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ĮVYKIAI LIETUVOJE 
IR JŲ ATGARSIAI

LIETUVOS LENKU 
MAŽUMOS NERAMUMAI

Po Lietuvos Respublikos Aukščiau
siosios Tarybos Šalčininkų ir Snieč
kaus rajonų vadovavimo perėmimo, 
ten gyvenančios lenkų tautinės mažu
mos, remiamos Lenkijos valdžios, 
sukėlė didelį šurmulį no tik pačioje 
Lietuvoje, bet ir užsienyje. Santykiai 
tarp l.ietuvos ir Lenkijos pašlijo. 
Lenkų rajonų vadovybės buvo nuša 
lintos po to, kai jų, atstovai rėmė 
Maskvos pučistus.

Lietuvos Respublikos Aukščiausio
sios Tarybos pirmininkas V. Lands 
bergis pareiškė, kad Lenkijoje buvo 
surengti vajai prieš Lietuva. Jis taip 
pat sakė, kad Dancige ir Zopate buvo 
išleisti nacionalistiniai atsišaukimai ir 
dabar dalinami rytinėje l.ietuvos 
dalyje. V. Landsbergis išreiškė įsitiki
nimą. kad Lenkijos vyriausybė užkirs 
kelią tolimesnei dezinformacijos kam 
ponijai prieš Lietuvą.

Apie šiuos įvykius įvairiai atsiliepė 
užsienio laikraščiai. Miuncheno lai
kraštis "Zuddeutsche Zeitung" rašo, 
kad Lietuvos Respublikos vadovas V. 
Landsbergis, vykdamas į Jungtines 
Amerikos Valstijas, kelias valandas 
praleido Varšuvoje, tačiau negalėjo 
susitikti nei su Lenkijos vyriausybės 
atstovais, nei su Lenkijos prezidentu 
L. Valensa. Vietoje to, jis gavo L. 
Valensos raštą, kuriuo pastarasis 
ragino Lietuvos vyriausybę rūpintis
•tmumiuuimtuunmui

GRĮŽO LIETUVOS 
ATSTOVAS AUSTRALIJOJE

Prieš porą savaičių išvykęs j tėvynę 
Lietuvos Respublikos atstovas Aus
tralijoje dr. A. Kabaila, po pasitarimų 
su Lietuvos Respublikos Aukščiausio
sios Tarybos pirmininku V. Landsber
giu, sugrįžo į Australiją. Dr. A. 
Kabaila rugsėjo 29 dieną atskrido į 
Sydnėjų. Jį pasitiko šeimos nariai ir 
bičiuliai, jų tarpe LB Spaudos 
sąjungos valdybos pirmininkas V. 
Patašius.

Tikimės, kad sekančiuose "Musų 
Pastogės" numeriuose Jau galėsime 
pateikti Išsamesnių žinių apie dr. A. 
Kabailos kelionę į Lietuvą.

B. Ž. 

lenkų tautinės mažumos teisių apsau
ga, remiantis tarptautinės teisės 
nuostatais.

Laikraštis "Zuddeutsche Zeitung" 
skelbia, kad Lenkijos užsienio reikalų 
ministro konsulato ir emigracijos 
vedėjas J. Čekutovičius dėl abiejų 
valstybių santykių pablogėjimo kalti 
no lietuvius. Jis tvirtino, kad V aršuva 
rengiasi steigti fondą, kuris remsiąs 
lenkus, gyvenančius rytinių kaimynų 
šalyse.

Laikraštis taip pat paminėjo Lietu 
vos parlamento pareiškimą, kad nega - 
Įima suprasti to susijaudinimo, nes 
paleistos tik tos lenkų rajonų tarybos, 
kurių nariai turėjo ryšius su Maskvos 
komunistais, bet miestų ir valsčių 
tarybos liko neliestos.

"Frankfurter Rundschau" rugsėjo 
11 dieną išspausdino straipsnį "Įstoti 
ja grįžta". Autorė iš Varšuvos šiame 
straipsnyje rašo, kad lenkų burmistrai 
ir apskričių viršininkai daugumoje 
priklausė sovietų komunistų partijai, 
bet jie buvo renkami demokratiškai. 
Todėl jų pašalinimas, atrodo, ne tik 
antikomunistinis, bet ir antilenkiškas 
veiksmas. Vis tik "Frankfurter Runų 
schau" suko, kad negalima paneigti to 
fakto, kad didžioji Lietuvos lenkų 
dalis priešinga Lietuvos atsiskyrimui 
nuo Maskvos. Sausio mėnesį sovietams 
užpuolus televizijos centrą, dauguma 
lenkų lutoje gatvės pusėje su užuo
jauta ir palankumu stebėjo kaimynų 
laisvės kovą. Tačiau lenkų srities 
pirmininkas Šalčininkuose kaltino lie
tuvius išdavyste. Taip pat buvo 
vadinamas ir tautos balsavimas dėl 
nepriklausomybės, kuris vyko šių 
metų vasario mėnesį. Lietuvos lenkai 
šį referendumą gana aktyviai boiko 
tavo.

Apie Lietuvos - l.enkijos ginčą 
rugsėjo 19 dieną taip pat rašė 
Londono "Independent". Lietuvos 
diplomatas Linas Kučinskas, aiškinda
mas korespondentui, kodėl sužlugo 
Lietuvos Respublikos derybos su 
Lenkijos delegacija, sakė, kad len
kams labai sunku suprasti, jog su 
mumis reiklu elgtis kaip su atskira 
valstybe. Lenkų pusė derybų metu 
būtinai reikalavo trijų dalykų:

1. Lenkų universiteto Vilniuje.
2. Automatiškai suteikti Lietuvos 

pilietybę joje gyvenantiems lenkams.
3. Garantuoti, kad nebus keičiamos 

lenkiškai kalbančių rajonų ribos.
Lietuva mano, jog tai esąs Lenkijos 

kišimasis į krašto vidaus reikalus.
Laikraštis "Independent" sako, kad 

belieka pakartoti Lenkijos "Gazete 
vyborča” vyriausiojo redaktoriaus 
įspėjamuosius žodžius: "Šis kelias 
neišvengiamai veda į konfliktą. Šiame 
konflikte nebus jokio nugalėtojo. 
Laimės neapykanta ir pralaimės abi 
tautos - lietuviai ir lenkai"

RŪPESČIAI DĖL 
IGNALINOS JĖGAINĖS

Ignalinos atominė jėgainė yra 
vienintelė visame Baltijos regione. Ji

Ruduo tėvynėje. Dailininko V. K. Jonyno iliustracija K. Donelaičio "Metams,"

taip pat yra viena iš penkiolikos 
pastatytų buvusioje Sovietų Sąjungo
je. Dar šiandien Sovietų Sąjunga ją 
tvarko kaip savo turtą. Žinant 
sovietų užslaptintą valdymą ir tvar
kymą, jėgainės saugumas kelia nerimą 

visam Baltijos regionui. Po avarijos 
Černobylio atominėje elektrinėje, 
daugelis žmonių norėtų, kad Ignalinos 
elektrinė butų uždaryta. Tačiau kol 
kas ji labai reikalinga, kadangi gamina 
Lietuvai gana daug elektros energijos. 
Elektrinė pastatyta 1983 metais, joje 
dirba du reaktorių blokai. Elektrinė 
pagamina apie trečdalį Lietuvoje 
sunaudojamos elektros energijos. Apie 
40 procentų pagamintos elektros 
perduodama šiaurės vakarų elektros 
energetikos tinklui. Baltarusija ir 
Karaliaučiaus sovietinė sritis elektros 
energiją gauna beveik išimtinai tik iš 
Lietuvos energetinių šaltinių.

Lietuvos gamtos apsaugos departa
mentas rūpinasi, kaip sumažinti jėgai
nės pavojingumą. Direktorius, fizikos 
mokslų profesorius Vėbra labai prie
šinasi Ignalinos elektrinės trečiojo 
bloko paleidimui, jo nuomone, tokiu 
atveju turėtų būti išjungtas pirmasis, 
pats seniausias ir pavojingiausias, 
reaktorius.

Kitos Lietuvoje esančios elektrinės 
degina iš Sovietų Sąjungos gaunamas 
dujas ir mazutą, kuris savo sudėtyje 
turi daug sieros ir teršia Lietuvos orų 
ir gamtą. Šios jėgainės laiko bėgyje 
turi būti modernizuotos arba visiškai 
uždarytos. Vandens panaudojimas 
generatoriams būtų pats priimtiniau 
sias būdas, tačiau tam reikia kapitalo, 
o tai reiškia paramos iš užsienio. 
Techninės ir finansinės paramos 
tikimasi iš Vokietijos.

Geras Rytų Europos problemų 

žinovas Bonos aplinkos apsaugos 
ministras Tettseris kreipėsi į Vakarų 
pramonės kraštus, ragindamas sustlp 
rinti paramą Rytų ir Vidurio Europai.

Neseniai Lietuvoje lankėsi Bavari 
jos aplinkos apsaugos reikalų minis
tras Gauweileris, kurio vadovaujamos 
delegacijos sudėtyje buvo Ir Lietuvos 
Aukščiausiosios Tarybos pirmininko 
V. Landsbergio bičiulis, Europos 
parlamento narys Habsburgas. Grįžęs 
j Miuncheną, Gauweileris pareiškė 
spaudai, kad Bavarija perduos Lietu
vai penkiolika prietaisų žalingoms 
radioaktyvioms medžiagoms matuoti. 
Prietaisai naudoti, tačiau vertė šiuo 
metu siekia milijoną markių. Taip pat 
susitarta keistis ekspertais. Nuo 
spalio mėnesio 21 dienos Bavarijoje 
mokysis penki aplinkos apsaugos 
specialistai Iš Lietuvos. Kol kas apie 
Iganaiinos radiokensmingumą me 
džiagos trūksta.

BALTUOS TARYBOS PROJEKTAI
Rugsėjo 24 dieną Taline vykusiame 

Baltijos valstybių tarybos susirinkime 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos ministrai 
pirmininkai susitarė dėl naujų darbo 
projektų. Vienas iš svarbiausių susi
rinkime priimtų nutarimų - susitari
mas, kad Baltijos valstybės neapmo- 

kestinsviena kitos prekių. Susitarimo 
dokumentai turi būti paruošti iki 
gruodžio mėnesio pabaigos, o pasi
rašyti juos žadama sekančių metų 
sausio mėnesį.

Susitikime taip pat susitarta dėl 
bendrų energijos ryšių, t. y. naftos ir 
gamtinių dujų projekto. Nutarta tiesti 
Baltijos valstybes jungiančią autos
tradą ir tartis dėl bendrų ambasadų 
rengimo užsienio šalyse.

Nukelia j 2 pusi.

1
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Atkelta 15 i pusi.

Baltijos valstybių ministrai pirmi
ninkai susitiko su Pasaulio banko, 
Tarptautinio valiutos fondo, Šiaurės 
investavimo banko ir Europos atkuri 
mo bei vystymo banko atstovais.

Spaiio mėnesi visi trys Baltijos 
valstybių ministrai pirmininkai žada 
vykti į Bangkokų, kur tarsis su 
Tarptautinio banko pareigūnais.

BALTŲ INVESTAVIMO 
BANKO STEIGIMAS

Baltijos Salims Šiuo metu yra 
reikalingas kapitalas, kad jos galėtų 
įsijungti i laisvosios ekonomikos 
valstybių eiles. Daugelis pasaulio 
kraštų numato Šiose šalyse įvesti 
ekonominį kapacitetą, kuris butų 
pajungtas visų šalių naudai. Tačiau 
dėl to kaip išvystyti šį kapacitetą yra 
daug nuomonių. Vokietijos dienraštis 
"Handelsblatt" savo puslapiuose na
grinėja paramos suteikimo Baltijos 
valstybėms galimybes. Dienraštis 
tvirtina, kad tokiam reikalui geriau 
šiai pasiruošusiuos yra Skandinavijos 
šalys: Danija, Islandija, Norvegija, 
Švedija ir Suomija. Tų kraštų ekono
mistai neskubėdami jau dvejus metus 
studijuoja trijų Baltijos valstybių 
ukint; padėtį ir jų galimybes įsijungti į 
laisvosios ekonomikos sistemą. D i 
džiausiąs Šiaurės kraštų interesas yra 
noras Baltijos jūrą apšvarinti nuo 
baisaus užteršimo ir padėti Baltijos 
šalims įsijunti į laisvojo pasaulio 
ekonomine sistemą.

Skandinavijos šalys nėra pasiruošu
sios suteikti tiesioginę finansine, 
paramą šioms šalims, tačiau planuoja 
įsteigti Baltų investavimo banką. 
Manoma, kad pagrindinis šio banko 
kapitalas turėtų ' būti 354 ^milijonai 
dolerių. Daugiausiai įdėti kapitalo į šį 
banką ruošiasi Skandinavijos šalys. Jos 
įdėtų 70 procentų, Baltijos šalys - 20 
procentų, o kitos šalys - 10 procentų 
viso kapitalo. Bankas taip pat padėtų 
technikos ir finansų tvarkymo žinio
mis, ruošti įvairių šakų specialistus.

Bankas galėtų gerinti Baltijos 
valstybių infrastruktūrą ir ragintų 
kitas šalis investuoti savo kapitalą į 
Baltijos valstybes. Pats svarbiausias 
infrastruktūros gerinimo projektas 
būtų Taliną - Rygą - Kauną jungianti 
autostrada. Reikia pagerinti aplinkos 
Svarinimo darbus, ypač Rygos įlankos 
užteršimą, Vilniaus, Kauno ir Klaipė 
dos išmetamo vandens išvalymą. Taip 
pat išplaunamos nuodingos atliekos iš 
Narvos jėgainės.

Baltijos šalių komunikacijos siste
ma reikalinga pagerinimų, kad Vaka
rų kompanijos galėtų efektingai 
komunikuoti su savo centrais Vaka
ruose. Baltijos komunikaciją butų 
galima nesunkiai inkorporuoti į Skan
dinavijos šalių sistemą.

LIETUVOS UŽSIENIO 
POLITIKA

Lietuvos Respublikos Aukščiausioje 
Taryboje svarstant tolimesnes Lietu
vos užsienio politikos kryptis, Aukš
čiausiosios Tarybos pirmininkas V. 
Landsbergis pareiškė, kad:

1. Lietuva santykiuose su buvusia 
Tarybų Sąjunga laikysis dvišalių 
sutarčių principo ir bus atsargi 
kolektyvinių sutarčių atžvilgiu. Pagal 
V. Landsbergio žodžius, "už tų 
kolektyvinių sutarčių ryškėja noras 
išlaikyti seną Sąjungą".

2. Jis taip pat pasisakė už dvišalius 
susitarimus su buvusiomis sovietinė
mis respublikomis.

3. Jis aukštai vertina Rusijos 
'Mūsų Pastogė" Nr.40 1991.10.7 psl.2 

vaidmenį Lietuvos nepriklausomybės 
pripažinimo byloje.

4. Ateityje Ukraina žada vaidinti 
didelį vaidmenį Lietuvos ir visos 
Europos interesuose.

5. Jis pasisako už didesnį trijų 
Baltijos valstybių suartėjimą. Jo 
nuomone, reikalingas didesnis Baltijos 
valstybių veiksmų koordinavimas. Jis1 
mano, kad Baltijos valstybėms reikėtų 
siekti Beneliukso varianto.

6. Nemažą dėmesį reikia skirti 
santykiams su Lenkija ir Lietuvos 
lenkų problemai. Nurodė, kad Lenki 
jos vyriausybė suprato, jog situacija 
nėra konfliktinė. Apgailestavo, kad 
Lenkija nebuvo pirmoji valstybė, 
pripažinusi Lietuvos nepriklausomybę 
ir, kad Lietuvos Aukščiausiosios 
Tarybos nutarimas paleisti savivaldy 
bių tarybas mėginamas interpretuoti, 
kaip veiksmas prieš tautinę mažumą. 
Ši partija per 50 metų tūeko nepadarė, 
kad Lietuvos lenkams būtų geriau. 
Butų klaidinga manyti, kad Lenkijos 
spaudimas priverstų Lietuvą pakeisti 
jau parlamento priimtus sprendimus.

Lietuvos Respublikos užsienio rei
kalų ministras Algirdas Saudargas 
pareiškė, kad:

1. Svarbiausias valstybės užsienio 
politikos tikslas yra Lietuvos įstojimas 
į Europos ekonominę bendriją. Jis 
pažymėjo, kad dėl neaiškios Sovietų 
Sąjungos ateities Lietuva turės orien
tuotis į Vakarus. Užsienio reikalų 
ministras taip pat sakė, kad Lietuva 
sieks glaudesnio bendradarbiavimo su 
Skandinavijos šalimis bei Europos 
laisvosios prekybos sąjunga, jei tai 
nesutrukdys Lietuvai tapti Europos 
ekonominės bendrijos nare.

2. Rytų Lietuvos, rajonų tarybų 
paleidimas nepakeitė Lietuvos santy 
kių su Lenkija tvarkaraščio. Lenkijos 
užsienio reikalų ministras Skubiševs- 
kis atvyksta į Vilnių spalio mėnesio 
pradžioje.

3. I.ietuvos užsienio reikalų minis
tras išreiškė padėką Lietuvos diplo 
matams, kurie per penkiasdešimt 
okupacijos metų tęsė diplomatines 
Lietuvos tradicijas ir nepripažino 
aneksijos.

E. ŠEVARNADZĖ DERĖSIS 
SU LIETUVA

Rugsėjo 25 dieną Sovietų Sąjungos 
prezidentas M. Gorbačiovas paskyrė 
delegacijų, kurios ves derybas su 
Baltijos valstybėmis, vadovus. Nuro
doma, kad į Lietuvą vyksiančiai 
tarybinei delegacijai vadovaus buvęs 
Sovietų Sąjungos užsienio reikalų 
ministras Eduardas Ševarnadzė, į 
Latviją vyksiančiai delegacijai vado
vaus buvęs M. Gorbačiovo patarėjas 
Jakovlevas, į Estiją - Sankt Peterbur
go (buvusio Leningrado) meras Sob- 
čiakas. Savaitės bėgyje delegacijų 
vadovai turi pateikti savo pasiūlymus 
dėl savo delegacijų sudėties, derybų 
taisyklių ir numatomų svarstyti 
klausimų.

Rugsėjo 26 dieną Lietuvos Respub
likos vyriausybė pritarė Maskvos 
nutarimui į Lietuvą vyksiančios dele
gacijos vadovu skirti buvusį Sovietų 
Sąjungos užsienio reikalų ministrą 
Eduardą Ševarnadzę. Tikimasi, kad jis 
sudarys delegaciją, kuri ves dalykiš
kas derybas su Lietuva.

E. Ševarnadzė žinių agentūrai 
TASS pareiškė, kad jo paskyrimas 
delegacijos vadovu jam yra didelė 
garbė, bet kartu ir atsakomybė.

V. LANDSBERGIS ŠIAURĖS 
TARYBOS POSĖDŽIUOSE 

Lietuvos Respublikos Aukščiausio-

A 1.1 i KRAŠTO VALDYBOS 
PRANEŠIMAS Nr. 6

'ŽYDŲ PUOLIMAS ANT LIETUVOS
Australų spaudoje pasirodžius neteisingiems užpuolimams, kad Lietuvos 

Respublika išteisino karinius nusikaltėlius, buvo parašyti atsakymai į "The 
Bulletin" ir "Adelaide Advertiser".

Taip pat spaudai tuo klausimu buvoišsiuntinėtamedžiaga, gauta iš Lietuvos 
Respublikos spaudos biuro.

' LIETUVOS PRIPAŽINIMAS
Sąryšyje su Australijos vyriausybės diplomatiniu Lietuvos Respublikos 

pripažinimu, Australijos Lietuvių Bendruomenės Krašto valdyba išsiuntinėjo 
padėkos laiškus Australijos ministrui pirmininkui R. Hawke, užsienio reikalų 
ministrui G. Evans, senatoriui R. Hill, senatoriui J. Short ir senatoriui 
ilarradine, kuriose dėkojama už jų pagalbą, siekiant Lietuvos nepriklausomy
bės pripažinimo.

Krašto valdyba taip pat yra gavusi ir dar tebegauna daug laiškų iš pavienių 
asmenų, organizacijų, tiek australų, tiek ir iš kitų etninių bendruomenių, 
kuriais išreiškiami sveikinimai dėl Lietuvos nepriklausomybės pripažinimo. į 
visus šiuos laiškus atitinkamai atsakoma.

KNYGŲ SPAUSDINIMAS
Pasikalbėjimuose su asmenimis iš Lietuvos, kurie apie tokius reikalus turėtų 

žinoti, ne kartą mums buvo priminta, kad, jei Australijoje yra numatoma 
išleisti kokią nors knygą, būtų rimtai pagalvota apie jos spausdinimą 
Lietuvoje. Nėra abejonės, kad spausdinimas Lietuvoje daug pigesnis nei čia 
Australijoje.

Ši mintis jums pateikiama tik dėl informacijos.
Jūras Kovalskis

AI,B Krašto valdybos vicepirmininkas

sumetimais, teisės būti

sios Tarybos pirmininkas V. Lands
bergis rugsėjo 26 dieną Kopenhagoje 
tarėsi su Šiaurės tarybos atstovais. V. 
Landsbergis taryboje iškėlė svarbiau
sią Lietuvos problemą - sovietų 
kariuomenės buvimų i.ietuvos terito
rijoje. V. Landsbergis aiškimo, kad 
sovietinė kariuomenė neturi jokios 
legalios, valstybės ar tarptautinio 
saugumo
Lietuvoje. Sovietų pasiteisinimas, kad 
ji neturinti kur apgyvendinti tos 
kariuomenės, yra visai neracionalus. 
Visas pasaulis žino ir jaukia, kad tik 
kariuomenės sumažinimas gali pakelti 
žmonių gyvenimo lygį. Šiaurės taryba 
nenorėjo šio reikalo svarstyti. Tačiau 
tariantis dėl Baltijos jūros baseino 
apšvarinimo, kuo labai suinteresuoti 
skandinavai, V. Landsbergis atkreipė 
šiaurės šalių dėmesį į tai, kad sovietų 
bazės Lietuvoje yra vienos iš stam
biausių gamtos taršos priežasčių, 
kurių l.ietuva negali kontroliuoti. 
Šiaurės tarybos nariai žadėjo kreiptis 
į savo valdžias, kad jos padarytų 
atitinkamus tarptautūuus žygius.

Baltijos investavimo banko steigi
mas buvo apvarstytas, bet galutinis 
nutarimas, kur jį steigti, dar nebuvo 
padarytas. Pradinis banko kapitalas

AUSTRIA 
HUNGARY

ITALY

Croatia

Dvi Jugoslavijos federacijos respublikos,Slovėnija ir Kroatija .pasiskelbė 
nepriklausomomis valstybėmis. To paties siekia ir Makedonija. Viso to 
pasėkoje jau antrą mėnesį vyksta aršios kovos tarp kroatų savisaugos ir 
Jugoslavijos kariuomenės dalinių. Šiose kovose daug užmuštų ir dar daugiau 
sužeistų žmonių, kraštas be atodairos naikinamas. •

butų 354 milijonai dolerių, tačiau 
Baltijos šalių ūkio pertvarkymui 
reikėtų apie du bilijonus dolerių. Tad, 
reikalui esant, banką butų galima 
praplėsti.

Anskis Reisgys

lt? -HJ
Vilniaus radijas praneša, kad nuo 

rugsėjo 16 dienos Lietuvoje galioja tik 
lietuviški pašto ženklai, o Sovietų 
Sąjungos pašto ženklai, nuo tos 
pačios dienos jau nebegalioja. Tačiau 
paštas į užsienį vis dar tebesiunčiamas 
per Maskvą.

Rumunijos angliakasiai, nepaten
kinti vis blogėjančiomis buities sąly
gomis, pagrobė keletą traukinių ir 
Užplūdo Bukareštą. Jie miestą terori
zavo porą dienų. Buvo įsilaužta į 
parlamento rūmus, prezidentūra ap
mėtyta akmenimis, žuvo keletas 
policininkų. Angliakasiai reikalavo 
prezidento lon lliescų ir ministro 
pirmininko Petre, Roman atsistatydi
nimo. Pagrindinei masei angliakasių 
grįžus namo, policija atstatė tvarką, 
brutaliai, išvaikydama net ir taikingas 
protesto demonstracijas.
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KAS NAUJO LIETUVOJE?
DĖL KARO NUSIKALTĖLIŲ REABILITACIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPAUDOS BIURO 
PRANEŠIMAS

"The New York Times" .1991 m. rugsėjo 5 dienos numeryje buvo 
išspausdintas Stephen Kinzer straipsnis "Lietuva pradeda naikinti karinių 
nusikaltimų nuosprendžius". Jame skelbiama, kad naujoji Lietuvos Vyriausybė 
neva pradėjo išdavinėti reabilitavimo pažymėjimus tūkstančiams žmonių, 
kurie sovietinio teismo buvo nuteisti kaip nacių kariniai nusikaltėliai.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nesiima Ir neketina imtis jokių priemonių 
reabilituoti,karinius nusikaltėlius. Šiuo metu Vyriausybė tąsia nepagristai 
represuotų asmenų reabilitavimo procesų, kuris buvo pradėtas dar 1989 m. 
Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumui priėmus įsakų "Dėl 
asmenų, nuteistų už kai kurias veiklas, reabilitavimo". Tuo siekiama ne 
pakeisti sovietinių teismų nuosprendžius, o atitaisyti teisingumą, nes daugelis 
sprendimų dėl Lietuvos žmonių represavimo buvo priimti net ne teisinių 
institucijų, o paskubomis sudarytų komisijų. Todėl tokie sprendimai iš esmės 
buvo neteisėti.

Nagrinėjant asmens reabilitavimo klausimų, kiekvienu atv.eju kruopščiai 
analizuojama archyvinė medžiaga ir tik po to priimamas sprendimas. 
Asmenims, dalyvavusiems genocido nusikaltimuose arba civilinių žmonių 
žudynėse reabilitavimo pažymėjimai neišduodami. Tokia nuostata užfiksuota 
1990 m. gegužės 2 d. Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos priimto įstatymo 2 
straipsnyje. Generalinė’ prokuratūra ir Aukščiausiasis teismas dėl šios 
priežasties atsisakė išdubti' reabilitavimo pažymėjimus apie 400 asmenų. ,

Minėtame straispnyjo ypatingai stengiamasi pabrėžti, kad reabilitavimo 
■pažymėjimai išduodami nusikaltėliamsdalyvavusiems masinėse žydų žudynėse 
Lietuvoje bei kitose šalyse. Šiame tekste minimos A. Juodžio, J. Neveros, i. 
Asadausko, J. Krasinsko pavardės.

Iš tikrųjų Aloizo Juodžio ir Juliaus Neveros reabilitavimo klausimo nei 
Generalinė prokuratūra, nei Aukščiausiasis teismas nesprendė. J. Asadauskui 
reabilitavimo pažymėjimų išdavė Aukščiausiasis teismas 1990 m. lapkričio 9 
d., kai išanalizavus bylą nebuvo įrodyta, kad Ignas Asadauskas dalyvavo žydų 
žudynėse.

Rivos Bogomolnajos pareiškimų dėl J. Krasinsko patikrino dar 1989 m. 
tebeegzistavusio Lietuvos TSR KGB darbuotojai. Išvadą, jog J. Krasinskas 
buvo nuteistas nepagrįstai, pasirašė LTSR KGH pavaduotojas S. Caplin. R. 
Bogomolnaja į Lietuvos Respublikos Generalinę prokuratūrą betarpiškai 
nesikreipė ir niekas iš prokuraturos darbuotojų su ja nesikalbėjo.

Nesuprantama straipsnyje pateikta pono E. Zurofo pozicija. Anot jo, 
Lietuvos valdžia ignoruoja liudininkų parodymus, siekiant reabilituoti 
nusikaltėlius. Tačiau 1991 m. liepos 17 d. laiške Generaliniam prokurorui A. 
Paulauskui p. E. Zurofas nuoširdžiai dėkoja už susitikimą Lietuvoje š. m. 
birželio mėnesį, už Generalinio prokuroro ketinimus ir veiklą, išaiškinant žydų 
tautai nusikaltusius, asmenis, nepaisant kokios tautybės jie bebūtų.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės spaudos biuras pareiškia, kad pono S. 
Kinzerio straipsnis "Lietuva pradeda naikinti karinių nusikaltėlių 
nuosprendžius" paruoštas remiantis nepatikrintais, iškreiptais faktais, yra 
aiškiai tendencingas, siekiantis supriešinti žydų ir lietuvių tautas.

Per amžius Lietuvoje žydai ir lietuviai gyveno taikiai ir draugiškai. Tai, kad 
masinėse žudynėse JI pasaulinio karo metais dalyvavo ir lietuviai, buvo ir yra 
smerkiama lietuvių tautos. Reikia atminti, kad tokių nusikaltėlių lietuvių 
buvo nedaug. Kur kas daugiau buvo tokių, kurie rizikuodami savo pačių ir 
savo vaikų gyvybe, gelbėjo žydus, jų šeimas nuo neišvengiamos pražūties.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė siekia, kad visos Lietuvoje gyvenančios 
tautos laisvai vystytų savo kultūrą, puoselėtų tradicijas. Vyriausybė yra 
priėmusi specialius nutarimus bei potvarkius, kuriais skatinami šie procesai., 
numatomos konkrečios priemonės, skirtos išsaugoti ir atkurti Lietuvos tautų, 
tarp jų ir žydų, kultūros paminklus. Tokie veiksmai susilaukė pritarimo ir 
padėkos Iš Lietuvos, bei kitų šalių žydų bendruomenių.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė atmeta nepagrįstus kaltinimus dėl 
asmenų, padariusių nusikaltimus prieš žydų tautą, reabilitavimo ir tikisi, kad 
ateityje pasaulio visuomenė bus objektyviai informuojama apie procesus, 
vykstančius Lietuvoje.

Lietuvos Respublikos spaudos biuras

LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOS TARYBOS PREZIDIUMO 
PAREIŠKIMAS

Užsienio spaudoje ir informacijos agentūrų pranešimuose pastaruoju metu 
pastebimas didelis susirūpinimas, kad tarp Lietuvoje reabilituojamų buvusių 
stalinizmo epochos tremtinių bei rezistencijos sovietų okupacijai dalyvių gali 
pasitaikyti asmenų, kurie nacių Vokietijos okupacijos metais yra nusikaltę 
žmoniškumui ir buvę žydų egzekutoriais.

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Respublikos Prezidiumas p a r e i š - 
k i a, jog Lietuvos Respublikos 1990 m. gegužės 2 d. įstatymas draudžia tai 
daryti; nė vienas asmuo, kurio kaltė žydų genocido ar kituose beginklių 
žmonių žudymo veiksmuose laikoma įrodyta, negali būti reabilituotas. To 
principo ir įstatymo laikomasi, todėl apie 500 reabilitacijos prašymų buvo 
atmesta. Tačiau galėjo būti pasitaikę pavienių atvejų, kai į piliečių 
pasiūlymus telkti naujus inkriminuojančius parodymus teisėtvarkos darbuoto
jai pažvelgdavo nepakankamai dėmesingai, o į gaunamus iš užsienio klausimus 
neskubėdavo tuoj pat atsakyti. Klaidų galėjo būti padaryta tada, kai Lietuvos 
Respublikos generalinė prokuratūra savo išvadomis nedisponavo jokia kita 
medžiaga, vien gaunama iš SSSR KGB, ir ja neatsargiai pasikliovė. Skirtingų 

1 požiūrių gali būti, kai reikalaujama pripažinti senų KGB tardymų medžiagą, 
(skaitant pačių kaltinamųjų parodymus prieš save. Visais tais atvejais 
reikalingas nepaprastai Jautrus dėmesys, įsigilinimas ir pakartotiniai 
abejotinų bylų apsvarstymai. Tokio požiūrio stoka turi būti smerkiama. 

Nemažiau griežtai turi būti smerkiama TASS'o 1991 m. rugsėjo ii d. paskleista 
dezinformacija, neva Lietuvoje nuo 1988 m. reabilituota apie 35 000 žmonių, 
kuriuos sovietai "buvo nuteisę kaip nacistinius karo nusikaltėlius".

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas mano, kad 
sudarius bendrą Lietuvos ir Izraelio parlamentų darbo grupę, kuri peržiūrėtų 
kiekvieną abejotiną bylų, galima butų išvengti reabilitavimo klaidų, ir 
nepagrįstų gandų bei visos Lietuvos Respublikos apkaltinimų. Septynių JAV 
kongresmenų 199 1 m. rugsėjo 6 d. laiške Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkui V. Landsbergiui pasiūlytas bendradar 
biavimas su JAV Teisingumno departamentu taip pat yra priimtinas. Mes 
siekiame vien teisingumo.

V. Landsbergis
Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios pirmininkas 

Vilnius, 1991 m. rugsėjo 9 d.

IZRAELIO PREZIDENTO RAŠTAS
Jeruzalė, 1991 m. rugsėjo 11 d.
Jo Ekscelencijai p. Vytautui Landsbergiu.
L.etuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Prezidentui
Brangusis p. Prezioentc,
Gavau jūsų 1991 m. rugpjūčiu 26 d. laiškų, kuriame pranešate apie sutartį 

tarp Lietuvos ir Rusijos SFSR dėl tarpvalstybinių santykių pagrindų, 
pasirašytų 1991 m. liepos 29 d., kurioje Rusija pripažįsta Lietuvos Respublikos 
nepriklausomybę.

jus žinote, kad Izraelio Vyriausybė pripažino Lietuvos Respublikos 
nepriklausomybę ir sutiko užmegzti diplomatinius santykius tarp Izraelio Ir 
sietuvos Respublikos.

Sveikinu jus ir Lietuvos žmones su vėl pasiekta nepriklausomybe. Tikiu, kad 
.ypatinga žydų bei Izraelio Valstybės ir Lietuvos ryšių su jų tragiškais 
niuansais raida bus nuolat prisimenama ir leis nustatyti tarp musų ypatingus 
santykius.

Naudodamasis proga dėkoju už jūsų gerus linkėjimus žydų Naujųjų metų 
proga ir siunčiu nuoširdžiausius linkėjimus. Tikiu, kad mes susitiksime 
netolimoje ateityje.

Nuoširdžiai jūsų Chaim llercog

"Lietuvos aido" vertimas
(iš "Lietuvos aido”) t

DĖL VIZŲ IŠDAVIMO

Vyriausybės 1991 rugpjūčio 25 
nutarimas Nr.355

Dėl Lietuvos Respublikos 
laikinosios vizų išdavimo 

tvarkos

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, 
atsižvelgdama į tai, kad Respublika 
kontroliuoja Lietuvos valstybinę sie
ną, ir- siekdama užtikrinti Lietuvos, 
Estijos, Latvijos, RSFSR, SSSR ir kitų 
valstybių bei jų piliečių, atvyks
tančių į Lietuvos teritoriją ir išvyks
tančių iš jos, teises, nutaria:

1. Užsienio valstybių piliečiai ir 
asmenys be pilietybės (toliau- 
užsieniečiai), įvažiuojantys į Lietuvos 
teritoriją, turi turėti galiojančią 
Lietuvos vizą.

2. Lietuvos vizas išduoda Lietuvos 
konsuliniai pareigūnai, įskaitant kon
sulinius pareigūnus, esančius Lietuvos 
pasienio punktuose.

3. Estijos, Latvijos, RSFSR ir SSSR 
piliečiai įvažiuoja į Lietuvos Respub
liką ir išvažiuoja iš jos be vizų. 
Užsienio valstybių pareigūnai, turin
tys savo valstybės diplomatinį pasą, 
atvyksta į Respubliką ir išvyksta iš jos 
be Lietuvos vizų.

4. Lietuvos vizos išduodamos užsie
niečiui, pateikusiam Lietuvos konsuli
niam pareigūnui savo pasą ir galiojantį 
iškvietimą atvykti į Lietuvos terito
riją. Iki atskiro Lietuvos Vyriausybės 
nutarimo Lietuvos vizos išduodamos 
taip pat ir užsieniečiams, turintiems 
galiojančią SSSR įvažiavimo vizą. 
Lietuvos konsulinis pareigūnas turi 
teisę atsisakyti išduoti vizą, turėda
mas pagrindų, kad užsieniečio įvažia
vimas kelia grėsmę Lietuvos saugu
mui, viešajai tvarkai, jos piliečių 
sveikatai ar moralei.

Užsieniečiams, glmusiems Lietuvos 
Respublikos teritorijoje ir turintiems 
patvirtinantį šį faktą dokumentą, 
vizos išduodamos, nereikalaujant iš jų 
iškvietimo ar galiojančios SSSR vizos.

5. Užsieniečiai, (išskyrus Estijos, 
Latvijos, RSFSR ir SSSR piliečius), 
vykstantys per Lietuvos teritoriją į 
užsienio valstybes, turi turėti Lietu
vos tranzitines vizas, kurios išduoda 
mos visam jų kelionės per Lietuvos 
teritoriją laikui, bet ne ilgiau kaip 3 
paroms.

6. Užsieniečiai, atvykę nuolat 
gyventi į Lietuvos Respubliką, privalo 
pranešti apie savo gyvenamąją vietą 
Lietuvos vidaus reikalų organams per 
3 dienas.

7. Asmenys, įskaitant užsieniečius, 
nuolat gyvenantys Lietuvos Respubli
koje Ir išvykstantys į užsienį, išlei
džiami per pasienio punktą, jiems 
pateikus galiojančius užsienio pasus: 
Lietuvos Respublikos, SSSR ar kitos 
valstybės pasus ir leidimą išvykti iš 
Lietuvos ar SSSR į užsienį. Šie 
asmenys, turintys savo valstybės 
tarnybinius užsienio pasus, išvyksta 
be leidimų. Užsieniečiai, turintys 
tranzitines vizas, išvyksta, nereika
laujant iš jų leidimo išvykti.

8. Asmenys, nuolat gyvenantys 
Lietuvos Respublikoje, taip pat užsie
niečiai turi teisę išvykti iš Lietuvos į 
Estijos Respubliką, Latvijos Respub
liką, RSFSR ir SSSR patelkę galiojan
tį Lietuvos Respublikoje pasų ar kitų 
asmens tapatybę patvirtinantį doku
mentą.

9. Estijos, Latvijos, RSFSR ir SSSR 
piliečiai, nuolat negyvenantys Lietu
vos Respublikoje, išvyksta iš Lietuvos 
į kitas valstybes per Lietuvos pasienio 
punktus, pateikę savo užsienio pasą ir 
leidimą išvykti iš Estijos, Latvijos, 
RSFSR ar SSSR. Šie asmenys, turintys 
savo valstybės tarnybinius užsienio 
pasus, išvyksta be leidimų.

10. Šis nutarimas įsigalioja nuo jo 
pasirašymo momento.

Lietuvos Respublikos ministras 
pirmininkas G.'Vagnorius
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RIXDIUOMIAfS DARBŲ BARUOSE
... LRHOBARTAS ŠVENTE

Šiais metais Vytauto Didžiojo 
karūnavimo minėjimas (vyko Lietuvai 
ir mums ypatingai džiugiu ir jaudinan 
čiu metu. Tik kelios dienos prieš 
minėjimą beveik visos Vakarų pasau
lio valstybės pripažino Baltijos tautų 
nepriklausomybę, net Soviet ų Sąjunga 
neatsiliko ir pripažino, kad Baltijos 
respublikos laisvos ir nepriklausomos 
valstybės.

Todėl gal visai nenuostabu, kad šių 
metų minėjimas nukrypo nuo įprastos 
tvarkos ir paskutiniosios savaitės 
įvykius minėjome labiau, nei tuos, 
kurie įvyko prieš 500 metų. Nėra 
jokios abejonės, kad tik visų šių 
įvykių įtakoje, minėjiman susirinko 
daug daugiau žmonių, nei buvo 
tikėtasi. Susirinkusieji tiesiog perpildė 
musų kuklią patalpą.

Sekretorius minėjimą pradėjo, pa
sakydamas keletą žodžių apie Lietu
vos laisvės pripažinimo sutapimą su 
tautos šventės minėjimu. Jis taip pat 
išreiškė nuomonę, kad lietuvių išeivi
jos veikla Vakarų pasaulyje taip pat 

’daug kuo prisidėjo prie šios pergalės 
iškovojimo. Algis Taškunas paskaitė 
nepaprastai įdomią paskaitą apie

„DOBILIUKO IR RŪTELES“ POPIETE
Rugsėjo 2 dieną Sydnėjaus lietuvių 

namuose suruoštoji "Dainos” choro 
popietė praėjo labai nuotaikingai.

į didžiąją Lietuvių namų salę 
choristai šį kartą atėjo ne "unifor
muoti", bet apsirengę paprastai 
sekmadieniškai. Salėn jie įžengė 
dainuodami linksmą dainelę, klausyto
jus kviesdami: "Prašom, prašom pa
klausyti". Na ir klausėme, bet neilgai. 
Po mišraus choro padainuotų dainų 
"Dobile, dobilėli" ir "Kai aš pjoviau 
lankoj šieną", o vyrų chorui, padaina 
vos "Jojau dieną, jojau naktį", prie 
dainų jungtis teko visiems klausyto
jams. Dainorėliai visiems išdalinti 
buvo jau iš anksto. Na ir dainavome, 
na ir valiavome, protarpiais iniciatyvą 
perimant vyrų chorui, protarpiais 
moterų. Programos paįvairinimui buvo 
parinkta ir kai kas linksmesnio, nors ir 
šiaip popietės repertuare netruko 
linksmų dainų: Iš lietuviško ąžuolo 
buvo padaryta lėlė ir jos savininkas

MŪSŲ PRAGIEDRULIAI

DALIA
Rugsėjo 17 - sios vakare Swanston 

Street Gallery įvyko Dalios Antanai
tienės meno parodos atidarymas. 
Dalia musų bendruomenei gerai 
pažįstama, kaip dabartinė Melbourne 
"Gintaro" vadovė, G. ir V. Kazokų 
kasmetinės premijos šių metų laurea 
tė ir RMIT absolventė.

Parodoje Dalia Antanaitienė eks
ponavo net 3 5 tapybos ir 14 skulptūros 
darbų. O parodos atidarymo dieną 
lankytojų prisirinko tiesiog sausa
kimšai. Daliai, atrodo, skulptūra ir 
tapyba neatsikiriamos meno šakos. Ji 
sakosi, kad imdamasi kūrybinio darbo, 
vienoje rankoje laiko teptuką, o kitoje 
plaktuką, kol pagaliau vidinis jausmas 
pasako katras kovos ginklas nugali. 
Tapyboje, manyčiau, ypač Išskirtini 
darbai buvo: "Peeling", "Stress Expo
sed", "Lithuania - May You Grasp 
Your Independence Without Blee
ding", ir "Reflection Study". Skultu- 
ros darbuose daugiau išsiskyrė: "Re
birth" ir "The Gift".
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Lietuvos kelią į nepriklausomybę ir 
apie tuos sunkumus, kuriuos dar teks 
nugalėti musų atsikuriančiai tėvynei, 
jos kelyje i išsivysčiusių pasaulio šalių 
šeimą, ir apie tai. kuo mes galėtume 
prisidėti jos darbuose. Po A. Taškuno 
paskaitos, tylos minute pagerbėme 
žuvusius prie Televizijos bokšto 
Vilniuje sausio mėnesį ir Medininkų 
pasienio punkte liepos mėnesio 3.1 
dieną. Po to Loreta Eskirtienė labai 
jautriai, su dideliu įkvėpimu padekla 
mavo eiles Vytauto Didžiojo garbei. 
Šis eilėraštis parašytas jau labai 
seniai, Loretai jį užrašė kažkas 
Lietuvoje. Tik net tas žmogus, kuris 
užrašė jį, nežinojo kieno jis buvo 
sukurtas.

Po to minėjimas buvo užbaigtas, 
kartu visiems sugiedojus Tautos 
himną.

Po minėjimo sekretorius padarė 
keletą pranešimų, liečiančių kasdie
ninius musų bendruomenės reikalus. 
Teresėlė Šiaučiimaitė su pagalbinin
kėmis platino loterijos bilietus. Laimė 
aplankė net penkis tautiečius. Jie liko 
labai patenkinti, laimėję gražias 
dovanas iš Lietuvos.

(Giedrius Dryža ir Jo Blansjaar) 
linksmino klausytojus sąmojinga "dai
nuška" "Aš galiu...". Vladas Rač
kauskas padeklamavo "kilometrinį" 
eilėraštį politine tema "O, preziden
te, koks tu plikas". Antanas Kramilius 
solo padainavo apie kukavinę pypkę ir 
t. t.

Pora popietės valandų pralėkė, kaip 
vėjas. Taip įsidainavus net namo 
nesinorėjo eiti.

Vincui Binkiui padėkojus susirinku
siems už apsilankymą, buvo traukiami 
choro loterijos bilietai.

"Dainos" chorui ir toliau vadovauja 
energingieji Birutė Aleknaitė ir Justi
nas Atikus. Popietės programą paruošė 
ir vedė Rasa Blansjaar. Rasai ruošti 
dekoracijas padėjo Elytė Blansjaar, 
akordeonu akompanavo P. Viržintas.

Ačiū "Dainai" ir jos vadovams už 
malonią, nuotaikingą popietę!

H. Žalys

Dalia tautiniai susipratusi, giliai 
išgyvenanti Lietuvos kančias ir kovas 
su kruvinuoju priešu dailininkė, ji 
spontaniškai dalyvauja tose grumty
nėse. Ypatingai tai ryšku jos skulptū
ros darbuose. Šioje meno srityje savo 
jausmams išreikšti Dalia nevengia 
jokių priemonių, puikiu ginklu jai 
tampa medis ir metalas, stiklas ir 
akmuo.

Kūrybinio potencialo prasme, Dalia 
tarsi gyvena stebuklų šalyje. Tiek čia 
pozityvių ar negatyvių reiškinių - 
stebuklų bei graudžios realybės ji 
randa ir visi jie šaukiasi būti 
išreikštais. Čia turbūt glūdi daugialy
pis Dalios vidus. Ji ir deklamatorė, ir 
šokių choreografė, ir rūbų modeliuo
toja, o dabar dar ir skulptorė, ir 
tapytoja. Visa tai kalba apie tai, kad 
menininkė dar tebėra pačiame kūrybi
nio brendimo apyaušryje. Ji dar nėra 
atsakiusi sau į klausimą, kas yra pats 
didysis jos stebuklas. Visa tai ateis 
palaipsniui, nepaliaujamai beieškant

Algis Taškunas minėjimo proga 
platino neseniai išleistą knygą "Lit
huanian Environmental Problems". 
Knygą parašė Amanda Banks, išleido 
Lietuvių studijų draugija prie Hobar- 
to universiteto.

Tuo pačiu laiku Willy Bukevičius 
kepė mėsą ant iešminės ir su 
darbščiųjų Kristinos Domkienės ir 
Bonifaco Šikšniaus pagalba vaišino 
svečius. Vaišių metu susipažinome su 
pirmą kartą mus aplankiusiais svečiais 
p. Vilnonyte ir p.p. Krutuliais iš 
Launcestono, Paulauskų šeima - 
Michelle, Trevor, Collen ir Riley - į 
Hobertą persikėlusiais iš Adelaidės. 
Troy Bukevičius studijoms Hobarto 
universitete atvyko iš Meibourno, o 
Jonas Zivulinskas iš Brightono. Ho
barto lietuviai sveikina naujus pažįs
tamus ir tikisi susitikti su jais visuose 
sekančiuose pobūviuose ir renginiuo
se.
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Dalia Antanaitienė. |

kūrybinių sprendimų. O šiose grumty
nėse tarp savęs ir busimojo kūrinio 
tebūna leista palinkėti Daliai sėkmės.

V. Simankevičius
įavsjpr-®,

"LITHUANIA: A VIEW 
FROM AUSTRALIA" -

Tokiu pavadinimu neseniai išleista 
knyga apie Lietuvą anglų kalba. 
Knygą redagavo Algimantas P. Taš- 
kūnas ir John W. Doyle, o išleido 
Lietuvių studijų draugija prie Tasma
nijos universiteto 1991 metais. Pla
tesnę rezenciją apie 'šią knygą 
išspausdinsime vėliau.

Knygą "Lithuania: A view From 
Australia" platina didesnių Australi
jos lietuvių kolonijų Apylinkių val
dybos. Šios knygos kaina 7.50 dolerių 
ir 2.50 dolerių priedas persiuntimo 
išlaidoms.

TRUMPAI
1S VISUR

♦
Jungtinių Tautų Organizacijos ins 

pektorių grupę laikydamas izoliuotų 
pastate, kuriame jie buvo radę daug 
dokumentacijos apie Irako branduoli
nių ginklų gamybą, Irakas visą 
savaitę vedė nervų karą su Jungtinių 
Tautų Organizacija.

Sulaikytoje Juntinių Tautų inspek
torių grupėje buvo ir du australai. 
Saddam Hussein sutiko sulaikytuosius 
inspektorius paleisti tik tada, kai JAV 
karinių veiksmų prieš Iraką atnaujini
mui, jo pašonėje ėmė koncentruoti 
raketas ir aviacijos dalinius.

*
Prancūzijos kalėjimo ligoninėje 

rugsėjo 25 dieną mirė taip vadinamas 
"Lyono mėsininkas" Claus Barbie, 
1983 metais pargabentas iš Bolivijos ir 
už karinius nusikaltimus nuteistas 
kalėti liti gyvos galvos.

*
Prancūzų ir belgų kariniai daliniai 

buvo nuskraidinti į Zairą (buvusį 
Belgijos Kongą), kad apsaugotų savo 
piliečius nuo plėšikaujančių ir maiš
taujančių Zairo kareivių.

*
Sovietų parlamento atstovas nuo 

Murmansko srities tarptautinėje kon
ferencijoje atskleidė žinias apie tai, 
Jtad atitinkamos Sovietų Sąjungos 
žinybos jau virš 20 metų verčia 
naudotas radioaktyvias medžiagas bei 
reaktorius į Barenco ir Karos juras 
nesaugiose statinėse, netoli jūros 
paviršiaus. Tuo tarpu oficialiai buvo 
tvirtinama, kad šios medžiagos užka
samos sausumoje.

*
Papua Naujosios Gvinėjos general

gubernatorius Sir Serei Eri, atsisaky
damas atleisti teismo nuteistą savo 
politinį sąjungininką Ted Diro iš 
ministro pirmininko pareigų/, tuo 
sukėlė konstitucinę krizę. Ministras 
pirmininkas Rabbie Namaliu gali būti 
priverstas prašyti karalienės, kad 
generalgubernatorius būtų atleistas.

*
Svarbiu rugsėjo 28 dieną padarytu 

prezidento G. Busho pareiškimu, JAV 
savanoriškai iš savo povandeninių 
laivų pašalina branduolines raketas, 
sunaikina visus sausumos trumpų 
nuotolių atominius ginklus bei sustab 
do 1957 metais įvestą nuolatinės 
parengties stovį savo tolimų nuotolių 
bombonešių junginiuose (Strategic 
Air Commmand).

Panašų pareiškimą tuoj pat padarė 
ir Didžioji Britanija, Sovietų Sąjunga 
pakviesta pasekti šiuo pavyzdžiu.

*
Tadžikistane komunistų partijos 

tebekontroliuojamas parlamentas 
bando pasukti laikrodžio rodykles 
atgal. Jis atleido iš einamų pareigų 
prezidentą Kadreddin Aslanov ir 
atšaukė prezidento dekretą, suspen
duojantį komunistų partijos veiklą 
respublikoje.

Parlamentas kontroliuoja televiziją, 
radiją ir spaudą, tačiau policija 
nedrįsta išsklaidyti nuolat protesto 
demonstracijoms susirinkusios nepap
rastai didelės minios Tadžikistano 
sostinės Diušanbe Laisvės aikštėje.

§ *
§ Rugsėjo 24 dieną Lebanono šiitų 
? pogrindis paleido dar vieną įkaitą - 77 
j metų amžiaus britą Jackie Mann. 
? Antrojo pasaulinio karo metu buvęs 

"Spitfire" naikintuvo pilotu, J. Mann 
buvo pagrobtas daugiau kaip prieš 

įį dvejus metus.
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VII PASAULIO LIETUVIŲ 
JAUNIMO KONGRESAS

Pietų Amerikos lietuvių jaunimas ir 
visi Pietų Amerikos lietuviai kviečia 
viso pasaulio lietuvius atvykti į VII 
Pasaulio lietuvių jaunimo kongresą, 
kuris įvyks Pietų Amerikoje - 
Argentinoje, Urugvajuje ir Brazilijoje 
nuo i991 metų gruodžio 18 dienos iki 
1992 metų sausio 8 dienos.

Viso pasaulio lietuviai galės daly
vauti šiame nepaprastame suvažiavi
me, kuris pasikartoja tik kas ketveri 
metai. Atvykusieji į kongresą turės 
progos susipažinti su kitų kraštų 
lietuviais ir atnaujinti senas draugys
tes. Šalia numatytos kongreso progra
mos, bus galima aplankyti įdomiausias 
Argentinos, Urugvajaus ir Brazilijos 
vietas, krioklius, kalnus, ežerus, pajū
rius ir miestus. Tai bus gera proga 
susipažinti su tų kraštų papročiais, 
šokiais, muzika ir valgiais.

Pasaulio lietuvių jaunimo kongrese 
dalyvauja:

atstovai, išrinkti savo krašto Jau
nimo sąjungos, kurie atstovauja krašto 
jaunimą Studijų dienose, dalyvauja 
stovykloje ir visuose kongreso rengi
niuose. Dalyviai, jaunuoliai ir jau
nuolės tarp 16 - 35 metų amžiaus, 
dalyvauja ekskursijose, kongreso ren
giniuose ir stovykloje.

Turistai ir visi susidomėję kongresu, 
nežiūrint amžiaus, dalyvauja kongreso 
metu suruoštose ekskursijose ir kon 
greso renginiuose.

Visi norintieji dalyvauti VII PLJ 
kongrese kaip krašto atstovai, daly 
viai ar turistai, gavę registracijos 
anketą, kuo greičiau užpildykite ir 
atsiųskite nurodytu adresu.

VII PLJ KONGRESO PROGRAMA 
ARGENTINOJE

Visi atvykę į kongresą dalyvaus 
susipažinimo vakare, šv. Mišiose 
Buenos Aires katedroje, oficialiame 
VII PLJ kongreso atidaryme ir 
atidarymo vakarienėje. Nuo gruodžio 
20 iki 27 dienos visi atstovai dalyvaus 
Studijų dienose Buenos Aires prie
miestyje. Po šių dienų atstovams yra 
numatyta ekskursija po Buenos Aires 
miestą ir apylinkes. Dalyvaudami 
visuose kongreso renginiuose Buenos 
Aires, dalyviai ir turistai galės 
pasirinkti vieną iš trijų numatytų 
turistinių programų Argentinoje:

1. Trumpos ekskursijos po Buenos 
Aires miestą ir jo apylinkes, aplankant 
ir kitus artimesnius miestus, kuriuose 
gyvena lietuviai ir yra gražios 
turistinės vietovės.

2. Kelionė į Iguazu krioklius Šiaurės 
Argentinoje, o iš ten kelionė lėktuvu į 
Bariloche, Pietų Argentinoje, kur 
žavus peizažai, kalnai, ežerai <Ur 
miškai palieka neužmirštamą įspūdį.

3. Kelionė į tolimiausias Pietų 
Argentinos vietoves, Tiera del Fuego 
(Ugnies žemę), o iš ten į nepaprasto 
grožio gamtos retenybę - Perito 
Moreno ledyną (glacier), kuris susi
formuoja Andų kalnuose ir slenka į 
Lago Argentine ežerą.

Atstovai, dalyviai ir turistai kartu 
praleis Kūčias ir šv. Kalėdas Buenos 
Aires mieste. Bus pakankamai laisvo 
laiko, todėl norintieji galės geriau 
susipažinti su miestu, folkloru ir 
Argentinos tango.

Atsisveikinę su Argentina ir Buenos 
Aires, visi atstovai, dalyviai ir turistai 
keliaus turistiniu laivu į Montevideo 
miestą Urugvajuje.

URUGVAJUJE
Urugvajaus sostinėje Montevideo 

mieste, įvyks Kultūros savaitė, kurio
je visi atvykę į VU PLJ kongresą galės 
pasigėrėti mūsų jaunimo meniniais 
sugebėjimais ir dalyvauti įvairiuose 
renginiuose. Čia visi atstovai, dalyviai 
ir turistai, bus apgyvendinti geruose 
viešbučiuose, ir praleis čia penkias 
dienas, nuo gruodžio 28 dienos iki 
Naujų metų dienos. Tuo laiku visiems 
bus gera proga susipažinti su Monte
video ir jo apylinkėmis. VII PLJ 
kongreso renginių tarpe yra numatyta 
teatro spektaklis ir Jaunųjų lietuvių 
meno paroda. Šalia kultūrinių rengi
nių visi kartu dalyvaus tipiškuose 
urugvajietiškuose pietuose. Numatyta 
ekskursija į Punta del Este, kuris
laikomas gražiausiu!) rugvajaus miestu

VII PLJK Taikos komiteto pirmininkas 
H. Antanaitis.

ir garsus savo pliažais. Ši vietovė 
pagarsėjusi visame pasulyje ir vadina
ma Pietų Amerikos Riviera. Užbai 
giant 1991 metus ir viešnagę Montevi
deo mieste, gruodžio 31 dieną liūs 
galima dalyvauti Talentų vakare Ir po 
to Naujus metus sutikti Išvakarių 
baliuje. 1992 motų sausio pirmąją 
dieną visi išskris į San Paulo miestą 
Brazilijoje.

BRAZILIJOJE

Paskutinė VII PLJkongreso progra 
mos dalis bus stovykloje, kuri vyks San 
Paulo užmiestyje. Nuo 1992 metų 
sausio 2 dienos iki sausio 7 dienos visi 
atstovai ir dalyviai praleis paskutines 
kongreso dienas stovyklavietėje, kur 
galės pailsėti nepaprasto grožio 
Brazilijos gamtoje. Stovykloje bus 
visokiausių įdomių užsiėmimų ir 
darbo būrelių. Bus proga padainuoti ir 
pasilinksminti prie laužo su naujais ir 
senais draugais.

Reikia paminėti, kad VII PLJ 
kongreso stovykloje bus minimos dvi 
labai svarbios sukaktys: 25 metų 
sukaktis nuo pirmojo Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongreso ir 20 metųsukaktis 

. nuo Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos 
įsteigimo.

Tuo laiku kai vyks kongreso 
stovykla, turistai toliau galės pasi
rinkti keliones:

4. Ekskursijos po San Paulo ir Rio de 
Janeiro. Tai didžiausi Brazilijos mies 
tai, kuriuose galima pamatyti daug 
įdomaus. Numatyta vienos dienos 
ekskursija į PLJ kongreso stovyklą.

5. Kelionė į Rio de Janeiro, 
nepaprasto grožio miestą pastatytą 
tarp kabių su visam pasauliui 
žinomais jo pliažais Copacabana ir 
Ipanema. Rus aplankyti Cabo Frio ir 
Petropolis miestai, kurie randasi 
netoli Rio de Janeiro.

6 Kelionė į Santa Catarina, 
Camboriu, Florianopolis ir Itajai 
vietoves, kurias skalauja Atlanto 
vandenynas, su šilto vandens ir balto 
smėlio pliažais. ,

SPRENDŽIAMAS VLIKO LIKIMAS
Rašo Jurgis Janušaitis

Taip staiga ir netikėtai pakito 
pasaulio politika. Subiro sovietų 
imperija, grasinusi visam pasauliui, 
pavergusi tautas, žadėjusi perestroi 
kas ir glasnostis, aršiai kovojusi prieš 
Baltijos valstybių, ypač Lietuvos 
pastangas atgauti nepriklausomybę. 
Istorija nepamirš žmogžudžių gaujų 
siautėjimo Lietuvoje prie televizijos 
bokšto ir Medininkuose. Padėtos 
gyvybės už laisvę, visi nukentėjusieji 
'amžiams liudys Sovietų Sąjungos 
niekšybes.

ir štai visai nelauktai, nuo savųjų 
rankos vos nekrito Gorbačiovas. į 
kaitinamųjų suolą sėda patys ištiki
mieji partiečiai, Gorbačiovo sėbrai. Ir 
per kelias dienas sovietų imperijos 
galybė supliuško, o tai padėjo Baltijos 
valstybėms pasiekti pilnos laisvės ir 
nepriklausomybės.

Dabar Baltijos valstybės pasaulio 
dėmesio centre, skuba visos pasaulio 
valstybės pripažinti jų nepriklauso
mybes, mezga diplomatinius santy
kius, jos priimamos narėmis į Suvieny
tų Tautų Organizaciją, jos jau 
atstovaujamos tarptautinėse insti
tucijose.

Išaušo laisvės rytas Baltijos tau 
toms.

Per visą okupacijos laikotarpį 
lietuviška išeivija kovojo už Lietuvos 
Išlaisvinimą iš okupanto nagų. Buvo 
sudaryti vadinamieji politiniai veiks
niai, kurių tiesioginė pareiga buvo 
laisvajame pasaulyje skelbti pavergė
jų užmačias, telkti lėšas laisvės kovai 
vesti. Veiksnių delegacijos beldėsi į 
laisvojo pasaulio vyriausybių, puria 
mentų, kongresų duris vis prašyda
mos, kad Lietuvos aneksija nebūtų 
prlpažinata, kad spaustų pavergėją 
grąžinti tautoms laisvę.

išeivija turėjo tris lietuvių politinio 
darbo veiksmus. Visi jie buvo Ameri 
koje. Tai Amerikos lietuvių taryba, 
bene pirmasis veiksnys, vėliau iš 
Europos atsikėlė Vyriausias Lietuvos 
išlaisvinimo komitetas (taip jis save 
vadina) ir stipriai į politinį darbą prieš 
keliolika metų įsijungusi Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenė su LB kraštu 
bendruomenėmis.

Ar politinis tų veiksnių darbas buvo 
sėkmingas, tars savo žodį istorija. 
Tačiau veiksniai dirbo kaip sugebėjo, 
kaip išmanė ir. žinoma, Lietuvos 
laisvinimo darbui daug pasitarnavo.

Pasikeitus politikai, Lietuvai tapus 
nerikiausoma, jai vadovauja Aukš
čiausioji Taryba, Vyriausybė. Jie 
Lietuvai laisvę ir nepriklausomybę 
iškovojo tiesiogine to žodžio prasme.

Po tokių įvykių, atrodo, nebėra 
prasmės, išeivijos veiksniams save 
laikyti "vyriausiais Lietuvos laisvini
mo veiksniais". Taigi iš pagrindų 
keičiasi ir VLIKO bei kitų veiksnių 
paskirtis.

VLIK AS buvo sudarytas 1943, 
vokiečių okupacijos metais, Lietuvo
je, iš politinių partijų ir sąjūdžių

VII Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresas pasibaigs 1992 metų sau
sio 8 dieną San Paulo mieste, kur vyks 
kongreso uždarymo ir atsisveikinimo 
balius.

VII PLJ kongreso rengimo komite
tas, Argentinos, Brazilijos ir Urugva
jaus Lietuvių jaunimo sąjungos ir visi 
Įdėtų Amerikos lietuviai laukia malo
naus jūsų apsilankymo VII Pasaulio 
lietuvių jaunimo kongrese.

"MŪSŲ VIENYBĖ-TAUTOS 
STIPRYBė"

;VII PLJ kongreso šūkis’’ 

atstovų. Taigi jie veikė okupacijos 
metais Lietuvoje slaptai, vėliau Vo 
kietijojė ir ilgiausiai Amerikoje.
V LIK AS įsteigė keletą fondų: Tau
tos, Nepriklausomos Lietuvos ir kitus, 
o per tą laiką VLIKO veiklą rėmę 
aukotojai į fondus sudėjo apie tris 
milijonus dolerių.

Paskutiniuoju laiku VLIKO veiklai 
kasmet jau buvo išleidžiama iki trijų 
šimtų tūkstančių dolerių ir spaudoje 
pasirodė kritiškos pastabos, kad lai 
bereikalingai didelės administracinės 
išlaidos.

račiau šių metų rugsėjo 3 dieną 
"Amerikos balso" klausytojai Lietu
voje per antrąją laidą girdėjo dabarti
nio VLIKO pirmininko dr. Kazio 
Bobelio tartus šiuos žodžius:

"VLIKAS buvo įkurtas 1943 metais 
padėti kovoti dėl Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo pradžioje prieš 
nacius, vėliau prieš antrąją okupaciją, 
Lietuvai atnešusius bolševizmą, ko
munistus. Mes jaučiame, ir savo tarpe 
esame kalbėję, kad su Jungtinių 
Amerikos Valstijų pripažinimu ir 
galimu sekančio Europos sugumo ir 
bendradarbiavimo konferencijos Lie
tuvos priėmimu į Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo konferencijos vals
tybių tarpą, o taip pat su Lietuvos 
priėmimu į Jungtines Tautas, VLIKO 
funkcija bus pilnai atlikta, nes 
VLIK AS buvo įsteigtas, kad padėtų 
Lietuvai atsistatyti.

Mes esame nutarę Jungtinėse Ame
rikos Valstijose sušaukti paskutinį 
VLIKO seimą šių metų lapkričio 
mėnesį. Jame bus apsvarstytos visos 
detaiės, kaip pereinamasis periodas 
turi Įvykti ir galvojame, kad pavasarį 
sušauksime Vi.lKO uždaromąjį seimą 
jau laisvoje l.ietuvoje ir tada perduo 
sime visus savo turimus resursus, 
archyvus ir finansus atsistašiusios 
Lietuvos vyriausybei". Citata baigia. 
(Draugas, Nr.175, rugsėjo 7d. 1991 
m., str. "A’r VL-IKAS likviduojasi?")

Pabaigoje šio pranešimo yra toks 
sakinys: "Šiuos žodžius išgirdus Lie
tuvoje pasklido kalbos, ar VLIKO 
pirmininkas išlaikys savo žodį".

Kaip matome, pirmininkas aiškiai 
nusakė VLIKO likimą. Seimas šaukia
mas šių metų lapkričio 26 dieną 
Čikagoje. Atrodo, kad šis seimas ir 
tars VLIKO likimui skirtą žodį. 
Komitetui, VLIKO šerno suruošimui, 
vadovauja energingas visuomeninin
kas, valdybos vicepirmininkas dr. 
Leonas Kraučeliunas. į seimą žada 
atvykti ir Lietuvos Respublikos minis 
tras pirmininkas G. Vagnorius.

Prisimintina, kad prieš daugelį metų
V LIK AS nenorėjo pripažinti Lietuvos 
diplomatijos šefo Stasio Lozoraičio ir 
ilgokai spaudoje tuo reikalu buvo 
vedama polemika.

VLIK AS savo darbą atliko. Ačiū 
jam!

Norintieji gauti daugiau informaci
jos apie dalyvavimą VII Pasaulio 
lietuvių jaunimo kongrese arba apie 
kongreso programą, registraciją ir 
kainas, prašome kreiptis adresu:

VU PLJK talkos komitetas 
Australijoje

c/o Henrikas Antanaitis
4 Robert St.

North Baldwyn, Vic 3104 
Australija

Tel, 3-857-7248

PLB valdybos informacija
"Mūsų Pastogė" Nr.40 .1991.10.7 psl.5
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^SPORTAS
ĮSPŪDŽIAI LIETUVOJE

Antanas Laukaitis

ŠACHMATŲ TURNYRAS

Tęsinys iš Nr.39
Su dideliu džiaugsmu, dainomis ir 

laisvės pergalės subuvimais tiek 
viešose, tiek ir privačiose vietose 
buvo sutiktas pilnas Nepriklausomy
bės atgavimas. Viena po kitos Baltijos 
valstybes ėmė pripažinti pasaulio 
valstybės, neišskiriant nė pačiu di- 
džiųjų. Jeigu pradžioje, nepavykusio 
karinio perversmo metu ypatingai 
Vilniaus gatvėse buvo galima paste
bėti garsiau ir išdidžiau kalbančius 
rusus, tai po poros dienų gatvėse 
matėsi beveik vien lietuviai, garsiai 
kalbantys ir dainuojantys lietuviškas 
dainas. Smagu ir nepaprastai malonu 
buvo tomis dienomis vaikščioti sosti-. 
nės gatvėmis, o vėliau pervažiuoti ir 
per visą Lietuvą, visur aplink save 
matant tik laime švytinčius veidus. 
Visur tik ir buvo kalbama, kokie 
laimingi mes esame, ką toliau darysi 
me. kaip gyvensime ir pan. O 
Lietuvos, ypatingai Vilniaus, vadovai 
buvo tada ir, tikriausiai, dar dabar 
tebėra susirūpinę, kaip ir kur parūpin
ti patalpas pripažinusių valstybių 
ambasadoms ir konsulatams bei jų 
personalui. Jau dabar yra 50 tokių 
valstybių. Tačiau su lietuvišku darbš 
tumu ir sumanumu, manau, visa tai 
netruks išsispręsti.

Šiaip gyvenimas Lietuvoje jau 
pradeda eiti savomis vėžėmis. Par
duotuvėse prekių daug dar nėra, 
tačiau pagrindinių maisto produktų 
netrūksta ir bado Lietuvoje tikrai 
niekada nebus. O komercinėse, komiso 
ir kooperatyvų parduotuvėse galima 
gauti visko ko pageidauji. Tik ten 
kainos, palyginus su atlyginimais, 
labai aukštos, prieinamos tik vieti

niams turtuoliams ir tiems, kurie su 
doleriais atvyksta. Bei. tokių, atrodo, 
ten taip pat netrūksta, iš kur ir kaip 
žmonės ten turi pinigų, statosi 
didžiausius namus, tai težino tik jie 
patys ir vietiniai lietuviai. Tačiau su 
atėjusia pilna laisve ir nepriklausomy 
be visos vagystės iš darboviečių, 
kolūkių ir spekuliacijos turėtų labai 
greitai užsibaigti. Išnyks matomai ir 
toks reiškinys kaip vadinamieji "bla - 
tai", kai pažintimis naudojamasi 
stojant į aukštąsias mokyklas ir kitur. 
Labai gražiai jau atrodo lietuviškoji 
policija, telieka tikėtis, kad ir dirbs ji 
neblogai, taigi Lietuvoje sumažės 
chuliganizmas, mafija, reketas ir. 
žmogus vakare nebebijos išeiti Lais
vės alėjon Kaune, Gedimino prospek- 
tan Vilniuje ar j Vilniaus gatvę; 
Šiauliuose. Tai gal svarbiausi ateities 
darbai Lietuvoje, žinoma, neskaitant 
baisiųjų viešų tualetų, kurių nesu 
tvarkius, apie turizmą negalima net ir- 
gaivoti. Gi įstatymas, kuriuo užsienio 
lietuviai yra padaryti lyg antraeiliai 
piliečiai, neduodant jiems Lietuvos 
paso, jeigu jie neatsisakys savo 
pilietybės, nesvarbu, kad esi gimęs 
Lietuvoje ir lik dėl komunizmo 
grėsmės apleidai ją, turės būti 
pakeistas, nes, atrodo, kad esame geri 
broliai tik tada, kai Lietuvai reikia 
aukų ar pagalbos, gi kitu atveju mes 
jau nesame lietuviai ir Lietuvos 
piliečiai. Neskaitant viso to, mes 
lietuviai, nesvarbu kur gyventume, 
tetrokštame tik vieno, kad Lietuva 
kuo greičiau atsigautų, įsijungtų į 
laisvą ir taikingą pasaulio šeimą ir 
butų mums visiems ta brangi ir miela 
musų tėvynė.

Trylikoje Lietuvos miestų ir mies
telių liepos 27 rugpjūčio 4 dienomis 
vyko IV Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynės, pratęsiančios geras Lietu 
vos tradicijas, kurioms ištikimi yra ir 
užsienio lietuviai. 1938 metais Kaune 
buvo surengta Pasaulio lietuvių tauti
nė olimpiada. 1978 metais Kanados 
mieste Toronte įvyko 1 Pasaulio 
lietuvių sporto žaidynės. Po penkerių 
metų, 1983 - siais, 11 Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynės įvyko Čikagoje, o 

Šachmatų turnyro atidarymas Marijampolėje. Eisenos priekyje žygiuoja 
šachmatu figūros.

trečiosios 1988 metais surengtos 
Australijos mieste Adelaidėje.

1991 metais į IV Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynes kvietė mūsų protėvių 
žemė - Lietuva. Šachmatų varžybos 
vyko Marijampolėje, prie Šešupės upės 
kranto. Šachmatų turnyro Marijampo
lėje atidarymas beveik prilygo visų 
žaidynių atidarymui Kaune. Eisenoje 
per Marijampolę su plakatais ir 

. vėliavomis pražygiavo lietuviai šach
matininkai iš devynių pasaulio šalių: 
Sibiro, Gruzijos, Baltarusijos, Rusijos, 
JAV, Australijos, Estijos, Lenkijos ir 
Lietuvos. Atidarymo kalbą pasakė 
pats Lietuvos Respublikos prezideri 
tas V. Landsbergis. Savo kalboje jis 

Lietuvos kovą už nepriklausomybę 
prieš Sovietų Sąjungą palygino su 
šachmatų žaidimu. Žaidimas laimimas 
ir priešas įveikiamas ne jėga naudo
jantis, bet protu. O prieš labai stiprų 
priešą sužaisti partiją lygiomis irgi yra 
pergalė.

Varžybose dalyvavo 130 šachmati
ninkų. Sužaista vienuolika ratų švei
cariška sistema. Turnyrą laimėjo 
tarptautinis didmeistris vilnietis V. 
Majorovas, surinkęs 10 taškų, Buvu- 

šiai pasaulio mergaičių titulo lai
mėtojai tarptautinei didmeistrei Ka
milei Baginskaitei teko pasitenkinti 
tik septinta vieta. Šio straipsnio 
autorius su keletu kitų šachmatininkų 
surinko 2 su puse taško. Paskutinieji 
baigė 1 su puse taško.

Vilniuje man teko apsilankyti ir pas 
įžymųjį šachmatininką Vladą Mikėną, 
neseniai atšventusį savo aštuoniasde
šimtmetį. Tai tikras Lietuvos šachma
tų patriarchas, Lietuvos vardą išgar

sinęs visame šachmatų pasaulyje. V. 
Mikėnas perduoda nuoširdžiausius lin
kėjimus visiems Australijos lietu
viams.

St. Rimkus

KREPŠINIS 1990-91 M.

JA V aukščiausios lygos žaidynėse - 
NBA - dalyvavo Šarūnas Marčiulionis 
San Francisco komandoje " Golden 
State Warriors". Per sezoną Marčiu
lionis pelnė 10.9 taškų vidurkį, 
gaudamas ketvirtą vietą savo koman- 

•doje.
*

Rimas Kurtinaitis žaidė už "Brandt 
Hagen" komandą aukščiausioje Vo
kietijos lygoje. Per sezoną Kurtinaitis 
pelnė 29.1 taškų vidurkį ir užėmė 
visoje lygoje antrą vietą taškų 
gavime.

♦
Arvydas Sabonis, žaisdamas už 

"Forum Valladolid" komandą Ispani
jos aukščiausioje lygoje, pelnė 8-tą 
vietą kaip visos lygos kamuolių 
nuėmėjas. Amerikos lietuvių kil
mės žaidėjas Joe Arlauskas, žaisdamas 
su "Taugres Vitoria" Ispanijos lygoje, 
pelnė 12 - tą vietą už 20.9 įmestus 
taškus.

*
Valdas Chomičius žaidė už Italijos 

komandą "Fortitude Bologna", kuri 
-lankėsi Australijoje. Chomičius taip 
pat turėjo dalyvauti rungtynėse 
Australijoje, bet turėdamas proble
mų su pasu, negalėjo atvykti. Mat, V. 
Chomičius turėjo Romoje išduotą 
Lietuvos pasą, kurio Australijos
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IV-jų PLS ŽAIDYNIŲ LAIMĖTOJAI
Dar man bebūnant Lietuvoje, visų 

žaidynių rezultatų negalėjau gauti, 
kadangi atskirų sporto šakų varžybos 
vyko daugelyje vietų. Kiekvienas 
miestas medžiagą apie galutinius 
varžybų rezultatus buvo atidavęs į 
centrą Vilniuje. Taigi pateiksiu tik 
svarbesnių sporto šakų rezutatus.

Krepšinis. Žaidynėse krepšininkų 
buvo daugiausiai. Dalyvavo apie 400 
sportininkų, atstovaujančių 31 vyrų ir 
8 moterų komandas. Finalines vyrų 
rungtynes Kaune žaidė Vilniaus 
"Šviesa" prieš Kauno "Atletą". Nu
galėtojais tapo kauniečiai, laimėję 
prieš vilniečius rezultatu 84:82. 
Trečią vietą laimėjo Panevėžio "Liet 
kabelis", nugalėjęs, ketvirtoje vietoje 
likusią, Šilutės komandą rezultatu 
76:60. Moterų krepšinyje čempionė
mis tapo Vilniaus "Šviesa", nugalėjusi 
Kauno "Atletą" rezultatu 79:69. 
Trečioje vietoje liko Kauno "Banga", 
nugalėjusi Marijampolės "Giją" rezut-

ambasada Romoje nepripažino; o 
gauti vizą su SSSR pasu truko per 
ilgai.

*
Estijos klubas " Kalev Tallin" tapo 

SSSR klubų čempionu. g. k. 

tatu 96:45, kuriai atiteko ketvirtoji 
vieta.

Užsieniečių tarpe geriausiai pasi
rodė Detroito " Kovas” savo pogrupy
je iškovojęs pirmąją vietą, tačiau 
ryngtyniaudamas dėl 1-8 vietos, 
neiškovojo nei vienos pergalės ir liko 8
- toje vietoje. Jie butų tikrai daug 
geriau pasirodę, tačiau per pogrupio 
rungtynes traumas gavo 203 centi
metrų ūgio centro puolėjas A. 
Rugienius ir aikštės žaidimo vadovas 
A. Racka. Po tragedijos Medininkuo
se, koviečiai (vieni iš visų) prie savo 
sportinių marškinėlių prisisiuvo juo 
dus kaspinus. Kitos užsienio komandos 
užėmė: 2 vietą - Čekijos lietuviai, 16
- Niujorko LAK, 17 - Čikagos 
"Lituanika", 18 Toronto "Vytis", 19
- LAK, 21 - Australija, 27 - Punsko 
lietuviai, 28 Igarkos "Žalgiris", 29- 
Tiumenės "Sibiro uodai" ir 30 - 
Latvijos lietuviai.

Moterų krepšinyje Toronto "Aušra" 
nugalėjo Australiją rezultatu 78:70 ir 
laimėjo 7 vietą, australes palikdamos 
aštuntoje.

Paskutinės žaidynių rungtynės vyko 
tarp vyrų Kauno "Žalgirio" ir 
Pasaulio lietuvių rinktinės, kurią 
sudarė Niujorko, Detroito, Čikagos ir 
Australijos krepšininkai. Rinktinė ne 

parodė didesnio pasipriešinimo ir 
žalgiriečiai nesunkiai laimėjo rezulta
tu 120:84. Per visas rungtynes moterų 
tarpe taikliausiai mėtė T. Tati iš 
Toronto - 95 ir R. Rolskytė iš Kauno - 
12 taiklių tritaškių metimų. K. 
Kalesinskaitei iš Kauno baudų metime 
- 72,7 proc., A. Ragauskui iš Latvijos 
-' 208 taškai, G. Markevičiui 93,7 
taiklių baudų, B. Bary iš Čikagos 20 
;taik)ių tritaškių metimų.
' Tinklinis. Tinklinio čempionais tapo 
Vilniaus "Šiluminiai tinklai", finale 
nugalėję Kauno "Pilėnus" rezultatu 
3:0. Trečioje vietoje liko Panevėžio 
"Aukštaitija", iš užsieniečių geriau
siai pasirodė Čikagos "Neris", laimė
jusi aštuntąją vietą. Moterų tinklinyje 
čempionėmis tapo Kauno "Neris", 
antoji vieta atiteko Alytaus " Koope
racijai" ir trečioji Kauno "Bangai!1 
Ketvirtoje vietoje liko Čikagos "Ne
ris".

Futbolas. Nugalėtojais tapo Vil
niaus futbolo komanda "Vara", antro
je liko Kėdainių komanda "Nevėžis" 
ir trečioje Gargždų "Banga". Jaunių 
futbolo nugalėtojais tapo Kaunas, 
antroje vietoje - Vilnius ir trečioje - 
Alytus. Veteranų tarpe pirmą vietą 
iškovojo Kaunas, antrą - Klaipėda ir 
trečią Šiauliai. Čikaga laimėjo 
ketvirtąją vietą.

Tęsinys sekančiame numeryje.
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PRISIMINKIME MIRUSIUS Informacija
Darbų ir rūpesčių dienose, tėvynės 

laisvės džiaugsmo bangose nepamirs 
kimo ir žuvusių karžygių, o taip pat ir 
savo mirusių artimųjų.

Šiais metais Visų šventųjų šventė - 
lapkričio .1 jų, penktadienį. Vėlinės 
lapkričio 2 - ąją, šeštadienį. Norma
liai sekmadienį butų šių Švenčių tąsą, 
tačiau lapkričio 3-ąją baltai 
organizuoja padėkos pamaldas. Taigi 
vengiant perpildymo ir susigrūdimo 
kapinėse, mirusių paminėjimą tenka 
atkelti į spalio 27 dieną.

PAMALDOS UŽ MIRUSIUS
Spalio 27 dieną (sekmadienį) vyks 

gedulingos pamaldos už visus mirusius 
musų parapijoje ir artimuosius, kurių 
netekome tėvynėje. Pamaldos prasi
dės 11.30 vai. (jau vasaros laiku) St. 
Joachims bažnyčioje, Lidcombe. Pa
maldų giesmes už mirusius giedos 
choras "Daina", vadovaujant B. 
Aleknaitei ir J. Atikui.

Gausiai priimdami šv. komuniją, 
sukalbėkime ir maldas - atlaidams už 
mirusį gauti. Norintieji atskirų šv. 
Mišių, turi užsisakyti pas kunigus.

KAPINIU LANKYMAS
Tuoj po šv. Mišių visi maloniai 

kviečiami prie savo artimųjų kapų, 
išpuoštų gėlėmis ir žvakutėmis, lietu 
vių kapinėse Rookwoode. iius pami 
nėti visų, šiais metais mirusių, vardai

LIETUVOS MINISTRO 
PADĖKA

Lietuvos Respublikos kultūros ir 
švietimo ministras Darius Kuolys 
pasiuntė padėkos laišką Australijos 
švietimo ministrui už suteiktą paramą 
knygomis Lietuvos švietimo instituci
joms, o per Jį ir anglų, kaip antrosios 
kalbos, konsultantei Carmelai Brigug- 
lio. Laiške rašoma:

"Gerb. ministre,
mės esame dėkingi už Jūsų 

pagalbą ir prisidėjimą prie humanita
rinės talkos Lietuvos Respublikai. Mes 
šiandien, prieš rugsėjo 1 - mąją, 
džiaugiamės gavę Jūsų siųstas kny
gas, skirtas anglų kalbos mokymuisi. 
Gautos knygos mums turės didžiulę 
vertę.

Miela, Carmela Briguglio, nuošir
džiai Jums dėkoju Lietuvos mokytojų 
vardu už pagalbą jiems ir mūsų 

bei kitos maldos ir giesmės. Palikę 
rūpesčius ir darbus, pabūkime minti 
mis ir maldomis savo brangių mirusių 
ir tėvynės karžygių atminime.

STATYSIME KRYŽIŲ
Kryžius - ne tik musų vergijos 

kančių simbolis, , bet ir viltingas 
pergalės ir laisvės ženklas.

Atgautos laisvės tėvynėje padėkai 
ir atminimui išreikšti, pastatykime ir 
čia Sydnėjuje paminklinį lietuvišką 
kryžių prie St. Joachims bažnyčios 
Lidcombe.

Tai butų gražus atminimas musų 
parapijai, kur jau 25 metus plaukia 
musų maldos ir giesmės už tėvynę 
Lietuvą, ir mums patiems.

Paminklinio kryžiaus pastatymui 
Sydnėjuje, jau yra gautas monsinjoro 
J. Meaney labai palankus pritarimas ir 
pradėti planai bei kiti pasiruošimo 
darbai.

Tikiuosi, kad lietuviškoji bendruo
menė ir visi parapijiečiai pritars, o 
taip pat ir parodys reikalingą paramą. 
Butų labai prasminga, kad šis sumany
mas galėtų būti realizuotas dar šiais 
metais.

Nuoširdžiai^jusų 
prelatas P. Butkus

Sydnėjaus lietuvių kapelionas 

vaikams. Ačiū už Jūsų rūpestį ir 
pagalbą.

Nuoširdžiai Jūsų 
Darius Kuolys

Lietuvos Respublikos kultūros 
ir švietimo ministras

Lietuvoje gautos 52 dėžės knygų, 
kuriose apie 7000 vadovėlių.

Mielai bičiulei
A.A. JADVYGAI BUKSAITIENEI 

mirus, vietoje gėlių 20 dolerių 
aukojame "Musų Pastogei"

Juozas Ir Erna 
Bartkevičiai

Pagerbdamas
A.A. JUOZO NACIO 

atminimą, vietoje gėlių 20 dolerių 
aukoju "Musų Pastogei"

V. Šuopys

MELBOURNE

ALFAS ir Melbourne sporto klubas 
"Varpas" kviečia bendruomenę, spor
tininkus ir sporto rėmėjus praleisti 
kartu popietę Melbourne lietuvių 
namuose spalio mėnesio 13 dieną. J ą 
dieną klube bus rodomas videofilmas 
ir nuotraukos iš IV Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynių Lietuvoje.

Videofilmus pradėsime demons 
truoti 2.30 vai. po pietų. Laukiame 
visų atvykstant.

Melbourne sporto klubo 
"Varpas" pirmininkas

Naujos Melbourne lietuvių klubo 
vaidybos sudėtis yra sekanti:

pirmininkas Vladas Bosikis (458 
.1637), sekretorius Kęstutis Lynikas 
(848 5663), iždininkas Narcizas 
Ramanauskas, vaidybos narys ryšiams 
ir įstatams ur. Jonas Kunca, narys 
saiės reikalams Algis Karazija, narys 
baro reikalams Feliksas Sodaitis, 
ukveuys Benius Beržanskas. Valdybos 
vicepirmininkai Kęstutis Lynikas ir 
Narcizas Ramanauskas.

Melbourne lietuvių klubo 
valdyba

Aukos
Mūsų Pastogei
„Mūsų Pastogei“ aukojo'

Nuoširdžiai dėkojame.
Redakcija

A. Radavičius Qld. $45
D. Stupurus NSW S40
J. Čyžas WA $25
E. Baitaragis ACT '$5
S. Kairys ACT $5
J. Balčiūnas Vic. $5
O. Jarmalavičienė NSW $5
V. A. Navakas SA $5
J. Alkevičius NSW $15
A. Penkaitienė Qld. $15
E. Jankus Tas. $15
L. Baltrūnas Vic. $5

Ar jau atsilyginai 
iaž " Mūsų Pastogės 

pre r na mer at a'?
Paskubėk — laikas!

SYDNĖJUJE

BIBLIOTEKOJE
Pastaruoju metu Sydnėjaus lietuvių 

klubo bibliotekoje įvyko pasikeitimai 
buvusių bendradarbių tarpe. V. Ra
manauskienė, ištikimai išdirbusi bib
liotekoje virš penkių metų, pasitraukė 
į užtarnautą poilsį, bet pažadėjo būti 
parengtyje, buvusių bendradarbių 
ligos ar išvykos atveju. Jos vietoje 
maloniai sutiko bendradarbiauti T. 
Sturaitienė.

Dėkodamas V. Ramanauskienei už 
jos ilgametį ir altruistinį darbą, T. 
Sturaitienei linkiu našaus ir malonaus 
bendradarbiavimo, aptarnaujant tau
tiečius bibliotekos lankytojus.

B. Stašionis 
Bibliotekos vedėjas

PAGALBA LIETUVAI
Fondui "Pagalba Lietuvai" per 

Sydnėjaus Apylinkės valdybą aukojo:
200 dolerių S. Radzevičius;
50 dolerių - J. ir E. Černiauskai;
po 20 dolerių V. Narušienė, P. 

Burokas, A. Žilys.
Nuoširdžiai dėkojame visiems, au

kojusiems Lietuvai.
J. Mickienė

Sydnėjaus Apylinkės valdyba

IEŠKAU
Tautietė Živilė Dudzlak. gyvenanti 

Lenkijoje, ieško savo tėvo Gurklio 
Petro, gimusio 1917 m. Šeduvos 
rajone, Bernatonių kaime. P. Gurklys 
buvo vedęs l'ručionytę Eleną. Iš 
Lietuvos išvyko 1944 metais, gyveno 
Anglijoje. Vėliau, kiek žinoma, gyve 
no Melbourne su Kilčiausku.

Žinančius ką nors apie Živilės 
Duuziak tėvelį Petrą Gurklį, prašomo 
pranešti: Živilei Dudziak, Oš Armi 
Krajovej. 62/6, 61 377 Poznan,
Poland.

Padėka
Launccsto.no iš,Tasmanijos lietuvių 

vardu, noriu padėkoti musų gerbia- 
.mam tautiečiui Jonui Krutuliui už 
malonaus pobūvio rugsėjo 29 dieną 
organizavimą. Jo metu galėjome 
pasidžiaugti atgauta laisve ir nepri
klausomybe musų tėvynei Lietuvai. 
Ačiū už visą rūpestį.

Dalyvė
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A. + A. Juozui Nagiui z
mirus, Praną ir Elytę Nagius jų skausmo valandoje nuoširdžiai 
užjaučia

Aldona ir Jonas Inkratai

REMKIME !
Į AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FONDĄ Į 
1 nes jo tikslas yra: Skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę 1 j kultūrą, mokslą, švietimą, meną ir kitas lietuvių kultūrines 1 
• apraiškas AUSTRALIJOJE.
! Fondą stiprinsime ir jį ugdysime, jei įvairiomis progomis jam ! 
! aukosime, stosime jo nariais ir nepamiršime jo surašydami ! 
j testamentus. 'Testamentuose reikia įrašyti tiksliai angliškąjį | 
■ Fondo pavadinimą ir adresą:
| AUSTRALIAN LITHUANIAN FOUNDATION INC. | 

44 - 50 Errol Street,North Melbourne, Vic. 3051
Visą korespondenciją ir aukas prašome siųsti adresu:

P. O. Box 11, North Melbourne, Vic. 3051
Australijos Lietuvių Fondo Valdyba 1

Mylimam broliui

A. + A. Juozui Nagiui
mirus, Sydnėjaus lietuvių klubo narį Praną Nagį ir žmoną Eleną 
nuoširdžiai užjaučia

Sydnėjaus lietuvių klubo
valdyba

Mielam bičiuliui dr. Liukai Petrauskui, 
mirus jo brangiai seseriai

A. + A. Guodai Petrauskaitei - Linden 
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Nijolė ir Irvis Venclovai

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS 
t Funerals of Distinction +

17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N. S. W.
Tel. 724 5408. Veikia 24 valandas per parą.
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F SYDNĖJAUS LIETUVIŲ
GEELONGE SYDNĖJUJE

Spalio mėnesio 20 dieną (sekmadie 
n(), 3 vai. po pietų Geelongo lietuvių 
namuose šaukiamas metinis Lietuvių 
sąjungos klubo narių ir rėmėjų 
susirinkimas. Susirinkimo darbotvar 
kėje:

1. Susirinkimo atidarymas.
2. Prezidiumo kvietimas.
3. Mandatų komisijos rinkimai.
4. Pereitų metų visuotinio susirin 

kimo protokolo skaitymas.
5. Pirmininko, kasininko ir revizijos 

komisijos pranešimai.
6. Pranešimų svarstymas ir metinės 

apyskaitos tvirtinimas.
7. Naujos valdybos rinkimai (renka 

ma iš penkių narių, įskaitant ir 
vicepirmininkę moterų reikalams). 
Revizijos komisija renkama iš trijų 
narių.

8. Klausimai ir sumanymai.
9. Susirinkimo uždarymas.
Atkreipiame visų narių dėmesį į 

tai, kad, nesusirinkus pilnam narių 
kvorumui, numatytas susirinkimas 
prasidės skelbtu laiku ir bus laikomas 
teisėtu.

Po susirinkimo, nariai susimokėju
sieji nario mokestį už 1991 metus, bus 
vaišinami karšta vakariene, o sve 
čiums ji kainuos tik 4 dolerius vienam 
asmeniui.

Gėrimais kiekvienas apsirūpina pa 
gal savo skonį. Kviečiame visus 
atvykti nurodytu laiku, kad susirinki 
mą galėtume pradėti punktualiai.

iki malonaus pasimatymo susirinki
me.

Geelongo lietuvių sąjungos 
klubo valdyba

SKRISKITE FINAIR
LĖKTUVAIS

Į BALTUOS
KRAŠTUS

Paskutinio laiko kainos į 
Taliną. -

2.175 doleriai.
Galite pasikviesti savo gimi

naičius į Australiją, bilietas 
Jums kainuos nuo 2.575 dolerių į 
čia ir atgal.
SPECIALUS 5% SUMAŽINTAS 

KELIONĖS DRAUDIMAS.
Dėl bilietų kainų kitomis oro 

linijomis ir kelionių vizų galite 
kreiptis:

SYDNĖJUJE - 262 1144;
MELROUR"'* - lini) 0299.

(fijf v n
fra (ptesenls tfu Other

Metams į pabaigą beriedant, prime
name, kad šauniosios Sydnėjaus "Sū
kurio" jaunimo grupės metinės atos
togos baigiasi ir, kad pradedame 
intensyviai ruoštis 1992 metų Tauti
nių šokių šventei.

Pirmoji jaunimo grupės repeticija 
įvyks spalio mėn. 13 dieną (sekmadie
nį), 5.30 vai. po pietų, Sydnėjaus 
lietuvių namuose. Kviečiame visus 
prityrusius šokėjus, o taip pat ir tuos, 
kurie, nors anksčiau nešokę, nori 
įsijungti į grupę ir pradėti mokytis, 
kad galėtų dalyvauti Tautinių šokių 
šventėje. Jeigu yra tokių, kurio 
norėtų įsijungti į grupę, bet šiuo metu 
negali dalyvauti repeticijose dėl 
mokslo metų pabaigos, prašome 
pranešti Marinai CCxaitei ar Rasai 
Blansjaar.

Vaikų darželio mokinukams ir 
didesniems moksleiviams tautinių šo
kių pamokos prasidės 1992 metų 
vasario mėnesį. Tačiau, jeigu jau šiais 
metais susidarytų pakankamas skai
čius norinčių šokti mažųjų, galėtume 
juos pradėti mokyti jau dabar.

Veteranai šoka visą laiką ir 
nuoširdžiai laukia naujų šokėjų. 
Norintieji dalyvauti, kviečiami į 
repeticijas kiekvieną sekmadienį, 6 
vai. po pietų, Sydnėjaus lietuvių 
namuose.

"Sūkurio" administratorė

Lietuvių Kooperatinė 
Kredito Draugija
"TALKA"

Nuo 1991 spalio 1 d.. Talkos paskolų 
ir indėlių procentai yra sekantys:

PASKOLOS;
iki $80,000
* Jaunimui - pirmiems namams 11.5%
* Privačios - su turto užstatu 12%
* Komercinės - su turto užstatu 13.5% 
iki $30,000
* Privačios - su dokum. užstatu 14.5% 
iki $10,000
* Privačios - su 2 garantuotojais 17% 
iki $5,000
* Privačios - su asmenine garantija 17% 

Paskolos grąžinamo? mėnesiniais mokėjimais;
procentai paskaitomi kas 3 mėnesius.

INDĖLIAI:
* Metinės sąskaitos 11%

(Terminas sueina birželio 30 d.)
* 6 mėn. sąskaitos 10.5%
* 3 mėn. sąskaitos 10%
* Einamosios sąskaitos 8%
(Pinigus galima įdėti ir išimti bet kuriuo laiku)

Terminui suėjus, pįnigus ir palūkanas galima 
išimti ar pervesti j kitą sąskaitą. Jei klientas 

nepraneša dėl puiigų išėmimo, sąskaita 
automatiškai pervedama naujam terminui. 

Pinigus iš terminuotų sąskaitų galima išlipti dar 
terminui nesuėjus. Tuo atveju mokama tik pusė 

viršminėtų procentų už išlaikytą laiką.
Talka viršminėtus procentus gali keisti melų 

bėgyje atsižvelgiant ( bankų ir finansinių ištaigų 
siūlomus procentus.
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NAMUOSE
16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel 708 1414

LIETUVIU KLUBO METINIS 
BALIUS

Įvyks 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 .

Sporto klubas „KOVAS“ spalio 19 d. - šeštadienį, 
2 vai. p. p. rodys naujausius videofilmus iš IV - sios 

pasaulio lietuvių šventės Lietuvoje
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„MUSŲ PASTOGĖS“ POPIETĖ j 

įvyks spalio 13 d. - sekmadienį, 2 vai. po pietų 
Lietuvių namų, Bankstowne, viršutinėje salėje.

Programoje - ŽVILGSNIS Į LIETUVĄ, , 
LIETUVIŠKOS SPAUDOS ŠIUPINYS, 
MENINĘ DALĮ ATLIEKA,B. KIVERIO 
VADOVAUJAMAS, „PENKETUKAS“

„MŪSŲ PASTOGĖS“ loterijos traukimas. 1 
LB Spaudos Sąjungos Valdyba

IIIHIIXlillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

„MCSĘJ PASTOGĖS“ LOTERIJA
Pirkdami loterijos bilietus — paremsite savo spaudų! 

Bilietų šakneles grąžinti iki spalio 10 dienos. 
■UUHIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.............■■millimilllllll......... .

mes speciaiizuojamės kelionių ruošime į

RYGĄ - VILNIŲ - TALINĄ.

JEIGU JUS KELIAUJATE 
Į BALTUOS ŠALIS,

Tokioje kelionėje galimi įvairūs skridimo būdai, 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 pristatymą kurjeriu į kitas valstijas.

Dėl informacijos mus visada rasite:

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

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

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

Telefonu atsakome 24 valandas per 
parą. Kalbame Ir rusiškai.

Lie. Nr. 2TA 000888
Jūsų agentas kąjionėse į Baltijos kraštus.
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