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LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS 
TARYBOS PREZIDIUMO PAREIŠKIMAS

DĖL RUSŲ GYVENTOJŲ TEISIŲ LIETUVOJE IR 
RUSIJOS FEDERACIJOS AUKŠČIAUSIOS TARYBOS 

SVARSTYMŲ BEI DOKUMENTŲ

IR LIETUVAI OLIMPINIS
AUKSAS IR BRONZA

Lietuvos Respublika, nuo 1990 m. kovo 11 d. nuosekliai atkurdama 1940 
nj- SSSR aneksijos panaikintą nepriklausomą Lietuvos valstybingumą, siekė 
ir toliau sieks pilietinės visuomenės, kurioje žmogaus teises ir laisves 
garantuoja Konstitucija, kiti įstatymai ir valstybės institucijų veikla. 
Gerai žinomi: tarptautinio sutarimo sulaukę Lietuvos Respublikos įstatymai 
dėl pilietybės ir tautinių mažumų teisių, Lietuvos Respublikos ir Rusijos 
Federacijos tarpvalstybinių santykių pagrindų sutartis, užtikrinę civiliams 
Lietuvos gyventojams, nepriklausomai nuo jų tautybės ir kilmes galimybę 
pasirinkti pilietybę ir dalyvavimo valstybės bei visuomenės gyvenime būdus. 
Todėl stebina Rusijos Federacijos Aukščiausios Tarybos 1992 m. liepos 17 d. 
pareiškimas "Dėl žmogaus teisių Raitijos valstybėse". Jame konstatuojamas, 
o vėliau skatinamas "tarpnacionalinių santykių paaštrėjimas Baltijos 
valstybėse, kuriose etninių ateivių iš Rusijos skaičius siekia du su puse 
milijono", skelbiami "žmogaus teisių pažeidimai Baltijos valstybėse" ir 
panašūs konkrečiai nepagrindžiami kaltinimai, visai pamirštant apie tą 
visokių teisių pažeidimą, koks yra neteisėtas Rusijos kariuomenės laikymas 
Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje be tų valstybių sutikimo.

Gali būti, jog minėti kaltinimai kaip tik ir yra skirti nukreipti tarptautinį 
dėmesį nuo Helsinkio konferencijos dalyvių - valstybių vadovų pasitarime 
paskelbto vieningo raginimo: "skubiai, tvarkingai ir visiškai" išvesti Rusijos 
kariuomenę iš Baltijos valstybių.

Pareiškimo tezė, kad minėti gyventojai yra "netekę pilietybės", sietina su 
SSSR išnykimu, o juk ne Baltijos valstybės tai padarė. Pareiškime dar minimi 
Rusijos pasiūlymai papildyti tarpvalstybines sutartis konkretesniais 
dvišaliais susitarimais. Dvišaliai susitarimai tarp Rusijos ir Lietuvos yra 
daromi nuo pat 1992 m. liepos 29 d. ligi šiandien, ir todėl priekaištas, neva 
Rusijos pastangos "liko nesuprastos", yra visiškai nepagrįstas.

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas apgailestauja, 
kad Rusijos Federacijos Aukščiausioji Taryba priėmė tokį nekonkretų 

, pareiškimą trijų Baltijos valstybių, taigi ir Lietuvos, atžvilgiu.
Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas mano, kad 

kitas Rusijos Federacijos Aukščiausiosios Tarybos 1992 m. liepos 17 d. 
dokumentas - nutarimas "Dėl žmogaus teisių Estijoje" yra itin šiurkštaus 
didelės valstybės spaudimo mažam kaimynui pavyzdys, be kita ko, 
prieštaraujantis 1992m. liepos 9 a. Helsinkio deklaracijos 23 paragrafui. 
Vargu, ar tokia dvasia priimtas nutarimas padės išspręsti bent vieną esamų 
problemų, atvirkščiai, gali jas paaštrinti ir sukurti naujų, todėl Lietuvos 
Respublikos Aukščiausios Tarybos Prezidiumas reiškia didelį susirūpinimą.

Barcelona’1

Lietuvos olimpinė rinktinė 
grįžta į Tėvynę su aukščiau
siais olimpiniais apdovanoji
mais: disko metikas Romas 
Ubartas laimėjo aukso me
dalį, numetęs diską 65,12 m., 
o krepšinio komanda, žais
dama finaliniuose susitiki
muose, laimėjo bronzos me
dalius (Lietuva -NVS (Rusi 
ja) 82:78).

Plačiau apie,. Lietuvos 
sportininkų pasiekimus skai
tykite šio "MP" numerio 6- 
me psl. Disko metikas fLUbartas.

Vytautas Landsbergis 
Lietuvos Respublikos

Aukščiausiosios Tarybos 
Pirmininkas

Vilnius, 1992 m. liepos 22 d.
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NEIŠSISKLAIDĖ
Lietuvos gyvenimui, tiek politi

niam, tiek ekonominiam grasina sveti
mos kariuomenės buvimas Lietuvoje, 
tartum tamsus debesis. Aišku, kad yra 
politinių jėgų, kurios viliasi, jog 
buvusi kariuomenė dar suloš politiniai 
svarbų vaidmenį. Betgi ir ekonomi
niai, Rusijos kariuomenės neteisėtas 
buvimas užtikrina, kad užsienio inves 
titoriai nedėtų kapitalo Lietuvon, 
nebent labai palankiomis sąlygomis. 
Dėsnis paprastas - svetimos kariuo
menės buvimas užtikrina nestabilumą,

įstūmė sovietų okupantai ir komunis
tiniai kolaborantai.

Nors įdomios olimpiados naujienos 
atitraukia dėmesį nuo tragiškų buvu
sios Jugoslavijos įvykių, tie įvykiai 
Lietuvai reikšmingi. Tiek Bosnijoje - 
Hercogovinoje, tiek Irake matome 
pavyzdį, kaip triumfuoja nuoga, jokių 
tarptautinių įstatymų ar humanitari
nių normų nebojant! jėga. Be abejo, 
Maskvos "kairiesiems" akivaizdu, 
kaip galima pasinaudoti jėga, net ir 
mirštančioje imperijoje. Atrastas ir 
naujas išsireiškimas - "rusakalbiai".

Nereikia pamiršti, kad seni propa
gandos aparatai vis dar veikia, nors ir

vg Lietuvos olimpinė rinktinė- 92 (iš kairės): klūpo V. Chomičius, R. 
•£ Kurtinaitis, S. Jovaiša, D. Lukminas, A. Pazdrazdis, Š. Marčiulionis, 
^5 masažuotojas J. Petkevičius; stovi D. Nelsonas, vyr. treneris
“E Garastas, G. Krapikas, G. Einikis, A. Karnišovas, A. Sabonis,

Brazdauskis, A. Visockas, D. Dimavičius, J. Imbroda, treneris 
K Kostauskas, gydytojas V. Zumeris, R. Sargunas, FIBA teisėjas

Brazauskas.

"rusakalbių" gynimo pretekstu.
Maskvoje pasirodė visa eilė Baltijos

.šalims bendrai, ir specialiai Lietuvai
taikomų užmetimų. Visai pamatuotai
susidaro įspūdis, kad Maskva po pučo

V.
R.
A.
R.

Pastogėje" išspausdintame "Pareiški
me", tų užmetimų paneigimą. Bet ar 
tas paneigimas bus išgirstas? Ar 
nereikėtų mums, išeivijos lietuviams 
parodyti daugiau veiklumo, kad tokia

tad investuojant rizika didesnė, todėl 
ir sąlygos bei pelnas turi būti 
atatinkamai didesni. O tai apsunkina 
Lietuvai išlipti iš tos duobės, kurion

naujoje formoje, bet žmonės - tie 
patys. Ir veikia jie gana sėkmingai, 
kaip rodo Moldovos patirtis. Moldova 
draskoma į kelias dalis, kaip tik tų

persiorientavo, ir tam tikros jėgos vėl 
pradeda propogandinės formos šaltąjį 
karą prieš Baltijos valstybes. LR AT

Prezidiumas paskelbė šiandien "Mūsų

šiurkšti propoganda prieš Lietuvą 
būtų atremta?

Daug metų sunkiai skverbėmės į
štakjpĮtaj Z M
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LIETUVOS ĮVYKIU APŽVALGA
Altelta ii i. p«l,

viešosios nuomonės dėmesį. Dabar, 
nors Lietuvos nebėra pirmajame 
naujienų fone, ji nėra užmiršta. Apie 
ją akivaizdžiai kalba sportininkai 
olimpiadoje, dalyvavimas Helsinkio 
konferencijoje, Jungtinių Tautų orga
nizacijoje ir t.t.

Betgi mes, išeivijos lietuviai, turime 
specialų uždavinį ir specialias pnviie 
gijas mes turime teisę balsuoti. Gi 
demokratijoje kiekvienas politikos 
veikėjas geriausiai supranta savo 
interesus, būtent aktyvius rinkėjus, 
kurie rimtai susirūpinę kokiu nors 
klausimu. Lietuvos Nepriklausomybė 
labai daug padeda mums rūpintis savo 
gimtojo krašto reikalais, bet Nepri
klausomybė dabar - ypač pavojingoje 
stadijoje ir neatleidžia mus nuo 
pareigos būti veikliais lietuviais, 
veikliais Lietuvos rėmėjais, ypač 
politinėje kovoje.

BALTIJOS U R MINISTRŲ 
SUSISTIKIMAS SU KOZIREVU

Kaip praneša "Amerikos balsas" 
(8.8), Baltijos šalių užsienio reikalų 
ministrai išreiškė abejonių dėl Rusijos 
pasiūlymų išvesti savo kariuomenes iš 
Pabaltijo. Lietuvos užsienio reikalų 
ministras Algirdas Saudargas re porte
riams Vilniuje pasakė, jog pasiūlymai 
per daug bendri.

Baitfax naujienų agentūros prane
šimu, Estijos užsienio reikalų minis
tras pareiškė, kad rusai iš tikrųjų 
nieko naujo nepasiūlė. Rusijos užsie
nio reikalų ministras Andriejus Kozi- 
revas, vakar pasakė, kad buvusi 
sovietinė armija galėtų būti išvesta 
iki 1994 metų, jeigu Baltijos šaiys 
patenkins tam tikras sąlygas, tarp » 
kitų dalykų, suteikiant kareiviams 
tam tikrą juridinį statusą ir atsisakant 
kompensacijos už materialinę žai$, 
patirtą nuo 1940 metų.

Pasak prancūzų naujienų agentu^ 
ros, Latvijos užsienio reikalų minis
tras Janis Jurkaus pareiškė, jog 
Baltijos šaiys nenurims, kol jų 
teritorijos neapleis paskutinis karei
vis.

Visi trys Baltijos šalių užsienio 
reikalų ministrai ištreiškė viltį, kad 
derybos pažengs į priekį, kai delega
cijos vėl susitiks rugpjūčio gale, ar 
rugsėjo pradžioje.

Lietuva,Latvija ir Estija reikalauja, 
kad visi kareiviai butų išvesti iki šių 
metų pabaigos, tačihu Rusija stipriai 
tam priešinasi, 

s - .
PLAČIAU APIE DERYBAS 

SU RUSIJA
Kaip praneša Linas Rimkus per 

"Amerikos balsą", Rusijos užsienio 
reikalų ministras Andriejus Kozire- 
vas, kuris pavadino pokalbį atviru ir 
naudingu, pripažino, kad per anksti 
kalbėti apie postūmį.

Pasak Itar-Tasso pranešįmo. Rusi 
jos pateiktame dokumente, kuriame 
išdėstyti oficialus jos ir prezidento 
siūlymai, sakoma, jog Rusijos kariuo

LIETUVOS 
SPAUDOĮE

Be žodžių...

("Opozicija", 
nr. 22)
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menė negalės būti išvesta iš Baltijos 
valstybių iki 1994 metų ir tai tik su 
tam tikromis sąlygomis. Būtent, kad 
išvedimo laikotarpiu rusų kareiviams 
būtų suteiktas juridinis statusas ir, 
kad Baltijos valstybės prisidėtų prie 
butų statybos išvedamiems karei
viams. Lietuva, Latvija ir Estija taip 
pat turinčios atsisakyti kompensacijos 
už nuostolius, patirtus nuo 1940 iki 
1991 metų, bei pretenzijų į Rusijos 
teritoriją. Turi būti užtikrintas ir 
tranzitas į Kaliningradą.

Algirdas Saudargas
Užsienio reikalų ministras

Dokumente taip pat reikalaujama, 
kad Baltijos valstybės užtikrintų 
rusų, gyvenančių jų teritorijoje, 
teises ir orumą. Konkrečiai, reikalau
ja pakeisti įstatymus, kurie, kaip 
Rusija aiškina, pažeidžia rusakalbių 
gyventojų politines ir ekonomines 
teises.

Lietuvos užsienio reikalų ministras 
Algirdas Saudargas, prieš susitikimą 
pasakęs neturįs įgaliojimų svarstyti 
jokių pasiūlymų, nesiderinančių su 
Lietuvos reikalavimais dar šiais met
ais išvesti svetimą kariuomenę, pasak 
Inter-Tasso pranešimo, pastebėjo, 
kad Rusija pagaliau pateikė atsakymą 
į Lietuvos siūlymą. "Žadame nuodug 
niai susipažinti su visais jo aspektais", 
pasakė ministras Saudargas. "Mes 
tikime, kad Rusijos ketinimai rimti".

Latvijos užsienio reikalų ministras 
Janis Jurkans pareiškė, jog svarbiausia 
tai, kad Rusijos ir Baltijos šalių 
ministrai nusprendė pagaliau išvesti 
derybas iš aklavietės ir sudaryti 
kariuomenės išvedimo tvarkaraštį. 
"Kai bus sudarytas tvarkaraštis, tai 
bus tikras postūmis Rusijos ir Baltijos 
valstybių santykiuose", pastebėjo 
minstras Jurkans.

Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininkas Vytautas Landsbergis, 
kuris šiuo laiku lankosi Barselonoje, 
per telefoninį interviu pareiškė, kad jj 
stebina pranešimai apie Rusijos pa
teiktus reikalavimus.

(Cituoju:)
Aš norėčiau pamatyti patį doku

mentą, su oficialiu parengimu ir 
parašais, koks jis buvo įteiktas 
užsienio reikalų ministrui. Man stebė
tinai atrodo, kad Rusija kelia sąlygas 
dėl savo kariuomenės išvedimo. Ta 

kariuomenė yra atėjusi į Lietuvą kaip 
okupacinė kariuomenė, tad ji turi būti 
išvesta besąlygiškai.

Be to, Helsinkio politinę deklaraci
ją, kuri buvo priimta liepos pradžioje, 
taip pat priėmė ir Rusija, tad jai 
įsipareigojo. Pagal tą deklaraciją, 
kariuomenė turi būri išvesta greitai, 
tvarkingai ir visiškai.

Aš abejoju, ar kas nors galėtų 
manyti, kad išvedimas iki 1994 metų 
galėtų būti kvalifikuojamas, kaip 
"greitas", ypač, kad visiems priiman
tiems deklaraciją, buvo labai gerai 
žinomas Lietuvos žmonių reikalavi
mas, išreikštas referendumu - išvesti 
kariuomenę iki metų pabaigos. Rusijai 
yra įteiktas musų konkretus pasiūly
mas, su konkrečiu susisiekimo tvarka
raščiu, kaip tai padaryti.

Be to, referendumas stato reikala
vimą, kad kartu su kariuomenės 
išvedimu, būtų kompensuojama ir jos 
padaryta žala. Jeigu Itar-Tass teisin
gai perdavė Rusijos pageidavimą, tai 
tas pageidavimas tėra atleisti nuo 
žalos atlyginimo. Bet man keista, 
jeigu jisai išreiškiamas spaudimo ir 
reikalavimo forma, kaip sąlyga išvesti 
kariuomenę.

Todėl mano pirmas įspūdis, kad 
agentūra Itar-Tass, galbūt, perdavė 
turinį ne diplomatine, o kokia nors 
šiurkštesne forma. (Citatos pabaiga).

Taip kalbėjo Lietuvos AT pirminin
kas, Vytautas Landsbergis. Pasak 
pranešimų, Baltijos užsienio reikalų

LIETUVOS SPAUDOJE
Telšiuose tankai dar stovi
Pasklido žinia, kad iš Telšiuose • 

dislokuotų, Klaipėdos jūsų pėstininkų 
divizijai priklausančių dalinių ruošiasi 
išvykti tankai.

Važiuojant keliu nuo automagistra
lės Šiauliai - Palanga į Telšių miesto 
centrą, nuo aukšto geležinkelio tilto 
matyti karinio miestelio teritorijoje 
išrikiuoti, brezentiniais užvalkalais 
aengti tankai ir lengvosios tanketės. 
Garnizono teritorijoje budi kareiviai. 
Tačiau pasiruošimo išvykti nesijaučia.

Šis Telšių "Šiaurės miestelis" 
įsikūrė tuoj po 11 pasaulinio karo, 
antrą kartą sovietų armijai okupavus

Lietuvą. Čia visada bazavosi tankis
tai, buvo apmokomi rezervistai. 
Karinio miestelio teritorijoje aislo- 
kuoti trys kariniai daliniai: v-č N r. 
01837, v-č 11866 ir v-č Nr. 54365. 
Telšiuose ir miesto apylinkėse dislo
kuota apie 400 vienetų karinės 
technikos. Iš jų - 300, lengvųjų 
tankečių BMP ir 70 sunkiųjų pabūklų 
bei savaeigių šarvuotų pabūklų.

V-Č N r. 11866 jau nesiruošia 
žiemos dislokacijai, neremontuoja 
katilinių, Kęstaičių kaime esantis 
tankoaromas atiduodamas Telšių ra- 

ministrai Maskvoje sutarė pradėti 
aukšto rango dvišalius pasitarimus dėl 
Rusijos pateiktų reikalavimų. Taip 
pat bus svarstomi galimi aukščiausio 
lygio susitikimai, nors tuo klausimu 
nepadaryta jokių nutarimų.

RUSUOS KARIŠKIŲ 
NUSIKALTIMAI

Liepos 30 d. apie 18 vai. 30 min. 
buvo sulaikyti trys Rusijos kariškiai, 
apsirengę civiliniais drabužiais. Ka
riškiai atvyko iš Čeliabinsko ir bandė 
patekti į karinį dalinį N r. 01837. Jie 
sulaikyti.

Liepos 31 d. Vilniaus geležinkelio 
stotyje buvo sulaikytas Rusijos kari
ninkas G. Aleksejus, atvykęs iš Pskovo 
į Marijampolę. Dokumentų neturėjo.

Rugpjūčio 3 d. apie 4 vai. 30 min. 
Marijampolės rajono Kybartų gele
žinkelio stotyje, traukinio Maskva - 
Kaliningradas vagone sulaikyti 2 
Rusijos kareiviai, apsirengę civiliniais 
drabužiais. Jie sakė, kad vyksta į 
karinį dalinį Nr. 22925, dislokuotą 
netoli Kudirkos Naumiesčio.

Latvijos spauda informavo, kad 
praėjusią savaitę ir šios savaitės 
pradžioje, vyko intensyvūs karinių 
naikintuvų skrydžiai Daugpilio rajo
ne. Lėktyvai pažeidė ir Lietuvos 
erdvę.

Spaudai paruošė ar. Algis Kabaiia, 
Canberra, 1992 rugpjūčio 8 d.

jono savivaldybei. Dalinio kareivines 
Krašto apsaugos ministerija planuoja 
perduoti savanoriams ir Šiaulių lauko 
kariuomenės brigadai.

Kęstaičių tankodrome, nors jis ir 
perduodamas Lietuvos valdžiai, dar 
budi du Rusijos kareiviai, saugo iš 
sandėlių neišvežtus šaudmenis. Budė
ję kareiviai juokavo: "Kam lietuviams 
tankodromas, vis tiek jūsų krašto 
apsaugai tankai nereikalingi, gal ateis 
į valdžią kiti žmonės, kuriems mes 
busim reikalingi, o ne krašto apsau
ga..."

įdomus kareiviškas humoras...

Kariškių judėjimą Telšiuose kont
roliuoja du.SKATo postai: prie karinio 
miestelio vartų ir geležinkelio stoty
je. Šiuo metu geležinkelio stoties 
kontrolę perėmė komendantūra. Rim
tesnių konfliktų su kariškiais nebuvo. 
Atvežtų Rusijos armijos naujokų 
savanoriai nepastebėjo. Nebent jie 
atvežti ir paslėpti karinių sandėlių 
bazėje Telšių rajono Gadunavo kaime. 
Ten gali tilpti apie 40 žmonių. Tačiau 
jaunų leitenantų, kurie atvyko tar
nauti į Telšių dalinius, pastebėta 
nemažai. Nukelta į 3 pal.
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LIETUVOS SPAUDOJE **
Atkelta iš 2~ pslr

Telšių 1 savanorių kuopos vadas 
leitenantas P. Milkintas kalbėjo, kad 
kariškiai padarė kriminalinių nusikal
timų, kartais girti vairuoja mašinas.

Kariniuose daliniuose ir karinio 
komisariato pastate (dabar įsikūrė 
KAM Telšių komendantūra) nuolat 
rinkdavosi KPSS veikėjai, jedinstvi- 
ninkai.

Kelias savaites prieš sausio įvykius 
garnizono kariškiai prie centrinių 
vartų primėtė spygliuotos vielos ežių,

VOKIEČIAI - GERUMU, O MES
Po pasaulį važinėjau nedaug. Ta

čiau kai 1972 m. vasarą pirmą kartą 
išvydau kapitalistinę Jugoslaviją, o 
1986-aisiais, 1989-aisiais ir šiemet 
aplankiau tikraisiais V akarais vadina
mą Suomiją, Švediją ir Federacinę 
Vokietiją, negaliu atsikratyti minties
- ką turėdavo jausti sovietinių 
respublikų vadovai bei įvairus virši
ninkai, dažnai skrajoję po "supuvusius 
Vakarus", ir regėję akį rėžiančius 
dviejų politinių - socialinių - 
ekonominių sistemų kontrastus? Kaip 
jie, grįžę iš Vakarų, galėjo vėl lyg 
niekur nieko gyventi, dirbti, žiūrėti 
savo tėvynainiams į akis ir "muilinti" 
jas kalbomis apie kapitalistinės siste
mos negeroves, žmonių išnaudojimą?

Man kiekvienas apsilankymas tuose 
kraštuose kainavo daug nervų, svei
katos, ir sugrįžimą j savo "klestinčią' 
tarybų šalį" patirdavau kaip sunkų 
gripą ar karštligę. Pirmiausia del tų 
akį rėžiančių ir nervus draskančių 
kontrastų. Jie sunkiai tilpdavo gaivo
je.

Tai, kas gi lemia krašto iškilumą ir 
nusmukimą? Sistema? Žmonės? V a-r 
dai? Suomiai - švedai - kaimynai. To 
paties Baltijos baseino valstybės. 
Vokietija vėlgi ne už kalnų. O tokie 
milžiniški skirtumai.

Ir Suomijoje ir Vokietijoje būnant, 
teko apsilankyti senelių bei invalidų 
namuose, išplėtęs akis žiūrėjau į 
naujausius, pagal paskutinį technikos 
žodį šiai žmonių kategorijai pritaiky
tus pastatus, stebėjau ir mums 
neįprastus pacientų ’ bei personalo 
santykius. Kuo jie ypatingi? Žmoniš
kumu. Skirtingos šių tautų istorijos, 
gamtinės sąlygos, religinės konfesijos 
(buvome pas suomių liuteronus ir 
vokiečių katalikus), tačiau toks pat, 
kupinas pagarbos ir meilės dėmesys 
senam, ligotam žmogui. Vadinasi, ne 
išoriniai požymiai, ne forma lemia ir 
žmonių santykių, ir visuomenės bei 
valstybes struktūrų prasmę, vertę. 
Lemia darbų ir akcijų vidinis turinys, 
aiškiau sakant, realus rūpestis ir gyva 
meilė. 0 šias dorybes savo ruožtu 
išugdo ilgametės nacionalinės tradici
jos, altruiętmė etika, ne politikuojanti 
ir mitinguojanti, bet guodžianti, 
glaudžianti ir konkrečiai padedanti 
Bažnyčia - su savo veiKiiomis 

‘ vienuolijomis, misijomis, aktyviais 
ordinais, kaip, pavyzdžiui, mus tas 
kelias dienas išlaikęs Maitos ordinas. 
Lietuvoje apie jį nedaug buvau 
girdėjęs. 0 daug kas jo ir visai nežino. 
Nežino, tačiau jo veikios rezultatus 
netiesiogiai jaučia - labdaros siuntų, 
įvairių akcijų pavidalu. Šio ordino 
tinklas užmestas ant daugelio kraštų, 
kažkelintasis jo filialas neseniai 
atidarytas ir Vilniuje (filialo vadovas
- J. E. vyskupas J. Tunaitis).

Kai balandžio 15-osios popietę 
atvykome į Hanoverį, mus pasitikęs 
ordino vyresnysis ponas H. Berkovskij 
pakvietė prie šv. Jėzaus Širdies 
bažnyčios tvoros stovėjusią išpust- 
žandę mergaitę ir paprašė versti. 

ant tvoros pakabino signalines rake
tas. Savaitę prieš rugpjūčio pučą čia 

‘buvo atvykęs pats M. Burokevičius. Ir 
per 1991 m. sausio įvykius, ir per 
rugpjūčio pučą Telšių kariniai daliniai 
buvo pakelti ant kojų. Po pučo 
kariniame miestelyje slapstėsi Telšių 
KPSS pirmoji sekretorė drg. Baltru- 
lienė. Sulaikius Klaipėdoje pulkininką 
1. Černychą, kovai buvo paruošti 4 
tankai. Kariniame miestelyje buvo 
nemažas sujudimas.

Gintaras Mikšiūnas 
Autoriaus nuotrauka>
("Lietuvos aidas”, 02.07.92)

- KUO?
Labas vakaras!. Dėdė Hartmundas

sako, jog jūs apsigyvensite name anoje 
gatvelėje. Eikim aš jus palydėsiu", - 
gražiai lietuviškai kalbėjo mažoji 
gidė. Vėliau sižinojomc, kad tai Joana 
Apanavičiutė, dėl kurios gyvybės jos 
mama pernai per televiziją kreipėsi į 
Lietuvos gyventojus, prašydama duk
relei medicinines pagalbos. Būtina 
pagalba atsirado Vokietijoje, ją sutei
kė Maltos ordinas, jis apmoka tūks
tantines sumas už operaciją, vaistus, 
priežiūrą, išlaikymą. Gerbiamų Apa
navičių šeimai medicininiai ir finansi
niai • rūpesčiai atkrito, tik duktė 
neteko nesveiko inksto, o motina - 
gerojo, kurį iš savo kūno atidavė 
dukteriai.

Jau metai, kaip mama ir dukra 
gyvena Hanoveryje, ir nežinia, kiek 
čia bus, nes Joanos inkstas pakenčia
mai funkcionuoti gali tik šioje 
medicinos ir (ekonomikos) sistemoje. 
Joana pradėjo lankyti vokišką mokyk
lą. Neseniai mama atsivežė ir antrąją 
dukrą. Ir toji gyvens čia, lankys 
vokišką mokyklą. Taigi, beveik visa 
Apanavičių šeima surado prieglobstį 
Maltos ordino pasparnėje.

įdomus ginčas vieną rytą, kai 
keliavome į Hamburgą, kilo tarp musų' 
grupės vyrų. Ko Maitos ordinas siekia, 

šitaip nesavanaudiškai padėdamas ir : 
Lietuvai, ir Rusijai, ir Ukrainai^ ir 
kitiems kraštams? Originaliai sampro
tavo gydytojas A. Stančius: "Manau, 
kad įžvelgiamos Maltos Tr viduramžių

KITA SPAUDA APIE MUS
EMIGRANTAI IŠNAUDOJA AUSTRALIJĄ

Fiktyvios (sham) vedybos ir pikt
naudžiavimas šeimų susijungimo tai
syklėmis, daug daugiau paplitęs reiš
kinys tarp emigrantų, negu federalinė 
Australijos valdžia sutinka tai pripa
žinti, pasakė Vakarų Australijos 
parlamento narys Graeme Campbell, 
kaip rašo Sydnejaus "Sunday Tele
graph", rugpjūčio 9 d. numeryje. 
Parlamento narys pareiškė žinąs, kad 
ištisi Viduriniųjų Rytų Azijos kaimai 
yra perkeldinti žmonių, spekuliuojan
čių šeimų susijungimo koncesijomis.

Jis reikalavo, kad valdžia kuo 
skubiausiai sumažintų 50 tūkst. asme 
nų emigraciją ir nustotų rėmusi 
multikulturinės grupes.

Parlamentaro komentarai seka imi
gracijos sąlygų sugriežtinimą vedu
sioms, kaip įtaiga, kad kiniečiai 
studentai piktnaudžiauja taisyklėmis, 
leidžiančiomis atsikviesti artimuosius 
savo pažįstamų naudai.

Liberalų partijoje kai kas reikalau
ja, kad imigrantų skaičius būtų 
ribojamas ne daugiau 50 tūkstančių į 
metus, kol Australijoje yra didelė 
bedarbė.

"Aš manau, kad kraštas labai 
pritaria dėl imigracijos sumažinimo, 
bet mes turime būti nešališki", - 
pasakė P. Campbell. "Tai taip pat

vokiečių ordinų kai kurios paralelės. J. 
Pastarieji ėjo į Rytus, skindamiesi | 
kelią kryžiumi ir kalaviju. Maltiečiai ' 
savo misiją vykdo kitaip - viliodami J 
saldainiukais, gerais darbais palenk- i| 
darni į savo pusę psichologiškai. Bet ir j* 
anųjų, ir šiųjų tikslai panašūs".

Taip, tokia nuomonė galima. 2vėl- | 
giant į plačią ir efektyvią šio ordino * 
veiklą, visokių minčių gali kilti. I 
Šiandien vagų tau kas pasakys, kokios | 
idėjos Europoje vyraus po 50, po 100 * 
metų, kokios valstybės diskutuos ne I 
tik drabužių, batų, šukuosenų, bet ir į 
globos, pasiaukojimo, labdaros ma- > 
aas. Jeigu šios vertybės neišeis iš J 
manos, tai Vokietijos etinės • - | 
humanistinės pozicijos ateities Euro- i * 
poje bus labai stiprios. Argi tokios jos ’ 
galybės reikėtų bijoti? Ką geresnio |
tose lenktynėse mes patys galime 
priešpastatyti? Nelabai ką. Blogesnio
- taip, net su kaupu.

Visa tai susumavęs, imi galvoti: 
efektyvi ekonominė sistema negali 
pažangiai funkcionuoti be efektyvios 
etinės - humanistinės sistemos. Kuri 
sistema šioje sankaboje turi pirmauti? 
Nė viena. Ča turi galioti lygumo 
dėsnis, nes perlenkimai trikdo našų 
sistemos darbą. Tuo įsitikini, vos 
perkerti Vokie’tijos sieną ir atsiduri 
Lenkijoje. Čia pakelese bei sodybose 
daug kryžių, kitų krikščioniškų relik
vijų, simbolių. Daug religinės atribu
tikos, bet daug ekonominio bei 
socialinio skurdo požymių: anava 
arkliuku valstietis aria dirvą, tolėliau
- apšiurusi sodyba, musų autobusą vis 
dažniau krato duobėtas kelias.

0 Lietuvoje? Manau, vargana 
ekonomika dar ilgai bus mūsų kasdie
ninio gyvenimo palydovas. Vadinasi, 
nei dvasinis - religinis obskurantiz- 
mas, nei fasadinis afišavimasis šven
tenybėmis nėra tikras kelias į tautos 
ekonominę-socialinę-kultūrinę 
gerovę. Išeitis - dvasinių ir praktinių 
visuomenės reikmių optimalus racio- 
naiizavimas. Tokio išganingo raciona
lizmo mokyklą turi sukūrę vokiečiai, 
skandinavai, kitų Vakarų 
žmonės. • ....Alfredas

kraštų
Guščius

("Gimtasis kraštas", nr. 21)

reiškia, kad turime suvaržyti nekont
roliuojamą, čia atvykstančių naujaze- 
landiečių skaičių".

"Svarbiausia problema yra ta, kad 
mūsų imigracijos politika vedama ne 
valdžios, bet multikulturinės industri
jos, kurios išlaidas dengia taksų 
mokėtojai".

"Visuomenė niekad nebuvo klausia
ma, ar ji norėjo multikultūrizmo, kuris 
keičia Australiją į susiskaidžiusią 
bendruomenę".

"Ji subliūkštų kaip vėjo išpūstas 
maišas, jei darbiečių ar liberalų 
politikai tam pasipriešintų".

"Ką ji turi,- tai akademikų ausis ir 
spaudą - radiją - TV, ko rezultate 
"kraujuojančios širdys" sako, kad 
nenormalu užsipulti multikultūrizmą".

G. Campbell padarė pareiškimą 
savo partijai, kad ji radikaliai suvar
žytų šeimų sujungimo tasykles taip, 
kad pirmiausiai būtų žiūrima Austra
lijos interesų.

"Aš žinau fiktyvių vedybų atvejų; 
ištisi kaimai yra atsikviečiami mergi
nų, kurios jaunos apvesdinamos su kt. 
asmenimis kaime, kurie tada atsikvie- 
čia kitus gimines. Visa tai nėra 
Australijos naudai" - pasakė jis.

TRUMPAI 
IŠ VISUR
Pasulio viešoji nuomonė pasibaisėjo 

serbų "etninio valymo" procesu ir 
sąlygomis serbų koncentracinėse sto
vyklose. Vis dažnėja žinios apie 
žudymus ir prievartavimus. Serbija 
dabar pradėjo bandyti kai kurias 
stovyklas suhumaninti ir į jas įsileisti 
tarptautinius stebėtojus. Tas neliečia 
daugelio mažų stovyklų kaimuose.

Raudojojo Kryžiaus pareigūnų pa
reiškimu, ir iš musulmonų bei kroatų 
pusės Bosnijoje būna nusižengimų 
prieš žmogaus teises.

*
Afganistane suaktyvėjo kovos tarp 

mudžahadinų frakcijų. Kraštutiniai 
fundamentalistai raketomis apšaudė 
Kabulą, užmušdami daug žmonių, 
sužeisdami šimtus. Žuvo pora Jungti
nių Tautų humanitarinės 
darbuotojų.

pagalbos

ir’ anglai 
kenčian-

Amerikiečiai, prancūzai 
| svarsto budus, kaip padėti
* tiems Bosnijos - Hercogovinos gyven- 
I tojams, neįsiveliant į kruvinus, Viet- 
| namo tipo konfliktus. Beveik pasiek-
* tas susitarimas Jungtinių Tautų 
I apimty, ginklu apginti humanitarinės 
| pagalbos konvojus į Sarajevą, ir kitus
* apsuptus miestus, tačiau nebandant 
I perskirti kovojančių šalių.
i . *
» Kovos Jugoslavijoje nukreipė pa- 
I šaulio dėmesį nuo tragiškos padėties 
| Somaiijoje. Ten masiniai žmonės
* miršta badu pilietinio karo nuniokoto- 
| se srityse, ypač vaikai. Tarptautinių 
j šalpos organizacijų darbas bevelk
* suparaiižuotas tebesitęsiančių kovų 
J tarp gentimis paremtų somalų frakci-

* *
Mozambiko vyriausybė pasirašė 

| taikos sutartį su RENAMO sukilėlių
* vadovybe. Šešiolika metų besitęsian-
I tis karas turėtų pasibaigti spalio 1-mą 
| dieną. ♦
J Per keletą savaičių, nuo normaliai 
’ valgomų grybų rūšių apsinuodijo virš 
| 600 žmonių Ukrainoje ir Voronežo
* srityje, Rusijoje. Apie 10 nuošimčių 
| apsinuodijimų baigiasi mirtimi trijų 
| dienų laikotarpyje. įtariama, kad 
' pasikeitė grybų genetinė struktūra, 
I radioaktyvių spindulių įtakoje. Voro-" 
k nežo srityje veikia, atominė jėgainė-

I Didžiuliai gaisrai, siautę Černobilio 
| katastrofos paliestoje srityje, iškėlė į 
* atmosferą didelius debesis radioakty- I vių dulkių.

t Japonų spaudos žiniomis, Kinija 
|(susitarė su Ukraina, nupirkti modern- 
I iškiausią, buvusį sovietų lėktuvnešį 
’ "Variag", pastatytą 1988 metais, bet 
I dar nepervestą Juodosios jūros laivy- 
| nui. *
’ Grįždamas iš Karibų jūros į 
I Niujorką, liuksusinis keleivinis laivas 
JlQueen Elizabeth H užplaukė ant 
* seklumos. Keleiviai grįžo į Niujorką 
I traukinių iš Newport, Rhode Island.

* Izraelio Vyriausybės bandymas su- 
I stabdyti žydų kolonijų plėtojimą 
| užimtose arabų srityse rytinėje Pa- 
» lestinoje ir Gazos ruože, iššaukė 
I nepatenkintų naujakurių demonstra- 
| cijas. Jicak Rabino vyriausybė nori 
’ taip pat pakeisti iki šiol galiojusį 
I įstatymą, draudžiantį Izraelio pilie- 
I čiams bet kokius santykius ar pasita- 
’ rimus su Palestinos Laisvinimo organ!- 

_ x _ j'zacija.
* *
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ĮSPŪDŽIAI IŠ DEVINTOSIOS
TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖS

Jurgis Janušaitis
Devintoji išeivijos lietuvių Tautinių 

šokių šventė nuėjo išeivijos kultūrinio 
gyvenimo istorijon, palikdama daug 
įspūdžių ir vilties ateičiai. Šventei 
buvo ilgai ir intensyviai ruoštasi. Ją 
ruošė JAV, Kanados lietuvių ben
druomenes ir Lietuvių tautinių šokių 
institutas. Šventės ruošimo organiza 
cimus darbus atliko specialus organi
zacinis komitetas, vadovaujamas dr. 
Petro Kisieliaus, o šiam komitetui 
talkino daug komisijų, skirtų įvai
riems darbams.

Šventei suruošti, be abejo, reikėjo 
daug pinigų. Tam buvo sudaryta 
speciali komisija, kuriai vadovavo dr. 
Antanas Razma, talkinant, žinoma, 
taip pat dideliam buriui komisijos 
narių.

Lėšos kėlė rūpesti. Nuo jų priklausė 
ansamblių atvykimas į šventę iš 
tolimų kraštų. Bet malonu pastebėti, 
kad šios komisijos rūpestis praėjo 
sėkmingai ir, komisijos teigimu, iš 
bėdų išbrista ir dar šiek tiek pelno liks 
ateities darbams. į pagalbą su 
aukomis, paskutiniu laiku, atskubėjo 
stambesnieji aukotojai, mecenatai, 
rėmėjai. Gražaus pelno aavė tam 
tikslui suruošta loterija. Visa tai rodo, 
kad išeivija dar gyva, rūpinasi savo 
kultūra, jaunimu, o kai numatomi 
didieji renginiai, nesigaili aukos, 
visokeriopos paramos.

AČIŪ IŠEIVIJAI!
Lėšų aruodą gerokai papildė gausus 

šventės žiūrovų skaičius.
Sujudimas Čikagoje prasidėjo jau 

liepos pirmomis dienomis. Liepos 1-4 
dienomis Lemonte, Pasaulio lietuvių 
centre vyko Aštuntasis Pasaulio 
lietuvių bendruomenės seimas, kuria 
me iš viso pasaulio, kaip niekada 
prieš tai, berods iš 25 kraštų dalyvavo 
94 seimo atstovai ir daug svečių. 
Šiame seime, gal dėl ekonominių 
sunkumų ir didelių išlaidų, dalyvavo 
mažiau atstovų, o turėjo dalyvauti 
apie 140. Ką gi, laikas daro savo, 
tačiau PLB pasiryžusi, atrodo, dar 
ilgai tęsti savo veikią, nes ji būtina 
išeivijos išlikimui, taip pat ir Lietuvai.

Tuojau po seimo, liepos 5 dieną, 
Čikagos priemiesčio Rosemont H ori
son stadione prasidėjo Devintoji 
išeivijos lietuvių tautinu šokių šven
tė.

Jau liepos 3 4 dienomis stadione
aidėjo .-&>kių melodijos, atliekamos 
orkestro. 2200 šokėjų sulėkė į 
stadioną generalinėms repeticijoms, o 

.jos vyko nuo ryto iki vakaro. Šventes 
vyr. meno vadovė. Tautinių šokių 
instituto pirmininkė Dalia Dzikienė. 
su ansamblių vadovais rikiavo šokėjus 
į kvadratus, audė busimos šventės 
gražiausias juostas. Šokėjai laikėsi 
entuziastingai nepavargo, o tai užtik
rino pačios šventės meninį lygį ir 
grožį.

Po generalinių repeticijų, liepos 4 
dienos vakare į jaunimo susipažinimo 
vakarą Čikagos jaunimo centre, 
sulėkė virš 1000 jaunimo. Vakaro 
ruošnpu rūpinosi komisija, vadovauja
ma Jono Cinkaus. Jaunimas mezgė 
naujas pažinti^,dalinosi jaunatviškais 
išgyvenimais, gražiai bendravo, salė 
ūžė kaip bičių avilys, tačiau visi 
elgėsi kultūringai, be išpuolių.

Tuo pačiu metu, kitoje Jaunimo 
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centro salėje vyko gražus šokių 
vadovų pagerbimas. Šį pagerbimą 
suruošė kita komisija, kur buvo 
įvertinti vadovų nuopelnai, išlaikant 
tautinę kultūrą ir jungiant jaunimą 
lietuviškiems darbams. Vadovai apdo
vanoti žymenimis.

Liepos 5-oji saulėta, giedri diena. 
Čikaga tampa dar lietuviškesnė, nes 
visais kebais, visomis transporto 
priemonėmis skuba tūkstančiai šven
tines programos atlikėjų ir žiūrovų į 
stadioną, kur netrukus prasidės Šokių 
šventė.

Didelėje aikštėje banguoja jaunimo 
minia, pasipuošusi margaspalviais 
tautiniais rubais. Greta - tūkstančiai 
šventes žiūrovų. Vaizdas nuostabus... 
senų draugų susitikimai, apsikabini
mai, pasibučiavimai, naujos pažintys, 
linkėjimai, sveikinimai. Ach, kaip 
gražu, tarytum sulėkėm kur nors prie 
Nemuno šauniam pasižmonėjimui...

Prieš pradedant šventę, vienoje 
salėje vyko kviestinių garbės svečių 
priėmimas. Jų gal virš dviejų šimtų. 
Svečių tarpe Lietuvos ministras 
pirmininkas Gediminas Vagnorius, 
Kultūros švietimo ministras Darius 
Kuolys, ryšiams su užsienio lietuviais 
atstovas A. Antanaitis, Lietuvos 
generalinis konsulas Vaclovas Kleiza 
su Ponia, vyskupai Paulius Baltakis, H. 
Dumpys, PLB buvęs pirmininkas, ur. 
Vytautas Bieliauskas, naujasis PLB 
pirmininkas, inž. Bronius Nainys, JAV 
LB KV pirmininkas Vytautas Maciū
nas, Kanados LB K V pirmininkė 
Gabija Petrauskienė, šventės ruošimo 
komiteto nariai, visuomeninių organi
zacijų atstovai, spaudos, radijo atsto
vai, įvairių kraštų seimo atstovai. 
Žodžiu, svečių priėmimas gerai orga
nizuotas, visus su malonia šypsena 
pasitiko, apdovanojo ženkleliais, 
kvietė vaišintis svečių priėmimo 
komisija: Angelė ir Albinas Karniai, 
Roma ir Rimas Česoniai, Leonas ir 
Nijolė Maskaliūnai. Šiame priėmime 
dalyvavo ir šiaip iš Lietuvos atvykusių 
svečių.

Visi aukščiau minėti garbės svečiai, 
prieš šventės pradžią, įeinant į 
stadioną ir užimant jiems skirtas 
garbės vietas, buvo pristatomi publi
kai programos vedančiųjų Antaninos 
Žmuidzinaitės ir Edvardo Tuskenio, o 
svečiams įeinant, maršu juos pasitiko 
Dariaus Polikaičio orkestras.

Šventė prasideda. Grojant orkes 
trui, iškilmingai įnešamos JAV, Kana
dos, Lietuvos ir Įritu valstybių 
vėliavos, jų įkandin tvirtu žingsniu 
pirmoji žygiuoja šventes širdis - vyr. 
meno vadovė, tautinių šokių instituto 
pirmininkė Dalia Dzikienė. Po jos seka 
ansamblių paradas. Kiekvieno ansam
blio ar vieneto priekyje žygiuoja 
vadovas ar vadovė, toiiau nešamas 
ansamblio pavadinimas, o po to 
gretos, gretos mažųjų, jaunių, stu
dentų, veteranų šokėjų. Ir rodos 
niekada nesibaigs šis nuostabus, širdį 
veriantis, džiaugsmą keliantis, iškil
mingas mūsų jaunimo paradas, liudi
jantis, musų šviesią ateitį... Iš viso 
programoje gaiyvavo 53 ansambliai ar 
vienetai ir 2200 šokėjų. Žiūrovų 
susirinko virš 8000. Šis skaičius dar 
rodo išeivijos patvarumą, nors yra 
ženklų, kad pradeda mažėti, mat 
ankstyvesnėse šventėse būdavo apie 
10 - 12 tūkst. žiūrovų. Šokėjų. 

skaičius rekordinis. Paskutinieji į salę 
įžygiavo svečiai iš tėvynės - Vėtrun
gės ansamblis, kurį žiūrovai pasveiki
no audringais aplodismentais. Čia 
Vėtrungė susitiko su šventės komite
tu, kuriam įteikė Lietuvos juostą, kaip 
vienybės ir tautos dėkingumo simbolį.

Galingai nuaidi JAV, Kanados ir 
Lietuvos himnai.

Šventės atidarymo žodį jautriai 
taria dr. P. Kisielius, pažymėdamas, 
kad šioji šventė yra viso pasaulio 
lietuvių šventė, nes čia dalyvauja ir 
Lietuva. Savo kalboje P. Kisielius 
pasveikino svečius iš Lietuvos, pro
gramos atlikėjus, šventės dalyvius, 
pasigėrėjo musų išeivijos jaunimu, 
kuris esąs musų išeivijos ir tautos 
ateities viltis.

JAV LB K V pirmininkas Vytautas 
Maciūnas, pasveikinęs šventės daly
vius ir rengėjus, žodžiui tarti pakvietė 
Lietuvos ministrą pirmininką Gedimi
ną Vagnorių. Svečias pasidžiaugė 
nuostabiu išeivijos kūrybingumu, jau
nimo ryžtu, dideliu įnašu į lietuvių 
tautos kovą už laisvę, skatino 
bendromis jėgomis ugdyti ir išlaikyti 
tautinę kultūrą, o tautinis šokis 
žadina ir kovos dvasią. Visi buvo 
pakviesti atvykti Lietuvon, i Tautinių 
šokių ir dainų šventę 1994 metais.

Po šių iškilmių, komiteto pirmininkui 
P. Kisieliui tarus: "šokio sūkury - 
Lietuva širdy" šventė pradedama.

Programa su pertraukomis truko gal 
pustrečios valandos. Šoko mažieji, 
jauniai, studentai, veteranai. Pirmoje 
dalyje gėrėjomės Gyvataru, Dobilėliu, 
Blezdingėle, Kubilu ir Malūnėliu, 
kuriuos atliko studentų grupės šokė 
jai. Rugučius, Vėdarą, Rugelius, 
Karklus - šauniai atliko mūsų 
veteranai.

Antroje dalyje mūsų mažieji labai 
įdomiai atliko Šeinį, Noriu miego, 
Grybę, grybs. Po jų studentai šokėjai 
atliko Juodbėrėli, Per girelę. Dzūkų 
polką, Čigonėlį, Šapnagių polką, Pa- 
trepsėlį ir Suktinį. Veteranai šoko 
Uolinderį, Praded aušrelė aušti, o 
šventė baigta nuostabiai gražiai 
Brangiomis spalvomis, kur choras, 
palydimas orkestro dainavo specialią 
dainą apie mūsų vėliavą. Vos daini
ninkų paminima spalva, arenoje šokė
jai iškelia minimos spalvos vėliavė
les... Ir taip bangavo mūsų geltona, 
žalia ir raudona spalvos, kurios iš tolo 
atrodė kaip milžiniška trispalvė. 
Brangios spalvos... choreografija D. 
Dzikicnės, muzika ir žodžiai K. 
Vasiliausko, orkestrui dirigavo D. 
Polikaitis. Šventės finale tris kartus 
subangavo šokėjų minia, tartum jūros 
bangos iš Baltijos... ir apleido šokėjai 
aikštę, o širdyje liko gilus jausmai, 
gražūs Tėvynės prisiminimai, dėkin
gumas musų jaunimui, vadovams, 
šventės rengėjams.

Šokius daina palydėjo Čikagos 
choras, o orkestrą puikiai paruošė 
jaunas, talentingas muzikas Darius 
Polikaitis. Vyr. meno vadovė, tautinių 
šokių instituto pirmininkė Dalia 
Dzikienė įrodė savo talentą, sugebė
jimą parinkti, aprašyti ir paruošti 
grupes tokiems gražiems šokiams,

LIETUVIAI PARYŽIAUS PARODOJE
Šių metų birželio 5,6,7 dienomis 

Paryžiuje, buvusio aerouosto "le 
Bourget" patalpose (50.000 kv. m 
plote) vyko didžiulė tarptautinė 
padoda "TERRE d'AVENIR" (ver
čiant pažodžiui - "Ateities žemė"). 
Ją organizavo Prancūzijos katalikų 
komitetas C.C.F.D. (Comite Catolique 
Contre la Faim et Pour le Develop- 
pment), kovojantis prieš badą žemėje 
ir žmonijos progresą (vystymąsi). Jį 
remia dauguma Prancūzijos vyskupų.

Tautinis šokis - jaunystė, grakštumas, 
romantika!...

kuriuose atsispindėjo daug musų 
tautos buities gyvenimo.

Šventės pabaigoje padėkos žodžius 
tarė dr. P. Kisielius, JAV LB K V 
pirmininkas V. Maciūnas. Buvo 

pagerbti komiteto nariai, meno vado
ve, ilgametė, talentingoji tautinių 
šokių mokytoja Jadvyga Matulaitienė, 
apdovanota gėlėmis, dovanomis. Pa
dėkota visiems ir šventė baigta 
nuoširdžios padėkos dvasioje.

Šventės proga buvo išleistas Šven
tės leidinys, redaguotas rašytojos 
Danutės Bundokienės. Jame patalpinti 
aukštųjų ir žymiųjų žmonių sveikini
mai, tautinių šokių aprašymai, gausių 
komitetų, komisijų narių fotografijos, 
visų ansamblių ar vienetų veiklos 
aprašymai su fotografijomis, vardi
niais sąrašais, sveikinimais. Leidinys 
gražiai išleistas; tai vertinga istorinė 
medžiaga apie mūsų kultūrinę veiklą.

Po įtemto darbo, liepos 5 d. vakare 
įvyko vyresniesiems ir jaunimui gražūs 
pokyliai. Jie vyko Hayatt-Regency 
viešbutyje. Jaunimo pokylyje dalyvavo 
apie 1700, vyresniųjų apie 1500 
svečių. Vyresniųjų pokylį organizavo 
ir programai vadovavo Marytė Re
inienė su talka, o jaunimo pokyliui 
vadovavo Lidija Majauskaitė - Rasu- 
tienė su talka. Padėkos žodį tarė dr. P. 
Kisielius, Premjeras G. Vagnorius, 
.išreikšdamas padėką apdovanojo ko 
miteto pirmininką Petrą Kisielių, 
Birutę Jasaitienę, Seimo ruošimo 

pirmininką B. Nainį. O Vaidas Adam
kus pranešė, kad Lietuvos rinktinė 
sumušė "visus priešus" Europoje, 
dabar atviras kelias į Olimpiadą, ir 
kad japonai Lietuvos krepšinio ko
mandai padovanojo gražią uniformą. 
Žinia sutikta su dideliu džiaugsmu. 
Pokyliai praėjo kultūringai, visi elgėsi 
pavyzdingai o šventė liko - neužmirš
tama! L

C.C.F.D. jau daug metų organizuoja ir 
finansuoja mokyklų statybą Afrikoje, 
šelpia Pietų Amerikos benamius 
vaikučius, skatina žemdirbystę Indi
joje, ruošia ir finansuoja projektus 
Bangladeše, Etiopijoje, Filipinuose, 
rūpinasi tomis šalimis, kur siaučia 
badas ir beraštystė.

Jau septyni metai, kaip Paryžiuje 
veikia asociacija "Pabaltiečių na
mai", kurios pirmininkė yra Jolanta.

Nukelta į 5 psL
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kroviniais į brolių, 
giminaičių glėbius, 
susirinko net 36. 
visais laukiančiais

B. Stašionis
Dar kartą išsiruošiau į Lietuvą; šį 

kartą - į nepriklausomą Lietuvą 
vykome su dukra Jūrate, panorusia 
pamatyti savo gimtąjį kraštą. Ją 
1944-siais ištraukiau iš raudonojo 
siaubo replių dar kūdikį, vos 5-kių 
mėnesių sulaukusią.

Sydnejaus aerouoste didelis mūsiš 
kių antplūdis, Lietuvon vyksta apie 40 
tautiečių. Didžiulis Liufthansos lėk
tuvas prisipildo greitai, kur mesi akį - 
vis pažįstami, sydnėjiškiai.

ilga, varginanti kelionė į Bankoką, 
kur išleidžiami pamiklinti kojas, o po 
to dar ilgesnė kelionė iki Frankfurto. 
Ten truputį pailsėję, patraukiame į 
Vilnių. Jau leidžiantis lėktuvui, mato
me didelį būrį mūsų laukiančiųjų. 
Atlikę visus formalumus, puolame 
laukan su savo 
seserų ir kitų 
Maniškių čia 
išsibučiuoti su
užtrunka gerą pusvalandį. G iminaičiai 
apspinta Jūratę, nes ją mato pirmą 
kartą. Prie manęs pribėgo guvi 
giminaitė Staselė ir perjuosė labai 
gražia tautine juosta. Sujaudintas, 
ašarotomis akimis bučiuoju jos skaistų 
veiduką. Čia pat prisiartina gražus, 
aukštas jaunuolis ir prisistato man, 
kaip mano įkurtos a.a žmonos vardo 
stipendijos stipendiatas, studentas iš 
Medicinos mokslo a-kademijos. Jis 
išreiškia gilią padėką, už pagalbą 
siekiant mokslo, už metinę stipendiją. 
Jūratė išplėtusi akis tik sveikina tetas, 
dėdes, pusbrolius bei kitus artimuo
sius, kuriuos mato pirmą kartą, nors 
vardai ir giminystės ryšiai dar 
nežinomi, paaiškės tik vėliau... Laiki
nai apsistojame Juozo ir Dalės 
ištaigingame bute, o ten sąmyšis, nes 
jų duktė laiko abitūros egzaminus 
.namuose, tad visa šeima ir namai - 
invazijos stovyje: egzaminų komisija, 
svečiai iš Australijos, giminaičiai, 
atvykę iš kitur... to jau per daug ir 
labai kantriems šeimininkams, bet 
taktas ir mandagumas išlaikomas iki 
smulkmenų.

AUKŠČIAUSIOJOJE TARYBOJE
Geri tautiečiai išrūpino leidimą, 

leidžiantį dalyvauti Aukščiausiosios 
Tarybos posėdyje. Prieš apsilankyda
mas, buvau girdėjęs, kad ten padėtis 
nėra džiuginanti. Lietuvos ateities 
Kūrėjai tarp savęs nesutaria, tad 
nenoromis prisimeni Krylovo pasakė- 

mm m s mumi

Atkelta iš 4 psl.
Vaičaitytė. Jos iniciatyvos dėka, 
Lietuvos asociacija tapo C.C.F.D. 
partneriu. Tai žada naujų galimybių ir 
kontaktų Lietilvai. Su J. Vaičaityte 
konsultuojasi ir Latvijos bei Estijos 
atstovai. Ji išrinkta (vienintelė iš 
Europos skyriaus) į parodos vertinimo 
komisiją.

Tris dienas vykusioje parodoje 
gausu informacijos, įvykių, koncertų. 
Ją aplankė 60.000 žmonių iš visos 
Prancūzijos ir kitų šalių. Parodą 
atidarė Prancūzijos ministras pirjni- 
ninkas Pierre Beregovoy. Pirmąją 
dieną ją gausiai lankė mokyklinio 
amžiaus vaikai, organizuotai atvežti 
autobusais su savo mokytojais. Tre
čios dienos rytą buvo atliekamos 
iškilmingos pamaldos. Atvyko vienuo
lių, kunigų, maldininkų iš viso 
pasaulio. Pamaldos ir paroda sutapo su 
Sekminių švente.

Tarp kitų kontinentų - Amerikos, 
Afrikos; Australijos - Europos konti
nentui skirtame plote, Lietuvos sten
dai užėmė garbingą vietą. Čia gi vėl 
negaliu -nepaminėti J. Vaičaitytės.

čią, kaip gulbė, lydys ir vėžys vežė 
vežimą šieno... Tik tas trejetas 
niekaip nesutarė kur ir kaip tą šieną 
vežti, j.

mums neąvetingp kraštą vedini... 
’“geriau lavonas, bet be raudonas". 
Ačiū Aukščiausiajam - išlikome.

Kaunas labai pasikeitęs ir daro 
suvargusio miesto įspūdį, bet Laisvės 
Alėja išlaikė savo puošnumą, švarą.

Juozas Almis Jūragis

*» ,

išStašionių šeima Ąžuolyne, 1944.VII.5*'~ P°ra dienų prieš 
tėvynės.

Taip ir norisi pasakyti: poneli, 
Lietuvos Parlamento deputatai, jeigu 
nesutarsite, šlapias šienas supus be 
naudos...

Reikėtų tik stebėtis, su kokiu 
entuziazmu prieš tris metus visų kaip 
vieno buvo siekta Lietuvos inepriklau- 
somybės, kaip mūras beginkliai žmo
nės stojo prieš raudonuosius tankus, 
vien laisvės Tėvynei trokšdami, o 
dabar niekaip tarp savęs nesutaria, 
nesusikalba... Visa tai nepateisinama 
"Vardan tos Lietuvos". Vienok, visi 
turim viltį, kad Tėvynės meilė 
prablaivins jų galvas ir sugebės tęsti 
vieningą kovą už Lietuvos laisvę ir 
žmonių gerovę.

KAUNE

Atvykome į Kauną, iš Kur 1944 m. 
su keturiais vaikais pasiryžome bėgti 
nuo besiartinančio raudonojo siaubo į 
nežinią, į svetimą kraštą, nors 
žinojome, kad tūkstančiai lėktuvų 
mėtė savo krovinį ant Vokietijos 
miestų, taip pat žinojome, kad ten 
didelė maisto stoka,., bet bėgome į tą

Akį veriantis lapų žalumas, Kur lyg 
niekur nieko žmonės iš lėto vaikštinė
ja, sėdi ant suolelių, valgo ledus, rūko, 
šnekučiuojasi... ir verčia tave stebė
tis, iš kur tas nerūpestingumas, 
sakyčiau net prabanga, tokiais sun
kiais Lietuvai laikais?!

Anais, gerais laikais gyvenome 
Ragučio gatvėje, tad su Jūrate 
įsiprašėme, kad leistų mums užeiti į tą 
butą, kurį tada palikome. Maloni 
šeimininkė, išklausiusi mano prašymo 
ir paaiškinimo, kad čia gyvenome 
prieš 48 metus, mielai sutiko leisti 
mums pasidžiaugti praeitimi; butas 
labai švarus, parketas veidrodžiu 
plieskia, Jūratė apžiūrėjusi kambarius 
atsišliejo į mane ff... pravirko, nes 
suprato, kas čia išvydo saulės šviesą, 
čia pažino Švelnią motinos šypseną ir 
...iš čia prasidėjo jos, pasaulio 
klajūnės didžioji kelionė į platųjį 
pasaulį. Ir mane sukrėtė šiurpulys, 
begalvojant, kur dingo tie 48 metai? 
Anot B, Brazdžionio "be motinos 
Tėvynės, be žemės, be namų". 

Tęsinys sekančiame nr.

Aš įsijungiu į 
Zenjės giesnję

Garsų užburtas, 
nuo lopšio metų, 
nuo mamos kelių, 
per visą amžių 
klausaus gaudimo 
to paslaptingo 
kuris nuo Žemės 
padangėn kyla.

Jame suskamba 
kiekvieno žiedo 
linksma dainelė 
kiekvieno lapo 
atsidusimas, 
plačių pasėlių 
ramus ošimas, 
kiekvieno paukščio, 
kiekvieno gyvio 
gyvybės ritmas.

Muzika toji 
paslaptingoji 
many banguoja, 
ir man vis girdis 
kaip žmonių mintys 
ir žmonių širdys 
nerimu skamba, 
erdvių platybėn 
ilgesiu šaukia ...

Surinkusi naujausią medžiagą apie 
Lietuvą, jos politinius ir ekonominius 
įvykius, papuošusi mūsų stendus Šv. 
Marijos (Aušros vartų) atvaizdu, 
pasidabinusi tautiniais rūbais, atsaki
nėjo į įvairiapusiškus klientų klausi
mus, koncertavo kiekvieną parodos 
dieną. Ji organizavo ir lietuviškų 
šaltibarščių vaišes (padariusi didelį 
įspūdį tomis karštomis dienomis).

Diskusijos vyko ir prie vaišių stalo. 
Dauguma pašnekovų gerai žino Lie
tuvą, nes jos politiniai įvykiai buvo 
gausiai ir gerai nušviesti 1991 sausio 
mėn. Tuo tarpu dabartinės padėties 
jau nebežino. Masinės informacijos 
priemonės nutilo. Lietuva jau laisva...

Lietuvą išgarsinę chorai! Malonu 
girdėti, kad daug kas yra girdėjęs ir 
visuotinai giria juos.

Jolantai V. talkino "Baltųjų namų" 
asociacijos nariai: dailininkas Besson- 
nat (kuris žada pakartotinai aplankyti 
Lietuvą šiais metais, atveždamassavo 
darbų parodą - Arkos Galerijoje nuo 
26.08.92 iki 08.09.92); Isabelle Chan- 
davoine (kuri mokosi lietuvių kalbos ir 
ruošiasi ateityje dirbti Lietuvoje, kaip 
Prancūzijos žurnalistė); Jean - Louis.

Robin, mokslo ministerijos adminstra- 
torius (kurio proseneliai gyveno 
Gudijoje); "Baltųjų namų" sekreto
rius, Prancūzijos stambiausio banko 
"Credit Agricole" advokatas Jean 
Courtot; grupelė turistų iš Lietuvos 
(jų tarpe Algimantas Paltarokas, 
buvęs Lietuvos teniso čempionas, su 
žmona, prancūzų kilmės); ir kelios 
naujosios bangos imigrantės, kurios 
kol kas nenori skelbtis.

Jolanta Vaičaitytė nenustojo dirbti 
ir pasibaigus parodos organizavimo, 
jos vertinimo darbams. Ji ruošia ir 
derina su C.C.F.D. atsakingaisiais 
atstovais Baltų kalbų ir kultūros 
mokyklos įsteigimo ir finansavimo 
Paryžiuje projektą.

Tautiečiai, jeigu turite gerų idėjų 
ir pasiūlymų, siųskite šiuo adresu:

BALTIC HOUSE
• 5 ruie du MARCHE 

94500 CHAMPIGNY- SURMARNE 
JOLANTAI VAIČAITYTEI

Jūsų pasiūlymai padės jai geriau 
orientuotis, kuria linkme dirbti Lietu
vos labui.

Garsų užburtas 
nuo lopšio metų, 
nuo mamos glėbio, 
per visą amžių 
gyvybės pulsu 
aš įsijungiu 
į Žemės giesmę, 
ir mane neša 
srovė galinga 
to Žemės balso, 
įr mane kelia 
šviesion aukštybėn 
banga užburta, 
kaip trumpą šauksmą 
vystančio žiedo, 
kaipKgelsvo lapo 
atsidusimą, 
ir mane kelia 
jėga galinga 
už debesėlių 
kur okeanuos 
melsvųjų tolių 
erdvė ir Žemė 
meilingai šnekas, 
kur ilgesingos 
vienišos širdys 
ramybę randa ...

įspūdžius, aprašė Paryžiuje gimusi 
lietuvė- Irene Oudriene
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IR LIETUVAI OLIMPINIS
AUKSAS IR BRONZA

Paskutines XXV-sios’ olimpiados 
Barselonoje dienas, daugumas musų 
tautiečių Australijoje pergyveno, lyg 
sėdėdami ant dagilio kelmo - argi 
Lietuvos komanda ir liks tuščiomis 
rankomis? Žinoma, mes maži, gai ir ne 
taip gerai pasiruošę, bet vis tiek 
norėjosi, kad ir Lietuvos varnas 
sušvytėtų pasaulio sporto arenoje!...

Tačiau Lietuvos olimpinė rinktinė 
musų neapvylė - jau prieš porą dienų 
laimėjimų lentelėse buvo įrašytas 
Lietuvos, kaip laimėjusios aukso 
medalį, vardas. Klausinėjome vienas 
kito, kas gi to medalio laimėtojas, už 
ką jį gavo?... sužinojome: aukso 
medalio laimėtojas - nisko metikas 
Romas Ubartas.

O praeitą sekmadieni paaiškėjo, 
kad musų krepšinio komanda, suplau
kusi iš visų pasaulio pakraščių, grįš iš 
Barselonos ne tuščiomis - krepšinio 
finaluose ji "paguldė anr menčių" 
NVS (Rusijos) komanuos krepšinin
kus, rezultatu 82:78. Taškus pelnė: Š. 
Marčiulionis - 29, A. Sabonis - 27, A. 
Karnišovas - 8, V. Chomičius - 6, R. 
Kurtinaitis - 6, G. Krapikas - 4, S. 
Jovaiša - 1, A. Pazdrazdis - 1.

Be jų komandoje dar žaidė R. 
Brazdauskis, D. Dimavičius, G. Eini
kis, A. Visockas.

* * *
O dabar truputis informacijos, apie 

pačius šauniuosius olimpiečius:
Disko metikas ROMAS UBARTAS 

gimė 1960 m. gegužės 26 d. Šilutės raj. 
Mikytų kaime. Gyvena Vilniuje. 
Pedagoginio universiteto studentas. 
Ūgis 203 cm., svoris 123 kg. Pradėjo 
treniruotis 1975 m. Pirmasis treneris - 
Petras Dromantas, dabartinis - Vy
tautas Jaras. Seulo olimpiados vice
čempionas, 1991 m. Grand Prix serijos 
nugalėtojas. Geriausias rezultatas - 
70 m 6 cm. Olimpiados finalinių 
rungtynių, atnešusių jam aukso meda
lį, metu diską numėtė 65.12 m. “

Krepšinio komandą sudarė šie šau
nuoliai:

ROMANAS BRAZDAUSK1S. Gimė 
»1964 m. vasario 20 d. Kretingoje. 
Nuoiat gyvena Kaune, laikinai 
Adelaidėje (Australija). Vedęs, turi 
sūnų. Profesija*- krepšininkas. Ūgis 
204 cm. Pradėjo treniruotis 1974 m. 
Pirmasis treneris - Stasys Ruzgaiia, 
dabartinis - Peteris Alis (Australija). 
Dukart buv. SSSR vicečempionas, 
1989 m. U niversiados vicečempionas.

VALDEMARAS CHOMIČIUS. Gi
mė 1959 m. gegužės 4 d. Kaune ir čia 
nuoiat gyvena, laikinai - Toremoiinoje 
(Belgija). Vedęs, turi tris dukras. 
Profesija krepšininkas, diplomuotas 
treneris. Ūgis 192 cm. Pradėjo 
treniruotis 1974 m. Pirmasis treneris 
Vladas Janiūnas, dabartinis - Vladas 
Garastas. 1988 m. olimpinis čempio
nas, 1879, 1985 m. Europos, 1982 m. 
pasaulio čempionas.

DARIUS'DIMA V1Č1US. Gimė 1968 
m. balandžio 8 d. ir nuolat gyvena 
Kaune, laikinai - Previdzėje (ČSFR). 
Vedęs. Profesija krepšininkas. Ūgis 
204 cm. Pradėjo treniruotis 1976 m. 
Pirmasis treneris - Romas Bruneckas, 
dabartinis - Vladas Garastas. 1989 m. 
Universiados vicečempionas.

GINTARAS EINIKIS. Gimė 1969 
m. rugsėjo 30 d. Kretingos raj. 
Kūlupėnų k. Gyvena Kaune. Vedęs, 
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turi dukrą. Profesija - krepšininkas. 
Ūgis 206 cm. Pradėjo treniruotis 1978 
m. Pirmasis treneris - Raimundas 
Sargūnas, dabartinis - Modestas 
Paulauskas.. Daugkartinis Lietuvos 
čempionas

Karnišovas ir K.Krepšininkai - 
Brazdauskis

SERGEJUS JOVAIŠA. Gimė 1954 
m. gruodžio 17 d. Anykščiuose. 
Gyvena - nuolat Kaune, laikinai - 
Hagene (Vokietija). Vedęs, turi dvi 
dukras. Ūgis 195 cm. Pradėjo treni
ruotus 1966 m. Pirmasis treneris - P. 
Kugys, dabartinis - Vladas Garastas. 
1981 ir 1985 m. Europos, 1982 m. 
pasaulio čempionas.

ARTŪRAS KARNIŠOVAS. Gimė’ 
1971 m. balandžio 27 d. Klaipėdoje. 
Gyvena nuolat - Vilniuje, laikinai ■! 
Niu Džersyje (JAV). Nevedęs. Stu
dentas. Ūgis 203 cm. Pirmoji trenerė - 

Danutė Dindaitė, dabartinis - P. J. 
Carlesimo. Seton Hall universiteto' 
krepšinio komandos, užėmusios šį 
sezoną 8 vietą, žaidėjas.

GINTARAS KRAPIKAS. Gimė 
1961 m. liepos 6 d. Kretingoje. 
Gyvena - nuolat Kaune, laikinai - 
Iserlone (Vokietija). Vedęs, turi sūnų 
ir dukrą. Treneris - mokytojas. Ūgis 
197 cm. Pradėjo treniruotis 1971 m. 

Pirmasis treneris - Stasys Ruzgaiia, 
dabartinis - Ronaldas Faizeiis. 1986 
m. Tarpkontinentinės V. Džonso 
taurės laimėtojas, triskart SSSR 
čempionas.

RIMAS KURTINAITIS. Gimė 1960 
m. gegužės 15 d. ir nuoiat gyvena 
Kaune, laikinai - hagene (Vokietija). 
Vedęs, turi dukrą ir sūnų. Profesija - 
sportininkas. Ūgis - 195 cm. Pradėjo 
treniruotis 1970 m. Pirmasis treneris 
E. Nekrašas, dabartinis - Gerdas
Kaminskis. 1985 m. Europos, 1988 m. 

. olimpinis čempionas.
ŠARŪNAS MARČIULIONIS. Gimė 

1964 m. birželio 13 d. Kaune. Gyvena 
nuolat Vilniuje, laikinai - Oklende 

(JAV). Vedęs, turi dukrą. Profesija - 
krepšininkas, diplomuotas žurnalistas. 
Ūgis - 195 cm. Pradėjo treniruotis 
1973 m. Pirmoji trenerė - Ona 
Butautienė, dabartinis - Danas Nel
sonas. 1988 m. olimpinis čempionas, 
vienas geriausių " Golden State War
riors" komandos (NBA) žaidėjų.

ALVYDAS PAZDRAZDIS. Gimė 
1972 m. liepos 20 d. Kretingoje. 
Gyvena Vilniuje. Nevedęs. Pedagogi
nio universiteto studentas. Ūgis - 195 
cm. Pradėjo treniruotis 1981 m. 
Pirmasis treneris -Stasys Ruzgaiia, 
dabartinis - Edvardas Kairys. 1991 ir 
1992 m. Lietuvos vicečempionas.

ARVYDAS SABONIS. Gimė 1964 

m. gruodžio 19 d. ir nuolat gyvena 
Kaune, laikinai - Valjadoiide (Ispani
ja). Vedęs, turi du sūnūs. Profesija - 
krepšininkas. Ūgis 218 cm. Pradėjo 
treniruotis 1973.m. Pirmasis treneris - 
Jurijus Fiodorovas, dabartinis - Vla
das Garastas. 1988 m. olimpinis 
čempionas.

ARŪNAS VISOCKAS. Gimė 1965 
m. gruodžio 7 d. ir nuolat gyvena 
Kaune, laikinai - Vroclave (Lenkija). 
Vedęs, turi sūnų. Profesija - sporti
ninkas. Ūgis - 199 cm. Pradėjo 
treniruotis 1974 m. Pirmasis treneris - 
V. Bandža, dabartinis - J. Kalinovskis. 
1986 m. Tarpkontinentinės V. Džonso 
taurės laimėtojas, 1987 ir 1987 m. 
SSSR čempionas, 1989 m. Universia

OLIMPINIŲ LAIMĖJIMŲ LENTELĖ
A. s. B.Viso A. š. B. Viso

1. N VS 45 38 29 112 30. MAROKAS 1 1 1 3
2. JAV 37 34 35 106 31. BRAZILIJA 1 1 0 2
3. VOKIETIJA 32 21 26 79 32. 1RLANDIJA 1 1 0 2
4. KINIJA 16 22 16 54 33. ETIOPIJA 1 0 2 3
5. KUBA 14 6 11 31 34. ALŽYRAS 1 0 1 2
6. ISPANIJA 13 6 2 21 35. ESTIJA 1 0 1 2
7. VENGRIJA 11 12 7 30 36. LIETUVA 1 0 1 2
8. P. KORĖJA 11 5 12 28 37. ŠVEICARIJA 1 0 0 1
9. PRANCŪZIJA 8 6 16 30 38. JAMAIKA 0 3 1 4
10. AUSTRALIJA 7 9 11 27 39. NIGERIJA 0 3 1 4
11. KANADA 6 4 7 17 40. LATVIJA 0 2 1 3
12. ITALIJA 5 5 8 18 41. AUSTRIJA 0 2 0 2
13. D. BRITANIJA 5 3 12 20 42. NAMIBIJA 0 2 0 2
14. RUMUNIJA 4 5 8 17 43. P. AFRIKA 0 2 0 2
15. ČEKOSLOVAKIJAI 2 1 7 44. BELGIJA 0 1 2 3
16. Š. KORĖJA 4 0 6 10 45. KROATIJA 0 1 2 3
17. JAPONIJA 3 7 11 21 46. IRANAS 0 1 2 3
18. BULGARIJA 3 7 6 16 47. NEPRIKLAUSOM. 0 1 2 3
19. LENKIJA 3 6 10 19 48. IZRAELIS 0 1 1 2
20. OLANDIJA 2 4 7 13 49. MEKSIKA 0 1 0 1
21. KENIJA 2 4 2 8 50. PERU 0 1 0 1
22., NORVEGIJA 2 4 1 7 51. TAIVANIS 0 1 0 1
23. TURKIJA 2 2 2 6 52. MONGOLIJA 0 0 2 2
24. INDONEZIJA 2 2 1 5 53. SLOVĖNIJA 0 0 2 2
25. GRAIKIJA 2 0 0 2 54. ARGENTINA 0 0 1 1
26. ŠVEDIJA 1 7 4 12 55. BAHAMOS 0 0 1 1
27. N.. ZELANDIJA 1 4 5 10 56. KOLUMBIJA 0 0 1 1
28. SUOMIJA 1 2 2 5 57. GANA 0 0 1 1
29. DANIJA J 1 4 6 58. MALAIZIJA 0 0 1 1

ĮSPŪDŽIAI IŠ LIETUVOS
Antanas Laukaitis

ATSISVEIKINAME SU 
OLIMPIEČIAIS

Liepos 15-tą dieną valstybinio 
viešbučio "Draugystė" salėje susirinko 
geroka šimtinė kviestinių svečių 
išlydėti olimpiečius, važiuojančius į 
Barselonos olimpiadą.

Atsisveikinant su olimpiečiais, po kišenpiningių įteikimo, iš kairės: N. 
Savickytė, R. Šigockis (treneris), V. Kidykas, Z. Živatkauskas (masažistas), 
Č. Antanynas, N. Medvedeva, R. Nazarovienė, A. Laukaitis ir T. Nekrošaitė

Puiki banketinė salė buvo labai 
gražiai papuošta, stalai apkrauti' 

įvairiais valgiais ir gėrimais. Olimpie
čiai, pasipuošę savo išeiginėmis uni
formomis, atrodė labai šauniai. Prie 
įėjimo durų stovėjo gana daug civiliai 
apsirengusių, stipraus sudėjimo V. 

dos vicečempionas.
Apie kitų sporto šakų olimpiados 

dalyvius parašysime vėliau.
* * *

Štai kaip atsiliepė apie Lietuvos 
krepšininkus ” Inside Sports" žurnalas 
birželio mėn. numeryje (Glenn Dickey 
str. "Mes turime žaisti drauge"): "Jis 
sako (rašoma apie Marčiulionį), kad 
bet koks medalis, laimėtas Barselono
je, reikš daugiau, negu auksas, 
laimėtas Seule. Šios rungtynės - 
Lietuvos".

Ačiū Jums, Lietuvos sportininkai, 
iškėlę Lietuvos vardą sporto arenoje.

(Ž inios imtos iš " G .k." ‘ir "L. aido" •
Paruošė B. Ž.

Landsbergio apsaugos vyrų ir atidžiai 
tikrino pakvietimus, kad net Pasaulio 
lietuvių bendruomenės pirmininkui Br. 
Nainiui, neturint su savimi pakvieti
mo, atsirado keblumų su įėjimu. 
Pagaliau šiek tiek vėluodamas, ir dar 
kitos apsaugos lydimas, į salę atėjo 
Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas. 
Jį pasitiko sportininkai plojimais. Prie 
mikrofono, drauge su kitais garbės 

svečiais, stovėjau ir aš. Pirmininką jau 
anksčiau buvau kelis kartus sutikęs, 
tad ir dabar, pasisveikinus paklausiau, 
ar žada atvykti į mūsų būsimas. 
Lietuvių dienas? Jis atsakė, kad šiuo 
metu, kai Lietuvos vyriaųsybęję,

Nukelta į 7 psi<
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ĮSPŪDŽIAI IŠ LIETUVOS MUSŲ MIRUSIEJI
Atkelta iš 6 psl.
Parlamente ir pačioje Lietuvoje yra 
tiek daug rūpesčių, tai ir nežino ar 
aplinkybės leis apsilankyti.

V. Landsbergis atrodė labai išvar
gęs, nes atvyko tiesiai iš Parlamento, 
kur tuo metu dar vyko karšti debatai 
dėl naujojo premjero rinkimų. Savo 
sveikinimo kalboje jis pasakė:

- Žaviuosi krepšininkų pasiekimais 
ir jų ryžtu. Šių vyrų pergalė 
simbolizuoja Lietuvos valstybės augi
mą. Jų pavyzdys tegul uždega ir kitus 
olimpiečius. Visiems linkiu kovingos 
dvasios, atsakomybės prieš Lietuvą, 
nes sportininkų rezultatai turi didelę 
prasmę.

Kartusu Lietuvos žymiausiomis atletėmis R. Nazaroviene ir T. Nekrošaite

Kiek vėliau sportininkams ir sve
čiams pasisakė, kad tik Lietuvos 
krepšinis ir rinktinės rungtynių trans
liacijos priverčia jį atsitraukti nuo 
taip įtempti darbo stalo ir leidžia nors 
trumpam pamiršti valstybinius reika
lus.

Oficialių sveikinimų metu kalbėjau 
ir aš, pasvekindamas olimpiečius 
Australijos lietuvių ir sportininkų 
vardu, palinkėdamas jiems geriausios 
sportinės sėkmės Barselonos olimpia
doje. Po sveikinimo įteikiau kišenpi- 
ningius vykstantiems sportininkams, 
kuriuos surinkome Australijoje. Tai 
buvo 8500 australiškų dolerių, paver
tus į Amerikos dolerius išėjo 6350 US 
dolerių. Dar Australijoje mes buvome 
kalbėję, kad Šiuos pinigus duosime tik 
aktyviems sportininkams, tačiau daly
vaujant Olimpinio komiteto prezidiu
mo posėdyje, man buvo pasakyta, kad 
pinigus turėtų gauti visi oficialūs 
asmenys, vykstantys į Barseloną, tad 
iš pradžioje buvusių 35-kių, pasidarė 
51 nas, galiausiai 71-nas asmuo, ir 
aš visiems, su specialiu vardiniu 
ALFAS ir Autralijos lietuvių sporti
ninkų sveikinimu bei linkėjimais 
įteikiau atsisveikinimo metu. Kiek
vienas gavo po 90 amerikoniškų 
dolerių. Gavę šiuos pinigus ir sveiki
nimus, prie manęs priėjo atskirų 
grupių vadovai ir paskiri sportininkai, 
nuoširdžiai dėkodami, ir prašydami jų 
vardu padėkoti visiems Australijos 
lietuviams. Tai buvo visiems didžiau
sias siurprizas, kurį padarėme mes. Gi 
merginos padėkos ženklan, net pabu
čiavo, o tada tai iš karto geriau ir 
lengviau pasidarė. Apie mūsų - 
Australijos lietuvių kišenpiningius 
olimpiečiams, rašė kone visa didžioji 
Lietuvos spauda, - "Lietuvos ai
das", "Lietuvos rytas", "Lietuvos 
sportas", "Kauno diena", "Tiesa", 
"Sportas", "Lietuvos sportas" ir kiti 
provincijos laikraščiai. Buvo paminėta 
ir per radiją bei televiziją.

Be kišenpiningių, dar buvau atve
žęs mūsų sporto leidinių, uniformų, 
ženkliukų ir kt., ką perdaviau 
Vytauto Didžiojo muziejaus sporto 
skyriui. Perdavimo metu, labai drau
giškame subuvime dalyvavo muziejaus 
vedėjas A. Jakštas, LTOK tarybos 

pirmininkas Pr. Majauskas, Studentų 
"Vyčio" pirmininkė L. Kalvaitienė, 
sporto veteranų "Ąžuolo" nariai St. ir 
O. Butautai, Z. Baltrunienė, M. 
Korienė, 1. Taujanskienė, J. Rama
nauskas, E. Volungevičius, K. Pau
lauskas ir kiti. Veteranai sportininkai 
perdavė nuoširdžiausius sveikinimus 
Australijoje esantiems Lietuvos spor
to veteranams, ypatingai sveikindami 
Leoną Baltrūną. Ateityje yra numaty
ta pagyvinti pasaulio .lietuvių vetera
nų tarpusavio bendravimą. Ši vaka
rienė su veteranais praėjo labai 
draugiškoje nuotaikoje-, prisimenant 
jų įspūdingus išgyvenimus ir viską 
palydint gražiomis lietuviškomis dai

nomis. Apie šį dovanų įteikimą, apart 
minėtų laikraščių, dar rašė ir "Res
publika".

PUSĖ ŠIRDIES ESTIJAI 
KITA - LIETUVAI

Jau pernai metais, Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynių metu, teko artimiau 
susipažinti su dabartihe Estijos amba
sadore Lietuvai, Valvi Strikaitiene. 
Jos vyras Viktoras, didelis sporto 
veikėjas,kartu su dukra Viktorija, 
pernai pasitiko mane Estijos sostinėje 
Taline, aprodė Estiją, pasisvečiuojant 
jo žmonos, ambasadorės tėviškėje. Ši 
puiki ir labai inteligentiška moteris, su 
visa šeima dalyvavo Antaninių pie
tuose, suruoštuose sesers, mano 
vardinių proga Kaune.

Liepos pradžioje, Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininkas V. Landsbergis 
priėmė Estijos ambasadorę Valvi, kuri’ 
jam įteikė skiriam uosius Estijos Vy
riausybės raštus. Ji atvyko pasipuošusi 
Estijos tautiniais drabužiais: ilgu, 
tamsiai margu klostytu sijonu, gėlėm 
ir ornamentais išsiuvinėta balta palai
dinuke ir žalia kepuraite. Jos maža
metė gimnazistė, dukra Viktorija, taip 
pat buvo pasipuošusi estiškais tauti
niais drabužiais ir dalyvavo šiose 
iškilmėse.

Estų ambasada yra įsikūrusį gra
žioje Turniškių apylinkėje, o šalia jų 
yra Latvijos ambasada.

Ambasadorės vyrą - Viktorą Stri 
kaitį, gana gerai pažįsta kai kurie 
Australijos lietuviai, nes prieš porą 
metų jis su kitais sporto vadovais 
lankėsi Sydnejuje ir Melbourne.

Ambasadorė Valvi į Lietuvą atvyko 
prieš 30 metų, čia ištekėjo už 
Viktoro. Ji yra baigusi Talino pedago
ginį institutą, o 1963 metais Tartu 
universitete gilino bibliotekininkystės 
ir bibliografijos žinias. Ji greitai 
išmoko lietuvių kalbą, dirbo M. 
Mažvydo bibliotekoje ir pradėjo versti 
lietuvių grožinę literatūrą į estų 
kalbą. Jau yra išvertusi 5 knygas. 
Dukra Viktorija, ypatingai maloni 
mergaitė, kalba gerai estiškai, lietu
viškai ir jau neblogai angliškai. Kaip ir 
mama, ji taip pat pusę savo širdies, 
sakė, atiduosianti Estijai, kitą pusę -

Židinietei
A. + A. Zofijai Paškevičienei

iškeliavus amžinybėn, reiškiame nuoširdžią užuojautą jos vyrui, 
židiniečiui Viktorui Paškevičiui, dukroms Nijolei, Marijai, sūnui 
Gediminui, žentams, marčiai ir visiems anūkams.

Ilsėkis ramybėje, miela sese Zofija.
G.L.S. židinio vadovybė 

ir visi židiniečiai

Lietuvai. Kaip visa Lietuva,taip ir aš 
asmeniškai, linkiu šiai puikiai moteriai 

ambasadorei, kuo geriausios sėkmės 
jos naujame, diplomatiniame darbe.

ĮGULOS (SOBORO) BAŽNYČIA

Kas gi iš buvusių kauniečių nežino 
Laisvės alėjos pradžioje stovinčios 
baltos, apvalios formos įgulos bažny
čios. Prieš mėnesį, laiko ji oficialiai 
buvo perleista vadovauti naujam 
klebonui, kun. Ričardui Mikutavičiui. 
Okupacijos metais joje buvo .įrengta 
Skulptūros ir vitražo galerija. Atida
vus šią bažnyčią, viduje vaizdas buvo 
pasibaisėtinas. Išdaužytos sienos, nu- 
trupėjęs tinkas, aplaužytos medinės 
dalys ir pan. Naujasis klebonas net 
nusistebėjęs spaudai pasakė, kad jis 
nesuprantąs, kaip buvusi kultūringa 
įstaiga vidų paliko tokiame baisiame 
stovyje. Tačiau šio legendinio kunigo 
ta betvarkė visai neatbaidė. Jis yra 
poetas, menininkas, nuostabus pa
mokslininkas ir auksinės širdies žmo
gus. Prieš tai atstatė ir išpuošė 
Tytuvėnų ir Kauno - Vytauto 
bažnyčias, pats kartu dirbdamas 'su 
darbininkais.

' Dėl jo iškėlimo iš Vytauto bažny
čios, "labai buvo sujaudinti Kauno 
žmonės ir net netikintieji. Jie rašė 
protesto raštus vyskupui ir pačiam 
kardinolui. Vytauto bažnyčią atidavė 
pranciškonams, o jį perkėlė į šią, 
nuniokotą ir apleistą Kauno įgulos 
bažnyčią. Kunigas nenusiminė ir 
tuojau pradėjo atstatymo darbus. 
Viduje norima įrengti 4 koplyčias, 
nors dabar, kaip pasakė kunigas, 
.bažnyčioje nėra net liturginių indų ir 
Švenčiausias laikomas molinukyje, 
padovanotame "Jesios" bendrovės, 
kuri prie to dar pridėjo gražią sumą 
pinigų. Paskelbus pinigų vajų, au
kos pradėjo plaukti ne tik iš eilinių 
žmonių, bet ir iš bankų, savivaldybių, 
verslininkų ir kt. Kartu su kunigu 
Mikutavičium, į jo naująją bažnyčią 
atėjo buvęs Vytauto bažnyčios Jauni
mo choras, Kauno valstybinis choras, 
Berniukų choras ir naujai susidaręs 
Parapijiečių choras.

Po atidarymo iškilmių, kuriose 
dalyvavo Lietuvos kariuomenės dali
niai, pasirinkę šią bažnyčią savąja, 
prasidėjo didelis atstatymo darbas. 
Daugelis meistrų dirba be atlyginimo, 
o šalia esanti ".Lietuviškų patiekalų" 
valgykla visus darbininkus maitina 
nemokamai.

Šis, legendiniu tapęs, kunigas Ri
čardas Mikutavičius, neseniai išleistos 
savo poezijos knygos "Šviesos spal
vos" honorarą 30 tūkst.rublių paskyrė 
bažnyčios atstatymui.

Ne vien tik poetas ar meno gerbėjas 
yra iškilusis kunigas Ričardas. Dabar 
Lietuvoje esant krepšinio ir olimpia
dos karštligei, per Lietuvos televiziją 
yra rodoma serija Lietuvos krepšino 
veretanų rungtynių. Nuotabą kelia 
tai, kad kunigas Mikutavičius randa 
laiko prisidėti prie jo mėgiamo 
krepšinio, būdamas tų serijų komen
tatoriumi ir savo gražiu poetišku 

žodžiu papildydamas tas puikias 
laidas.

Labai gerai menu ir aš, kaip mokslo 
metų pradžioje musų IV - ji Kauno 
gimnazija eidavome į pamaldas šioje 
bažnyčioje. Apsilankęs šioje, man 
artimoje bizantiško stiliaus bažnyčio
je, kuri vadovaujama tokio energingo 
kunigo, tikriausiai, taps viena iš 
pagrindinių ir labiausiai mėgstamų 
Kauno šventovių, palikau auką ir 
tegaliu palinkėti šiam mielam kunigui 
nepavargti ir išpildyti savo pasiryžimą 
iki galo, o žmonės jam tikrai padės.

KAIMO OLIMPIADA

Nors dabar buvę valstybiai ūkiai 
yra beveik visi panaikinti, tačiau 
žemės ūkio mokyklos, institutai dar 
veikia, tad jie kartu su atskirų ūkių ir 
bendrovių sportininkais ir "Žalgirio" 
draugija, šiais metais surengė "Kaimo 
olimpiadą" . Ji vyko Elektrėnų mieste
lyje, kuris tiekia elektros energiją 
Vilniui, Kaunui ir Lietuvai. Olimpia
doje dalyvavo apie 300 sportininkų. 
Buvo varžomasi krepšinyje, tinklinyje, 
futbole, virvės traukime, dvipūdžių 
kilnojime, žvejyboje ir, dabar labai 
pępųliarėjančiame, "bočių sporte". 
Tai italų sugalvotas žaidimas, panašus 
į Australijoje turimą "bowles" rutulių 
stumdymą, tik ne ant žolės, o 
specialioje aikštelėje.

Šventę atidarė "Žalgirio" draugijos 
pirmininkas V. Nėnius, o pati Šventė 
praėjo labai gražioje, draugiškoje 
aplinkoje. Turėjau ir aš tarti žodį 
Australijos sportininkų vardu, už ką 
buvau apdovanotas speciąjia juosta. 
Panaši šventė pernai vyko Jurbarke. 
Šiemet šventėje dalyvavo vien vyrų 
komandos, merginos, matyt, pabėgo iš 
kaimų į miestus.

BE GOLFO NEGALIU GYVENTI

Sydnejaus lietuvių klubo pirminin
kas J. Karpavičius pasisakė spaudai, 
kad Lietuvoje jis negalėtų gyventi 
vien dėl to, kad čia nežaidžiamas 
golfas... O aš manau, jeigu čia būtų jo 
anūkės, tai jis tikrai jais pakeistų į 
golfą ir mielai gertų šiltą alutį ir 
valgytų cepelinus...

Dviratininkių 81 km. lenktynėse 
tarp 50 dalyvių, A. Zagorska finišavo 
14-ta, L. Zilporytė 18-ta, D. Čepe- 
lienė 20-ta.

*
Boksininkas V. Karpačiauskas įvei

kė buvusį SSSR čempioną A. Pestria- 
jevą (NVS). (

*
Lietuvos šiuolaikinės pehkiakovės 
komanda buvo antra plaukimo var
žybose, jos narys G. Staškevičius - 
pirmas. "G k "
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SYDNĖJUJE 
pranešimas

LIETUVOS POLITINĖ IR ŪKINĖ 
KRIZĖ

Rugpjūčio 23 d., sekmadieni, 3 vai. 
p.p. Lietuvių klube Bankstowne, bus 
rodoma Vilniaus televizijos pagaminta 
vaizdajuostė, liečianti žemiau mini
mas ir kitas problemas:

1. J. P. Kedžio ir Pasaulio ALB pirm. 
B. Nainio pasisakymai dėl politikos 
Lietuvoje.

2. iškilminga Lietuvos Kesp. sava
norių priesaika.

3. Lietuvos Kesp. Geležinio vilko 
armijos paradas ir priesaika.

4. Mindaugo karūnacijos iškilmių 
minėjimas.

5. Lietuvos kariuomenė ir Sauliai.
6. Naujojo ministro pirmininko A. 

Abišalos rinkimai Parlamente, jo 
priesaika ir kalba.

Šalia anksčiau minėtos vaizdajuos
tės rodymo, bus padaryta apžvalga 
apie artėjančius rinkimus, politines 
partijas, sausros nusiaubtą žemės ūkį, 
pasikalbėjimas su parlamentarais: 
prel. A. Svarinsku, B. Gajausku, AT 
pirmininku V. Landsbergiu bei Sąju 
džio pirmininku Tumeliu. Norintieji 
galės gauti informaciją apie sugrįžimą 
nuolatinai apsigyventi Lietuvoje, arba 
įsigyti turtą investiciją, bet kurioje 
srityje.

Visi .suinteresuoti kviečiami arsi 
lankyti! įėjimas veltui.

Dėl papildomos informacijos skam
binti J. Kedžiui tel. 630 2309, arba A. 
Giniūnui 639 6064.

A. G in tunas 
Jungtinio baltų k-to atstovas NSW

PRANEŠIMAS
METINIS SUSIRINKIMAS

Sydnėjaus lietuvių moterų sociali
nės globos draugijos metinis susirinki
mas įvyks š. m. rugpjūčio mėn. 23 
dieną, 2 vai. p.p. Lietuvių namuose, 
Bankscowne

Kviečiame visas Draugijos nares ir 
prijaučiančias kuo skaitiingiau daly
vauti". Bus renkamas nario mokestis, 
priimamos naujos nares.

Po susirinkimo pavaišinsime kavute 
ir pyragais.

Syonejaus lietuvių moterų soc. globos 
draugijos valdyba

PADĖKA
Sidnėjaus Lietuvių klubo valdyba 
nuoširdžiai dėkoja atostogų metu 
pakeitusiems klubo valdybos narius, 
gerb.. Vytautui Bukevičiui, Algiui 
Dudaičiui ir Stasiui Skoruliui.

Nuoširdus ačiū!
Klubo valdyba

PAGALBA LIETUVAI
Fondui "Pagalba Lietuvai", per 

Sydnėjaus Apylinkės valdybą aukojo: 
100 dolerių » A. Prašmutas. 
90 dolerių - S. Radzevičius.

Nuoširdžiai dėkojame aukojusiems 
Lietuvai.

Sydnėjaus Apylinkės valdyba

MELBOURNE
PRANEŠIMAS

Visi kviečiami į konferenciją "The 
Demise of Communism: The Roie of 
the Diasporas" kuri įvyks rugsėjo 
mėn. 5 dieną (šeštadienį) nuo 9.30 vai. 
ryto iki 4.45 vai. po pietų^La Trobe 
University, School of Social Sciences, 
Room 330. Kalbėtojai bus Dr. Paulius 
Kabaila ir p. Gabrys Žemkalnis 
(Melbourne Lithuanian Community), 
Prof. Michael Lawriwsky ir p. Peter 
Schmigel (Australian Federation of 

Ukrainian Organisations) ir Dr. Jan 
Pakulski ir Prof. Andrew Ehrenkreutz 
(Australian institute of Polish 
Affairs).

Dr. Paulius Kabaila

TAUTIEČIAMS
KELIAUJANTIEMS Į LIETUVĄ

IŠNUOMOJAMAS BUTAS KAUNE

Išnuomoju butą atvykstantiems į 
Lietuvą užsienio tautiečiams. 
Adresas: Vanda Čėsnienė, Laisvės 
Alėja - Maironio g-vė 77/15 bt.12 
(1V aukštas). 
3000 Kaunas, tel. 222 413.

PRANEŠIMAS
KLAIPĖDOS VYTAUTO DIDŽIOJO 
GIMNAZIJOS 70 - MEČIO VAIZDA
JUOSTĖS

Kaip buvau pranešąs anksčiau, 
Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazi
ja, gegužės mėn. atšventė savo 70- 
ties metų sukaktį.

Minėjimą filmavo "TV Balticum" ir 
dabar siūlo 2 vai. 45 min. vaizdąjuos- 
tę, kurios kaina 85 US doleriai.

Liepos mėn. Klaipėdos miestas 
šventė 740 metų sukaktį. "TV 
Balticum" filmavo visas iškilmes, 
kurios truko visą savaitę.

Šitos juostos kaina dar nežinoma.
Norintieji užsisakyti juostas, gali 

kreiptis j: Andrių Juškevičių, TV 
Balticum Klaipėda 5800, Turgaus g 
vė 10/4, arba .per mane: Vincas 
Bakaitis, 42 Slatyer Avė. Bundali 
4217, Gold Coast. Tei. 075 97 1235.

mM. p.“ administracijos pranešimas
Ne vienas musų užsakome "Musų Pastogę" savo artimiesiems ar 

i bičiuliams Lietuvoje ir kituose kraštuose.
'[ Siekdama išvengti galimų nesklandumų, administracija prašo: aiškiai
!1 nufrodyti kuriam lakui laikraštis prenumeruojamas ir ką daryti,
11 prenumeratos laikui pasibaigus.
<[ Neturėdama aiškių nurodymų ir pasibaigus apmokėtos prenumeratos
i1 laikui, administracija ir toliau tęs laikraščio siuntimą, o sąskaitą už

' pratęstą siuntimo laiką, pasiųs užsakiusiajam laikraštį.
' Prenumeratos kainos užjūriuose šiuo metu yra:

Paprastu paštu - S 45.00.
Oro paštu (išskyrus N. Zelandiją) $ 70.00.
Oro paštu N. Zelandijoje - $ 65.00.

i Nuo 1993 m. sausio 1 u. keisis prenumeratos kainos.

r "MP" administracija
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! SYDNĖJAUS LIETUVIŲ
! NAMUOSE
I 16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel 708 1414

—J RINKIMAI (KLUBO VALDYBĄ
| Siūlymai į klubo direktorius turi būti grąžinti į Lietuvių Klubo 

raštinę nevėliau, kaip iki rugpjūčio 28 dienos.

Siūlymų formas galima gauti klubo raštinėje.
|----------------------------------------------------------------------------------------------

I METINIS KLUBO BALIUS
l

įvyks šeštadienį, rugsėjo 26 d., 8.00 vai. p. p.
I--------------------------------------------------------------------------

Sekantis
! TURGUS

įvyks sekmadienį, rugpjūčio 30 d., 2.30 vai. p. p.

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I 
I 
I 
I 
I 
I

j EASTERN EUROPE KELIONIŲ BIURAS !
į METAI SKIRTI VILNIAUS LANKYMUI '
* J

Esant labai žemoms oro kelionių kainoms, 1992-ji yra metai, kuriais | 
| tikslinga aplankyti Lietuvą arba pasikviesti gimines, draugus, kad *
* apsilankytų Australijoje. <

* VILNIUS, SPECIALIAI LUFTHANSA - geriausia oro linija | 
| tiesioginiai į Vilnių - 1,860 dolerių ten ir atgal. Nuostabi vertė... kitas *

pasirinkimas vykti SAS, FINN Al R lėktuvais.
I * ATSIK V1ESK1TE GIMINES ( AUSTRALIJĄ. Giminės gali jus | 

aplankyti Kalėdų metu; kelionė iš Maskvos 1750 dolerių ten ir atgal. * 
Emigranto bilietas 930 dolerių (į vieną pusę); specialus viršsvorinio ’

I bagažo mokestis. |
j * SPECIALI KELIONĖ APLINK PASAULį, įskaitant Kanadą arba ’

JAV į jūsų lankomų vietų sąrašą. ;
Geriausių kainų bilietai... |

| Skambinkite dėl smulkesnės informacijos.
* BUTAI - KAMBARĮ Ai— VIEŠBUČIAI - jūsų paslaugoms Lietuvoje. ;

J Galimas automašinų nuomavimas. |
| * KITI PATARNAVIMAI: sveikatos draudimas jūsų svečiams *

Australijoje; maisto siuntiniai; viršsvoriniam bagažui spec, kainos, jo jj
I paėmimas iš namų. |

Sydnėjuje kreipkitės į: Rosą arba BarboraJ02) 262 1144 (galima ir ' 
šeštadieniais 9-12 vai.) SYDNEY: 75 King Street (City).

Melbourne kreipkitės į: Vicki arba Lubą (03) 600 0299 (galima ir |
šeštadieniais 9-12 vai.) MELBOURNE: 343 Little Collins St. ’

Brisbanėje kreipkitės į: Ray - (07) 229 0716. J
BRISBANE: 131 Elizabeth St. City. j

i EASTERN EUROPE TRAVEL !

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

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

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

Australijos Lietuvių Fondo Valdyba

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

Published by the Lithuanian Community Publishing Society Ltd. 
Leidėjas Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P. O. Box 550 Bankstown N. S. W. 2200 
Redaktorius Bronius Žalys. Redakcijos ir administracijos telefonas (02) 790 3233
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. 

Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
Prenumerata metams $ 35 Užsienyje paprastu paštu $ 45 N. Zelandijoje oro paštu $ 65 

Užsienyje oro paštu $ 70
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