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LIETUVOS SAVAITĖS APŽVALGA
PASAULIO BANKAS ĮVERTINA 

BALTUOS VALSTYBIŲ EKONOMIJĄ

Pasaulio banko specialistai savo. 
paskelbtoje studijoje priėjo išvados, 
kad Rytų Europos ūkis gerės, bet ne 
tuo pačiu tempu. Banko duomenimis 
manoma, apie šio dešimtmečio vidurį 
Baltijos valstybių ūkiai turėtų išbristi 
iš krizės, į kurią jos įklimpo, sugriuvus 
Sovietų Sąjungai. Ūkio rekonstrukcija 
vyks skirtingu greičiu ir tai priklausys 
nuo ūkio reformų spartos, ūkio 
savybių ir kitų šalutinių įvykių. 
Manoma, kad Estija pasiekė ar greit 
pasieks smukimo dugną. Prognozės 
Lietuvai yra mažiau optimistiškos.

Bankas mano, kad Lietuvos ūkis 
pradės gerėti gal nuo 1995 metų 
pradžios, jei Lietuva neatkurs anksty
vesnių prekybos ryšių su buvusiomis 
Sovietų Sąjungos respublikomis. Lie
tuvos ūkis pergyvena didesnę krizę 
negu Latvijos ar Estijos, nes 95 
procentai visos užsienio prekybos 
buvo su Sovietų Sąjunga. Lietuvos 
ūkio reformos vyko lėčiau, kadangi ji 
daugiau dėmesio skyrė nepriklauso
mybės įtvirtinimui, negu ekonominių 
institucijų ir struktūrų pakeitimui. 
Privatizacija vyko gan sparčiai, ta
čiau institucijos ir įstatymai nebuvo 
laikų sukurti, kad privatizacija butų 
įtvirtinta ir, kad užsienio investici
joms butų sudarytos palankios sąly
gos. Lietuva negali patenkinti savo 
energetinių poreikių. Neįsigydama 
užsienio valiutos ir neturėdama savo 
terminalo energetikos žaliavų impor
tui iš Vakarų, Lietuva yra priversta 
importuoti jas iš Rusijos. Naftos 
produkcija Rusijoje, beje, smarkiai 
krenta.

Estijos ūkis smarkiai nusmuko 1991 
- alsiais ir 1992 - ųjų metų pradžioje. 
Tačiau jau antroje praeitų metų 
pusėje Estijos žemės ūkio smukimas 
smarkiai sulėtėjo, o gruodžio - sausio 
mėnesiais pramonės gamyba net 
pakilo. Banka ekspertai mano, kad 
Estija daro tiek daug ekonominių 
pokyčių ir taip nuosekliai, kad ji 
laikoma pavyzdžiu kitoms valstybėms. 
Eksportas į Vakarus Estijoje padidėjo 
net keturis kartus. Tačiau Estija dar 
neužkopė ir greit neužkops į pirmykštį 
produkcijos lygį. Jos nacionalinės 
pajamos dar siekia tik 60 procentų, 
palyginus su lygiu prieš 1990 - uosius 
metus. Privatizacijos privalumas turi 
aukštą prioritetą Estijos ekonomikoje.

Bankas mano, kad Latvijos ūkis 
pradės stiprėti 1994 metų pabaigoje, 
kadangi ūkio smukimo dugnas dar 
nepasiektas. Per paskutinius trejus 
metus Latvijos ūkio produkcija yra 
smarkiai kritusi. 1992 metais ji buvo 
tik 40 procentų- 1989 - ųjų metų 
lygio. Tačiau Latvijoje infliacija 
sustabdyta iki 3 procentų p'er mėnesį, 
išlaisvintos kainos ir įvestas savo 

pinigas latas. Taičiau privatizacija 
vyksta lėtai ir. dėl to negaunamos 
užsienio investicijos. Kol nebus priva
tizuotos didžiosios gamyklos, Latvija 
negali tikėtis stambesnių ūkio inves
ticijų ir didesnio ūkio sustiprėjimo.

RUSAI PLĖŠIA IR IŠVEŽA 
LIETUVOS TURTĄ

Remiantis tarptautinės teisės nor 
ma, visas okupacinių jėgų sukurtas 
turtas pripažįstamas okupuoto krašto 
nuosavybe. Tokiu budu, 1990 metų 
lapkričio 28 dienos įstatymu dėl 
karinių dalinių bei kitų karinių 
struktūrų neteisėtai valdomo turto 
Lietuvos Respublikos teritorijoje nu
statyta, jog visi buvusios Sovietų 
Sąjungos karinių dalinių ir karinių 
įmonių įgyti ar sukurti pastatai, 
statiniai, kartu su įrengimais bei 
inventoriumi yra Lietuvos Respubli
kos nuosavybė.

Sutartyse su Rusija specialiai 
pabrėžiama, kad visi pastatai ir 
įrengimai užimti Rusijos ginkluotųjų 
pajėgų dalinių turi būti grąžinami 
sveiki ir išsaugoti, kad juos būtų 
galima naudoti pagal grąžinamo 
objekto paskirtį.

Kauno apskrities gynybos vadas 
majoras Virgilijus Vilkelis Laisvosios 
Europos radijui pasakė, kad perimtų 
pastatų yra likusios tik plikos sienos 
su stogu, o kariais ir be jo. Visa 
įranga, kaip radiatoriai, elektros 
įranga ir apšvietimas, išplėšti ir 
išvežti. Rusai skaito, kad ta įranga 
yra kilnojamas turtas, taa piešia ir 
veža. Vyksta akivaizdus Lietuvos 
turto grobimas.

Kariškų įrangų gamyklas ir dirbtu
ves, kaip malūnsparnių remonto, 
nepriklausančias kariuomenei norima 
paversti bendromis Rusijos - Lietuvos 
įmonėmis. Anksčiau buvo sutarta, kad 
šios įstaigos nepriklauso išvedamai 
kariuomenei. Buvęs derybų su Rusija 
delegacijos pirmininkas Česlovas 
Stankevičius pareiškė parlamentui, 
kad šios įstaigos negali būti rišamos su 
kariuomenės išvedimu.

LIETUVOS UŽSIENIO POLITIKA 
KRYŽKELĖJE

Buvęs Lietuvos parlamento užsie
nio reikalų komisijos pirmininkas 
Emanuelis Zingeris, kuris lankėsi JAV 
ir dalyvavo Holokosto muziejaus 
atidaryme, balandžio 25 dieną Ameri
kos balso radijui išreiškė savo 
susirūpinimą dabartinės valdžios noru 
keisti ilgamečius ambasadorius, kaip 
Stasį Lozoraitį, (statydami savo 
partijos žmones, nutrauktų ne tik 
tamprius ryšius su užsienio kraštais, 
bet tuo butų keičiama ir nusistovėjusi 
Lietuvos užsienio politika. Dabarti
niai ambasadoriai per penkiasdešimt 
metų vedė tvirtą nepriklausomos 
Lietuvos politiką ir nepasidavė sti
priam sovietiniam spaudimui. Sugebė
jo jie svetimose valstybėse išlaikyti 
Lietuvos' okupacijos nepripažinimą. 
Keisti juos šiandien, ypač po Vilniaus 
miesto demokratiškai išrinktos tary
bos nušalinimo, kenktų Lietuvos 
valstybingumui, tvirtino E. Zingeris. 
Netgi ir tų žmonių nustumimas į 
"pensijos pozicijas" atneštų Lietuvai 
didelių nuostolių. Nebegalėtų tie 
žmonės padėti Lietuvai gerinti jos ūkį 
ir suteikti jai pagalbą.

Paklaustas ar jis tokius pakeitimus

PILKI KELELIAI DUNDA... Nuotrauka A. Sutkaus

Viešėdamas Sydnėjuje musų tautietis iš Los Angeles p. Vyt. Plūkas "Mūsų 
Pastogei" atvežė visą eilę žinomo Lietuvos fotomenininko Antano Sutkaus 
fotografijų.

Antanas Sutkus dalyvavo daugiau kaip 250 fotografijos parodų, jo darbai 
įvertinti daugeliu premijų ir žymenų. Nuo 1969 metų su pertraukomis 
Antanas Sutkus vadovauja Lietuvos foto meno draugijai, nuo 1976 metų yra 
tarptautinės fotografijos meno federacijos narys. A. Sutkus yra išleidęs visą 
eilę foto albumų: "Tėviškės laukų suvenyras" (1970), "Lazdynai" (1975), 
"Tėviškės spalvos" (1977), "Lietuva iš paukščio skrydžio" (1981), "Neringa" 
(1982), "Daina Lietuvai" (1984) ir kt.

numato ir pasiuntinių pakeitime prie 
Jungtinių Tautų, E. Zingeris atsakė, 
jog jis jaučia, kad visur bus keičiama. 
Taip neturėtų būti, nors tie žmonės ir 
butų garbaus amžiaus. Per ilgus metus 
šie žmonės neatstovavo kokios nors 
Lietuvos grupuotės, jie atstovavo 
Lietuvą. Paklaustas ar dabartinė 
Lietuvos užsienio politika būtų tokia 
neapdairi ir padarytų tuos pakeitimus, 
žinodama, kad nuo pakeitimų pradžios 
reikės tas atstovybes išlaikyti iš 
valstybės iždo, nes nutruktų tam 
tikros lėšos, kurios jas išlaiko. E. 
Zingeris atsakė, jog jis mano, kad taip 
galėtų būti. Lietuvos atstovų keiti
mas dėl kokių nors politinių atspalvių 
būtų pademonstravimu pasauliui, kad 
mūsų politika yra priklausoma nuo 
grupių kovos viduje. O tai yrą 
užsienio politikos kompromitavimas, 
pridūrė E. Zingeris.

ATŠAUKIAMAS
STASYS LOZORAITIS?

Praėjus vos porai dienų, Lietuvos 
Respublikos parlamento užsienio rei
kalų komisijos pirmininkas K. Bobelis 
pareiškė, jog nauja kandidatūra į 
Vašingtono ambasadoriaus postą pa
aiškės savaitės bėgyje. Jis esą žmogus, 
turįs patyrimo, ir yra davęs savo 
sutikimą. Tuo K. Bobelis paneigė 
gandus, kad į šį postą pretenduoja jo 

sūnūs, dabar dirbąs Užsienio reikalų 
ministerijoje.

Tuo tarpu Lietuvos ambasadorius 
Vašingtone St. Lozoraitis balandžio 
28 dieną Laisvosios Europos radijui 
pasakė, jog kol kas niekas su juo 
nesitarė dėl galimos ambasadoriaus 
kandidatūros Vašingtone. St. Lozo
raitis taip pat sakė, kad jis pasiuntęs 
laišką Lietuvos užsienio reikalų 
ministerijai, kuriame prašė, kad, kaip 
numatyta Lietuvos Konstitucijoje, 
atitinkamas pareigūnas galų gale 
spręstų jo likimą. Konstitucijoje 
pasakyta, jog tai yra prezidento 
prerogatyva. Kol kas prezidentas A. 
Brazauskas šiuo klausimu nieko ofi
cialiai nėra pareiškęs. Informuoti 
šaltiniai prezidentūroje tvirtina, jog 
yra žmonių, kurie stengiasi įtikinti 
prezidentą, kad St. Lozoraitis liktų 
dirbti savose pareigose Vašingtone.

VYTAUTAS ČEKANAUSKAS Į 
VAŠINGTONĄ

Balandžio 29 dienos vakare Ameri
kos balso ir Laisvosios Europos radijas 
pranešė, kad Stasys Lozoraitis Lietu
vos Respublikos prezidento A. Bra
zausko dekretu bus atšauktas iš 
Lietuvos Respublikos ambasadoriaus 
pareigų Vašingtone. Jam pasiūlyta
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dirbti Italijoje. Gautas ir Šios šalies 
pritarimas jo kandidatūrai. Lietuvių 
išeivijos atstovą Vytautą Čekanauską 
(dabartinis garbės konsulas Los An-' 
gėlės) Lietuvos Respublikos užsienio 
reikalų ministras Povilas Gylys skirs 
laikinuoju Lietuvos reikalų patikėti
niu.

Vilniuje su užsienio reikalų minis
tru P. Gyliu kalbėjosi Amerikos balso 
bendradarbė Kita Miliutė. Paklaustas 
dėl kokių priežasčių atšauktas St. 
Lozoraitis, ministras atsakė, kad 
praeiti parlamento rinkimai jį verčia 
daryti nekurtas korektyvas. Mano, kad 
St. Lozoraitis turi gerų ryšių Italijoje 
ir toks kompromisas butų geras. (Apie 
plačius S. Lozoraičio ryšius Amerikoje 
- nieko). Norime suaktyvinti savo 
veiklą Amerikoje. Viena bėda, kad p. 
Čekanauskas musų politikams nėra 
žinomas ir prisipažįstu, kad aš 
asmeniškai ypatingai nepažįstu. Buvo 
mūsų momentinis pasimatymas. Kyla 
rekomendacijos, žmonių nuomonės. 
Užsienio reikalų ministerija neturi 
jokių nusiskundimų dėl p. Čekanausko 
darbo. Aš manau, jis sugebės įgyven
dinti mūsų idėjas, apjungti išeivijos 
jėgas su jėgomis, esančiomis Lietuvo
je.

P. Gylys, paklaustas, kas gali 
nulemti minėto pasiūlymo atšaukimą, 
atsakė, kad pasiūlymas lieka.

Ambasadorius St. Lozoraitis Ame
rikos balsui duoti interviu atsisakė, 
pridurdamas: "Lietuvos ambasadorius 
tyli ir stebisi".

Amerikos balsui paskambinus tele
fonu garbės konsului Vytautui Čeka
nauskui ir pranešus apie P. Gylio 
paskelbimą, V. č ekanauskas nustebo, 
kad taip greitai buvo viešai paskelbta. 
Jam P. Gylys skambinęs tik balandžio 
28 dieną ir jis sutikęs su ministro 
prašymu.

Vytautas ČekanausKas garbės kon
sulu Los Angele dirba jau nuo 1977 
metų. Gimęs 1929 metais Kaune. 
Gimnaziją lankė Kaune ir pokario 
Vokietijoje. į Ameriką atvyko 1949 
metais, tarnavo Amerikos karinome 
nėję. Kovojo Korėjos kare, buvo 
sužeistas ir apdovanotas aukštu 
"Purpurinės širdies" apdovanojimu. 
Baigęs Illinois universitetą, dirbo 
Amerikos aviacijos pramonėje inži
nierium elektriku. Dirbo taip pat ir 
lietuviškose organizacijose. Vyt. Če
kanauskas yra Lietuvos Respublikos 
parlamento užsienio reikalų komisijos 
pirmininko Kazimiero Bobelio bičiulis, 
kuris V. Čekanausko kandidatūrą 
1977 metais į garbės konsulo postą 
labai rėmė, kai tuo tarpu daugelis 
Lietuvių bendruomenės veikėjų tam 
priešinosi.

Amerikos lietuvių bendruomenė 
smarkiai rėmė St. Lozoraičio kandi
datūrą į Lietuvos prezidentus, tad, 
atvykus į Vašingtoną, ar nereikės 
rūpintis atstatyti santykius su Ameri
kos lietuvių bendruomene, paklausė

Amerikos balso radijas. Visko gali 
būti, atsakęs V. Čekanauskas.

Naujasis patikėtinis yra Amerikos 
pilietis. Paklaustas ar ketina atsisaky
ti Amerikos pilietybės, atsakė, kad 
tuo klausimu dar teks aiškintis.

Žinoma, kad JAV pilietis negali 
būti akredituotas svetimos valstybės 
tarnautoju. Atsisakyti pilietybės ir 
gauti JA V sutikimą diplomato pozici
jai užimti, užtruktų apie porą 
mėnesių. Daug kas gali atsitiktii per 
tokį laiko tarpą.

V. Čekanauskas dar nežino, kada 
vyks į Vašingtoną. Jis ketina tartis su 
St. Lozoraičiu ir gauti jo patarimų. V. 
Čekanauskas pareiškė, kad jeigu jam 
reikėsią tikrai keltis į Vašingtoną, jis 
tiki, jog S. Lozoraitis* jam tikrai 
padėsiąs pereinamąjame laikotarpyje.-

VAKARŲ SPECIALISTO ĮVETINI-
MAS g

Tarptautinio Karnegi (Carnegi) 
fondo bendradarbis ir buvęs JAV 
departamento patarėjas Baltijos šalių 
reikalams Paul Gobul pareiškė su
prantąs, jog Lietuvos vyriausybė 
Vašingtone norėtų turėti savo žmogų, 
tačiau St. Lozoraičio atleidimas iš 
einamų pareigų tokiu kritiniu momen
tu pakirstų Lietuvos atstovavimą 
Jungtinėse Amerikos Valstijose. Jo 
pašalinimas šiuo metu leistų daryti 
tam tikras išvadas apie Lietuvą, tai 
yra butų siunčiami signalai, kurių 
Lietuvos vyriausybė nėra sąmoningai 
numačiusi. Manau, kad yra Vilniuje 
žmonių, kurie dalyvauja sprendimo 
procese ir, kurie nėra atsargiai 
pagalvoję kokį įvaizdį ne tik JA V, bet 
ir kitur Vakaruose sukurs S. Lozo
raičio pašalinimas.

Tam tikruose Jungtinių Amerikos 
Valstijų sluoksniuose nerimaujama, 
kad Lietuva nusigręžia nuo demokra
tijos, rinkos ekonomikos, net valsty-’-' 
bės nepriklausomybės, pasakė P. Goul.

Kai kurie neseniai apsilankę Lietu
vos atstovai yra padarę pareiškimus, 
leidžiančius suprasti, kad žino tam 
tikrus žvalgybinius reikalus, įmano
mus tik praeityje turėjusiems ryšius su 
buvusios Sovietų Sąjungos žvalgybi
nėmis tarnybomis. Tokie pareiškimai 
kelia abejones, pastebi P. Goul, 
nurodydamas, jog tai labai rimtas 
reikalas.

LIETUVOS PILIEČIŲ CHARTIJA 1
Paskutiniu laiku, ypač po Vilniaus 

miesto tarybos paleidimo, smarkiai 
pagyvėjo Lietuvos piliečių chartijos 
veikia. Chartija nėra politinė partija, 
o tik susibūrimas. Chartijos narių 
tarpe yra daug akademikų. Chartijos 
pirmininkas Vyt. Kubilius pareiškė, 
kad šiandien Lietuvoje jau yra 
keturiasdešimt penki klubai. Chartija . 
užsibrėžusi išauginti demokratinę pi
lietinę visuomenę ir kurti teisinę 
valstybę, nagrinėja ir vertina svar
biausius visuomenės reiškinius ir, 
reikalui esant, oponuoja valdžiai. 
Sovietų iląikais pilietinės visuomenės 
nebuvo ir per pastaruosius trejus

3 
£ : 
a &

S3

metus ji vos atsiranda. Taigi itin 
svarbu ugdyti atsakomybę už valstybę 
ir už savo paties jausmus. Lietuva 
atsigaus, kada kiekvienas žmogus 
jaus, jog viskas kas vyksta, tiesioginiai 
liečia jį, pasakė Chartijos pirmininkas 
Vytautas Kubilius.

Ci Kada visa miesto taryba inkorpore 
paleidžiama, ir dar Lietuvos sostinėje 
yra didelis demokratinis Lietuvos 
pralaimėjimas. Grįžta seni adminis
traciniai valdymo metodai visose 
srityse ir pasiutusiu tempu. Kodėl taip 
skubama, klausia V. Kubilius.

Chartijos laiške Lietuvos Respubli
kos prezidentui, V. Kubilius sako: 
"Lietuvos Respublikos Seimo nutari
mas paleisti demokratiniuose rinki
muose išrinktą Vilniaus miesto tarybą 
ir įvesti tiesioginį valdymą, šiurkščiai 
pažeidžia Lietuvos Respublikos Kon
stitucijoje garantuotą savivaldos 
principą. Šis sprendimas dar labiau 
atitolino pilietinės visuomenės susikū
rimą Lietuvoje. Nepaprastai paaštrina 
politines konfrontacijas ir griauna 
Lietuvos Respublikos reputaciją pa
saulyje".

LIETUVOS KRIKŠČIONIŲ 
DEMOKRATŲ PARTIJOS 

TREČIOJI KONFERENCIJA
Konferencijoje dalyvavo svečių iš 

Lenkijos, Latvijos ir kitų kraštų. 
Partija šiandien yra „didžiąųsia „ po 
LDDP (buvusi Ljętuvos komunistų 
partija) ir turi apįę 6,500 narių visoje 
Lietuvoje. Pranešimus apie Lietuvos 
politinę padėtį padarė partijos pirmi
ninkas Povilas Katilius ir vicepirmi
ninkas Algirdas Saudargas. Šiandien ši 
partija į savo gretas pritraukia daug 
aukštai kvalifikuotų specialistų. įvai
riose sekcijose buvo aptartos kultū
ros, ekonomikos žemės ūkio, švietimo 
ir kitos dabartinės Lietuvos proble
mos. Buvęs ministras pirmininkas. 
Albertas Šimėnas, vadovavęs ekono 
mikos sekcijai, sakė, „kad. buvo 
svarstomi tie ekonomikos principai, 
kurtais remiantis galima parengti

IR VĖL SUVAŽIUOS
MOKSLININKAI

Plačioje lietuvių išeivijos veikloje 
gana svarbią vietą užima ruošiami 
mokslo ir kūrybos simpoziumai.

Mintis organizuoti tokius simpoziu
mus kilo prieš keliolika metų'ir vėliau 
jų rengimas virto tradicija, būtinybe.

Mokslo ir kūrybos sinip^ziūmai turi 
tikslą sukviesti pasaulyje gyvenančius 
ir dirbančius mokslininkus iš įvairių 
mokslo šakų. Simpoziumų dietų su
stiprinami tarpusavio ryšiai,.,susipa
žįstama, o, svarbiausia, pasidalinama 
paskutiniais mokslo pasiekimais įvai
riose jo srityse. Lietuvai atgavus 
nepriklausomybę, tokie simpoziumai 
yra ypatingai reikalingi ir naudingi. 
Naudingi jie ir Lietuvos moksliniu- " 
kams, jie jęfl, dalyvavp . šeštąjame 
mokslo ir kūrybos simpoziume,. daly-V 
vavo gana gausiai.

Simpoziumai dažniausiai vyksta 
Amerikos lietuvių sostinėje Čikagoje. 
Tik septintasis vyko jau laisvoje 
Lietuvoje. Jį rengė ir globojo Lietuvos 
mokslo žmonės, o iš laisvojo'pasaulio 
jame dalyvavo taip pat gana gausus 
būrys išeivijos mokslininkų.

Šiais metais ruošiamas jau cituota
sis toks simpoziumas. , . Vyks jis. 
Lietuvių centre, Lemonte jjr .jauųjmo,, 
centre Čikagoje. Prasidės jis lapkričio 
24 dieną ir truks iki 28 dienos, 
Padėkos dienos savaitgalyje. Šiam 
gana nelengvam uždaviniui jau pradė
ta sparčiai ruoštis.

Pagal nustatytą tvarką simpoziumą 
ruošia organizacijos, skirdamos į

detalias ekonominės krizės įveikimo ir 
socialinės gerovės išvystymo progra
mas.

Partijoje jaučiamas susirūpinimas, 
kad šiandieninė LDDP ėmėsi žygių 
sutelkti visas valstybines funkcijas į 
vienas LDDP rankas. Teismai, įskai
tant ir Konstitucinį teismą, priklauso 
nuo valdančios LDDP. Buvo išvardija
mi demokratijos ribojimo faktai, kaip 
opozicijos mandatų atėmimas, Vil
niaus miesto tarybos paleidimas, 
kliudymai opozicijai reikšti savo 
nuomonę per televiziją, valstybės 
tarnautojų atleidimai iš darbo dėl 
politinių pažiūrų ir kiti.

Konferencija įpareigoja partijos 
vadovybę fiksuoti ir kaupti informaci
ją apie demokratijos pažeidimus ir 
aiškinti visuomenei, informuoti apie 
tai kitų valstybių Krikščionių demo
kratų partijas. Būtina ieškoti jų 
paramos, saugant demokratiją Lietu
voje,, o taip pat ir solidarizuoti su kitų 
šalių Krikščionių demokratų partijo
mis, siekiančiomis įtvirtinti demokra
tiją savo krašte.

Rezoliucijoje dėl reintegracijos į 
Rusiją pavojaus, pasisakoma už inte
graciją į Europą, neatmetant bendra
darbiavimo su Rytais.

Konferencijos nuomone, LDDP vy
riausybė užuot rūpinusis ekonomine 
reforma, pagrindinį dėmesį skiria 
kadrų įtvirtinimui. Sustabdė ir pakei
tė privatizaciją taip, kad po įmonės 
privatizavimo valdymas galėtų būti 
perduotas LDDP lojaliam vadovui. 
Pragyvenimp lygio pagerinimas paža
dėtas prieš rinkimus, ne tik kad 
neįvyko, bet pagilino ekonominę krizę 
ir žmonių skurdą.

Naftos terminalo statybos vilkini
mas įvardintas kaip nusikaltimas. 
Esama pagrindo manyti, kad trukdy
mas ir delsimas galėtų būti sąmonin
gas ar net inspiruotas iš šalies, 
pririšant Lietuvą prie Rusijos. Konfe
rencija ragina prezidentą perimtvtūoj' 
pat terminalo statybą nuo pradžios iki 
ga^°' Anskis Reisgys

LIETUVIAI
Jurgis Janušaitis

kos institutas į Tarybą paskyrė A. T. 
Antanaitį ir dr. V. Kelertienę, 
Pasaulio liėtūvių gydytojų sąjungos 
atstovai - dr. K. Ambrazaitis ir dr. G. 
Balukas, Pasaulio lietuvių architektų 
ir inžinierių sąjungos - A. Kerelis ir L. 
Maskaliūnas, JAV Lietuvių bendruo
menės Krašto valdybos - dr. J. 
Račkauskas ir dr. R. Vitas.

Šie žmonės ir organizacijos rūpinsis 
simpoziumo organizavimu bei bus 
atsakingi už jo sėkmę. Simpoziume 
labai svarbią vietą užima mokslinės 
programos sudarymas, šį darbą atlieka 
Mokslinės programos komitetas, jam 
vadovauja dr. Kęstutis Keblys.

Simpoziumo tarybai pirmininkauja 
Albertas Kerelis. Taryba, be abejo- 
nėš; ‘yra didelis ramstis visam simpo
ziumo organizaciniam darbui.

šalia Mokslinės programos komiteto 
ir Tarybos veikia Simpoziumo organi
zacinis komitetas, kuriam vadovauja 
Albinas Karnius. Kaip skelbiama 
spaudoje, Aštuntojo mokslo ir kūrybos 
simpoziumo struktūros jau suorgani
zuotos, pradėjo darbus ir netrukus ims 
ryškėti šio simpoziumo apimtis, kurie 
ir iš .kųQ) ^dalyvaus-mokslininkai, 
kokioms.mokskršakoms jie atstovaus, - 
kiek ir- kur bus .paskaitų. Tikimasi 
sulaukti mokslininkų. ir* iš. Lietuvos,. 
tiktai šį kartą ne tiek daug, kiek ių* 
buvo pakviesta į šeštąjį simpoziumą, 
berods 120. Žinant ** ekonominius 
išteklius, išeivijos pajėgumo menkėji
mą, ir gerai, kad bus apsiribojama

. Piešinys b „Die Weir. Tarybą po du asmenis, t. y. Lituanisti-
Musų Pastogė" Nr.19 1993.05.10 ps1.2 . j-- . . 

Nukelta į 3 psL
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TRUMPAI 
iš VISUR
* * *
bežiūrint pasirašytų paliaubų, 

Bosnijoje tęsiasi kovos tarp kroatų, 
serbų ir musulmonų. Serbai vykdė 
ofenzyvą Bihac srityje, vakarinėje 
Bosnijoje, bei puolė Gradacąč miestą 
rytuose.

Jungtinių Amerikos Valstijų prezi
dentui Bill Clinton pagarsinus Ameri
kos nusistatymą panaudoti karinę jėgą 
Bosnijoje bei pradėti ginkluoti Bosni
jos musulmonus, Serbijos prezidentas 
Slobodan Milosevic eme spausti Bo
snijos serbus pasirašyti Jungtinių 
Tautų siūlomos taikos sutarties pro 
jektą. Po visą naktį užtrukusio 
posėdžio Atėnų taikos ko'flfefencfjėje-, 
Bosnijos serbų lyderis dr. Radovan 
Karadzič gegužės 2 dieną šį projektą 
pasirašė.

d . *
Nežiūrint serbų pasirašytos taikos 

sutarties, Jungtinės Amerikos Valsti 
jos sakosi esą pasiruošusios pradėti 
karo veiksmus Bosnijoje, jeigu Bosni
jos serbų "parlamentas" atsisakys 
patvirtinti savo lyderio pasirašytą 
susitarimą arba jei serbų kariniai 
daliniai fronte nesilaikys šios sutar
ties.

*
Gegužės 1 dieną, nusišovė buvęs 

Prancūzijos ministras pirmininkas, 
socialistas Pierre Beregovoi. Ministras 
pirmininkas šio posto neteko, kai kovo 
mėnesį socialistai pralaimėjo parla
mento rinkimus.

Manoma, kad Pierre Beregovoi labai 
jautriai išgyveno jam daromas užuo- 
..................................................
Ątkeita a z .pBl, . :.

mažesniu skaičiumi iš Lietuvos. Rei
kia manyti, jog šis simpoziumas 
sudomins ir Australijoje gyvenančius 
bei dirbančius lietuvius mokslininkus, 
be abejo, sulauksime jų Čikagoje.

Po įtempto darbo, svarbių ir įdomių 
mokslinių paskaitų, žinia, žmonės 
norės ir atvangos, gražaus ir jaukaus 
pabendravimo, susipažinimo. Taigi 
organizacinis komitetas, vadovauja 
mas Albino Karniaus, jau dabar 
planuoja tokių rengimų net keletą.

Jau lapkričio 20 dieną Pasaulio 
lietuvių centre Lemonte bus atidary
ta meno paroda. Jaunimo centro 
kavinėje lapkričio 24 dieną įvyks 
susipažinimo vakaras, lapkričio 26 
dieną tame pačiame centre vyks 
literatūros ir muzikos vakaras, o 
lapkričio 27 dieną - pokylis Lexington 
House restorane. Lapkričio 28 dieną 
Pasaulio lietuvių centre Lemonte 
vyks eukumeninės pamaldos ir simpo
ziumo uždarymas. - ? .

Žodžiu, Aštuntasis mokslo ir kūry
bos simpoziumas žada būti įdomus ir 
naudingas išeivijai, o taip pat pasitar
naus ir Lietuvai.

Visuomenė, besidominti mokslinin
kų paskaitomis ir gerai kultūriniais 
renginiais turės progos pasidžiaugti 
įvairių mokslo šakų pasiekimais, 
kuriose aktyviai reiškiasi išeivijos ir 
Lietuvos mokslininkai.

Rengėjai nusiteikę optimistiškai, 
simpoziumui viliasi sūlaūkti reikiamo 
dėmesiė, o taip pat ir finansinės 
paramos, be kurios didesnius darbus 
atlikti- neįmanoma.

Taigi ir Australijoje gyvenantys 
mokslininkai gal susidomės šiuo neei
liniu įvykiu - Aštuntuoju mokslo ir 
kūrybos simpoziumu. i

J. Janušaitis

minas, jog, iš prancūzų biznieriaus 
gaudamas beprocentinę paskolą, jis 
buvo įsivėlęs į korupcijos tinklą. Nors 
ir nebuvo įrodyta, kad P. Beregovoi 
butų padaręs ką nors nelegalaus, 
tačiau kampanija prieš jį nesiliovė ir 
po rinkimų pralaimėjimo.

* '
Australijos ministras pirmininkas 

Paul Keating sudarė septynių asmenų 
komitetą ir pavedė jam ištirti įvairias ( 
galimas versijąą, pągal kurias Austrą- ( 
lija persitvarkytų. iš monarchijos į , 
respubliką. Komitetas savo pranešimą 
turi paruošti per 3 menesius.

Komiteto narių tarpe yra ir buvusi 
švietimo ministrė, darbietė Susan 
Ryan bei buvęs NSW valstijos minis
tras pirmininkas, liberalas Nick Grei
ner.

Gegužės mėnesio 1 dieną Maskvoje 
virš 10.000 komunistų ir nacionalistų 
b®hdė ;je#a' pro policijos
užtifaft&š"^*'' Nūriforiąją: :aikštę. Minia 
mėtė akmenis, naudojo lazdas ir 
sunkvežimius, padeginėjo policijos 
automašinas. Susirėmimų metu su
žeista virš 150 žmonių, apie pusė jų - 
policininkai. Minios vadų tarpe da
lyvavo ir 1991 metų rugpjūčio mėnesį 
įvykusio ‘ perversmo organizatoriai 
Genadij Janajev ir KGB generolas 
Vadim Kriučkov.

'^riTafikoš'Šeštinėje- Colombo gegu
žės i osios eisenos metu nužudytas 
valstybės prezideStcis Ranasinghe 
Premadasa. Kartu su prezidentu žuvo 
jo asmens sargybiniai ir apie 30 kitų 
žmonių. Apie 60 žmonių sužeista. 
Atentatą įvykdęs asmuo, savo kūną 
apvyniojęs sprogmenimis, pats kartu 
susiprogdino. Atentato paruošimu 
kaitinami tamilų Tigrų organizacija, 
panašiu budu prieš dvejus metus 
nužudžiusi inaijos ministrą pirmininką 
Radživ Gandhi.

★

’'teniso turnyro Hamburge 'metu iš 
Rytų Vokietijos kilęs fanatikas peiliu 

sužeidė dabartinę moterų teniso 
pasaulio čempionę Moniką Seleš. 
Suimtas piktadarys sakėsi, sužeisda
mas pagrindinę varžovę, norėjęs 
padėti Vokietijos teniso žvaigždei 
Steffi Graf atgauti pasaulio čempio
nės titulą. Monika Seleš, kaip tvirtina 
gydytojai, turėtų pasveikti per mėnesį 
laiko. T-
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K VI ĘTI MAS
Sydnėjaus pensininkų klubas "Ne

ringa" gegužės 23 dieną Lietuvių 
nariuose Bankstowne ruošia 

LINKSMĄ SEKMADIENIO POPIETĘ 
su^rdgrama - dainomis ir .šoKiais 
Veiks laimės šulinys, švediškas stalas. 
Pradžia - 12.30 vai. po pietų.

Kviečiame dalyvauti narius ir 
svečius, iŠ toli ir iš arti. įėjimas tik 10 
dolerių.

Klubo "Neringa" 
valdyba 

. -u

Melbourne " Dainos sambūris" entu
ziastingai atsiliepė į Lietuvos dainų 
šventės komiteto kvietimą dalyvauti 
1994 metais Pasaulio lietuvių dainų 
šventėje ir jau dabar mokosi dainų 
šventės repertuaro dainų. Šiam dide
liam tikslui būtinos lėšos, taigi 
"Dainos sambūrio" šeimininkės metų 
bėgyje Lietuvių namuose gamins 
pietus, o gegužės mėn. 22 dieną įvyks 
įdomus kaukių balius, kurio metu 
melbourniškiai galės ne tik pasilinks
minti, bet taip pat ir pasidžiaugti 
įdomia menine programa, kurią atliks 
visas choras.

Metų bėgyje taip pat bus surengtas 
dar vienas koncertas, o metų pabai
goje įvyks tradicinis "Dainos sambū
rio" metinis koncertas, kuriame 
dalyvaus vietiniai ir kviestiniai"ineni- ♦ 
niai vienetai.

O šiuo metu kviečiame visus 
melboumiškius ruoštis musų baliui, 
kuris įvyks gegužės mėn. 22 dieną. Iki 
malonaus pasimatymo!

Melbourno "Darios sambūrio" 
valdyba e.

SUOKIMAS - SUBUVIMAS ANT EAST 
TERRACE UEYCIOS

Sydnėjaus lietuvių namuose jau 
sklando gandas, jog rugpjūčio mėnesio 
gale ruošiamas renginys, kokio jau 
seniai, seniai čia nėra buvę!

Pasakoja, kad net dvi dienas 
Lietuvių namų durys bus plačiausiai 
atvertos ne tik mūsų mieliems 
tautiečiams, bet ir kiekvienam, kas 
panorės susipažinti su jaunaisiais 
Sydnėjaus lietuvių šokėjais, daininin
kais, pasidžiaugti lietuvių šeimomis, 
kuriose jau auga net ketvirtoji karta, 
aplankyti lietuvių tautinio meno 
dirbinių, o ir musų dailininkų darbų 

AKO HI BAL E> O PARODA
Žymiosios Sydnėjaus lietuvių daili

ninkės Jo Palaitis nutapytas garsiojo 
a 

kompozitoriaus ir džiazo ' muzikos 
atlikėjo, trimitininko James Morrisono 

1 portretas, kaip vienas iš dvidešimt 
šešių 1993 - iųjų metų Archibaldo

premijos frialisčių darbų, šiuo metu 
yra išstatytas NSW Meno galerijoje.

Paroda vyks iki gegužės mėnesio 9 
dienos.

Plačiau apie parodą ir Jo Palaitis

f \ AUKOS AUS-V J TRALUOS
2L lietuvių

O| FONDUI
Australijos lietuvių fondui aukojo: 

40 dolerių - V. ir O. Šalkūnai (310) - 
a.a. kun. dr. Petro Bačinsko ir a.ą. 
prelato Petro Butkaus, MBE atmini
mui;
10 dolerių - G. ir B. Kymantai - a.a. 
Aldonos Baikauskienė atminimui.

A.a. Leonui Baltrūnui mirus, vietoje 
gėlių aukojo:
po 20 dolerių - Melbourno "Dainos 
sambūris" (190), J. Jasulaitis (1020), 
J. Balčiūnas (1610);
po 10 dolerių - G. ir B. Kymantai, V.
ir Ą. Baltrukoniai (240), H. Statkų- -

. ■ „ "Mūsų Pastogė" Nr.19 1993.05.10 psl.3

darbu baruose

J

Melbourno "Dainos sambūrio" valdy
ba. Nuotraukos pirmoje eilėje iš 
kairės: dirigentė Birutė Prašmutaitė, 
pirmininkė Danutė Lynikienė, antroje 
eilėje - sekretorė Monika Sodaitienė, 
ūkvedys Vincas Lazauskas ir iždinin
kė Regina Umbražiunienė.

parodą, paragauti neregėtų, negirdė
tų lietuviškų, o ir šiaip musų 
šeimininkių gardžiai pagamintų, val
gių, išgerti alučio stiklą ir lietuvišku 
suriu su kmynais užsikąsti! Sako, kad 
tikrai per barzdas visiems varvės ir 
burnoje visko turės!

Žadėjo, jog visos žinios apie šitą 
subuvimą pastoviai bus skelbiamos 
spaudoje, garsinamos per radiją. 
Taigi, matyt, nei vienas neliks 
negirdėjęs ir atskubės, kiek galėda
mas!..^ • j . .

M. R.

James Morrison. Jo Palaitis. Aliejus.

vienė (165), A. Savickas (190), J. ir B. 
Makuliai (180), J. Vingrienė (460), J. 
ir S. Meiliūnai (1230), V. ir G. 
Ališauskai (1125);
5 dolerius - V. Lazauskas (175).

A.a. Juozui Petrašiunui mirus, 
vietoje gėlių aukojo:
po 20 dolerių - Melbourno "Dainos 
sambūris" (210), J. Balčiūnas (1630), 
J. Šniras (500), A. ir B. Staugaičiai 
(460);
po 10 dolerių - K. ir D. Lynikai (220), 
J. ir O. Bratiškai (135), J. Vingrienė 
(470), B. Leitonas (77), P. Mičiulis 
(40), V. Bos ik is (40), S. ir M. Eimučiai 
(50), A. ir V. Bladzevičlai (140), J. ir 
S. Meiliūnai (1240), V. ir G. Ališauskai 
(1135).

Nuoširdžiai dėkojame aukojusiems

Vincas Ališauskas 
AL fondo iždininkas
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gjSPORTAS
ŽALGIRIETIS MILDURO JE

po Krepšininkų gastrolių Australi
joje, kaip žinome, Milduroje pasiliko 
žalgirietis Gintautas Sivickas. Žiemos 
sezoną, apie šešis mėnesius, jis žais 
Caabury Moro Continental Basket
ball Association pirmenybėse už 
Mildura Maverick komandą. Milduros 
laikraštis "Sunraisyia Daily" net per 
kelis numerius sensacingai aprašo 
Gintautą. Jei Townsvile sensaciją 
padarė R. Kurtinaitis, tai Miluuroje - 
G. Sivickas.

Galbūt pradėti reikėtų nuo "Žalgi
rio“ rungtynių aprašymo Milduroje. 
Čia žalgiriečiai triuškinančiai laimėjo 
prieš vietos "Maverick" komandą 
rezultatu 159:108. Rugtynių metu 
Gintautas laimėjo savo komandai net 
41 tašką! Atrodo, kad pasilikti buvo 
kalbinamas ir Vaidas Jurgilas. Vaidas 
pažadėjo, kad Australijoje žaisti jis 
galėsiąs kitą sezoną. Minėto laikraš
čio sporto skyriuje Kevin Bradmore 
labai plačiai ir nesigailėdamas pagyri
mų aprašo Gintautą ir Lietuvą.

Straipsnyje autorius rašo: "Tik 
prieš keletą metų Gintautas kaip 
raudonosios armijos kareivis maršira
vo Maskvos Raudonojoje aikštėje. 
Gimė jis Kaune prieš 25 - rius metus“. 
Toliau pasakojama, Kad Gintautas 
aukštas, dvimetrinis krepšininkas ir 
galbūt kaip tik tai išgelbėjo ji nuo 
Afganistano. Taigi savo ūgio dėka jis 
saugojo Leniną toje Raudonojoje 
aikštėje ir žaidė krepšini už armijos 
komandą.

Gintauto SivicKo pasilikimas "Ma
verick" Komandoje taip pat nebuvo oe 
nuotykių. Komandos menedžeris Bru
ce Smythe išskrido paskui "Žalgirio" 
komandą į Meibourną. Čia jis pasiūlė 
Gintautui šešių mėnesių Kontraktą. 
Viskas buvo taip staiga suorganizuo
ta, kad Gintautas grįžo atgal i Miluurą 
tiesiog kaip stovi. Jis tebuvo pasiruo
šęs tik mėnesio gastrolėms po 
Australiją, taigi pirmiausiai teko 
nusipirkti daugiau drabužių. O tokiam 
dvimetriniam vyrui net ir "tongų" 
pirkimas sudarė tam tikras problemas. 
Gintautas neseniai vedęs, taigi jaunai 
žmonai Aušrai reikėjo kažkaip išaiš
kinti, jog vyras tesugrįš namo tik po 
pusmečio. Ką gi, Aušrai teks kurį 
laiką "panašlauti". Gal gi viskas kaip 
toje pasakoje - pasibaigs gerai... 
Liepos mėnesį universiteto studen
tams atostogos ir Gintautas tikisi savo 
žmoną pakviesti atostogoms į kengūrų 
kraštą.

Aukštaūgis Gintautas straipsnyje, 
aprašomas, Kaip labai reikalingas ir 
naudingas "Maverick" komandai žai
dėjas. Jis tik stebisi, kad australai 
palyginti taip mažai treniruojasi - tik 
keturis kartus savaitėje. Žalgirietis 
dar asmeniškai treniruojasi keturis 
kartus savaitėje po 90 minučių, o 
komandos treneris džiaugiasi, jog tai 
pats geriausias užsienietiškas jo 
"importas“. Anksčiau jie galvojo 
pasikviesti kokį juoduką iš Amerikos, 
tačiau dabar jie labai laimingi gavę 
tokį puikų žaidėją iš Europos. Žada ir 
ateityje daugiau savo dėmesį kreipti į 
Europos žaidėjus.

Apgailestaujama tik, kad pirmose 
rungtynėse Gintautas jau trečią 
žaidimo minutę išsinarino koją. Bet 
per tas tris minutes jis vis tiek spėjo 
įmesti penkis taškus. Straipsnio auto
rius išreiškia viltį, kad Gintautui 
"Mūsų Pastogė" Nr.19 1993.05.10

Gintautas Sivickas žaidimo metu.

žaidžiant į Mildurą atvyks ir lietuvių 
žiūrovų. Gaila, tačiau, greičiausiai, 
tai neįvyks. Mes, žinoma, labai ’ 
norėtume pamatyti Gintautą žaidimo ’ 
aikštelėje, tačiau miestas randasi per 
toli ne tik nuo Sydnėjaus, bet ir nuo 
Adelaidės, Melbourne. Lietuvių spor- 1 
to Klubai turėtų susisiekti su Gintau
tu, jo telefono numeris - (050) 237 
806. .

Didžiausia šiuo metu problema yra 
anglų kalba. Milduriečiai šiame mieste 
surado lietuvaitę Nijolę Beinoravičiu- 
tę Hartley. Apsidžiaugė. Tikėjosi 
vertėją radę. Tačiau pasirodė, kad 
Nijolė nuo vaikystės gyvena tarp 
australų ir lietuvių kalbą gerokai 
pamiršusi. Kaip vertėja Gintautui ji 
mažai tegalėjo padėti. Tačiau juk 
sakoma, kad nėra to blogo, kuris 
neišeitų į gerą - Gintautas dabar 
priverstas kuo skubiau mokytis angių 
kalbos, o ir Nijolei bus gera proga 
prisiminti lietuviškai. Blogiausiu at
veju - Nijolės mama iŠ Adelaidės 
pavertėjauja telefonu.

Gintautas tikisi Australijoje pagy
venti maloniai, be jokių rūpesčių, ko 
mes visi jam nuoširdžiai linkime.

B. Nemeika

ADELAIDĖS SPORTO ŽINIOS

Šių metų balandžio mėn. 4 dieną 
Adelaidės lietuvių namuose įvyko 
sporto klubo " Vyčio" visuotinis - 
metinis susirinkimas.

Susirinkimą atidarė sporto klubo 
pirmininkas Romas Pocius. Pirminin
kauti buvo pakviestas Vytas Straukas, 
sekretoriauti - Balys Nemeika. Man
datų komisija sudaryta iš J. Donelos ir 
P. Andrijaičio. Po to klubo pirmininkas 
supažindino susirinkusius su metine 
klubo veikla, valdybai pareiškė nuo
širdžią padėką už aktyvų ir nuoširdų 
visų praeitų metų darbą.

Sporto klubo iždininkas pateikė 
susirinkimui finansinę praeitų metų 
apyskaitą. Apylinkės kontrolės komi
sijos aktą perskaitė susirinkimo pirmi
ninkas.

Susirinkime dalyvavo 32 klubo 
nariai, tačiau ne visi balsavo. Palygi- 
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Adelaidės sporto klubas "Vytis", du metus iš eilės laimėjęs pavyzdingiausio 
klubo taurę, praėjusios sporto šventės metu.

nūs, susirinkime dalyvhvo tik trečdalis 
narių, viso jų yra virš šimto; tačiau 
daugelis jau atsisakė nuo nario 
mokesčio mokėjimo.

Susirinkimas praėjo gana darniai, jo 
metu buvo išrinkta nauja sporto klubo 
valdyba. Pareigomis naujoji valdyba 
pasiskirstė sekančiai: pirmininkė Ire
na Petkūnaitė, sekretorė Noella 
Opulskytė, vicepirmininkas Aleksas 
Jaunutis, iždininkas Saulius Dryža, 
sporto vadovas Leo Macpanas.

Sporto klubo sekretorės adresą^;, 
131 Morgan Ave., Melrose Park, 5039.

Beje, reikia pastebėti, jog buvo 
labai gaila, kad susirinkimas pravestas 
anglų kalboje, o vyresniesiems tikrai 
būtų buvę maloniau susirinkimo metu 
girdėti lietuvių kalbą.

Edas
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A. + A. Leonui Baltrūnui

J. ir G r. Deckiai, 
Kl. Vanagienė su sūnum

mirus, skaudaus netekimo liūdesyje likusią 
žmoną Aldoną, sūnus ų* visus gimines širdingai 
užjaučiame.

S 9

A. + A. Leonui Baltrūnui
mirus, jo žmonai Aldonai, sūnums Andriui ir Petrui su šeima bei visiems 
giminėms reiškiame nuoširdžią užuojautą ir drauge liūdime.

Jūsų V. Sivickienė ir S. Čirvinskienė

Sporto veteranui ir visuomenininkui nh" t,

A. + A. Leonui Baltrūnui
mirus, jo žmonai ir sūnui reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Canberros sporto klubo " Vilkas"
valdyba ir sportininkai

A. t A. Leonui Baltrūnui
mirus, gilią užuojautą jo šeimai ir artimiesiems, o taip pat ir 
Australijos lietuvių bendruomenei, netekus aktyvaus sporto veikėjo 
reiškia ' i.

. h; Kauno. "Žalgirio" krepšininkai
.. ... ... ........’7 J. „41 ĮV-" - I " '"'l '-"—i

Gilaus liūdesio valandoje. Amžinybėn iškeliavus 
mūsų garbės nariui

A. f A. Leonui Baltrūnui
jo žmoną Aldoną, sūnus ir artimuosius giliai užjaučia ir kartu liūdi

Melbourne "Dainos sambūris"

Mielam bičiuliui

A. + A. Leonui Baltrūnui
taip staiga mirus, mylimą draugę, žmoną Aldoną su sūnumis, svainį 
Albertą čelną ir jų šeimas, visus gimines ir artimuosius '■ 
nuoširdžiausiai užjaučiame ir drauge liūdime. u

Jadvyga ir Alfonsas, 
Ginta ir Vida Viliūnai

****
Adelaidės lietuvių sporto klubo 

"Vyčio" tradicinis vardinių balius 
įvyks birželio 26 dieną Lietuvių 
namuose. Taigi jau pats laikas 
pasirūpinti stalų užsisakymu.

***
Pirmą Velykų dieną būrys 

adelaidiškių susirinko į aerouostą, kad 
išlydėtų į Lietuvą grįžtantį olimpinį 
krepšininką Romaną Brazdauskį su 
žmona Rasa, sūneliu Luku ir jau 
Australijoje gimusiu Taduku. Buvo čia 
ir ašarų, ypatingai atsisveikinant su 
"australiuku" Tadu, ir gerų palinkėji
mų. Brazdauskių šeima laimingai 
grįžo į Kauną, o Romanas jau įsijungė 
i "Žalgirio" gretas. B. N.
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VINCAS MYKOLAITIS-PUTINAS
(Minint jo 100—jį gimtadienį)

Lidija Šimkutė—Pocienė
g " ’

1993 metai Lietuvoje paskelbti 
rašytojo, mokslininko ir visuomenės 
veikėjo Vinco Mykolaičio - Putino 
metais. Sausio 6 dieną sukako 100 
metų nuo jo gimimo, o jubiliejiniai 
renginiai prasidėjo dar prieš naujuo
sius metus. Po remonto vėl atidarytas 
rašytojo muziejus, įvyko mokslinė 
konferencija "Putinas - šimtmečio 
šviesoje". Sausio 5 dieną Vilniuje, 
Dailės muziejuje, bus atidaryta paro
da "Putinas - meno kuriniuose", o 
sausio 6 dieną rašytojo gimtajame 
krašte Marijampolėje pašventintas jo 
paminklas.

Poeto Vinco Mykolaičio - Putino 
kūryba yra susilaukusi daugelio įžval
gių nagrinėjimų, daugybės straipsnių 
ir rezenzijų. Lietuvoje gyvenęs kriti
kas J. Lankutis, baigdamas savo 
didelės apimties ir išsamią studiją apie 
V. Mykolaičio - Putino kūrybą, 
pabrėžė, jog V. Mykolaitis - Putinas 
buvo asmenybė, kurio kūryba ir jos 
poveikis kultūrai dar pareikalaus 
nemažų tyrinėjimų ir ’Visapusiškai 
aprėpta tegalės būti tik iš didesnės 
laiko perspektyvos. Išeivijoje išsamiai 
išnagrinėjo V. Mykolaičio - Putino 
asmenį, jo kūrybą dr. Juozas Grinius.

Taigi, jeigu skaitome periodiką, be 
abejo, esame pastebėję, jog V. M. - 
Putinas vėl ir vėl tebeminimas vis iš 
naujų ir naujų perspektyvų. Jis buvo 
poetas, prozininkas, dramaturgas, 
literatūros istorikas ir kritikas.

Vincas Mykolaitis - Putinas visą 
gyvenimą atidžiai studijavo ir sekė 
Rytų ir Vakarų estetinę bei literatū
rinę mintį. Šis jame glūdintis lobis 
veikė ir jo pačio kūrybą bei galvbsėną/

Greta klasikinių Platono, Kanto, 
Regelio koncepcijų, rastume populia
rių šimtmečio pradžios estetikų ir 
filosofų teiginius, šalia rusų folosofo 
idealisto iškyla F. Ničės šešėlis su jo 
drastišku po visą Europą nuskardėju- 
siu šūkiu "dievas mirė", figūruoja 
teoretikų ir kūrėjų kaip Ivanovo, 
Baltrušaičio įtaka bei garsiųjų pran
cūzų Bodlero, anglų Šekspyro ir 
vokiečių kūryba, ypač Gėtės.

Gerai žinomas dabartinis Lietuvos 
kritikas Vytautas Kubilius knygoje 
"Lietuvių literatūra ir pasaulio lite
ratūros procesas" sako: "V. M. - 
Putinui taip pat buvo artimas klasiki
nis eilėraščio tipas, kaip dvasinio 
ieškojimo procesas, turįs savo įtampos 
viršūnę ir baigmės tašką, valdomas 
filosofuojančios minties ir muzikinės 
žodžio stichijos, apibrėžtos tvirtais 
kompozicijos kontūrais ir griežtai 
padalytas į atskiras žanrines formas. 
Jis gerai pažino Gėtės lyriką,. kurią 
laikė jo visos kūrybos pagrindu. Tai 
matyti iš kelių literatūrinių asociaci
jų ir parafrazių"

Nežiūrint jo intelektualinio darbo, 
jo įgimtas pašaukimas bei sugebėjimas 
giliai ir nuosekliai mąstyti atsispindi 
jo kūryboje, bet poezijos plotmėje jis 
leidžia emocionaliajai savo pusei 
dažnai viršauti.

1911 metais dar būdamas seminari
joje Vincas Mykolaitis savo pirmuosius 
eilėraščius išspausdino Putino slapy
vardžiu. Jis pradėjo iškilti kai Mairo
nio poetinis talentas jau buvo ėmęs 
silpti. 1912 metais, rašydamas laišką 
draugui, jis prasitarė: "Žinau, kad 
mano gyvenimas bus nuolatinė kova ir 
kančia. Aš netikiu į laimę. Kovos ir 
kančios nebijau. Bijau tik dviejų 
dalykų: 1. netekti jėgų ir kristi į 
šlykštų gyvenimo purvyną, kaip dau

gelis kitų; 2. sužeisti kitų, ypač mane 
mylinčių, širdis.

Šį pirmąjį jo jaunystės periodo 
eilėraštį "Disonansai" (1914 m.) 
galima pavadinti neoromantiniu:

Dieve, kad niekas manęs nemylėtų 
Būt man lengviau.
Vienas keliauti taku nužiūrėtu 
Aš nebijau.

Jis tęsė studijas Petrapilyje ir 
Freiburge, Šveicarijoje. Miunchene 
besiruošdamas profesūrai .(1922 -

1923) susipažino su Baliu Sruoga, 
kuris kaip tik ir pakreipė jaunojo 
poeto talentą .estecistine kryptimi, 
pasireiškusią kiek vėliau. Vėl tam 
pačiam draugui Putinas rašė: " K artais 
ateina beprotiška mintis: visą sutram- 
dyt, sumindžiot, dūmais paleisti - ir iš 
naujo pradėti - vien savo sielos balso 
klausant".

Antrasis jo kūrybos periodas, prasi
dėjęs apie 1918 metus susietas su 
studijomis Šveicarijoje ir pažintis su 
Emilija Kvedaraite bei pasitraukimas 
iš teologijos - filosofijos fakulteto, 
profesūros, dažnai yra vadinamas 
maišto perkalu. v

i rl •
Bet šitai jau gęsta rausvi pažarai, 
į savo lizdus nuplasnojo arai, - 
Ir mes, vė'liavom ir žiedais nešini, 
Ant temstančio kelio palikom vieni. 
Nutilo mūs giesmės ir veidas išblanko, 
ir vėliavos blaškos ilstančioj rankoj, 
O sutemų’šiurpo pagautoje širdyje 
Vėl išgąsties kraupus spėjimai atgyja. 
(’ Ant temetančio tako", 1922 m.)

Perėjęs į humanitarinių mokslų 
fakultetą, po kelių metų (1935) 
Putinas susituokė Latvijoje, slapta 
priimdamas civilinę metrikaciją. Vys
kupijos tribunolas 1936 metais jį už tai 
ekskomunikavo.

Vėliau sekė neoromantinė - simbo
listinė Putino kūrybos aukštuma, kur į 
pasaulį jis žvelgė lyg tarp dviejų 
aušrų.
Priimki gi mano brangus rūpintojėli, 
Prie lygaus kelio šiąnakt padūmoti, - 
O kad aukštam danguj tos šviesios 

19J9’ žvaigždės 
Taip spindi, net graudu, dievuli mano.

8 in( "■Rūpintojėlis", 1926 m.)

Vieniems tu didvyrių palaiminta 
Žemė, 

Kitiem - tu nykštukų varginga 
tėvynė, 

O man tu - kaip motina, laukianti 
kryžkelėj 

Su meile, paguoda, globa ir nakvyne.

Ir paskutinis posmas:

Paskui aš nueičiau, kaip daugel nuėjo, 
T gBd«W*fiW šeŠėlių*iFšė]iais.
Bet aušrą ir rytmečio varpą išgirdęs, 
Žinosiu, kad tu buvai mirus, o kėleis.

("Lietuva", 1934 m.)
Ak, dar daug aš patirti norėčiau 
Apie žmogų, ir meilę, ir būtį - 
Ir tą visą be melo sudėčiau 
į eilėraštį mažą, trumputį.

C Poetika 1939* ) 
1929. - 1944 metų laikotarpis 

žinomas kaip klasikinio realizmo 
laikotarpis. Kaip atkritęs nuo bažny
čios, Putmas sovietinės okupacijos 
pradžioje komunistams atrodė idėjiš
kai priimtinas. Tačiau, jis pats, 
atrodo, kentėjo kartu su didžiąją 
Lietuvos dauguma lyg dvasios kalėji
me. Eilėraštyje " R audonspalvės lieps
nos", datuotame 1941 m., prisiminda

mas sovietinės okupacijos metines 
Lietuvoje, eilėraštyje "Birželio 15" 
Putinas ragino lietuvį prisisegti gedulo 
spalvą. Nors dėl tų eilėraščių jis 
nebuvo pasodintas į kalėjimą,. tačiau 
jam grėsė tokia galimybė, ji bet kada 
galėjo būti nukreipta į tų eilučių 
autorių.

Tarybinei valdžiai atėjus, anot 
Griniaus, nieko jis žymesnio neparašė, 
įdomu tai, kad jis vis dėlto daug savo 
eilėraščių paskyrė režimo galiūnui, 
nors, be abejonės didelė jų dalis, 
greičiausiai, buvo partijos užsakyti.

Tačiau, pasirodo, per nacių okupa
ciją jis bandė paskelbti " Rūsčių 
dienų" rinkini, o ten "Liaudies dainoj" 
buvo pasakęs:
Dejuoja vergovėj visi vargo žmonės 
Paskendę skurde ir nelaimėj karčioj 
Lygybės, brolybės ir laisvės svajonės 
Išnyko žiaurioj bolševikų valdžioj.

Jie negirdi -
Tie, kurie girdėt, privalo.
Jie nemato -
Tie, kurie matyt turėtų
Jiems nebėr viršuj dangaus 

žvaigždėto,
Ir nebėr šioj žemėj idealo.

("Jie negirdi", 1942 m.)

Kol krutinėję oro nestinga, 
Aš su saule pakilt išdrįsau, 
Bet dabar jau širdis abejinga: 
Pailsau, pailsau, pailsau.

("Pailsau", 1943 m.)
Sunku žinoti ką jis galvojo. Po to 

parašė apsčiai pataikaujančių eilė
raščių tarybinei valdžiai, kaip "Di
džiojo spalio vaizdai” (1946), "Tary
binių tautų šeimai" (1946), "Pirmoji 
gegužės" (1952), "Kantata tarybų 
Lietuvos dešimtmečiui" (1950). Čia 
nestinga nei "Stalino veido šviesaus", 
nei "Lenino vėliavos".
4 Štai keletas ištraukų iš jo kalbų, 

kurios mus stebina, nors, antra vertus, 
jas galima suprasti dviprasmiškai ir 
būtina nepamiršti to laikotarpio 
reikalavimų. Štai taip jis kalbėjo 
visuotiniame tarybinių lietuvių rašy
tojų susirinkime 1954 metais:

"Visasąjunginės komunistų partijos 
(bolševikų) CK nutarimas dėl Žurnalų 
"Leningrad" ir "Zvezda" davė progos 
pasireikšti labai plačiam ir gyvam 
kritikos ir savikritikos sąjūdžiui, kuris 
sujudino visą Tarybų Sąjungos litera
tūrinį gyvenimą. Šitas sąjūdis apvalė 
nuo karo metais susiplakusių nuosėdų 
sveikus tarybinės literatūros pagrin
dus. Tas sąjūdis, man atrodo, iškėlė 
tris vedamąsias tarybinės literatūros 
gaires: pirma, literatūra turi turėti 
realią tikrovės atramą; antra, ji turi 
būti aktuali, eiti kartu su gyvenimu; ir 
trečia, ji turi vengti nesveiko indivi
dualizmo, defektinių nuotaikų, ab
straktaus estetizmo ir bergždžio 
formalizmo.

Sąjūdžio metu pasakytose kalbose 
bei diskusijose buvo plačiai visa tai 
motyvuota ir įrodyta gyvais pavyz
džiais.

Vis dėlto minėtieji nutarimai bei 
juos lydinčios direktyvos skeptiškai 
nusiteikusių žmonių galvose sukėlė iš 
dalies gal ir nuoširdžių, bet daugumo
je apsimetėliškų nuogąstavimų: esą 
dabar jau literatūrai užmautas api
nasris, kad jos kūrybiniams polėkiams 
padarytas galas.

Jei šitokie nuogąstavimai ir būtų 
kiek suprantami tokiose literatūrose, 
kur estetizmas bei formalizmas turi 
gilias šaknis, tai musų, lietuvių, 
literatūroj anos trys vedamosios 
gairės neturėtų baidyti nė vieno geros 
valios rašytojo nei skaitytojo.

Visa mūsų literatūros raida rodo, 
kad geriausi ir patvariausi mūsų 
literatūros kūriniai yra susiję su

V. MYKOLAITIS - PUTINAS.

gyventa tikrove, buvo savo metu 
aktualūs ir dabar dar tebėra įdomūs 
kaip tik dėl savo būtojo aktualumo, ne 
dėl formalinio įmantrumo. Toks Done
laitis, Strazdas, Valančius, Baranaus
kas, Maironis, Vaižgantas, o juo labiau 
Salomėja Neris ir Liudas Gira.

Svetimų įtakų ir miesčioniškos 
aplinkos pagimdytas musų formaliz
mas bei defetistinis individualizmas 
mumyse nėra nei platus, nei gilus.

Vadinasi, mes turime sveikas lite- 
raturines tradicijas, tik telieka jas 
perkelti į naują tarybinę plotmę. Bet 
čia ir prasideda sunkenybės. Ir anie 
skeptiški nuogąstavimai dėl literatū
rai maunamo apinasrio reiškia ne tiek 
literatūros suaktualinimo bei suakty
vinimo baimę, kiek būtent tarybinio 
socialistinio suaktualinimo bei suak
tyvinimo nenorą.

Aiškus dalykas, kad mums, o 
pirmiausia man pačiam, reikia persi
orientuoti taip, kad dabar tarybinės 
komunistinės santvarkos atrama ir jos 
aktualieji reikalai mūsų nevaržytų, 
kaip iki šiol nevaržė buržuazinės 
kapitalitinės santvarkos reikalai. Bet 
literatas, ypač poetas, šitaip persi
orientuoti sugebės tik tuomet, jei jis 
savo idėjų pasauly įvykdys tokią pat 
revoliuciją, kokią įvykdė Rusijos 
darbo žmonės 1917 m. spalio mėnesį.

Mes turime įsigyti naują pasaulė
žiūrą. Be to nieko nebus, nes kūryba 
galų gale gyvybingumo syvų traukia 
tik iŠ pasaulėžiūros. Galim mes 
pritarti vyriausybės politikai, galim 
net įsijungti į atstatomąjį darbą, galim 
pagaliau, pasisavinę pakankamą idėji
nio bagažo kiekį, aiškinti ar literatū
rą, ar istoriją marksizmo šviesoje, bet 
pakankamos stiprios atramos kūrybai 
dar neturėsime. Reikia nuoširdaus ir 
gilaus įsitikinimo, kad čia, o ne kur 
kitur yra tiesa, kad tokia, o ne kitokia 
linkme eina visatos ir žmonijos raida.

Nelengva tai padaryti. Ypač tiems 
iš musų, kurie senąją pasaulėžiūrą 
susikūrėm vidaus kovomis ir sielvar
tais. Be vis dėlto galima. Jau pats tas 
įsijungimas į darbą ir reikalingų žinių 
įsigijimas yra pirmas žingsnis persi
orientavimo ir pasaulėžiūros kūrimo 
kely. Smerkti, kas smerktina, daryti, 
kas darytina šiuo momentu. Toliau, 
nevengti kritiškai persvarstyti bei 
panagrinėti tas vertybes, kurios mums 
buvo ypač brangios. Seks įsigilinimas į 
gyvenimo raidą, į save, į pačius 
pagrindinius musų buities principus. 
Visa tai vyks ne be kovos, draugai, bet 
ta pati kova bus mūsų kūrybos ir 
medžiaga, ir skatinamoji galia.

Norėčiau dar porą žodžių pasakyti 
apie save. Tamstos mano kūrybą, 
mano raštus, tikiuosi, šiek tiek 
pažįstate, ir nėra man reikalo apie 
juos kalbėti. Tik pasakysiu tiek, kad 
man pačiam ta visa mano kūryba davė
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daugiau rūpesčio ir sielvarto negu 
pasitenkinimo ir džiaugsmo. Aš štai, 
kone baigdamas savo gyvenimą, 
jaučiuosi iš tiesų- nieko tikrai gero 
mūsų literatūrai ir mūsų tautai 
nedavęs. Aš net ir savo paties kūrybos 
aplinkybių bei sąlygų nesu tinkamai 
sutvarkęs. Tiesa, pavyko man išsiva
duoti iš ankštų luominių varžtų, bet 
nepavyko išsivaduoti iš pedagoginio 
darbo varžtų, kuriuose baigiu naikinti 
ir šiaip negausias savo kūrybines 
jėgas. >■ / -

1940 - 1941 metais atrodė, kažkas 
tarsi nušvito, tarsi paaiškėjo. Bet štai 
karo pradžioje ar tai dėl menko mano 
politinio susiorįentavimo, ar tai dėl 
klaidinančių sugestijų ir nuotaikų 
įvyko'taip, kad parašiau, prisipažįstu 
čionai atvirai, visiškai reakcinių 
eilėraščių. Nedaugiausia jų buvo, ne 
daugiau kaip 10, gal ir tiek'nėra buvę' 
Jie yra paskelbti, tamstoms taf ne 
paslaptis. Laimė, okupaciniame gyve 
nime greit prasiblaiviau ir susiorien
tavau.^.)

Visa mūsų šalies literatūrinė ir 
partinė spauda mirga šūkiais, skati
nančiais kelti idėjinį ir meninį meno 
kūrinių lygį. Tegu šie šūkiai nepasilie
ka tuščiais žodžiais. Neapsipraskime 
su jais, bet įsigilinkime į jų prasmę ir 
pasekime ja.(...)

Man rupi, kad mes rašytume 
veikalus, kurie giliau, visapusiškiau 
paliestų skaitytojų ne tik protą, bet ir 
širdį, jausmus ir vaizduotę, auklėtų 
geriausius, kilniausius žmogiškosios 
prigimties elementus ir polinkius. Tik 
tokiais kūriniais mes prisidėsime prie 
auklėjimo žmogaus, kuris realizuos, 
įgyvendins gražiausią ir kilniausią 
žmonijos troškimą - komunistinę 
santvarką.

Mano paties gyvenimo ir literatūri
nio darbo kelias buvo ilgas, painus ir 
vingiuotas. Šiandien aš džiaugiuosi, 
kad gyvenimo raida išvedė mane į 
teisingą, vaisingą realizmo kelią. Aš 
esu dėkingas Partijai ir Vyriausybei, 
kad įgalino mane savo gyvenimo 
pabaigoj atsidėti daugiau literatūrai 
ir, galimas daiktas, įvykdyti paskutinį 
ir plačiausią savo sumanymą. Tas 
sumanymas yra drąsus ir ambicingas. 
Aš noriu pastatyti literatūrinį pamin
klą savo liaudžiai, kurios aš esu sūnūs, 
už jos kančias, už jos herojišką ilgų 
amžių kovą su priespauda, už jos 
nepalaužiamą galią kovoti ir ištesėti -
tvirčiausią jos laimėjimų pagrindą. 
Liaudis, draugai, jos buitis, jos 
troškimai, jos menas - štai neišsen
kantis mūsų kūrybos šaltinis ir 
veiksmingiausias paskatinimas".

Lietuvoje 1959 metais išleistame 
poezijos rinkinio įvade Putinas pabrė
žė, kad savo ankstyvuosiuose eilėraš
čiuose jis nebandė nei kurti pažangiai, 
nei derinti su dąbartinėmis savo 
pažiūromis. Toliau jis sako: "Varty
damas šį eilėraščių rinkinį, skaitytojas 
pastebės, kad mano poezijoje lyrinio 
herojaus kelias buvo sudėtingas ir 
vingiuotas. Tačiau kokie bebūtų buvę 
jo išgyvenimai, jie yra kilę iš 
aukštesniųjų gyvenimo vertybių bei 
kūrybos polėkių pasiilgusios širdies". 
Tačiau 1961 metais poetine kalba jis 
išsakė:

Šalini
Nemėgstu išglebimo,
Nemėgstu stuburo lankstaus! 
Ir nuo kiekvieno palaižūno 
Abuoja panieka dangstaus.

O pats esu toje pagairėj 
Kaip vėjo blaškomas žilvitis.

"Mūsų Pastogė" Nr.19 1993.05.10 psi

Ak, kaip sunku palaužti širdį - 
Čia vėl maištauti, • čia lankstytis.

Ir aš savęs nebekenčiu
Kaip to niekingo palaižūno
Bet, būk man, drauge,'atlaidus - j 
Many du nuožmūs priešai tuno.

Nuo 1955 m. Putinas pradėjo 
sugrįžti prie tokios lyrikos kokia ji 
buvo brandžiosios jaunystės metais. 
Šis periodas dažnai vadinamas kaip 
išsivadavimo laikotarpis.

Grinius savo knygoje sako, kad 
Putinas, "tai absoliutus atvirumas 
tiesai". Kiekvienas žingsnis perkamas 
kentėjimų, abejonių, kraštutinių dva
sinių galių įtampos kaina. Norėčiau 
pilnai sutikti su tokia nuomone. Gal 
per dažnai norėdami idealizuoti 
asmenį, nustojame objektyvumo. Puti
no asmenybės apraiškos ryškiausios ir 
akivaizdžiausios jo kūrybos pasaulyje.

■ .Žmogaus sudėtingumo pilnybę išreiš
kia ir visa Putino lyrika, ypač vėlyvoji. 
Ir čia, kaip nuolat grįžtantis motyvas, 
skamba žmogaus vertės teigimas.

Nors putininkiškasis santykis su 
žmogumi gal niekur neatsiskleidžia 
taip atvirai ir betarpiškai, kaip jo 
atšiininimuoše. Ten jis rašo: "Žmogus 
yra labai sudėtingas įvairių kompo 
nėntų padarinys. Sudėtingas ir nepa
stovus. Žmogaus sielos gelmėse esama 
ir prieštaringų jo kasdieninei būčiai 
pradų, kurie kitokiomis sąlygomis 
butų galėję jo gyvenimą nušviesti 
kitokiomis spalvomis". Žinome, kad 
pasaulio paslaptis glūdi anapus. Žmo
gus savo prigimtimi, įvairiausiais 
būdais bando užmegzti kažkokį ryšį su 
ta paslaptimi, kurios nepajėgiame 
pilnai suvokti. Apgraibomis ieškome 
būdų lai musų dvasinis kūrybinis 
impulsas - išreikšti tą paslaptį ir save. 
Tai menininko prigimtis ar paskirtis.

Atėjęs žmogus į pasaulį nešasi 
savyje talentą, kurį jis gali įvairiau-' 
siais budais išvystyti - vienas iš tų< 
būdų yra žodis - poezijos žodis. Iš 
Putino poezijos ir kitų jo kūrinių 
matome, kaip paskirai ir savitai 
poetas pajėgia išreikšti save ir visatą
- tą gyvenimo stebuklą, susidedantį iš 
džiaugsmo, skausmo, kaltės jausmo, 
praradimo, įžvalgos,, patirties ,jr 
žodžio magijos ateinančios iš 
Žmogaus gelmių ar aukštesnės galios
- vadinamos inspiracija. Tą žodžio 
magiją ypatingai rodo jo "Vivos 
Plango" ir "Mortuos Voco" eilėraš
čiuose.

Nuo jus burnų nuodingo kvapo 
Vaiduokliai keliasi iš kapo. 
Klaikiam šios žemės pragare 
Jus trypiat sėklą nemarią 
Ir žydit apgauliais žiedais.
Ir nokstat dvokiančiais nuodais, 
Tvaiku to melo ir žabangų. 
Vivos plango.

Negrįšiu jau nė aš į saulės dieną 
Iš tos juodos nakties, 
Tik pakelėj pro varpučio velėną 
Gal ranką kas išties
Ir tars: Eiva drauge į gilumą 
į didžią šventą tylumą,
Kur ašarų nebus, nei veido juoko. 
Mortuos voco.

Putino poezijoje randame labai 
daug priešingybių. Tai ir yra žmogaus 
integrali dalis - iššaukianti žodžių 
įtampą - kūno virpesį. Jis atskleidžia 
žmogų jo didybėje ir menkume, 
laisvume ir sukaustyme, nežinioje ir 
instinkto nuojautoje. Tas amžinas 
kryželio stovis. Jo eilės dažnai dvelkia 
liūdesiu ir rezignacija. Susimąstymas. 
"Aš žiūriu ir klausaus nurimęs ir 
tylįs". V. Mykolaičio Putino įnašas į 
šio amžiaus dvasinių vertybių lobyną 
.6 _ ___

itin žymus ir vertingas. " Aš noriu likti i - 
ištikimas žmogui / Ir sau pačiam". Į 
Taip jis nusako pagrindinį savo 
gyvenimo principą. Ar tai jam visada v * 
pavyksta, tegul skaitytojas sprendžia. 
Svarbiausiai yra skaityti ir skaityti - ;
ir tik po ilgo ir giliaus pasišventimo ’ 
pajėgsime suvokti bent dalį tos 
išsakytos ir neišsakytos paslapties - ' 
Vinco Mykolaičio Putino poetinės 
kalbos.

Baigsiu 1961 metais-parašyto eilė- - . 
raščio "Somnabūlas" posmu. '■ P"1^ ° I

- iu • -virrfL -i I
— Aš einu šviesiu keliu g I
ieškoti tos, kurią myliu. i |
Aš einu į kitą šalį, ..-i |
Šalį, saulėtą ir šviesią,
Ten, kur mudu busim dviese.' j
Ten, kur savo vientulystėj 
Rasiu meilę ir draugystę. |
Aš einu į žydrą laisvę. O j
Neįspėjamas, bevardisp uvue scuaJ 
Kurcdvasia'Xt! paukštis) nardys-'1 u 
Žydrame padangių-ruime,' m -b 
Kur juodi sparnai nakties 
Saulės veido neužlies.: 
Aš einu į aukštą sritį,

.4

Kur pasauliai nematyti 
Nusidrieks po mano kojų. 
Jų ilgiuosi, juos svajoju.

Ten iš tų skliautų žvaigždėtų--------- 7---------------—
Mūs daina džiugiai skambėtų (Paskaita, skaityta kovo 27 d.
Šitą šviesų, giedrą rytąja-. . r Adelaidėje suruoštame Putino minėji-.
Dauno - iyba ^lingOTitapnoL ■) me)

DEATH AND LIFE ■
The body is doomed to decay jIl‘
When burned in an earthly grave, ?
Or it is changed into a handful of ashes when cremated.
But the soul - the spirit of God Almighty
Endures forever. Ament - A. C. ■

A.T A. LEONAS BALTRŪNAS
Mire 20.IV. 1993
Laidotuvių diena 26.IV. 1993

Brangus Broli Kristuje! “ 1 ‘ .....
Nelemta tau buvo užmigti tėvynėj.
Kūnas jau neužilgo pavirs pelenais.
Tegul ši saujelė tėviškės smėlio ‘ *
Tampa suvienyta su jais.
Lieku nuliūdusi tavo sesuo Kristuje, 

Apolionija
Giliausią užuojautą reiškiu Mirusiojo Mieliesiems: Žmonai, sūnums
ir anūkams. 1 .
Ir vietoj gėlių Jam, čia aukoju $ 50 įMūsų Pastogei“ paremti

, A. Czelna

A tikos
1 .

Pažaislio vienuolynui aukojo:
100 dolerių - B. Radzevičius iš 
Sydnėjaus;
20 dolerių - R. Patašienė iš 
Charnwood, ACT.

Nuoširdžiai dėkojame Pažaislio vie
nuolyno seselių Kazimieriečių vardu.

Z. Žvirblienė
$ $

Prelato Petro Butkaus, MBE iaiao 
tuvių Mišiose vietoje gėlių Telšių 
kunigų seminarijai aukojo:
po 100 dolerių - Tautos fondo 
atstovybė Australijoje, per A. Krami - 
lių, NSW parlamentaras Hon. Bryan 
Vaughan, MLC, J. Jenčius;
po 50 dolerių - R. R. Špokas, kun. A. 
Savickis, A. ir P. Laurinaičiai, J. ir V. 
Šliteriai;
po 30 dolerių - J. Grybų šeima, J. 
Burokienė, E. ir I. Jonaičiai,. K; 
Ščitnickienė; f . ■

po 20 dolerių - A. Giniūnas, J. ir M. 
Paltanavičiai, A. Laukaitienė, A. ir J. 
Pranckūnai, A. ir N. Chan, A.

I Dičiūnas, A. Lingė, 1. Daniškevičienė, 
Laima Drower, A. ir P. Pečiuliai, Z. ir 
P. Andriukaičiai, V. Baltutis, J. 
Zakarauskienė, J. Vaičius, V. Pata

OAINA BERNOTIENĖ. MIRŠTAN
TIS MIŠKAS. 1993
Lietuvių (Sienų meno’ parodoje šis 
paveikslas laimėjo aukščiausio pagy
rimo pažymėjimą.

> 'H imiiiniiiiiiiiiiniimiiininimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;

Lingorita - čiūto - rėjo 
Ir nuėjo, ir nuėjo, 
Ir nuėjo -

šius, J. Venclovienė, J. ir A. Milašai; 
po 10 dolerių B. Sidarienė, B. 
Barkus, V. Stanevičienė',' B. Kondrac- 
kienė, B. Nagulevičienė, E. ir J.

Bacilai, C. Protienė, P. Kušieikienė, A. 
Pauiiukonienė, V. Račiūnas, P. Būro 
kas, A. Žilys, J. Mickienė, A. 
Stasiunaitienė, K. ir D. Ankai, V. 
Jonušys, O. Lėverienė, P. Daukienė, J. 
Kušleika, M. Kavaliauskienė, V. 
Simanavičienė, A. ir J. Šidlauskai, K. 
ir L. Protai, K. Lokienė, J. červinas; 
po 5 dolerius - O. Kapočienė, L. 
Kramilienė, E. Lašaitis, P. Dapkienė, 
S. Basiulienė, B. Ropienė, K. Ridikie- 

-nė, J. Skuodas, K. Bačiuiienė, O.
Meiliūnienė.

Nemakščių bažnyčios statybai au
kojo:
50 dolerių - J. Jenčius;
po 30 dolerių - V. ir A. Jakštai, D. ir 
E. Bartkevičiai;
po 20 dolerių - A. Stasiunaitienė, R. 
Šarkauškienė, V. Juzėnienė;
15 dolerių V. Narušienė;
po .10 doierių - J. Koiiavas, J. 
Černiauskas. ,

Viso suaukota 1.525 dolerių. Dėko
jame už nevystančias aukas šia liūdna 
proga.

Antanas Kramiiius 
Testamento vykdytojų vardu
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MUSŲ MIRUSIEJI
SUDIEU DR. RŪTAI KAVALIAUSKAITEI

Skaudžiai vaikai pergyvena tėvų 
mirti, bet daug skaudžiau tėvai turi 
išgyventi savo vaikų netektį. Tačiau 
likimas nepermaldaujamas, dažnai 
neracionalus ir mes negalime nei 
protestuoti, nei ginčytis. Esame 
priversti priimti likimo sprendimą, kad 
ir kaip jis mums beatrodytų absurdiš
kas ar nepriimtinas.

Balandžio 21 dieną Sydnėjaus 
lietuvių bendruomenę sukrėtė žinia 
apie dr. Rūtos Kavaliauskaitės mirtį. 
Rūtos motinai,, gerbiamai p. Onai 
Kavaliauskienei, teko palaidoti vie
nintelę savo dukrą.

Rūta gimė 1935 metais muziko 
Kazimiero ir mokytojos Onos Kava
liauskų šeimoje Klaipėdoje. Nuo 
vaikystės ji gyveno apsupta muzikos ir 
dainų. 1939 m. vokiečiams okupavus 
Klaipėdos kraštą, Kavaliauskų šeima 
persikėlė į Lietuvą. Pabuvojus keliuo
se miestuose, jie galiausiai apsigyveno 
Marijampolėje. Tačiau ir čia šaknis 
giliau įleisti neteko - 1944 metais su 
didžiąja pabėgėlių banga pasitraukė į 
Vokietiją. Ilgiausiai gyveno Uchtės 
pabėgėlių stovykloje, kur Rūta pra
dėjo lankyti gimnaziją. 1949 metais 
emigravo į Australiją. Kol tėvai atliko 
privalomo darbo sutartį, Rūta buvo 
išsiųsta į Beechworth, kur apsigyveno 
vienuolių bendrabutyje, lankė katali
kų gimnaziją. Po to prisijungė prie 
tėvų, tuo metu jau gyvenusių Sydnė
juje ir nusprendė studijuoti mediciną 
Sydnėjaus universitete. Savo prigim
timi Rūta Kavaliauskaitė buvo linkusi 
į meną, muziką. Tačiau noras būti 
savarankiška nulėmė jos pasirinkimą 
praktiškoms studijoms. Studijų kelyje 
kartais, atrodydavo, kad ji suabejoda
vo savo pasirinkimu ir studijas 
nutraukdavo, bet 1969 metais baigė

universitetą ir netrukus ėmėsi gydy
tojos praktikos Hornsby priemiestyje. 
1982 metais ištekėjo už kolegos dr. 
Gray, tačiau vedybos po poros metų 
iširo.

Su Rūta man teko artimiau ben
drauti, kelis sezonus važinėjant į 
operą ir koncertus bei jai ruošiant 
muzikines programas. Iš savo patirties 
galėčiau pasakyti, kad Rūta turėjo 
idealistinę gyvenimo sampratą, tvirtai 
laikėsi tradicijų, domėjosi ir aktyviai 
reiškėsi lietuviškuose kultūriniuose, 
istoriniuose ir visuomeniniuose klausi
muose. Jos kultūrinė veikla pasireiškė 
radijo programų ruošimu ir reprezen- 
tavimu australų radijo stotyse, kurių 
tema buvo muzika, istorija bei kultūra 
platesne. prasme. Meilė muzikai ir 
dainai ją viliojo dainuoti, jos tėvelio 
Kazimiero Kavaliausko vadovaujama
me, chore, o taip pat Sydnėjaus operos 
rūmuose, kur ji buvo nuolatine operų 
ir koncertų lankytoja bei globėja 
(patron). Kiek žinau, Rūta Kava
liauskaitė buvo vienintelė iš lietuvių 
bendruomenės, aktyviai rėmusi aus
tralų operos spektaklius. Turėjo Rūta 
ir vizualinių gabumų, apie septynias
dešimtuosius metus ji laimėjo Captive 
Nations?; meno';konkursą, sukurdama 
tos organizacijos ženkliuką.

Jos visuomeninė vėlkla pasireiškė 
dar gimnazijoje, kur ji priklausė 
ateitininkų i organizacijai. Sydnėjuje 
apie dešimt metų ji buvo Katalikų 
kultūros draugijos vicepirmininkė, 
taip pat priklausė Sydnėjaus lietuvių 
gydytojų draugijai ir paskutinius 
dešimt metų buvo šios draugijos 
sekretore ir iždininke. Porą metų 
Rūta dirbo Sydnėjaus lietuvių apylin
kės valdyboje. Dėl profesinių ir 
vėliau, ištikus eismo nelaimei, dėl 
sveikatos priežasčių jos veikla buvo 
daugiau spontaniška, nevientisa, ta
čiau tęsiamumas išsilaikė,

Paskutinius šešerius metus, man 
studijuojant Hobarto universitete, 
mūsų ryšiai nutrūko ir jos nepažinojau 
nei pasiligojusios, nei nelaimingos. 
Mano atsiminimuose Rūta liko šviesi, 
jautri ir entuziastinga asmenybė, kuri 
sielojosi lietuviškai rūpesčiais, dirbo 
garsindama Lietuvos vardą ir taip 
giliai išgyveno muziką... Jos netektis - 
visos Sydnėjaus lietinių bendruome
nės netektis. * ’

Dr. Rūta Kavaliauskaitė mirė 
staiga, savo namuose, giliame skaus
me palikusi vienišą motiną ir liūdin
čius draugus bei bendradarbius.

Genovaitė Kazokienė

PADĖKA
Australijos lietuvių bendruomenės Spaudos sąjunga iš a.a. prelato 

PETRO BUTKAUS paskutinės valios vykdytojų gavo 250 dolerių, 
kuriuos velionis savo testamentu buvė'‘įlaskyręs"Mušų Pastogei" 
paremti. -t'

Priimdami jiems skirtą palikimo dalį, "Mūsų Pastogės" leidėjai 
prisimena a.a. prelatą PETRĄ BUTKŲ su pagarba ir dėkingumu.

,IN MEMORIAM
Pranešame draugams ir pažįstamiems, kad balandžio mėn. 30 d. 

Gold Coast ligoninėje mirė

A. + A. 1NŽ.PETRAS PETRAITIS. .
Requiem mišios "atlaikytos gegužės mėn., 4 d., 1,30 vai. katalikų 

bažnyčioje Simbai St., Runaway Bay.
Po to velionis šeimos palydėtas į Allambe Gardens krematoriumą 

Nerang.
Ilsėkis riAnybėje.

Žmona Vlada, sūnus Jonas, Arūnas 
ir jų šeimos

A.+A. PRELATUI PETRUI BUTKUI ,MBE
mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą jo giminėms Lietuvoje ir 
artimiesiems Sydnėjuje.

Angelė Dirginčienė ir Antanas Brankas

Žymiam Australijos lietuvių sporto veteranui

A. t A. Leonui Baltrūnui
minis, jo šeimą ir artimuosius Australijoje ir tėvynėje nuoširdžiai 
užjaučia

Sydnėjaus lietuvių sporto klubo
"Kovo" valdyba ir sportininkai

A. + A. Ievai Mauragienęi
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame sūnui Aleksandrui Mauragiui, 
anūkams, proanūkiams ir visiems giminėms. .. ,,

E. B Ii okie nė,
T. ir B. Vingiliai

Ilgamečiu! choristui ir garbės nariui

A. t A. Juozui Petrašiūnui
mirus, mūsų choristę Janę, sūnus ir artimuosius skausmo valandoje 
giliai užjaučia ir kartu liūdi

Melbourne "Dainos sambūris”

A. t A. Alfonsui Adomėnui
i■ ■■■ ,

mirus, širdingą užuojautą reiškiame dukroms Ritai ir Daliai, sūnui
Linui, anūkams ir artimiesiems.

Tamara ir Benius Vingiliai

A.A. PETRUI PETRAIČIUI
’ ... • -Ji?

mirus, jo žmonai Vladai, sūnums Jonui ir Arūnui bei jų šeimoms 
i reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.
□ Gold Coast lietuviai

Musų mielam draugui

A.A. PETRUI PETRAIČIUI
po ilgos ir sunkios ligos atsiskyrus su šiuo pasauliu, žmonai Vladai, 
sūnums ir jų šeimoms reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

J L >'>’•> ' Gold Coast lietuvių moterų draugija

A.A. PETRUI PETRAIČIUI
iškeliavus Amžinybėn, žmonai Vladai, sūnums ir jų šeimoms reiškiame 
gilią užuojautą ir kartii liūdime.

Napoleonas ir Elenutė Volkai,
Genovaitė ir Vincas Bakaičiai

A. + A. Leonui Baltrūnui
iškeliavus Amžinybėn, nuoširdžią užuojautą reiškiame žmonai Aldonai 
ir sūnums. Mes liūdime kartu su Jumis.

Napoleonas ir Elenutė Volkai,
Vincas ir Genovaitė Bakaičiai

> ■ « . ■

A. + A. An gelei Tamošiūnienei
mirus, jos sūnui Jonui, anūkėms Ritai ir Angelei su šeimomis reiškiame 
nuoširdžiausią užuojautą.

Izabelė Daniškeyičienė su šeima
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Šių metų gegužės mėn. 22 dieną, 7 vai. vakaro Melbourne lietuvių 
namuose įvyks Melboumo "Dainos sambūrio"

KAUKIŲ BALIUS
Baliaus metu gros jaunimo orkestras "Dabar", lauks dviejų 

patiekalų vakarienė, turtinga loterija ir programa.
Bilieto kaina 20 dolerių. Stalus užsisakyti galima pas Reginą 

Umbražiūnienę tel. 841 8133 ir pas Vincą Lazauską tel. 889 2726.

CANBERROJE
PRANEŠIMAS

Canberros lietuvių sporto klubo 
"Vilkas" valdyba praneša, kad birže
lio 6 dieną (sekmadienį), 3 vai. po 
pietų Lietuvių klube šaukiamas vi
suotinis sportininkų susirinkimas, ku
riame bus aptariami ateities sporto 
klubo veiklos planai. Visi sportininkai, 
rėmėjai ir prijaučiantieji prašomi 
gausiai dalyvauti.

Canberros sporto klubo 
"Vilkas" valdyba

SYDNĖJUJE
PRANEŠIMAI

A.a. prelato Petro Butkaus atsi
sveikinimo pamaldų nuotraukas gali
ma gauti pas A. Burneikį sekmadie
niais prieš šv. Mišias Lidcombėje, o po 
Mišių - Lietuvių klube.

Sfc Sfc Sfe

Gegužės mėn. 16 d. (sekamdienį), 2 
vai. po pietų Sydnėjaus moterų 
socialinės globos draugija kviečia

į kultūrinę

POPIETĘ - PASKAITĄ
Paskaita įvyks Lietuvių namuose 

Bankstowne, skaitys ją dr. A. Maura- 
gis.

Po paskaitos vaišinsimės kava ir 
pyragaičiais.

Sydnėjaus lietuvių moterų 
socialinės globos draugija

GINTARO PAPUOŠALAI

Didžiausia gintaro kolekcija 
Australijoje, importuota tiesiog iš 

mūsų dirbtuvės Lenkijoje

AMADEUS JEWELER Y 
3rd Floor, Rm. 8,250Pitt St., Sydney. 
Tel 261 6715, Fax 261 5718 
Atdara nuo 10.00 vai. r. iki 2.00 p. p.

IEŠKO DARHQ
Lietuvaitė ieško darbo Sydnėjuje. 

Gali skalbti, prižiūrėti vaikus ir atlikti 
kitus namų ruošos darbus. Kalba 
angliškai. Skambinti tel. 708 2886.

PRANEŠIMAS ’
TALKOS NARIAMS

Nuo 1993 geg. 1d. galioja sekantys procentai:

Terminuoti indėliai:
Sąskaitos minimumas $500

Metiniai - 6.5%
nuo liepos 1 Iki 30 birželio

6 mėn. - 5.5% ;
nuo Įdėjimo dienos

3 men. - 5.25%
nuo (dėjimo dienos

Terminui suėjus, pinigus Ir palūkanas galima 
lAlmtl ar pervesti į kitą suskaitą. Jei klientas 
nepraneša dėl pinigų išėmimo, sąskaita 
aulomalUkal pervedama naujam terminui. - 
Pinigus M terminuotų Indėlių gailina Išimti 
terminui dar nesuėjus. Tuo atveju mokama 
Uk pusė-vlrtmlnėlų procentų.

Einamosios sąskaitos: 
$5000 + 
$1000 - $4999 
$200 - $999 
iki’ $199

5%
4%
3%
2%

- 6.5%
- 9% 
-9.25%

Paskolos:
Term; iki 1-12-93 

virt $20.000
Pirmųjų namų

lki$ 120.000
Su turto užstatu

tu $120.000
Su dokumentų užst.12%

Iki $25.000
Su garantuotojais- 14%

Hkl $10.000 J . .n.
Asmeninės - 14% 

Iki $5.000

Talka virtmlnėtus procentus gali keisti 
metų bėgyje atsižvelgiant [ bankų Ir 

finansinių (stalgų siūlomus procentus.

Dėl smulkesnės informacijos 
prašome kreiptis į Talkos įstaigas

Adelaide
Melbourne
Sydney
LIETUVIU KOOPERATINĖ 

TALKA 
KREDITO DRAUGIJA

362 7377
328 3466
796 8662

S i
N EUROPE KELIONIŲ BIURAS

= ♦ SPECIALI GRUPĖ į VILNIŲ. Kviečiame prisijungti prie, A.
= Laukaičio vadovaujamos, ekskursijos į Vilnių,, išvykstama gegužės 
= mėn. 30 d. Grįžti galite kada jums patinka. Bilieto kaina ten ir atgal - 
š 2.150 dolerių. Sustojimas Frankfurte, grįžtant atgal.
= Paskubėkite!
Ę * PADĖKITE ATVYKTI GIMINAIČIAMS. Jus galite pakviesti 
= viešnagei pas jus savo giminaičius. Skrendant "LOT" lėktuvais per 
= Varšuvą, giminaičių kelionė į Australiją ir atgal kainuos tik 2.060 
= dolerių arba 1.140 dolerių į vieną pusę. Skrendant "Lufthansa" per 
= Frankfurtą, bilieto kaina ten ir atgal - 2.150 dolerių, iš Maskvos ten ir 
= . atgal - tik 1.750 dolerių, į vieną pusę 930 dolerių. Dėl geriausio
= kelionės budo ir bilieto kainos skambinkite mums!
= * BUTAI - KAMBARIAI - VIEŠBUČIAI. Patarnaujame dėl
= apsigyvenimo Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje.
Ė SKAMBINKITE SYDNĖJUJE - Jayne arba Linai tel. 262 1144 (ir 
= šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai.). Mūsų adresas: SYDNEY, 75 King St. 
H (City).
= SKAMBINKITE MELBOURNE - Vicki arba Liubai tel. 600 0299 
= (ir šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai.). Mūsų adresas: MELBOURNE, 343
§ Little Collins St.
= SKAMBINKITE BRISBANĖJE - Rob tel. 229 9716. Mūsų adresas 
= 131 Elizabeth St., City.
i L1C ZTA 002531

EASTERN EUROPE TRAVEL 
■HiuiiMiiiiiiiiuiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiimaiiiHiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiii 
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SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16 - 18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel 708 1414

Klubas atidarytas
Pirmadieniais - nf.t r 5 v. v. y a -10-30 v. v.
Antradieniais klubas uždarytas
Trečiadieniais 5 v. v. -10.30 v. v.
Ketvirtadieniais 5 v. v. -11.00 v. v.
Penktadieniais 5 v. v. -12.00 v. v.
Šeštadieniais 12 v. p. p. - 1.00 nakties
Sekmadieniais 12 v. p. p. -10.00 v. v.

SMORGASBORD
, ^TREČIADIENIAIS nuo 6jki 9 vai. p. p.

. < v ŠEŠTADIENIAIS'^ nuo Įįiki 8 vai. p. p.

Turgus - sekmadienį, 30 gegužės 2:30 p. p. 
j ATVYKYTE - NESIGAILĖSITE;
į Jūsų laukia puikūs laimikiai

PRANEŠIMAS
Pranešu klientams, kad atidariau svarankišką advokato praktiką - 

14 Holmes Crescent, Campbell, ACT 2601. Tel. (06) 247 7477, faksas 
(06) 247 7622. Pašto dėžutės adresas: P.O. Box 174, Civic Square, 
ACT 2608.

Vesiu komercinę praktiką, taip pat parengiu testamentus, teisinių 
galių pervedimo dokumentus (Power of Attorney). Tvarkau ir mirusių 
palikimo reikalus. Tautiečiams patarnauju su nuolaida.

D I Viktoras Martišius

Sydnėjaus sporto klubas "Kovas" kviečia į savo metinį balių

BALETO VAKARĄ
"Lietuvių operos rūmuose" East Terrace, Bankstown, 

kuris įvyks gegužės mėn. 22 d. (šeštadienį), 8 vai. vakaro. 
Baliuje šokių muzika gros iki vidurnakčio. Bilietų kaina 10 dolerių, 

jaunimui - 5 doleriai. Stalus patariame nedelsiant užsisakyti Lietuvių 
klube. lin

u

PRIEŠ VYKDAMI ATOSTOGŲ AR Į KITAS KELIONES 
KREIPKITĖS į MUS

PAS MUS DIDELIS KAINŲ PASIRINKIMAS
-u t r -L

VILNIUS nuo $ 1735
■r*

* Patogūs persėdimai.

* Kelionės aplink pasaulį 
pagal pareikalavimą.

k CON1TAI Syd««y-72 Campbell StTd($2) 2125$77
I V-Zl N IfrL Baalutowa-132 Old Town Centre PI Tel (02) 7M2311 

TRAVEL Lie. 2TA 00 3456

* Galimi sustojimai Bangkoke, 
Hong Konge, Singapūre ir Europoje.

ŽEMIAUSIOS KAINOS IR 
GARANTUOTAS ASMENINIS 
PATARNAVIMAS.
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