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LIETUVOS SAVAITĖS APŽVALGA
Tautininkai ir demokratai 

pradeda rinkti parašus
Gegužės 2 d. Tautininkų sąjunga ir 

Demokratų partija įregistravo ini
ciatyvinę grupę referendumui dėl 
pirmalaikių Seimo rinkimų surengimo. 
Iniciatyvinė grupė parengė „Kreipimąsi 
į tautą“, kuriame kritikuojama LDDP 
pusantrų metų veikla valdžioje, kreipi
mosi autoriai mano, kad tik pirmalaikiai 
Seimo rinkimai gali nutraukti pražū
tingą LDDP valdymą ir atvesti prie 
valdžios vairo „sąžiningus, kompe- 
tetingus bei ryžtingus tautos atstovus“. 
Pagal įstatymus, referendumo suren
gimui per du mėnesius reikia surinkti 
300 tūkst. Lietuvos piliečių parašų.

Dvi didžiausios opozicinės partijos - 
Lietuvos krikščionių demokratų partija 
(LKDP) ir Tėvynės sąjunga (Lietuvos 
konservatoriai) neprisideda prie šios 
akcijos. Konservatoriai ketvirtadienį 
išplatintame pareiškime nurodo, kad 
organizuoti referendumą dėl pirmalaikių 
Seimo rinkimų kol kas per anksti, tačiau 
neatmeta galimybės tokį referendumą 
surengti kartu su savivaldybių rinkimais. 
Rinkimai 1995 metais būtini, o politinei 
krizei ir toliau gilėjant, juos gali ir privalo 
paskelbti Seimas“,- sakoma pareiškime.

Balandžio antroje pusėje TS (LK) jau 
pradėjo rinkti parašus dėl referendumo 
surengimo konstituciniam įstatymui 
„Dėl neteisėto privatizavimo, nuvertintų 
indėliųirakcijųbeipažeistos teisėsaugos“ 
priimti. Nuomonei, kad valdžia privalo 
ir turi galimybių atstatyti nuvertėjusių 
gyventojų santaupų vertę, spaudos 
konferencijoje patvirtino ir ekonomikos 
eksministras J. Veselka; Valstybės 
kontrolierius V. Kundrotas penktadienį 
spaudos konferencijoje patvirtino, kad 
G. Vagnoriaus išvados apie sudarytas 
sąlygas neteisėtai privatizacijai yra 
teisingos, tačiau tvarkai atkurti reikia 
politinio Seimo sprendimo.

Pirmadienį kalbėdamas spaudos 
konferencijoje, Seimo pirmininkas C. 
Juršėnas užsiminė, kad dar LTSR AT 
priimtas Referendumo įstatymas prieš
tarauja šiuo metu galiojančiai Kons
titucijai, todėl jis negalės balsuoti už 
referendumo dienos paskyrimą. Susi
daro įspūdis, kad LDDP vadovaujamam 
Seimui nepasirūpinus, kad anksčiau 
priimtas Referendumo įstatymas atitiktų 
konstituciją, Lietuvos piliečiai praranda 
teisę pareikšti savo nuomonę pačiu 
demokratiškiausiu, referendumo, keliu. 
Tokiai Seimo pirmininko pozicijai, matyt, 
pritaria ir „Lietuvos lytas“, vieną savo 
straipsnį pavadinęs „Tėvynės sąjunga 
pasitelkė LSSR laikais priimtą įsta
tymą“, taip pat ir kiti trys šalies 
nacionaliniai dienraščiai.
Ar pavyks Įveikti nesutarimus 

tarp Baltijos šalių?
Gegužės 3 Jūrmaloje už uždarų durų 

įvyko Baltijos valstybių Prezidentų 
susitikimas. Buvo kalbėtasi apie Latvijos 

ir Rusijos pasirašytą susitarimą dėl 
kariuomenės išvedimo. Susitikime jokių 
dokumentų nebuvo priimta, papildomos 
informacijos spaudai nepateikta. Kaip 
pranešė Rusijos televizija, susitikime 
Latvijos ir Lietuvos Prezidentai sten
gėsi įtikinti Estijos vadovą L. Merį 
paspartinti derybų procesą dėl Rusijos 
kariuomenės išvedimo. Kaip žinoma, 
Estija sutarties nepasirašo daugiausia 
dėl nenoro suteikti kokių nors socialinių 
garantijų šalyje pasiliekantiems buvu

siems Rusijos kariškiams, tačiau situacija 
pasidarė dviprasmiška, Latvijai panašų 
susitarimą pasirašius. Latvija šiuo metu 
taip pat tikisi su Rusija pasirašyti 
didžiausio prekybinio palankumo sutartį, 
tačiau jos gyvybingumas kelia abejonių, 
kadangi tokia sutartis tarp Lietuvos ir 
Rusijos, pasirašyta prieš pusmetį, vis 
dar neįsigalioja. Kaip laiške A. Bra
zauskui nurodė B. Jelcinas, šios sutarties 
įgyvendinimas susijęs su tranzito (taip 
pat ir karinio) per Lietuvąį Karaliaučiaus 
sritį problema.

Kadriniai KPSS darbuotojai Į 
Lietuvos diplomatinę 

tarnybą
Gegužės 2 „Laisvosios Europos“ radijas 

pranešė apie naujų numatomų paskirti 
ambasadorių į Baltarusiją ir Prancūziją 
kandidatūras. Kaip teigia radijas, 
ambasadoriumi Minske greičiausia bus 
paskirtas dabartinis Vyriausybės 
atstovas spaudai V. Baublys. Anksčiau 
jis dirbo Komunistų partijos Klaipėdos 
miesto pirmuoju sekretoriumi ir buvo 
vertinamas kaip radikalus atsiskyrimo 
nuo KPSS priešininko V. Baltrūno, dabar 
dirbančio Rusijos URM, bendražygis. 
Buvę partiniai bei ūkiniai darbuotojai V. 
Einoris ir R. Kozyrovičius jau darbuojasi 
ambasadoriais Kijeve ir Alma - Atoje, 
artimiausiu metu panašią partinę patirtį 
sukaupusį A Valionį, anksčiau rengusį 
Lenkijos radijui propagandines laidas 
lietuvių kalba,numatomapasiųstiįVaršuvą

Koks bus Būtingės terminalas 
- valstybinis ar privatus?

Balandžio 27 d. Mažeikių naftos 
perdirbimo įmonės direktorius, ener
getikos ministro pavaduotojas B. Vainora 
ir JAVkompanijos„Flour Daniel Wiliams 
Brother“ viceprezidentas C. H. Tumey 
pasirašė Būtingės naftos terminalo 
statybos ir priežiūros sutartį. Nurodoma, 
kad ši firma, konkuruodama su kitomis 
12 dalyvių, laimėjo terminalo pro
jektavimo konkursą, kadangi siūlė 
mažesnę statybos kainą (apie 140 mln. 
dolerių), turi patirtį šioje srityje, 
patikima. Bazinio terminalo statybos 
projekto paruošimas kainuos daugiau 
kaip 4 mln. dolerių.

Paaiškėjo praėjusių metų 
šalies bankų veiklos 

rezultatai
Balandžio 28 d. Lietuvos bankas 

paskelbė savo balansą kovo 31 dienai.

Garsiosios MEDININKŲ PILIES griuvėsiai.Tai viena seniausių pilių Lietuvoje, 
statyta apie 1200 metus. Ji ir viena didžiausių - jos plotas užima 8 ha. Čia lankėsi 
karalius Mindaugas, DLK Vytautas ir kt. Lietuvos valdovai. Jos sienos ir perkasai 
stabdė kryžiuočių puolimus. Šiuo metu pilis apleista ir griūva... Jos vardas dar kartą 
sumirgėjo pasaulio spaudos puslapiuose, kai netoli jos-1991 m. - sovietų samdinių 
buvo pasalūniškai išžudyti Lietuvos pasienio muitinės darbuotojai.

Banko aktyvai sudaro 2,74 mlrd. litų, tai 
yra 1,22 mlrd. litų daugiau negu buvo 
prieš metus. Banko kapitalas padidėjo 
nuo 0,82 mln. litų iki 5 mln. litų. Kovo 31 
apyvartoje buvo 981,9 mln. litų.

Iki gegužės 1 savo balansus paskelbė 
beveik visi šalies komerciniai bankai. 
1993 metais stambiausiais Lietuvos 
bankais išliko tiys valstybiniai komer
ciniai bankai: „Žemės ūkio“, Taupomasis 
ir Valstybinis komercinis. Didžiausius 
aktyvus Lietuvoje turi Valstybinis 
komercinis bankas - 818,4 mln. litų, 
didžiausią įstatinį kapitalą - “Žemės 
ūkio“ bankas - 20 mln. litų, didžiausią 
pelną pernai turėjo taip pat šis bankas - 
56,5 mln. litų. Tarp privataus kapitalo 
komercinių bankų yra trys aiškūs 
lyderiai: Akcinis inovacinis bankas, 
„Litimpex bankas“ ir „Vilniaus bankas“. 
Jų aktyvai svyruoja nuo 270 iki 310 mln. 
litų, įstatinis kapitalas - nuo 5 iki 10,7 
mln. litų, o pelnas - nuo 12,9 iki 17,6 mln. 
litų. Vidutinio dvdžio bankų grupėje, 
kurių aktyvai įvairuoja nuo 50 iki 170 
mln. litų, lyderiai yra „Vakarų bankas“, 
„Aurabankas“ bei „Ūkio“ bankas. Šioje 
grupėje dar yra „Hermio“ bankas, 
„Balticbank“ bei Komercijos ir kredito 
bankas. Savo veiklos ataskaitas paskelbė 
dar 9smulkesni bankai, turintys aktyvus 

nuo 7 iki 21 mln. litų. Septyni iš savo 
duomenis paskelbusių komercinių 
bankų, iki šių metų sausio 1 nebuvo 
įvykdę Lietuvos banko reikalavimo 
sukaupti 5 mln. dydžio įstatinį kapitalą.

V argai dėl pridėtinės vertės 
mokesčio Įvedimo

Gegužės 3 d. Vyriausybė nuo šio 
mėnesio 1 dienos 5 proc. padidino 
atlyginimus biudžetinių įmonių darbuo
tojams,pensijas,stipendijas,pašalpas,kitas 
išmokas. Nuo gegužės 1 taikomasis 
minimalus gyvenimo lygis padidintas nuo 
48 iki 50 litų, o minimali mėnesinė alga 
dabar sudarys 56 litus (buvo 53 litai).

Atlyginimai padidinti dėl 18 proc. 
pridėtinės vertės mokesčio įvedimo nuo 
gegužės 1. Įvairių ekspertų vertinimais, 
dėl to galimas vienkartinis kainų 
padidėjimas nuo 4 iki 20 proc. Manoma, 
kad dėl mokesčio įvedimo 2-3 procentais 
padidės biudžeto pajamos. Pats mokesčio 
įvedimas vyksta ne itin sklandžiai. 
Daugelis gamybininkų ir prekybininkų, 
neturėdami aiškesnių mokesčių inspek
cijos nurodymų, nežino, kiek didinti 
konkrečių prekių kainas, kartais aiškiai 
perlenkdami lazdą. Nežinodami, kaip 
taikyti naująmokestį,kai kuriemuitinių
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postaipaprasčiausiaisustabdėbetkokius pūsdami naftą bei jos produktus. Ne 
pervežimus per sieną. Šio mokesčio 
įvedimui pritaria Europos sąjungos 
PHARE programos ekspertai, atvykę į

TRUMPAI 
IŠ VISUR

paskutinį vaidmenį čia atlieka Rusijos 
naftos ir dujų koncernai, Mažeikių 
„Nafta“, įvairios žinomos Lietuvoje

Lietuvą jau prieš mėnesį padėti pasi-. 
ruošti šio mokesčio įvedimui.

Vilniuje vyko tarptautinė 
energetikų konferencija

Gegužės 3 - 4 d. Vilniuje vyko G-24 
šalių energetikos darbo grupės orga
nizuota konferencija. Joje buvo aptartos 
elektros energijos gaminimo ir efek
tyvaus panaudojimo Baltijos šalyse 
problemos. Konferencijoje dalyvavo 
atstovai iš Pasaulio banko, Tarptautinės 
investicijų agentūros, Europos investicijų 
banko,Europos rekonstrukcijos irplėtros 
banko ir Šiaurės investicijų banko.

Baltijos šalių energetinė nepriklau
somybė siejama su Būtingės naftos 
importo ir eksporto terminalu ir Mažeikių 
„Nafta“, kuri gali patenkinti visų trijų 
šalių reikmes, Latvijos gamtinių dujų 
saugyklomis, kuriose esančiomis dujomis 
dar pusmetį kaimynus būtų galima 
aprūpinti dujomis bei racionaliu Estijos 
vietinio kuro panaudojimu.

1991 metų sausio įvykių 
dalyviai amnestuoti

Balandžio 29 d. Aukščiausiojo Teismo 
baudžiamųjų bylų kolegija baigė nagri
nėti buvusio „Jedinstvos“ lyderio bei jo 
bendrininkų bylą.

Po beveik penkis mėnesius trukusio 
bylos nagrinėjimo paskirtos bausmės: V. 
Smotkinui - 8 metai, V. Ivanovui - 
pusketvirtų metų, A. Bobylevui, H. 
Dzagojevui, V. Orlovui, V. Šorochovui - 
treji metai laisvės atėmimo, A. 
Kondrašinui ir S. Nagomui - 1500 litų 
bauda. Visiems nubaustiesiems, išskyrus 
V. Smotkiną, pritaikytas Amnestijos 
įstatymas ir bausmės laikas gerokai 
sumažintas. Iškaičius pustrečių tardomojo 
suėmimo metų, daugumai nuteistųjų lieka 
kalėti nuo kelių savaičių iki pusės metų.

Kas bendra tarp „Jaunosios 
Lietuvos“, naftos biznio Ir 

„Talpinių“ ?
Gegužės 1 d. Panevėžyje automobilyje 

buvo apšaudyti žinomos „Tulpinių“ 
grupuotės nariai. Vienas jų mirė, du 
paguldyti į ligoninę. Per pastaruosius 5 
mėnesius tai jau trečias pasikėsinimas į 
šios grupuotės narių gyvybę. Praėjusių 
metų lapkričio mėnesį „Nevėžio“ vieš
bučio lifte buvo susprogdintas D. Kecoris, 
dardužmonės sužeisti,ogruodžiopradžioje 
automobilyjebuvoapšaudytigrupėslyderiu 
laikomas S. Janonis bei V. Baltušis, kuris 
buvo sužeistas ir šį kartą.

Panevėžio miesto policijos pareigūnai 
teigia, kad šie susidorojimai - tai kerštas, 
nors ir nemano, kad tai būtų kitos mieste 
veikiančios „Šmikinių“ grupuotės darbas. 
Manoma, kad panevėžiečiai gali būti

j ♦ Naujasis Japonijos ministras pirmi- 
I ninkasTsutomuHata, ir taip nestokojęs 
I rūpesčių, buvo priverstas atleisti ką tik 
. paskirtą teisingumo ministrą Šigeto

angliškų terminų, kuriuos galima 
pakeisti prancūziškais. Įstatymu konk
rečiai uždrausti 3 500 angliškų terminų 
ir techniškų išsireiškimų, kuriems 
prancūzišką atitikmenį galima rasti kovo 
mėnesį išleistame žodyne.

Naftos reikalai yra minimi ir garsiojoje
„šeimos“ byloje (V. Laurinavičius buvo | Nagano, savo viešais pareiškimais 
sulaikytas tą dieną, kai jis turėjo | užpykdžiusį užsienio valstybes. Atsargos 
pasirašyti sutartį dėl naftos tiekimo su I generolas Nagano, buvęs Japonijos 
Rusijos gynybos ministru P. Gračiovu). I kariuomenės štabo viršininkas, paneigė 

Įdomūs šiuo požiūriu kai kurie I Japonijos karo nusikaltimus H pasau- 
Generalinės prokuratūros, policijos, kitų * linio karo metu bei 1937 m. Nankino 
grupuočių veiksmai. Balandžio 20 1 žudynes Kinijoje, kurių metu japonų 
Tautinio jaunimo sąjunga „Jaunoji Į kariuomenėišžudė300,000civilių.Šigeto 
Lietuva“ paskelbė pareiškimą, kuriame j Nagano viešai atsiprašė už išsišokimą ir 
konstatuojama, kad „daugumoje Lietu- į pasisiūlė atsistatydinti.
vos vietovių teisėsaugos organai, į
veikdami kartu su pagrindinių tų | ♦ Maršalo salų Pacifike vyriausybė 
vietovių mafijozinių grupuočių vadei- | siūlo pasinaudoti jų teritorija, atsikratant 
vomis, naikina mažiau įtakingas, |.radioaktyviomis ir kitomis kenks- 
smulkesnes nusikaltėlių grupes“. I mingomisatliekomis. 1946—1958metais 
Pareiškime taip pat atkreipiamas I čia pravesti branduolinių ginklų ban- 
dėmesys, kad Panevėžyje išsklaidyta tik I dymai dalį salų pavertė netinkamomis 
„Šmikinių“ gauja, kuri „konfliktavo su 1 gyventi artimiausius dešimt tūkstančiu 
įtakingomis naftos prekybą kontro- Į me^’ Tad šiomis salonus galima pasi- 
liuojančiomis mafijozų grupuotėmis“, j naudoti apsaugant likusį pasaulį nuo 

„Jaunoji Lietuva“ taip pat pareiškė ( 
ketinimą ateityje siūlyti gyventojams | 
burtisįsavigynosbūrius,,kovaisumafįja į 
ir korupcija“. Jokios reakcijos į šį į 
pareiškimą iš valdžios pusės nebuvo. | 
Anksčiau raginimą „šaudyti vietoje“ yra I 
paskelbęs irgi į valdančiąją koaliciją I 
įeinantis Tautos pažangos judėjimas. •

* užteršimo.
♦ Jemene prasidėjo pilietinis karas, 
prieš konservatyvią musulmonų vyriau
sybę sukilus socialistui viceprezidentui 
Ali Salem Beidh, kurį palaiko buvusi 
komunistinė pietinė Jemeno dalis ir ten 
stovintys kariuomenės daliniai. Suki
lėliai apšaudė raketomis ir puolė 
lėktuvais šalies sostinę Saną, o prezi
dentui Salih ištikima aviacija bom
bardavo Adeną. Iš Adeno laivais 
evakuoj ami vakarų valstybių gyventojai. 
Šiauriečiųkariuomenė atėmė iš sukilėlių 
kebas strategines vietoves.

♦ Prancūzijos parlamentas priėmė 
įstatymą, kuriuo bandoma prancūzų 
kalbą apsaugoti nuo svetimų kalbų

Lietuva prarado naftotiekį 
dar pernai (

Gegužės 5 d. Rusijos agentūra Į 

„Interfax“ paskelbė pranešimą apie tai, | 
kaip Rusija „tariasi su NVS respub-| 
likomis“ dėl eksportinių naftotie-1 
kių panaudojimo. Pranešime nurodyta, I 
kad bendra Latvijos - Rusijos įmonė •
„LatRosTrans“, kurioje Rusijai priklauso I įtakos, ypač kovojama su anglicizmais. 
34 proc., o Latvijai 66 proc. įstatinio I Numatytos piniginės baudos iki 20 000 
kapitalo, įkurta 1993 metų birželio 2* frankų (5000 dolerių) už viešą vartojimą 
dieną, valdo 85 km Lietuvos naftotiekio. * • — — —----- . — — — — —— — -> ■
Minėta įmonė yra dukterinė kompanija 
Rusijos „Transnefteprodukt“ firmos, 
eksploatuojančios Rusijos kontroliuo
jamus buvusios SSRS naftotiekius. 
Ateityje prie „LatRosTrans“ rengiasi 
prisijungti ir Baltarusija. Valstybės 
kontrolierius V. Kundrotas spaudos 
konferencijoje gegužės 6 prižadėjo ištirti, 
kaip Lietuvos naftotiekis pateko užsienio 
valstybių nuosavybėn.

Ir Generalinėje 
prokuratūroje daromas 

biznis
Gegužės 3-4 dieną „Lietuvos rytas“ 

pateikė Generalinės prokuratūros 
automobiliųįsigijimo istoriją. Dienraščio 
žiniomis, pernai rugpjūčio 26 dienos 
kontraktu Generalinė prokuratūra 
pavedė automobilių centrui UAB 
„Trauka“ nupirkti 16 automobilių ir iš

karto į asmeninę šio centro direktoriaus 
V. Masiulio sąskaitą pervedė 166 tūkst. 
dolerių. Pirmoji automobilių siunta buvo 
pristatyta tik lapkričio 15, o paskutinis 
automobilis prokuratūros garažus 
pasiekė net šių metų kovo 31. Finansų 
specialistų nuomone, Generalinė proku
ratūra iš pradžių turėjo pervesti tik dalį 
pinigų, olikusius-tikįvykdžius sutartyje 
numatytus įsipareigojimus. Dabar gi 
aišku, kad su sąskaitoje likusiais pinigais 
kažkas darė biznį. Tokį išankstinį pinigų 
pervedimą į asmenišką sąskaitą galima 
traktuoti kaip lengvatinį kreditą. Kada 
pinigai iš asmeniškos V. Masiulio sąskaitos 
buvo pervesti į gamyklos, pardavusios 
auotmobilius, sąskaitą, sužinoti nepavyko, 
suinteresuotoms pusėms tai vadinant 
„komercine paslaptimi“.

„Lietuvos rytas “ teigia, kad operacijos 
vykdymo metu valstybei žalos padaryta 
nebuvo, tačiau negauta ir naudos, kurią

♦ Gegužės 4 d. Palestinos išvadavimo 
organizacijos vadovas Jaser Arafat ir 
Izraelio ministras pirmininkas Jicak 
Rabin Kaire pasirašė dokumentus, 
kuriais Gazos ir Jerichono sritys 
perduotos PLO administracijai. Izraelio 
kariuomenė traukiasi iš perleidžiamų 
sričių ir blokuoja žydų naujakurių 
organizuojamas protesto eisenas į 
Jerichoną.

♦ Gegužės 5 d. Europos parlamentas 
priėmė nutarimą patenkinti Norvegijos, 
Švedijos, Suomijos ir Austrijos prašymus 
įsijungtiįEuropos sąjungą. Šių valstybių 
gyventojai įsijungimą turės patvirtinti 
visuotiniais referendumais.

♦ Gegužės 6 d. Anglijos karalienė 
Elžbieta II, traukiniu iš Folkestono 
atvykusi į Galais, kartu su Prancūzijos 
prezidentu Fracois Miterrand perkirpo 
kaspiną, formaliai atidarydama jų 
valstybes sujungusį tunelį nutiestą po 
Lamanšo sąsiauriu. Prekiniai traukiniai 
pradės važiuoti tuneliu birželio mėnesį, 
reguliarus keleivių susiekimas prasidės 
spalio mėnesį.

♦ Pietų Afrikos parlamentas prezi- 
dentuišrinko Nelson Mandelą, vienintelį 
kandidatą, kuris sudarė mišrų juodųjų 
ir baltųjų ministrų kabinetą. Prezidento 
prisaikdinimo iškilmėse drauge su kitomis 
tarptautinėmis įžymybėmis dalyvavo 
princas Pilypas, p. Hilary Clinton, buvę 
Australijos ministrai pirmininkai Malcolm 
Fraser ir Bob Hawke.

♦ Ruandos sukilėliai, užėmę krašto 
šiaurinę ir rytinę dalį, šturmuoja 
valstybės sostinę Kigali. Vyriausybinės 
pajėgos dar laikosi pietuose ir vakaruose 
ir atkakliai ginasi sostinėje.

buvo galima gauti pinigus laikant 
prokuratūros sąskaitoje. Mat komerci
niai bankai yra įpareigoti mokėti 25 proc. 
metinių palūkanų už jų sąskaitose 
esančių biudžetinių organizacijų pinigus. 
Tuo pat metu Generalinė prokuratūra 
turėjo sunkumų išmokėdama atlygi
nimus savo darbuotojams už balandį.

Publikacija „Lietuvos ryte“ pasirodė 
po to, kai pirmadienį Respublikos 
Prezidentas tradicinio radijo interviu 
metu pareiškė „didelį nepasitenkinimą“ 
prastu Generalinės prokuratūros darbu, 
kaip pavyzdį nurodydamas Etų gamybos 
ir Makutinovičiaus bylas. Negatyvią 
medžiagą apie prokuratūros veiklą šią 
savaitę spausdino ir „Lietuvos aidas“.

(Savaites žinias paruoši Ar. A.
Kabaila. Medžiaga imta iš 

saiaitraščio „Amžius“ irAlgio 
Giedraičio elektroninio pašto)
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kimusi omims n irki baisi osi;
Daugiakultūriiiis forumas Geelonge
Geelongo chorui „Viltis“ teko garbė 

atidaryti Migrant Resource Centre 
įvykusi meno forumą, kuriame dalyvavo 
Geelongo dailininkai, aktoriai, daini
ninkai, muzikantai.

Savo programą žvakių prieblandoje 
akompanuojant Jan Henderson pradė- 
jomeD.Ekzode-Z.VekerlenoJMenuetu“, 
po to sudainavome K. Vasiliausko dainą 
„Brangiausios spalvos“ ir A. Vanagaičio 
„Laisvės varpas“.

Choristė A. Scano žiūrovams trumpai 
papasakojo apie mūsų choro susikūrimą, 
jo veiklą ir forume dainuojamų dainų 
prasmę.

Po to koncertavo Geelongo mandolinų 
orkestras, tik ką sugrįžęs iš gastrolių po 
Europą. Su malonumu klausėmės jų 
grojamų melodijų, susižavėję tango 
garsais ir Bramso vengrų šokiu Nr. 5. 
Pasijutome kaip tikroje meno šventėje. 
Forumo metu buvo keliami klausimai, 
kaip pagyvinti daugiakultūrinę veiklą

ĮDOMI KUETŪRINĖ POPIETĖ MELBURNE
Pastarieji metai buvo šykštūs Melbur

no abiejų moterų draugijų kultūriniame 
gyvenime, su tarpiniais pragiedruliais, 
atskirai surengtomis kultūrinėmis 
popietėmis.

Melburno katalikių moterų draugija 
pasinaudojo reta proga, sužinojusi, kad 
kovo viduryje į Melburną iš Lietuvos 
atvyko dr. Romualdas Šumauskas, 
stažuotis neurologinėje srityje šv. 
Vincento ligoninėje.

Draugijos pirmininkė Halina Statku
vienė pakvietė daktarą pabendrauti su 
melburniškiais Lietuvių namuose 
balandžio 17 d. ruošiamoje kultūrinėje 
popietėje. Atvykusieji pripildė du 
trečdalius Jubiliejinės salės.

Dr. Romualdą Šumauską pristatė 
Halina Statkuvienė.

Dr.. Šumauskas 45-metis, chirurgijoje 
darbuojasi nuo 29 metų amžiaus. Penkis 
metus dirbo Vilniuje šv. Jokūbo ligoninėje 
chirurginio skyriaus vedėju. Skaito 
studentams neurochirurgijos paskaitas, 
kalba radijo ir TV laidose sveikatos 
temomis.

Dr. Šumauskas yra Lietuvos neuro- 
chirurgų valdybos narys ir Baltijos 
neurochirurgų valdybos narys. Taip pat 
Lietuvos neurochirurgų atestacinės 
komisijos narys.

Įspūdžius iš savo profesinės patirties 
dr. Šumauskas padalino į dvi dabs: 1991 
metų įvykiai Vilniuje šv. Jokūbo 
ligoninėje ir antrą - apie didelę problemą 
medicinoje - insultą.

Geelonge ir sudaryti galimybes įvairiems 
talentams pasireikšti.

Daugelio mintys krypo į galimybes 
išnaudoti Geelongo meno galeriją ir nors 
porakartų metuose tenkoncertuoti, prieš 
tai surengiant parodas ir kultūrinį 
kiekvienos tautybės pristatymą.

Visiems patiko mintis dėl etnografinio 
muziejaus atidarymo, kur kiekviena 
tautybė galėtų eksponuoti savo kultūrinį 
palikimą.

Atrodo, kad Geelonge įvedus nau
ją meno tarnautojo etatą, vyriausybė 
paskyrė lėšų naujų projektų įgy
vendinimui. „Vilties“ choristai taip pat 
užpildė anketas - pasiūlymus ir pasi
džiaugėme, kad pradės eiti tarptautinis 
laikraštėlis su žiniomis, kur kokia 
tautybė organizuoja renginį.

Diskusijoms pasibaigus, mandolinų 
orkestras užbaigė forumą.

Choro vadovė 
Gražina Pranauskieni

Dr. Šumauskas palygino darbą šv. 
Jokūbo ligoninėje (anksčiau I tarybinė 
ligoninė) su darbu šv. Vincento ligonine 
Melburne. Tokiame pačiame skyriuje 
Melburne daug mažiau lovų. Vilniuje 
didelė problema dėl aparatūros ir įvairių 
instrumentų trūkumo, bet visada ten 
dirba keturi kvalifikuoti gydytojai. Dar 
viena didelė problema - labai trūksta 
medicinos seserų. Didelį darbą atlieka 
giminės ir artimieji, nes vienai medicinos 
seseriai naktį tenka aptarnauti 30 lovų 
ir ji viena to nepajėgia atlikti.

Jų skyrius esąs vienintelis neuro 
skyrius Vilniuje ir visoje pietryčių 
Lietuvoje. Skyriuje dirba 15 neuro
chirurgų, palyginus su šv. Vincento 
ligonine - čia dirba tik keturi.

Nežiūrint įvairių trūkumų, daktaras 
išvardino įvairias daromas operacijas: 
smegenų, traumų, įvairių auglių, pūlinių 
ir operacijas po insulto, kada išsilieja 
kraujas galvoje. Darbo apimtis ir 
atsakomybė, - pasakė jis, - esanti labai 
didelė.

Dr. Šumauskas anksčiau negalėjo 
išvažiuoti stažuotis į vakarų pasaulį, tad 
jis stengėsi gauti stažuotę geriausiuose 
Sovietų Sąjungos neurochirurgijos 
institutuose - Maskvoje, Peterburge, 
Kijeve, Omske, kur dirbo žinomi 
chirurgai profesoriai, stažavęsi įvairiose 
klinikose vakaruose. Dr. Šumauskas ten 
išmoko operuoti sergančius epilepsija, 
kuriems vaistai nepadėdavo. Jis pirmas 
Lietuvoje ėmė operuoti šiuos ligonius.

Atsirado galimybė gauti mokslinį laipsnį. 
Buvo pakviestas į Peterburgą apginti 
disertaciją,betjamnesantpartijosnariu, 
jo neišleido.

1989 metais, kai buvo atidarytas 
neurochirurginis skyrius Vilniuje, dr. 
Šumauskas buvo paskirtas ten dirbti.

1991 metais dr. Šumauskas operavo 
pirmą ligonį - Rupšį, kuris sausio 11 
dieną nuo Vilniaus spaudos rūmų stogo 
vandens šlanga laistė rusų kareivius ir 
jie jį pašovė. Kulka pataikė į veidą ir išėjo 
per kairę galvos pusę. Jisbuvo operuotas, 
pasveiko ir vėliau tarnavo Lietuvos 
kariuomenėje.

Dr. Šumauskas išsamiai papasakojo ir 
apie sausio 13-sios įvykius, kai grįžus 
naktį iš Kauno į Vilnių teko priimti 
žmones su žaizdomis galvoje. Buvo 
suteikta pagalba 58 žmonėms. Operavo 
jie visą naktį. Sunkus darbas tęsėsi 4 
savaites.

Kovo - gegužės mėnesį sovietai 
gaudydavo jaunus vyrus. Pagavę po 
kelias dienas mušdavo, tyčiodavosi,
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XV111 Australijos 
lietuvių Dienos

Šiais metais sueina 70 metų nuo 
pirmosios Dainų Šventės Lietuvoje. Šiam (
jubiliejui atžymėti Lietuvoje rengiama Pasaulio Lietuvių Dainų Šventė. | 
Liepos mėnesį Kaune ir Vilniuje susirinks apie 26 tūkstančiai dalyvių, jų į 
tarpe ir tūkstantinė išeivijos daininkų ir tautinių šokių šokėjų. Iš Australijos | 
dalyvaus taip pat apie šimto choristų ir šokėjų grupė. Tai pirmas toks stiprus | 
Australijos lietuvių kultūrinis pasirodymas Lietuvoje. Nors visas dėmesys I 
nukreiptas į Lietuvą, neturime užmiršti Lietuvių Dienų Australijoje. Grįšime I 
iš Lietuvos parnešdami šauklio krivulę į Adelaidę - apvainikuosime I 
JubiliejiniusmetusAustralijosLietuviųDienosevykstančiojeDainųŠventėje.l •

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ DIENŲ ATIDARYMAS įvyks gruodžio mėn. 27 | 
d. 11 vai. St Francis Xavier Katalikų Katedroje.Parengimo koordinatorius: | 
Augustinas Kubilius, 131 Crozier Ave., Melrose Park, SA 5039, tel. 08 276 I 
1106. I

I 
Mišiose giedos Jungtinis Adelaidės, Melbourne, Sydnėjaus ir Geelongo į 
choras. Taip pat bus kviečiami giedojimui ir visų mokyklų vaikai. Giedojimui | 
vadovauja:Nemira Masiulytė-Stapleton, 16 Dennis Grove, Vista,SA 5091, | 
tel. 08 263 9647. I
Tos pačios dienos vakare įvyks POEZIJOS, MUZIKOS IR TAUTOSAKOS į 
vakaras. Vakaro vadovė: Elena Varnienė, 123 Kingston Ave., Melrose Park, | 
SA 5093, tel. 08 276 6003. I
DAINŲ ŠVENTE įvyks gruodžio mėn. 28 d. Šventės vadovas: Edvardas j 
Dukas, 33 Talbot Ave., North Plympton, SA 5037, tel. 08 293 3289. |

MENO PARODA Meno parodos atidarymas įvyks gruodžio mėn. 28 d. St. Į 
PetersTownHall.Parodąsutikosuruošti:dail.MaryMilton-Rudzinskienė, . 
1 Romalo Ave., Magil, SA 5072, tel. 08 31 4921.

Toje pačioje vietoje, gretimoje salėje vyks TEATRO FESTIVALIS, kuris * 
užtruks tris dienas, gruodžio 28, 29, 30 d. (3 vai. p.p.). Festivalio vadovas: Į 
Vytas Vencius, 1 a Aboine Rd., Lower Mitcham, SA 5062, tel. 08 276 9957.

JAUNIMO VAKARAS įvyks toje_pačioje, ST. Peters Hall, salėje gruodžio 
mėn. 29 d., vakare.Jaunimo vakaro vadovas: Antanas Pocius,-65 Mt, 
Osmond Rd., Mount Osmond, SA 5064, tel. (namų) 08 379 7164, (darbo) ()8 • 
375 6669.

Antanas Pocius taip pat praneša, kad SKAUTŲ STOVYKLA įvyks tuoj po 
Australijos Lietuvių Dienų, sausio mėn. 2-8 dieną, Ironbank.

TAUTINIŲ ŠOKTŲ ŠVENTE įvyks gruodžio mėn. 30 d. Šventės vadovas: I 
Vytautas Straukas,2/109 Kennilworth Rd., Parkside, SA 5063, tel. 08 373 * 
4976. 1

I 
Australijos Lietuvių Dienų metu, kaip ir anksčiau, vyks Australijos Lietuvių I 
SPORTO ŠVENTĖ. I
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ DIENAS baigsime NAUJŲJŲ METŲ Į 
SUTIKIMO BALIUJE, ROYAL SHOWGROUND salėje,Wayvfile. t

Visos meninės grupės prašomos kreiptis tieisoginiai į parengimų vadovus. Į 

Laukiame visų Adelaidėje. I
I

AULD Rengimo Komitetas |

išrengdavo jaunuolius nuogai, apsup
davo šlapiomis paklodėmis ir mušė. Kai 
jie patekdavo į ligoninę, mėlynių niekur 
nebuvo matyti, o pajudėti net lovoje 
negali, nes sudaužyti vidaus organai.

1989 metų liepos 31 rytą atvežė į 
ligoninę pirmą Medininkuose išlikusį 
muitininką Ričardą Radaričių. Kulka 
jam pataikė į pakaušį ir išėjo per kaktą. 
Jis buvo gyvas, bet buvo aišku, kad 
negyvens. Dr. Šumauskui būnant 
operacinėje atvežė ir antrą -Tomą Šerną, 
jis buvo su sąmone. Dr. Šumauskas 
pašalino jam kraujo krešulį nuo smegenų. 
V. Landsbergis kreipėsiįJAVprezidentą 
Bušą, kuris pažadėjo atsiųsti Europos 
karinių pajėgų vyr. chirurgą, kuris 
atvyko penktą dieną po įvykio. Ameri
kietis, padėjęs prie operacijos. Tai buvo 
pirmas pavyzdys užsienio pagelbos 
Lietuvai.

Landsbergio įsakymu dr. Romualdas 
Šumauskas buvo apdovanotas sausio

Nukelta į 4 psl.
Mūsų Pastogė“ Nr. 191994.5.16. psl.3
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Bi XBIU OMI M S ihkiH biriom:
ĮDOMI KULTŪRINĖ POPIETĖ

13-tos medaliu, t. y. Lietuvos laisvės 
medaliu. Jį turi trys Lietuvos gydytojai: 
prof. Klumbis, dr. Tamašauskas ir dr. 
Šumauskas.

Dr. Šumauską į Australiją trijų 
mėnesių stažuotei pakvietė, praėjusią 
vasarą Lietuvoje viešėjęs iš Australijos 
parlamentotheHon. Mr. O‘Conner, kuris 
yra liberalų partijos sekretorius ir St. 
Vincents ligoninės direktorius Melburne.

Dr. Šumauskas gerai įvertino St. 
Vincents ligonių gydymo metodą ir 
techniką. Padarė įspūdį ligoninės 
daktarų aukštas profesinis pasiruošimas 
neurochirurgijoje.

Lietuvoj šiuo metu sąlygos esančios 
žymiai sunkesnės, bet sveikatos minis
tras prof. Jurgis Briedikis dedąs daug 
pastangų organizuodamas sveikatos 
draudimo sistemą, {vestas aukštesnis 
medicinos seserų parengimas. Jis mano, 
kad pamažu Lietuvoje profesinis 
medicinos parengimas gerėja.

Australiją Lietuvoje atstovaujančios 
emblemos kūrėja

Paskelbus emblemos Pasaulio lietuvių 
dainų šventei konkursą, į jį Australijoje 
atsiliepė labai daug menininkų. Jiems 
visiems didžiulis ačiū!

Visų chorų ir šokių grupių geriausia 
pripažinta Gabrielės Staugaitytės iš 
Melburno emblema.

Gabrielė, jau būdama ketverių 
metukų, pradėjo savo lietuvišką kon
certinę veiklą: šoko, dainavo, vėliau - 
mokėsi ir gerais pažymiais baigė 
šeštadieninę savaitgalio mokyklą. Nuo 
12 metų skautavo. Šešis metus dainavo 
Melburno „Dainos sambūryje“ ir šiuo 
metu yra choro dalyvė. Į Pasaulio lietuvių 
dainų šventę Gabrielė vyksta ir kaip 
„Gintaro“ šokėja.

Gabrielė Staugaitytė yra Melburno 
universiteto architektūros fakulteto 
studentė. Mėgsta šiuolaikinę muziką, 
slidinėjimą.

Kurdama emblemą, Gabrielė stengėsi 
sujungti lietuviškumą su australiškumu, 
pasirinkdama mėlyną Australijos 
vėliavos foną ir jame patalpinusi 
lietuvišką vėliavą bei stilizuotą kengūrą.

Šią emblemą naudosime savo marš
kinėlių papuošime ir, jeigu turėsime lėšų,

Žinutes iš Brisbanes
Balandžio 1 dieną buvo kun. Dr. Petro 

Bašinsko mirties metinės. Ta proga 
būrelis tautiečių aplankė Jo kapą, 
papuošė gėlėmis, pasimeldė. Sek
madienį, balandžio 3 dieną buvo 
aukojamosŠv. Mišiosužjo vėlę St. Marys 
bažnyčioje. Po Mišių buvo pietūs Lietuvių 
namuose.

Lietuvių pamaldos vyksta kiekvieną 
pirmą mėnesio sekmadienį, 10.30 vai. 
St. Marys bažnyčioje. Kunigas pasi
kviečiamas iš vietinių parapijų.

* * *
Balandžio 19-24 dieną Brisbanėje vyko 

pasaulio gimnastikos čempionatas, 
kuriame dalyvavo 54 kraštų sportininkai. 
Lietuvą atstovavo du geriausi Lietuvos 
gimnastai. Jie turėjo rungtyniauti 
nepailsėję po ilgos kelionės ir gal dėl to 
finalo nepasiekė, bet vis tik baigė 
varžybas aukščiau vidurio.

„Mūsų Pastogė“ Nr. 1919945.16. psl.4

MELBURNE Atkelta iš 3 psį.
Toliau daktaras paaiškino ir apie 

insultą ir infarktą. Insultas, - jis pasakė, 
- užima trečią vietą mirtingume tarp 
įvairių kitų susirgimų. Pirmoje ir antroje 
vietoje Lietuvoje mirštama nuo širdies 
ligų ir vėžio.

Dr. šumauskas nuoširdžiai padėkojo 
Melburno lietuviams už jo priėmimą. 
Melburne jis bus iki birželio pradžios.

Draugijos pirmininkė Halina Statku
vienė padėkojo daktarui už įdomią 
paskaitą ir tolimesniam bendravimui 
pakvietė jį ir popietės dalyvius į klubo 
salę prie puodelio kavos ir draugijos 
moterų keptų skanių pyragų.

Alisa Baltrukonieni

***
Dr. Šumauskas paskutinį balandžio 

savaitgalį lankėsi Sydnėjuje, kur jį su 
miestu ir apylinkėmis supažindino vietos 
lietuviai

Inf.

Gabrielė Staugaitytė
Australijos koncertinių programų 
viršeliuose.

Linkime Gabrielei pasisemti Lietuvoje 
naujos kūrybinės ugnelės ir kuo ilgiau 
išlaikyti ją savo jaunatviškoje širdyje.

Grafiną Pranauskieai

Lietuvos gimnastus atstovą vo Viktoras 
Sidorovas ir Kirilas Vorona. Viktoras, 21 
metų amžiaus, 4-to kurso medicinos 
studentas Kaune. Nors jaunas, bet 
aukšto lygio gimnastas, sportuoja nuo 7 
metų amžiaus. Pereitais metais Švedijoje 
rengtame Šiaurės Baltijos gimnastikos 
čempionatejislaimėjoantrą vietą. Kirilas 
- 22 metų studentas. Jis irgi pamilo šį 
sportą nuo vaikystės, jau dvylika metų 
yra aktyvus Gimnastikos sporto fede
racijos narys. Pernai Švedijoje gim
nastikos čempionate jis užėmė pirmą 
vietą. Kirilas taip pat dalyvavo gim
nastikos čempionate Vengrijoje, kur irgi 
laimėjo.

Abu sportininkai grįžę namo žada 
stipriai treniruotis ruošdamiesi Europos 
gimnastikos pirmenybėms, kurios 
neužilgo įvyks Vengrijoje. Iš Lietuvos į 
jas vyksta šešių vyrų komanda. Jei jai 
pasiseks užimti ne žemesnę kaip 12 -tą

Brisbanės tautinių šokių grupės „Žilvitis“ šokėjai scenoje

vietą, galės dalyvauti pasaulio gim
nastikos čempionate, kuris š. m. spalio 
mėnesį įvyks Dortmunde (Vokietija).

Brisbanėje Lietuvos gimnastus globojo 
Vincas ir Susana Kalėdinskai. Šeš
tadienį, balandžio 23 dieną, Brisbanės 
sporto klubas „Baltija“Lietuviųnamuose 
surengė susitikimą su svečiais spor
tininkais. Gaila, kad jame dalyvavo 
daugiausia vyresnio amžiaus žmonės. 
Nors susitikimas buvo suruoštas 
paskubomis, vistik į jį atėjo daugiau

Motinos dienos minėjimas Brisbanėje
Nežiūrint labai lietingos dienos didelis 

būrys tautiečių susirinko į St. Marys 
bažnyčią pagarbinti šventąją Dievo 
Motiną ir pasimelsti už savąsias 
močiutes. Prie altoriaus iškeltos Marijos 
Aušros vartų ir tautinės vėliavos. 
Pamaldų metu choras giedojo giesmes 
Marijos garbei. Australų kunigas ragino 
nesibijoti mirties ir siekti dangiškosios 
tėvynės - „Mūsų gyvenimas tai kelionė į 
dangiškąją laimę, kur vėl susitiksime 
savo mylimuosius“. Skaitymus atliko K 
Bagdonas ir R. Platkauskienė.

Po pamaldų, lietuvių namuose įvyko 
motinų pagerbimo šventė. Minėjimą 
atidarė sporto klubo „Baltija“ pirmi
ninkas V. Stankūnas. Prie garbės stalo 
pakviestos ponios - A. Riautienė, B. 
Žygienė, J. EinikienėirG. Bagdon. Įnešus 
tautinę vėliavą ir sugiedojus „Marija, 
Marija“, motinos apdovanotos gėlėmis.

Paskaitą skaitė svečias , Gold Coast 
seniūnijos pirmininkas, J. Songaila. Jis 
priminė, kaip mūsų tautos didieji poetai, 
dainiai ir rašytojai su meile pasakojo ir 
rašė apie savo motinas. Jos jau prie 
vaikolopšelio įkvėpė meilę dainai, menui 
ir dvasiniam grožiui. Motina tai kertinis 
akmuo tvirtos tautos statyboje. Mūsų 
tauta išliks gyva, kol ji bus Lietuvos 
motinų rankose ir šv. Marijos globoje.

Po paskaitos Gold Coast seniūnijos 
sekretorė J. Songailienė angliškai 
pasveikino susirinkusius ir keliais 
žodžiais apibūdino šios šventės reikšme. 
Brisbanės apylinkės valdybos pirmi
ninkė G. Bagdonaitė sveikino mamytes 
ir močiutes linkėdama dar daug daug 
metų praleisti su mumis.

Meninę dalį pradėjo tautinių šokių 
grupė „Žilvitis“ linksmu nauju šokiu

YIU1EH I MIGIUMAI KLRIASI-
Pasirodo, kad nors Lietuvoje laikai 
ir yra sunkūs, bet yra ten ir 
pasiturinčių. Kaip sužinota iš 
nuosavybių pardavimo konsultanto, 
p. Henriko Stošiaus, jis neseniai 
Auksiniame pajūryje pardavęs iš 
Lietuvos atvykusiems dvejus na
mus, už kurių vieną sumokėta 

kaip keturiasdešimt žmonių. Lietuvos 
sportininkai buvo pavaišinti ir maloniai 
priimti. Kad ir nedidelis skaičius žmonių, 
bet ir čia pasirodė brisbanietiškas 
dosnumas, svečiam įteikta 850 dolerių 
dovanėlė.

Pirmadienį, balandžio 25 dieną, būrelis 
lietuvių palydėjo jaunuosius gimnastus 
į aerouostą ir atsisveikino, linkėdami 
jiems kuo geriausios sėkmės būsimose 
varžybose garsinant Lietuvos vardą 
kituose kraštuose. K Įtatfrlmuts

„Šventė“. Tiek jaunatviškos energijos!.. 
Tvirti vyrukai, grakščios merginos žavėjo 
visus. Grupė paruošta K.Milvydienės, 
dažnai pasirodo ir kitataučių kon
certuose. Mažiausieji programos dayviai 
- Danielė, Kristutė, Kaziukas Milvydai 
ir Rasa Statkutė deklamavo eilėraščius 
mamytei ir suvaidino trumpą vaizdelį 
apie neklaužadą dukrelę.

Dr. K. Kazlauskas skaitė B. Brazdžio
nio eiles Motinai. Grakščiai savo meną 
pademosntravo jauna baleto šokėja 
Bagdonaitė. Programos pabaigai šokių 
grupė pašoko „Subatėlę“. Plojimams niekaip 
nesibaigiant šokėjai pasikvietė iš salės 
mamytes ir su jomis suko valsą scenoje.

Nebuvo užmirštos ir virėjos-1. Stankūnie
nė, L Bagdonienė, V. Mališauskienė ir G. 
Ralph apdovanotos šampanu.

Sugiedojus Tautos Himną, visi sėdo prie 
garuojančių karštų pietų. Motinos dienos 
tortą pjaustė viešnia iš Gold Coast P. 
Stankūnienė ir M. Butkienė ir F. Luckienė.

Minėjime dalyvavo apie šimtą tautie
čių, tarp jų nemažai jaunimo ir svečių iš 
Gold Coast

* * *

Pakeistas Brisbanės radijo lietuviško 
pusvalandžio laikas. Nuo gegužės 5 d. 
lietuviška programa girdima 
ketvirtadieniais 5.30 vai., t..y., valanda 
vėliau negu iki šiol. Tai sudarys sąlygas 
dirbantiesiems mūsų bendruomenės 
nariams jos pasiklausyti.

Brisbanėjepuikiai girdima ir lietuviška 
SBS radijo valandėlė iš Melburno. 
Norintieji jos klausytis rasite ją ilgosiomis 
bangomis FM, tarp 92 ir 93 stoties.

ITlHfc—frtf

$380.000, o už kitą - $420.000. Dar 
kitos trys nuosavybės esą par
davimo eigoje.
Kaip paaiškino p. H. Stošius, 
nusipirkti nuosavybę - namus, 
nebūtina būti Australijos piliečiu, 
tik namas turįs būti naujai 
pastatytas... Įnf.
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SYDNĖJAI S LIETUVIŲ PADANGĖJE
Raiiiovėuiį metinis narių 

susirinkimas
Metinis L.K.V. sąjungos „Ramovė“ 

Sydnėjaus skyriaus susirinkimas įvyko 
Lietuvių klube Bankstowne, gegužės 8 d.

Susirinkimą atidarė skyriaus pirmi
ninkas Antanas Vinevičius. Susirin
kimui pirmininkauti pakvietė nauj ą narį 
žurnalistą Antaną Laukaitį, sekre- 
toriauti-Antaną Kramibų. Tylos minute 
prisiminti mirę ramovėnai.

Antanas Vinevičius perskaitė pereito 
visuotinio susirinkimo protokolą ir 
padarė išsamų skyriaus veiklos prane
šimą. Finansinę apyskaitą pateikė ižd. 
Vladas Šneideris. Revizijos komisijos 
apyskaitą perskaitė GarbėsnaiysMykolas 
Zakaras. Nesant užklausimų dėl 
pranešimų, jie buvo vienbalsiai priimti.

Neatsiradus kandidatų į sekančią 
valdybos kadenciją, susirinkimo narių 
prašomi sutiko pasilikti sekančiai dvejų 
metų kadencijai esantys valdybos nariai: 
A. Vinevičius, A. Kramilius, V. 
Kondrackas, V. Šneideris ir J. Makūnas.

Į revizijos komisiją išrinkti M. Zakaras 
ir V. Račiūnas.

Klausimuose ir atsakymuose M. 
Zakaras patiekė kaltinimų A. Kramitiui, 
pojo paraginimo skaityti „Kario“ žurnalą. 
M. Zakaras argumentavo, kad „Kario“ 
platintojui netinka tuo pačiu atstovauti 
ir platinti bolševikinį „Gimtąjį kraštą“. 
A. Kramibus atsakydamas paprašė M. 
Zakaro patiekti per paskutinius dvejis 
metus bent vieną bolševikinį straipsnį, 
kurio, žinoma, M. Zakaras neturėjo. 
Pranas Nagys kalbėdamas sakė, kad 
„Gimtojo krašto“ likęs tik vardas, ir jis 
tikrai nieko bendra neturi su komu
nizmu. Po diskusijų minėjimas buvo nePajėgęs nieko užimponuoti. Kodėl | 
baigtas Tautos Himnu. w.

Aplankyti mūsų mirusieji
Sekmadienį gegužės 8 d., pagal įvestą 

tradiciją mūsų velionies prel. Petro 
Butkaus, po pamaldų buvo aplankyta 
mūsų bendruomenės mirę nariai Lie
tuvių sekcijos kapuose Rookwoode.

Kun. Povilas Martūzas įvadiniame 
žodyje pasidžiaugė, gražiai sutvarkytai 
kapais lietuvių sekcijoje, pagal kurią'ir 
kapinių administracija paėmė pavyzdį. 
Kapinių lankymas Motinos dieną yra 
australų tradiciją, kurią pasisavino ir 
lietuviai - toliau ją tęsdami.

Po maldų už visus mūsų mirusiuosius, 
o ypač mirusias ir nužudytas motinas 
bolševikinio režimo laikotarpyje, 
sugiedota ,Marija, Marija...“

A. f A. Prel. P. Butkaus 
mirties metinės Lietuvoje
J. E. vyskupas. Antanas Vaičius 

balandžio 18 d. rašytame laiške rašo:
„Labai gražiai pasimeldėme IV. 16 

dieną Nemakščiuose. Iš Telšių su manim 
nuvyko: kancleris prel. J. Gedgaudas, 
pre). V. Velavičius (a. t a. prel. P. Butkaus 
draugas, kartu įšventintas kunigu. A. 
K.) ir Telšių kunigų seminarijos 
prorektorius Br. Latakas. Pavėlavęs 
atvyko prel. dekanas P. Puzonas iš 
Tauragės ir kun. Bulota, kardinolo

JSSSSSSSSSSSSSB
Prašome nepamiršti 

užsimokėti 
•Mūsų Pastogės66 
prenumeratų.

sekretorius. Tikinčiųjų dalyvavo daug.
Perdaviau pinigus, kuriuos buvote 

atsiuntę. Darbai bažnyčios vyksta gerai. 
Šiuo metu ruošiamasi

betonuoti centrinę navą. Po to bus | 
galima dengti stogą. Cinkuotą skardą I 
stogui esu jau seniai parūpinęs.

Su geriausiais sveikinimais ir Dievo 
palaimos linkėjimais.

pas. vysk. Antanas Vaičius“

A. Krainilius

I
1 Lietuvoje baigėsi skaudžiausias 
Į pusšimčio metų kančios ir vergijos 
I laikotarpis, per kurį NKVD, MVD, KGB 
I kratos, suėmimai, kalėjimai, kankinimų 
I kameros, parodiniai teismai, teroras, 

sušaudymai, masiniai trėmimai į Sibirą 
mirčiai, žiaurus žudymas dėl laisvės 
kovojančių tauriausių Lietuvos vaikų, 
sunaikino didelę dalį beturiu tautos. Bet 
toji Lietuvos kančia nuo pasaulio buvo 
skrupubngai slepiama - pasaubui buvo 
meluojama.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
valdyba, siekdama tas visas okupanto 
ilgai slėptas niekšybes iškelti viešumon 
ir pasaubui bei ateinančioms beturiu 
kartoms atidengti bent dalį penkias
dešimt metų užsitęsusio šiurpiausio 
Lietuvos istorijos laikotarpio, nutarė 
išleisti „Lietuvos kovų ir kančių istoriją“. 
Pasitarusi su beturiu išeivijos kaikuriais 
mokslininkais, visuomenininkais, 
artimesniais bendradarbiais ir gavusi jų 
pritarimą bei pažadą talkininkauti, PLB 
valdyba paruošė 16-kos tomų planą, 
remdamasi chronologine įvykių raida 
nustatė tomų eilės tvarką, pasitelkė 
žinomesnius lietuvių išeivijos moks
lininkus, Lietuvos istorijos instituto 
Vilniuje narius, viso darbo koordi
natorium ir atsakingu redaktorium 
kviesdama istoriką dr. Gediminą Rudį.

Darbas buvo pradėtas 1992 metų 
rudenį.

1994kovo pradžioje išėjo pirmoji knyga 
- „Lietuvos gyevntojų trėmimai 1941, 
1945-1953 m. Dokumentų rinkinys“.

Pagal iš anksto paruoštą planą, šis . , 
rinkinys turėjo būti ne pirmas, bet mame’
ketvirtas tomas, išleistas maždaug tuo 
pačiu laiku su Eugenijaus Grunskio 
rašomu trečiuoju tomu „Didieji Lietuvos 

| gyventojų trėmimai“, kuriame numa- 
| tytas ir šiame rinkinyje sukauptų 
I dokumentų platus aptarimas, paaiš- 
I kinimas. Knygų serijos pirmasis tomas 
I turėjo būti „Tragiškieji Lietuvai 1939 - 
I 1941 metai“, antrasis - „Karo laiko- 
I tarpis“, penktas, šeštas tomai ruošiami 

aini uis | apįe parįįzanų kovas, kiti apie tob- 
fįJillČilS d©! Dai II u ! mesn*us laikotarpius bei įvykius.

“ | Kadangi pirmiesiems dviems tomams
I medžiaga dar tebebuvo ruošiama, o trečio 

tomo „Lietuvos gyventojų didžiųjų

LIETUVA EUROVISION
DAINŲ KONKURSE
Sekmadienį.gegužės 1 d., prilipę prie I 

televizijos aparatų per SBS TVžiūrėjome I 
EUROVISION SONG CONTEST iš I 
Dublino Airijoje. Taip vadinamų „popu- • 
barių“ dainų konkurse tarp 25 valstybių 1 
dalyvavo ir Lietuva su dainininku 1 
Egidijum (ar Ovidijum?) Vyšniausku, j 

Spėjama, kad šio konkurso transliaciją | 
stebėjo apie 300 milijonų žiūrovų per j 
visą pasaulį. Teko labai nusivilti Lietuvos į 
reprezentantu ir daugiau organiza- | 
toriais, kurie nesugebėjo pasiųsti į tokį į 
pasaubnio masto konkursą dainininko, | 
kuris būtų vertas bent vieno balso virš I 
nubo... I

Po dešimtos valandos pagaliau pama- I 
tėme Vilniaus vaizdus, gražiausią • 
Lietuvos vėliavą iš visų ir neskusta 1 
barzda Egidijų Vyšniauską, kuris * 
padainavo „Lopšinė mylimai“, savo Į 
kompoziciją. Prieš jam pradedant J 
dainuoti moderatorius išsitarė, kad | 
Vyšniauskas teturi 500 prie vieno šanso į 
laimėti konkursą. Vyras atrodo apie 40 | 
metų, nei savo apranga, nei daina |

nebuvo pasiųstas populiarus dainininkas I 
kaip Simas, ar kokia graži lietuvaitė, I 
kuri gali dainuoti?... I

Pasibaigus koncertui, vyko tarptau- * 
tirus balsavimas, kur teisėjai iš 25 kraštų 
sostinių pranešė jury rezultatus. Trys 
metai iš eilės Airijai teko pirma vieta su 
210 taškų, Lenkijai - 154, Vokietijai - 
121, Vengrijai-103,Estijai-2ir Lietuvai 
-0.

šventės '
„Lietuvos ryto“ nr. 72 plačiai aprašomi • 

nesutarimai, kilę tarp šių metų Dainų * . ■ . « , ■ r„ -n i •, ’ 7 .1 trėmimų autorius Eugenijus Grunskis
sventesvadovų.PasirodOjkehostautimų' ■ . .. .... ,. ,. . , . , i susirgo, todėl, nenorint apvilti knygų
šokių grupes atsisako attikta programos . . , ...... °... I pasirodymo nekantriai laukiančių finalini vyrų sokj. Apžiūros metu, dalis, .7 I prenumeratorių ir aukotojų, apsispręsta
so ėjų nejsijunge, nes „nenori ar ytis . | pį^į^gigį Įeisti šį dokumentų rinkinį,

Kaip praneša žurnaliste Neringai , ... . , , . .. ....... . , . , 1 kūnam medžiaga jau buvo sukaupta irJonušaite, sokis programoje atsirado) 
todėl, jogbuvo nuspręsta šventę pagyvinti 
naujais akcentais, kad tai nebūtų vien 
visų atmintinai žinoma stereotipinė 
programa, ris tie patys „lenciūgėliai“ ar 
„žirgeliai“. Anot Dainų šventės vyriausios 
baletmeisterės ir meno vadovės L.
Kisielienės, šios šventės metu yra 
bandoma atgaivinti vyrų šokį, per kurį 
būtų išreikšta ir vyriška stiprybė, ir 
tautos charakteris bei dvasia. Tačiau 
maištavusių grupių vadovų nuomonė 
yra kitokia. Jų grupės esančios tautinių 
šokių ansambbai, bet staiga jie verčiami 
šokti tai, kąs gal būt tiktų moderniojo 
baleto trupei. Choreografija sunki ir 
įmantri, beletmeisteriai vieno seminaro 
metu visą dieną mokėsi šokio ir negalėjo 
įsiminti judesių. Vienas baletmeisteris 
pareiškė, kad jis pats nesugebąs, tai 
kaip išmokyti šokėjus? Šiam šokiui

\ PLB VALDYBOS
PAREIŠKIMAS VISUOMENEI

gulėjo Lietuvos istorijos institute. Kad 
nesusidarytų vaizdas, jog ši knyga yra 
pirmasis tomas, nutartajųnenumeruoti.

Čia ir įvyko klaida, sulaukusi kritiškų 
visuomenės pastabų, nes „be eilės“ 
pasirodęs rinkinys išėjo be numatyto, 
taip pat iš anksto sutarto, platesnio 
dokumentų paaiškinimo ir pažymėtas 
pirmuoju numeriu. Klaida aiški, tačiau 
ji ne iš blogos valios.

Rinkinyje pateikiami ne kokių nors 
autorių trėmimų aprašymai, bet tik 
dokumentai, kuriais pati Sovietų 
Sąjunga prisipažįsta Lietuvos gyventojus 
į Sibirą trėmusi ir ten nežmoniškomis 
sąlygomis laikiusi. Rinkinys - doku
mentinis Rūdijimas Maskvos plano ir 
pastangų naikinti lietuvių tautą. Tai yra 
jo tikslas. Dokumentai jokiu būdu 
neišsako tremiamųjų visų pergyvenimų, 
skriaudų, sielvarto, kančių. Visa bus 
išryškinta ir smulkiai aprašyta kituose 
tomuose pagal numatytą ir anksčiau 
skelbtą planą.

Apgailestaujame klaidas. Knygos 
pradžioje reikėjo išsamiai paaiškinti apie 
dokumentus, reikėjo ją gerai peržiūrėti 
prieš spausdinimą. Juk išdabarviešumai 
atidengtų ir rinkinyje pateiktų doku
mentų jaunesniam skaitytojui ir ki
tataučiui visai neaišku, kas yra knygoje 
minimas antisovietinis elementas, 
banditas, buožė, fašistinis nacionalistas, 
kontrarevoliucinierius, kas tie liaudies 
susirinkimai ir kas tie lietuvių tautos 
budelių parinkti liudytojai, kurie 
susirinkimuose trėmimus gyrė.

Sutinkame su pozityvia knygos kritika

Todėl artimiausiu laiku PLB valdyba 
išleis šio dokumentų rinkinio papildytą 
antrą knygą, kurioje bus paaiškinta 
dokumentuose naudojama sovietinė 
kalba, slypinti sovietinė propaganda ir 
melas. Taip klaida bus pataisyta ir 
išėjusiam dokumentų rinkiniui keliami 
klausimai bus atsakyti.

Suplanuotas „Lietuvos kovų ir kančių 
istorijos“ rašymo ir leidimo darbas yra 
didelis ir svarbus. Kad ateityje visuo
menė būtų tikra dėl tomų kokybės ir 
reikiamų įvertinimų, kad tokios klaidos 
nebepasikartotų, į talką kviesime 
daugiau išeivijos mokslininkų, įtrauk
sime į darbą daugiau išeivijos žmonių ir 
Lietuvos bei išeivijos politinių kalinių 
bei tremtinių atstovus Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės valdyba tikisi, kadlietuvių 
visuomenė šį darbą supras ir rems.

PLB valdyba

tokius šokius kaip „Mūs kolūkio 
pirmininkas“, „Kukurūzas“, įvairybes 
apie Leniną bei tarybų valdžios šlovę. Ir 
dabar programa yra vadovybės reika
las. Žumabstė pastebi, kad grupėms 
buvęs pastatytas aiškus klausimas: „Tai 
pūsit ąžuolą, ar nepūsit?“ Tiems, kurie 
„ąžuolo nepūsią“, buvo pareikšta: „Su 
Dainų švente atsisveikinkit“. Bet kai 
kurie vadovai ginčą supranta kitaip. Jų 
nuomone, čia yra įsivėlę asmeniškumai, 
ypač nepasitenkinimas, kad kai kurie, 
svarbūs postai buvo patikėti ne tiems, 
kurie patys jų tikėjosi. Pasak vieno 
vadovo, norima „šventei užvilkti juodą 
drabužį“.

Šiuo metu nesutarimas tęsiasi, bet gal 
bus išspręstas laiku.

netinką ir tautiniai drabužiai, kuriais ’} 
aikštę, išeis-šokėjai. Bendrai; grupės 
branginančios savo vardą, todėl nenori 
šokti to, kas joms atrodo vien parodija.

Kas tas šokis? Jo vardas - „Pūtė vėjas 
ąžuolą“. Pasak baletmeisterio A. 
Kondratavičiaus, tai stihzuotas šokis, 
bet toje stibzacijoje yra laisvos plastikos 
ir sudėtinga ritmika, kuri nebūdinga 
ratebams ar kadriliams, ir greičiau tai 
ne šokis, o sceninė kompozicija tam tikra 
tema. Paklaustas, ar tokia kompozicija 
tinka masiniam renginiui, baletmeisteris 
atsakė, kad šiuo metu to niekas negali 
pasakyti. „Pūtė vėjas ąžuolą“ - ekperi- 
mentinis kūrinys, kuris gali ir nepasiteisinti.

Ginčui išsiplėtus, buvo prisiminta, jog 
anksčiau Dainų šventės turinys nebū
davo diskusijų objektu. Grupės šoko

„Musų Pastogė“ Nr. 191994.5.16. psl,5.
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^SPORTAS
ALFAS pirmininkas į Lietuvą

LIETUVA KAIMYNĖS AKIMIS

Gegužės 14 dieną ALFAS pirmininkas 
A. Laukaitis iškrenda į Lietuvą, kur bus 
iki rugpjūčio vidurio. Šiais metais 
Pasaulio dainų ir šokių šventės metu 
Vilniuje vyks ir Pasaulio lietuvių sporto 
vadovų suvažiavimas, kurio metu bus 
nustatytos pagrindinės taisyklės kitais 
metais Lietuvoje vyksiančioms V-sioms 
Pasaulio lietuvių sporto žaidynėms. 
ALFAS pirmininkas yra šios šventės 
Organizacinio komiteto, kuriam vado
vauja Lietuvos ministeris pirmininkas 
A. Šleževičius, narys.

SPORTO NAUJIENOS
It. Mažuolis - pasaulinis 

plaukikas
Australijos lietuviams pažįstamas 

Lietuvos įžymusis plaukikas Raimundas 
Mažuolis (dalyvavo 1988 m. Adelaidėje 
vykusiose Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynėse) dalyvavo pasaulio plaukimo 
taurės varžybose Shefield mieste 
Anglijoj. Būdamas Seulo olimpiados ir 
Europos pirmenybių 1989 -1993 metais 
prizininkas, keturiskart Europos jaunių 
pirmenybių nugalėtojas pernai metais 
jis bandė gerinti pasaulio 50 m. laisvu 
stiliumirekordąirtasjambeveikpavyko. 
Jis atplaukė per 21,52 sek., kai rekordą 
turįs rusas A.Popovasatplaukėper21,50 
sek. AnglijojęMažuolislaimėjo varžybas, 
bet ten Popovas nedalyvavo. Sekančios 
pasaulio plaukimo varžybos vyks rugsėjo 
mėn. Italijoj. Čia pasirodys visi gerieji 
pasaulio plaukikai.

Saugiau plaukti negu skristi
Jachtos „Laisvė“ jūrininkas inžinierius 

Kazimieras Kundrotas, rašydamas man, 
jauišAuckland‘o,N.Z.,irkartuįdėdamas 
vietinio laikraščio iškarpą su didele 
nuotrauka, apsidžiaugė, kad ir N. 
Zelandijos lietuviai tiek Welington‘e, tiek 
ir Auckland‘e juos labai gražiai priėmė. 
Jis pats, būdamas dar ir lakūnas, 
susipažino su buvusiu N. Zelandijos 
motociklų rinktinės dalyviu Rimu 
Malskaičiu, kuris taip pat yra ir lakūnas 
ir turi savo vienmotorį mažą lėktuvą, 
pabandė ten ir paskraidyti.

Viskas pradžioje buvo gerai, valdyti 
lėktuvą Kazimieras dar nepamiršo, 
tačiau, skrendant virš Green Bay įlankos, 
sugedo lėktuvo variklis ir jie skubiai 
turėjo leistis. Nors jis ir yra jachtos 
jūrininkas, bet kaip rašo, į vėjo pašiauštą 
vandenį nelabai norėjosi tūpti. Jie 
pamatė krante, tarp namų kvadratinį 
žalią plotą „be žmonių“, tad ir nusprendė 
ten leistis. Aukštis buvo 500 metrų, o 
aikštelės ilgis apie 80 metrų, tad jos ne 
visai užteko, ir lėktuvas atsitrenkė į gale 
esančią tvorą. Abu lakūnai išliko sveiki, 
tačiau lėktuvas gerokai nukentėjo.

Per kelias minutes atlėkė greitoji 
pagalba, policija ir korespondentas. 
Sensacija didelė. Policija didesnių 
apklausinėjimų nedarė, o spaudoj vėliau 
buvo parašyta, kad jau šiais metais du 
maži (microlight) lėktuvai nukrito ir du 
buvo apdaužyti. Rimas Malskaitis jau 
skraido 12 metų. Taip kad, nors ir maža

1. S. V. Umevičius S. A.
2. E. Grosas NSW
3. K. Protas NSW
4.0.Makūnienė ACT
5. J. Pieta NSW
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Ta pačia proga jis, kaip žurnalistas, 
dalyvaus Dainų ir šokių šventėje, į kurią 
ankstesniais laikais jis nebuvo įsileistas, 
nes jo pavardė'buvo tuometiniuose 
Lietuvos TSR juoduosiuose sąrašuose“.

Visais ALFAS reikalais pirmininko 
išvykos metu prašau kreiptis pas 
sekretorę N. Wallis, 43 Yanko Rd. West 
Pymble 2073, tel. (02) 498 1545 arba 
iždininką P. Andriejūną, 92 Hyde Ave. 
Glenhaven 2156, tel. (02) 680 3389.

ALFAS INF.

Raimundas Mažuolis

jachta gal yra saugiau plaukti negu 
skraidyti.

Iš Auckland'o „Laisvė“ plaukia į Fiji 
salas. Lietuvių komandą papildė vienas 
austras iš Perth‘o ir vienas japonas. Kol 
kas viskas sekasi labai gerai, kelionė 
įdomesnė negu buriuotojai tikėjosi. 
Žinoma, didelis nuopelnas dėl to tenka 
mieliems tautiečiams, kurie visur juos 
labai gražiai globoja. „Laisvės“ jūreiviai 
perduoda linkėjimus visiems australams.

Lietuvos čiuožėjai pirmajame 
dešimtuke

Dailiojo čiuožimo olimpinė ledo šokių 
poraM. Drobiazko ir P. Vanagas dalyvavo 
Japonijoje vykusiose pasaulio čiuožimo 
varžybose. Šiose varžybose dalyvavo 35 
sportininkai iš 29 valstybių. Po 
privalomosios programos lietuvių pora 
gavo 10-tą vietą, o po originalaus 
„Rumba“ šokio, gavo 9-tą vietą. Tai yra 
pirmas kartas, kai ši pora patekoį pirmąjį 
pasaulio dešimtuką.

A. Laukaitis
=ll=ir--------imi-------- mr- mr=irir=

AUKOS
„MŪSŲ PASTOGEI“

$15 
$15 
$10 
$10 
$15

Lietuvos politinė spalvinė gama savo 
vienodu tonu raminančiai veikia atvykėlį 
iš Rusijos, išvargintą ryškių Rusijos 
paletės spalvų. Visos valdžios struktūros
- Prezidentas, Vyriausybė, Konstitucinis 
Teismas, prokuratūra ir teismai nesi- 
bardami (ir nesišaudydami) darniai 
įgyvendina vienos partijos ir jos 
priešakiniobūrio -LDDPfrakcijos Seime
- kursą. Opozicija praktiškai neturi 
galimybės ryškiau įtakoti įstatymų ar 

,nutarimųpriėmimo,jigalitikprotestuoti 
prie Seimo mikrofonų ar per privatų 
televizijos kanalą. Politinės laidos, 
diskusijos, „apvalūs stalai“, kurių buvo taip 
gausu Sąjūdžio vyriausybės televizijoje 
šiandieninėje valstybinėje televizijoje 
sumažėjo iki minimumo, o opozicijos 
atstovams valstybinėje televizijoje prak
tiškai nebesuteikiama laiko.

Prezidentas, atsisakęs atstovavimo 
vienai kuriai nors partijai, sprendžia 
sunkius objektyvaus atstovavimo 
visiems visuomenės sluoksniams užda
vinius, irne visus sprendimus lydi sėkmė. 
Prezidento pozicija neretai stokoja 
nuoseklumo. Tai ypač ryšku jo politikoje 
NATO atžvilgiu. Praėjusių metų pa
baigoje Prezidentas nuvylė opoziciją h 
didelę dalį Lietuvos žmonių, pa
reikšdamas, jog Lietuvai nėra reikalo 
įskubėti ten, kur jos nelabai laukia, o 
naujus metus pradėjo ryžtingai pasi
beldęs į NATO duris, kuo nustebino visą 
pasaulį (ypač Rusiją), bet kas atitiko 
Lietuvos žmonių lūkesčius ir Seimo 
rezoliuciją. Ir visose vyriausybinėse 
struktūrose, ir paties prezidento aparate 
pareigūnų daugumą sudaro patikimi 
kadrai iš partijos bendražygių tarpo bei 
senosios sovietinės nomenklatūros, netgi 
KGB kadrai. Ypač atidžiai parenkami 
vadovaujantys URM, diplomatinių 
tarnybų darbuotojai bei valstybinių 
masinės informacijos priemonių vadovai, 
nes tai reikšmingiausias valdančiosios 
partijos politikos propagandinis aparatas 
šalies viduje ir užsienyje. O rūpesčių su 
kadrų valymu teisėsaugos ir teisėtvarkos 
organuose, valstybinio sektoriaus 
valdymo vidutinėse grandyse ar vietinių 
savivaldybių organuose Prezidento ir 
Vyriausybės komanda praktiškai netu
rėjo, nes šitose struktūrose dar nuo V. 
Landsbergio laikų buvo stipriai įsikeroję 
seni, sovietiniai kadrai. Tad sąjūdininkai, 
ko gero, buvo teisūs, viena iš jų vykdomos 
reformos nesėkmių priežasčių laikydami 
tai, kad tų senųjų kadrų iniciatyva 
reformai buvo priešinamasi vietose.

Naujoji valdžia reformas Lietuvoje 
sulėtino. Sustabdyta privatizacija bei 
žemės grąžinimas buvusiems savinin
kams. Vyriausybės dėmesiu naudojasi 
nefermeriai,obuvusiųkolūkiųatplaišos, 
performuotos į žemės ūkio bendroves. Jų 
produkcija superkama pirmiausia, joms 
ir dosniausi kreditai. Tokia Vyriausybės 
politika sumažino LDDP šalininkų 
skaičių kaime, kuris savo laiku ir nulėmė 
jos pergalę rinkimuose. Lietuvos kaimas 
Naujuosius Metus sutiko ruošdamasis 
Visuotiniam žemdirbių streikui. Valdžia 
kaltina opoziciją kurstymu, netgi 
perversmo ruošimu, tarsi nesuvoktų, jog 
SUai IBI imr=----- imr^=inr=
6. Jadvyga Mitkus Qld. $ 5
7. K Bašinskas Vic. $15
8. E. Pankevičius Vic. $ 5
9. Mrs. J. Mergl Qld. $15
10. E. Margan-Marganavičius Vic. $10

Nuoširdžiai dėkojame! tied. 

tai nevykdomų LDDP priešrinkiminių 
pažadų rezultatas.

Įdomu, jog daugelis valstiečių ir kaimo 
inteligentų, nusivylę valdančiąja partija, 
neskuba besąlygiškai grąžinti savo 
simpatijų V. Landsbergiui ir jo va
dovaujamai konservatorių partijai. 
Visuomenės pasimetimą ir to pasimetimo 
pagimdytą politinę apatiją liudytų 
neįvykę Seimo narių rinkimai Kaišia
dorių rinkiminėje apygardoje. Matyt, 
Lietuvos provincija laukia pasirodant 
trečios jėgos, ir belieka tik palinkėti, kad 
jie ant savo ir mūsų galvos neprisišauktų 
fašistinio nelabojo. Vadinamasis centras 
- Centro judėjimas, Liberalų sąjunga, 
Socialdemokratų partija ir kt. - 
negausus, blogai organizuotas, be to, kaip 
ir gausesnės dešiniosios partijos (konser
vatorių ar krikščionių demokratų), 
nepalaiko aktyvių ryšių su elektoratu 
provincijoje, burdamiesi stambiuosiuose 
miestuose ir diskutuodami tarpusavyje, 
savo elitiniame partiniame ratelyje. 
Lietuvoje, kaip ir Rusijoje, oficialūs 
pareigūnai mėgsta patarinėti žmonėms, 
kad jie laikytųsi toliau nuo politikos 
rūpintųsi savo gyvenimu ir asmeninėmis 
problemomis. O opozicija, atvirkščiai 
daužo kakta sieną mėgindama prisibelst 
į politinę sąmonę ir pilietinę sąžine 
rinkėjo, kuris betgi toksai nenuoseklus 
ir kurio simpatijos tiesiog nenusakomos 
Sėdintys valdžios krėsle aiškiai nenori 
kadbudri liaudies akisfiksuotųjųklaidai 
arba vilktų į dienos šviesą finansinei 
arba juridines kai kurių bendražygė 
machinacijas. Taip jau sutvertai 
pasaulis, jog atvirumo ir viešumi 
šaukiasi tik tie, kurie neturi ko slėpti.

Priešrinkiminėse LDDP ir A. Bra 
zausko programose reikšmingą viets 
užėmėsantykiųsuRusijakorekcija. Buvc 
siūloma pereiti nuo priešpriešos poli
tikoje prie ekonominio bendradar
biavimo. Žinoma, jog Prezidentas 
puoselėjo Lietuvos finliandizacijos 
projektus, kuriems įgyvendinti būtini 
ypatingai glaudūs ir abiems pusėms (!) 
naudingi ryšiai. Šiuos planus valdančioji 
partija stengėsi įgyvendinti ypač 
nuosekliai. Prie teigiamų Lietuvos - 
Rusijos santykių momentų galima 
priskirti ir norą atidaryti Lietuvos 
konsulatus Kaliningrade ir Sankt 
Peterburge, valstybių vadovų vizitams, 
Rusijos armijos išvedimą iš Lietuvos, kai 
kurių prekybinių, ekonominių sutarčių 
pasirašymą, gausų bendrų įmonių 
skaičių tiek Lietuvoje, tiek Rusijoje (ypač 
Sankt Peterburge). Tuos momentus 
nevienareikšmiškai traktuoja Lietuvos 
visuomenė ir politikai, ypač opzicija.

Nesutaria Lietuvos politikai ir dėl 
derybų su Rusija formos bei turinio. 
Spaudžiant Rusijos pusei, Prezidento 
įsaku buvo išformuota valstybinė derybų 
su Rusija delegacija ir sudaryta darbo 
grupė deryboms su NVS šalimis, tai i 
reiškia ne tik naują sudėtį, bet ir naują 
statusą, naują kompetenciją ir, galimas 
dalykas, naują turinį. Iš senosios, 
sąjūdinės delegacijos grupėje nebeliko 
nė vieno žmogaus. Tai liudija, jog bus 
nutraukta tradicija ir pakeista derybų . 
kryptis. Gal dabar Lietuva labiau 
atsižvelgs ir į Rusijos interesus: jos jau | 
įprastą norą būti Baltjos jūros regione, ir 
turėti koridoriųiš Rusijosį Kaliningradą.

Julija Litvinova
(„Amžius“ nr. 5, versta iš 

„Nevskoje vremia“)
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LAIŠKAI REDAKCIJAI
Gauname gana daug laiškų iš mielų 

„Mūsų pastogės“ skaitytojų. Deja, ne 
visus juos galime spausdinti... Tam yra 
bent pora priežasčių. Laiškai - neretai - 
būna užgaulūs - tokių nededame.

Antrieji - tokių būna daugiausia - yra 
kilometrinio ilgio. Gal būtų galima juos 
trumpinti (nors dėl to - vėl - „mirtinai“ 
supyks autorius). „Bet sutrumpinus nebe 
kažkas ir lieka! O vietos laikraštyje 

* niekad nebuvo perdaug.
Tad rašančiųjų laiškus redaktoriui (ar 

redakcijai) prašome:
1) rašykime trumpai ir apie reikalą,
2) būkime mandagūs.

* * *

Paskatos besimokančiam 
jaunimui

„MP“ redakcija yra gavusi visą eilę 
laiškų (neskaitant labai gausių spaudos 
iškarpų)apie Isoldes I. Poželaitės- Davis 
- jos instruktažo Lietuvos mokyklose 
metu įsteigtą anglų kalbos konkursą, 
kuriam ji paskyrė $ 100. Šis konkursas 
vyksta jau tris metus iš eilės Kelmės, 
Marijampolės, Šiaulių, Rokiškio ir 
Panevėžio (1995m.) gimnazijose. Pasku
tinis įvyko 1993 m. gale. Konkurse 
dalyvavo 28 abiturientai. Rašinių temos 
buvo įvairios. Pirmąją premiją laimėjo

»»Tarp 50 metų ir 54 metų
Skaitydamas „Mūsų pastogę“ 
.994.4.18, 5 psl.) stebėjausi, kodėl 
štuonių savaičių Vietinės Rinktinės 
arys savo straipsnyje „Taip buvo prieš 
) metų“ nieko neužsimena apie Lietuvos 
avisaugos Dalinius, kurie jau nuo 1941

Gal Lietuvos Savisaugos Dalinių 
istorijos santrauka („Karys“ 1979m. kovo 
mėn.) supažindins skaitytojus su tų 
laimių pradžia ir jų kovos barais. 
.Vokiečių - Sovietų karui prasidėjus, 
risur pakilo trispalvės ir vyrai šoko vyti 
auk bolševikus ir jų pakalikus. 29-to 
Šaulių teritorinio korpo lietuviai kariai, 
ikę sargyboje Vilniuje, netrukus 
jasidarė ten esančiose kareivinėse

Varėnos poligone stovėjusi 184 lietuvių 

skiečių, besiveržiančių į rytus, karo 
moję ir turėjo gerą progą kautynėmis 
tsikratyti bolševikų. Blogiau sekėsi 179 
etuvių divizijai, kuri buvo Pabradės 
oligone. Ta divizija žygio tvarka buvo 
“dama į Rusiją, bet tik nedidelė dabs 
m išvyko, pakeliui daliniai ir pavieniai 
ariai išsisklaidė, kai kur ginklu 
asipriešindami - vieni išvyko tiesiai į 
amus, kiti grįžo į Vilnių.
Vos tik vokiečių kariuomenės dalys 
žėmėVarėnospoligoną (1941m. birželio 
3-24 d.) jie tuojau panaudojo ten buvusį 
etuvių karių telkinį suformuoti 
atalioną saugoti geležinkelio ruožą 
'ilnius - Varėna. Kiek vėliau apsaugos

Nuoširdžiai dėkojame už pagalbą
Po lietuvių centrų Sibiro miestuose 

atidarymo ir ypač įsteigus Sibiro lietuvių 
sąjungą, mes, lietuviai sibiriečiai, 
pradėjome gauti įvairią pagalbąnuo savo 
tautiečių iš Australijos. Pradžia buvo 
padaryta susirašinėjant su ponia Isolda 
I. Poželaite - Davis. Ji patalpino 

Rūta Gaulytė ($50), II-rą - Daina 
Švirinaitė ($30) ir III-čią - Dalia 
Rutkauskaitė ($20). Visos trys iš VI-sios 
mokyklos. Premijos įteiktos sausio 21 d.

Konkursas sukėlė labai daug susi- 
domėjimotiekmoksleivių,tiekmokytojų 
tarpe. Gaila, kad tokio konkurso (ir ne 
tik anglų k.) naudą matė tik p. Isolda 
Poželaitė - Davis!.. Premijos, kad ir 
nedidelės, tikrai įineša daug entuziazmo 
įbesimokančiojaunimo eiles. To reikšmę 
pastebėjo ir Lietuvos švietimo minis
terija, „paskyrusi $100 dar vienam anglų 
kalbos konkursui (taip pat dvylik
tokams), kuris įvyks balandžio mėnesį.. .“- 
rašo I. Poželaitė - Davis. Esąs ir dar 
vienas sponsorius adelaidiškis.

O gal jų atsiras ir daugiau?

* * *

Iš Kaimo medicijos akademijos mums 
rašo tos institucijos farmacijos fakulteto 
studentas Nerimantas Steikūnas. Jis yra 
gavęs sydnėjiškio Broniaus Stašionio 
žmonos Liudvikos (mirusios 1991m 
gruodžio 22 d. Sydnėjuje) atminimui 
įsteigtą akademijos farmacijos fakulteto 
stipendiją ($1000). Jaunasis farma
cininkas nori, kad šis kilnus Broniaus 
Stašionio darbas būtų pagarsintas „visur 
pasaulyje“, „kad Dievas suteiktų mums, 
lietuviams, tokią taurią meilę savo 
artimui“.

a

dalinius pradėjo formuoti Vilniuje, kai 
184 ir 179 divizijų kariai grįžo į Vilnių.

Rudeniop, vokiečių frontui 
besistumiant tolyn į rytus, Lietuva iš 
vokiečių karinės valdžios pateko į 
vokiečių civilinės valdžios rankas. Tuo 
pačiu metu Lietuvos Savisaugos daliniai 
perėjo į vokiečių policijos vadovybę.

Buvo suformuoti 23 batalionai, 
reprezentacinė kuopa ir kavalerijos 
eskadronas. Batalionų išdėstymas:

Lietuvoje - 1,2,6,9,10,14,253,257, 
„Lietuva“ b-nai, Rep. Kp. ir Kav. Ėsk.

Ilmanio ež. rąjone: 5,13,256 b-nai;
Gudįjoje: 3,12,15,254,255 b-nai;
Ukrainoje: 4,7,8,11 b-nai;
Latvijoje: 251 Bn.;
Lenkijoje: 252 Bn.
Kovoje su raudonuoju maru Lietuvos 

Savisaugos daliniai atidavė nemažą 
duoklę: žuvo 400 vyrų, išjų 15 karininkų, 
1000 sužeistų ir 150 liko invalidais.

5, 13 ir 256 batalionai pateko į 
apsupimą Kurše ir ten žuvo. Į tuos 400 
žuvusių neįeina didvyriškoje kovoje žuvę 
5,13 ir 256 b-nų kariai.“

Minėdami Lietuvos Kariuomenės 
šventę, niekad nepamirškime žuvusių 
SAVISAUGOS DALINIŲ KARIŲ. Jie 
ištęsėjo savo priesaiką Tėvynei. Liku
siems gyviems kariams veteranams 
(Savisaugos) sakau - Jūs nesate niekam 
skolingi ir atlikote savo pareigą kaip ir 
tinka Laisvos Lietuvos kariams.

V. L. M.
(Buvęs Savisaugos bataliono narys)

informaciją apie mus Australijos lietuvių 
laikraščiuose ir už savo lėšas atsiuntė į 
Sibirą tris banderoles (lietuvių kalbos 
konkursiniai rašiniai, knygos, plokš
telės). Australijos lietuvių moterų 
asociacija (A, Arminienė) atsiuntė 
banderolę su vaistais ir rūbais. Viską

MŪSŲ MIRUSIEJI
A. f A. JANIS GIPSUS

Adelaidės „Šventadienio balsas“ 
(1994.V.1) Nr. 9 informuoja, kad 
balandžio 11 d. mirė Janis GIPSUS, 82 
metų amžiaus, gimęs Latvijoje. Gyven
damas Vokietijoje vedė Eugeniją 
Slapšytę (mirusi 1981), užaugino dukras 

Canberros Lietuvių Bendruomenės pirmininkę Jūratę Grigonytę ir 
jos šeimą, tragiškai žuvus sesutei

Nemirai Grigonytei - Walton
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime

Canberros „Ramovės“ skyriaus ramovėnai

A. t a. Stefai Blldrevičieiiei mirus, reiškiame 
nuoširdžią užuojautą dukrai Vidai Aleknienei ir šeimai.

Socialinės Globos Moterų D-ja Melbourne

Sydnėjaus lietuvių Šachmatų klubo sekretoriui S. Rimkui, 
Lietuvoje staiga mirus brolio žmonai

A. f A. BRONEI RIMKIENEI
reiškiame gilią užuojautą

Šachmatininkai ir valdyba

atidavėm vienišam pagyvenusiam 
lietuviui. Nuo Australijos lietuvių L 
Mockūno, R. Kauno ir A. Taškūno gavom 
knygų ir žurnalų.

Sibiro lietuvių vardu dėkoju mieliems 
tautiečiams už jų nesavanaudišką norą 
muspalaikyti.

Tiesa, kyla klausimas apie efektyvumą 
tokių siuntų. Brangiai kainuoja pats 
persiuntimas, o mes dar turim apmokėti 
įvežimo muitą (taip pat nemažą). 
Humanitarinė pagalba - rūbai, maisto 
produktai - neišspręs visų mūsų 
problemų. Pati svarbiausia iš jų - likti

AUKOS

Prieš išvykdami į Lietuvą

MELBOURNO DAINOS SAMBŪRIS
IR

GINTARO JAUNIMO ANSAMBLIS 
maloniai kviečia visus į

IŠUEISTUVIIJ VAKARONĘ
Po skanios vakarienės išpildysime įdomią programą, 

pravesim turtingą loteriją ir linksmai pabendrausim.

LAIKAS: - šeštadienis, birželio 4,6 v.v.

VIETA: - Lietuvių namai, Errol St. Nth. Melbourne 

KAINA: - $10 suaugusiems; $5 vaikams ir studentams
UŽSAKYMAS STALŲ: - Danutė Lynikienė 848 5663

- Bronė Staugaitienė 878 5631

LIEITVTU
FONDUI

lOOdol. B. Vidūolis (450) - NSW
40 dol. E. Šimkienės (25), K. Pociaus

(165), A. ir L. Pocių (40) SA, šeimos auka 
vietoj gėlių a. a. Albertui Bladzevičiui.

20 dol. V. B. Barkai (540) -NSW vietoj 
gėlių a. a, Povilui Nagulevičiui. „Mūsų Pastogė“ Nr. 19 1994.5.16. psl.7

Janiną ir Laimą ir sūnų Rimą.
Janis Gipslis šv. Kazimiero parapijos 

ir Liet. Caritas narys ir rėmėjas. 
Palaidotas Adelaidės Centennial kapi
nėse, balandžio 14 d.

(JMJP.)

lietuviais. Mokyti lietuviųkalbospriseina 
ne tik vaikus, bet ir suaugėlius. Užtat 
sibiriečiams reikalingi tokie vadovėliai, 
iš kokių mokosi lietuvių kalbos rusų 
mokyklose Lietuvoje.

Atrodo, kad atėjo laikas įsteigti „Sibiro 
lietuvių fondą“ Lietuvoje. Paaukotas 
lėšas galima būtų naudoti nacionalinio 
ir kultūrinio Sibiro lietuvių savitumo 
atkūrimui ir išsaugojimui.

Viso geriausio, brangūs tautiečiai!
Sibiro lietuvių sąjungos 

bendrapirmininkas 
Vilius Bernatonis

Per mūsų sekretorių Arūną Staugaitį 
gauta vietoj gėlių Melbourne mirus a. a. 
Stefai Budrevičienei - aukojo:

po 20 dol. V. Didelis (95), J. J. 
Zaikauskai (485), G. A. Karazijos (205), 
O. Aleknienė (1075), A. A. Kesminai 
(465), A. Z. Muceniekai (185), A. B. Stau
gaičiai (520) ir G. D. Žemkalniai (275).

10 dol. J. B. Makuliai (200).
Nuoširdus ačiū už aukas.

Vincas Ališauskas
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Informacija

Rūbai, mados margo svieto!
Rudenėjant, Lietuvių klube atgijo parengimai. JMellior“ firma ruošia 

Madų Paradą
gegužės 22 d., sekmadienį, 2 vai. p. p.

Lietuvių klube Bankstown.
Firmos savininkai Alma Kavaliauskaitė - Rountree ir 
David Rountree pristatys ir parodys žiemos ir ateinančio 
pavasario moterų rūbų madas. Matysite nauio sezono 
medžiagas. Rūbai bus parduodami savikaina.

Drabužių dydis nuo mažiausio iki didžiausio.
Parado modeliuotojos - lietuvaitės. Atsilankiusieji bus 
pavaišinti uždandžiais ir kava. Veiks baras.

Popietės pelnas skiriamas „Mūsų pastogei“.
Maloniai kviečiame atsilankyti į šaunią madų popietę.

Bilietų kaina $ 10.
Bilietus galima įsigyti iš anksto klube.

Lietuvių klubas

Dėmesio vystantiems į 
Lietuvą!

Lietuvių šeima Vilniaus centre priima 
svečius iš Australijos. Igesniam laikui 
apsistojusiam 10 amerikoniškų dolerių

per dieną už kambarį irmaistą, trumpes
niam laikui pagal susitarimą. A. ir R. 
Juškai,Islandijos gt. 2-11 Vilnius,Lietu
va; tel. 62 1070.

Šeimą rekomenduojąs J.P.K. rašo, kad 
vietos atsirastų keliems asmenims.

Lu kaiti s Partneriai 
ADVOKATAI ir NOTARAS

Klauskite, ir Andrius Žilinskas konsultuos jus lietuviškai

• sprendžiant palikimo klausimus per patikėtinį
• tvarkant velionio turt^
• perkant ir parduodant nekilnojamu turt^
• sprendžiant bet kokius komercijos ir biznio reikalus
• investuojant pinigus
• bylinėjantis

ANDRIUS ŽILINSKAS 
Advokatas 
8195515 

bukaitis Partners 
123 Church Street 

Hawthorn Vic 3122

NUMATYTOS SIUNTINIŲ IŠSIUNTIMO DATOS 
1994 M.:

1) Birželio 11,2) Liepos 23,3) Rugsėjo 3,4) Spalio 22,5) Gruodžio 3.

Siuntiniai j Lietuvą
issiunciami kas*savaites

ŽEMIAUSIOS KAINOS
AUKŠČIAUSIAS PATARNAVIMOA STANDARTAS 

Del smulkesenSs informacijos kreiptis į Kristiną

Artimiausios siuntos 1994m.: 23 Balandžio.

r "• ii KO II P O L

ĮQ:oio»^LOtO-J
AGENTAI:

ADELAIDE (08) 212 2499, BRISBANE (07) 287 4339, CANBERRA (06) 297 2506, MELBOURNE (03) 363 8346, NEWCASTLE (049) 517 437.

„Mūsų Pastogė“Nr,191994.5,16. psl.8 ______________

j"SYDNĖJAUS LIETUVIŲ

NAMUOSE

ĮSIDĖMĖTINOS DATOS LIETUVIU KLUBE

1 Birželio 18 d. choro „Daina“ 40 metų jubiliejus I
I Liepos 17 d. pasirodys Kansas universiteto (JAV) teatro 1
I grupė su savo spektakliu - „Išvietinti asmenys“ |
1 ..................... ' 1
] Rugpjūčio 20 - 21 d. d. vyks kultūrinis savaitgalis - Mugė |
I I
I Spalio 1d. ruošiamas Klubo metinis balius
I I
I I
| KLUBO VALGYKLA VEIKIA |

..
Ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais 

nuo 6 iki 9 vai. popiet 
Sekmadieniais nuo 1 iki 8 vai. popiet

PRANEŠIMAS
Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių fi

gai aukojo: Dr. A. P. V. KABAILA 50$, A. 
JOMANTAS 35$, S. EIMUTIS 35$ iružsisakė 
LKĄ bei KGB-sto instrukcijas, kaip verbuo
ti agentus mūsų tarpe.

Nuo birželio 93 m. iki š. m. gegužės 1-mos 
LPKT S-gai Australijos lietuviai pavieniui 
ir per organizacijas suaukojo 2245 dolerius.

LPK-ių S-ga atstovauja Lietuvos ir 
užsienyje gyvenančius politinius kalinius bei 
tremtinius, rūpinasi Laisvės kovų archyvų 
išleidimu, renka medžiagą apie Partizanų

laisvės kovų žygius, kovų vietas ir aukas 
LIETUVOJE ir SIBIRO pragare. Iki 30.4.94 
pasiųsta S-gai 1830 dol., „Talkoje“ yra 415 
dol.

Kadangi S-gos vadovybė kordinuoja Lie
tuvos politinių kalinių bei tremtinių veiklą 
Lietuvoje ir užsienyje, tai reikia tikėtis, kad 
bet kokie paramos prašymai visokių LPKT- 
ių skyrių yra daroma su S-gos vadovybės 
pritarimu. Tikėkim, kad ir LPKT-ių Šiaulių 
skyrius (o ne Šiaulių PTK S-ga) neapsilen
kia su šia VIENINGOS ORGANIZACIJOS 
taisykle. (Plačiau „M.P.“ 2.5.94. p. 8.)

Nuoširdus ačiū visiems Aukotojams
LPKT atstovas Australįoje

V. L. Mačys

I I
I EASTERN EUROPE TRAVEL BUREAU E 
I I
■ SPECIALIZUOJAMĖS KELIONIŲ PIGIOMIS KAINO- I

MIS RUOŠIME Į LIETUVĄ
I * * * VELTUI * * *
I 2 MIESTAI, PRIEDO 14 DIENŲ AUTOMAŠINOS NUOMA I
I EUROPOJE I
I IŠ SYDNĖJAUS - MELBURNO - BRISBANĖS I

nuo $2300 (į ten ir atgal)
I GIMINIŲ IŠKVIETIMAS Į AUSTRALIJĄ I
H nuo $ 2160 i
I * EKSKURSUOS PO VILNIŲ - TALINĄ - RYGĄ AUTOBUSAIS * I

Ekskursija su palydovu nuo $1590
I-mos klasės viešbučiai/pusė kainos I

I NUOLAIDA VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMUI - SKAMBINKITE I
I MUMS DABAR I

Elenai Zolotorenko, tel. (02) 262 1144
1 (taip pat ir šeštadieniais 9-12 vai.)
I SYDNEY: 75 King Street (City) I

Vicki arba Luba (03) 600 0299
| (taip pat ir šeštadieniais 9 -12 vai.) |
| MELBOURNE: 343 Little Collins Street |
| Rob (07) 229 9716 |

BRISBANE: 131 Elizabeth Street, City |
I I

EASTERN EUROPE TRAVEL Lie. 2TA 002531 I

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN^ LITHUANIAN WEEKLY

Published by the Lithuanian Community Publishing Society Ltd. 
Leidėjas Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P. O. Box 550 Bankstown N. S. W. 2200 
Redaktorius Bronius Žalys. ® ® ® Redakcijos ir administracijos telefonas (02) 790 3233 
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. 

Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
Prenumerata metams $ 35 Užsienyje paprastu paštu $ 50 N. Zelandijoje oro paštu $ 65

U žsienyje oro paštu $ 90
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