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ALB KRAŠTO VALDYBOS SVEIKINIMAI 
Lietuvos Valstybės dienos proga

Australijos lietuvių bendruomenės Krašto valdyba sveikina lietuvius 
musų V alstybės dienos, liepos 6 dienos proga, paminint Didžiojo Lietuvos 
kunigaikščio Mindaugo karūnavimą.

Ši šventė mums nauja, tik antri metai kaip ją minime, tačiau 
nepaneigtinas jos esminis istorinis simbolizmas šiems Lietuvai ' 
lemtingiems laikams. Mindaugas suvienijo Lietuvą prieš nepaprastą 
vidinę ir išorinę opoziciją, suvienijo Lietuvą ir davė jos būsimos galybės 
pradą. Tegul tai būna sektinas pavyzdys, skatinąs visų lietuvių 
pasitikėjimą ir ryžtą, atstatant Lietuvos tautą, kuri dabar atsibunda iš 
sovietinės nakties su visomis tos tamsios epochos pasekmėmis.

Kiek pačioje Lietuvoje, tiek ir išeivijoje paskutiniųjų metų istorija 
palieka daug bauginančių neaiškumų, kurie sunkiai derinasi su 
jaudinančiu optimizmu, kuris kilo iš nepaprastų ligšiolinių pasiekimų. 
Dorai žengdami pirmyn su tiesos, išminties ir meilės viens kitam dvasia, 
sekdami stipriais istoriniais pavyzdžiais ir simboliais kaip karalius 
Mindaugas, mes visi išvysime stiprią, galingą, garbingą tautą - 
LIETUVĄ.

Dr. Antanas V. Step an as
ALB Krašto valdybos vicepirmininkas

LIETUVOS SAVAITĖS APŽVALGA
AR NENUKRITO LIETUVOJE 

RUSUOS LĖKTUVAS?
Ričardas Jarmalavičius birželio 24 

"Respublikoje" rašo, kad praėjusios 
dienos 10:45 vai. Rusijos civilinis 
lėktuvas AN-2, nusileisdamas keiis 
kilometrus už Nidos, nuvažiavo nuo 
betoninio pakilimo - nusileidimo tako 
ir atsitrenkė į medžius. Atskubėję 
Lietuvos pasieniečiai ir policininkai 
rado sunkiai sužeistą lėktuvo vadą, 
sulaikė ' "bortmechaniką". Lėktuvu 
skridę dauguma keleivių spėjo išsi
lakstyti. Įgula atsisakė pasakyti, kam 
lėktuvas priklauso, kokiu tikslu ir kur 
jis skrido.

Vilniaus skridimo centro duomeni
mis, lėktuvas atskrido į Lietuvą iš 
Kaliningrado srities be būtino leidimo. 
Krašto Apsaugos ministerijos (KAM) 
nurodymu, sustiprinta pajūrio pasienio 
apsauga.

Galima pastebėti, kad "Respubli
kos" pranešimas nestebina, nes dabar 
KAM jau yra surinkę ir užrašę eilę 
Lietuvos oro erdvės pažeidimų, ku
riuos padarė ir tebevykdo Rusijos 
lėktuvai. Sąrašuose surašyti lėktuvų 
numeriai, Lietuvos oro erdvės pažei
dimo datos, laikas ir vietovė, kurioje 
tai jvyko.

AT PREZIDIUMO POSĖDYJE
"Lietuvos aidas" cituoja Andriaus 

Ažubalio, AT brifinge pateiktą infor
maciją. Pranešama, kad AT Prezidiu
mas nutarė pritarti Mindaugo karūna
vimo - Valstybės dienos iškilmingų 
minėjimų rengimui liepos 5-6 
dienomis.

Patvirtintos AT deputatų komandi
ruotės. Tarp jų - pirmos, oficialios 
delegacijos kelionė i Kiniją, šios šalies 
Didžiojo tautinio susirinkimo kvieti
mu.

Kalbėdamas apie birželio 25 dieną 
Taline įvyksiantį Baltijos tarybos 
posėdį, kurį birželio 23 dieną Rusijos 
televizijos informacinė laida "Vesti" 
pavadino "slaptu pasitarimu", A. 
Ažubalis pabrėžė, kad tai ne koks nors 

slaptas, o tik eilinis pasitarimas. Jame 
bus aptarti santykiai su Rusija bei 
pasirengimas Helsinkio viršūnių susi
tikimui liepos 9-10 dienomis, 
politinis ir kitoks Baltijos šalių 
bendradarbiavimas.

Birželio 23 dieną įvykusiame susiti- 
mime su V. Landsbergiu, Lenkijos 
ambasadorius Jan Widacki domėjosi 
rudenį įvyksiančiais rinkimais į kai 
kurių rajonų savivaldybes, teiravosi 
kada bus nustatyta tiksli data. 
Sąjūdžio koalicija siūlo.kuo greičiau 
surengti rinkimus į seimą, ir tuo pačiu 
metu - rinkimus į rajonų savivaldybes, 
todėl dabar rinkimų terminai priklau
so nuo deputatų.

Birželio 23 dieną susitikime su V. 
Landsbergiu, Europos Tarybos parla
mentinės delegacijos nariai pasakė,, 
kad į Lietuvos norą įsijungti į šios 
Tarybos struktūras yra žiūrima palan
kiai. į Europos Tarybą jau priimtos 
Vengrija, Čekija, Slovakija, Bulgarija, 
o dabar bus svarstomi Baltijos 
valstybių ir Rumunijos pareiškimai.

ACRESUA MOLDOVOJE
Birželio 25 dieną AT Informacijos 

centras ir Analizės centras pranešė, 
kad birželio 24 dieną LR Aukščiausio
sios Tarybos Prezidiumas priėmė 
rezoliuciją, raginančią Rusijos karines 
pajėgas sustabdyti visus karo veiks
mus Moldovos respublikoje.

Rezoliucija reikalauja, kad Rusijos 
Federacijos vyriausybė gerbtų Jung
tinių Tautų nario (Moldovos) suvere
nitetą ir ragina Rusiją įsakyti savo 
kariuomenei Moldovoje sustabdyti 
visus nedraugiškus veiksmus ir nesi
kišti į kito krašto vidaus reikalus.

Prezidiumas taip pat ragino Rusijos 
Federaciją atitraukti savo karinome^ 
nę iš Moldovos republikos.

LIETUVOS BALSAVIMAS 
AUSTRALUOJE

Net 99 procentai lietuvių balsuoto
jų balsavo už prezidento institucijos 
atkūrimą, gi antram referendume visi 
pasisakė už greitą sovietų kariuome-

Vaidila laimina į žygį VI. Vijeikio pav.
Juozas Almis Jūragii.

ORACIJA APIE LIETUVOS VALDOVŲ 
KARALIŠKUMĄ

Istorija, senoji paleistuve, bendroji teisė į teisybę. - -
tarnavusi tik svetimiems
ir gundžiusi juos Lietuvą

/ pažemint, 
karalių garbę sugrąžink 
valdovams Lietuvos!

Karaliaus Mindaugo vainiką,
Popiežiaus Inocento ketvirtojo

■ / pašventintą,
■ kaip amžių švyturį aukštai
> / iškelk,:

Kad galingais, negęstančiais 
susižinojimo laužais 
pro laiko ūkanas liepsnotų 
šviesi garbė karalių Lietuvos, 
kad, žydinčiu išdidumu

/ spindėdama, 
nebeužieistų savo vietos niekam 
pasaulio kronikų archyvuose 
senoji Lietuvos valstybė, 
prieš šimtmečius Europoje 
žymi, galinga buvusi. - - -

Karalių amžiai baigėsi.
Tik nepasibaigė valstybės, 

'i. klastingai ligi šiol 
! tik kunigaikščių Lietuva 
i / vadinamos,
i; tikroji, užtarnauta teisė 
! į karališkąją šiovę.
i Tik nepasibaigė ir dvidešimto 

šimtmečio lietuvių

nės išvedimą. Balsavimo teisę turi visi 
Lietuvos Respublikos piliečiai, gavę 

Naujai išlaisvintoj tėvynėj, 
Lietuvos karališką valstybę 

/ gerbdami, 
šalia Vytauto Landsbergio 
į garbės suolą pasodinam 
vainikuotąjį karalių Mindaugą, 
( vidaus priešų gausu 
jų laikmečiai panašus!) 
kad butų vainikuota 
visa gili senovė Lietuvos.

Naujos laisvės eros pradžioje 
savy ugdykime karališkas

/ dorybes: 
tikėjimą ateitimi, 
žmonių gerovės viltį, 
Lietuvos meilę tokią, 
kuri ir mirusius prikeltų ...

Tegul kiekviena motina, 
pagimdžiusi gyvybę naują

/ Lietuvai; 
kiekvienas mokslo vyras,

/ inteligentė moteris, 
kalvis ir artojas 
gyvenimo darbais, 
lietuvių tautai pašvęstais, 
pasidarys 
tikrais karaliais Lietuvos ...

1992.6.26

piliečio pažymėjimą. Reikia pažymėti, 
Nukelta į 2 psl.
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LIETUVOS SAVAITĖS APŽVALGA
Atkelta iš 1 psl.

kad Lietuva, kaip ir dauguma kitų 
pasaulio valstybių, paprastai nepripa
žįsta dvigubos pilietybės. Tačiau 
Lietuvos įstatymai padaro sekančią 
išimtį:

Lietuvių kilmės asmenys, turėję 
Lietuvos pilietybę iki 1940 m. birželio 
15 d., ir nuo 1940 m. birželio iki 1990 
m. kovo 11 d. pasitraukę iš Lietuvos, 
gyvenantys kitose valstybėse, ir jų 
vaikai, kurie su gimimu kitoje valsty
bėje neįgijo šios valstybės pilietybės, 
Lietuvos Respublikos pilietybę atsta
to, raštu pareiškę Lietuvos Respibii- 
kos vidaus reikalų ministerijai ar 
Lietuvos Respublikos diplomatinėms 
įstaigoms užsienyje, kad jie yra 
Lietuvos Respublikos piliečiai, ir 
pateikę tai patvirtinančius įrodymus.

Tad Lietuvos Respublikos konsula
tas Australijoje nesuteikia piliety'oės, 
o tilt išduoda pažymėjimus Lietuvos 
Respublikos piliečiams, jei jie įrodo, 
kad jie jau yra Lietuvos Repubiikos 
piliečiai. Keletas asmenų reiškė 
nepasitenkinimą, kad jiems nebuvo 
išduoti pažymėjimai, nors jiems neati
tiko Lietuvos įstatyme numatyta 
išimtis. Dar kiti norėjo gauti ne tik 
pažymėjimą, bet ir pasą. Visiems 
nepatenkintiems visad yra galimybė 
kreiptis tiesiogiai į Vidaus reikalų, 
ministeriją, Vivulskio 4a, Vilnius.

Antra vertus, buvo keletas, kurie 
persigalvojo ir atsisakė Lietuvos 
Respublikos pilietybės. Atstovui Aus
tralijoje nepridera per daug gvil- i

denti Australijos valstybės įstatymus 
Tai gali padaryti asmenys, kurie 
neatstovauja kitos valstybės Austra
lijoje. Noriu tik dar kartą pabrėžti, 
kad musų Lietuvos Respublikos pažy
mėjimas Išduodamas Lietuvos Res
publikos piliečiams. Tai ne pilietybės 
suteikimas. Pažymėtina, kad tai ir ne 
pasas. Su šiuo pažymėjimu ir su 
galiojančiu pasu galima atvykti į 
Lietuvą be vizos. Taip pat, galima 
balsuoti. Betgi pažymėjimas netinka 

i atvykimui į kitus kraštus. Tam reikia 
t turėti galiojantį pasą.

Šia proga noriu padėkoti visiems 
talkininKams, prisidėjusiems prie pa
žymėjimų išdavimo. Jų buvo daug. 
Pirmiausia tai A LB Apylinkių pirmi 
ninkai. jų talkininkai ir kiti Lietuvos 
Respublikos konsulato įgaliotiniai. Jų 
darbas labai svarbus ir jų buvo daug, 
tad šį kartą jų pavieniui neminėsiu. 
Čia, Australijos sostinėje, nėra labai 
daug lietuvių, bet nei vienas neatsi
sakė patalkininkauti, kuris tik buvo 
paprašytas. Tad ruošiant vokus ir 
atliekant kitus raštinės darbus, nuolat 
dirbo Vida Kabailienė, talkininkavo 
p.p. Vytas ir Rama Geniai, Vincas ir 
Marija Vilkaičiai, Feliksas ir Marija 
Borumai, p.Valė Gružauskienė, p.p. 
Viktoras Martišius, A. Švedas, T. 
Žilinskas, B. Minius.

Visiems talkininkams tiek Canber- 
roje, tiek kituose miestuose nuoširdus 
ačiū.

Spaudai paruošė: Dr. Algis Kabaiia 
Canberra, birželio 29 d.

BALTUOS VALSTYBĖS 
KREIPIASI Į PASAULĮ

(Gauta iš Lietuvos Respublikos konsulato Canberroje, prieš pat užbaigiant "M. 
Pastogę”.)

PAREIŠKIMAS DĖL MOLDOVOS RESPUBLIKOS 
KREIPIMOSI

Moldoyoš Respublikos Prezidento M. Snieguro 1992 metų birželio 22 d. laiške 
atkreipiamas dėmesys, jog Moldovoje grėsmingai eskaluojamas konfliktas, vėl 
žūsta žmonės. Pavojingai destabilizuoja padėtį Rusijos Federacijos 14-osios 
armijos buvimas ir jos kišimasis į kitos suverenios valstybės reikalus.

Pasirašiusiųjų šį pareiškimą valstybių vadovų nuomone, šalys ESBP dalyvės 
begali abejingai žvelgti į tokius įvykius, jos privalo panaudoti visas turimas 
priemones, kad paveiktų konfliktuojančias Šalis siekti politinio sureguliavimo.

V. Langsbergis 
Lietuvos Respublikos 

Aukčiausiosios 
Tarybos Pirmininkas 
Talinas. 1992

A. Riuitelis
Estijos Respublikos 

Aukščiausiosios Tarybos
Pirmininkas

d.

A. Gorbunovas
Latvijos Respublikos 

Aukščiausiosios
Tarybos Pirmininkas

m, birželio 26

BALTUOS VALSTYBIŲ VADOVŲ PAREIŠKIMAS
dėl Rusijos karinės jėgos panaudojimo fcįtų valstybių teritorijoje pavojaus

Baltijos valstybių vadovai yra labai susirūpinę, nes padažnėjo- Rusijos 
valstybinės ir karinės valdžios atstovų kalbų apie galimą Rusijos karinės galios 
panaudojimą kitų suverenių valstybių teritorijose neva tam, kad būtų apginti 
rusai ir Rusijos interesai pastarosiose šalyse.

Panašūs pareiškimai prieštarauja Jungtinių Tautų Organizacijos įstatams ir 
ESBP. Baigiamojo Akto nuostatomas, kuria įtampos ir tariamų konfliktų 
atmosferą.

Be kita ko, apie tai kalbama ir Rusijos Federacijos vyriausybės 1992 m. 
birželio 20 d. nutarime N r. 407. Šiame dokumente apie neva galimus išpuolius 
prieš Rusijos kariškių šeimas ir grasinama panaudoti karinę jėgą kitų valstybių 
teritorijoje. Minėtą dokumentą galima vertinti tik kaip propogandinį ir 
psichologinį pasirengimą veiksmams, kurie prieštarautų tarptautinės teisės 
normoms ir ESBP šalių tarpusavio santykiams.

Lietuvos, Estijos, Latvijos 
Talinas, Aukščiausiųjų Tarybų
1992 m. birželio 26 d. Pirmininkų parašai

BALTUOS VALSTYBIŲ TARYBOS KREIPIMASIS 
į Didžiosios’Britanijos, Italijos, Japonijos, JAV, 
Kanados, Prancūzijos ir Vokietijos valstybių ir 

vyriausybių vadovus
Baltijos Valstybių Taryba priversta -konstatuoti, kad prieš tautų valią ir 

nepaisant vyriąusybių reikalavimų iš trijų nepriklausomų teritorijų - Estijos 
Respublikos, Latvijos Respublikos ir Lietuvos Respublikos -iki šiol neišvedamos 
"Musų Pastogė" Nr.27 1992.07.06 psl. 2 , 111 —
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DIENOS
XVII AUSTRALUOS LIETUVIŲ

IŠVYKSTA ALD RENGIMO 
KOMITETO PIRMININKAS

’ AL G rengimo komiteto pirmininkas 
|. Alis Migus birželio 27 dieną išvyko į 
j užjūrius. Jis lankysis JAV, kur 
C Čikagoje dalyvaus Tautinių šokių 
| šventėje ir PLB seimo suvažiavime. Po 
j JAV vyks į Lietuvą. Lankantis 
s Amerikoje ir Lietuvoje kartu bus 
I organizuojami pasitarimai AL Dienų 
I programos klausimais. ^Tikimės, kad

pirmininko viešnagė JAV ir Lietuvoje 
paskatins daug tautiečių dalyvauti 
mūsų Dienose.

iki rugpjūčio 15 dienos visais AL 
Dienų klausimais prašom kreiptis į 
vicepirmininką Kęstutį Protą, 26 
Renshaw Ave, Auburn, 2144, tel. 649 
7314.

ALD informacija

' ALD rengėjai posėdžiauja Nuotrauka A. Burneikio
• ~r liM i»* I . • t

užsienio valstybės - Rusijos I-'ederacijos - ginkluotosios pajėgos. Jos ne tik kelia 
pavojų Baltijos šalių saugumui, bet ir yra visą Europą destabilizuojantis 
veiksnys, kuris žlugdo pasitikėjimą teisingumu ir visuotinai pripažintais 
tarptautinės teisės principais, pirmiausia - suverenių valstybių taikaus 
sambūvio principu. Rusijos kariuomenė ir toliau daro ekonominę bei ekologinę 
žalą Baltijos šalims.

Baltijos Valstybių Taryba pabrėžia, kad Rusijos Federacijos ginkluotosios 
pajėgos neturi jokio juridinio pagrindo būti Baltijos šalyse.

Deja, tenka pažymėti, kad Baltijos valstybių ir Rusijos derybų dėl 
ginkluotųjų pajėgų išvedimo eiga rodo Rusijos Federacijos siekimą faktiškai 
palikti ir teisiškai įvertinti savo kariuomenės buvimą Baltijos valstybėse.

Atsižvelgiant į visa tai, Baltijos Valstybių Taryba kreipiasi į Didžiosios 
Britanijos, Italijos, Japonijos, JAV, Kanados, Prancūzijos ir Vokietijos valstybių 
ir vyriausybių vadovus, prašydama višokeriopai prisidėti prie to, kad Rusijos 
Federacijos ginkluotosios pajėgos butų kuo greičiau išvestos iš Lietuvos 
Respublikos, Estijos Respublikos ir Latvijos Respublikos. Be kita ko, Baltijos 
Valstybių Taryba siūlo, suteikiant Rusijai pagalbą, skirti tikslines lėšas Rusijos 
kariuomenės išvedimui iš suverenių Baltijos valstybių teritorijos finansuoti.

Baltijos Valstybių Taryba kreipiasi į minėtų šalių valstybių ir vyriausybių 
vadovus, prašydama, kad ekonominė pagalba Rusijai tiesiogiai priklausytų nuo 
Rusijos Federacijos pateikto, suderinto su Baltijos valstybėmis, kariuomenės 
išvedimo iš Lietuvos, Estijos ir Latvijos plano ir grafiko ir nuo realių žingsnių į 
tikslą - besąlyginį visos kariuomenės išvedimą.

Lietuvos. Estijos, Latvijos 
Talinas, Aukščiausiųjų Tarybų
1992 m. birželio 26 d. Pirmininkų parašai

BALTUOS VALSTYBIŲ TARYBOS KREIPIMASIS
į Baltijos juros šalių ir vyriausybių vadovus, 

į Europos Saugumo ir Benradarbiavimo pasitarimą ir 
Jungtinių Tautų Organizaciją

Baltijos jūroje pirmaisiais metais po Antrojo pasaulinio karo Tarybų Sąjunga 
paskandino šimtus tūkstančių tonų kovinių nuodingųjų medžiagų. Daugiausiai 
jų paskandinta Latvijos ir Lietuvos teritorinių vandenų pasienio rajone. Irstant 
konteinerių, sviedinių ir bombų apvalkalams, prasiskverbiantys nuodai (tokių 
požymių jau pastebima) kelia realią grėsmę milijonų žmonių gyvybei ir 
sveikatai, taip pat visai Baltijos jūros gyvūnijai ir augalijai. Nenusakomos 
būtų gręsiančios katastrofos pasekmės ir Šiaurės jūros baseinui bei prie jo 
esančioms valstybėms.

Kad būtų išvengta ekologinės katastrofos,
į Baltijos jūros valstybių ir vyriausybių vadovus, < t
ypač į Rusiją, kuri pareiškė, kad jai liko atsakomybė už visas Jungtinių Tautų 

įstatuose numatytas TSRS teises ir jos įsipareigojimus,
į Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo Pasitarimą,
i Jungtinių Tautų Organizaciją,

siūlydama ir kviesdama
sudaryti Baltijos jūros valstybių Tarybos globojamą specialią Tarptautinę 

ekspertų komisiją nurodytąją! itin pavojingai ekologinei problemai skubiai 
ištirti,

surengti 1992 m. rugsėjo paskutiniąją savaitę - per Pasulinę jūros dieną -
visų suintersųotų šalių atstovų Tarptautinę konferenciją, pagal galimybę 
dalyvaujant joje . valstybių ir vyriausybių vadovams, ir spręsti šią problemą.

Talinas, 
1992 m. birželio 26 d.

Lietuvos, Estijos, Latvijos 
Aukščiausiųjų Tarybų

. Pirmininkų parašai
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LIETUVOS SPAUDOJE
KGB PALIKIMO PROBLEMA
(Rašo Vytautas Doniela)

i
Kaip ir kitose Rytų Europos šalyse, 

taip ir Lietuvoje, buvusio sovietinio 
saugumo veikla sukelia daug ginčų. 
Pavyzdžiui, kaip elgtis su KGB 
tarnautojų ir agentų sąrašais? Čeko
slovakija juos paskelbė, Lenkija žada 
paskelbti. Rytų Vokietija palengvėle 
atidaro asmens bylas. Lietuvoje daug 
KGB medžiagos buvo išgabenta į 
Rusiją ir nežinia, kiek jos bus atgauta. 
Tačiau nemažai medžiagos yra likę, iš 
kurios galima susidaryti platų, nors 
nepilną saugumo veiklos vaizdą.

Lietuvos Parlamente buvo sudaryta 
laikinoji komisija KGB veiklai tirti, ir 
jos pirmininku buvo išrinktas buvęs 
politinis kalinys Balys Gajauskas. Ši 
komisija padarė pranešimus apie 
parlamentarus, praeityje bendradar
biavusius su sovietiniu saugumu, o 
"Lietuvos aidas" spausdindavo ap-, 
žvalgas ar įdomesnės saugumo veikios 
santraukas. Dabar, kairiesiems suda
rant Parlamente daugumą, tokia 
komisijos veikla yra aštriai kritikuoja
ma. Publikacijos apie KGB’"Lietuvos 
aide" yra sustabdytos, o kartu norima 
panaikinti ir pačią komisiją, ar nors 
pakeisti jos pirmininką Balį Gajauską. 
Keičiasi ir žvilgsnis i buvusius 
saugumiečius. Pavyzdžiui, kairiojo 
sparno spykeris, buvusis saugumo 
klausimais deputatas Jurgis Jurgelis 
rašo, jog "dauguma buvusių saugumie
čių yra lojalus Lietuvai". ("Tiesa"? 
nr. 113). Dešinieji nesutinka. Šiuo 
reikalu yra pasisakęs Balys Gajauskas. 
Seka jo pokalbis, išspausdintas "Nau
jojo Dienovidžio" nr. 23-24.

» * *

Ar teisinga pažiūra į tuos, kurie 
sovietiniam saugumui dirbo iki Kovo 
11-osios, dabar reikia išteisinti?

Dalis jų dabar tikrai atsisakė 
tarnauti svetimos valsybės saugumui. 
Kai kurie atėję prisipažino musų 
komisijai ir parašė pasiaiškinimus. Bet 
absoliuti dauguma agentų neprisipa
žino, ir mes nežinome, ko tokie 
žmonės siekia. Tie, kurie įtikinėja, 
kad mūsų valstybėje turi viešpatauti 
humaniškumas, todėl reikia atleisti 
visiems buvusiems agentams, kad 
Vyriausybė ar kitos institucijos neturi 
imtis prieš juos jokių žygių, patys 
dažniausiai ir buvo susiję su saugumu. 
O gal ir tebėra. Jie taip kalba, kad 
išvengtų atpildo.

Mes turim išaiškinti visus agentus 
iki vieno. Turjm žinoti, ar jie dabar 
nedirba, nekenkia mums (ar juos 
bausim, ar ne - tai kitas klausimas). 
Ne paslaptis, kad esama tokių, kurie,

tlETŪVOS SPAUDOJE

1pakeitę darbo formas ir taktiką, ir 
dabar dirba etatiniais, dabar jau 
pogrindžio saugumiečiais. Yra ir tokių

Balys Gajauskas

atvejų: turime aoKumentus, jog žmo
gus buvo aiškus agentas, o jis ginasi iš 
paskutiniųjų. Vadinasi, arba jis nesą
žiningas, eirba turi tolesnių kėslų.

Musų įstatymai nėra efektyvus, kad 
galėtume tokius žmones greitai izo
liuoti. Daugelis musų komisijos klau
sinėjo: kodėl neišvarote iš Parlamento 
"Juozo" ir kitų išaiškintų parla
mentarų agentų? Taip yra todėl, kad 
neturime įstatymo. O jo negalime 
priimti, nes daugeliui suinteresuotų 
deputatų jis būtų nenaudingas. Kol 
kas galioja įstatymas, kuriam musų 
komisija nepritarė. Parlamentui pa
teikėme naują variantą. Jo taip pat 
gan nepriimti. Taip ir vargsim...

Čekai viešai paskelbė agentų ir 
informatorių sąrašus, ir tai netapo 
tautos tragedija. Vokiečiai slepia 
turėjusių ryšius su saugumu pavardes, 
bijodami tarpusavio neapykantos. Ku
ris kelias priimtinesnis Lietuvai?

Jeigu butų mano valia, tuos sąrašus 
paskelbčiau. Kai kam atrodo, kad tai 
kraštutinumas. O įstatymas leidžia 
skelbti tik deputatų ir Vyriausybės 
narių, buvusių saugumiečių, pavar
des. Ruošiam medžiagą dėl kelių 
deputatų. Sąraše atradę pavardę, 
turim tirti turimus duomenis, aiškintis.' 
Dalis deputatų,' pildydami anketas, 
žinoma, meluoja, bet tai jiems sudarys 
daug nepatogumų vėliau. Kai atran
dam bendradarbiavimo dokumentus, 
tokios anketos jiems tampa įkalčiais.

Rita Dapkutė "Lietuvos ryto" 
korespondentei apgailestavo, kad 
žurnalistų informatorių atskleidimas 
norvegams esanti jos dideiė klaida. 
Bet musų visuomenei seniai ne 
paslaptis, kad senieji žurnalistų 
"kadrai" buvo susiję su saugumu. V. 
Kavaliausko (Karalius) ar V. Tomkaus 
(Tomas) pavyzdžiai, užfiksuoti spau
doje, tėra, matyt, didelio proceso 
pradžia. Ar, Jūsų nuomone, tokie 
žmonės gali toliau dirbti žurnalistinį 
darbą, t.y. formuoti visuomenės 
nuomonę? Ar nėra tikslinga paskelbti 
jų sąrašus, tuo labiau, kad jie mėgsta 
save laikyti "ketvirtąja valdžia".

į žurnalistų problemą reikia rimtai 
pažiūrėti, bet vis neturime laiko 
prieiti prie žurnalistų ar kokios kitos 
visuomenės kategorijos žmonių, susi
jusių su KGB, medžiagos tyrimo. 
Mums labai trūksta darbuotojų, todėl 
pirmiausia nagrinėjame svarbesniuo

sius skyrius. Kitkas lieka vėlesniam 
laikui.

Bet dabar jau aiškiai matome, kad 
nemažai žurnalistų tikrai dirbo KGB. 
Šiandien dar negaliu pakloti viešumon 
išsamias jų bylas, bet pėdsakų esame 
aptikę gana daug. Tai vis žinomesnių 
musų žurnalistų, kurie dabąr yra išėję 
viešumon, ryšių su KGB pėdsakai. 
Matyt jie sėkmingai darbuojasi todėl,- 
kad turi tokį stiprų užnugarį.

Ar iš turimų archyvų įmanoma 
susidaryti bent apytikrį vaizdą, ko
kiais metodais ir kokiais būdais veikė 
Lietuvoje sovietinis saugumas? Ar 
tikitės atgauti medžiagą, kuri išga
benta į Rusiją?

Metodai keitėsi, ir nuo 1940 m. iki 
dabar jų spektras buvo labai įvairus. 
Būta žiauraus teroro, kai dalis žmonių 
sunaikinta vietoje, dalis ištremta, kad 
ten būtų sunaikinta. Būta šantažo, 
papirkinėjimo, apgaulės. Saugumui 
dirbo agentai ir informatoriai, kurių 
anketos liko archyvuose; dirbo vadi
namieji patikėtiniai, kurie žodžiu’ 
informuodavo etatiniam saugumiečiui 
apie savo oenaraaaroius ar saugumą 
dominančius asmenis. Tokiems anketų 
niekas nepildydavo. Dažniausiai jie 
būdavo nomenklatūriniai darbuotojai 
ar komunistų partijos nariai. į Rusiją 
išgabenta daug archyvinės medžiagos. 
Ją žada grąžinti, bet vilkina. Išvežta 
apie 11 tūkst. baudžiamųjų bylų, 
kurios ten niekam nereikalingos, jas 
galėtų kad ir šiandien grąžinti. O 
mums jos labai reikšmingos kaip 
istorinė medžiaga. Be to, buvusieji 

’politiniai kaliniai ar jų artimieji nori 
atgauti savo dokumentus, sužinoti 
apie žuvusius ar dingusius. Taigi, 
baužiamąsias bylas atgauti bus leng
viausia, sunkiau - susigrąžinti agentų 
asmens ir darbo bylas. Mat Rusija tuos 
agentus gali panaudoti prieš mus, juos 
gali pradėti šantažuoti.

Beje, Lietuva buvo įtraukta į 
vieningą kompiuterizuotą SSSR sau
gumo agentūros sistemą per vadina
mąjį "Delta Lietuva" bloką. Šis blokas 
buvo išgabentas iŠ Lietuvos, bet mes 
randam informatorių ataskaitas. Su
darėme komisiją saugumo archyvų 
grąžinimui į Lietuvą.

Kokiu principu buvo sudaryta jūsiškė 
komisija KGB veiklai tirti? Ar esate 
patenkintas savo kolegų darbingumu, 
veiklos tikslingumu ir efektyvumu? 
Per kiek laiko, Jūsų manymu, galima 
sutvarkyti archyve esančias bylas?

Labai daug kalbėta ir kalbama, kad 
mūsų komisiją reikėjo rinkti iš įvairių 
Pariamento frakcijų atstovų. Taip 
kalba kritikai, kurie nieko neišmano 
apie patį darbą ir nežino, kas dirbama. 
Jie nežino, kad iš pat pradžių buvo 
pasiūlytas būtent frakcinis komisijos 
narių rinkimo principas. Kalbos, kad 
komisijoje vyrauja Jungtinės sąjūdžio 
frakcijos atstovai, yra sąmoningas 
melas. Iš pat pradžių nuo Jungtinės 
sąjūdžio ^frakcijos mes buvome tik 
dviese su Zita Sličyte. Visi kiti nariai 
priklausė kitoms frakcijoms.

Kada organizavome šią komisiją, 
joje pasiūlėme dalyvauti ir Kairiųjų 
frakcijai (dabar LDDP), bet jie patys 
atsisakė. Vėliau, kai kairieji pareiškė 
norą dalyvauti, įtraukėme į komisiją 
jų atstovą Bronių, Genzelį.

Bet aš manau, kad kairiosios jėgos 
neturėtų dalyvauti tokios komisijos, 
kaip mūsiškė ar panašaus pobūdžio 
(jei bus organizuota) veikloje. Netu
rėtų dalyvauti būtent moraliniu 
požiūriu. Buvusi komunistų partija 
padarė didelių nusikaltimų lietuvių 
tautai, jos atstovai yra fiziškai ir 
moraliai atsakingi už buvusį genocidą. 
Nesvarbu, kad jie šiandien pasivadino 
kitais vardais. Tai yra tie patys 
komunistai, ir jie yra nusikaltę
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Birželio 24 d. atsistatydino NSW 
: valstijos premjeras Nick Greiner, dėl 

jį iki šiol palaikiusių trijų nepriklau
somų parlamentarų grasinimo balsuo
ti kartu su opozicija, pasitikėjimo 
klausimu. Kartu su premjeru atsista- 

! tydino dar du ministrai.
Valdanti liberalų partija naujuoju 

premjeru išsirinko John Fahey, airių 
kilmės kataliką, gimusį Naujojoje 
Zelandijoje.

■ *
Izraelio parlamento rinkimus įtiki

nančiai laimėjo darbiečių partija, nors 
ir negavusi absoliučios daugumos. 
Naujasis Izraelio ministras pirminin- 

: kas Jicak Rabin žada sustabdyti žydų 
i naujakurių masinį apgyvendinimą Iz

raelio okupuotose teritorijose bei 
pradėti rimtas derybas su Palestinos 
arabais dėl jų autonomijos.

Ligšiolinis Izraelio lyderis Jicak 
Šamir per radijo pasikalbėjimą viešąi 
prisipažino, kad vedė derybas su

■ arabais, tik laimėti laiko kuo daugiau
: žydų apgyvendinti ginčijamose srity

se.
*

Europos Bendruomenės vadovai 
Lisabonoje nutarė paremti Jungtinių 
Tautų jėgos panaudojimą Bosnijoje, 
kad pristatyti humanitarinę pagalbą 
serbų blokuojamam ir artilerijos

■ apšaudomam Sarajevo'miestui.
Tuoj po Lisabonos konferencijos, 

' Prancūzijos prezidentas F. Miterrand, 
rizikuodamas savo gyvybe, su malūn- 

: sparniu atskrido į apsuptą Sarajevą 
kelių valandų vizitui. Jo vizito metu 
vyko smarkios kovos aerouosto srity
je.

Birželio 29 d. Jungtinių Tautų 
dalinys perėmė Sarajevo aerouostą iš 
evakuotų serbų kovotojų.

*
į atsargą pasitraukė NATO karinių 

pajėgų viršininkas, generolas John 
: Galvin, šias pareigas ėjęs nuo 1987 

metų. Naujuoju viršininku paskirtas 
J generolas John Shaiikashvili, Varšu-
■ voje gimęs gruzinų kilmės amerikietis.

*
Birželio 20 dieną Estija įsivedė savo 

valiutą - kroną, paskelbdama rublius
■ nebegaliojančiais savo valstybėje. 
■: Gyventojai turi teisę išsikeisti ribotą

rublių kiekį į kronas, kurių kursas 
į surištas su vokiečių marke.

*
Antrojo pasaulinio karo metu JAV 

’ mirusio pirmojo Lenkijos prezidento, 
muziko Ignaco Paderevskio palaikai 

i buvo iškilmingai perkelti iš Arlingtono 
kapinių Vašingtone, į Lenkiją.

*
i Tiflise nepasisekė ginkluotas per- 

J versmo bandymas. Nuversto prezi- 
dento Zviad Gamsakurdija šalininkai

■ buvo užėmę televizijos stotį ir bokštą, 
i tačiau buvo nugalėti vyriausybei 
! ištikimų pajėgų. Žuvo bent 40 
: sukilėlių, suimti sukilimo vadai.

• '■ *
JAV kongresas drastiškai apkarpė 

Amerikos paramą Indonezijai, reikš- 
I damas nepasitenkinimą Dili žudynė- 

mis bei drungna Indonezijos teismų 
; reakcija, baudžiant žudynių kaltinin- 

: kus.
Timore nukentėjo ir amerikiečių 

: žurnalistai.

lietuvių tautai.
Beje, mūsų komisijoje nevienodai 

dirbama. Yra žmonių, kurie dirba visą 
laiką, o yra tokių, kurie ne dirba, o tik 
kritikuoja. Nukelta į 4 psl.
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BENDRUOMENĖS DARBŲ BAKUOSE
ADELAIDES PENSININKŲ ĮSKYLA

Š. m. birželio 3 -čią dieną įvyko 
Adelaidės pensininkų klubo naujos 
valdybos suruošta pirmoji iškyla į 
Moontą, kuris randasi apie 150 km nuo 
Adelaidės, York'o pusiasalyje. Punk
tualiai, 8.30 vai. ryto 46 keliautojai 
sėdo į autobusą, atvykusį prie 
Lietuvių namų, ir išvažiavo. Oras 
buvo gražus, todėl visi buvo geros 
nuotaikos. Kiek pavažiavus, pirminin
kas E. Dukas visus nuoširdžiai 
pasveikino, palinkėdamas smagiai 
praleisti laiką. Port Wakefield pasie
kėme po 2 valandų, čia išgėrėme 
kavos ir dar turėjome laiko apsidairyti
aplinkui: matėsi jura, artėjome prie 
York’o pusiasalio. Toliau keliavome 
iki istorinio miestelio Kadina, kurio 
gyventojai kadaise sėkmingai vertėsi 
metalų kasimu, o dabar čia matėsi tik 
supilti "šlako" pylimai. Kadine yra 
apie 4.700 gyventojų. Palikę Kadiną, 
pasiekėme Waiierroo. Tai prekybos 
uostas York'o pusiasalyje, kur nuo 
1861 iki 1923 metų buvo žymiausias 
metalų išvežimo uostas Australi
joje. Užsienio prekybiniai laivai čia 
pristatydavo statybines medžiagas, 
anglį, maisto prekes kasykloms, išsi- 
veždami varį ir kitus metaius, o vėliau 
vilną ir kviečius. Waiierroo ir dabar 
yra svarbus uostas iš kur eksportuo
jami kviečiai. Aplinka labai įdomi, 
matosi prekybiniai laivai. Sulipę į 
autobusą toliau skubėjome į Moontą, 
nes jau buvo laikas pietauti. Atvažia
vę su gūžė jo m į viešbutį, kuris egzis
tuoja nuo 1866 metų; čia buvome 
širdingai priimti, puikiai pavalgydinti.

į Moontą iš Cornwall’io, Anglijoje, 
anksčiau emigravo daug angliakasių.

KAS BERNELIO»..
SVEIKINAME ALGį KAPOČIŲ IR 
VERONIKĄ RUMBUTYTC

Su Australijos lietuvių sporte 
komanda į sporto šventę Lietuvoje 
1991 metais buvo įšvykęs ir Algis 
Kapočius, kuris turi aukštą tarnybą 
kaip chemijos ir kompiuterių inžinie
rius, B.H.P. firmose.

Algis išvykdamas tikėjosi sugrįžti, 
su aukso medaliu, bet išėjo dar 
gražiau. Ten, Panevėžyje susitinka 
vienos firmos vyriausią buhalterę

LIETUVOS SPAUDOJE **
Atkelta iš 3 psl.

Ar negalėtumėt sukonkretinti?..
Akylesnis žurnalistas turi pats tai 

pamatyti. Ką čia vardinsi...
Kiek žmonių Lietuvoje dirba bu

vusiuose KGB rūmuose, tvarko archy
vus? Palyginkite su Vokietijos ar 
Čekoslovakijos atitinkamų darbuo
tojų skaičiumi.

Lyginant su kitais kraštais, Lietuva 
atrodo labai prastai. Aš nebuvau 
Čekoslovakijoje ir nežinau, kiek ten 
dirbama su buvusio KGB archyvais. 
Bet buvau Vokietijoje. Vien Berlyne 
dirba šiuo metu 800 darbuotojų, 
įsteigta 1000 etatų. O visoje buvusio
je Rytų Vokietijoje dirba trys 
tūkstančiai žmonių.

O pas mus - vienuolika. Vokietija, 
žinoma; didesnė, bet pagal atitinkamą 
procentą sumažinus mastelį, pas mus 
su KGB archyvais turėtų dirbti du ar 
trys šimtai žmonių. Viskas priklauso 
nuo Parlamento deputatų požiūrio, 
nuo finansavimo. Mes buvome pasirin
kę kur kas daugiau žmonių šiam 
darbui, bet negalėjome priimti,' nes 
"Mūsų Pastogė" Nr.27 1992.07.06 

Cornwallis, Anglijoje buvo žinomas 
kaip kasyklų rajonas, todėl Australi
joje 1859 - 1861 metais šie emigran
tai, pasinaudodami savo patyrimu, 
atrado vari, šviną ir kitus metaius, o 
Waiierroo vietovėje įsteigė . metaio 
liejyklą, kuri veikė nuo 1862 iki 1923 
metų. Kasyklos užsidarė dėl vario 
kainų sumažėjimo.

Moonta turi daug įdomių istorinių 
vietų apžiūrėjimui, tačiau dėi laiko 
stokos, aplankėme tik kasyklų muzie
jų, kuris savo eksponatais pilnai 
atvaizdavo Cornish - Angių kasyklų 
įsteigimą Australijoje, jų kultūrinę,
socialinę veikią. įdomus eksponatas - 
mokyklos klasės kambarys, įrengtas 
1990 metais Moonta. Kasyklų muzie
jus priskirtas prie valstybės saugoja
mų paminklų - National Trust, ir 
pramintas - Moonta "Mažuoju Korn
valiu". Apžiūrėjus puikų muziejų, 
ruošėmės namų link, pakeliui sustoda
mi pasižvalgyti Moonta Bay. Važiuo
jant namo,, keliautojų pageidavimu, 
pirmininkas A. Dukas, puikus choris
tas, traukė dainą po dainos, o mes jam 
pritarėme. Taip linksmai dainuodami 
ir nepastebėjome, kad jau esame 
netoli namų. Pirmininkas dar suspėjo 
visiems padėkoti už dalyvavimą, 
vaidybos narei B. Lunikaitienei už 
iškylos organizavimą, o vairuotojui 
"Malcolm" sušukta tris kartus "va-
lio" už jo globą. 7 vai p. p. išlipome 
prie juietuvių namų, kur atsisveiki
nome, patenkinti kelione.

Didelis dėkui naujai Pensininkų 
•klubo vaidybai už suteiktą malonumą!
Iki kitam kartui!

Ona Baužienė. B. £. M.

SUMISLYTA
Veroniką Rumbutytę. Algis pamiršta 
aukso medalius, o V eronika - finansi
nę kontrolę jos firmoje... Štai ateina 
skubi žinia į Australiją tėvams, Onutei 
ir Algiui Kapočiams: kviečiame į 
mūsų vestuves Lietuvoje.

Su gėrybėmis atvyksta tėvai iš 
Australijos ir sporto šventė Lietuvoje 
baigiasi vestuvėmis Panevėžyje. Kun. 
Robertas Pukenis suteikia Moterystės 
sakramentus. Puota vyksta puošniame 
"Nevėžio" restorane.

Algis sugrįžta į Australiją vienas, o 

neturėjome iš ko jiems mokėti 
atlyginimų. O darbas čia - nuo ryto iki 
vakaro.

Aš jau daug kartų šį klausimą kėliau 
Parlamente, prašiau leisti priimti bent 
dvidešimt darbuotojų. Viskas neaišku 
iki šiol.

PASAULYJE
*

Istambule susirinkę vienuolika Juo
dosios juros srities valstybių vadovų 
pasirašė politinio, ekonominio ir 
kultūrinio bendradarbiavimo paktą, 
siekiant Europos bendruomenės tipo 
integracijos.

Paktą psirašė Rusija, Ukraina, Mol
dova, Gruzija, Armėnija, Azerbaidža
nas, Graikija, Turkija, Albanija, 
Bulgarija ir Rumunija.

*
Birželio 28 d. keletas stiprių žemės 

drebėjimų sukrėtė pietinę Kaliforniją, ! 
smarkiausias iš jų pasiekdamas 7,4 
laipsnius Richterio skalėje. Žuvo 
vienas žmogus, keliasdešimt sužeistų. 
Aukų, palyginant, nedaug, nes epi
centras retai apgyventoje srityje, 
apie 160 km į rytus nuo Los Angeles. '

psl. 4; . ■■■■'" 

jo žmona atvažiuoja prieš Kalėdas. 
Viskas čia svetima. Per Kalėdas buvo 
karšta. Plačiau susipažinus su kraštu 
ir žmonėmis, Veronika ir Algis 
Kapočiai susikvietę draugų būrį 
atšvenčia Veronikos gimtadienį ir,tuo 
pačiu, Algis pristato savo jauną 
žmoną draugams ir Sydnejaus lietuvių 
bendruomenei. Vaišėse dalyvavo dvi 
lietuvių generacijos: vieni su kakla
raiščiais ir krakmolytais marškiniais, o 
kiti - atrodė atvykę iš "draugiškų" 
planetų. Vyresnieji dainavo, o jauni
mas lietuviškus gėrimus ragavo.

Valio ir ilgiausių metų Veronikai ir 
Algiui. ' kor

DAR VIENA LIETUVIŠKA ŠEIMA

Nepastebėtos liko lietuviškos ves
tuvės musų spaudoje. į Australiją 
prieš 4 metus atvyko pas savo 
giminaitį Ulskį Langelių šeima iš 
Telšių. Apsigyveno pas giminaitį 
Newcastlio mieste.

Langelių dukra Edita, pramokusi 
angliškai, pradėjo dirbti senelių prie
glaudos namuose. Darbas sunkus, 
darbo laikas įvairus. Jaunoji Edita 
nors atvykusi į turtingą kraštą, tačiau 
nenuleido akių nuo Lietuvos pusės.

Pradėjo susirašinėti su jaunuoliu 
Remigijum Dovidavičium, gyvenančiu 
Telšiuose. Susirašinėjimas perėjo į ro
mantiką ir štai, visam musų džiaugs
mui, Remigijus atvyksta į Australiją, o 
kovo 22 dieną sumainė žiedelius su 
gražiąja Edita’St.'Joachim'o bažny
čioje, Lidcombe, Sydnejuje. Tai lai
minga pradžia, bet pagal naujus 
Australijos įstatymus, jaunasis Remi-

JONUI ZINKUI 70 METŲ
Praeitą Joninių dieną - 24.6.92 - 

Sydnėjiškiams ir visai Australijai gerai 
pažįstamas visuomenininkas, skautų 
veikėjas, v.s. Jonas Zinkus, atšventė 
savo 70 ją amžiaus sukaktį, šeimos ir 
artimų bičiulių būrelyje, Lietuvių 
klube, Bankstowne. Ta proga dukra 
Ramunė, tik neseniai grįžusi iš 
Lietuvos, solenizantą perjuosė di
džiule , tautine juosta, kurioje švietė 
"70" ženklas.

Jonas Zinkus gimęs 1922 metų 
birželio 24 dieną Krakėse, Kėdainių 
apskrity. 1944 metais užbaigė Aukš
tesniąją technikos mokyklą, tačiau 
neužilgo pasitraukė nuo užeinančio 
raudonojo okupanto į Vokietiją. 1949 
metais atvyko į Australiją ir pastoviai 
įsikūrė Sydnejaus priemiestyje Picnic 
Point. Ilgus metus dirbo paštų 
valdyboje, o vėliau, kaip vyr. techni
kas Australijos telekomunikacijos ži
nyboje.

Jono visuomeninė veikia labai 
įvairiapusė. 1958-1961 jis buvo ALB 
tuometinės • Bankstowno apylinkės 
kultūros tarybos vicepirmininku. 19- 
61-1962 - ALB Krašto valdybos narys 
jaunimo reikalams, 1961-1962 ir 
1966-1968 ALB Krašto tarybos narys, 
1966-1982 Sydnejaus Apylinkės gar
bės teismo narys - pirmininkas. 1960, 
1971-1972, 1977-1978 ir 1985-1986 
Australijos lietuvių dienoms ruošti 
Sydnejuje komiteto narys, 1975-1976 
-ALB Sydnejaus Apylinkės valdybos 
vicepirmininkas.

Talkininkavo įvairiuose Sydnejaus 
Apylinkės valdybos pagalbiniuose pa
daliniuose. Australų bendruomenėje 
nuo 1979 metą atlieka "taikos 
teisėjo" (Justice of Peace) pareigas.

Mėgsta rašyti: bendradarbiauja 
"Mūsų Pastogėje". "Nepriklausomoje 
Lietuvoje", "Skautų Aide". Daug jo 
rašinėlių tilpo Australijos lietuvių'

Edita ir Remigijus Dovidavičiai
Nuotrauka A. Kramiliaus

gi jus turi grįžti atgal į Lietuvą, atlikti 
imigracijai reikalingus formalumus ir 
tada sugrįžti į Australiją pas žmoną, 
pastoviam apsigyvenimui.

Daug laimės šiai naujai lietuviškai 
šeimai. įor.

skautų spaudoje ("Tėvynės" Židiny
je"). Australijos lietuviams jis pažįs
tamas iš įdomių kelionių aprašymų 
"Mūsų Pastogėje".

Bet geriausiai Jonas žinomas kaip 
skautininkas, o skautų veiklai atida
vęs nesuskaitomas valandas laisvalai

kio ir... darbadienių! Skautu pradėjo 
1929 m. Krakėse, Įstodamas į ten 
veikusią DLK Kęstučio d-vę, kur 
1935 sausio 1 davė skauto įžodį. Jonas 
ėjo paskiltininko, skiltininko, d-vės 
adjutanto pareigas. 1946 m. įstojo į 
DLK Vytauto d-vę Seligenstadt’e. 
Nuo 1946-1947 Seligenstadt’o "Ne
vėžio" tunto sk. vyčių būrelio vadas, 
1948 metais suorganizavo pirmąjį 
tremty - emigracijoje senųjų skautų 
židinį. 1958 m. įstojo į skautų židinį 
Sydnejuje ir 1958-1960, 1985-1987 ir 
1991-1992 metais šio židinio tėvūnas, 
18-kos židinio ekskursijų organizato
rius, nuo 1992. m. pradžios židinio 
biuletenio "Tėvynės židinys" redak
torius.

1962 - 1966 m. Sydnejaus "Aušros" 
tunto tuntininkas, 1964-1970 tunto 
iždininkas, 1966- 1970 LSB Australijos 
rajono vadeiva, 1977-1982 - rajono 
vadijos iždininkas, 1979-1982 Aus-

Nukelta į 5 psį.
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PASIRAŠYTA BANKŲ SUTARTIS BALTŲ TAUTŲ PROJEKTAS
Birželio 12 dieną komercinio "Vil- 

' niaus banko" valdybos pirmininkas J.
Niedvaras ir Australijos lietuvių 
Kooperatinės kredito draugijos "Tai' 
ka" pirmininkas V. J. Alekna pasirašė 
sutartį, pagal kurią tarptautiniai 
atsiskaitymai tarp Lietuvos ir Austra
lijos bus vykdomi telegrafiniu būdu. 
Tai palengvins asmeninių lėšų perve
dimą, kas ypač aktualu tvarkant turto 
paveldėjimo klausimus, kitus komerci
nius atsiskaitymus.

Šis abiejų bankų patarnavimas 
siūlomas "Vilniaus banko" klijentams 
ir "Talkos" draugijos nariams Austra
lijoje.

"Talkos" nariai gali bet kokią sumą 
pinigų pervesti savo giminėms, "Vil
niaus banko" klijentams, užpildydami 
pinigų pervedimo pareiškimą "Talko
je". Ši informacija telegrafiniu būdu 
persiunčiama " Vilniaus bankui", o jau 
sekančią dieną adresato sąskaita yra 
kredituojama nurodyta suma, Aus
tralijos doleriais. Tai butų saugiausias 
ir greičiausias pinigų pervedimo būdas 
į Lietuvą. Pervedimo mokestis 15 
dolerių, nežiūrint į pervedamą sumą. 
"Talkos" nariai vykdami į Lietuvą gali 
atsidaryti sąskaitą "Vilniaus banke" 
korespondenciniu keliu per "Talką". 
Persiuntę sau reikiamą sumą į 
"Vilniaus banką", ją gali. išsiimti 
Vilniuje, Australijos doleriais, arba, 
pagal dienos kursą, Amerikos dole
riais, Vokietijos markėmis ar rubliais. 
Atsiimant pinigus "Vilniaus bankas" 
ima 1,5 procento komisą.

Panašiai būtų tvarkomi ir organi 
zacijų pinigų pervedimai į Lietuvą.

"Talkos" valdyba praneša, kad 
gavus naujus Kredito Kooperatyvų 
registravimo nurodymus, nuo liepos 
mėn. 1 dienos, "Talka" privalo visų 
paskolų palūkanas priskaityti kas 
mėnesį. Iki šiol paskolų palūkanos 
būdavo priskaitomos kas tris mėne
sius. Šis buhalterinis pakeitimas fakti- 
nai beveik nesudaro skirtumo klientų 
sąskaitose, tačiau, jeigu klientas 
pavėluoja padaryti skolos įmokėjimą 
prieš mėnesio pabaigą, už pavėluotą 
sumą procentai priskaitomi už visą 

. mėnesį į priekį, kartu su procentais už

KAS VADOVAUS RADIJO VALANDĖLEI?
Jau eilę metų Syanėjuje per SBS 

2EA radijo stotį kas šeštadienį 
transliuojama lietuviška radijo valan
dėlė. Iš pradžių ji užėmė visą valandą, 
tačiau šiuometu lietuviai begauna tik 
45 minutes.

Teko pasikalbėti su lietuvių radijo 
valandėlės darbuotojais Vyteniu Šlio
geriu ir Edvardu Lašaičiu, apie jų 
darbą ir lietuviškos radijo valandėlės 
perspektyvas ateityje.

Pagal šių darbuotojų pareiškimus, 
jwwswscsswwaswsswjcwsssswsttccsww 
JONUI ZINKUI...
Atkelta iš 4 psl. į
tralijos lietuvių skautų fondo iždinin
kas, eilės skautų stovyklų viršininkas, 
kelių skautų leidinių redaktorius ar 
redakcinių kolektyvų narys, pagarsė
jęs skautų spaudos platintojas.

Jo nuoširdus, pasiaukojantis darbas 
įverintas L SS aukštosios vadovybės: 
1964 m. jis pakeltas į paskautininkius, 
1969 m. į skautininkus, 1980 - į vyr. 
skautininkus, apdovanotas Už Nuo
pelnus, Lelijos, ir LSS Padėkos 
ordinais.

Solenizantas dar 1943 m. sukūrė 
šeimą. Jis ir žmona Marija išaugino dvi 
dukras: Ramunę ir Rasą skautėmis.

Šia proga Jonui Zinkui - ilgiausių 
metų ir daug giedrių dienų šeimos ir 
bendraminčių būryje. b. Žalys 

skolos balansą. Nauji buhalteriniai 
apskaičiavimai yra privalomi visiems 
kooperatyvams ir buvo valdžios įvesti 
norint užtikrinti kooperatyvų apyvar
tos stabilumą. "Talkai", kuri finansi
niai stovi labai tvirtai, šie nurodymai 
neturi didelės reikšmės, tačiau, silp
nesniems kooperatyvams tai naudin
gas ir prasmingas pareikalavimas.

Procentams smarkiai kritus ban
kuose, statybos draugijose ir kitose 
finansinėse institucijose, "Talka" taip 
pat yra priversta atitinkamai mažinti 
savo palūkanų procentus, tačiau, kaip 
ir praeityje, "Talka" savo nariams 
suteikia palankiausias sąlygas. Nuo š. 
m. liepos 1d. už metinius indėlius, 
kurių terminas baigiasi 30 birželio 
1993 m., bus mokama 8 procentai; už 6 
mėn. indėlius 7 procentai; už 3 mėn. 
indėlius 6,5 procento. Klijentai gali 
išsiimti indėlius iš terminuotų sąskai
tų bet kuriuo laiku, tačiau, tuo atveju 
mokama tik pusė priskaičiuotų pro
centų už išlaikytą laiką. Už einamą
sias sąskaitas mokama 6 procentai 
nežiūrint į sąskaitos sumą.

Paskolų procentai taip pat žemina
mi. Jaunimui už pirmųjų namų 
paskolą, t.y. už namą ar butą kuriame 
skolininkas pats apsigyvena, bus 
priskaičiuojama 9,5 procento. Už 
nuosavybe garantuotas paskolas 10,5 ‘ 
proc.; už komercines , t.y. už 
antruosius nuomojamus namus ar 
butus ir kitas investicines paskolas 12; 
proc. Už nuosavybės dokumentų ’ 
užstatu garantuotas paskolas, be 
"mortgage" sudarymo, 13 proc. As
meninės, turtu negarantuotos, pas
kolos išduodamos iš 16,5 proc.

Metų bėgyje "Talka",kaip ir visi, 
kiti kooperatyvai ir bankai, turi teisę 
keisti paskolų ir indėlių procentus 
atsižvelgiant į finansinėje rinkoje 
siūlomus procentus. Reikia pabrėžti, 
kad išduodama paskolas, ’ "Talka*' 
nereikalauja jokio paskolos išdavimo 
mokesčio (loan establishment fee) ir 
leidžia be pabaudos, skolininkams 
išmokėti paskolas didesniais mokėji
mais ir greičiau, negu reikalauja 
paskolos sutartis. n

"Talkos valdyba

radijo stoties nuotaikos yra tokios:
"Kclip jau anksčiau buvo radijo 

valandėlių metu užsiminta, dabar jau 
atėjo tas didelis pradėto darbo 
pobūdžio ir programos turinio pakeiti
mo laikas.

Iki šiol mes dirbome kaip kontrak- 
toriai, atsakingi prieš Lietuvių bend
ruomenę ir stoties vadovybę, kad 
paruošti ir pristatyti savaitinę valan
dėlės programą. Programa turėjo 
patenkinti visuomenės norus ir atitikti 
stoties vadovybės nurodymus.

Dabar kontraktoriai bus atleisti, o 
jų vietoje samdomi stoties tarnauto
jai, kurie dirbs lietuvių programoje. 
Stotis nori gauti tik vieną žmogų, 
kuris dirbtų 10 valandų į savaitę, 
stoties nurodytu laiku. Už tai jam bus 
mokama alga. Nuo tada stoties 
vadovybė nurodys koks turi būti 
programos turinys. Pasamdytas žmo
gus vadovausis tik stoties vadovybės 
nurodymais programos reikalu.

Tarnautojų parinkimas bus atlieka
mas specialiai tam reikalui sudaryto. 
SBS komiteto. Lietuvių bendruomenės 
atstovai į tą komitetą neįeis".

Kaip visa tai vyks praktiškai, dabar 
sunku numatyti, tačiau Lietuviui 
bendruomenė turėtų atkreipti didesnį 
dėmesį į savo radijo valandėlių ateitį.

B. Žalys

Sydnejaus Macquarie universitetas 
ruošia didelį projektą - užfiksavimą 
lietuvių - latvių - estų emigrantų 
patirties šiame krašte. Šiuo projektu 
rūpinasi dr. John Franklin iš universi
teto santykiavimo mokslų mokyklos 
(School of Behavioural sciences) ir 
ABC radijas.

Projekto tikslus paaiškina Macqua
rie universiteto išsiuntinėtas aplink
raštis. Jame rašoma: "Lietuvių latvių 
ir estų tautų žmonės turi nepaprastas 
istorijas ir jie labai prisidėjo prie 
pokario Australijos išsivystymo. Ne
žiūrint to, šis prisidėjimas, jų atskiros 
istorijos, kultūra ir pergyvenimai šiuo 
metu nėra gerai žinomi australų 
bendruomenei. Kad šių žmonių kont
ribucija būtų geriau suprantama, labai 
svarbu, kad baltų pabėgėlių - 
tremtinių ir jų palikuonių pergyveni
mai butų užrašyti ir išlaikyti ateičiai. 
Tikimasi, kad tai bus vertinga 
informacija, paaiškinanti kaip šie 
žmonės atsirado Australijoje, ką jie 
čia pergyveno".

PREMIJOMIS PAGERBTI IŠEIVIJOS
Jurgis Janušaitis KULTŪRININKAI

Po daugelio metų intensyvaus 
kultūrinio gyvenimo puoselėjimo, Lie
tuvai atgavus nepriklausomybę ir 
prasidėjus abipusiam bendradarbiavi
mui, išeivijos kultūrinė veikla akivaiz
džiai ima menkėti. Tai liūdnas 
reiškinys. Juk išeivija turi gerų kūrėjų 
teatro, meno, muzikos, radijo laidų, 
žurnalistikos, literatūros srityse. Jų 
darbo vaisiais naudojomės daugelį 
metų ir tas darbas bus reikalingas 
ateityje dar daugelį metų. Lietuvių 
bendruomenės remiama išeivija išliks 
dar daugelį metų ir jos likimu teks 
visiems uoliai rūpintis.

JAV LB kultūros taryba, įvertinda
ma musų kūrybines pajėgas, jau prieš 
keiioliką metų įsteigė keletą premijų, 
kuriomis atžymimi mūsų iškilieji 
darbininkai.

Premijų įteikimas vyksta specialio
se Premijų šventėse ir kasmet vis 
kituose, didesniuose lietuviškų kolo
nijų centruose.

Šiais metais tokia šventė įvyks N ew 
Yorke (Manhatan), miesto centre, 
gražioje salėje, šių metų gegužės 31 
dieną.

Salė Brodway teatre. Šventė ren
giama drauge su Lietuvos ambasada 
Washingtone. Premijos, kaip praneša 
spaudos šaltiniai, gali būti įteiktos 
paties ambasadoriaus Lozoraičio arba 
jo įgalioto asmens. Šventėje programą 
atliks Brodway aktoriai, ją pritaiky
dami dabartinei Lietuvos padėčiai. 
Tuo norima sudominti ne tik lietuvius, 
bet ir amerikiečius, jų televiziją, 
spaudą, kad būtų pagarsintas Lietu
vos vardas.

Tačiau spaudoje teko skaityti 
pastabų, reiškiančių nuomonę, kad 
geriau šventė butų ruošiama centre, 
kultūros Židinyje. Tuo būtų prisidėta 
prie Židinio išlaikymo, o dabar 
parama eina svetimtaučiams. Antra, į 
miesto centrą pensininkams nuva
žiuoti gana sunku. Bet nuosprendis 
padarytas, pamatysime kaip seksis 
rengėjams.

1991 metais už našią veiklą 
premijomis buvo atžymėti šie kultūri
ninkai: teatro premija apdovanotas J. 
Jurašas; žurnalistikos - R. K. Vidžiū- 
nienė; meno - P. Lapė; muzikos - R. 
Kliorienė ir J. Kasinskas (premija 
dalinta į dvi dalis); lietuviškų radijo 
programų srityje pasižymėjusiems - 
K. Lasauskui. Šventės ruošime talkina

Šio projekto vykdymui į talką atėjo 
A LB Sydnejaus Apylinkės valdyba. Jos 
pastangomis gegužės 17 dieną Lietu-' 
vių klube, Bankstowne buvo sušauktas 
projektu besidominčių asmenų susiti
kimas su dr. J. Franklin’u ir jo 
asistente Irena Lowe. Birželio pra
džioje universitetas išsiuntinėjo eilę 
anketų (kurios bus dar dauginamos ir 
galimai plačiau paskleistos Sydnėjaus 
lietuvių tarpe). Tai preliminariniai 
pasisakymai dėl tolimesnio apklausi
nėjimo, kurie vyks pagal susitarimą - 
privačiai, namuose.

Pagal gautą medžiagą bus paruoštos 
ABC radijo programos, galbūt knyga ir 
vienos valandos TV programa.

Pokalbiai šia tema su lietuvių 
tautybės emigrantais turėtų užtrukti 
apie dvylika mėnesių. Manoma, kad 
apklausinėjimai prasidės liepos mėne
sio pradžioje.

Daugiau informacijos apie projektą 
galima gauti pas A LB Sydnėjaus 
Valdybos vicepirmininką Antaną Kra- 
miiių, tel. (02) 727 3131.

B. Ž.

JAV LB New Yorko apygarda, 
pirmininkaujant K. Miklui.

Šias premijas daugelį metų finan
suoja Lietuvių fondas, kasmet premi
joms skiriantis. 5 tūkstančius dolerių. 
Dar nepaskirta grožinės literatūros 
premija, kurią finansuoja JAV LB 
Krašto valdyba.

Kaip paprastai, paskyrus premijas 
atsiranda šnibždėjimo, kritikos. Šį 
kartą užsimenamas J. Jurašas, garsus 
režisierius, gyvenęs Lietuvoje, Ame
rikoje prieš keiioliką metų iškilmingai 
sutiktas, apdovanotas gražia suma 
pinigų, kurią suaukojo kultūrininką 
remiantys žmonės. Tik gaila, kad J. 
Jurašas neįsijungė į išeivijos lietuvių 
gyvenimą. Prašomas Lietuvių operos 
režisuoti statomas operas, atsisakęs iš 

’lietuviškos veiklos horizontų, ir 
pasukęs į svetimtaučių pasaulį. Žino
ma, mums lietuviams garbė, kad 
lietuvis dirbo garsiuose kitų valstybių 
teatruose, statė veikalus, bet apie 
Lietuvą neaidėjo garsas.

R. K. Vildžiūnienė, dabartinė lietu
vių žurnalistų sąjungos pirmininkė, 
gabi redaktorė, uoli spaudos bendra
darbė, "Draugo" vedamųjų rašytoja.

Daug nuopelnų muzikos srityje turi 
R. Kliorienė ir J. Kasinskas. Jie dirba 
su chorais, dalyvauja šventėse. Be 
abejo, vertinimo komisijos surinko 
tikslius duomenis ir apie kitų sričių 
kūrėjus, kurių įnašas į musų kultūrinį 
gyvenimą neabejotinas, ir už tai jiems 
pridera pagarba ir įvertinimas.

JAV LB kultūros taryba, skirdama 
premijas siekia: pagerbti kūrėjus, 
plačiau paskleisti žinią apie Lietuvą ir 
išryškinti musų ambasados Washing
tone egzistavimą. Dėl šių priežasčių 
ši Premijų šventė ir rengiama New 
Yorke, gražiame miesto teatre.

Šventės programą režisuoja Lionė 
Juodytė.

Tikiu, kad tokios šventės bus 
ruošiamos ir ateityje, kasmet bus 
atžymimi vis nauji kultūros darbinin
kai, kūrėjai. Tokių žmonių dar daug 
metų išeivijai reikės, o premijos yra 
tik kukli padėka kūrėjams už darbą ir 
paskata ateities darbams.
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IŠ GEELONGO ŽIDINIEClŲ VEIKLOS
METINĖ ŽIDINIO SUEIGA

Vasarai pasibaigus, Geelonge pasi
baigė ir gegužinės, vardinės, gimta
dieniai. Atrodo, kad visi geeiongiškiai 
gimę ir_krikštyti tik vasaros iaike. G ai 
ir teisybė, kad į šį pasaulį atėjo basi... 
Matomai buvo vasara, židiniečiai 
pajutę tų įvairių renginių atoslūgį, 
jau kovo 1 dieną sušaukė visuotinę 
metinę narių sueigą, kurioje išklausy
ta židinio tėvūno, kasininko ir ALB 
Geelongo Apylinkės vaidybos revizi
jos komisijos pranešimų. Sueigos 
dalyviai Geelongo lietuvių skautų 
židinio veiklą ir finansinės padėties 
stovį priėmė ir patvirtino. Židinio 
vaidyboje liko tie patys asmenys: 
židinio sk. v. Bungarda Liudas - 
židinio tėvūnas, žid. v. s. Algirdas 
Karpavičius, žid. Kajetonas Starins- 
kas - kasininkas, (židinį liečiantys 
raštai bei visa korespondencija siun
čiama židinio kanclerio adresu).

Židiniui artėjant prie pabaigos, 
židinio tėvūnas, s. vyt. žid. Liudas 
Bungaraa dar kartą palietė praeitų, 
1991 jų metų sunkumus; padaryta 
tiek, kiek sąlygos leido. Bene didž
iausias praeitų metų renginys buvo 
lietuvių tautos patriarcho ir Lietuvos 
nepriklausomybės akto signataro dr. 
Jono Basanavičiaus pagerbimo šventė. 
Tai buvo, bemaž, vieno židinio tėvūno 
L. Bungardos darbo vaisius, talkino ir 
kiti židiniečiai, o ypaž sesės. Brolio 
Liudo ryžtingumo paskata leido šven
tę pravesti kuo sėkmingiausiai. Pas
kaitą skaitė žd. Vyt. Bindokas, ją 
papilbė Melbourne lietuvių folkloro 
ansamblio dalyvė, E. Karazijienė, 
kuriai dar teko matyti tą didįjį 
lietuvių tautos milžiną gyvą. Šventės 
meninę dalį atliko minimas ansamblis, 
vadovaujamas Bronės Staugaitienės.

Sueigos metu prisimintas Lietuvos 
skautų globėjas šv. Kazimieras ir 
miręs židinio narys a.a. Česlovas 
Valodka. ALKA

IŠKYLA PRIE EŽERO
Kadangi vieneto veikla ir šiais 

.metais pradėta žymiai pavėluotai, 
židiniečiai skautai ir keletas skautiš
kos veiklos rėmėjų, vadovaujami 
židinio tėvūno s. vyt. Liudo Bungar 
dos, kovo mėnesio ilgojo savaitgalio 
7,8,9 dienomis, jau dalyvavo žuvavimo 
išKyioje, prie Bolac ežero. Neteko 
patirti, kaip toji stovyklėlė praėjo, kas 

Sydnėjaus mažiausieji mėgsta darbelius (iš k. į d. Vilija Jurkšaitytė, Matas • 
Garrick, Hendrikas Janavičius ir Tomas McDonnell).
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joje pasiekta. Manoma, kad ji prasidė
jo ir pasibaigė sėkmingai, kadangi nei 
iš policijos, nei . iš ligoninės jokių 
pasiteiravimų negauta, o patys išvy
kos dalyviai mažai ką patys pasakoja. 
Peršasi prielaida, kad žuvelės gudres
nės, negu jų "žudikai",- meškerioto
jai.

MARGUČIŲ POPIETĖ
Margučių ridenimo popietę židiniey 

čiai ruošia jau kelinti metai. Ji 
vykdavo Atvelykio sekmadienį. Ji 
tapo lyg tradicinė šventė, kuri šiemet 
buvo suruošta balandžio 26 dieną 
Geelongo lietuvių namuose. Tai buvo 
tikrai maloni ir draugiškos nuotaikos 
šventė, suburusi skaitlingą tautiečių 
skaičių. Popietę atidarė židinio tėvū
nas s. vyt. žid. L. Bungarda, 
pasveikindamas taip gausiai dalyvau
jančius, ir padėkodamas už atvykimą į 
šį . renginį. Tai džiugina visų širdis. 
Tuo pačiu palinkėjo visiems pasivai
šinti ir nepamiršti pavaišinti kaimyną, 
atsineštais velykinio stalo skanėsių 
likučiais, o šią popietę praleisti 
skaidraus draugiškumo nuotaikoje, 
kad sulaukę sekančių švenčių sėstume 
prie to paties vaišių stalo. Taip vaišės 
ir prasidėjo. Visi nešė, visi krovė: kas 
paršelio koją, kas gaidelio snapą, kad 
savų namų gerovė nedarytų plačiai 
giminei "sarmatos". Kadangi visi 
stalai buvo pilnai apkrauti įvairiausių 
velykinių skanėstų, norintieji gomurį 
"praplauti" ar kaimyną pasveikinti 
"tauresniu” lašeliu, teko tuos lašelius 
laikyti pastalėje prie kojos, kad, 
neatsirastų svetimų rankų globoje. 
Tie, kurie nesiveržė prie "tauresnių
jų", galėjo pasivaišinti židiniečių 
paruošta skania kavute. Nuotaika 
buvo kuo puikiausia, ir jeigu koks 
prašalaitis vaišių metu būtų peržen
gęs Geelongo lietuvių namų slenkstį, 
be jokios abejonės būtų galvojęs, kad 
pateko į vestuvinę puotą... Bet joks 
prašalaitis neužsuko, vaišės vyko 
toiiau, o puotos dalyvių veidai rodė, 
kad jie kažko laukia ir vis dairėsi į šios 
popietės šeimininką L. Bungardą, 
kuris lyg koks fakyras prie loterijos 
stalo sukinėjo kažin kokią mažą 
bačką. Jos paskirtis paaiškėjo vėliau. 
Židinio kasininkas K. Starinskas, kaip 
ir pridera kasininkui, platino daikti
nei loterijai bilietus, nors tikrai 
žinojo, kad ne visi laimingi... Pradžioje 
"prekyba" vyko kuo puikiausiai,

Dalis Melburno skautų su vadovu s.v. Aidu Antanaičiu dešinėj

tačiau kuo toliau, tuo mažesnė 
paklausa buvo, pagaliau visiškai 
sustojo. Brolis Kajetonas pabaigė 
bilietų platinimą ir kartu su šventės 
"gaspadorium", broliu Liudu, pradėjo 
ieškoti laimingųjų. Pradėta nuo gra
žiausiai išmargintų margučių savinin
kų, kurie buvo pripažinti slapto 
balsavimo metu. Patikrinus rasta, kad 
pirmosios premijos laimėtojas yra 
Vasys Aukštiejus, antrosios premijos 
iamėtoja žid. Genovaitė Valaitienė, o 
trečiosios - Stasė Karpaiavičienė. 
Buvo ir daugiau puošnių margučių, 
deja, popietės rengėjai neturėjo 
daugiau premijų...

Daiktinėje loterijoje buvo gausu 
vertingų eksponatų, kas paskatino 
popietės dalyvius išbandyti laimę dar 
kartą. Deja, ir joje buvo laimingi ne 
visi. Teks palaukti kitų metų margu
čių popietės, nes laimė vienus aplanko 
ateidama, kitus - nueidama.

nys. Autorė - F. Blansjaar

MELBOURNO „DŽIUGO TUNTE“
* "Džiugo" tunto vadijos posėdis 
įvyko tunto dvasios vadovo, v. s. fil. 
kun. dr. Prano Dauknio namuose, 
Kensingtone, gegužės 25 dieną. Posė
dį pravedė tuntininkė, ps. Birutė 
Prašmuiaitė. Tartasi tunto veiklos 
reikalais.

* Tunto vienetų sueigos vyksta 
kiekvieno mėnesio pirmą šeštadienį, 
Lietuvių namuose. Vilkiukų ir paukš
tyčių sueigos vyksta 10 - 12 vai. Vyr. 
skautai ir skautės renkasi po tautinių 
šokių repeticijos - 4.30 vai. p. p.

* Vilkiukų stovykla, kurioje dalyva
vo 13 broiių, pasisekė gerai. Vilkiukų 
d - vės draugininkas, ps. Povilas 
Kviecinskas po šešerių metų darbo 
su draugove, pasitraukė iš pareigų. 
Naujuoju draugininku paskirtas s. v. 
kand. Juozas Lukaitis; jam talkinin
kaus buvęs draugininkas.

* Naujuoju "Džiugo" tunto skautų 
tėvų komiteto pirmininku išrinktas 
Rimvydas Skeivys.

-------r— •
Nebelikus ant stalo daugiau prizų, 

nieko nelaimėjusieji "pasišiaušė", rei
kalaudami ir tą staliuką "paleisti" į 
loteriją. Židinio tėvūnas L. Bungarda 
buvo priverstas gelbėti padėtį ir tą 
staliuką, nes pastarasis buvo ne 
židinio nuosavybė. Priešingu atveju, 
brolis Liudas būtų buvęs "užkabintas" 
valdiškame name, kur durys be 
rankenų... Padėtis tik tuomet sušvel
nėjo, kada brolis Liudas užtikrino, jog 
sekančiais metais bus visi laimėtojais.

Po viso šito brolis Liudas, pasijutęs 
tvirčiau, pranešė, kad popietės loteri
ja židiniui paliko dar ir likučių - 25 
dolerius, kuriuos tėvūnas, s. v. L. 
Bungarda paskyrė Lietuvos sportinin 
kams, vykstantiems į oimpiadą Ispani 
joje. Nors tie "likučiai" labai kuklus, 
Dėt didžiai prasmingi ir reikalingi.

Šioje popietėje, bene, didžiausio 
dėmesio susilaukė margučių ridenimo 
eiga, joje galėjo dalyvauti visi, kas tik 
turėjo noro ir margučių. Pradžioje 
bemaž visi popietės dalyviai bandė 
savo laimę šiame žaidime, tačiau ir 
čia ne visi buvo laimingi, žaidimas 
pasibaigė tik tuomet, kai patys 
aršiausi ridento jai stovėjo su tuščio
mis pintinėlėmis ir su pralaimėjimo 
liepsnelėmis akyse, akyiai stebėdami 
židinietę Reginą Saidukienę, kuriai, 
manoma, kiaušinių ilgai nereikės 
pirkti, gal net iki sekančios margučių 
popietės. Mat margučiai virti. Nesu
ges.

Linkime Geelongo židiniečiams šį 
gražų paprotį ilgai ilgai išlaikyti, 
puoselėti, praplėsti stipriausio margu
čio ieškojimu išeivių buityje. Linkime^ 
kad sektųsi būsimas popietes suruošti 
platesnes, įspūdingesnes.

Alg. Karpavičius

* Tuntininkei, ps. B. Prašmutaitei 
išvykstant trims mėnesiams į Lietuvą, 
ją pavaduos v. s. Danutė Lynikienė.

(T A)

„AUŠROS“ TUNTE
* Tunto skautai - tėš sueigoms 
renkasi mėnesio pirmą sekmadienio 
rytą Lietuvių namuose, Bankstowne. 
Čia jie mokosi įvairių dalykų, ruošiasi 
patyrimo laipsniams. Malonu matyti 
skautų - čių entuziazmą skautiškoje 
veikioje. "Gilių" skiltis ypač gražiai 
sutvarkė savo skilties knygą!

* Liepos mėnesį Ed. Lašaitis skautų
- čių sueigos metu supažindins brolius
- seses su lietuviškomis tradicijomis ir 
pamokins kaip drožinėti medžio rank- 
datbius.

* Liepos 31 - rugpjūčio 2 dienomis, 
vyks "Aušros" tunto iškyla į Grose 
Valley. Kviečiami visi skautai, skau
tės ir jų tėvai. Vyks įdomi programa.

Nukelta į 7 psl.
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PAGALBOS VAJUS LIETUVAI
Australijos aborigenai pripažįsta 

tris klimatines sąlygas: vieno Suns 
oras, dviejų šunų oras ir trijų šunų 

Komiteto narės Vida Howe ir Adelė 
Gocentienė užprotestavo sakydamos, 
kad lietuviai gyvulių kailius nustojo

nešioti jau kunigaikščio Vytauto 
laikais. Buvo pasiūlyta siųsti vilnas, 
bet aš užprotestavau, kad lietuviai čia

oras. Man besilankant Lietuvoje, 
praeitų metų spalio gale pasidarė 
aišku, kad gal reikėtų pusės tuzino
šunų, kad šiltai pernakvoti.

Galbūt pasąmonėje visi Australijos 
lietuviai bijo šalčių, nes jau per pirmą 
A LB Krašto valdybos "Pagalba Lietu
vai" komiteto posėdį buvo nutarta: 
pravesti vajų pagal šūkį "sušildyk 
lietuvį sekančią žiemą!"

Žinoma, niekas šunų į Lietuvą
nesiųs, bet komiteto narė Ina 
Olšauskienė, rodos, pasiūlė siųsti 
avinėlius ir net paruošė tinkamą 
skelbimą, bet, deja, komiteto pirmi-
ninkui Jurui Kovalskiui per daug gaminys jeigu jis pagamintas Australi- 
patinka aviena, todėl pasiūlė siųsti joje.
tiktai avies kailius. Kaizys Kemežys

DAR VIENA A. NORIMO KNYGA

Prieš kurį laiką "Mūsų Pastogės" 
redakciją pasiekė Andriaus Norimo 
novelių ir apybraižų rinkinys - 
"Gyvenimo dulkės". Tai 199 psl. 
minkštais viršeliais knyga, kurioje

„AUŠROS“ TUNTE
Atkelta iš 6 psl.

Susitiksime Grose Valley penktadie-. 
nio vakare, • grįšime sekmadienio 
popietę. Savaitgalis kainuos 40 dole
rių asmeniui. į šią kainą įeina maistas, 
nakvynė ir kt. Norintieji dalyvauti 
praneša kuo skubiausiai tuntininkei (s. 
Eeiė Garrick, namų tei. 818 3393, 
darbo tel. 228 8605), nes vykstančių 
skaičius ribotas.

Tėvai kviečiami padėti transportu 
ir prisidėti prie įvairių užsiėmimų.

* Rugsėjo mėnesį eilinių sueigų 
nebus. Susitiksime tunto sueigoje 
rugsėjo 6 dieną 11.00 vai., prie 
bažnyčios.

* Spalio mėnesį vyks eilinės vienetų 
sueigos, o lapkričio mėnesio 1 dieną 
susitiksime iškyloje Whale Beach pas 
Viktoriją McDonnei - čia bus pietūs, 
užsiėmimai ir maudymasis.

* Gruodžio mėnesi vyks skilčių 
sueigos privačiai, pas skautų tėvus. 
Vilkiukams ir paukštytėms bus su
ruošta Kalėdų eglutė, kaip ir praėju
siais metais. Smulkesnė informacija 
bus pateikta vėliau.

s. fll. E. Garrick 
"Aušros" tunto tuntininkė 

daugiausiai pensininkai ir niekas 
pustoninius vilnos paketus į klubus 
neneš.

Pagaliau buvo nutarta, kad vajaus 
metu bus renkami nauji, (ne st. 
Vincent de Paul krautuvėse pirkti) 
vilnoniai siūlai ar rūbai: kojinės, 
apatinės kelnės, apatiniai marškiniai, 
pirštinės, megztukai ar kiti rūbai. 
Nors pageidaujami tiktai vilnoniai 
gaminiai, vilnos mišinys su neilonu ar 
poliesteriu, tačiau tinkamas vajui 

telpa 8 novelės. Pirmoji jų - 
"Keliuočio ryžtas". Tai fragmentas Iš 
Mindaugo laikų lietuvių kovų su 
kryžiuočiais. Kitose novelėse pasku
tinių laisvos, prieškarinių metų Lie
tuvos žmonių, partizanų ir emigrantų 
gyvenimas ("Alytis", "Ramovėje", 
"Šunų tvarkytojas", "Grynoji rasa", 
"Gyvenimo dulkės", "Olimpinis 
sprendimas", "Lemties pakopos").

Novelių fabula įdomi, traukianti 
skaityti, nepaleisti knygos iš rankų.

Autorius lietuvių raštijoje nebe 
naujokas, pradėjęs rašyti dar prieška
rinėje Lietuvoje (romanas "Birutės 
turtai", išleistas 1938 m. Kaune).

Pokario metais Amerikoje išspaus
dinęs visą eilę romanų atskiromis 
knygomis arba atkarpomis "Draugo" 
dienraštyje. Apysaka "Be namų" 
premijuota 1970m. "Kelionėį Kauną" 
- romanas, premijuotas 1990 m. 
Premijuota ir eilė novelių - "Dirvos", 
JAV LB Švietimo tarybos, Hamiltono 
lietuvių pensininkų klubo bei kituose 
konkursuose

Tai yra gera dovana jaunam ir 
vyresnio amžiaus skaitytojui.

B. Ž.
Andrius Norimas - GYVENIMO 

DULKĖS, - novelės ir apybraižos, 
1991 m. Išleido Literatūros mylėtojų 
talka, leidinio nr. 2. Spaudė "Draugo" 
spaustuvė. Tiražas - 500 rgz. Kaina - 
.8 JAV doleriai.

***

MALONUS SIURPRIZAS

į "Mūsų Pastogės" redakciją atke
liavo iš Vokietijos, Hiutenfeldo mies
to, Lietuvos Vasario 16-osios gimna
zijos 1990-1991 mokslo metų metraš
tis.

Renhofo pilyje įsikūrusį lietuvių 
gimnazija, vėliau perkelta į Hiuten- 
feldą, 1991 metų vasario 16 dieną 
šventė savo keturiasdešimtmetį. Per 
visą šį laikotarpį gimnazija sąžiningai-

MŪSŲ MIRUSIEJI---------------------
SU KOSTU MAKUNU ATSISVEIKINANT
Vis dažniau vienas iš mūsų bendruomenės 

narių palieka šį pasaulį amžinąjam poilsiui. 
Šių metų birželio mėn. 19 d. mirė Kostas 
Makūnas, ėjęs Canberros apylinkės valdybos 
sekretoriaus pareigas.

A. t A. Kostas Makūnas gimė 1921 m. 
balandžio 20 d.Tvertinių km., Semeliškių 
valsč., Trakų apskr. Tėvai Motiejus ir Ona 
Stasiūnaitė Makūnai, 20 ha ūkininkai. Šeimoje 
buvo trys broliai: jauniausias Albinas mirė 
dar mažas būdamas, vyriausias Bronius - 
pokario metais.

Baigęs Semeliškių pradžios mokyklą, 
mokėsi Aukštadvario ir Alytaus gimnazijose. 
Dirbo ūkyje, tarnavo savivaldybės ir policijos 
įstaigose. 1944 metais pasitraukė į Vokietiją, 
kur buvo paskirtas amunicijos pakrovimo 
darbams Austrijoje. Karui pasibaigus, per
sikėlė į Vokietiją ir apsigyveno D. P. sto
vyklose. Tame laikotarpyje baigė šoferių- 

, mechanikų kursus ir liet. Aukštesniąją 
Technikos Mokyklą.

1948 m. birželio mėn. emigravo į Australiją.
Atlikęs darbo prievolę rado darbą 

„Department of Works“ departamente, 
Canberroje. Pradėjo raštininku, vėliau dirbo 
braižytoju, architektūros projektavimo 

■ skyriuje, likusius 24 metus - architektu. 1979 
m. dėl pablogėjusios sveikatos išėjo į pensiją.

Vedė Oną Bevenskaitę Lietuvoje. Po kelių 
vedybinio gyvenimo mėnesių, pasitraukiant į 
Vokietiją, žmona liko Lietuvoje, bet 1972 

. metais pavyko ją atsikviesti į Australiją.
Lietuvoje likę tėvai buvo ištremti į Rusiją. 

Tėvas mirė tremtyje, motina-grįžusi įLietuvą. 
; Iš artimiausių giminių Lietuvoje liko mirusio 
brolio Broniaus sūnus Ričardas, gyvenantis 
Vilkaviškyje.

Velionis buvo gana aktyvus lietuvių 
bendruomenės narys, daugiametis Lietuvių 
Namų ir ALB Canberros Apylinkės valdybos 
sekretorius, lankė minėjimus ir parengimus. 
Buvo vienas iš Lietuvių namų projektuotojų, 
steigėjų ir rėmėjų. Stambesne suma parėmė

Mirus mylimai žmonai, mamai ir močiutei
. . . . .. - ? .. L;r»

A. t A. Sofijai Mauragienei
nuoširdžiai užjaučiame jos vyrą Aleksandrą, dukrą Nijolę, sūnų 
Mindaugą su šeimomis ir kartu liūdime

G. Vasiliauskienė su šeima
A. Stanaitienė

Č. Paliulienė

J. Naujaliėnė

tarnavo lietuviškajai išeivijai. Gimna
ziją lankė gausus būrys jaunųjų 
pasaulio lietuvių. Čia jie gilino 
lietuvių kalbos įgūdžius, mokėsi 
Lietuvos istoriją ir geografiją. Gim
nazijoje plati mokymo programa, 
turiningas kultūrinis gyvenimds: or
ganizacijos, meniniai būreliai, savi
veikla.

Pastaraisiais metais gimnaziją lan
kė 76 mokiniai. Metraštis turiningas, 
jame yra mokyklos istorija, mokymo 
programos, mokyklos kronika, gim
nazijos problemos bei finansinė ata
skaita.

Metraštis gražiai apipavidalintas, 
gausus nuotraukomis ir kita iliustra
cine medžiaga.

Metraščio leidėjas - Vasario 16- 
osios gimnazija. Jį paruošė: O. 
Šiugždienė, M. Šmitienė, A. Šmitas, L. 

i Venckus.
Leidinys 74 psl., išleistas 1991 m.

♦♦♦ p-
LIETUVIAI AMERIKOJE

1990 m. pabaigoje JAV išleista J. 
Van Reenan (Adomėno), Čikagos 
universiteto dėstytojo knyga "Lietu
viškoji sklaida: nuo Karaliaučiaus iki 

--------........................................................   "Musų

ir Sydnėjaus Lietuvių Namus blogesniais 
laikais. Nepraeidavo ir pro kitas remtinas 
institucijas, aukojo lietuviškiems fondams. 
Daugelį metų rėmė Lietuvoje ir Lenkijoje 
gyvenančius gimines siuntiniais.

Laidotuvės įvyko pirmadienį, 22.6.1992.
Gedulingas mišias atnašavo reguliariai 

Canberrą lankantis kun. P. Martuzas, Šv. 
Rožančiaus bažnyčioje, Watson. Nors visas 
būrys kanberiškių buvo išvykę į Lietuvą, 
gana gausus žmonių skaičius palydėjo Kostą 
į amžinojo poilsio vietą Gunghalin kapinėse. 
Apylinkės valdybos vardu (valdybos nariai 
tuo metu buvo išvykę į Lietuvą) Juras 
Kovalskis prisiminė Kostą kaip ramų, santūrų, 
niekur neišsišokantį žmogų, savanoriu 
nesisiūlantį, bet niekada neatsisakantį padėti 
rimtame reikale.

Kostas Makūnas paskutinius dvidešimt savo 
žemiškojo gyvenimo metų ėjo parapijos 
seniūno pareigas. Į Canberrą atvykęs, jo 
namuose jausdavausi kaip namie. Žmonai 
Onai reiškiu nuoširdžiausią užuojautą, kartu 
melsdamas, kad gerasis Dievas suteiktų jam 
amžinąją šviesą ir ramybę dangaus tėvynėje.

Kun. P. Martūzas
f 6 H! >

Čikagos" (Lithuanian Diaspora: Ko- 
nigsberg to Chicago).

Knygoje ryškinamas lietuvių vals
tybingumo jausmas ir atraizgomas 
jų nematomų vertybių apibrėžimas. 
Knyga, analizuojant išsklaidymo men
taliteto dinamiką, pateikia Rytų 
Europos žmonių, apsiginklavusių ide
ologija, įgalinančių juos įsijungti į 
neagresyvią konfrontaciją su ameri
kietiškos tautybės pirmaisiais princi
pais. Studija prasideda 19-ojo šimt
mečio lietuvių tautinio judėjimo 
pradžia ir apsprendžia pirmąją lietu
vių emigrantų bangą į Čikagą (1868- 
1914). Daugumoje tai buvę valstie
čiai, kurie skyrėsi nuo išsilavinusių 
profesionalių klasių, kurios vyravo 
tarp DP (išvietintų asmenų). Kultūri
nis susikirtimas išsivystė tarp abiejų 
grupių. Autorius tiria, kaip DP sudarė 
savo institucijas ir kaip perėmė savo, 
pirmtakų sukurtąsias.

Turinyje: Senojo pasaulio šaknys; 
Lietuvių bendruomenės susidarymas 
Čikagoje; Kylanti nauja emigrantų 
banga; Tremtiniai ir emigrantai; 
Institucijų, mažinančių asimiliaciją, 
įkūrimas; Katalikiškas identitetas ir 
kt. B. Ž.
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atsišaukimas, prašomi kreiptis 
Dr A V Stepanas, 

PO Box 10 
Garran ACT 2605

***.
(AMŽINKIME VYDŪNO 125 

GIMIMO SUKAKTĮ

PRANEŠIMAS
LIETUVOS GYDYTOJAI AUSTRA

LIJOJE KVIEČIAMI l TALKĄ 
LIETUVAI

Lietuvos Respublikos sveikatos ap
saugos ministras, J. Olekas kreipiasi į 
Australijos gydytojus padėti lietu
viams daktarams ir kitiems sveikatos 
telkimo darbuotojams. Jis duoda 

;konkrečių pasiūlymų neseniai gauta
me jo laiške, rašytame 1992.06.08. 
Čia seka to laiško ištrauka:

"Šiuo metu (musų sveikatos apsau 
gos darbuotojai) turi daug sunkumų, 
išvykstant į stažuotes bei kongresus 
užsienyje. Dažnai gydytojai negali 
nuvykti į ypač vertingą renginį dėi 
valiutinių iėšų stokos, kadangi visų 
rūšių transporto bilietai Lietuvoje 
parduodami tik už konvertuojamą 
valiutą. Jeigu Jus (Australijoje) įkur- 
tumėte piniginį fondą, kuris galėtų 
paremti medicinos darbuotojų dalyki
nes išvykas į užsienį, tai būtų labai 
žymi parama Lietuvos medicinos

SYDNĖJAUS'lIETUVIų’1
NAMUOSE I

16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel 7081414 į

............. I

Gautas laiškas iš Klaipėdoje gyve
nančio žurnalisto Bernardo Aleknavi
čiaus, kuris esąs zanavykas iš Lekė
čių. Jis renkąs medžiagą apie Mažo
sios Lietuvos žmones. Dabar turi 
surinkęs daug medžiagos iš JAV, kur 
aprašoma, kaip ten gyvenanys lietu
viai pagerbę Vydūną. Ši medžiaga bus 
panaudota numatomame spausdinti 
fofoalbume "Vydūnas".

B. Aleknavičius rašo: "gal ką nors 
turite vaizdinio arba rašytinio apie 
Vydūną. Mane domina jo paminėjimai 
Australijoje. Gal yra išleistas koks 
nors vokas ar atvirutė, susijusi su 
filosofu, iš Australijos nieko neturiu, 
o vis tiek norisi, kad busimame

RINKIMAI l KLUBO VALDYBĄ j
Siūlymai į klubo direktorius turi būti grąžinti į Lietuvių Klubo | 

raštinę nevėliau, kaip iki rugpiučio 28 dienos. ]

Siūlymų formas galima gauti klubo raštinėje. j
------------------------------------------------------------------------------------------- ]

Primename klubo nariams, kad jau laikas susimokėti' j

NARIO MOKESTĮ Į
už ateinančius 1992-93 metus j

----------------------------------------------------------------------- į 
SMORGASBORD------- J

TREČIADIENIAIS nuo 6 iki 8 vai. p. p. i
ŠEŠTADIENIAIS nuo 1 iki 3 vai. p. p <

tobulinimui. Mes taip pat manome, kad 
trūkstant lėšų, geriausiai butų remti 
'keliones (stažuotėms ir kongresams) 
Europoje.

Mes butume laimingi, jeigu ... 
"lietuviai gydytojai iš Australijos 
atvyktų j Lietuvą 4-6 savaitėms 
padirbėti Lietuvos ligoninėse. Mums 
ypač naudinga butų gauti patarimus iš 
šeimos gydytojų, neonatologų, vaikų 
ortopedų, traumatologų ir kt.

Prašau pasiūlyti savo kolegoms 
galimybę apsilankyti Lietuvoje ir 
pakelti gydytojų kvalifikaciją".

Australijos lietuviai gydytojai, dan
tistai bei sveikatos telkimo užsiėmi
mais dirbantys profesionalai, kuriuos 
domina šitas Lietuvos Respublikos 
sveikatos Apsaugos ministro J. Oleko

leidinyje atsispindėtų ir Australijos 
lietuvių pagarba ir meilė Vydūnui; tuo 
labiau, kad čia ilgus metus gyveno 
filosofo globėjas ir pasekėjas A. 
Krausas.

(...) todėl, vardan Vyauno, padėki
te. ir jei ką nors turite susijusio su 
Vydunu ar Donelaičiu - atsiųskite, 
nes visa tai bus panaudota bendram 
musų kultūros reikalui".

Adresas: Bernardas Aleknavičius 
(fotožurnalistas, Vinco Kudirkos pre
mijos laureatas), Vytauto 22-72, 5800 
Klaipėda.

Aš manau, kad žinantieji, kur yra 
patalpintas A. K rauso archyvas, 
galėtų ir turėtų apie tai pranešti B. 
Aleknavičiui.

Jurgis Reisgys

„M. P.“ ADMINISTRACIJOS PRANEŠIMAS
Pranešame, kad nuo š. m. liepos 1 d. "Mūsų Pastogės" metine 

prenumerata bus 35 doleriai.
Visi, kurie nori susimokėti dar sena kaina (30 dolerių), turi tai 

atlikti iki liepos mėn. 1 d. Po šios datos visiems teks mokėti jau po 35 
dolerius.

Dėkojame mieliems skaitytojams, atsiliepusiems į mūsų paragini
mus. Tik labai maža dalis jų neatsiliepė.

Nuo š. m. 21 t- mo "Mūsų Pastogės" numerio.laikraščio siuntimas 
jiems bus sustabdytas.

„Mūsų Pastogei“ Apylinkės valdyba
aukojo r V idūolis NSW 

Rekešius vic.
$20
$5

Apylinkės valdyba 
V. Bycroft 
M. Krupa

Qld.
NSW

$50
$5
$5

V. Pošiūnas Vic. $10 R. Aglinskas Vic. $5
J. Petkevičienė Qld. $5 0. Leverienė NSW $5

- Sustojimai Hong Konge, Bangkoke, 
Romoje.

- Geriausias susisiekimas su Europa 
žemiausiomis kainomis.

SKRYDŽIAI „ALITALUOS“ LĖKTUVAIS 
Į VILNIŲ PER ROMĄ

VILNIUS 
nuo $ 1799

Atminkite! Mes taip pat siunčiame siuntinius į Jūsų 
gimtuosius kraštus.

Kreipkitės į mus dėl geriausių kelionių sąlygų!

MBLBOURNI-253HMari La. Tai (03) 6M14O0Fax (03)8548218 
“ALMA TMAV8L“-382 LMUaCoMnaSL Tai (03) 870 2288 Fax (03) 802 24*3 
DAMDBNOMG-71 Scalar SL Tai (03)793 5200 Fax (O3)J93 1778 
MALVBAN-8GMafriaRd.Tal(O3)8O8*813 Fax <03)508 5181 
3UNBHIN8- 1QAC8y Placa Tai (09) 311 4334 Fax (03) 311 7479 
SYONCT • 72 Caatpba* 31 Tai (02) 213 8077 Fax (02) 212 3118 
BANKSTOWN-122 OM Town R. Tai (02) 708 2311 Fax (02) 790 2868
FSWTH - 666 Baaulort SL Tai (09) 272 7211 Fax (09) 272 5131 

mklTAI HUMANE - 446 GawpeSL Tai (07) 2382929 Fax (07) 238 1554 
NAJiNIAL CANBBJUU-33/35 AlnsBa Ava. Tai (08) 2488 3*9 Fax (08) 247 2898
T RrA VĖL ACN OtBStrOtt lx Na 30B11

APLANKYKITE ŠIEMET VILNIŲ
Šiais, 1992 metais, atpigus kelionių kainoms, pats laikas aplankyti 

Lietuvą ar pakviesti savo gimines, draugus paviešėti Australijoje.

* Į VILNIŲ viena geriausių oro linijų - LUFTHANSA - ten ir atgal 
.2310 dolerių.. Į šią kainą eina viena nakvynė Frakfurte.

* Iš VILNIAUS į Australiją - MASKVA - AUSTRALIJA - 1.780 
dolerių ten ir atgal, arba 950 dolerių į vieną pusę.

* GRUPINĖ pažintinė ekskursija, į kurią įeina kelionė į šokių 
festivalį Čikagoje (Pasaulio lietuvių bendruomenės kongreso metu) ir 
VILNIAUS aplankymas. Vyksite geriausių oro linijų Qantas ir Swiss 
Air lėktuvais. Kelionėje jus globos Algis Bučinskas, išvykstama 
birželio 29 d., kelionės kaina 2.685 doleriai.

* SPECIALI IŠVYKA LUFTHANSOS lėktuvu į Frankfurtą ir iš ten 
tiesiai į Vilnių. Junkitės prie, mūsų palydovo, mes išvykstame birželio 
18 d., kelionės kaina 2.400 dolerių. Paskubėkite - vietų liko nedaug!

* Mes taip pat atliekame ir kitus patarnavimus: rūpinamės jūsų 
svečių sveikatos apdraudimu, jų viešnagės Australijoje metu, maisto 
kraitinių pasiuntimu, viršsvorinio bagažo specialiomis kainomis, 
siuntinius paimame iš jūsų namų.

SYDnEJUJE kreipkitės į: JEAN arba BARBORĄ tel. (02) 2621144.
75 king. St., Sydney (šeštad.: 9 - 12 vai.);

MELBOURNE kreipkitės į: VICKY arba LUBA tel. (03) 600 0299, 
343 Little Collins St., Melbourne (šeštad.: 9-12 vai.)

EASTERN EUROPE KELIONIŲ BIURAS
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