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LIETUVOS SAVAITĖS APŽVALGA
V. LANDSBERGIO TV INTERVIU

1992 m. rugpjūčio 16 dieną Lietuvos 
spaudoje buvo išspausdintas Lietuvos 
Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininko V. Landsbergio interviu su 
televizijos žurnalistu Č. Iškausku. 
Skaitant interviu akivaizdu, kad 
žurnalistas Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininkui kėlė aktualius Lietuvos 
gyvenimo klausimus ir todėl Lietuvos 
Parlamento vadovo atsakymai įdomus 
visiems lietuviams. Pateikiame ištrau
kas iš minėto interviu.

Č.l. Jūs dalyvavote nedideliame 
Lietuvos savanorių parade. Kokias 
mintis Jums kelia ši šventė prieš 
savanorių susirinkimą?

V.L. Daug ką primena. Primena 
nelengvą Savanoriškos krašto apsau
gos tarnybos kūrimąsi, įstatymo 
rengimą ir priėmimą, ir, žinoma, 
pradžią - tuos savanorius, kurie 
pasirodė Aukščiausiojoje Taryboje, 
buvo pasiryžę ją ginti labai menkais 
ginklais, savo krūtinėmis, savo širdi
mis uždengti Lietuvos valdžią ir 
Lietuvos nepriklausomybę nuo pasi
kėsinimų, ypač sunkiausiomis praėju
sių metų sausio dienomis. Tada 
davėme priesaiką kartu su savano
riais, kai kurie deputatai ir aš ten 
buvau. O šiandien tai musų apsauga, 
valstybės apsauga, žmonių apsauga, 
gynybinė atrama bet kurios ginkluotos 
ar karinės prievartos atveju, ir štai 
matome, kiek daug sunkumų yra 
siekiant, kad svetima kariuomenė 
būtų išvesta iš Lietuvos ir kokioje 
padėtyje ta šalis, kuri turi išvesti savo 
kariuomenę. Jos valdžia dar yra 
pakankamai draugiška Lietuvai ar 
bent nori normalių santykių, tačiau 
nėra labai tvirta. Grėsmingų balsų iš 
ten girdisi vis daugiau, yra ir atvirų 
kvietimų atkurti carų imperiją iki 
Baltijos jūros. Todėl mes turime būti 
pasiruošę viskam ir pasiryžę viskam. 
Štai tie vyrai ir įkūnija Lietuvos 
pasirengimą ir pasiryžimą.

Č.l. Savaime suprantama, kad šie 
savanorių būriai negali prilygti Rusi
jos karinei armadai, kuri tebėra 
Lietuvoje. Šią savaitę ir buvo pagrin
dinė mūsų pokalbių tema, tokia 
jaudinanti, - derybos su Rusijos 
delegacija. Kokie tų derybų rezulta
tai ir ką Jūs manote apie tolimesnę jų 
perspektyvą?

V. L. Pagrindinis derybų rezultatas 
yra tas, kad prasidėjo derybos. 
Anksčiau buvo tik vilkinimas ir 
derybų vengimas. Dabar jau yra ne tik 
mūsų pasiūlymai ir musų pateiktas 
išvedimo tvarkaraštis, bet ir Rusija 
pateikė tam tikrus savo pasiūlymus. 
Kai kurie iš jų Maskvoje skambėjo 
beveik reikalavimų ir sąlygų forma. 
Bet šitas atspalvis, man atrodo, jau 
yra sureguliuotas. Mes labai aiškiai 
pasakėm, kad jokių sąlygų Lietuvai 
negali būti keliama. Kariuomenė turi 
būti išvesta besąlygiškai. Dabar yra 
diskutuojama dėl išvedimo terminų ir 
tam tikros tvarkos. Rusijos pusė 
mano, kad ji žengė žingsnį pirmyn, 

savo siūlomus terminus prie 

Lietuvos reikalavimo. Tai iš tikrųjų 
yra žingsnis pirmyn, bet tiktai pirmas.

Č.l. Taip, Rusijos kariuomenės 
veiksmai - štai visai nesenas šimto 
Rusijos kareivių permetimas iš Latvi
jos į Lietuvą roao, kad jos pozicijos 
nėra taikios?

V. L. Mums visą laiką yra iškilęs 
klausimas, taip pat jis, matyt, ir 
pasaulio opinijai yra iškeliamas - 
spėlioti, ką reiškia vieni kitiems 
įprieštaraujanrys veiksmai, lyg čia 
tariamasi dėl kariuomenės išvedimo ir 
sutinkama, iš Rusijos pusės, kad naujų 
dalinių į Lietuvą negali būti įvesta, ir 
kitą dieną - prašom - desantas 
malūnsparniais į karinę bazę, į 
Aleksotą prie Kauno. Kas tai yra? 
Demonstravimas, kad Rusijoje ne 
viena valdžią ir ne viena politika, ar 
tam tikras žaidimas: su paspaudimu, 
su pagąsdinimu, kad kariuomenė gali 
būti nepavaldi Rusijos vadovybei? 
Žinoma, tokie atspalviai, tokie pagąs
dinimai mus ragina tuo labiau būti 
pasiruošusiais visokiems, tariamai ne
pavaldžių dalinių veiksmams.

Č. I. Mūsų politinis gyvenimas šią 
savaitę, matyt, papuolė į štilį, 
ramybės periodą prieš rinkimų į Seimą 
artėjimą. Sakykit, kaip Jūs charakte- 
rizuotumėt šią tokią atokvėpio situ
aciją, nors tas atokvėpis - ne visur, ne 
visuose lygmenyse?

V. L. Atokvėpis gal todėl, kad 
neposėdžiauja Aukščiausioji Taryba. 
Tie posėdžiai buvo labai įtempti, 
būdavo transliuojami, o tai veikė, 
matyt, ir visuomenės nuotaikas. 
Žmones ir jaudino, ir erzino, ir pykdė. 
Šiuo atžvilgiu tarytum ramiau. Bet 
pasklaidęs spaudą matai, kad rinkimų 
kampanija prasideda. Ir bus, matyt, 
arši, nevengs ir nelabai tinkamų 
dalykų.

Č. I. Rinkimų kampanija, jau 
matau, bus nukreipta ir prieš Jus, kaip 
besibolotiruojantį į Seimą. Aš turiu 
omenyje vadinamą Klimaičio bylą.

V. L. Klimaičio byla mane mažai 
liečia. Čia yra kitų dalykų, gana 
įdomių, jeigu jau palietėm šį klausimą. 
Būtent, kad partija, kuriai priklauso 
Klimaitis, ir į kurios vadovybę jis 
įeina, nepaskelbė jokio tyrimo, tuo 
labiau neatsiribojo nuo Klimaičio, o 
įkūrė komitetą jam ginti.

Č.l. Na, komitetų Lietuvos istori
joje nemažai turėjome...

V. L. Čia irgi, žinoma, savotiškas 
komitetas, bet žmonės stebisi, kai 
kurie pasišneka: nejaugi šita partija 
nebijo kompromitacijos, kad užima 
tokią poziciją? Man rodos, šiuo 
požiūriu gana įdomus atvejis. Matyt, 
LDDP yra įsitikinusi, kad ištikimi 
partijos kariai balsuos bet kuriuo 
atveju taip, kaip bus pasakyta, o 
kokių nors naujų simpatikų, kurie 
galėtų suabejoti, pavyzdžiui, dėl 
Klimaičio veiklos ir jo buvimo tos 
partijos vadovybėje, kurie nebalsuotų 
už partiją, kuriai vadovauja Klimaitis, 
tai tokių simpatikų ji gal neigtai daug 
tikisi. Be kita ko, perpasakoti?
nors nugirstus dalykus, ka 
visai geroje padėtyje atsic

GRAŽUSIS PAŽAISLIO VIENUOLYNAS. Nuotrauka A. Žukausko

pakankamai objektyvus laikraštis. 
Taip yra atsitikę su "Lietuvos rytu". 
Šia proga verta būtų pasakyti 
žmonėms, kad jie nebūtų klaidinami 
jokių pokalbių ar gandų: ne tiktai aš 
neturėjau nieko bendro su tuo 
suėmimu, bet ir Aukščiausiosios 
Tarybos apsaugos skyrius jame neda
lyvavo.

Č. 1. Daug dar yra tokių politinių 
niuansų mūsų gyvenime, bet vis dėlto 
aš manau, kad šį kartą kalbėdamasis 
su Jumis išgausiu pasižadėjimą, kad 
Jūs vis dėlto einate atostogų?

V. L. Norėčiau, nors pripratau būti 
be atostogų. Bet, žinoma, reikia. 
Kartais jaučiu, kad reikia. Kokią 
savaitę gal pavyks pailsėti, nors 
palaikysiu ryšį su Vilnium. Čiadieka 
kai kurie Aukščiausiosios Tarybos 
pareigūnai, matysimės gal ir su Jumis, 
su televizijos žiūrovais.

Č. I. Ačiū. Gero poilsio.

"Mūsų Pastogės" skaitytojams ne
reikia aiškinti apie Vytautą Lands
bergį - jis visiems gerai žinomas. 
Žurnalistas Čėslovas Iškauskas daž
nai rašo " Lietuvos ryte". Tai dienraš
tis, kuris anksčiau vadinosi "Komjau
nimo tiesa", o dabar yra vienas iš 
labiausiai skaitomų laikraščių Lietu
voje.

NAUJAS ’ SAUGUMO

Pra® - Pastogės" nu

meryje jau buvo rašyta? kad paskirtas 
naujas Lietuvos saugumo vadovas. 
Apie tai pranešė ir Lietuvos Respub
likos užsienio reikalų ministerija. 
Rugpjūčio 12 dieną paskirtas naujas 
Lietuvos saugumo tarnybos generali
nis direktorius Petras Plumpa. Lietu
vos saugumo tarnybos direktoriaus 
pavaduotoju paskirtas Kostas Micke
vičius.

P. Plumpa generalinio saugumo 
tarnybos direktoriaus pareigas perima 
iš parlamentinės komisijos KGB veik
lai Lietuvoje tirti pirmininko, saugu
mo direktoriaus Balio Gajausko. 
Anksčiau šiai tarnybai vadovavo 
buvęs ministro pirmininko pavaduoto
jas Zigmas Vaišvila.

Remiantis "Lietuvos ryto" infor
macija, Petras Plumpa gimė 1939 
metais ir pastaruoju metu dirbo Kauno 
švietimo skyriaus’ inpektoriumi. So
vietmečio laikais P. Plumpa leido 
"Lietuvos katalikų bažnyčios kroni
ką", du kartus sėdėjo kalėjime.

Lietuvos Respublikos ministras pir
mininkas A. Abišala, siūlydamas P. 
Plumpą į saugumo vadovo postą, 
apibūdino jį, kaip gerai išmanantį 
"saugumo virtuvę", plačios dvasios ir 
labai liberalų žmogų. Ministro pirmi
ninko žodžiais, jis tapsiąs geriausiu 
saugumo vadu Europoje.

Petras Plumpa vedęs, augina tris 
vaikus, šeima gyveno Kulautuvoje.
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Atvykęs į Vilnių ir neturėdamas buto, 
P. Plumpa laikinai apsistojo monsin
joro A. Svarinsko namuose.

■ PASAULIO LIETUVI AI 
SUSIRLNKO BIRŠTONE

Rugjučio 17 - ąją Birštone prasidė- 
. jo studijų. savaitė - konferencija 

" Lietuva - išeivija: ryšiai ir’neišnau
dotos galimybės”, į kūriąsuvažiavo 
apie 100 išeivijos atstovų iš viso 

_ pasaulio, r i . <
£ •• Atidarydamas konferenciją, Aukš-
•;$^čiausiosios Tarybos deputatas S.

Kropas kalbėjo, kaa tautiečiai dažnai 
. patiria kartėlį ir nusivylimą Lietuvos 

pozicija išeivijos atž^jgiu,. todėl ši 
konferencija* yra puikt ^galimybė' 
visiems išdėstyti savo rupesnius ir 
viltis.

Aukščiausiosios Tarybos pirmininko 
pavaduotojas B. Kuzmickas perskaitė 
V. Landsbergio sveikinimo laišką 
konferencijos dalyviams. Rytiniame 
posėdyje kalbėjo JA V išeivijos atsto
vai. Apie tai, kas sieja ir skiria 
išeivijos ir gimtinės lietuvius, apie 
tarpusavio bendradarbiavimą bei su

PRANEŠIMAS
Lietuvoje įvykstančių rinkimų į seimą ir naujos 

konstitucijos klausimu.
Kaip žinome, spalio 25 dieną įvyks 

rinkimai į Lietuvos Respublikos Sei
mą. Tuo pačiu metu turėtų įvykti ir 
balsavimas dėl naujos konstitucijos, 
žirio'riia,’ *jeE! kaip 'tikrm^šiįl;''paVyk§: 
paruošti konstitucijos projektą.

Balsavime gali1 dalyvauti Lietuvos 
Respublikos piliečiai; įskaitant ir 
gyvenančius Australijoje, jeigu jie yra 

W^&bm°Wečio 
pažymėjimą. Apie balsavimo sistemą, 
kuri yra gana savotiška, dar bus 
aiškinama plačiau. Rašant suglaustai, 
būtiha bažymė&^kad 'iŠ vf^j'Šęiiįią'' 
renkami 141 Seimo nariai - deputatai. 
Visa Lietuva bus padalinta į 71 - ną 
rinkiminę apylinkę. Iš, kiekvienos 
apylinkės.bus renkamas vienas depu
tatas. Be to, bus taip pat balsuojama

• už kandidatuojančias partijas ar 
atitinkamai užsiregistravusias organi- 
zacijas. Jei organizacija surenka bent 
48 procentus balsų, iš jos sąrašo 
deputatais tampa tam tikras skaičius 
asmenų. Iš sąrašo išrinktų deputatų 

'■ skaičius proporcingas surinktų balsų 
skaičiui.

Nors įstatymas nebuvo atsiųstas 
konsulatui, tačiau jis buvo paskelbtas 
spaudoje. Pagal šį paskubomis sureda
guotą naują balsavimo įstatymą, 
užsienyje gyveną piliečiai turėtų 
balsuoti už kandidatus toje apylinkė
je, kurioje jie gyveno prieš pat 

Db pasauliai: 

atoalogaqjaiiti soti 

rE&mpa ir *taioa 

alkaa< iMHaRhĮ 
ii karo m atmins 

Boantfoa.
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kurtus stereotipus pasakojo, ja V lietu
vių bendruomenės narė, rašytoja A. 
Balašaitienė. JAV lietuvių bendruo
menės Krašto valdybos pirmininkas V. 
Miciūnas supažindino su JAV išeivijos 
istorija, aptarė jos pasiskirstymą 
pagal požiūrį į tėvynę okupacijos 
metais bei išeivijos situaciją Lietuvai 
atgavus nepriklausomybę, išeivijos 
santykių . su Lietuva perspektyvas 
svarstė JAV lietuviu bendruomenės 
narys dr. A. Butkus. Konferencija 
vyks visą, savaitę.

Rašančiam šias eilutes sunku su- . 
prasti, kodėl išeivijos lietuvių (PLB) 
seimas posėdžiauja JAV, Čikagos 
priemiestyje L e monte, kai būtų ir 
geriau, ir įdomtaūy ir pigiau susitikti ■■ 
IMetttvojeį'-.ktld i?' tokiame Birštone. 
Ryšiai ‘ su Lietuva turėtų rūpėti, ir 
manau, kad rupf, kiekvienam susipra
tusiam išeivijos lietuviui. Negi tuos 
ryšius geriau puoselėti iš tolo, iš 
Čikagos? Būtų įdomu žinoti, ar toje 
konferencijoje Birštone buvo repre
zentuojama Australijos lietuvių ben
druomenė. Spaudai paruošė 

dr. A. Kabaila
Canberra, 1992.08.20

išvykimą iš Lietuvos. Ryšium su tuo 
sprendimu, iškyla visa eilė praktiškų 
kliūčių. Kai kurie piliečiai iš visi nėra 
išvykę, ; iš_ .Lijętųvos..., nes jie gimė 
užsienyje, pavyzdžiui pabėgėlių sto
vyklose. Be to, daugeliu atvejų bus 
sunku nustatyti, kokioje balsavimo 
apylinkėje seniau buvusi vietovė 
puikia ūso- .-.pasikeitė- vietovių; y ardai, 
iš viso išnyko daug vienkiemių. 0 gal 
ir pavyks surasti balsavimo apylinkę, 
kaip gali balsuojantis per trumpą laiką 
sužinoti apie ten bęsibolotiruojančius 
(iŠštatančius sayokandiidatUrąj asme
nis? Taip pat ir* pati balsavimo 
procedūra tampa nepaprastai kompli
kuota: būtų 72 skirtingos balsavimo 
kortelės. Jas visas reikėtų atskirai- 
skąičiuoti, sudaryti atskirus protoko- 
ius, ..... -
..Antra vertus, proporciniame balsa

vime už organizacijų pateiktus kandi
datų sąrašus, nebūtų tokių neįveikia
mų sunkumų. Visi piliečiai, ar jie būtų 
gimę pabėgėlių stovyklose, ar išvykę 
iš bet- kurios Lietuvos vietovės, 

Australijoje turėtų gedėti balsuoti 
vienodomis teisėmis. Ir apie kandida
tus į Seimo deputatus butų daugiau 
žinoma, nes būtų tik vienas sąrašas. 
Tad tikimasi, kad proporcinį balsavi
mą pavyks pravesti sėkmingai ir 
operatyviai, tais pačiais pagrindais, 
kaip ir balsavimas į abu praėjusius

£§fexvn AUSTRALUOS LIETUVIŲ 
DIENOS

"Dievas musų prieglauda ir stipry
bė!” Daug amžių skambėjo ši psalmės 
giesmė musų Tėvynės bažnyčiose - 
ypač Tautai ar Valstybei grėsmingo
mis dienomis. Tas gilus tikėjimas, tarsi 
atramos uola, daug kartų išvedė musų 
tautą į pergalę, , kaip .tai akivaizdžiai 
matome paskutinėje, 50 metų trukų- 
sioje.kovoje prieš ateizmo vergiją, o 
čia, musų ilgoje tremtyje, lietuviškos 
pamaldos ir giesmės gaivino musų, 
širdis, kėlė dvasią.

Nenuostabu, kaa visas didžiąsias 
šventes ar iškilmingus renginius, 
pradėdavome kuo iškilmingesnėmis 
pamaldomis. Todėl ir šių metų 
Lietuvių dienų metu Sydnėjuje, gruo
džio mėn. 27 dieną, sekmadieni, 1 vai. 
p. p., vyks iškilmingos pamaldos St. 
Marys katedroje. Jas atnašaus Jo

ALD IŠKILMINGOS PAMALDOS 
SYDNEJUJE

Eminencija Australijos kadinolas, Sy- 
dnėjaus arkivyskupas Edward Clancy, 
kuns 1991 m. sausio 19 d. toje pačioje 
katedroje aukojo šv. Mišias už musų 
sausio 13 d. žuvusius didvyrius, tarė 
mums ir kankinių tėvynei viltingus 
paguodos žodžius.

Su JE šv. Mišias koncelebruos ir 
lietuviai kapelionai, o pamaldose 
giesmes giedos Sydnėjaus lietuvių 
choras, "Sutartinė" ir solistė Zigaity- 
tė - Hurba.

Tad maloniai kviečiame visus Syd
nėjaus lietuvius, atvykusius svečius, 
vįsąs organizacijas su savo vėliavo
mis, uniformomis,- kuo daugiau su 
mums brangiais tautiniais rūbais. 
Kviečiame kuo daugiau sportuojančio
jaunimo, kūjis po šių pamaldų turės 

ąj^ryĮDaa^ląųj.,; Ž-S.1
Tegul musų visų, kurie tik pajėgsi

me, gausus dalyvavimas bei nuošir
džios maldos ir giesmės, išreiškia 
padėką Apvaizdai už laisvės atgavimo 

referendumus. Dėl tiesioginio balsa
vimo dėsime pastangas, kad ir jame 
butų galima balsuoti, tačiau iš 
praėjusių balsavimų patirties galima 
labai abejoti, kad tokios pastangos bus 
sėkmingos.

pirmoji ofįęiali žinia apie balsavimą- 
ir sąrašų sudarymą faksu atėjo iš 
Lietuvos rugpjūčio 20 dieną per 
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų 
ministeriją. Tame laiške sakoma:

"Lietuvos Respublikos. Vyriausioji 
rinkimų komisija mus informavo, kad 
užsienyje gyvenantieji Lietuvos Res
publikos piliečiai, norintieji dalyvauti 
Seimo rinkimuose, privalo atsiųsti 
Lietuvos Respublikos atstovybei šiuos 
duomenis apie save:

1. Vardą, pavardę.
2. Gimimo datą.
3. Gimimo vietą.
4. Kada ir iš kokios vietovės išvyko 

iš Lietuvos.
5. -Dabartinį adresą.
Naudojantis šia informacija, musų 

atstovybė užsienyje prašoma sudaryti 
rinkėjų sąrašus ir ne vėliau kaip iki š. 
m. rugsėjo 10 d. persiųsti Vyriausiajai 
rinkimų komisijai faksu arba diploma
tiniu paštu... Maloniai prašome apie 
tai paskelbti lietuviškoje spaudoje ir 
radijo laidose".

Tą prašymą pildydamas, siunčiu 
skaitytojams šį pranešimą. Turiu dar 
pažymėti, kad tiktai 4 - tas duomenų 
punktas nežinomas konsulatui, tad 
sąrašai bus daromi pagal jau turimą 
informaciją, pagal duomenis 1,2,3 ir 5. 
Jei spėsime, prijungsime prie sąrašo ir 

-*&.:tją apie tą 4 - tą apklausos 
duomenį - vietovę, iš kurios pilietis 

Prel. Petras Butkus

palaimą, o ypač, kad ir toliau globotų 
musų visų žygius kelyje į pilną 
demokratiją, laisvės sąlygų įsitvirti
nimą ir tautos dvasinės laisvės 
suklestėjimą.

Šių pamaldų rengimu rūpinasi 
Sydnėjaus lietuvių kapelionas prel. 
Petras Butkus, o jam talkina liturgis- 
tai Danutė Ankienė ir Ričardas 
Gervinąs.

Mes visi, kiek įmanoma, ruošimės 
šioms pamaldoms, tačiau jų pasiseki
mas ir iškilmingumas priklausys nuo 
musų visų bendrų pastangų, o ypač 
nuo gausaus uaiyvavimoi 

. Tegul Visagalio, rankai maloninga
f budi '>»7TŠKamusU"rif; if'anręsįh'myfimą
■ Lietuva, >: •
, kau vėl tu žydėtum graži ir laiminga, 

kūrybinga, tauri ir laisva. r •,»
ALD inf.

išvyko iš Lietuvos, jei apie tai bus 
laiku mums raštu pranešta sekančiu 
adresu: Consulate of Lithuania, 26 
Jalanga Cres., Aranda, -ACT 2614.

Prašome telefonu šiuo reikalu 
neskambinti. Apgailestauju, kad ne
galime su pavieniais asmenimis $1" 
reikalą aiškintis, nes tam neturime V 
resursų. Dar sykį pažymiu, Į kad 
sąrašai bus sudaromi, jei ir nebus 
gauta papildoma informacija apie 4 — 
tą apklausos duomenį Dauguma žinių 
jau gauta su pažymėjimų prašymais.

Pastebėtina, kad įstatyme galėjo 
būti pakeitimų po jo pagarsinimo 
spaudoje, tad jo galutinio teksto 
konsulatas ir dabar dar neturi. Tuoj po 
įstatymo paskelbimo spaudoje, telefo
nu buvo susisiekta su Vyriausiąja 
rinkimų komisija ir išaiškinta, kokie 
pas mus sunkumai susidaro esant 
tokiam balsavimo įstatymui ir kaip tų 
sunkumų butų galima išvengti. Susi
darė įspūdis, kad į mūsų susirūpinimą 
bus atkreiptas dėmesys. Deja, tai 
neatnešė pozityvių rezultatų. Su
prantama, kad vykstant politinėms 
rungtynėms Aukščiausiojoje Taryboje, 
sunku tikėtis, kad būtų palengvintas 
musų dalyvavimas Seimo rinkimuose, 
ypač turint omenyje, kad didelė 
dauguma Australijoje gyvenančių lie
tuvių praeityje balsavo aiškiai ir 
vieningai, viena kryptimi. Kitos kryp
ties politikams mūsų balsai yra tartum 
nereikalinga rakštis, tad nerealu 
laukti, kad į musų sąlygas jie 
atitinkamai atsižvelgtų. b ■

Dr. Algis Kabaila
LR garbės konsulas Australijoje 

Canberra, 1992.08.22 d..
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TRUMPAI 
IŠ VISUR
Rugpjūčio 19 dieną Gruzijos kari- | 

’nės pajėgos tankų ir šarvuotų J 
automobilių pagalba užėmė Abchazi- 

1 jos > sostinę Suchumi, tokiu būdu | 
nuslopindamos šios autonominės sri- J 
ties bandymą iškovoti nepriklausomy- J 
bę. Abchazijai pripažinta tik dalinė | 
autonomija Gruzijos ribose. Kraštą ..J 
laikinai administruoja karinė gruzinų ’ 
taryba. Nepriklausomos Abchazįjos | 
šalininkai dar laikosi Gudaųfa mieste, | 
esančiame teritorijos šiaurinėje daly- '

Afganistano musulmonų fundamen- Į 
talistų lyderis Gulbuddin Hekmatyar | 
tebetęsia Afganistano sostinės Kabu- ' 
lo apšaudymą raketomis. Iš miesto ’ 
gyventojai masiškai bėga į šalies j 
.šiaurę, evakuotos diplomatinės atsto- * 
vybės.

sausros padariniai - apie 22 milijardai rublių. O kur dar busimieji 
gyvulininkystės, pęrdirbimo pramonės nuostoliai. Tai sunki nelaimė ne tik 
žemdirbiams, bet ir visai jaunai Lietuvos valstybei. Keikės didelių pastangų 
norint sušvelninti jos pasekmes. Tačiau ir šiomis sudėtingomis sąlygomis 
žemdirbiai skuba sudoroti derlių, sukaupti kuo daugiau pašarų. Kaime 
prasideda antrasis agrarinės reformos etapas. Žemės ūkio ministras Rimvydas 
Survila, atsakydamas į žurnalisto Antano Anskaičio klausimus, 158 - me 

Lietuvos aido” numeryje dalijasi mintimis apie artimiausius žemdirbių 
uždavinius, kylančias problemas.
- Sausra supainiojo visas ankstesnes 

prognozes. Dabar jau reikia galvoti, 
kaip gyvensime žiemą, kaip išlaikysi
me gyvulius, ką valgysime.

- Sako ką Dievas myli, tam uždeda 
nešti kryžių. Sausra - tai išties sunki 
našta. Ji -supainiojo mūsų planus, 
sumanymus, balansus. Dabar kuriamas 
naujas balansas, tik jau ant mažiau 
patikimo pagrindo.

Specialistai apskaičiavo, kad šie
met surinksime 1,5 milijono tonų, arba 
maždaug 40 procentų grudų mažiau, 
negu turėjome pernai. Tai labai didelė 
netektis ir, aišku, tiek grūdų nepajėg
sime nusipirkti. Neseniai į labiausiai 
nuo sausros nuketėjusius rajonus 
nuvežėme užsienio šalių ambasado
rius, kreipėmės pagalbos į tarptauti
nes organizacijas, užsienio valstybes. 
Žmonės mandagūs, žada, tačiau iš 
patyrimo žinome, kad jokia parama 
visų nuostolių nepadengs. Turėsime 
patys savo vargą vargti, suktis, 
ieškoti išeities. Pašarų sukaupsime 
perpus mažiau negu pernai. Todėl 
reikės būti labai taupiems, skaičiuoti 
kiekvieną grūdų kilogramą, kiekvieną 
šieno ar siloso centnerį. Iš valstybės 
išteklių galbūt galėsime paremti tik 
kai kuriuos paukštynus, gyvulininkys
tės kompleksus. Bet patariu gerų 
dėdžių nelaukti: nori gyventi, dirbti ir 

j uždirbti, sukis pats, ieškok partnerių, 
dalį produkcijos keisk į grūdus.

- Tačiau vis dėlto teks mažinti 
gyvulių skaičių?".

_ _______ ____ r__ ._ ___ _____ __ - Deja, to neišvengsime. Tačiau 
kursavo tarp Sydnėjaus ir Hobarto. I labai svarbu išlaikyti kuo daugiau 
uostų.____________________________ | karvių, veislinių telyčių, veislinių

Vyriausybei atsisakius atidėti rin
kimų datą bei pakeisti rinkimų 
įstatymą, dauguma krikščionių maro- 
nitų boikotavo Lebanono parlamenti
nius rinkimus.

Krikščionių tvirtinimu, dabartiniai 
rinkimai nėra teisėti, kadangi jie iš 
anksto garantuoja persvarą Sirijos 
šalininkams, o taip pat vyksta, krašte 
stovint didžiulėms Sirijos karinėms 
grupuotėms.

Rugpjūčio 23 dieną ištaigingas ' 
graikų garlaivis "Royal Pacific" J 
Malakos sąsiauryje susidūrė su Taiva- j 
nio žvejų laivu ir nuskendo per ' 
keliolika minučių.

Kadangi šiame sąsiauryje nuolat | 
gyvas judėjimas, išgelbėti pavyko virš ' 
500 keleivių. Išgelbėtųjų tarpe buvo ’ 
ir 17 australų, tačiau , nelaimės metu [ 
žuvo apie 20 žmonių. '

• 13.000 tonų talpos "Royal Pacific" J 
buvo pastatytas Australijoje. Seniau | 
jis vadinosi "Empress of Australia" ir *

Pietų Korėja užmezgė diplomat!- j 
nius ryšius su Kinija, dėl ko jai teko | 
juos nutraukti su Taivaniu. Kinijai ' 
darant spaudimą, dauguma pasaulio I 
valstybių su Taivaniu taip pat yra | 
nutraukusios diplomatinius santykius, J 
tačiau neretai ten turi prekybines 
atstovybes.

Didžioji Britanija pakeitė savo 
ligšiolinį nusistatymą į buvusios Jugo
slavijos teritoriją sausimos karinių 
pajėgų nesiųsti. Dabar ji nusprendė 
skirti 1.800 karių batalioną humanita- | rublių, 
rinės Jungtinių Tautų pagalbos kovo- 
tojų apsaugai Bosnijoje.

Kanados federalinė vyriausybė ir 
provincijų premjerai susitarė gerokai 
reformuoti Kanados konstituciją, su
teikiant daugiau teisių provincijoms 
bei Kanados indėnams ir eskimams. 
Naująja konstitucija tikimasi Kvebeko 
provinciją išlaikyti Kanados sudėtyje 
bei tuo pačiu patenkinti nors dalį 
prancūzų separatistų reikalavimų.

♦
Irakas tęsia artilerijos ir karinės 

aviacijos ofenzyvą prieš šiitų sukilė
lius krašto pietuose esančiose pelkių 
srityse. Irako karinė vadovybė grąsina 
jėga pasipriešinti Jungtinių Tautų 
projektui dėl draudimo Irako aviacijai 
skraidyti į pietus nuo 32 - sios 
paralelės. Irakas tikisi, kad kiti arabų 
kraštai palaikys jį bręstančiame

LIETUVOS SPAUDOJE
SAUSRA IR REFORMA

Sausra, kokios nėra buvę per ištisus 70 hidrometeorologinių stebėjimų 
metų, iškankino žemę, išdžiovino žolę, pakirto vasarojų. Vien tiesioginiai šios

Žemės ūkio ministras Rimvydas Survila

I karvių, veislinių telyčių, veislinių 
' kiaulių. Dauguma ūkininkų pašarų 
I nestokos. Atliekamus grūdus, pašarus 
I reikėtų parduoti kompleksams, pauk- 
’ štynams. Vyriausybė numato skuti
I dideles premijas tiems žemdirbiams, 
| bendrovių nariams, kurie per žiemą 
’ išlaikys daugiau gyvulių. Apskritai
II Vyriausybė žemės ūkiui remti numato 
| skirti ne vieną milijardą rublių. Nuo 
' šių metų rugpjūčio 15 dienos gerokai 
I padidinamos mėsos, pieno, vėlyvųjų 
| bulvių, cukrinių runkelių palaikomo- 
' sios kainos. Vien tik dėl to žemdirbiai 
I šiemet papildomai gaus 6 milijardus 

' Kita vertus, turime žinoti, kad 
I sutrikus pinigų atsiskaitymams dabar 
| Rusijai nebetiekiąme mėsos ir pieno 
' produktų. Todėl jų atsargos pas mus 
J didėja. Deja, mūsų saugyklos, šaldy- 
| tuvai ne tokie talpūs. Nereikėtų 
' laukti ir tikėtis, kad mėsos kombinatai 

naujame konflikte su Jungtinėmis I
Tautomis. t

Nepaprastai didelis uraganas "An- I 
drius", skriedamas 260 kilometrų į | 
valandą greičiu, nusiaubė Bahamų ' 
salas ir pietinę Floridą, po to per ’ 
Meksikos įlanką pasuko link Naujojo | 
Orleano. Sugriauta daugybė pastatų, * 
yra žmonių aukų. Uraganui artėjant, Į 
iš Miami miesto ir jo apylinkių buvo | 
evakuotas apie milijonas gyventojų, * 
tokiu būdu išvengiant dar didesnių I 
žmonių aukų. | 

supirks visus gyvulius. Vertėtų dau
giau skersti patiems ir pasirūpinti 
atsargomis.
—- Šiemet Rusijoje, Kazachstane 
užderėjo geresnis negu pernai javų 
derlius. Ar nebus galimybių gauti 
grūdų iš tų šalių?

- Mūsų žmonių yra Kazachstane. 
Jau susitarta dėl 35 tūkstančių tonų 
grūdų. Gal pavyks rasti kalbą ir su 
Rusija. Bet čia jau vyriausybių 
atstovų derybų reikalas. Gaila, kad 
dėl sukeltos Vyriausybinės krizės, 
politinių žaidimų, praradome daug 
brangaus laiko, kurį būtų buvę galima 
panaudoti deryboms. Bet norėčiau 
pabrėžti: Rusijos, Ukrainos ar Ka
zachstano žemdirbiai irgi žino grūdų 
vertę. Vienas kilogramas grūdų gali 
kainuoti apie 20 rublių. Tokiu brangiu 
pašaru šerti kiaules tikrai neapsimo
kės. Negalėsime ir Vakarų šalims 
mokėti doleriais. Manau, jog teisin
gesnis būdas būtų keisti mūsų 
produktus, pramonės gaminius, ypač 
trąšas, cementą į pašarus. Šiuo keliu 
turėtų ryžtingiau eiti mūsų verslinin
kai.

Šiemet buvau Danijoje. Ten pasa
kojo, kokias pasekmes buvo sukėlusi 
septintojo dešimtmečio pradžios pa
saulinė energetikos krizė, kilusi dėl 
arabų šalių naftos embargo. Vieną 
žiemą danai pragyveno nešildydami

Tarp kruvinųjų pėdsakų
IŠ KGB ARCHYVŲ

Besidomintiems archyvinėmis žiniomis 
apie žuvusius partizanus norėčiau 
paaiškinti, kad žudikai savo aukų 
sąrašų ir kartotekų (maždaug iki 1951 
- ųjų metų) beveik nerašė. Ataskai
tos šabloniškos, pavz.: "Užmušta 10 
banditų", aplinkybės: "užmušta bun
keryje", "nužudyta karinės operacijos 
metu". Jie nerašė, kas juos nužudė ir 
kur užkasė. Taip pat beveik nėra žinių 

butų. Žmonėms, miestų savivaldy
bėms tai buvo tiesiog šokas. Tačiau po 
jos iš esmės pasikeitė energijos 
sąnaudos, žmonės išmoko taupiai 
gyventi. Manau, sausra pamokys ir 
daugeli mūsų vadovų, įpratusių delsti, 
prašinėti, laukti nurodymų iš viršaus.

- Nors ir sunkūs metai, žemės ūkio 
reforma nesustojo. Neseniai buvo 
priimtas Vyriausybės nutarimas, ap
tariantis antrąjį privatizavimo etapą. 
Kokie turėtų būti tolesni reformos 
žingsniai?

- Dabar svarbiausias reformos 
tikslas - kuo greičiau nustatyti, kam 
kuri žemė priklauso. Tiek ūkininkai, 
tiek bendrovės turi tiksliai žinoti, 
kokia žeme jie disponuoja. Ne 
pusmečiui, metams, o ilgesniam laikui. 
Tik tada išvengsime sumaišaties, ūkių 
dezorganiz avimo. Svarbu sudaryta 
žemės balansą. Tik tada žinosime .'kuF’ 
ir kiek yra laisvų plotų, bus galima 
galvoti apie žemės pardavimą, pirki
mą. Šiuo metu reikia kuo greičiau 
skirti žemę tiems ūkininkams, kurie 
ruošiasi šį rudenį sėti žiemkenčius.

- Ar neatsitiks kaip šį pavasarį, kai 
agrarinės tarnybos ūkininkams skyrė 
žemę, kurioje augo žemės ūkio įmonių 
pasėliai?

- Agrarinių tarnybų pareigūnai, 
skirdami žemės ūkio pasėlius ūkinin
kams, vadovavosi Centrinės privati
zavimo komisijos išaiškinimu. Tas 
išaiškinimas neatsižvelgė į kaimo 
papročius, šimtmečiais puoselėtą nuo
statą: "Pjauna tas, kas pasėjo". Be to, 
ištiko sausra, labai padidėjo grudų 
karna. Todėl kilo labai daug konfliktų. 
Dabar yra tvirta Vyriausybės nuosta
ta, kad žiemkenčių, vasarojaus, pirmų 
metų daugiamečių žolių, kitų kultūrų 
derlių nusiims tas, kas pasėjo.

- Rašoma: prasidėjo antrasis refor
mos etapas. Ar galime teigti, kad 
reforma įpusėjo? ''

- Reformos tęsiasi ne metais, o 
dešimtmečiais. Daug kas įsivaizduoja: 
atsiėmiau žemę - ir reforma baigta. 
Nuolatiniai žemės savininkai, ūkiai, 
kooperacijos ryšiai formuosis ilgai. 
Todėl reikėtų šakyti: reforma ne 
įpusėjo, o negrįžtamai pajudėjo.

- Daugelyje vietų žemės ūkio 
reforma vyksta skausmingai, kyla 
kuolų karų, prievarta atimami, net 
deginami pasėliai, nepaisoma įstaty
mų.

- Iš tiesų, yra daug nesklandumų. 
Neretai agrarinės reformos tarnybų 
darbuotojai delsia, neįsigilina į žmo
nių pageidavimus, elgiasi biurokratiš
kai. Tačiau ir ne visi pretendentai 
elgiasi dorai. Pasitaiko gobšumo, 
pavydo, keršto atvejų. Kartais kai
mynai tampa amžinais priešais. Norė
čiau žmonėms palinkėti: šioje žemėje 
gyvename ne paskutinę dieną. įstaty
mus, nors kartais jie ir netobuli, reikia 
vykdyti. Jei nevykdysi bus anarchija, 
pagaliau negalėsi priimti kito, geres
nio įstatymo ar nutarimo. Kiekvienas 
turėtume galvoti ne vien apie savo 
pilvą, o apie valstybę. Reforma sunki, 
bet jei elgsimės dorai, būsime vieni 
kitiems jautrūs, atidus, ir pertvarka 
vyks sklandžiau, ir visiems bus geriau.

apie stribų būstinėse bei kalėjimuose 
nukankintuosius. Pavyzdžiui, apie su- 

,šaudytą kalinį pažymėta tik tiek, kad 
tada ir tada, ten ir ten nuoprendis 
įvykdytas. Ir tai ne kiekvienoje 
byloje. Apie 1950 metus buvo pradėti 
rašyti nužudytųjų atpažinimo aktai, 
yra ir nuotraukų. Žmonės, ieškantys 
žinių apie lageryje žuvusius, turėtų 
kreiptis į Lietuvos prokuratūrą. Tada

Nukelta į-.6 psl.
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SYDNĖJAUS „AUŠROS“ TUNTO 
ŽIEMOS IŠKYLA

Antrą kartą Syanėjaus "Aušros" 
tuntas išsiruošė i žiemos savaitgalio 
iškylą. Rugpjūčio pradžioje surengta 
iškyla į kalnuotą vietovę Grose Vale, 
prie North Richmond miestelio, 70 
kilometrų nuo Sydnėjaus.

Iškyios tikslas buvo suburti tuntą 
gražiam ir įdomiam pabendravimui, 
stiprinant skautišką broliškumą, ne
žiūrint amžiaus bei padėties skirtumų, 
skatinant gamtos pažinimą ir meilę 
jai, savim pasitikėjimo ir priklau
somumo grupei jausmą, iškylai vado
vavo tuntininke s. f ii. .Eglė Garrick.

f

"Aušros" tunto vilkiukai ir paukštytės prieš vykstant pajodinėti. 
Nuotraukoje iš kairės: M. Garrick, D. Kazlauskas, A. Vogelzang, H. 
Janavičius, 'f. McDonell, A. McDonell, K. Biretaite.

Apsistojimui išnuomota privati sto
vyklavietėj- kur šeimininkai aprūpino 
ne tik patalpomis, bet ir maistu, kau 
visi iškylautojai galėtų aktyviai 
dalyvauti programoje ir nereikėtų 
rūpintis produktų atgaoerumu bei 
valgio gaminimu.

Virš 30-ties aušnečių suvažiavo į 
Grose Vale penktadienio vakare jau 
sutemus. Šeštadieni iš pat ryto 
prasidėjo programa. Jauniesiems nu
matytas vienos valandos lėtas jojimas 
arkliais maželis takeliais per gražų 
mišką. Mažieji joja, o keli vyresnieji 
pėsčiomis palydi ir aiškina ką miške 
stebėti. Bet nuotykių neišvengta. 
Kelionės gale pasibaidė arkliai. Du 
paskutinieji - Matukas Garrick ir 
Hendrykas Janavičius - paliko virtinę 
bei taką, ir pasileido per mišką ristele. 
Hendryką, besiystantį nuo arklio, 
pagavo suaugusio rankos, o Matukas 
atsidūrė ant žolės, gerokai išsigandęs, 
bet, laimei, neužsigavęs. Vėliau jie 
aiškino, kad, žinoma, ateityje vėl 
jodinės, bet tik tada, kai sueis 
aštuoneri metai...

Vyresniųjų užsiėmimus pravesti 
talkon atvyko iš praeitos stovyklos bei 
iškylos "Aušros" tuntui pažįstami, 
specialaus paruošimo karininkai, 
skautų bei jaunimo grupių fizinio 
lavinimo instruktoriai Peter Pool ir 
Jonn MacIntyre ("Zed").

Užsiėmimai prasidėjo mankšta, ku
rios kiekvieną pratimą turėjo sugalvo
ti ir pravesti vienas po kito patys 
iškylautojai. Po jų.vadovai pravedė 
keletą linksmų pratimų, ypač reika
laujančių susiklausymo ir glaudaus 
bendradarbiavimo. Taua prasidėjo 
"rimtas darbas": ėjimas įtempta virve 
10-tięs metrų aukštyje. Pirmiausiai 
reikėjo įlipti į medį: pradžioj papras
tom, vėliau siaurom kopėtėlėm, iš ten 
įtempta virve pereiti į kitą medį,
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maždaug penkių metrų atstume. 
Atrodo baisu? Baisu ir buvo! Visi 
bijojo, bet visi ėjo, padrąsindami 
vienas kitą. Iš tikrųjų pavojaus 
nebuvo. Einantieji virve laikėsi kitos, 
dideliais mazgais suraišiotos virves, o 
ir patys buvo saugiai pririšti. Tačiau 
antrojo medžio nepasiekė nė vienas... 
visi krito žemyn. Na, ne krito, bet oru 
gražiai nusileido, įrodydami virvės 
atsparumą ir jos gaią laikančių 
lojąlumą. Rimčiausias išbandymas te
ko didžiausio svorio milžinams: p.s. 
Jonui Biretui ir Juozui Blansjaar. Šis

bandymas įvertintas pagal tai, kiėk 
toli pasisekė nueiti. Olimpietiškai ta
riant:

aukso medalis - Dainai šliterytei, 
sidabro - Elytei Blansjaar, 
bronzos - Marinai Coxaitei.
Po šitokio bandymo vfti, nors pilno 

atstumo ir nenuėję, jautė pasididžia
vimą: reikėjo išdrįsti įlipti taip 
aukštai ir žingsniuoti plonyte (kad ir 
plienine, stipria) virve! Marina Coxai- 
tė ir Venta Protaitė iš karto sakė, kad 
jokiu budu nelipsiančios nes iš viso 
bijančios aukščio. Ir vis dėlto, išdrįso 
ir neatsiliko. Nuo visų neatsiliko ir 
viešnia Mamiko, tik prieš keturias 
dienas atvykusi iš Japonijos mokytis 
angliškai ir apsigyvenusi pas Dainą 
Šliterytę. Dainos pakviesta, Mamiko 
atvyko paiškylauti su mumis ir pilnai 
įsijungė į visus užsiėmimus, nors dar 
nespėjo pramokti nei lietuviškai, nei 
angliškai...

Mažiesiems vietoje ėjimo virve, 
suruoštas "Šikšnosparnio skrydis": 
maždaug 100 metrų greita kelionė 
žemyn nuo vieno medžio prie kito ant 
įtempto lyno, pakabintoje sėdynėje, ir 
mažiukams reikėjo drąsos kabarojan- 
tis i medį, o paskui vėju skriejant. 
Tačiau keturių rūpestingų vadovių 
globojami, jautėsi esą saugus, ir būtų 
norėję nuotykį pakartoti, jei nebūtų 
laukusi kita programos dalis 
susipažinimas su ūkio ir naminiais 
gyvulėliais, kurį pravedė Ramunė 
Cobb, diplomuota veterinare. Mat 
Grose Vale stovyklavietėje yra pa
vyzdinis ūkelis. Skautukai turėjo 
progos iš arti susipažinti su gyvuliais, 
išsiaiškinti jų rūšis, pėdų skirtumus, 
aptarė naminių gyvulėlių priežiūrą. 
Po pamokos ūkelyje linksmi ir pavargę 
jaunieji sugrįžo pas vadovę Elytę 
Blansjaar ir ramiai susėdo susikaupti 
po pirmojo pusdienio įspūdžių, juos 

psi. 4' ...

"Aušros" tunto stovyklautojai rugpjūčio 1-2 dienomis Grose Vale.

aprašyti bei pailiustruoti iškyios 
dienoraštyje.

Po pietų jaunieji ėjo skraidinti savo 
pačių padarytų ir išpuoštų popierinių 
aitvarų, o vyresnieji išsiruošė “puto 
jaučio" vandens išmėginimui baidarė
mis srauniame Grose upelyje. Bai
dares reikėjo tolokai neštis ant pečių, 
kas ant rytojaus užtikrino... raumenų 
skaudėjimą. Pradėjus plaukti broliai 
Danius Biretas, Viktoriukas Šliteris ir 
Dovydas Kazlauskas apsivertė ir 
atsidūrė vandenyje. Sesės, nors iš 
anksto įpareigotos traukti įkritusius iš 
vandens, su pagalba nesiskubino, 
duodamos progos vyrukams kiaurai 
peršlapti, o paskui už bausmę pačios 
turėjo įbristi į vandenį ir jame 
pastovėti. Žiemos metu, kad ir gražią 
saulėtą dieną, vanduo išlieka šaltas! 
Po išsimaudymo lediniame vandenyje, 
nukentėjusieji skubėjo į karštus dušus.

Po neilgo poilsio, skuboto vakarie
nės paruošimo visi iškylautojai susi
rinko laužui. Netikėtai atsirado proga 
pasikviesti būrelį svečių. Priešingoje 
nuo musų Grose Vale stovyklavietės 
pusėje buvo apsigyvenę turistai - 
šešiolika Osakos (Japonija) gimnazijos 
mokinių, dvi savaites viešinčių Aus
tralijoje. Per musų viešnią Mamiko 
pakvietėm ir juos prie savo laužo.

Laužas buvo įspūdingas. Jį puikiai 
pravedė sesė Daina Šiiterytė. ligai 
sėdėjom, dainavom ir skardenom 
mišką šūkiais. Atskirų pasirodymų 
arsirado daugiau negu tikėjomės. 
Mažieji jau pradėjo snausti, o pasiro
dymai vis nesibaigė. Svečiai iš 
Japonijos pradžioje jautėsi nedrąsiai, 
bet greitai įsitraukė į laužo programą, 
stengėsi prisidėti prie lietuviškų

IŠ IŠKYLOS DIENORAŠČIO
RAŠO JAUNIAUSIEJI

Aleksas V.: Smagu iškylauti! Man 
ypač patiko jodinėti. Mano arklys 
vadinosi Raudona žvaigždė. Matukas 
nukrito nuo arklio, o Hendrykas 
beveik. Mano arklys buvo protingesnis 
ir nesimetė į šoną.

Holly M.: Po pietų išbandėm 
šikšnosparnio skrydį. Atsisėdi tokioj 
dėžutėj ir per orą leki žemyn. Baisu, 
bet ir labai smagu. Bet man vis tiek 
geriau patiko jodinėti. Be to, darėm 
aitvarus. Aš sava jį greit padariau ir jis 
gražiai skrido!

Matukas G.: Truputį bijojau būti 
šikšnosparniu, bet kai nusileidau, tai 
jaučiausi drąsus. Kitaip ėjosi jodinė
jant. Pradžioje buvau visai drąsus, bet 
užpakalyje manęs kitas arklys visai 
sukvailėjo, išgąsdino mano arklį, jis 
pasileido bėgti ir aš nukritau. Neužsi- 
gavau, bet buvo baisu!

Katrytė B.: Visą savaitgalį pra
leidome iškyloje. Viskas buvo puiku. 
Jojom ant didelių arklių, statėm 
aitvarus, skridom nuo medžio, drau
gavom. Caila, kad savaitgalis trum
pas!

dainų jei ne dainavimu, tai nors 
niūniavimu, plojimais, priedainių kar
tojimu. O jau "umba umba vasa" visi 
traukė pilnu balsu su mumis. Tikriau
siai galvojo, kad tai grynai lietuviški 
žodžiai! Pagaliau ir jie mums padaina
vo japonišką dainą, pademonstravo 
japonišką plojimą.

Ilgą, nuotaikingą laužą dar sekė 
naktipiečiai. Tik vilkiukai ir paukšty
tės sukrito į lovas nesivaišinę. 
Pamažu, visiems besiskirstant nakvy
nei, trys vyresnės skautės - kandida
tės Venta Protaitė, Rasa Venclovaitė 
ir Julija Viržintaitė, su vadove p.s. 
Marina Coxaite dar ilgai pasiliko 
budėti, aiškindamosi vyresnių skaučių 
uždavinius ir programą.

Sekantį rytą, pavėlavę visa diena, 
prisiminėm sudainuoti "ilgiausių me
tų" p.s. Jonui Biretui, sulaukusiam 42- 
jų. Brolis Jonas prisipažino, kad jei ne 
jo gimtadienis, tai vakar nebūtų taip 
aukštai lipęs į medį...

Vilkiukai ir paukštytės priešpietį 
praleido Elytės Blansjaar ir Jono 
Bireto globoje, kurdami įdomias lapų 
ir šešėlių kompozicijas, o vyresnie
siems išbandant vakar mažųjų atliktą 
"šikšnosparnio skydį." Jiems turint 
daugiau svorio, skrydis tapo ne tik 
gerokai greitesnis, bet ir labiau 
gąsdinantis. Tačiau nė vienas dėl to jo 
neatsisakė bandyti.

Po pietų jau ir. laikas grįžti į 
Sydnėjų: dalis aušriečių turėjo suspė
ti į tautinių šokių repeticiją!

Atsisveikinome su Grose Vale 
linksmi, pavargę, pilni nepamirštamų 
įspūdžių, dar artimiau susidraugavę.

Eglė Garrick

ŽIDINIO SUEIGA
Rugpjūčio 9 d. įvyko labai trumpa 

Sydnėjaus skautų židinio sueiga. Iš
klausius tėvūno pranešimo, pasitarta 
einamaisiais reikalais.

Sueigoje dalyvavo 11 židiniečių.
*** j

Tik ką išėjo šių metų "Tėvynės 
židinio" 3 - čias, pavasarinis, numeris. 
Jame rasite LSS Australijos rajono 
skautų kroniką, veiklos apžvalgą, 
paminėtos mirusios rajono skautijos 
židinietės a.a. Sofija Mauragienė ir 
a.a. Emma Schrederienė.

Šiame numeryje taip pat spausdina
mi skautų literatų rašiniai, tarp jų ps. 
fil. Elenos Jonaitienės romano "Žmo
nės be pastovaus adreso" ištrauka.

Deja, tačiau lliūdną žinią rasite 
antrame biuletenio puslapyje. Jame 
išspausdintas straipsnelis "Tėvynės 
židinio" saulėlydis", kuriuo praneša
ma, kad, neturint redaktoriaus, biule
tenis užsidarys su ketvirtu šių metų 
numeriu. Per 1992 - uosius metus 
biuletenį sumaniai redagavo v. s. 
Jonas Zinkus.

Gaila, kad paskutinė skautiškos 
spaudos žiežirbėlė Australijoje užges.
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KETVIRTOJI VIEŠNAGE LIETUVOJE
B. Stašionis 

>'

Jos sūnūs Algis kitoje gatvės puseje 
pasistatė dviejų aukštų, baltų plytų 
namą su parketu ir kitomis įmantrybė
mis. Algis nagingas vyras, daug ką 
pats pasidarė ir išpuošė. "Deru" iš jo 
tą namą, klausiu kiek norėtų, o jis man 
sako: "Amerikos ar Australijos dole
riais?" Rubliais, sakau, rubliais. Jis tik 
numojo ranka: " 0 ką aš su tais rubliais 
veiksiu?”, ir nesileidžia ta tema 

Bronius ir Aleksas Stašioniai prie Puntuko Anykščiuose.

daugiau į jokias kalbas. Štai tau 
naujieji biznieriai - jų neapgausi. 
Algio žmona Gertrūda irgi apsukri 
moteris, atrodo,, kad ji visą laiką sėdi 
prie telefono ir suranda tave nesvarbu 
kuriame Lietuvos kampe bebūtum. Ji 
visada praneša mums kur ir kada 
turime prisistatyti, kur jų giminaičiai 
nutarė mus nuvežti. Taip kad esame 
svečiai belaisviai ir viskas priklauso 
nuo kitų sudarytų planų. Žinoma tai 
labai gerai - pačiam visai nereikia dėl 
nieko galvos sukti, jie pasirūpina 
viskuo!

Po dviejų savaičių viešnagės Lietu
voje, išlydime Jūratę. Vėl visi 30 
giminaičių ašaroddami atsisveikina, 
jausdami, kad vargiai su ja vėl kada 
nors bepasimatys. Arūnas aplink 
sukinėjasi su videokamera, mūsų 
giminėje tai vis dėlto nekasdieninis 
įvykis.

ANYKŠČIUOSE

Prieš pasiekint Anykščius, aplanko
me rašytojo Jono Biliūno gimtinę 
Niūronių kaime, jo vardo muziejų ir 
kapą, kuriame palaidotas šis gabus 
švelnių jausmų rašytojas, tesulau
kęs tik 28 metų amžiaus. J. Biliūnas 
studijavo Tartu, Ciuricho, Leipcigo 
universitetuose, visą gyvenimą kovojo 
su nepagydoma liga džiova ir per savo 
trumpą gyvenimą spėjo parašyti 
nemaža novelių, apysakų. Mename jo 
garsiuosius kūrinius "Brisiaus galas, 
"Laimės žiburys", "Liūdna pasaka", 
kurie visose Lietuvos mokyklose buvo 
skaitomi ir nagrinėjami. Rašytojas 
kone visuose savo kūriniuose stengėsi 
parodyti žmonių siekius, jų vargus ir 
nedalią, kovojant dėl geresnio gyveni
mo. Sveikatos reikalais daug kur 
važinėjęs, J. Biliūnas mirė Zakopanė
je, prieš tai palikęs eiliuotą testamen
tą: "Kai numirsiu man pakaskit ant 
Šventosios upės kranto, kad matytų 
kapas sodžių, kūdikėliu kur užaugau". 
Rašytojo testamentas buvo įvykdytas 
tik po keturiasdešimt šešerių metų - 
jo palaikai palaidoti ant Šventosios 
upės kranto. Užeiname į jo vardo 
muziejų: daugybė nuotraukų apie i

rašytojo gyvenimą, laiškai žmonai ir 
draugams. Visi rašytojo kūriniai 
išdėstyti čia lentynose. Liūdna ir 
graudu lankant šį muziejų, mano 
palydovė Gertrūda nesulaiko ašarų. 
Tiesiu jai nosinę ašaroms paslėpti. 
"Ačiū", sako ji. '

Iš muziejaus išeiname kiek prislėg
ti, tik matėme tragišką rašytojo 
likimą, jo testamentas buvo giliai 
įstrigęs į mano širdį.

įvažiavus į Anykščius ant kalvelės 
matosi rašytojo Vienuolio Žukausko 

paminklas: sėdi susimąstęs rašytojas, 
tarsi galvodamas, kuo dar praturtinti 
literatūros lobyną, nors daug parašęs 
apysakų, novelių, legendų. Kas gi 
neskaitė jo "Paskenduolės", "Puo- 
džiunkiemio", "Viešnios iš Šiaurės", 
"Prakeiktų vienuolių"? Kaip lietuvių 
literatūros klasikas buvo plačiai 
nagrinėjamas Lietuvos gimnazijose.

Užeiname į rašytojo namą, kur 
dabar įrengtas jo vardo muziejus: 
šimtai nuotraukų iš kelionių po 
pasaulį, o kuriniai sudaro keliolika 
tomų. Laiškai, spaudos atsiliepimai, 
kritika - užima visas didelio kambario 
sienas, ir galvoji žmogus, kada gi tas 
kuklus Anykščių vaistininkas tano 
.aiko visa tai surinkti, parašyti per 
savo 75-rius metus? Vieno sakinio iš 
jo kurinių niekuomet neužmiršiu: 
"Prakeikti bukite vienuoliai, pamilę 
daugiau auksą, negu savo šalį, 
prakeikti būkite ... per amžius".

Tarp daugybes nuotraukų įterpta ir 
poeto Kazio Inčiuros nuotrauka. 
Suvargęs, apiplyšęs, grįžęs iš Sibiro 
tremties atrodo labai apgailėtinai. Tą 
garbųjį poetą turėjau progos susitikti 
ir susipažinti Kaune, Neolituanų 
rūmuose vykusioje vakaronėje, tad 
dabar, matydamas tą suvargusį daug 
žadantį akademiką, buvau lyg stabo 
ištiktas ir mechaniškai pradėjau 
šnibždėti jo tada sukurto eilėraščio 
posmą: "Dar atmenu, kai motina, kaip 
obelis palinkusi, keliu mane lydėjo, 
prakeikto miesto link." Šalia manęs 
stovinti padydovė Zita ir sako akis 
išplėtusi: "Dėde, ir po tiek metų 
neužmirštate?"

- Tokių žodžių žmogus negali 
užmiršti visą gyvenimą, - atsakiau jai, 
ir nubraukiau karčią ašarą pagalvoda
mas, o Viešpatie, kam leidai sunaikin
ti, suluošinti tiek gabių žmonių, kurie 
galėjo tiek daug duoti žmonijai, savo 
tautai...

Būti Anykščiuose ir neaplankyti 
vyskupo A. Baranausko klėtelės būtų 
tautinis nusikaitimas, todėl išsiritę iš 
Vienuolio muziejaus, apžiūrime tą 
klėtelę, kurioje A. Baranauskas kūrė 
garsųjį "Anykščių šilelį". Klėtelė 

dabar jau po stikline siena, į ją niekam 
nevalia įeiti. Čia pat stovi paminklas 
gerbiamam poetui: gražiu veidu, 
švelniu žvilgsniu žiūri poetas į tolumą, 
tarsi galvodamas, ką dar sukurti, kuo 
pradžiuginti pilkus artojus. Pastripi- 
nėję apie klėtelę, paliekame tą 
brangią lietuviams vietą, ritamės 
žemyn, aplankyti Puntuką.

Riedame geru keliu. Iš abiejų kelio 
pusių stovi lyg mūras aukštos, 
liemeningos pušys, savo viršūnėmis 
remiančios dangų. Tai Anykščių 
šilelis, poeto aprašytas žodžiais: 
"Skujom, šakelėm ir šiškom nuklotą, 
kepina saulė nenaudingą plotą"... Bet 
tai buvo prieš 100 metų, o dabar tas 
"nenaudingas plotas" užaugino dangų 
siekiantį mišką, kur, jei gerai įsiklau
sysi, visi poeto vardinti paukšteliai 
gieda savo giesmes, o nenaudingo 
ploto jau nėra, pasikeitė laikai, 
pasikeitė ir Anykščių šilelis... Tebūna 
amžina garbė vyskupui Antanui Bara
nauskui už sukurtą šedevrą, kuris 
amžinai paliks lietuvių širdyse...

Štai ir Puntukas, didelis, grasus 
akmuo, kuriuo pagal legendą velnias 
norėjo sugriauti gražiąją Anykščių 
bažnyčią, bet, gaidžiui pragydus, 
vemias prarado savo galią ir numetė 
akmenį kur dabar jis tebestovi - 
išdidus savo didumu, gausiai lankomas 
turistų, gal ir dėl legendos, nes 
abiejuose šonuose tebėra žymus 
velnio nagų įbrėžimai, o gal todėl, kau 
jame iškalti Atlanto nugalėtojų, 
lakūnų Dariaus ir Girėno, bareljefai.
Atsisveikiname: su Anykščiais, sėda

me į Žigulius ir dumiame pirmyn.

VĖL KAUNE

Sentimentalumo vedamas, lankau 
jaunystėje gyventas vietas; štai nie
kad neužmirštama Lelijų gatvė, 
kurioje prasidėjo šeimos gyvenimas, 
Dariaus Girėno, Riaubos, Harrisono ir

P. Vaičiūno paminklo atidaryme Jonavoje - pagrindinių 4 kalbėjusių tarpe 
pirmas iš kairės Br. Stašionis.

Raguvos gatvės pilnos gražių jaunų 
dienų prisiminimų vis didėjančioje 
savo šeimoje. Lankau ir buvusias 
darbovietes: Karo aviaciją, konser
vatoriją, Karo policijos mokyklą, kur 
tiek daug praleista, bedirbant savo 
tėvynei Lietuvai. Štai ir paskutinioji 
darbovietė - Statistikos valdyba, 
didinguose, buvusios Teisingumo mi
nisterijos rumuose, kur virš didingų 
kolonų buvo iškaltas obalsis "Justicia 
ėst Fundamentum Regnorum". Man 
teko dirbti buvusiame, nemalonių 
prisiminimų ir liūdnos atminties, Justo 
Paleckio kabinete, kurio slapto seifo 
taip ir nepavyko atidaryti! Nežinau 
kodėl? Anksčiau tviskančios rausvo
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Dramaturgo Petro Vaičiūno paminklas
Jonavoje._______________

granito kolonos, dabar pilkos, lyg 
kaimo sermėga. Bendrai visur viskas 
nušiurę, nedažyta, neremontuota per 
tuos 50 raudonųjų metų.

Grįžtu į savo buveinę, atsisveikinu 
.su globėja Nijole, stipruoliu Julium, 
visada linksma Rasele, nes man beliko 
tik trys dienos viešėti Tėvynėje, o 
Vilniuje dar nebaigti tvarkyti reikalai 
su įstaiga, kuri turi parūpinti doku
mentą, už Syunejaus lietuvių bibliote
kos paaukotus 2100,- dolerių, žuvu
siųjų tautiečių šeimoms šelpti.

Praneša man telefonu, kad tuos 
dokumentus perdavė grįžtančiam j 
Australiją tautiečiui.

Dokumentus gavau jau grįžęs.

IŠVAŽIUOJU ATGAL

Vilniaus aerouoste didžiausia kam
šatis, daug vykstančių į visus kraštus; 
skubotai atsisveikinu su palydėjusiais 
giminaičiais, prasibraunu per tirštą 
keliautojų būrį ir atsirandu prie 
oficialaus stalo, su visais išvykstančio 
dokumentais... Dar atsigręžiu atgal,

matau liūdnus, ašarotus giminaičių 
veidus, turbūt jie jaučia, kad manęs 
daugiau nematys savo tarpe, nes 
baigdamas savo metus, vargiai bepa
jėgsiu kada nors leistis į tokią 
varginančią kelionę.

Prieš įlipant į lėktuvą, dar matau 
mišką mojuojančių rankų... stabtelė
jęs nulenkiu galvą ir minutę stoviu 
nusilenkęs, o ašaros plusta nesulaiko
mai... Sudiev sesės ir broliai... Sudiev 
Lietuva, tu mano šalis gimtoji, kartoju 
širdyje... Sudiev! O keleiviai, nesu
prasdami kas vyksta mano širdyje 
žiūri nustebę... kažin ką galvodami 
apie tą ašarojantį žmogų...

5



itixnicuoMi SS DARBŲ BARUOSE
LIETU VlSKOS VESTUVES GEELONGE

sūnumi Antanu.
Tokių šaunių vestuvių ne tik 

Geeiongo lietuviai, bet ir pats miestas 
jau seniai neregėjo. Trys senovinės 
mašinos atvežė jaunosios mamą Patri-

iškilminga vestuvinė puota vyko 
"Rosnashane" pokylių salėje. Svečių i 
vestuves pribuvo iš Adelaidės, Brisba- 
nės, Melbourne, Sydnėjaus ir kitų 
Australijos vietovių.

Rugpjūčio 1 dieną šv. Marijos 
katalikų bažnyčioje susituokė Gee
iongo sporto klubo "Vyčio” pirminin

ko Stasio ir Patricijos Šutų vienturtė 
duktė Evette Joy su adelaidiškių 
Petro Snarskio ir Liucijos Valčiukas

Jaunieji Evette ir Antanas Snarskiai.

LIETUVOS SPAUDOJE

Atkelta iš 3 psl.
prokuratūra užklausia lagerių archy
vą. O pas mus tokių bylų nėra. Yra tik 
grįžusių teistųjų bylos.

Ištremtųjų bylos yra Vidaus reika
lų ministerijoje. Ten yra šiek tiek po 
karo teistų asmenų bylų, kuriems 
buvo pritaikytas baudžiamasis nepoli
tinis straipsnis.

į KGB veikios tyrimų komisiją 
kreipiasi nemažai asmenų, norinčių 
gauti rezistencijos dalyvio pažymas. 
Tokių pažymų komisija neišduoda, 
tuos klausimus tvarko Lietuvos politi
nių kalinių ir tremtinių sąjungos 
Istorijos sektorius.

Kiekvieno rajono KGB skyriai 
turėjo labai kruopščiai sudarytus 
teistųjų sąrašus. Čia aprašytas ir 
butas, ir darbas, ir šeima. Galbūt ne 
visus sugrįžusius politkalinius atidžiai 
stebėjo, bet kai kuriems buvo užvedę 
operatyvines bylas ir nuolatos sekė. 
Be to, savo auką saugumiečiai ne tik 
patys stebėjo, bet ir užverbuodavo 
pranešinėti tuos, su kuriais šis 
artimiau bendravo. Gavę tokių agen
tų pranešimų, sekamuosius išsikvies
davo ir "profilaktiškai perspėdavo". 
Beje, surinkę kompromituojančią me
džiagą, ne vieną buvusį politkalinį ir 
užverbuodavo. O ką jau ką, bet 
kompromituoti jie mokėjo. Tam tarna
vo " D" - slapta krata, "T" - telefono 
pasiklausymas, "LT" - literinė tech
nika, su kuria dirbantieji rytą vakarą 
ir net naktį klausydavo ir žodis žodin 
įrašinėdavo žmonių pokalbius butuo
se. Tų įrašų stenogramos bene 
kraupiausias pastarojo dešimtmečio 
KGB amoralumo reliktas. Neturėtume 
pamiršti, kad visai neseniai tokį 
niekingą darbą dirbusieji buvo privile
gijuotieji "Tėvynės" sūnūs ir dukte
rys. Jų dėka buvo kruopščiai padaryti 
kai kurių sekamųjų butų planai, 
aprašytos asmeninio gyvenimo smulk
menos. Iš buhalterinių popierių maty
ti, kaip sekliams KGB atlygindavo. 
Uoliųjų KGB tarnų buvo nemažai. 
Pavyzdžiui, brigada moterų, dirbusių 
”PK" darbą - slapta tikrinusių
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asmeninius gyventojų laiškus, kores
pondenciją, Lietuvos atgimimui prasi-
dėjus, liko be darbo. Prieš 1991 m.
rugpjūčio pučą jos atėjo čia, į KGB 
rumus, ir skustuvais pjaustė KGB 
agentų pavardes iš archyvinių doku
mentų. Toks buvo Maskvos centro 
įsakymas. KGB kiekvieną savo agentą 
buvo užtikrinusi, kad jokių jo asmens 
pėdsakų neliks. O vis dėlto 80 
procentų agentų jau galima būtų ir 
viešai paskelbti. KGB veiklos tyrimų 
komisija dar vis gauna apie juos 
papildomų žinių, todėl verta palaukti.

Nijolė Gaškaitė
(Spaudai parengė V. Poderytė) 

("Tremtinys”, Nr.15)

Telefono ryšys su pasauliu
Rugpjūčio pradžioje Kaune pradėjo 

veikti nauja tarptautinė komutacinė 
telefonų stotis S12, kuri automatiniu 
ryšiu sujungs Lietuvą su visu pasauliu. 
Abonentas iš bet kurios Lietuvos 
vietos galės tiesiogiai rinkti norimos 
valstybės kodą ir abonento numerį. 
Kaip žinoma, iki šiol Lietuvoje veikia 
tik kvarcinis telefono ryšys, veikiantis 
vadinamuoju rankiniu būdu (t. y. kai 
kodas renkamas per telefono stotį).
Naujoji telefonų stotis leis Lietuvai 
visiškai atsiskirti nuo Maskvos ir 
naudotis savu tarptautiniu telefoninio 
ryšio kodu. Iki šiol per Maskvos 
tarptautinę stotį naudotas kodas 7 - 
012 dar kurį laiką išliks, tačiau visi
pokalbiai vyks per tranzitinę stotį
Danijoje ir naudojantis palydovu
"EUTELSAT".

Naujoji telefonų stotis Kaune turės 
120 tarptautinio ryšio kanalų ir galės 
aptarnauti neribotą abonentų skaičių. 
Pasak įmonės "Lietuvos telekomas" 
Kauno filialo direktoriaus pavaduoto
jo Valdemaro Šalkausko, esant reika
lui, ji galėtų teikti automatinio ryšio 
paslaugas Estijai ir Latvijai.

Automatinio telefono ryšio kokybė 
bus iš esmės geresnė nei dabartinio, 
todėl didės jo įkainiai. Pavyzdžiui, 
viena pokalbio minutė su Šiaurės 
Amerika kainuos 240 rublių (dabar - 
60 rub.), su Europos valstybėmis - 150 
(dabar - 30 rub.). ELTA
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cjją, jaunąjį Antaną su pabroliais A. 
Seljak, J. Valaičiu ir E. Gudaičiu, 
pamergėmis T. Hucman, Laura Stace, 
Reoecca Walsh ir keturiomis mergy
tėmis Alana Obeliūnaite, Elise Saun
ders, Sara McKay ir Rebecca Wiasak.

Gerą pusvalandį teko palaukti 
jaunosios, kuri šaunioje, dviejų širmų 
arklių traukiamoje, karietoje pasirodė 
visų 150 svečių akivaizdoje. Visi 
negalėjo atsistebėti jaunosios puošnu
mu! Ji vilkėjo puošia, tiesiog karališko 
modelio suknele, velioną ant jaunosios 
galvos prilaikė gyvų orchidėjų vaini
kas, rankose ji laikė nepaprasto grožio 
tokių pačių gėlių puokštę. Tėvo 
Stasio šypsena rodyte rodė, kaip labai 
jis džiaugiasi ir didžiuojasi, užauginęs 
tokią šaunią dukrą, ir ne tik gražią, 
bet gerą klubo "Vyčio” krepšininkę. 
Džiaugėsi jis ir žentu - geru 
krepšininku ir bilijardo žaidėju.

Zitai Prašmutaitei grojant vargo
nais, visa vestuvinė svita suėjo į 
bažnyčią. Fotoaparatai spragsėjo ne
sustodami. Pamergės ir mergytės 
spindėjo auksinėmis suknelėmis ir 
vainikėliais.

Iškilmingas šv. Mišias atnašavo 
kunigas Charles Porteili, skaitinius 
skaitė G. Karpuškaitė ir jaunojo sesuo 
A. Snarskytė, giesmes lietuviškai ir 
angliškai giedojo solistė Birutė Ky- 
mantienė.

sydnEjaus padangoje
INFORMATYVI POPIETĖ

Rugpjūčio 23 dieną Sydnėjaus 
lietuvių namuose vyko Jungtinio baltų 
komiteto suruošta popietė. Jos metu 
išsamų pranešimą apie Lietuvą, ten 
šiuo metu esančią politinę ir ūkinę 
krizę padarė neseniai Lietuvoje 
viešėjęs ekonomistas, žurnalistas ir 
visuomeninis veikėjas Jonas Kedys, 
tėvynėje praleidęs visą metų ketvirtį.

J. Kedys viešnagės Lietuvoje metu 
rinko medžiagą knygai "Terorizuoja
ma ir naikinama Lietuva 1938 - 
1991”, kurią autorius rengiasi išleisti 
Klaipėdoje. J. Kedys pasakoja, kad 
Lietuvoje jam teko susitikti su 
daugeliu Lietuvos žmonių, nuo pačių 
aukščiausių iki pačių žemiausių 

-elgetų. Po J. Kedžio pasakojimo, 
salėje gausiai susirinkusieji pateikė 
jam klausimus. Prieš pranešimą ir po jo 
buvo rodomas videofilmas apie Lietu
vos gyvenimą. Viename iš filmo 
epizodų buvo parodytas prelegento 
pokalbis apie išeivio žvilgsnį į Lietuvą 
per Lietuvos televiziją.

Paskaičius J. Kedžio interviu "Lie-
tuvos aide" (Nr. 144), teko sužinoti, 
kad jis pats ketina persikelti gyventi į 
Lietuvą. Jo žodžiais tariant: "Noriu 
grįžti į Lietuvą. Visai. Viso mano 
gyvenimo minčių, svajonių ir darbų

SLMSG D-jos METINIS SUSIRINKIMAS
Rugpjūčio 23 dieną Sydnėjaus 

lietuvių namuose kone tuo pačiu metu 
vyko net trys renginiai. Neatsižvel
giant į tai, Lietuvių moterų socialinės 
globos draugijos metiniame susirinki
me dalyvavo nemažas skaičius draugi
jos narių. Po susirinkimo atidarymo 
žodžio draugijos pirmininkė T. Vingi- 
lienė susirinkimui pirmininkauti pa
kvietė J. Viliūnienę, sekretoriauti J. 
Masiokienę ir pristatė susirinkusioms 
finansinę metų veiklos darbotvarkę. 

. Nors atskirų veiklos punktų praneši
mai glausti, tačiau ir iš jų dvelkė 
draugijos nuveiktų darbų gausybė.

Šalia draugijos nuveiktų kultūrinių ,

Pagal seną lietuvišką paprotį, 
jaunuosius prie slenksčio pasitiko 
tėveliai su duona ir druska.

Oficialią vestuvių dalį labai įdomiai 
vedė Saulius Karpuška iš Brisbanės. 
Sveikinimo telegramas lietuviškai-ir 
angliškai skaitė pabroliai Jonas ir 
Edmundas, kalbėjo tėvelis Stanys; 
jaunojo mama Liucija ir tėvelis, sporto 
klubo "Vyčio" vardu kalbėjo J, 
Obeliūnas ir kiti. Jaunieji žodžiu ir 
raštu padėkojo visiems apsilankiu
siems už gerus linkėjimus ir dovanas. 
Sudainuota buvo "Ilgiausių metų, 
ilgiausių...”, "Karti, karti, degtinė 
karti"... - ,

Pasigirdus muzikos garsams jaunieji 
Evette ir Antanas Snarskiai pradėjo 
pirmą jaunųjų šokį, prie jų prisijungė 
tėveliai, pamergės ir svečiai, ir aš ten 
buvau, alų, midų gėriau, tik jaunosios 
mestos gėlių puokštės nesugavau...

Kitą dieną visi vėl susirinko į 
Patricijos ir Stasio sodybą. Jaunave
džiams atvykus, užtverėme kelią į 
tėvų namus ir jaunajam teko "išsi- 
pirkti’.o pritrūkus išmokos,gavo net ir 
švarką nusivilkti. Po visų derybų 
įsileidome jaunuosius atsiveikinimo 
kavutei. Jaunieji išvyko šešių savaičių 
povestuvinei kelionei į Europą.

Tebpna laimingas Jums tas sapnas, 
kurį žmonės vadina gyvenimu.

R. Skerienė

centras buvo čia, Lietuvoje, tad kodėl 
ir dabar turėčiau gyventi kažkur 
svieto pakrašty? N eabejokite - aš jau 
ir butą Vilniuje perku". > . ’ . _ .

Popietei vadovavo Jungtinio baltų 
komiteto atstovas Albinas Giniūnas.

B.Ž.

***
■ . . . ■>. ■ '-į ,

Liga, pasirodo, prigriebia ir ma
žiausiai laiko sirgti turinčius, visuo
met sveikai besijaučiančius. Taip 
atsitiko su visiems gerai pažįstamu, 
populiariu visuomenininku, mūsų lai
kraščio bendradarbiu Antanu Krami- 
liumi.

Nuvyko jis ligoninėn dėl negaluo- 
lX jančių rankos sausgyslių, ir, tik 

pargrįžus namo, pasijuto blogai. 
Prasidėjo didelis ir sunkus širdies 
priepuolis. Laimė, kad spėjo laiku vėl 
atsirasti ligoninėje, kur jam teko šį 
kartą išbūti net devynias dienas.

Šiuo metu Antanas Kramilius jau 
sveiksta namuose, jaučiasi dėkingas 
visiems, jį lankiusiems ir prisiminu
siems.

"Mūsų Pastogės" redakcija Antanui 
Kramiliui linki kuo greičiau sugrįžti 
prie įprastų darbų pilnam energijos ir 
tvirtos sveikatos.

B. Ž.

ir bendrų darbų, svarbiausią vietą 
užėmė ligonių ir paliegusių lietuvių 
senelių lankymas, tartas paguodos 
žodis, o, reikalui esant, ir pagalba. 
Kiek leidžia sąlygos, ligonių lankymo 
reikalų vedėja Onutė Kapočienė 
kartu su pagalbininkėmis koordinuoja 
ir uoliai lanko ligonius.

Tarp jautrių pranešimų iškilo 
naujų, iki šiol nebuvusių problemų. Su 
pagalbos prašymu į draugiją kreipėsi 
sunkaus paralyžiaus ištiktas tautietis, 
norintis iš Lietuvos pasikviesti gimi
naitį. Tai, pasirodo, nėra visai 
paprastas dalykas. Kreiptasi ir tokiais

Nukelta į 7 psl.
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MUSŲ MIRUSIEJI 

GEELONGE
PRANEŠIMAS

Rugsėjo 13 dieną, 2 vai. po pietų 
Geelongo lietuvių namuose šaukiamas 
Geelongo apylinkės narių visuotinis 
susirinkimas.

’* Nustatytu laiku nesusirinkus rei— 
kiamam narių skaičiui, susirinkimas 
įvyks po pusvalandžio ir, nėatsižvel-

- giant kiek susirinks narių, bus 
laikomas; teisėtu? 1

Susirinkime numatyta sekanti dar-

I. Susirinkimo, atidarymas.
~ 2. Prezidiumo kvietimas.

3. Darbotvarkės papildymas.
4. Mandatu komisijos rinkimai.
5. Praeitų rtietų visuotinio susirin

kimo prdtokolo skaitymas.
6. Ataskaitiniai pranešimai - pirmi

ninko, iždininko ir kontrolės komisijos.
7. Organizacijų veiklos pranešimai.
8. Protokolo ir pranešimų aptarimas 

ir patvirtinimas.
9. Apylinkės valdybos rinkimai.
10. Kontrolės komisijos rinkimai.
II. Atstovų rinkimai į ALB Krašto 

tarybos suvažiavimą Sydnėjuje.
12. Klausimai ir sumanymai.
13. Susirinkimo uždarymas.

Visų Geelongo lietuvių dalyva
vimas šiame susirinkime būtinas. 
Ypatingai susirinkime pageidaujame

matyti jaunesniosios kartos lietuvius, 
kurie pratęs ištisais dešimtmečiais 

... mūsų puoselėtas lietuviškas tradici
jas. Tad laukiame visų.

Geelongo’ apylinkės 
valdyba

PRANEŠIMAS
Rugsėjo 8 -.toji, Tautos Šventė, 

Geelonge bus švenčiama rugsėjo 20 
dieną (sekmadienį) sekančia tvarka: 

■’^2 9.30 vaL ryto pamaldos šv. Jono 
'bažnyčioje. Pamaldas atnašaus kun.
dr. P. Dauknys. Organizacijos pamal
dose ir Lietuvių namuose dalyvauja su 
vėliavomis ir uniformomis. Dalyvaus 
taip pat ir- pakviesti DLK Vytenio 
kuopos šauliai iš Melbourne.

Po pamaldų visi vyksime į bendruo
menės namus, kuriuose vyks iškilmin
gas Tautos šventės minėjimas - 
paskaitą skaitys svečias iš Melton, 
šaulys P. Bartaška, dainuos Geelongo 
mišrus ukrainiečių choras, šoks Gee
longo jaunųjų lietuvaičių šokių grupė, 
vadovaujama B. Liebich, ir dainuos 
lietuvių choras "Viltis", vadovauja
mas Gražinos Pranauskienės.

Po minėjimo bus Geelongo bendruo
menės moterų draugijos ruošti pietus.

Nuoširdžiai kviečiame ir lauksime 
visų apsilankant.

Geelongo apylinkės 
valdyba

SU ONA MINIOTIENE ATSISVEIKINANT
Ankstų rugpjūčio 21 dienos rytą 1947 metų vasario 28 dieną pirmojo 

Melbourne, po ilgos ir sunkios ligos, transporto laivu " General Heizel-
savo gyvenimo kelionę užbaigė ir 
iškeliavo amžinybėn Ona Matulionytė 
- Miniotienė.

Velionė gimė 1898 metų gruodžio 
21 dieną Vyžuonų parapijoje, Utenos 
valsčiuje, gausioje ūkininkų Mykolo ir 
Onos Matulioniu šeimoje.

1924 - 1926 metais Ona Matuliony
tė mokėsi Kauno gailestingųjų seserų 
mokykloje. Ją baigus, iki 1943 metų 
dirbo Kauno karo ligoninėje gailestin
gąja operacinės sesute. Nuo 1943 iki 
1944 metų Ona dirbo sesute Kauno 
poliklinikoje.

1941 metais pirmą kartą Lietuvon 
užėjus rusams, Ona Matulionytė 
NKVD buvo suimta, tardoma, vėliau 
kalinama Kauno sunkiųjų darbų 
kalėjime. Karui prasidėjus, Ona buvo 
išlaisvinta. Taigi rusams artėjant 
antrą kartą, 1944 metų vasaros 
pabaigoje ji pasitraukė į Vakarus. 
Pokario metais vėl dirbo savo darbą 
Hanau DP stovyklos ligoninėje, Vo
kietijoje.

man" Onutė Matulionytė atplaukė į 
Australiją. Pradžioje ji įsikūrė Mel
bourne, o vėliau persikėlė Sydnėjun. 
Čia 1968 metais jt ištekėjo už Vlado 
Minioto ir ilgus metus gyveno Sydnė- •? 
jaus priemiestyje Homebushe. 1984 
metais mirė Otibtės vyras ir po 
ketverių’metų, pašlijus sveikatai, ji 
persikelia į Melbourną pas savo sesers

| sūnų Vytautą Kūneaitį. Sūnėnas ją 
staugė ir globojo iki mirifes. \ •

Oną Matulionytė ; - Miniotienė 
gyvendama Melbourne priklausė Lieį: 
tuvių moterų socialinės globos drau- 
gijai, buvo veikli draugijos valdybos ';/? 
narė. Gyvenimo Sydnėjuje metais, ji J-*' 
taip pat aktyviai dalyvavo lietuviška
me gyvenime, materialiai rėmė jauni
mą, skautus, tautinių šokių grupę, 
chorą "Daina". Velionė visada sąži
ningai lankė ir rėmė visus lietuvių 
bendruomenės renginius.

Ilsėkis ramybėje, tauri lietuve.
B.

\ AUKOS AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
1FONDUI A.a. Zofijai Paškevičienei mirus, 

vietoje gėlių -
po 20 dolerių - Geelongo apylinkės 

vaidyba (710), V. Braželis (165);

sSiWs
po 10 dolerių - F. ir A. Bandžai , 

(114), L. ir S. Bungardai (206), O. 
Schrederis (354),< A’tJančiauskienė 
(153), F. ir M. Andrikoniai (172), V. 
Čerakavičius (283), V. Aukštiėjus. 
(379), E. Meižienė (57), C. Vaice
kauskienė (160), A>, ir S: Obeliūnai 
(980);

po 5 dolerius - J. Medelis (10), A. 
Mykolaitienė (25). ■' '

A.a. Matui Kisieliui mirus, vietoje 
gėlių aukojo: ''ft“ .

' 1 • ' :

20 dolerių - Geelongo apylinkės

A. + A. Onutei Matulionytei — Miniotienei
mirus, liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiame jos sūnėną Vytautą
Kuncaitį bei gimines Kanadoje ir Lietuvoje. “ /. ’

Balys, Valentina, Laima ir Bita
B a r k a-i
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. j
Per mūsų*

.Stašionį gau;- 
ta: ‘Z

100 dolerių - E. Brilingienė (150) 
savo vyro a.a. Vlado atminimui;

25 dolerius - A. Savickienė (225).
7? ~ A.b. Birutės Tamošiūnienės atmini

mui aukojo:

25 dolerius - V. ir O. Šalkauskai
’ (245); r. . ■

10 dolerių - V. ir- G. Ališauskai
;• (1O65).;;: <.

,A.a. Vytautui Miliauskui Melbourne. 
mirus, .vietoje gęįių aukojo:

25 dolerius - V. ir O. Šalkauskai .tJ ,
(270); valdyba (730).

po 10 dolerių - A> ir V. Bladzevičiai ■ Nuoširdžiai dėkojame visiems au- 
(130), V. ir G. Ališauskai (1075). kojusiems.

Per musų įgaliotinį Geelonge A. 
Obeliūną gauta:

A. t A. Birutei Tamošiūnienei
t .r-- ...... , . V ‘ 9’? - •

eį- =’,IWięūk,Pskah^nb \f$$$dją j^^žiąĮ^^čiypft Mws <rw
Ritą ir Angelę su šeimomis, brolį Juozą ir seserį Ąldpną, jų šeimas.

; ' v Liūdi drauge
Reginą ir Bytautas'Pumpučiai

, •. ■ znnnrvn; iius

Vincas Ališauskas 
AL fondo iždininkas

PADĖKA ■ J ■

i . r. i Palydint mūsų mielą mamytę ir Žmoną ‘ -

A. + A. Birute Tamošiūnienę I 
į amžinojo poilsio vietą, nuoširdžiai dėkojame visiems musų draugams 

’ bei pažįstamiems, musų šeimoms gilaus liūdesio valandoje 
išreiškusiems užuojautą raštu, per spaudą ir žodžiu.

Liekame visada dėkingų Jūsų 
Jonas Tamošiūnas, dukros Angelė ir Rita 

su šeimomis

pirmininkė padėkojo draugijos narėms, dėlė, tačiau į apsiimtas pareigas '

BENDRUOMENĖS DARBŲ BARUOSE
Atkelta iš 6 psl.

klausimais, kaip prašymas paliegusiam 
pensininkui išvykus ilgesniam laikui į 
Lietuvą, padėti persivesti pensiją. 
Visi šie reikalai reikalauja daugelio 
durų varstymo valdžios įstaigose, 
daug laiko ir pastangų. Paklausius 
visų šių pranešimų, matosi kiek daug 
visokiausių keblių klausimų išaiškina 
ši nedidelė draugijos moterų saujelė.

Lietuvių Sodybos turtą prižiūri ir 
globoja penkios NSW valstijos Žemės 
departamente įregistruotos patikėti
nės. Patikėtinių pranešime matėsi, 
kad Sodybos turtas administruojamas 
tvirtai ir ekonomiškai. Sodybos turtas 
šiuo metu siekia virš pusės milijono 
dolerių.

Finansiniam pranešimui pasibaigus, 
buvo pateiktas klausimas, kodėl 
draugijos sukauptas kapitalas laiko
mas ateičiai ir nenaudojamas Sodybos 
plėtimui ar pan. Draugijos pirmininkė 
paaiškino, kad Sodybos plėtimui 
draugija pakankamų lėšų neturi, o, 
kainoms kylant ir Sodybos pastatams 
senstant, ateityje prižiūrėjimo išlai
dos gali siekti dešimtis tūkstančių 
dolerių, todėl turėti rezervą banke 
yra būtina.

Klausimų ir sumanymų metu drau
gijos valdyba ragino ir primygtinai 
savo narių prašė kviesti į draugiją kuo 
daugiau naujų narių, kad tokiu būdu 
galėtų būti užtikrinta ir pačios 
draugijos ateitis.

Visus reikalus ir rūpesčius aptarus,

vaidybai ir pagalbininkėms už įdėtą pasišventusiai žiūrinti, saujelė drau- 
darBą ir pasitarnavimą' artimui, po to 
visos susirinkusios buvo pakviestos 
prie kavos ir pyragaičių stalo pratęsti 
pašnekesius ir pabendravimą.

Žiūrėdamas stebėtojo akimis, ne
norėdamas nustembi, kaip tokia nedi-

gijos moterų atlieka taip svarbius 
artimam ir bendruomenei darbus. 
Belieka tik palinkėti šioms bitelėms 
geros sveikatos, sėkmės jų kilniuose 
darbuose ir tarti patį nuoširdžiausia 
ačiū.  ■ info.

REMSITE
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
i 1 "Mūsų Pastogė" Nr.35- 1992.8.31 psl. 7
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SYDNEJUJE
PRANEŠIMAS 
KVIEČIA

Sydnėjaus pensininkų klubo "Ne
ringa" nariai ir vaidyba kviečia visus, 
jaunus ir vyresnius, į pavasario 
popietę, kuri įvyks rugsėjo 13 - ąją, 1 
vai. po pietų, Sydnėjaus lietuvių 
namuose.

Popietės metu jus galėsite skaniai 
papietauti, o po to linksmai pasišokti, 
pasižiūrėti puikios programos.

"Neringos" klubas šioje popietėje 
laukia visų iš arti ir iš toli.

pji. "Neringos" klubo 
vaidyba

Sydnėjaus "Aušros" tuntas kviečia 
jus, sesės ir broliai, dalyvauti musų 
ruošiamoje rajoninėje stovykloje. Ra
joninė vadija nutarė šią stovyklą 
paskelbti Jubiliejine ir atžymėti 
lietuviško skautavimo 75 - mėtį.

Stovykla, nuo 1993 m. sausio 2 iki 
10 dienos, įvyks "Camp Coutts" 
stovykla vie tėję, Waterfall, netoli nuo 
Sydnėjaus. Prašome stovyklaustojus 
atvykti sausio 2 dieną prieš pietus ir 
išvykti 10 dieną, tuoj po vėliavos 
nuleidimo. Paskutinę dieną stovykloje 
pietų nebus.

Stovykloje veiks sekančios pasto- 
vyklės: vilkiukų - paukštyčių, skau
čių, skautų, vyresnių skaučių, skautų 
vyčių, skautininkų, skautininkių, 
akademikų skautų, tėvų. Paukštytės 
ir vilkiukai miegos barakuose, kiti - 
palapinėse. Palapines prašome atsi
vežti savo. Tėvai taip pat prašomi 
palapines ir kitus reikmenis patogiam 
stovyklavimui atsivežti kartu su 
savim, kadangi užsiėmimuose ir vir
tuvės darbuose tėvai nedalyvaus. 
Kasdien numatomi atskiri užsiėmimai 
skautininkams, skautininkėms ir vyr. 
skautėms bei vyčiams, į kuriuos 
kviečiami ir tėvai.

Atvažiuojančius tėvus iš anksto

prašome padėti palaikyti bendrą 
tvarką. - kur reikalinga, vaikus 
pavedžioti ir patarnauti stovyklos 
parduotuvėje, kuri v^iks kasdien nuo 
1.30 vai. iki 3.30 vai. po pietų.

Stovyklos mokestis vienam už dieną 
- 10 dolerių, (90 dolerių už pilną 
stovyklą), šeimai už visą stovyklą - 
300 dolerių, neatsižvelgiant kiek 
šeimoje yra vaikų.

Siunčiu stovyklautojams reikalingų 
daiktų sąrašą.

Jeigu kas turi klausimų gali kreiptis 
į E. Garrick namų tel. (02) 818 3393 
arba darbo tel. (02) 228 8605.

Stovykloje skautų patyrimo laips
nių egzaminų nebus. Visi tuntai 
prašomi skautų patyrimo laipsnių 
programas atlikti savose vietovėse 
prieš stovyklą, (žodžiai gali būti 
pravesti stovykloje, jeigu to pagei
daus vienetai.

Iki pasimatymo Jubiliejinėje sto
vykloje! Budėkime!

s. f ii. Eglė Garrick
"Aušros" tunto tuntininkė 
Jubliejinės stovyklos 1993 

Camp Coutts viršininkė

MELBOURNE
ATSIIMKITE APLANKUS

Nors ir labai pavėluotai, tačiau jau 
yra gauta virš 50 vienetų antologijos 
"Po Pietų kryžiumi" aplankų. Aplan
kai sukurti dailininko Viktoro Siman- 
kevičiaus, gerai atlikti ir dar labiau 
kelia antologijos vertę. Kadangi 
aplankų išleista labai nedaug, su laiku 
jie galimai įgis retenybės vertę.

Visi įsigijusieji šią antologiją, 
aplankus galite gauti veltui, jeigu 
kreipsitės į Melbourne bibliotekos 
vedėją J. Mikštą arba D. Baltutienę.

Šiuo metu bibliotekoje taip pat dar 
galite įsigyti ir pačią antologiją, jos 
kaina tik 12 dolerių.

D. Baltutienė 
Kultūros tarybos 

pirmininkė

BALTIC STORES & CO
(Z. Juras & V. Juras)

11 London Lane, Bromley, Kent, BRI 4HB, ENGLAND 
Tel. 081 460 2592, Fax 081 318 7643

Siūlome pasinaudoti mūsų įvairiapusiu ir ekonomišku 
bendradarbiavimu su Lietuva.

iš Anglijos siunčiame:
Geriausius dabartiniame pasaulyje gamintus vaistus, angliškas ir 

kitų kraštų medžiagas, avalynė, rūbus, elektronines prekes, 
rašomąsias mašinėles su lietuvišku šriftu.

Spečtalūš 1992 mėtų SIUNTINYS Nr.l'susideda iš:
vyriškos arba moteriškos striukės, išeiginių marškinių arba 

biiuskutės, sportinio moteriškų arba vyriško kostiumo, moteriško arba 
vyriško nertinio, vyriškų arba moteriškų sportinių arba paprastų 
batų; Siuntinio kaina 570 dolerių pro paštu.

SIUNTINYS Nrlž susideda iš:
bekonkurencinto maisto siuntinys tik už 148 dolerius - 10 dėžučių 

(vairios konservuotos mėsos, 2 svarai ryžių, 4 svarai makaronų, 100 
gr. tirpios kavos, 4 svarai cukraus, 2 dėžutės šprotų, 2 svarai dešros, 2 
svarai sūrio, 2 svarai kavos pupelių, 1 butelis valgomosios alyvos, -J 
dėžutė saldaus pieno, 1 butelis alkoholinio gėrimo.

PERVEDAME PALIKIMUS į Lietuvą arba kitus kraštus 
pageidaujama valiuta, atliekame visas finansinės ir banko operacijas 
aukščiausiu klientui kursu, priimame trumpalaikes arba neriboto laiko 
investicijas, sudarome testamentus bei administruojame nuosavybes, 
tarpininkaujame įvairių dokumentų sudaryme.

Už investicijas mokame 9 procentus metinių palūkanų (bruto). 
PATARIAME IR TARPININKAUJAME PERKANT VAKARU' 

ŠALIŲ BENDROVIŲ AKCIJAS, INVESTMENT TRUST AKCIJAS, 
____  UNIT TRUSTS.
TIK PER ANGLIJĄ GREIČIAU IR TAUPIAU
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METINIS KLUBO BALIUS

PASAKIŠKA PROGRAMA 
KARŠTA VAKARIENĖ 

M VELTUI GERAS VYNAS

Vilnius 2022, Lietuva. Videofilmo 
kaina kartu su persiuntimo išlaidomis 
- 25 Australijos doleriai.

UŽ VISKĄ TIK 15 DOLERIŲ! 
ŠĮ VAKARĄ ILGAI ATSIMINSITE! 
IŠ ANKSTO UŽSISAKYKITE STALĄ

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel 7081414

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

GROS PUIKUS
KONTINENTINIS ORKESTRAS

SIŪLO PIRKTI
Lietuvos televizijos žurnalistas 

Stasys Arnašius viešnagės Australijo
je metu sukūrė vienos valandos 
videofilmą apie Australijos lietuvių 
gyvenimą. Šis videofilmas per Lietu
vos televiziją jau buvo rodytas net tris 
kartus.

S. Arnašiaus dokumentinį videofil
mą apie Australijos lietuvių gyvenimą 
pageidaujantieji gali užsakyti adresu: 
Stasys Arnašius. Medeinos gt. 17 -77,

NORI SUSIRAŠINĖTI
Trylikos metų Stasys nori susirast^ 

draugę Australijoje. Stasys renka 
pašto ženklus ir automobilių modelius. 
Rašyti vokiečių kalba:

Stasys Vičas, Perkūno
9 - 62, Vilnius. Lietuvą.

^8328439

EASTERN EUROPE KELIONIŲ BIURAS
METAI SKIRTI VILNIAUS LANKYMUI

. 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 i Vilnių - 1,860 dolerių ten ir atgal. Nuostabi vertė... kitas 
pasirinkimas vykti SAS, FINN AIR lėktuvais.
* ATSIKV1ESK1TE 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 
bagažo mokestis.
* SPECIALI KELIONĖ APLINK PASAULI, įskaitant Kanadą arba 
JAV į jūsų lankomų vietų sąrašą.

Geriausių kainų bilietai...
Skambinkite dėl smulkesnės informacijos.

* BUTAI - KAMBARĮ AI-VIEŠBUČIAI - jūsų paslaugoms Lietuvoje. 
Galimas automašinų nuomavimas.
* KITI PATARNAVIMAI: sveikatos draudimas jūsų svečiams 
Australijoje; maisto siuntiniai; viršsvoriniam bagažui spec, kainos, jo 
paėmimas iš namų.

Sydnėjuje kreipkitės į: Rosą arba Barborą. (02) 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.
BRISBANE: 131 Elizabeth St. City.

EASTERN EUROPE TRAVEL

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 2alys. *** 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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