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ir. visais būdais padėti atsikurti mūsų

S

TAUTOS ŠVENTĘ ŠVENČIANT
Australijos lietuvių bendruomenės Krašto valdyba sveikina 

visus Australijos lietuvius, mūsų brolius ir seses Tėvynėje 
Tautos šventės proga, kuri dabar vadinama Padėkos diena.

Turime džiaugtis ir dėkoti Dievui,-kad po penkiasdešimties 
metų, taikios revoliucijos būdu buvo atkurta Nepriklausoma 
Lietuva.

Turime taip pat prisiminti ir dėkoti visiems, kurie kovojo dėl 
Lietuvos Nepriklausomybės, tačiau jos nesulaukė.

Šia proga,' prašau visus Australijos lietuvius burtis arčiau prie 
savo bendruomenės 
Tėvynei Lietuvai. g

ALB
Viktoras Martišius

Krašto valdybos pirmininkas

LIETUVOS ĮVYKIU fiPŽVfiLGfi

Vytautas Didysis prie degančios Kauno pilies prisiekia atkeršyti kry
žiuočiams. Savo pažadą jis ištęsėjo, sumušdamas juos Žalgirio mūšyje.

Kossak paveikslas
------------------ -

Bernardas Brazdžionis

Lietuva iš tolo
TVF PIRMININKAS LIETUVOJE

Tarptautinio valiutos fondo direk
torių valdybos pirmininkas Michael 

Camaesšus pasitarimuose su Lietuvos 
Vyriausybės ir banko atstovais pralei
do tris dienas. Jų tiksiąs buvo aptarti 
galimą TVF finansinę paramą Lietu
vai, įvedant savo valiutą ir bandant 
stabilizuoti ekonominę padėtį. Lietu
va į TVF įstojo praeitą pavasarį ir 
kreipėsi su prašymu padėti sudaryti 
lito stabilizacijos fondą.

M. Camoessus Vilniuje susitiko su 
Lietuvos banko valdybos direktoriumi 
Vilium Baldišiumi, tarptautinių eko
nominių santykių ministru Vyteniu 
Aleškaičiu ir ministru pirmininku 
Aleksandru Abišala. Lietuvos Res
publikos Vyriausybė Tarptautiniam 
valiutos fondui paruošė planuojamų 
ekonominių pertvarkymų memoran
dumą, kuriame numatomas biudžeto 
išlaidų mažinimas, inflacijos apriboji
mas bei gyventojų pajamų įšaldymas. 
Jei ši Vyriausybės memorandume 
išdėstyta programa pasirodys priim
tina TVF finansiniams ekspertams, 
Lietuva gali tikėtis šios tarptautinės 
finansinės organizacijos paramos, 
stabilizuojant busimą nacionalinę va
liutą - litus.

Po pasitarimų sušauktoje spaudos 
konferencijoje TVF pirmininkas pasa
kė, kad Lietuva dabar gyvena istorinį 
laikotarpį ir, kad nuo dabar priimtų 
sprendimų priklausys krašto ateities 
gerovė. Pasak Camdessaus, nacionali
nės valiutos įvedimas užbaigtų nepri
klausomybės įtvirtinimo procesą. Ta
čiau, sakė svečias, prieš įvedant litą 
jam būtina sukurti stiprų pagrindą, 
kad jis butų tvirta, pasaulio rinkoje 
respektuojama valiuta. Pasak MXam- 
dessaus, savo ekonominių reformų 
planu Lietuva kaip tik to ir siekia. 
Tačiau, svečio nuomone, Lietuvai bus 
sunku įgyvendinti visas šias reformas 
be pasaulio paramos, o šios paramos 
užtikrinimas kaip tik ir yra TVF 

.užduotis. Jei Lietuvos Respublikos
Vyriausybė patvirtins stiprią ir pasiti

kėjimą keliančią programą, M. Cam- 
aessaus nuomone, TVF sugebės įtikin
ti pasaulį, kaa Lietuvą paremti yra 
racionalu ir, kad tą paramą Lietuva 
gaus iki šios žiemos.

Lietuvos Respublikos ministras pir
mininkas A. Abišala vėliau pasakė, 
kad dėl lito stabilizacijos fondo 
dydžio dar tebesitariama, bet jo 
apimtis, tikriausiai, bus tarp 130-150 
milijonų JAV dolerių. Tikimasi, kad 
šis fondas bus sudarytas dar spalio 
mėnesį, kas sudarytų galimybę įvesti 
litą dar prieš Seimo rinkimus. Tačiau 
tiesiog apie tai paklaustas, premjeras 
A. Abišala atsakė, kad litas bus 
įvestas tada, kada bus tinkamas laikas 
ir mes busime visiškai tam pasiruošę.

PROBLEMOS SU RUSIJA

Tiek politikoje, tiek prekyboje, tiek 
ir santykiuose su Rusija Lietuva 
nuolat susiduria su įvairiomis proble
momis. Nors oficialiame lygyje santy
kiai yra geri - bent taip tvirtina 
prezidentas B. Jelcinas ir kai kurie 
aukšti jo vyriausybės pareigūnai - 
praktikoje toks tvirtinimas neatitinka 
tikrovės. Pavyzdžiui, jau trys savai
tės, kai Mažeikių naftos perdirbimo 
įmonė nebegauna naftos ir to pasėkoje 
Lietuvoje apribotas benzino pardavi
mas privatiems automobiliams (po 20 
litrų vienam pirkėjui). Taip pat 
gamtines dujas tiekianti Rusijos 
bendrovė grąsina tiekimą nutraukti, 
jei už jas tuoj pat nebus sumokėta 
komercinėmis kainomis, kurios jau 
prašoko pasaulinės rinkos kainas. 
Naftos kainos, be išankstinio įspėjimo, 
taip pat pakeltos dvigubai. Per 
Maskvos televiziją ir radiją transliuo
jama prieš baltijiečius nukreipta 
tendencinga propaganda. Lietuvos 
Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininkas V. Landsbergis praėjusią 
savaitę pareiškė protestą Rusijos 
radijo ir televizijos valdybai už 
televizijos programos, kurioje labai 
iškraipytai pasisakoma apie kitatau
čių padėtį Baltijos valstybėse, trans
liavimą. V. Landsbergis savo proteste 

Mylėsi Lietuvą iš tolo 
Visa širdim, visais jausmais,- 
iš tolo meilė neparpuola 
Po balto marmuro namais.

iš tolo ją kaip laimę šauksi 
Aušroj ir sutemų sapnuos 
0 ji praskrisaama kaip paukštė 
Tik skaudų ilgesį dainuos.

a 
sakė, kad Rusijos vyriausybė turėtų 
susirūpinti dėl tokio rėksmingo melo 
propagavimo per valstybei priklau
sančias televizijos stotis.

LANDSBERGIS IR JELCINAS 
SUSITIKS MASKVOJE

Lietuvos Respublikos Parlamento 
pirmininkas V. Landsbergis ir Rusijos 
prezidentas B. Jelcinas pasikalbėjimo 
telefonu rugpjūčio 26 dieną metu 
susitarė rugsėjo 28 dieną susitikti 
Maskvoje. Rusijos informacijos agen
tūra 1TAR - TASS pranešė, kad 
susitikimo metu numatoma pasirašyti 
susitarimą, patvirtinantį buvusios So
vietų Sąjungos kariuomenės išvedimo 
iš Lietuvos tvarkaraštį. Laukiama, 
kad susitikime taip pat dalyvaus 
Lietuvos ir Rusijos užsienio reikalų 
ministrai.

Pokalbio su "Amerikos balso" 
korespondente R. Miliute metu Lietu
vos derybų delegacijos vadovas Č. 
Stankevičius, paklaustas apie galimy
bę rugsėjo mėn. 8 d. pasirašyti 
kariuomenės išvedimo grafiko sutartį, 
išreiškė gana skeptišką nuomonę.
Pasak jo, Rusijos derybų komisijos 
ekspertai dabar darbuojasi gerokai 
dalykiškiau ir yra prielaidų, kad labai 
skirtingas Lietuvos ir Rusijos pozici
jas galbūt pavyks suderinti. Jis mano, 
jog yra tokių galimybių, kad rugsėjo 8 
dienai bus parengti dokumentai, 
kuriuos būtų galima pasirašyti, tačiau 
tai labiausiai priklauso nuo Rusijos 
pusės.

Taip pat C. Stankevičius paminėjo, 
kad nepriklausomai nuo tarpvalstybi- 

Regėsi ją kaip saulę skaisčią, 
Kaip kūdikio šventi sapnai, 
O ji gal vergės pančiuos vaikščios 
ir slėgs ją sielvarto kalnai.

Tik ji tau bus saldi paguoda, 
Tik ji tau bus širdy gyva,- 
Balta baltųjų vyšnių soduos 
Senolių žemė Lietuva.

nės sutarties pobūdžio ir pasirašymo 
datos, armija turi būti išvesta, o p’ati 
sutartis reglamentuoja kariuomenės 
išvedimo teisinės tvarkos aspektus. 
Jeigu Rusijos delegacijos nariai pasi
stengtų priimti teisingas ir pagrįstas 
Lietuvos nuostatas, tokia sutartis 
galėtų būti parengta rugsėjo 8 - ajai. 
Lietuvos Parlamento pirmininko pa
vaduotojas priminė, kad sutarties dėl 
armijos išvedimo pasirašymą sąlygoja 
Helsinkio konferencijos politinė de
klaracija. Jos reikalavimas yra suda
ryti grafiką, numatantį greitą, tvar
kingą ir visišką kariuomenės išvedimą. 
Lietuvos Respublikos paruoštas tvar
karaštis Rusijai iki šiol nebuvo 
priimtinas, o savo projekto ji nebuvo 
pateikusi. Č. Stankevičius tikisi, kad 
aukščiausio lygio susitikime Rusija 
pateiks pasiūlymus daugmaž atitin
kančius lietuvių tautos reikalavimus, 
išreikštus birželio 14 - sios referen
dume. Tai yra, išvesti kariuomenę dar 
šiais metais ir atlyginti Lietuvai per 
51 metus padarytą žalą.

Lietuvos Respublikos ministras pir
mininkas A. Abišala žurnalistams 
pareiškė, jog būsimo Lietuvos - 
Rusijos delegacijų susitikimo atžvil
giu jis yra nusiteikęs optimistiškai, 
tačiau keti kurie kiti Lietuvos Vyriau
sybės pareigūnai privačiuose pokal
biuose išreiškė abejonę ar aukščiau
siojo lygio susitikimas rugsėjo 8-ąją 
tikrai įvyks. Optimistiškai galvoja ir 
Lietuvos reikalų patikėtinis Lietuvoje 
Egidijus Bičkauskas, jis neatmeta 
galimybės jog susitikimo metu bus
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LIETUVOS ĮVYKIU APŽVALGA
Atkelta iš 1 psi. socioiogme tarnyba. Jos duomenimis,

apie 27 procentai apklaustųjų palaike 
Lietuvos demokratinę darbo partiją 
(lDDR), Socialdemokratus palaiko 
apie 14 procentų Lietuvos žmonių, o 
už Liberalų sąjungą pasisako truputi 
mažiau, nei 6 procentai busimų

susitarta dėl visiško Rusijos kariuo
menės išvedimo iš Lietuvos termino. 
E. BičkausKas pastebi, kad atėjo 
laikas spręsti šią problemą pačiame 
aukščiausiame - prezidentiniame - 
lygyje.

PASKIRTAS RUSUOS 
AMBASADORIUS

Rusijos prezidentas B. Jelcinas 
Nikolajų Ogorničevą paskyrė nepa
prastuoju įgaliotiniu ir Rusijos am
basadoriumi Lietuvai. N. Ogarničevas 
pastaruoju metu dirbo kaip Rusijos 
generalinis konsulas Vokietijoje. N. 
Ogarničevas yra 58 metų amžiaus ir 
turi aukštąjį išsilavinimą, nuo 1964 
metų jis dirbo tuometinės Sovietų 
Sąjungos diplomatinėje tarnyboje, 
daugiausiai vakarų Europos šalių 
atstovybėse. Kai kurie politiniai 
stebėtojai mano, kau ilgai delstas 
Rusijos ambasadoriaus paskyrimas 
Lietuvai rodo B. Jelcino norą santy
kius su Lietuva gerinti. Tam argumen
tui prideda svorio ir planuojamas 
aukščiausio lygio susitikimas rugsėjo 8 
dieną Maskvoje. Tačiau, kaip jau 
minėjau anksčiau, ne visos politinės 
Maskvos jėgos pageidauja geresnių 
.Lietuvos - Rusijos santykių - per 
Rusijos televiziją jįoMaujvtebęęodpr 
mos baltijiečius juodinančios progra
mos.

NUOMONIŲ APKLAUSOS 
REZULTATAI

Penkiasdešimt procentų artėjan
čiuose Seimo rinkimuose ketinančių 
dalyvauti Lietuvos piliečių žaaa 
baisuoti už Sąjūdžio koaliciją, oficia
liai yądinamą "koalicija už aemoKra- 
tinį; Lietuvą''. Si Koalicija ’vienija 
kebų dešiniųjų grupių atstovus. 
Tokius duomenis praėjusią savaitę 
pateikė Lietuvos radijo ir televizijos

LIETUVOS SPAUDOJE

(INTERVIU)
Išsyk paaiškinsiu: pašnekovo, su 

kuriuo kalbėjausi, kol kas nepristaty- 
siu dėl objektyvių priežasčių. Turėki
te kantrybės: du mėnesius renku 
medžiagą kriminalinių publikacijų 
serijai, kurią netrukus spausdinsime. 
Ten X figūruos tikrąja pavarde.

Kol kas pristatau be pavardės. X - 
vienas stambiausių biznierių Respub
likoje, ekonomistas, buvęs aukštosios 
mokyklos docentas. Dabar jis bemaž 
penkiolikos firmų Lietuvoje, Maskvo
je, Ukrainoje, Baltarusijoje akcinin-

Priešrinkiminiai debated...
(Iš "Lietuvos žinių”)

"Musų Pastogė" Nr.36 1992.09.07 

rinkėjų. Kitame žmonių nuomones 
apmausime buvo nustatyta, kad popu
liariausias kandidatas į Lietuvos 
prezidentus tebėra Vytautas Lanus- 
oergis, už jį balsavo 29 procentai 
apklaustųjų, už A. Brazauską - 19 
procentų.

Kaip žinia, į naująjį Lietuvos Seimą 
pagal įstatymą galės patekti tik tų 
partijų arba judėjimų atstovai, surin- 
Kusių ne mažiau kaip 4 procentus 
rinkėjų balsų. Naujojo Seimo rinkimai 
(vyks mišriu principu: puse Seimo 
deputatų bus, kaip ir anksčiau, 
renKama po vieną iš kiekvienos 
rinkiminės apygardos (iš kelių išsta
tytų kandidatų), o kita pusė atsto
vaus partijas ir judėjimus, surinkusius 
ne mažiau, kaip 4 procentai baisų; jų 
skaičius bus proporcingas partijų ir 
judėjimų surinktiems baisams. Seimo 
rinkimai įvyks spalio 25 dieną, o 
rinkimų kampanija prasidės vienu 
mėnesiu anksčiau.

SUSITARIMAS DĖL VIZŲ
. I *♦< J nl ?J: ? *1.’ «'ii*3 ; 1 -•< ’ K ■ •
„i Lietuvos Respublikos ir Kinijos 
Liaudies Respublikos piliečiai, turin
tys diplomatinius ar tarnybinius pasus, 
taip pat šių šalių jurininkai, galės, 
kirsti Kinijos bei Lietuvos valstybines 
sienas be vizų. Šis susitarimas buvo 
pasiektas neseniai įvykusio Lietuvos 
Vidaus reikalų ministerijos delegaci
jos vizito į Kiniją metu. Šiuo metu 
Lietuvos piliečiai, turintys galiojan
čius Lietuvos Respublikos, pasus,.gali 
be vizos važiuoti į NVS šalis, Latviją. 
Estiją, Vengriją, Lenkiją, Daniją. 
Islandiją ir Didžiąją Britaniją.

J. Rūbas

kas. Kelių firmų Vilniuje prezidentas.
Labai turtingas ir to neslepia. Be 
buto, namo, vasarnamio, kelių mašinų 
Vilniuje, turi butą, mašiną Maskvoje. 
Apie sąskaitą banke - nežinau. 
Žmona, nors, atrodytų nėra būtinybės 
- taip pat pasinėrusi į biznį. Turi savo 
UAB, turi puikų "ekraną". Kas tai - 
paaiškinsiu vėliau.

Susipažinau su X, kaip minėjau, 
visai dėl kito rašinio. Čia spausdinu 
pokalbį, kuris vyko tarsi po to, tikrojo. 
Beje, jei žmonės, kurie šiame rašinyje 
"užkabinti", bandys kaltinti mane 
šmeižtu, X prižadėjo "pailiustruoti" 
savo teiginius...

- Korupcija, kyšiai, vokai... Ar iš 
tiesų taip klesti ta korupcija? Jus 
konkrečiai susiduriate su ja?

- Kiekviename žingsnyje! Visur ir 
visada! Kadangi mano veiklos sritis 
labai plati - nuo knygų leidybos iki 
privačios kavinės, parduotuvės, ne
kalbant apie medienos, spalvotųjų 
metalų eksportą, prekybą nekilnoja
muoju turtu ir t.t., tai tvirtindamas 
turiu gaivoje ne kažkokią vieną ar dvi 
įstaigas, o visas. Neima tik Kunevi
čienė ir Simonaitienė (deja, pasidro- 
vėjau paklausti, kas ji - R.P.). Kiek 
ima? Kas kaip. Sanitarijos gydytojos, 
neva tikrintojos - rubliais, šimtinėmis. 
Seniūnijose - jau tūkstančiais arba 
doleriais iki 200. Antai sumanius 
staiga privatizuoti butą, jei jam 
turime pirkėją, o butas neišpirktas,

psi. 2

^^XVn AUSTRALUOS LIET 
DIENOS

TAUTINIŲ ŠOKIŲ.ŠVENTĖ
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Septynioliktosios Australijos lietu
vių dienos jau visai čia pat. Dar keli 
trumpi mėnesiai ir Sydnėjaus lietuviai 
iškėstomis rankomis ir atviromis 
širdimis lauks suvažiuojančių svečių.

Tautinių šokių šventei ruošiamės, 
kaip jaunatviško džiaugsmo ir tautinio 
gyvastingumo manifestacijai. Ritmin
gas šokis, tai tarsi pačios širdies 
plakimas. Stipriausias jis jaunime. 
Išdykėliškai, žaismingai jaunimą seka 
ir mažieji. Neiškęntę, nors lėtesniu 
žingsniu, jungiasi vyresni ir net 
vyriausieji, ir musų šventėje, svar
biausiai, šoks jaunimas, o kartu su jais 
ir vaikų bei veteranų būreliai, kurie 
suvažiuos Sydnėjun iš Adelaidės, 
Brisbanės, Canberros, Geelongo, Mel- 
bourno, na, aišku, ir syanėjiškiai. Viso
apie šimtas penkiasdešimt šokėjų.

I Laukiame atstovų iš pačių mažiausių 
I ir toliausiai gyvenančių lietuvių 
’ grupių, primindami, kad jei atsirado 
| naujų šokėjų, kurie, dar iki šiol nėra 
| užsiregistravę, tačiau norėtų šventė- 
» je dalyvauti, tai padaryti dar ne per 
I vėlu: skubiai praneškite - mielai 
| suteiksime jums visą reikiamą infor- 
> maciją ir įjungsime į šokių šventę. 
I Rašykite administratorei: Rasai 
| Blansjaar, 2 „Rodney St., Beecroft, 
’ NSW 2119, tel. (02) 481 0120.
I Šventei ruošdamiesi, su ilgesiu ir 
I meile atsisukame į Lietuvą. Simboliais 
’ stengsimės nugalėti atstumus ir ap- 
| lankyti tėvų kraštą: vaizduote atsira-
t
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' Australijos lietuvių jaunimas šokių šventėje.
I Nuotrauka R. Blansjaar

sime kaime, aplankysime Kryžių Šokių šventės administratorė

buto šeimininkas (t.y. mes, musų 
firma) privalo duoti seniūnijai iki 150 
dolerių. Merijoje, Vaidyboje ima tik 
dolerius. Iki tūkstančio. Esu davęs ir 
aukštiems asmenims, ir žemesniems. 
Reguliariai gauna ir mokesčių inspek
toriai. Pabandykite iš gatves įregis
truoti naują įmonę! Reikia duoti, 
antraip vilkins, ieškos priekabių, 
vaikys tol, kol negaus kyšio. Aukštes
niems pareigūnams stambesnes sumas 
nešu pats, su žemesniais valdininkais 
atsiskaito mano "šešetukai".

- Dabar - milijonai. O kaip gimė
pradinis kapitalas? Gariūnai, plast
masinių niekučių gamybos cechas ar 
džinsų garinimas? . >

- Anaiptol. Esu baigęs aukštąją 
mokyklą, ekonomiką, aspirantūrą, 
dėstytojavau. Pačioje finansinės lais
vės pradžioje, mes, grupė dėstytojų, 
sudarėme lyg ir savo kooperatyvą. Jei 
anksčiau, vaizdžiai tariant, dėstytojas 
nuo uždirbto rublio gaudavo 20 kap., 
tai mes, skaitydami paskaitas, gauda
vome nuo 1 rub. jau 90 kap. Dirbome

Rasa Blansjaar. ■■■ .■ ■
Nuotrauka A. Burneikio - 

ną, ant kurio simbolinių’kryžių ir
mūsų šokėjai pakabins savo koplytėles
ir kryželius, išreikšdami padėką, kad 
švenčiame Nepriklausomą Lietuvą!

Primename - Tautinių šokių šventė 
įvyks gruodžio 28 dieną, 7.30 vai. 
vakare Homebush sporto stadione. 
Dalyvių kelionei į. šokių šventę 
palengvinti, prieš šventę ir po jos, 
tarp Sydnėjaus lietuvių namų ir 
sporto stadiono kursuos; specialūs 
autobusai. Po šventės visų dalyvių 
Lietuvių namuose lauks "naktipie
čiai". Visiems šokėjams būtina repeti
cija įvyks tą pačią dieną, gruodžio 28 
- ąją, 9 vai. ryte.

Laukiame! Laukiame! Laukiame!
Rasa Blansjaar

daug, važinėjome po Lietuvą, TSRS. 
Taip ir gimė pradinis kapitalas. Kiek 
žinau, ir kiti verslininkai, kilę iš 
inteligentijos, "lobo" tokiu ir panašiu 
budu. Vėliau, kai pradėjau verslą, 
rublis gimdė dešimtį. Daug padėjo ir 
buvę bendrakursiai, dirbę įvairiose 
valdžios struktūrose, o dar vėliau 
beliko tik darbuotis nepažeidžiant 
įstatymų. O jie tokie absurdiški ir taip 
lengvai apeinami. Kai kurių minėtos 
kategorijos biznierių pradinis kapita
las glaudžiai susijęs su partiniais 
pinigais. Juk vakarykščiai partijos 
šulai ar jų šeimos nariai niekur 
nedingo. Neemigravo, neskursta, ne
trina kelnių į valdiškas kėdes. O kas 
jie buvo nelaisvoje Lietuvoje? Ir aš 
nesmerkiu tų žmonių. Sugebantys 
tada prasimušti prasimušė, praturtėjo. 
Kvailių ir žioplių pakanka prie visų 
valdžių.

- Kas tasai "ekranas"? Apsaugos 
žaliūkai, ginkluoti iki dantų?

- Ne tik jie. "Ekranas" - tai visas
Nukelta į 3 psi.
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TRUMPAI 
IŠ VISUR
) - *
Rugpjūčio 29 dieną iškilmingai 

atidarytas Sydnėjaus uosto tunelis, 
australų ir japonų firmų jungtinis 
projektas, pradėtas statyti 1988 
metais.

Australijos aukščiausias 'teismas 
paskelbė negaliojančiu federalinės 
Australijos vyriausybės' pernai įvestą 
draudimą, nukreiptą prieš politinius 
skelbimus per televiziją.

. ♦
1984 metais Romoje mirusio ukrai

niečių unitų katalikų patriarcho 
Josifo Slipyj palaikai buvo pervežti į 
Ukrainą ir iškilmingai palaidoti Lvo
ve. Patriarchas Slipyj aštuoniolika 
metų kalėjo sovietų kalėjimuose, 
tačiau 1963 metais buvo išleistas į 
užsienį.

♦
Rugpjūčio mėnesio pabaigoje Kije

ve įvyko Pasaulio ukrainiečių foru
mas, trukęs keturias dienas. Jame 

Vance. Taikos derybos, prasidėjusios 
Londone, bus toliau tęsiamos Ženevo
je.

*
Nežįūtint visų kovojančių šalių 

pažadij, duotų Londono konferencijo
je, tiek Sarajeve, tiek ir kitose 
vietovęse nuo beatodairiško bombar
davimo-kasdien žūva civiliai gyvento
jai.

*
Čekų ir slovakų ministrai pirminiai j 

kai susitarė, kad nuo 1993_metų sausio , 'J 
1 dienos Čekoslovakija suskils į dvi 
atskiras nepriklausomas valstybes - 
Čekiją ir Slovakiją.

* '
Šiaurinės Vokietijos mieste Rosto- 

ke apie tūkstantis vokięčių šovinistų 
tris dienas iš eilės grūmėsi su policija, 
bandžiusia sutrukdyti jiems emigrantų 
prieglaudos’- bendrabučio užpuolimą. 
Emigrantai, daugumoje pabėgėliai 
Rumunijos čigonai, buvo evakuoti į 
saugesnę vietą. Tačiau užpuolikams 
pasisekė padegti vienuolikos aukštų 
prieglaudos pastatą. Masinė bedar
bystė Rytų Vokietijoje sudaro palan
kią dirvą rasinio pobūdžio išsišoki
mams.

*

o
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1992 m. gegužės 1 d. statistika.

Ūkininkų bendras skaičius respublikoje - 42218
Ūkininkų, pagal valstiečių teisę - 5138 
Žemės savininkų (privačių ūkininkų) - 18646 
Ūkininkų - nuomininkų - 18434

779 - bendras ūkininkų skaičius rajone,
58 - ūkininkų skaičius pagal valstiečių teisę, 

302 - žemės savininkų (privačių ūkininkų), 
419 - ūkininkų - nuomininkų. SūEįįįt.

dalyvavo ir 447 ukrainiečiai iš 
Amerikos ir Vakarų Europos. Forume 
vakariečių pareikšta kritika dėl per 
lėto ekonominių ir politinių reformų 
vykdymo, iššaukė Ukrainos preziden
to Leonido Kravčiuko nepasitenkini
mą. Prezidentas pagrąsino kritikus 
ištremsiąs iš Ukrainos be teisės bet 
kada ją aplankyti.

* > ■ -,
Jungtinių Tautų organizacijos 

Žmogaus teisių komisija daro spaudi
mą, kad Papua Naujosios Gvinėjos 
vyriausybė nutrauktų blokadą prieš 
separatistų sukilėlių valdomą Bou
gainville salą.

*
Netekęs vilties sutaikyti Bosnijoje 

kovojančias šalis, atsistatydino Euro
pos tarybos įgaliotinis lordas Carring
ton. Jo vieton paskirtas lordas Owen, 
glaudžiai bendradarbiaujantis su 
Jungtinių Tautų įgaliotiniu Cyrus

ALB ŠVIETIMO TARYBOS PRANEŠIMAS Nr. 44
1. Atkreipiame Lituanistinių kursų mokytojų ir mokinių dėmesį į Algimanto 

Taškūno išleistą knygą anglų kalba "Lithuania in 1991". Leidinyje rasite 
vertingos medžiagos tiesiogiai susijusios su 11 - tų ir 12 - tų klasių lietuvių 
kalbos programomis.

2. Pranešame Lituanistinių kursų mokytojams, kad turime SBS "Dateline" 
Paul Murphy programas apie padėtį Lietuvoje ir Latvijoje. Programoje apie 
Lietuvą rasite neblogai komentuotą Ignalinos atominės jėgainės saugumo 
problemą, o programoje apie Latviją iškeltas buvusios sovietų kariuomenės 
nenoras apleisti savo pozicijas Baltijos valstybėse. Programas galime turbut 
įsigyti Sydnėjaus SBS televizijos stotyje.

3. Lituanistiniams kursams didelį rūpestį kelia tinkamos medžiagos 
trukumas audiokasėtėmis ir vaizdajuostėmis. Naujuose lietuvių kalbos 
egzaminuose tokios medžiagos turėti yra būtina. Jei kas gali mums padėti, 
būkite malonus pranešti ALB Švietimo tarybos pirmininkei.

4. Esame labai dėkingi visiems, kurie taip mielai talkina kursams. Jūsų

įtakingiausias Japonijos politikas, 
valdančios demokratinės partijos vi
cepirmininkas Šin Kanemaru, pasi
traukė iš eitų pareigų, prisipažinęs, 
kad paėmė 500 milijonų jenų kyšį iš 
privačios bendrovės. Kyšių ėmimu 
apkaltina visa eilė kitų žymių japonų 
politikų.

Kilus nesutarimui dėl gamtinių dujų 
kainos, Rusija sumažino Lietuvai 
tiekiamų dujų kiekį 50 - čia procentų. 
Ryšium su tuo Lietuvoje bus sumažin
tas dujų tiekimas pramonei, tačiau 
eiliniams gyventojams jis liks nema
žintas.

Lietuviai nori, kad rusų firmos ’ 
dujas tiektų pagal pasirašytas sutar
tis, kai tuo tarpu rusai reikalauja 
mokėti naujomis pasaulinėmis kaino
mis - 90 amerikietiškų dolerių už 
1000 kubinių metrų dujų.

LIETUVOS SPAUDOJE
Atkelta iš 2 psi.

apsaugos kompleksas. Ir garantija, 
, kad tavo telefono niekas nesiklauso.

Ir, kaip jūs minėjote, apsauga, ir 
šeimos narių apsauga, ir reketininkų 
sutramdymas. Jei apie biznierių 
sakoma - "jo geras "ekranas", 
suprask, jis gyvena ramiai. Kiek 
kainuoja apsaugos laikymas? įvairiai. 
Pats menkiausias bernelis, nenešio- 
jantis ginklo ir nevairuojantis mašinos, 
tik sekiojantis pridurmu, per mėnesį 
gauna grynais 5 tūkstančius rublių. 
"Asas" - keturiskart tiek.

- Pažįstu bent kelis vietinius 
milijonierius, ir visus juos sieja vienas 
bruožas: abejingumas, lyg širdies 
nuovargis, tuščias žvilgsnis...

- Jūs teisi. Su žmona pasikalbame, 
kad buvome kur kas laimingesni tada, 

j kai dėstytojavau, gyvenome nuo algos 
iki algos. Sunku ir nebemiela, kai 
žmogus nieko nenori, nieko nesiekia. 
Mėgstu biznį, užuodžiu jį lyg šuo, bet. 
galutinis rezultatas - t.y. pinigai - 
manęs nedomina. Nesinaudoju savo 
akcijų dividendais - leidžiu juos į 
'apyvartą, plečiu veiklą.

- Kur lengviau daryti biznį: čia ar, 
tarkim, Maskvoje?

- Radote su kuo palyginti! Toje 
pačioje Maskvoje bet kuris, kartoju - 
bet kuris, mokantis skaičiuoti ir 
turintis uoslę, gali uždirbti milijonus. 
Antai mano firmos Maskvoje direkto
rius padarė biznį. Paėmė iš banko 
paskolą - 2 milijonus rublių. Kadangi 
davė 0,8 procentų kyšį, tai vėliau 

nereikėjo mokėti nė procentų. Žo
džiu, tą sumą pavertė valiuta ir ketino 
pirkti užsienyje cukrų, o parduoti jį 
Lietuvoje. Kažkas neišdegė. Tą sumą 
ten pat Maskvoje vėl pavertė į rublius. 
Išlošė 900 tūkstančių rublių: Per 
mėnesį! Žinau ne vieną atvejį, kai 
davus gamyklos direktoriui stambų 
kyšį, šis parduoda savo gamyklą 
lengvatinėmis sąlygomis, pats pristato 
fiktyvius akcininkus.

- Sakote, sugebate užuosti biznį? 
Koks Lietuvos rytdienos biznis?

- Žemės ūkio praktiškai nebeturi
me. Jis sugriautas, nuniokotas, menka

Į žemdirbių kultūra, kvalifikacija. Prie
žastis net ne skurde. Duokite dykai 
mūsų žemdirbiui modernią techniką - 
tuoj pat ji bus nuniokota, sugadinta, 
numesta rūdys lietuje.

Pramonė - pati žinote. Merdėja. 
Mūsų gaminių savikaina 2-3 kartus 
didesnė nei Rusijoje ar kitur. K as juos 
pirks?

Vienintelį išsigelbėjimą matau pre
kyboje, turizme, pramogų biznyje. IŠ 
esmės esame ubagai: nei žemės turtų, 
nei aukso ar kailių, ikrų ar deimantų. 
Druskos, kalkių, smėlio, molio - ir tų 
pakankamai saviems poreikiams nėra, 
ką ten kalbėti apie eksportą.

O gamta musų puiki. Čia biznio 
rytdiena. Jei nebus trukdymų, biuro
kratizmo.

Ir dar. Labai trukdo mums tiestis iš 
skurdo musų hipertrofuota, kažkokia 
nesveika didybės manija. Riečiame 
nosį, neturėdami tam jokio pagrindo. 
Tai juokina Vakarus, pykdo Rytus.

Renata Plum pienė 
("Vakarinės naujienos")

pagalbą labai vertiname ir dėkojame:
Stepui Gusčiai - už įrašytas auaiokasetes;
T. Vasiliauskui ir A. Vitkūnui - už "Dateline" vaizdajuostes;
Liudai Vitkunienei - už "Gimtojo krašto" prenumeratą 
Adelaidės lituanistiniams kursams ir suaugusiųjų klasei;
Adelaidės lietuvių mokyklos tėvų komitetui - už 500 dolerių 
finansinę paramą. Už šias lėšas jau užsisakėme 10 egzempliorių 
naujo lietuvių kalbos kurso "Easy Way to Lithuanian".
Kursą išleido Lithuanian Council of the USA.

5. Savaitgalinių mokyklų ir Lituanistinių kursų mokinių rašinių konkursas 
įvyks 1992 spalio 24 ir 25 dienomis, nes vienos mokyklos veikia šeštadieniais, o 
kitos sekmadieniais. Rašinių temos jau pasiųstos mokyklų vedėjoms. Mokinių 
rašinius prašome kuo skubiausiai atsiųsti I. I. Davis, kuri juos perduos 
vertinimo komisijai. Vertinimo komisijai išrinkus laimėtojus, tuoj pat 
atsiųsime prizus (čekio formoje).

6. Dėkojame mokytojams ir mokytojoms, kurie jau prisiuntė apie save žinių 
ALB Krašto valdybos narei kultūros ir švietimo reikalams A. Stepanienei. 
Raginame ir kitus pasekti jų pavyzdžiu.

Isolda I. Poželaitė - Davis
ALB Švietimo tarybos pirmininkė

RA dalinys 
išvyksta iš Telšių

Kaip informavo Telšių SKAT štabo 
darbuotojai, rugpjūčio 5-6 dienomis į 
geležinkelio ešelonus pradėta krauti 
Rusijos armijos karinio dalinio Nr. 
54365, dislokuoto Telšiuose, technika. 
Kariškiai planuoja pakrauti keturis 
ešelonus ir iki vėlyvo rudens išsineš
dinti. ("Lietuvos aidas" Nr.154)

Aukos 
„Mūsų Pastogei“ 

A. Auglys Qld. $10
A. Skimbirąųskas Vic. $15

—■ . ' *' ' i Pastotė" Nr.36 1992.09.07 psl. 3 -.
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AR JELCINAS PASEKS GORBAČIOVU ?
Australijos latvių laikraštis "Aus- 

tralijas latvietis" rugpjūčio 1 dienos 
laidoje rašo: "Du patys rimčiausi 
Vakarų laikraščiai, Londono "The 
Economist" ir JAV sotinės "The 
Washington Post", beveik tuo pačiu 
metu (liepos mėn. 18 ir 20 d.) pateikė 
perspėjimus dėl galimos negatyvios 
rusų armijos įtakos tolimesnei Rusijos 
prezidento B. Jelcino pradėtos refor
mos eigai. Abu minėti laikraščiai 
skiria daug dėmesio tiesioginiam 
Rusijos armijos buvimui Baltijos 
valstybėse, nurodydami, kad šios 
svetimos šalies ginkluotosios pajėgos 
atrodo visai nesiruošia išeiti iš Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos. "The Economist" 
šią problemą aptaria viename iš savo 
vedamųjų, kurio antraštė pavadinta 
"Pasilikimas" ("Staying on"). "The 
Washington Post" straipsnio "Rusai 
neišeina" ("The Russians Aren’t 
Going") autorius buvęs Raitijos vals
tybių skyriaus vedėjas JAV užsienio 
reikalų ministerijoje, dabartinis "Car
negie Endowment for International 
Peace" darbuotojas Paul Goble.

"The Economist" rašo:
"Paviršutiniškai žiūrint, niekas ne

galėtų sumaišyti Boriso Jelcino su 
Michailu Gorbačiovu. Energingas ir 
demokratiškai išrinktas Rusijos prezi
dentas - reformatorius, atrodo, stovi 
labai toli nuo paties pasiskirto 
komunistų partijos vadovo niekieno 
neapgailimoje iširusioje Sovietų Są
jungoje. Nuo to laiko, kai raudonoji 
vėliava nusileido nuo Kremliaus, 
viskas, kam atstovavo M. Gorbačio
vas, - sovietų imperija, jos valdytoja 
partija ir milžiniška armija - dabar 
arba išformuota, nuversta, arba 
nutildyta. Tiesa, M. Gorbačiovas 
kalbėjo apie ūkines reformas, tačiau 
nedarė nieko daugiau, kaip tik kartojo 
šerių seną, dar Stalino sukurtą, centro 
valdomą sistemą. Tuo tarpu B. 
Jelcinas Rusijoje sukėlė rimtą ūkinę 
eksploziją, kuri, kaip jis pats tiki, 
pakeis 70 metų senumo centralizuoto 
plano sistemą į rinkos ūkį. Tačiau lyg 
tyčia reformatoriaus B. Jelcino no
rams gręsia pavojus susirgti gorbačio- 
višku aklumu, kas galėtų privesti prie 
tikros katastrofos.

imperijos ir jos garanto armijos 
išformavimas siejasi su rimtais pavo

jais. Staigus Sovietų Sąjungos vidinis 
sprogimas yra palikęs didelius buvu
sios sovietų armijos kontingentus, 
išbarstytus daugiau nei tuzine nepri
klausomybes atgavusių valstybių te
ritorijose. Trijose Baltijos valstybėse 
- Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje - 
kampanija dėl nekenčiamos kariuome 
nės išvedimo prasidėjo jau prieš 
Soyietu Sąjungos iširimą, bet visumoje 
ji buvo taikinga, bent jau iš baltų 
pusės. Moldovoje, Armėnijoje ir Azer
baidžane buvusios sovietų armijos 
kariniai daliniai kaltinami įsimaišymu į 
vietinius konfliktus, kurie nesunkiai 
gali sukelti pilietinį karą. Jeigu eitų 
kalba tik apie kareivius, patekusius į 
sunkias aplinkybes ir su laiku nevyk
dančius jiems duotų įsakymų, tai 
pavojai B. Jelcino demokratiškam 
prestižui nebūtų labai dideli. Tačiau 
reikalai, atrodo, yra blogesni.

Po daugelio Vakarų raginimų, 
"Septynių didžiųjų" ("G7") suvažia
vimų Miunchene ir EDSA konferenci
jos Helsinkyje išvakarėse, B. Jelcinas 
galų gale pritarė, kad rusų kariuome
nė tūri palikti Baltijos valstybes. 
Tačiau vis dėlto jis visai nesiskubina 
nustatyti kariuomenės atitraukimo 
datos. B. Jelcinas skundžiasi butų 
kariškiams stoka. Tuo pačiu reikalavi
mai, kad baltai turi sumokėti už savo 
teritorijos išlaisvinimą nuo svetimos 

"Mūsų Pastoge" Nr.36 1992.09.07

armijos, kurios jie niekada nekvietė, 
prilygina finansinį apkaltinimą fizi
niam sužeidimui. Ir savotiška - 
Vakarų pagalbos pažadai dėl paramos 
butų statybai nerodo, jog didintų 
armijos norą išsikraustyti...

Gal prezidentas B. Jelcinas nenori 
duoti įsakymo kariuomenei grįžti 
namo? Po 1991 metais nepavykusio 
pučo B. Jelcinas visai net ir nebandė 
sudrausti tuos savo pagalbininkus, 
kurie grąsino ginčyti kaimyninių 
kraštų sienas su Rusija tais atvejais,

Rūsijps prezidentes Borjs JelSęii?| 
jei ten gyvena rusai. Gal B. Jelcinas 
neturi laiko grąžinti savo armiją 
namo? Jo tvirtasis viceprezidentas 
Aleksandras Ruckojus jau yra parei
kalavęs, kad Rusija atsiimtų Krymą iš 
Ukrainos ir įsimaišė ginčuose tarp 
Moldovos ir Padniestrės rusų. B. 
Jelcino naujai paskirtas Moldovoje 
dislokuotos rusų armijos vadas netgi 
pagrasino Moldovai savo galia ir 
ragino atnaujinti Rusiją tokia valsty
be, kuri "gali įrodyti savo valią". 
Jeigu B. Jelcinas netgi ir tokio 
nepaklusnumo nesuuraudžia, susidaro 
įspūdis, jog jis tai remia...

Gali būti, Kad B. Jelcinas galvoja, 
jog jis savo reformoms padeda tuo, 
kad neatsisuka tiesiog prieš savo 
kritikus. Praeitais metais M. Gorba
čiovas taip pat stengėsi neutralizuoti 
pasipriešinimą prieš savo daug švel
nesnes reformas. Pavyzdžiui, jis 
nutarė nekritikuoti savo armijos 
nusikaltimų Lietuvoje. To pasėkoje 
reakcionieriams jis leido patikėti, jog 
sutinka su viskuo, ką jie darys, 
įskaitant rugpjūčio mėnesio pučą. 
Rusijos naudai rugpjūtyje už M. 
Gorbačiovą užsistojo pasitikįs savimi 
B. Jelcinas, suvienijo nusistačiusius 
prieš pučą ir laimėjo. Šįkart už B. 
Jelcino nugaros nestovi niekas. Ma
nant, kad jis nėra pasiruošęs nusileisti, 
B. Jelcinui šiuo metu reikėtų parodyti 
savo nusistatymą dėl savo paties 
generolų.

DVI NUODU TABLETĖS

Laikraštyje "The Washington Post" 
Paul Goble rašo:

"Dvi labiausiai pavojingos nuodų 
tabletės, kurias paskui save paliko 
Sovietų Sąjungos sugriuvimas, yra tie 
1,5 milijono rusų kareivių, kurie šiuo 
metu randasi nepriklausomose buvu
sios Sovietų Sąjungos respublikose ir 
tie 25 milijonai rusų, kurie sudaro šių 
valstybių etnines mažumas.

Kiekvienas iš šių elementų reiškia 
pavojų ne tik naujosioms valstybėms, 

■ bet ir pačiai Rusijai. Ypatingai 
pavojinga padėtis yra ten, kur randasi 
tų dviejų elementų mišinys - ten, kur 
rusų kareiviai yra pasiruošę ginti rusų 
tautybės gyventojus kraštuose, ku
riuose jie gyvena. Pastarosiomis 
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savaitėmis pagausėjo ženklų, rodan
čių, jog tasai pavojingas mišinys iš- 
tiesų gali pradėti veikti".

Apžvelgdamas rusų armijos buvimą 
minėtose valstybėse, P. Goble tęsia:

"Nors dauguma eilinių kareivių su 
malonumu grįžtų namo, daugelis rusų 
viršininkų atsisako priimti naują 
tikrovę... Taip, pavyzdžiui, Baltijos 
valstybėse vienas rusų generolas 
Lietuvos - Lenkijos valstybinę sieną 
pavadino "Rusijos siena", o koman- 
dieriai Maskvoje leido kareiviams 
naudoti ginklus prieš gyventojus 
"pavojaus atvejais", neatsižvelgiant į 
tai, ar jie randasi Rusijoje, ar kurioje 
kitoje buvusioje sovietų respublikoje.

Lygiai taip pat neaiški yra ir rusų 
tautybės gyventojų padėtis šiose 
respublikose. Tik nedaugelis jų ten 
yra išgyvenę dešimtmečiais, didžioji 
dauguma (kai kas sako, kad net 60 
procentų) į šiuos kraštus atvyko kaip 
imperijos centro atstovai, kurie buvo 
atsiųsti tam, kad tokiu budu sustiprin
tų sovietų galią.

Nestebina ir tai, kad konservaty
vieji rusų sluoksniai, norintys atgai
vinti imperiją, paskutiniu metu prade
da naudotis tų rusų gyventojų 
skundais naujose valstybėse ir bando 
šiems skundams gauti prijautimą 
Vakaruose. Lygiai taip dar tik prieš 
metus darė ir M. Gorbačiovas. 
Birželio 22 dieną Rusijos Aukščiau
siosios Tarybos užsienio reikalų 
komisijos pirmininkas Jevgenijus Am
bartsumovas perspėjo apie užsienio 
rusų užpuolimus, pridėdamas, kad 
"sienų neliečiamybės principas gali 
būti perdėtas". Sekančią dieną B. 
Jelcino patarėjas Sergiejus Stankievi- 
čius priminė, kad "Rusija yra atsakin
ga" už rusų tautybės gyventojų likimą 
naujosiose valstybėse, perspėdamas 
Vakarus nesielgti su Rusija, kaip su 
"žuvusia imperija".

Lig šiol tokiems reikalavimams B. j 
Jelcinas iš Vašingtono sulaukė tik 
tylos. Amerikiečių tylėjimas padrąsi
na rusų šovinistus ir silpnina B. 
Jelciną. JAV valdžia, atrodo, iš 1991 
metų sausio nieko nėra pasimokiusi. Ji 
tada vengė tvirtai pasisakyti prieš 
sovietų smurtą Baltijos valstybėse, 
atsikalbinėdama, jog toks nusistaty-/ 
mas galėtų susilpninti M. Gorbačiovo 
pozicijas. Tokiu budu prievarta Balti
jos valstybėse tęsėsi ir bet kokia M.

ALTAS NAUJŲ DARBŲ BARUOSE
Jurgis Janušaitis

Per pastaruosius dvejus metus iš 
pagrindų pakito Lietuvos gyvenimas, 
iškovota naprikiausomybė, išrinktas 
parlamentas, keturis kartus buvo 
keista, versta vyriausybe. Išrinktieji 
parlamentarai (juos vadina deputa
tais) atsikvėpę, pasišiaušė brolis prieš 
brolį, ieškoma priešų, kolaborantų, 
išdavikų. Žodžiu tėvynėje, besiklau
sant Vilniaus pranešimų ar skaitant 
Lietuvos spaudą, vyksta tikra "demo
kratija", kurios, deja,, negalėtume 
pavadinti pilna to žodžio prasme.

Dėl didelių nesusipratimų savoje 
troboje, skardena ir išeivijoje balsai, 
kad ar verta dabar parodyti kilniašir
diškumą, atiduoti fondus, remti Lietu
voje įvairiausią veiklą, kuriai paremti 
gaunama begalė prašymų. 'Parytum 
išeivija butų turtingiausias dėdė, kuris 
turėtų atiduoti visas sukauptas gery
bes tik Lietuvai.

Tačiau žvelgiant iš kitos pusės ir 
klausantis PLB seimo pranešimų, 
veiklos įvertinimo, vis dėlto pasakyta, 
kad išeivija turi pasilikti pajėgi 
išlaikyti savo kultūrą, mokslą, meną, 
visuomeninę veikią, o tiems darbams 
dar reikes musų fondų pagalbos.

Gyvendami tokiomis nuotaikomis

Gorbačiovo galimybė pradėti refor
mas silpnėjo".

Straipsnio pabaigoje P. Goble sako, 
kad Vakarams tikrai reikėtų laikytis, 
pozicijos, kad į rusų gyventojų - 
interesus naujose valstybėse butų 
atsižvelgiama, tačiau tuo pačiu griež
tai pareikalauti greito rusų kariuome
nės išvedimo iš šių valstybių:

"Rusijos kariuomenės buvimas ne
priklausomų valstybių teritorijose, 
ten kur jas galima pavadinti įgulomis 
svetimose teritorijose, yra tiesioginis 
grąsinimas taikai. "Šios įgulos privalo 
elgtis lygiai taip pat, kaip ir bet kurios 
kitos valstybės karinės įgulos elgiasi 
svetimų valstybių teritorijų bazėse. 
Jų veikla remiasi vient tik tų 
valstybių pritarimu".

"Jei Vakarai nesilaikys šių princi
pų", sako P.Goble , "mes sulauksime, 
kad ūkines reformas Rusijoje nušluos 
šalin kariniai ir politiniai neramumai”. 
Autorius taip pat cituoja dabartinio 
Rusijos užsienio reikalų ministro 
Andriejaus Kozyrevo birželio mėnesį 
padarytą perspėjimą, kad rusų gyven
tojų gynimui nebūtų naudojama jėga 
buvusiose Sovietų Sąjungos respub
likose. Toks elgesys vieningai nusta
tytų prieš rusus ir visus kitus tų 
respublikų gyventojus, tuo pačiu 
griaunant demokratiją Rusijoje ir 
sukuriant 1933 metais Vokietijoje 
buvusią panašią situaciją. Demokrati
ja Rusijoje ir karinės jėgos panaudoji
mas, palaikant rusus už Rusijos sienos, 
nėra sugretinami dalykai, tvirtino 
Rusijos užsienio reikalų ministras.

"Šis pamokymas tinka ir mums" - 
tokiais žodžiais savo straipsnį baigia 
Paul Goble laikraštyje "The Washing
ton Post"

Iš latvių kalbos vertė B. 2.

randame ir šviesių pavyzdžių. Štai 
Amerikoje sėkmingai veikia Amerikos 
lietuvių tautinė sąjunga. Tai viena iš 
aktyviausių organizacijų, kuri savo 
veikloje žymi tik konkrečius, svarbius 
darbus.

Š. m. gegužės mėn. 16 - 17 dienomis 
St. Petersburge, Floridoje, įvyko tos 
organizacijos dvidešimt antrasis sei
mas. Seime dalyvavo svečias iš 
Lietuvos, Lietuvos tautininkų sąjun
gos pirmininkas Rimantas Smetona.,? 
Turėjau progos atidžiai klausytis.Jo 
kalbų, pranešimų. Vyras ramus, kalba ę 
nuosekliai, be pasigyrimo, atvirai lietėm 
Lietuvos tautininkų sąjungos atkuria, 
mą, veikią, ateities planus.

Iš pranešimų paaiškėjo, kad Lietu
vos tautininkų sąjunga turi virš 40- 
ties skyrių, virš tūkstančio aktyvių 
narių įvairiose Lietuvos vietovėse. Ši 
sąjunga siekianti laisvės, žmonių 
gerovės visiems, užsimojusi aktyviai 
dalyvauti Lietuvos atkūrime, politi
niame gyvenime. Dabar artėjant 
Lietuvoje rinkimams į Seimą, ši 
Sąjunga planuoja savo politinę plat
formą ir išeis su savo kandidatais į 
rinkimus.

ALT s-gos pirmininkas dr. Leonas 
Kriaučeliunas, gegužės mėn. viešėda- 

Nukelta į 5 psl.
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KULTŪRINĖSE PARAŠTĖSE
- PARODA MELBOURNE

„Contemporary Lithuanian print art 1992"
Ačiū Apvaizdai, kad mano amžiuje 

vėl galima laisvai ir be trukdymų 
bendrauti su musų Lietuva. Sakau 
mūsų, tačiau iki šiol mes niekaip 
negalėjome bendrauti tiek, kiek to 
norėjome, dalintis informacija, keistis 
kultūrine veikla, save stiprinti ir 
džiaugtis Lietuvos pasiekimais tiek, 
kiek galime tai daryti dabar. Dabar 
mes galime abipusiškai vieni su kitais 
dalintis tuo, ką turime, teikti vieni 
kitiems dvasinės ištvermės ir gyvas
tingumo.

Štai neseniai dailininkas grafikas ir 
tapytojas Mikola jus Povilas Vilutis iš 
Lietuvos atvežė pas mus grafikos 
darbų parodą. Dailininkas, tik atvykęs 
į Melbourną, skaitė paskaitą Royal 
Melbourne Institute of Technology 
dailės studentams, supažindindamas 
juos su mažai ne tik jiems patiems, bet 
ir jų dėstytojams pažįstama šių dienų 
Lietuvos grafika.

Sėdėjau jų tarpe ir su begaliniu 
pasididžiavimu klausiau dailininko 
paskaitos. Ne tik paskaitos tema buvo 
įdomi, bet ir nepaprastai puikia anglų 
kalba skaityta. Mikola jus V ilutis savo 
puikiu anglų kalbos mokėjimu nuste
bino ne tik mane, bet ir visus kitus, 
kuriems teko jį girdėti. Dailės 
klausimais jis taip pat sudarė puikų 
įspūdį. Vakare Lietuvos grafikos 
darbų parodą atidarė RM1T instituto 
dailės skyriaus vedėjas, kuris šiame 
institute taip pat dėsto ir dailės 
istoriją. Parodoje susirinkusių buvo 
daug, vietinių apie trečdalis, o 
tautiečių tarpe galima buvo matyti 
visus tuos, kurie nuolat remia kultūri
nę ■ veiklą.' Gaila, tačiau vis dėlto 
tautiečių parodoje butų buvę malonu 
matyti daug daugiau, tuo labiau, kad 
apie šią parodą buvo paskelbta ne tik 
mūsų, bet ir vietinėje spaudoje.

ALTAS NAUJŲ DARBŲ...
Atkelta iš 4 psi. 

mas Lietuvoje ir dalyvavęs VLIK'o 
veiklos užbaigiamąjame seime, turėjo 
progos vėl susitikti su LT s-gos 
pirmininku Rimantu Smetona, kitais 
sąjungos veikėjais. Aptarė bendradar
biavimo klausimus, o taip pat ir 
konkrečios pagalbos prašymus. Ko 
LTS vadovybė pageidavo? Konkrečios 
paramos lėšomis, propagandine litera
tūra, tautininkų ideologijos išryškini
mo, Lietuvos visuomenės supažindini
mo su Tautininkų sąjungos tikslais.

Rinkimų propaganda reikalauja 
lėšų, todėl ALT s-gos centro valdyba, 
pirmininkui rekomendavus, tuojau pa
skyrė iš savo iždo 3 tūkst. dolerių. 
Tamibpritardama, Lietuvių tautinio 
kultūros fondo valdyba dar pridėjo 
tūkstantį dolerių. Taigi konkreti 
parama. LT s-gai 4 tukst. dolerių. 
Pinigus :nuvežė ALT s gos veikėjas 
Vaclovas Mažeika.

Pinigai bus naudojami rinkiminei 
propagandai: ruošiant informaciją, 
rinkimų klausimais kalbant spaudoje, 
per televiziją, radiją, o taip pat 
lankant skyrius.

Paskutiniu metu LT s-gos pirminin
kas Rimantas Smetona atsiuntė ALT 
s-gos ^pirmininkui prašymą, kuriame 
sakoma, jog jie norėtų, kad iš JAV 
atvyktų žymus tautinės minties vei
kėjas; geras kalbėtojas, teisės žinovas 
ir padėtų organizuotis rinkimams, 
kurie jau netoli, spalio 25 dieną.

Šį prašymą, atrodo, ALT s-gos 
vaidyba patenkins ir talka jiems bus 
suteikta.

Atgarsiai apie parodą iš vietinių tarpo 
geri - puiki grafika, tobula technika, o 
stilių įvairovė tikrai visus stebino; 

‘ Tokios pačios pastabos aidėjo ir 
tautiečių būreliuose. Malonu, kad 
lietuviškosios grafikos paroda čionai 
patyrė tokią didžiulę sėkmę. Ekspozi
cijos salėn grįžau ir kitų dieną, kai 
grūsties prie kurinių jau nebuvo. Nors 
vyno ir užkandžių čia niekas nesiūlė, 
tačiau radau prie darbų žmones, kurie 
savo dėmesį skiria pirmiausiai menui.

Jūratės Stauskaitės "Ieva -I" sėdi 
lyg po nusikaltimo debesėliu, tačiau 
nugarą viliojančiai į priekį išlenkus, 
koketiškai atvertusi išdykusius kojų 
pirščiukus. Nuostabus braižo papras
tumas ir nesudėtingumas pagauna 
žiūrovo dėmesį ir nepaleidžia. Kad 
"levą I" pilnai įvertinti, reikia matyti 
ir greta sėdinčią "levą H". Šioji sėdi 
šešėlio išvargintą galvą nulenkusi, jos 
nuotaika slogi, žaismingumo čia nė iš 
tolo nėra. Žiūri, ir ji kažkuo primena 
Rodin "Senąją moterį". Gamta ir 
aplinkybės neleidžia džiaugtis gyve
nimu, suardytas jaunos moters grožis 
ir patrauklumas.

Siurealizmu dvelkia Mikolajaus Vi- 
lučio "Naktis", ji mena Giorgio de 
Chirico atvaizdus. Šio dailininko 
darbai dvelkia jėga, pasitikėjimu 
technikoje, pasiryžimu, technikos 
tikslumas paryškina nuotaikos tvirtu
mą. Iš darbų veržte veržiasi kažkoks 
intriguojantis pavojaus elementas, 
tačiau iš tiesų viskas stovi tarytum 
užšalę. Spalvos ramios, bet gilios, 
pagrinde dominuoja mėlyna ir juoda. 
Kūrinių vaizdai ne jaunatviški 
"Hand" - detali, pagyvenusi, siekianti 
ranka stovi kaip trijų matavimų 
objektas. Matosi visos gyslelės, oda 
tarytum lyg per laisva pirštinė bando 
prilipti prie pirštų kaulų. Ranka lyg

Sakoma, kad Lietuvoje, ypač opozi
cija, Tautinei sąjungai primena 1926 
metų įvykdytą perversmą. Deja, tai 
buvo prieš 66 metus, o gyvenimas, 
pažiūros, partijų programos keičiasi, 
todėl ir LT s-gos tikslai, veikla 
atsikūrusiai Lietuvai busią visai kiti.

Žihoma gerai, kad rimtos partijos 
su rimtomis programomis dalyvaus 
labai svarbiuose Parlamento rinki
muose ir linkėtina, kad išrinktieji 
parlamentarai mokėtų demokratiškai 
dirbti, kad savo išmintį skirtų ne 
partiniams tikslams, bet Lietuvai.

Naujoji ALT s-gos centro valdyba 
jau pradėjo eiti savo pareigas, 
pasiskirstė pareigomis, suplanavo visą 
eilę darbų. Būsią rūpinamasi sutelkti 
po ALT s-gos sparnu visame pasaulyje 
esančius tautinės minties žmones į 
centrinį, Amerikoje veikiantį skyrių.

Bus dedama daug pastangų s-gą 
atjauninti, tam verbuojant narius iš 
neolituanų korp. Numatyta visa eilė 
kultūrinių renginių. Iškilmingai bus 
pažymėta Tautos šventė Čikagoje, 
pagerbiant Lietuvos nepriklausomy
bės atkūrimą. Bus palaikomi glaudus 
ryšiai su LT s-ga, teikiama jai 
parama, neužmirštant ir išeivijos 
veiklos. ' ' r . ’

Dedamos pastangos atgaivinti 
"Naujosios vilties" žurnalo leidimą, 
rūpintis draugijos "Viltis" ateitimi ir 
"Dirvos" išlaikymu.

ALT s-ga, vadovaujama energingo 
pirmininko dr. Leono Kriaučeliūno, 
rikiuojasi į darbščiųjų JAV organiza
cijų gretas, o darbai yra akivaizdus.

Tad geros sėkmės!

£IL££A
Lidija Šimkutė

Juodžemis
Siekiu mėlynos erdvės,
Nes juodžemio grumstas rankoj.

duoda kažkokį atsakymą - ramiai, gal 
net pasyviai, siekianti žvalius veidus. 
Žmonių galvos lyg medūzos detaliai 
karūnuotos demonstruoja judesį šiaip 
stabilioms kūno formoms. Kūrinių 
personažai atlikti apgalvotai, jie 
svarbūs, jie integrali dailininko mąs
tymo dalis. Kartais matai vyrą su 
moters anatominėmis dalimis.

Rimvydo Kepežinsko grafika tamsi, 
įpilna paslapties ir judesio, netgi ir 
"Sitting", kur didenybė sėdi ramiai. Jo 
kairioji ranka siekia kitos nematomos 
rankos, daro užuominą būsimam 
įvykiui. Kažkas vyksta - minties 
judesys veda žiūrovą iš popieriaus 
ribų ir verčia laukti kažkokio netikė
tumo. "Aquatint" technika suteikia 
darbui įdomių niuansų ir siūlo faktūrą 
lygiam popieriaus paviršiui.

Tiksliai apibūdinti visą parodą 
tiesiog neįmanoma.

Beje, mano veidai tiesiog įkaito, kai 
vietiniams neradau paaiškinimo, kodėl 
Lietuvoje užsieniui leidžiama spauda, 
pavyzdžiui parodos katalogas, fone
tiškai pakeičia pavardes. Kam to 
reikia? Žmonės, kurie domisi menu, 
žino kas tas Čiurlionis. "Tchiurlionis" 
jiems keista ir nesuvokiama. Kažkodėl 
Lietuvoje ir vardus, ir pavadinimus 
sulietuvina, pridėdami galūnes, kad 
nebeatpažįstame apie ką rašoma. 
Negi būtina kaitalioti ir taikytis?

Padėka priklauso visiems prisidėju- 
siems prie parodos surengimo, ypač 
Sauliui Varnui už iškvietimą, Jaunimo 
sąjungai už finansinę paramą, Linui 
Šeikiui, Kristinai Didelytei ir Daniui 
Kesminui už rūpestingą pagalbą 
Mikolajui Vilučiui, o taip pat ir RMIT, 
kurie parūpino patalpas ir suteikė 
sąlygas mums čia pasidžiaugti.

Dalia

JURGIO JANAVIČIAUS PARODA
Sydnėjaus

Woolloomooloo galerija 
(Nicholson ir Dowling gat
vių kampe, Woolloomoo
loo) rugsėjo 9-20 
dienomis ruošia poeto, fo
tografo ir dailininko
JURGIO JANAVIČIAUS 

kurinių parodą tema "Da
bartinė Australija ir kt.".

Parodos atidarymas 
įvyks rugsėjo 9 dieną 
(trečiadienį), 6.30 vai. va
kare. Paroda atdara lanky-“ 
tojams nuo trečiadienio iki 
sekmadienio, nuo 11 vai. 
ryto iki 5 vai. po pietų.

-x-

PADĖKA
Sakoma, kad draugą visada pažinsi nelaimėje, šia tiesa man teko įsitikinti, 

ištikus bėdai, kai prisėjo gultis ligoninėn. Čia ypač pasijunti, reikalingas 
didesnio dėmesio, draugų lankymo. Nepamiršo manęs senas bičiulis Vladas 
Šneideris. Jis rūpestingai lankė ligos metu ir jo dėmesys gal nemaža dalimi 
prisidėjo prie to, kad jaučiausi geriau, greičiau sveikau.

Nuoširdžiai dėkoju bičiuliui Vladui Šneideriui, kad nepamiršo manęs bėdoje.
Viktoras Žeimys

................................ .................................■■■,,

LINKIME PASVEIKTI

Dideliam Sydnėjaus lietuvių bendruomenės puoselėtojui ir rėmėjui Antanui 
Kramiliui susirgus, Sydnėjaus lietuvių moterų socialinės globos 
draugija nuoširdžiai linki A. Kramiliui kuo greičiau pasveikti.

Sydnėjaus lietuvių moterų socialinės
; globos draugijos valdyba

S C I AI“
Žydra erdvė akinanti, 
Kai juodžemio grumstas rankoj.

Erdvė man nepasiekiama.
Juodžemio grumstas rankoj.

Aš noriu, kad ne žodžiai,
Bet kūnas ir akys kalbėtų.
Kad, judesyje susitikę, 
Pasiektume vienas kito gelmes * 
ir mūsų džiaugsme
Neliktų vietos pažadams.

***
Nėra nieko sunkesnio
Už krentančią žvaigždę 
Apvilto žmogaus akyse.

f ‘ .

Delijų liūdesys
Vyno skonis
Vilgo prakaito rūgštį.
Delnų liūdesyje
Slypi keršto ašmenys. ■
Kraujo lašas
Ištiško
Ant pašventintų namų pamatų.

Kieme: melancholiškos dainos, . 
sutrūnijęs daržas.

Imbiero kvapas
ir

Sudužusio laikrodžio tiksėjimas 
kambaryje.

Paskutinis atodūsis
Žiūriu į savo 

pageltusias akis.
Matau artritišką ranką, 

iškraipytus pirštus, 
siekiančius
nepasiekiamo vandens, 
norinčius atgaivinti 
karščio išdegintas lūpas

■ prieš paskutinį atodūsį. •'

Vilties šiurkštus sparnai 
plasnoja aortoj, 
užkertantys kraujo apytaką.

Venų įtampa pažadina 
Mirties tikrumą.

"Musų Pastogė" Nr.36 1992.09.07 psl. 5

5



^SPORTAS
OLIMPINIS MEDALIS JAU ADELAIDĖJE
Rugpjūčio 15 a. anKsti ryte į 

Adelaidę, pasipuošęs olimpiniu bron
zos meaaliu, grįžo Lietuvos krepšinio 
rinktinės žaidėjas Romanas Braz
dančias. Davus jam kiek laiko pailsėti 
po ligos kelionės, po pietų Lietuvių 
namuose įvyko "Vyčio" sporto klubo 
vaidybos suruoštas jo sutikimas.

R. Brazdauskį sveikina LTOK atsto
vas Australijoje J. Jonavičius, šalia 

j sėdi R'oinano žmona Rasa.
Nusėdus prie vaišių stalo, LTOK-to 

atstovas Australijoje J. Jonavičius 
pasveikino Romanų, padėjusį iškovoti 
Lietuvai olimpinį medalį, palinkėjo

ĮSPŪDŽIAI IŠ LIETUVOS
A Laukaitis>

SVEČIUOSE PAS REKTORIŲ

Lydimas Kauno Vytauto Didžiojo 
universiteto sporto klubo " Vyčio" 
prezidentės L. Kaivaitienės (su kurios 
vadovaujamu studentų klubu užsi
mezgė labai artimi ryšiai ir, jeigu tik 
jie suras finansinių "sponsorių", gai 
atvyks ir į musų sporto šventę;, 
aplankiau Vytauto Didžiojo universi
tetą.

Jau praėjo 70 metų nuo universi
teto įkūrimo ir vasario mėnesį ši 
suKaktis buvo labai iškilmingai pami
nėta, suteikiant daktarų laipsnius 
profesoriams V. uanasbergiui ir Č. 
Milošui bei ambasadoriui St. Lozorai
čiui. Apžiurėjus universitetą, buvau 
priimtas rektoriaus, prof. Algirdo 
Avižienio Ph.D.D.H.C. Visi jo didelio 
kabineto stalai apkrauti įvairiausiais' 
popieriaus lapais ir pasisveikinus, 
besišypsodamas jis atsiprašė dėl to, 
nes visi jo padėjėjai atostogaują, todėl 
jam pačiam reikia vesti susirašinėji
mus, ypač anglų kalba. Su rektorium 
buvo tekę susitikti aar anksčiau, 
lankantis Amerikoje, todėl kalbos apie 
pažįstamus buvo daug. Savo jaunystės 
metais rektorius buvo vienas iš 
geriausių universiteto ir Amerikos 
lietuvių stalo tenisininkų.

- O kaip dabar, - paklausiau 
rektorių, - ar dar bandote sportuoti?

- Nėra laiko, - atsakė jis, - o be to, 
svoris prisidėjo, tačiau nuo sporto toli 
nepabėgau, jį seku ir visuomet bunu 
arti jo.

Tokiu buou šio universiteto studen
tai sportininkai turi savo užtarėją ir 
globėją rektoriaus asmenyje.

Prof. A. Avižienis mokslo reikalais 
yra lankęsis Australijoje ir labai 
šiltais žodžiais atsiliepė apie ją. u 
įsikalbėjus apie musų prof. Vyt. 
Donieią, su šypsena pasakė, kaa mes 
kaip nors daugiau jį "paspaustumem" 
ir, kad jis liktų ilgesniam laikui
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ateityje toliau sėkmingai atstovauti 
Lietuvos ir lietuvių vardą ir pakvietė 
pašėlti šampano taures, tostu pagerb
ti Romaną. Vėliau Romaną sveikino 
"Vyčio" klubo pirmininkas R. Jocius ir 
J. Vabolienė.

Romanas, tardamas savo padėkos 
žodį, džiaugėsi grįžęs į šeimos ir 
aueiaidiškių tarpą, dėkojo už šiltą 
priėmimą, vėliau dalijosi įspūdžiais iš 
rfarseionos olimpiados, atsakė į dau
gybę klausimų.

jo laimėtas bronzos medaiis keliavo 
aplink vaišių stalą, kiekvienam susiti
kimo dalyviui suteikdamas progą 
palaikyti jį savose rankose ir pajusti 
Lietuvos krepšininkų iškovotos per
gales magišką jėgą. Visi gėrėjomės 
medaliu ir stebėjomės dideliu jo svoriu 
(apie 300 g).

Viso pasaulio lietuviai didžiuojasi ir 
džiaugiasi mūsų krepšininkų pergale. 
Mums ypatingai džiugu, kąd vienas iš 
jų gyvena Adelaidėje.

Linkime Romanui, jo žmonai Rasai, 
sunui Lukui ir neužilgo busimam dar 
vienam šeimos nariui daug laimės ir 
sėkmės jų siekiuose.

J. Jonavičius

universitete, nes jam labai reikalingas 
Fuosofijos profesorius. Tą vėliau 
pasaldau savo mielam prieteiiui prof . 
Vytautui.

Smagu buvo praleisti kelias valan
das Kauno Vytauto Didžiojo universi
tete malonioje jo rektoriaus aplinkoje. 
Atsisveikinant, rektorius įteikė labai 
gražų jubiliejinį 70 - ties metų 
sukakties medalį ir šios sukakties 
proga išleistą specialų leidinį, užrašy
damas: "Sporto kolegai p. A. Laukai
čiui".
KREPŠINIO PRALAIMĖJIMAS

Kai skaitysite šį mano rašinį, tikrai 
jau bus žmomi visi olimpiniai rezulta
tai ir, kaip manau, mes turėsime 
bronzos meuaiį už krepšinį. Tačiau aš 
noriu nors trumpai aprašyti tas 
nuotaikas, kurios čia buvo pralaimėjus 
prieš rusus. Stebėdamas šias rungty 
nes per televiziją, vos širdies atakos 
negavau, negalėdamas nusėdėti vie
toje ir matydamas, kiek daug daroma 
kiaiuų. O tuo tarpu Lietuvoje buvo 
beveik sustojęs kone visas judėjimas 
ir, jeigu kas sako, kad Lietuvoje 
sportas yra apmiręs, tam reikėjo tik 
pamatyti žmonių veidus rungtynių 
metu ir kalbas po jų...

Su žaidėjais ir treneriais, prieš 
išvažiuojant jiems į olimpiadą, Kaune 
ir Klaipėdoje praleidau nemažai laiko 
ir gerokai susipažinau su jų žaidimu. 
Jokiu budu negalėjau suprasti, kaip 
turint 19-kos taškų persvarą ir likus 
žaisti pusei kėlinio, nebuvo paimta 
minutė, pakeisti nuvargę žaidėjai, ir 
kaip vietoje turėto net 30-ties taškų 
laimėjimo, buvo pralaimėta 12-ka 
taškų... Tokiam pralaimėjimui reikėjo 
turėti didelių "gabumų". Gal todėl 
žaidėjai, atėję į nusirengimo kambarį 
po rungtynių, net 10 minučių tylėjo, 
negalėjo žodžio pratarti... Ką padary
si, tas jiems kainavo sidabro medalį, o 
mums, žiūrovams, daug, daug sveika
tos. Adeiaidiškis sporto veteranas 8. 
Nemeika, kalbėdamas telefonu iš 
Trakų, vos nenugriovė pilies bokštų 

psi. b .

Kauno Vytauto Didžiojo universiteto studentės, sporto klubo "Vyčio" 
aerobikos sportininkės. Nuotraukoje antras iš kairės stovi katedros vedėjas V.

• Kontvainis ir penktoji iš kairės - klubo pirmininkė L. Kaivaitienė.

savo garsia kalba ir Šių rungtynių 
kritika.

ATBUNDA POLITIKAI
Artėjant naujiems Seimo rinki

mams, šalia olimpinio įkarščio atgyja 
ir politinių partijų judėjimas. Yra 
pergrupuojamos politinės jėgos, ieš
koma įvairių galimybių įvairioms 
koalicijoms ir atskiroms sąjungoms. 
Šiandien sunku pasakyti kokia partija 
ar judėjimas laimės rinkimus, kas 
suformuos naują Vyriausybę. Rinki
mams ruošiamasi aktyviai jau dabar, 
tačiau kai kurie eiliniai žmonės į visa 
tai žiuri gana abejingai, nes jiems jau 
nusibodo tas partijų ir atskirų 
deputatų drabstymasis purvais. O 
buvęs apsistumdymas prie Parlamento 
rūmų, kaip daugelis žmonių mano, yra 
didžiausias gėdos ženklas Lietuvos 
politikai. Gai toaėi ir į busimus 
rinkimus taip žiūrima, nes didžioji 
aaiis dabartinio Parlamento deputatų 
nepateisuio savęs darbais. Manoma, 
kad ir ateinančių rinkimų metu vienai 
kuriai partijai nepavyks surinkti 
didžiosios baisų daugumos, todėl gali 
tekti jungtis, ieškant koalicijos. 0 
žinomasis didysis oratorius A. Ter
leckas kalbėdamas Kaune patarė 
žmonėms eiti į rinkimus, nepamiršus 
namuose savo gaivų, tikintiesiems 
melstis bažnyčioje; o ne politikams 
būti jų mulkinamiems, j,

SPORTO LAIKRAŠČIŲ 
SUJUNGIMAS

Dauguma Australijos sporto mėgėjų 
skaito Vilniuje leidžiamą laikraštį 
"Sportas", kurio vyriausias redakto
rius A. Krukauskas ir žinomoji sporto 
žurnalistė M. Marcinkevičiūtė yra 
viešėję Australijoje ir daugeliui gerai 
pažįstami. Be šio laikraščio, yra dar 
Olimpinio komiteto leidžiamas "Vy
čio” laikraštis, kurio redaktorė R. 
Grinbergienė taip pat čia viešėjo, ir 
prieš kelis mėnesius pradėtas leisti 
Sporto departamento laikraštis "Lie
tuvos sportas".

Sporto departamentas, kurio direk
torius yra A. Raslanas, padedamas 
sporto ir turizmo patarėjo J. Jankaus
ko, (patarėjas ministrui pirminin
kui), parašė oficialų raštą, kuriuo 
norima visus tris laikraščius sujungti į 
vieną. Sporto vadovybė vienokiu ar 
kitokiu bucu nori atleisti "Sporto" 
redaktorių iš jo einamų pareigų. 
Priežastis yra ta, kad minėtas 
redaktorius anksčiau yra buvęs Cent
ro Komiteto narys.

Kaip visa, tai pasibaigs ir mums 
labai įdomu.

K. PUNSKIENĖS BYLA
Buvusios ministrės pirmininkės, ir 

buvusio musų viešnios, K. Prunskienės 
vardas šiuo metu gana retai minimas. 
O dabar, gyvendamas Vilniuje, su ja 
esu labai artimas kaimynas - jos butas 
yra netoli manojo. Prieš kelias dienas 
Aukščiausiame teisme jau kelintą 
kartą buvo svarstomas jos ryšys su 
KGB. Liudininkai, buvę KGB viršinin
kai V. Kazinauskas ir Z. Kuolelis, 
aiškino, kad ji atvežė iš Vakarų daug 
mokslinių vertybių irsustiprinobuvu
sios SSSR ekonominę gerovę. Gi Z. 
Kuolelis, buvusio perversmininko J. 
Kuolelio sūnūs, sakė, kad Prunskienė 
turėjusi agentūrinį "Šatrijos" slapy
vardį, buvusi KGB darbuotojų ypatin
gai vertinama, o jos informacija apie 
Vengrijos žemės ūkį, Vokietijos 
pramonę susilaukė didelio Maskvos 
dėmesio, ja domėjosi net pats Sovietų 
Sąjungos KGB šefas. 1989 metais iš 
Maskvos buvo gautas įsakymas išsiųsti 
visų gabiausių agentų, tarp jų ir 
"Šatrijos", bylas į Maskvą, kad vėliau 
butų galima juos šantažuoti. Taip 
buvo padaryta ir su Prunskiene, 
pastarajai įsijungus į politinę Lietuvos 
veikią. Buvo padarytas net videofil
mas, kur liudininkai parodė, kad 
Prunskienės tėvas žudė nekaltus 
gyventojus. Z. Kuolelis pasakė, kad 
mokslinių temų agentai pradinio 
verbavimo etape turėdavo charakte
rizuoti žmones iš politinės ir kritinės 
puses, o 1981 metais K. Prunskienė 
buvo sutelkusi informaciją, kaip 
studentai reagavo į politinius įvykius 
Lenkijoje.
NUSIKALTIMAI LIETUVOJE
uau anksčiau rašiau, kaa mieste 

pasirodyti vakarais gatvėje yra pavo
jinga. Vien tik Kaune per praėjusį 
savaitgalį buvo pranešta, jog padaryta 
50 nusikaltimų. Tai daugiausiai įsilau
žimai, apiplėšimai, muštynės, iš
prievartavimai. Ne paslaptis, kad 
didžiuosiuose miestuose veikia ir 
reketininkai, taip vadinama mafija, 
apie kurios buvimą pripažino vidaus 
reikalų ministras P. Valiukas. Ji 
Lietuvoje atsirado ir egzistuoja jau 
seniai, tik visa laimė, kad nepasižymi 
tais beūsiais teroro aktais, kurie yra 
kitose valstybėse. Neseniai sprogsta
mas užtaisas buvo padėtas po vienos 
komercinės firmos direktoriaus duri
mis ir sprogo. Kitas sprogimas įvyko 
vieno direktoriaus automobilyje, 
įvykdytas sprogimas ir prie garsios 
"Dianos" parduotuvės. Vaikas auto-

N ūkei ta į 7 psl.
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MŪSŲ MIRUSIEJI —
ATSISVEIKINANT SU TAUTODAILININKU 

VOSYLIUM JERŠOVU
Liūdna pagalvojus, kad tokios retos 

tautodailininkų gretos pradeda dar 
labiau rėtėtĮ. Šių metų rugpjūčio 
antrąją mirė vienas iš darbingiausių 
Melbourne tautodailininkų Vosylius 
Jeršovas.

V. Jeršovas gimė 1919 metais 
Ukmergėje, o 1938 metais baigė 
Kauno Pavasarininkų gimnaziją. Tuo 
metu Vosylių labiausiai domino fut
bolas, ir jis tapo geru sportininku, S žyniavo tarptautinėse varžybose.

?uvoje, jam dar tebedirbant buhal-
Ū '■’Maisto" bendrovėje, vokiečiai 

jį-sugavo tiesiog gatvėje ir norėjo 
išvežti Vokietijon prie sienų apkasų 
kasimo. Tą kartą Vosylius nuo šios 
bėdos pabėgo. Tačiau gaudymo ir 
pabėgimo istorija kartojosi dar du 
kartus, kol galų gale Vosylius pats 
savanoriškai pasitraukė į Vokietiją... 
Čia, Ingolstadto stovykloje, jis neti
kėtai užėjo į architekto Jono Muloko 
tautodailininkų klasę. Drožinėjimas 
patraukė jo dėmesį, tačiau tuo metu 
Vosylius prie Muloko klasės neprisi
jungė, buvo tada futbolo komandos 
instruktorium. Matyt, kad judrus ir 
pilnas aktyvios veiklos gyvenimas 
tuomet labiau viliojąjauną ir energin
gą žmogų, nei susikaupimas, reikalin
gas drožinėjant kryželius ir stogastul
pius. Šio darbo jis ėmėsi jau 
gyvendamas' Dettingene su čiurlionie-

v■3
mažas koplytėles, senųjų papročių 
liekanas. Tada mirusių subrendusių

Vosylius Jeršovas. Iš kairės: "Stogastulpis" (1984), "Rūpintojėlis" (1980) ir 
"Lietuviškas kryžius".

čiais, kur vedė "Čiurlionio" ansamblio 
dainininkę Sofiją Kalasauskaitę.

Australijoje tautodailės darbais 
Vosylius Jeršovas labiausiai pasireiškė 
jau įsikūrus Melbourne, ypač išėjus į 
pensiją. Jo tautodailės darbai pra
džioje kiek perkrauti detalėmis, 
vėliau supaprastėjo ir išsigrynino. 
Darbams būdingas rūpestingas apipa
vidalinimas ir harmoningos proporci
jos, kas matyt tiek kryžiuose, tiek 
stogastulpiuose. Gal originaliausiai jis 
yra pasirodęs savo Rūpintojėliais, 
įstatytais į jūros išplautų medžių 
atplaišas (driftwood). Tai lyg primena 
Lietuvoje prie medžių prikaltas.

(1919 - .1992)

lių - beržuose. Moterų sielos rinkda
vosi liepas, pušis, o vyresnių, moterų 
- egles. Aukštaitijoje šio papročio - 
prikalti koplytėles prie tinkamų 
medžių - žmonės dar laikėsi ir 
Nepriklausomos Lietuvos laikais. Ko

kios sielos rinksis iš pietinio Ramiojo 
vandenyno išplautas medžių liekanas, 
surašys ateities mitologai.

Vosylių Jeršovą pažinau jau ser
gantį. Man didžiulį įspūdį padarė jo 
pastangos į 1988 metais Adelaidėje 
vykusias Lietuvių dienas nugabenti 
didžiulį medinį kryžių. Stebėjaus, kaip 
jis, būdamas toks silpnas , sunkiai 
kvėpuodamas, net nuo Melbourno į 

Adelaidę atvairavo mašiną ir dar su 
priekaba, kurioje vežė paties padary
tą lietuvišką kryžių.

Vosyliaus Jeršovo darbai puošia 
daugelį lietuviškų namų. Jie taip pat 
buvo naudojami kaip reprezentacinės 
dovanos garbingiems svečiams. 1973 
metais lietuviškas kryželis buvo

SUDIEV STANISLOVUI JERMALAUSKUI
Kada ir kur atsiskirsime su šiuo 

pasauliu niekas nežinome. Musų 
gyvenimas bėga tarytum upelis, o 
vieną dieną ima ir... staiga sustoja. 
Taip atsitiko ir su Sydnėjaus lietu
viams gerai pažįstamu Stasiu Jerma- 
lausku. Išvyko jis dar kartą aplankyti 
tėvų krašto ir ten staiga mirė liepos 
30 dieną.

A.a. Stasys Jermalauskas gimė 1924 
metų balandžio 24 dieną Kaune. Kaip 
ir dauguma mūsų tautiečių, 1948 
metais atvyko į Australiją. Alikęs 
privalomo darbo sutartį, Stasys apsi
gyveno Sydnėjuje. Buvo tai tylus, 
tačiau gana aktyvus bendruomeninia
me gyvenime, .žmogus.

Palaidotas a. a. Stasys Jermalauskas 
rugpjūčio 1 dieną Kauno Panemunės

Vu^h^gėlių

^SPORTAS
.joOLUHSla Gi

Atkelta iš 6 psl.
mdbilyje rado padėtą (taisą, kurį 
parsinešė namo ir bekrapštinėjant 
tiesiog rankose sprogo tik detonato
rius. Buvo nutraukti vaiko, rankos 
pirštukai.’4jerai, kad ne pati bomba; 
tuomet būtų buvę daug blogiau. 
Blogiausia tai, kaip pripažino aukšti 
policijos pareigūnai ir prokurorė, kad 
Lietuvoje nėra tikro, baudžiamojo 
kodekso. Kauno spaudoje klausiama, 
kodėl yra sprogdinami ir padegami tų 
verslininkų namai ir automobiliai, 
terorizuojamos jų šeimos ir grąsinama 
susidorojimu vien už tai, kad jie 
nemoka reketininkams ir mafijai 
mokesčių pinigais, o ramybėje palie
kami prokurorai, tardytojai, kiti 
teismų ir valdžios žmonės? Ogi todėl, 
kad policija nuvykusi į įvykio vietą 
nieko nedaro net žinodama kas tai 
padarė. Tardytojai nerizikuoja kelti 
bylas, prokurorai neduoda įsakymų 
kratoms ir areštams, ir, atrodo, kad 
dabartiniai įstatymai daugiau užtikri
na nusikaltėlių, o ne aukų saugumą.

Visoje Lietuvoje niekam nėra 
paslaptis, kad verslininkai, komersan
tai ir akcinės bendrovės moka duokles 
reketininkams. Sumos buna įvairios, o 
taip pat įvairios ir išreikalavimo 
formos: vieniems siūloma pagalba, 
bendradarbiavimas, apsauga ir kt. Šie 
reketininkai iš savo artimų, policijos, 
miesto valdybos ar kitų informacijos 
Šaltinių surenka medžiagą apie versli- 
nihkus”ir tada pradeda savo darbą.
Kaune ir Vilniuje teko susipažinti su 
gana nemažu skaičiumi didelių šio 
meto verslininkų, kurie beveik visi 
tvirtino, kad jeigu gautų pilną 
policijos apsaugą, tai mielu noru jiems 
mokėtų, tačiau dabar jie neturi 
pasitikėjimo policija, tai ką darysi, 
reikia gyventi, reikia mokėti mafijai. 
Žinoma, yra tam ir priešingai nusi
teikusių.

Šiuo metu, kaip galvoja dauguma 
įtakingų . žmonių, pilnai sustabdyti 
nusikalstamumą yra beveik neįmano
ma, ir tai, kaip rašo spauda, yra tas 

_________ __________________  "Musų

padovanotas ir pačiam popiežiui.
V. Jeršovas paliko liūdinčią žmoną 

ir dvi dukras su šeimomis, kurių viena, 
Nijolė'Pengelley, taip pat menininkė. 
Paliko jis ir nuliūdusią lietuvių 
bendruomenę, kurios kultūrinį gyveni
mą praturtino tautodailės darbais.

Genovaitė Kazokienė

kapinėse, šalia savo tėvų. Veįfi&fttįjS 
paliko dvi liūdinčias seseris ir gimines 
Lietuvoje bei Kanadoje, draugus 
Australijoje. v j

A.A.
S. JRRMĄLAUSKO 

atminimui "Mūsų Pastogei" aukoja 25 
dolerius.

V. Jasiūnienė
į.‘. j riG/i Oil

pats kaip tvirtinti, jog grojant 
muzikai melžiama karvė duoda dau
giau pieno...

Vien tik kaltinti policiją, kad ji 
anksčiau neišgaudė chuliganų ir 
nusikaltėlių, dabar tapusių reketinin
kais ir mafijozais, yra tik maža 
priežastis, kaip sako "Kaunodiena". 
Blogiausia, kad buvusioje sovietinėje 
ir ddbar jau nepriklatiSė'mdję^tliėti^- 
je yra visiškai nekontroliuojama 
mokesčių sistema. Niekas netikrina 
valstybės piliečių pajamų ir išlaidų, 
niekas nebaudžia už užslėptus nuo 
valstybės milijonus, ir šiandien nie
kam nerūpi kodėl nuteisti kriminali
niai nusikaltėliai labai greitai yra 
paleidžiami ir jau po savaitės važinėja 
naujausiomis užsieninėmis mašinomis.

Politiniams vadovams ir įstatymų 
leidėjams pirmiausiai turėtų rūpėti ne 
politinės kovos, o tvarkos ir žmonių, 
apsaugos reikalai Lietuvoje.

AUKOS LIETUVOS 
OLIMPIEČIAMS

Lietuvos tautiniam olimpiniam ko
mitetui aukojo:

10 dolerių - P. Lingienė iš Pertho. 
Nuoširdžiai dėkoju už auką. '

J. Jonavičius
LTOK atstovas Australijoje

TURIZMAS LIETUVOJE
Lietuvos ekonomija griūva, bet 

lietuviai ar nežino kaip, ar nenori
tvarkytis. Aš noriu paskelbti Lietuvo
je, kad jie daugiau išvystytų turizmą, 
kuris atneštų Lietuvai daug reikalin
gos užsienio valiutos. Dėlto man 
reikia informacijos, kiek Australijos 
lietuviai išleido, apsilankydami Lietu
voje šiais metais. Būtų malonu, jeigu 
jūs iškirptumėte šią "Mūsų Pastogės" 
dalį, ir, atsakius į klausimus, atsiųstu- 
mė£e man. Labai ačiū.

Kokiu lėktuvu atskridote į Lietuvą? 
Kiek laiko buvote Lietuvoje? 
Kokiu laiku?
Kiek kainavo kelionė lėktuvu? 
Kiek pinigų išleidote Lietuvoje?
Atsakymus siųsti: K. J. Kemezys, 

78 Couvreur St., Garran 2605.
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KALĖDŲ SIUNTINIAI LIETUVON
Komitetas "Parama'Lietuvai" jau 

yra suorganizavęs humanitarinės pa
galbos Lietuvai persiuntimą. Musų 
konteineris j Lietuvą išplauks iš 
Melbourne šių metų spalio 16 dieną ir 
Kauną pasieks pirmąją gruodžio 
savaitę. Tai kaip tik patogus laikas 
gavėjams gauti siuntas dar prieš šv. 
Kalėdas.

Kadangi konteineryje dar yra likę 
laisvos- vietos, komitetas kviečia 
Australijos lietuvius pasinaudoti šia 
proga ir labai prieinamomis kainomis 
nusiųsti kalėdines dovanas savo 
giminėms ir pažįstamiems.

Konteinerio vieta yra ribota tuo, 
kad visi pageidaujantys juo pasinau
doti turi iš anksto užsiregistruoti 
komitete ar pas jo atstovus ir 
užsisakyti siuntoms dėžes.

Siųsti galima tik vieno didumo 
dėžėse, būtent 64cm x 35cm dydžio. 
Dėžės gali sverti ne daugiau 40 
kilogramų.

Persiuntimo kainos sekančios: dė
žės kaina - 5 doleriai; siuntimas laivu 
- 30 dolerių; pristatymas Lietuvoje - 
10 dolerių. Viso siuntimas kainuotų 
45 dolerius.

Prie šios kainos dar prisidės 
persiuntimo išlaidos į transporto 
agento sandėlį Melbourne. Ši kaina 
yra siuntėjo atsakomybėje. Persiun
čiant siuntinį į Meibourną galima jį 
priduoti į kiekivieną didesnio Austra
lijos miesto transporto agento sandėlį, 
kartu sumokant nustatytą persiuntimo 
mokestį. Kur ir kaip tai galima 
padaryti sužinosite, pasiimdami dė
žes.

Užsiregistruoti siuntinių siuntimui 
ir dėžių gavimui galite:

ADELAIDĖJE - pas Augustiną 
Kubilių, tel. 276 1106.

BRISBANĖJE-- pas Gailą Bagdon, 
tel. 358 2353.

CANBERKOJE - pas Jurą Kovaiskį, 
tel. 249 1801.

GEELONGE - pas Irtą Valodkienę, 
tel. 789 539.

MELBOURNE - pas Henriką Anta
naitį, tel. 857 7248.

SYDNEJUJE - pas Mildą Bukevi- 
čienę, tel. 869 2466 arba pas Antaną 
Kramilių, tel. 727 3131.

Gaila, tačiau iš visų kitų vietovių 
žmones turi kreiptis tiesiog į: 
Komitetas "Parama Lietuvai", P.O. 
Box 19, nyneham, ACT 2602. Mūsų 
tel. (06) 249 1801, faksas (06) 248 
0100.

Kadangi vieta konteineryje gana 
ribota, yra labai svarbu užsiregistruo
ti kaip galima greičiau - pirmieji 
užsiregistravę gaus pirmenybę jų 
siuntinių išsiuntimui. Jeigu pageidau
jančių siųsti šiuos siuntinius bus labai 
daug, tiriame galimybes tokį kontei
nerį užsakyti dar kartą.

Užsiregistruoti ir užsisakyti dėžes 
būtina iki rugsėjo mėnesio 17 dienos, o 
dėžes į Meibourną teks pristatyti ne 
vėliau kaip iki spalio mėn. 5 dienos. 
Laivas, žinia, nelauks, todėl visi, kurie 
gyvena ne Melbourne, turėtų iš anksto 
sužinoti pas transporto agentus kada 
geriausiai persiųsti siuntinius į Mei
bourną. Komitetas

"Parama Lietuvai"

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE -

16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel 7081414

METINIS KLUBO BALIUS
įvyks šeštadienį, rugsėjo 26 d., 8.00 vai. p. p.

GROS PUIKUS KONTINENTINIS ORKESTRAS, 
PASAKIŠKA PROGRAMA, KARŠTA VAKARIENĖ, 

VELTUI GERAS VYNAS.

J
UŽ VISKĄ TIK 15 DOLERIŲ!

ŠI VAKARĄ ILGAI ATSIMINSITE!^
IŠ ANKSTO UŽSISAKYKITE STALĄ _

Prašome narius susimokėti nario mokestį už 1992-93 metus.

KLUBO METINIS SUSIRINKIMAS
įvyks rugsėjo 27 dieną.

PRAŠOME VISUS NARIUS DALYVAUTI
Po iškylos visus kviečiu pasilikti 

pietums ir pasimaudymui, pietus reikia 
atsivežti patiems. Tėvai iškylos metu 
kviečiami poilsiui saulėje.

Gruodžio 6 dieną vyks skilčių ir 
jaunesniųjų draugovės privačios suei
gos dėl pasiruošimo stovyklai.

Sekančių metų sausio 2-10 
dienomis vyks stovykla, apie kurią 
informacija bus pateikta vėliau.

"Aušros" tunto tuntininkė

NORI SUSIRAŠINĖTI
Šešiolikos metų lietuvaitė mokosi 

11 klasėje, domisi muzika, literatūra 
ir sportu. Norėtų susirašinėti su 
bendraamžiais. Rašyti lietuvių arba 
angių kalba:

Živilei Sakalauskaitei,
Kęstučio g. 5 - 7, Šakiai
234460, Lietuva.

MELBOURNE
PRANEŠIMAS

Melbourne lietuvių klubo narių 
metinis visuotinis susirinkimas įvyks 
rugsėjo 27 dieną, 2.30 vai. po pietų 
Melbourno lietuvių namuose sekančia 
darbotvarke:

1. Susirinkimo atidarymas.
2. Mirusių, narių pagerbimas.
3. Naujų narių pristatymas.
4. Susirinkimo sekretoriaus kvieti

mas.
5. Mandatų komisijos kvietimas.
6. Praėjusių metų susirinkimo 

protokolo skaitymas.
7. Pirmininko pranešimas.
8. Iždininko pranešimas.
9. Revizoriaus pranešimas.
10. Revizijos komisijos pranešimas.
11. Diskusijos dėl pranešimų ir jų 

priėmimas.
12.. 1992 - 1993 metų sąmatos 

pateikimas ir tvirtinimas.
13. įstatų pakeitimo tvirtinimas.
14. Mandatų komisijos pranešimas.
15. Klausimai ir sumanymai.
16. Susirinkimo uždarymas.
Primename, kad prieš susirinkimą 

visi klubo nariai privalo sumokėti

nario mokestį. Po susirinkimo visi 
klubo nariai kviečiami į barą vaišėms.

Melbourno lietuvių klubo 
vaidyba

SYDNEJUJE
SYDNĖJAUS SKAUTAMS

Mieli tunto nariai ir narės, musų 
metinių susirinkimų programoje įvyko 
keletas pakeitimų. Šiuo metu progra
ma žada būti sekanti:

Rugsėjo 13 d., 10 ved. ryte 
Sydnėjaus lietuvių namuose įvyks 
tunto sueiga. Sueigoje visi prašomi 
dalyvauti su uniformomis. (Rugsėjo 6 
d. sueiga ir dalyvavimas bažnyčioje 

.atšauktas, kadangi tą dieną lietuvių 
bendruomene nedalyvaus su vėliavo
mis).

Spalio mėnesį sueigos nebus.
Lapkričio mėn. 1 d. bus rengiama 

trumpa iškyla, ją ruošia Viktorija. 
McDonnei. 10 vai. ryto susitinkame 
pas Viktoriją: 222 Whale Beach Rd., 
Whale Beach, tel. 974 4555. Bus 
rengiamos atskiros sueigos paukšty
tėms - vilkiukams ir skautams - 
skautėms. Atvykti 10.00 vai. ryto.

Rugsėjo mėn. 13 dieną (sekmadienį), 1 vai. po pietų Sydnėjaus 
lietuvių namuose pensininkų klubas "Neringa” ruošia metinę

KELIONĖS I LIETUVA
C-

Mes siūlome bilietus pagal vėliausias kainas, įskaitant ir 
tiesioginių skrydžių į VILNIŲ. *

SPECIALIOS SEZONO VIDURIO KAINOS
RYGA - VILNIUS - TALINAS - tik nuo 2.150 dolerių. X

* Užsakykite keliones jau dabar, kadangi vietų yra nedaug. »
Galimi sustojimai - Singapūre ir Bangkoke ir Hong Konge į£

* Pasikvieskite savo gimines ar draugus į Australiją - w
pas mus specialios kainos:

MASKVA - AUSTRALIJA - MASKVA - 1.780 dolerių, arba > 
galite gauti specialią kainą, skrendant Jugoslavijos oro linijų » 

JAT lėktuvais. §
* Jeigu jūs norite aplankyti savo giminaičius ar draugus gyvenanti na 

Rusijoje, mes galime laike- kelių dienų organizuoti pakviestą § 
apsilankymui.

Rusijoje galite gyventi privačiuose namuose arba viešbu- o 
čiuose, organizuojame ekskursijas ir kt.

* Pas mus galite gauti bilietus su kainų nuolaidomis
visomis oro linijomis, į visas pageidaujamas vietas. « ■

* Mes rūpinamės jūsų svečių sveikatos drandimu
* Atminkite - mes taip par rootlame oro keliones - “

ekskursijas į Europą, JAV, Kanadą, Aziją“ar >
aplink pasaulį ir kt.' c

GATEWAY TRAVEL I
PTY. LTD. I

48 The Boulevarde, Strathfield 2135.
Tel. 745 3333. Lie. Nr. 2TA 000 888.

Fakso Nr. (02) 745 3237. 
Darbo dienos:

nuo pirmadienio iki penktadienio
8.45 vai. ryto iki 5.15 vaL vakaro. 
JŪSŲ AGENTAS KELIONĖSE į

LIETUVĄ IR KITUR.

i
i

PASILINKSMINIMO POPIETĘ
Popietės metu jūsų laukia geras švediškas stalas, kavutė ir 

pyragaįčiai, vyks loterija, bus rengiama programa ir šokiai su gera 
muzika.

Šoksim, trypsim ir linksmi būsime, į musų tarpą kviečiame visus 
jaunus ir vyresnius, iš toli ir iš arti.

įėjimas su pietumis - 12 dolerių; be pietų, su kavute - 4 doleriai.
Bilietus galima užsisakyti klube "Neringa", prie įėjimo į popietę 

arba pas klubo valdybos narius tel. 821 1780 ir kasininką tel. 642 7023.
"Neringos" valdyba
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