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ALB KRAŠTO VALDYBOS
PAREIŠKIMAS
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Mieli Tautiečiai,
Tuoj po Sovietų Sąjungos prezidento Michailo Gorbačiovo 

nuvertimo, mūsų Tėvynė atsidūrė labai kritiškoje padėtyje.
Yra realus pavojus, kad sovietų kariuomenė gali visai užimti 

Lietuvą ir nuversti demokratiškai išrinktą prezidento Vytauto 
Landsbergio valdžią.

Padėtis Lietuvoje keičiasi kas valandą ir kol išeis šis "Mūsų 
Pastogės" numeris, nežinia kas iki tol atsitiks.

Prašau visas Australijos Lietuvių Bendruomenės Apylinkių 
valdybas, Seniūnijas ir visus Australijos lietuvius rašyti laiškus, siųsti 
telegramas ar faksus Australijos ministrui pirmininkui, užsienio 
reikalų ministrui, parlamentarams ir spaudai, prašant jų paremti ir 
pripažinti Lietuvos Respublikos vyriausybę ir apsaugoti tautiečius 
mūsų tėvynėje. V. Martišius,

ALB Krašto Valdybos Pirmininkas
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LIETUVA SAVAITES AAU.II LAOSE

AUSTRALIJOJE ATSIŠAUKIMAS
Mieli Tautiečiai,

Šiuo Lietuvai kritišku metu Lietuva laukia pastangų, aktyvumo ir 
darbo iš mūsų visų. Paraginimui nerasiu tinkamesnių žodžių, kaip tie, 
kuriuos šiuo krizės metu perdavė Lietuvos vadovas Vytautas 
Landsbergis. Jo žodžius Čia cituoju:

"Prasideda tolesnis Lietuvos okupavimo etapas, po to kas buvo 
padaryta sausio mėnesį. Visai aišku, kodėl jie nieko negrąžino iki šiol, 
o todėl, kad buvo numatę agresiją tęsti.

Žinoma, mes laukiame pasaulio valstybių akcijos ir politinės 
apsaugos, kurią sudarytų griežti pareiškimai, kad Lietuva nėra 
Sovietų Sąjungos dalis ir, kad sovietų valdžios įsakymai ir kariniai 
veiksmai Lietuvoje yra agresijos veiksmai.

Didžiosios valstybės yra ne kartą pareiškusios, kad vienintelė 
valdžia Lietuvoje yra ta, kurią išrinko Lietuvos žmonės. Dabar 
didžiosios valstybės turi patvirtinti šitų savo poziciją. Mes kreipiamės 
į pasaulį pagalbos, užtarimo ir apsaugos. Tegul nepasikartoja 
Budapeštas ir Praha. Lietuvos valdžia yra savo pareigos vietoje. Mes 
laikysimės tiktai Lietuvos įstatymų ir Lietuvos konstitucijos ir 
norime, kad tą poziciją paremtų laisvos Ir demokratiškos šalys, 
besąlygiškai ir iki galo. Juk dar nevėlu pripažinti Lietuvos 
apsisprendimą ir teisinę nepriklausomybę. Mes to tikimės".

Nepriklausomos Lietuvos radijas Kaune įspėjo, kad gali nutrūkti jų 
transliacijos, bet, kad tai nereikštų, kad lietuviai atsisako savo siekių, 
kuriuos išreiškė 1990 kovo 11 - tosios deklaracija ir 1991 vasario 9 - 
sios plebiscitu. Pareiškimą Lietuvos radijas Kaune baigė žodžiais, 
kuriems abejingi negalime likti ir mes, Australijos lietuviai:

"Lietuvos žmonės neatsisako savo siekių ir pripažįsta tik teisėtai 
išrinktą Lietuvos vyriausybę. Kovą dėl tautos laisvės esame pasiryžę 
tęsti toliau pogrindžio sąlygomis. Tepadeda mums Dievas!"

Dr. Algis Kabaila
Lietuvos Respublikos Atstovas Australijoje
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PRES. BUSHAS APIE ŽUDYNES 
MEDININKUOSE

Lietuvių informacijos centras iš 
Vašingtono rugpjūčio 14 dieną prane
šė, kad prezidentas G. Bushas, 
atsakydamas į Lietuvos Respublikos 
ministro pirmininko liepos 31 dienos 
laišką, pasiuntė atsakymą Lietuvos 
Respublikos ministrui pirmininkui Ge
diminui Vagnoriui.

Prezidentas G. Bushas savo laiške 
žudynes Medininkuose susieja su 
sovietų veiksmais ir priima kaip

galimybę, kad sovietų kariai gali būti 
atsakingi už žudynes.

Savo laiške prezidentas G. Bush, 
taip pat sako, kad jis buvo "pasibaisė
jęs ir jautė slogutį dėl šio beprasmio 
smurto veiksmo Medininkuose. (...) 
Tokie veiksmai gali tik trukdyti 
taikaus dialogo procesą, kuris yra 
vienintelis kelias, kad būtų išpildytos 
visos teisėtos Lietuvos žmonių aspi
racijos" .

Jungtinių Amerikos Valstijų prezi
dentas savo laiške teigia, kad "mes ir 
toliau spausime TSRS vyriausybę, kad 
ji sutramdytų savo karinių pajėgų

Protestuojantys po M. Gorbačiovo nušalinimo stebi Maskvon riedančius 
tankus.
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veiksmus Baltijos šalyse. Mes ir toliau 
reikšime savo pažiūrą, kad už savo 
kadrų veiksmus galiausiai atsakinga 
yra pati Maskva".

Laiške taip pat sakoma, jog 
Amerikos vyriausybė ir toliau ragins 
TSRS vyriausybę pradėti geravališkas 
derybas, be jokių išankstinių sąlygų, 
su trimis demokratiškai išrinktomis

Lietuvis pasienietis gedi žuvusių 
draugų.

Nuotrauka Marijos Atkinson

Anot Lietuvos Respublikos ministro 
pirmininko pavaduotojo Zigmo Vaiš
vilos, minėtos žinybos nevykdo žodi
nių bei rašytinių įsipareigojimų padė
ti Lietuvos vyriausybės komisijai 
vykdyti tyrimus. Lietuvos Respublikos 
pareigūnams neleidžiama įeiti į karei
vines ir TSRS Vidaus reikalų ministe
rijai priklausančias įstaigas. Taip 
pareiškė Lietuvos komisijos Medinin
kų žudynėms tirti pirmininkas Z. 
Vaišvila rugpjūčio mėnesio 13 dieną.

Panašiai tą dieną pasisakė ir 
Lietuvos Respublikos generalinio pro
kuroro pavaduotojas Gedgaudas Nor
kūnas. Kalbėdamas su Vokietijos 
žinių agentūra, jis pažymėjo, kad 
OMON daliniai Lietuvoje atsisako 
padėti vykdomiems tyrimams, atsisa
ko parodyti turimus ginklus, automo
bilius, kadrų nuotraukas. Be to, 
OMON dalinių vadai nepaisė Lietuvos 
Respublikos prokuratūros kvietimo 
atsiųsti savo atstovus į nusikaltimo 
vietą. Tuos priekaištus G. Norkūnas 
pakartojo ir penktadienį, rugpjūčio 16 
dieną, Vilniuje įvykusioje spaudos 
konferencijoje. Anot G. Norkūno, 
TSRS centrinė prokuratūra neįvykdė 
nei vieno savo prisiimtų uždavinių, 
ariant ar Vilniaus OMON dalyvavo, ar 
nedalyvavo Medininkų žudynėse.

Tiesa, jau pradėti tirti OMON 
ginklai, tačiau juos OMON pristato tik 
po kelis per dieną. Dėmesys kreiptinas

Pasak Lietuvių informacijos centro 
Niujorke ir Vašingtone, šis G. Busho 
laiškas Gediminui Vagnoriui ženklina 
reikšmingą posūkį nuo pirminės G. 
Busho reakcijos į Medininkų žudynes. 
Kaip žinia, Amerikos prezidentas 
pradžioje šį įvykį "nurašė", kaip eilinį 
pasienio incidentą.

Tuo tarpu Lietuvos respublikos 
vadovybė rado reikalą pasiskųsti, kad 
TSRS Apsaugos ir Vidaus reikalų 
ministerijos bei KGB nesuteikia 
Lietuvai jokios realios pagalbos ti
riant tų žudynių aplinkybes.

į tai, kad OMON turi ir neoficialių, 
neregistruotų, iš žmonių pagrobtų, ar 
kitaip įsigytų ginklų. Lietuvos Res
publikos tardytojams nesudaromos 
sąlygos apieškoti OMON patalpas.

Lietuvos Respublikos generalinio 
prokuroro pavaduotojas G. Norkūnas 
teigė, kad Medininkų tragediją iš
gyvenęs Tomas Šernas vis dar labai 
sunkioje būklėje ir kol kas parodymų 
duoti negali.

Beje, į jau minėtą Zigmo Vaišvilos 
pareiškimą, kad TSRS centras nesilai
kė savo įsipareigojimo žodžio, piktai 
atsakė TSRS vidaus reikalų ministeri-

Nukelta į 2 pusi.
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LIETUVA SAVAITĖS NAUJIENOSE
Atkelta iš 1 pusi.

jos atstovas Cernonko, teigdamas, 
kad tas pareiškimas esąs grynai 
politinio veiksmo pavyzdys, kuriuo, 
girdi, siekiama pakirsti normalius 
profesinius santykius tarp visų Lietu
vos Respublikos teisėsaugos organų. 
Apie tai trečiadienį, rugpjūčio 14 
dieną, pranešė žinių agentūra Balfax.

Šią savaitę vilniečiai piketavo 
sovietinio Saugumo rūmus Gedimino 
prospekte, reikalaudami, kad KGB 
pasitrauktų iš Lietuvos. Trečiadienį 
aplink Saugumo rūmus patruliavo 
ginkluoti tarybiniai kareiviai, o kitą 
dieną jie nuplėšė žmonių prie pastato 
priklijuotus plakatus.

SUTARTIS SU ARMĖNIJA

Trečiadienį, rugpjūčio 14 dieną, 
pasirašyta tarpvalstybinė sutartis’- 
tarp Lietuvos ir Armėnijos. Ta proga į 
Vilnių atvyko didelė Armėnijos vals
tybinė delegacija, vadovaujama Ar
mėnijos Aukščiausiosios Tarybos pir
mininko Ter l’etrosiano. Šia sutart imi 
Lietuva ir Armėnija viena kitą 
pripažįsta nepriklausomomis valsty 
bėmis.

LENINGRADO MERAS VILNIUJE
Penktadienį ir šeštadienį, rugpjūčio. 

16 ir 17 dienomis, Lietuvoje lankėsi 
Leningrado meras Anatolijus Sobčia- 
kas. į’irmąją apsilankymo dieną jis 
susitiko su Lietuvos ateities forumo 
vadovais, įskaitant Algirdą Brazauską 
Ir Kazimierą Prunskienę, o antrąją - 
su Lietuvos Respublikos ministru 
pirmininku Gediminu Vagnoriumi.

AUSTRALIJA APIE MEDININKŲ 
ŽUDYNES

Kai Lietuva pasirašė sutartį su 
Rusijos Eederacija, apie tą įvykį, 
sutampantį su prezidento G. Busho 
vizitu Maskvoje, Lietuvos Respublikos 
atstovybė Australijoje laiškais infor
mavo visą eilę Australijos parlamen
tarų, minint Saločių muitinės punkto 
sudeginimą. Vos po poros dienų įvyko 
tragiškas Medininkų užpuolimas ir vėl 
reikėjo informuoti Australijos parla 
mentarus, šį sykį pasinaudojant faksu. 
Iš gautų atsakymų pacituosiu Philip 

.Ruduok, kuris atsiuntė du laiškus iš 
rugpjūčio 9 dienos. Pirmame jis, tarp 
kitko, rašo:

"Sutartis, atrodo, pasieks, lietu
viams ilgai lauktų rezultatų, o t.aip •

pat gyvenantiems Rusijoje. Tikrai 
apgailestautina, kad atrodo, jog yra IjsgWjM2 
jėgų, kurios veikia viso šio proceso 0 
destabilizacijos linkme".

Antrame laiške, jau gavęs informa - 
cijų apie Medininkų žudynes, jis rašo:

"Aš iškelsiu su mano kolega, 
opocijos šešėliniu ministru užsienio 
raikalams, senatoriumi Robert Hill, 
galimybę pasiūlyti Atstovų rūmuose ir 
Senate rezoliuciją, pasmerkiančią šį 
užpuolimą".

Ketvirtadienio, rugpjūčio 15 die
nos, ryte iš Lietuvių informacijos 
centro Vašingtone gautas biuletenis 
apie prezidento G. Busho laišką 
Gediminui Vagnoriui. Tai tas pats 
laiškas, apie kurį minėjau pirmoje šio 
pranešimo dalyje. Žinant, kad yra'; 
galimybė, jog Senatas tą patį vakarą, 
jei nepritruks laiko, svarstys (vykius 
Lietuvoje, biuletenis faksu buvo 
išsiuntinėtas senatoriams R. Hill, J. 
Short, B. Harradine, G. Evans, S, 
Loosley, V. Bourne ir Senato informa
cijos centrui. Tai buvo padaryta pietų 
metu. Gi vakare Senatas vienbalsiai 
priėmė rezoliucijų, o dalis paskutinio - 
sios informacijos apie Jungtinių Ame-' 
rikos valstijų prezidento G. Busho 
laišką ir kitus dalykus, skatinlnčius 
priimti Baltijos kraštus remiančių 
rezoliuciją, jau tilpo senatoriaus 
Harradine kalboje Senate dar tą pati 
vakarą. Iš tiesų rezoliucija pirmoje' 
eilėje kreipia dėmesį į įvykius 
Lietuvoje. Jų Senate pasiūlė senato-, 
rius R. Hill, kuris atstovauja Pietų 
Australijos valstiją. Rezoliucija pa
siūlyta ketvirtadienį, rugpjūčio 15 
dieną, 8,46 vai. vakaro. Jos tekste 
kalbama: 
'< Senatas' - - . •£$

a) pasmerkia liepos 31 dienos 
Lietuvos pasienio sargybos punkto 
užpuolimą ir septynių pasienio sargy 
binių nužudymą to užpuolimo metu ir 
kreipiasi Į Sovietų Sąjungos vyriausy 
bę ragindamas energingai ištirti šį 
incidentų ir nubausti asmenis, atsa 
kingus už šias mirtis;

b) apgailestauja, kad sovietų ka
riuomenė ir toliau okupuoja svarbius 
įrengimus Baltijos valstybėse, įskai
tant ir Vilniaus televizijos stotį, jėga 
pagrobtų 1991 metų sausio mėnesį, 
taip pat ragina, kad šie kariuomenės 
daliniai būtų atitraukti;

c) kreipiasi į Sovietų Sąjungos 
vyriausybę, kad pripažintų Baltijos 
žmonių teises į nepriklausomybę ir

ihJ

AUSTRALIJOS LIETUVIU
DIENOS

e Australijos Lietuvių Dienų darbai 
S juda j priekį. Apžiūrėtos jau salės, 
R aptarti įvairūs pasiūlymai dėl progra- 
R mos. Pateikiame informaciją apie 
R daugumą numatomų renginių ir jų 
R vadovus. Džiaugiamės, kad pavyko 
R surasti tiek padėjėjų ir visiems 
R tariame ačiū!
R Atidarymo šv. Mišios - prelatas P. 
R Butkus, padeda Danutė Ankienė.
R Dainų šventė administratorius 
R Kęstutis Protas, meninę dalį tvarko B. 
R Aleknaitė ir Justinas Ankus.

Tautinių šokių šventė - adminis- 
8 tratorė Rasa Blansjaar, meninę dalį 
8

tvarko Marina Coxaitė.
Teatro spektaklis - Viktoras Šllte- 

rls.
Meno paroda - Genovaitė Kazokie- 

nė.
Jaunimo koncertas - Nijolė Venclo 

vienė.
Naujų metų balius - Irena Zaka

rauskienė.
Apgyvendinimo klausimai - Jeroni

mas Belkus.
Užjūrio svečių koncertas - adm. 

Jeronimas Belkus.
***

Primename, kad pakeistas A. Mi- 
gaus telefono numeris, jam nuo šiol 
galite skambinti tel. 630 3636.

AL D informacija

SS

Wk****

("The Daily Telegraph Mirror")Be žodžių...

Musų Pastogė" Nr.34 1991.8.26 pusi. 2;

konstruktyviai susitartų dėl naujų 
santykių su Baltijos valstybėmis, kaip 
individualiomis, suvereniomis valsty 
bėmis - tautomis; ir

d) ragina Australijos vyriausybę 
remti Lietuvą, Latviją ir Estiją jų 
besitęsiančiame siekime atgauti savo 
laisvę ir nepriklausomybę.

Be rezoliucijos siūlytojo, senato 
riaus R. Hill, dar kalbėjo senatoriai S. 
Loosley, V. Bourne, M. Baume iš 
N.S.W., B. Harradine iš Tasmanijos. J. 
Short ir S. Spindler iš Viktorijos. Visi 
jie rėmė rezoliuciją, visiems jiems 
priklauso padėka iš musų visų. 
Visiems reikia siųsti padėkas, ypač tų 
valstijų, kurias jie atstovauja ir kur už 
juos galima balsuoti. Kviečiu visus 
parašyti nors trumpus padėkos laišku 
čius. Jei namų adresas nežinomas, 
paprasčiausiai galima siųsti į Parla
mentą, nurodant senatoriaus vardą ir 
pavardę, Canberra ACT 2600. Nepa
likime šios pareigos tiktai veiksniams 

tai kiekvieno asmeniškas, nors ir 
mažas, bet reikšmingas įsijungimas į 
bendrą reikalą.

Savo kalboje senatorius R. Hill 
pabrėžė, kad opozicijos vadas dr. 
Hewson neseniai viešai pareiškė, kad 
Australijos vyriausybė "turėtų imtis 
vadovaujančio vaidmens tiek viena 
pati, tiek su kitomis vyriausybėmis bei 
Jungtinėmis Tautomis ir kitais atitin
kamais tarptautiniais forumais, kad 
nelegali Baltijos kraštų okupacija 
pasibaigtų ir, kad jų teisėta nepri
klausomybė 
atstatyti".

Sekantis
Loosley, kuris pabrėžė, kad ne tik 
opozicija, bet ir Australijos vyriausy 
bė remia Baltijos kraštų nepriklauso
mybę. Jis citavo senatoriaus, užsienio 
reikalų ir prekybos ministro G. Evans 
žodžius, kuris anksčiau Senate yra 
pareiškęs, kad "Australija jau prieš 
daug metų pripažino Lietuvos, Latvi 
jos ir Estijos nepriklausomų valstybių 
teises. Panašiai, kaip daugelis kitų 
Vakarų valstybių, tarptautinėje tei
sėje mes nepripažinome jų inkorpora 
vimo į Sovietų Sąjungą 1940 metais, 

' mes atsisakėme pripažinti Sovietų 
i Sąjungos vienašališkai skelbiamo šių 
kraštų suvereniteto".

Sekanti kalbėjo senatorė V. Bour
ne, kuri savo kalboje apie referendu 
mus pažymėjo, kad "Lietuvos Res
publikoje daugiau negu 90 procentų 
žmonių pasisakė už nepriklausomybę, 
o tai parodo, kad reikšminga dalis 
nelietuvių tautybės gyventojų Lietu
voje taip pat remia nepriklausomybę 
šiame Baltijos krašte".

Senatorius B. Harradine pasisaky
mas vertas atskiro dėmesio. Jis senas 
lietuvių draugas ir rėmėjas. Čia

aišku, kad reikia 
kad vienas

ir suverenumas butų

kalbėjo senatorius

neužtektų vietos jo stiprų pasisakymą 
komentuoti. Pacitavęs prezidento G. 
Busho laiško dalį, jis teigė, kad:

"Atrodo, jog, nors ir pavėluotai, 
prezidentas G. Bushas pakeitė savo 
liniją. Tačiau
daugiau... Aš manau, 
veiksmas, kuris tikrai parodytų Sovie
tų Sąjungai, jog mes esame tikri - 
"fair dinkum" - yra diplomatinio 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos pripažini 
mo suteikimas šioms valstybėms..."

Senatorius J. Short kalbėjo: "Aš 
lankiausi Baltijos valstybėse prieš 
dvejus metus, po ilgo bendravimo su 
tų tragiškų kraštų žmonėmis, gyve
nančiais Australijoje. Tasai apsilan
kymas turėjo didelės reikšmės bei 
Įtakos man ir aš dar daugiau negu 
anksčiau įvertinu drąsą, nenugalimą 
tų žmonių dvasinę jėgą, kurią tie 
žmonės parodė, kovodami už tai, ką 
mes šiame krašte turime neperdaug 
vertindami demokratiją, asmeninę ir 
žodžio laisvę..."

Senatorius M. Baume sakė, kad "be 
bejonės, žuvusieji liepos 31 dieną prie 
pasienio punkto, savo tautiečių visai 
teisėtai bus laikomi garbingais kanki
niais" .

Senatorius S. Spindler atkreipė 
dėmesį į Baltijos kraštų ir Slovėnijos 
bei Chorvatijos panašumus ir klausė 
"imant dėmesin, kad plebiscitai paro
dė, jog daugiau negu 90 procentų 
žmonių valia tuose kraštuose yra ■■ 
būti nepriklausomais. Kodėl Australi
jos vyriausybė dvejoja ar pripažinti 
tas aspiracijas? Kodėl ji nesiima 
sekančio žingsnio, labai aiškaus 
žingsnio, ir pripažįsta juos, kaip 
nepriklausomas valstybes".

Džiugu, kad ir Australija prisideda 
prie protesto prieš smurtą Lietuvoje ir 
kituose Baltijos kraštuose. Žinoma, to 
negana ir nevalia nuleisti rankas, kai 
Lietuva deda viršžmogiškas pastan 

’ gas, kad galutinai nusikratytų sveti
mųjų jungo ir to siekia taikingomis 
priemonėmis, neatsižvelgiant į tai, 
kad tam reikia ne tik aukų ir 
pasiryžimo, bet daug kantrybės, 
susipratimo ir darbo.

PERVERSMAS TARYBŲ 
SĄJUNGOJE

Tik gautomis žiniomis, iš Sovietų 
Sąjungos prezidento pareigų pašalin 
tas M. Gorbačiovas. Jo vietą užėmė 
buvęs prezidento pavaduotojas G. 
Janajav. Kai kuriose Sovietų Sąjungos 
srityse paskelbtas ypatingasis stovis. 
Šiuo metu padėtis Sovietų Sąjungoje 
neaiški ir grėsminga. Galima manyti, 
Kad OMON daliniai galvas pakels dar 
pikčiau, nei iki šiol.

Dr. A-. Kabaila
1991.8.19
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BE STAIGIŲ PERMAINŲ
Arthur Hermann

Vokietijos politikos poslinkiai dėl Pabaltijo 
valstybių nepriklausomybės

Pasikeitimai politikoje dažniausiai 
vyksta labai pamažu. Diplomatinė 
mašinerija dirba iš lėto Ir nemėgsta 
staigių permainų. Todėl taip sunku 
naujoms valstybėms sulaukti tarptau
tinio pripažinimo. Joms keliami išties 
dideli reikalavimai: valstybės dispozi
cijoje turi būti valdžia, valstybė turi 
būti pripažįstama kaimyninių valsty
bių ir t. t. Tai Baltijos valstybės 
patyrė jau po Pirmojo pasaulinio karo. 
0 šiandien siekti joms suverenumo 
pripažinimo dar sunkiau, nes tarybinė 
armija tebėra krašte ir TSRS vyriau
sybė nepripažįsta Baltijos respublikų 
išstojimo iš imperijos. Baltijiečių 
teigimų, kad jų respublikos nesą 
niekuomet sava valia priklausiusios 
Tarybų Sąjungai, Vakarų valstybės 
praleidžia tylomis ir kreipia daugiau 
dėmesio tam, kad reali jėga aiškiai 
esanti TSRS pusėje. Nors Vakarų 
valstybės, išskyrus Švediją, niekuomet 
nepripažino Baltijos valstybių oku
pacijos, bet iš esmės tai jau seniai 
toleravo kaip nepakeičiamą tikrove.

1990 kovo 11d. Lietuvai paskelbus 
savo nepriklausomybės atkūrimą, Va
karų valstybėms iškilo dilema, kaip 
reaguoti. Visos valstybės buvo linku
sios priimti saliamonišką sprendimą: 
esą tai vidinis Tarybų Sąjungos 
reikalas ir nėra ko kištis. Žinoma, 
Vakarų valstybės pabrėždavo Baltijos 
valstybių galimybę išstoti iš Tarybų 
Sąjungos, bet tik sutinkant Tarybų 
Sąjungai. Daugelis politikų rodė 
pritarimą baltijiečių kovai, bet ir jie 
nenorėjo konfliktuoti su Tarybų 
Sąjunga. Nors okupacija ir nebuvo 
pripažįstama, Maskva turėjo laisvas 
rankas Baltijos šalių atžvilgiu.

Vokietijos vyriausybė nuo pat 
pradžių laikytina didžiausia tokios 
politikos propaguotoja. Ji stengėsi 
išlaikyti gerus santykius su Michailu 
Gorbačiovu, nes siekė susivienyti, o 
tai buvo įmanoma tik Tarybų Sąjungai 
pritariant. Kiekvienas politikas visų 
pirma atstovauja savo krašto intere 
sams. Jis prarastų autoritetą, Jei 
nusikalstų šiam dėsniui. Vokietija 
nieko nenorėjo girdėti ir apie jos 
istorinę atsakomybę, 1939 m. priski
riant Baltijos valstybes Tarybų Sąjun
gos interesų sferai. Kita vertus, ji vis 
dėlto turėjo reaguoti į Baltijos tautų 
pasiryžimu gyventi nepriklausomai. 
Vokietijos kancleris Helmutas Kolis 
(Helmut Kohl) 1990 m. gegužės 4 d. 
taip apibūdino Vokietijos laikyseną: 
"Lietuvos nepriklausomybės pareiški
mas yra pirmas žingsnis, sprendžiant 
ginčą tarp Lietuvos ir Sąjungos, kurio 
tiksiąs - atsikratyti dešimtmečius 
trunkančios Tarybų Sąjungos hege
monijos padarinių. Šių padarinių betgi 
negalima reguliuoti vienpusišku pa
reiškimu, o tik derybomis. Todėl 
Vokietijos vyriausybė su Europos 
bendrijos partneriais ne kartą kreipėsi 
į Maskvą ir į Vilnių, ragindama kuo 
greičiau pradėti konstruktyvų dialo
gą. Mes su partneriais esame įsitikinę, 
kad jei abi pusės parodys geros valios 
ženklų, dialogas leis pasiekti abiem 
pusėm priimtinų rezultatų. Mes esame 
abiem šalims pareiškę, kad ypač 
svarbu išvengti žingsnių, kurie galėtų 
apsunkinti ir taip jau nelengvą padėtį. 
Tarybų Sąjungos pradėtas ūkinis 
boikotas verčia šiuo požiūriu rimtai 
susirūpinti..."

Didėjanti Tarybų Sąjungos suirutė 
iratkaklušBaltljos respublikų siekimas 

atgauti nepriklausomybę pamažu vei
kė Vokietijos politikus ir viešąją 
nuomonę. Ypač imponavo demokrati
nė baltijiečių kova ir pasiryžimas 
nenaudoti jėgos. Vakarų pasaulis 
pradėjo apsiprasti su baltijiečių 
laisvės vizija. Kaip tik dėl to sausio 13 
-sios įvykiai Vilniuje sukrėtė Vokieti
ją ir privertė jos politikus aiškiau 
pasisakyti Baltijos respublikų nepri
klausomybės klausimu. Jau kitą dieną 
H. Kolis parlamente pareiškė: "Aš 
vakar dar kartą kreipiausi į Tarybų 
Sąjungos prezidentą Michailą Gorba
čiovą ir apeliavau atkreipti dėmesį į 
mūsų pasirašytą Paryžiaus chartiją 
dėl naujos Europos ir Europos 
saugumo ir bendradarbiavimo princi
pus. Prašiau įsakyti sulaikyti bet kokį 
jėgos panaudojimą ir grįžti atgal prie 
dialogo... (...) Prezidentas M. Gorba
čiovas per užsienio reikalų ministro 
pavaduotoją pranešė Vokietijos vy
riausybei, kad jis nėra davęs įsakymų

Nelengva Helmutui Koliui važiuoti 
suvienytos Vokietijos dviračiu. Kol 
tokia situacija - nėra kaip padėti 
Lietuvai...

dėl sausio 13 - sios įvykių ir tikisi* 
rasti išeitį politinėmis išgalėmis. 
Tikiuosi, kad vėl bus pradėtas dialogas 
tarp Maskvos ir Vilniaus norint 
susitarti. Ypač svarbu, kad būtų 
garantuota normali lietuvių tautos 
rinktų atstovų veikla... Mes esame 
įsitikinę, kad tik demokratija, žmonių 
teisės ir valstybinis teisingumas yra 
tie idealai, kuriems priklauso ateitis, 
nes jie yra tie pirmieji ilgalaikės ir 
teisios Europos taikotvarkos pama
tai". Nors H. Kolis šiame pareiškime 
Jau kur kas aškiau pabrėžė būtinybę 
įgyvendinti Lietuvoje elementarias 
žmogaus teises ir kartu iš M. 
Gorbačiovo reikalavo atsisakyti nau
doti jėgą, bet vis dėlto nenumatė 
jokių konkrečių žingsnių padėti 
Lietuvai. Jis vengė bet kokių grasini
mų Tarybų Sąjungos adresu ir nė 
nemanė nutraukti finansinės paramos 
Maskvai. Vokietijos vyriausybė dar vis 
norėjo išvengti konfrontacijos su 
Tarybų Sąjunga, nes ši dar turėjo 
ratifikuoti Vokietijos susivienijimo 
aktą, kas buvo padaryta tik kovo 
mėnesį.

Už stipresnį angažavimąsi Baltijos 
valstybių klausimu pasisakė Vokieti
jos užsienio reikalų ministras E. 
Genšerls (Genscher), palaikęs tiesio
ginius ryšius su Baltijos respublikų 
užsienio reikalų ministrais. Kartu su 
Prancūzijos kolega Diuma (Durna) E. 
Genšeris bendrame sausio 14 dienos 
pareiškime pasmerkė tarybinės armi
jos puolimą Lietuvoje kaip smūgį, 
suduotą tarptautinei teisei ir demo
kratijai. Lietuvai ypatingai svarbi E. 

Genšerio nuomonė, pareikšta vasario 
3 d. Davos mieste: Baltijos šalių 
įvykiai turi būti vertinami pagal 
Vakarų pasaulio etinių vertybių skalę 
ir remiantis Paryžiaus deklaracija. 
Tokiu pareiškimu jis dar kartą 
pabrėžė Baltijos valstybių teisę 
Išstoti iš Tarybų Sąjungos. Vakarai 
tokį jų norą turi remti. Todėl Europos 
bendrija nutarė kuriam laikui sustab
dyti finansinę. paramą Tarybų Sąjun
gai. Tokie signalai vers TSRS vyriau
sybę ateityje būti atsargesne.

Dar laisviau ir griežčiau reagavo 
Vokietijos partijų politikai parlamen
to debatuose sausio 14 d. Krikščionių 
demokratų partijos ekspertas Biotšas 
(BOtsch) atkreipė dėmesį į KGB šefo 
Kriučkovo gruodžio pradžioje pasa
kytą teiginį, kad tvarką galima įvesti 
ir kraują praliejant. Biotšas kaltino 
visą Tarybų Sąjungos valdžią: "TSRS 
vadovybė turi suprasti, kad žmonių 
noras gyventi laisviems šiandien 
nesileis malšinamas armijos kaip 
Stalino laikais". Panašiai kalbėjo 
Socialdemokratų partijos pirmininkas 
Fogelis: "Su tankais ir kariuomene, 
žinoma, galima kuriam laikui ar net 
keleriems metams užgniaužti gyven
tojų laisvės ir savo vyriausybės 
siekimus. Bet sustabdyti šį pageidavi

mą tuo neįmanoma... Kariuomenės 
įsimaišymas nusikalsta laisvo apsi
sprendimo teisei, taigi tautų teisių 
dėsniui, kuris užfiksuotas Jungtinių 
Tautų chartijoje ir Europos saugumo 
ir bendradarbiavimo aktuose..." Fo
gelis siūlė ateityje daugiau remti 
demokratines jėgas Tarybų Sąjungoje, 
tam pritarė ir krikščionys demokratai. 
Socialdemokratų garbės pirmininkas 
bei Nobelio taikos premijos laureatas 
Brantas (Brandt) pabrėžė labai gerai 
suprantąs baltijiečių reikalavimus ir 
prašė jų, reikiamu atveju, pritaikyti 
Helsinkio ir Paryžiaus rezoliucijas dėl 
žmogaus teisių, laisvo apsisprendimo 
ir jėgos nepanaudojimo. Bet tik 
laisvųjų liberalų partijos pirmininkas 
Lambsdorfas (Lambsdorf) iškėlė tie
sioginę Vokietijos atsakomybę Bal
tijos tautoms: "Mano mintys yra su šia 
pasaulio dalimi, su kuria aš esu 
asmeniškai susietas (jo tėvas tarnavo 
Vokietijos užsienio reikalų ministeri
joje ir kurį laiką buvo Vokietijos 
atstovu Klaipėdoje) ir kurią 1939 
metais vokiečių politikai taip gėdin 
gai pardavė. Dabar mus pasivijo to 
laiko Vokietijos istorija. Todėl libera
lai reikalauja iš M. Gorbačiovo 
suteikti žmonėms Taline, Rygoje ir 
Vilniuje tai, ką jis leido Drezdene, 
Budapešte, Prahoje ir Varšuvoje, kaip 
antai: " Kovo 3 d. Lambsdorfas lankėsi 
Rygoje kaip stebėtojas Latvijos 
referendume. Net ir Gyzls, buvusios 
Vokietijos Demokratinės Respublikos 
komunistų partijos pirmininkas apgai
lestavo dėl aukų Vilniuje ir atmetė 
jėgos panaudojimą.

Šie Vokietijos parlamento debatai 
' rodo, kad vokiečių ‘ politikai Baltijos 
tautų siekius laiko teisėtais ir jiems 
pritaria. Bet tai toli gražu dar 
nereiškia, kad kas nors pasikeitė 
Vokietijos politikos praktikoje. Jau po 
to - vasario mėnesį, Vokietijos 
vyriausybė atsisakė leisti steigti 
Bonoje Baltijos valstybių Informacinį 
biurą, turintį diplomatinį statusą. 
Valdančioji krikščionių - demokratų 
ir liberalų koalicija parlamente pa
tvirtino šį nuosprendį esant teisingą. 
Taip pat Vokietija nesutiko atidaryti 
bent viename Baltijos valstybių 
mieste Gėtės institutą, nors tas 
institutas nagrinėtų kultūrines, ne 
politines problemas. Visa tai akivaiz
džiai rodo, kad Vokietijos vyriausybė 
ir toliau yra pasiruošusi tiesiogiai 
remti M. Gorbačiovo politiką. Ji 
įsitikimusl, kad tik Gorbačiovas ga
rantuoja perestrolkos plėtotę Tarybų 
Sąjungoje ir santarvę Europoje. Todėl 
pasirodo spaudoje kritikos Vokietijos 
vyriausybės adresu. Ypač po Vilniaus 
įvykių spaudoje pradėta kelti klausi
mą ar yra teisinga remti tik centrą ir 
pasitikėti juo, juk Tarybų Sąjungoje 
jau seniai susidarė galingos kitos 
jėgos, pradedant respublikų vyriausy
bėmis ir baigiant darbininkų sąjungo
mis. Televizijoje komentatorius Bed- 
narcas (Bednarz) reikalavo tiesiogi
nės pagalbos Baltijos respublikoms ir 
gėdinosi savo vyriausybės dėl per 
didelio jos atsargumo. Apskritai 
visuose spaudos, televizijos ir 
radijo komentaruose Vilniaus ir Rygos 
įvykiai buvo vertinami kaip laisvės 
kova už nepriklausomybę ir demokra
tiją. Pirmą sykį buvo atsisakyta 
kartoti maskvietiškus kaltinimus Bal
tijos respublikoms. Todėl šiuo laiku 
Vokietijos viešoji nuomonė yra labai 
pozityvi Baltijos valstybėms. Vokieti
jos vyriausybė turės, be abejo, į šį 
pozityvų įsitikinimą atsižvelgti, jei Jis 
laikui bėgant nesikeis ar nesllpnės. Be 
to, Maskvai galutinai ratifikavus 
Vokietijos susivienijimą, Vokietija 
gali vykdyti savarankiškesnę politiką. 
Tačiau nėra vilčių, kad Vokietija 
stipriau angažuotus: Baltijos valsty
bėse nei kitos didžiosios valstybės, 
kaip antai JAV, Anglija ir Prancūzija. 
Todėl ir toliau liks diskrepancija tarp 
politikų retorinių pasisakymų dėl 
garbingos baltijiečių kovos ir tarp 
praktiškos bei tiesioginės pagalbos. 
Nepaisant to, vis dėlto reikia spausti 
Vakarų valstybes, kad Jos įtrauktų 
Baltijos valstybių problemą į kito 
pasitarimo darbotvarkę Europos sau
gumo ir bendradarbiavimo klausimais. 
Skandinavijos kraštai tam jau rengia
si. Galbūt tai priverstų pasisakyti 
teigiamai ir visas kitas valstybes?

(Iš "Politikos")
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LIETUVIŲ MUZIKOS ŠVENTĖJE:
BALETAS

Gausi lietuviškoji publika Čikagoje, 
pasigėrėjusi Religiniu koncertu, Poe
zijos dienomis, Premijų švente, operos 
"Lietuviai" gražiu spektakliu, porą 
dienų atsikvėpusi, gegužės 22 d. vėl 
skuba i Marijos aukštosios mokyklos 
auditoriją, kur vakare vyksta Lietuvos 
operos ir baleto teatro baleto artistų 
spektaklis.

Lietuvos Respublikos operos ir 
baleto teatro baleto artistų grupė 
Čikagon atvyko drauge su kitais 
menininkais ir dalyvavo operos "Lie
tuviai” pastatyme, kur labai įspūdin
gai atliko baletui skirtas partijas. Ir 
šokėjai - artistai ne eiliniai, bet, 
atrodo, bene patys geriausi. Štai jų 
pavardės: Loreta Bartusevičiūtė, 
Aušra Gineitytė, Jonas Katakinas, 
Petras Skirmantas, Edvardas Smala
kys, Eglė Špokaitė, Jolanta Valeikaitė 
ir baletmeisteris Vytautas Brazdilis.

išeivijos lietuvių scenoje baletas - 
retenybė, o gal iš viso jo neturėjome, 
tad šis baleto spektaklis susilaukė vėl 
daug žmonių ir pripildė erdvią Marijos 
aukštosios mokyklos auditoriją.

Diena ir vakaras pasitaikė tikrai 
karštoki, todėl svečiams šiluma buvo

TĖVIŠKAS PADANGĖJE Rašo Salomėja Ciciskina

ŽEMAIČIUI PAKLUSO 
DAMASKO PLIENAS

Archeologai šiaurės vakarų Lietu
voje, Gintališkės piliakalnyje, aptiko 
X-XI amžiaus vietinės gamybos ieti
galių, kalavijo liekanų, nukaltų iš 
Damasko plieno juostelių. Taigi, 
žemaičiai dar anuomet pasirodė esą 
ne prastesni meistrai už Damaske ir 
Persijoje garsėjusius kalvius. Gaila, 
bet istorija neužfiksavo, kas tais 
laikais puoselėjo Damasko plieno 
meistrus. Tačiau šių dienų kalvio 
pavardę žino ne tik žemaičių kraštas, 
bet ir nuovokusis pasaulis. Tai 
Algirdas Stankus nuo Viekšnių, gimęs 
ir augęs prie kalvės žaizdro. Sunkiai 
nusakomas potraukis šaltam ir 
atrodytų nepaklusniam metalui 
paveldėtas iš tėvo - garsaus 
Žemaitijoje kalvio. Na. o Algirdas 
šiandien yra Vokietijos ir Suomijos, 
Estijos ir Didžiosios Britanijos kalvių 
sąjungos garbės narys. Yra ne todėl, 
kad žemaitis, bet kad nagingas, kad 
pats atskleidė Damasko plieno 
gamybos paslaptį, atskleidė jau 
būdamas subrendęs vyras.

Kadangi tokių kalvių pasaulyje vos 
keli, Algirdas Stankus nuolatos 
kviečiamas į kalvių kongresus kitose 
šalyse. Kviečiamas su savo darbais ir 
savo patirtimi. Bet ne visur Algirdas 
suspėja. Ir ne dėl savo nerangumo - 
vis dar esame priklausomi nuo 
Kremliaus nuotaikų, todėl ir 
pasitaiko, kad kvietimas, sakysim, 
atvykti į Pasaulio kalvių kongresą 
Achene, Vokietijoje, ateina tada, kaip 
buvo šį pavasarį, kai kongreso dalyviai 
jau važiuoja namo. Tačiau Algirdas 
nebūtų žemaitis, kad nusimintų. 
Kiekvienai išvykai, kiekvienam 
susitikimui su savo polinkių žmonėmis 
jis kruopščiai rengiasi, nukala įdomių 
dirbinių. Štai ir į Acheną manė 
nuvešiąs metrinę stelą, kurioje 
Damasko plieno raštais akį traukia 
senovės karių figūros, ietys. Kaip 
gyvos ant sienos šviečia nukaltos 
saulutės, metalinės gėlių vazos, tarsi 
"Mūsų Pastogė" Nr.34 1991.8.26
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neįprasta ir scenoje šokėjus stipriai 
vargino. Tačiau profesionalai baleto 
artistai tas kliūtis sėkmingai įveikė ir 
publikai pateikė nuostabiai gražų 
spektaklį.

Spektaklis prasidėjo P. Čaikovskio 
adagio iš baleto "Gulbių ežeras". 
Šoko Jolanta Valeikaitė ir Petras 
Skirmantas.

Lyg maloniai atvangai scenon 
išeina medinių pučiamųjų kvintetas: 
Valentinas Kazlauskas ■■■ fleita, Vidu
tis Lubauskas - obojus, Rimas 
Ramanauskas - klarnetas, Rimas 
Šimkūnas - voltorna ir Alfonsas 
Smetona fagotas ir atlieka J. 
Pakalnio parafraze baleto "Sužadė
tinė” temomis.

Toliau seka F. Šopeno "Preliudas", 
šoka Aušra Gineitytė ..palyd a Monigir- 
do Motekaičio .

L. Delibes, pas de deux iš baleto 
"Kopelija" atlieka Eglė Šapokaitė ir 
Edvardas Smalakys.

H. Levenschold pas de deux iš 
"Silfidė" atliko Loreta Bartusevičiūtė 
ir Jonas Katakinas. Pirmąją baleto 
koncerto dalį baigia P. Čaikovskio pas 

permatomi gėlių lapai ir žie'dai, 
stilizuoti ornamentai, ■ net atsižiūrėti 
sunku.

Algirdas Stankus yra baigęs Telšių 
meno mokyklą, tačiau ir ten jis 
negirdėjo, kad iš Damasko plieno butų 
galima gaminti papuošalus. O juk 
kadaise rytiečiai Damasko plieno 
šarvus puošdavo Damasko raštais. Ko 
dėl gi nepamėginti mums, lietuviams?

Tačiau ne tik taikomoji dailė žavi 
Algirdą Stankų. Jam įdomus pats 
plieno gavybos procesas. Jis mano, 
kad tinkamiausia tam yra balų rūda. 
Neatsisako jis ir vieną kitą .lyg ir 
neromantišką darbą atlikti, štai 
Artilerijos muziejuje yra Algirdo 
Stankaus nukalta senovės kalavijo 
kopija. įsiklausykite, kaip skamba, 
kaltos vijos! Kaip tiksliai musų 
protėviai pavadino. Kaip gerai, kad 
kietas žemaitis prisiminė, ką musų 
protėviai mokėjo ir kuo garsėjo.

BUTU NUŠOVĘS
Jiedu važiavo atostogauti. Laimei 

ar nelaimei, tėvams palikę savo dviejų 
metukų dar nesulaukusią dukrelę 
Aistę. Ar ji prisimins savo tėvelio 
Aivaro ir mamytės Daivos rankas, 
veido bruožus, ar tokio amžiaus 
vaikas gali ką nors atsiminti? Nebent

Daiva ir Aivaras Mumai su dukrele. Jie 
lamingi sutiko 1991 - sius metus.

(Iš "Lietuvos ryto") 
Pusi. 4

de deux iš baleto "Miegančioji 
gražuolė". Šoko Jolanta Valeikaitė ir 
Petras Skirmantas. Publika audringai 
plojo. Girdimi balsai: "žavėtina, 
puiku, tai retas koncertas"...

Antroji koncerto dalis pradedama 
G. Mahler "Pieta". Gražus kūrinys 
primena Vatikane matytą "pietą", tik 
šiuo atveju gyvą, šauniai atliekamą 
Loretos Bartusevičiūtės ir Jono Kata
kino.

ir vėl minutėlei atvangos styginis 
kvartetas: Angelė Litvaitytė - pirmas 
smuikas, Nijolė Kižienė - antras 
smuikas, Zita Armonienė altas ir 
Vita Stanionytė atlieka G. Kuprevi
čiaus dvi pjeses styginiam kvartetui. 
Scenon sugrįžta Jolanta Valeikaitė ir 
Petras Skirmantas, kur atlieka A. 
Adam pas de deux iš baleto "Žizel". 
Jonas Katakinas atlieka L. Minkaus 
variaciją iš baleto "Pachita".. Aušra 
Gineitytė šoka C. Saint-Saens "Gul
bė", šokiui violončele akomapnuoja 
Vita Stanionytė ir arfa Palmira 
Skripkauskienė.

Koncertui artėjant į pabaigą, dar 
kartą gėrimės A. Remesa "Pjese", 
atliekama varinių pučiamųjų kvinte
tui: Mindaugas Kumpys - pirma 
trompetė, Židrūnas Ramašauskas - 
antra trompetė, Andrius Lašauskas - 
voltorna, Leonidas Daujotas - trom
bonas ir Gintautas Guobys - tūba.

Štai ir koncerto pabaiga. Koncertas 
baigiamas L. Minkaus pas de deux iš 

tik tai, ką pasakos seneliai, ką bus 
rašę laikraščiai apie tą birželio 18 - 
sios rytą.

Ginkluotas kareivis Lietuvos 
keliuose ne naujiena. Kol kas jie čia 
viešpačiai. Keista, kad ne vienas tą 
ankstyvą rytą Klaipėda - Palanga 
keliu važiavęs automobilis nepakluso 
ginkluotam kareiviui -• lėkė ir pralėkė. 
O Aivaras Mumas, jūrininkas, sustojo 
ir, užuot išlipęs iš automobilio ir 
palikęs raktelius, kaip buvo 
reikalaujama, atsilenkė kišeninį peilį. 
Peiliu prieš automatą? Gal todėl, kad 
buvome mokomi į smurtą atsakyti 
smurtu? Tada sutratėjo automatas 
vairuotojas susmuko. Siaubo apimta, iš 
automobilio šoko moteris, sėdėjusi 
šalia. Kareivis sakosi taikęs jai į kojas, 
kad nepabėgtų, bet ji kažkodėl 
pasilenkė, ir... krito negyva.

Tada ginkluotas žudikas įsėdo į 
automobilį, užtaisė naujais šoviniais 
apkabą jis turėjo pustrečio šimto 
šovinių! ■ apžiurėjo mašinoje sudėtus 
daiktus, suskaičiavo pinigus, pavartė 
dokumentus. - tvarka! Ir nuvažiavo 
Kauno link. Pakeliui už penkis rublius 
nusipirko kelis litrus benzino iš 
šalikelėje stovėjusių automobilių
vairuotojų.

Gaudynės prasidėjo Kauno 
prieigose. "Fordas" lėkė 140
kilometrų greičiu. Ir tik
"Folksvagenas" galėjo jį pavyti. Ir 
pavijo. Palikęs automobilį ir 
automatą, banditas mėgino bėgti, nė 
nesistengdamas priešintis. Vėliau 
prokuratūros tardytojui Aleksandas 
Tolkačiovas, 19 metų TSRS pasienio 
kariuomenės kareivis, pasakys, jog 
ginklą pasiėmė tik pagąsdinimui, jei 
kokia mašina stabdoma nestotų. Ir į 
"Fordą" butų nešovęs, jei tasai būtų 
pravažiavęs pro šalį...

Kol kas vyksta tardymas, dirba 
psichiatrai, o mažylė Aistė laukia- 
nesulaukia sugrįžtančios mamytės. 
Tik svetimi dėdės ir tetos atneša 
dovanų, štai neseniai iš Vupertalio į 
Klaipėdą didelę labdaros siuntą 

•baleto "Don Kichotas". Šoka Loreta 
Bartusevičiūtė, Edvardas Smalakys ir 
variaciją atlieka Eglė Šapokaitė. 
Audringi aplodismentai palydi progra
mos atlikėjus. į sceną nešamos gėlės, 
sveikinimai, padėkos. Publika atsisto
jusi ilgai ploja, tuo išreikšdama 
džiaugsmą ir dėkingumą už tikrai ne
paprastai gražų baleto koncertą.

Šiame reportaže išvardinau atlikė
jus ir atliktus kūrinius. Išvardinau 
tam, kad liktų istorijai, nes išeivijos 
gyvenime gal pirmas toks atvejis.

Baleto spektaklis buvo darniai 
įjungtas į Lietuvių muzikos šventės 
eigą ir praturtino šiaip jau labai 
įspūdingą šventės renginių eigą.

Kaip žinia, baleto artistai dalyvavo 
dviejuose operos " Lietuviai" spektak
liuose.

Esu eilinis žiūrovas, tad vertinti 
baleto šokėjus meniniu požiūriu ne
drįstu. Tik tiek galiu pasakyti, kad tai 
šaunus profesionalai, suteikę žiūro
vams nuostabiai gražių akimirkų, 
kurių lietuvių scenoje nepasitaiko.

O galgi kada ir vėl jų sulauksime 
Amerikoje. Juk laikai keičiasi, sąlygos 
taip pat, tad kai sutvirtės Lietuva 
nepriklausomu gyvenimu, finansais ir 
su išeivijos pagalba gal ir vėl 
sulauksime Lietuvos Respublikos ope
ros ir baleto teatro Amerikoje.

Teišsipildo viltys.

atlydėjęs Norbertas Schimanietzas 
banke atidarė našlaitės vardu 
sąskaitą. Ačiū, gerieji žmonės!

Vilnius.. j.991.8.6

SVEIKINAME VIEŠNIA

Žurn. Salomėja Čičlškina

Rugsėjo 16 dieną į Sydnėjų atskrido 
labai maloni viešnia iš Tėvynės ir 
"Mūsų Pastogės" bendradarbė Salo 
mėja Diglytė - Čičlškina. Čia ji žada 
susipažinti su Australija ir jos 
lietuviais.

iš profesijos Salomėja Čičlškina yra 
žurnalistė, dirba Vaikų ir jaunimo 
literatūros leidyklos vyresniąja re
daktore, tačiau bendradarbiauja ir 
daugelyje Lietuvos žurnalų bei leidi
nių. Jos gabi plunksna taikina ir 
užsienio lietuvių spaudai.

Tikime, kad su viešnia teks dar ne 
kartą pabendrauti ir linkime jai 
sėkimingos viešnagės kengūrų žemė
je.

"Mūsų Pastogės"
redakcija
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PRISIMENAME RAŠYTOJA ANTANĄ SKIRKĄ
i§

TRUMPAI
( Mirties Iš VISUR

Antanas Skirka buvo žmogus kaip 
tvirtas ąžuolas. Aukšto ūgio, tiesus ir 
lieknas, karininkiškos išvaizdos. į 
pasaulį žvelgė šviesiom akim ir 
šypsojosi gerai savo vertę žinančio 
suvalkiečio šypsena. Žmonių tarpe jis 
patraukdavo akį ir sukeldavo kituose 
pasitikėjimo jausmą, dėl to visose 
organizacijose, kurioms jis priklausė, 
jį rinkdavo į vadovaujančias vietas.

Šių metų rugpjūčio 7 dieną suėjo 
penkeri metai nuo jo mirties. Šios 
sukakties proga prisimename jį, kaip 
žmogų, visomis savo jėgomis ir 
talentais tarnavusį Lietuvai. Visai dar 
jaunas iš Veiverių progimnazijos 
trečiosios klasės savanoriu jis įstojo į 
Lietuvos kariuomenę ir joje įvairiuose 
postuose ištarnavo iki musų kariuo
menės likvidacijos 1940 metais. Jis 
mėgo ginklą, drausmę ir tvarką, mėgo 
kariškus dalykus. Savo darbu kariuo
menėje jis tarnavo Lietuvai. Mylėjo 
laisvą, nepriklausomą Lietuvą. Mylėjo 
ją meile nesuvaldoma, šventa. Ka
riauti jam niekur neteko, bet pareigą 
tautos laisvę ginti jis jautė labiau, 
negu politiniai ir kariniai Lietuvos 
vadai. įsakymą nesipriešinti jis išgy
veno kaip žaizdą, padarytą jo karinei 
priesaikai ir jo asmeninei garbei, 
įsipareigojimas laisvei jam buvo 
dvasinė būtinybė ir iš to patriotinio 
sąžiningumo kilo visa jo tautinė veikia 
ir darbai Lietuvos laisvės reikalui. 
Nemokėjo jis nusilenkti okupantams. 
Buvo suimtas ir kalinamas Marijampo
lės kalėjime, tardomas, kankinamas, 
alinamas mažu maisto kiekiu. Komu
nistai laikė jį labai svarbiu pogrindžio 
vadu, iš kalėjimo išsilaužė vokiečių 
rusų karui prasidėjus.

Atradęs savyje Kūrėjo duotą lite
ratūrinį talentą, Antanas Skirka su 
didele ištverme ir nepailstančiu darb
štumu stengėsi jį išvystyti ir realizuo
ti, kad reikšmingiau galėtų tarnauti 
lietuvių tautai, net ir būdamas nuo 
gimtosios žemės toli. Savo miegama-

IŠ KAIMYNŲ LENKŲ SPAUDOS
Birželio mėnesio 22 dienos lenkų 

žurnalas "Tygodnik Polski" Nr.24 
rašo, kad popiežius Jonas Paulius II 
paskyrė 22 naujus kardinolus: Argen
tinai, Austrijai. Prancūzijai, Vokieti
jai, Italijai, Amerikai, Irlandijai ir 
kitur. Iškilmės ir kardinoliškų insigni
jų įteikimas vyko birželio 22 dieną. 
Tuo pačiu metu popiežius paskelbė, 
kad kardinolas "In Pectore", kurį jis 
paskyrė prieš dvylika metų yra. 
kinietis, komunistinės Kinijos valdžios 
kalintas virš trisdešimties metų. Šis 
kardinolas yra 89 metų amžiaus 
Ignacy Gong Pinmci, kažkada buvęs 
Šanchajaus ordinaru.

'Wiadomosci Polskie" Nr. 24, bir
želio mėnesio 17 dienos laidoje rašo, 
kad Lomžos katedroje popiežius 
susitiko su lietuviais. Dalis pamaldų 
vyko lietuvių kalba. Popiežius dalį 
maldų skaitė lietuviškai ir pasakė, kad 
šią kalbą jis išmoksiąs prieš atvažiuo
damas į Lietuvą. Popiežių apsilankyti 
Lietuvoje pakvietė kardinolas Vin
centas Sladkevičius.

*
Ten pat rašoma, kad Vilniuje ir 

Vilniaus krašte šiuo metu veikia 54 
lenkiškos priešmokyklinio amžiaus 
vaikų grupės, Vilniaus rajone - 40,

5— Oi o sukaktyje)

Rašytojas Antanas Skirka.

jame jis laikė karinį šautuvą kaip 
praeities relikviją. Studijos kambaryje 
buvo rašomoji mašinėlė - naujas darbo 
įrankis. Lietuvos išsilaisvinimo karas 
dar nebuvo jam pasibaigęs. Rusiškos 
taikos jis nepriėmė. Tokioje padėtyje 
su plunksna ir rašomąja mašinėle jis 
galėjo daugiau atsiekti, negu su 
šautuvu.

Jo dvasia visa buvo pasinėrusi 
Lietuvoje. Ten buvo jo tikrasis 
gyvenimas, jo dingusi laimė, jo 
gražiausi atsiminimai, jo žmogiškosios 
būties tvirčiausi pamatai. Visomis 
savo esaties ir jautimo šaknimis giliai 
įaugęs į gimtąją žemę, visas savo 
mintis perleisdamas per nuskaidrinan
čios nostalgijos prizmę, A. Skirka savo 
kūrybai šaltinių ieškojo praeityje, 
istorijos pėdsakuose ir Lietuvos žmo
nių, Sūduvos gyventojų, dvasiniame 
klimate. Jis aprašinėjo tėvų ir 
protėvių garbinguosius žygius, užtik
rinusius Tėvynės laisvę ir laimę, 
norėdamas stiprinti lietuvių dvasią. 
Lietuvio nepaprastame prisirišime 
prie savo krašto ir sugebėjime gyventi 
glaudžioje vienybėje su jį supančia 
tėviškės gamta, galėjime vidine, 
jautria dvasios ausimi girdėti paslap
tingą žemės balsą, mokėjime širdimi

Šalčininkų rajone - 25, Trakų rajone - 
5, Širvintų ir Švenčionių rajonuose 
po 1.

"Wiadomosci Polskie" Nr.23 taip 
pat. rašoma kiek sovietijoje ir Lietu
voje yra leidžiama periodinių leidinių 
lenkų kalba.

"Kurier Wllenski" - vienintelis 
dienraštis Lietuvoje einantis lenkui? 
Izolkn Dr» cniiolnl

§

$

§

§

kalba. . Po sausio
mėnesio 13 dienos spaudos rūmų 
užpuolimo, dienraštį reikėjo sumažinti 
iki 4 puslapių. Šis dienraštis, be 
Lietuvos, dar aptarnauja lenkusį 
Gudijoje, Ukrainoje ir Rusijoje.

"Magazin Wilenski" - dvisavaitinis, 
30 psl. leidinys, einąs nuo 1989 metų 
gruodžio mėnesio.

"Znad Wilii" - privatus dvisavaiti
nis lenkų atstovo prie Lietuvos 
Parlamento, 8 psl. leidinys eina nuo § 
1989 metų gruodžio mėnesio. §

"Nasza Gazeta" - dvisavaitinis,, § 
oficialus lenkų, gyvenančių Lietuvoje § 
organas. ?

"Ojczyzna" - šis leidinys bus « 
leidžiamas Šalčininkuose.

Baltgudijoje leidžiami:
"Glos Znad Niemna" - nuo 

metų sausio mėnesio pavadintas | 
"Pismo Zw:ązku Polakuw na Bialo- i 
rusi". §

i

I
1991.1

f 
jausti gamtos gydančią, ugdančią ir > 
globojančią galią, Skirka matė lie- | 
tuvių tautos išlikimo užtikrinimą. 
Savo kūriniuose jis reiškė pagarbą 
religijai ir amžiais jos įtakoje sukur
toms tautos tradicijoms, kurios išugdo 
tvirtabudžius žmones, kilnias, taurias 
asmenybes, nors kartais dėvinčias tik 
kaimiečio rūbus. Tikėjimas jam buvo 
dvasinio atgimimo jėga, padedanti ... 
suklupusiam prisikelti, sustiprėti dva- , | vadovybė, 
šioje ir eiti garbingais gyvenimo 
keliais. Sūduvos krašto legendose, 
vaizduote apžvelgdamas mūsų tautos 
proistorės panoramas, jose ieškojo 
kilnių, didžiadvasiškų asmenybių su 
gražiausiais lietuviško būdo bruožais: 
tikėjimu dievų valia, tautos papročių 
branginimu, narsumu ir pasiaukojimu 
savo krašto laisvės ir gerovės sieki
muose. Vos pravėrus praeities duris, 
jam atsiverdavo kūrybos šaltiniai ir jis 
su grakščiu susižavėjimu pasakodavo 
savo knygose apie gimtinę, apie 
Sūduvos krašto apylinkes ir apie per 
jas tekėjusią kartais ramią ir tyrą, 
kartais audringą ir drumstą istorijos 
srovę; vaizduodavo įvykius ir žmones § 
idealistinėje šviesoje, kad jo piešiami § 
praėjusių dienų Lietuvos vaizdai t . , . , ...
skatintų išeivijos lietuvių tautinę | Jokl”s P^okacijos vymškis nudurė <N poliui e»r» minrinm miontrA roAm 
ištvermę ir stiprybę. Savo kūrybą s 
atremdamas į tikrovinę medžiagą, A. 
Skirka iškėlė ir aprašė daug etnogra
finių ir istorinių Sūduvos krašto 
bruožų.

Gyvendamas didžiausiame nutolime 
nuo Lietuvos, savo dvasinėje vienat
vėje jis atgimdė tėvynės vaizdus, kad 
jais, kaip skydu, pats prisidengtų ir 
apsisaugotų nuo svetimos australiškos 
aplinkumos įkyrumo ir, kad kiekvieno 
jo knygas skaitančio širdyje pakursty
tų GIMTOSIOS ŽEMES, kaip prarasto 
rojaus ilgesį. Paliko jis septynias savo 
kūrybos knygas. Dalis jų išleistos 
mažu tiražu savilaidos būdu.

J. A. Jūragis

"Ziemia Lidzka", leidžiamas Lidoje 
nuo 1990 metų.

Ukrainoje leidžiama dvisavaitinė 
'Gazeta Lwowska". Be to, Žitomire 
leidžiamas biuletenis vietos lenkų 
reikalams.

Biuletenis lenkų kalba leidžiamas 
Maskvoje ir, girdėti, kad toks išeis 
Latvijoje..

Taigi, lenkai daug veržlesni už mus!

Surinko B. J.

Vienoje iš Jugoslavijos Federacinės 
respublikos sričių Makedonijoje rug
sėjo 8 dieną įvyks gyventojų apklausa 
dėl respublikos nepriklausomybės pa
skelbimo. Makedonijos respublikos 
prezidentas pareiškė, kad respublika 
pasitrauks iš Jugoslavijos, jeigu tai 
pavyktų Slovėnijai Ir Kroatijai.

Per karą Kuveite Irako kariuomenė 
buvo uždegusi daugiau kaip šešis 
šimtus naftos gręžinių, iš jų du šimtai 
septyniasdešimt keturi jau užgesinti.

*
Pietų Afrikos vyriausybė priėmė 

Jungtinių Tautų pasiūlymą suteikti 
visuotinę amnestiją dėl politinių 
nusikaltimų grįžtantiems egzilams, 
kurių užsienyje šiuo metu priskaičiuo
jama iki 40 tūkstančių.

§

§ 
§ 
i
§ 
§

Pasinaudodami Sovietų Sąjungos 
prezidento Michailo Gorbačiovo atos
togomis Kryme, reformų priešininkai 
vyriausybėje pašalino Jį iš prezidento 
pareigų, įvesdami valstybėje ypatin
gąjį stovį šešiems mėnesiams.

Sovietų Sąjungos prezidentu pasis
kelbė ligšiolinis viceprezidentas Ge- 

§ nadij Janajev. Jį remia KGB ir karinė

§

f

*
Rusijos Federacinės respublikos 

prezidentas Borisas Jelcinas paskelbė 
visuotinį streiką valstybėje, reikalau
jantį M. Gorbačiovo grąžinimo Ir 
konstitucinės valdžios atstatymo.

§
§

Sovietų kariuomenės tankai apsupo 
Maskvos miesto centrą. Sovietai 
užėmė Lietuvos (Kauno) ir Latvijos 
televizijos stotis, telefoną ir telegra
fą uždarė nepriklausomus lakraščius 
Rusijoje.

Rugpjūčio 17 dieną Australijos ir 
ypač Sydnėjaus gyventojus sukrėtė 
žinia apie masines žudynes Strathfiel- 
do priemiesčio centrinėje aikštėje. Be 

§

I 
§

peiliu ar mirtinai nušovė šešis žmones, 
sužeidė septynis, pagaliau paskutiniu 
šūviu nusišovė pats.

Vis labiau imama reikalauti, kad 
būtų sugriežtintos ginklų įsigijimo 
taisyklės N.S.W. valstijoje ir visiškai 
uždraustas grynai karinio tipo auto
matinių ginklų pardavinėjimas.

Italijos vyriausybė klasta grąžino 
apie tūkstantį albanų atgal į Albaniją, 
prižadėdama jiems teisę pasilikti 
Italijoje ir apsimesdama, kad lėktuvas 
nuskraidins juos į šiaurinę Italiją. 
Lėktuvai su bėgliais nusileido Albani
joje.

§

s 
§ 
§

§

§
§ 
§ 
§
f

*
Kroatijoje visiškai suiro paliaubos 

jau ir iki šiol nuolat pažeidinėjamos. 
Serbų generolų vadovaujama, Jugo
slavijos kariuomenė vis smarkiau 
puola kroatų pozicijas, norėdama 
visas ginčijamas sritis perduoti serbų 
tautinių mažumų partizaniniams dali
niams.

§
§

§
§

§

Popiežius Jonas Paulius II savo 
vizito Vengrijoje metu kreipėsi į 
gausiai iš Kroatijos atvykusius maldi
ninkus, remdamas jų teisę į savo 
respublikos savarnakiškumo ap
sisprendimą. Popiežius reikalavo 
tarptautinio įsikišimo ir tarpininkavi
mo, etninius konfliktus išsprendžiant 
taikingai.

Mirčiai nuteisto Ivano Demjaniuko 
advokatas pareikalavo iš Izraelio 
aukščiausio teismo paleisti jį iš 
kalėjimo, pasiremiant naujai pristaty
tais įrodymais, kad I. Demjaniukas 
nebuvo Treblinkos sargybiniu "Jonu 
žiauriuoju".

Teismas advokato reikalavimą at
metė, tačiau gruodžio mėnesį paskyrė 
tęsti apeliacinės bylos svarstymą.

Rugpjūčio 14 dieną Taškente pen
kios daugiausiai musulmonų apgyven
tos Sovietų Sąjungos respublikos 
pasirašė tarpusavio prekybos sutartį, 
tikėdamosi tuo išvengti Kremliaus 
tarpininkavimo. į šį centrinės Azijos 
ekonominį bloką įeina Kazachstanas, 
Uzbekistanas, Kirgizija, Tadžikista
nas ir Turkmėnija. .
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^SPORTAS
ŽAIDYNĖS ATIDARYTOS

Antanas Laukaitis
Liepos 27 dieną tame pačiame, kaip 

ir 1938 metais Tautinėje Lietuvos 
olimpiadoje, stadione susirinko sporti
ninkai i IV pasaulio lietuvių sporto 
žaidynes. Tik ši kartą jų susirinko jau 
kone dvigubai daugiau, nei prieš 
penkiasdešimt trejus metus. Sulėkė jie 
iš Argentinos, Australijos, Baltarusi
jos, Brazilijos, Čilės, Estijos, Gruzijos, 
JAV, Kanados, Latvijos, Mažosios 
Lietuvos, Prancūzijos, Rusijos, Urug 
vajaus, Vokietijos ir pats didžiausias

Žaidynių atidarymo metu nešama olimpinė vėliava.
Nuotrauka Marijos Atkinson

skaičius - iš Lietuvos. Šventė prasidė
jo Kauno Arkikatedroje; Bazilikoje, 
kur šventas Mišias koncelebravo 
kardinolas V. Sladkevičius. Sveikinant 
sportininkus, kardinolas pasakė, kad 
"susirinkome iš abipus Atlanto, kad 
skelbtume visam pasauliui, jog esame 
gyva tauta, verta nepriklausomybės ir 
laisvės". Pagrindini šventės atidarymo 
mišių pamokslą pasakė monsinjoras A. 
Svarinskas, kuris matė 1938 metų 
olimpiadą ir ją palygino su dabartine. 
Arkikatedra tą dieną buvo pilnutėlė 
žmonių, minios stovėjo ir lauke. 
Vėliau monsinjoras A. Svarinskas 
kartu su visa kilometrine sportininkų 
eisena žygiavo iki paties Ąžuolyno 
stadiono, kur vyko atidarymo iškilmės.

Lygiai antrų valandą žaidynių 
dalyviai iš Rotušės aikštės pradėjo 
žygiuoti j stadioną. Šiame žygyje 
dalyvavo 3.600 sportininkų. 0, oras, 
oras - tiesiog dieviškas! Pati saulė 
tarytum šypsojosi visiems Kauno 
senamiesčiu ir Laisvės alėja, vėliau 
Parodos kalnu žygiuojantiems link 
Ąžuolyno. Ir visai be reikalo buvo 
baimintasi, kad nebūtų taip, kaip 
pernai per Dainų šventę, kai visiems 
teko stebėti renginius su lietsargiais 
virš galvų. Tiesa, vieną dieną prieš 
generalinę repeticiją nulijo smagus 
lietutis, bet per šventes ne vienas 
Juokėsi, kad čia mes iš Australijos tiek 
saulės atvežėm.

Eisena, begaliu? eisena, žmonių 
jūra nuo pat Rotušės iki stadiono. 
Einant per Laisvės alėją abiejose 
gatvės pusėse šalikelės sausakimšai 
prlsipildžiusios žmonių, kurie visą 
laiką plojo sportininkams, dainavo, 

metė gėles, linkėjo laimės. 0 ir mes 
atsidėkodami mojom visiems ir šaukė
me: "Lietuvai Lietuvai" Kiekvienos 
delegacijos priekyje buvo nešamos tos 
valstybės vėliavos ir lentelė su užrašu 
iš kurios šalies esame. Galime 
pasidžiaugti - žurnalistų nuomone, 
Australijos delegacija žygiavo tvar
kingiausiai ir gražiausiai apsirengę 
tarp visų kitų delegacijų. Pakeliui j 
stadioną buvo sustota prie Vytauto 
Didžiojo paminklo ir Nežinomo karei

vio kapo, kur padėjome gėles. Prie 
l.aisvės paminklo būrys bėgikų atnešė 
žaidynių ugnį, kuri beveik keturis 
mėnesius keliavo aplink visą Lietuvą 
ir, skambant" Kur bėga Šešupė"', buvo 
perduota pačiam populiariausiam šio 
dešimtmečio Lietuvos sportininkui 
Šarūnui Marčiulioniui, kuris kartu su 
buvusiu olimpiniu čempionu Modestu 
Paulausku atnešė ją į stadioną.

Stebint tą didelę masę žmonių, 
atėjusių palydėti sportininkus 1 sta
dioną ir pripildžiusių visas Kauno 
gatves, uždarytas judėjimui, manau, 
kad namuose liko tik ligoniai ir visai 
seneliai. Kaip sakė vietiniai gyvento
jai, tai buvo panašu | Baltijos kelią. 
Visą kelią eiseną lydėjo liaudies 
folkloro ansamblių muzika, orkestrai 
ir dainos. O prie įgulos bažnyčios 
grakščios merginos šoko labai gražius 
ir gracingus šokius.

Pagaliau pasiekėme Kauno Ąžuoly
no stadioną. Čia jau susirinko per 
13.000 žiūrovų. Tiek tik vietų, o 
bilietų jau seniai nebuvo galima gauti. 
Suskambo varpai visai Lietuvai. į 
stadiono vidurį išbėgo 250 vaikų ir 
stadiono vejoje padarė olimpinius 
žiedus, o ratų viduryje jaunos šokėjos 
atliko gimnastikos pratimus. Mergai
tėms pabaigus, pučiamųjų orkestras 
didingai užgrojo "Pasveikinimo” mar
šą. Po maršo suskambo "Kur bėga 
Šešupė”, sujaudinusi visus, daugelis ir 
ašarą nubraukė nuo skruostų. Tuo 
metu stadionan įėjo šokėjai ir besiri
kiuodami sudarė Lietuvos žemėlapio 
kontūrus su užrašu viduryje "Lietu
va". Tai buvo tiesiog neišpasakytai 
gražus vaizdas! Po to sujudėjo 

žaidynių dalyvių paradas. Jį vedė 
baltais švarkais vilkintys žaidynių 
organizacinio komiteto nariai', paskui 
juos ėjo Lietuvos sporto veteranų 
būrys. Nors ir metų naštos slegiami, 
jie išdidžiai galvas pakėlę žengė, 
prisimindami jaunystės dienas. Paskui 
veteranus pražygiavo abėcėlės tvarka 
išsirikiavę pasaulio valstybių delega 
cijos - sportininkai ir jų vadovai. 
Australijos lietuviai sportininkai prie
kyje nešė Australijos lentelę, vėliavą 
ir dar vieną vėliavą su kengūra, kuri 
sukėlė daug smagaus juoko. Nesigirsiu 
pasakęs, kad musų sportininkai susi
laukė labai karštų ir ilgų ovacijų. 
Musų vadovai vilkėjo turėtomis žalio
mis uniformomis ir sportininkai su 
savo naujomis tikrai atrodė labai 
tvarkingai ir gražiai. Tūkstantinė 
minia negailėjo plojimų. Mums praei 
nant visą laiką girdėjome šaukiant 
"Australijai", mes atsakydavom šūks
niu "Lietuva!" Lydint orkeštrui; apėję 
aplink visą stadioną, suėjome į vejos 
vidurį, visas vėliavas palikę specialiai 
tam įrengtoje vietoje prie vartų.

Visiems suėjus, ceremonijų prane
šėjas pasveikino žodžiais: "Tėvynė 
čia, o mes Tauta Tėvynės". į stadioną 
sportininkai įnešė šių žaidynių vėlia
vą, kuri Kartu su Tautinio olimpinio 
komiteto ir Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynių bei' Lietuvos trispalve buvo 
nuneštos prie stiebų. Ceremonijos 
metu tarp kitų turėjo būti iškelta ir 
Pirmosios tautinės olimpiados vėliava, 
tačiau muziejus Jos neišdavė, bijoda 
mas, kad vėliavai kas nenutiktų blogo. 
Lietuvos sporto čempionas V. Pipiras 
perskaitė šventės priesaiką. Po to, 
plojimų audros sutiktas, žodį tarė 
Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas 
V. Landsbergis. Jis pasveikino visus, 
džiaugdamasis, kad su visais jis 
kalbasi kaip Lietuvos pilietis. Pasaulio 
lietuvių žaidynės vyksta Lietuvoje ir 
niekas jau neuždraus rengti mums jas 
kada norėsime. Giedant Lietuvos 
himną, buvo pakeltos visos šventės 
vėliavos. Plojimų audrai vėl sudrebi 
nūs stadioną, Šarūnas Marčiulionis 
įbėgo su olimpine ugnimi, ją perduoda 
Modestui Paulauskui ir jis, perbėgęs 
pusę stadiono, uždega olimpinį 
aukurą. Aukuro ugniai suliepsnojus, į 
dangų pakyla daugybė taikos pasiun
tinių, baltų balandžių. Atidarymo 
kalbą sako Organizacinio žaidynių 
komiteto pirmininkas R. Ozolas, 
paskelbdamas žaidynes oficialiai ati
darytomis. Virš stadionio skrenda trys 
lėktuvai, pilotuojami E. Raubicko, A. 
Clbanausko lt S. Norvilo, deinontruo- 
jamas aukštasis pilotažas su mirties 
kilpomis ir kitais pavojingais deriniais. 
Sportininkų delegacijos aikštę užlel 
džia šokėjams. Šokėjai sukasi lietuvių 
liaudies šoklų judesy, mirga tautinių 

Australijos lietuviai IV pasaulio lietuvių sporto žaidynėse.
Nuotrauka Marijos Atkinson

drabužių spalvos. Po to buvęs 
ilgametis neprlkląusbmos Lietuvos 
futbolo rinktinės Žaidėjas D. Ilgūnas. 
sveikina visus ir pakviečia tylos 
minute pagerbti visus žuvusius ir 
mirusius Lietuvos sportininkus. Šokė
jai su žvakutėmis aikštėje padaro 
kryžių ir priklaupia. Rimties minutei 
praėjus, operos solistas Virgilijus 
Noreika uždainuoja "Kur bakūžė 
samanota". Jis primena, kad jo 
mokytojas didysis Kipras Petrauskas 
mėgęs dainuoti šią dainą ir Ją tada visi 
mokėję. Galingas solisto balsas 
skrenda per stadioną, smelkiasi į 
pačias giliausias širdies vietas. Tada 
aikštėn Išbėga patys jauniausieji 
Kauno gimnastai, vėliau vyresni. Savo 
patriotines eiles skaito aktorius 
Kęstutis Genys. Žodį taria Kauno 
miesto meras V. Člurinskas, visiems 
padėkodamas už įdėtą darbą ir 
linkėdamas sportininkams pačios ge
riausios sėkmės. Dainuoja choras, 
groja kaimo kapela, o sportininkai ir 
šokėjai, kiti programos dalyviai drau
giškai susikibę pradeda šokti tautinius 
lietuvių šokius stadiono viduryje. Ir 
džiaugėsi širdis matant porose besisu
kančius amerikiečius, kanadiečius, 
australiečius... Pakliuvę į lietuvaičių 
rankas, jie netruko išmokti lietuviškų 
šoktų. Linksma buvo tikrai. Staiga virš 
stadiono pasirodo lėktuvai, iš jų 
iššoka parašiutininkai. Patrašiutams 
išsiskleidus, jie pamažu leidžiasi virš 
stadiono. Viena parašiutininkė, 
kaunietė K. Širvlnskaitė, ar tai vėjo 
papūsta, ar gerai nepaskaičiavus, 
nusileidžia visai šalia musų ir... 
pakimba ant aukštoko stulpo. Niekuo 
negaliu jai padėti, nebent iŠ netoliese 
stovinčių prekybininkų alaus stiklą 
atnešt. Bet parašiutininkė porą minu
čių pakybojus ant to stulpo, nusega 
parašiutą ir stulpu nusliuogia žemyn.

Programai pasibaigus, žmonės visai 
neskuba skirstytis. Visi dainuoja, šoka 
Ir net nežinau kada baigia. Aš skubu į 
"Metropolį" kur turi jau prasidėti 
oficialus priėmimas. Jame dalyvauja ir 
Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos pir 
mininkas V. Landsbergis.

PATIKSLINIMAS
Sydnejaus sporto klubo " Kovas” 

veikėja - veteranė Marija Atkinson, 
tik ką grįžusi iš IV-Jų Pasaulio 
lietuvių sporto žaidynių, "Mūsų 
Pastogės" redakcijai pristatė visą eilę 
aukštos kokybės nuotraukų. (Dalis Jų 
buvo iš Medininkų vietovės, kur nuo 
pasalūniško priešo kulkų žuvo septyni 
lietuviai - pasieniečiai.)

"Musų Pastogės" Nr. 33 - me tilpo 3 
Marijos Atkinson foto nuotraukos (psl. 
ir psl. ) kur po 2 nuotraukom nebuvo 
autorės pavardės. Autorę atsipra
šome! Redakcija
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LITUANISTINIAI KURSAI I n f o r m a c i ja
LITUANISTINI 

K RITIŠK OJE

Viktorijos valstijos valdžios pripa
žinti lietuvių kalbos kursai Melbourne 
buvo (steigti 1971 mokslo metais ir ligi 
Šios dienos veikia University High 
School, Parkville patalpose. Per praė
jusius dvidešimt metu nuo Jų pradžios, 
kursus lankančių mokinių skaičius 
palaipsniui mažėjo. Šiandien padėtis 
tikrai kritiška.

Kadaise velkė net trys lietuvių 
kalbos klasės, bet su laiku jos pasidarė 
tokios negausios, kad Švietimo depar
tamentas vieną klasę pasalino. Dabar 
gi dar veikia dvi klasės, bet, kaip 
atrodo, jau nebeilgai. Viktorijos 
valstijos kalbų mokykla, kurios apim
tyje veikia šie kalbų kursai, neturi 
teisės leisti veikti klasėms, kuriose 
mokosi mažiau nei dešimt mokinių. 
Tačiau bent po vieną bet kurios kalbos 
klasę, kad ir labai mažą, palaikys ir 
ateityje. Toks likimas šiuo metu gręsia 
lietuvių kalbai. Vienai klasei ateitis 
užtikrinta, bet antrai - beveik tikras

BENDRUOMENĖS DARBŲ BARUOSE

PERTHE
Š. m. rugpjūčio 4 d., Pertho 

Lietuvių namuose (vyko Pietų Aus
tralijos lietuvių bendruomenės susi
rinkimas. Tai pirmas lietuvių susitiki
mas, organizuotas naujai Išrinktos 
valdybos. Paminėjome Dariaus ir 
Girėno žuvimo metines (nors pavėluo
tai), prisiminėme ir pagerbėme dabar
tiniu metu prie Gudijos sienos 
žuvusius lietuvius. Per nepriklausomos 
Lietuvos radiją pasiuntėme užuojautą 
žuvusiųjų giminėms ir Lietuvos vy
riausybei, išreiškėme solidarumą su 
kovojančia dėl nepriklausomybės lie
tuvių tauta.

Pranešimą padarė dr. kun. A. 
Savickis. Vėliau buvo parodytas 
videofilmas apie sausio 13-sios žudy
nes Lietuvoje ir apie kun. dr. A. 
Savickio misionierišką kelionę ( Papua 
Naująją Gvinėją. Tautiečiai pasveiki
no kunigų jo vardadienio proga. 
Susitikimas praėjo labai šiltoje nuo
taikoje. Dalyvavo nemažai tautiečių. 
Šeimininkės pagamino skanius pietus, 
pasivaišinome kava Ir skaniais pyra
gais. Pravesta loterija. Sekantis 
susitikimas numatytas rugsėjo 8 dieną 
per Tautos šventę.

G. - R. K.

Padėka
A. t A. Julijai Šarkauskienei 

mirus, nuoširdžiai dėkojame prelatui P. Butkui MBE už rožančiaus 
pravedimą kplyčioje, už jautrius žodžius bažnyčioje ir laidotuvių 
apeigas kapinėse.

Dėkojame kunigui P. Martūzui ir prelatui I’. Butkui už atlaikytas šv. 
Mišias," Dainos" chorui už giesmes bažnyčioje ir kapinėse, už skelbtas 
užuojautas dėkingi esame chorui, Sydnėjaus lietuvių klubui ir 
draugams.

Labai dėkojame visiems taip gausiai užsakiusiems šv. Mišias ir 
dalyvavusiems laidotuvėse bei šermenyse.

Ypatingai esame dėkingi Sydnėjaus moterų socialinės globos 
draugijai ir nuolatinėms ligonės lankytojoms Paulinai Donielienei, 
Eleonorai Jagučiausklenei, Sofijai Vencevičienei, Onai Baravykienei 
ir p. Meškauskienei.

Labai dėkojame Antanui Kramiliui už vargonavimą, nekrologą ir 
Jautrius atsisveikinimo žodžius kapinėse.

Sūnus Jonas su šeima,
Regina Šarkauskienė su šeima, 
sesuo Ona Grosienė su šeima, 

motina Matilda Gečiauskienė ir proanūkai

AI K U RS AI 
PA DĖTYJE 
galas. Šių metų pradžioje ją lankė 
trylika mokinių, tačiau metams (pu
sėjus bepasirodė daugiausiai penki ar 
šeši mokiniai, o dažnai tik trysl

Nustojus veikti antrajai klasei, visi 
lietuvių kalbos klasių mokiniai turėtų 
mokytis vienoje likusioje klasėje. 
Tada ir jiems, ir mokytojui būtų labai 
sunku. Šalia besiruošiančiųjų abltūrai 
mokytųsi ir nuo lietuviškos abėcėlės 
pradedantieji.

Iki šių metų galo pakeitimų, 
greičiausiai, nebus daroma, bet dėl 
ateinančių metų jau dabar turime 
pradėti rūpintis, kad būtų užtikrintas 
būsimų mokinių skaičius dvejoms 
klasėms. Toks užtikrinimas reikalin
gas jau prieš šių mokslo metų pabaigą, 
nes mokyklos vadovybė iš anksto 
planuoja mokyklos sudėti ateinatiems 
metams. Būsimi mokiniai gali kreiptis ( 
kursų mokytojas dr. Reginą Švamba- 
rienę tel. 555 6201 arba Ievą Arlenę 
tel. 850 7248.

Ieva Arienė

A O E L AI D E
Tautos šventės minėjimas (vyks 

rugsėjo 8 dieną, Lietuvių katalikų 
centre.

♦
Adelaidės pensininkai rugsėjo 4 

dieną ruošia iškylą ( Barrosa Valley.

Pagerbdama 
A.A. ŽILIENĘ, 

vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" aukoju 
20 dolerių.

S. Zablocklenė.

Pagerbdama mirusią giminaitę
A.A. AURELIJĄ KRIV1CKAITĘ, 

vietoje gėlių "Mūsų Pastogei aukoju 
20 dolerių.

S. Zablocklenė

Pagerbdama
A.A. JULIJĄ ŠARKAUSKIENĘ, 

vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" 20 
dolerių aukoju.

Monika Griškaitienė

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
FONDO PRANEŠIMAS

ALF narių metinis susirinkimas 
(vyks rugsėjo 15 dieną (sekmadieni), 
2.30 vai. po pietų, Melbourno lietuvių 
namuose, 44 - 50 Errol St., North 
Melbourne.

Pagal statuto reikalavimus, prane
šimai fondo nariams buvo išsiųsti 
paštu, tačiau yra visa eilė narių, kurie 
pakeitė savo adresus ir apie tai dar( 
nepranešė fondo valdybai. Susirinkimo 
darbotvarkėje:

1. Narių registracija.
2. Susirinkimo atidarymas.
3. Mirusių narių pagerbimas.
4. Mandatų komisijos kvietimas ir 

tvirtinimas.
5. 1990 metų metinio susirinkimo 

protokolo skaitymas ir tvirtinimas.
6. Pirmininko, iždininko ir revizijos 

komisijos - revizoriaus pranešimai.
7. Diskusijos dėl pranešimų.
8. Apyskaitos tvirtinimas.
9. Spaciali rezoliucija - statuto 

pakeitimas.
10. Valdybos rinkimai (renkami 2 

nariai).
11. Revizoriaus ir revizijos komisjos 

rinkimai ir tvirtinimas.
■12.Klausimai ir sumanymai.
13.Susirinklmo uždarymas.
Šiuo Lietuvai nepaprastai svarbiu 

laikotarpiu - kovoje dėl nepriklauso-
mybės, yra nepaprastai svarbu, kad 
Išeivijos lietuviai bei Jų organizacijos 
pagal savo užduotis veiktų prasmin
giausiai mūsų tautiniams tikslams. 
Australijos lietuvių fondas savo 
paskirties ir statuto ribose kaip tik ir
siekia, kad teigiama finansinė parama Geelongo Apylinkės valdyba 
tokia i; būtų. Gi numatytas statuto

Sv. Rašto tyrinėtojų skelbimai
“Ant Viso Kūno”

Pažadėjime apie Naująją Sandorą, 
kurią Viešpats padarys pirmiausia su 
Izraelio namais ir paskui su visu 
pasauliu, yra pasakyta, kad Viešpats 
(rašys savo (statymą ( žmonių širdis. 
(Jer. 31:31 - 34) Tą darbą taip pat 
atliks Šventosios Dvasios veikimas 
gyvenimuose tų, kurie bus paklusnūs 
Kristaus karalystės (statymams.

Tūkstantmetiniu Kristaus karalia
vimo metu Šėtonas bus surištas ir Jo 
dvasia nebeturės (takos žmonėse 
gundyti juos ( pikta. Kiekviena 
naujosios visuomenės tvarkos aplinky
bė bus pagalbinga vykdyti teisingą 
Dievo ' valią. Meilė užims vietą 
saumylumo ir ji bus valdančioji jėga 

pakeitimas nesiekia pakeisti ALF 
tikslų, o tik palengvinti fondo 
administravimą, išleidžiant varžanti 
paragrafą. Todėl nepaprastai svarbu, 
kad nariai kuo gausiau dalyvautų ir 
pareikštų savo nuomones fondo veik
los atžvilgiu. Tai (galintų nustatyti 
ateities veiklos gaires.

Australijos Lietuvių 
fondo valdyba

PRANEŠIMAS
Tautos šventė Geelonge bus šven

čiama rugsėjo 15 dieną.
Pamaldos prasidės sekmadieni, 9.30 

vai. ryte St. John bažnyčioje. Šv. 
Mišias atnašaus kunigas dr. P. Dauk
nys. Geelongo lietuvių organizacijos 
šiose Mišiose kviečiamos dalyvauti 
uniformuotai ir su vėliavomis. Taip 
pat dalyvaus ir Melbourno DLK 
Vytenio šaulių kuopa.

Po pamaldų visi vyksime ( Lietuvių 
bendruomenės namus 128 Daoro St., 
North Geelong.

Paskaitą tą dieną skaitys Melbourno 
lietuviškosios radijo valandėlės ko
ordinatorius Gabrielius Žemkalnis. 
Meninę minėjimo dali paruoš kultūros 
reikalų vedėja Gražina Pranausklenė.
Šoks mažųjų tautinių šokių grupė, 
vadovaujama Birutės Liebich.

Minėjimo metu taip pat bus renka
mos aukos Geelongo lietuvių ben
druomenės namams. Kadangi tautinė 
veikla Geelonge pastaruoju laiku labai 
pagyvėjo, gražiai ir aktyviai veikla 
savaitgalio mokykla, vyksta tautinių 
šokių ir choro repeticijos, rengiamos 
P. Čerakavičienės tautinių audinių 
audimo pamokos, sporto klubo "Vy
čio" renginiai, o lietuvių namų salės 
stogas Jau kiauras ir būtinas remonto. 
Tai gali kainuoti iki 8000 dolerių. Iš 
anksto dėkojame rėmėjams ir prašome 
nelikti abejingais mūsų namams.

Po minėjimo vyks bendri pietūs, 
kuriuos paruoš bendruomenės moterų 
draugija. Visų laukiame iš Geelongo ir 
apylinkių, raginame visus gausiai 
dalyvauti šiame minėjime.

O. Schrederis

visų žmogaus veikimų. Žmonės suži
nos, kad didžiausias ir pastoviausias 
džiaugsmas ateina per gero darymą 
kitiems, o ne iš to, kad žmogus 
pirmiausia stengtasi saumylingai pa
tenkinti savo reikalus.

, Visa žmonijos padermės išvaizda 
palengva persimainys dėl to, kad 

. Dievo Dvasia bus išlieta ant viso 
kūno. Mes galime labai džiaugtis, kad 
tokiu būdu panaudotoji Dievo galybė 
išlaisvins ir palaimins suvargusią ir 
mirštančią žmonijos padermę. Kuomet 
žmonės pradės pažinti, kad Šventosios 
Dvasios išliejimu gautieji palaiminimai 
ateina iš didžiojo ir tikrojo visatos 
Dievo, dangaus ir žemės Sutvertojo, 
tuomet jie su džiaugsmu pagarbins j(, 
nes visiems bus aišku, kad Jis yra 
tikrasis meilės Dievas.

Mylj tiesą, literatūrą gausite veltui. Rašykite:?. Baėinskas,
336 Gregory Tee. Spring Hill, Qld., 4000

A. + A. Marijai Klimaitienei
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame giminėms ir artimiesiems.

ALB Perth’o Apylinkės valdyba
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HOBARTE
Rugsėjo mėn. 7 dieną (Vytauto 

Didžiojo karūnavimo dieną), 3 vai. H. 
ir B. Šikšnių namuose, 43 Easton Av„ 
Moonah West rengia Rugsėjo 3 - sios 
minėjimą.

Visus Tasmanijos lietuvius prašome 
apsilankyti minėjime. Po minėjimo 
programos busite pavaišinti skaniais 
užkandžiais, paruoštais Hildegard ir 
Bonifaco Šikšnių.

S. Augustavičius 
Hobarto Apylinkės valdyba

MELBOURNE
Melbourne lietuvių klubo valdyba 

praneša narių žiniai, kad rugsėjo mėn. 
14 dieną (šeštadienį), 1 vai. po pietų 
Melbourne lietuvių namuose šaukia
mas metinis klubo narių susirinkimas. 
Susirinkimo darbotvarkėje: susirinki
mo atidarymas, mirusių narių pager
bimas, naujų narių pristatymas, 
praėjusių metų protokolo skaitymas ir 
tvirtinimas, pirmininko pranešimas, 
iždininko pranešimas, revizijos komi
sijos pranešimas, mandatų komisijos 
pranešimas, revizoriaus pranešimas, 
1991 - 1992 metų sąmatos pateikimas 
ir tvirtinimas, diskusijos dėl praneši
mų ir jų priėmimas, klausimai - 
sumanymai, susirinkimo uždarymas.

Nustatytu laiku nesusirinkus pa
kankamam narių skaičiui, po pusės 
valandos bus šaukiamas antras susi
rinkimas, kurio nutarimai bus skaitomi 
teisėtais, neatsižvelgiant į dalyvavu
sių narių skaičių.

SYDNEJUJE
ATEITI NI N K U 

J LJlil LIEJUS

Šiais metais Lietuvoje ir visame 
pasaulyje, kur tik gyvena ateitininkų 
ir katalikiškosios minties žmonių, bus 
minima ateitininkų organizacijos įsi
kūrimo 80 metų jubiliejus. Sydnėjuje ši 
šventė įvyks rugsėjo 1 dieną, pamal
dos prasidės 11.30 vai. ryto. Pamaldų 
metu giedos ''Dainos" choras. Visus 
bet kada buvusius ateitininkus prašo
me stoti prie ateitininkų vėliavos. 
Minėjimas prasidės 2 vai. po pietų 
Lietuvių namuose. Paskaitą minėjime 
skaitys dr. A. Mauragis, dainuos 
choras "Daina", programoje dalyvaus 
ir kiti atlikėjai. Po minėjimo visi 
dalyviai bus vaišinami arbata.

Kviečiame ir laukiame visų. 
Ateitininkų sendraugių 

valdyba

PAGALBA LIETUVAI
Fondui "Pagalba Lietuvai" per 

Sydnėjaus Apylinkės valdybą aukojo:

500 dolerių - Knygnešio duktė;
100 dolerių P. Daukienė;
30 dolerių - S. ir J. Grybai;
20 dolerių Z. H. Gruetzmacher;
10 dolerių - Mr. ir Mr. Ellicott, p. 

Račkauskienė.
Dėkojame visiems aukojusiems Lie

tuvai.
• J. Mickienė

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

8

Sydnėjaus Apylinkės valdyba
Melboūrno lietuvių klubo

valdyba

REMKIME I
Į AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FONDĄ j
I nes jo tikslas yra: Skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę I 
| kultūrą, mokslą, švietimą, meną ir kitas lietuvių kultūrines | 
■ apraiškas AUSTRALIJOJE. j
I Fondą stiprinsime ir jį ugdysime, jei įvairiomis progomis jam | 
I aukosime, stosime jo nariais ir nepamiršime jo surašydami j 
I testamentus. Testamentuose reikia įrašyti tiksliai angliškąjį j 
| Fondo pavadinimą ir adresą:

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

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

Australijos Lietuvių Fondo Valdyba 8

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

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

Klubas atidarytas
Pirmadieniais
Antradieniais
Trečiadieniais
Ketvirtadieniais
Penktadieniais
Šeštadieniais
Sekmadieniais

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

10.30 v. v.
11.00 v. v.
12.00 v. v.
1.00 nakties 

10.00 v. v.

5
5
5

12
12

v. ryto
P-

KLUBO METINIS BALIUS 
Spalio 19 dieną, šeštadienį 

7.30 vai. vakaro

DĖL LIETUVIŲ KLUBO VALDYBOS RINKIMŲ
Dėl klubo valdybos rinkimų i klubo direktorius, siūlymai turi būti 

grąžinti į Lietuvių klubo raštinę ne vėliau, kaip iki rugsėjo 1 dienos.
Siūlymų formas galima gauti klubo raštinėje.

$

8

8
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Australijos lietuvių jaunimo sąjungos Melboūrno skyriaus

| BALIUS! |
□ Balius ruošiamas rugsėjo mėnesio 21 dieną (šeštadieni), vai., [Į] 
I Melbourne lietuvių namuose. S

Baliaus programoje dalyvauja džiazo ansamblis "Aztection", J 
muzikinė grupė "Dabar". Vakaro metu bus skanus maistas ir pigūs ||j 

! gėrimai. Ej
Mūsų baliaus tikslas - padėti Australijos lietuvių jaunimui į 

o dalyvauti Pasaulio jaunimo kongrese! j
Ii] Bilietai kainuoja 29 dolerius ir juos galima užsisakyti pas Aldoną H 

Grincevičienę tel. 826 4460 arba pas Audronę Kesminienę
§ tel. 499 2189.
P------ nmi-------- =itar^^=nrir==imi-------- --------------- mi,----------,-| p .................
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APSIGYVENIMAS LIETUVOJE
NAUJOS SĄLYGOS

Mes parūpiname kelionės dokumentus dviejų savaičių laikotarpyje. 
Mūsų kainos žemos. Skambinkite dėl informacijos lapo.

KELIONĖS Į VILNIŲ

* Per Singapūrą, Maskvą i ten ir atgal - nuo 2.050 dolerių.
* Per Helsinki 1 Taliną ir atgal nuo 2.200 dolerių.
* Aplink pasauli, įskaitant kelionę i Vilnių - 2.720 dolerių.

IŠKVIETIMAI Į AUSTRALIJĄ
Pasidalinkite kelionės išlaidas- - sumokėsite 42 procentus viso 

kelionės bilieto (apie 1260 dolerių), o jūsų giminės likusią sumos dalj 
mokės rubliais.

Nerizikuokite ligos atveju. Mes galime padėti apdrausti jūsų 
gimines, jiems viešint Australijoje.

* SPECIALIOS NUOLAIDOS EMIGRANTAMS- 1.300 dolerių i vieną 
pusę.

SYDNEJUJE skambinti K. Šniukš- 
tienei arba Jayne tel. 262 1144, 5 
aukštas, King St., Sydney 2000.

MELBOURNE skambinti Vicki ar 
Luba tel. 600 0299, 3 aukštas, 343 
Little Collins St., Melbourne.

(presents the Other Europe)
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