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LIETUVOS SAVAITĖS APŽVALGA
DRAUDIMAI DEMONSTRUOTI 

BE LEIDIMO
Lietuvoje priimtas drakoniškas įstaty

mas, kuriuo galima drausti bet kokį poli
tinį protestą. Jis įvestas pretekstu 
palengvinti kovą su siautėjančiais krim
inalistais, taip vadinama mafija. Neįma
noma logiškai suprasti, kaip gali padėti 
kovoti su mafija reikalavimas, kad 
demonstracijos turi gauti išankstinį lei
dimą, turi pranešti plakatų turinį ir t.t., 
taip, kaip senais „gerais“ laikais, panašiai 
į pažistamus sovietinius reikalavimus. 
Galima manyti, kad opozicijos įspėjimai 
nebus žmonių išgirsti ar bent įsidėmėti, 
nes per daugelį metų jie priprato prie 
žiaurios policijos bei KGB, kurie buvo 
tartum dievai, niekieno nekontroliuoja
mi. O kriminalinių organizacijų siautė
jimas labai visus gąsdina ir neramina. 
Atrodo, kad gudri taip vadinamų dar- 
biečių taktika, kurią daug metų taip 
sėkmingai vartojo komunistai - suvelti 
teisybę su melu ir padaryti sau naudingas 
išvadas - gali jiems padėti įtvirtinti 
diktatūrines galias. Lieka tik klausimas, 
ko jie sieks turėdami tokias neribotas 
galias.

LIETUVIŠKA AFERA 
„KHEMLANI“

Ministras E. Vilkelis pasirašė susitar
imą dėl milžiniškos paskolos gavimo. 
Pasiskolint bandyta 2 500 milijonų dol
erių (3 700 milijonų Australijos dolerių). 
Tai tokia didelė suma pinigų, kad ją 
sunku suvokti. Tiktai paskaičiavus, kiek 

tos paskolos grąžinimui tektų išmokėti 
kiekvienam dirbančiam, pasidaro aki
vaizdus šios paskolos didumas Lietuvos 
ekonomikai.

Priimkim, kad Lietuvoje labai apytikriai 
yra milijonas dirbančiųjų ir, kad jų 
užmokestis vidutiniškai yra 40 JAV dol
erių per mėnesį. Tad paskolai grąžinti jie 
visi turėtų dirbti, nevalgę ir negėrę, ir 
niekam kitam neišleisdami pinigų, tik 
paskolos grąžinimui sekantį mėnesių 
skaičių: -

2 500 / 40 = 62,5 mėnesių arba apie 
penkis metus...

Tarpininkai, kurie tą paskolą žadėjo 
išrūpinti turėjo gauti atitinkamą komisi
ją, berods apie 80 milijonų. Vienu tos 
tarpininkų įstaigos direktorium dar nese
niai buvo ponas Rajackas, gi jis dabar yra 
vyriausiu prezidento padėjėju.

Daug kas iš mūsų prisimins taip vadi
namą „Khemlani aferą“. Ji daug kuo 
prisidėjo prie p. G. Whitlamo vyriausybės 
kritimo. Ten irgi kalba ėjo apie kelių 
milijardų dolerių paskolą Australijai. 
Nereikia užmiršti, kad Australija gyven
tojais yra beveik penkis kartus didesnė 
negu Lietuva, gi ekonominiu pajėgumu - 
keliasdešimt kartų didesnė. Nežiūrint to 
mažesnio reikšmingumo, užteko to, kad 
paskola buvo ieškoma iš neaiškių šalti
nių, kad sukeltų vyriausybės krizę, kad 
būtų atleisti keli Australijos ministrai. 

Reikia taip pat pabrėžti, kad nebuvo jokių 
užuominų, kad kas nors iš Australijos 
vyriausybės narių būtų tiesiogiai pasipel
nę iš tos paskolos.

Lietuvos atveju yra daug blogiau, bet.... 
ministrai ir patarėjai eina toliau „parei
gas“ ir neranda jokio reikalo pasitraukti 
iš pareigų, bent laikinai, iki skandalas 
bus pilnai išaiškintas. Dar blogiau, vi
enas skandalas vejasi kitą, tad senieji 
grimzta užmarštin ir tiek.

ATSISTATYDINO 
MEČYS LAURINKUS

Iš patikimų, bet neoficialių ir nepa
tikrintų šaltinių sužinota, kad atsistaty
dino Lietuvos užsienioreikalų minister
ijos, Nepriklausomų valstybių sandrau
gos skyriaus vedėjas, Nepriklausomybės 
akto signataras, vienas iš Sąjūdžio 
kūrimosi veikėjų Mečys Laurinkus. Esą 
M. Laurinkus padaręs pareiškimą, kuri
ame sakoma:

„Ne dėl politinės naudos ir ne dėl noro 
dar kartą grybštelėti vienai svarbiausių 
valstybės institucijų, kuri ir taip grimsta 
į liūną... (atsistatydinu iš pareigų). Kaip 
opozicijos partijos (Tėvynės sąjungos, 
Lietuvos konservatorių) vienam iš va
dovų tiesiog nebuvo jokių sąlygų dirbti... 
Bet lemiamas akstinas apsispręsti - vis 
chaotiškesnė užsienio politika, kurios 
formalia vykdytoja tapo ir Užsienio 
reikalų ministerija. Nekompetetingai 
tvarkoma viduje, neturinti bendros veik
los koncepcijos (išskyrus formalų ir sim
bolišką Vyriausybės programos frag
mentą), lėtai baiginėjant dar ankstesnių 
Vyriausybių parengtas tarpvalstybines 
sutartis ir paskubomis pasirašinėjant 
tinkamai neparengtas ekonomines sutar
tis su NVS (jau neminint skandalingos 
derybų su Rusija eigos), Užsienio reikalų 
ministerija tapo ne tik kritikos, bet ir 
pajuokos objektu ir ne vien tik opozici
jai. Į tai jau atkreipė dėmesį ir kitų valsty
bių spauda...“

VIENAS NESUSIPRATIMAS 
PO KITO

LDDP vyriausybėje einama iš krizės į 
krizę. Paaiškėjo, kad Lietuvos Užsienio 
reikalų ministerija be derybų su Rusija 
delegacijos žinios išsiuntė tos delegaci
jos svarstomų sutarties su Rusija vari
antų juodraštį Rusijai. Kai kas kaltina 
užsienio reikalų ministrą valstybės iš
davimu. Ministras sako, kad išdavimas 
būtų tik tada, jei žinios būtų perduotos 
trečiai šaliai, o jų perdavimas Rusijai tėra 
tik pasikeitimas informacija. Tikrai sunku 
suprasti. Yra priimta, kad diplomatiniai 
planai laikomi griežtoje paslaptyje. Tam 
įvairios diplomatinės atstovybės netgi 
vartoja slaptus kodus, kurie žinomi tik jų 
savininkams, idant niekas pašalinis 
nesužinotų apie valstybinius planus ir 
diplomatinius siekius. Apie bet kokius 
slaptus kodus Lietuvos užsienio reikalų 
ministerija nei neužsimena. Ir kam gi jie,

Dainos" choras koncertavo Canberroje- 1993.08.01 Nuotrauka A. Kramiliaus

jei pats ministras perduoda kitai derybų 
pusei žinias apie deryboms daromus pla
nus. Pagaliau kam ir tarpvalstybinių 
derybų su Rusija delegacija, jei pats min
istras apie jos planus informuoja... Rus
iją. Dėl to įvykio kilo plačios diskusijos. 
Tiktai „Tiesa“ laikosi griežtos, jai taip 
šernai priprastos partinės linijos. Kituose 
laikraščiuose ir politiniuose sluoksniu
ose pastebimas aiškus nerimas dėl tokių 
keistų veiksmų. Keletąjų čia cituojame.

IŠ LIEPOS 29 DIENOS 
„LIETUVOS RYTO“ 

VEDAMOJO
Įdomu, kad didelė dauguma Lietuvos 

spaudos atpažįsta dabartinės Vyriau sybės 
daromas grubias klaidas ir sunkiai su
pranta nesiskaitymą su ; įprastinėmis 
demokratinio elgesio normomis. Apie 
tai dabar rašo ne vien tik visos „neprik
lausomos spaudos“ ilgą laiką koneveiki
amas „Lietuvos aidas“, bet ir kiti 
laikraščiai. Čia pateikiame ištraukas iš 
liepos 29 dienos „Lietuvos ryto“ laidos 
vedamojo:

„Praėjusią savaitę valstybės kontro
lierius V. Kundrotas paskelbė informac
iją, kaip Energetikos ministerija pono 
Leono Ašmanto laikais švaistė mokesčių 
mokėtojų pinigus ir iš esmės priklausė 
tik nuo ministro valios. Pats eksministras 
ne tik šito neneigia, bet dar ir randa, jo 
nuomone, svarbių pasiteisinimų. Tūks
tančiai dolerių ministro valia buvo paskir
ta ministerijos darbuotojų algoms, val
stybiniam simfoniniam orkestrui, dziu
do klubui ir net buvusiam ministro kole
gai J. Olekui „paremti“, absoliučiai 
nekreipiant dėmesio į tai, kad pati minis
terija disponuoja tik tais pinigais, kurie 
įstatymų numatyta tvarka patenka į ją iš 
mokesčių mokėtojų kišenių.

Sovietų okupacijos metais žmonėms 
Lietuvoje buvo kalama į galvas mintis, 
kad jais... rūpinasi sovietinė valstybė... 
Visuomenėje įsigalėjo nuostata, kad 
valdininkai skirsto ne iš žmonių paim
tus, o tik geradarės valstybes pinigus, tad 
ir vogimas,,iš valstybės“ nustotas laikyti 

smerktinu poelgiu, netgi priešingai - tapo 
pasiturinčio lietuvio pasigyrimo objek
tu...

Jeigu prisiminsime, kad sociąl- 
demokratai buvusioje Aukščiausiojoje 
Taryboje griežtai pasipriešino pono L. 
Ašmanto ateidimui iš pareigų, kaip to 
reikalavo tuometinis premjeras G. Vag
norius, 2 900 JAV dolerių, lengva ener
getikos ministro ranka paskirti social
demokratui J. Olekai, normalioje šalyje 
kitaip kaip korupcija nebūtų pavadinti...

Tačiau, kaip atrodo, visuomenėje šis 
skandalas didesnio rezonanso nesukėlė. 
Visų pirma, skandalai ir aferos, kuriose 
įsipainioję Lietuvos ministrai, Parlamen
to nariai, kiti aukšti pareigūnai, net pats 
šalies Prezidentas pasidarė tokie dažni, 
kad pamažu tapo kasdienybe ir nebevei
kia eilinių mokesčių mokėtojų, gal net 
manoma, kad valdžioje būnant kitaip 
elgtis ir neįmanoma.

Tuo tarpu civilizuotose Vakarų šalyse 
politikai puikiai supranta, kad šitoks elge
sys jiems praktiškai kainuotų kaijerą...“

SVARBUS PAREIŠKIMAS
Svarbiausių dešiniosios pakraipos or

ganizacijų opozicijos vadovai pasirašė 
sekantį pareiškimą, išspausdintą „Lietu
vos aide“ 1993 m. rugpjūčio 5 dieną:

„Šiuo metu ypač akivaizdžios Rusijos 
pastangos išlaikyti ir kuo greičiau įtvirtin
ti jos interesus atitinkančiomis sutar
timis Lietuvos ir kitų Baltijos valstybių 
priklausomumą nuo Rusijos. Tuo būdu 
įgyvendinami Rusijos oficialiai deklaruo
ti reintegracijos tikslai. Kiekvienai šaliai 
diktuojami skirtingi reikalavimai. Lietu
vos Prezidentui ir Vyriausybei tenka 
nemaža atsakomybė, kad trijų šalių 
pastangos atsispirti spaudimui yra 
susilpnintos.

Lietuvos Prezidentas ir Vyriausybė vis 
labiau traukiasi nuo įsipareigoto Lietu
vos politikos tęstinumo. Keičiamos 
ankstesnės principinės Lietuvos valstybės 
pozicijos derybose su Rusija.

Nukelta Į 2-rq pal.
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TRUMPAI 
IŠ VISUR
Rugpjūčio 8 d. Kremliuje susitikę Rusi

jos, Tadžikistano, Uzbekistano, Kazach
stano ir Kirgizijos prezidentai pareiškė, 
kad Tadžikistano siena su Afganistanu 
yra dalis Nepriklausomų Valstybių Ben
drijos perimetro ir, reikalui esant, bus 
visų valstybių ginama.

*

Tuo tarpu Nobelio taikos premijos lau
reato Andriejaus Sacharovo našlė Jelena 
Bonner ragino Rusiją atitraukti savo ka
rines pajėgas iš Centrinės Azijos ir Kau
kazo respublikų teritorijų, kad neįsiveltų 
į ilgalaikius karinius Afganistano 
pobūdžio konfliktus.

♦

Jungtinės Amerikos Valstijos .susirū
pinę Rusijos ir kaimyninių respublikų 
konfliktais, paskyrė ypatingą įgaliotinį 
tarpininkauti,koordinuoti ir lyginti tuos 
konfliktus tarp buvusių sovietinių respub
likų savo viceambasadorių Maskvoje 
James Collins.

James Collins veiks JAV valstybės 
departamento įkurtos atskiros „Naujųjų 
Nepriklausomų Valstybių" įstaigos žin
ioje. Jam priklausys ir eventualus 
tarpininkavimas tarp Rusijos ir Baltijos 
valstybių.

*

JAV prezidentas pasiekė laimėjimą 
šalies vidaus politikoje, prastumdamas 
savo nepopuliarų valstybės biudžetą pro 
valstijų kongresą. Prezidento biudžetu 
siekiama per penkis metus sumažinti 
valstybės skolą penkiais šimtais bilijonų 
dolerių. Jungtinių Amerikos Valstijų 
biudžetas atstovų rūmuose buvo priim
tas lemiamu viceprezidento Al Gore bal
su.

*
Naujuoju Japonijos ministru pirminin

ku išrinktas Morohiro Hosokawa. Jo ko
alicinis ministrų kabinetas įsipareigojo 
pravesti reformas, išvalyti valstybės 
aparatą nuo korupcijos, įsigalėjusią per 
ilgus liberalų demokratų partijos valdy
mo metus. Hosokawa žada atvirai 
pripažinti Japonijos įvykdytus žmogaus 
teisių pažeidimus Antrojo pasaulinio karo 
metu.

Japonijos parlamento žemųjų rūmų

LIETUVOS SAVAITĖS APŽVALGA
Atkelta iš 1-mo psl.

1992 m. rugsėjo 8 d. pasirašytų, įregis-'. 
truotų Jungtinėse Tautose ir vykdomų 
Lietuvos ir Rusijos tarptautinių susitar
imų pakanka, kad okupacinės kariuo
menės paskutiniai likučiai būtų išvesti 

iki 1993 m. rugpjūčio 31d. Jokių papil
domų susitarimų nebereikia.

Todėl:
- Lietuvos Respublikos ir Rusijos Fed

eracijos prezidentų susitikimas turėtų

Povilas Katilius, Lietuvos krikščionių 
demokratų partija;

Kęstutis Jurgelėnas, Nepriklausomybės 
partija;

Antanas Stasiškis, Tėvynės sąjunga 
(Lietuvos konservatoriai);

Adakris Marcinkus, Lietuvos tauti
ninkų sąjunga;

Petras Miškinis, Lietuvos demokratų 
partija.

Vilnius, 1993 rugpjūčio 3.

į Karaliaučiaus sritį, norima įteisinti sutar
timis.

Visi šie veiksmai vertintini, kaip LDDP 
ir jos vyriausybės vykdomos reintegrac
ijos į Rusiją politikos konkreti išraiška.

Protestuojame prieš Lietuvos Preziden
to vizitą į Maskvą pagal Rusijos iškvi
etimą pasirašyti seną susitarimą „dėl 
kariuomenės išvedimo“ su Rusijos padik
tuotomis pataisomis.

Pareiškiame, kad tokių sutarčių sudary- 
įvykti po to, kai okupacinė kariuomenė mo negalėsime vertinti kitaip kaip Lietu- 
paliks Lietuvos žemę;

- šis susitikimas turėtų vykti ne pagal 
Rusijos diktuojamą tvarką, o pagal abiejų 
šalių suderintą darbotvarkę;

- tokio susitikimo metu turėtų būti aptar
tos svarbiausios okupacinės kariuomenės 
išvedimo Lietuvos su Rusija santykių 
problemos - okupacijos metu padarytos 
žalos atlyginimo tvarka, lygiaverčių 
ekonominių santykių su Rusija nustaty
mas.

Esame taip pat labai susirūpinę Lietu
vos Vyriausybės pozicija, kai bendrų 
įmonių kūrimo dingstimi deramasi, kaip 
patenkinti Rusijos interesus perimti Li
etuvos Respublikos nuosavybę strate
giškai svarbiose Lietuvos ūkio srityse.

Lietuvos Vyriausybės - skirtingai nuo 
Latvijos ir Estijos - vykdoma valstybės 
sienos su Rusija ir NVS šalimis bevizinio 
režimo politika yra pavojinga. Tai, kaip 
ir nekontroliuojamą tranzitą per Lietuvą

vos principinių teisinių nuostatų atsi
sakymą, nesuderinamą su ištikimybe Li
etuvos Respublikai ir priešingą jos inter
esams.

Raginame Lietuvos Respublikos Prez
identą ir Vyriausybę atsisakyti tokių pra- ' 
gaištingų Lietuvai veiksmų.

Spaudai paruošė dr. A. Kabaila
Canberra, 1993.08.08

Atgimimas , Nr. 24/1993
. _ Iš šveicarų spaudos
"Mūsų Pastogė" Nr.33 1993.08.16 psL2 -

Netoli Sirijos pasienio vietovės Tel 
Dan sienos griuvėsiuose Izraelio archeo
logas dr. Avraham Biran užtiko pamink
linį įrašą, užsimenantį apie karaliaus 
Dovydo dinastiją. Manoma, kad pamin
klas iškaltas 9 - me šimtmetyje prieš 
Kristų. Iki šiol vienintelės žinios apie 
karalių Dovydą ir jo dinastiją buvo ran
damos tik Senojo testamento knygose.

Sulaužydami liepos 3 dieną pasirašytą 
paliaubų sutartį, serbai užėmė Igman 
kalną, kontroliuojantį Sarajevo ryšį su 
Vakarais ir tokiu būdu galutinai izoliavo

pirmininke išrinkta pirmoji moteris šiame Bosnijos sostinę. 380 000 miesto gyven- 
poste Takako Doi. tojų apsupimą iškentėjo net 16 mėnesių.

JAV ir NATO gąsdinant puolimais iš 
oro, Bosnijos serbų generolas Ratko 
Mladič žada atitraukti savo pajėgas K 
Igman kalno. Serbai vilkina pažadų 
vykdymą, žinodami, kad NATO ir 
Jungtinės Tautos nėra vieningos nuo
monės dėl aviacijos panaudojimo Bosn
ijos pilietiniame kare.

*
Švedų gydytojas Hans Rosling sakosi 

atradęs paslaptingos nervų ligos Kuboje 
priežastį. Liga esanti iššaukta proteino ir 
vitaminų trūkumo, maisto nedatekliaus. 
Iki šiol šia liga Kuboje susirgo apie 50 
000 žmonių.

LIETUVOS SPAUDOJE

Metai zero: Klaipėda sovietskaja
šis kraštas yra Lietuvos SSR (taigi irKlaipėdos kraštas, kurio* teritorija lygi

Didžiojo Liuksemburgo teritorijai, nuo SSSR dalis). Klaipėdos krašto gyventojų
Vokietijos Reicho buvo atskirtas 1919.
VI. 28 Versalio sutartimi. Į jį įėjo 
Rytprūsių Klaipėdos ir Šilutės apskritys, 
dalis Tilžės ir Ragainės apskričių.

Šimtmečiais šiame krašte gyveno ir 
lietuviai, ir vokiečiai, didžioji gyventojų 
dauguma vertėsi žemdirbystė, žvejyba 
arba dirbo medžio apdirbimo pramonėje.

XX a. Klaipėdos istorijos vingius 
geriausiai nusako gatvių pavadinimų 
kaita: Kaizerinio Reicho pavadinimus 
1923 pakeitė lietuviški, pastaruosius, 
atėjųs/Hitleriui, vokiški. 1945 metais 
visi vokiški pavadinimai pakeisti 
sovietiniais, o prasidėjus Atgimimui, 
grąžinti senieji, tačiau sulietuvinti 
pavadinimai. Taip ir keitėsi: Alexander 
Strase - Prezidento Smetonos alėja - 
Adolf Hitler Strase - Gorkio gatvė - 
Liepų alėja...

Kitaip negu Rytprūsiuose, apie kuriuos 
Hitleris sakė: „Ostpreussen wird 
gehalten, eine Raumung kommt nicht in 
Frage“ (Rytprūsiai bus išsaugoti, jokios 
kalbos negali būti apie atsitraukimą), - 
klaipėdiečiams evakuotis sąlygos buvo 
sudarytos. .1944 vasarą 40, 000 miesto 
gyventojų traukiniais buvo išgabenti į 
Vokietiją, o kaimiečiai persikėlė į 
Rytprūsių ūkius už Nemuno. Frontui 
Žemaitijoje sustojus, ūkininkai grįžo 
namo nuimti derlių, ir čia, 1944 m. spalio 
pradžioje, Raudonosios armijos dalys, 
traiškydamos pabėgėlių vežimus; staiga 
perkirto Klaipėdos - Šilutės plentą ir 
pasiekė Kuršmares. Valstiečiai metė 
viską - mantą, gyvulius ir puolė Minijos 
ir Kuršių marių link.Gyventojai žinojo 
apie sovietų žiaurumus, tačiau, palyginti 
su Rytprūsiais, kur prievartavimai ir 
žudymai buvo kareiviško šaunumo 
požymis, raudonarmiečiai čia elgėsi 
palyginti korektiškai. liejau žinojo, kad

atsitraukimą dengė keletas tankų iš 
„Grosdeutschland“ divizijos. Spalio 7 
dieną paskutinis civilis paliko Klaipėdą. 
Liko tik žandarai, folksšturmas, policija, 
muitinės ir oro pavojaus tarnybos vyrai. 
Dvidešimt aštuntas vokiečių korpusas, 
vadovaujamas generolo Gollnicko, 
apšaudomas priešo artilerijos, laikėsi 
Klaipėdos ruože iki 1945 pradžios.

limas Konigsbergo ir Sembos link, 
1945.1.22 Hitleris įsakė palikti miestą. 
Sausio 28 dieną, 4.00 vai. paskutinis 
vokiečių kareivis paliko žūstantį miestą. 
Pirmasis rusų kareivis pasirodė 8.00 vai. 
Jokio šturmo nebuvo, nes mieste vokiečių 
nebuvo - jį sukūrė sovietinių propagan
distų vaizduotė.

Prasidėjo metai zero - tuščias komunis
tinis laikas. Istorija sustojo. Prasidėjus 
Atgimimui, viską tenka pradėti iš naujo.

36 procentai miesto pastatų, visas uostas 
ir įmonės buvo sugriauti. Klaipėdos 
bažnyčios bokštai sovietų artilerijai buvo 
puikus taikinys. Naujieji užkariautojai 
degė neapykanta viskam, kas vokiška: 
Rytprūsių pajūryje >buvo sunaikintos 
vokiečių generaliteto vilos, „pribaigta“ 
Konigsbergo katedra ir pilis -' Ordino 
sostinė nuo XV a. pabaigos. Lenkai 
planavo nugriauti ir Marienburgo pilį 
kaip „vokiečių žiaurumų Rytuose 
simbolį“.

Visas kvartalas tarp Danės ir Biržos 
tilto virto griuvėsiais. Nebeliko 
Bommelswitte priemiesčio. Vytauto 
Didžiojo gimnazijoje įsikūrė rusų teatras, 
Šaulių namuose - karininkų įgulos klubas, 
o lavoninėje - cerkvė. Katalikų kunigas 

. vaikščiodavo po miestą prisisegęs ordinus 
su Stalino galvomis.

1949 metais 2 metrų aukščio tvora 
atskyrė uosto zoną nuo miesto. Čia dirbo 
politiniai kaliniai ir vokiečių belaisviai.
Pirmieji civiliai mieste - vokiečių 
belaisviai - tvarkė griuvėsius ir statė 
namus. Prie Danės,nuvalius griuvėsius, 
įrengtos aikštės komunistiniams para
dams ir „pirmūnų lenta“ su stachano- 
viečių portretais.

Turgavietė ir senoji Marktplatz 
persikėlė į Laukininkų turgų (Friedrichs- 
markt) Klaipėdos pakraštyje, kur iki 
kolūkių epochos valstiečiai pardavinė
davo maisto produktus. Greitai svarbiau
sia preke tapo „samagonas“, gausiai 
plukdomas iš aplinkinių kaimų. Trūko 
maisto. 1954 m. Kūčių naktį milžiniška 
eilė nutįso 3 vai. ryto - tam, kad žmonės 
galėtų nusipirkti duonos už 3 rublius.

Nukelta į 6 psl.

2



LAIŠKAI IŠ LIETUVOS
LAIŠKAS IŠ

PALANGOS
Palanga, populiariausia Lietuvos 

vasarvietė, tebetraukia poilsiautojus, nors 
jų šįmet žymiai mažiau nei įprasta. 
Palangiškiai tai aiškina sunkiomis 
ekonominėmis sąlygomis (daugumai 
vasarotojų pasidarė per brangu važinėti į. 
kurortus, šaltu oru, ir tuo, kad nebėra 
profsąjungų finansuojamų turistų iš 
Rusijos ir kitų buvusių sovietinių 
respublikų. Yra čia šiek tiek vokiečių, 
lenkų, užsienio lietuvių, bet ir jų nedaug, 
Todėl nesunku patekti į įvairius poilsio 
namus, nėra eilių valgyklose, kavinėse, 
dėl ko, žinoma, poilsiautojai nesiskun
džia.

Taip dabar atrodo Palangos pajūris, Nuotrauka S. Vyčienės

Nuo to laiko, kai aš paskutinį kartą 
buvauPalangoje, miestelis išaugo, išdygo 
daug naujų namų ir dar daug naujų 
statoma, bet Palangos architektūrinis 
charakteris nepasikeitė. Atstatyti bolševi
kų nugriauti paminklai, pavyzdžiui 
Kristaus statula priešais buvusius grafo 
Tiškevičiaus rūmus (ten dabar gintaro 
muziejus) bei koplytstulpiai. Labai 
gražiai sutvarkyti sodai, gėlynai. Smarkiai 
suvaržytas autotransporto judėjimas 
miesto teritorijoje, taip kad Palanga 
esmėje yra tapusi pėsčiųjų miestu, 
kuriame nereikia kvėpuoti benzino 
dūmais.

Istorinis Palangos tiltas į Baltijos jūrą, 
deja, po paskutinės didelės audros dar 
neatstatytas - anksčiau buvusio tilto bėra 
likęs tik trečdalis. Baltijos jūra šiuo metu 
švari ir joje maudytis galima be jokios 
baimės. Vandens temperatūra pastoviai 
16-17 laipsnių Celsijaus, tačiau-šalti 
vėjai atbaido ne vieną prie šiltesnio 
klimato pripratusį turistą. Pajūrio smėlis 
švarus, bulvarai ir alėjos taip pat švarūs ir 
gerai prižiūrimi, šiukšlės surenkamos 
kasdien. Palangoje yra daug restoranų ir 
kavinių kur galima gerai ir pigiai 
(palyginus su Australijos kainomis) 
pavalgyti. Aptarnavimas geras, padavėjos 
mandagios ir švariai apsirengusios. Vienu 
žodžiu, sąlygos poilsiavimui čia primena 
prieškarinius laikus. Gal vienintelis 
minusas tai nešvarios viešos (neapmo
kamos) išvietės ir'šilto vandens stoka 
namuose. Šiltas vanduo net ir poilsio 
vietose atsiranda tik kartą savaitėje, kaip 
ir daugumoje kitų Lietuvos miestų ir 
miestelių, kur vandens tiekimas yra 
centralizuotas.

Dar keletą žodžių apie kuriozus 
išlikusius čia nuo sovietinių laikų. Kaip 

ir kitur Lietuvoje, maisto ir kitose 
parduotuvėse produktai sukrauti keliuose 
skyriuose ir juos pardavinėja skirtingos 
pardavėjos. Tokiu būdu parduotuvėje 
susidaro kelios visai bereikalingos eilės. 
Pavyzdžiui, pilietis nori nusipirkti 
duonos, pieno, sviesto sūrio, dešros, gal 
dar saldainių. Kad visa tai nusipirktų, jis 
turi atstovėti keturiose eilutėse: vienoje 
prie duonos, kitoje prie pieno produktų, 
trečioje prie dešros, ketvirtoje prie 
saldainių. Taigi jis sugaišta nemažai laiko, 
kai to būtų galima išvengti, jei parduotuvė
nebūtų padalinta į keturis skyrius ir visos 
keturios pardavėjos pirkėjus aptarnautų 
bendrai - tuomet užtektų stovėti tik 

e vienoje eilėje ir viską nusipirkti iš karto, 
ttaip sutaupant daug brangaus laiko: Kitas

keistas paprotys yra asmeniškai išpilti, 
savoje virtuvėje susirinkusias šiukšles į 
pravažiuojantį sunkvežimį! Kad nepra
žiopsojus jo atvažiavimo, su savo 
šiukšlėmis ant šaligatvio turi stovėti ir 
laukti, kol tasai atvažiuos. Vairuotojas 
neturi jokio pagalbininko, kuris surinktų 
ir iškrautą prie namų paliktas Šiukšlių 
dėžes, kaip tai įprasta Australijos 
miestuose.

Važiuodamas greitkeliu iš Kauno į 
Palangą turėjau progos pamatyti kas 
darosi ir Lietuvos, tiksliau Žemaitijos, 
kaime. Malonu buvo: matyti gražiai 
augančius: rugių; kviečių';;miežių,' avižų 
ir kitokių pasėlių laukus, baigiamas 
nušienauti pievas. Pravažiuodamas visur 
matai laukuose dirbančius žmones, 
besiganančias karves ar avis, po pievas 
žingsniuojančius gandrus. -

Daug kur mačiau ir arkliais traukiamus 
vežimus, mažai traktorių. Toks įspūdis 
pasitvirtino ir važinėjant po Žemaitijos 
kaimus bei miestelius - dėl žemės ūkio 
mašinų stokos ir brangaus kuro ( 1 litras 
benzino ar dyzelinio kuro kaštuoja vieną 
litą ir daugiau), ūkininkai priversti grįžti 
atgal prie prieškarinės, arklio jėga 
paremtos žemdirbystės. Žemaitijos kaimo 
žmonės nepamiršo sunkaus darbo ir, vėl 
tapę savo žemės šeimininkais, dirba iš 
širdies. Šią žiemą Lietuva tikrai nebadaus, 
tikimasi gero derliaus, nes lietaus tikrai 
netrūko. »

Dar kelis žodžius apie aktualijas. Liepos 
mėnesio pirmoje pusėje per Lietuvą 
nusirito etnografinių ansamblių festivalio 
„Baltica 93“ banga. Į Lietuvą iš Europos 
ir tolimesnių.kraštų suvažiavo etnogra
finiai ansambliai, su koncertais apvaži- 
nėję visą Lietuvą. Trys koncertai buvo 
suruošti Palangoje, į vieną kurių ir aš 

nuėjau. Koncertai vyko modernioje 
Palangos vasaros koncertų salėje, kuri, 
man ten esant, buvo pilnutėlė žiūrovų. '

Šį savaitgalį (liepos 17-18) visaLietuva 

mini sparnuotų lietuvių Dariaus ir Girėno 
skrydžio per Atlantą metines. Minėjimai, 
įvairios programos vyksta visuose 

didesniuose Lietuvos miestuose ir 
miesteliuose, taip pat ir Palangoje. 
Iškilmingiausiai šis minėjimas, kaip ir 
pridera, vyko Kaune. Minėjimas Palan

goje buvo gana kuklus, bet ta pačia proga 
nuo šio savaitgalio Lietuvos oro linijos 
„Lietuva“ iš Palangos ir Klaipėdos 
pradėjo reguliarius komercinius skridi
mus du kart savaitėje į Švediją.

Lietuvoje vėl koncertuoja Nelė ir 
Arvydas Paltinai, šiuo metu gyvenantys’ 
Vokietijoje. Nelei talkina ilgametis jos 

duetų. partneris Eugenijus Ivanauskas, 
dainininkus žiūrovams pristato Lietuvos 
estrados veteranė Nijolė Tallat - 
Kelpšaitė. Jų koncertas Palangoje įvyks 

šį sekmadienį ir aš ruošiuosi nueiti jų 
pasiklausyti. Man visada patiko Nelės ir 
Eugenijaus balsų derinys.

Na tai tiek iš Palangos. Oras galų gale 
atšilo ir, šį laišką išsiuntęs, einu maudytis 
į Baltiją. Viso geriausio!

Jurgis Rūbas

MOKYTOJA KALBA APIE
, Anglų kalbos mokytoja Violeta 
Vanagaitė - Mount, lapkričio mėnesį 
atvykusi iš Australijos, dirba 20 - ojoje 
vidurinėje mokykloje, turi 29 anglų 
kalbos pamokas per savaitę ir gauna 7 
(ūkstančius talonų. Bet išsiskyrimas ne 
dėl to.

*Violetos tėvas Vytautas Vanagas 
tarpukario Lietuvoje dirbo Kauno 
radiofone, pasibaigus karui, pasitraukė į 
Vakarus. Kai įsitvirtino Australijoje, 
Adelaidėje įkūrė radijo stotį.

Kalbėjomės su mokytoja apie mokyklą, 
kryžiaus kelius, kai nori išsiųsti siuntinį, 
apie apelsinus. Per tuos metus viešnia 
pažino tikrąjį mūsų gyvenimą. Kas kita, 
jei atvažiuoji savaitei ar mėnesiui...

- Aš atvykau padėti. Daugelis galvojo, 
kad viską žinau. O ne. Čia būdama daug 
išmokau. Grįšiu daug tolerantiškesnė. 
Lietuviai yra darbštūs, atkaklūs, užsispy
rę, sugebėjot per tuos dešimtmečius 
išsaugoti savo kultūrą - taip savo pokalbį 
pradėjo ponia Violeta. - Matau: daugelį 
lydi baimė, tiesiog iš paskos slankioja. 
Kur tik paklausai - vieni kitus kritikuoja. 
Būkit atlaidesni, nuoširdesni.

Mokytoja turi 29 anglų kalbos pamokas 
per savaitę. Kiek uždirba? Juokdamasi 
pasakė, kad gauna 7 tūkstančius talonų 
(tolygu 20 dolerių). Gi Australijoje ji per 
vieną valandą uždirba 25 dolerius. Taigi... 
Ten dirbdamas mokytoju gali turėti namą, 
mašiną, vasarą pakeliauti gali. Violeta 
geru žodžiu mini mūsų mokytojus, kurie 
tinkamai paruošia vaikus, yra išprusę, 
darbštūs, vaizdines priemones patys 
gamina, nors neturi dauginimo ir kitokios 
būtiniausios aparatūros.

Ji stebisi, kodėl mokyklos neturi savo 
laikraštėlio. Išleistų kartą per mėnesį, 
paskelbtų visas naujienas, reikalavimus, 
o dabar bumą aušinti turi mokyklos 
vadovas, irmokytojai,tąpatįdalykąreikia 
kartoti šimtus kartų.

Jei norit gerų vaikų, turit gerbti 
mokytojus, duoti jiems padorų atlygi- 
niriią, - sako ponia Violeta. - Per ilgos 
vaikams vasaros atostogos, jie pamiršta

..................... ........  •:
A. Prižgintaitė : 

Laisvė ir žmogus į 

Būti laisvam, būti laisviem ’ 
tiek daug kraštų svajoja... • 
troškimą laisvės kas atims? •: 
Ji mum kaip žemė ir dangus • 
ji kaip alsavimas brangus • 
be jo juk negyvena niekas : 
kaip ir žmogus atėmus laisvę • 
jis nyksta, gęsta savyje; • j 
gražus estetinis pasaulis : 
sugniūžta, dingsta viduje j 
jis eina savo priešo žingsniais ; 
išmoksta ką jis jį mokina : 
- atimt ir griebti iš kitų!

Kas užgesins žvaigždes : 
nakties danguj • 

kas sustabdys ošimą jūros...
ar žmogui kas svajot uždraus : 
kaip ją atgauti kaip išsaugot • 
didžiausią turtą savo kraštui • 
kad jis išeidamas palikę galėtų • 
kitiems, kurie po jo gyvens... : 
tą Laisvę dėl kurios — •
tiek daug aukų padėta buvo • 
kad niekas skriaust jų negalėtų : 
ir negrūmotų kumštimis • 
kad jie sustoję prie jo kapo ; 
jam pagarbą širdy turėtų?... :

IŠSISKYRIMĄ

Mokytoja Violeta Vanagaitė - Mount, 

viską, ką buvo išmokę per mokslo metus. 
Australijoje vaikai ilsisi šešias savaites, 
o Lietuvoje beveik tris mėnesius.

Mokytoja Australijoje atsisakė algos, 
niekur nekeliavo per atostogas, taupė, 
kad galėtų atvykti pas mus, o už vizos 
pratęsimą čia, Lietuvoje, ji turi mokėti 
doleriais. Lupa tarsi iš kokio komersanto. 
Rodos, tokia smulkmena yra siuntinys, 
bet kiek Violeta vargo, kol išsiuntė 
žieminius rūbus, knygas, gal iš trečio 
karto pavyko išsiųsti: ne į tokią dėžę 
sudėjo, pasirodo, kartu negalima siųsti 
knygų ir drabužių ir kt. Kaip ir sugebat 
susigalvoti visokiausių keblumų? - stebisi 
viešnia.

Mokytoja turėjo progų pamatyti 
pasaulį: dirbo Kinijoje, Haimeno saloje, 
Anglijoje, įvairiose Australijos mokyklo
se. Ypač sunku jai buvo Lietuvoje 
priprasti gyventi be šviežių daržovių. 
Retkarčiais ima ir nusiperka kokį 
apelsiną. Australijoje turi savo ūkį, namą, 
pušyną, daug vaismedžių. Draugai išjos
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MELBURNIŠKIAMS RUOŠIANTIS Į LIETUVĄ
Neretai, kai tik susiduriame su kokiu 

nors reikalu, pritrūkstame jam lėšų. Todėl 
liepos 18 dieną Melburno lietuvių namu
ose įvyko koncertas, suruoštas „Dainos 
sambūrio“, kad surinkti lėšų kelionei į 
Dainų šventę Lietuvoje. Prie koncerto 
prisijungė ir Geelongo lietuvių choras 
„Viltis“ bei, D. Levickienės ir šokių 
vadovės Dalios Antanaitienės vadovau
jama, jaunimo grupė „Gintaras“. Su jais 
ir dalinsimės koncerto pelnu. Programo
je taip pat dalyvavo violončeliste I. 
Brovedani, kanklininkai A. Brovedani ir 
D. Aras.

Visiems koncerto programos atlikė
jams ,,Dainos sambūris“ reiškia nuoširdų 
ačiū.

Žinoma, tokie renginiai negali įvykti 
be tokių svarbių padėjėjų, kaip G. Žem
kalnis, jis gražiai skelbė apie koncertą 
per radijo valandėlę; kun. dr. P. Dauknio, 
kuris gyrė ir garsino koncertą per šv. 
Mišias bažnyčioje; Albino Savicko, kuris 
ruošė plakatus; A. Karazijos, besirūpi
nusio ne tik garsais, bet ir atsiliepusio į 
mano prašymą sutvarkyti šviesas; kon
certo metu jas tvarkė J. Balčiūnas; F. 
Sodaičio, kuris padėjo visus trūkumus 
išspręsti; J. Dagienės ir J. Lazauskienės, 
pardavinėjusių bilietus; G. Staugaitytės, 
paruošusios programas; bilietus tvarkiu
sio V. Ališausko; P. Jankevičiaus ir K. 
Mieldažio.D. Davidson su dukra Joana, 
pranešėjų R. Čižauskaitės ir V. Antan
aičio; A. Volkienės, kuri jau ne pirmą 
kartą ne tiktai aukoja reprezentacines 
gėles, bet ir pati sudeda puokštes, šį kartą 
su Birute Kymantiene ir jos dukrelėmis 
Gražina ir Raminta įteikė gėles grupių

KULTŪRINĖ POPIETĖ CANBERROJE
Mūsų apsnūdusiame gyvenime susi

lauksime ir prošvaiščių. Štai praėjusį 
savaitgalį, rugpjūčio 1 dieną, ne daug 
kam teko miegoti. Sydnėjaus lietuvių 
choro „Daina“ choristai ir senjorai 
sūkuriečiai skubėjo į lietuvių klubą, kur 
jau 7 vai. ryte jų laukė autobusas kelionei 
į Canberrą. Jauniesiems sukūriečiams, 
atrodo, buvo anksti keltis ir jų nesimatė.

Atvykus į Canberrą, čia jau laukė 
Apylinkės valdybos pirmininkė Jūratė 
Grigonytė ir Lietuvių klubo darbuotojai 
su lengvais pusryčiais ir kavute.

Pasistiprinus, prasidėjo generalinė 
repeticija. Sydnėjaus lietuviai, reikia pa
sakyti, yra laimingi - pritrūkus talkos, 
pagalbon ateina ir svetimtaučiai. Štai 
„Dainos“ choro eiles papildo australai 
Lorraine Sullivan, David Fraser ir olandų 
kilmės australas Joseph Blansjaar. Kai 
kiti lietuviai arba miega, arba tingi, tik 
dviem „Sukūrio“ šokėjams - Rimui 
Jurkūnui ir Romui Kalėdai - talkina berriškiais ir dainuodami išskubėjo atgal

Dainos" choras koncerto Canberroje metu. Diriguoja B. Aleknaitė.
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vadovams, pianistams ir po vien^ 
pasirodžiusiems.

Po koncerto kas galėjo rinkosi į Jubi
liejinę salę, kur laukė lengvi užkandžiai, 
kava ir pyragaičiai, vynas. Gaila tik, kad 
dauguma geelongiškių, atvykus į Mel
burną, pietus pavalgyti, deja, negavo.

Vakarienė, nors ir kukli, tačiau tokia 
buvo ne dėl šeimininkių kaltės, bet dėl 
biudžeto. E. Krikščiūnienė nenuilsdama 
jau daug metų vadovauja maisto paruo
šimui, o šį sykį tą sunkų darbą atliko su 
A. Vyšniauskienės ir R. Pumputienės 
pagalba. Ilgamečiams choro rėmėjams 
E. Krikščiūnienei ir A. Volkienei 
įstengėme po krepšelį gėlių, o A. Vyšni
auskienei ir R. Pumputienei bei stalų 
puošimui gėles dovanojusiai I. Kirbey 
tariame didelį ir nuoširdų ačiū.

Pagalba plaukia ne tik darbais, bet ir 
pinigais. Ponai Jurgelaičiai dovanojo 50 
dolerių, H. Petrauskas videojuostą ir 20 
dolerių, p. A. V. - 30 dolerių, A. ir V. 
Bieliauskai - 15 dolerių, Šmitas - 10 
dolerių, V. Bosikis - 10 dolerių. O savo 
koncerto sėkmių ir trūkumų nežinotume, 
jeigu nebūtų mūsų šaunių korespond
enčių E. Baltrukonienės ir Mėgėjos, kuri 
taip nuoširdžiai vengė priekaištų.

Tačiau nepamirškime, kad iš klaidų 
mokomės - ačiū.

O taip pat noriu priminti, kad pagei
daujantys su choru keliauti į Lietuvą gali 
kreiptis kelionės klausimais į Melburno 
„Dainos sambūrio“ valdybą, 44 Errol 
St., North Melbourne arba skambinti 
Monikai Sodaitienei tel. (03) 569 9578.

M. Sodaitienė 
„Dainos sambūrio“ valdyba

Bieri, suomis Juhan Pulinnen ir olandas 
Joseph Blansjaar. Taigi ar nereikėtų šiems 
šauniems svetimtaučiams įteikti po med
alį? Juk jie irgi jau visa eilė metų, kaip 
garsina Lietuvos vardą.

Nors Canberros lietuvių bendruomenė 
labai negausi, tačiau į koncertą susir
inko net virš šimto. Koncerto programa 
buvo sudaryta šiupinio formoje. Pradžioje 
vyrai j sceną išėjo traukdami "Aš ne gert 

atėjau". Po to sudain-uota lietuvių li
audies daina "Tarė, barė". O šokėjai, iš 
canberriškių pasiskolinę šokėją Vidą 
Howe, tarp dainų pašoko "Šustą", 
"Patrepsėlį", "Jievaro tiltą" ir "Jonkelį". 
Joe Blansjaar ir Giedrius Dryža duetu 
angliškai ir lietuviškai padainavo jumor
istinę dainą. Choras "Daina” šiame kon
certe iš viso padainavo net 27 dainas ir 
daugumą jų - kartu su publika.

Po koncerto sydnėjiškiai buvo pa
vaišinti, tada atsisveikino su mielais can- 

Algimanto Bumeikio ir Dalios Gro
saitės - Burneikienės dukra Jolita, gimu
si 1972 m. rugpjūčio 8 dieną, savo 21 - 
ąjį gimtadienį atšventė rugpjūčio 7 - 
ąją. Į erdvius tėvelių namus Strathfiel- 
de susirinko virš 30 Jolitos giminių, 
mokslo draugų ir kaimynų. Visi jie 
sveikino šią šaunią lietuvaitę.
Jolitos tėveliai pasirūpino, kad ši diena 
Jolitos gyvenime būtų tiktai atmintina. 
O kad pasivaišinta būtų tikrai skaniai, 
šeiminikauti pakvietė Albiną Liutack- 
ienę. Iš jos pasimokyti, kaip lietuviai 
švenčia šeimai brangias šventes, turėtų 
ateiti ir penkių žvaigždžių virėjai. 
Jolita gerais pažymiais yra baigusi li
tuanistinę mokyklą, laisvai kalba lietu
viškai ir nuoširdžiai prisideda prie lie
tuviškų renginių ruošimo mūsų ben
druomenėje. Ji dainavo jaunimo chore
lyje, kur laukiamas ir mylimas kiekvi
enas jaunas veidas, nesvetima Jolitai 
buvo ir mūsų demonstracijose, 
kai reikalavome Lietuvai laisvės ir 
nepriklausomybės. Sporte ji irgi žino
ma, yra pagarsėjusi universiteto europi
etiško futbolo komandoje, žaidžia beis
bolą, užsiimakarate,dalyvaujaįengvo- 
joje atletikoje. Jolita žaidžia ir lietuvių 
sporto klubo „Koyo“ gretose, dalyvau
ja sporto šventėse, lauko ir stalo teniso 
varžybose, o vienais metais ji iškovojo 
Australijos lietuvių sportininkių 
čempionės titulą.
Šiuo metu Jolita mokosi trečiame uni
versitete© kurse, kur ji studijuoja 
Mokslų fakultete ir ruošiasi dirbti 
mokslo tyrimo srityje. Mes neabejo
jame, kad su Jolitos drąsa, pasitikėjimu 
savo jėgomis, ji įveiks visas kliūtis ne 
tik gyvenime, bet ir moksle.

IŠVYKSTA Į LIETUVĄ

Nuotraukoje Sydnėjaus savaitgalio mokyklos mokinukai su mokytoja Jadvyga 
Masiokiene. Nuotrauka Danutės Lee.

^Rugpjūčio 15 d. 4 mėn. atostogų 
Lietuvon išvyksta "Mūsų Pastogės".

darbuotoja Jadvyga Masiokiene. Ją 
pavaduos Rita Ormsby, neseniai pradė
jusi susipažinti su „M. P.“, naujuoju 
kompiuteriu.

LIETUVIŲ SODYBOS KRONIKA
**** Liepos 30 dieną Sydnėjaus lietu

vių sodyboje apsilankė kauniškiai inž. 
Romanas Greičius su mama p. Albina 
Greičiuviene. Svečiai susipažino su lie
tuvių sodyba, domėjosi jos gyvenimu, 
papasakojo apie gyvenimą Lietuvoje. Po 
trijų mėn. viešnagės svečiai rugpjūčio 8 
dieną išvyko atgal Lietuvon.

**** Rugpjūčio 8 d. Lietuvių klube 
įvyko Sydnėjaus lietuvių moterų socia
linės globos draugijos metinis susirinki
mas. Susirinkime dalyvavo 26 draugijos 
narės. Kaip teko girdėti, susirinkime dar 
vienai darbo kadencijai perrinkta

Sveikiname šaunią Australijos lietu- 
, Vaitę, sulaukusią šio gražaus ir reikš- 

■ mingo jubiliejaus. Vaišėse dalyvavo 
| ALB Sydnėjaus apylinkės valdybos 

vicepirmininkas Antanas Kramilius ir 
perdavė visų mūsų geriausius palin
kėjimus, kviesdamas Jolitą niekada 
nepamiršti tėvų kalbos ir lietuviškų 
mūsų bendruomenės reikalų.
Ilgiausių metų ir laimės moksle ir gy
venime.

akras

Pasiges p. Jadvygos ir Sydnėjaus lietu
vių savaitgalio mokyklėlė, kuriai ji 
vadovauja.

Poniai Jadvygai linkime daug(saulėtų 
dienų tėvynėje.

B.Ž.

praėjusių metų valdyba: Tamara Vingil- 
ienė, Aleksandra Storpirštienė, Jūratė 
Traškienė, Milda Bukevičienė, Onutė 
Kapočienė, Vida Petrauskienė (naujai 
išrinkta), Julija Lašaitienė (naujai išrink
ta) ir JadvygaMasiokienė. Naujai išrink
toji valdyba, prieš išleidžiant šį laikraščio 
numerį, pareigomis dar nebuvo pasis
kirsčiusi.

Sveikiname Sydnėjaus lietuvių moterų 
socialinės globos draugijos valdybą, su
tikusią nešti šią nelengvą naštą dar vieną 
kadenciją.
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Telecom: bendrove per kurią susisiekiama 
* su visu pasauliu 24 valandas į dieną;

Australijos lelecom yra ben- pelnas dirba Australijai.
drovė, kuri Jums tarnauja 24 va
landas į dieną-ir )g^Jjįsųįyšysasu 
pasauliu.

Australijos Telecom suteikia 
pilnutinį susiskambinimų aptar
navimą ir, svarbiausia, visas jos

Ar Jūsų telefoniniai poreikiai 
būtų komerciniai, ar privatūs, 
Telecom yra bendrovė, kuri pažįs
ta Jūsų pareikalavimus ir kuria 
galite pasitikėti. S

Jos patarnavimai vis tobulėja.

'Mūsų Pastogė" Nr.33 1993.08.16 psl.5
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Kaip praneša 33 „Darbininko“ numer
is, birželio 26 dieną antra Lietuvos jachta 
„Laisvė“ išplaukė kelionėn aplink pa
saulį. Ši kelionė truks 26 mėnesius. Jai 
vadovauja kapitonas Ignas Miniotas, su 
jachta „Audra“ dalyvavęs Kolumbo 
atvykimo Amerikon 500 metų prpga 
rengtoje regatoje.

Jei viskas vyks pagal numatytą planą, 
Australijos miestą Perthą jachta pasieks 
šių metų gruodžio 28 dieną, San Pran
cišką - 1994 metų birželio 15 dieną, 
Venesuelos sostinę Karakasą - 1995 m. 
balandžio 1 dieną, Niujorką - gegužės 5

A. SVALDENIS TARP IŠKILIAUSIŲ
naujosios komandos ir, kaip krepšinin
kas, ėmė smarkiai progresuoti. O štai 
sugrįžus į Sydnėjų Audrius savo buvu
sios komandos draugams ir treneriui 
netruko įrodyti pajėgumą - savo naujai 
komandai jis laimėjo net 33 taškus. Tai 
tik vienu tašku mažesnis rezultatas už 
pačio geriausio „Sydney Kings“ žaidėjo 
negro D. McClain.
Sveikiname Audrių ir linkime kuo 
geresnių rezultatų ateityje.

Praėjusią savaitę į Sydnėjų iš Tasman
ijos sugrįžo žinomas Australijos lietu
vių krepšininkas Audrius Svaldenis. 
Čia jis žais prieš buvusią savo koman
dą „Sydney Kings“.
Ne vienas Sydnėjaus lietuvis krepšinio 
mėgėjas dar visai neseniai eidavo 
pažiūrėti, kaip žaidžia „Sydney Kings“ 
vien dėl Audriaus gero ir gražaus žaidi
mo. Tuomet ne tiktai lietuviai sporto 
mėgėjai, bet ir australai šio sporto en
tuziastai negalėdavo suprasti, kodėl 
šis toks puikus krepšininkas išeidavo 
aikštelėn, jaudinosi, ir po pirmo 
nesėkmingo metimo vėl apleistavo žai
dimo aikštę. Tačiau, nežiūrint to, „Syd
ney Kings“ reklamose Audrius buvo 
rodomas, kaip iškiliausias, vienok 
trenerio vadinamas },suolo žaidėju“. 
Nesitikėdamas geresnio įvertinimo ir 
galimybių progresui prie esamo trene
rio, Audrius pasirašė žaidimo sutartį 
su Hobarto krepšinio komanda. Jau 
nuo pirmųjų varžybų jis neapvylė savo

dieną. Į Klaipėdą jachta „Laisvė“ žada ♦ 
grįžti 1995 metų rugpjūčio 14 dieną. J

Jachta „Laisvė“ 1981 metais pastatyta J 
Ispanijoje. Laive yra 5 kajutės ir 14 lovų. ♦ 
Laivo ilgis - 18,3 m., plotis - 5,3, gėlo j 
vandens talpa 2000 litrų, kuro - 1000 J 
litrų. Laive taip pat yra radijo siųstuvas, Z 
gelbėjimosi plaustai, 14 saugos diržų ir ♦ 
liemenių, viena pripučiama valtis, radijo J 
telefonas, greičio ir gylio matavimo pri- t 
etaisai, radaras, kompasas ir palydovinis ♦ 
navigatorius. J

Gero vėjo, „Laisve“! J
-X-

RIMAS KURTINAITIS
PALIEKA AUSTRALIJĄ

Spaudoje pasirodė žinia, kad buvęs 
„Žalgirio“ krepšininkas Rimas Kurti
naitis gavo atleidimą nuo sutarties su 
Townsville krepšinio komanda ir ne
trukus išvyksta Ispanijon, kur žais ge
riausioje Ispanijos krepšinio koman
doje „Madrido Realas“.

Paruošė
Vincas Augustinavičius

MIRĖ
A.t A. DAUKAITĖ - REISGIENĖ

Jau baigiant ruošti šį mūsų laikraščio numerį, gauta žiną, kad 
rugpjūčio 10 dieną savo namuose Greenacre mirė buvusi visuo
menininke, ALB Krašto valdybos narė, skautininke Teresė Reis- 
gienė.

Ilsėkis ramybėje.

buse. Toks keistas dvilypumas. Ko čia 
stebėtis, juk dažnai ir suaugę elgiamės 
keistai, esam prieštaringi. Vaikai mus 
pakartoja. Violetos vyras per Velykas 
apsilankė Lietuvoje. Stebėjosi mūsų 
vaikais, kad jie gražiai aprengti, švarūs, 
prižiūrėti. Tik labai jau baisios mūsų 
parduotuvės, grubios pardavėjos.

Pasaulis keičiasi, atsiras progų ir mums 
išvažiuoti, todėl mokytoja visus kviečia 
mokytis anglų kalbos. Jau dabar galim 
išvažiuoti tik pinigų neturim. Pasikeis ir 
tai. Violeta negali atsidžiaugti Lietuvos 
gamta, ypač ją sužavėjo Nida. Savaitga
liais važiuoja pas gimines, keliauja po 
Lietuvą, Estiją. Gimė ji ir užaugo

Metai zero: Klaipėda sovietskaja
Atkelta iš 2 psl.

Trūko cukraus, sviesto, tiesa, juodojoje 
rinkoje buvo. Iš amžių iškildavo senosios 
Klaipėdos vaizdas, temdomas sovietinio 
tvaiko:

„.... Man labai patiko Klaipėdos 
miestas, nes buvo neapsakomai švarus. 
Ant šaligatvių nesimatė nei nuorūkos, 
nei degtuko. Jeigu ir būdavo kas nors 
numesta, tai turbūt tik pravažiuojančių 
keleivių. Man buvo nuostabu, kai iš ryto 
pasigirsdavo gatvėje skambutis. Sužino
davai, kad jau išvežioja pieną. Pavažiuoja 
kokius 5-7 metrus ir sustabdo arklį prie 
namo. Išeiria gyventojas su indu ir 
nusiperka pieno. Būdavo ir taip, kad 
išvežiotojas užeina į namo laiptinę 
pažiūrėti, ar nėra ant palangės padėto 

J indo pienui. Dirsteli po indeliu - kiek 
t palikta centų, už tiek įpila.

Australijoje, kur labai karštas klimatas, 
ypač dideli karščiai sausio ir vasario 
mėnesiais. „Tik dabar supratau, kaip 
sunku buvo tėvams priprasti gyventi 
svetimam krašte“, - kartoja Violeta. Ji 
juokiasi, kad mes esam neatsparūs 
šiltesniam orui, greitai suglembant.

Lietuva turi vengti problemų, kurios 
dar ateis. Ne viskas ir užsienyje auksas, 
kas ’auksu žiba, yra daug blogybių. 
Lietuva turi eiti savo keliu. Turit daug 
gabiiį, talentingų žmonių, reikia pasiti- 
kėjiūio, tarpusavio supratimo. Tokie 
viešnios iš Australijos linkėjimai mūsų 
skaitytojams. A sirėikienė

t,Šiaulių žinios“, 1993.VL1)

NKVD ir įstatymų, važinėdavo į Rygą, 
gabeno išjos siūlus, adatas, prieskonius, 
kojines ir tekstilės gaminius, kurie 
Klaipėdoje buvo labai brangūs. Į Rygą 
veždavo maisto produktus, kurie ir tada 
ten buvo brangesni.

Nors Klaipėda, kaip žinoma, yra 
miestas prie jūros, žuvys sovietų laikais 
biivp brangios, tik silkės pajėgdavo 
nusipirkti kiekvienas. Prasidėjus silkių 
bumui, jas ešelonais, kaip gulago kalinius, 
gabendavo į SSSR. Klaipėda statė 
konservų ir žuvies apdorojimo įmones, 
naujas krantines, taros gamyklą, tinklų 
dirbtuves, laivus ir plaukiojančias bazes, 
naują stalininio tipo Nachimovo - Popovo 
namų kvartalą ir „Jūros“ restoraną už 
pinigus, gautus už silkes. Prie marių ir 
kulių vartų kilo lentų ir pjuvenų barakai,

MOKYTOJA KALBA APIE Klaipėda. Danės krantinė.

Atkelta iš 3 psl.

sodo maišais nešasi ir lyg tyčia laiškuose 
apie tai rašo Violetai. Iš to apmaudo nors 
verte. Jau dabar Violetai prašviesėjo 
padangė ir pas mus - ridikėlių, salotų 
galima valgyti iki soties.

Mokytoja kalba apie išsiskyrimą su 
mokiniais. Priprato prie jų, sunku bus 
išvažiuoti. Australijoje vienoje klasėje 
sėdi įvairių tautybių vaikai, vis kitų 
kultūrų atstovai, į kiekvieną vaiką reikia

"Mūsų Pastogė” Nr.33 1993.06.16

vis kitaip kreiptis, todėl dirbti gana sunku. 
Viešnia stebisi, kad mūsų vaikai iš tų 
standartinių „dėžučių“ yra mandagūs, 
gerai išauklėti. Australijoje vaikai 
iš daugiabučių yra patys sunkiausi, 
padaro daugiausiai nusikaltimų. Ir dar 
kas stebina ponią Violetą: mokiniai 
gražiai elgiasi klasėje, klauso savo 
mokytojų, tačiau tie patys vaikai 
pasikeičia, visai kitaip jie elgiasi su 
nepažįstamu, kitokie jie gatvėje, auto-

psl.6 ~ .

Taip pat rytais vežiodavo šviežias 
bandeles,šviežią žuvį, daržoves, bulves, 
agurkus, vyšnias. Kam reikėdavo malkų 
- atveždavo gatavai supjautas...

Vietiniai vokiečiai sekmadieniais anksti 
iš ryto eidavo prie karčemų. Vyrai 
apsivilkę tamsiai mėlynais kostiumais su 
skrybėlėm, o ant jų užrišti kaspinai. 
Moterys taip pat su kostiumais, ilgais 
sijonais, su skrybėlėm...“ (Petronėlė

i Malinauskienė)
Spekuliantai, nepaisydami milicijos, 

pilni „samagono“, girtų šūkavimų, 
kasdieninių muštynių ir žmonių ašarų. 
Puikiuose Direktorijos valdininkų 
butuose Kanto aikštėje apsigyveno nauji 
persikėlėliai. Kasdienybe tapo šlapimu 
dvokiančios laiptinės, purvas, raugintų 
kopūstų kvapas ir sodrūs rusiški keiksma
žodžiai.

(Tęsinys sekančiame numeryje)

Vygantas Vareikis
("Šiaurės Atėnai")
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KONKURSINIŲ RAŠINIŲ BROŠIŪRA
Konkursiniai lietuvių kalbos rašiniai visų amžiaus kategorijų mokiniams lietu

viškose savaitgalinėse mokyklose jau atšventė penktąjį „gimtadienį“.
Konkurso įsteigimo pradžioje buvo galima girdėti įvairių nuomonių. Vieni 

manė, kad tai bus geras akstinas mokiniams pasitempti, kiti abejojo konkurso 
reikalingumu ir naudingumu. Kiek žmonių, tiek nuomonių! Tai, be abejo, at
sispindi mūsų demokratiškai galvojančioje bendruomenėje. Tačiau dauguma 
projektui pritarė ir ALB Švietimo tarybos pirmininkę skatino imtis iniciatyvos.

Dėka gerų talkininkių - Kristinos Dundienės, vertinimo komisijos pirmininkės 
Kliaudijos Vanagienės, p. Žitkevičienės, kuri atspausdino konkursinius darbus, ir 
visų savaitgalio mokyklų mokytojų Sydnėjuje, Melburne, Geelonge ir Adelaidėje
- bei ALB KV piniginių premijų paskyrimo, šis projektas pajudėjo iš vietos. Po 
penkerių metų netgi galima tikėtis, kad jis taps tradiciniu ir bus tęsiamas ateityje.

O naudos iŠ jo buvo. Vertinimo komisija pastebėjo, kad mokiniai mažiau daro 
klaidų, sklandžiau naudoja lietuyių kalbą.

Mat, per tuos penkerius metus dauguma kandidatų dalyvavo keliuose konkur
suose ir vis skirtingo amžiaus kategorijose.

Iš kai kurių mokytojų taip pat gavome atsiliepimų, kad mokiniai apsiprato su 
konkurso idėja ir netgi pradėjo jo laukti, o gal ir tikėtis prizą laimėti.

1992 m. lietuvių kalbos konkursas davė itin gražų derlių. Todėl ir kilo sumany
mas išleisti paskutinių dviejų kategorijų kandidatų rašinius „Svečią iš galaktikos“ 
ir .Lietuvybės išlaikymas išeivijoje“.

Lakštų forma aplanke buvo pasirinkta, kaip tinkamiausia gramatiniams, stilis
tiniams ir kitiems pratimams klasėje. Po vieną konkursinių rašinių egzempliorių 
buvo perduotaSydnėjaus, Melburno ir Adelaidės Lietuviųnamų knygynams. Tad, 
kam įdomu, kviečiame pasiskaityti. Beje, konkursinių darbų kalba ištaisyta.

Leidinys susilaukė AL fondo, „Talkos“ ir Adelaidės lietuvių mokyklos tėvų 
komiteto finansinės paramos, literatės Bronės Mockūnienės palankaus įvertinimo 
ir pripažinimo Lietuvoje. Tai biivb itin maloni staigmena.

O .Lietuvos rytas“ savo skiltyse „Žvilgsnis į kitus laikraščius“ 1993 m. birželio 
8d. Nr. 108 net dalinai persispausdino B. Mockūnienės kritiką ir užbaigė žinią 15
- metės Melburno kandidatės Dainos Didžytės žodžiais: „Man atrodo, kad yra 
svarbu išlaikyti lietuvybę išeivijoje, nes lietuviai visados liks lietuviais“.

3 f Isolda L Poželaitė - Davis

MŪSŲ MIRUSIEJI

Žurnalistui ir visuomenininkui
A.t A. JULIUI VETEDKIUI

mirus, giliam liūdesy likusiai žmonai Lizai, giminėms ir artimiesiems 
nuoširdžią užuojautą reiškiame ir kartu liūdime.

Pranas ir Maria Sakalauskai

A.+ A. PRANUI ŠIMKUI
mirus, gilią užuojautą dukrai Lidijai, sūnui Algirdui bei jų šeimoms reiškia 

Lietuvių kooperatinė kredito draugija 
"Talka"

A. t A. PRANUI ŠIMKUI 
iškeliavus amžinybėn, žmonai Eugenijai, sūnui Algirdui, dukrai Lidijai! ir 

jų šeimoms bei artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia
Paulina Doniėlienė, 

Dalia ir Vytautas Donielos, 
Danutė ir Jurgis Karpavičiai

Pagerbdama

vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" aukoju 20 dolerių.

Aldona Griniuvienė

ATQARSIS IŠ TOLIMOJO SIBIRO
Savaitgalinių mokyklų lietuvių kalbos rašiniai iš Australijos pasiekė tolimąją 

lietuvių koloniją Tomske, Sibire, ir rado gražų įvertinimą. Kaip rašoma, lietuvių 
mokyklose jie bus naudojami, kaip mokomoji medžiaga.

-- Sibiro lietuvių bendruomenės bendrapirmininkas dr. Vilius Bernatonis savo 
laiške aprašo lietuvybės išlaikymo problemas šio krašto platybėse. Reikia, sako 
jis, susitaikyti su liūdnu faktu, kad dauguma lietuvių nustojo tautinio savitumo, nes 
buvo ilgai kalinti, o paskui, likę gyventi tremtyje, lietuvybei puoselėti neturėjo net 
minimalių sąlygų. į., <.

Skaudu, kad nuo mažytės mūsų tautos nubyra vis daugiau jos sūnų ir dukterų. 
Sibire problema didelė, nes ne tik jaunimas, betir suaugę, vidurinioji karta nemoka 
lietuvių kalbos. Anot dr. Viliaus Bematonio: „Čia ne jų kaltė, o jų bėda. Tokiais 
juos padarė totalitarinė sistema“.

Toliau jis pabrėžia aktualius klausimus ne tik buvusiems tremtiniams, bet ir 
išeiviams. Viena svarbiausių, neabejotinai, yra sugrįžimas tėvynėn. Cituoju: 
„Galbūt keista; bet Lietuvai atgavus nepriklausomybę, mūsų gyvenimas pasidarė 
dar sunkesnis. Mes tapome svetimais ne tik Rusijoje, bet ir Lietuvoje. Nereikalingi 
nei buvusiems budeliams, nei tėvynei“.

Ilgokame laiške gvildenama ir kita mintis, kad spaudoje išryškinami negatyvūs 
santvarkos, politikos ir pragyvenimo bruožai. O kas pasiekiama pozityvaus, 
priimama kaip savaime suprantamas dalykas. Matyt, tai ypatingai skaudi vieta 
daug iškentėjusiems mūsų tautiečiams Sibire, nes, anot jų, „nuteisti visuomet 
lengviau, negu suprasti“. * '

Sibire gyvenančius tautiečius reikia suprasti ir jiems padėti. Pradėkime sistem- 
atingai remti Sibiro lietuvių sąjungą, kuri deda daug pastangų, kad lietuviai atkurtų 
ir išsaugotų tautines savybes. '

Pasiųskime bent kiek vertingų knygų. Vieno kg. siuntinys paprastu paštu 
kainuos 15 Aus. dolerių, 500 gr. paprastu paštu 3,70 dol., 1 kg. oro paštu - 26 dol„ 
o 500gr. oro paštu - 10,20 dbl.

Per neseniai įvykusį birželio mėn. išvežtųjų minėjimą prisiminėme, kaip ir 
kiekvienais metais, savo brolius ir seseris kentėjusius ir nesugrįžusius iš Sibiro 
tundrų ir ledynų dykumų. Dabar turime gerą progą ištiesti pagalbos ranką baisias 
kančias iškentėjusiems lietuviams. Parodykime, kad neužmiršome jų.

Dr. Viliaus Bematonio adresas: Dr. Vilius Bernatonis, ui. 79 Gvardeiskoj divizii 
19 -52,634067 Tomsk, Russia. f

ADELAIDĖJE
PRANEŠIMAS

Ilgamečiai adelaidiškiai dr. Stasė 
Pacevičienė ir inž. Antanas Pacevičius 
persikėlė į savo naujus namus: 9 Shergis 
Avė., Vale Park, S A 5081. Tel. (08) 269 
5113.

SYDNĖJUJE
PRANEŠIMAS

Pranešame Sydnėjaus pensininkų 
klubo „Neringa“ nariams ir svečiams, 
kad rugsėjo mėn. 5 dieną (sekmadienį), 1 
vai. po pietų klubo „Neringa“ valdyba 
rengia linksmą popietę Lietuvių namu
ose Bankstowne.

Popietės metu bus atliekama nauja pro
grama, jūsų paslaugoms bus švediškas 
stalas ir jau nuo pirmos vai. po trumpos 
programos bus vaišinamasi kava su pyra
gaičiais. Muzika gros ir pietų metu, o kas 
norės, galės pasišokti ir po jų.

Nuoširdžiai kviečiame visus į mūsų

Isolda I. Poželaitė - Davis

Pagerbdami
A. t A. TERESĘ REISGIENĘ

"Mūsų Pastogei" aukojame 25 dolerius.
Milašų šeima

popietę. Popietės metu taip pat bus trau
kiama ir turtinga loterija.

Laukiame visų - iš toli ir iš arti!
„Neringos“ klubo

valdyba

IEŠKO
Ieškomas Švitra Jonas, Adolfo, 

gim. 1926-1927 m. Leipalingio valsčiu
je, Lazdijų apskrityje. Ieškomasis ank
sčiau gyveno Australijoje, Viktorijos 
mieste. Žinančius prašome rašyti: Mrs. 
Marija Jasėnas, 119 Long Lots Rd., 
Westport, C.T. 06880, U.S.A.

AUROS 
„Mūsų Pastogei

Nuoširdžiai dėkojame už aukas.
Redakcija

Mrs. Z. Katsaros 
J. Rylis 
XX 
Mrs. K. Ščitnickas 
H. Vainauskas

Vic. $5
NSW $15
NSW $500
NSW $15
NSW $5

t
PRAKTIŠKIAUSIAS PINIGŲ 

PERVEDIMAS Į LIETUVĄ
Persiunčiant pinigines dovanas, palikimus, pensijas ir 

atliekant kitus finansinius reikalus su Lietuva, siūlome 
pasinaudoti mūsų patarnavimais, ilgamečiu patyrimu ir 
praktika.

Gavus užsakymą išmokame Jūsų nurodytam asmeniui 
arba organizacijai Lietuvoje skirtą sumą amerikietiškais 
doleriais arba anglų svarais.

PERVEDIMO MOKESTIS -3% plius pristatymo ir iškei
timo išlaidos $ 30. '■

Už didesnius pervedimus kaip $ 10,000 pervedimo 
nuošimtis yra mažesnis.

Z. Juras, Baltic Stores & Co.,
11 LONDON LANE, BROMLEY, KENT, BRI 4 HB, England
Tel. 0814602592 Fax 081 318 7643. .
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incorp, in n.s.w. 54 Lingayen Ave.,Lethbridge Park 2770,N.S.W.

KORPOl

MUSŲ PASTOGES“ LOTERIJA
Lietuviškos spaudos išlaikymas priklauso nuo musų visų pastangų. 

Australijos lietuvių bendruomenės Spaudos sąjunga kasmet rengia ' 
loteriją, kini yra svarbus pajamų šaltinis laikraščio išlaikymui.

Šių metų loterijos prizai yra::
1. Vienos uncijos aukso lydinys (99 procentų grynumo).
2. Dešimties uncijų sidabro gabalas.
3. Lietuviškas dirbinys.
Loterijos traukimas įvyks rugsėjo 19 dieną, sekmadienį, Lietuvių. 

namuose Bankstowne.
Rezultatai bus paskelbti „Mūsų Pastogėje“ rugsėjo 27 dieną.
Loterijos bilietai platinami, siunčiant juos visiems „Mūsų Pastogės“ 

prenumeratoriams.
Mes kreipiamės į visus Australijos lietuvius, prašydami remti 

mūsų lietuvišką spaudą, perkant ir platinant šios loterijos bilietus.
Loterijos bilietų gavimui ir atsiskaitymui prašome kreiptis sekančiu 

adresu: LB Spaudos sąjunga, P.O. Box 550, Bankstown, N.S.W. 
2200. — z

Telefonu užsakyti bilietus galite skambindami: nuo pirmadienio iki 
trečiadienio, darbo valandomis, tel. (02) 790 3233 arba septynias 
dienas savaitėje bet kuriuo laiku tel. (02) 727 9191.

Bilieto kaina 2 doleriai. Bilietų šakneles prašome grąžinti ne vėliau 
rugsėjo 15 dienos. Už pinigus atsiskaityti prašome (mums tai būtų 
patogiausia!) grynais arba money order. Tokiu būdu jūs sutaupysite

I * mums pinigus ir laiką.
1 Dėkojame visiems, kurie praeityje jau prisidėjo prie bilietų platinimo
■ ir pirkimo. Tikimės, kad jūsų talkos sulauksime ir šiais metais.
’ Australijos lietuvių bendruomenės

Spaudos sąjungos valdyba

SIDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN, tel. 7081414

Šauni klubo - lietuvių bendruomenės 
KULTŪRINĖ POPIETĖ 

"PAMATYTI, IŠGIRSTI, PARAGAUTI" 
įvyks rugpjūčio 21 - 22 dienomis (šeštadienį ir sekma

dienį) nuo 12 vai. iki 7 vai. vakaro. "
12 vai. - Klubas atsidarys.
1 vai. p.p. - Atidarymo žodis. ’
2 vai. p.p. - Muzika ir dainos (australiana).
3 vai. p.p. - Raguolis ir kiti lietuviški valgiai.
4 vai. p.p. - Tautinės dainos ir šokiai.
5 vai. p.p. - Tautinės dailės ir meno kūrinių paroda.
6 vai. p.p. - Vaišės lietuvišku alumi ir likeriais.
Nuo 12 vai. iki 7 vai. vakaro veiks vaiko priežiūros kambarys, kur 

vaikai galės žaisti ir bus rūpestingai prižiūrimi.
Ateikite visi ir atsiveskite savo draugus!

Kandidatus į klubo direktorius prašome siūlyti iki rugsėjo 
mėn. 13 dienos. Siūlymo formos (nomination) gaunamos 

klubo raštinėje. 
.............. ..... .............
Pranešame, kad rugsėjo 25 d. ruošiamas 

METINIS KLUBO BALIUS

ISSI

zea/iiaLNOS KAINOS 
AUKŠC/AL/s/as patarnavimo STANDARTAS

ėl smulkesnės. ■ informacijos kreiptis į Kristina 
NEXT SHIPMENT - 5/9/93 < 

i F9R 
CHRISTMAS & NEW YEAR 1993/1994 

99 N9T MISCOUNT!

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

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

i m

MM?AUSTRALIAN LITHUANIAN W
Published by the Lithuanian Community Publishing Society Ltd. 

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

Už skelbimų turinį redakcija neatsako. Bendradarbių pasirašyti straipsniai nebūtinai 
reiškia redakcijos nuomonę.

Prenumerata metams $ 35 U žsienyje paprastu paštu $ 50 N. Zelandijoje oro paštu $ 65 
U žsienyje oro paštu $ 90
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