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LIETUVOJE VĖL PRALIETAS 
t NEKALTŲJŲ KRAUJAS t 

LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS 
TARYBOS NEEILINIO POSĖDŽIO KREIPIMASIS Į 

LIETUVOS ŽMONES
Lietuvoje ir vėl pralietas nekaltų žmonių kraujas. Mes vėl kreipiamės | 

galingąsias demokratines valstybes, i viso pasaulio geros valios žmones, 
reikalaudami sulaikyti kruviną agresorių siautėjimą ir dar kartą primename 
mūsų taikiąją kovą už mūsų laisvę ir Nepriklausomybę.

Bet ir mūsų kantrybė negali būti beribė. Mes jau dabar nebeturime žodžių 
nužudytųjų artimiesiems paguosti.

Ir vėl iškėlę gedulo vėliavas mes kreipiamės į visus Lietuvos žmones: 
Tėvynė pavojuje, todėl atmeskime nesutarimus ir jausklmės esą pašaukti 

Lietuvos Nepriklausomybę apginti.
Suklaidintus Lietuvos žmones dar kartą kviečiame atsisakyti bendradarbia

vimo su KGB, OMON ir kitoms okupacinėmis prievartos struktūromis.
Neišvengiamų sunkumų laikotarpyje būkime dėmesingi savo artimui. 

Organizuokime talkas ir statytkime Lietuvos sienų saugesnes muitines. 
Padėkime Lietuvos pareigūnams kovoti su valstybiniais ir kriminaliniais 
nusikaltėliais.

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininkas Vytautas Landsbergis

MEDININKU ŽUDYNĖS
Didžiosios Britanijos žinių agentū

ra BBC savo po Visą pasaulj 
■ perduodamoje radijo žinių laidoje 
į liepos 31 dieną pranešė, kad:
• "Maskvos pasitarimams nepasibai

gus, (vyko skaudus Lietuvos pasienio 
punkto užpuolimas, kurio metu nužu
dyti šeši Lietuvos Respublikos muiti-

< ninkal. M. Gorbačiovas išreiškė apgal- 
f lestavimą dėl šio Įvykio ir davė 

nurodymą ištirti Įvyki- Lietuvos kraš
to apsaugos departamentas tiria šĮ 
antpuoli".

BBC savo pranešimą tęsia: "Kevin 
Connolli iš Vilniaus praneša, kad 
Lietuvos valdžia Lietuvos Respubli
kos prokurorui Artūrui Paulauskui 
pavedė ištirti Medininkų žudynių 
aplinkybes. Kol Įvykis neištirtas, 
Lietuvosvaldžianepasiryžiisi nurodyti 
kas kaltas, tačiau sakė, kad šis 
paskutinis antpuolis pats žiauriausias 
iš visų kitų antpuolių, Įvykdytų 
Lietuvos muitinėse. Tačiau Vilniuje 
vyrauja nuomonė, jog tai "juodųjų 
berečių" (OMON) dalinių darbas. Šie 
daliniai yra tiesiogiai pavaldūs Sovie
tų Sąjungos vidaus reikalų ministeri
jai. Kremlius tai paneigė.

Lietuvos Respublikos Parlamento 
pirmininkas Vytautas Landsbergis 
pareiškė, kad Baltijos valstybės, o 
ypač Lietuva, tampa Sovietų Sąjungos 
smurto taikiniu kiekvieną kartą, kai 
tik Vašingtonas parodo palankumą 
Sovietų Sąjungai.

Jei "juodosios beretės" atsakingos 
už antpuoli, tuomet jos davė aršų 
Įspėjimą, nors M. Gorbačiovui labai 
nepalankiu metu, kad kietosios linijos 
šalininkai Sovietų Sąjungoje yra 
pasiryžę išlaikyti Sovietų Sąjungos 
vientisumą, nesvarbu, kokia to kaina 
būtų", taip baigia savo pranešimą 
apie Medininkų (vykius žinių agentūra

BBC.
Pravažiuojantiems pro pasienio 

punktą kilo Įtarimas, kad iš jo neišėjo 
nei vienas tarnautojas. Visi užmuštieji 
ir du sunkiai sužeisti rasti pasienio 
kontrolės ir muitinės namelyje. Už
muštųjų tarpe du specialaus policijos 
būrio nariai, du kelių policininkai ir du 
muitinės darbuotojai. Sunkiai sužeisti 
du policininkai, iš kurių vienas vėliau 
mirė.

Lietuvos pareigūnai buvo nužudyti 
pačiame pasienio muitinės posto 
namelyje šūviais Į pakauši, galvą arba 
daugeliu kulkų Į kitas kūno dalis. 
Žudynių vietoje rasta daug gilzių ir 
kulkų, kurios nepriklauso ginklams, 
turėtiems Lietuvos policininkų.

Atrodo, kad žudynės Įvyko tarp 3 ir 
5 valandos nakties metu. Aiškiai 
matosi, kad šioms žudynėms buvo Iš 
anksto pasiruošta. Lauke rastas 
vikšrinio vežimo takas. Lietuvos 
policininkų turėti ginklai paiimti.

Tikėdamasi sumažinti pavojingą 
Įtampą Lietuvos žmonių tarpe, Lietu
vos Respublikos Vyriausybė kreipėsi Į 
Sovietų Sąjungos vadovus, reikalau
dama, kad Iš Lietuvos Respublikos 
teritorijos nedelsiant būtų išvesti 
Sovietų Sąjungos vidaus reikalų 
ministerijos daliniai OMON, o taip pat 
ir kiti agresyvūs būriai, užėmę 
Lietuvos televizijos bokštą ir kitus 
pastatus, o taip pat ir visus kitus, 
nusikaltimus padariusius ir tebeda
rančius karius.

Rusijos Federacijos prezidentas 
Borisas Jelcinas pasmerkė Lietuvos 
Respublikos pasienio punkto užpuoli
mą ir teigė, kad OMON kariai turi būti 
atitraukti iš Baltijos respublikų. B. 
Jelcinas skambino telefonu Lietuvos 
Respublikos vadovui V. Landsbergiui. 
Jis ketina paskelbti dar vieną pasisa

kymą, kai bus išaiškinti šio Įvykio 
kaltininkai.

Amerikos lietuvių sportininkų va
dovas Valdas Adamkus, atvykęs Į 
Pasaulio lietuvių sporto žaidynes, 
beveik valandą kalbėjosi su aukštais 
Amerikos ambasados pareigūnais. Jis 
pokalbyje bandė perduoti visų šiuo 
metu Lietuvoje viešinčių Amerikos 
lietuvių pasipiktinimą prezidentui G. 
Bush.

Estijos užsienio reikalų ministerija 
už šiuos Įvykius atsakingais laiko 
tarybinius vadovus ir visus, kas 
skatina užpuolikus. Atrodo, kad 
tarybinė vadovybė negali ar nenori 
kontroliuoti ir sustabdyti visus provo
kacinio pobūdžio veiksmus prie Balti
jos respublikų sienų. Tragiškas 
pastarasis incidentas Lietuvoje gali 
būti derinamas kaip Amerikos prezi
dento vizito Sovietų Sąjungoje ap- 
temdymas, ypač turint galvoje tai, 
kad prezidentas G. Bush savo pasisa
kymuose viešnagės metu kalbėjo apie 
Baltijos tautų apsisprendimo teisę.

Estijos užsienio reikalų ministerija 
siūlo pasiųsti tarptautinius stebėtojus 
prie Baltijos šalių ir TSRS valstybinių 
sienų, kas galėtų užkirsti kelią 
žiaurumo plitimui ir panašių Įvykių 
pasikartojimui.

Baltijos tautų draugų deputatų 

Vokietijos Bundestage grupės pirmi
ninkas Wolfgang von Stetten pasmer
kė baisias Lietuvos muitininkų Žudy
nes. W. von Stetten nuomone, šios 
žudynės yra neteisingos Sovietų 
Sąjungos politikos Baltijos respublikų 
atžvilgiu rezultatas. Jis Išreiškė 
nuomonę, kad teigiami poslinkiai 
Sovietų Sąjungoje reikalauja laisvės 
Baltijos kraštams ir ragina M. Gorba
čiovą išvesti specialius karinius dali
nius iš Lietuvos ir pradėti rimtas 
derybas, atšaukiant 1940 - jų metų 
Baltijos okupaciją. W. von Stetten 
žadėjo, jei tik galės, atvykti Į 
nužudytųjų laidotuves.

Aukščiausio lygio pasitarimų spau
dos konferencijoje M. Gorbačiovas ir 
G. Bush buvo paklausti apie Medinin
kų žudynes. M. Gorbačiovas, stovėda
mas prieš šimtus žurnalistų iš viso 
pasaulio, negalėjo kaltę mesti lietu
viams, tačiau aiškino, kad tai pasienio 
incidentas tarp Lietuvos ir Baltarusi
jos, susiedamas tai su Armėnijos ir 
Azerbaidžano konfliktais. Jis taip pat 
aiškino susitarimo reikalą. M. Gorba
čiovas žadėjo ŠĮ ĮvykĮ ištirti.

Pasimetęs Amerikos prezidentas G. 
Bush savo nuomonės neišreiškė, tik
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MEDININKU ŽUDYNĖS
Atkelta iž 1 pusl^

kartojo M. Gorbačiovo žodžius apie 
susitarimų svarbą. Prezidentas net 
išreiškė viltį, kad Lietuva ir Balta
rusija bendradarbiaus šių žudynių 
tyrime. Kyla klausimas, nejaugi Ame
rikos prezidentas nežino, kad šis 
antpuolis prieš Lietuvos muitines jau 
dvidešimt šeštasis ar dvidešimt sep
tintasis ir tų antpuolių buvo net ir 
prie draugiškos Lietuvos - Latvijos 
sienos?!

Lietuvos Respublikos Aukščiausio
sios Tarybos pirmininkas V. Lands
bergis įspėjo, kad šiandien Sovietų 
Sąjungos masinės dezinformacijos 
priemonės skleidžia apie neva esančią 
įtampą tarp Lietuvos Ir Baltarusijos. 
"Nieko nėra tarp Lietuvos ir Baltaru
sijos, nėra nieko ir tarp Lietuvos 
Rusijos, yra kova už laisvę”, pasakė 
Vytautas Landsbergis.

Lietuvos Aukščiausioji Taryba, 
rugpjūčio 1 dieną susirinkusi specialiai 
sesijai išreiškė tautos skausmą ir 
pasmerkė šlykščias žudynes. Aukš
čiausioji Taryba nutarė kreiptis į 
tarptautinį forumą, kad Medininkų 
žudynės būtų pasmerktos tarptauti
nėje plotmėje Ir, kad gavus politinę Ir 
diplomatinę paramą, iš Lietuvos 
iškraustyti KGB ir jiems pavaldžius 
dalinius.

Lietuvos Respublikos Aukščiausioji 
Taryba nutarė kreiptis į Daniją ir 
Islandiją, kad jos iškeltų Sovietų 
Sąjungos agresijos prieš Lietuvą 
klausimą Jungtinių Tautų Saugumo 
Taryboje.

Lietuvos žmonės yra nusivylę, kai 
praeityje panašūs kreipimaisi neiššau
kė jokios pozityvios reakcijos, tad ir 
užpuolimai bei -Lietuvos žmonių 
žudynės nesiliauja. Šį kartą Jungtinių 
Amerikos Valstijų prezidentas G. 
Bush, būdamas Maskvoje, žudynių nė 
nepasmerkė.

MEDININKŲ AUKŲ LAIDOTUVĖS
Dvi dienas prieš laidotuves, septy

nios Medininkų žudynių aukos buvo 
pašarvotos Vilniaus sporto rūmuose. 
Šimtai tūkstančių Lietuvos žmonių 
atvyko atsisveikinti su nužudytais 
Lietuvos vyrais. Atsisveikino ir Aukš
čiausiosios Tarybos pirmininkas Vy
tautas Landsbergis, Parlamento ir 
Vyriausybės nariai. Dieną prieš laido
tuves iš Leningrado atvyko Jungtinių 
Amerikos Valstijų generalinis konsu
las Jack Gosnell ir vicekonsulas 
George Croll. Juos priėmė Aukščiau
siosios Tarybos pirmininkas Vytautas 
Landsbergis.

Laidotuvių dieną, rugpjūčio 3 - 
čiąją, visoje Lietuvoje buvo paskelb
tas gedulas. Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininkas V. Landsbergis, Parla
mento ir Vyriausybės nariai dalyvavo 
nužudytųjų laidotuvėse. Kreipdama
sis į tautą, V. Landsbergis pareiškė: 
"Kelias į laisvę nebūna be aukų, 
tačiau lietuviai nesitrauks".

Karstus dengė Lietuvos trispalvė, 
nešini ąžuolo lapų vainikais juos 
lydėjo uniformuoti Lietuvos krašto 

.apsaugos vyrai. Vainikų kaspinus 
puošė užrašai: "Mirusiems už Lietu
vos laisvę".

Gedulingos pamaldos buvo laikomos 
šv. Stanislovo bažnyčioje. Pamokslas 
priminė lietuviams, kad visada būtų 
pasiruošę atiduoti aukas 
tautą ir laisvę.

Nužudytieji palaidoti 
kapinėse, šalia sausio 
žuvusių.

Iš viso pasaulio susirinkę lietuviai 
sportininkai ir svečiai iš Lietuvos 
"Mūsų' Pastogė" Nr.32 1991.8.12

už tėvynę.

Antakalnio
13 - tąją

nuneš smurto skausmą ir lietuvio 
1 laisvės troškimą i tolimiausius viso 

pasaulio kampus.
GYVAS LIUDININKAS

Vienintelis gyvas išlikęs muitinin
kas Tomas Šernas guli Kauno neurolo- 

’ gintame centre, ji saugo ginkluota 
sargyba. Tomui padaryta galvos 

, operacija ir tikimasi, kad jis atgaus 
sąmonę. 1 Lietuvos vyriausybės krei
pimąsi atsiliepė užsienio neurochirur- 
gai, turintieji patyrimo gydant galvos 
sužeidimus. Su jais konsultuojamasi. 
Lietuvos Respublikos vyriausybei 
prašant, Amerikos vyriausybė siunčia 
iš Vokietijos ten esančius Amerikos 
karinius neurochirurgus, kurie padės 
gydyti vieninteli išlikusį gyvą Medi- 

. ninku žudynių liudininką Tomą Šerną.
OMON TEBESIAUČIA LIETUVOJE

Liepos 28 dieną žinių agentūra 
France Presse (AFP) pranešė, kad 

l Sovietų Sąjungos vidaus reikalų
■ ministerijos smogikai OMON vėl
• užpuolė Lietuvos pasienio punktą prie 

Latvijos sienos, kur naktį prieš tai
, buvo sudegintas Latvijos muitinės 

punktas. Agentūra France Presse
• pažymėjo, kad nuo šių metų gegužės 

mėnesio OMON sugadino ir sudegino
i apie trisdešimt pasienio postų.

Išsamiau apie tai pranešė žinių 
agentūra Associated Press, pranešda-

■ ma, kad OMON du kartus puolė 
muitinę Latvijos pasienyje ir sunaiki-

, no du namelius.
Penki civiliai apsirengę ir automa

tais ginkluoti vyrai pirmą valandą ryte 
užpuolė Pasvalio rajono Saločių 
muitinės postą. Užpuolikai apiplėšė 
muitininkus atimdami iš jų pinigus ir 
tris nešiojamus radijo ryšio aparatus. 
Vieną pareigūną mušė automato 
buože per galvą. Vienas iš ginkluotų 
omonininkų įsiveržė į netoli punkto 
esantį privatų namą, kur terorizavo 
šeimyninei šventei susirinkusius žmo
nes. Nuplėšė nuo sienos Lietuvos 
herbą ir sugadino susisiekimo priemo
nes.

Užpylę muitinės namelį benzinu ir jį 
padegę, užpuolikai nuvažiavo Latvijos 
link automobiliu, kurį anksčiau naudo
jo omoninlnkai.

Antrasis Saločių muitinės užpuoli
mas įvyko po trylikos valandų, t. y. 
sekmadienį, 2 valandą po pietų. 
Keliolika vyrų, dėvinčių dengiamosios 

spalvos uniformas, baltu autobusiuku, 
geltona kariška mašina ir dviem 
privačiais automobiliąįs privažiavo 
prie punkto. Jie šaudė muitininkams 
virš galvų ir tyčiojosi iš muitinės 
tarnautojų. Visa tai truko apie 
valandą. Vienas tarnautojas buvo 
nurengtas ir terorizuojamas. Ranki
nėmis granatomis susprogdinę antrąjį 
muitinės namelį, omonininkai su 
pagrobtomis muitininkų uniformomis 
ir daiktais pasitraukė.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 
pareiškė protestą Tarybų Sąjungos 
vidaus reikalų ministerijai, vykdančiai 
teroristinius aktus Lietuvos Respubli
kos teritorijoje. Iš ankstesnių įvykių 
parodymų matoma, kad Sovietų 
Sąjungos vyriausybė nesiima jokių 
konkrečių priemonių, kad užkirstų 
kelią šiam terorui. Lietuvos Respubli
kos Vyriausybė ragino Sovietų Sąjun
gos vyriausybę, kad ji išvestų ar 
išformuotų OMON dalinius iš Lietuvos 
teritorijos.

G. BUSH KIJEVE
Po gerai surežisuoto aukščiausio 

lygio pasitarimo tarp JAV prezidento 
G. Bush ir TSRS prezidento M.
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Gorbačiovo, Amerikos prezidentas 
liepos 3 dieną išskrido į Ukrainos 
sostinę Kijevą, kur viešėjo keletą 
valandų. Daug ukrainiečių sutiko 
Amerikos prezidentą su tautinėmis 
vėliavomis ir šūkiais: "Laisvę Ukrai
nai!" Minia ilgai nesiskirstė net ir 
gana smarkiam lietui prasidėjus. Vieni 
sakė, kad jie čia atėjo parodyti G. 
Bushul, jog jų nuomonė nesutinka su 
jų vyriaysbės nuomone ir prieštarauja 
naujos sąjunginės sutarties pasirašy
mui. Kiti sakėsi prieštaraują rusų 
kalbos naudojimui oficialiose Ukrai
nos įstaigose.

AR IŠGELBĖSIM RADIJO VALANDĖLĘ
Beveik tuo pačiu metu, kai Lietu

voje liejasi nekaltų žmonių kraujas, 
Australijoje pasklido žinia, kad ban
doma nutraukti lietuviškų radijo 
valandėlių transliavimą Sydnejuje ir 
Melbourne.

Netekus radijo valandėlių gimtąja 
kalba, lietuviškai bendruomenei būtų 
padaryta didelė žala. Jau visa eilė 
metų, kai Australijos lietuvių ben
druomenei radijo valandėlių metu 
suteikiama paskutinė ir aktualiausia 
informacija apie tai, kad vyksta 
Lietuvoje, o taip pat ir Australijoje 
Valandėlės atspindi ir kultūrinį, ir kitą 
lietuvių gyvenimą.

Reikia pasidžiaugti, kaip greitai ir 
aktyviai daugelio lietuviškų organi
zacijų vadovai, o ir pavieniai asmenys 
reagavo į šią liūdną žinią ir ėmėsi 
žygių, kad valandėlės būtų paliktos.

A. Šimkus
Melbourne, energingai dalyvaujant 

Jaunimo sąjungos nariams, tiesiog per 
kelias valandas buvo suorganizuota 
protesto demonstracija, ją televizijos 
ekranuose matė visa Australija, o 
redakcijon tomis dienomis plaukė 
laiškai su protesto raštų kopijomis. A. 
Šimkus iš Melbourne vieną po kito vis 
siuntė pranešimus apie radijo va
landėlių klausimo padėtį. "Mūsų 
Pastogės" redakcija dėl vietos stokos 
negalėdama atspausdinti visų šių 
laiškų, skelbia akcijoje aktyviai 
dalyvavusius asmenis. Lietuvos Res
publikos Atstovas Australijoje A. 
Kabaila liepos 18 dieną pasiuntė 
laišką Sir Nicholas Shehadle AC OBE, 
Chairman The SBS Board. Laiške 
rašoma: 
"Dear Sir,

It was with dismay and disbelief 
that I have received the news of the 
proposal by the Review Committee to 
suspend the Lithuanian language 
programes in Melbourne and Sydney".

Toliau dr. A. Kabaila savo laiške 
nurodo, kad mūsų tautiečiai daugu
moje jau senyvo amžiaus ir Australijai 
savo įnašą yra atidavę, todėl į tai 
turėtų būti atsižvelgta, o taip pat 
reikėtų atsižvelgti ir į tuos, kurie tik 
pastaraisiais metais atvyksta iš Lie
tuvos. Laiško pabaigoje išreiškiama 
viltis, kad valandėlės nebus uždarytos 
ir veiks toliau.

G. Bushas žadėjo stiprinti oficialius 
santykius ne tik su centrine M. 
Gorbačiovo vyriausybe, bet ir su 
Ukraina bei kitomis respublikomis. 
Tačiau Jis akcentavo, kad centrinė M. 
Gorbačiovo vadovaujama valdžia yra 
labai svarbi. Jis nenorįs matyti, kad 
vienas režimas būtų pakeistas kitu, 
nacionalistiniu.

Vėliau G. Bushas su Ukrainos 
vyriausybės vadovu Krupčiuk aptarė 
abipusius ūkio ryšius ir užsienio 
investicijų reikalingumą Ukrainai.

Anskis Reisgys

. A. Reisgys
Laiškus taip pat parašė Melbourne 

Apylinkės valdybos pirmininkas P. 
Jokūbaitis kartu su estų atstovu 
Baltic Council of Victoria Anna 
Kirss, Lietuvos Respublikos atsto
vas prekybos reikalams Australijoje 
V. Šliteris, Lietuvos Respublikos 
atstovas prekybos reikalams B. Stan- 
kūnavičius, einąs Sydnejaus Apylinkės 
valdybos pirmininko pareigas A. 
Kramilius, A. Reisgys, V. Juška.

Rugpjūčio 1 dieną Viktorijos valsti
jos etninių reikalų atstovas sušaukė 
susirinkimą,, kuriame lietuvius atsto
vavo Melbourne Apylinkės valdybos 
pirmininkas P. Jokūbaitis ir lietuvių 
radijo valandėlės koordinatorius G. 
Žemkalnis. Susirinkime dalyvavo apie 
100 įvairių tautinių bendruomenių 
atstovų. Susirinkime buvo priimta 
rezoliucija, kuri vėliau pasiųsta SBS 
vadovybei, Australijos ministrui pir
mininkui, komunikacijų ministrui, 
opozicijos ir demokratų partijų lyde
riams. Belieka tikėtis, kad po tokios 
aktyvios akcijos ir išreikštų protestų 
lietuviškosios radijo laidos ir toliau 
bus paliktos savo klausytojams pasto
vių radijo laidų kategorijoje. Jeigu to 
bus pasiekta, tai bus aukščiau minėtų 
asmenų nuopelnas.

V. Augustinavičlus

Gerbiamas Redaktoriau,
A. Vingienė moko korespondentus 

iš Australijos, kaip reikia rašyti žodį 
"Sydnejus". Siūlau A. Vingienei 
parašyti korespondenciją su žodžiu 
"Sydnejus" ir paskui persiskaityti 
Lietuvos laikraščiuose. Jeigu jau 
mokote kaip reikia teisingai rašyti, ar 
nevertėtų prieš tai paklausti redakto
rių iš Lietuvos laikraščių, kodėl taip 
rašoma.

A. Kramilius
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PARAMA VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETUI

Petras Sungaila paskaitos metu Kauno 
V.D. universitete.

Petras Sungaila, buvęs Australijos 
lietuvių bendruomenės pirmininkas 
švietimo reikalams, padovanojo Vy
tauto Didžiojo universitetui daug 
vertingų knygų, vadovėlių anglų 
kalbai mokytis, kitų mokymo priemo
nių už 30.000 rublių.'

Vytauto Didžiojo universitete Pet
ras Sungaila lankosi jau antrų kartą: 
pernai jis taip pat buvo atvežęs ir 
padovanojęs universitetui vertingų 
mokymo priemonių, skaitė paskaitas 
studentams bei dėstytojams. Petras 
Sungaila atvežė universitetui konkre
čią pagalbą. Žinodamas, jog švietimas 
Lietuvoje sunkioje būklėje, Petras 
Sungaila nusprendė neapsiriboti fi
nansine parama. Savo akimis pamatęs 
tikrąją padėti, jis sako: "Lietuvai 
reikalinga visokeriopa pagalba, tačiau 
ypatingai - jaunų specialistų ruošimo 
srityje. Pripratę dirbti senais sovieti
niais metodais, daugelis jau nemoka 
dirbti kitaip. Reikia ruošti naujus 
žmones, jaunus žmones, kurių dar 
nesugadino sovietinė sistema. Šiuo 
metu yra padidėjusi galimybė Lietu
vos jaunimui mokytis užsienyje. Šią 
galimybę būtinai reikia išnaudoti, 
greičiau galės atstatyti Lietuvos 
ekonomiką."

PLB KRAŠTO PIRMININKŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Liepos 26 - 28 dienomis Vasario 16 
- stos gimnazijos patalpose Hutten- 
felde, Vokietijoje įvyko PLB Krašto 
valdybų pirmininkų suvažiavimas. į Jį 
atvyko JAV, Kanados ir daugelio 
Europos, o taip pat kai kurių Pietų 
Amerikos šalių Krašto valdybų pirmi
ninkai. Pirmą kartą tokiame suva
žiavime lankėsi lietuvių atstovai iš 
lietuvių draugijų esančių Vengrijoje, 
Estijoje, Leningrade ir Moldovoje.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
pirmininkas dr. V. Bieliauskas pabrė
žė, kad bendruomenė stengsis į savo 
veiklą įtraukti visų šalių ir Sovietų 
Sąjungos lietuvius. Pradžioje kraštų 
pirmininkai padarė pranešimus apie jų 
veiklą praeityje. Pranešimai buvo 
gana įvairūs, kadangi bendruomenių 
sudėtis ir bendruomeninis pajėgumas 
labai skirtingi. JAV ir Kanados 
bendruomenės labai didelės, Jos valdo 
didelius materialinius išteklius, palai
ko nuolatinį ryšį su savos šalies 
vyriausybėmis. Kai kuriose kitose 
šalyse, ypač Rytų ir Vakarų Europos, 
gyvena labai nedaug lietuvių, tad ir jų 
veikla bei įtaka atitinkamai ribota.

Bendras visų bruožas tas, kad 
kiekviena bendruomenė informuoja 
vietos spaudą, radijo ir televizijos 
stotis apie padėtį Lietuvoje, ypač po 
sausio 13 - sios įvykių Vilniuje. Visos 
šalys, kiek ištekliai leidžia, stengiasi

Petras Sungaila, būdamas pedago
gu, aktyviai domėjosi Lietuvos viduri
nių mokyklų reikalais. Kaune jis 
aplankė net penkias vidurines mokyk
las, skaitė ten'paskaitas mokiniams, 
artimai bendravo su mokytojais, 
dalyvavo mokslo metų užbaigime. 
Kaune, Šančių bažnyčioje, mokslo 
metų užbaigimo proga, Petras Sungai
la pasveikino čia susirinkusius iš 
(vairių vidurinių mokyklų abiturien
tus, mišioms pasibaigus - skaitė 
paskaitą, atsakinėjo 1 moksleivių 
pateiktus gausius klausimus apie 
Australiją.

Ne visi Lietuvoje žino, Jog Petro 
Sungailos dėka lietuvių kalba Austra
lijoje gavo pripažinimą ir tapo 
pilnateisiu nariu valstybiniuose egza
minuose. Jo energingumo dėka, 1975 
metais pirmą kartą Pietų Australijos 
egzaminų komisija leido laikyti lietu
vių kalbos egzaminus. Tuo būdu 
Petras Sungaila prisidėjo gana daug, 
kad lietuvių kalba būtų Išgarsinta 
Australijos žemyne.

Petras Sungaila įsitikinęs, kad 
kiekvienas Australijoje gyvenantis 
tautietis gali padėti Lietuvai. " Reikia 
dažniau lankyti Lietuvą; ir ne tik 
viešėti pas gimines bei artimuosius..." 
Paklaustas, kada vėl ketina atvažiuoti 
( Lietuvą. Petras Sungaila atsakė: 
"Esu pakviestas atvykti į Vytauto 
Didžiojo universitetą skaityti paskai
tas 1992 metams. Š( kartą planuoju 
būti ilgiau - maždaug pusę metų. 
Dėstysiu renesanso ir reformacijos 
laikų istoriją, lingvistiką ir anglų 
kalbą". Na, ką gi, belieka palinkėti 
mūsų energingam ir Jaunos sielos 
tautiečiui daug sėkmės ir sveikatos. 
Lauksime sugrįžtant į Vytauto Di
džiojo universitetą 1992 metų pra
džioje.

Greta Živullnskaitė 
VDU dėstytoja

Vytauto Didžiojo
UNIVERSITETAS

priimti visus svečius iš Lietuvos. Maža 
Šveicarijos lietuvių bendruomenė 
dažnai tarpininkauja tarp Lietuvos ir 
tarptautinių organizacijų. Visos šalys 
pagal savo išgales šelpia atgimstančią 
Lietuvą. Šioje srityje pirmauja Kana
dos lietuvių bendruomenė, surinkusi 
apie milijoną dolerių.

Suvažiavimo metu kalbėta įvairiais 
su Lietuva susijusiais klausimais. 
Didelę problemą sukelia taip vadina
ma "trečioji emigracija". Vis didėja iš 
Lietuvos atvykstančių skaičius, o 
Vakarų šalys nenoriai Jiems sutelkia 
prieglobstį. Lietuvių bendruomenės 
tokiais atvejais taip pat nėra pajėgios 
platesniu mastu paremti naujuosius 
emigrantus.

Šiandien mažiau energijos ir lėšų 
skiriama išeivijos problemoms spręsti. 
Vasario 16 - sios gimnazijai dėl aukų 
sumažėjimo gręsia finansinė krizė.

Sekmadienį, antrąją suvažiavimo 
dieną, daugiau dėmesio buvo skiriama 
Lietuvos santykiams su išeivija. Lie
tuvos Respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininko pavaduotojas Ka
zimieras Motieka plačiai komentavo 
apie padėtį Lietuvoje, sunkumus, 
kuriuos turi įveikti Vyriausybė ir 
Parlamentas. Sąjūdžio pirmininkas 
Juozas Tumelis pabrėžė išeivijos 
svarbą Lietuvai net tik dabar, bet ir 
šio šimtmečio pradžioje. Sąjūdžio

vicepirmininkas Vaišnora ragino išei
viją būti kantria, kadangi Lietuva vis 
dar tebėra okupuota. Senas galvoji
mas tebėra gajus. Senoji nomenklatū
ra vis dar bando ginti senas pozicijas.

PLB pirmininkų suvažiavimas pa
skelbė savo posėdžių išvadas, kurių 
pradžia skamba sekančiai:

"Pasaulyje gyvenantys lietuviai
sudaro vieningą lietuvių tautą. Kiek
vienas lietuvis, kokiame krašte begy
ventų, yra atsakingas už mūsų tautos 
ateitį. Kiekvienas turi teisę ir pareigą 
prisidėti prie Lietuvos nepriklauso
mybės įtvirtinimo.

Išeivijos lietuviai moraliai ir mate
rialiai remia lietuvių tautos laisvai ir 
demokratiškai išrinktą Lietuvos Res
publikos Aukščiausiąją Tarybą ir jos 
pastangas įtvirtinti paskelbtą Lietu
vos Respublikos nepriklausomybę. 
Išeivijos lietuviai su viltimi ir susirū
pinimu stebi įvykius Lietuvoje. Mes 
lenkiame galvas ir didžiuojamės 
Lietuvos žmonėmis, kurie šių metų 
sausio 13-ąją savo gyvybėmis apgynė 
šventą teisę būti laisvais".

Tarp kitų suvažiavimo išvadų, 
įspėjama ir Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos opozicija: 
"Suvažiavimas ragina, kad opozicija 
Aukščiausiajai Tarybai išreiškusi savo 
mintis bei argumentus, diskusijoms 
pasibaigus, neatsisakytų dalyvauti 
balsavime".

Pilnas tekstas buvo kartojamas per 
visas lietuviškas radijo laidas, o taip 
pat ir per Vilniaus trumpų bangų 
radijo laidą. Tikiu, kad pilnas išvadų 
tekstas vėliau bus skelbiamas ir šiame 
laikraštyje.

STUDIJŲ SAVAITĖ
Pasibaigus PLB Krašto valdybų

S KAŠAUSKAS

Leisk, 
Viešpatie, 
numirti

Naujausia Stasio Kašausko knyga 
"Leisk, Viešpatie, numirti". Tai knyga 
apie skaudžius Lietuvos ir lietuvių 
pergyvenimus sovietų okupacijos me
tais. Joje, daugelio surinktų atsimini
mų forma, vaizduojamas okupantų 
smurtas, tremtys Sibire ir apskritai 
šėtoniški nekaltų žmonių prievartavi
mai. valdančių sluoksnių despotizmas 
ir Išsigimusios komunizmo ideologijos 
degeneratų siautėjimas ne tik Lietu
voje, bet ir visoje sovletijoje. "Leisk, 
Viešpatie, numirti”, toks buvo despe
ratiškas kankinamųjų šūkis, kai žmo
gui atimdavo paskutinę gyvenimo 
vilties kibirkštėlę, brangiausią Dievo 
dovaną žmogui žemėje.

Knygoje surinktos autentiškos me
džiagos gausumu, pasakojimo įtampa, 
autorius pagauna skaitytoją, Jį jaudina 
ir veda per daugybę kraujo ištroškusių 
sovietinių "načalnlnkų" kriminalines 

pirmininkų suvažiavimui, prasidėjo 
trisdešimt aštuntoji Europos lietuvių 
studijų savaitė. Sekmadienį, liepos 28 
dieną, įvyko susipažinimo vakaras, o 
pirmadienio rytą oficialus atidarymas, 
kurį pravedė studijų savaitės modera
torius Kętutis Girnius. Jis savo 
kalboje apžvelgė išeivijos ir Lietuvos
santykius, dabartinę Lietuvos padėtį 
ir studijų savaitės vaidmenį Ir 
perspektyvas. Lietuvos Respublikos 
ministras pirmininkas Gediminas Vag
norius negalėjo atvykti dėl sutarties 
su Rusijos Federacija pasirašymo, 
tačiau Jo patarėjas Aleksas Bocerovas 
perdavė ministro pirmininko sveikini
mus.

Studijų savaitės prelegentas Artū
ras Hermanas skaitė paskaitą "Ryt
prūsiečiai Lietuvoje 1945 - 1948 
metais". Jis pasakojo, kaip pokario 
metais lietuviai maitino iš Rytprūsių 
atvykusius elgetas ir badaujančius, 
suteikė jiems prieglobstį. Rytprūsiuo
se vokiečiai neturėjo jokių teisių. 
Dažnai jie buvo žudomi, apiplėšiami, 
prievartaujami. Savo studiją Artūras 
Hermanas žada atspausdinti vokiečių 
kalba, vildamasis, kad lietuvių žmo
niškumo priminimas paskatins Vokie
tiją tvirčiau remti Lietuvą.

Studijų savaitėje skaityta daug 
paskaitų ir vestos diskusijos. Paskai
tas skaitė: Sąjūdžio pirmininkas 
Juozas Tumelis tema "Lietuvių kultū
ra pokario metais", Lietuvos respubli
kos užsienio reikalų ministro pava
duotojas Voldemaras Katkus - tema 
"Lietuvos užsienio politika", Lietuvos 
Respublikos švietimo ministras Darius 
Kuolys - tema "Lietuvos švietimas” ir 
kt. Anskis Reisgys
orgijas iki paskutinio puslapio. Kartu 
skaitytoją stebina, žavi ir graudina 
žmonių idealizmas, pasiaukojimas, 
pasitikėjimas Aukščiausiojo valia ir 
galia, partizanų žygiai ir "nežinomo" 
kovotojo ryžtas ištverti.

Beskaitant šią knygą, skaitytojui 
kyla daugybė klausimų: už ką niekuo 
nenusikaltę žmonės nei komunizmui, 
nei valdžiai, turėjo tiek kentėti? 
Kodėl pasaulis viso to nematė, 
nereagavo, o ir dabar dar nereaguoja, 
kai išvydo kas tada buvo daroma, 
kodėl nemato, kad tautos, kaip baltai, 
gruzinai ar kiti, nori išsivaduoti iš 
subankrutavusios imperijos vergijos?

Kai Namibija švenčia nepriklauso
mo gyvenimo pirmųjų metinių sukak
tį, kai Kuveitas džiaugiasi grąžinta 
laisve, kaštavusia bilijonus, kodėl po 
Pirmojo pasaulinio karo į Vakarų 
kultūrą įaugusioms tautoms šykštima 
net remiančio žodžio. Kodėl vienus 
despotus triuškinant su kitais blčiu-
Uaujamasl Ir netgi jiems pataikauja
ma? Kur tiesa, kur teisybė?

Ir nežinia kada į tuos klausimus bus 
atsakyta.

Knygos autorius S. Kašauskas.
"Mūsų Pastogė" Nr.32 1991.8.12 pusi. 3

3



PAULIUS AUGIUS - GRAFIKAS
Paulius Augius (Augustinavičius) 

gimė 1909 m. rugsėjo 2 d. Gečaičių k., 
Plungės v. Mirė 1960 m. gruodžio 7 d. 
Čikagoje.

1935 m. baigė Kauno meno mokyk
lą, 1938 m. - mokslus Paryžiuje (Ecole 
Nationale des Beaux Arts ir Conser
vatoire Nationale des Arts et 
Metiers).
Grįžęs į. Lietuvą, dėstė Kauno ir 
Vilniaus aukštosiose dailės mokyklo
se. 1938 m. už iliustracijas J. 
Žemaitės ir M. Valančiaus kūriniams 
buvo apdovanotas Lietuvos taupomų-

čiaus "Palangos Juzės" "Žemaičių 
vestuves" (1937), K. Borutos "Saulę 
ant savo pečių parnešti išėjo" (1940), 
S. Nėries "Eglę žalčių karalienę” 
(1940), "Pupos pasaką", V. Mačernio 
poeziją (1960). Grafikas 1947 m. vėl 
grįžo prie S. Nėries pasakos, sukūrė 
naujas iliustracijas, pavadino "Žalčio 
pasaka". Sukūrė estampų, piešinių 
tempera, medžio raižinių (didžioji 
kūrybos dalis). Plačiai žinomi ciklai 
"Žemaičių kalvarijos" (1935 - 1939), 
"Žemaitijos simfonijos" (1939 - 
1940). Ciklai, sukurti iki karo,

užsienio pasus. Ar šis faktas rodo, jog 
mes viena koja Iš tikrųjų žengiame į 
Vakarus?

Kad tautiečiams gyvenimas Lietu
voje nepasirodytų pernelyg pilkas, 
pridursiu, jog laikraščiuose spausdi
nami skelbimai neretai sukelia Ir 
atlaidžią šypseną. Pavasarį, sakysim, 
gali perskaityti tokį skelbimą: "Turiu

daug mėšlo, nežinau kur dėti"... Arba: 
"Keičiu kiaulę į spalvotą televizo
rių", "Keičiu svetainės komplektą į 
traktorių", "degtinės butelį į anglų - 
lietuvių kalbų žodyną", "knygas apie
meilę keičiu į kavos pupeles..." 
Žodžiu, kai politika atsibosta, skaito
me skelbimus.

Salomėja Ciciskina

LIETUVIŲ TARPE AUSTRALIJOJE

jų kasų valstybine premija. Nuo 1948 
m. gyveno JAV, Čikagoje.

Parodose dalyvavo nuo 1934 m. iki 
emigracijos darbus eksponavo Kaune, 
Vilniuje, Rygoje, Taline, Tarptau
tinėje meno ir technikos parodoje 
Paryžiuje, Italijoje, Čekoslovakijoje, 
vėliau - Vokietijos ir Austrijos 
miestuose, Belgijoj;., Olandijoje, JAV 
miestuose.

Iliustravo J. Žemaitės "Petrą 
Kurmeli" (1935 - 1937), M. Valan-

išeivijoje kartkartėmis buvo papildo
mi. Dalį kūrybos palikimo sudaro 
straipsniai dailės klausimais, skelbti 
"Vaire", "Naujojoje Romuvoje", "Ai
duose", "Žiburiuose", "Mintyje". JAV 
1967 m. išleista P. Augiaus monogra
fija. Dailininko kūrinių turi Vakarų 
Europos, JAV ir Lietuvos muziejai.

Lietuvos dailės muziejuje yra P. 
Augiaus grafikos kūrinių rinkinys. 
Dalis rinkinio - Danutės Augienės 
(JAV) dovana.

Moterys prie koplytstulpio.

TĖVIŠKĖS PADANGĖJE

Žiūriu į gintaro karolius Pertho 
parduotuvės lange ir galvoju, kaip 
primena jie man Tėvynę. Ir nesvarbu, 
kad šis gintaras, tikriausiai, ne iš 
smėlėtojo Palangos pajūrio. Tarsi 
matau šiuose mažuose gabalėliuose 
geltono gintaro tėviškės upes ir 
ežerus, dainių Ir poetų apdainuotą 
žaliųjų miškų grožį. Ir medinį kryžių 
prie kelio, svetimųjų kadaise nuvers
tą, o dabar vėl atstatytą Lietuvos 
žmonių ir pašventintą. Kad stovėtų 
per amžius, kaip mūsų tautos kančios 
ir laisvės siekimo simbolis. Staiga 
prisimenu, juk dar tik dešimt dienų, 
kaip aš svečiuojuosi gražioje Austra
lijos žemėje. 0 ką turi jausti lietuviai, 
bevelk prieš penkiasdešimt metų 
turėję pasitraukti iš Lietuvos dėl 
svetimo tirono žiaurumo. Turėję 
palikti draugus, gimines, artimuosius 
ir viską, ką brangino. Mūsų nedidelė 
valstybė nesiruošė su niekuo kariauti 
niekam negrąsino, bet okupacijų metu 
neteko šimtų tūkstančių geriausių 
savo sūnų Ir dukterų. Vieni buvo 
priversti ieškoti prieglobsčio Austra
lijoje, Kanadoje ar Jungtinėse Ameri
kos Valstijose. Kiti, nespėję, arba 
nenorėję pasitraukti, keliavo gyvuli

niuose vagonuose į Sibiro lagerius. 
Dar kiti paguldė galvas pokario 
rezistencijos kovoje. Lietuvių tauta 
okupanto buvo perplėšta į tris dalis: 
žuvusiuosius, likusius užgrobtoje Tė
vynėje Ir pasitraukusius į laisvąjį 
pasaulį. Žuvusieji išliko mūsų širdyse. 
Gyvieji - Lietuvoje Ir išeivijoje 
stengėsi išsaugoti meilę Tėvynei, 
lietuviškai kalbai, kultūrai. Nelengva 
buvo tai daryti esantiems Lietuvoje. 
Suprantu, kad nelengviau buvo Ir 
lietuviams esantiems kitose šalyse. 
Nublokštiems už tūkstančių kilomet
rų, netekusiems ryšių su okupuotąja 
gimtine. Todėl taip džiugu buvo 
atrasti Australijoje lietuviškas radijo 
valandėles, lietuviškas pamaldas baž
nyčioje, laikraščius gimtąja kalba.

Nuoširdžiausias ačiū Jums, brangūs 
Australijos lietuviai už tautiškumo 
saugojimą ir už paramą Lietuvai 
lemtingu jai metu. Tikėkime, kad jau 
nebetoli tas laikas, kai visos mūsų 
tautos svajonė Išsipildys ir brangios 
Nemuno šalies žemės nebemindys 
svetimo kareivio batai.

Su pagarba 
Mindaugas Plučas.

1991 m. liepos 26 diena.

PERTHE
PAVERGTŲ TAUTŲ SAVAITĖ

PERKU, PARDUODU, KEIČIU
Pašėlusiai įdomu skaityti mūsų 

laikraščius, nors ir perpus sumažėju
sius, bet negailinčius vietos priva
tiems skelbimams. Sakysim, atsiverti 
"Lietuvos rytą" Ir net išsižioji iš 
nuostabos - kokie mes, pasirodo, 
esame turtingi. Parduodame įvairių 
įvairiausią garso, vaizdo, kepimo, 
mezgimo, siuvimo, vežimo ir kitokią 
aparatūrą. Parduodame užsienyje ga
mintus daiktus, kuriuos, žinome, kaip 
nelengva būna pervežti per Tarybų 
Sąjungos sieną. O už vargą ir riziką 
tenka mokėti dešimteriopai. Ir moka, 
tie, kurie perka.

O tie, kurie brangių daiktų neturi, 
siūlo pirkti tikrus kvietimus į JAV, 
Vokietiją, Turkiją, Jugoslaviją, netgi į 
Singapūrą. Firma už 100 JAV dolerių 
garantuoja, jog iškvietimas bus tikras, 
neįstrigs dokumentai jokioje pasiunti
nybėje. Negana to, jums suteiks 
Išsamią informaciją, kur ir kaip 
galėsite laikinai įsidarbinti, kur pri

glausti galvą svetimoje šalyje. Na, o 
jei jūs neturite šimto dolerių, čia pat 
jums siūloma valiutos nusipirkti. 
Kokia kaina - kitas reikalas. Apie tai 
besitariančios pusės linkusios nutylė
ti.

Tačiau norinčiam pasiganyti po 
Vakarų rojų iškyla dar viena kliūtis - 
užsienio pasas. Netrukus bus visi 
metai, kai Lietuvoje apribotas užsie
nio pasų išdavimas, mat Maskva 
nutarė pakeisti seno pavyzdžio blan
kus į naujus, o išspausdinti nespėjama, 
nes, pasirodo, trūksta popieriaus. 
Taigi laikraščiuose neatsitiktinai vis 
dažniau gali perskaityti tokį skelbi
mą: "Brangiai, skubiai perku užsienio 
pasą..." Neįtikėtina? Mums irgi atrodė 
neįtikėtina, kol patyrėme, jog vienas 
aukštas valdininkas, turėjęs seifo su 
užsienio pasais raktą vidaus reikalų 
ministerijoje, patyliukais atleistas iš 
darbo, o prokuratūra taip pat patyliu
kais aiškinasi, kas ir už kiek nusipirko

Pavergtų tautų savaitę Perthe 
ruošė Pasaulio laisvės lyga ir Pavergtų 
tautų laisvės taryba.

Eukumeninės pamaldos prasidėjo 
liepos 21 dieną, 3 valandą po pietų 
Pertho šv. Jurgio katedroje. Procesijai 
lydint dvasiškius, katedron, taip pat 
buvo įneštos pavergtų tautų tautinės 
vėliavos. įžanginę maldą skaitė ka
tedros dekanas Very rev. dr. J. 
Shepherd, Šventą raštą ir kitas, o taip 
pat tremtinių, maldas skaitė Petras 
Čekanauskas, pamokslą pasakė lietu
vių kapelionas kunigas dr. A. Savickis. 
Maldoms pritarė visi susirinkusieji, 
kadangi maldų žodžiai buvo išspaus
dinti programoje.

"Tikinčiųjų malda" perskaityta 
angliškai ir įvairių pavergtų tautų 
kalbomis; lietuviškos maldos tekstą 
skaitė B. Steckis.

Pamaldų metu giedojo mišrus kroa
tų choras, ukrainiečių jaunimo choras 
ir latvių vyrų choras. Paskutinę maldą 
paskaitė ir suteikė palaiminimą šv. 
Jurgio katedros dekanas.

Eisena ir Iškilmingas vainikų padė
jimas prie Žuvusiųjų karių paminklo 
King parke įvyko liepos mėnesio 28 
dieną, 3 valandą po pietų.

įvairių tautų nariai su tautinėmis 
vėliavomis rinkosi prie karalienės 
Viktorijos paminklo apie 2.30 vai. po 
pietų. Prieš prasidedant eisenai, 
Pasaulio laisvės lygos Australijos 
skyriaus pirmininkas Mr. Harding 
pasakė trumpą kalbą, kurioje paminė
jo didelę šios dienos reikšmę ir 
padėkojo susirinkusiems už dalyvavi
mą šiame renginyje. Eisena pajudėjo 
Žuvusių karių paminklo link. Išsiri

kiavus pusračiu, prasidėjo žuvusių 
karių pagerbimo apeigos. Skambant

trimito garsams, Grįžusiųjų karių 
lygos nariai nuleido Australijos vėlia
vą iki pusės stiebo. įvairių tautų 
vainikus padėjus paminklo papėdėje, 
vėl pasigirdo trimito garsai, vėliavą 
vėl pakėlė Į stiebo viršūnę. Lydint 
pavergų tautų vėliavnešiams ir susi
rinkusiems, Grįžusiųjų karių lygos 
nariai nužygiavo nuo paminklo.

Kaip ir kiekvienais metais, taip ir 
šiais prie Pavergtų tautų savaitės 
organizavimo daugiausiai prisidėjo 
Baltų tarybos pirmininkas, Pavergtų 
tautų laisvės lygos tarybos narys ir 
Pasaulio laisvės lygos Australijos 
skyriaus sekretorius Petras Čeka
nauskas.

GARBINGA SUKAKTIS

Sveikiname buvusį Lietuvos sava
norį kūrėją ir "Mūsų Pastogės" 
skaitytoją Andrių Klimaitį, atšventusį 
88 - ąjį savo amžiaus jubiliejų.

Garbingo jubiliejaus proga, linkime 
sveikatos, šviesių ir laimingų gyveni
mo dienų.

"Mūsų pastogės" 
redakcija
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ADELAIDĖS LIETUVIŲ MOTERŲ DAINOS IR ŠOKIO 
ANSAMBLIO KELIONĖ Į BRISBANU

Atvažiavo mašinėle čir-vir-bam, 
Prie Lietuviškų namelių čir-vir-bam, 
Ir sulipo "Jaunimėlis" čir-vir-bam, 
Ir pasuko J aukso kranteli čir-vir- 
bam.

Nuostabus mūsų "jaunimėlio" 
punktualumas Adelaidėje. Laiku su
važiavo ir autobusas laiku pasuko j 
Karalienės žemę. Rytas šaltas, visi 
dreba, tačiau netruko veikti šildymas 
ir kauleliai atšilo. Trys ligoniai 
nelabai laimingi dreba Burroj kavutės 
išlipus atsigerti, bet nieko, keliauja 
toliau.

Stebiuosi ir atsistebėti negaliu, 
kokia ta Australija didžiulė, tokios 
dykumos, vos avelė pasirodo, pavaka
rėje ir kengūrų atsiranda. Nyku darosi 
važiuojant per tas begalines dykumas. 
Imu įsivaizduoti, kaip čia atrodytų, 
jeigu plauktų upė, kaip mūsų Nemu
nas. Kiek čia būtų augmenijos, kiek 
gyvulių, žvėrelių, žuvų, na ir žmo
nių...

Broken Hill - kasyklų miestas. 
Namai skardiniai, kai kurių priekiai 
plytele uždėti, kiti kiek padažyti. 
Medžių ir žolytės prieš naujesnius 
namus taip pat kiek yra. 0 kai aukso 
yra, tai ir vandens pajėgia nusipirkti.

Sustojome Nyngan tik 9.30 vai. 
vakaro. Ką reiškia "jaunimui" vėlus 
vakaras. Prieš metus čia buvo 
didžiuliai potvyniai - pažymėta iki kur 
viešbutis buvo apsemtas, net fotogra
fijas galima pamatyti. Žmonės nepa
bėgo: atkasė purvą, išsidžiovino ir po 
metų - lyg niekur nieko, gyvenimas 
eina savo vaga.

Sekančią dieną (vyko stebuklas - 
mūsų ligoniai prakalbėjo! Viena net 
dainuoti pradėjo - geras ženklas! 
Nors ir nepatartina dainuoti prieš 
koncertą, bet kur tąu, "jaunimas" 
iškęs. Taip dainelė po dainelės ir 
skambėjo smagiai. Ekskursijos vado
vas Edas Dukas šypsosi. Šypsena gera: 
keleiviai jo klauso. Broken Hill įlipo 
naujas vairuotojas, toks panašus l 
aktorių Lee Marvin. Našlių širdelės 
ėmė smarkiau plakti vos tik jam sodriu 
balsu Ištarus: "Good Day". Mūsų 
dainos jam net ašarėlę išspaudė. Štai 
ir Coffs Harbour. Tik spėjom išsiskirs
tyti po motelio kambarius, kai 
išgirdom vandens pliaukštelėjimą ba
seine. Kas nutiko? Išbėgome pažiūrė
ti. Gi baseine plaukia undinė. Vanduo 
dar šaltas, bet undinė karšta, net 
medžiuose tupintys paukščiai jai ėmė 
šaukti: "Halio! Halio!"

Gerbiamas Redaktoriau,
Prieš daugelį metų per Australijos 

Lietuvių Bendruomenės Krašto Tary
bos atstovų suvažiavimą vienas įta
kingas veikėjas pareiškė, kad tarpusa
vio peštynes reikia priskirti prie mūsų 
veiklos. Girdi, tai stimulas savo kalbos 
nepamiršimui. Gal taip, gal ir ne?

Pereitų metų gale Melbourne tokių 
rietenų ir įtarinėjimų teko girdėti gal 
net ir per daug, o jų atgarsiai 
kartojosi ir per Tarybos atstovų 
suvažiavimą, tik, redaktorių dėka, 1 
spaudą jie nepateko. Atrodė, kad, 
paskelbus Melbourne ALB Apylinkės 
kontrolės komisijos pranešimą, kilęs 
"karas" turėjo baigtis. Regis tik, kad 
taip negalvoja Kontrolės komisija,, 
net kelis kartus kartodama savo 
pareiškimą, tarytum lai būtų ištrauka 
iš Švento rašto.

Melbournietis A. B.

Adelaidės lietuvių moterų dainos ir šokio ansamblio dalyvės. Kairėje stovi 
pirma okteto vadovė G. Vasiliauskienė, greta - šokių vadovė Br. Lapšlenė.

Ryte apvežė mus apie uostą. Žvejų 
daug. Keli mūsiškiai ko neverkia, kitus 
matydami žuveles traukian tik pusės 
metro ilgio. Saulutė jau šilta. Prade
dam išsirengti, o čia ir "Didysis 
bananas". Traukiniukas apvežė mus 
apie visą plantaciją: bananai, bana
nai, kiti keisti tropiniai augalai. O čia 
dar tik N.S.W.. Kas darysis, kai 
pasieksime šiltąją Karalienės žemę?

Štai ir privažiavome Aukso krantą. 
Išlipame prie "Aussie Resort", kur 
gavome patogius butelius. Baseinas 
Australijos žemyno formos, o Tasma- 
nija - spa. Aišku tuoj vanduo pradėjo 
burbuliuoti, undinė nėrė ir šitą 
vandenį išbandyti. Girdėjosi šampano 
kamščių traukimas, juk reikėjo at
švęsti laimingai pasiektą tikslą.

Ryte saulė žeme ridinėjasi, šilta. 
Daug jaunimo jau bėgioja pajūriu 
energijos kupini. Gera saulutėje 
sušilti. Išvažiuojame aplankyti "Sap
nų pasaulio" - tikros Amerikos 
kopijos. Net ir laivas ten pavadintas 
Murry - Mussi vardu. Vandenyje 
milžiniški tikri unguriai plauko - 
verkit žvejai.

Po dienos iškylos, vakaras labai 
tylus, visi miega - rytoj koncertas, 
reikia stiprybės...

Bažnyčioje tiek daug žmonių, net 
kunigo akys nespėja lakstyti į šonus. 
Užgiedojo oktetas. Nežinau kur esu, 
ar danguje, ar rojuje... Viena po kitos 
giesmės liejasi. Ašarų pilnos akys 
aplink: adelaidiškių Pečiulienės, Vir
ginijos, Songailos, Rakauskų... Net ir 
saulutė pastiprėjo, norėdama per 
langą atidžiau pažvelgti kas čia 
darosi.

VILNIUS
Užuojautos Lietuvai, netekus sep

tynių pasienio muitinės darbuotojų, 
gautos iš Latvijos, Estijos, Rusijos, 
Vokietijos, Moldovos, Ukrainos, Če
koslovakijos, Danijos, Norvegijos. 
Taip pat telegramas atsiuntė Lietuvių 
Bendruomenės iš Argentinos, Austri
jos, Belgijos, Anglijos, Estijos, JAV, 
Kanados, Prancūzijos, Rusijos, Švei
carijos, Vengrijos ir Vokietijos. At
skirai užuojautas siuntė Sydnejaus 
Apylinkės valdyba, Anglijos lietuvių 
sąjunga ir Lietuvių namų bendrovė, 
Singapūro lietuvių bendruomenė.

Sužeistojo Tomo Šerno gyvybei 
gelbėti rugpjūčio 4 dieną l Lietuvą 
atskrido įžymus JAV karo gydytojas iš 
Vokietijos ir padarė jam galvos 
operaciją. Gydytojai turi vilčių, 
tačiau mano, kad krizė dar nepraėjo.

Rugpjūčio 2 dieną i Maskvoje 
einančio laikraščio "Nezavisimaja 
gazeta" redakciją paskambino neži

Po bažnyčios - pietūs ukrainiečių 
■salėje, negi koncertuos nevalgę. 
Koncerte mažiausiai 150 žmonių, 
suvažiavo iš viso Auksinio pajūrio, yra 
net svetimtaučių. Ir vėl klausytojų 
akys drėksta klausant dainų, žavintis 
šokiais ir drabužiais. Smagu širdelėj, 
kad viskas gerai einasi.

Po koncerto vėl į Lietuvių namus. 
Čia pasigirsta Lorenso akordeonas. 
Liejasi dainos, sukasi šokėjai. Taip 
smagu pabendrauti su nuoširdžiais 
tautiečiais... Dar tik kelios dienos 
beliko keliauti po jūros pasauli, kur 
nardo delfinai, banginiai ir didžiuliai 

• rykliai, o ir kitas įžymybes reikia 
pamatyti, o kur dar dovanėlės 
namiškiams. Parduotuvės, atrodo, ne
blogai uždirbo iš mūsų "jaunimėlio". 
Paskutinį vakarą "prikirpo" Dukas 
Petriuką ir kapitoną svilinti mėsą, 
dešrelės ir likučius užbaigti. Deja, 
vietoje laukto šilto vėjo pakilo šaltas, 
einąs per visus kaulus, primindamas',' 
kad jau laikas namo j žiemužę.- Vos 
pavalgę bėgom gerti karštos arbatos 
ir krauti lagaminų.

Šeštą valandą ryte vėl visi punktu
aliai susėdome j autobusą ir pasukome 
namų link. Smagi daina, gera nuotaika 
- visi linksmi, sveiki. Su ašaromis 
atsiveikiname Broken Hill su Kelvin. 
Kitas kapitonas vidurnaktyje parvežė 
mus į namus.

Visi patenkinti. Gerai buvo, šilta 
buvo, o svarbiausiai, kad aplankėme 
savus žmones ir suteikėme jiems 
malonumą!..

Tad šokit ir dainuokit toliau.
Magdutė

nomas asmuo. Prisistatęs esąs iš 
Saugumo tarnybos, jis pareiškė, kad jo 
organizacija prisiima kaltę dėl Medi
ninkų žudynių ir pagrąsino, kad jeigu 
laikraštis atspausdins nors vieną žodį 
apie tai, su laikraščio tarnautojais bus 
pasielgta, kaip su Medininkų aukomis. 
Redakcija apie tai informavo Lietu
vos Respublikos atstovybę Maskvoje.

VIZOS 1 UŽSIENĮ

Norintiems važiuoti į Vakarų 
valstybes dabar nereikia kreiptis į 
Vidaus reikalų ministerijos vizų ir 
registracijos skyrių Vilniuje. Šį darbą 
dabar atlieka miestų policijos komi
sariatų vizų ir registracijos skyriai 
Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuo
se, Panevėžyje, Marijampolėje, Alytu
je. Tuo būdu trumpėja eilės, sparčiai 
įforminami dokumentai.

"Mūsų

TRUMPAI
IŠ VISUR

Nuo Jugoslavijos atsiskyrusios Slo
vėnijos ir Kroatijos respublikos pa
skelbė pripažįstančios Lietuvos ne
priklausomybę.

*
Nežiūrint didelių žmonių gyvybių 

aukų, kroatai atkakliai gina savo 
teritorijos mišriai apgyventas sritis 
nuo serbų partizanų ir gerai ginkluo
tos federalinės Jugoslavijos kariuo
menės. Kroatija pažadėjo serbų 
mažumoms plačią politinę, kultūrinę ir 
ekonominę autonomiją.

*
Europos bendruomenės taikos dele- 

[ gacija, bandžiusi įgyvendinti paliau
bas Jugoslavijoje, prisipažino bejė
giais sutaikyti Kroatiją ir Serbiją. 
Delegacijos pirmininkas Olandijos 
ministras pirmininkas Hans van den 
Brock kaltino Serbiją atsisakymu 
dalyvauti paliaubų pasitarimuose, 
tikslu ginklu pakeisti valstybines 
sienas. *

Motorų vėsinimui naudojamam Jūros 
vandeniui apsėmus laivo motorus 
audros metu, Indijos vandenyne, 
netoli Pietų Afrikos krantų nuskendo 

Į graikų keleivinis laivas "Oceanos". 
[ Gelbėjimosi valčių užteko tik daliai, 
> apie 600, keleivių ir įgulos narių. Virš 

200 žmonių buvo nukelta nuo skęs
tančio laivo denio malūnsparnių 
pagalba. Laivo keleiviai skundėsi, kad 
laivo (gula Išsigelbėjo pirmoji ir 
keleivius palikusi likimo valiai.

* i
Jungtinių Amerikos Valstijų sena

tas panaikino 1948 metų įstatymą 
draudusį, moterims, tarnaujančioms 
karo aviacijoje ir laivyne, dalyvauti 
karinėse operacijose.

*
Šri Lankos kariuomenė prasiveržė 

pro tamilų sukilėlių pozicijas ir 
išlaisvino strateginę bazę Dramblių 
tarpukalnėje. Šią tarpukalnę sukilėliai 
laikė apsupę 24 dienas. Kovose žuvo 
apie 2100 sukilėlių ir 150 kareivių. 
Apie 600 kareivių sužeisti.

*
Po didelių pastangų ir visos eilės 

nuolaidų, M. G orbačiovas galiausiai iš 
Rusijos Federacijos, Kazachstano ir 

' Uzbekistano respublikų gavo sutikimą 
pasirašyti naująją Sovietų Sąjungos 
sąjunginę sutartį. Pasirašymo ceremo
nija numatyta rugpjūčio 20 dienai ir 
tikimasi, kad iki šios datos prie 
sutarties pasirašymo sutiks prisidėti 
dar bent kelios respublikos.

*
Skilo Rusijos Federacijos komunis

tų partija. Reformų šalininkas ir 
Rusijos respublikos viceprezidentas 
Aleksandras Ryckoj paskelbė naujos 
"demokratinių komunistų" partijos 
įsikūrimą. Jis tikisi, kad ši partija į 
savo gretas patrauks bent 4 milijonus 
dabartinės komunistų partijos narių.

*
Ukrainoje netoli Charkovo atkasa

mi atrasti masiniai Stalino aukų kapai. 
Skaičiuojama, kad juose palaidota 
apie keturi tūkstančiai nužudytų 
lenkų karininkų bei šeši tūkstančiai 
sovietų piliečių. t

Izraelis sutiko dalyvauti Vidurinių 
Rytų taikos konferencijoje, kurią 
amerikiečiai ir sovietai planuoja 
spalio mėnesį. Izraelis pastatė sąlygą, 
kad konferencijoje nebūtų atstovų iš 
Palestinos laisvinimo organizacijos 
(PLO) ir, kad palestiniečių delegaci
jos narių tarpe nebūtų atstovų iš 
rytinės Jeruzalės miesto dalies. 
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gSPORTAS
VAŽINĖJANT PO LIETUVĄ
Prieš prasidedant I V-siomš Pasaulio 

lietuvių sporto žaidynėms, kartu su 
"Žalgirio" pirmininku važinėjau po 
(vairias Lietuvos vietoves ir aplankiau 
(vairias sporto bazes, kur vyks atskirų 
sporto šakų varžybos. Viena iš 
pirmųjų vietų buvo Ignalina. Čia 
ypatingai gera ir graži slidinėjimo 
bazė su pačia Ilgiausia slidinėjimo 
trasa, kokios nėra ir visoje Sovietų 
Sąjungoje - 7,5 kilometrų ilgio. 
Vasarą ja naudojamasi su specialiais 
slidinėjimo riedučiais. Ten slidininkai 
treniruojasi ir vasarą. Visa ši trasa 
supa tris labai gražius ežerus, 
kuriuose tinkamai (rengtos vandens 
slidžių, vandens dviračių ir laivelių 
Irstymosi vietos. Anksčiau čia būdavo 
daug svečių, ypatingai iš Rusijos, 
tačiau dabar jų labai sumažėjo, nors, 
tuo metu kaip mes čia lankėmės, buvo 
keliolika sportininkų ir svečių iš 
tolimesnių Sovietų Sąjungos vietų. 
"Žalgiris” turi čia du nemažus 
pastatus, nedideli viešbuti ir vis dar 
plečiasi. Visam šiam gražiam renginiui 
vadovauja didelis vandens Ir žiemos 
sporto mėgėjas B. Cicėnas, kuris su 
malonumu mums viską aprodė, labai 
gražiai priėmė.

Ignalinos apylinkės labai gražios. 
Vien tautiniame parke 80 ežerų, o 
visoje Ignalinoje jų apie 300. Ežerus 
supa gražūs miškai, pušynai, todėl 
visos šios apylinkės nepaprastai gra
žios. Būtų labai naudinga ir prasminga 
jas panaudoti kurortiniams tikslams, 
tik, žinoma, reikėtų dar daug kas 
pagerinti, kaip ir visoje Lietuvoje.

Be pačios Ignalinos apžiūrėjome ir 
apylinkes. Gražus yra Vnišniūnų 
kaimas. Pirmą kartą šio kaimo vardas 
paminėtas 13 amžiuje, kai čia 
medžiojo Vytautas. Šis kaimas prieš 
karą buvo padalintas tarp lenkų ir 
lietuvių. Toliau, Tralniškių kaime yra 
pats seniausias Lietuvos ąžuolas - 800 
metų senumo, o Suminu kaimo visi 
gyventojai yra Sumlnai. Pačioje Igna
linoje lenkų ir rusų nėra labai daug, 
tačiau tolimesnėse apylinkėse jų daug 
ir netgi bando gauti lenkų autonomiją. 
Labai (domus ir gražus medaus 
muziejus. Čia randami visi istoriniai 
medaus Įrankiai ir Lietuvos medaus 
istorija. Šio muziejaus pradininku 
buvo prof. Krikščiūnas. Čia sužinojau, 
kad bitė motinėlė gyvena apie 4 
metus, o bitė darbininkė tik 28 dienas. 
Bičių nuodai labai stiprūs, nes kai 
(kando man [ delną, jau penkta diena 
vaikštau su ištinusiu delnu, kuris taip 
niežti, Jog, atrodo, milijoną rublių iš 
kur nors gaučiau...

PASVALYS
Didelio sporto mėgėjo ir rėmėjo 

Pasvalio rajono pirmininko Vyt. Lalo 
pakviestas, kartu su čia viešinčiais D. 
ir M. Atkinsonais ir S. Juraičių bei 
kitais Lietuvos sporto darbuotojais 
viešėjome šiame gražiame Aukštaiti
jos mieste - Pasvalyje. Kai anksčiau 
mūsų sporto veteranas L. Baltrūnas 
pasakojo apie šio miesto sportinius 
(rengimus, buvo sunku net patikėti. 
Tačiau dabar mes patys tuo įsitikino
me ir, svarbiausia, visą pasvaliečių 
nuoširdumą ir vaišingumą patyrėme. O 
apie garsųjį jų alų tai nėra ko ir 
kalbėti. Sakė, kad po 5 stiklų kojos jau 
neklauso, tačiau mes gėdos nepadarė- 
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me, kojos valkčiojo labai gerai. O pats 
miestas su gražiais, naujais pastatais 
tikrai įspūdingas. Stadionas yra gra
žiame parke, futbolo aikštė su 
naktiniu apšvietimu, o teniso ir 
krepšinio aikštės tikrai tarptautinio 
lygio. Nakvojome specialiai pušyne 
pastatytuose sportininkų nameliuose. 
Šalia esanti ežerą supa daugybė iš 
medžio padarytų statulų, vaizduo
jančių ką nors lietuviško.

Čia pirmą kartą mačiau girnų bei 
dubenuotų akmenų muziejų, tvarko
mą ir prižiūrimą šių eksponatų 
rinkėjo. Girnų čia per kelis šimtus, 
didelių ir mažų, suvežtų iš benyks- 
tančių malūnų ir atskirų ūkininkų. 
Pačiame mieste apie 37.000 gyvento
jų, moterų 8 procentais daugiau 
(viengungiai, kad ir iš kengūrų krašto, 
čia labai laukiami). Amžiaus vidurkis 
taip pat geras - 4 net virš 100 metų 
amžiaus. Našlių moterų čia 6 kartus 
daugiau negu našlių vyrų. Mieste 
gyvena penkiolikos religijų žmonių ir 
jų bendruomenių. Jau nuo 1990 metų 
bendruomenėms grąžintas visas jų 
buvęs turtas, kas dar nėra padaryta 
kitur. Žymieji šio krašto žmonės yra 
B. Brazdžionis, poetai M. Karčiaus
kas, E. Matuzevičius, V. Braziūnas, K. 
Saja ir kiti. Lietuvių yra 98,4 
procentai, rusų - 0,7 procento, ukrai
niečių - 0,3 procento ir latvių - 2 
procentai. Aš manau, kad Pasvalys, 
būdamas turtingas savo žemėmis, gali 
būti pavyzdys kitiems rajonams, o mes 
australiečiai, buvę svečiai, liksime 
dėkingi pirmininkui V. Lalui ir visam 
Jo štabui už taip gražų priėmimą.

Bevažiuojant ( Pasvalį užsukome ( 
Utenos alaus ir vaisvandenių fabriką, 
nes Utenos alus gerai žinomas ir 
Australijoje, o fabriko didysis "bosas" 
yra mūsų geras draugas G. Jackevi
čius, kuris, gaila, tuo metu buvo 
išvykęs ( Vilnių, tačiau visą tą did( 
fabriką su malonumu mums aprodė 
vyr. inžinierius, vėliau pavaišindamas 
geru, šaltu Utenos alumi. Niekada 
nemaniau, kad tas fabrikas yra toks 
didelis ir savo darbininkus bei 
tarnautojus taip gerai, specialiai 
aprūpina.

PRIENAI
Belankant "Žalgirio" bazes, su 

pirmininku V. Nėniumi užsukome ( 
naujai statomą Prienų "Žalgirio" 
irklavimo bazę, kur mus sutiko šios 
bazės direktorius, jaunas mokytojas 
R. Ručys. Tikrai reikia stebėtis, kad 
kartu su broliu ir keliais kitais 
vandens sporto mėgėjais, gavę iš 
savivaldybės žemės plotą, išeinanti ( 
Nemuną, šiais laikais daro "stebuk
lus". Išvalę žolėmis apaugusią Nemu
no pakrantę, jau baigia statyti gana 
nemažą dviejų aukštų pastatą, kur 
bus mažas viešbutis, valčių sandėlys ir 
visi kiti (rengimai. Paklausus,iš kur 
ima pinigų, atsakė, kad dirba (vairius 
kooperacinius dalykus, parduoda ir 
viską deda ( šią bazę, nes tai yra mūsų 
Lietuvos sporto ateitis. Turi jie jau 
keletą motorinių laivų. Vienu jų 
plaukiant aprodė gražias Prienų ir 
Birštono Nemuno apylinkes. Jeigu 
Lietuvoje bus ir daugiau tokių 
entuziastingų ir ryžtingų vyrų (o jų 
tikrai yra), tai ne tik sportas, bet ir 
visas nusmukęs Lietuvos ūkis ir 
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ekonomika labai greitai atsfstatys. 
Kaip Jau ne kartą sakė man lietuviai 
čia, kad reikia Lietuvai turėti tik savo 
kontroliuojamas sienas, savo, o ne 
Maskvos kontroliuojamą ekonomiką ir 
atsiskyrimą nuo rusų, tada Lietuva 
labai greitai sužydės savo pilnu 
didingumu.

II LIETUVOS KAIMO OLIMPIADA

Liepos 11-14 dienomis Jurbarke ir 
už 14 kilometrų esančiuose Smalinin
kuose vyko II Lietuvos kaimo olimpia
da. Pats Jurbarko miestas - senas savo 
Istorija. Čia Didžiojo Lietuvos kuni
gaikščio Gedimino amžinojo poilsio 
žemė. Čia 1291 metais buvo pastatyta 
Junigedos pilis, kuri buvo pagrindine 
tvirtove Nemuno žemupyje. Čia 1341 
metais kovose su kryžiuočiais žuvo 
Gediminas. 1927 metais ant Gedimino 
kapo - kalno buvo pastytas vienintelis 
Lietuvoje paminklas Gediminui.

Smalininkai įsikūrė 18 amžiuje ir 
Lietuvos laikais tai buvo svarbus 
pasienio muitinės miestas.

Pirmoji Lietuvos kaimo olimpiada 
vyko Pasvalio mieste. Antrojoje buvo 
rungiamas! dvipūdės kilnojime, futbo
le, krepšinyje, tinklinyje, dviračių 
sporte, šaudyme, sportinėje žūklėje, 
lietuviškame ritinyje (ripkoje), virvės 
traukime, lengvojoje atletikoje ir

SVEIKINAME
Liepos 13 dieną Geelongo sporto 

klubo "Vytis" pirmininkas Stasys 
Šutas šeimos Ir draugų tarpe at
šventė savo penkiasdešimties metų 
sukakti.

Stasys gerai žinomas ir mėgiamas 
Geelongo lietuvių Ir australų tarpe. 
Pats buvęs geras sportininkas šiuo 
metu talkininkauja sporto klubui, 
treniruoja krepšininkus, jau dvylika 
metų eina sporto klubo pirmininko 
pareigas, yra aktyvus bendruomeninės

Geelongo lietuvių sporto klubo "Vyčio" pirmininkas S. Šutas, krepšininkai E. 
Šutaltė ir E. Starinskas.

IŠVYKO I LIETUVĄ
Atstovauti Geelongo sporto klubą 

ir visą Apylinkę Lietuvoje vykstan
čiose IV Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynėse išvyko moterų krepšinio 
treneris St. Šutas, krepšininkė E 
Šutaitė ir Australijos vyrų krepšinio 
rinktinės žaidėjas E. Starinskas. Abu 
jaunieji sportininkai - Evette ir Edis 
gimė ir užaugo Australijoje, tačiau su

SAUSIO TRYLIKTOSIOS FONDAS
"Sausio tryliktosios" fondui aukojo:
100 dolerių - "Bičiulė" (Vic., 200);
po 20 dolerių - J. Balbata (90), V. ir

E. Stagial (270), B. Vaitkai (80);
15 dolerių - A. Rahdon (70);
po 10 dolerių - A. Gabicas (15), 

jojime. Dalyviai turėjo būti tik 
dirbantys žemės ūkyje arba žemės 
ūkio mokyklų atstovai. Visas Jurbarko 
miestas šioms žaidynėms buvo labai 
gerai pasiruošęs. Visur kabojo papuo
šimai, tautinės vėliavos ir kitos 
dekoracijos, tad olimpinė nuotaika 
jautėsi visame mieste.

Visai šiai kaimo olimpiadai vadova
vo žemės ūkio darbuotojų federacijos 
pirmininkas A. Gedgaudas, o Jurbarko 
rajono pirmininkas A. Zairys su visu 
savo štabu ir kitais padėjėjais buvo 
olimpiados šeimininkais. Iki šiol man 
teko būti 4-iose pasaulinėse olimpia
dose, tačiau pirmą kartą buvau 
Lietuvos kaimo olimpiadoje. Ir tikrai 
nenusivyliau, džiaugiausi čia praleidęs 
3 dienas. Labai buvo (domu stebėti 
visas varžybas. Ypatingai domėjausi 
Jurbarko vyrų krepšinio komanda, 
laimėjusia čia antrą vietą, nes mūsų 
Australijos vyrų krepšininkams Pa
saulio lietuvių sporto varžybose, 
žaidimą teks pradėti Jurbarke, kur aš 
jau esu kaip savas. Sunku bus mūsų 
nepilno stiprumo vyrų komandai, nes 
jurbarkiečiai aukšti ir žaidžia gerai. 
Tačiau ne dėl laimėjimų mūsų 
sportininkai važiuoja ( Liętuvą. Žmo
nės ir ypatingai jaunos gražios 
merginos laukia australiečių

Antanas Laukaitis

veiklos rėmėjas, gabus biznierius.
Jo asmeninės mašinos numerio 

vietoje (rašytas vardas "Vytis". Tai 
taip pat savotiškai (rodo jo didelę 
meilę ir pagarbą savo klubui.

Visi Geelongo sporto klubo vado
vai, sportininkai ir vietos lietuviai 
sveikina Stasį Šutą gimtadienio proga, 
linkėdami ir toliau sėkmingai darbuo
tis sporto ir vietos lietuvių labui, 
garsinant Lietuvos vardą australų 
tarpe.

nepaprastu entuziazmu sakėsi nepap
rastai trokštą susipažinti su savo tėvų 
gimtuoju kraštu.

Išlydėjome visus tris mūsų atstovus 
( Lietuvą, linkėdami geriausios sėk
mės, saugios kelionės ir pasisekimo. 
Laukiame laimingai sugrįžtant ( savo 
namus.

K. S.

George Seitz, MLA Ketlor;
4 dolerius - Anita Eglltis;
1 doleri - P. ir S. Čelnai.
Nuoširdžiai dėkojame visiems au

kojusiems. G. .Gasiūnienė
Iždininkė
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PETRĄ DIRKĮ IŠLYDĖJUS
Po pasikartojusio insulto, liepos 18 

dieną mirė Petras Dlrkis.
Po rožinio ir šv. Mišią už mirusio 

sielą, liepos 23 delną velionis gausy
bės susirinkusių buvo palydėtas i 
amžino poilsio vietą, šermenys (vyko 
Lietuvių namuose.

Petras Dlrkis gimė 1923 metais 
Telšiuose. Pradini Išsilavinimą gavo 
Lietuvoje. Šeima kraštą buvo privers
ta palikti dar 1940 metais. Vokietijo
je, Miuncheno universitete Įsigijo 
Inžinieriaus specialybę. 1949 metais 
emigravo ( Australiją, nors kiti jo 
šeimos nariai pasirinko Ameriką ir 
Kanadą. Įsikurti naujame krašte, kaip 
visi žino, nebuvo lengva. Tačiau 
atkaklus Petro charakteris ir užsipy- 
rimas padėjo siekti užsibrėžto tikslo. 
Pagal savo specialybę dirbo Sydnejuje, 
Melbourne, Brisbanėje. Čia susipažino 
su būsimąja žmona.

Hobartas tada buvo sekanti jo 
apsistojimo vieta. Nepalaužiamas 
Petro D irklo noras ir toliau tobulintis 
padėjo jam Įsigyti dar ir ekonomisto 
diplomą.

Po to Canberra. Čia lietuvių 
bendruomenė jo asmenyje sulaukė 

aktyvaus ir energingo nario bei 
darbuotojo organizuojant Lietuvių 
namų statybą.

Tačiau nerimo Petras ir po kurio 
laiko išvyko | Papua Naująją Gvinėją, 
kur vadovavo didesnių kelių ir tiltų 
statybai. Besidarbuodamas jis vėl 
studijuoja Ir gauna N.S.W. universite
to viešosios sveikatos apsaugos inži
nerijos meistro diplomą. Papua Naują
ją Gvinėją Petras Dlrkis palieka, kaip 
vandens resursų direktorius. Saloje 
buvo laikoma, kad jis daug gero yra 
padaręs Jos gyventojams.

Vėl grižo Canberron. Vadovavo 
Lietuvių namų valdybai, kuri laiką

VIETOJ
gelių

Pagerbdama
A. A. BRONĘ KUTKIENĘ, 
vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" aukoju 
30 dolerių.

Elena Svlrklienė

buvo ir Apylinkės valdybos pirminin
ku, o taip pat vertėsi viešbučių bizniu. 
Po to Petrui Dirkiui teko dirbti ir 
urano kasyklose.

1981 metais velionis buvo dalinai 
paraližuotas. Tačiau nepaprasto ryžto 
ir atkalumo dėka jis vėl išmoko 
vaikščioti, kalbėti, vairuoti automobi
li ir ne tik po Australiją, bet ir 
užsienyje ne kartą pakeliavo.

Liko žmona, keturi jau suaugę 
vaikai.

Pirmą kartą Petrą Dirkl sutikau 
Sydnejuje 1950 metais. Tada teko 
ieškoti darbo inžinerijos kompanijoje, 
kurioje Petras jau dirbo.

Telieka pasakyti, kad pasigendame, 
Tavęs Petrai, Canberroje, užjaučiame 
Tavo šeimą, gimines ir artimuosius.

Ilsėkis ramus, nors ir toli nuo 
gimtųjų Telšių.

K. Makūnas

IEŠKO
Ieškomas Jonas Tamošaitis, gyve

nęs Geelonge, vėliau persikėlęs 1 
Melbourną.

Žinantieji prašome pranešti: J. 
Gailiui, 281 Pakington St. Newtown, 
Vic 3220.

LIETUVOS INVALIDŲ VAIKŲ IR NAŠLAIČIŲ
FONDUI

Lietuvos valkų invalidų ir našlaičių 
fondui liepos mėnesi aukojo:

600 dolerių - "Bičiulė" (Melbour- 
nas);

200 dolerių - O. Lėverienė, vyro 
a.a. Antano atminimui (Sydnejus);

100 dolerių - LKVS Ramovės 
Adelaidės skyrius;

60 dolerių - pabaltletės moterys iš 
Adelaidės;

po 50 dolerių - M. ir J. Reinkė, A. 
Klldišas, M. Gailiūnas (Wolongong), J. 
Poškus vietoje gėlių a.a. J. Jaunučio 
atminimui, S. Žilinskienė, B. Katei- 
vienė, F. Gustienė, E. Petrukėnienė, 
E. Ciželka, V. Cibulskis, V. ir M. Kuze 
- Kuzmickas, A. ir B. Steckiai (visi iš 
Pertho), Pertho Apylinkės valdyba;

po 45 dolerius - V. Ir J. Repševlčlal

AUKOS AUSTRALIJOS 
LIETUVIŲ FONDUI

Australijos lietuvių fondui aukojo:
2014 dolerių - likutis iš Lietuvių 

chorinės muzikos konkurso. 100 dole
rių "Bičiulė" (250). 50 dolerių Ignas 
Taunys (463).

A. A. Juozo Cervinsko atminimui, 
20 dolerių J. Balčiūnas (1420) ir. 10 
dolerių V. Ališauskas (930).

Nuoširdus ačiū visiems Fondo 
rėmėjams. ,,, .... , .Vincas Ališauskas 

AL Fondo iždininkas

A. + A. Dianai Žvirblienei
mirus, jos vyrui, sūnui ir dukrai, o taip pat ir visai Žvirblių šeimai 
skaudžioje nelaimėje reiškiame užuojautą.

Cerakavičių šeima

iš Pertho;
30 dolerių - J. Cyžas iš Pertho;
po 25 dolerius - M. Klimaitienė, A. 

Klimaitis iš Pertho;
po 20 dolerių - A. Petrikas, V. 

Valiukėnas, A. Savickas, J. R. 
Paseckas, B. Butkys, V. Valodka, A. 
Balakauskas, S. Zablocklenė, visi iš 
Pertho;

po 10 dolerių - L. ir E. Pimpės, V. ir 
F. Garnys, D. Francas, visi iš Pertho;

po 5 dolerius - P. Čekanauskas, G. 
Klimaitis, T. Kasputienė, visi iš 
Pertho.

"Vilties" draugijos vardu, visiems 
aukojusiems nuoširdžiai dėkoju.

D. Baltutytė
"Vilties" atstovė Australijoje.

PADĖKA
Dėkojame O. Lėverienel iš Sydne- 

jaus už 100 dolerių auką Geelongo 
chorui "Viltis".

Choristai

IEŠKAU
Ieškau Pociaus Tado, sūn. Kazio.
Žinantieji prašome pranešti: B. 

Palčinskiul, Sodų gatvė 40, Raseiniai 
Lietuva.

Ieškau Terezos Koclenės - dantų 
gydytojos.

Žinantieji prašome pranešti: L.
Modre, 700 Golden Beach Blud. # 207 
Venice, Florida 34285 U.S.A.

A.A. DIANAI ŽVIRBLIENEI 
mirus, vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" 
aukojame 20 dolerių.

Cerakavičių šeima

AUKOS SAUSIO 13-SIOS 
SUŽEISTŲJŲ GYDYMUI

Vietoje gėlių, a.a. Antano Lėverio 
atminimui, sausio 13 - ąją nukentėju
sių Vilniuje gydymui aukojo:

600 dolerių - Onutė Lėverienė;
po 100 dolerių - Birutė Don, G. 

Lėveris, V. Lėveris, R. Lėveris, 
Gorss/Wlnkler (bendra auka nuo 
Lėverių šeimos - 1000 dolerių);

po 40 dolerių - R. Lokienė, i. ir N. 
Venclovai;

po 30 dolerių - P. Kaunas, A. G. 
Lingė, M. Gailiūnas;

25 dolerius - J. ir E. Černiauskai;
po 20 dolerių - A. ir L. Krumiliai, 

V. Jonušys, B. Gross, R. Spučys, S. 
Glntalienė, A. ir J. Šidlauskai, B. 
Paskočimas, P. Sakalauskas, S. ir J. 
Valčiai, B. ir V. B ark al, V. ir R. 
Mataičiai, neįskaitoma pavardė, J. ir

A. Staslūnaičiai, V. Simanavičienė, C. 
ir R. Ripphausen, J. Gudaitis, V. ir J. 
Mc Leod, J. Dambrauskas, J. Kecorie- 
nė, iš Melbourne F. Sodaitis, Mary 
Don, S. Sikorskis, Ona Duoba, iš 
Geelongo A. ir A. Žvirbliai;

po 10 dolerių - Janušaitis, 0. 
Grosienė, J. P. Kedys, 1. Sweeney, B. 
Genys, V. Stanevičienė, P. ir J. 
Kušleikos, T. Bodvaniuk, V. Petnlū • 
nienė, P. Donleiienė, J. Gudaitis, Z. ir 
Z. Vičlulial, Paliokų šeima, S. 
Jankauskas, C. Protienė, D. Bogušie- 
nė, neįskaitoma pavardė, iš Geelongo 
E. Bindokas, B. Janklenė;

5 dolerius - neįskaitoma pavardė.
Viso surinkta 2.030 dolerių.

A. Kramillus 
Aukų rinkėjas

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

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

l 
i 
l 
l 
l 
1 
1 
i 
l

PADĖKA
Mirus mano vyrui

a.a. Česlovui valodkai,
nuoširdžiai dėkoju kunigui dr. P. Daukniui už atlaikytas gedulingas šv. 
Mišias, draugams atvykuslems 1 laidotuves Iš Canberros Ir Melbourne, 
visiems sakiusiems kalbas bažnyčioje, dalyvavusiems kalbant rožančių 
ir laidotuvėse, savo draugams už pagalbą, ruošiant šermenų pietus.

Ačiū visiems už atneštas gėles ir aukojusiems aukas Australijos 
lietuvių fondui.

Už visokeriopą pagalbą Ir nuoširdžius užuojautos žodžius sunkią 
valandą visiems lieku dėkinga.

Irta Valodklenė

REMKIME 
j AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FONDĄ j

nes jo tikslas yra: Skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę j 
kultūrą, mokslą, švietimą, meną ir kitas lietuvių kultūrines j 
apraiškas AUSTRALIJOJE.
Fondą stiprinsime ir jį ugdysime, jei įvairiomis progomis jam j 
aukosime, stosime jo nariais ir nepamiršime jo surašydami J 
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 j
."Mūsų Pastogė" Nr.32 1991.8.12 pusi. 7
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Informacija 
MIELI SKAITYTOJAI,

šiandien Jūs skaitote paskutini mano redaguotą "Mūsų Pastogės" numeri. 
Nepastebimai prabėgo net penkeri darbo metai, kurių bėgyje mes bendravome 
"Mūsų Pastogės" puslapiuose ir štai atėjo laikas atsisveikinti.

Mūsų laikraščio skaitytojų šeima didžiulė, o redaktorius tik vienas. Tačiau 
per visus šluos metus esu gavęs daug Jūsų laiškų, kuriuose išsakėte nemažai 
kritikos, bet teko rasti juose ir padėkos bei palaikančių ir įkvėpimo tolesniam 
darbui teikiančių žodžių. Padėjo man geri Jūsų patarimai, stengiausi išgirsti ir 
kritiką. Už visa tai lieku nepaprastai dėkingas.

Žinia, kad nei vienas laikraštis neišeina į gyvenimą vieno redaktoriaus 
dėka. Mano darbe man taip pat talkino visa eilė bendradarbių, pradedant 
žurnalistu J. Janušaičlu Amerikoje, ir baigiant tais, kurie buvo šalia: J. Rubu, 
A. Reisglu, A. Kantvilu, A. Laukaičiu ir daugeliu, daugeliu kitų, kurių dėl 
vietos stokos išvardinti tiesiog neįmanoma.

Per visus mano darbo metus mūsų laikraščio leidėjas, taigi ir aukščiau 
stovintis organas buvo Spaudos sąjungos valdyba. Jos pirmininku visus tuos 
metus išbuvo didelis ir pasiaukojantis pagalbininkas, aktyvus visuomenininkas 
V. Patašius. Didelė mano darbo sėkmės dalis priklausė ir nuo šio žmogaus 
paramos, už ką jam taip pat esu dėkingas. Negaliu pamiršti ir kitų Spaudos 
sąjungos valdybos esančių ir buvusių narių A. Dudaičlo, A. Milašo, be kurių 
paramos taip pat nebūtų buvę lengviau. Dėkingas lieku ir visoms redakcijos 
bedradarbėms Z. Žvirblienei, J. Masiokienel ir I. Daniškevlčlenei.

Vincas Augustinavičius

Aukos
Mūsų Pastogei
„Mūsų Pastogei“ aukojo
O. Ir M. Rudžiai Qld. $10
E. Svlrklienė N.S.W. $110
J. ir V. Rekešiai Vic. $10
V. Deikus N.S.W. $5
R. Šidlauskaitė - 
Rlpphausen

N.S.W. $50

I. Bieliūnas N.S.W. $5

PERTHE
JUODO KASPINO DIENA

Hitlerio - Stalino pakto sudarymo 
paminėjimui Pasaulio laisvės lyga 
organizuoja protesto kelionę miesto 
centre šių metų rugpjūčio 23 dieną 
(penktadienį), 12 vai. vidudienyje. 
Šios protesto akcijos dalyviai tą dieną 
savomis mašinomis važinės centrinė
mis Pertho gatvėmis.

SYDNEJUJE
Rugpjūčio 17 dieną, 11 valandą ryte 

Fairfield priemiestyje bus atidengtas 
international monument, kuris per
keltas į naują vietą. Anksčiau šis 
monumentas buvo vadintas Interna
tional Fountain vardu.

Paminklas, padedant Falrfieldo sa
vivaldybei, buvo pastaytas Faiirfieldo 
etninių grupių draugijos lėšomis. 
Paminklo atidarymui pakviestas šio 
priemiesčio burmistras Aid. L. White, 
dalyvaus ir miesto administracija ir 
parlamento nariai.

Prie šio paminklo daugiau nei prieš 
dešimt metų buvo įmontuota Lietuvos 
vėliava. Ji ir toliau čia plevėsuos. 
Paminklas pastatytas atvykusių gar
bei, šio priemiesčio buvusio burmistro 
K. Makepeace iniciatyva. Dabartinis 
burmistras L. White labai palankus ir 
draugiškas ateiviams. O paminklo 
perkėlimas į geresnę vietą priemiesčio 
savivaldybei kainavo virš 20 tūkstan
čių dolerių.

Lietuviai kviečiami į šias iškilmes 
kuo gausiau apsilankyti. Moterys ir 
mergaitės prašomos apsirengti tauti
niais drabužiais.

Po paminklo atidarymo vietoje bus 
vaišinamasi arbata ir susipažįstama su 
garbės svečiais.

A. Kramilius 
FMS sekretorius

Sydnejaus Lietuvių Moterų Sociali
nės Globos draugijos metinis susirin
kimas (vyks rugpjūčio mėn. 18 d. 
(sekmadienį), 1.30 vai. po pietų 
Lietuvių namuose Bankstowne. Susi
rinkimo darbotvarkėje:

1. Susirinkimo atidarymas.
2. Mandatų komisijos sudarymas.
3. Praėjusio metinio susirinkimo 

protokolo skaitymas.
4. Pirmininkės pranešimas.
5. Iždininkės pranešimas.
6. Revizijos komisijos pranešimas.
7. Valdybos rinkimai.
8. Ligonių reikalų pranešimas.
9. Klausimai ir sumanymai.
Maloniai kviečiame visas draugijos 

nares ir prijaučiančias kuo gausiau 
dalyvauti susirinkime. Po susirinkimo 
prašome visas pasilikti kavutei Ir 
pabendravimui.

Sydnejaus LMSG draugijos 
valdyba

PAGALBA^LIETU  VAI

Fondui "Pagalba Lietuvai" per 
Sydnejaus Apylinkės valdybą aukojo:

15 dolerių - O. Jarmalavičienė, 
vietoje gėlių, pagerbdama a.a. J. 
Šatkauskienę;

10 dolerių - S. ir A. Montvidai, 
vietoje gėlių, pagerbdami a.a. V. 
Oliviną;

10 dolerių - F. Plokštys.
Dėkojame visiems aukojusiems Lie

tuvai.
J. Mickienė

Sydnejaus Apylinkės valdyba

F SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16 - 18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. Tel. 708 1414
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Klubas atidarytas
Pirmadieniais
Antradieniais
Trečiadieniais
Ketvirtadieniais
Penktadieniais
Šeštadieniais
Sekmadieniais

5 
S 
5 

11 
12

v. v. - 10.30 
klubas uždarytas

- 10.30
- 11.00
- 12.00
- 1.00

p. - 10.00
v. ryto nakties

KLUBO METINIS

Spalio 19 dieną, šeštadienį

SYDNEJUJE
Protesto mitingas dėl lietuviškų 

radijo laidų nutraukimo įvyks rugpjū
čio 13 dieną (antradieni), 7 vai. 
vakaro Ashfleldo Town Hali.

Lietuvių bendruomenė demonstra
cijoje prašoma dalyvauti su plakatais 
ir šūkiais.

GEELONGE
Geelongo lietuvių skautų Židinys 

rugpjūčio 18 dieną ( sekmadienį) 
ruošia Lietuvos patriarcho ir lietuvių 
tautos atgimimo pranašo dr. Jono

70.30 vai vakaro

Basanavičiaus prisiminimo šventę. 
Šventė prasidės 9.30 vai. ryte šv. 
Mišlomis. Po mišių visi kviečiami į 
Lietuvių namus. Paskaitą skaitys 21d. 
Vytas Bindokas. Meninę dalį atliks 
Melbourne folklorinis ansamblis, va
dovaujamas B. Staugaltienės.

Po minėjimo Lietuvių namuose 
galėsite pasivaišinti Židinio šeiminin
kių paruoštais pietumis, pyragais ir 
kavute.

Laukiame visų su didžia meile ir 
skautiška pagarba.

Geelongo skautų Židinys

f TIK PER ANGLIJĄ GREIČIAU IR PIGIAU 1
Siūlome pasinaudoti mūsų Išplėsta ir įvairiapusiška prekyba su J 

LIETUVOS RESPUBLIKA.
Pasiunčiame naujausius Vakarų Europoje gaminamus ir gaunamus

| vaistus.
Plačiai pasaulyje žinomas angliškas ir kitas įdomias medžiagas, j 

J rūbus, sportinius kostiumus ir sportinius batus.
| Elektronines prekes, rusiškus ir kitų kraštų gamybos automobilius. Į

Pervedame palikimus į Lietuvą arba kitus kraštus pageidaujama j
J valiuta, atliekame visas finansines ir banko operacijas aukščiausiu J
j klljentul kursu, priimame trumpalaikes arba neriboto laiko
! investacljas, sudarome testamentus bei administruojame nuosavybe, | 

tarpininkaujame (vairių dokumentų sudaryme.
I SIŪLOME POPULIARŲ SIUNTINI: 1991 m. Nr.l

3 m. vilnonės medžiagos eilutei, 3 m. puikios medžiagos suknelei, 1 |
' vyriškas arba moteriškas sportinis kostiumas, 1 pora sportinių batų, !
I vyriška arba moteriška striukė. ’
| Siuntinio kaina 525 doleriai oro paštu. I

Parduodame lietuviško šrifto rašomąsias mašinėles "Olimpia".
BEKONKURENCINĖS MAISTO SIUNTINIŲ KAINOS J

Siuntinys Nr.5, 125 doleriai. I
10 dėžučių įvairios konservuotos mėsos, 10 svarų ryžių, 200 gr. > 

tirpios kavos, 4 svarai cukraus, 2 dėž. šprotų, 4 svarai dešros, 2 svarai «
j sūrio, 2 svarai kavos pupelių, 2 svarai valgomosios alyvos, 1 bonka I

krupniko. j
j BALTIC STORES & CO., j

(Z. Juras) |
' II London Lane, Bromley, Kent, BRI 4 HB., England ! 
I Tel. 081 460 2529 J
>___________________________________________ 4
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