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PRAEITA SAVAITĖ PASAULYJE IR 
TĖVYNĖIE

SOVIETŲ <KARIUOMENĖS 
IŠVEDIMAS IŠ LIETUVOS

Greitam ir efektingam Lietuvos 
persitvarkymui, krašte esanti sovieti
nė kariuomnenė turi neigiamos įta
kos. Vien tik jos buvimas atbaido 
daugeli užsienio investitorių, kurie ir 
taip jau rizikuotų savo pradiniu 
kapitalu, investuodami jj j Lietuvos 
pramonės, turizmo, finansų ir kitas 
ūkio šakas.

Po Lietuvos Respublikos nepriklau
somybės atstatymo ir viso pasaulio 
kraštų pripažinimo, buvo tartasi su, 
naujuoju Sovietų Sąjungos gynybos 
ministru Šapošnikovu ir vidaus reikalų 
'inistru Varenikovu dėl sovietų 

..ariuomenės dalinių išvedimo iš 
Lietuvos. Buvo sutarta, kad vidaus 
reikalų ministerijos kariai pradės 
trauktis iš Lietuvos artimiausiu metu. 
Taip pat buvo sutarta, kad desantiniai 
ir kiti daliniai pasitrauks iš Lietuvos, 
kai tik Kremlius ras vietos šiems 
kariams Sovietų Sąjungoje. Šiuo metu 
Lietuvoje esama tarp 70.000 
100.000 karių. Sovietų Sąjungos 
maršalas Šapošnikovas net nesvarstė 
tokios galimybės, kad sovietų kariai 
galėtų pasilikti Lietuvoje.

Tačiau Latvijos gynybos ministeri
jos atstovas rugsėjo 12 dieną pranešė, 
kad Kremlius savo kariuomene iš 
Baltijos valstybių išvesti žada tik po 
1994 - ųjų metų. Taip prieš dieną 

tvljos parlamento gynybos komite
tui sakęs Sovietų Sąjungos gynybos 
ministras maršalas Šapošnikovas. Tai 
būsią daroma po to, kai sovietų 
kariuomenė bus išvesta iš Rytų 
Europos. Pagal sutarti su Vokietija, 
sovietų kariuomenė ten žadama 
laikyti iki 1994 metų pabaigos.

Atrodo, kad Sovietų Sąjunga negali 
sugalvoti nieko geresnio, kaip galėtų 
panaudoti jaunų vyrų jėgas, kad 
pakelti žmonių pragyvenimo lygį. 
Pagaliau ir didžiosios turtingosios 
šalys laukia, kol bus sumažintos 
karinės pajėgos, kad galėtų Sovietų 
Sąjungai teikti ekonominę paramą. 
Lietuvai taip pat šiuo metu nepapras
tai reikalingos visos tos patalpos ir 
geriausi pastatai bei butai, kuriuos 
šiuo metu užima sovietų kariuomenės 
daliniai ir kariškių šeimos.

PREZIDENTAS G. BUSHAS 
PRIIMA BALTUOS DIPLOMATUS 

Jungtinių Amerikos Valstijų prezi 
dentas G. Bushas rugsėjo mėnesio 11 
dieną susitiko su Lietuvos ambasado
riumi Stasiu Lozoraičiu ir Latvijos bei 
Estijos diplomatijos vadovais. Priėmi
me taip pat dalyvavo JAV užsienio 
reikalų ministras J. Baker ir apie 
penkiasdešimt baltijiečių atstovų. 
Prezidentas priėmimo metu gyrė 
baltijiečių drąsą ir pasišventimą 
kovoje nž laisvę ir nepriklausomybę. 
Prezidentas sakė, kad Amerika padės 
šioms trims valstybėms įsijungti į 
laisvų pasaulio šalių bendriją - 
Jungtinių Tautų Organizaciją ir padės 

atgauti šių valstybių finansines lėšas 
įšaldytas Amerikoje. Taip pat tarp
tautiniai bankai bus raginami Lietuvą, 
Latviją ir Estiją priimti savo narėmis. 
Tačiau tiesioginės paramos preziden
tas G. Bushas Baltijos tautoms 
nepasiūlė.

Po to Baltijos valstybių diplomatai 
ir Amerikos baltijiečių atstovai tarėsi 
su užsienio raikalų ministro padėjėju 
Camen, kuris buvo tik grįžęs iš 
Baltijos šalių, o taip patsų Nacionali
nio saugumo tarybos atstovu Europos 
reikalams N. Burns.

Vokietijoje besilankanti Amerikos 
prekybos atstovė sakė, kad V ašingto- 
nas netrukus Baltijos valstybėms žada 
suteikti palankiausias prekybos sąly
gas, kurias jos turėjo iki 1940 metų. 
Amerikos prekybos atstovė pabrėžė, 
kad Baltijos kraštų nelies Amerikos 
sutartys su Sovietų Sąjunga.

Lietuvos Respublikos užsienio 
reikalų ministras A. Saudargas.

VOKIEČIŲ IR DANŲ 
PARLAMENTARAI LIETUVOJE
Lietuvoje rugsėjo mėnesio 8-9 

dienomis viešėjo Vokietijos parlamen 
to delegacija, vadovaujama parla
mento pirmininkės Ritos Sussmann ir 
Danijos delegacija, kuriai vadovavo 
vienas didžiausių Lietuvos draugų - 
užsienio reikalų ministras Elleman 
Jensen. R. Sussmann ir E. Jensen 
tarėsi su Lietuvos valstybės atstovais 
ir dalyvavo Šiluvos atlaiduose.

Po darbingų pusryčių, R. Sussmann 
ir Lietuvos Respublikos Aukščiausio
sios Tarybos pirmininkas V. Lands
bergis surengė bendrą spaudos konfe
renciją, kurioje aktyviausiai dalyvavo 
vokiečių korespondentai.

Lietuvos Respublikos Aukščiausio
sios Tarybos pirmininkas V. Lands
bergis spaudos konferencijoje pasakė, 
kad Lietuvos ir Vokietijos geri 
santykiai svarbūs ne tik nepriklauso
mybės įtvirtinimui, bet ir Rytų bei 
Vidurio Europos procesams.

Padėkos demonstracija prie Parlamento rūmų Adelaidė h .
Žiūr. straipsnį 4 pslš. Nuotrauka A. Baltučio

Vokietijos parlamento pirmininkė 
R. Sussmann pasakė, kad Lietuvos 
grįžimas į pasaulio bendriją reiškia 
skausmingos atakos galą ir naujos 
epochos pradžią. Ji pridūrė, kad nors 
šis apsilankymas nėra oficialus parla
mento apsilankymas, tačiau parla
mentiniai ryšiai su Lietuva jau 
užmegzti ir be jokių sunkumų galima 
pereiti į tiesioginius oficialius ryšius. 
Ponia R. Sussmann oficialiai pakvietė 
Aukščiausiosios Tarybos pirmininką 
Vytautą Landsbergį aplankyti Vokie
tiją dar šiais metais. Lietuvos 
parlamento pirmininkas šį kvietimą 
priėmė. Vokietija pasiryžusi padėti 
Lietuvai, sakė ponia R. Sussmann, ir 
sustiprinti ryšius su Europos bendrija ir 
Taryba. Vizito metu ji supratusi, kad 
lietuvių tauta aiškiai žino savo siekius 
ir, kad Lietuvos parlamento pirminin
kas V. Landsbergis neskatina nerei
kalingų aistrų ir emocijų, bet vykdo 
apgalvotą ir protingą politiką.

Pasitarimai taip pat vyko tarp 
Lietuvos kultūros ir švietimo ministro 
Dariaus Kuolio ir Vokietijos ambasa
doriaus Lietuvai Albrechto. Tartasi 
dėl dvikalbės vokiškos gimnazijos 
steigimo Lietuvoje, mokytojų paruo
šimo ir kultūros ryšių praplėtimo.

BALTIJOS VALSTYBĖS 
TARPTAUTINĖSE 
ORGANIZACIJOSE

Rugsėjo 10 dieną l.ietuva, Latvija 
ir Estija tapo Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo konferencija narė
mis. Konferencijos pirmininkas, Vo
kietijos užsienio reikalų ministras D. 
Genscheris susirinkimui, kuris vyko 
Maskvoje, pasiūlė, kad trys Baltijos 
valstybės būtų tuoj pat priimtos 
pilnomis šios organizacijos narėmis. 
Susirinkimas šį pasiūlymą priėmė ir 
naujos narės - Lietuva, Latvija ir 
Estija - tuoj pat sėdo prie stalo 
darbui. Šiuo metu Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo konferencijoje dir
ba 38 šalių atstovai, t.y. visos Europos 
šalys ir Amerika su Kanada.

Rugsėjo 12 dieną Jungtinių Tautų 
Organizacijos Saugumo Taryba re
komendavo priimti naujomis narėmis 

Lietuvą, Latviją ir Estiją. Jos buvo 
priimtos į šią organizaciją vienbalsiai 
ir be jokių debatų. Manoma, kad 
Baltijos valstybės pradės dalyvauti 
Jungtinių Tautų Organizacijos darbe, 
kai rugsėjo mėnesio 17 dieną prasidės 
reguliarios generalinės asamblėjos 
rudens sesijos.

Paprastai naujos šios organizacijos 
narės tada pristatomos Ir priimamos 
aplodismentais.

PARYŽIUS GRĄŽINO 
LIETUVOS AUKSĄ

Prancūzija nutarė grąžinti Lietuvai 
2,2 tonas aukso, kurį Lietuva buvo 
padėjusi Paryžiaus banke. Po šia 
nutarimo paskelbimo, Prancūzijos 
banko valdytojas Paryžiuje Lietuvos 
atstovui įteikė aukso plytą. Paryžiaus 
bankas nepasako ar auksas bus 
pervežtas į Lietuvą ar pervestas 
pinigine transakcija. Šis auksas buvo 
padėtas tarp 1932 ir 1936 metų, tai 
yra laisvos Lietuvos laikais. Prancūzi
ja nepripažino Lietuvos aneksijos, tad 
Lietuvos auksas buvo saugojamas, kol 
Lietuva vėl tapo nepriklausoma vals
tybe.

VOKIETIJOS UŽSIENIO
REIKALŲ MINISTRAS VILNIUJE

Rugsėjo 12 dienos ryte į Vilnių 
trumpam vizitui atskrido Vokietijos 
užsienio reikalų ministras Dietrich 
Genscheris. Vilniaus aerouoste jį 
pasitiko Lietuvos Respublikos užsie
nio reikalų ministras A. Saudargas ir 
tūkstančiai Lietuvos žmonių. Prieš 
pasitinkant Vokietijos užsienio rei
kalų ministrą, A. Saudargas išreiškė 
viltį, kad Vokietija padės Lietuvai 
įsijungti į Europos bendriją.

D. Genscheris, savo vizito Lietuvo
je metu, susitiko su Lietuvos vadovais 
- Lietuvos Respublikos Aukščiausio
sios Tarybos.pirmininku V. Landsber
giu, ministru pirmininku G. Vagno
rium, užsienio reikalų ministru A. 
Saudargu. Po pietų Aukščiausiojoje 
Taryboje buvo surengta spaudos 
konferencija. Konferencijos metu, 
atsakydamas į korespondentų klausi
mus, Vokietijos užsienio reikalų

Nukelia į 2 pusi.
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ministras D. Genscheris pažymėjo, 
kad dar nėra Europos bendrijos narių 
nutarimo priimti Lietuvą j šių bendriją 
nepilnateise nare.

D. Genscheris Lietuvos parlamente 
pasakė trumpą kalbą ir palinkėjo 
Lietuvai geros ateities laisvoje ir 
demokratinėje Europoje.

Išvykdamas aukštasis svečias pasa
kė, kad jo pokalbiai su Lietuvos 
vadovais buvo draugiški ir intensyvus. 
Vokietija netrukus pasiųs ekspertų 
grupę i Lietuvą, kuri padės Lietuvai 
sukurti veiklią administraciją, galin
čią pagerinti šalies ekonomiką. Taip 
pat Vokietija rems Lietuvos pastan
gas tapti asocijuota Europos bendrijos 
nare. Tai būtų pirmas žingsnis kelyje į 
pilną Europos bendrijos narystę. D. 
Genscheris taip pat pabrėžė, kad 
Vokietija neturi jokių pretenzijų į 
Kaliningrado (Karaliaučiaus) sritį, 
kuri šiuo metu priklauso Rusijos 
Federacijai.

Lietuvos Respublikos Aukščiausio
sios Tarybos pirmininkas V. Lands
bergis pasakė, kad jis aukštai vertina 
Vokietijos iniciatyvas, kurios padeda 
Lietuvai įsijungti į tarptautines orga
nizacijas. Taip pat V. Landsbergis 
pareiškė, kad jis bus dėkingas už 
patarimus ir finansinę paramą, kuri 
reikalinga, kad butų įgyvendintos 
reformos ir Lietuva galėtų greičiau 
tapti lygiateisiu partneriu. A. Saudar
gas padėkojo už Vokietijos paramą 
Lietuvai, jai tampant pilnateise Hel
sinkio proceso dalyve.

LOZORAITIS į MASKVĄ
Lietuva paskyrė savo ambasadoriu

mi Maskvoje Stasį Lozoraitį, kuris ilgą 
laiką buvo Lietuvos atstovas Vašing
tone ir Romoje. S. Lozoraitis buvo 
Lietuvos diplomatinio korpuso vadovu 
užsienyje. Paskyrimą patvirtino Lie
tuvos Aukščiausiosios Tarybos prezi
diumas.

LENKU TAUTINĖS MAŽUMOS 
PROBLEMOS LIETUVOJE

Lietuvos Respublikos Aukščiausioji 
Taryba perėmė dviejų lenkų gyvena
mų Vilniaus ir Šalčininkų rajonų bei 
Ignalinos - Sniečkaus gyvenvietės 
vadovavimą. Lenkų rajonų vadovybės 
buvo paleistos po to, kai jos atstovai 
parėmė Maskvos pučistus. Jau seniai 
žinoma, kad kietakakčiai komunistai

iš prancūzų spaudos

"Mūsų Pastogė" ,Nr.38 1991.9.23 

yra įsitvirtinę rajonų vadovybėse ir 
kursto lenkų tautybės žmones prieš 
Lietuvos parlamentą. Šis Lietuvos 
vyriausybės sprendimas paskatino 
vietos lenkų ir Lenkijos vyriausybės 
protestus. Lenkijos užsienio reikalų 
ministras Skubiševskis atidėjo savo 
kelionę į Vilnių, kol nebus pasiektas 
susitarimas Lietuvoje gyvenančių 
lenkų mažumos klausimu.

Remiantis paskutinėmis žiniomis, 
Vokietijos užsienio reikalų ministrui 
viešint Vilniuje, prie Lietuvos parla
mento rūmų šimtai lenkų demons
travo su plakatais "Lenkai taip pat 
žmonės". Lenkų deputatas tvirtino, 
kad lenkai ieškos tarptautinių organi
zacijų paramos ir bandys steigti 
vietos Helsinkio žmogaus teisių 
komitetus.

ESTAI IR LATVIAI BIJO 
SVETIMŠALIŲ SRAUTO

Šimtai estų rugsėjo 13 dieną 
protestavo prieš svarstomą respubli
kos įstatymą, kuris automatiškai 
suteiktų Estijos pilietybę respublikoje 
gyvenantiems ateiviams. Demonstra
cijos rengėjai tvirtino, kad estams 
gręsia pavojus tapti mažuma savo 
pačių krašte.

Tokios pat demontracijos buvo 
rengiamos Latvijoje, kur vyriausybė 
taip pat svarsto pilietybės įstatymą. 
Latvijos piliečių kongresas, rengiantis 
demonstracijas, reikalauja, kad tik 
tarp 1918 ir 1940 metų Latvijoje gimę 
piliečiai ir jų palikuonys turėtų teisę 
balsuoti naujo parlamento rinkimuose.

LIETUVOS MINISTRAS 
PIRMININKAS į VOKIETIJĄ

Lietuvos Respublikos ministras pir
mininkas Gediminas Vagnorius vyksta 
platiems pasitarimams į Vokietiją, kur 
rugsėjo 18 dieną susitiks su Vokietijos

AMERIKOS LIETUVIU PADANGĖJE

PAGALIAU IR AMERIKA TARĖ 
ŽODį

Lietuvos Respublikos Aukščiausioji 
Taryba, išrinkta demokratiniu būdu, 
1990 metų kovo vienuoliktąją dieną 
tarė lemiamą istorinį žodį - atkuriama 
nepriklausoma valstybė Lietuvos 
Respublika.

Po šio drąsaus lietuvių tautos 
žingsnio, atrodo, sumišo visas laisvas 
pasaulis. Valstybės, penkis dešimtme 
čius kartojusios, kad nepripažįsta 
Lietuvos okupacijos, ėmė filosofuoti, 
išsisukinėti. Jų tarpe ir Jungtinių. 
Amerikos Valstijų prezidentas G. 
Bushas, karštai pamilęs Gorbačiovo 
"perestroiką" ir "glasnost", vis delsė 
rftvirai pasisakyti Baltijos valstybių 
nepriklausomybės klausimu. Mename, 
kaip okupantas tada ėmė dar labiau 
spausti Lietuvą, Latviją ir Estiją. 
•Lietuvoje buvo tuomet įvesta, iki tol 
pasaulio istorijoje nežinota, blokada, 
teroristinės ginkluotosios pajėgos, 
buvo vykdomos žudynės, teroras, 
kasdieninės provokacijos, kad tik 
palaužti Lietuvą ir tokiu būdu 
priversti ją atsisakyti savo sprendimo 
gyventi nepriklausomai.

Deja, kaip jau žinome, Lietuva 
nepalūžo. Atlaikė. Ir ne tik nepalūžo, 
bet ir vieningai iki paties galo gynė 
paskelbtą Nepriklausomybės atkūri
mą, ant laisvės aukuro sudėdama 
didvyriškas kančias ir Lietuvos žmo
nių gyvybes.

Tai buvo sunkios dienos, tai buvo 
naujų rūpesčių metai, sutemų ir 
nerimo dienos.

pusi. 2 

kancleriu H. Kohliu. Vokietijos užsie
nio reikalų ministras D. Genscheris 
savo pasikalbėjime su šiaurės Vokieti
jos radijo stotimis sakė, kad Europos 
bendrija galėtų per kelis mėnesius 
baigti derybas su Baltijos valstybėmis 
ir priimti jas nepilnateisėmis narėmis. 
Tačiau tikrosiomis narėmis šios vals
tybės galės tapti tik po kelerių metų. 
D. Genscheris taip pat pareiškė, kad 
Vokietija nori; jog 24 pramonės šalių 
pažadėta parama Rytų Europos 
kraštams tektų ir Baltijos valstybėms.

J. BAKER BALTIJOS 
ŠALYSE

Rugsėjo 14 dieną Jungtinių Ameri
kos Valstijų užsienio reikalų minis 
tras J. Baker, ilgiau sustodamas 
Taline, per Taliną ir Rygą, išvyko į 
Vilnių.

Taline JAV užsienio raikalų minis
tras susitiko su Estijos Aukščiausio
sios Tarybos pirmininku A. Riuiteliu ir 
ministru pirmininku Saavisaru. Susitiki
mo metu J. Baker sakė, kad Amerika iš 
savo fondų skirtų paramą Centrinėms 
Amerikos valstybėms ir Sovietų 
Sąjungai. Keturiolika milijonų dolerių 
žadama nukreipti į Baltijos valstybes. 
Amerika, J. Baker žodžiais, parem- 
sianti Estijos persitvarkymą į laisvos 
rinkos ūkį.

Rygoje J. Baker susitiko su Latvijos 
valstybės atstovais ir aptarė Latvijos 
ir Amerikos santykių plėtojimą.

Paskutinis J. Baker sustojimas buvo 
Vilniuje, kur jis susitiko su Aukščiau
siosios Tarybos pirmininku V. Lands
bergiu ir ministru pirmininku G. 
Vagnoriumi. Vilniuje ir Rygoje Jung
tinių Amerikos Valstijų užsienio 
reikalų ministras J. Baker aptarė 
sovietų kariuomenės išvedimą iš 
Lietuvos ir Latvijos. Jei būtų maisto 
stoka, J. Baker paramą pažadėjo jau 
šiai žiemai.

Anskis Reisgys

Tiesa, Lietuvos vyriausybės nariai 
keliavo po įvairias pasaulio valstybes, 
bandė susitikti su prezidentais, vy
riausybių nariais, įtakingų organiza
cijų veikėjais. Per šiuos susitikimus 
Lietuvos vyriausybės nariai aiškino 
Lietuvos siekius. Tačiau ne visos 
vyriausybės Lietuvos atstovus tada 
draugiškai priėmė. O JA V prezidentas 
G. Bushas tuometinę Lietuvos minis
trę pirmininkę K. Prunskienę priėmė 
lyg pasityčiodamas nedraugiškai. Tik 
vėliau Aukščiausiosios Tarybos pirmi
ninkas Vytautas Landsbergis buvo 
priimtas daug draugiškiau.

Nežiūrint visos nevilties ir lūkes
čių, Lietuvos Respublikos Parlamen
tas ir Vyriausybė nenuleido rankų. 
Dirbo, kovojo, siuntė memorandumus, 
kreipėsi į pasaulio valstybes. Bet jokiu 
būdu nekapituliavo, spaudimą atlaikė.

O musų išeivijos veiksniai taip pat 
labai nuoširdžiai dirbo, spaudė JAV 
prezidentą, vyriausybę, kongreso ir 
senato narius, kad nedelsiant pripa
žintų Lietuvos vyriausybę, kad ne
delsdami užmegztų diplomatinius 
santykius. Tai buvo reikalinga, teigia
ma ir pagelbėjusi veikla.

Rugpjūčio 18 - 22. dienomis Sovietų 
Sąjungos imperiją sukrėtė karinis 
perversmas, tačiau pučas nepavyko, 
nepavyko nuversti ir sąjungos prezi
dentą M. Gorbačiovą. Didieji stalinis- 
tai neteko galios, buvo areštuoti. 
Gorbis, kad ir išsigandęs, buvo 
pargabentas į Maskvą ir Rusijos 
prezidento B. Jelcino užtarimu išgel
bėtas.

O po visų šių įvykių, nors ir sunku 

patikėti, tačiau tiesiog per kelias 
dienas griuvo komunizmo imperija, 
neteko galios KGB, komunistų partija 
ir stallnistai. Galima sakyti, kad įvyko 
tikras stebuklas. Kas dar prieš porą 
metų būtų galėjęs tikėti, kad taip 
įvyks. įvyko. Lietuvoje pakito nuotai
kos, bėga komunistai, kraustosi lauk 
OMON, atiduoda užimtus pastatus, 
sienas saugo Lietuvos sargybiniai.

Ir po visų šių įvykių, sujudo visas 
pasaulis. Visos valstybės viena po 
kitos skuba pripažinti Lietuvos vy
riausybę, nepriklausomybę, užmezga 
diplomatinius santykius, siunčia am
basadorius. Tiesiog sunku patikėti 
taip smarkiai keičiasi pasaulis.

Tik Jungtinių Amerikos Valstijų 
prezidentas ilgai tyli, išsisukinėja ir 
vis delsia tarti lemtingąjį žodį. Tačiau 
kaip pamatė, kad jau keturiasdešimt 
pasaulio valstybių Lietuvą pripažino, 
tada ir Amerikos prezidentas rugsėjo 
2 dieną Kennebunkporte, savo vasaros 
rezidencijoje, ištarė: JAV niekada 
nepripažino Lietuvos okupacijos. Da
bar pripažįsta jos teisėtų, demokrati
niu būdu išrinktą, parlamentą, vyriau 
sybę. JAV nedelsdama užmegs diplo
matinius santykius su Lietuva. Pažy
mėjo, kad jau siunčiamos delegacijos 
diplomatiniams ryšiams užmegzti, ap
tarti pagalbos Lietuvai problemas ir t. 
t.

Žodžiu, JAV prezidento žodis 
aiškus, nedviprasmiškas. Šis žodis, be 
abejonės, paspaus ir M. Gorbačiovą 
atsisakyti prievartos ir jau įvykusiame 
sovietų deputatų suvažiavime šis 
reikalas bus išspręstas teigiamai 
Baltijos valstybių naudai, oficialiai 
bus pripažintas visų trijų Baltijos 
tautų valstybingumas.

Kokiomis nuotaikomis gyveno lie
tuviškoji išeivija, išgirdusi Jungtinių 
Amerikos Valstijų žodį. Ogi pasipylė 
džiaugsmo nuotaikos upė. Štai televi
zija iš Čikagos ir kitų vietovių rodo 
Lietuvių bendruomenės susibūrimus, 
matome dainuojančius, keliančius 
šampano taures.

JAV spauda, televizija ir radijas 
kartojo prezidento pareiškimą, ko
mentatoriai palankiai komentavo tokį 
Amerikos sprendimą, svarstė Baltijos 
šalių ateities perspektyvas. Susilauk
ta nuostabiai daug ir gerų įvertinimų 
palankumo Baltijos valstybių atžvil
giu.

Tai buvo džiaugsmo ir didžiųjų 
laimėjimų valandos. Be abejo, po 
triumfo ateis Lietuvai nauji darbai, 
reikaluigi taip pat ir išeivijos, 
daugiausiai, ekonominės pagalbos.

Politikoje išeivija gal jau neperdau- 
giausiai lems. Bus ambasados, konsu
latai ir jie vykdys Lietuvos vyriausy
bės politiką. Tačiau turime pripažinti, 
kad musų bendriniai veiksniai 
Vl.IKAS, Pasaulio Lietuvių Bendruo
menė, Lietuvių Bendruomenių Kraštų 
valdybos, Bendruomenės, ALT, praei
tyje atliko daug gerų darbų, budėjo, 
kad pasaulio valstybės nepripažintų 
Lietuvos okupacijos. Nors, sakysime, 
JAV vis tik varė savo politiką 
neperdaug bodama išeivijos lietuvių 
spaudimo. Tik pasaulinei politikai 
atitinkamai susiklosčius Lietuvai pa
lankia prasme, pagaliau ir JAV tarė 
savo žodį. Žodis geras, Lietuvai 
svarbus. Čia gal ir reikėtų tarti ačiū ir 
Amerikai.

Jurgis Janušaitis
*

Pietų Afrikoje nuolat žūstant 
šimtams gyventojų dėl etininių susi
dūrimų, pasirašytas valstybės taikos 
paktas tarp Pietų Afrikos prezidento 
F. N. de Klerk, Afrikos tautinio 
kongreso pirmininko Nelson Mandelos 
ir Inkatha lyderio Mangasuthu But- 
helezi.
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Tęsinys iš Nr.37

Naujoji konstitucija turėjo remtis 
naujomis idėjomis, kurias skleidė 
Juozas Keliantis per savo redaguoja 
mą žurnalų "Naujoji Romuva". Be
ruošiant projektų, iškilo daug jvai 
riaušių klausimų, jų tarpe Ateiti
ninkų ir Krikščionių demokratų 
partijos pakrikę reikalai. Tų dalykų 
nebuvo galima svarstyti be katalikų 
bažnyčios kompetetlngų atstovų pri
tarimo. Gvildenant šiuos reikalus buvo 
tartasi su bažnyčios atstovais Kaune' 
ir Vilniuje. Man teko dalyvauti 
Vilniaus susirinkime. Iš bažnyčios 
atstovų dalyvavo vysk. K. Paltarokas, 
arkivysk. M. Reinys, abu vyskupai 
buvo žymus katalikų akcijos veikėjai, 
kun. St. Yla ir du man nepažįstami 
kunigai, kurių pavardes užmiršau. 
Bažnyčios atstovai aiškiai pasisakė, 
kad bažnyčios rinkai ai nesiderina su 
politika ir, kad Krikščionių demokra 
tų partija ne kartų naudojosi bažny 
čios autoritetu ton, kur bažnyčiai 
nederėtų būti. Niekas neatstovavo 
Krikščionių demokratų partijos. P. 
l’adalis pranešė, kad tokios partijos 
.tėra, nes VI. IK as neranda žmogaus, 
kuris atstovautų šių partijų. Ateiti 
ninku klausimas sukėlė didelį apgai
lestavimų. nes ateitininkai frontinin
kai neketino pasilikti tik kulturiniu 
sąjūdžiu, Jie ruošėsi naujai politinei 
partijai ir išeivijoje susiorganizavę i 
savarankiškų Lietuvių fronto bičiulių 
sambūrį, leidžia žurnalų "l Laisvę" ir 
yra viena iš veikliausių musų politinių 
organizacijų. Krikščionis demokratus 
išgelbėjo prof. A. Tumėnas, dar 
Lietuvoje (stojęs į VLIKo sudėtį, kaip 
Krikščionių demokratų partijos at
stovas. Jam mirus, vadovavimų pėrė-v 
mė kun. Krupavičius. Lietuvoje šian 
dien turime Ateitininkus ir Krikščio
nis demokratus, tik rezistencinis 
■'etuvių frontas dar neapsisprendė 

□o bus ■ kulturiniu sąjūdžiu ar 
moderniška politine partija.

Tų istorini epizodų aš Iškėliau čia 
tam, kad parodyčiau kaip per trumpų 
laikų pasikeitė žmonės, juk niekas 
nepasikeitė ateitininkų ideologijoje, 
niekas nepasikeitė principuose, statu ■ 
tuose. Tai kas Juos pakeitė? Vienas 
kitas nepasisekimas, nusivylimas, kas 
daugiau?

Kad galėčiau atsakyti, kas pakeitė 
žmones, aš dar kartų grįšiu prie 
Šalkauskio, iš vado pareigų jis 
atsistatydino su tam tikru nusivylimu, 
nes pastebėjo, kad ateitininkai auga 
horizontaliai, o reikėtų, kad jie augtų 

ir vertikaliai. Jis pastebėjo, kad tos 
gyvosios dvasios ugnies trūko atei
tininkų vadovams kunigams. Uždegti 
kitą gali tik tada, kai degi pats, o tos 
ugnies kuniguose; jis nematė.

• Daug žuvo gerų Šalkauskio su
manymų: jis organizavo "gyvosios 
dvasios sąjūdį", pasiūlė 1938 metus 
paskelbti Šventosios Dvasios metais ir 
per Juos visų Lietuvą uždegti Sekmi
nių ugnimi. Deja, šie didieji jo 
sumanymai, kaip ir pats žurnalas 
"Romuva", kurį buvo pradėjęs leisti, 
po dviejų numerių pasirodymo nustojo 
ėjęs, nes nerado pritarimo. Kunigams 
tai atrodė neaktualu ir jie nesidomėjo 
Šalkauskio apaštalavimu. Tada Šal
kauskis padarė visai katalikiškai 
visuomenei, ypač kunigams, priekaiš
tą, parašydamas straipsnį "Gyvosios 
Dvasios reikalu" Ir atspausdino kuni

gų žurnale "Tiesos Kelyje" (1938 m. 2 
nr.). Ten jis rašė: "Už dabartinę 
padėtį mažiausiai 50 procentų kaltės 
tenka patiems katalikams, o iš šitų 
nuošimčių žymi dalis jų vadams, nes 
kokie vadai, tokia ir kariuomenė". 
Toliau jis padarė tokią išvadą: "Mums 
nereikia naujų organizacijų, mums 
reikia gyvosios dvasios. Ja reikia 
darbų kunigų seminarijose pagrįsti ir 
ja reikia jaunimą bei visuomenę 
auklėti. Tai dvasiai ugdyti reikia tam 
tikro organo, kuris sudarytų naują 
religijos laikraščio tipų. Jis turėtų 
raginti prie integralinio religijos 
supratimo, prie kūrybinių užsimojimų 
ir būtų toli nuo davatkiško pamaldu
mo, nuo bet kokio šabloniškumo ir 
negyvenimiško temų parinkimo". 
(T.p.)

Tad nenuostabu, kad Šalkauskio 
auklėtiniai ateitininkai, kurie jį laikė 
šventu ir genialiu žmogumi, kartu su

Dr. A. Mauragis skaito paskaitą. 
Nuotrauka A. Kramiliaus 

savo mokytoju ir auklėtoju atšalo nuo 
bažnyčios, neradę ten gyvosios dva
sios.

Prof. Juozas Eretas, artimas Šal 
kauskio bendradarbis ir bičiulis, 
parašė monografiją apie Stasį Šal
kauskį. Ten jis ir iškelia jį kaip 
apaštalą, kaip pedagogų. Jis rašo: 
"Baimė, kad ir Lietuva galėtų virsti 
"civilizuotų barbarų kraštu" vertė jį 
rūpintis žmonių dorinimu. "Reikia 
pradėti nuo kunigų”, jis primygtinai 
kartodavo. Kas neša Dievo malonę 
žmonėms, tas pats turi būti vertas tos 
malonės". "Neužtenka būti dvasiškiu, 
reikia būti dvasingu dvasiškiu". Jo 
supratimu, ne visi kunigai vykdė 
suprantamus reikalavimus, ir dėl to 
neretai juos kritikavo. Kritikuodavo 
ne viešai, o tik siaurame savųjų 
ratelyje". (J.Eretas Stasys Šalkaus
kis. p. 213).

Beveik 100 metų praėjo nuo 
popiežiaus Pijaus X pasiryžimo "Visa 
atnaujinti Kristuje", be didesnio 
pasisekimo, kai kur Bažnyčiai sukėlė 
net rūpesčio kaip tą akciją sustabdyti. 
Pav. Prancūzijoje susidaręs kunigų 
darbininkų sąjūdis, kurio kunigai, išėję 
iš zakristijų, atsistojo šalia darbiniu 
kų fabrike, kad juose atnaujintų 
Kristų, greitai patys atsidūrė Bažny
čios opozicijoje - sukomunistėjo. 
Bažnyčia uždarė šį kunigų sąjūdį kaip 
antikrlkščionišką. Po tokio nevykusio 
bandymo, II Vatikano susirinkime 
prieita kitos nuomonės - Bažnyčiai 
reikalingas apaštalavimas, kunigai 
nepajėgia to darbo dirbti. Užimti 
administracinėmis ir liturginėmis pa
reigomis, ne visur jie gali prieiti prie 
žmonių, tad rastas kitas metodas 

suteikta kiekvienam pakrikštytam 
katalikui karališkoji kunigystė, kad šie 
imtųsi apaštalavimo darbo ir atsako
mybės už Bažnyčios pasisekimą.

Nuostabus idėjų sutapimas: 11 
Vatikano susirinkimas, tarsi pasiskoli 
no Šalkauskio mintį, kai jis rašė: 
"Mums nereikia naujų organizacijų, 
mums reikia gyvosios dvasios", kūry
binių užsimojimų, o ne davatkiško 
pamaldumo, šabloniški*no, negyveni 
miškų temų parinkimo. Bažnyčia yra 
šabloniška, davatkiško pamaldumo 
inspiratorė, toli nuo gyvenimiškų 
temų nuklydusi svajotoja. Visuotinis 
Bažnyčios susirinkimas karališkos ku
nigystės karūną uždėjo ant pasaulie
čių gaivų, pateptieji kunigai pasiliko 
tarsi šešėlyje. Taip suprastoje Bažny
čioje turėtų viskas pasikeisti, bet 
Bažnyčia, kaip matome, nėra linkusi 
pasikeisti, jos vėlyvesnieji popiežiai, 
šį reikalą delsiu jau ketvirtis dešimt
mečio, nuo to paskelbimo dar niekas iš 
vietos nepajudėjo, bet mes to nemato
me ir apie tai nekalbame. Pasauliečiai 
yra įpratę būti ganomaisiais, tai dėl to 
sau galvos ir nesuka, žino, kad 
atsakomybę neša ganytojai. Taigi. 
Sekminių dvasios nei karališkuose 
pasauliečiuose, nei ganytojuose ne 
pastebime, laukiame kas bus tolinu.

Kokias iš to galime pasidaryti 
perspektyvas ateičiai? Matome daug 
atkritusių kunigų, ir tas skaičius 
didėja kaip tik tuose kraštuose, kur 
religija naudojasi pilna tikėjimo lais
ve; katalikų skaičius natūraliai auga, 
bet mažai praktikuojančių ir besisupi 
nančių tikėjimu. Auga kita nauja 
karta, sunku tikėti, kad ji bus kaip 
mūsiškoji, sunku tikėti, kad Bažnyčia, 
būdama irracionali judo-krikščio 
niškoje pasaulėžiūroje, galėtų dar 
ilgai spirtis prieš proto ir mokslo 
imperatyvą. Sunku tikėti, kad įvyktų 
stebuklus ir viskas butų perkeista. 
Tad ir perspektyvos gali imti liūdnos, 
kol Bažnyčia pati per save nepasikeis 
ir negrįš į pirmųjų krikščionių 
entuziazmą pakeisti pasaulį. Sunku 
tikėti, kad Bažnyčiai nepasikeitus, 
galėtų kas nors turėti kokios pozity
vios reikšmės šiam reikalingam entu
ziazmui sukelti. Kas gi yra toji gyvoji 
dvasia, jei ne pačių tikinčiųjų 
sukeltas entuziazmas. Taigi, nuo 
mūsų pačių priklauso ateitis. Entu
ziazmas savaime neateina, reikia, kad

CANBERROJE
Rugsėjo 28 dieną (šeštadienį), 3 

vai. po pietų Lietuvių namuose bus 
rodomas iš Lietuvos parvežtas muzi
kinis videofilmas - koncertas.

Koncerte dalyvauja Gaižauskų ins
trumentinis ansamblis su soliste iš 
JAV Praurime Krašauskaite - Ragie- 
ne. Šiame ansamblyje gros 13 Gai
žauskų šeimos narių. Koncertas 
turėtų būti labai įdomus, ypatingai 
tiems, kam patinka žemaitiška muzi
ka. **»

Jūras Kovalskis atsistatydino iš 
Canberros lietuvių radijo valandėlės 
vedėjo ir vedančiojo pareigų. Šį darbą 
toliau atliks Jūratė Grigonytė. Kas 
turite pranešimų arba norite pasko 
linti muzikos plokštelių ir kt., 
prašome kreiptis į Jūratę Grigonytę, 
P.O. Box 240, Woden, ACT 2606, tel. 
(06) 281 6184.

Dėkoju p. J. Rubui už įdomios ir 
naudingos medžiagos atsiuntimą.

***
Canberros Apylinkės valdybos sek

retorius Kostas Makūnas susirgo ir po 
operacijos gydosi namuose. Linkime 

, Kostui Makūnui kuo greičiau pasveik
ti.

"Mūsų Pastogė1

Žygiuoja Sydnėjaus ateitininkija.

iras nors juo uždegtų, bot. kad 
uždegtų, reikia pačiam degti Kristaus 
meile. Šalkauskis degė Gyvosios 
Dvasios meile, bet jam nepavyko 
uždegti savo amžininkų, tikėkime, 
kad toji dvasia tebėra neužgęsusi

Ateitininkų vadovas A. Kramilius.

Lietuvoje; musų ateitininkams tenka 
sukelti entuziazmą tautoje, kad 
idealai taptų kūnu. Sunku tikėli, kad 
Vakarų pasaulyje kas nors pasikeistų 
t ikėjimo atžvilgiu, čia religijos rdekas 
nepersekioja, bet ignoruoja. Su viltimi 
reikia žiūrėti į Rylų pasaulį, sovietų 
terorui pasibaigus, be abejo, daug 
kas pasikeis, tad ir tikėjimui entu 
zlazmą sukelti bus lengviau.

Nuotraukos A. Kramiliaus

***
Sveikiname p. Vaclovą Šimkų vardo 

dienos proga. Ilgiausių metų!
***

Tautos šventės minėjimas Canbe- 
rroje (vyko labai gražiai ir esame labai 
dėkingi Sydnėjaus choro "Daina" 
dainlnkams ir šokėjams už tokį gražų 
pasirodymą. Canberiškiams jūsų prog
rama tikrai labai patiko.

Tuo pačiu dėkojame visiems Canbe
rros lietuviams už gausų dalyvavimą 
minėjime, visokeriopą pagalbą. Ypa
tingai esame dėkingi Jaunimo sąjun
gai. J. Grigonytė

PERTHE
Rugsėjo 29 dieną (sekmadienį), 3 

vai. po pietų Lietuvių namuose įvyks 
metinis sąjungos narių susirinkimas.

*
Rugpjūčio mėnesį 84 - ąjį gimtadie

nį atšventė E. Petrukėnienė, o P. 
Piučui suėjo 70 - šimt.

Sveikiname solenizantus ir linkime 
jiems sveikatos ir dar daug, daug 
saulėtų ir šviesių gyvenimo dienų!

*
Gimtadienius rugpjūčio mėnesį at

šventė ir V. Statkus su E. Stankevi
čium.

Būkit sveiki ir laimingi, mieli 
tautiečiai!

Nr.38 1991.9.23 pusi. 3
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RENDRUOMENES DARBŲ BARUOSE
„SŪKURYS“ WOLLONGONGE

Rugpjūčio 31 dieną Woolongonge 
jvyko didelė šventė. Tą dieną naujame 
pastate buvo atidaryta Meno galerija. 
Meno galerijos atidarymu rūpintis ėmė 
mūsų tautietis Bronius Šredersas. Jo 
vardu pavadintas vienas meno galeri
jos kambarys. Šio kambario sienos 
nukabintos B. Šrederso pirktais pa
veikslais.

Bronius neretai grįždamas iš Syd- 
nėjaus sustodavo ties mano namais. Jis 
vis rodydavo savo pirkinius, apie 
kuriuos, deja, aš pats turėjau 
mažiausią supratimą.

Meno galerijos atidaryme Wollon- 
gonge dalyvavo apie šešiolikos tauty
bių žmonės. Lietuviams jame daly
vauti taip pat buvo mirtinas reikalas, 
todėl pagalbos teko prašyti Sydnėjuje. 
Pakvietėme "Sūkurį". Pirmoji atvyko 
Rasa Blansjaar su savo milžinu vyru. 
Renkasi ir kiti. Ima persirenginėti, 
viena mane ir paragina: "Gailiūnai, 
puoškis ir tu". Vykstame į Civic 
centrą. Čia jau pilna žmonių. Susėda
me. Šoka vengrai. Gražūs šokiai, 
temperamentingi judesiai, svaiginanti 
muzika. Po vengrų dainuoja Wollon
gong miesto choras. Smarkus vėjas 
sumaišo balsus, žiūrovai nepatenkinti. 
Ateina ir mūsų eilė. Pranešėjas 
praneša, kad programą pradeda lietu

ADELAIDĖS LIETUVIŲ NAMUOSE
Adelaidės Lietuvių sąjungos narių 

metinis susirinkimas įvyko Lietuvių 
namuose. Susirinkimą atidarė sąjungos 
valdybos pirmininkas Vytautas Neve- 
rauskas. Susirinkimo pravedimui į 
prezidiumą buvo pakviesti: pirmininku 
- J. Jonavičius, sekretoriumi - V. 
Marcinkevičius. į mandatų komisiją 
išrinkti: B. Šukys, J. Cibulskis ir M. 
Pareigis.

Adelaidės Lietuvių sąjungos atas
kaitinį pranešimą padarė pirmininkas 
V. Neverauskas. Pereitų metų bėgyje 
mirė aštuoni sąjungos nariai: V. 
Vosylius, J. Riauba, M. Urbonas, R. 
Petkūnas, K. Puidokas, J. Jaunutis, L. 
Paišiūnas ir B. Vabolienė. Šiuo metu 
sąjunga turi tris šimtus narių. 
Lietuvių namuose veikia muziejus - 
archyvas, biblioteka, baras. Leidžia
mas informacinis dvisavaitinis biule
tenis "Australijos lietuvių žinios", 
kurias redaguoja V. Neverauskienė. 
Visos šios institucijos veikia gerai, 
padedant visai eilei pasišventusių 
savanorių.

Beveik kas sekmadienį Lietuvių 
namuose visuomenei gaminami pietūs, 
kuriais dažnai pasinaudoja virš šimto 
asmenų. Iš to turi pelno įvairios 
organizacijos ir Lietuvių namų baras, 
kuris padengia žymią dalį Namų 
administravimo išlaidų. Eilę metų 
barui vadovauja S. Guščia, už savo 
darbą nereikalaudamas jokio atlygini
mo. Jam talkina visa eilė nuoširdžių 
savanorių talkininkų. Samdant tar
nautojus, baro pelnas žymiai suma
žėtų arba jo visai nebūtų.

Šiuo metu ALS - gos valdomas 
turtas vertinamas 24 tūkstančiais 
dolerių. Šiais finansiniais metais 
pajamų turėta 38 tūkstančiai, o 
išlaidų 35 tūkstančiai dolerių. 
Stambesnės pajamos: narių mokestis 
ir aukos 10 tūks., palūkanos už 
indėlius 6 tūks., bilijardo ir bingo 
pajamos 4 tuks. ir "Adealaidės lietu
vių žinių" prenumerata apie 6 
tūkstančius dolerių.
“Mūsų Pastogė" Nr.38 1991.9.23 

viai, šokių grupė iš Sydnėjaus. 
Lietuviai, sako, pašoks lietuviškus 
šokius, kurių paskutinis vadinasi 
"Malūnas". Išeina šokėjai, priekyje 
viena lietuvaitė neša užrašą "Lithua
nia". Mirga spalvingi drabužiai, akį 
veria grakštūs judesiai. Atrodė, kad 
lietuvių šokiai pasibaigė per greitai, 
jie pavergė žiūrovų širdis, o kai 
prasidėjo "Malūnas", kartu jau bandė 
šokti ir vaikai, ir suaugusieji. Gražu. 
Rasai įteikia puokštę orchidėjų.

Pasibaigus oficialiai galerijos ati
darymo daliai, visi apžiūri ją. Po to 
svečiai ir vietiniai kviečiami į vieną iš 
geriausių italų klubą, kur vyks 
atidarymo pokylis. Matas Gailiūnas ir 
jo dešinioji ranka Jonas Černiauskas 
kviečia svečius vaišintis. Wollongon- 
go lietuvių seniūnas Matas Gailiūnas 
pasiūlo tostą už laisvą ir nepriklauso
mą Lietuvą. Visi linksmai ploja. 
Kažkas sako, kad nors tėvynėje 
nepaprastai daug buvo kovota dėl 
nepriklausomybės, tačiau nemažas 
įnašas šiame darbe buvo ir iš mūsų 
pusės. Visi kartu siekėme savo paties 
aukščiausio ir švenčiausio tikslo - 
laisvės Tėvynei. Ir kartais, po tiek 
metų trukusios kovos, pasiektas 
tikslas regis, kaip neapsakomai gražus 
sapnas, virtęs tikrove. M. G.

Stambesnės išlaidos: žemės mokes
tis virš 8 tūks., dolerių; "Adelaidės 
lietuvių žinios" - 7 tūks., draudimas- 
2 tūks., elektra - 2.500 dolerių. Pačios 
stambiausios išlaidos - beveik kasme
tinis namų remontas. Praėjusiais 
metais remontui išleista 10 tūkstančių 
dolerių. (1990 metais - 15.700 dol., 
1988 metais - 4.000 dol. ir 1989 
metais - 12.000 dol.) Tokiu būdu per 
keturis metus Lietuvių namų remon
tui buvo išleista daugiau kaip 41 
tūkstantis dolerių.

Žymų kultūrinį vaidmenį atlieka J. 
J. Balčiūno vardo Lietuvių Namų 
biblioteka, kuriai jau eilę metų 
vadovauja N. Alvikienė su būreliu 
pagalbininkių. Prie bibliotekos veikia 
spaudos ir tautodailės kioskas. Čia 
galima įsigyti lietuviškos spaudos lei
dinių ir tautodailės dirbinių, įvairių 
plokštelių. Turėta pajamų už parduo
tas knygas 2.300 dol., už rankdarbius 
ir suvenyrus 3.900 dol., laikraščių 
prenumeratos surinkta už 3.700 dol. 
Bibliotekos kataloguose yra trys 
tūkstančiai knygų, kurių vertė siekia 
16 tūkstančių dolerių. Biblioteka 
prenumeruoja 19 laikraščių. Užregis
truoti 179 skaitytojai, iš kurių 83 
pastoviai naudojasi bibliotekos patar 
navimais. Adelaidės Lietuvių sąjungos 
veikla ir piniginė apyskaita buvo 
susirinkimo patvirtinta.

Šio susirinkimo metu dviejų metų 
kadencijai turėjo būti išrinkti penki 
valdybos nariai. Kandidatais būti 
sutiko: pirmininku V. Neverauskas, II 
vicepirmininku A. Pocius, sekretoriu 
mi E. Kalibatas, II iždininku S. 
Guščia, III iždininku V. Stalba. 
Daugiau kandidatų nepasiūlius, minėti 
asmenys buvo išrinkti į vakuojančias 
valdybos narių pareigas.

Pirmininkas savo pranešime pami
nėjo, kad administruoti Lietuvių 
namus darosi vis sunkiau. Pajamos 
mažėja, išlaidos didėja. Darosi rimta 
problema valdybos ir bendruomenės 
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narių pažengęs amžius, apribojantis 
energijos išteklius. Gal reikėtų pa
keisti Sąjungos įstatus, sumažinant 
valdybos narių skaičių ir surasti 
galimybę pasamdyti Lietuvių namų 
reikalų vedėją, kad ir ne pilnam laikui 
(part time). Visa tai problemos, kurios 
artimiasiu laiku turės būti apmąstytos 
ir surasti tinkami sprendimai.

Laikas nepastebimai bėga ir keičia
si. Norom, nenorom jaunesnioji karta 
turės perimti išeivijos tautinę veiklą. 
Lietuvai atgavus nepriklausomybę, 
radikaliai pasikeis vyresniosios kartos 
pažiūra į tautinę veiklą. Skaitys, kad 
savo tautinę duoklę su. kaupu bus 
atidavę ir yra nusipelnę užtarnauto

PROTESTAS TAMPA PADĖKA
Per ilgus Lietuvos okupacijos ir 

tremties metus, norėdami išreikšti 
savo jausmus, ypatingomis progomis 
įpratome dalyvauti įvairiose demons
tracijose. Dažniausiai tai būdavo 
protesto pareiškimai dėl sovietinio 
okupanto daromų skriaudų mūsų 
tėvynei. Po Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo paskelbimo 1990 metų 
kovo 11 dienų, nors ir okupacinėse 

Rugpjūčio 31 dieną Adelaidės lietuviai ir jų svečiai po padėkos demonstracijos 
susirinko į Lietuvių namus vaišėms. Nuotraukoje iš kairės: Adelaidės 
Apylinkės valdybos pirmininkas J. Stačiūnas, A. Patupienė, V. Neverauskas, 
švietimo ministras Greg C«after, B. Lapšienė, G, Vasiliauskienė ir J. Lapšys. 
Nuotraukos priekyje: M. Neverauskienė.

Nuotrauka V. Baltučio

replėse, Lietuvos vyriausybė darė ką 
galėjo, siekdama išgauti Lietuvos-* 
pripažinimą iš pasaulio valstybių 
pusės ir ta kryptimi buvo nemažai 
pasiekta. Tačiau rugpjūčio 19 dienos 
karinis perversmas Maskvoje Lietuvos 
likimą vėl pastatė į mirtiną pavojų. 
Grėsė dar viena, gal dar žiauresnė, o 
gal ir galutinė okupacija.

Pabaltiečių tautinių bendruomenių 
vadovai Adelaidėje, nedelsdami suor
ganizavo viešą demonstraciją, siekda
mi supažindinti australų visuomenę su 
sovietijoje surengto karinio pervers
mo pavojumi ne tik Lietuvai, bet ir 
likusiam pasauliui.

Adelaidės lietuvių Apylinkės val
dyba vietinėje spaudoje išspausdino 
tokį skelbimą: "Viena iš svarbiausių 
dabar vykdomo karinio perversmo 

’’"Maskvoje priežasčių yra noras išlai
kyti sovietų imperiją esamose ribose 
ir brutalia jėga užgniaužti Lietuvos ir 
kitų Baltijos kraštų, bei kitokius 
laisvės siekimus. Pasmerkti Lietuvoje 
ir kitose respublikose įvestą karinį 
stovį ir OMON dalinių nepaliaujamus 
užpuldinėjimus bei žudynes, ruošiama 
protesto demonstracija rugpjūčio 31 
d. 12 vai. prie parlamento rūmų North 
Tee. Reikalausime nepriklausomos 
Lietuvos pripažinimo de facto. 
"Dalyvauti šioje demonstracijoje yra

poilsio. G ali aptuštėti mūsų tautiniai 
namai. Tokia galimybė reali jau šio 
dešimtmečio gale. Turime jaunimo, 
kuris nesibaido Lietuvių namų, bet
norėtų juose jaustis "kaip namie".

Ar nevertėtų jaunesnėje kartoje 
pasidairyti ir susirasti veiklesnių 
asmenų ir prisikalbinti juos ateiti į 
Adelaidės Lietuvių sąjungos valdybą? 
Galimas daiktas, kad jie sudomintų ir 
daugiau jaunų žmonių. Geras pavyz
dys yra choras "Lituanica". Per 
dešimtmečius chore nematėme jaunų 
veidų. Tačiau chorą perėmus jauniems 
dirigentams, chore atsirado gražus 
būrelis jaunų dainininkų. Visi žinome, 
kad pasikeitimas turės įvykti. Neturė- 
tume būti užklupti netikėtai. Kiekvie
nas staigus lūžis buna skausmingas.

B. Straukas.

labai svarbu, nes einanti kova sovietų 
Sąjungoje labai greitai pribrandina 
Lietuvos nepriklausomybės pripaži
nimo būtinumą. Lauksime visų prie 
parlamento rūmų". Tačiau įvykiai 
keitėsi greičiau, negu buvo galima 
tikėtis. Perversmas netikėtai žlugo. 
Buvo uždrausta komunistų partijos 
veikla visoje Sovietų Sąjungoje. Visa 
eilė Europos valstybių kone lenkty- 

niaudamos pripažino Lietuvos nepri
klausomybę. Jų tarpe buvo ir Austra
lija. Visomis turimomis priemonėmis 
buvo papildomai skelbta, kad demons
tracija įvyks, tik šį kartą, kaip 
padėkos demonstracija Australijos 
vyriausybei atsidėkoti už Lietuvos 
nepriklausomybės pripažinimą.

Skirtu laiku prie parlamento rūmų 
susirinko keli šimtai lietuvių, latvių, 
estų ir ukrainiečių su vėliavomis ir 
transparentais. Kalbėjo keli australų 
politikai ir Pabaltiečių bendruomenių 
vadovai. Buvo girdėti šūkiai: " Ačiū 
Australija!" Tai buvo padėka už 
Lietuvos nepriklausomybės pripažini
mą. Buvo sugiedoti visų trijų Baltijos 
tautų himnai.

Demonstracijai pasibaigus, būrys 
lietuvių ir keli australai svečiai, 
kalbėję demonstracijoje, apsilankė 
Lietuvių namuose, kur buvo paruoštos 
kuklios vaišės su šampanu, kad 
išreikšti džiaugsmą, Lietuvai vėl 
atgavus laisvę po penkiasdešimties
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LŪKESČIAMS PILDANTIS
1988 metais, man viešint Lietuvoje, teko prabilti per Steigiamąjį sąjūdžio 

suvažiavimą, kuris įvyko spalio 23 dieną, vėliau spalio 27 dieną Lietuvos 
tautinės vėliavos pakėlime Trakuose ir lapkričio 12 dieną Jonavoje.

Tą trečią, mitologiškai simbolinį sykį prasitariau, kad dar nėra užbaigta 
mitologinė formulė, o tik rodyklė į tai, kas turi įvykti ir ko siekia Lietuva.

Lietuva! Lietuva!
Tu pagaliau Laisva!

Taigi, užbaigdama tą pradėtą kryžiaus ženklą, galiu tik lenkti galvą prieš 
tuos, kurie žuvo, iškentėjo ir iškovojo tai, ko mes taip ilgai laukėme.

Tegul išmintingoji mūsų protėvių dvasia suteikia mums ištvermės ir bus 
rodykle į atgimusios tautos siekius.

*

LIETUVA *

-Lidija
The land of crosses, 
continuous upheaval and repressions.

The home of misty forests, 
oaks, birches and Baltic pines.

its vaporific murmuring sound 
haunts my days and nights 
into a dim light of remembrance.

The fields of my distant land. 
So far... and yet so close.

1 weep.
Rivers, lakes and the Baltic 

now polluted,
i sts dying...

But rejoice 
as you emerge as a Nation, 
a primitive race, 
forever fighting (in thought word

or action)for your identity.

* A I> Et AI DĖS 
PENSININKŲ K L. UBAS

Adelaidės pensininkų klubas puikiai 
gyvuoja. Tai viena iš veikliausių 
Adelaidės lietuviškų organizacijų. 
Klubas ruošia dvisavaitines "Bingo" 
popietes su vaišėmis .kavute, dažnai 
matome S. Vasiliausko rodomus vi- 
d' mizdus iš Lietuvos. Pensininkų 
vadyba ruošia vakarones ir iškylas. 
Rugsėjo mėnesį buvo surengta iškyla į 
Barossa Valey. Pusę devynių ryto prie 
Lietuvių namų susirinko net 78 
asmenys. Susėdo visi į autobusus ir 
pakilioje nuoaikoje pajudėjo link 
Barossa Valey link.

Pasitaikė puikus pavasariškas oras, 
saulėta ir smagu. Pravažiavus prie
miesčius, M. Pareigis visus nuoširdžiai 
pasveikino, palinkėdamas maloniai 
praleisti laiką. Važiavome gėrėda
miesi puikia gamta, žydinčiais pava
sario medžiais, visur žalia ir žavu! 
Privažiavome didžiulius vynuogėmis 
apsodintus laukus. Eilėmis išsirikiavę 
ir sausio mėnesio derliui paruošti 
vynuogių krūmai. Pasiekėme pirmąjį 
Barossa Valey miestelį Lyndoch, 
esantį už penkiasdešimt penkių kilo
metrų nuo Adelaidės. Pirmasis mūsų 
sustojimas Chateau Yaldara vyninėje. 
Akį džiugina puikūs europietiški 
vyninės pastatai. Kraustomės iš 
autobuso, lankome vyninę, ragaujame 
vynus. Kai kurie jo perka, stebimės 
puikia švara ir tvarka, vėl perkame 
suvenyrus ir atgal į autobusą. Pava
žiuojame dar šešiolika kilometrų ir 
pasiekiame Tanunda, kur mūsų jau 
laukia fermeris Norm. Vaišinamės 
arbata "Bush Billy" ir sausainiais 
"Bush". Tenka pripažinti, kad tai 
tikrai mus atgaivina. Norm yra 
įrengęs tam tikrą renginį žiūrovams - 
26 collie veslės šunys demonstruoja, 
kaip ganomos dešimt avių. Tai

Šimkutė
Nuolatinių kovų, priespaudų 
ir kryžių žemė.

Lidija Šimkutė.

****

Miglotų miškų, 
ąžuolų, beržų ir pušų namai.

Ūkanotų šlamesių garsai 
persekioja mano dienas ir naktis 
į blankius šviesos prisiminimus.

Mano svajingo krašto pievos.
Tolimos... bet taip artimos.

Verkiu.
Upės, ežerai ir Baltija užteršta.
Miršta miškai...

Bet džiaugiuos,
kad vėl iškilai kaip tauta,
protėvių šalie,
nuolat kovojusi (mintimi, žodžiu ir 
darbais)
už savo Laisvę.

nepaprastai įdomu ir trunka virš 
valandos.

Vėl sėdame autobusan ir dar už 
aštuonių kilometrų pasiekiame Nu- 
riootpa, kur viešbutyje mūsų laukia 
pietūs. Čia maloniai praleidžiame tam 
skirtą laiką bendraudami ir gėrėda
miesi aplinka. Barossa Valey mieste
liuose tiesiog kiekviename žingsnyje 
jaučiama vokiška tvarka, gražiai 
sutvarkyta aplinka. Sakoma, kad 
Barossa Valey kiek primena Reino 
slėnį, perkeltą iš Vokietijos j Pietų 
Australiją. Istorija sako, kad 1838 
metais vienuoliai religijos persekioja
mi Vokietijoje, pastebėję, kad Pietų 
Australija nepaprastai tinkama vy
nuogių auginimui, atvyko čia ir su visu 
savo išmanymu ir vikrumu ėmėsi 
sodinti vynuoges. 1894 metais čia 
apsigyveno imigrantai iš Rytprūsių ir 
Silezijos. Jie tai pat ėmėsi auginti 
vynuoges ir netruko pagarsėti puikiais 
vynais. Barossa Valey tapo vienais iš 
garsiųjų vynuogynų.

Pavažiavome dar dvylika kilometrų 
iki Barossa rezervuaro, kur vėl mūsų 
laukė kavutė. Pasivaikščiojome ap
link, čia taip pat nepaprastai graži 
gamta. Aplankėme garsųjį "Whispe
ring Wall", esantį netoli rezervuaro. 
Nežinau, ar teko kam nors išbandyti. 
Mūsų autobuso savininkas, tarytum 
kapitonas, apvažinėjo ir visur aplink. 
Bešnekučiuojant nė nepajutome, kad 
jau laikas judėti namų link. Atgal 
važiavome pro gražiuosius Adelaidės 
kalnus ir pusę septynių vakaro vėl 
sustojome prie Lietuvių namų. Visi 
linksmi ir patenkinti atsisveikinome ir 
išsiskirtėme. Likome labai dėkingi 
mūsų pensninkų valdybai ir tikimės, 
kad keliausime dar ne vieną kartą.

Ona Baužienė, BEM

Rašytoja ir poetė Lidija Šimkutė 
literatūroje ne naujokė: 1978 metais 
Amerikoje buvo išleistas jos poezijos 
rinkinys "Antrasis ilgesys", o 1982 m. 
dar vienas - "Prisiminimų inkarai".

Poetės Lidijos Šimkutės trečiąją 
poezijos knygą "Vėjas ir šaknys" 
išleido "Vagos" leidykla Vilniuje. 
Knygą apipavidalino dailininkė Graži
na Didelytė.

Lidija Šimkutė, berods, pirmoji 
Australijos lietuvė poetė, kurios 
knyga išleista Lietuvoje.

B. Ž.

* Versta iš anglų kalbos ir skaityta 
per Imigrantų rašytojų savaitę rug
pjūčio 25 dieną.

PRIĖMIMAS pas lenkus
Rugsėjo 16 dieną Lenkijos genera

linis konsulas G. Pienkowskis suruošė 
priėmimą Lenkijos senato pirmininko 
prof. A. Stelmachovskio vizito Sydnė- 
juje proga. į šį priėmimą pakviesti 
buvo ir lietuvių bendruomenės atsto
vai.

Savo oficialioje kalboje proč A. 
Stelmachowskis pabrėžė Lenkijos no
rą puoselėti nuoširdžius santykius su 
kaimynais lietuviais, ukrainiečiais ir 
gudais.

Vakaro metu Lenkijos senato 
pirmininkas artimam lietuvių draugui 
Sydnėjaus lenkų laikraščio redakto
riui Jan Dunin Karwickiui įteikė 
aukštą Polonia Restituta ordiną. 
Ponas J. Dunin - Karwickis savo 
padėkos kalboje prisiminė ir lietuvius, 
o taip pat išreiškė savo troškimą 
sekančiais metais apsilankyti nepri
klausomos Lietuvos sostinėje Vilniuje.

V. Patašius

Be žodžių...
Pieš. A. Jakšto
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§ 
§ 
§ 
§ 
§

M. Gorbačiovas iš einamų pareigų 
§ atleido KGB viršininko pavaduotoją 
§ Genadijų Titovą, kuriam neperse- 
§ niausiai pats M. Gorbačiovas buvo 
§ pavedęs vadovauti komisijai, tyrinė- 
§ jusiai KGB vaidmenį rugpjūčio 19 
įdienos perversme.
§ *
| Estija bando susigrąžinti iš sovietų 
(•savo teritorijos dalį, 1945 metais 
įį atplėštą nuo Estijos ir prijungtą prie 
jį Rusijos respublikos. Estijos parlamen- 
jįtas paskelbė negaliojančia komunisti- 
iį nio Estijos aukščiausiojo sovieto 
§ rezoliuciją, sutikusią atsisakyti nuo 
§šios teritorijos Rusijos respublikos 
Y naudai. Guičijama sritis yra apie 1.800 
’kvadratinių kilometrų dydžio.
§ *
| Gruzijoje iškilo reali pilietinio karo 
^grėsmė. Visos politinės partijos Gru- 
įį zijoje apsijungė ir siekia jėga pašalinti 
(į iš einamų pareigų nacionalistinių
(į pažiūrų prezidentą Zviad Gamsa 
§ churdiją, kaltindami jį diktatūriniu 
gvaldymu. Gruzijos sostinėje Tbilisi 
§ ištisos gatvės užblokuotos barikado- 
| mis ir apkasais, gyventojai susisKaldę į 
•į prezidento šalininkus ir priešininkus.

jį M. Gorbačiovas pažadėjo iš Kubos 
§ atitraukti 1.1.000 sovietų karių. Toks 
§jo pareiškimas nustebino Vakarų 
§ karinius ekspertus, kurie buvo Įsitiki- 
!?nę, kad Kuboje sovietų karinio 

personalo tėra nepilni aštuoni tūks- 
■■ tančiai.
§ *
įį Rugsėjo 12 dieną Švedija pranešė, 

kad iš savo šalies ištremia sovietų 
jį diplomatą. Jo ištrėmimo priežastimi,
§ atrodo, yra pastarojo šnipinėjimas, 
jį *
§ Moldavija panaikino respublikinius 
$ KGB padalinius respublikos teritori- 
Jjoje. Vietoje jų Moldovijoje įsteigta 

nauja Valstybinio saugumo ministeri- 
jįja.

*
Tarp 20.000 jėga iš Italijos sugrą- 

jį žintų albanų pabėgėlių, atsirado daug 
jį dezertyravusių iš kariuomenės. Alba- 
(į'nijos vyriausybė pažadėjo Italijai 
^nebausti jų, jeigu tik italai juos 
§ grąžins. Tačiau šiuo metu Albanijoje 
§ apie penkiems šimtams grąžintų 
? bėglių jau užvestos dezertyravimo 
J- bylos.
S *
§
K Kroatijos nuostoliai ginant kraštą 
jį nuo Jugoslavijos kariuomenės nuolat 
jį auga. Kariuomenė užėmė visą eilę 
jį strateginiai svarbių vietovių, žuvo 
§ daug kroatų civilių gyventojų. Jugo- 
§ siavijos lėktuvai keletą kartų puolė 
$ Kroatijos sostinę Zagrebą.
| Kroatai areštavo Jugoslavijos dali- 

nių Kroatijoje viršininko pavaduotoją 
jį generolą majorą Milan Aksentjevič, 
jį apkaltinę jį kurmiais nusikaltimais.
§
§ Filipinų senatui atsisakius patvir- 
§ tinti vyriausybės pasirašytą sutartį
§ su amerikiečiais, kuria pratęsiama 
§ Subic Bay karinės bazės nuoma dar 
| dešimčiai metų, Filipinų prezidentė 
J Corazon Aquino nori šios sutarties 

galiojimą pavesti nuspręsti tautai
< referendumo keliu.

i
jį Paryžiuje nežinomas asmuo pavogtu 
jį mažu lėktuvu praskirdo pro Eifelio 
jį bokšto apačią. Lėktuvas vėliau buvo 
jį rastas netoli Paryžiaus, pilotas pabė-
§ go.
&
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^SPORTAS
SUGRĮŽUS Į AUSTRALIJĄ

Antanas Laukaitis
Jau savaitė, kaip grįžau į savo 

dabartinius namus. Širdį spaudė, 
paliekant Lietuvą, joje išbuvus šį 
kartą net tris mėnesius. Paskutinioji 
viešnagė Lietuvoje man buvo tikrai 
istorinė, tokių dienų daugiau jau 
tikrai neteks niekada išgyventi. Vieš
nagę pradėjau nuo Kaimo olimpiados 
Jurbarke ir Smalininkuose, kur pama
čiau mūsų kaimo jaunimą, susipažinau 
su Lietuvos žemdirbiais, sportuojan
čiu jaunimu, ir supratau, kad kaimas 
dar nemiršta, jame dar daug jaunų, 
sveikų ir stiprių sportuojančių žmo
nių. Vyresnioji karta, jaunimui rody
dama pavyzdį, yra tikra Lietuvos 
maitintoja, nepabūgusi sunkaus darbo 
ir pasilikusi prie savo mylimos žemės 
maitintojos.

Neišdildomi įpūdžiai ir dabar, kaip 
tas spalvotas kaleidoskopas, vis slen
ka ir slenka pro mano akis. Niekaip vis 
negaliu pamiršti didingųjų IV Pasaulio 
lietuvių sporto žaidynių dienų. Tai 
buvo nepakartojama pasaulio lietuvių 
manifestacija prieš tuo metu Lietuvo
je dar buvusį okupantą. Jaunimas 
parodė okupantams ir visam pasauliui, 
kad jie neboja jokių agresyvių jėgų ir 
visa širdimi demonstravo savo sportinį 
pajėgumą ir ištikimybę brangiai tėvy
nei Lietuvai. Dar ir šiandien sugrįžę 
Australijon jaunieji sportininkai tebe
gyvena Lietuvoje patirtais įspūdžiais, 
pasakoja ten nebuvusiems draugams 
apie tą nepaprastą, nepakartojamą 
šventę, apie visų lietuvių ten pareikš ■ 
tą ir parodytą brolišką nuoširdumą, 
begalinį vaišingumą ir jau dabar kalba 
apie sekančią kelionę į Lietuvą. 
Vienas iš mūsų tinklininkų jau net ir 
naują lietuvišką šeimą ten kuria. 0 
kiek yra tų, kurie užmezgė tamprius 
tarpusavio ryšius ir, ką gali žinoti, gal 
ir daugiau lietuviškų šeimų su 
kengūrų krašto lietuviais susikurs 
ateityje? Gaila tik, kad tokią gražią ir 
pakilią nuotaiką sugadino didieji 
Lietuvos priešai, Medininkuose nužu
dę jaunus mūsų tautos vyrus, saugoju
sius Lietuvos pasienį. Tai buvo ne tik 
sporto šventės, bet ir visos Lietuvos 
didžioji tragedija, liūdesio debesiu 
apgaubusi visą kraštą. Kartu su kitų 
kraštų sportininkų delegacija padėjo
me vainikus ant jų kapų ir nešėme 
vėliavas gedulingoje laidotuvfų eise
noje. Niekada iki šiol nesu matęs 
tokių didingų Ir iškilmingų laidotuvių. 
Jie buvo verti Jų. Tačiau ką reiškia jos 

Sporto šventės Lietuvoje metu, iš kairės: Sydnėjaus sporto klubo "Kovas" 
narys Don Atkinson, olimpinis čempionas Gintaras Umaras, šio straipsnio 
autorius Antanas Laukaitis ir Tokijo olimpiados medallstas Judžinas Levickas.

Nuotrauka Marijos Atkinson
"Mūsų Pastogė" Nr.38 1991.9.23 pusi. 6

prieš tų jaunų vyrų gyvybes, prieš 
motinų ašaras ir sielvartą, netekus 
savo vaikų.

Nors ir sielvartu užtemdytas, 
tačiau žaidynes baigėme su pergalės 
džiaugsmu, parodžiusiu, kaip viso 
pasaulio lietuviai vieningi su Lietuva, 
kaip jie rtioka būti tvirti ne tik 
džiaugsmo, bet liūdesio valandose. Su 
didžiausiu džiaugsmu pakiliai atidarę 
žaidynes Kaune ir dalyvavę tose 
nepamirštamose atidarymo iškilmėse 
su eitynėmis per visą Kauno centrą, 
kone su ašaromis akyse Vilniuje 
užgęsinome šventės aukuro ugnį, kuri 
Lietuvos sportininkų buvo pernešta 
per visą Lietuvą ir su paskutiniais 
muzikos, šokių ir dainų garsais 
uždarėme istorinę mūsų šventę, 
vienas kitam pasakydami:"Iki pasi
matymo po keturių metų jau pilnai 
nepriklausomoje ir laisvoje Lietuvo- 
jej'Pilni gražiausių įspūddžių, vienas 
po kito į savo kraštus ir namus 
išsivažinėjo svečiai. Vienas kitas dar 
liko ilgesniam laikui paviešėti. Tarp 
tokių buvau ir aš. ir štai rugpjūčio 19 
dieną, bebūnant Kaune pas seserį, 
išgirdau naujienas apie pirmuosius jau 
įvykusio pučo garsus. Kauno radijo 
stotis užimta ir per Londono žinias 
išgirdau, kad, tik pusvalandžiui pra
slinkus, užėmė ir Kauno televizijos 
stotį. Sėdu į automobilį ir, seseriai kuo 
smarkiausiai besipriešinant, važiuoju 
pažiūrėti kas ten dedasi. 0 ten stotis 
jau apsupta kareivių, tarnautojams tik 
per valandą laiko leidžiama išsinešti 
asmeninius daiktus. Aplink nemažas 
būrelis žmonių. Pasiėmęs vertėją, nes 
rusiškai nemoku, imu kalbinti sargybi
niams vadovavusį karininką, klausda
mas kas atsitiko ir pan. Jis labai 
mandagiai man atsako, kad gavęs 
(sakymą saugoti šią stotį, tą jis ir 
daro. Pats yra ukrainietis, jis nieko 
blogo nenori padaryti lietuviams ir 
tikisi, kad viskas bus gerai. Tuo tarpu 
viduje padaryta "tvarka" ir Kauno 
televizijos stotis uždaryta. Šiaip 
Kaune, be patruliuojančių tankų, 
kariuomenės, atrodė viskas aprimo. 
Tik žmonės tuoj puolėsi prie maisto 
produktų parduotuvių ir ėmė pirkti 
viską iš eilės. Ypatingai milžiniškos 
eilės susidarė prie duonos pardavimo 
ir benzino kolonėlių. Gatvėse matėsi 
liūdni ir pilni rūpesčio žmonių veidai, 
namuose kiekvienas bandė išgirsti per 
radiją bet kokias iš užsienio gaunamas

„PAŠAUKĖ TĖVYNĖS ILGESYS“ ■-

Tokiu pavadinimu Klaipėdos miesto 
laikraščio "Klaipėda" rugpjūčio 2 
dienos laidoje buvo išspausdintas 
straipsnis apie Sydnėjaus lietuvį, 
sporto veteraną Viktorą Žeimį.

V. Žeimys yra buvęs nepriklauso
mos Lietuvos futbolo rinktinės nariu, 
šiuo metu gyvena Sydnėjuje. 1954 
metais Viktoras Žeimys Sydnėjuje 
buvo subūręs futbolo komandą, vėliau 
treniravo australų futbolininkus, po 
to - jaunius. Visiškai su aktyviuoju 
futbolu Viktoras atsisveikino 1971 
metais.

Po daugelio metų viešėdamas 
Lietuvoje, Viktoras prisiminė senus 
laikus, džiaugėsi turėdamas progą

R. BRAZDAUSKIS TARP ŽVAIGŽDŽIŲ
Šiais metelis Pietų Australijoje 

atrenkant ir apdovanojant geriausius 
krepšinio žaidėjus, į jų tarpą pateko ir 
R. Brazdauskis. Penketuke jis užėmė 

geriausio puolėjo vietą. Romanas 
apdovanotas "AU Stars Five" meda
liu. Taip pat jam atiteko žaidėjo, 
turinčio geriausią metimų procentą, 
trofėjas ir titulas. Romano Brazdaus- 
•klo metimų procentas - 76.

į Australiją Romanas Brazdauskis 
atvyko praėjusių metų pabaigoje. 
Australijos lietuviai sportininkai su 
juo susipažino pereitais metais įvyku
sioje Australijos lietuvių sporto 
šventėje Melbourne. Australijon Ro
manas atvyko australų sporto klubo 
'West Adelaide" kvietimu, dėl kurio 
tarpininkavo Adelaidės lietuvių spor
to klubas "Vytis". Po keturis mėnesius 
trukusio laukimo ir didelių pastangų, 
Australijon atvyko ir Romano žmona 
Rasa su trimečiu sūneliu Luku. O 
šiomis dienomis Romanas svečiuose 
tikisi sulaukti ir savo tėvelių iš 
Kretingos.
Apsigyveno Romas Adelaidės lietu

vių namų prižiūrėtojo bute; jis kartu 
prižiūri Lietuvių namus.

Rasą sekmadieniais dažnai matome 
talkininkaujant Lietuvių namų valg
ykloje. Judrusis Lukas visiems Lietu
vių namų lankytojams taip pat gerai 
pažįstamas.

Romanas Brazdauskis šiuo metu 
žaidžia už "West Adelaide" sporto 
klubą State Bank lygoje ir už 
Adelaidės "Buffalos" komandą. 
Daugelis paklaus, kodėl Romanas 
nepatenka į Australijos aukščiausią 
krepšinio lygą? Pagal nustatytas 
taisykles, šioje lygoje žaisti gali tik du 
svetimšaliai žaidėjai. Prieš Romanui 
atvykstant į Australiją, "Adelaide 
36'ers" jau buvo sudarę sutartį su 
dviem Amerikos juodukais. Taigi -

žinias. Kaune Vilniaus radijo girdėti 
Jau ,nebuvo galima. Nežinau kokio 
jausmo vedamas, visiems vis kartojau 
ir kartojau, kad visa tai tik laikinai ir, 
kad viskas baigsis gerai. Tačiau niekas 
manim tada netikėjo ir su baime akyse 
spėliojo kas bus ateityje.

Tęsinys sekančiame numeryje.

susipažinti su šiandieniniu futbolo 
žaidimu Lietuvoje, sportiniu gyvenimu 
apskritai, o taip pat aplankė gimines ir 
pažįstamus. -x- 

trečiam svetimšaliui joje vietos kol 
kas nėra.

Labai dažnai Romaną mini vietinė 
spauda. Giriami puikūs jo kamuolio 
perdavimai, nepaprastai naudingi ko
mandai, kurioje jis žaidžia. Šeštadie
niais Romanas treniruoja jaunuosius 
"Vyčio" krepšininkus.

Paprašytas sutiko atsakyti į kelis' 
krepšinio mėgėjus dominančius klausi
mus.

- Romanai, kaip jautiesi Australijo
je pragyvenęs devynis mėnesius?

Apsipratau naujame krašte, 
džiaugiuosi, kad atkrito rūpesčiai dėl 
šeimos ir padėties Lietuvoje.

- Ar nesigaili atvykęs į Australiją?
- Ne, jokiu būdu. Laimingas esu, 

kad krepšinio dėka galėjau atvykti čia 
ir pamatyti tokią ypatingai įdomią 
šalį.

- Kaip jautiesi "West Adelaide" 
klube? Ar vadovai, žaidėjai draugiški?

Australai gana malonūs ir 
tolerantiški žmonės. Visgi lietuviai 
prižiūri, globoja ir padeda man 
daugiausiai.

• Kaip su anglų kalba?
- Pradžioje padariau didelę pažan

gą. Dabar jau susikalbu, tačiau norint 
tobulėti, reikia rimtai mokytis.

- Kokie ateities planai?
Kol kas sutartį esu pratęsęs dar 

vieneriems metams, o kaip bus toliau - 
parodys ateitis.

Ką galvoji apie lietuvių išeivius?
- Esu nustebintas jūsų veiklos 

pastangomis išsaugoti lietuviškus pa
pročius, tradicijas, lietuvybę. Tikrai 
nesitikėjau čia atrasti tokią gyvą, 
dinamišką lietuvių bendruomenę.

- Kaip Jaučiasi šeima?
- Labai laimingas sūnus Lukas, čia 

daug ledų, koka - kolos. Rasa mėgsta 
pajūrį, laukia vasaros, ji netiki, kad 
čia gali būti per karšta.

- Kaip palygintum "Žalgirio" ir 
australų krepšinio žaidimo lygį?

- "Žalgiris" žaidžia daugiau ko
mandiniai, čia amerikietiškas krepši
nio žaidimo stilius, daugumoje indivi
dualios kiekvieno žaidėjo pastangos. 
"Žalgiris" senoje savo sudėtyje lai
mėtų prieš vietos lygos komandas.

- Ką galvoji apie Pasaulio olimpines 
žaidynes Ispanijoje?

- Jeigu būčiau reikalingas ir 
pakviestas žaisti už Lietuvą, jaus
čiausi labai laimingas.

- Kas patinka Australijoje?
- Patinka gyvenimas be įtampos,’ 

žmonių laisvumas tarpusavio santy
kiuose.

- Kas nepatinka?
- Nepatinka dideli, keturiasdešim

ties laipsnių karščiai.
- Ar pasiilgai Lietuvos?
- Taip. Pasiilgau giminių, draugų, 

pažįstamų.
- Ačiū už. pokalbį. Sėkmės tau ir 

šeimai. B. Nemeika
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SAUSIO TRYLIKTOSIOS FONDAS
"Sausio 13 - sios" fondui aukojo:
231,22 doleri • skautų Židinys 

Geelonge;
po 50 dolerių - R. Šmitas, V. ir E. 

Stagiai (350), A. Baltutis (JAV), B. 
Sadauskas (160), E. ir Z. Mackevičiai 
(280), J. ir E. Krikščiūnai (60), A. 
Stupuras;

30 dolerių - D, ir V, Simankevičiai;
po 20 dolerių - V. Valuckis, J. 

Bruožis (25), S. ir V. Jeršovai, R. 
Rakūnienė (150), A. ir B. Staugaičiai 
(60), B. ir V. Vaitkai (110), J. Šniras 
(40), Z. l’ranckūnienė (100), O. 
Aleknienė (70), J. O'Dwyer (110), J. 
Sarapinas (70), V. ir P. Morkūnai 
(130), P. Bimba (40), P. Dranginis 
(140), J. ir J. žalkauskai (85), R. 
Umbražiunienė (40), J. Budrys, V. 
Ročius (50), J. Barkienė (125), S. ir J. 
Meiliūnai (130), A. ir E. Rahdon (90), 
J. Rūbas (120), J. ir A. Stankevičiai 
(60), L. ir O. Prašmutai, V. ir R. 
Rutkauskai, R. Galinis (40), C. 
Cleveland, J. Jasulaitis (90), Aimis 
Simankevičius, A. Muceniekas (80). 
H. Vigšienė (120);

AUKOS TAUTOS FONDUI
Tautos šventės minėjimo metu, per 

Tautos fondo rinkėjus Nijolę Vaičiur- 
gytę ir Lėtą Kramilienę Sydnėjaus ir 
apvlinkių lietuviai aukojo Lietuvos 
a Rymo fondui:

loo dolerių - R. červinas;
po 50 dolerių - prel. P. Butkus, J. ir 

O. Žukauskai;
30 dolerių J. ir E. Černiauskai;
po 20 dolerių - A. ir L. Kramiliai, T. 

Amber, N. ir S. Motiej ev, J. ir J. 
Skuodai, V. Račkauskas, M. ir A. 
Česnavičiai, J. Černiauskas, V. Pata 
Sius, A. Stasiunaitis, M. Statkienę 
vietoje gėlių, Jadvygai Bukšaitienei, 
B. ir T. Vingiliai, J. ir P. Kušleikai, M. 
Gailius, A. Ulskis a.a. VI. Šablevi
čiaus atminimui;

po 10 dolerių J. Vaičiurgienė, J. 
Masiokienė, J. ir M. Koliavai, A. 
Bendoraitis, D. ir V. Gulbinai, A. 
Žilys, P. Armonas, V. Račiūnas, B. 
Pasvočimas, V. P. Antanaitis;

5 dolerius - A. Lingė, A. 
Savickienė, A. Brunkienė, S. Basiulis, 
K. ir D. Ankai, R. Kalėda, B. Sidaras, 
R. Krausas iš Viktorijos;

2 dolerius - M. L. Darby.
Dalis šio sąrašo aukotojų yra prašę, 

kad jų aukos būtų perduotos fondui 
"Pagalba Lietuvai”, tačiau jų čia 
neskyrėme, kadangi visos Tautos 
fondo surinktos lėšos artimiausiu metu 
bus perduotos Lietuvos valstybei. 
VLIK AS artimiausiu metu susirinks 
posėdžiui, kurio metu bus išspręsta 
Tautos fonde esančių lėšų perdavimo 

A. + A. Juozui Nagiui
mirus, brolį Pranų, brolienę Elytę, seserį, brolius ir jų šeimas Lietuvoje 
nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi

Cecilija Protienė,
L. ir K. Protai,

B. Nagulevičienė ir P. Nagulevičius

A. + A. Juozui Nagiui
mirus, Praną ir Elytę Nagius jų skausmo valandoje nuoširdžiai 
užjaučiame.

Zita Žvirblienė su šeima

Gilioje skausmo valandoje

A. + A. Juozui Nagiui 
iškeliavus Amžinybėn, brolį Praną, jo žmoną Elytę ir gimines Tėvynėje 
užjaučia ir dauge liūdi , . ... . „ . ,. ,, .Lidija ir Bronius Žaliai, 

Regina Gaidžionytė

po 10 dolerių - E. Markonienė (30), 
J. ir B. Tamošiūnai (40), E. Margana- 
vičius (15), P. Dargis, G. ir D. 
Žemkalniai (130), E. ir L. Veremčiu- 
kai (20), A. Latvienė, V. Bieliauskas, 
V. Pažereckas, Umerių šeima, M. 
Mušinskas, S. Savickienė (50), A. 
Griškelis, A. Jančiauskienė (30), J. 
Grigaitienė (60), S. Ribačauskas 
(110). B. Mašanauskienė, R. Kaunienė 
(55), A. ir G. Karazijai (50), P, 
Adamavičienė (20), S. Tamulevičius 
(20), R. Kenny (30), D. ir V. 
Sparveiiai (30), J. Černiauskas (30), 
V. Jakutis (30), E. Klupšaitė, J. Šaulys 
(30), R. Jurevičius, J. Vilkišienė (15), 
V. Gabrilaitis, K. Šipaila;

po 5 dolerius S. Rindzevičius, A, 
Vaitiekūnas, M. Augustauskienė (10), 
L. Didžytė, A. Vaičiulis, S. Arienė 
(15), P. ir J. Grybai (7), S. Gabrie 
(10);

2 dolerius - V. Samulis.
Nuoširdžiai dėkojame visiems au 

kojusiems.
G. Gasiunienė 

Eondo iždininkė

Lietuvos valstybei procedūra.
Australijos Tautos fondo atstovybė 

dėkoja visiems, kurie pastoviai rėmė 
Tautos fondą per Sydnėjaus atstovy 
bę, ir kuriai priklausė Brisbanės, 
Canberros, Adelaidės, Pertho, Tasma 
nijos ir Naujosios Zelandijos, o savo 
laiku ir Viktorijos valstijos fondo 
įgaliotiniai. Pačiu artimiausiu laiku 
pasistengsiu susumuoti kiekvieno au
kojusio įnašą į Tautos fondą ir 
tikiuosi, kad šis sąrašas kartu su 
Tautos fondo pinigais bus perduotas 
Lietuvai, kuri, be abejonės, ras vietos 
Tautos fondo rėmėjų sąrašui Lietuvos 
archyvuose. Man perėmus Tautos 
fondo iždininko pareigas, panašių 
sąrašų nebuvau gavęs. Aukų lapai 
buvo įtraukti į kasos knygų ir sudėti (' 
bylas. Tie, kurie dar norėtų prisidėti 
prieš uždarant Tautos fondo knygas 
Australijoje, maloniai prašomi savo 
auką atsiųsti artimiausiu laiku. Čekiai 
ar piniginiai orderiai turi būti adre
suoti: Lithuanian National Fund, 83 
Queen St., Canley Vale, 2166.

Esu labai dėkingas Tautos fondo 
įgaliotiniams ir jų talkininkams, 
telkiant lėšas Lietuvos reikalams. Tik 
jūsų aukų dėka Lietuvos vardas ir jos 
byla buvo palaikoma gyva per ilgus 
okupacijos metus. Tikiu, kad jūsų 
vardai bus įrašyti pagarbioje vietoje 
atgimusios Lietuvos istorijoje.

Antanas Kramilius 
Tautos fondo atstovas - 
Iždininkas Sydnėjuje

MOŠŲ mirusieji
MARIJA GAIVAL1AUSKIENĖ 

1919 - 1991

Negailestinga mirtis iš musų tarpo 
vėl išplėšė gerą, ramią lietuvę Mariją 
Gaivaiiauskienę.

Marija gimė Juchnovo mieste, 
Rusijoje. Tėvai. Petronėlė ir Kazys 
Lisauskai, grįžę į Lietuvą apsigyveno 
netoli Vilniaus. Šeimoje augo septyni 
vaikai. Karo audrai užgriuvus Lietu
vą, visa šeima išsisklaidė ir tik vienai 
Marijai pavyko pasiekti Vokietiją. 
Gyvendama pabėgėlių stovykloje, ji 
dirbo vertėja. Ten Marija susipažino 
su busimuoju vyru. 1948 metais ji 
viena emigravo į Australiją. Apsigy
veno Brisbaneje, čia susilaukė dukros 
Nemyros. Dirbo Repatriacijos ligoni
nėje.

Visą savo gyvenimą Marija sunkiai 
dirbo pelnydama pragyvenimą sau ir 
dukrai. 1962 metais priėmė Australi 
jos pilietybę, tačiau jos širdis visam 
laikui buvo likus Lietuvoje. Marija per 
visą savo gyvenimo Brisbanėjc laiką 
nėra praleidusi lietuviškų pamaldų. 
Lietuvių namuose liko tuščias jos 
pamėgtas kampelis, jame mes ją

PAGALBA LIETUVAI
Eondui "Pagalba Lietuvai" per 

Sydnėjaus Apylinkės valdybos pirmi
ninką A. Giniuną, a.a. Jadvygai 
Bukšaitienei pagerbti, aukojo:

100 dolerių J. ir V. Česnaičiai 
(NSW);

po 20 dolerių T. Amber, P. ir A. 
Griniai;

10 dolerių A. ir M. Česnavičiai.
Dėkojame visiems, aukojusiems 

Lietuvai.
Sydnėjaus Apylinkės 

valdyba

PATIKSLINIMAS
"Mūsų Pastogės" 33 numeryje, 

straipsnyje "Dailininkę Akvilę Zavi- 
šaitę amžinybėn palydėjus", kaip 
informuoja straipsnio autorė, buvo 
įsivėlę klaidų.

Dailininkė Akvilė Zavišaitė mirė ne 
birželio mėn. 12 d., bet 2 d. Mirė ji ne 
namuose, bet Sacred Heart ligoninė
je, kur išbuvo tris dienas.

Akvilės Zavišaitės darbų paroda 
atidaryta Čikagoje ne birželio 12 
dieną, bet birželio 21 d.

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

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

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

Australijos Lietuvių Fondo Valdyba

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS
+ Funerals of Distinction +

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

Marijos Gaivallauskienės laidotu 
vėse dalyvavo nemažas būrys lietu 
vių. Šv. Mišių metu sugiedotos 
lietuviškos giesmės.

Viešpatie, suteik jai šviesos: ir 
ramybės vietą.

Brisbanietė
■ooooo&oooooooooeoooeoeoooooooo

Aukos
'Mūsų Pastogei
„Mūsų Pastogei“ aukojo

Nuoširdžiai dėkojame.
Redakcija

ii. Prašmutaitė Vic. $5
V. Stagis Vic. $10
B. Leitonas Vic. $5
F. Adamonis SA $5
A. P. Šurna Vic. $5
S. Urniežienė Qld. $35
J. Fedar Old.
V. Poškinas' Vic. $15
A. Kudžius Qld. $5
V. Lazauskas Vic. $5
(liga Žukauskas Vic. $20
A. Parojus NSW $5
J. Miškinis Qld. $10
B. Viduolis NSW $25
M. Lapinskienė NSW $5
J. Jankienė Tas. $5
1. Arienė Vic. $5
J. Bartkienė Vic. $5
J. Dagys Vic. $15
K. Rūkas Qld. $5
V. Žeimys NSW $10

I

I

7



MELBOURNE
Melbourne moterų socialinės globos draugijos iniciatyva ruošiama 
mugė protiškai atsilikusių vaikų naudai išjudino daugeli bendruomenės 
narių. Prekės pardavimui irloterijoms plaukia į draugijos sandėliuką 
Lietuvių namuose. Savanoriai darbininkai ir darbininkės užsirašo 
darbui mugės paruošime ir mugės metu, kuri vyks rugsėjo mėn. 28-29 
dienomis. Laukiame ir daugiau aukotojų bei savanorių darbininkų. ;

Aukos pardavimui ir loterijai priimamos sekmadieniais Lietuvių ; 
namuose. Be to, prieš ir po lietuviškų pamaldų, prie bažnyčios jas

; priima p. Jurgelaitis.
Melbourno moterų socialinės globos draugija tikisi, kad nė futbolo 

finalai nesutrukdys mugės sėkmės. A Karazijienė

Melbourno moterų socialinės globos draugija kviečia

Į MUGĘ
LIETUVOS VAIKŲ INVALIDŲ NAUDAI

Mugė jvyks rugsėjo 28 d. (šeštadieni) nuo 9.30 vai. iki 3 vai., 
rugsėjo 29 dieną (sekmadieni) nuo 12 vai. iki 3 vai. po pietų, 

Lietuvių namuose. 44 Errol St., Nth. Melbourne.
Mugės metu bus parduodami dailės darbai, rankdarbiai, augalai, 

knygos, plokštelės, drabužiai, pyragai, įvairios smulkmenėlės, žaislai.
o taip pat vyks turtingos loterijos. Šeštadieni veiks kavinė. ;■

Ateikite. Atsiveskite pažįstamus. ■
♦#####♦*♦*#♦*#>#♦♦♦♦♦♦*****♦***#***##***♦**##***#**#**************************#**'
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"sydnSauslietuviu''
NAMUOSE Į

16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel 708 1414 ’

' I
LIETUVIŲ KLUBO METINIS

BALIUS
|vyks spalio 26 d. klubo patalpose

Jūsų laukia šauni programa, kurią atliks solistė Toma Vaidotienė ' 
ir pianistas Mikutis Burokas.

Stiprinsimės dviejų patiekalų vakariene, užgerdami vynu. 
Šokiams gros puiki kontinentinė kapela. 

Bilietų kaina - 15 dolerių.
Stalus užsisakyti galite klubo raštinėje j

---------------------------------------------------------------------- j 
SYDNtJAUS LIETUVIŲ KLUBO METINIS I 

SUSIRINKIMAS
Įvyks spalio mėnesio 6 dieną, 2.30 vai. p. p., |

Lietuvių Klube, Bankstowne. |
------------------------------------------------------------------------------I

SYDNĖJUJE
Sydnėjaus choras "Daina'' kviečia visus dalyvauti linksmoje

DAINŲ POPIETĖJE
- DOBILIUKAS IR RŪTELĖ

kuri įvyks Sydnėjaus lietuvių namuose rugsėjo mėn. 29 dieną 
(sekmadieni), 2.30 vai. po pietų. Programoje jūsų lauks choro Ir 
atskirų choristų pasirodymai, o taip pat skambės bendros dainos su 
visais susirinkusiais.

įėjimo kaina tik 5 doleriai.

I
„MŪSŲ PASTOGĖS“ LOTERIJA

Pirkdami loterijos bilietus - paremsite savo spaudą! 
Bilietų šakneles gražinti iki spalio 10 dienos.

SKRISKITE FINAIR
LĖKTUVAIS

Į BALTUOS
KRAŠTUS

Paskutinio laiko kainos j 
Taliną. -

2.175 doleriai.
Galite pasikviesti savo gimi

naičius j Australiją, bilietas 
jums kainuos nuo 2.575 dolerių į 
Čia ir atgal.
SPECIALUS 5% SUMAŽINTAS 

KELIONĖS DRAUDIMAS. 
Dėl bilietų kalnų kitomis oro 

linijomis ir kelionių vizų galite 
kreiptis:

SYDNĖJUJE - 262 1144;
MELROIĮRMI*. - 600 0299.

k? v"ssn,s ***fli|iw Ed,o!i9

IEŠKAU
Vyresnio amžiaus moteris ieško 

kompanionės, vienišos moters apie 50 
60 metų amžiaus, nors šiek tiek 

mokančios virti. Veltui duodami du 
kambariai, vonia ir maistas.

Dėl smulkesnės informacijos galite 
'.ptls telefonu 327 4602.

♦
Mėta Lapinskas ieško V. Nekro

šiaus. Paskutinis jai žinomas V. 
Nekrošiaus adresas buvo: 11 Cooke 
St., Halden Hill 9088, S. A„ tel. 2648 
699.

Žinančius prašo pranešti: Mėtai 
Lapinskas, 88 Kings Rd.. New 
Lambton. 2305 NSW

Prašom nepamiršti 
užsimokėti

„Mūsų Pastogės“ 
prenumeratų.

RYGĄ - VILNIŲ - TALINĄ.

Jūsų

JEIGU JUS KELIAUJATE 
Į BALTUOS ŠALIS 

mes speciaiizuojamės kelionių ruošime l

Tokioje kelionėje galimi įvairūs skridimo budai, grupės.
Pas mus jus galite gauti Latvijos vizų pareiškimus.

Sveikatos draudimas svečiams.
"Eurailpass" bilietai.
Žemos oro kelionių kainos iš Latvijos, Lietuvos ir Estijos.
Mes atliekame pristatymų kurjeriu ( kitas valstijas.

Dėl informacijos mus visada rasite:

48 The Boulvarde, Strathfleld 2135. 
Tel. 7453333 Lie. Nr. 2TA 000 888. 

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

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

Telefonu atsakome 24 valandas per 
parą. Kalbame ir rusiškai.

Lie. Nr. 2TA 000888 
agentas fcęjionėse ( Baltijos kraštus.

Australijos lietuvių jaunimo sąjungos Melbourno skyriaus

BALIUS!
Balius ruošiamas rugsėjo mėnesio 21 dieną (šeštadieni), vai., Į 

i Melbourno lietuvių namuose. I
Baliaus programoje dalyvauja džiazo ansamblis "Aztection", 

muzikinė grupė "Dabar". Vakaro metu bus skanus maistas ir pigūs 
! gėrimai. o

Musų baliaus tikslas - padėti Australijos lietuvių jaunimui ’!
B dalyvauti Pasaulio jaunimo kongrese!

Bilietai kainuoja 29 dolerius ir juos galima užsisakyti pas Aldoną B
GrinceviCienę tel. 826 4460 arba pas Audronę Kesminienę 

g tel. 499 2189. jį
P-------- lt3t^=IEII=^lt3l------- =ĮBt==3Bt^=lEX===JEltT==-IElt===1Fl(,------sS
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