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RUSIJOS FEDERACINĖ RESPUBLIKA PRIPAŽINO 
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĘ

MASKVA
29.7.1991

Rusijos Federacinės Respublikos 
prezidentas Borisas Jelcinas liepos 29 
dieną Maskvoje pasirašė deklaraciją, 
pripažįstančią Lietuvos Respubliką 
nepriklausoma valstybe, kokia ji buvo 
paskelbta 1990 metų kovo 11 dieną.

Lietuvos Respublikos vardu dekla
raciją pasirašė Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas 
Vytautas Landsbergis.

MASKVA
30.7.1991

Jungtinių Amerikos Valstijų prezi
dentas G. Bushas, atvykęs 1 Maskvą 
padarė labai reikšmingus pareiškimus.

Amerikos prezidentas išreiškė di
deli pritarimą Baltijos valstybių 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos kovai už 
nepriklausomybę ir atsiskyrimą nuo 
Sovietų Sąjungos. Prezidentas kalbė
jo, kad šiandien naujos kartos Baltijos 
tautų vadovai išrinkti demokratiniu 
būdu ir vykdydami savo tautos valią 
prašo, kad taip pat Ir naujos kartos 
Sovietų Sąjungos vadovai savo politi
ka paneigtų tuos veiksmus, kurie buvo 
vykdomi šių tautų atžvilgiu Stalino 
eros laikais.

G. Bushas savo pareiškime taip pat

PRAEITĄ SAVAITĘ LIETUVOJE
Ketvirtoji liepos mėnesio savaitė 

Lietuvoje praėjo besiruošiant pasira
šyti tarpvalstybinų santykių sutarti 
su Rusijos Federacija. Sutartis buvo 
numatyta pasirašyti Maskvoje, liepos 
29 dieną, pirmą valandą po pietų.

Sutarties pasirašymui ( Maskvą iš 
Lietuvos atvyko aukšto lygio delega
cija: Aukščiausiosios Tarybos pirmi-

Lietuvos respublikos Parlamento ko
misijos užsienio reikalams pirmininkas 
Emanuelis Zingeris.

Rusijos Federacijos prezidentas Bori
sas Jelcinas.
kalbėjo apie Baltijos tautų prijungimą 
prie Sovietų Sąjungos naudojantis 
jėga ir Amerikos bei Sovietų Sąjungos 
draugiškus ateities ryšius bei progresą 
abiejų šalių bendradarbiavime tiesio
giai siejo su taiklu Baltijos tautų 
nepriklausomybės klausimo išsprendi
mu, kuris turi būti "aiškus ir 
bekompromisinis susitarimas".

Amerikos prezidentas pateikė ir 
kitus reikalavimus Sovietų Sąjungai 
tokius kaip ekonominės pagalbos 
Kubai neteikimas ir Kurilų salų 

grąžinimas Japonijai.

ninkas V. Landsbergis, jo pavaduoto
jas C. Stankevičius, ministras pirmi
ninkas G. Vagnorius, užsienio reikalų 
ministras A. Saudargas, Parlamento 
komisijos užsienio reikalams pirminin
kas E. Zingeris ir Parlamento deputa
tas V. Jermolenka. Tą pačią dieną 
planuojama pasirašyti tris papildomus 
susitarimus tarp Lietuvos ir Rusijos 
Federacijos: dėl ryšių su Kaliningrado 
sritimi, dėl rusakalbių Lietuvos gy
ventojų emigracijos l Rusiją ir dėl 
Lietuvos pilietybės sutelkimo nelietu
viams. Rašant šias eilutes, liepos 28 
dieną, šios .sutartys dar nebuvo 
pasirašytos, bet neturiu abejonių, kad 
tai bus padaryta, kaip buvo sutarta 
per paskutini V. Landsbergio ir B. 
Jelcino susitikimą Maskvoje liepos 18 
dieną.

Derybos dėl Lietuvos Respublikos 
ir Rusijos Federacijos tarpvalstybinių 
santykių pagrindų prasidėjo jau 
pereitais metais ir susitarimo buvo 
pasiekta daugumoje punktų. Tačiau 
dėl sausio 13 - sios (vykių Vilniuje, 
Sovietų Sąjungos referendumo, Rusi
jos Federacijos prezidento rinkimų ir 
kitų priežasčių pasitarimai dėl Lietu
vos ir Rusijos sutarties buvo atidėti 
iki šių metų vidurio. Pagaliau per V. 
Landsbergio ir B. Jelcino susitikimą

Islandijos generalinė konsulė Los Angeles Halla Linker kalba Lietuvos 
Nepriklausomybės minėjime. Islandija pirmoji pripažino Lietuvą de facto.

liepos mėnesio 18 dieną Maskvoje, 
buvo suderintos paskutinės detalės ir 
Lietuvos bei Rusijos vadovai nuspren
dė sutarti pasirašyti liepos 29 dieną, 
tą pačią dieną, kai Amerikos prezi
dentas G. Bushas atvyksta į Maskvą 
susitikimui su Sovietų Sąjungos prezi
dentu M. Gorbačiovu. Nors Vilniaus 
radijo biuleteniai neriša šių dviejų 
įvykių, tačiau nėra abejonės, kad tai 
nėra atsitiktinis sutapimas. Šios 
sutarties, kuri demonstratyviai pava
dinta "tarpvalstybinių santykių" su-
tartimi, pasirašymas tą dieną kai 
vyksta smarkiai išreklamuotas prezi
dento G. Busho ir M. Gorbačiovo 
susitikimas, lyg ir pabrėžia faktą, jog 
Lietuva ir Rusija viena kitą laiko 
suvereniomis valstybėmis ir M. Gor
bačiovas negali kalbėti visų senąja! 
Sovietų Sąjungai priklausiusių res
publikų vardu.

Po susitikimo su B. Jelcinu. Lietuvos 
Parlamento pirmininkas V. Landsber
gis spaudos konferencijoje Vilniuje 
pasakė, kad sutarties su Rusija 
pasirašymas bus reikšmingas (vykis 
abiejų valstybių gyvenimui Ir pasitar
naus jų tarpusavio pasitikėjimo bei 
bendradarbiavimo stiprinimui. Jis taip 
pat išreiškė vilti, kad šis politinis 
dokumentas bus naudingas dialoge su 
Sovietų Sąjunga. Sutartyje garantuo
jama tiek rusakalbių Lietuvos gyven
tojų apsauga, tiek lietuvių Rusijoje. 
Sutartis pasirašoma dešimčiai metų ir 
gali būti automatiškai pratęsiama. Jei 

ma, kad abi šalys pripažįsta viena 
kitos suverenitetą, galios neribotam 
laikui.

Sutarti pasirašius, ji turės būti 
ratifikuota abiejų šalių Parlamentuo
se, o po to galutiniais dokumentais 
numatoma apsikeisti Vilniuje, taip 
spaudos konferencijoje Vilniuje pa
reiškė V. Landsbergis. Po sutarties 
pasirašymo ir ratifikavimo, bus (steig
ta Rusijos Federacinės Respublikos 
atstovybė Vilniuje, o Lietuva savo 
atstovybes atidarys Maskvoje, Lenin-
grade ir Kaliningrade.

Kaip buvo minėta anksčiau, be 
pagrindinės sutarties, turi būti pasira
šyti dar trys susitarimai tarp Lietuvos 
ir Rusijos. Pirmame iš jų sprendžiamos 
kai kurios tarp Lietuvos ir Kaliningra
do srities iškilusios problemos - 
Lietuvos tiekiamų maisto produktų 
kainų pakėlimas, delsimas Kalinlngra-
de (registruoti lietuvių katalikų 
bendriją ir kultūros draugiją. Antrame 
dokumente kalbama apie sąlygas, 
kurios bus sudaromos, kad padėti 
rusakalbiams Lietuvos gyventojams 
persikelti i Rusiją, jei jie to nori, ir 
lietuviams sugrįžti iš Rusijos l 
Lietuvą. Trečiasis dokumentas paaiš
kina ketvirtąjį pagrindinės sutarties 
punktą, kuriame kalbama apie teisę l 
Lietuvos pilietybę. Kalbėdamas apie 
tai korespondentams, V. Landsbergis 
pabrėžė, kad Lietuva pasilieka sau 
teisę nesuteikti Lietuvos pilietybės 
tiems žmonėms, kurie bandė nuversti

Nukelta ( 2 pusi.
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PRAEITĄ SAVAITĘ LIETUVOJE NAUJI MUITO MOKESČIAI
Atkelta iŠ 1 pusi.

teisėtą Respublikos valdžią. Galutinai 
analizuoti Šių papildomų susitarimų 
tekstus i Maskvą buvo atvykusi 
Lietuvos ekspertų grupė, kuriai 
vadovavo Aukščiausiosios Tarybos 

pirmininko padėjėjas C. Stankevičius.
Parlamento deputatas V. Beriozo- 

vas pastebėjo, kad Lietuvos ir Rusijos 
tarpvalstybinė sutartis yra išsamesnė 
ir geriau paruošta, negu panašios 
anksčiau pasirašytos sutartys tarp 
Rusijos Federacijos ir kitų dviejų 
Baltijos valstybių.

Deputatas Vladimiras Beriozovas.

PRIIMTAS ŽEMĖS REFORMŲ 
ĮSTATYMAS

Liepos 25 dieną, po ilgų svarstymų, 
Lietuvos Parlamentas priėmė žemės 
reformos (statymą ir nutarimą dėl šio 
(statymo Įsigaliojimo tvarkos. Šis 
(statymas priimtas po itin Ilgo 
svarstymo, kol galų gale pavyko 
suderinti prieštaringas nuomones. Pri
tarus kai kurių Parlamento frakcijų 
siūlymui, pakeistos dviejų (statymo 
straipsnių formuluotės. Nutarta vie
toje individualaus valstiečio ūkio 
vartoti privataus ūkio sąvoką. Esminis 
papildymas buvo (rašytas | nutarimą 
dėl (statymo Įsigaliojimo tvarkos. 
Jame pažymima, kad žemės privatiza
vimas pagal ši Įstatymą bus paskelbtas 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
pranešime apie pasirengimą žemės 
reformai ir tai turi būti padaryta ne 
vėliau, kaip iki šių metų lapkričio 
pirmos dienos. Šiam laikotarpiui, iki 
lapkričio 1 dienos, bus sustabdytas 
žemės skyrimas pagal anksčiau išleis
tą valstiečių ūkio Įstatymą.

Tikimasi, kad šis vis dar tebesvars- 
tomas ūkio turto privatizavimo įsta
tymas iš esmės pakeis nuosavybės 
santykius kaime ir lems kolūkinės 
sistemos pabaigą Lietuvoje. Kaip 
žinoma, Lietuvos kaimas jau seniai 
laukia šio (statymo, nes neaiškumai 
dėl nuosavybės verčia žmones neri
mauti, o neretai ir be reikalo vaidytis. 
Liepos 25 dieną priimtas dokumentas 
Įgalins pertvarkyti dabartinius kolū
kius ir valstybinius ūkius į privačias 
fermas, (statymas numato parduoti 
žemę visiems ją pasiruošusiems dirbti 
Lietuvos piliečiams ir taip pat 
neatlygintinai grąžinti kadaise nusa
vintą žemę buvusiems Jos savinin
kams. Žmonės galės išpirkti žemę per 
25 metus nuo Jos gavimo datos. 
Kuriantis privatų ūk( valstietis galės 
Įsigyti iki 65 hektarų žemės, miško ir 

vandens telkinių. Iki rugsėjo mėnesio 
1 dienos Lietuvos Respublikos Vy
riausybė turi nustatyti žemės, miško ir 
vandens telkinių kalnas ir išpirkimo 
(paskolos išsimokėjimo) tvarką.

Be abejo, praktiškas žemės refor
mos Įgyvendinimas sudarys nemažai 
problemų ir užtruks keletą metų. Jau 
kuris laikas prieš žemės reformą 
kaimuose,tiksliau pasakius kolūkiuose, 
varoma propaganda ir kolūkių darbi
ninkai, kurie nori privačiai ūkininkauti 
rimtai susirūpinę savo ateitimi. Vy
riausybė bando kolūkiečių baimę 
nuraminti, nurodydama, kad nebus 
privaloma visiems valstiečiams pirktis 
privačius ūkius, kad kolūki galima 
perorganizuoti 1 kooperatyvą, kad 
dabar kolūkiuose dirbantis techninis 
personalas (agronomai, mechanikai, 
žemės ūkio mašinų vairuotojai), 
kolūkio žemę išdalinus, gaus darbo 
kitur. Bet kiekvieną radikalią reformą 
Įgyvendinant atsiranda opozicija - 
vieni nenori keisti savo gyvenimo 
būdo, kiti mano, kad reforma Jų padėtį 
pablogins. Taip buvo su žemės 
reforma Nepriklausomoje Lietuvoje, 
taip, be abejo, bus ir dabar.

ATSAKYMAS SOVIETŲ 
ADMIROLUI

Lietuvos Respublikos Aukščiausio
sios Tarybos pirmininko pavaduotojas 
K. Motieka pasiuntė oficialų laišką 
Baltijos laivyno vadui admirolui Iva
novui. Tai oficialus atsakymas ( 1991 
- jų metų birželio 28 - sios admirolo 
laišką Lietuvos Respublikos Parla
mentui, kuriame šis protestavo prieš 
Lietuvos gyventojų priešišką laikyse
ną sovietų kariuommenės atžvilgiu 
apskritai ir karinių patrulių atžvilgiu 
konkrečiai. Admirolo laiške buvo, 
minima atvejų, kai kareiviai buvo 
Įtraukti į civilių surengtas riaušes ar 
tiesiog užpulti ir sumušti. Admirolas 
pabrėžė sovietinės armijos ištikimybę 
SSSR konstitucijai ir pasiryžimą šią 
konstituciją ginti.

K. Moteikasavo atsakyme atkreipia 
dėmes! 1 admirolo teiginių nenuosek
lumą, parodo skirtumą tarp SSSR 
kariuomenės vadovybės žodžių ir 
veiksmų. Atsakydamas i admirolo 
kaltinimus dėl patrulių, K. Motieka 
nurodo, kad patruliavimo (sakymas ir 
vykdymas pažeidžia ne tik Lietuvos 
valstybės, bet ir Sovietų Sąjungos 
(statymus. Jums, kaip vienam didžiau
sių sovietų karo vadų, turėtų būti 
žinoma, rašo K. Motieka, jog ne taip 
seniai SSSR konstitucinės priežiūros 
komitetas kategoriškai nustatė, kad 
ypatingi kariškių patruliai taikos 
sąlygomis, neįvedus ypatingosios pa
dėties, yra neteisėti. Taigi kariškių 
patruliai yra grubus SSSR konstituci
jos pažeidimas. Jūs savo laiške 
remiatės konstitucija ir pareiga jai 
tarnauti. Ar tai turėtų reikšti, kad 
kariuomenė turi kitą, neoficialią ir 
slaptą konstituciją, klausia Lietuvos 
Respublikos Parlamento pirmininko 
pavaduotojas. Jeigu Jūs, kaip sakote, 
iš tiesų rūpinatės konstitucijos išlai
kymu, tai pirmas dalykas, kuri Jūs 
turėtumėte padaryti yra nedelsiant 
paskelbti Įsakymą, kuriuo bet koks 
ypatingas patruliavimas būtų nutrau
kiamas, o visi kareiviai sugrąžinami 1 
kareivines. Teisėta Lietuvos Respub
likos Vyriausybė (gyvendina Lietuvos 
nepriklausomybę vien talkiais, demo
kratiškais būdais, o ne prievarta, 
kuria Jūs mums grąsinate, rašo K. 
Motieka. •

J. Rūbas

Nuo liepos 1 dienos Sovietų 
Sąjungos kontroliuojamose muitinėse 
Įsigaliojo nauji mokesčiai už (vežamas 
prekes. 1 Sovietų Sąjungą, o taip pat ( 
Lietuvą be muito keleivis dabar gali 
Įsivežti prekių už 1000 rublių, jei tos 
prekės yra skirtos (važiuojančio 
asmeniniam naudojimui. Prekės skirtos 
pardavimui bus apmokestinamos.

Apmokestinamų prekių sąrašas la
bai ilgas, Jame virš trijų šimtų maisto 
ir kitokių prekių pavadinimų. Deja, 
tai pačios reikalingiausios prekės, 
kurių Sovietų Sąjungoje tikrai ne per 
daug; trūksta jų ir Lietuvoje. Muitą 
teks mokėti už kavą, arbatą, alkoho 
linius gėrimus, už avalynę ir drabu
žius. Sąrašas ilgas, tačiau, jeigu 
galėsite (rodyti muitininkui, kad 
(vežamos prekės skirtos jūsų asmeni
niam naudojimui, muito nereikės 
mokėti (Jei bendra jų vertė neviršys

TĖVIŠKĖS PADANGĖJE

PASKUTINĖ IŠEITIS?
Kiekvieną dieną, pusę dvyliktos, 

Vilniaus radijas skelbia Vidaus reika
lų ministerijos pranešimą: kiek per 
praėjusią parą būta visokių nusikalti
mų - vagysčių, apiplėšimo, smurto, 
eismo nelaimių, gaisrų... Tas praneši
mas niekada nebūna malonus, priešin
gai, kaskart išgirsti tokių dalykų, kad 
pašiurpstl dėl žmonių žiaurumo, kai 
duonriekiu peiliu išsprendžiami vyro ir 
žmonos, tėvo ir sūnaus, kaimynų 
santykiai... Žūva žmonės ar sunkiai 
sužalojami, rodos, dėl nieko. Ir kaip 
savlpaguodą mintyse kartojame - 
anksčiau šito nebuvo. Argi? Buvo ir 
yra. Tik anksčiau, vadinamojo bran
daus socializmo metais, tokių duome
nų niekas neskelbdavo. O dabar 
skelbia, todėl šiurpu girdėti, jog per 
parą kartais savo valia iš gyvenimo 
pasitraukė trys ar penki žmonės.

Mirtis visada atrodo beprasmiška, 
netgi šimto metų sulaukus. O ką 
kalbėti apie trisdešimtmeti, kuris savo 
darbais ir užmojais žavėjo ne vien 
Lietuvą, visą pasauli- Sukrėtė žinia, 
Jog, persipjovęs venas, Iš penkto 
aukšto iššoko žaliųjų žygių organiza
torius, Kauno miesto mero pavaduo
tojas Saulius Gricius... Priešmirtiniai 
laiškai rodo, jog žmogus apsisprendė 
sąmoningai, - pavargo, nebepajėgė 
atsilaikyti priešpriešai.

VILNIUS
Oficialiai pranešta, kad pasikeitė 8ausio 13 - sios (vykius Vilniuje, 

Vilniaus karinės įgulos vadovybė, perkeltas j naują .tarnybos vietą 
Buvęs (gulos Viršininkas generolas Baltarusijoje. Jo vieton paskirtas 
majoras V. Ustopčikas, pagarsėjęs per Pulkininkas A. Garkuša.

Klaipėdos kampelis.

1000 rublių komercinėmis kainomis).
Muito mokesčiai yra dabar kur kas 

aukštesni, nei anksčiau. Pavyzdžiui, 
jei norite Įsivežti tikrus odinius 
kailinius, gali tekti sumokėti nuo 
pusantro iki 15,000 rublių muito 
mokesčio, o už automobili nuo 10-tles 
iki 30-ties tūkstančių rublių. Tie 
patys muito mokesčiai bus taikomi ir 
per paštą, ar kitokiu būdu siunčia
miems daiktams. Muitą turės sumokėti 
asmuo, kuriam prekės siunčiamos. 
Tačiau, kai kurias prekes dar galima 
Įsivežti be muito. Tai farmaciniai 
produktai, švirkštai, adatos, religiniai 
daiktai, vaikų rūbeliai, paveikslai, 
reprodukcijos;. Dar viena naujovė yra 
tai, kad dabar galima Įsivežti neribotą 
skaičių to paties pavadinimo prekių 
(pavyzdžiui 10 ar daugiau porų 
kojinių, megztinių ir panašiai).

(J .i etų vos Aidas“)

Kiek Lietuvoje tokių? Praėjusiais 
metais savižudžių būta 967, o 1933 
metais - 156, 1940 metais - 261. Iš 
šimto tūkstančių Lietuvos gyventojų 
pernai patys nutraukė gyvybės siūlą 
26 žmonės, tuo tarpu Olandijoje - 
vienuolika, Didžiojoje Britanijoje - 
aštuoni, netgi Tarybų Sąjungoje - 
dešimt. Šiurpinantys skaičiai! Ypač 
žinant, kad Lietuvoje daugiausia 
žudosi darbingi žmonės - nuo 30 iki 60 
metų.Daugiausia kaimiečių. Ir nebūti
nai prasigėrusių ar kam nors kerštau
jančių.

Psichiatrų nuomone, kai Lietuvos 
ekonomika ir politika buvo stabili, 
prieš save žmogus rečiau pakeldavo 
ranką. Dabargl Vilniaus universiteto 
psichiatrijos klinika, pripažinusi, jog 
pagal savižudžių skaičių Europoje 
esame treti ar Ketvirti, rimtai ima 
gilintis l šią anomaliją. Greitosios 
pagalbos ligononėje kuriamas savižu
džių reabilitacijos skyrius, stengia
masi bendrauti su Suomijos, Šveicari
jos, Švedijos, Prancūzijos psichiatrais, 
kad bendra patirtis padėtų Įveikti ir 
atspėti galimą depresiją, kai žmogui 
savižudybė atrodo paskutinė išeitis. 
Vilnius, 1991.07.02

(Salomėja Ciciskina
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AUSTRALUOS PREKYBA SU LIETUVA BANDO PAVOGTI
Lietuvos Respublikos atstovas pre

kybos reikalams Australijoje Viktoras 
Šliteris , grįžęs iš Lietuvos, sutiko 
atsakyti į keletą klausimų, kurie, 
mūsų manymu, gali dominti laikraščio 
skaitytojus.

V.A. Apie jūsų Įsipareigojimus ir 
veiklą, kas liečia prekybinius klausi- 

'mus tarp Lietuvos Respublikos ir 
Australijos, žinome mažai. Ką galite 
apie tai papasakoti mūsų laikraščio 
skaitytojams?

V. Š. Paskutini kartą vykdamas 1 
Lietuvą, lydėjau Australijos ūkininkų 
atstovą, kurio uždaviniu buvo noras 
Lietuvoje surasti rinką Australijos 
miežiams.

V. A. Lietuva žemės ūkio kraštas, 
ar patys ten neaugina miežių?

V. Š. Australijos miežiai yra 
tinkami alaus gamybai. Man tarpinin
kaujant, sudaryta pirmoji sutartis apie 
dešimties tūkstančių tonų miežių 
eksportui 1 Lietuvą.

V. A. Kaip Lietuva mokės už šiuos 
miežius svetima valiuta?

V. Š. Čia jau turės atsiskleisti 
Lietuvos alaus bravorų prekybiniai 
sugebėjimai, importuoti miežiai per
eina paruošimo alaus gamybai proce
są. Gautas salyklas, kurio apie pusę 
Lietuvos aludariai parduos užsieniui, 
kaip tik ir apmokės miežių pirkimo 
išlaidas Australijai. Be to, man taip 
pat tarpininkaujant sudaryta galimybė 
Lietuvai importuoti Australijos vilną. 
Pirkėju bus Kauno "Drobės" fabrikas.

TAMSIAME VIDURNAKTY NEŽUVĘ
Taip pavadinta paroda atidaryta 

Valstybės muziejuje. Paroda skirta 
masinių trėmimų Lietuvoje aukoms 
atminti.

Eksponatai čia, kaip ir prieš metus 
surengtoje panašioje parodoje, šiurpūs 
ir graudūs, apibūdinantys tremtinių 
mintis ir svajas, polinkius ir troškimus 
tais negandos metais. Sunku pasakyti, 
ar tokiomis gyvenimo sąlygomis Lie
tuvos diplomato Voldemaro Vytauto 
Černeckio sūnūs Petras ir Povilas 
būtų pajutę potraukį dailiajai kūrybai. 
Didžiai prasminga, kad broliai iš 
mamuto ilties drožė ne ką kitą, o 
kryžių - kančios ir tikėjimo simbolį. 
Kad N. Kaušinytė, be kaltės, be 
teismo atsidūrusi Lukiškių kalėjimo 
kameroje, renka skurdžius duonos 
trupinius ir lipdo rožančių. Kad
moterys tą tamsią tremties naktį 
siuvinėja kilimėlius, kuriais užtles- 
davo altorius, prie kurių susikaupimo 
Ir maldos valandą suklupdavo kiekvie
nas, kas tik galėdavo.

Sibiro tremtyje lietuviai savo dva-
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Biržello - liepos mėnesiais Švedijoje vyko Lietuvių kultūros dienos. 
Praėjusių metų rudenį Treleborgo miesto šventės organizatoriai, 
lankydamiesi Vilniuje, nusižiūrėjo teatrą studiją "Ąžuolas".

Teatras parengė spektaklį - koncertą "Trejos vestuvės”. Suvaidinta 18 
spektaklių Treleborge, Malmėje. Suvaidinta daug labdaros spektaklių 
senelių namuose, jaunų invalidų ligoninėse, pensionuose ir miestų aikštėse.

V. A. Neturinčiam patirties ekono
mikoje ir prekyboje kyla nuogąstavi
mas ar Lietuva pajėgs Įsigyti pramo
nei reikiamų žaliavų?

V. Š. Tikiu, kad taip galvoja beveik 
visi išeivijoje gyvenantys lietuviai.

Lietuvoje gaminami aukštos koky
bės gaminiai. Importuota žaliava 
apdirbama prityrusių specialistų 
priežiūroje. Lietuvoje pagaminti 
grąžtai žinomi visame pasaulyje lr jau 
visa eilė metų ekportuojami 1 daugeli 
užsienio šalių.

Klaipėdoje veikla baterijų gamykla, 
kokios pagal dydi nėra ir visoje 
Sovietų Sąjungoje. Kauno televizijos 
aparatų gamykla "Banga" per metus 
pagamina apie 500.000 televizijos 
aparatų ir tris milijonus reguliatorių. 
Šioje gamykloje dirba apie 18.000 
darbininkų. Alytaus medvilnės apdir
bimo kombinate dirba apie 4.500 
darbininkų. Didelė šios gamyklos 
produkcijos dalis eksportuojama į 
užsienio šalis ir už ją gaunama valiuta. 
Be abejo, tokią žaliavą, kaip vilna, 
medvilnė ir kiti fabrikatai, kombinatui 
tenka importuoti.

Ir, kaip daugelis tikina, Lietuva 
nėra vien tik žemės ūkio kraštas, jos 
ekonomika nėra paremta vien tik 
žemės ūkiu. Atgavus nepriklausomybę 
ir pilna jėga atsistojus ant savų kojų, 
Lietuva ekonimiškai išsilaikys.

V. A. Dėkoju už pokalbį.
Vincas Augustinavlčius

šią palaikydavo ne vien malda, bet ir 
daina, muzika, todėl šalia ranka 
rašytų maldaknygių regi tokių pat 
žodynėlių - žmonės ir čia mokėsi 
kalbų, tikėdami, Jog kada nors tai 
pravers, regi natų sąsiuvinėlius, 
smuikus. Vienu Iš jų ir šiandien groja 
gydytojas Kazys Paltanavičius, kurio 
atsiminimų knyga "Gydytojas už 
spygliuotų vielų" tapo viena iš 
populiariausių ir skaudžiausių "Vytu
rio" parengtų "Tremtinių archyvo" 
leidinių.

Čia eksponuojama ir daugiau šios 
serijos knygų. Nors ir Išleistos nemažu 
tiražu jos Jau šiandien tampa sunkiai 
pasiekiama retenybe.

Kai žvelgi į buvusių tremtinių 
Boleslovo Motuzos - Motuzevlčlaus Ir 
Algimanto Čiurlionio tapybą, į nuo-
traukas iš tremtinių albumų, tremti
nių asmeninius daiktus, nejučia prisi
meni, jog kas šeštas Lietuvos žmogus 
patyrė tremties siaubą - lietuvis, 
lenkas, latvis, rusas, žydas...

Salomėja Ciciskina
- / W

Liepos 15 dieną apie 14 valandą 
Rimšės (Iganalinos rajonas) pasienio 
užkardoje muitininkai sulaikė Lietu
vos komunistų partijos centro komi
teto reikalų valdybos vairuotojus V. 
Šeiną Ir E. Polovskij, kurie be leidimo 
bandė per Lietuvos ir Baltarusijos 
sieną išvežti 7,5 tonos aukščiausios 
rūšies ofseto popieriaus.

įsikišus prokurorui, policininkai 
sulaikytą krovinį palydėjo iki Iganali
nos. Vėliau į teismą atvykęs Snieč
kaus miesto karinio dalinio Nr. 3700 
pulkininkas I. Šerdecas teismo pirmi
ninkui pareiškė, kad popierius jo ir jis 
jį pasiimsiąs, o dėl leidimo paaiškino,

Dirbti ar atsistatydinti?
Laikraštis "Večernlaja Moskva" 

("Vakarinė Maskva") paskelbė įvairiu 
laiku surengtų apklausų rezultatus. 
Maskviečiai buvo prašomi atsakyti į 
vieną klausimą: "Kas, jūsų nuomone, 
būtų geriau: ar kad Michailas 
Gorbačiovas atsistatydintų, ar kad 
tęstų darbą SSSR prezidento poste?" 

Pernai spalio mėnesyje už M. 
Gorbačiovo atsisitatydinimą pasisakė 
24.5 procentai maskviečių, kad toliau 
dirbtų - 51,2 procentai. Tačiau 
šiemet kovo mėnesį maskviečių nuo
monė smarkiai pasikeitė: už atsista
tydinimą pasisakė 45.4 procentai, o už 
tolesnį M. Gorbačiovo darbą - tik 33,9 
procentai. Sociologų nuomone, to
kiam smarkiam vertinimo pasikeitimui 
įtakos turėjo sausio įvykiai Baltijos 
šalyse, konfiskacinio pobūdžio stam

Iš tos pačios aplinkos
Anglijoje einąs laikraštis "Euro

pean" išspausdino pasikalbėjimą su 
Brežnevo dukra Galina. Iš esmės tai 
jokia naujiena. Patraukė dėmesį kitkas 
- nuotrauka, kurią išspausdino anglų 
laikraštis ir perspausdino "Nezavisl- 
maja gazeta" ("Nepriklausomas laik
raštis"), - Galina Brežnevą stovi 
greta Raisos Gorbačiovos. Pateikiami 
Galinos Brežnevos žodžiai apie da
bartinį Sovietų Sąjungos lyderį:

Dėl paprasto dešrigalio
Kai tuščios parduotuvių lentynos, 

originalų būdą įsigyti norimą daiktą 
sugalvojo išradingas Tlumenės (Sibi
ras) Jaunimas. ( santuokų rūmus 
vaikinai ir merginos labai dažnai 
skuba ne šeimos sukurti, o skatinami 
kur kas paprastesnių norų. Juk su 
metrikacijos biuro pažymėjimu atsi
veria durys į specialią parduotuvę 
jaunavedžiams, kurioje besituokiantys 
gali nusipirkti deficitinių prekių šiaip

BERLYNAS
Berlynas. Vokietijos demokratinė 

socializmo partija paveldėjo buvusios 
Vieningosios socialistų partijos ar
chyvą, bet nežino, kur Jį dėti. 
Vyriausybės koalicijos pasiūlytas 
įstatymo projektas numato atrinkti 
valstybinės reikšmės dokumentus ir

Vizos į užsienį
Norintiems važiuoti į Vakarų 

valstybes iš Lietuvos, dabar nereikia 
kreiptis į Vidaus reikalų ministerijos 
Vizų irregistracijos skyrių Vilniuje. Šį 
darbą jau atlieka taip pat miestų 
policijos komisariatų vizų ir registra
cijos skyriai Vilniuje, Kaune, Klaipė
doje, Šiauliuose, Panevėžyje, Mari
jampolėje ir Alytuje. Tuo būdu 
trumpėja eilės, sparčiai įforminami 
dokumentai. 

kad kariškiams leidimas nereikalingas. 
Vis dėlto po kurio laiko I. Šerdecas 
pristatė leidimą, kad popierius (jau 10 
tonų), priklauso ne jam, o SSSR 
gynybos ministerijai. Popierius paga
mintas šių metų sausio 1 dieną 
Kaliningrado srities Nemano celiulio
zės ir popieriaus fabrike. įtariama, 
kad jis po buvusių sausio įvykių 
pagrobtas iš Lietuvos spaudos rūmų ir 
laikytas Sniečkaus atominės elektri
nės bazės sandėliuose.

Popierius konfiskuotas, įvykis tiria
mas.

Anicetas Sungaila 
("Lietuvos rytas")

bių banknotų keitimas ir tai, Jog 
vasario mėnesį populiariausias Rusijos 
politinis veikėjas B. Jelcinas viešai 
pareikalavo, kad M. Gorbačiovas 
atsistatydintų.

Birželio mėnesį surengta apklausa 
parodė, kad nuomonė vėl pasikeitė: už 
Gorbačiovo atsistatydinimą dabar 
pasisako ne 45,4 procentai maskvie
čių, kaip kovo mėnesį, bet 37,8 
procentų. Pageidaujančių, kad Jis 
toliau dirbtų, skaičius išaugo nuo 33,9 
iki 41,7 procento.

Tačiau dėl ministro pirmininko V. 
Pavlovo maskviečių nuomonė katego
riška - jis nepriimtinas. Už jo 
atsistatydinimą birželio mėnesį pasi
sakė 61,3 procento apklaustųjų, o už 
tai, kad tęstų darbą - tik 17 procentų.

"Gorbačiovas neseniai viešai pareiš
kė, kad mano tėvas nugirdė visą 
Rusiją ir dargi mūsų dienomis mes 
priversti kovoti su padariniais. Tai 
bjaurus melas.

Gorbačiovas ir jo žmona Raisa 
pasakė: kad Jie niekuomet nėra turėję 
reikalų su Brežnevais, bet tai netiesa. 
Mes priklausėme vienai aplinkai"

Kaip sakoma, komentarai nereika
lingi.

kitiems čia neparduodamų, o ir kitose 
eilinėse parduotuvėse jau seniai 
nepardavinėjamų.

Kaip rašo laikraštis "Kuranty" 
("Varpai") per šešis mėnesius tariami 
jaunavedžiai šitaip nusipirko 60.000 
butelių degtinės, 15.000 butelių 
šampano, 7.500 kilogramų dešros ir 
tiek pat dėžučių šokoladinių saldai
nių.

(ELTA)

perduoti Federaciniam archyvui, o 
partinius popierius išmesti į makula
tūrą. Tai sukėlė mokslininkų protestą. 
Archyve saugomi K. Markso ir F. 
Engelso laiškai, duomenys apie Inter
nacionalo veiklą, Berlyno sienos 
statybos dokumentai.

Čekoslovakijoje
Čekijos ir Slovakijos prezidentas V. 

Havelas spaudai,pareiškė, kad čekai 
niekada netrukdys slovakams skelbti 
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
ilk taikiu būdu, be karinių konfliktų.

Pastogė", Nr.31 1991.8.5, pusi, .3

3



LIETUVIAI IR PASAULIS

NAUJA HOLYWOODO ŽVAIGŽDE ... 
PROFESORE

Ne, tai ne pokštas ar nevykęs 
sąmojus. Tai tikra tiesa! Viena 
žymiausių archeologijos profesorių, 
neseniai iškilmingai paminėjusi savo 
septyniasdešimtmeti, Marija Aleksai
tė - Gimbutienė patraukė savo 
atradimais ne vien mokslo vyrus, bet 
ir ryškiausias kino žvaigždes. Šiuo 
metu, kartu su Kalifornijos universi
teto studentais, profesorės paskaitų 
klauso ir garsioji kino aktorė Jeane 
Fonda, kuri, perskaičiusi profesorės 
Marijos Gimbutienės knygą "The 
Language of goddess", pajuto poreiki 
susipažinti su pačia autore ir pasiūlyti 
jai kartu sukurti kelių dalių kino 
juostą apie Deivę - pasaulio moteriš
kąją kūrėją. Pasak Jeane Fondos, mes 
beatodairiškai naikiname gamtą. Kaip 
menininkė ir aktyvi politikė ji 
stengiasi pakeisti žmogaus ir gamtos 
sambūvio dermę gamtos labui. Profe
sorė, kad ir būdama labai užsiėmusi, 
neatmetė kino žvaigždės pasiūlymo.

Tikriausiai tai bus šešių dalių 
dokumentinis kino filmas apie profe
sorės Marijos Gimbutienės gyvenimą, 
mokslo atradimus, ilgas ir varginan
čias ekspedicijas po Graikiją, Prancū
ziją, Italiją, Airiją, Vengriją, kur 
kaupta po kruopelytę archeologijos 
medžiagos, kol iš neolito laikų į mus 
prakalbo Deivės. Profesorė dažniau 
linkusi sakyti Dievė. Taip, tai ji, 
Dieve, yra Motina Gamta, Žemė, ji 
duoda gyvybę, palaiko ją, sugrąžina i 
save!

Istorikas Vincas Trumpa, taręs 
pagarbos ir pasveikinimo žodį per 
iškilmingus Marijos Gimbutienės sep
tyniasdešimtmečiui paminėti skirtus 
pietus L6s Angeles, beje, pasakė, jog

LIETUVOS ŽMONĖS PRIE BALTIJOS 
IR VISAME PASAULYJE

Pirmajame kultūros žurnalo "San
tara" (skirto Lietuvai Ir Išeivijai) 
nuiperyje rašėme, Jog dabar "dažnai 
kartojame aiškią tiesą, kad lietuviai 
čia, išeivijoje - viena tautos visuma. 
Jau nenorime būti dalimi. Galime 
vadintis išeiviais, Sibiro tremtiniais, 
Rygos ar Tilžės lietuviais, kilniais 
misionieriais Afrikoje ar prie Amazo
nės, bet negalime pamiršti, kad esame 
vienos Tėvynės, vienos tautos vaikai. 
Juk mes visi kalbame savo tėvų kalba, 
mąstome šios žemės Išmokytomis 
sąvokomis, pasauli matome savo 
paveldėtos dvasios jutimu... Atėjo 
metas (poreikis visada buvo) ir mums 
vienytis. Ne agresijai, ne kerštui. 
Vienytis, kad dvasinė Tėvynė atgimtų 
mumyse pačiuose..." Malonu, kad šj 
redakcijos kreipimąsi išgirdo Lietuvos 
žmonės prie Baltijos ir visokių 
negandų nuo Jos krantų toliausiai 
nublokšti. Santūrus, tačiau kasdien vis 
didėjantis tautiečių dėmesys "Santa
ros" žurnalo pasirinktai krypčiai Ir 
paakino redakciją bei mus geranoriš
kai remiančią kauniškę "Spindulio" 
spaustuvę naujam žingsniui: bandyti 
užpildyti tą mūsų istorijos ir kultūros 
esmę, kuri paženklinta didžiulėmis 
netektimis ir pergyvenimais persikė
lėlių stovyklose, skausmingu atsisvei
kinimu su gimtuoju krantu ir nelengvu 
prigijimu svetimoje žemėje. Lietuvo
je, deja, tai beveik nežinomas 
tarpsnis, kurio atgaivinimas gal padė
tų bent klek susivokti ir tiems, kurie 
šiandien ( išeiviją dažnai tiesia platų 
ir fiziškai sveiką delną, tikėdamiesi 
išmaldos...

Laikas negailestingai pasiglemžia 
"Mūsų Pastogė" Nr.31 1991.8.5

Dr. prof. Marija Gimbutienė.

"Language of goddess" tapo mažne 
tarptautine sensacija ne tik dėl 
minties originalumo, bet ir savo 
meniniu apipavidalinimu. Berods, ją 
jau skaito ir italai savo kalba. 
Tikėkime, kad Deivė prabils ir 
lietuviškai. Nors dabar profesorė, 
nutaikiusi laisvesnę valandėlę tarp 
pokalbių su Jeane Fonda ir paskaitų 
universitete, skuba kuo toliau nuo 
miesto triukšmo i dykumas, kur 

nedrumsčiamoje tyloje ir vienatvėje 
baigiami rašyti paskutiniai naujos 
knygos "Deivės civilizacija" pusla
piai.

Salomėja Ciciškina

žmones. Vis labiau auga užmiršties 
luobas. Laimei, jis dar nėra storas. 
Tai, kas ugnies stulpais nuslinko per 
žęmę su Antruoju pasauliniu karu - tie 
gyvenimai, traukęsi per visą Europą 
nuo kruvinos ugnies, tos pastangos 
"sunuožmėjusioje" žemėje išlikti 
žmogum, tasai sopulingas sapnas 
barake kažkur prie Švarcvaldo, ap
glėbus vaikus ar knygų bei rankraščių 
vėsleli kaip visą turtą, - ar tai ne rūsti 
tremtis, ar ne skaudus ilgesys pažadė
tosios žemės? Kaip kitaip vadinsi šias 
dienas ir naktis, šią auką vardan 
laisvės?

Dar nevėlu surinkti atsiminimus, 
fotonuotraukas, liudijančias tautiečių 
odisėjas pasaulyje. Išklausyti atsivė- 
rusio žmogaus monologą. Apie tai, 
kaip Lietuvos tragedija tapo dvasios 
tragedija. Ir kaip buvo uždirbama 
kasdieninė duona, dedamas gyvenimo 
Ir kūrybos pamatas. Kaip buvo 
sukuriamos sąlygos ne tik pačiam 
išlikti, bet ir išsaugoti Gimtinę - kaip 
dvasią, kalbą, kultūrą. Ir apie tai, kaip 
veiklaus ir konkretaus pasaulio verpe
tuose tautiečiai neišnyko, neišsisklai- 
dė kaip rūkas Nevėžio lankose, 
nesusiliejo su nauju dangum ir nauja 
žeme.

Reikia nedelsiant surinkti tokius 
atsiminimus. "Santaros" redakcija 
kreipiasi (tautiečius visame pasauly
je: užrašykime kiekvieną pasakojimą 
apie lietuvio likimą svetur apie jo 
atkaklumą ir užmojus, apie gėrėjimąsi 
qe savimi, o Lietuva, apie susitelkimą 
gražiems tikslams, apie išdidų vieni
šumą, apie nesėkmes ir klaidas... Tai 
mūsų gyvenimai ir likimai, tai

pusi. 4 *!*

Lietuvos istorinis kelias.
Redakcija dali atsiminimų ketina 

paskelbti žurnale, o vėliau "Santaros" 
bibliotekos serijoje Išleisti atskira 
knyga, kurio sąlyginis pavadinimas 
galėtų būti:

BRISBANĖJE
DAINOS IR ŠOKIŲ KONCERTAS

Liepos 21 dieną brisbaniečiams 
nutiko puiki staigmena, mus aplankė 
Adelaidės moterų ansamblis. Jau 
keletą mėnesių buvo ruoštasi, kad tik 
gražiau, patogiau būtų galima priimti 
svečius Ir žiūrovus.

Sekmadienio ryte per lietuviškas 
pamaldas išgirdome gražiausias, dau
gumai mūsų dar negirdėtas, giesmes. 
Švelnūs ir darnūs moterų balsai ne 
vienam spaudė ašarėlę. Bažnyčia tą 
rytą buvo pilnutėlė lietuvių, nors 
neturėjome savo kapeliono, bet pasi
tenkinome austrų kunigo patarnavi
mu.

Po pamaldų sugužėjus j ukrainiečių 
erdvią ir gražiai išpuoštą salę, visų 
laukė šilti pietūs. Pasistiprinę ir 
pasišnekučiavę, scenoje išvydome G. 
Vasiliauskienę. Programos vedančioji 
pristatė dainininkes ir šokėjas, papa
sakojo apie gražų jų įnašą į kultūrinę 
lietuvių veiklą. Tautinių šokių gru
pės vadovė B. Lapšienė papsakojo 
apie tautinius šokius. Šokėjos visus 
pasveikino "Kepurine". Nustebome - 
tokios lieknos, tokios grakščios žila
plaukės lenkėsi, sukosi ir pynėsi, 
atrodo, be galo ir niekaip nepavarg- 
damos. Ir taip šokis po šokio, vis su 
šypsena, patrepsėdamos. Žiūrėjome ir 
vienas kito klausėme, iš kur tos 
energijos tiek? Tarp šokių dainininkės 
puikiais baisais žavėjo senomis daino
mis, solo partiją atliko J. Maželienė.

Adelaidės šokėjos šoka "Karklus". Nuotraukoje iš kairės: 0. Bone, A. 
Dainienė, M. Neverauskienė, A. Patupienė, M. Pečiulienė, L. Radzevičienė, L. 
Staugienė, N. Vitkūnienė.

Duetu dainavo A. Kaminskienė ir A. 
Urnevičienė. Dievas Joms tikrai 
nepagailėjo puikių balsų. G. Vasi
liauskienė taip pat nuostabiai solo 
padainavo keletą dainų. Pertraukos 
metu scenoje kalbėjo J. Rakauskienė. 
Kilmės autralė, pasipuošusi lietuvių 
tautiniais drabužiais, ji įdomiai pasa
kojo, kad Queenslando universitete 
studijuojanti lietuviškų dainų kilmę. 
Kilusi iš muzikalios šeimos, ištekėjo 
už lietuvio, domisi Lietuvos praeitimi, 
dainų grožiu.

LAIŠKAS REDAKTORIUI
Skaitant laikraščius iš Lietuvos, 

keletą kartų pastebėjau, kad mūsų 
korespondentai, rašydami apie Sydne- 
jaus (vykius pradėjo naudoti žodžius 
"Sidnis", "Sidnio", "Sidnyje", (domu 
kodėl? Ar norima prisitaikyti (prie 
ko) ar tiksliau, ar gražiau skamba?

Dar mokyklos suole, ir jau virš 40 
metų,čia sakydavome ir tebesakome: 
Sydnejus yra gražus miestas. Sydne-

"MES NEBUVOM KLAJOKLIAI, 
GIMTINE".

Atsiliepimus Ir pasiūlymus siųskite 
"Santara"

233000 Kaunas, Lydos 4
Lithuania

Po pertraukos į sceną išėjo visas 
ansamblis. Pasipuošusios nuometais, 
dainuodamos Birutės dainą, jos visai 
sužavėjo klausytojus. Rodosi, lyg 
gyvas paveikslas iš senos istorijos 
knygos atsivėrė prieš visų akis ir 
nunešė garbingon mūsų tėviškėlės 
senovėn. Po to girdėjome liūdnas ir 
linksmas, juokingas ir netaip juokingas 
lietuviškas dainas. Paskutinę "Lietuva 
brangi" uždainavome visi.

Koncertui pasibaigus, programos 
dalyvės buvo apdovanotos gėlėmis. 
Apylinkės valdybos pirmininkas A. 
Perminąs nuoširdžiai padėkojo vieš
nioms už apsilankuymą, už dainas 
mūsų mažai kolonijai, už tas dainas, 
kurios ne vienam mūsų tiesiai už 
"širdies griebė" ir ne vieną žemaitį 
sugraudino. Dėkodamas vadovei G. 
Vasiliauskienei už įdėtą darbą ir, 
galbūt, nuovargi, pirmininkas įteikė 
dovanėlę. Kultūros reikalų atstovas 
K. Bagdonas perdavė sveikinimus 
Adelaidės svečiams nuo kunigo dr. P. 
Bačinsko. Kunigas apgailestavo, kad 
dėl ligos negalįs dalyvauti štame 
susitikime su viešniomis iš Adelaidės. 
K. Bagdonas, padėkojęs už gražią 
programą, išreiškė kartu ir visų kitų 
šioje šventėje dalyvavusių jausmus, 
kad ši popietė nunešė mus visus į 
brangiąją mūsų Tėvynę.

Vėliau svečiai ir brisbaniečiai 
susirinko pabendrauti į Lietuvių 

namus. Skambėjo dainos, muzika, 
sukosi poros. Gaila atsisveikinti, visus 
išbučiavome, išlydėjome, linkėdami 
sėkmingo kelio i namus.

Brisbanės Apylinkės valdyba dėkoja 
visiems, prisidėjusiems prie šio kon
certo sėkmės. Didelė padėka priklau
so ir šeimininkėms M. Butkienei, G. 
Ralph ir B. Žygienei, paruošusioms 
pietus pusantram šimtui dalyvių.

Tai buvo reta ir nepaprastai graži 
šventė brisbaniečiams.

Brisbanietė

jaus gatvės yra siauros...
Nejaugi "Bombėjus" pradėsime ra

šyti: Bombis, Bombio, Bombyje?

A. Vingienė

- Mama, mano sužadėtinis sako, kad 
pragaro nėra.

- Tegul palaūkia, kol susituoksit, 
tada gal įsitikins.
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AMERIKOJE JAUNĖJA LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ
Šių metų gegužės mėnesio 4-5 ir 

11-12 dienomis, JAV gyvenantys 
lietuviai rinko Tryliktąją Lietuvių 
Bendruomenės Tarybą.

Ši kartą rinkimams, atrodo, nebuvo 
sparčiai ruošiamasi, nors ir laiku buvo 
sudarytos rinkiminės komisijos apy
gardose, kurios vykdė pačius rinkimus.

Ankstyvesniais laikais prieš Tarybų 
rinkimus, spaudoje jie buvo plačiai 
propaguojami, ruošiami kandidatų 
susitikimai su rinkėjais apylinkėse, 
kandidatai Išsakydavo savo įsiparei
gojimus ir užsimojimus Lietuvių 
Bendruomenei, jeigu jie būsią išrinkti. 
{ Tarybas kandidatų nestokodavo. 
Taigi susidomėjimas Lietuvių Bend
ruomenės Tarybų rinkimais buvo gana 
gyvas.

Laiko bėgyje viskas keičiasi. Gal ir 
bendruomenininkai pradeda pavargti, 
ypač vyresnioji karta, tuo tarpu 
jaunesniosios kartos į balsavimus, sijas. Gal bus įdomu ir "Mūsų 
atrodo, neperdaug įsijungia. Anksčiau Pastogės" skaitytojams susipažinti su 
JAV balsuodavo virš dešimties tūks- šiomis žiniomis.
tančlų lietuvių bendruomenės narių, į Tarybą išrinkta 21 - 30 metų 
tuo tarpu šiais metais tebalsavo 6161 amžiaus 11 asmenų, 31 - 40 metų
asmuo ir balsuojančių skaičius Tarybų amčiaus - 12 asmenų, 41 - 50 metų
rinkimuose nuo 1988 m. sumažėjo 385 amčiaus - 13 asmenų, 51 - 60 metų
balsuotojais, nors į šią Tarybą buvo amžiaus - 14 asmenų, 61 - 70 metų
Išrinktas tas pats Tarybos narių amžiaus - 4 asmenys ir 71 - 80 metų-
skaičius - 60.

Vieni teigia, kad dėl amžiaus ir 
amžinybėn išeinančių skaičiaus didė
jimo, lietuvių bendruomenlninkų skai
čius pamažu mažėja. Gerokai balsuo
jančių skaičius sumažėjo pačioje 
didžiausioje Vidurio Vakarų apygar
doje, kur 1988 m. balsavo 1976 
asmenys, gi šiais metais - 1661 asmuo.
ir tuo būdu sumažėjo 315 balsuojan
čių.

į šią apygardą įeina ir Čikaga, kuri 
vis dar skaičiuoja keturiasdešimt 
tūkstančių lietuvių. Taigi toks bal
suotojų skaičius yra apgailėtinai 
mažas. Čikagiečiai tvirtina, kad 
rinkimams dėmesys sumažėjo dėl to, 
kad gegužės 11-12 dienomis čia 
lankėsi Lietuvos Respublikos prezi
dentas Vytautas Landsbergis ir vyko 
jo sutikimo iškilmės, todėl dauguma

KIEK LIETUVIŲ?
Kiek yra Australijoje lietuvių? - šį 

klausimą girdime iš politikų, žurnalis
tų k įstaigų, į kurias kreipiamės 
kokiais nors bendruomeniniais reika
lais, darbuotojų. Atsakome įvairiai, 
turbūt neretai ir nevisiškai teisingai, 
nes patys visai tiksliai nežinome ir 
dažnai spėjame, pasiremdami senais 
duomenimis, o gal kartais principu, 
kad vienas lietuvis yra vertas daugiau, 
nei keli kiti... Australijos įstaigos, 
kurios gali mums suteikti vienokią ar 
kitokią paramą, savo sprendimus daro 
pasiremdamos statistikos duomenimis. 
Ar toji statistika atitinka tiesą, tai jau 
kitas klausimas. Pavyzdžiui, svarstant 
SBS radijo laiko paskirstymą, statisti
kos duomenys rodė, kad nuo 1986 
metų į Australiją gyventi atvyko 6 
lietuviai. Spėju, kad dauguma atvyko 
su Sovietų Sąjungos pasals ir todėl 
neužregistruoti kaip lietuviai ar iš 
Lietuvos. Protestai šiuo klausimu 
nieko nepadėjo: biurokratija maitinasi 
statistika.

Mums kaip lietuviams ar lietuvių 
kilmės australams ir iš viso Australijai 
yra svarbu, kad visos žinios apie 
gyventojus būtų teisingos. Rugpjūčio 
6 dieną vyks visų Australijoje 
gyvenančių žmonių surašymas ir 
teisingai atsakydami į visus klausimus 
žiūrėkime, kad nepadarytume klaidų.
™— "Mūsų Pastogė" Nr.31 1991.8.5 pusi. 5

Rašo J. Janušaitis
iš

turėjusių balsuoti nesuspėjo. Toks 
argumentas, atrodo, nepateisinamas, 
nes visi galėjo balsuoti gegužės 4-5 
dienomis, kada prezidento dar nebuvo, 
nors buvo žinoma, kad jis čia viešės.

Vyriausioji rinkimų komisija spau
doje jau paskelbė balsavimo duomenis. 
Komisija tvirtina, kad rinkimai visur 
praėjo sėkmingai, skundų ir sutrikimų 
nebuvę. Išrinkta 60 naujų Tarybos 
narių. Naujosios Tarybos pirmoji 
sesija įvyksianti kada nors rudenį.

Apžvelgiant balsavimo rezultatus, į 
akis krenta tai, kad visur, gana 
nemažose apygardose, balsuojančių 
skaičius daugumoje svyravo tarp 500 - 
600, išskyrus Vidurio Vakarų apy
gardą, kur balsavo 1661 asmuo. 
Vyriausioji rinkimų komisija spaudoje 
paskelbė gana įdomias žinias apie 
išrinktųjų kandidatų amžių ir profe-

6 asmenys.
Pagal profesijas išrinkta: 11 inžinie
rių, 9 mokytojai, 8 dirba vadovo 
darbą, po 6 gydytojus ir prekybos 
srities specialistus, 5 tiksliųjų mokslų 
specialistai, 3 universitetų profeso
riai, 2 dvasiškiai, 2 teisininkai, 2 
tarnautojai, po 1 visuomenininką, 
studentą ir 4 asmenys savo specialy
bių nenurodė.

Jauniausias Tarybos narys 23, o 
vyriausias 77 metų amžiaus. Du 
trečdaliai Tarybos narių visai nauji, 
niekada nedirbę Taryboje ir tik 1 
trečdalis yra buvę Tarybose.

Būdinga tai, kad šioje Taryboje 
dirbs ypač daug jaunesniosios ir 
viduriniosios kartos žmonių. Vyresnių 
kaip 60 metų amžiaus buvo išrinkta 
tik 10 asmenų. Žvelgiant į profesijas, 
tai daugumoje aukštuosius mokslus

Norėčiau atkreipti dėmesį į kai 
kuriuos klausimus.

Kur gimęs? Išvardintos septynios 
šalys ir, jeigu mes nesame gimę nei 
vienoje iš nurodytų šalių, turime 
įrašyti ranka šalį, kurioje gimėme. Čia 
turbūt niekas neturės jokių abejonių, 
kad yra gimęs Lietuvos teritorijoje, 
kad gimimo vieta yra Lietuva, bet ne 
SSSR ar Rusija (jeigu prieš 1918 
metus), ar, pavyzdžiui, Vokietija ar 
Lenkija, jeigu tai buvo okupuota 
Lietuvos teritorija. Be abejo, lygiai 
tas pats yra ir su motinos ar tėvo 
gimimo vieta. Savo valkams tėvai 
turėtų visa tai paaiškinti, nepaliekant 
tai jų pačių spėliojimams.

Ar kalbate kuria nors kita kalba, 
išskyrus anglų? Nėra klausiama kiek 
daug ta kita kalba naudojamės, bet ar 
iš viso naudojamės. Jeigu šeima ar 
kurie nors šeimos nariai namie skaito 
lietuvišką laikraštį, klausosi lietuviš
kų radijo laidų (nesvarbu ar vietinių, 
ar iš užsienio), lanko lietuvių kalbos 
kursus ar savaitgalio mokyklą, kalba 
lietuviškai (nesvarbu kiek gerai) su 
apsilankančiais tėvais, seneliais ar 
svečiais, manau, kad tais atvejais 
atsakymas turi būti: "Taip, namuose, 
šalia anglų kalbos, kalbu ir lietuviškai. 
Šį klausimą tėvai taip pat turėtų 
apsvarstyti su savo suaugusiais vai- 

baigę žmonės. Balsuojantieji pasi
sakė už naujus, jaunesnius kandidatus, 
tuo pačiu neišrinkdami net žymiųjų, 
ilgamečių ir kandidatavusių bendruo- 
meninlnkų. Iš kitos pusės džiugu, kad 
JAV Lietuvių Bendruomenė stipriai 
atjaunėjo, į darbus jungiasi jaunoji ir 
vidurinioji kartos, žadančios užtikrin
ti LB našią ir ilgalaikę veiklos ateiti.

Dr. Tomas Remeikis

JAV Lietuvių Bendruomenės nau- jį amžiaus, Maskvoje mirė buvęs Stalino 
josios Tarybos laukia daug reikšmingųSėbras Lazar Kaganovlč. Kilęs iš 
senosios Tarybos pradėtų, bet neuž-§ Ukrainos žydų šeimos, Kaganovlč 
baigtų darbų. Ypač tai svarbu dabar,gana anksti pateko į politinį biurą ir 
kada laisvėja mūsų Tėvynė, kada? ten išsilaikė iki 1957 metų. L. 
iškyla tiek daug naujų problemų,jį Kaganovlč pastangomis buvo įvykdy- 
gauname daug prašymų. LB aktyviai jį tas priverstinis žmonių suvarymas į 
yra įsijungusi į politinį gyvenimą, jį kolchozus Ukrainoje, kas pareikalavo 
kuriam vadovauja Visuomeninių rei-įįper n milijonų žmonių gyvybių.
kalų taryba, vadovaujama dr. Tomo§ *
Remeikio. Amerikos LB pastaraisiais § m. Gorbačiovo patarėjo posto 
dviem metais stipriai pasireiškė, § formaliai atsistatydino Aleksandras 
organizuodama ir teikdama pagalbą Jakovlevas. A. Jakovlevas buvo artl- 
Lletuvai. To laukiama ir ateityje. ; miausias Sovietų Sąjungos prezidento 
Švietimo ir kultūros reikalai rieda bendradarbis planuojant glasnost ir 
normaliai, socialiniai reikalai tvarko- jį perestroikos politiką. Buvęs patarėjas 
mi neblogai. įį spaudai pareiškė, kad reforma "Iš

Teko skaityti labai įdomų buvusio įį viršaus" toliau jau nepajėgia eiti dėl
JAV LB Krašto valdybos pirmininko, 
gerai pažįstančio LB veiklą, Inžinie
riaus Vytauto Volerto straipsnį, 
kuriame plačiai aptarta LB veikla 
praeityje ir ateities uždaviniai. Jis 
blaiviu žvilgsniu žvelgia į laisvėjančią 
Lietuvą ir viliasi, kad Lietuva bus 
nepriklausoma respublika ir tada 
išeivijos Lietuvių Bendruomenė vai
dins svarbų vaidmenį, o tuo tarpu 
VLIK AS ir ALTA nebebūsią reikalin
gos.

kais.
Ir pagaliau, kiek gerai kalbate 

angliškai? Atsakymai gali būti: labai 
gerai, gerai, nelabai gerai, nekalbu. 
Teisingas atsakymas, kaip ir į visus 
kitus klausimus, yra svarbus, tačiau 
nereikia girtis be pagrindo. Jeigu 
kieno nors anglų kalbos mokėjimas 
nėra labai geras arba tiktai geras, taip 
ir reikia atsakyti. Nuo teisingų 
atsakymų gali priklausyti Australijos 
įstaigų parama mūsų kultūrinei veik
lai, organizacijoms, radijo laidoms, 
bendruomenei.

G. Žemkalnis

STAMBŪS IR 
SMULKŪS SUKČIAI

Šeštadienį, reklamuodamas savo fir
mą per SSSR televiziją, SSSR KGB 
šefas Kriučkovas rengė dirvą KGB 
įstatymo svarstymui Aukščiausiojoje 
Taryboje. Atsakydamas į klausimą, ar 
KGB atplėšia laiškus, siunčiamus iš 
JAV, ir kas išėmė iš žiūrovo laiško 
dolerį, KGB šefas pabrėžė, kad 
apskritai jo firma laiškų netikrina, bet 
jeigu reikią, šį darbą, gavę prokuroro 
sankciją, dirba. O dolerių (JAV įteikti 
dolerį susipažįstant ar įdėti į laišką 
yra gero tono požymis) iš laiškų jo 
firma nelšiminėja. Tai jau smulkių 
sukčių darbas, pažymėjo KGB šefas.

L. T.

TRUMPAI ' 
IŠ VISUR

? M. Gorbačiovo pareiškimu, per 
| pastaruosius pusantrų metų iš Sovie
tų Sąjungos komunistų partijos išstojo 
<įvirš keturių milijonų komunistų.
§ Kritikuodamas partijos konservato-
§rius, M. Gorbačiovas reiškė nuomonę, 
§ jog Jie turėtų pasitraukti iš komunistų 
^partijos.
y *
| Komunistų partijos centro komite- 
^to plenumas žymia balsų dauguma 
įį principiniai priėmė M. Gorbačiovo 
§ pasiūlytą reformų planą, kuris turės 
įįbūti patelktas partijos kongresui šių 
§ metų pabaigoje. Atsisakoma nuo 
$ tokių kertinių marksizmo dogmų, kaip 
| klasių kovos principas ir pasisakyta už 
^.privačią nuosavybę bei ekonominę 
jį rinkos sistemą.
§ *
§ Liepos 27 dieną, sulaukęs 97 metų

§

§ per didelės komunistų partijos masių 
inercijos. Dabar jau tik reforma "iš 

įį apačios", masinis demokratinis judėji- 
įį mas gali išgelbėti kraštą nuo karinės 
i diktatūros.
§ *
§ Taivanis vaistų siuntomis dosniai 
§ parėmė nuo potvynių nukentėjusias 
§ komunistinės Kinijos sritis.
§ *

Jugoslavijos federalinė kariuomenė, 
įį mažai kreipdama dėmesio į prezlden- 

tinės vyriausybės įsakymus, prisidėjo 
jį prie serbų tautinių mažumų kovų 
įį Kroatijos teritorijoje, kovojant prieš 
§ Kroatijos miliciją. Tankai apšaudė 
§ pasienio kaimus, aviacija bombardavo 
§ įlok miestą.
| Silpniau ginkluota Kroatijos milicija 
įį patyrė daug nuostolių, daug žmonių 
įįžuvo ir daug sužeistų.
> *§
įį Liepos 25 dieną SBS direktoriai 
§ nusprendė atimti reguliarių radijo 
^valandėlių teisę iš 21 kalbinės grupės 
§ Australijoje. Šių tautinių grupių 
§ tarpe atsidūrė ir lietuviai, estai, 
^slovakai, suomiai, danai, norvegai, 
^švedai ir gudai. Toks nutarimas 

nuskriaustų tautinių bendruomenių 
įį tarpe iššaukė protestų audrą.
I *
§ Smarkūs sezoniniai lietūs Filipinuo
se iššaukė vulkaninio purvo griūtis 
§Pinatubo ugnikalnio regione. Palaido
ja virš 3000 namų, apie 90.000 
^žmonių neteko pastogės.
§ *
jį Kariuomenei bandant išlaisvinti 
jįtamilų sukilėlių aktyvistu; apsuptas 
įįįgulas, šiaurinėje Šri Lankos dalyje 
įjvisu smarkumu įsiliepsnojo pilietinis 
Ikaras. ,
§
įį Vengras Sir P. Abeles pranešė, kad 
įįjo transporto firma TNT pereitais 
§ metais turėjo 62 milijonus dolerių 
§ nuostolio.
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^SPORTAS
GYVENIMAS LIETUVOJE

PrieS išvažiuojant IS Australijos, 
buvo visokiausių kalbų apie dabartini 
gyvenimą Lietuvoje. Ten nesą maisto, 
gatvėje užpuldinėja žmones, rusai 
baigia Lietuvą visai pasmaugti ir pan. 
Daugelis tėvų pabijojo leisti važiuoti 
savo valkus i Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynes, nes dar, ko gero, gali sūneli 
paimti i kariuomene, ar omonlnlnkal 
pagrobs gražią dukrele. IS Amerikos, 
o ypač iš Kanados, buvo pasiūlymų Šią 
Šventę visai atidėti. O kaip yra iš 
tikrųjų?

Su "Žalgirio" tarybos pirmininku 
jau apkeliavau kone didesnę pusę 
Lietuvos, belankydami sporto bazes, 
kur vyks žaidynės. Jau nekalbant apie 
gerą ir gražų visur pasiruošimą, man 
ypatingai buvo (domu aplankyti ir 
atskii ų miestų parduotuves, restora
nus, valgyklas Ir pamatyti kaip gyvena 
eiliniai žmonės, pakalbėti su jais. 
Parduotuvės, žinoma, nėra tokios, 
kokias esame pripratę matyti Austra
lijoje, tačiau pagrindinių produktų 
kaip duona, pyragas, sūris, pienas 
visur yra pakankamai daug. Vakar, kai 
nuo liepos 1 dienos pakėlė produktų 
kainas, produktų atsiranda dar dau
giau. Yra dešrų, mėsos, kiaušinių ir 
sviesto. Kai kurie dalykai, kaip 
cukrus, gaunami už talonus. Daug kas 
sako, kad kainos aukštos, tačiau, 
pakeliant kainas, buvo pakelti ir 
atlyginimai. Kaip pasakė ministras 
pirmininkas G. Vagnorius, algų pakė
limas Lietuvoje yra pats didžiausias 
ne tik Baltijos valstybėse, bet ir 
lyginant su Sovietų Sąjunga. Kainos, 
Išmokamos ūkininkams už jų produk
tus, didesnės negu kitur. Todėl dabar 
karves, kiaules ir kitus gyvulius, nors 
legaliai Ir negalima, gabena per sieną i 
Lietuvą ir čia parduoda. Lietuvoje 
maisto yra pakankamai ir kur aš buvau 
vaišinamas - stalai linko nuo visokiau
sių gėrybių. Nors laikausi dietos klek 
galiu, bet svoris auga ir drabužiai, 
ypač kelnės, Jau per mažos.

Be pagrindinių valstybinių, dabar 
atsidarė daug komiso, privačių, pusiau 
privačių parduotuvių. Čia gali gauti, 
galima sakyti, vieko, nes žmonės l jas 
atneša parduoti turimus naujus daik
tus. Kainos Jose daug didesnės, tačiau 
žmonės, turėdami pinigų, perkasi kas 
Jiems reikalinga. Turbūt pačios bran
giausios parduotuvės šiuo metu yra 
dolerinės, ir čia mums užsieniečiams 
dabar neapsimoka nieko pirkti. Iškel
tus amerikonišką doleri banke gauni 
31-32 rublius, o privačiai - 33 
rublius. Australiškas doleris banke - 
23, o privačiai - 25 rubliai. Už rublius 
galima daug pigiau viską nusipirkti 
negu perkant doleriais dolerinėje. 
Šiuo metu l Lietuvą atvežta daug 
dėžučių vokiško alaus. Restorane 
dėžutė kainuoja 15 rublių, o parduo
tuvėje galima gauti už 13 - 14 rublių. 
Tai tikrai geras alus, panašus l 
australišką. Vietiniams gyventojams 
jis gal ir per brangus, bet mums - tai 
daug pigesnis negu mokame Australi
joje. Šiaip gėrimų visur pilna, tik 
žmonės dabar daug kas daro savo 
pačių naminę - samagoną, Kaip 
pasakojo man provincijoje, valstybinė 
brangi, o policijos dabar nėra pakan
kamai, tai l tokius "nusikaltėlius" 
mažai kas kreipia dėmesio. Todėl 

nenuostabu, kad mums pažįstamas 
kunigas, dabar jau prelatas A. 
Svarinskas savo pamoksluose bažny
čioje Ir per televiziją labai aštriai 
puola samagono varytojus ir visus 
geriančius. O vaišinasi lietuviai tai 
gana nemažai. Jeigu Australijoje tik 
savaitgaliais pamatysi daugiau žmo
nių restoranuose ir klubuose, tai čia 
jau nuo pat pirmadienio ryto kavinu
kės, užeigos užpildytos ir, kas labai 
keista, labai daug jaunimo čia 
vaišinasi. Pagalvoji, iš kur Jie tų 
rubllukų ima?

Miestuose gyvenimas, galima saky
ti, yra normalus. Pasitaiko vienas, 
kitas OMON O juodkepurių pasisvai- 
džlojlmas, tačiau dabar Jie, atrodo, 
gavo iš Maskvos įspėjimą, ar gal 
apribojimus. Nors negali žinoti... 
Žmonės jau pripratę prie Jų ir niekas 
per daug nesijaudina, bet visi laukia 
ir tikisi geresnio ir ramesnio gyveni
mo.

Prieš tris metus matytas Kaunas, 
ypatingai Laisvės alėja, dienos metu 
nėra perdaug pasikeitę. Žmonės, 
ypatingai moterys, gražiai apsirengę, 
merginos dabar tiesiog žydi, ir, kaip 
sako vietiniai lietuviai, jos dar gražiau 
atrodo, kai Australijos lietuviai joms 
atvežė gražią vasarą. Jau visa savaitė 
nėra lietaus, mums "australams" 
saulutė primena paliktą kengūrų 
kraštą. Vietiniai net keliomis eilėmis 
prakaitą braukia ir dejuoja, kad per 
karšta, man - lygiai kaip Sydnejuje 
žiemą. Laisvės alėja tuštėti ima link 
vakaro. Seniau to visai nebuvo. 
Žmonės sako, kad dabar pasitaiko 
užpuolimų, apiplėšimų. Gal ir taip. 
Kriminalinė Lietuvos kronika apie tai 
rašo kone kasdien. Vakare dabar 
gražioji Laisvės alėja pustuštė. Dau
gumoje čia vaikšto tik jaunimas, o 
jeigu jau visai teisingai, tai tik jauni 
vaikinai’. Vyresnieji Juos vadina "pa- 
canais". Dabar, kai lietuvių Jaunuoliai 
Jau nestoja i sovietinę armiją, nieko 
neveikiančių jaunuolių galima pama
tyti gana daug. Jie niekur nedirba, 
slampinėja gatvėmis, ir gal susibūrę j 
grupes užpuldinėja žmones ar daro 
kitus negražius nusikaltimus. Aš 
asmeniškai po Kauną vaikščiojau gana 
vėlai, bet manęs niekas neužkabino, 
šiaip gyvenimas Kaune verda pilnu 
tempu. Buvau nuvažiavęs ( buvusią 
Prisikėlimo bažnyčią Žaliakalnyje. Ji 
per visą okupacijos laiką buvo 
paversta fabriku. Dabar vėl grąžina
ma Lietuvos Bažnyčiai ir renkamos 
aukos pradėtam Jos atstatymui. Kal
bama, kad įgulos bažnyčia Laisvės 
alėjas gale taip pat netrukus bus 
atidaryta tikintiesiems, o vakar ofi
cialiai Kaune buvo atidaryta musul
monams grąžinta mečetė, esanti 
netoli Vytauto prospekto. Daug kur 
vykdomos naujos statybos, tik gaila, 
kad norėta pastatyti nauja krepšinio 
salė Vileišio aikštėje dėl lėšų stokos 
kol kas nebus statoma. Šiap Kaunas 
gražus, žmonės čia laikomi didžiau
siais biznieriais Lietuvoje, rusų gana 
mažai, moterys ir merginos konkuruo
ja prieš vilnietes, kurios gražesnės ir 
madingesnės, panašiai kaip Sydnejuje 
su Melbournu.

Ilgesni laiką dabar praleidžiu Vil
niuje. Čia visas žaidynių centras, čia 

olimpinis komitetas su mūsų nuošir
džiu draugu A. Poviliūnu, čia ir 
"Sporto" laikraštis su didele mūsų 
drauge žurnaliste M. Marcinkevičiūte, 
čia ir didysis Lietuvos "Žalgiris" su 
pačiu nuoširdžiausiu Jo pirmininku V. 
Nėnlum, kuris ir mane "padarė 
"Žalgirio" atstovu Australijoje, o 
dabar vežioja po visas Lietuvos sporto 
bazes, sporto mokyklas, stovyklas, 
supažindina su daugybe savo kolegų Ir 
pats su savo "Žalgiriu" žaidynių metu 
apsiėmė globoti mūsų sportininkus iš 
Australijos. Jiems jau tikrai blogai 
nebus.

Vilnius, ypatingai dabar vasaros 
laike, labai gražus. Visur žalia, žalia. 
Senamiestis dvelkiantis gilia senove

GEELONGE
Geelongo sporto klubo surengta 

kamuolio ridenimo (bowling) vakaras 
įvyko liepos 6 dieną. Jau devinti metai 
toki vakarą organizuoja sporto klubo 
valdyba. Šių metų kamuolio ridenimo 
varžybose dalyvavo apie septyniasde
šimt žmonių, iš kurių didesnė pusė 
buvo Jaunimas. Kaip ir pereitais 
metais, jaunuosius prižiūrėjo lr pamo
kė "Vyčio" sporto klubo vadovas K. 
Obeliūnas ir sportininkė veteranė L. 
Koszela.

Po varžybų visi dalyviai ir renginio 
rėmėjai susirinko i Lietuvių namus. 
Čia jie vaišinosi karšta vakariene - 
iešmlne, skoningai ir gražiai paruošta 
valdybos narių. Sporto klubo pirmi
ninkas S. Šutas pasveikino visus 
susirinkusius, padėkojo sportininkų 
mamytėms už talką produktais bei 
darbu šios tikrai šaunios iešminės 
surengime ir vakaro sėkmėj. Nebuvo 
pamirštas ir Apylinkės valdybos 
pirmininkas O. Schrederis, Lietuvių 
sąjungos pirmininkas J. Gailius, ku
riems dėkota už leidimą naudotis 
patalpomis, kasininkui L. Bungardai 
už loterijos pravedimą ir jo pagalbi
ninkams A. Freemantle, L. Koszela, J. 
Manikauskui, kitiems valdybos na
riams. Pirmininkas pabrėžė, kad ši 
loterija, kurioje dalyvavo šimtas 
narių, klubui didelė parama šiais 
finansiniai sunkiais laikais.

Po to buvo įteiktos dovanos 
varžybų nugalėtojams. Jaunesnių nei 
10 metų mergaičių tarpe nugalėtoja 
jau kelintus metus iš eilės tapo Allta 
Obeliūnaitė, o berniukų tarpe pirmąja 
vieta pasidalino J. Watach ir D. 
Napoli. Mergaičių jaunesnių nei 14 
metų tarpe nugalėjo A. Saldukaitė, 
šiek tiek nuo jos atsiliko L. Renkaus- 

Nuotraukoje antroje eilėje iš karės stovi: J. Renkauskienė, P. Manlkauskas, O. 
Schrederis ir L. Renkauskaitė. Viduryje L. Golding ir priekyje: A. 
Obeliūriaitė, D. Napoli ir J. Watach.

tikrai nuostabus. Aplankau Parlamen
to rūmus, susitinkame ir ilgai kalba
mės su V. Landsbergio pavaduotoju 
Kazimieru Motieka, kuris labai Įdo
miai pasakoja apie politinę Lietuvos 
padėti Šiuo metu. Pamačiau savo 
akimis ir visas užtvaras, apie kurias 
tiek girdėjau ir skaičiau. Susipažinau 
su Krašto apsaugos departamento 
vyrais, vėliau aplankiau ir ministro 
pirmininko rūmus. Teko ilgokai pasi
kalbėti su premjero patarėju sporto 
reikalams J. Jankausku. Aplankiau 
kapus, kur palaidotos kruvinojo sek
madienio aukos. Vilnius, kaip ir dera 
sostinei, tikrai didingas ir puikus 
miestas.

Antanas Laukaitis

kaitė, o berniukų - L. Golging, 
geresnės sėkmės linkime D. Šarkiui 
sekančiais metais.

Moterų grupėje L. Watach pereina
mąjį prisiminimo skydą laimėjo J. 
Renkauskas, septyniais taškais nuga
lėjęs R. Obellūnienę.

Sporto klubo "Vyčio" steigėjo ir 
garbės nario a.a. A. Bratanavičiaus 
prisiminimo pereinamąjį trofėjų šiais 
metais laimėjo P. Manlkauskas. Na, o 
vyrų pensininkų tarpe kova vyko tarp 
O. Schrederio ir kasininko A. Obeliū
no. O. Schrederis įveikė savo varžovą 
septynių taškų persvara. O. Shrede- 
ris, priimdamas dovaną, Apylinkės 
valdybos vardu padėkojo "Vyčio" 
pirmininkui S. Šutui ir pasveikino 
valdybos narius taip šauniai surengus 
ši vakarą, o taip pat palinkėjo 
geriausios sėkmės jų ateities darbuo
se, ypatingai artėjant 41 sporto 
šventei, kuri šių metų gale (vyks 
Geelonge. Išlaidoms padengti (vyko 
sėkminga loterija. Dėkojame L. Bun
gardai ir P. Manikauskui už paaukotus 
fantus.

Pabaigoje vyko didžiųjų loterijos 
prizų traukimas. Loteriją pravedė L. 
Bungarda. Pirmąją 200 dolerių premi
ją laimėjo A. Volodkienė (bilieto Nr. 
83), antrasis 100 dolerių prizas 
atiteko A. Porter (bilieto Nr. 23) ir 
trečiasis prizas atiteko Apylinkės 
valdybos vicepirmininkei G. Valaitie
nei (bilieto Nr. 41).

Po visų ceremonijų, dalyviai dar 
ilgai vaišinosi, bendravo ir neblogai 
padainavo. Šis vakaras buvo gera 
proga geelongiškiams ir svečiams iš 
Melbourne pabūti kartu, pabendrauti.

K. S.
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SU A. + A. V. GLIONERTU ATSISVEIKINANT ŠVIETIMO TARYBOS PRANEŠIMAS
Liepos 21 .dieną vėl liūdna žinia 

apskriejo Sydnejaus tautiečius - tos 
dienos rytą Bankstowno ligoninėje 
mirė a.a. Viktoras Glionertas, gyve
nąs Bankstowno priemiestyje Green- 
acre.

Velionis buvo gimęs 1910 metų 
rugpjūčio 13 dieną Kybartuose. Tė
vai: Kazimieras ir Ona Grigaitytė 
Glionertai. Kur mokėsi, kaip pelnėsi 
pragyvenimą tėvynėje nėra žinoma. 
Dar Lietuvoje V. Glionertas sukūrė 
šeimą su Marija Aleksandra Buldery- 
te, turėjo dukrą Margaritą.

Glionertai, kaip ir dauguma kitų 
lietuvių šeimų tais metais, iš tėvynės į 
Vokietiją pasitraukė 1944 - siais. Iki 
karo pabaigos jie gyveno Kasselyje, 
dirbo geležinkelyje. Vėliau, iki 1949 
metų, kol išvyko Australijon, Glioner
tai gyveno Kasselio - Mattenbergo DP 
stovykloje.

Velionio biografinės žinios gana 
šykščios. Iš nedidelių žinelių ben
druomeninėje spaudoje žinoma, kad V. 
Glionertas 1959 - 1962 metais buvo 
"Aušros" tunto skautų tėvų būrelio 
komitete, o paskutiniaisias metais įėjo 
į Sydnejaus pensininkų klubo valdybos 
sudėtį. Bet tai ir viskas. Baigsiu V. 
Gllonerto nekrologą bičiulio, kaimyno 
poeto Juozo Almio Jūragio prie kapo 
duobės pasakytais žodžiais:

"Jis džiaugėsi visu tuo, kas džiugino 
lietuvišką visuomenę ir giliai pergy
veno mūsų krašto nelaimes. Jo širdį 
jaudino mūsų tautos viltys ir troški
mai, jos atgimimas ir jos veržimasis į 
laisvę. Jis buvo lietuvis, pasiilgęs 
Lietuvos...

Velionis Viktoras buvo kuklus 
žmogus. Vienas iš tų Viešpaties 
mylimųjų, kurie turi tikrąją evange- 
liškąją vargdienio dvasią. Jis savęs 
neaukštino ir niekur nesiveržė į 
priekį. Visuomenėje jis užėmė mažo 
eilinio žmogaus rolę ir tas rodė jo 
rimtumą ir dvasinį subrendimą.

Nors ir toks kuklus buvo velionis, jo 
neaplenkė mūsų nelaimingojo šimtme
čio audros, kurios atbloškė jį į 
Australiją. Kietoje ir negailestingoje

išeiviško gyvenimo mokykloje jis 
pažino, kaip pažinome ir mes visi, 
nesikeičiančias gyvenimo tiesas, kad 
džiaugsmas yra neatskiriamas nuo 
skausmo, kad pasaulyje greta vienas 
kito egzistuoja ir gėris, ir blogis ir, 
kad tik asmeniškomis pastangomis ir 
apsisprendimu už gėrį yra pasiekiama 
žmogaus gyvenimo pilnatvė ir pras
mingumas. Žmona Marija buvo jo 
tikroji užuovėja. Kartu su Ja jis visada 
stovėjo artimo meilės, krikščioniškų 
gyvenimo vertybių ir taikingumo 
pusėje.

1. Dėkojame Lietuvos Respublikos kultūros ir švietimo ministrui Dariui 
Kuoliui už "Vyturėlių" ir "Karpinukų" komplektus. Iš ministro laiško paaiškėjo, 
kad dar ne visi siuntiniai atėjo. Gauti vadovėliai jau perduoti Adelaidės lietuvių 
mokyklos vedėjai Emilijai Dryžienei.

2. Dėkojame už aukas švietimui Lietuvoje: 2.000 dolerių Australijos lietuvių 
fondui, lietuvių kalbos mokytojams ir mokykloms Sibire; 1.000 dolerių "Būrelio" 
vadovei Monikai Žiogienei ir Socialinės globos moterų draugijos pirmininkei 
Jonei Žalkauskienei už malonų tarpininkavimą; 100 dolerių Adelaidės katalikių 
moterų draugijos valdybai ir pirmininkei Salomėjai Vasiliauskienei;

3. Pranešame, kad 12 - tos klasės naujųjų egzaminų pavyzdys bendras 
N.S.W., Viktorijos ir Pietų Australijos valstijoms jau paruoštas Ir gaunamas: dr. 
Paul Tuffin, SSABSA, 60 Greenhill Rd., Wayville, S.A. 5034.

Vienuoliktųjų metų detali programa taip pat jau paruošta. Prašome 
kreiptis pas Susanne Owen, Sace Training & Development & School Support, 80 
Payneham Rd., Stepney, S.A. 5069.

Ačiū visiems už pasitikėjimą ir linkėjimus sėkmingai pasidarbuoti tėvynėje. 
Lietuvoje pabuvosiu iki 1992 metų sausio mėnesio galo.

Isolda I. Poželaitė - Davis
ALB Švietimo tarybos pirmininkė

Prieš dešimtį metų mirus jo žmonai 
Marijai, pasunkėjo gyvenimas. Šeimos 
lizdas jam paliko tuščias ir atšalęs. 
Paliko Jam ir vienuoliška vienatvė. Bet 
velionis buvo kantrus ir mažų 
reikalavimų žmogus. Nesiskundė savo 
dalia, bet kantriai ir vyriškai nešė 
savo senatvės dienas iki amžinybės 
vartų".

Velionis palaidotas liepos 24 dieną 
Rookwoodo kapinių lietuvių sekcijoje. 
Gedulingas pamaldas už mirusio vėlę 
atlaikė ir į kapines palydėjo prelatas 
P. Butkus, o taip pat ir būrelis 
tautiečių. Prie kapo atsisveikinimo 
žodžius, be prelato P. Butkaus, pasakė 
Sydnejaus Apylinkės valdybos vice
pirmininkas A. Kramilius ir rašytojas 
J. A. Jūragis.

Gedėti liko velionio dukra Margari
ta Ryan, žentas Terry ir anūkės Sonia 
ir Elena (šeima, Išskyrus anūkę Sonią, 
šiuo metu gyvena Singapūre).

Ilsėkis ramybėje, Viktorai!
B. Žalys

MIELOS SESES
Perskaičiusi "Mūsų Pastogės" Nr. 

29 Sydnejaus lietuvių moterų sociali
nės globos draugijos pirmininkės T. 
Vlngllienės atsišaukimą, raginantį jus 
dalyvauti metiniame draugijos susi
rinkime, kuris įvyks rugpjūčio 18 
dieną, ir aš norėčiau šiek tiek 
prisidėti.

Daugelio metų bendradarbiavimas 
draugijos veikloje, man vis sukelia 
malonius prisiminimus apie jus. Buvo 
lengvesnių ir sunkių laikų, bet buvom 
jaunos, plušom, triūsėm, kol mūsų 
numatyti užsimojimai išsipildė. Su 
jūsų pagalba ir ištvermingumu pasta
tėme Lietuvių Sodybą, kuri gražiai 
stovi ir tas tikrai lietuviškas kampelis 
teikia džiaugsmo ir pasididžiavimo, 
apsilankant įvairiems svečiams. Lai
kas bėga labai sparčiai, gal kiek ir 
pavargom, bet kuo skaitlingiau daly
vaukime susirinkime ir kartu bendra
darbiaukime, taip paremsime valdybą. 
Paraginkime ir jaunimą sekti mamyčių 
pėdomis.

Sydnejaus lietuvių moterų sociali

nės globos draugija stovi ant stiprių 
pamatų, o parodydamos visų solidaru
mą galite ir daugiau nuveikti. Remki- 
te valdybą dalyvaudamos susirinkime 
ir tokiu būdu padėsite nuveikti dar 
daugiau.

Esu tikra, mielosios sesės, kad jūs 
manęs neapvllsite.

Ona Baužienė B.E.M.

Kuklumas Ir nuolankumas tai dory
bės, kurių visur reikia ieškoti.

Pagerbdami
A.A. PETRĄ DIRKį 

vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" auko
jame 20 dolerių.

Onutė ir Mikas Rudžiai

Pagerbdami • ’ —- 
A. A. ANTANĄ LĖVERį, 

vietoje gėlių, "Mūsų Pastogei" auko
jame 15 dolerių.

Petrė ir Viktoras Čerakavičial

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

Onutė ir Mikas Rudžiai

A. + A. Antanui Lėveriui
mirus, žmoną Onutę, dukrą Birutę, sūnus Gediminą, Romualdą, 
Vytautą, Jų šeimas ir artimuosius giliai užjaučiame Ir liūdime kartu su 
Jumis.

Cecilija Ir Pranas Vaičlakauskai
Petrė Ir Viktoras Čerakavičial

A. + A. Petrui Dirkiui
mirus, jo žmonai ir giminėms reiškiame gilią užuojautą.

Canberros Apylinkės valdyba

A. + A. Antanui Lėveriui
mirus, jo žmonai ir šeimai reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Marija Labutienė, 
Daiva ir Dan Bierl

Padėka
Mano vyrui A. A. Juliui Dambrauskui mirus, man padėjo ir 

paskutinėn kelionėn jo palydėti atėjo daug mielų, artimų žmonių. 
Visiems jiems reiškiu nuoširdžią padėką.

Dėkoju prelatui P. Butkui už maldas, atliktas apeigas ir Jautrų žodį. 
Ačiū tarusiems atsisveikinimo žodžius krematoriumo koplyčioje. Ačiū 
užprašiusiems už Julių šv. Mišias.

Dėkoju "Atžalos " teatro nariams už garbės sargybą ir suruošiant 
šermenis.

Ačiū už pravestą rinkliavą Juliaus tėviškės namuose, Luokėje 
įsikūrusiai ligoninei paremti ir visiems tam reikalui aukojusiems.

Ačiū pareiškusiems man užuojautą ir paguodusiems sunkioje 
gyvenimo valandoje.

Nuoširdų ačiū tariu lankiusiems Julių jo ilgos ir sunkios ligos metu, 
su Juo bendravusiems ir savo bičiuliška šiluma telkusiems dvasios 
stiprybę, jo gęstančio gyvenimo išvakarėse.

Visiems jums dėkinga.
Irena Dambrauskienė

Padėka
Staiga iškeliavus amžinybėn mano mylimam vyrui ir vaikų tėvui 

A. A. ANTANUI LĖVERIUI,
nuoširdžiai dėkojame šioje nelaimėje padėjusioms mūsų šeimai: 
prelatui P. Butkui MBE ir kunigui P. Martūzui už maldas ir laidotuvių 
apeigas, dr. I. Venclovų! už medicininę pagalbą, A. Kramiliui už 
pagalbą laidotuvėse, atsisveikinimo žodį ir vargoninkavimą. Ačiū 
"Dainos" choro choristams, palydėjusiems a.a. Antaną giesmėmis, 
ramovėnams už garbės sargybą ir pirmininkui A. Vinevičiui už 
atsisveikinimo žodį. Dėkojame St. Stirbinskui už atsisveikinimą 
pensininkų vardu.

Ačiū Lietuvių klubo vadovybei už patalpas šermenų pietums, 
ypatingai direktorei O. Kapočienel ir G. Kasperaltienei bei jos 
talkininkėms už pietų paruošimą.

Dėkojame už aukas vietoje gėlių sausio 13 - ąją nukentėjusių 
gydymui ir kitoms lietuviškoms organizacijoms. Nuoširdžiai dėkojame 
už užpirktas šv. Mišias už velionio vėlę. Dėkojame visiems, 
pareiškusiems užuojautą raštu, žodžiu ir taip gausiai palydėjusiems 
mano brangų vyrą Antaną į paskutinę šios žemės kelionę.

Visiems nuoširdžiausias ačiū nuo visos mūsų šeimos.
Onutė Lėverienė,

Birutė Lėverytė - Don,
sūnūs Gediminas, Vytautas ir Romualdas su šeimomis
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Informacija
MIELI „MŪSŲ PASTOGĖS“ SKAITYTOJAI
Visi žinome, kad lietuviški laikraš

čiai išeivijoje išsilaiko ne iš metinių 
prenumeratų, bet iš papildomai gau
namų aukų, palikimų bei kitais būdais 
sutelkiamų lėšų. Kone kiekviename 
lietuviškame laikraštyje, leidžiamame 
Amerikoje, Kanadoje ar bet kuriame 
kitame krašte randame kreipmųsi į 
skaitytojų sąžinę su aukos ar testa
mentinio palikimo prašymu.

Ne paslaptis, kad ir "Mūsų Pastogė” 
daugelį metų verčiasi su metiniu 
apyvartiniu nuostoliu. Šis nuostolis 
buvo išlyginamas - dengiamas dau
giausia iš turėtų piniginių rezervų, 
kasmet gaunamų aukų, pelno gauna
mo iš loterijų, vakarų, o taip pat ir iš 
palikimų. Viena iš tokių stambesnių 
palikimo aukų buvo gauta iš a.a. V. 
Grigonio (Viktorijos valstijoje) 1988 - 
1989 finansiniais metais. Auka siekė 
virš 26.000 dolerių. Metinės skaityto
jų aukos svyravo tarp 6 ir 8 
tūkstančių dolerių.

Šiuo metu mūsų rezervinis kapita
las smarkiai mažėja. Naujų palikimų 
aukų negauname, o metinės aukos 
šiais finansiniais metais siekė tik apie 
4.500 tūkstančio. Be to, smarkiai 
padidėjo spausdinimo išlaidos, laikraš
čio pasiuntino kaina paštu bei algos. 
Vienam keturių lapų numeriui suren
kame prenumeratos vos 460 dolerių, o 
išleidimas kainuoja 1.350 dolerių.

Spaudos Sąjungos valdyba laikosi 
nuomonės, kad laikraščio prenumera
tos kėlimas būtų betikslis, daugiau 
suerzintų skaitytojus, negu pataisytų 
esamą padėtį.

Realiai žvelgdama į padėtį, valdyba 
nutarė ieškoti būdų, kaip sumažinti 
išlaidas ir padidinti pajamas.

Išlaidas būtų galima mažinti sekan
čiai:

1. Nutraukti normalų apsikeitimą 
laikraščiais su kitomis lietuviškų 
laikraščių leidyklomis, sutaupant 550 
dolerių per metus.

2. Nutraukti iki šiol praktikuotą 
atskirą antraščių spausdinimą, sutau
pant 500 dolerių per metus.

brisbanEje
Kaip paukšteliai užėjus šalčiams, 

taip lietuviai sukruto skristi pas mus 
pasišildyti saulutėje, kai kas ir Jūroje 
pasimaudyti. Sekmadienį, liepos 14 
dieną sulaukėme pilno autobuso pen
sininkų iš Melbourno. Išklausę lietu
viškų pamaldų, visi susirinko į 
Lietuvių namus papietauti ir pasišne
kučiuoti su senais ir naujais pažįsta
mais. Svečius pasveikino Apylinkės 
valdybos pirmininkas A. Perminąs, 
palinkėdamas gražių atostogų, svei
kinimo žodį tarė kultūros vadovas K. 
Bagdonas ir namų šeimininkas J. 
Luckus. Svečių vardu A. Baltrukonie- 
nė padėkojo brisbaniečiams už vaišin
gumą ir papasakojo kelionėje patirtas 
įdomybes. Sudainavę keletą dainų,

3. Suorganizuoti transportą veltui, 
pristatant laikraštį į spaustuvę. Tuo 
susitaupytų 675 doleriai per metus.

4. Valdybos nariams savanoriškai 
atlikti su laikraščiu susijusius admi
nistravimo darbus, tuo sutaupant 
1.800 dolerių per metus.

5. Surasti savanorį redaktorių, 
sutinkantį kas ketvirtą laikraščio 
numerį išleisti be atlyginimo. Tuo 
būtų sutaupyta 3.600 dolerių per 
metus.

6. Sumažinti tekstų surinkimo 
Išlaidas 1.000 dolerių per metus.

7. Kreiptis į ALB Krašto valdybą, 
kad Apylinkės Išleistų bent 4 nume
rius į metus, padengiant nors pusę ar 
daugiau spausdinimo išlaidų. Tuo būtų 
galima sutaupyti 3.000 per metus.

Tokiu būdu būtų galima Iš viso 
per metus sutaupyti 11.125 dolerius. 
Be to:

8. Nutraukti laikraščio siuntimą 
prenumeratoriams, nesumokėjusiems 
prenumeratos mokesčio daugiau kaip 
du metus. Šiuo metu tik pašto Išlaidos 
kiekvienam prenumeratoriui kainuoja 
virš 17 dolerių.

9. Jau nuo liepos mėnesio 1 dienos 
Spaudos Sąjungos valdyba prašo, kad 
dedant užuojautas, kartu būtų atsiun
čiami ir pinigai. Normaliai užuojauta 
(4 cm. per dvi skiltis) kainuoja 10 
dolerių. Dėl didesnio formato užuo
jautų bei padėkų reikia tartis 
atskirai.

10. Pageidautina, kad pinigai būtų 
siunčiami "Money Order" būdu, nes už 
kiekvieną Jūsų asmeninį čekį bankui 
turime sumokėti po 25 centus.

Ypač kreipiamės į Jus, mieli 
skaitytojai, neužmiršti "Mūsų Pasto
gės" savo aukomis, paskirti nors po 
trupinėlį savo palikimuose, o taip pat 
gausiai remti ruošiamose loterijose, 
popietėje ir vakaruose.

Tikimės, kad atkreipsite dėmesį į 
mūsų kreipimąsi, įvertindami lietuviš
kos benduomenės spaudos reikšmę.

Lietuvių Bendruomenės Spaudos 
Sąjungos valdyba

svečiai atsisveikino ir išvažiavo 
pasižvalgyti po Brisbaną ir į Gold 
Coast, kur buvo apsistoję Sheraton 
viešbutyje.

Brisbanietė

MELBOURNE
PAREIŠKIMAS

Spaudoje vis dar minima praėjusios 
Melbourno Apylinkės revizija. Buvusi 
Kontrolės komisija neketina leistis į 
diskusijas šiuo klausimu, tačiau esa
moje situacijoje jaučia reikalą pada
ryti pareiškimą visuomenės žiniai.

Kontrolės komisija, gavusi rašto, 
rašyto buvusio Melbourno Apylinkės 
valdybos nario ALB Krašto valdybai, 
kopiją ir jai pasiūlius, padarė neeilinę 
reviziją.

SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

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

Klubas atidarytas
Pirmadieniais 5 v. v. - 10.30 v. v.
Antradieniais klubas uždarytas
Trečiadieniais 5 v. v. - 10.30 v. v.
Ketvirtadieniais 5 v. v. - 11.00 v. v.
Penktadieniais 4 v. v. - 12.00 v. v.
Šeštadieniais 11 v. ryto - 1.00 nakties
Sekmadieniais 12 v. v. p. p.- 10.00 v. v.•••••••••••••••••••••••••e

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

įvyks bilijardo turnyras tarp latvių ir lietuvių.
Kviečiame kiubo narius aktyviai dalyvauti šiame turnyre, ••••••••••••••••••••••••••e

Metinis narių 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.

į Kontrolės komisijos pareigas įeina 
reikalui esant atsiskaitomybės patik
rinimą atlikti bet kuriuo metu, tuo 
siekiant, kad atsiskaitomybė būtų 
vedama pagal ALB statuto nurody
mus. Klausimas apie atsakomybę 
kokiems tikslams padarytos išlaidos, 
neįeina į Kontrolės komisijos kompe
tenciją. Revizijos aktuose buvo išdės
tyta atsiskaitomybės i situacija, deja, 
dėl nežinomų priežasčių jokie veiklos 
ar atsiskaitomybės pranešimai visuo
tinio susirinkimo patvirtinimui pateik
ti nebuvo. Suinteresuotieji, be abejo, 
galėtų gauti revizijos aktų kopijas iš 
Melbourno Apylinkės valdybos.

Taigi esamoje situacijoje atrodytų, 
kad nėra prasminga komentuoti klau
simą ar atsiskaitomybės pranešimai 
buvo patenkinami ar ne visuotiniame 
Apylinkės narių susirinkime.

Buvusi ALB Melbourno
Apylinkės Kontrolės komisija

SYDNEJUJE
SBS radijo stoties vadovybė išsiun

tinėjo pranešimus spaudai ir kitoms 
radijo stotims, kad bus uždarytos 
lietuvių radijo laidos. Tai palies ir 
kitas dvidešimt tautinių bendruome
nių, jų tarpe švedus, danus, norvegus 
ir suomius, kurie aktyviai remia 
Lietuvos nepriklausomybės kovą.

Lietuvių bendruomenė apie tai 
informuota nebuvo nei raštu, nei 
žodžiu. Apylinkės valdybos vardu A. 
Kramilius paklausė apie šios laidos 
reikalus. Atsakymas iki šiol dar nėra 
gautas, bet SBS radijas jau išsiunti
nėjo pranešimus 40 - čiai spaudos ir 
radijo agentūrų.

Jaučiame, kad esame diskriminuo
jami. Pavyzdžiui, nuo keturių valandų 
per savaitę kiniečių radijo valandėlė 

prailginta iki dešimties valandų, 
korėjiečių nuo vienos valandos iki 
trijų, filipiniečių nuo vienos valandos 
iki penkių valandų, vietnamiečių nuo 
trijų valandų iki aštuonių. Tai tik 
keletas pavyzdžių.

Protestuokime prieš šį grubų SBS 
elgesį su lietuvių bendruomene.

Laiškų pavyzdžius galima gauti pas 
Apylinkės pirmininko pavaduotoją A. 
Kramillų, susimokant po 20 centų už 
fotokopijavimą.

Lietuviška radijo programa nėra 
privilegija, tai mūsų teisė. Jos ir 
reikalaukime kiek galime.

A. Kramilius 
Sydnejaus Apylinkės 

valdybos pirm, pavaduotojas

PAGALBA LIETUVAI
Fondui "Pagalba Lietuvai" per 

Sydnejaus Apylinkės valdybą aukojo:
50 dolerių - penktadienio profe- 

ransin inkai;
10 dolerių - A. ir J. Šidlauskai, 

vietoje gėlių, pagerbdami a.a. D. 
Žvirblienę.

Nuoširdžiai dėkojame visiems au
kojusiems Lietuvai.

J. Mickienė
Sydnejaus Apylinkės valdyba

CANBERROJE
Savo vyro a.a. Kazimiero Keraičio 

atminimui, jo mirties dešimtmetyje 
Viktorija Keraitlenė Nepriklausomos 
Lietuvos fondui aukojo 500 dolerių.

Fondo komitetas

Gauta žinia iš Melbourno, kad 
Kęstutis Lynikas jau sveiksta.
Mielas bendradarbi, linkiu greito 
sveikatos pagerėjimo.

"M.P". Redaktorius
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