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LIETUVOS ĮVYKIŲ fiPŽVfiLGfi
RUSUOS ARMUA PASITRAUKS 

IKI 1993.8.31

Rugsėjo 8 d. Rusijos ir Lietuvos 
gynybos ministrai Maskvoje oficialiai 
susitarė, kad visi buvusios Sovietų 

- armijos kariai bus atitraukti iš 
Lietuvos teritorijos iki ateinančių 
metų rugpjūčio pabaigos. Atitinkamą 
sutartį tą pačią dieną Maskvoje 
pasirašė Lietuvos Krašto Apsaugos 
ministras A. Butkevičius ir Rusijos 
Gynybos ministras P. Gračiovas. 
Sutartyje nustatyta Rusijos kariuo
menės atitraukimo iš Lietuvos planas 
ir tvarkaraštis. Patys svarbiausi 
Rusijos strateginiai kariniai daliniai, 
įskaitant 107 diviziją iš Vilniaus, bus 
išvesti iš Lietuvos teritorijos dar šiais 
metais.

Tačiau, platesnės apimties politinė 
sutartis, dėl kurios Lietuvos Parla
mento pirmininkas V. Landsbergis 
vyko į Maskvą, liko nepasirašyta. Ši 
sutartis buvo paruošta bendradar
biaujant Lietuvos ir Rusijos derybų 
komisijoms ir turėjo būti pasirašyta tą 
pačią dieną (8/9) po pietų didžiuo
siuose Kremliaus rūmuose, Vladimiro 
salėje. Atvykęs į Kremlių 15 min. 
prieš pramatytą sutarties pasirašymo 
laiką, V. Landsbergis sužinojo, kad B. 
Jelcinas nutarė jam pateikto sutarties 
teksto nepasirašyti. Jelcino nuomone, 
sutarties tekstas nėra pakankam ai 
gerai paruoštas ir jame reikia visos 
eilės pataisymų. V. Landsbergis 
pasiūlė reikiamus pataisymus padaryti 
vietoje ir po to dokumetus pasirašyti. 
Bet greit paaiškėjo, kad B. Jelcino 
reikalaujamų pataisų yra gana daug ir 
kad būtų nepraktiška bandyti jas 
padaryti dar tą pačią dieną. Todėl 
buvo nutarta grąžinti tekstą derybų 
komisijoms pataisyti, o pasirašymą 
atidėti iki spalio mėnesio pradžios.

Be kariuomenės išvedimo tvarka
raščio sutarties, Lietuvos ir Rusijos 
gynybos ministrai taip pat pasirašė 
techninių ir organizacinių kariuome
nės išvedimo reikalų protokolą ir 
susitarimą dėl išvedamos rusų armijos 
kariškių elgesio taisyklių. Tą pačią 
dieną Lietuvos Užsienio reikalų mi

Sovietų kariuomenės daliniai tebelieka labiausiai destabilizuojantis 
elementas Baltijos valstybėse. Čia matomi Vilniuje esantys kareiviai stebi- 
priešlėktuvinės baterijos išmontavimą.

nistras A. Saudargas ir Rusijos užsie
nio reikalų ministro pavaduotojas V. 
Čiurkinas pasirašė dviejų ministerijų 
susitarimą dėl išvedamos kariuomenės 
asmenų, bei jų šeimos narių, teisinio 
pavaldumo ir susitarimą dėl jų turto 
bei gyvenamojo ploto reikalų regulia
vimo tvarkos. Taip pat buvo pasirašy 
ta Lietuvos Respublikos ir Rusijos 
Federacijos konsulinė konvencija. 
Kaip jau anksčiau buvo pranešta, 
rugsėjo mėnesio pradžioje skiriamuo
sius raštus V. Landsbergiui įteikė 
Rusijos nepaprastasis ir įgaliotasis 
pasiuntinys Lietuvoje Nikolajus Ober- 
tišievas (ne Ogarničievas, kaip buvo 
anksčiau rašyta).

Dėl politinės sutarties nepasirašy- 
mo buvo kilę abejonių, ar įsigalios 
Gynybos ministrų pasirašytas kariuo
menės išvedimo tvarkaraštis, nes jame 
yra nuorodų į kai kuriuos politinės 
sutarties paragrafus. Tačiau, kaip 
pastebėjo Parlamento pirmininkas V. 
Landsbergis ir Lietuvos derybų dele
gacijos vadovas Č. Stankevičius, 
Gynybų ministrai kariuomenės išvedi
mo sutartį pasirašė ne ministerijų, o 
savo valstybių vardu ir todėl ji galioja 
ir be politinės sutarties.

Rusijos gynybos ministerijos parei
gūnai paskelbė, kad iš Lietuvos jie 

. turės iš viso išvesti 20.500 savo 
karininkų ir kareivių, taigi bent 14,000 

mažiau, negu anksčiau skelbtas 
35,000 skaičius. Tačiau, Lietuvos 
Krašto Apsaugos ministras A. Butke
vičius šio gerokai mažesnio skaičiaus 
neginčijo. Yra žinoma, kad Rusijos 
kariuomenės skaičius Lietuvoje per 
paskutinius mėnesius palaipsniui ma
žėjo, išvedant kai kuriuos dalinius ir 
pašauktiems kareiviams užbaigiant 
savo tarnybos laiką, bet jų tikslus 
skaičius Lietuvai nebuvo žinomas.

Kalbėdamas apie savo vizitą Mas
kvoje, V. Landsbergis pasakė, kad jis 
vizitą vertina teigiamai, nors ir ne 
visos derybų delegacijų paruoštos 
sutartys buvo pasirašytos. Jis tikisi, 
kad likusios sutartys bus pasirašytos 
per jo sekantį susitikimą su B. Jelcinu 
spalio 1 ir 2 dienomis. Iki tol, jis 
atsisakė komentuoti kurie klausimai
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dar nėra suderinti, bet politiniai 
komentatoriai mano, kad vienas iš jų 
yra kompensacija Lietuvai už sovietų 
armijos padarytą žalą.

BALTUOS ŠAĮJŲ PASITARIMAI

Trijų Baltijos šalių vyriausybių 
vadovai rugsėjo 11 dieną susitiko 
Taline aptarti ūkio klausimus ir 
galimybes suintensyvinti tarpusavio 
ekonminį bendradarbiavimą. Taip pat 
buvo aptarti ir finansų, muito bei 
pasienio kontrolės reikalai. Baltijos 
žinių tarnybos duomenimis, Lietuvos 
ir Latvijos premjerai, be kita ko, 
svarstė ir energijos pirkimo iš Estijos 
galimybes (Estija turi dideles dega
mojo skalūno atsargas, iš kurio 
išgaunamas skystas kuras, panašus į 
naftą). Aptarti politinius klausimus, 
tarpe jų ir Rusijos kariuomenės 
išvedimą rugsėjo 16 dieną Taline 
susitiks valstybių vadovai - V. 
Landsbergis, A. Gorbunovas ir A. 
Riutelis. Nors visos trys šalys siekia 
greito rusų kariuomenės išvedimo, 
Rusijos valdžios atstovai įspėjo, kad 
jų kariuomenės išvedimo sutartis su 
Lietuva negali būti taikoma Latvijai ir 
Estijai.

LIETUVIAI STATYS BUTUS 
KARALIAUČIUJE

Keletą dienų prieš Landsbergio ir 
Jelcino susitikimą Maskvoje, Rusijos 
Baltijos laivyno vadas admirolas 
Jegorovas pranešė laivyno informaci
jos centrui, kad pagal susitarimą su 
Lietuvos Vyriausybe, viena privačių 
Lietuvos firmų per pustrečių metų 
Karaliaučiuje pastatys modernų gy
venamąjį kvartalą, kuriame apsigy
vens 2750 laivyno karininkų, dabar 
gyvenančių Lietuvoje ir kitose Balti
jos valstybėse, šeimos. Pirmas namas 
kariškiams bus pastatytas iki sekančių 
metų gegužės mėnesio. Savo ruožtu, 
Baltijos laivynus, Rusijos Vyriausybei 
sutikus, perduos Lietuvai turtą, rei

kalingą atstatyti Lietuvos karinį 
laivyną - karo laivus ir jūrininkystės 
techninius įrengimus. Jau rugsėjo 20 
dieną Lietuvai turėtų būti perduoti 4 
kariniai laivai, pranešė Rusijos laivy
no informacijos centras Karaliaučiu
je.

LIETUVOS ŪKIO PADĖTIS

Lietuvos Statistikos departamento 
žiniomis, per 8 šių metų mėnesius 
Lietuvos pramonės produkcija - 
palyginus su tuo pačiu praėjusių metų 
laikotarpiu - sumažėjo 45 procentais. 
Ypač smarkiai smuko galvaninių 
elementų ir baterijų bei elektrinių 
prietaisų butiniams reikalams gamyba 
(72 proc.), popieriaus (61 proc.), 
šaldytuvų (53 proc.), dviračių, žuvies 
konservų, koncentruotų pašarų gyvu
liams ir cukraus gamyba. Mažiausiai 
nukrito lininių audinių, metalo pjovi
mo staklių, kilimų, langų stiklo ir 
medienos gamyba. Šių metų rugpjū
čio mėnesį gamybos kritimas buvo 
didžiausias. Pavyzdžiui, palyginus su 
liepos mėnesiu, rugpjūtį produkcija 
krito net 23 procentais.

Ūkio padėtį kiek apsunkino dviejų 
reaktorių sugedimas Ignalinos atomi
nėje elektrinėje. Rugsėjo 5 dienos 
naktį, dėl gedimo pirmojo reaktoriaus 
pagrindinėje vandens tiekimo magis
tralėje, šis reaktorius buvo sustabdy
tas. Antrasis reaktorius yra remon
tuojamas nuo rugpjūčio 20 dienos. 
Sustojus Ignalinai, didesne galia 
turėjo dirbti Elektrėnų šiluminė 
jėgainė, bet per pus sumažinus 
gamtinių dujų tiekimą iš Rusijos - 
bedirba tik vienas šios elektrinės 
blokas. Dabar Ignalinos pirmasis 
reaktorius jau sutaisytas ir vėl dirba, 
bet po jo sugedimo elektros energijos 
tiekimas pramonei buvo sumažintas, 
kas atsiliepė į produkciją.

Lietuvoje daugėja bedarbių, nors 
nedarbas Lietuvoje didele dalimi.
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r IŠEIVIŲ KONFERENCIJA LATROBE į
UNIVERSITETE

Praėjusį šeštadienį, rugsėjo 5 d., La 
Trobe universitete Melburne vyko 
vienos dienos konferencija tema 
"Išeivijos vaidmuo komunizmo žlugi
mui". Organizatoriais buvo trys 
išeivijos organizacijos: Melburno lie
tuvių bendruomenė, Australian Insti
tute of Polish Affairs ir Australian 
Federation of Ukrainian Organiza
tions, kartu su La Trobe universiteto 

- Politinių mokslų departamentu. Kon
ferenciją atidarė ir jos dalyvius 
pasveikino Politinių mokslų departa
mento vedėjas p. John Miller. Progra
moje buvo keturios sesijos! Pirmoje 
sesijoje pristatyta lietuvių patirtis, 
antroje - ukrainiečių, o trečioje - 
lenkų.

Kiekviena, iš trijų konferencijoje 
dalyvavusių tautybių, turėjo po du 
paskaitininkus. Lietuvių prelegentais 
buvo dr. Paulius Kabaila ir p. 
Gabrielius Žemkalnis. Paskutinė, ket
virtoji sesija buvo skirta bendrai 
diskusijai.

Turiu prisipažinti, kad važiavau į 
šią konferenciją nusiteikęs gana 
skeptiškai, nes esu tos nuomonės, kad 
išeivija yra linkusi pervertinti savo 
nuopelnus kovoje už Tėvynės laisvę. 
Buvau maloniai nustebintas, kad 
konferencijoje vyravo blaivus žvilgs 
nis į išeivijos roię. Dauguma prelegen
tų pabrėžė, kad išeivija yra suvaidi
nusi tik pagalbinį, jokiu būdu ne< 
lemiamą, vaidmenį komunizmo žlu
gimui. Ukrainiečių atstovas dr. Marko 
Pavlyshyn teigė, kad komunizmas 
žlugo tik todėl, kad neatlaikė bandy
mo jį liberalizuoti ir reformuoti. Ši 
politinė - socialinė sistema pasirodė 
labai nelanksti, ją reformuoti buvo

LIETUVOS įvykių .
AtKeita iŠ J psl.

pilnai neatsispindi statistiniuose duo
menyse. Daugelyje įmonių dirbama 
nepilną savaitę, žmonės išleidžiami 
priverstinių atostogų, mokant jiems 
labai nedidelius atlyginimus. Oficia
liai dabar Lietuvoje įregistruota 8,850 
bedarbių; beveik pusė jų yra Vilniuje. 
Bedarbio pašalpas gauna 5,721 žmo
gus. Esama ir laisvų darbo vietų, 
tačiau labai sunku rasti darbą 
inžinieriams, ekonomistams, mokyto
jams ir kitiems profesionalams.

Dėl naftos tiekimo sustabdymo, nuo 
liepos 30 d. ir per pus sumažinto 
gamtinių dujų tiekimo iš NVS, nuo 
rugsėjo 7 d. Vilniuje ir kituose 
miestuose, kur yra centralinis apšil
dymas, darbo dienomis butuose ir net 
kai kuriose ligoninėse, nėra šiito 
vandens ir butai nėra apšildomi. Šiltas 
vanduo atsiranda penktadienį vakare 
ir vėl yra nutraukiamas sekmadienio 
vakarą. Energijos taupymas tęsis tol, 
kol nebus atstatytas pilnas naftos ir 
dujų tiekimas. Derybos dėl to su NVS 
tebesitęsia. j. Rūbas 
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neįmanoma, nesugriovus tos sistemos' J 
pagrindų.'

Visos trys konferencijoje atstovau
tos bendruomenės turėjo panašius 
tikslus: sudaryti palankesnes sąlygas 
nepriklausomybei atgauti ir demokra 
tinei visuomenei sukurti. Priemonės, 
naudojamos šiems tikslams pasiekti, 
irgi dažnai panašios: stengtasi daryti 
įtaką gyvenamo krašto vyriausybėms, 
bandant paveikti atskirus politikus; 
teisingai informuoti Vakarus apie 
pavergtas tautas, siekiant sudaryti 
apie jas palankią visuomenės opiniją; 
rūpintasi objektyviai informuoti tė- |

* Glaudesniam ir geresniam išeivijos 'kos spaudos ir informacijos skyrius 
J bendradarbiavimui bei ryšių palaiky- «arba skaitykla, kurioje norime sutelkti
| mui su Lietuva, jos Aukščiausiąja visą išeivijos spaudą, kad ją galėtų 
J Taryba, Vyriausybe, įvairiomis orga- pamatyti ir paskaityti kuo daugiau 1 
’ nizacijomis, mokslo įstaigomis; insti-
| tucijomis ir asmenimis, Pasaulio lietu-
* vių bendruomenės valdyba įsteigė 
’ savo būstinę Vilniuje. Tai būstinei.
| vadovauja PLB valdybos pakviestas
* dr. Petras Lukoševičius iš Kanados

vynainius okupuotuose kraštuose apie * anados lietuvių bendruomenės ir 
| visuomenės darbininkas, LB tarybų 
J narys, buvęs Kanados LB Krašto 
J valdybos pirmininkas, Kanados lietu- 
| vių fondo pirmininkas ir t.t.).
I PLB pirmininkas Bronus Nainys 
’ būstinei patalpas gavo Lietuvos
I Aukščiausiosios Tarybos pastate Vil- 
J niuje, tad bus gedima turėti labai 
J artimą ryšį su Lietuvos Respublikos 
| AT ir Vyriausybės atstovais. Tos 
J patalpos lengvai prieinamos ir kitiems 
’ Lietuvos gyventojams.
| PLB būstinė padės Lietuvos žmo- 
J nėms geriau pažinti išeivijos gyveni- 
’ mą, darbus, siekius, pasiektus laimėj! - 
| mus ir kt. Ji tarpininkaus, kur reikės, 
J tarp Lietuvos ir Kraštų bendruome- 
’ nių, paaes visokiais budais. Vienas iš 
| svarbiausių ir geriausių informacijos 
J šaltinių apie išeivijos lietuvių gyveni- 
’ mą ir jų galvoseną, kokia gausi, įvairi 
| ir turininga yra lietuviška išeivijos 
J spauda, apie kurią, palyginus, nedaug 
’ žinoma. PLB būstinėje veiks lietuvis-

gyvenimą komunistinėse šalyse ir 
demokratiniame Vakarų pasaulyje. 
Skyrėsi gal tik kai kurie akcentai. Dr. 
P. Kabaila pažymėjo, kad lietuvių 
išeivija nuolat kėlė Lietuvos okupaci
jos nelegalumą ir siekė, kad užsienio 
valstybės tos okupacijos teisiškai 
nepripažintų. G. Žemkalnis paminėjo 
musų išeivijos vaidmenį išlaikant 
Lietuvos diplomatines atstovybes po 
Nepriklausomybės atstatymo 1990 m. 
(JAV, Kanadoje, Pietų Amerikoje, 
Australijoje).

Ukrainiečių prelegentas prof. Mi
chael Lawriwsky pareiškė, kad jis 
asmeniškai niekada nesiekė kovoti 
prieš komunizmą. Jis visada laikė’ 
didžiausia grėsme ukrainiečių tautai 
Rusijos imperializmą. Prof. M. Law
riwsky taip pat pastebėjo, kad G. 
Whitlamo Pabaltijo kraštų inkorpora
vimo į Sovietų Sąjungą de jure 
pripažinimas, turėjęs teigiamų pasek
mių, nes jis politizavo šią problemą ir 
privertė būsimas Australijos vyriau
sybes užimti aiškią poziciją tuo 
klausimu. Tuo tarpu Ukrainos okupa
cijos klausimas Australijos politiniame 
gyvenime buvo visiškai nutylėtas. Dr.
Marko Pavlyshyn, kalbėjęs apie ukrai
niečių diasporos Šiaurės Amerikoje 
veiklą, pažymėjo, kad, nežiūrint 
didelio ukrainiečių imigrantų skai
čiaus (1 - 1.25 mln. JAV ir 0.5 - 0.75 
mln. Kanadoje), tos bendruomenės 
turėjo labai mažą įtaką savo . šalių 
vyriausybėms. Ukrainiečių bendruo
menės tose šalyse buvo labai konser
vatyvios ir nesugebėjo lengvai keisti 
politinės orientacijos rinkimuose. 
Antra vertus, nežiūrint gausios vi
duriniosios klasės, ji beveik visai 
neturėjo savo žmonių politiškai svar
biose pozicijose, ar visuomenės opini
jos formavimo institucijose: radijuje, 
spaudoje, televizijoje. Tačiau ukrai
niečių išeivių bendruomenės turėjo 
nemažą įtaką Ukrainos vidaus gyveni
mo eigai. Jos užmezgė glaudžius 
ryšius su Ukrainos disidentais detan- 
tės metais, garsino jų veiklą, tuo 
suteikdamos jiems tam tikrą prestižą 
visų tėvynainių tarpe. Tas faktas, 
anot dr. M. Pavlyshyn, vėliau labai 
padėjo tiems žmonėms užimti svarbias 
pozicijas nepriklausomybę atgavu
sioje Ukrainoje.

Tas pats prelegentas teigė, kad 
ukrainiečių išeivijos kultūrinė veikla 
turėjo nemažą poveikį dabartinės
Ukrainos patriotinei inteligentijai. Ji 
suteikė jiems ukrainiečių kultūros 
išlaikymo, nepalankiomis išorinėmis 
sąlygomis, pavyzdį. Labai svarbus (ne 
simbolinis, bet esminis) buvo išeivijos 
vaidmuo Ukrainos religinio gyvenimo 

f atgaivinimui. Rytų apeigų katalikų 
Bažnyčia daugelį metų buvo uždraus^ 
ta ir dabar išeivijos bažnytinė 
hierarchija ėmėsi vadovaujančio vaid
mens ją atkuriant.
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Lenkų bendruomenės prelegentas 
dr. Jan Pakulski, kalbėjęs apie lenkų 
bendruomenių Australijoje ir Vakarų 
Europoje veiklą, akcentavo alterna-
tyvios, komunistiniam režimui nepa- ■.
valdžios kultūros kūrimą. Jis įvertino Žemkalnis
Lenkų Literatūros instituto Paryžiuje 
veiklą, jų leidžiamo žurnalo "Kultū
ra" įtaką laisvos minties puoselėjimui 
Lenkijoje. Vertingas taip pat Austra
lijos lenkų bendruomenės įnašas. Buvo 
įkurtas specialus fondas "Poicul", 
kuris per dešimtmetį savo gyvavimo 
metų, finansiškai svarbiomis premi
jomis apdovanojo didelį skaičių nepri
klausomų Lenkijos literatų, meninin
kų, mokslininkų, kovotojų už žmogaus 
ir pilietines teises (viso paskirta 
premijų už 300.000 dolerių). Šios 500 
US dolerių dydžio premijos įgalino 
metus ar ilgiau gyventi ir kurti 
nesirūpinant dėl pragyvenimo šalti
nių.

Kitas lenkų bendruomenės atstovas 
prof. Andrew Ehrėnkreutz, kalbėjęs 
apie lenkų išeiviją JAV, iškėlė lenkų 
kilmės aukštų valstybės pareigūnų 
vaidmenį. Jie kovojo prieš finansavimo 
apkarpymą Laisvosios Europos ir 
Laisvės radijo programoms, sugebėjo 
įkalbėti prezidentą J. Carterį aplan
kyti Lenkiją su oficialiu vizitu. 
Prelegentas ypatingai išskyrė Z. 
Brzezinskį, jam priskirdamas idėją - 
žmogaus teisių gynimą paversti kerti-
niu JAV politikos akmeniu Rytų 
Europos šalių atžvilgiu. Jo dėka, 
taipgi, buvo sudarytos labai nepalan
kios tarptautinės sąlygos Sovietų 
kariuomenės invazijai į Lenkiją 1980 
metais, kuri tuo metu atrodė, beveik, 
neišvengiama.

Išeivijos bendruomenės savo veik
loje neišvengė klaidų. Prof. Ehren- 
kreutz ir prof. Lawriwsky teigė, kad 
išeivijos veiksnių draudimas tautie-

PASAULIO LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖ

DĖL PLB BŪSTINĖS VILNIUJE

Lietuvos gyventojų.
Todėl dabąr skubiai kreipiamės į Jus ; 

su prašymu: pradėkite reguliariai 
siųsti savo leidžiamą spaudą (periodi
nę ir kitokią) PLB būstinės adresu į 
Vilnių. Leidinius siųskite oro paštu, 
kad Lietuva galėtų skaityti naujausias 
išeivijos žinias Vilniuje.

PLB valdybos lėšos šiuo metu labai 
ribotos, todėl negalime pasiūlyti 
apmokėti prenumeratos ar . leidinių 
kainos. Tikimės, kad siųsite savo 
spaudą PLB būstinei veltui, kaip 
dovamą Lietuvos žmonėms.

Ateityje PLB valdyba stengsis aukų 
1 ir kitokiais būdais surinkti pinigų ir 

kaip nors atsilyginti, nes gerai 
žinome, kad išeivijos lietuvių spaudai 
taip pat reikalinga finansinė parama. 

Jos prašysime iš aukotojų, finansinių 
intitucijų ir fondų, tačiau šiuo metu 
yra labai svarbu, KAD VISA IŠEIVI
JOS SPAUDA KELIAUTU į VILNIŲ. 
PLB BŪSTINĖS SKAITYKLĄ.

PLB būstinės adresas Vilniuje yra 
! toks: PASAULIO LIETUVIŲ BEND

RUOMENĖ, 2026 VILNIUS, GEDI-
1 MINO PR. 3, LIETUVA.

PLB valdybos vardu -
! Vytautas Kamantas

PLB valdybos vicepirmininkas

čiams lankytis pavergtoje tėvynėje, 
buvo didelė klaida. Dr. Kabaila 
apgailestavo, kad mūsų išeivija nepa
kankamai dėmesio skyrė Lietuvos 
bylai propaguoti Vakarų pasuiyje. G. 

tvirtino, kad lietuvių 
išeivijos veikėjai suklaidino Sąjūdžio 
vadovybę, įtikinę ją, kad iškart po 
rinkimų į Parlamentą, tereikia pa
skelbti nepriklausomybės atkūrimą ir, 
tuojau pat, visos didžiosios Vakarų 
valstybės pripažins Nepriklausomą 
Lietuvą. Tiesa, prelegentas šią išei
vijos klaidą laikė laiminga, nes be 
drąsaus, kad ir neapgalvoto, Lietuvos 
pavyzdžio, nežinia ar Sovietų Sąjunga 
būtų taip greitai subyrėjusi, o kartu su 
ja žlugęs komunizmas visoje Rytų 
Europoje.

Šioje konferencijoje įvyko labai 
naudingas draugiškas pasidalinimas 
patirtimi, pasikeitimas nuomonėmis 
tarp trijų tautybių išeivių, kuriuos 
visus tuos pokario metus galėjo 
vienyti bendras tikslas.- padėti savo 
tautoms nusimesti komunizmo pan
čius. Deja, dažnai praeities nuoskau
dos ir tarpusavio nesutarimai sutruk
dydavo šių bendruomenių artimesnį 
bendravimą. Todėl, iš vienos pusės, šią 
konferenciją galima vertinti kaip 
išeivijos prarastų galimybių apžvalgą. 
Iš kitos pusės, tai bandymas suprasti 
diasporos vaidmenį tautų gyvenime 
naujausiais laikais. Manau, kad ši tema 
būtų įdomi mokslinei studijai. Tačiau, 
pačios konferencijos moksline nelai
kyčiau, nes, nežiūrint daugumos 
pranešėjų mokslinių laipsnių, nei 
vienas iš jų nebuvo tos srities 
specialistas.- Galima, nebent, tikėtis, 
kad šiame suvažiavime užsimez
gusi diskusija taps akstinu bent 
vienam iš subuvime dalyvavusių 
La Trobe universiteto Politinių mokslų 
departamento studentų pasirinkti joje 
gvildentą temą savo būsimo mokslinio 
darbo objektu.

Iš estų "Meie Kodu", nr. 31 - 1992. Pirkdami loterijos bilietus — paremsite savo spaudą!
, .. >> j. Saulius Varnas

Bilietų šakneles grąžinti iki spalio', o dienos.
“Mūsų Pastogė" Nr.38 1992.9.21 psl. 2 — ....... .
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TRUMPAI
IŠ VISUR

Birštone pasibaigė išeivijos 
studijų savaitė

Afrikos Tautinis kongresas reika
lauja panaikinti Pietų Afrikos dirbti- 

.nai sukurtas1 ■ gentines teritorijas. 
Tragiškai pasifcfašge rugsėjo 7 d. 
Kongreso suruoštamasinė eisena 
prieš Ciskei teritorijos diktatorių 
brig, generolą oūpa' VGųbzat.Ciskei 
kariai be įspėjimo atidarė automatinę 
ugnį į minią, nukaudami apie 25 
žmones, sužeisdami arti 200. Smarkiai 
pašlijo beatsitaisanti 
reputacija.

LIETUVA - IŠEIVIJA - 
RYŠIAI IR -NEIŠNAUDOTOS 

GALIMYBĖS

Pietų Afrikos

Boris Jelcinas 
atšaukė savo '

Rusijos prezidentas 
rugsėjo 10 d. staiga 
vizitą Japonijoje, turėjusį prasidėti po

■ poros dienų. Manoma, kad jį tai j 
privertė padaryti kariškių vedama J 
opozicija vyriausybės eilėse. Rusija 
apsisprendė atsižadėti finansinės pa
ramos iš Japonijos, kad galėtų 
pasilaikyti keturias iš Japonų atimtas 
salas Kurilų salyne.

*
prezidentas Vladimiras 
padaryti slovakų kalbą | 

vienintele oficialia kalba valstybėje, 
bandydamas atšaukti 1990 metais 
vengrų mažumoms duotą teisę vartoti 
oficialiai šią kalbą vengrų tirščiau 
apgyvendintose Slovakijos dalyse. 
Vengrai sudaro 10 procentų Slovaki
jos gyventojų

Slovakijos
Meciar nori

Vokietijoje tebesitęsia dešiniųjų 
huiiganų riaušės, užpuldinėjant sve
timšalių prieglaudas įvairiose provin
cijose, daugiausiai buvusioje Rytų 
Vokietijoje.

Daugelis riaušininkų suimta.

Peru sostinės Limos priemiestyje 
policijai pasisekė suimti teroristinės 
marksistinės organizacijos "Šviečian
tis takas" vadą ir ideologą Abimael 
Guzman, buvusį filosofijos profesorių. 
Per paskutinius 12 metų nuo "Švie
čiančio tako" organizacijos teroro 
veiksmų žuvo apie 26.000 žmonių.

Tebesitęsia gamtos katastrofos. 
Havajų valstybės istorijoje didžiau
sias uraganas Įniki apnaikino Kauai | 
salą, sugriaudamas daugybę pastatų 
žuvo 3 žmonės.

Virš 2000 gyvybių pareikalavo 
liūtys Šiauriniame Pakistane ir Indijo- , '. 
je, žemės griūtims ir potvyniams J 
nušluojant dešimtis kaimų.

Kovos Bosnijoje nesiliauja, nežiū
rint visų susitarimų. Nors kovojančios 
šalys dabar įpareigotos pranešti savo 
artilerijos pozicijas Jungtinių Tautų 
stebėtojams, bet šie neturi jokios 
teisės stabdyti artilerijos apšaudymų.

' .Tokiu iššūkiu šiemet rugpjūčio 16 -
■ 23-d;d.:Birštone: suruošta konfęrenci- 
| jau ją orgamzavo bci globojo JAV 
' lietuvių bendruomenė ir Lietuvos 
’ parlamentas. Konferencijos progra- 
| moję: aktualios paskaitos, susitikimai 
' su valdžios pareigūnais, įvairios 
’ ekskursijos ir t.t. '
| Iš Australijos tautiečių konferen- 
' cijoje pilną laiką dalyvavo sydnėjiškis 
’ Vincas Augustinavičius, aktyviai da
lyvavo rašytoja Lidija Šimkutė - 
'Pocienė, ĄLB Adelaidės Apylinkės 
' valdybos pirm. Stačiūnas, sydnėjiškė 
| Nijolė Bižytė ir melburniškis Henrikas 
' Antanaitis. <■
’ Konferencija pradėta rugpjūčio 16 
|id. šv. Mišipmis Birštono bažnyčioje, 
j Joje be Lietuvos atstovų, dalyvavo 
J atstovai iš 17 - kos užsienio šalių. 
| Pirmadienį, rugpjūčio 17 d. įžangi- 
j niu žodžiu konferenciją pradėjo 
’ ministras be portfelio, S. Kropas ir 
| JAV lietuvių bendruomenės krašto 
'valdybos vicepirmininkas J. Vainius. 
J- Konferencijos dalyvius pasveikino 
| Birštono meras A. Radauskas. Lietu- 
' vos Respublikos AT pirmininko pava- 
J duotojas, B. Kuzmickas perskaitė 
| Aukščiausiosios Tarybos pirmininko 
J V. Landsbergio sveikinimą, palinkėjo 
’ konferencijos dalyviams kūrybingo 
I idarbo.
' Pirmąją darbo dieną pranešimus 
’įskaitė išeivijos atstovai iš JAV - 
| įrašyto ja A. Balašaitienė, JAV lietuvių 
' bendruomenės krašto valdybos pirm. 
J!V. Maciūnas ir dr. A. Butkus. Jie 
j palietė išeivijos ir Lietuvos gyventojų 
' bendravimo problemas, kalbėjo apie 
J besikeičiančią išeivijos padėtį Lietu- 
| vai atgavus nepriklausomybę, ryšių su 
J gimtine perspektyvas.
’ Po vakarienės vyko V. Povilionienės 
| pravesta vakaronė.
' Antradienio (rugpjūčio 18 d.) 
’ dienos programoje pranešimai: "Lie- 
I tuvos pagalba išeivijai išlaikant lietu- ' 
J’vybę”, "Lietuvybės išlaikymas išeivi- 
;joje ir Lietuvos pagalba", "Išeivijos 
I‘pagalba Lietuvos valstybingumo įtvir- 
'tinimui", "Išeivijos požiūris, dabar
tinė emigracija iš Lietuvos: jaunimas 
| ir emigracija".

Vakare vyko Vilniaus kvarteto
I ’ koncertas.
| Trečiadienio (rugpjūčio 19 d.) 
' pranešimai: "Lietuvos konstitucijos 
^projektai", "Lietuvos Respublikos 
j pilietybė ir išeivija", "Turto grąžini-
* mas, grįžtančiųjų socialinės garantijos 
I ir kiti aktualūs klausimai" ir t.t.

Ketvirtadienio (rugpjūčio 29 d.) 
o pranešimai lietė šias sritis: " Išeivijos 
I ,ir Lietuvos kultūrinis bendradarbiavi- 
| mas; dabartis ir perspektyvos", "Tau

tinių tradicijų puoselėjimas".
20.00 vai. - Literatūros vakaras;

| dalyvauja Lietuvos ir išeivijos rašyto-
* jai. Australijai atstovavo poetė Lidija 
I Šimkutė - Pocienė.
| ■ Penktadienio posėdžiams pirmi- 
s ninkavo AT pirmininko pavaduotojas 
V B. Kuzmickas ir Australijos atstovas 
| Vincas Augustinavičius. Pranešimų 
s sesiją sudarė: "Dabartinė Lietuvos 
I politinė ir ekonominė padėtis", "Lie-

Prancūzijos vyriausybė vėl pakeitė 
savo nusistatymą Australijos atliekų 
klausimu. Dabar prancūzai sutinka 
išpildyti pasirašytą sutartį su Austrą- | 
lija, sunaikinant 1000 tonų nuodingų J 
medžiagų, tačiau po to Australija 

turėsianti pati susidoroti savo konti
nente su pramonės atliekomis.

*
Nuo AIDS viruso komplikacijų, 

rugsėjo 12 d; mirė 60’- ties! metų 
amžiaus filmų artistas Anthony Per
kins, pagarsėjęs savo vaidmeniu 1960 
metais statytame filme "Psycho".

Amerikiečius neramina Kinijos ir 
Irano suartėjimas. Irano lyderis Raf- 
sandžani lankėsi Kinijoje, gi Kinija 
pažadėjo Iraną aprūpinti branduoline 
technologija.

Rusai persiutė Caro Nikaiojaus II ir ’ 
jo šeimos palaikus į D. Britaniją, kad : I 
moderniausiu tyrimų pagalba butų | 
galima galutinai nustatyti jų tapaty- \ 
bę.
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tuvos valstybės santykių su išeivija 
nuostatos", "Lietuva pasaulio geopo
litikos perspektyvoje", "Lietuvos 
santykiai su kaimynais".

Šeštadienį (rugpjūčio 22 d.) po šv. 
Mišių - išvyka į Kauną, vėliau - 
Vidurio Europos ir Rytų kraštų

Vincas Augustinavičius - Australijos 
atstovas

lietuvių bendrijų Sanryšos seimas. 
Nutarta panašią konferenciją ruošti 
1993 m.

Po AT pirmininko V. Landsbergio 
konferencijos uždarymo kalbos, Aus
tralijos atstovas buvo paprašytas tarti 
padėkos žodį V. Landsbergiui, vyriau
sybės nariams bei visiems rengėjams, 
konferencijos dalyvių vardu.

Konferencijos “Lietuva - išeivija: ryšiai ir neišnaudotos 
galimybes” Kreipimasis

Birštonas, 1992 m. rugpjūčio 21 d.
u Konferencijos dalyviai kreipiasi į 

konferencijos "Lietuva - išeivija: 
ryšiai ir neišnaudotos galimybės" 
organizacinį komitetą ir jo pirmininką 
AT deputatą Stasį Kropą, prašydami 
perduoti Lietuvos Respublikos vado
vybei šiuos konferencijos pasiūlymus 
ir rekomendacijas:

1. įtraukti į rengiamą Lietuvos 
Respublikos Konstituciją straipsnį: 
lietuviai, nepriklausomai nuo savo 
gyvenanosios vietos, kaip neatskiria
ma lietuvių tautos dalis, turi teisę į 
Lietuvos Respublikos pilietybę.

2. Suteikti galimybę pasaulio lietu
viams turėti Lietuvos Respublikos 
Seime atstovus Rytų ir Vakarų 
kraštų išeivijos interesams reikšti.

3. įsteigti Vyriausybės įstaigą 
Lietuvos ryšiams su pasaulio lietuviais 
(konferencijos dalyvių užsiregistravo 
85, už šį punktą balsavo 21, prieš - 4, 
susilaikė - 2).

4. Sudarant dvišales tarpvalstybi
nes sutartis, įtraukti punktus, kuriuo
se būtų fiksuojamos Lietuvos valsty
bės įsipareigojimas ginti tose šalyse 
gyvenančių Lietuvos piliečių ir lietu
vių tautybės žmonių teises, ypač 
Rytų Europos valstybėse.

įpareigoti URM ir Vyriausybės 
Informacijos tarnybą, kad prieš pasi
rašydamos sutartis (ne vėliau kaip 
prieš mėnesį) jos informuotų tose 
valstybėse gyvenenčius lietuvius per 
ambasadas, konsulatus ir ten esančias 
lietuvių bendruomenes apie tų sutar
čių turinį.

5. Reaguoti į š.m. sausio 13 d. 
pasirašytos Lenkijos - Lietuvos dek
laracijos Lenkijos pusės kai kurių 
teiginių interpretavimą ir operatyviai 
išdėstyti Lietuvos poziciją.

6. Skatinti ir remti kultūrinį ir 
profesini bendradarbiavimą tarp išei-

| vijos lietuvių ir Lietuvos.

Konferencijoje pranešimus darė 
didelis skaičius Lietuvos veikėjų, 
parlamentarų ir užsienio lietuvių. Iš 
Australijos lietuvių žodį tarė (anglų 
kalba, per vertėją) Nijolė Bižytė, 
antrus metus bemokytojaujanti Tėvy
nėje.

Pranešimus skaitė ir pravedė disku
sijas' šie atstovai iš Lietuvos: R.
Ozolas, B. Kuzmickas, A. Augulis, 
prof. St. Vaitiekūnas, A. Dziegoraitis, 
A. Jarašiūnas, K. Lapinskas, V. 
Sinkevičius, Z. Juknevičius, K. Gilins-' 
kas, dr. A. Zalatorius, dr. V. Kubilius, 
dr. J. Girdzijauskas, prof. N. Vėlius, 
rašyt. M. Martinaitis.

JAV atstovavo: J. Vainius, 
Balašaitienė, V. Maciūnas, dr. 
Butkus, prof. L. Baškauskaitė
Gedgaudienė, N. Arbas, M. Jakaitis, 
•V. Vėbraitė.

St. Petefsburgo lietuvius atstovavp •
- J. Laučiūtė.

Pranešim us sekė diskusijos bei _ 
pasisakymai. Konferencija priėmė eilę 
rezoliucijų - pasisakymų Lietuvos 
vyriausybei. '

A.
A.
S.

Konferencijos užbaigimo vakarie
nės metu, AT pirm. V. Landsbergis 
paprašė Australijos atstovą, V. Au- 
gustinavičių perduoti linkėjimus Aus
tralijos lietuviams.

Uždaryme dalyvavo daug birštonie- 
čių - virš 2000 asmenų.

Paruošė: B. Ž.

7. Tarpininkauti PLB ir "Sanryšos" 
valdyboms steigiant Lietuvoje-infor
macijos centrą; kuris rinktų ir teiktu 
visapusišką informaciją, reikalingą 
kultūriniam, profesiniam ir ekonomi
niam išeivijos bendradarbiavimui tar
pusavyje su Lietuva.

8. Paruošti valstybines programas 
šių išeivijos problemų sprendimui:

a) etninių žemių tautinio atgimimo,
b) tremtinių grįžimo-į Lietuvą (ją 

siūlome pradėti spręsti nedelsiant).
9. Skatinti, remti moraliai ir 

materialiai mokytojus, kultūros dar
buotojus, kunigus, dirbančius už 
Lietuvos ribų. Prašyti Lietuvos Vys
kupų Konferenciją, kad ji taip pat 
remtų lietuvybę užsienyje, siųsdama 
kunigus misionieriškam darbui į V aka- 
rus ir Rytų lietuvių išeivijos katali
kiškas bendruomenes.

10. Padėti steigti Lenkijos ir Rytų 
Europos lietuvių bendruomenėms lie- 
tuviškas mokyklas Ir vaikų darželius', 
teikti valstybės pagalbą reikalingų 
tam darbui specialistų parengimui 
.Lietuvoje.

11. Padėti Lenkijos lietuviams gauti 
teisę transliuoti lietuviškas laidas per 
Lenkijos televiziją ir radijo I progra
mą.

12. Sudaryti sąlygas mokytis Lietu
voje įvairių kraštų lietuvių vaikams, 
;įpareigti Kultūros ir švietimo ministe
riją bei miestų savivaldybes remti jau 
veikiančias ir naujai besikuriančias 
tokio profilio mokyklas.

■ Teikti valstybės paramą lietuviams, 
atvykusioms studijuoti į Lietuvą iš 
kitų kraštų.

13. Remti Lietuvos istorijai ir 
kultūrai reikšmingų knygų leidybą.

14. įvesti griežtą kontrolę, tikslią 
apskaitą ir viešą atsiskaitymą per 
masines informacijos priemones apie 
visą užsienio humanitarinę pagalbą

Nukelta į 4 pst
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Pasaulis nestovės susižavėjęs, 
kol lietuviai giedos liaupses sau

DĖL ARCHYVINĖS MEDŽIAGOS RINKIMO

NEIŠNAUDOTU GALIMYBIŲ 
RATILAI

Visą praėjusią savaitę Birštone 
vyko konferencija "Lietuva - išeivija: 
ryšiai ir neišnaudotos galimybės". į 
konferenciją buvo atvažiavę apie 80 
delegatų iš užsienio kraštų Rytuose ir 
Vakaruose, į kuriuos dėl įvairių 
priežasčių išvyko arba buvo priversti 
pasitraukti musų tautiečiai.

Dar prieš trejus ketverius metus 
buvo manoma, kad ne Lietuvoje 
gyvena milijonas lietuvių. Konferen
cijoje pateikta statistika rodo, kad, 
prasidėjus kovoms už Lietuvos nepri
klausomybę, savo kilmę prisiminė dar 
puse milijono. Šiandien lietuviais save 
laiko apie pusantro ne Lietuvoje 
gyvenančių žmonių.

Dalis iš jų savo akimis pamatė, kas 
yra Lietuva, dalis išgirdo realesnę 
nuomonę iš apsilankiusių joje. Viešė- 
damo pas gimines Vakaruose, lietu
vaičiai parodė, kokie mes, Lietuvoje 
gyvenantieji, iš tikrųjų esame, iš viso 
to pamažėl subrendo abejonė, ar po 
metų kitų lietuvių užsienyje vėl 
nesumažės iki milijono. Kaip parodė 
Birštono konferencija, to norėtų 
išvengti ir viena, ir kita konstrukty
viai mąstanti pusė. Konferencijoje 
buvo pabrėžta mintis, jog iš neišnau
dotų galimybių sąrašo reikia išbraukti 
vokus su doleriais bei dovanų maišus, 
kuriuos iki nepriklausomybės pripaži
nimo taip dosniai dalijo išeivijos 
organizacijos į Vakarus atvykusioms 
mūsų politikams. į lietuviškąją veiklą 
atėjo jaunesnioji karta su kitokiomis 
pažiūromis ir galimybėmis. Jų pažiū
ras konferencijoje įvairiapusiškai at
spindėjo mokytojos iš Australijos, 
dabar dirbančios Kaune Nijolės Bižy- 

. tėš^ranešimas. Pateikiame jį šiek tiek 
sutrumpinę.

Bronė Vainauskienė

- Lietuviai čia ir Australijoje 
gyvena to, kas egzistuoja abiejose 
šalyse, ir to, kas mes esame, iliuzija. 
Taigi pirmiausia mes turime vieni 
kitus pažinti, sąžiningai ir atvirai vieni 
kitiems parodyti, keis esame iš tikrųjų, 
- kalbėjo Nijolė Bižys. - Dabar egzis
tuoja tik trivialumas ir paradai, 
švenčiama tai, kas jau pasiekta.

Lietuva yra egzotiška ir paslaptin
ga, joje daug nuostabių vietų. Tai 
kodėl gi, tarkim, nepradėti rengti 3. ar 
5 metus trunkančių programų, pro
jektų, festivalių "Atvažiuokite į 
Lietuvą" ar "Sugrįžkite į Lietuvą". 
Reikia plėsti privatų turizmą "žmo
gus pas žmogų", kaip yra Jungtinėje 
Karalystėje. Ten buvo sėkmingai 
pradėta svečių priėmimo "Bed and

KONFERENCIJOS KREIPIMASIS

Atkelta iš 3 psl.
Lietuvai. Prašome Valstybės kontro
lės departamentą užtikrinti šios 
kontrolės vykdymą.

15. Padėti organizuoti kitais metais 
pasaulio lietuvių konferenciją Lietu
voje, paliekant iniciatyvą šios konfe
rencijos rengėjams. Po dvejų metų 
padėti surengti Lietuvoje II viso 
pasaulio lietuvių suvažiavimą.

Kviečiame visas Lietuvos visuome
nines ir kultūrines organizacijas 
bendradarbiauti su išeivijos bendrijo
mis, įgyvendinant konferencijos pa- .< 
siūlymus ir rekomendacijas.

("Lietuvos aidas", nr 165 (6123), 
1992 m. rugpjūčio 25 d.).
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Breakfast>• (iova y. pusryčiai) siste
ma. Kinija 1979 metais atvėrė duris, 
siūlydama minimalias paslaugas, pato
gumus. Studentai buvo gidai, kiti 
žmonės teikė reikalingas paslaugas, 
aptarnavo.

Nijolė Bižytė - Bižys

Lietuviai Australijoje 50 metų 
aukojo pinigus Lietuvai. Niekas mums 
nepranešė gavę juos, nepakvitavo 
gavimo, niekas mums neparodė, kaip ir 
kur buvo panaudoti pinigai, bet dabar 
Lietuva turi tapti viešai atsiskaitant! 
už pinigus ir suteiktą pagalbą. Aš šiek 
tiek patyriau, mačiau, kas atsitinka 
pinigams, kuriuos gauna Lietuva, - 
sakė kalbėtoja.

Pasaulio ekonomika šiuo metu 
išgyvena nuosmukį, ir mes negalime 
vis reikalauti pagalbos Iš pasaulio, jis 
pavargęs nuo pašalpų ir pagalbos 
davimo.

Mes negalime toliau naudoti kaltės 
jausmo slegiamų ir emociškai šanta
žuojamų pasenusių lietuvių pinigų. 
Mes negalime viltis, kad jauni lietuviai 
čia atvažiuos. Jie negali viską palikti, 
jie per daug prarastų atvažiuodami 
čia. Mūsų viltys turi būti realios.

Ar lietuviai yra kada savęs paklau
sę, kodėl jiems turėtų kas nors 
padėti? Jokie užsieniečiai nenorės 
padėti, investuodami savo pinigus, 
laiką ir energiją^ šalį, kuri dar nieko 
nedaro. Reikia pradėti įgyvendinti 
projektus, kad (rodytume, jog Lietu
voje yra šis tas daroma, ir tik po to 
prašyti minimalios pagalbos, neuž
mirštant įrodyti, kur ir kaip panaudo
jami pinigai ir įrenginiai. Mes turime 
tapti viešai atskaitingi.

Lietuvoje turi būti sutvarkyti 
standartizuoti įstatymai, ekonomika, 
Vyriausybė, jos departamentai, ir tik 
po to turi būti kviečiami inverstitoriai 
ir prašoma pagalbos.

Reikia realiai suvokti, kas mums 
nori padėti, - sakė kalbėtoja. - Per 
pusantrų metų man padėjo tik artimi 
giminės ir geriausi draugai Australijo
je, o ne Australijos lietuviai. Jie yra 
per daug pavargę, seni ir per daug 
nutolę vieni nuo kitų atstumo, ryšio ir 
laiko požiūriu.

Reikia atsikratyti krovinių kultu 
paremtos galvosenos, kuri egzistuoja 
Lietuvoje. Didelis paukštis atskrenda, 
atneša dovanas ir vėl išskrenda. Taip 
buvo 50 metų. Musų giminės atskren
da, palieka dovanas ir mes išskiskiria- 
me. Taip palengvinamas jų kaltės 
jausmas, o mes manome, kad pratur
tėjome žaisliukais, kuriuos jie mums 
palieka.

Tai ne ryšiai ir ne mainai. Tai 
krovinių, daiktų kultas, paremtas 
kalte ir nesusipratimu;

Jei mūsų ekspertai važiuoja daly
vauti moksliniuose tyrinėjimuose ar 
mokytis, jie yra paruošiami ir apmo
komi kaip atstovai. Jie ir kitiems turi

Praėjusiais metais gerb. prof. Vy- 
’ tautui Skuodžiui paraginus, kreipėmės 
į į Lietuvos tremtinius - išeiviją, 
' prašydami saugoti, nenaikinti turimų 
J spaudinių bei dokumentų rinkinių, o 
I esant gaiimy’oei, perduoti Lietuvos 
J moksio įstaigoms. Labai miela, kaa šis 
’ prašymas neliko "šauksmu tyruose", o 
j jau susilaukė pritarimo ir net pirmojo 
' .derliaus.

Tikras siurprizas buvo p. Vytauto 
| Kardelio laiškas iš tolimosios Austra- 
' lijos (N.S.W., 8/25 Robertson Rd Bass 
’ Hill). Net keletą atsiliepimų ir 
| klausimų gauta iš JA V ir Kanados: ką 
' saugoti, ką perduoti? Lietuva, buda- 
J .ma už geležinės uždangos, troško 
| netik neturėdama laisvės, bet ir
* paprasčiausiai informacijos. Mes ne- 
| žinome daugybės išleistų spaudinių, 
| nei knygų, nei periodinių leidinių.
* Todėl viskas svarbu ir reikalinga. 
J Tačiau reikia žinoti, kad knygos išeina 
| kelių šimtų ar tuksiančių egzempiio-
* rių tiražu, jų daugiau išlieka, labiau 
’ tausojamos. Blogiau su žurnalais bei 
| laikraščiais, kurie mažiau saugomi, jų
* popierius blogesnes kokybės, greičiau 
J genda, sunyksta, jų vis mažiau lieka ir 
| kai kurie negrįžtamai oingę.
* Asmeniniai dokumentai, laiškai, 
I įvairiausi rankraščiai dažniausiai yra 
| unikalūs, turimas tik vienas egzemp-
* ii orius, apie juos mažiausia arba 
l visiškai nežinoma.
| . Pirmosiomis lietuviškomis knygomis 
' bei kitomis kalbomis - lituanistine 
’ senąja literatūra yra turtingiausia 
| Vilniaus universiteto biblioteka. Tar-
* pukario Nepriklausomos Lietuvos 
j spauda turtingiausia yra Nacionalinė 
I Mažvydo biblioteka. Ji ir buvusieji 
' Knygų rūmai pilniausią rinkinį turi 
J bolševikinės okupacijos metu išėjusius 
| spaudinius. Šios įstaigos ir stengėsi 

ką pasiūlyti - mamai nėra vienos 
krypties dalykas. Pavyzdžiui, visi 
išvažiuojantys gali vežtis videofilmų, 
skaidrių, paruošti paskaitą ir būti 
pasiruošę atsakyti į klausimus - tai juk 
taip paprasta.

Turi būti parengta objektyvi 
atrankos sistema. Dabar iš Lietuvos 
važiuoja tie, kurie ką nors pažįsta. Jei 
negalime objektyviai išrinkti, kas turi 
važiuoti, turime tai prašyti atlikti 
žmones iš tų šalių, kurios siūlosi 
padėti.

Uždaras ratas egzistuojančioje at
rankos sistemoje neleidžia užsienin 
siųsti reikalingą žmogų ar žmones.

Reikia informacijos, - sakė N. 
Bižys. - Per pusantrų metų man į 

Lietuvą buvo atsiųsta tonos informa
cijos, kurios aš prašiau, bet, pasirodo, 
tik tam, kad toji informacija nebūtų 
skaitoma, ja nebūtų dalijamasi, kad ji 
taptų kokios nors privačios kolekcijos 
dalimi!

Kiekvienas, kuris yra siunčiamas 
dirbti mokslinį darbą ar mokytis, 
grįžęs turėtų parašyti ataskaitas, ir 
ta informacija turi būti prieinama kiek 
galima daugiau Lietuvos žmonių.

Turi būti atidžiau žiūrima į tuos, 
kurie atvažiuoja į Lietuvą. Mes 
įsileidžiame neaiškias sektas, homo
seksualistus ir skirtingų ideologijų 
žmones į savo mokyklas ir universite
tus. Reikia pradėti "sijoti" atvyks
tančius.

Lietuvoje reikia pakeisti vis dar 
egzistuojančias ir stabdančias siste
mas - ypač bankuose, transporte, 
aptarnavime, nes žmonės ima kalbėti, 
kad Lietuva vis dar komunistinė, taigi 
kodėl mes turime lietuviams padėti?

Atvykti į Lietuvą ir išvažiuoti iš jos 
eiliniam žmogui vis dar labai sunku. 
Todėl daug žmonių iš viso atsisako 

sukaupti svetur išėjusius lietuviškus 
bei kitomis kalbomis spaudinius. Kai 
vienoje iš jų susikaupia kurių nors 
leidinių po keletą egzempliorių - 
perduodama jų neturinčioms. Doku
mentus, rankraščius bei nuotraukas 
kaupia tik stambios bibliotekos, turin
čios rankraščių skyrius ir res- 
tauracines dirbtuves. Tai Vilniaus 
universiteto, Nacionalinės, Mokslų 
akademijos biblioteka ir valstybiniai 
archyvai.

Ne visus mums siųstus leidirius ar 
laiškus gaudavome, daug ir mūsų 
laiškų dingdavo saugumo bei cenzūros 
labirintuose. Tokiu atveju likdavome 
be kaltės kalti, o mums rašiusieji 
pykdavo, kad negaudavo atsakymo ar 
padėkos. Dabar padėtis pasikeitė, bet 
pašto darbuotojai liko tie patys ir 
korespondencijos likimas priklauso 
nuo jų sąžiningumo bei atsakomybės 
supratimo.

Atskiro sprendimo laukia visuome
niniai išeivijos archyvai, bibliotekos 
ar muziejai. Pirmiausia reikėtų rūpin
tis tais, kuriems gręsia likvidacija, o 
dalis galėtų pasilikti ir veikti ateityje 
ten, kur įkurti, kur taip pat reikalingi 
moksio, studijų ar kitokie ce.ntrai.

Dėkodami visiems atsiliepusiems ir 
besirūpinantiems turimų rinkinių iš- - 
saugojimu, norėčiau tarti nuoširdų 
ačiū gerb. B. D. Šulskių šeimai, 
atsiun tusiems JA V Nebrasko valstijos 
Omahos lietuvių kolonijos 1984 m. 
išleistą istoriją - albumą "Mes 
lietuviai", režisieriui ir žurnalistui 
Jz. Kaributui, už sudarytą jo veiklos 

originalų rinkinį ir kitiems, kurių 
rinkiniai dar pakuojami ar jau pakeliui 
į Lietuvą. Vytautas Bogušis

Vilniaus universiteto 
istorijos skyriaus vedėjas

minties vykti čia, nors norinčių yra 
daug.

Australijos vyriausybė turi skyrius, 
kurie užsiima mainais. Lietuviai turi 
kreiptis ten, o ne tik į privačius 
asmenis. Planai, kokius žmones Lietu
va turi siųsti užsienin, turi būti 
orientuoti į ateitį. Ateitis prasideda 
čia, Lietuvoje, ir dabar. Mes turime 
žiūrėti tolyn.

Pasaulis nori skaityti Lietuvos 
istoriją, litetatūrą, susipažindinti su 
Lietuvos menu ir talentingais žmonė
mis. Jie laukia, bet niekas nesirodo. 
Kaip ilgai turės laukti Lietuvos 
talentingieji? Čia esančios sąlygos 
stumia lauk geriausius, kurie yra 
sužlugdomi ir praranda viltį.

Čia, Lietuvoje yra daugiau kritiš
kumo nei paramos ir padrąsinimo 
tiems, kurie yra talentingi, pilni ener 
gijos ir rodo iniciatyvą.

Lietuviai savo klaidas vertina 
istoriškai ir todėl tik kartos klaidas. 
Reikia nustoti siaurai, linijiškai gal
vojus, reikia į viską žiūrėti plačiai, iš 
visų įmanomų pozicijų, kūrybingai ir 
siekiant kuo toliau, galvoti globališkai 
ir objektyviai, pirmiausia kurti ir 
įgyvendinti projektus, kurie padėtų 
daugumai Lietuvos žmonių, o ne 
mažumai, kaip yra iki šiol.

Dabar Lietuva švenčia savo nepri
klausomybę, ir ji turi teisę taip daryti, 
bet pasaulis nelauks, kol lietuviai 
giedos garbinimus sau patiems. Jei 
norime, kad pasaulis ateitų ir padėtų 
Lietuvai, lietuviai turi parodyti, kad 
jie patys pradėjo sau padėti.

Vertinkime savo žmones, džiauki
mės laisve ir užimkime vietą pasaulyje 
kaip tikri lietuviai, - sakė Nijolė’ 
Bižys.

("Lietuvos rytas", nr. 166 (601)
1992 m. rugpjūčio 26 d.)
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iŠi\DRl<HII\fS DARBŲ BARUOSE
GRAŽIAI PAMINĖTAS MAIRONIS

Rugsėjo 6 dieną Adelaidėje, Lietu
vių namuose A LB Kultūros taryba 
suruošė Maironio minėjimą. Tai dvigu
ba sukaktis: 1862 - 1932 - 1992 
poeto gimimo ir mirties apskritų datų
metinės. Beveik kiekvienas pagalvo
jame, kad "žinome viską apie Mairo
nį", tačiau, tikrumoje, daug kas 
pamiršta, o truputį jaunesniems, kurie 
Lietuvoje tebuvo vaikai, sužinoma 
daug kas naujo. Pagaliau, gal į 
minėjimus neateiname mokytis, bet 
pagerbti tą ar kitą asmenį, ar 
prisiminti svarbius mūsų tautai įvy
kius.

Minėjimo rengėjai: iš k. į d. J. Vabolienė, G. Vasiliauskienė, E. Varnienė, L. 
Gerulaitis. Trūksta I. Pocienės, paruošusios parodą.

Minėjimo programa buvo sudaryta 
įdomiai, paįvairinta solo ir okteto 
dainomis, tačiau vyravo trumpos 
paskaitėlės ir deklamacijos. Pažymė
tina, kad visoms dainoms ir, žinoma, 
deklamacijoms buvo panaudoti vien 
Maironio kūriniai. Dainavo Adelaidės 
moterų oktetas, vadovaujamas G. 
Vasiliauskienės. Pati p. Vasiliauskienė 
padainavo solo J. Naujalio "Skaus
mas" ir Kačanausko "Mano gimtinė". 
Oktetas atliko "Už Raseinių ant 
Dubysos", "Man skauda širdį" ir "Oi 
neverk, motušėle". Solistei akompanavo 
Dalia Kaminskienė. Su malonumu 
klausėmės labai senai begirdėtų 
solistės ir okteto darnių dainų, kurios 
buvo tinkamai įterptos tarp dekla
macijų ir paskaitų. Deklamavo garsu
sis mūsų Sietynas ’ Kubilius "Trakų 
pilis", "Vakaras ant keturių Kantonų 
ežero" ir "Pavasaris".

Ypatingai įdomios buvo trumpos 
paskaitėlės, atskleidžiančios skirtin
gus didžiojo poeto kūrybos aspektus. 
Elena Varnienė kalbėjo tema "Mairo
nio lyrinė, religinė ir tautinė kūryba", 
Ieva Pocienė pristatė Maironio poe
mas ir dramą, o Leonas Gerulaitis 
papasakojo apie Maironio satyrą ir 
Maironį "bolševikmečiu", pacituoda
mas kai kurias satyras. Ievos Pocienės 
~,--------------------------- ■.------------------------------------------------- Į

PADĖKA
L; •

Mūsų nariui 
JONUI INDRELEI,

r. padovanojusiam klubui labai gražią, iš Lietuvos atvežtą tautinę 
vėliavą, nuoširdžiai dėkojame.

p Sydnėjau lietuvių klubo
...valdyba

paskaitą iliustravo skaitymais Nada 
Dundaitė. Janinos Vabolienės -įvadas 
"Jonas Mačiulis - Maironis", o taip pat 
ir epilogas, verti dėmesio, perduoti 
labai vykusiai, primenant, kad poeto ir 
visuomenininko kelias nebuvo "rožė^ 
mis klotas".

Pagaliau, satyros puikiai pailiustra
vo poeto nusivylimus ir širdgėlą. Daug 
pasako šios Maironio eilutės iš 
"Skausmo skundeis", parašytos 1927 
metais:

Ir štai, kaip kareivis nelygioj kovoj/ 
Be garbės ir be vardo tėvynėj laisvoj

AŠ parblokštas vienas!... O mano 
tėvynė?
Gint ji savo sūnų kitados garbę gynė! 
Bet dabar be garbės, be sostinės pati! 
Vien tik partijų partijoms dirva plati.

Turbūt taip ir bus, kad tikro 
įvertinimo ir garbės didvyriai tesulau
kia po savo mirties...

Programą pradėjome ir užbaigėme 
sudainuodami "Lietuva brangi" pos
mus. Pabaigoje Adelaidės ALB Apy
linkės valdybos vardu gražiai padėko
jo ir tarė trumpą žodį rengėjams A. 
šerelis. Salėje buvo paruošta nedidelė 
parodėlė - foto kopijos nuotraukų iš 
Maironio jaunystės, rankraščių ir 
titulinių puslapių faksmilės, kai kurių 
labai seniai išleistų poezijos rinkinių, 
pav. "Pavasario balsai", 1895 metais. 
Taigi, daugumoje nematyta medžiaga, 
įdomi pažiūrėti ir pamąstyti.

Šį trumpą, tikrai gerai pavykusio 
minėjimo aprašymą norisi užbaigti 
Tomo Venclovos žodžiais:

- Visiškai pilnavertis musų tautos 
dvasinis gyvenimas prasideda Mairo
niu, nes kalbos brandumas reiškia ir 
dvasios brandumą. Ir po Maironio tas 
pilnaverčio dvasinio gyvenimo siūlas 
jau niekada nenutrūko".

V. Vaitiekūnienė

sydnėjaus
PADANGĖJ®

* Pereitą šeštadienį, rugsėjo 16 d. 
Sydnėjaus lietuviškos radijo valandė
lės klausytojai, nors ir labai sukiojo 
savo aparatų "guzikus", lietuviškos 
radijo valandėlės taip ir nesulaukė!...

Pasirodo, kad SBS radijo stoties' 
darbuotojai jau kuris laikas streikuoja 
dėl stotyje daromų pertvarkymų, 
kurių metu, mažinant išlaidas, bus ir 
atleidimų iš darbo. Pertvarkymai 
liečia ir lietuvišką radijo valandėlę.

Bet - kiek girdėti - sekantį 
šeštadienį ją išgirsime.

* Sekmadienį, rugsėjo 13 d. mirė 
sydnėjiškiams gerai pažįstamas tau
tietis a.a. Albinas Kutka.

Ankstesniais metais jis vertėsi 
namų statyba, remontais ir t.t. Jis 
buvo vienu iš Engadinėje esančios 
Lietuvių sodybos (paskutiniaisiais 
gyvenimo metais jį priglaudusios) 
statytojų.

Amžiną atilsį!...

* Vis tie sekmadieniai - jei ne jie, 
•net nežinia kaip žmonės, ypač SAVAITGALIO MOKYKLOJE

Lietuvių dienų Sydnėjuje metu, 1986 m. galio mokykloje. Praėjusiais metais mūsų • 
gruodžio mėn. 29 d. vyko Lietuvių savaitga- mokyklą lankė 14 vaikų. Vaikų amžius buvo 
lio mokyklų Australijoje mokytojų konfe- 'nuo 3 m. iki 12 m. Darbas davė rezultatus.
rencija. Konferencijos administratorius buvo 
Vytenis Šliogeris. Skaitant konferencijos pro
tokolus, kuriuos vedė sekretoriai Pajauta Pul- 
linen ir kun. Povilas Martūzas, ryškiai matosi 
kruopštus ir rūpestingas pasiruošimas konfe
rencijai. Tai, be abejo, užtikrino konferenci
jos sėkmę.

Konferencijos dalyvių ir svečių mintys 
labai aiškiai ir gražiai atsispindi vestuose užra
šuose, kas leidžia susidaryti pilną vaizdą apie 
problemas, kurios buvo spręstos tais, 1986 

; metais. Jau tada buvo kalbama, kad dalis 
vaikų, lankančių mokyklą, nebekalba lietu
viškai, todėl dažnai kartu tenka naudoti anglų 
kalbą. Kalbėta apie tėvų dėmesio stoką, no
rint išsaugoti gyvą lietuviųkalbąsavovaikuo 

se. Yra ir daugiau dėmesio vertų, bendrų 
problemų, kurios šiandien taip pat aktualios, 
gal net aktualesnės, nes per tuos, prabėgusius, 
šešerius metus, lietuvių kalba tapo dar 
didesniu svečiu čia gimusių lietuvių tarpe. 
Regis, kad abu tėvai, puikiai moka lietuvių 
kalbą, bet tarpusavyje kalba angliškai. 
Mažiesiems lietuvių kalba jau retai girdima, 
todėl jos skambesys lieka svetimas.

| Šiandienos savaitgalio mokyklų ir litua- 
jnistinių kursų problema liko tik viena — 
išsaugoti ir perduoti kitoms lietuvių - išeivių 
.kartoms norą išmokti kalbėti irsuprasti lietu
viškai. Be paties vaiko noro, nepadės jokios1 
kitos priemonės. Todėl šiandien reikia kalbėti 
apie tai, kaip rasti kelią į vaiko pasaulį, kuris 
pačiam vaikui atrodytų patrauklus, siektinas, 
skatinantis jo paties norą. Be tėvelių pagal
bos ir paskatinimo, mes nieko nepadarysime, 
todėl, pirmiausiai, ir pradėkime nuo kreipi
mosi į visus Australijoje gyvenančius ir skai
tančius save nors truputį lietuviais: darykime 

: taip, kad šaknys, išauginusios vaisių, ne
nudžiūtų. Laistykime jas gyvybės vandeniu. 
Kaip tai padaryti, tarkimėš visi kartu, susi
rinkę.

Jau antrus metus dirbu Sydnėjaus savait-

ivyresnio amžiaus, gyventų!...
Tad, kad truputį atsigauti,’ Sydnė

jaus "Neringos" pensininkų klubas 
rugsėjo 13 d. suruošė linksmą popietę, 
kurios metu vaišintas!, šokta, dainuo
ta, deklamuota... Net baletas bu
vęs!...

Svečių, kiek girdėti, - irgi buvę 
nemažai ir visų nuotaikos baliaus 
metu ir po jo - buvusios labai geros.

* Mus pasiekė žinios, kad musų 
žymioji poetė Aldona Veščiūnaitė - 
Janavičienė yra gavusi pranešimą iš 
Anglijos Tarptautinio biografinio 
centro, kad ji yra nominuota TARP
TAUTINE METŲ MOTERIMI. Jos 
pavardė įtraukiama į Tarptautinę 
autorių ir rašytojų "Who’s Who of 
WOMEN" knygos 1993-94 m. laidą!

Sveikiname!

* Tautos šventė, dabar pavadinta
"Padėkos diena", Sydnėjuje nebuvo 
paminėta!.. Ji prisiminta tik šv. 
Joachimo bažnyčioje pamaldų metu, 
rugsėjo 6 d. - X 7

---------------- ’
ATSIPRAŠOME MIELŲJŲ BEN- * 

' DRADARBIŲ, KAD NE VISOS I 
lišlĄ SAVAITĘ ATSIŲSTOS KO- j 
f RESPONDENCIJOS TILPO į Šį ’ 
’ NUMERį. JAS TALPINSIME SE- J 
I KANČIĄ SAVAITĘ.

i____ ______ i

Lietuviškai nekalbantys vaikai, mokėsi ir 
išmoko dainuoti, deklamuoti, skaityti. Šiais 
metais vyresnieji nutarė pereiti į lietuvių 
kalbos kursus. Mūsų Savaitgalio mokykloje 
liko tik darželinio amžiaus vaikučiai, t. y. nuo 
2 m. iki 4 m. Vaikučiai lanko mokyklėlę 
normaliai, tėveliai juos veža noriai ir jų as
menyje randu didžiausius pagalbininkus. 
Tačiau vaikų susirenka tik šeši, septyni, o 
tėveliams išvažiavus su vaikučiais atostogau
ti, atvažiuoja tik penki, ar mažiau.

Tiesa, dabar pradėjus pasiruošimą Lietu
vių dienų vaikų šokių pasirodymui, repetici
jas pradeda lankyti vis gausesnis vaikučių 
nuo 4 m. skaičius. Keletą kartų ir mūsų gretos 
buvo pagausėjusios, tačiau dalis tėvelių tuoj 
po repetici jos skuba su savo atžalomis namo... 

‘ Gal dar neįpratome ilgesnį laiką šeštadie- 
t niais atitrūkti iš namų? Tačiau išnaudokime 
> atvažiavimą, ir dar valandą po šokių repeti
cijos pasilikime kartu su vaikais pamokėlėse. 
Visi kartu pasimokysime žaidimų, eilėraščių, 
piešti, ar lietuviškų žodžių tarimo, visi kartu 
pašoksime, padainuosime, su apetitu su- 
valgysime sumuštinį ar išgersime sulčių ... 
Vaikučiai neliūdės, o tėveliai — pailsės, pa
vartys lietuvišką žurnalą ar laikraštį.

Nuo čia prasideda kelias atgal į lietuvių 
kalbą, o tuo pačiu išmoksime džiaugtis, 
turėdami ir pažindami protėvių žemę. Netoli 
Vilniaus (apie 20 km. į rytus} randasi ge
ografinis Europos centras. Gal kada nors, 
apsilankę Europoje, užsuksime ir į Lietuvą? 
Štai ir bus proga prisiminti tai ką išmokome, 
pasiklausyti gražiai skambančių lietuviškų 
.dainų, pabraidyti ryto rasoje, ar pasiklausyti 
1 lakštingalų balsų... Dabar pasistengę, kalbą 
■ išmoksime ir ji liks. Mokslo žinios, kalba, 
I meno pažinimas visada padeda vystytis visa- 
Ipusiškai, padeda pažinti gyvenimo pilnatvę, 
suteikia gyvenime džiaugsmo.

Jadvyga Masiokienė

AUSTRALUOS LIETUVIŲ ŠVENTĖ
XVII - SIOS ALD SYDNĖJUJE 26 - 31.12.1992 ^92^ r uiu
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GIMĘS PO LAIMINGA ŽVAIGŽDE
"ROM" GALI DĖKOTI 

■; LAIMINGOMS ŽVAIGŽDĖMS

Romanas Brazdaųskis mėgdavo žiūrė
ti j nakties dangų ir palygindavo 
žvaigždžių formacijas su tomis, kurios 
Švietė jo namuose Lietuvoje.

Dabar, kai jis žvelgia aukštyn, vis 
galvoja: kuri iš jų buvo ta laimingoji, 
po kuria jis buvo gimęs?

Paskutiniųjų dvejų metų laikotar
pis, beje - labiausiai neramus Europos 
istorijoje po Antrojo pasaulinio karo, 
Brazdauskio gyvenime buvo kaip 
pasaka. Jis paliko Lietuvą per 
Kalėdas 1990 m., tapdamas pirmuoju 
krepšininku, pakviestu į Australiją iš 
Rytų bloko, kad žaistų kaip impor
tuotas žaidėjas už Australiją.

Antrųjų metų viduryje, žaidžiant 
su Vakarų Adelaidės komanda, jis 
pastatė kitą keliastuipį, tapdamas 
vieninteliu Australijos žaidėju, ap
dovanotu olimpiniu krepšinio medaliu.

- Yra daugybė kelių, kuriuos galima 
pasirinkti gyvenime, bet pasirinktieji 
per paskutiniuosius dvejus metus buvo 
vien tik laimingi, - sako Romanas, 
taikydamas kartu tuos žodžius ir 
žmonai Rasai, bei 3,5 metukų sunui 
Lukui.

Kada 28 - nerių metų, 205 cm. ūgio 
centro puolėjas Romanas Brazdaųskis 
gavo kvietimą iš Vakarų Adelaidės 
pareigūno Bill Spear, kad žaistų 
Adelaidėje, Lietuvoje dar buvo sovie
tinė valdžia. Žmona su vaiku gyveno 
Lietuvoje kai buvo paskalbta nepri-' 
klausomybė, kai sovietų tankai riedė
jo jo gimtinės gatvėmis. O kai 
Spear'as ir jo žmona pasikvietė Rasą; 
ir Luką j Adelaidę per praėjusių metų 
Velykas, šūvių garsai Kauno gatvėse 
dar ryškiai tebeskambėjo atmintyje 
net tada, kai lėktuvas nusileido, 
Adelaidėje.

Susitikęs su šeima, Brazdaųskis tęsė 
toliau kilimą karjeroje, pasirinkdamas 
žaisti už Adelaidės "Stumbrus" (Buf
faloes) Kontinento krepšinio asociaci
joje. Laisvalaikiu klausydavo ir stebė
davo televizijos pranešimus apie 
besikeičiantį Rytų Europos veidą...

Šių metų balandžio mėnesį netikė
tas telefono skambutis įnešė daug 
naujo į jo gyvenimą. Naujoji Lietuvos 
valdžia turėjo pakankamai problemų 
pavalgydinti savo žmones, todėl 
neliko laiko rūpintis tautine krepšinio 
komanda. Bet Šarūnas Marčiulionis, 
žinomas krepšininkas - gynėjas (gu
ard), kuris vedė Sovietų Sąjungos 
žaidėjus prie krepšinio aukso medalių 
Seulo olimpiadoje, sutiko sudaryti 
Lietuvos olimpinę krepšinio komandą 
išvykai į Barseloną. Ar Romas norėtų 
pabandyti?

- Aš manau, kad esu skolingas 
Vakarų Adelaidei, kad jų neatsiklau-

sčiau,- sakė jis per vertėją Ed. Gudelį, 
( - bet jie rėmė mane visapusiškai".

R. Brazdaųskis išskrido namo - į 
Lietuvą dviejų savaičių pasiruošimo 
stovyklon, nežinodamas nieko tikro 
dėl savo galimybių patekti į Lietuvos, 
rinktinę. Tačiau besitreniruodamas 
darė pažangą.

- Tik paskutiniąją stovyklos dieną 
mums pasakė kas žais rinktinėje. Kada 
paskaitė mano pavardę, aš buvau 
laimingiausias žmogus pasaulyje, - 
pasakė jis.
"MlįSlį Pastogė", Nr.38 1992.9.21

- Tada paskambinau Rasai, o po to 
savo tėvams.

Š. Marčiulionis, kuris sukūrė žymią 
karjerą žaisdamas "Golden State 
Warriors” Amerikos profesionalioje 
Tautinio krepšinio asociacijoje, suor
ganizavo rėmėjus ir išprašė paramos iš 
Amerikos banko ir Amerikos oro linijų 
bendrovės. Baltinukus ir trumpikes, 
kurias dėvėjo lietuviai per apdovano
jimo ceremoniją, drauge su 5000 
dolerių dovanojo "Grateful Dead" 
roko orkestras iš San Francisko, 
Marčiulionio komandos miesto.

JAV gal ir turėjo "Svajonių 
komandą" (Dream Team) Barselono
je, bet Brazdaųskis tikrai buvo dalis 
"Svajonių komandos".

Kai jie žaidė prieš Suvienytąją 
rinktinę (buvusi Sovietų Sąjungos 
komanda) priešolimpiniame atrankos 
turnyre, Lietuvos komandos tiksiąs 
buvo laimėti 53 taškais - vienas 
taškas už kiekvienus komunistinės 
valdžios metus. Galutinė pasekmė 
buvo 116:79.

Likimo buvo lemta, kad Lietuva vėl 
kovojo prieš Suvienytąją rinktinę 
Barselonoje, šį kartą dėl bronzos 
medalio.

- Laimėti bronzą buvo pasakiškas
jausmas, bet tai buvo žaidimas, kurį 
mes būtinai turėjome laimėti, nežiu- 
rint *'oS _ naoairnin
Brazdaųskis.

- Žaidžiant su sovietų rinktine, 
stebint musų prezidentui... jus galite 
patikėti ką tai reiškė. Mes turėjome 
laimėti.

Lietuva laimėjo 82:78, laimėdama 
bronzą, bet sekant tą pačią minčių 
pynę, Brazdaųskis prisimena ir dau
giau...

Jis pirmasis laimėjo taškus rungty
nėse su Australija.

Aš saugojau Mark Bradtkę 
(australų žaidėjas) - tai buvo lengva, 
nes aš buvau žaidęs su jo komanda 
anksčiau. Kartu žinojau, kad žmonės 
esantys čia stebės mus, tad norėjau

UŽDARĖ KASĄ, 
AR PRARAS LIETUVIAI SANTAUPAS?

Jurgis Janušaitis

Prieš keletą įlietų, kai kuriems 
lietuviams Čikagoj^- kilo mintis prie 
jau veikiančio,’ milijoniniu vadinamo 
Lietuvių fondo, suorganizuoti atskirą 
finansinę instituciją, kurioje galėtų 
tautiečiai laikyti savo seėitatfpas, 
gauti nustatytus procentus, taupyti, o 
gauto pelno dalis būtų naudojama 
kultūriniams reikalams remti. Panašiai 
dirbo ir Lietuvių fondas. Tačiau šios 
institucijos ir Lietuvių fondo drau
gystė tęsėsi neilgai.

Garbės Žurna

pusės, "Musų
redakcija linki

Mūsų mielas Bendradarbiu 
Amerikoje, Jurgis Janušaitis, 
š.m. rugpjūčio 4 d. Daytona 
Beach, Floridoje, šeimos 
tarpe atšventė savo 80 metų 
sukaktį. Iš jų 65 -ri metai 
paskirti spaudos darbui. Jų 
metu, kaip jis pats sako, 
"galėjau džiaugtis kitų 
žmonių darbais, laimėjimais, 
gražiais, prasmingais gyve
nimais sau ir tėvynei Lietu
viai". Deja, kukliai nutyli 
apie savo - spaudai paskirtą 
laiką, darbą, lėšas!... (Ne
veltui prieš kiek laiko mūsų 
garbusis Bendradarbis buvo 
pripažintas 
listu).

Iš savo 
Pastogės" 
Jam, kad ir pavėluotai, - 
viso geriausio 81-sius pra
dėjus!
"Mūsų Pastogės" redakcija

1 i Bu

Iniciatoriai pasuko kitu keliu ir 
įsteigė atskirą finansinę instituciją, 
pavadindami ją "Lietuvių federalinė 
kredito unija Kasa".

Iniciatoriai, steigėjai ėmėsi akty
vios akcijos. Kasą pradėjo reklamuoti 
visoje lietuvių spaudoje, kvietė lietu
vius Kason nešti pinigus, taupyti, dėti 
į taip vadinamus CD, žadėjo mokėti 
aukštesnius procentus, nei moka 
amerikiečių bankai, sakė, kad Kasa 
yra saugus lietuvių bankas, davė 
paskolas. Žodžiu - pradėjo plačias 
bankines operacijas. Centru tapo 
Niujorkas, o skyriai buvo Detroite, 
Čikagoje, St. Petersburge ir, berods, 
kitur.

Iš karto susidomėjimas Kasa lietu
vių buvo didelis. Juk savi žmonės ją 
valdo, remia savus reikalus, taupyti 
pas savus juk šventa lietuvio pareiga.

žaisti labai gerai. Pirmojo "krepšio" 
įmetimas padėjo.

Ne mažą laiko tarpą žaidė rungty
nėse su "Svajonių komanda" JAV, 
saugodamas Larry Bird ir Charles 
Barkley.

- Prieš juos žaisti, tai kaip stebėti 
NBA vaizdajuostę. Tu esi jais 
susižavėjęs. Užmiršti, kad žaidi prieš 
juos, o tik stebi,- paaiškino jis.

- Jeigu žaistum keturis ar penkis 
kartus iš eilės, gal ir galėtum surasti 
tašką, nuo kurio pradėtum žaisti, 
vietoje stebėjimo.

Brazdaųskis pasakojo, kad JAV 
komandos žaidėjai prieš kiekvienas 
rungtynės pasikeisdavo dovanomis su 
savo priešininkais. Michael Jordan'as 
davė jam beisbolo kepurę ir baltinu
kus, palinkėdamas viso geriausio.

- Tai buvo nepakartojamas pergy
venimas... iš viso. Atidarymo cere
monija - niekad nemačiau ko nors

Ir to principo daugelis laikėsi eilę 
metų. Kasa augo, narių skaičius
didėjo. Jų susidarė virš 5000, o indėlių 
sukrovė, kaip skelbdavo Kasa, virš 60 
milijonų dolerių. .„ui »,

Ar ne gražu? Tegalvojo tautiečiai, 
kad . §tai nauja finansinė , įstaiga 
sparčiai augą.net paremia lietuviš
kuosius reikalus, o indėliai "saugūs".

Ir taip riedėjo veikla be didesnių 
sensacijų, be blogų žinių.

Bet štai praėjusiais metais spaudoje 
nuskambėjo valdžios pranešimai, kad 
"Lietuvių federalinė kredito unija

Kasa" bėdoje, kad blogai vedama, 
išduodamos neteisėtos paskolos, jau 
turima nuostolių, o dabar galutinai 
paaiškėjo, kad Kasa, nesugebėdama 
vesti biznio, padarė 13 milijonų 
nuostolių, išduodama blogas, nesugrą
žinamas paskolas.

Žinoma, valdžios agentūros, kurios 
apdraudžia tokius "bankus", ėmėsi 
griežtų priemonių, patikrino veiklą, 
rado betvarkę ir Kasa su jos skyriais 
nuo rugpjūčio 1 d. uždaroma.

Numatoma, kad Kasos žalingą 
veiklą tirs Amerikos FBI įstaiga, 
nustatys kaltininkus ir, kaip rašo 
"Darbininkas" š.m. rugpjūčio 13 d., 
kai kam gali atsiverti kalėjimo durys.

Neminėsime tų žmonių pavardžių 
kurie įstūmė Kasą į tokias bėdas ir 
kaip į jas vedė. Bet faktas, kad Kasai

Nukelta į 7 psl.

panašaus. Nepalyginama nė su kuo... 
Tam neturiu žodžių...

Neturėjo žodžių ir Rasa. Ji verkė, 
džiaugsmo ašaromis, be perstojo 
stebėdama televizijos programas, o 
jos pasididžiavimas bronzos medaliu, 
prilygsta vyro pasididžiavimui.

Nežiūrint lapkričio mėn laukiamo 
antrojo kūdikio, viso pasididžiavimo ir 
tautinių jausmų po Lietuvos pergalės 
Barselonos olimpiadoje, nepasikeitė 
tik vienas svarbus faktas:

- Australija yra laimingas kraštas,- 
pasakė Brazdaųskis, - su labai daug 
laimingų žvaigždžių.

P.S. Šį straipsnį iš Adelaidės atsiuntė 
net du mūsų bendradarbiai: B. 
Nemeika ir p. O. Baužienė. Ačiū!

Red.

Iš Adelaidės "The Advertiser", 1992.

Iš anglų kalbos vertė B. Ž.
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MOŠŲ MIRUSIEJI ________ ________
SU A. t a' jonu pinčium atsisveikinant

Š.m. birželio 24 d. Jonas Pinčius su 
grupe Hobartb lietuvių išvyko aplan
kyti seniai nematytos tėvynės (nuo 
1944). Viešėdamas pas vienintelę 
Lietuvoje likusi# seserį, rugpjūčio 17 
d. jis užmigo amžinu miegu. Kūnas 
buvo ten sudegintas, o pelenai 
parvežti į Hobartą. ■■

Rugpjūžio 29 dieną Hobarto lietu
viai ir daugelis kitų tautybių draugų 
susirinko į pamaldas už jo vėlę, kurias 
atnašavo kun. Michael Delaney Šv. 
Jono bažnyčioje Glenorchy. Pamaldų 
skaitymus atliko Judy Tarvydas ir 
Aleksas Kantvilas. Atsisveikinimo 
žodį tarė Ramūnas Tarvydas. Sugie
dotas Lietuvos Himnas.

A.a. Jonas Pinčius kilęs nuo Šilutės. 
Jis gimė 1912 m. gruodžio mėn. į 
Australiją atvyko 1948 m. Privalomo 
darbo sutartį atlikti buvo paskirtas į 
Tasmaniją, darbą gavo cinko fabrike. 
Baigęs sutartį pakeitė darbą, ir dirbo 
elektrinių krosnelių gamykloje "Der
by" kol sulaukė pensijinio amžiaus.

Atvykęs į Tasmaniją įsikūrė Hobar

Liūdesio dienomis, jos vyrui

A. t A. Kaziui Sturaičiui
mirus, mūsų darbščią bibliotekos bendradarbę, dr. T. Sturaitienę giliai 
užjaučiame.

Sydnėjaus bibliotekos 
darbuotojai

A. + A. Kaziui Sturaičiui
mirus, nuoširdžią užuojautą našlei Teodorai ir velionio artimiesiems 
reiškia ” “ ...........  ;=.

Inga ir Juozas Šuopiai

A. + A. Antano Skėrio
aštuonerių metų mirimo sukakčiai paminėti, "Mūsų Pastogės" 
laikraščio išlaikymui aukojame 20 dolerių.

Žmona Regina, 
duktė Irena su šeima

Pagerbdami
A.A.KAZJ STURAITį, 

"Mūsų Pastogei" aukoja 20 dolerių
A. ir V. Jarai

A.A. ONUTĖS MATULIONYTĖS
- MINIOTIENĖS 

pagerbimui, vietoje gėlių aukoju 15 
dolerių "Musų Pastogei".

C. Jurskis

Nk *1* ^1*.
Pagerbdami

A.A. STASį JARMALAUSKĄ,
"Musų Pastogei" aukoja 20 dolerių

A. ir V. Jarai

LJŽUARĖ KASĄ...
Atkelta iš 6 psL
vadovavę žmonės, kaip rašo "Darbi- 

1 niekas", neturėjo reikiamo supratimo 
finansų tvarkyme ar įstaigos vedime. 
Ar nukentės taupytojai lietuviai? 
Valdžios agentūra, apdraudusi tokius 
bankus garantuoja indėlininkams sau
gumą iki 100.000 kiekvienos sąskaitos. 
Taigi, atrodo, , kad taupyto jams ir 
Kasos indėlininkams jų santaupos bus 
išmokėtos, tik gali netekti procentų.

Minėtos dienos "Darbininko" veda
majame labai kritiškai pasisakyta apie 
Kasos darbuotojus, atvedusius finan
sinę lietuvių instituciją prie tokios 
negarbingos pabaigos, praradus gerą 

to priemiestyje Glenorchy (dabar City 
of Glenorchy), savo.rankomis pasista
tė namą, vedė australietę, išaugino du 
sūnus. Sūnūs, būdami paaugliais, žaidė 
sporto klubo "Perkūnas" krepšinio 
komandoje, tačiau suaugę nuo Bend
ruomenės, nutolo.

A.a. Jonas lankėsi Bendruomenės 
susirinkimuose ir renginiuose, aukojo 
rinkliavoms. Daugelį metų kartu su 
žmona Patience ruošė išsiuntimui 
Tasmanijoje leidžiamą laikraštį "Bal
tic News."

A.a. Jonas gimė ir mirė Lietuvoje, o 
amžinam poilsiui sugrįžo į Australiją, 
kur išgyveno pusę savo gyvenimo 
metų. Čia liko žmona, sūnus, anūkai. 
Lietuvoje likusi tik viena sesutė.

.Neversi vagų tėviškės laukuose 
Ir tavo daina ten neskambės.
Dar vis kukuos gegutė Lietuvos 

miškuose,
Bet nei Tu, nei Šeima Tavo jos 

negirdės. j Ilsėkis ramybėje.

S. Augustavičius

lietuvio vardą ir drauge parodžius tiek 
nesąžiningumo, kas garbės lietuviams 
nedaro.

Taigi Kasa, "geriausias lietuvių 
bankas", kaip reklamuodavo, negar
bingai baigė dienas.

Gaila, kad spaudoje dar neminimos 
tų žmonių pavardės, išduotos pasko
los ir jų. negrąžinę savininkai; gal čia 
yra daug asmeniškumo, protekcijų ir 
.t.t.

Tačiau iš turimos informacijos 
susidaro vaizdas, kad šuo kažkur 
vistiek yra pakastas, o reikėtų 
daugiau aiškumo, kad ateityje bent 
kiek būtų galima apsisaugoti nuo 
.tokių "bankininkų".

Rašau šį raportažą tam, kad ir

Go Anywhere ~Else 
and 

PayTooMuch!

Talka Home Loans Are Simply The Lowest

Our new first mortgage loans are Australia's lowest at 
6.5%;

With no establishment fees, no account-keeping fees, and no penalty 
for early repay.

So, when you are looking for a loan, Talk to Talka. 
They're in business for you, not for themselves.

Talk to Talka
- /umieq/wwn

Melbourne
50 Errol St 

North Melbourne 3051 
03 - 328 3466

"LAISVĖS BYLA"
1992 m. spalio 18 d. Lietuvos 

Aukščiausiosios Tarybos pirmininkui 
Vytaui Landsbergiui sukaks 60 metų. 
Šiai sukakčiai pažymėti "Lietuvos 
aidas" leidžia knygą, pavadintą 
"LAISVĖS BYLA". į leidinį surinktos : 
V. Landsbergio kalbos, straipsniai, 
laiškai, pokalbiai, užrašai ir kt., 
skelbta ir neskelbta medžiaga, kuri 
atspindi lemtingąjį Lietuvos laikotarpį 
nuo Respublikos Nepriklausomybės 
atstatymo 1990 kovo 11 d. ligi 
iškovotos laisvės ir pasaulinio pripa
žinimo. ,1991 m rudenį. Knygoje 
spausdinamas dar llgšiol neskelbtas 
AT Pirmininko testamentas, kuris 
buvo įrašytas į vaizdajuostę 1991 m. 
sausio 13-ją, sovietų tankams šliau
žiant link Aukščiausiosios Tarybos 
rūmų. 350 psi. knyga iliustruojama 
.žymių meistrų nuotraukomis ir pieši
niais. Knygos sudarytojai: dramatur
gas Juozas Glinskis, grafikė Marija 
Laaigaitė, skulpt. Vladas Vildžiūnas. 
"Spindulio" spaustuvė knygą išleis iki 
š.m. spalio mėn.

Norintieji užsisakyti šią knygą, 
nusiunčia "Lietuvos aido" įgaliotiniui 
Australijoje 17 dolerių adresu: 26 
JALANGA CRES., ARANDA, ACT -

Australijos lietuviai žinotų, kas 
dedasi Amerikos lietuvių tarpe. Be 
abejo, Australijos lietuviai yra girdėję 
apie Kasą, o gal kai kas bus ir 
susigundęs taupyti "lietuvių geriau
siame banke".

Pagyvensime - pamatysime.
"Darbininkas" savo vedamąjį baigia 

mintimi, ar nereikėtų vėl iš naujo 
kurti finansinę instituciją, bet tam 
turėtų vadovauti jauni, mokslus baigę 
finansininkai, gal ir po Lietuvių 
bendruomenės sparnu?

Gal...?

Sydney
6 East Terrace 

Bankstown 2200 
02 - 796 8662

Adelaide
6 Eastry St 

Norwood 5067 
08 - 362 7377

KNYGŲ PASAULYJE
2614. Tel.: (616) 253 206, fax (616) 
253 20 63. Jeigu užsiprenumeruosite 
"Lietuvos aidą" 1993 m., sumokėdami' 
110 dolerių (laikraščio prenumerata 
99 doleriai), Jūs gausite "Laisvės 
bylą" su autoriaus paliudijimu.

***
Gauta žinių, kad knygą apiė š^vo 

įspūdžius Tėvyje 1991-siais metais 
išleidžia ten mokytojaujanti Nijolė 
Bižytė (Bižys). Tikimės "Mūsų Pasto
gės" skaitytojus neužilgo išsamiau 
supažindinsime su šia knyga. B;. Ž.

DĖMESIO,
AUSTRALIJOS

LIETUVIAI
Per paskutinįjį dešimtmetį ne kartą 

spaudoje teko skaityti raginimą ir 
' aimanavimą, esą būtinai reikalinga 
aprašyti (DP) gyvenimą Australijoje, 
jų patirtus vargus ir atsiekimus, kad 
musų darbai neliktų neatžymėti!

Malonu pranešti mieliems Australi
jos lietuviams, kad tokia knyga jau yra 
parašyta ir rankraštis atiduotas lei
dyklai Lietuvoje. Tikimasi, kad knyga 
bus išleista dar šiais metais.

LEIDYKLA PAGEIDAUJA NUO
TRAUKŲ. Kreipiamės į Krašto ir 
Apylinkių valdybas, jų pirmininkus, 
kultūrinių vienetų vadovus, prašyda
mi kuo greičiau siųsti asmenines ar 
grupines fotografijas, religinį gyveni- 

, mą vaizduojančias nuotraukas ir pan.
Sunkusis darbas jau atliktas, knyga 

parašyta, lieka tik ją papuošti 
fotografijomis, vaizdais, iliustracijo
mis. ČIA YRA MŪSŲ VISŲ KNYGA, 
tad nepatingėkim visi kuo nors prie jos 
prisidėti.

Nuotraukų kitoje pusėje prašome 
užrašyti asmens ar asmenų vardus ir 
pavardes, eitas ar einamas pareigas, 
laiką ir vietą. Medžiagą (iliustracinę) 
siųsti autorei B. MOCKŪNIENEI, 4 
AVON ST., KURRALA PARK, S.A. 
5037, ne vėliau kaip rugsėjo mėnesį.

Reiškiu pagarbą!
B. Mockūnienė
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DOVANOS IR PARAMA ARTIMIESIEMS LIETUVOJE

Vaistai.

Maistas.

Rubai.

1

Sydnėjaus lietuvių choras 
Daina

Nuoširdžiai kviečiame malonius tautiečius i 
Sydnėjaus choro "Daina"

METINĮ KONCERTĄ
kuris įvyks spalio mėn. 4 d. (sekmadienį), 2,30 
vai. po pietų Sydnėjaus lietuvių namuose 
Bankstowne, 16-18 East Terrace.

(ėjimas 8 doleriai asmeniui.

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

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

Pristatome įvairių rūšių receptinius ir visus kitus Vakarų 
Europoje gaminamus vaistus.
Receptai nereikalingi, jei žinomas vaistų pavadinimas. 

Siuntinys N r. 10
Praktiškas ir įvairus maisto siuntinys.
Konservuota mėsa (6 dėžutės), 1 sv. margarino,
1 stiklinė tirpstančios arbatos, 1 stiklinė 
tirpstančios kavos, 2 sv. pupelių kavos, 4 sv. 
cukraus, 2 sv. sūrio, 1 dėžė šprotų, 1 dėžė saldainių,
2 lt. valgomos alyvos, 4 sv. geros rūšies dešros, 
1 bonka alkoholinio gėrimo. Kaina 180 dolerių. 
Vietoje siuntimo rūbų, avalynės, medžiagų mes 
patariame pervesti tam skirtų pinigų sumą doleriais, 
markėmis, kas bus praktiškiau ir naudingiau dovanų 
gavėjams.
Per mus visa tai galima padaryti greitai ir taupiai.

Parduodame portable rašomąsias mašinėles "Olimpia" ir elektroni
nes rašomąsias mašinėles "Optima" su lietuvišku raidynu.

Sudarome testamentus, pervedame palikimus į Lietuvą arba kita 
klientui pageidaujama valiuta, atliekame finansines ir kitas banko 
operacijas.

Patariame ir atidarome "Offshore" depozito sąskaitas įvairia 
valiuta, tarpininkaujame Vakarų bendrovių, investment trusts, unit 
trusts akcijų įgijime ir kitų įvairių dokumetų sudaryme.

BALTIC STORES & Co., 
(Z. Juras, V. Juras)

11 London Lane, Bromley, Kent, BRI 4HB, England. 
Tel. (081) 460 2592, faksas (081) 318 7643.

TIK PER ANGLIJĄ GREIČIAU IR TAUPIAU

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 į 
Australiją.
* VILNIUS, SPECIALIAI LUFTHANSA - geriausia oro linija 
tiesioginiai į Vilnių - 1.650 dolerių ten ir atgal. Nuostabi kaina...

Kitas pasirinkimas vykti SAS, FINN AIR lėktuvais.
* PASIKVIESKITE GIMINES 1 AUSTRALIJĄ. Giminės gali jus 
aplankyti Kalėdų metu. Kelionė iš Maskvos 1750 dolerių ten ir atgal 
arba tiesiog iš Rygos - nuo 1.890 dolerių ten ir atgal, arba 1.150 
dolerių į vieną pusę. Emigranto bilietas 930 dolerių (į vieną pusę); 
specialus viršsvorinio bagažo mokestis.
♦SPECIALI KELIONĖ APLINK PASAULI, įskaitant Kanadą arba JAV 
1 jūsų lankomų vietų sąrašą.

Geriausių kainų bilietai...
Skambinkite dėl smulkesnės informacijos.

♦ BUTAI (KAMBARIAI) VIEŠBUČIAI - jūsų paslaugoms Lietuvoje. 
Galimas automašinų nuomavimas.
♦ KITI PATARNAVIMAI: sveikatos draudimas jūsų svečiams 
Australijoje; maisto paketai; viršsvoriniam bagažui spec, kainos, jo 
paėmimas iš namų.

SYDNĖJUJE kreipkitės į: Rosa arba Barbora (02) 262 1144 (galima 
ir šeštad. 9-12 vai.) Sydney: 75 Kirig Street (City).

MELBOURNE kreipkitės į: Vicki arba Luba (03) 600 0299 (galima 
ir šeštad. 9-12 vai.) Melbourne: 343 Little Cillins St.

BR1SBANĖJE kreipkitės į: Ray - 229 0716.
Brisbane: 131 Elizabeth St. City. Lic 2TA 002531

EASTERN EUROPE TRAVEL
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SYDNĖJAŪS LIETUVIŲ !
NAMUOSE I

16-18 EASTTERRACE, BANKSTOWN. tel 708 1414 j

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

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

GROS PUIKUS KONTINENTINIS ORKESTRAS 
PASAKIŠKA PROGRAMA, KARŠTA VAKARIENE, 

VELTUI GERAS VYNAS.

Prašome narius susimokėti nario mokestį už 1992-93 metus. i
KLUBO METINIS SUSIRINKIMAS !

įvyks rugsėjo 27 dieną, 3.30 vai. p. p.

PRAŠOME VISUS NARIUS DALYVAUTI 1

co

00

El

KELIONĖS Į LIETUVA
Mes siūlome bilietus pagal vėliausias kainas, įskaitant ir 

tiesioginių skrydžių į VILNIŲ.
SPECIALIOS SEZONO VIDURIO KAINOS

RYGA - VILNIUS - TALINAS - tik nuo 2.150"dolerių.
♦ Užsakykite keliones jau dabar, kadangi vietų yra nedaug.

Galimi sustojimai - Singapūre ir Bangkoke ir Hong Konge
♦ Pasikvieskite savo gimines ar draugus į Australiją -

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 gyvenančius

ta 
co

pi

3

apsilankymui. '
Rusijoje galite gyventi -privačiuose namuose arba vieton- <© 

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 draudimu.
* Atminkite - mes taip par ruošiame oro keliones - 

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

GATEWAY TRAVEL
PTY. LTD.

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 vai. vakąro. 
JŪSŲ AGENTAS KELIONĖSE Į 

LIETUVĄ IR KITUR.

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

+ Funerals of Distinction t
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N. S. W. 
Tel. 724 5408. Veikia 24 valandas per parą.

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY
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