 24 dieną, sulaukęs 86 

metą, mirė pensininkas Vladas Šable
vičius. Velionis buvo kilęs nuo 
Kovarsko, Anykščių apylinkėje. Šei
mos neturėjo. Giminės liko Lietuvoje.

Velionis karinę tarnybą atliko 
Kaune, tiltų pionierių kuopoje. Išėjęs 
j atsargą, dirbo statybos inspektoriu
mi, o vėliau Įstojo J geležinkelių 
valdybą, kur dirbo ruožo viršininku. 
Pasitraukęs 1 Vokietiją, dirbo gele
žinkelyje Tiubingene.

Atvykęs 1 Australiją, velionis apsi
stojo Newcastlyje ir iki pensijos dirbo 
medelyne. Išėjus pensijon, velionis 
persikelia 1 Sydnejų, dirba Sydnejaus 
Apylinkės valdyboje, aktyvus ramo- 
vėnas. Jis visada buvo dosnus lietuviš
kiems reikalams. Kol leido sveikata, 
pastoviai lankė lietuviškas pamaldas, 
o po jų visada užsukdavo i Lietuvių 
namus, spaudos kampeli-

Liepos 1 dieną, po gedulingų 
pamaldų, kurias atlaikė kun. P. 
Martūzas, velionio palaikai buvo 
palydėti į Rookwood kapinių krema
toriumą. Ramovėnų vardu atsisvei

A. + A. BRONIUS ŠIDLAUSKAS
1919. IV. 30-1991. VI. 12

Velionis Bronius Šidlauskas buvo 
gimęs pasiturinčių ūkininkų šeimoje, 
Šukelių kaime, Kudirkos Naumiesčio 
valsčiuje, Vilkaviškio apskrityje.

Augo gausioje septynių brolių ir 
dviejų seserų šeimoje. Atlikęs karinę 
tarnybą Lietuvos kariuomenėje, Bro
nius su broliu Stasiu atidaro manufak
tūros parduotuvę Kudirkos Naumies
tyje ir ten sėkmingai verčiasi. 1940 
metais vedė artimą Vinco Kudirkos 
giminaitę Magdaleną Kudirkaitę. Po 
metų gimsta dukra Ramunė. Tačiau 
Lietuvą okupavus raudoniesiems, Šid
lauskų parduotuvė nusavinama, o 
pačiam savininkui tenka slapstytis nuo 
enkavedistų. Karinė tarnyba ir nuo
savas biznis buvo visiškai pakankama 
priežastis apkaltinti nusikaltimu. Tad 
1944 metais vėl artėjant raudonie
siems, Šidlauskų šeima, kad išvengti 
kelionės gyvuliniuose vagonuose, nu
sprendžia pasitraukti į Vakarus. Karo 
keliai atveda juos į Vokietiją.

Pokario metais prasidėjus emigraci
jai Šidlauskai pasirenka Australiją ir 
čia atvyksta 1950 metais. Nemokėda
mi kalbos, neturėdami draugų, Šid
lauskai apsigyvena Bass Hill lietuvių 
kolonijoje, kur pirmieji pasistato 
gražų namą. Vėliau persikelia į 
Marrickville ir čia baigia savo žemiš
kojo gyvenimo dienas. Bronius Šid
lauskas mirė staiga, savo sodelyje.

Kol tarnavo sveikata velionis 
atkyviai dalyvavo bendruomeniniame 
gyvenime, ramovėnų organizacijoje. 
Skaitė lietuvišką spaudą, rėmė ją ir

Į AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FONDĄ j
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l

remkime"
nes jo tikslas yra: Skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę 
kultūrą, mokslą, švietimą, meną ir kitas lietuvių kultūrines 
apraiškas AUSTRALIJOJE.
Fondą stiprinsime ir jį ugdysime, jei įvairiomis progomis jam 
aukosime, stosime jo nariais ir nepamiršime jo surašydami 
testamentus. Testamentuose reikia įrašyti tiksliai angliškąjį 
Fondo pavadinimą ir adresą:

AUSTRALIAN LITHUANIAN FOUNDATION INC.
44 - 50 Errol Street,North Melbourne, Vic. 3051

Visą korespondenciją ir aukas prašome siųsti adresu:
P. O. Box 11, North Melbourne, Vic. 3051 

Australijos Lietuvių Fondo Valdyba I

kinimo žod| tarė A. Vlnevičius, o 
Apylinkės vardu - A. Kramillus.

Ligos metu velioniu rūpinosi ir 
gelbėjo Vincas Danta, o palaidojimu ir 
testamento vykdymu - Sydnejaus 
Moterų Socialinės Globos Draugija.

Amžiną atilsi mirusiam.
A. Kramillus

kitas lietuviškas organizacijas finan
siniai.

Po gedulingų pamaldų, kurias 
atlaikė prelatas P. Butkus, birželio 19 
dieną velionio palaikai buvo palydėti į 
Rookwood krematoriumą. Laidotuvių 
metu garbės sargybą ėjo ramovėnai, 
jų vardu su velioniu atsisveikino 
Ramovės pirmininkas A. Vinevičius. 
Lietuvių Apylinkės vardu atsisveikino 
A. Kramilius ir išreiškė užuojautą 
dukrai Ramunei, jos šeimai, žmonai 
Magdalenai ir artimiesiems.

Sugiedojus giesmę "Marija, Marija" 
ir Tautos himną velionio palaikus 
paslėpė užuolaidos. Taip buvo užvers
tas nuoširdaus suvalkiečio gyvenimo 
istorijos paskutinis lapas. Liūdesyje 
liko dukra Ramunė Ripphausen su 
šeima ir artimieji.

Amžiną atilsi mirusiam.
A.K.

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

Iki Nepriklausomybės atstatymo 
paskelbimo jie buvo slepiami - 
nelaimingi, protiškai atsilikę vaikai. 
Sovietiniuose kraštuose tokių "nebu
vo" ir niekas neturėjo jų matyti. 
Aišku, nė mokymo, nė mokyklų 
tokiems nebuvo, tik prieglaudos, 
kuriose jie gyvena baisiose sąlygose.

Dabar Lietuva pasakė: "Taip, mes 
turime ir tokių vaikų. Jie mūsų ir mes 
jiems turime padėti. Mes turime 
naudoti moderniškas vakarietiškas 
priemones, pradėti juos mokyti ir 
paruošti normaliam gyvenimui".

Kuo mes eiliniai išeiviai galime 
padėti? Per eilę metų iš nieko 
sukūrėme savo bendruomenini gyveni
mą, išmokome rinkti ir kaupti pinigus. 
Dabar atėjo laikas padėti sukurti 
Lietuvoje darželius ir mokyklas tiems 
bedaliams vaikams.

Dėl to Socialinės globos draugija 
ėmėsi iniciatyvos suruošti platesnio 
masto mugę ir šį kartą įtraukti 
kitataučius | pagalbą Lietuvai. Prieš 
mugę skelbimai bus spausdinami North 
Melbourne apylinkių australiškuose 
laikraščiuose.

Mugė vyks rugsėjo 28 dieną 
(šeštadienį), nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. 
vakaro Ir sekmadienį nuo 12 vai. iki 4 
vai. Šeštadienį (kadangi tą dieną 
gatvėje daugiausiai žmonių) prie 
Lietuvių namų bus pastatyti stalai su 
pardavinėjamais daiktais, be to, 
prekyba vyks koridoriuje ir Jubilieji
nėje salėje. Sekmadienį mugė vyks 
tiktai Lietuvių namuose - ten 
lauksime tų, kurie negalėjo atvykti 
šeštadienį.

Paruošiamieji darbai jau atlikti. Iš 
Melbourne miesto savivaldybės gautas 
leidimas prekiauti. A. K.

sydnejūje”
Pavergtų tautų savaitė Sydnejuje 

atžymėta maldomis. Liepos 14 dieną 
St. Andrews anglikonų katedroje buvo 
surengtos specialios Pavergtų tautų 
pamaldos, kurias atlaikė katedros 
dekanas vyskupas Ken Short. Maldas 
skaitė Pavergtų tautų komiteto 
sekretorė ir pirmasis vicepirmininkas 
Michael Darby. Giedojo ukrainiečių ir
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A. + A. Petrui Dirkiui 
mirus, jo žmonai ir šeimai reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Daiva ir Dan Bieri, 
Marija Labutienė

Klubo nariui

A. + A. Viktorui Glionertui
mirus, dukrai Margaritai ir jos šeimai reiškiame gilią užuojautą.

Sydnejaus lietuvių klubo valdyba

A. + A. Petrui Dirkiui
mirus, jo žmonai, šeimai ir draugams reiškiame užuojautą ir kartu 
liūdime.

Canberros lietuvių klubo
komiteto ir valdybos nariai

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS
+ Funerals of Distinction +

17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N. S. W. 
Tel. 724 5408. Veikia 24 valandas per parą.

KĄ PARDUOSIME?

Bus gėlės, augalai, pyragai, meno 
dirbiniai, žaislai, puodai, papuošalai, 
kalėdiniai atvirukai ir ką tik sugalvo
sime. Salėje bus galima pirkti kavos ir 
pyragaičių. Veiks įvairios loterijos.

Daug kas gamina visokius nedide
lius dalykus: drožinius, papuošalus; 
mezga ar siuva vaikų rūbelius, 
prijuostes, puodkeles; užsiima juostų 
audimu ar keramika; augina gėles; 
kepa pyragaičius, duoną; piešia, tapo.

Peržiūrėkite savo garažus, stalčius, 
užkaborius - tikriausiai, atrasite vajui 
reikalingų "lobių”

KAIP PREKIAUSIME
Kaip kas norės: galėsite patys 

pardavinėti ir vajui skirti 20 procentų 
pelno, galėsite atiduoti savo dalykus 
pardavimui ir už 20 procentų vajui, 
galėsite paaukoti daiktus pardavimui 
arba loterijoms.

KVIEČIAME I TALKĄ

Talkininkų reikės daug. Reikia 
pardavėjų, loterijos vedėjų, "kavi
nės" darbininkų, prižiūrėtojų (nes 
Lietuvių namuose gali būti daug 
svetimų žmonių), ryšininkų. Iš anksto 
reikės atlikti daug paruošiamųjų 
darbų.

Slūlykitės kas kuo gali prisidėti, 
kokiomis dienomis ir valandomis. 
Skambinkite Gailai Gasiūnienei darbo 
metu tel. 866 8053, vakare tel. 589 
2428 arba Tūtai Kirby tel. 337 7017 ir 
Alenai Karazijienei tel. 338 2172.

Ne visus galime asmeniškai pasiek
ti. Ne visus žinome. Nebūkite kuklūs 
ir nedelskite, atsiliepkite. Organizuo
ti turime pradėti jau dabar.

katedros berniukų choras. Lietuvius 
šiose pamaldose atstovavo Apylinkės 
valdybos nariai A. Kramilius ir P. 
Laurinaitis. Prie vėliavos tautiniuose 
rūbuose stovėjo L. Kramilienė, A. 
Laurinaitienė ir J. Burneikytė.

Minėjimą filmavo SBS televizija ir 
rodė per vakarines žinias.

kor.
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NEWCASTLE
Diskusijų klubo nariai po eilinio 

susirinkimo apsvarstė einamuosius 
klubo reikalus, ateities planus: 1. 
Nubalsuota sekantiems metams palik
ti asmenis einančius įvairias pareigas 
toje pačioje sudėtyje. Pirmininkas - 
Vaclovas Liūgą, sekretorė - Zina 
Zakarauskienė, susirinkimų korespon
dentė Viktorija Kristensen. 2. Priim
tas pasiūlymas prelegentu sekančiam 
klubo susirinkimui pakviesti buvusį 
klubo narį prof. Vytautą Donielą. 3. 
Nutarta klubo veiklą sustabdyti 
keliems mėnesiams, kadangi daugelis 
klubo narių ruošiasi vidurio metų 
kelionėms.

Viktorija Kristensen
Diskusijų klubo korespondentė

GEELONGE
Gėelongo bendruomenės namuose, 

dalyvaujant 20 - čiai narių, įvyko 
ataskaitinis metinis susirinkimas. Su
sirinkimui pirmininkavo Apylinkės 
valdybos pirmininkas O. Schrederis, 
sekretoriavo kultūros reikalų vedėja 
G. Pranauskienė. Po išsamaus pirminio 
ko pranešimo apie praėjusių ■ metų 
valdybos darbus, pranešimus taip pat 
padarė kultūros, sporto, Židinio, 
kontrolės komisijos pirmininkai ar 
atstovai.

Susirinkimo metu buvo iškeltas 
klausimas dėl Lietuvių bendruomenės 
namų bibliotekos sutvarkymo ir sava
norio knygų Išdavimui pasiūlymo. 
Kadangi sutinkančio dirbti šį darbą 
neatsirado, klausimas paliko atviras. 
Susirinkimas praėjo labai dalykiškai ir 
sklandžiai. Pabaigoje buvo sugiedotas 
Tautos himnas.

Dalyvė

MELBOURNE
Melbourne Apylinkės valdyba renka 

duomenis apie bendruomenės narių 
siųstą ir dingusią korespondenciją į 
Lietuvą. Surinkta medžiaga bus įteik
ta Australijos paštui, tikslu išaiškinti 
tų laiškų dingimo priežastis ir jas 
pašalinti. Jeigu jums per pastaruosius 
dvylika mėnesių yra dingusi Lietuvon 
siųsta korespondencija, neatsižvel
giant ar ji buvo registruota, ar ne, 
prašome atsiųsti mums sekančias 
žinąs:

a) laiško išsiuntimo datą;
b) kas buvo įdėta į voką: vien tik 

laiškas, spausdinta medžiaga (pav., 
straipsniai iš spaudos), nuotraukos, 
pinigai, pašto ženklai ar kita;

c) gavėjo adresas ir pašto indeksas;
d) siuntėjo pavardė ir adresas. 
Medžiaga renkama tik iš Melbourno

Apylinkės narių. Ją prašome siųsti 
valdybos pirmininko adresu: P. Jokū
baitis, 10 Emery Court, Altona, Vic. 
3018.

S. Varnas
Melbourno Apylinkės valdyba

Lietuvių kooperatinė kredito drau
gija "Talka" birželio mėnesio pabai
goje savo klijentams išmokėjo visų 
sąkaltų palūkanas už 11 mėnesių, t.y. 
nuo 1990 liepos iki 1991 birželio 
mėnesio. Liko neišmokėtos tik 1991 
birželio mėnesį uždirbtos palūkanos. 
Taip buvo padaryta todėl, kad 
nereikėtų nurašyti virš 48 procentų 
visų palūkanų nuo tų narių sąskaitų, 
kurie iki liepos 1 dienos "Talkai” dar 
nebuvo įteikę savo pajamų mokesčio 
numerio - TFN (Tax File Number) ar 
Informacijos apie pensijas (Exemp
tions).

Kadangi dauguma klljentų jau spėjo 
"Talkai" pristatyti informaciją apie 
savo TFN, visos sulaikytos birželio 
mėnesio palūkanos liepos mėn. 26 
dieną buvo pervestos į jų einamąsias 
sąskaitas, o taip pat buvo priskaltyti 
procentai už vieną mėnesį sulaikytos 
sumos.

Lietuvių kooperatinė kredito 
draugija "Talka"

CANBERROJE
Nepriklausomos Lietuvos fondui 

Canberroje aukojo:
pagerbiant a.a. Tallą Laukaitienę ir 

a.a. Bronę Kutkienę -
50 dolerių - M. ir A. Švedai;
pagerbiant a.a Llusę Dargužienę, 

mirusią JAV -
20 dolerių - Z. ir Z. Vičiulial. 
Nuoširdžiai dėkojame aukojusiems.

Fondo komitetas

SYDNEJUJE
Rugpjūčio 4 dieną (sekmadienį), 2 

vai. po pietų Sydnejaus lietuvių 
namuose bus rodomas videofilmas iš 
Lietuvos. Filme galėsite pamatyti 
vaizdus iš pastarojo laiko Lietuvos 
gyvenimo. Videofilmą neseniai atvežė 
Viktoras Šliteris.

Bilieto kaina tik 2 doleriai. Surink
tos lėšos bus skirtos "Kovo" sporti
ninkams.

Sporto klubo "Kovo" 
valdyba

Fondui "Pagalba Lietuvai" per 
Sydnejaus Apylinkės valdybą aukojo: 
250 dolerių - Josemarla (Randwick); 
100 dolerių - K. Simonas;
po 20 dolerių - T. Amber, P. Tallat - 
Kelpšienė, A. Griškauskas, V. ir K. 
Jonušiai.

Nuoširdžiai dėkojame visiems au
kojusiems Lietuvai.

J. Mickienė
Sydnejaus Apylinkės valdyba

NOKI SUSHIASINETI
Vienuolikos metų moksleivis Vik

toras Bachmetjevas nori susirašinėti 
su mokiniu Australijoje. Viktoras yra 
skautas, domisi krepšiniu ir norėtų 
sužinoti apie Australijos istoriją, 
papročius. Rašyti:

Viktoras Bachmetjevas,
Žemaičių g. 14 - 6,
Kaunas 233026, Lietuva.

SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

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

Klubas atidarytas
Pirmadieniais
Antradieniais
Trečiadieniais
Ketvirtadieniais
Penktadieniais
Šeštadieniais
Sekmadieniais

5
5
4

11
12

v. v. - 10.30 
klubas uždarytas

10.30 
11.00 
12.00 
1.00

10.00
v. ryto nakties

P-

Rugpjūčio 14 dieną (trečiadienį), 8 vai. vakaro Sydnejaus lietuvių 
namuose 

įvyks bilijardo turnyras tarp latvių ir lietuvių.
Kviečiame klubo narius aktyviai dalyvauti šiame turnyre.

Metinis nariu susirinkimas 
spalio 6 dieną (sekmadienį), 2 vai. po pietų.

Primename klubo nariams, kad jau laikas susimokėti 
NARIO MOKESTĮ 

už ateinančius finansinius 1991 - 1992 metus.
Klubo valdyba kviečia siūlyti kandidatus į klubo valdybos 
direktorius. Siūlymų formos gaunamos klubo raštinėje.

*

*

*

5% nuolaida

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.
Viršnorminių bagažų persiuntimo.
Apsidraudimo kelionių metu.
Kelionių pasirinkimo.
Greito aptarnavimo.

SPECIALI NUOLAIDA
grupinėms inturisto kelionėms (klauskite detalių).

MES TAIP PAT PATARNAUJAME
* 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.
* Jei apsistojate pas gimines, klauskite detalių.
* Mes esame pasiruošę Jums padėti, keliaujant į bet kurią vietovę ar 
aplink pasaulį.

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

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

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

nuo pirmadienio iki penktadienio
8.45 vai. ryto iki 5.15 vai. vakaro.

Telefonu atsakome 24 valandas per 
parą. Kalbame Ir rusiškai.

Lie. Nr. 2TA 000888
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