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LIETUVOS ĮVYKIO fiPŽVfiLGfi
Šioje apžvalgoje apimsiu daugiau 

nei vienos savaitės periodą. Balandžio 
15 dieną Rusijos prezidentas B. 
Jelcinas pasiuntė telegramą Lietuvos 
Respublikos parlamento pirmininkui 
V. Landsbergiui, su pasiuiymu pasiųsti 
savo delegaciją į Lietuvą, kad 
patvirtinti likusius susitarimus dėl 
tarpvalstybinių santykių ir pasikeisti 
atitinkamais dokumentais. Pagrindinė 
Lietuvos ir Rusijos sutartis buvo 
pasirašyta praėjusių metų liepos 24 
dieną ir abiejų šalių parlamentų 
ratifikuota, tačiau kai kurių papildo
mų susitarimų tekstai buvo likę 
nepatvirtinti. Rusijos delegacijai va
dovaus užsienio reikalų ministro 
pavaduotojas. Telegramoje nesakoma 
kada Rusijos delegacija nori atvykti į 
Vilnių.

V. Landsbergis spaudos korespon
dentams išreiškė viltį, kad pasikeiti
mas likusiais dokumentais pagreitins 
Rusijos Federacinės Respublikos am
basados įrengimą Vilniuje ir kitų 
iškilusių problemų sprendimą. O tų 
problemų yra daug - svarbiausios iš jų 
tai buvusios sovietų kariuomenės 
atitraukimas ir Lietuvai reikalingų 
žaliavų tiekimas pagal sudarytas 
prekybines sutartis. Nors sutartys su 
Rusija buvo sudarytos vyriausybių 
lygyje, tačiau Rusijos valstybinės 
įmonės dar nėra iš Maskvos gavusios 
sąrašo prekių, kurias galima išvežti.

Lietuvoje ypač trūksta spalvotųjų 
metalų ir emaliuotos varinės vielos, 
kurią Lietuva visuoment pirko iš 
Rusijos. Dėl vielos trūkumo labai 
sumažėjo darbas elektros variklių ir 
elektronikos pramonėje. Per pirmąjį 
šių metų ketvirtį Lietuvos elektro
technikos pramonė gavo tik vieną 
trečdalį jai reikiamos vielos ir teko 
atitinkamai sumažinti produkcijos 
gamybą. Darbininkai dirba tik nepil
nas tris dienas per savaitę, kai kurios 
Vilniaus elektronikos įmonės išnaudo
ja tik penktadalį savo gamybinio 
pajėgumo. Dėl to sumažinamos dar
buotojų algos.

KONFLIKTAI VYRIAUSYBĖJE

Lietuvos Respublikos ministro pir
mininko balandžio 7 dienos potvarkis 
363 B, kuriuo numatoma pakeisti nuo 
30 iki 50 procentų valstybės tarnau
tojų, sulaukė prieštaringų vertinimų 
ne tik Parlamente ir visuomenėje, bet 
ir pačioje Vyriausybėje. Balandžio 13 
dieną įvykusiame Vyriausybės posė
dyje kilo konfliktas tarp ministro 
pirmininko ir keleto ministrų, priklau
sančių opozicinėms partijoms.

Pasak Laisvosios Europos radijo 
pranešimų, Lietuvos Respublikos Vy
riausybės ministrai balandžio 13 
dienos posėdį komentuoja atsargiai, 
paaiškindami, kad posėdis buvo užda
ras ir jo nutarimai neskelbiami. 
Vicepremjeras V. Pakalniškis nurodė, 
kad pretekstas konfliktui buvo balan
džio 7 dienos potvarkis, tačiau, jo 
nuomone, esminė konflikto priežastis 
esanti, paprasčiausiai, - kova tarp 
seno ir naujo. Paklaustas apie galimą 

kai kurių ministrų atsistatydinimą, V. 
Pakalniškis tokios galimybės neatme
tė, tačiau abejojo ar tai tikrai įvyks.

Sveikatos apsaugos ministras J. 
Olekas pažymėjo, kad atsistatydini
mas -yra kraštutinė priemonė ir 
naudojama tik tada, kai kitos priemo
nės nepadeda; jis pats esąs pasiruošęs 
produktyviai dirbti. J. Olekas aštriai 
kritikavo valstybės sekretorių K. 
Čiiinską, kuris, ministro nuomone, per 
Lietuvos televiziją neetiškai komen
tavo ministerijų pareigūnų darbą. 
Sveikatos apsaugos ministras yra 
socialdemokratų partijos tarybos na
rys ir, paklaustas, kaip vertina šios 
tarybos pareiškimą, kuriuo raginama 
diskutuoti ministro pirmininko G. 
Vagnoriaus tinkamumą užimamoms 
pareigoms, J. Olekas nenurodė ar jo 
pozicija šiuo klausimu skiriasi nuo 
partijos linijos.

Kultūros ir švietimo ministras D. 
Kuolys, paprašytas pakomentuoti Vy
riausybės posėdį, Laisvosios Europos 
radijui pasakė, kad jis nenorėtų 
komentuoti to, kas vyksta kabineto 
posėdžiuose. Jis pažymėjo, kad prem
jero potvarkį dėl ministerijos darbuo
tojų pakeitimo vertina labai santūriai 
ir kol kas susilaiko nuo jo vykdymo. 
Kalbėdamas apie galimą kai kurių 
ministrų atsistatydinimą, ministras D. 
Kuolys pareiškė, jog tai yra kiekvieno 
Vyriausy'oės nario apsisprendimo rei
kalas. Jis pats dar nėra priėmęs jokio 
sprendimo.

Balandžio 15 dienos Parlamento 
posėdyje LDDP pirmininkas A. Bra
zauskas perskaitė pareiškimą, kuria
me ministro pirmininko balandžio 7 
dienos potvarkį pavadino sąmoningu 
valdžios struktūrų griovimu. A. Bra
zauskas teigė, kad toks požiūris į 
kadrų politiką prieštarauja visuotinei 
žmogaus teisių deklaracijai ir pagrin
dinių žmogaus laisvių gynimo konven
cijai bei Lietuvos Laikinojo pagrindi
nio įstatymo keliems straipsniams. A. 
Brazauskas pareikalavo tuoj pat 
atšaukti, anot jo, tokį antikonstitucinį 
aktą.

Ministras pirmininkas G. Vagnorius 
pasakė, kad Vyriausybė pagaliau 
imasi tvarkyti valstybės valdymą. 
Pagal šį potvarkį nebus atleidžiami 
darbuotojai, o tik reorganizuota 
valdžios administracija, aiškino minis
tras pirmininkas. Lietuvos Respubli
kos premjeras nurodė, kad netrukus 
pasirodys kitas potvarkis, kuris nusta
tys konkrečią tvarką ir užtikrins 
valdžios struktūrų reorganizavimą 
pagal darbo įstatymus. Premjeras 
sutiko, kad kai kurios šio potvarkio 
juridinės formuluotės galėtų būti 
aiškesnės, tačiau užtikrino, kad 
kiekvienas iškeltasis iš savo pozicijos 
galės kreiptis į teismą ir apginti savo 
teises. G. Vagnorius pažymėjo, kad nė 
vienas žmogus Lietuvoje dar nėra 
atleistas iš tarnybos už politinius 
įsitikinimus.

Atrodo, kad ministras pirmininkas 
šia valstybės aparato reorganizacija 
nori pastatyti į atsakingas svarbiau
sias pozicijas žmones, kurie pritaria

MOTINA - AUKLĖTOJA. P- Rimšos skulptūra "Lietuvos mokykla*-!864.

TAVO GEGUŽIS
Ir tiktai Tau norėjau aš dainuoti, 

j Tik Tau suskinti žemėj kvepiančius žiedus;
Kodėl aš negaliu ateit, Mama, į Tavo meilės puotą?
Kodėl aš negaliu šio vandenyno beišbrist..?

Ir neatnešiu jau gėlės iš šio gegužio, lyg aksomas juodo,
Paguodos savo lūpom - neįdėsiu Tau delnan -
Ir nepaklausiu šiandien, Mama, ar turi Tu riekę sausos duonos..?
Bet Tu, žinau, ir vėl viską atleisi man...

Yra dar žemė, kuri skubėdama Tau sodus puošia!
Tik Tau, tik ten; ir žodžius pasakysi!!
Aš? - Šitai rudenio sulaužytajam smilgai pasiguosiu -
Ir paukščių svetimųjų klyksmo teks pasiklausyt.

Žinau... Ateisi dar, Mamyt, per naktį pasakų,
Papasakosi dar kaip gimsta žiedas obely.
Aš Tavo balsą atmenu, ir Tavo žodžius; skaisčios ašaros
Supuojasi jų šakose, lyg ružavam lopšy - —

Papasakok!
ir okeano demonai nublyško, tartum miega
Pikti kardai sūpuojas! štai numesti ant saulės vakarinės, lyg ugnies.

* * *

Ir lūkesčio sekundės perlais vandenynan rieda 
ir gal, kur nors, papuoš šaką obelies?

Yra..! Ir tokios rankos - į marias ištiestos
Gal motinos, gal tai dukters.
Yra ruduo; yra pavasaris ir šitaip dviese
Jie kalbasi... per vandenyną šaukdami:

kas Tai ištvers?!
; 1950 gegužė

vyriausybės politikai ir yra pasiruošę 
vykdyti jos įsakymus. Ne paslaptis, 
kad valdžios administracijoje dar daug 
yra senojo režimo žmonių, kurie

pasyviai priešinasi valdžios vykdo
moms reformoms ar net aktyviai 
sabotuoja jų vykdymą. G. Vagnorius

Nukelta į 2 psl.
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LIETUVOS ĮVYKIU fiPŽVfiLGfl
Atkelta tt 1
nori išvalyti valdžios aparatą nuo 
tokių žmonių ir turi pilną teisę tai 
padaryti, nežiufint, ką besakytų A. 
Brazauskas ar kiti "buvusieji".

AGROBALT - 92
Balandžio 7-10 dienomis Vilniuje 

vyko tarpatautinė žemės ūkio, maisto 
pramonės ir įpokavimo mugė - 
AGROBALT - 92. Jos ruošime 
daugiausiai pasidarbavo Nacionali
nis ir tarptautinis mėsos bei kitokio 
maisto pramonės problemų institutas 
iš Heidelbergo (Vokietija). Mugės 
reikšmę rodo ne tik tai, kad ją aplankė 
daugelis Lietuvos Vyriausybės ir 
Parlamento vadovų bei apie 200.000 
kitų žmonių, bet ir tai, kad buvo 
sudaryta 2.400 sutarčių bei ketinimo 
prekiauti protokolų. 240 firmų, atvy
kusių iš 14 šalių, parodoje demonstra
vo traktorius ir kitas žemės ūkio 
mašinas, žemės ir maisto gaminių 
tyrimo laboratorijas, skerdyklų įren
gimus, šaldymo sistemas, dešrų gamy
bos linijas ir kitokią maisto produktų 
apdirbimo bei įpokavimo techniką. 
Nors Vakarų firmos sakėsi į šią 
parodą atvykusios ne prekiauti, o 
susipažinti ir užmegzti ryšius su 
Lietuvos ūkio bendrovėmis, tačiau 
apie 68 procentai atvežtų į mugę 
eksponatų buvo parduota.

Lietuvos ūkininkai labiausiai dome 
josi sėkla, ypač įvairių rušių bulvėmis 
ir kompaktiškomis žemės ūkio mašino
mis bei maisto apdirbimo technika. 
Kauno ir Alytaus mėsos kombinatai 
nusipirko mėsos apdirbimo linijas, 
kurias mugėje buvo galima pirkti 
pigiau, negu užsakant iš gamyklos, 
„matomai, reklamos dėlei. 'Lokiai 
mugės ' reklamai dėkinga ir Kelmės 
rajono ūkininkė Stefanija Kančiaus
kienė, veltui gavusi Vestfalijoje 
gamintą melžimo aparatą, kainuojantį 
kelis tūkstančius markių.

AGROBALT - 92 buvo surengta 
praėjus lygiai 70 metų nuo pirmosios 
Lietuvos istorijoje tarptautinės žemės 
ūkio parodos, 1922 metais įvykusios 
Kaune. Anoji 1922 - jų metų paroda 
prakirto langą lietuviškam bekonui į 
Vakarų Europą. Gal panašų vaidmenį 
suvaidins ir ši paroda? Vertindamas 
mugę, Lietuvos žemės ūkio ministras 
R. Survila pažymėjo, kad vakarietiška 
technika apsiginklavęs Lietuvos ūkis 
galėtų išmaitinti ne tik 4 milijonus 
savo gyventojų, bet ir 10 milijonų 
kaimyninių valstybių piliečių.

JTO RAPORTAS APIE LIEUVOS 
EKONOMIKĄ

Jungtinių Tautų ekonomikos eks
pertų komisija neseniai paskelbė 
raportą apie Baltijos valstybių padėtį 
ir reformų eigą. Raporte buvo prieita 
išvados, kad dabartinė didžiausia 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos problema 
yra infliacija ir gamybos kritimas 
pačioje Rusijoje. Taip pat buvo 
pastebėta, kad 1991 m. visos trys 
Baltijos valstybės turėjo arba biudže
to perviršį, arba jį subalansavo, o 
vesdamos mainų prekybą su Rusija, 
visos trys turėjo perviršį (t.y., Rusijai 
pardavė daugiau, negu iš jos pirko). Ir 
biudžeto subalansavimas, ir mainų 
prekybos perviršis pirmu žvilgsniu 
Vakarams buvo staigmena - jie 
tikėjosi blogesnių rezultatų.

Apžvelgiant padėtį Lietuvoje, pa
stebėta, kad Lietuvos vyriausybė 
kainų liberalizavimo link nuėjo ne tiek 
toli, kaip Latvija su Estija. Valstybė ir 
toliau kontroliuoja daug nacionalinių 
įmonių, tačiau, vertinant privatizaci
jos procesą, Lietuvos vyriausybės 
"Mūsų Pastogė,". Nfr.17, , 1992.4.27 

politika vedama gan sistematiškai. 
1991 metais daug dėmesio susilaukė 
tokios problemos, kaip valstybės turto 
grąžinimas, turto išlaikymas, užsienio 
investitorių rolė, investicinių čekių 
vaidmuo, įmonių koporizacija, parda
vinėjimo metodai ir žemės nuosavybės 
klausimas.

Legislaturiniai sprendimai Lietuvo
je, atrodo, nuoseklus, nors, apskritai, 
gana varžantys. Taigi ir valstybinių 
įmonių pirminio privatizavimo įstaty
mas, paskelbtas pernai vasario mėne
sį, tebuvo rėmai pirminei korporatiza- 
vimo ir sukomercinimo stadijai, sako 
JTO raportas, privatiniam sektoriui 
tik dalinai leidžiant įsigyti valstybės 
turto. Tolesnis turto denacionalizavi- 
mas jau tvarkomas kitu valstybinių 
įmonių įstatymu, kuris apibūdinamas 
pavyzdžiais - būtent, kad užsieniečiai 
negali dalyvauti privatizacijos proce
se, bet užsienio kapitalo įdėjimus 
palengvina užsienio investicijų įsta
tymai. Tuo tarpu restitucija galinti 
būti fizinis turto grąžinimas arba 
finansinė kompensacija. Raporte taip 
pat pastebima, kad lengvatinių sąlygų 
akcijų įsigijimui ir investicinių čekių 
vaidmuo turėtų būti kuklus.

Lietuvos piniginis vienetas litas 
numatytas įvesti 1992 metais, tačiau' 
matyti, kad Lietuvos bankų sistema 
dar toli gražu nėra paruošta valdyti 
makroekonominį stabilizavimo proce
są, kuris reikalingas lito patikimumo 
įtvirtinimui ir konvertabilumo įvedi
mui, rašoma raporte, kuris remiasi 
pirmųjų devynių 1991 metų mėnesių 
duomenimis. Kaip ten bebūtų, Lietu
va, Latvija ir Estija, ^vesdamos savo 
nepriklausomus pinigus sumažintų 
infliacijos Rusijoje keliamus pavojus ir 
sumažintų savo ekonominį sužeidžia
mumą.

Raporte Lietuva, Latvija ir Estija 
yra apibūdinamos ir palyginamos 

„keliomis duomenų lentelėmis. Tarp 
duomenų apie Lietuvą nurodytas 
gyventojų skaičius, dirbančiųjų skai
čius, bendras nacionalinis produktas, 
bendra pramonės gamyba, eksportas ir 
importas. Čia, be kita ko, pastebima, 
kad Baltijos valstybių prekyba yra 
daugiausiai intersovietinė ir, kad tik 
10 procentų per sieną išvežamų 
gaminių yra prekyba su kitomis 
dvejomis Baltijos valstybėmis. Taip 
pat nurodoma, kad Lietuvos ir Rusijos 
Federacijos prekybos susitarime dėl 
prekybos 1992 metais yra numatytas 
balansavimas kontraktinėmis kainomis 
ir rublio kliringu, t. y., atsiskaitant 
pinigų pervedimais tarp bankų. Ra
porte neliko nepastebėtas ir faktas, 
kad Lietuvos prekybos neintersovieti- 
nė dalis 1991 metais rodė žymų 
prekybos persiorientavimą iš Rytų 
Europos į Vakarus. Tas procesas galįs 
ir toliau dar spartėti. Tuo tarpu 
Lietuvos importo iš Rusijos vaidmuo 
1991 metais buvo mažesnis, negu būtų 
buvę galima laukti. Bendro importo iš 
sovietinių respublikų, Rusijos dalis 
buvo mažesnė, nei 50 procentų. Taigi 
Lietuvos ekonominis priklausomumas 
nuo Rusijos mažėja, kas, be abejo, 
Lietuvai yra naudinga.

J. Rūbas

psl. 2

KVIEČIAME Į XVII - SIAS 
LIETUVIŲ DIENAS SYDNĖJUJE 

26-31.12.1992

Voratink/is/lnffltracija išeivijoje

Sovietų Sąjungos KGB PGU (pir
moji pagrindinė valdyba) leido įvairių 
medžiagų rinkinius. 1985 m. Kari- 
nauskas viename jų išspausdino nema
žą straipsnį apie Lietuvos N KGB 
operatyvinės grupės istoriją. Po Vo
kietijos kapituliacijos Lietuvoje suda
ryta operatyvinė grupė Berlyne tapo 
SSSR N KGB PGU aparato dalimi, iš 
pradžių ji domėjosi brigados genero
lais P. Kubiliunu ir P. Plechavičiumi, 
kad nustatytų jų gyvenamąją vietą.
1945 metų rugpjūčio mėnesį į Didžio
sios Britanijos okupacinę zoną Vokie
tijoje buvo pasiųstas (Eidukaitis - 
Budrys, jis taip pat Viktoras Tomkus) 
agentas "Sedmoj" kaip pabėgėlis iš 
Lietuvos. P. Kubiliūno pagrobimui 
vadovavo Berlyno operatyvinės gru
pės viršininkas papulkininkis A. Slavi
nas. Tiesiogiai tą darbą atliko du 
agentai ir trys tarybiniai karininkai. 
Ta pati tarnyba suėmė V LIK'o 
atstovą A. Valiukėną, o taip pat 1. 
Vilių Velavičių, M. Valeiką.

1945 m. birželio mėnesį (materiali
nio intereso pagrindu) buvo užver
buotas žurnalistas G ermanas Jakužai- 
tis ("Labora"), metų pabaigoje jis 
buvo perkeltas į amerikiečių zoną, 
ten dirbo VLIK'o, ELTOS redakto
riumi. "Labora" dirbo iki pat mirties 
1960 metais, o informaciją teikė per 
ryšininkus ir slaptavietes. Vertingą 
informaciją perduodavo susitikdamas 
su operatyviniais darbuotojais vakarų 
Berlyne.

1945 metų gale operatyvinė grupė 
amerikiečių sektoriuje surado buvusią 
Lietuvos užsienio reikalų ministerijos 
darbuotoją, gimusią 1894 m., kilusią iš 
neturtingos šeimos. Ji pažinojo daug 
prieškarinių veikėjų, mokėjo vokie
čių, anglų, rusų kalbas. Jai davė 
slapyvardį "Lanj", o dukrai - "Mari
ja". "Lanj" ėmė dirbti VLIK'o 
prezidiumo pirmininko sekretore, 
tvarkė korespondencijas, spausdino 
dokumentus, ruošė posėdžių ir pasita
rimų protokolus. Šį darbą ji dirbo iki 
1960 metų, kol VLIK'as persikėlė į 
JAV. Žinias ji perduodavo per 
"Mariją", kuri be įtarimo lankydavo 
motiną, nors ir ji pati kartais vykdavo 
į Vakarų Berlyną, kuriame susitikda
vo su operatyviniu darbuotoju.

Generolo S. Raštikio užverbuoti 
nepavyko. S. Baublys, gimęs 1904 m. 
(" Donbasov"), buvęs kriminalinės po
licijos darbuotojas, užverbuotas 1940 
metais. 1941 metais jis buvo pasiųstas 
į LAF'ą, po karo jis perdavė daug 
informacijos, išdavė ginklų sandėlius.
1946 m. kovo mėn. jį pervedė į 
Berlyną, kur buvo lietuvių pabėgėlių 

stovyklos. Jis išduodavo lietuvių 
emigrantų ryšių su Lietuva kanalus, 
sukompromitavo lagerio komendantą 
Mieliauską bei Stirbį, išvogė daug 
medžiagos. Šis agentas 1950 metais 
buvo grąžintas į Lietuvą.

Agentas "Tuvimas" - Juozas Mi
kuckis buvo užverbuotas 1940 metais 
kalėjime. Dar kalėjime jis ėmė 
šnipinėti. 1945 metais žvalgybinis 
ryšys su juo vėl buvo atkurtas. Nuo 
1949 iki 1969 metų jis gyveno JAV ir 
perduodavo informaciją apie lietuvių 
išeiviją.

Agentą "Slavą", Lietuvos rusą, 
gimusį 1910 metais, užverbavo 1940 
metais Lietuvos NKVD; jis dirbo 
Vakarų Vokietijoje iki 1953 metų, kol 
buvo suimtas agentas "Raida". Infor
maciją teikė ir agentas "Brolis", kuris 
buvo užverbuotas 1940 metais ir 
Vokietijoje turėjo komiso parduotuvę.

Agentas "Dipukas", gimęs 1914 
metais ir turėjęs aukštąjį komercinį 
išsilavinimą, mokėjęs vokiečių, anglų, 
lenkų, rusų kalbas, gyveno Lenkijoje, 
čia sukūrė legendinę lietuvių tautinę 
grupę, per kurią turėjo eiti ryšių 
kanalas iš Vakarų. "Dipukas" "užver
bavo" Lenkijos saugumo agentą 
"Volčak", kur j tarybinė žvalgyba 
paruošė nelegaliam išvykimui į Švedi
ją. "Volčak" vokiečių laikais buvo 
Trakų kriminalinės policijos viršininko 
pavaduotojas. Jis nuvežė medžiagą į 
Stokholmą Jurkūnui - Šeiniui, kuris 
buvo vertinamas kaip nacionalistų 
ideologas.

1951 metais iš Lenkijos į Vokietiją 
buvo pasiųstas 1920 metais gimęs 
lietuvos gydytojas "Voikuš". 1952 - 
1953 metais agentas "Groznyj" pasi
rodė esąs išdavikas - pardavė kitą 
agentą.

1950 metais, prasidėjus vokiečių 
repatriacijai iš Lietuvos ir Rytprūsių, 
buvo pradėtas naujas agentų siunti
mas į VFR. Agentė "Venesa", 
vokietė, gimusi 1927 metais Karaliau
čiuje, buvo pasiųsta į Demokratinę 
Vokietiją, o iš ten perėjo į VFR. Čia ji 
užmezgė ryšį su VLIK'u, susipažino su 
amerikiečių žvalgu Pranu Zunda, 
kuris ją užverbavo vardu "Paulina". 
1957 metais ją pasiuntė į Lietuvą, kur 
ji turėjo susitikti su Kaune gyvenančiu 
gydytoju S. Lietuvoje "Paulina" 
užverbavo KGB agentą "Valstieti", 
kuris buvo vieno VLIK'o vadovų 
giminaitis.

Per agentą R. Otingą ("Balandis") 
1961 metais buvo paskelbta, kad 
Vaclovas Sidzikauskas buvo saugumo 
agentas "Inteligento" slapyvardžiu. 
Dezinformacijos ir kompromituojan
čios medžiagos apie asmenis skelbi
mas buvo vienas iš saugumo darbų.

Mažosios Lietuvos Tarybos pirmi
ninko Simonaičio žmona, dvi dukros ir 
sūnus gyveno Lietuvoje. ( užsienį pas

Nukelta į 3 psl.
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MONS. A. SVARINSKO KALBA 
PARLAMENTE, 

diskutuojant desovietizacijos įstatymo projektą.

’ Gerb. deputatai,
Aš tarp jūsų neseniai, bet jau 

spėjau perprasti visą tą klimatą ir 
pamatyti, kur veda įvairios jėgos. 
Kalbėsiu ne vien kaip deputatas. 
Kalbėsiu ir vardu tų, kurie kovojo 
penkiasdešimt metų, kurie buvo 
išniekinti turgaviečių aikštėse, kurie 
kovojo miške, kurie buvo gabenami 

traukiniuose, kurie buvo tremty ir 
lageriuose. Todėl nekaltinkite manęs 
pykčiu. Asmeniškai aš nepykstu. 
Nekeršiju nei p.. E. Bičkauskui, mano 
paskutiniam tardytojui, nei kitiems, 
kurie dabar sėkmingai dirba Prokura
tūroje. Kalbėsiu tautos labo vardan.

Per šias dienas, kada buvo pradėtas 
svarstyti šitas įstatymas, buvo galima 
tik su skausmu konstatuoti, kad 
vakarykščiai nepasikeitė. Jie iš visko 
tyčiojasi ir juokiasi. Vakar Ramono 
pasityčiojimas iš Hofertienės buvo 
ąkiplėšiškas. Ir nei jis pats, nei kuris 
nors iš jo bendraminčių deputatės 
neatsiprašė. Jie daro viską, ką gali, 
kad sugriautų Lietuvą. Bet jiems 
nepasiseks. Šaknys Maskvoje jau 
supuvo ir.jų nebeatstaty/si. Jie gali 
pakenkti Lietuvai, bet nebepadarys 
nieko.

Jei komunistai butų nuėję nuo 
arenos, ėmęsi sąžiningo darbo, niekas 
šiandien apie juos nebūtų kalbėjęs, iš 
pradžių visi manėme, kad jie atgai
lauja, nors ir nebuvo ženklų. Bet kada 
jie pradėjo važinėti po užsienį, 
tvirtinti, kad Lietuvoje auga Lands
bergio diktatūra, primetinėti žmo
nėms nebūtus dalykus, kada pradėjo 
agituoti žmones... Laukuvoje stovi 
moterėlės, laukia mašinos i bažnyčią. 
Pravažiuoja jauni džentelmenai ir 
pradeda kalbėti, kad nereikia klausyti 
Landsbergio, nereikia klausyti Parla
mento.

Priėjome prie svarstomo klausimo, 
ir jie vėl kalba ne apie nusikaltimus, o 

Voratinklis
Atkelta iš 2 psl.
Simonaitį 1954 metais du kartus vyko 
agentas su grasinimais. Tokį patį 
spaudimą agentas darė ir Jaks - 
Tyriui, Šidiškiui.

Pirmasis škyrius siuntė į JAV 
medžiagą apie prof. S. Žakevičiaus 
veiklą vokiečių okupacijos metu, apie 
kapelioną Z. Iganatavičių - į Italiją, į 
JAV - apie vyskupą V. Brizgi.

1959 metais kaip turistas į Lietuvą 
buvo atvykęs "Pisatel", kuris kartu su 
"Energičnyj" išleido knygą "Lietuva 
šiandien", 1960 metais išlaido knygą 
"150 dienų Lietuvoje", kurioje at
skleidė "nacionalistų" šmeižtus.

Čikagoje buvo nužiūrėtas emigran
tas "Iskatel”, dirbęs "Naujienose". 
Agentas "Laurynas" susitiko su juo, 
įtikino jį, gavo naudingos informacijos 
apie lietuviškas organizacijas. Jis 
perėjo dirbti į "Vilnį", 1963 m. grįžo į 
Lietuvą, išleido knygą "Vaduotojai iš 
arti”. (A. Morkus).

Per agentą "Markovą" buvo per
duota daug medžiagos JAV leidiniui 
'The Jewish Magazin" apie žydų 
naikinimą Lietuvoje.Demaskuojančios 
knygos buvo siunčiamos užsienin.

Iki 1951 metų pirmojo skyriaus 
darbuotojai buvo aktyvus pogrindžio 
likvidavimo agentūrinėmis operatyvi
nėmis priemonėmis dalyviai.

Algirdas Endriukaitis
("Lietuvos aidas", Nr.32) 

apie ekonomiką. Juk jie, kompartija, 
atvedė prie šios bedugnės ne tik 
Lietuvą. Visą Rytų Europą, visą 
Rusiją. O dabar per radiją prieš visą 
tautą nori pasirodyti gelbėtojais. 
Gana tų vilkų. Mes be jų tikrai 
apseisime. Kalbu jūsų žargonu, kurio 
išmokau dvidešimt metų eidamas per 
konclagerius.

Dabar reikėtų kalbėti apie Šiluvos 
išvietę, kur dar guli Lietuvos partiza
nų lavonai, reikėtų kalbėti apie 

Mons. A. Svarinskas.

masines duobes, kurias dar ir dabar 
randa. Pernai kiekvieną savaitę par
veždavo kaulus. O vaizdas tikrai 
graudus: vežė dėžutėse, lagaminuose 
• iš Rusijos. Tai vienintelis atvejis, 
kada lietuviai parvežė savo relikvijas. 
Nė vienas vakarykštis, kuris kaltas dėl 
tų nusikaltimų, neatėjo, nė vienas 
nepažiūrėjo. O ir paprasti komunistai 
turėjo ateiti pagerbti.

Vairuotojas, užmušęs žmogų, būti 
nai eina į laidotuves, nors žino, kad 
visų žvilgsniai jį pasmerks, kad jam 
bus nemalonu. Bet jis ateina. Jaučia 
moralinę pareigą ateiti ir dalyvauti.

Pas mus jau buvo sudaryta komisija, 
kuriai vadovavo Romas Gudaitis, 
mano buvęs parapijietis. Kur ji? Ko jie 
tyli? Jeigu kas nors trukdė, galėjo 
Romas Gudaitis ateiti ir pasakyti: jie 
man trukdo, aš metu viską ir einu 
šalin; jie yra nusikaltėliai. Niekas 
nieko nesako. Sudarė komisiją proku 
roras Vilutis, parašė į laikraštį, 
pašnekėjo ir... Raslanas perbėgo į 
Maskvą. O Vilučio nėra. Kada buvo 
nagrinėjami "Katalikų Bažnyčios 
Kronikos" reikalai, Vilutis labai 
aiškiai kalbėjo prieš "Kroniką". O 
dabar jis tyli.

Mačiau "Pravdoje" labai gerą 
karikatūrą. Didelis katinas (be 
žvaigždės, tiesa) su dideliais ūsais 
sėdi prie stalo ir letenomis prispaudęs 
laiko mažos peliukės uodegą: "Sakyk, 
kaip gali pasiteisinti? Tavo skundas 
prieš mane atėjo man". Ir čia tas pat. 
Tuojau puolama komunistus ginti. 
Reikia ginti, advokatai visada buna. 
Bet pirma reikia pasakyti, ką jie blogo 
padarė ir kokiomis sąlygomis. Gal yra 
lengvinančių aplinkybių? O gal ir 
nėra tokių? Dabar sako: ką pasakys' 
istorija? Medvedevas, sovietinis isto
rikas, jau pasakė, kad partija su KGB 
po revoliucijos nužudė 45 milijonus 
žmonių - suraskite 1989 metų

"Pravdą"! Tie, kurie buvo bent arti g 
partijos, jau turėtų jausti atsakomy- 3 
bę. 3

Kiti sako, kad partija buvo mons- S 
tras. Be abejo. Tai ko sėdėt tokioje 3 
partijoje? Reikėjo seniai išeit ir 8 
bilietą išmesti į krosnį. Žinoma,8 
galima pasakyti, kad nežinodamas, g 
per apsirikimą į partiją atėjo kolcho- g 
zo, gamyklos darbininkas: jam žadėjo g 
butą, ką nors kita - jis ir nuėjo, g 
Inteligentas negali apsirikti. Jeigu 3 
matai monstrą, nuo jo reikia eiti šalin3 
ir paskui reikalauti, kad tas monstras 3 
atsakytų. Kas atsakys? Gali atsakyti® 
sekretorius, gali kiti. Kas aarė pikta, 8 
tas tegul ir atsako.

Bandoma samprotauti: kaip pažiu- S 
rėš užsienis? Mes kovojame ne už 8 
užsienį, o už Lietuvos Respubliką. Ir g 
mums nesvarbu, ką kalba Rytai ir ką g 
kalbės Vakarai. Tiesa turi būti g 
atstatyta. Vakarų Vokietijoje nuteisė g 
80 tūkstančių esesininkų, ir Vakarų g 
Vokietijos autoritetas nesumažėjo, 3
bet priešingai, netgi išaugo, kadangi 3 
jie kovojo už tiesą, ir tuos, kurie buvo 3 
kaiti, - nuteisė. Dabar vokiečiai į* 
nesiunčia Honekerio į tarptautines 8 
konferencijas, o mes Brazauską iš- g 
siuntėm Paryžiun. Mus, kovojusius | 
prieš komunistinę sistemą, sukompro- g 
mitavo, sukompromitavo ir užsienio g 
lietuvius. Kovojom, kovojom, o kom- g

3
3

partijos sekretorius važiuoja užsienin g 
ginti laisvos, išsivadavusios Lietuvos! 3 
Negi nė kiek nepagalvojom, ką darom 3 
Lietuvai? Tauta už šių rūmų stovi. 3 
Bolševikai labai mėgsta šnekėti, kai # 
įjungtas radijas. Bet tauta girdės ir g 
mus. Mes iš tautos. Sniečkus, kada 8 
gyveno Vilniuje, buvo apsistatęs £ 
mongolų sargyba. Mums sargybos g 
nereikia, mes visur esam. Jeigu g 
nemokėsim atskirti, kur gėris, o kur g 
blogis, tada užsienis ir stebėsis.

Jeigu atleisim šitiems, tada reikia 3 
atleisti ir vagims. Juk jie mažiau 3
nusikalto Lietuvai. Svarstykim sau: 3 
na, pavogė, na, užmušė vieną. Šitie 3 
užmušė 45 milijonus! Mes jau nebėjau- ® 
čiam skaičiaus! £

Man teko sėdėti lagery su Berijos £ 
haremo viršininku ir su dideliais g 
Berijos laikų ponais, ir apie visa tai g 
kas dėjosi žinau ne blogiau už kitus, g 
Manau, kad kompartiečiai šito neži- 3 
nojo. Kur jie žinos! Mat kompartija 3 
Lietuvoje turėjo kalbėti ne lietuvių, 3 
bet rusų kalba. Ką jie gali daug 3 
žinoti? Ką darė, tą ir turėjo. 8

Dabar sako, kad Brazauskas turėjo 8 
daug drąsos, nes atskyrė partiją nuo £ 
TSKP. Tai buvo partijos reikalas. Jie g 
norėjo išsigelbėti. Aš tuo metu buvau g 
užsienyje, ir ten buvo tokia lendenci- g 
ja: sovietai norėjo Pabaltijį atiduoti ir 3 
per jį turėti ekonominį trampliną į 3 
Vakarus. Vienas iš partijos vadų sakė, 3 
kad ateityje Lietuvos kompartija 3 
turės didelį autoritetą. Turbūt dėl to, 3 
kad masiškai šoka žudyti. Jie svajojo! £ 
Reikia visiems mesti partiją, o ne 8 
persikrikštyti. Kaip sena merga: « 
nusipudravo - ir jau mano, kad niekas g 
jos nepažins ir laikys jauna. Reikia g 
mesti viską, mesti bilietus ir iš naujo g 
pradėti kūrybą. Kai nebus komparti 3 
jos, tada bus Lietuvos kūryba. Juk 3 
negali sugyventi tame pačiame krašte 3
ir kompartija, ir nukentėjusieji, aukos. 3 *

Partija turi prisiplėšusi milijonus, 3 Pagal pranešimą iš Maskvos, 1974 
kuria kooperatyvus su milijonine £ metais iš Sovietų Sąjungos ištremtas 
apyvarta, važiuoja į užsienį, į Graikiją 8 rašytojas Aleksandras Solženycinas 
atostogauti, kitur. Štai jums liaudies^ planuoja dar šiemet sugrįžti į Rusiją, 
atstovai! O kur kolūkietis nuvažiuoja? b Pastaraisiais metais rašytojas A. 
Partizanai, tremtiniai, grįžę po 25g Solženycinas gyveno Vermonto vais
inėtų, gauna 35 rublius pensijos ir visi 3 v-
butų neturi. Jokių lengvatų jiems 3 
nepatvirtino ir Parlamentas. Netgi 3 SeviUjoje(lspanija)atsidarėtarp- 
negaii nemokamai gaut butų, kuriuose 3 tautin^ paroda Expo 92 , kurioje 
gyvenę. Tai kam svaičioti apie 3 dalyvauja 112 valstybių. Paroda truks 
kažkokį kerštą? (Bus daugiau) 3 8 mėnesius.

fi ...... ........ ,
- "Mūsų' Pastogė" "Nr.17- 1992.4.27 psl: -3

TRUMPAI 
IŠ VISUR

♦
MudžahMmų sukilėliams užėmus 

visą eilę Afganistano miestų ir 
artėjant prie Kabulo, staiga atsista
tydino Afganistano prezidentas Sajid 
Nadžibula. Jo paties kariuomenė 
sutrukdė bandymą oro keliu pabėgti iš 
sostinės ir jis buvo priverstas slėptis 
Jungtinių Tautų Organizacijos atsto
vybėje.

♦

Prie Kabulo priartėjusios dvi suki
lėlių armijos priklauso skirtingoms 
politinėms grupėms ir vaidijasi tarp 
savęs. Dėl taikingo miesto perdavimo 
sukilėliams. Ąfganistano vyriausybė 
tariasi su didesne ir nuosaikesne 
grupe.

*
Bosnijoje - Hercegovinoje serbų 

nacionalistai ir federalinė kariuomenė 
jėga užima vieną miestą po kito, 
gyventojus musulmonus priversdami 

bėgti į krašto gilumą. Kovos netgi 
vyksta Bosnijos - Hercegovinos sosti
nės Sarajevo apylinkėse ir priemies
čiuose.

*
Europos saugumo ir bendradarbia

vimo konferencija pasmerkė Serbiją, 
kaip kovų Bosnijoje kaltininkę. Tuo 
tarpu Jungtinės Amerikos Valstijos 
jau seniau įvedusios sankcijas Serbijai 
dėl Kroatijos puolimo, dabar pagrąsi-- 
no Serbiją paversti tarptautiniu pari
ju.

*
Pradėjus veikti tarptautinėms eko

nominėms sankcijoms prieš Lybiją, net 
ir kaimyninės musulmonę' valstybės;
kaip Egiptas ir Tunisas, sustabdė oro 

susisiekimą su Tripoliu. Lybija ir 
Europos kraštai atsirevanšuodami 
ėmė mažinti ir tremti vieni kitų 
diplomatinį personalą.

*
Primindami lapkričio .12 dienos 

žudynes Dili mieste, timoriečiai 
atstatė 124 kryžius prie Indonezijos 
ambasados Canberroje. Anksčiau pa
statyti kryžiai australų valdžios 
įsakymu buvo pašalinti uar sausio 
mėnesį, tačiau dabar Australijos 
federalinis teismas pripažino šį įsaky
mą, kaip neturėjusį juridinės galios.

*
Izraelio opozicijos lyderis darbietis 

Jicak Rabin pažadėjo palestiniečiams 
suteikti autonomiją laike 6 ar bent 12 
mėnesių, jeigu jo partija laimės 
birželio 23 dienos rinkimus į parla
mentą.

*
JAV prezidento G. Busho nurodymu 

Amerika į savo uostus neįsileis laivų, 
kurie prekiauja su Kuba. Suvaržytas 
taip pat ir oro paštas tarp Kubos ir 
Floridos, kur susitelkę pabėgėliai iš 
Kubos.
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BI\DKl<HII\fS BAK1H BAKUOSE
ALB KULTŪROS TARYBOJE

MUZIEJAUS PARODA
Paroda "From amber shores to 

golden wattle", nuo vasario 15 d, 
atidaryta Viktorijos muziejuje. Ji tęsis 
iki gegužės .17 dienos. Taigi pradega
me visiems, kurie nesuspėjo iki šio 
arba nori dar kartą ją aplankyti, kad 
aar ne per vėlu.

LIETUVIŠKOS KNYGOS
MAŽVYDO MUZIEJUI

Lietuvos nacionalines Mažvydo 
bibliotekos direktorius dr. Vladas 
Bulavas užmezgė ryšius su Kultūros 
taryba dėl musų kultūrinių resursų 
patekimo į Mažvydo biblioteką. Dr. 
Bulavas ypatingai pageidauja Austra
lijos lietuvių rašytojų, poetų, publi
cistų leidinių, rankraščių ir visos 
kitos medžiagos, susijusios su musų 
kultūriniu gyvenimu šiame krašte.

Kultūros taryba sudarė bendruo
menės bibliotekų Melbourne, Adelai
dėje ir Sydnėjuje knygų dublikatų 
sąrašus. Labai norėtume išgirsti 
atsiliepimus iš asmenų, kurie galėtų 
prisidėti prie šio projekto, paaukojant 
Australijos lietuvių kūrybą. Gal turite 
nepublikuotos medžiagos, pav., savo 
užrašus, rankraščius, lietuviškų pro
gramų rinkinius ir panašiai. Medžiagą 
galite palikti artimiausioje ALB 
bibliotekoje. Kol kas sudarome tik 
sąrašus. Dr. Bulavo pasirinktus leidi 
nius iš knygų sąrašų siusime "air 
cargo'" į Vilnių.

VAIZDAJUOSTES

Melbourno bibliotekoje veikia vaiz
dajuosčių skyrius, kuriame ranaasi 
virš 30 vaizdajuosčių. Tai - Lietuvos 
vaizdai, 1991 - 92 politinės veiklos 
ištraukos, Sporto žaidynės, Lietuvių 
dienos, Teatro festivalis, koncertų 
programos ir kt. Paskutiniu laiku 
įrašyta vaizdajuostė apie paroaą 
"From Amber Shores to Golden 
Wattle", susitikimai su Lietuvos 
teatralais Adelaidėje, interviu su V. 
Bagdonu, ištraukos iš Klaipėdos 
irkluotojų viešnagės Meloourne.

Melbourno ir Adelaidės bibliotekose 
galima nusipirkti 1990 metais Lietu
voje išleistą musų dailiojo žodžio

MELBOURNE
MELBOURNO LIETUVIŲ KLUBO 

NARIAMS
Kadencijai pasibaigus, šiais metais 

iš Lietuvių klubo valdybos pasitraukia 
trys nariai: Vladas Bosikis, Algis 
Karazija ir Narcizas Ramanauskas. 
Vienerius metus šioje valdyboje 
išdirbęs Feliksas Sodaitis dėl susiklos
čiusių aplinkybių taip pat pasitraukia. 
Prieš šaukiant metinį susirinkimą, 
reikia pravesti rinkimus klubo valdy
bai papildyti. Klubo nariai kviečiami 
kandidatus į klubo valdybą siūlyti iki 
liepos mėn. 1 d. Kandidatūrų išstaty
mo sutikimo formas galima gauti pas 
valdybos pirmininką Vladą Bosikį arba 
valdybos narius.

Klubo nariai taip pat prašomi 
stebėti skelbimų lentas, kur bus 
skelbiama siūlomi klubo įstatų pakei
timai. Dėl šių pakeitimų vyks 
diskusijos ir balsavimai metiniame 
klubo susirinkime, todėl klubo nariai 
su šiais pakeitimais prašomi susipa
žinti iš anksto. Be to, šiame 
susirinkime svarstysimi klausimai pa
gal klubo įstatus klubo sekretoriui turi 
būti pateikti ne vėliau., kaip trys 
savaitės prieš susirinkimą. Iš anksto 
"Mūsų Pastogė" Nr.17 1992.4.27

mylėtojų antologiją "Po Pietų Kry
žiumi". Antoiogijos kaina 12 dolerių.

PLB KULTŪRINIŲ ŽINIŲ ANKETA

PLB nare kultūros reikalams P. 
Lukoševičienė atsiuntė anketą kultū
rininkų ir priemonių kartotekai suda
ryti. Tikslas labai kilnus PLB 
stengiasi sudaryti asmenų, norinčių
pasidalinti savo kūryba, žinojimu, 
patirtimi, pasirodymais kartoteką. Tai 
bus pasikeitimas vaizdinėmis priemo
nėmis su lietuvių visuomene.

Australijoje šios anketos bus plati
namos per Apylinkių vaidybas, biblio
tekas, ALB kultūros tarybos narius.

VAIZDAJUOSTĖ APIE "ANNA SA- 
LEN" IMIGRANTUS.

Susidomėjusi mūsų vaizdajuoste 
apie lietuvių įsikūrimą Australijoje, 
Agnes K arlik kreipėsi į mane prašyda
ma pagalbos, nes ji renka medžiagą 
apie imigrantus, atvykusius į Perthą 
1951 m. sausio 1 dieną. Norima susukti 
vaizdajuostę apie jų gyvenimą ir 
pasiekimus Australijoje. Prašyčiau iš 
jos pateikto sąrašo lietuvius, norinčius 
užmegzti ryšį su p. Karlik, kreiptis į 
mane. Prašome kreiptis J. ir E. Skar 
bauskus, A. ir M. Stankevičius, P. ir J. 
Pliauškus, A. ir i. Zarcinus, A. ir H. 
Eimučius, E. Motuzienę, L. I. Zebrytę, 
V. Genį, J. Jašą, J. Gucių, O. ir P. 
Pakulaičius, V. ir M. Skprupskus, V. ir 
O. Vaišvilas, J. Pudlauską. Mano 
adresas: 3 Warren Crt Mt Waveriey, 
Vic. 3149 tel. (03) 807 3545

PAMINĖSIME MAIRONIO SUKAKTĮ

Prabėgo 130 metų nuo musų 
garsiojo poeto Maironio gimimo ir 60 
metų nuo jo mirties. Adelaidėje ir 
Melbourne apylinkių vaidybų Kultū
ros tarybos ruošia minėjimus - 
koncertus. Toks koncertas Melbourne 

•įvyks gegužės 31 dieną.
Tikime, kad ir kitos apylinkės 

atitinkamai paminės Maironio įnašą 
musų kultūrai.

Dana M. Baltutienė 
Kultūros tarybos pirmininkė

nenumatyti klausimai metiniame susi
rinkime gali būti atmesti ir diskusijos 
dėl jų gali neįvykti.

Dar apie keturiasdešimt klubo 
narių yra nesumokėję 1991 - 1992 
metų nario mokesčio. Visus klubo 
narius prašome sumokėti nario mokes
tį, kad susirinkime dėl iškilusių 
klausimų būtų galima dalyvauti su 
balsavimo teise. Pagal įstatus, tris 
mėnesius pavėlavus sumokėti nario 
mokestį, klubo narys netenka Mel
bourno lietuvių klubo nario privilegijų 
ir klube negali lankytis be kito nario 
rekomendacijų, o taip pat atvykęs 
savo vardą privalo įrašyti į svečių 
knygą, kad tokiu budu apsaugotų 
klubą nuo grasinančių nemalonumų.

Be nuolatinės klubo narių paramos 
Lietuvių namai negalėtų išsilaikyti 
Melbourno mieste, kur kasmet kele
riopai brangsta savivaldybės, vanden
tiekio, žemės rentos ir kiti mokesčiai.
Tokiu būdu mūsų iždas neretai 
atsiduria pavojingoje padėtyje. Tik 
keleto palikimų ir pasišventusių narių 
darbo dėka, mes vis dar galime 
džiaugtis šiuo Melbourno lietuviškos 
kultūros židiniu. Klubo valdyba ir 

psl. *'• 

nariai nepaprastai dėkingi už a.a. 
Teresės Bikulčienės 5.000 dolerių 
palikimą. Šis palikimas labai padės ir 
toliau mums džiaugtis savo gražiais 
Lietuvių namais. Už įvairią daiktinę 
paramą klubo valdyba dėkinga taip 
pat ir p. Balčiūnui, p. Oželiui 
(vyresn.), p. Lynikui, p. Šnirui, p. 
Kabailai ir kitiems.

Bet kuriuo metu klubui aukodami

NUOSTABUS GIMTADIENIS
Nors metai bėga, bėga, bėga 
Tačiau kiekvieni metai Tau padovanos 
Gimimo Dieną tokią,
Kada pravirkai džiaugsmui mamos 
Aplink nesusivokęs...

A. Palaima

Kovo 26 dieną mūsų geelongiškis 
Stasys Šutas atšventė savo 80 - ąjį 
gimtadienį. Žymus lietuvių bendruo
menės veikėjas, dosnus lietuviškos 
veiklos rėmėjas, ištikimas lietuviško
sios spaudos skaitytojas, choristas. 
Stasys Šutas daug prisidėjo savo 
darbais prie Geelongo lietuvių namų, 
ypač dažymu. Ir, nežiūrint savo 
senyvo amžiaus, įsijungė į apylinkės 
dainininkų grupę, kai 1989 metais 
Geelonge vėl ėmė skambėti atgimusi 
lietuviška daina. Stasys lanko choro 
repeticijas, remia ir atstovauja chorą 
kiek tik leidžia jo jėgos ir sveikata. Jis 
tikisi, kad sekančiais metais per 
septynioliktąją Australijos lietuvių 
dainų šventę būtinai stovės scenoje 
tarp kitų Geelongo "Vilties" daini
ninkų."------- -------

Gimė Stasys Šutas J 912 metų kovo 
25 dieną Rusijoje, Tolodkos miestely
je, Novuzenskos rajone. Tai nedidelis 
miestėlis, apie 100 km nuo Saratovo, 
kur Pirmojo pasaulinio karo metu buvo 
ištremti jo seneliai. Šeimoje augo 
aštuoni vaikai, visi ten gimę. Į Lietuvą 
Šutai sugrįžo 1921 metais. Apsigyve
no Kalbutiškės kaime (Šilelyje), 
Dusetų valsčiuje, netoli Sartų ežero. 
Gyveno čia iki 1944 metų. Rusams 
artėjant jau antrą kartą, teko palikti 
savo 27 hektarų ūkį ir kartu su žmona, 
trim mažamečiais vaikais, žmonos 
motina, pasikinkius vežimą, prisidėti 
prie kitų to meto pabėgėlių. Trim 
mėnesiams dar teko sustoti Švėkšnoje, 
Tauragės apskrityje, o vėliau, nugalė
jus didelius vargus, perplaukė Nemuną 
ties Šilute ir vežimu patraukė 
Dancigo link. Vežimu nukeliavo apie 
1000 kilometrų, i nakvojo1 gryname 
ore, tiesiog po atviru dangum. 
Mažiausiai dukrai Vidutei tebuvo vos 
vieneri metukai, vidurinis Stasiukas 
tada turėjo tris, o vyresnėlis Eimutis - 
šešis. Dancigo pabėgėlių stovykloje 
jie išbuvo keturias savaites ir trauki
niu buvo išsiųsti į Hanoverį. Ten 
prabuvus dar keletą savaičių, karo 
keliai vedė tolyn. Savo noru išvyko į 
Tirolį. Šioje gražioje Austrijos vieto
vėje Stasys su žmona gavo darbą 
tekstilės fabrike prie audimo staklių. 
Vaikus globoti pasiliko močiutė. 
Apyvendino tada Šutus fabriko rajo
ne. Kaip didelei šeimai davė du 
kambarius, kuriuose buvo geležinė 
krosnelė virimui ir apšildymui, maudė
si visi fabriko pirtyse, maistui ir 
drabužiams gaudavo korteles. 1945 
metais Tirolį užėmė prancūzai, bet 
apink sklido gandai, kad ateina rusai ir

KONSTANTINUI ANKUI90 M.
Konstantinas Ankus (Ankudavi- 

čius) gimė 1902 m. balandžio 14 dieną 
Skriaudžių kaime, Veiverių valsčiuje, 
Marijampolės apskrityje. Sulaukęs 21 

bent 500 dolerių, o taip pat įrašydami 
į testamentus ir dalį turto paskirdami 
klubui, jūs galite savo vardą įamžinti 
klubo Garbės narių lentoje.

Po ilgesnės pertraukos mes džiau
giamės vėl turėdami gyventoją prižiū
rėtojo bute ir linkime Šarūnui Vaičiui 
čia praleisti daug malonaus laiko. Š. 
Vaičius taip pat žada netrukus 
įsijungti į Lietuvių namų baro 
administracinį darbą. Sveikiname.

K. J. Lynikas
Lietuvių klubo sekretorius

teks grįžti atgal į Lietuvą. Netruko 
pasirodyti jų sunkvežimiai. Tada 
šeima persikėlė Štutgartą. Miestas 
buvo visiškai subombarduotas, teko 
patiems atsiremontuoti porą kamba
rių. Tačiau ir vėl neilgai čia teko 
pagyventi, vėl perkėlė į naują vietą. 
Apsistojo Fellbacho priemiestyje. Ga
vo darbą stovykloje ir prabuvo čia iki 
emigracijos Australijon.

Į Australiją Šutai atvyko 1949 
metais. Sustojo pradžioje Bonegillos 
stovykloje. Per šios stovyklos vartus 
daugelis stovyklos imigrantų išvyko į 
plačiuosius Australijos plotus kurtis 
naujam gyvenimui. Šeima po kurio 
laiko persikėlė į Bathursto stovyklą, 
netoli Sydnėjaus, o Stasį paskyrė į 
Geelongo " Australian International 
Harvester" fabriką. Jame Stasys 
išdirbo darbininku net 28 metus, 
laisvalaikiu dirbo dar ir dažytojo 
darbą.

Jau 1950 metais Šutai nusipirko 
sklypą Douro gatvėje ir pradėjo 
statytis namus. Kol vyko statyba, visa 
šeima gyveno dviejuose karavanuose. 
Netoliese panašiu budu gyveno ir 
kitos lietuvių šeimos. Tuo laiku buvo 
sunku kur be prisiglausti.

Po daugelio metų užaugo vaikai, 
išėjo mokslus, sukurė šeimas ir 
neblogai sutvarkė savo gyvenimus. 
Netruko ateiti senatvės dienos. Ir 
atėjo jos kažkaip nejučia, nepastebi
mai, pilnos gražiausių nerūpestingos 
jaunystės prisiminimų ir anūkų, pro- 
anukų teikiamo džiaugsmo. Nepajuto 
Stasys, kaip išaušo aštuoniasdešimtojo 
gimtadienio rytas. Daug sveikinimų jis 
sulaukė iš artimųjų, sveikino dukra 
Vida, sunūs Stasys, Eimutis, Antanas 
ir jų šeimos, anūkai, proanūkai, brolis 
Antanas, sūnėnas Valius su šeima, 
giminaitė Vandutė iš Lietuvos, Ge
elongo apylinkės valdyba, sporto 
klubas "Vytis", radijo valandėlės 
darbuotojai, giminaičiai iš Lietuvos, 
choro "Viltis" dainininkai. Ir visi jie 
linkėjo Stasiui stiprios sveikatos, 
visada šviesios nuotaikos, laimės ir 
sėkmės gyvenime, sulaukus tokio 
nuostabaus gimtadienio.

R. Skerienė

metų amžiaus, buvo pašauktas atlikti 
karinę prievolę ir ją atliko Septintame 
pėstininkų kun. . Butegeidžio pulke

Nukelta į 5 psl.
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Klaipėdoje. Kaip turintis gražią 
rašyseną, Konstantinas Ankus po 
naujokų apmokymo buvo paskirtas į 
pulko štabą raštvedžiu. Prieš išeinant 
i atsargą jis buvo pakeltas i vyr. 
puskarininkio laipsnį. Išėjęs atsargon, 
Klaipėdoje buvo priimtas į Lietuvos 
pasienio policiją vachmistro etatui. 
Tarnybos policijoje metu, reikalui 
esant, buvo kilnojamas į naujas vietas 
Klaipėdos krašte. Paskutinė jo tarny
bos vieta buvo Smalininkų rajone, kur 
dirbo viršininku. Čia begyvenant su 
savo gražia šeima, Ankus iš banko 
Klaipėdoje pasiskolino 13.000 litų ir 
nusipirko 4 hektarų ūkelį su trobe
siais. Čia buvo planuota šeimos 
ateitis. Žmona jo buvo gera talkinin
kė, ūkio tvarkyme turėjusi didelį 
patyrimą. Šeimoje augo dukra ir du 
sūnūs. Tačiau neilgai teko džiaugtis 
jaunai Ankų šeimai naujoje vietoje. 
Vokietija užėmė visą Klaipėdos kraš
tą ir Konstantinui, kaip dirbusiam 
policijoje, teko bėgti. Laimė tik, kad 
Smalininkai buvo netoli nuo Lietuvos 
sienos. Viską paliko ir su šeima 
atsidūrė Pašventyje, netoli Jurbarko. 
Konstantinas pasakoja: "Mums išbė
gant, vokiečiai leido pasiimti tik tai, 
ką galėjome panešti. Mano arklį ir 
karvutę teko palikti. Neleido, nors ir 
matė, kad vaikai labai norėjo gyvulė
lius pasiimti. Kiek pailsėjęs, šeimą 
palikau Pašventyje. Žmona ėmė 
verstis mažu bizniu - užkandine, o aš 
išvykau į Tauragę. Darbo gavau 
Apskrities viršininko įstaigoje. Vėliau 
mane perkėlė į Vilnių. Bet ten manim 
pradėjo domėtis N K V D. N enorėdamas

patekti jų nemalonėn, turėjau slėptis 
ir išbėgau pas pažįstamus į provinciją. 
0 kilus Antram pasauliniam karui, 
galvojome, kad viskas praeis, pagerės. 
Bet, deja, viskas apsisuko visai kitaip. 
Vėl artėjant rusams, vėl viską palikę, 
kartu su šeima per Rytprūsius 
patraukėme link Vokietijos. Perkentę 
visus vargus ir nedateklius, pagaliau 
atsidūrėme Kaselio lageryje. Karo 
metu netekome sūnaus Vytauto. 

.Lageryje išgyvenome trejus metus.
Galimybei atsiradus, emigravome į 
Australiją. Pradžioje apsigyvenome 
Parramattoje, įsigijome nuosavus na
mus ir gan patogiai įsitaisėme. Bet ir 
vėl, deja, 1990 metais mirė žmona. 
Likau vienas. Dukra ir sūnūs jau savo 
šeimas sukūrė. Laimė tik, kad jie arti, 
Sydnėjaus priemiesčiuose, ir su jais 
nesunku susisiekti".

Ankai sydnėjiškiams gerai pažįsta
mi. Žmona anksčiau priklausė Moterų 
draugijai, pats Ankus - šaulių kuopos 
daliniui, dabar priklauso Sydnėjaus 
ramovėnams ir Lietuvių katalikų 
draugijai. Konstantinas ilgametis 
"Mūsų Pastogės" skaitytojas, reikalui 
esant, visada dosnus lietuviškiems 
reikalams.

Ir štai kartu su savo vaikais ir 
anūkais, proanūkais ir giminėmis 
išklausęs šv. Mišių, Lietuvių namuose, 
apsuptas didžiulio būrio šeimos narių 
ir draugų, atšventė Konstantinas 
Ankus devyniasdešimtąjį gimtadienį. 
Visas šventės ceremonijas atliko 
sūnus Kęstutis Ankus.

Ponui Konstantinui Ankui linkime 
sulaukti dar bent šimtinės šviesių 
gimtadienių. Valio! Ilgiausių metų! 
Valio! Dalyvis

NUOMONĖS IR PASISAKYMAI
AR TIKRAI REIKALINGI JAUNIMO KONGRESAI?

KIBIRKŠTĖLĖS

Jūs švęskite gyvenimą kaip aukštą, kilnų meną, 
Kur dienoms spalvą duoda ne dažai, 
Kur širdis gėrio ir tiesos laimėjimais gyvena. 
Pamokydama jauną, džiugindama seną
Darbais, kuriuos atlikt svajonių per mažai ...

Kiekvienam lemta šioj ijemėj gimus,
Būt aukso siulu amžinos gijos,
Nes nemari dvasia nešioja amžių žymę, 
Antgamtinė šviesa gaivina žiedus jos ...

Mane palaistykit vynu, 
Aš - šauksmas alkanų dienų. 
Pavirtęs akmeniu, einu 
Ir moly saulę auginu ...

fa*®.eyr

Kaip muzika gyvenimas, 
Ir metai kaip graži dama. 
Mylėkime gyvenimą, 
Laimėję jį kančios kaina. —

UŽRAŠAI NEBAIGTŲ SAPNŲ TEMOMIS

Kas auštant gimė, 
tas žydės, 
bus vedamas 
geros žvaigždės.-------
4, neš švelni 
gyvenimo vilnis, 
širdies aruodai 
bus pilni.-------

Kai kas neigiamai žiūri į Pasaulio 
lietuvių jaunimo kongresus. Skaitoma, 
kad šie kongresai neatlieka savo 
paskirties, be to, jiems išleidžiama 
daug lėšų, o jaunimas juose laiką 
leidžia puotaudamas.

Į Pasaulio lietuvių jaunimo kongre
sus jaunimas iš visų pasaulio kampelių 
suvažiuoja,lyg į didelę šeimos šventę. 
Šis didelis lietuviškos šeimos susibūri
mas turi rimtus tikslus.

Pirmas iš jų yra tas, kad atskirų 
kraštų jaunimo atstovai kongreso 
studijų dienose, diskusijose aptaria 
bendras išeivijos jaunimo problemas, 
numato būdus ir kelius, kaip savo 
gyvenamuosiuose kraštuose išlaikyti 
lietuvybę, aptariami klausimai, kaip 
geriau ir naudingiau būtų galima 
padėti Lietuvai, ypač jaunimui.

Kongresų stovyklų metu ne tik 
kongreso atstovai, bet ir visas 
jaunimas supažindinami su Lietuvos 
kultūra ir jos papročiais, o taip pat su 
šalies, kurioje vyksta tas kongresas 
kultūriniu‘gyvenimu (šį kartą tai buvo 
Brazilija).
0 svarbiausia, turbūt yra tai, kad 
studijų dienų diskusijose, taip pat 
vedant stovyklų laužus, ar kituose 
renginiuose, jaunimas turi galimybę 
laisvai bendrauti, giliau susipažinti su 
atskirų kraštų bei šalių jaunimo 
gyvenimu, jų darbais, problemomis, 
dalintis geriausiai pavykusiais įvairių 
darbų bei renginių pasiekimais.

Kongresų metu jaunimas gauna 
naujausią informaciją apie įvairią 
išeivijos jaunimo veiklą ir apie 
Lietuvos gyvenimą. Stengiamasi su
dominti ir skatinama lietuvių jaunimą 
kiek galima aktyviau prisidėti prie 
išeivijos lietuvių visuomeninės veik
los.

Taigi kongrese dalyvaujantis pasi- 
semia entuziazmo, kad grįžęs į namus

galėtų aktyviau dalyvauti ir įjungti 
draugus į lietuvišką veikią.

Gal kai kas mėgins sakyti, kad toks 
entuziazmas ilgai neišliks. Bet ar iš 
viso būtų jaunimo tarpe entuziazmo 
be tokių kongresų? O jaunimui būtina 
oendrauti, būtina turėti kuo daugiau 
bendraminčių. Juk visi žinome, kaip 
svarbu jaunimui turėti gerų, ypač 
ištikimų draugų kitose šalyse, kurie, 
esant reikalui, visada padės, patars 
įvairiais klausimais. O per tokius 
ryšius, dažniausiai ir atsiranda gerų, 
didelių draugysčių, kartais net visam 
gyvenimui.

Nenustebsiu, jeigu nesugebėsiu jūsų 
visų įtikinti, kad jaunimo kongresai 
mums, jaunimui yra labai vertingi ir 
net butini. Bet tikiu, kad mano 
paminėti argumentai, vis tik, padės 
jums įsitikinti, jog mums, lietuviškam 
jaunimuijtokie kongresai yra svarbus 
ir net būtini, tuo labiau, kai mūsų 
tėvų žemė - 'Lietuva jau laisva ir 
mums visiems būtina daugiau telktis 
bendram darbui. Juk mes esame 
reikalingi Lietuvai ir turime padėti jai 
savo žiniomis, patirtimi, energija.

Marina Cox aite
(rašo iš Pietų Amerikos)

NAUJOS SKELBIMŲ KAINOS
Nuo kovo mėn. 1 d., skelbimams 

„Mūsų Pastogėje“ galioja sekančios 
kainps:

eiliniai sveikinimai, užuojautos, 
padėkos — $ 15 už vieną skelbimą;

didesnių skelbimų rata — $ 3 už 
vieną skilties centimetrą;

komercinė rata už tris ar daugiau 
skelbimų — 15 % nuolaida;

kultūrinėms lietuvių organizacijoms 
— 15 % nuolaida.

I. •
Kur dabar šalis ta 
Šypsančių sirenų?
Akys - stebuklingi 
Atspindžiai dangaus? 
Rodės, kad krūtinėj 
Vyturiai čyreno...
Tirpo trumpos dienos 
Poilsio smagaus...

III.
Prie sausų upokšnių 
Gėrėm skausmo vyną, 
Troškulys kankino 
Dykumų ugny... 
Laikas mumis vedė, 
Laimę panaikinęs, 
Ten, kur ištremtieji 
Rungiasi vieni. — —

Ir dėl vieno veido, 
Sidabrinio juoko 
Veržėsi į šventę 
Laikinas svetys. — — 
Trumpoje viešnagėj 
Laimės neišmokau, 
Trumpoje viešnagėj 
Alkana širdis... —

Buvo žmonės drąsūs, 
Viską išmėginom... 
Metams bėgant, skundo 
Jau nebegirdi, 
Ir palieka viskas, 
Ko mes dar nežinom, 
Žaibu užrašyta 
Debesų širdy ... —

II.

Kas tolyn keliauja, 
Kas ant tako gūra - 
Amžinybės vaisiai 
Sotina visus...
Būk sveika, kilnioji 
Begalybės jūra, 
Prieš tave pasaulis 
Liūdnas ir tamsus.-------

Saulei dėjęs auką, 
Garbinu aš viltį 
Ir nepaprastumą 
Pasakos vienos, 
Kuri man, besparniai, 
Leis nuo Žemės kilti 
Ir erdvių pasaulius 
Man padovanos ...

IV.

Meilės jėgos geros 
Širdis atgaivina, 
Praslenka sunkieji 
Debesys rudens... 
Tegu auga duona, 
Tegu žydi gėlės, 
Praeities šešėliai 
Nebesivaidehs.— —

Atgaivintoj žemėj 
Auga kartos naujos, 
Ir ciklonai kraujo 
Jų nebepalies. — 
Iš kartos į kartą 
Skleisis mūsų kraujas, 
Kai jau mūsų kaulai 
Po žeme gulės...

1989.IV.4
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ĮgSPORTAS
PASIKEITĖ SPORTININKŲ GASTROLĖS

Kaip ALFAS valdybai pranešė iš 
Melbourne, Lietuvos krepšininkų iš 
vyka į Australiją yra pasikeitusi. 
Atskrenda" ne Lietuvos olimpinė 
rinktinė, bet Kauno "Žalgirio" rinkti
nė, papildyta keliais iškiliais Lietuvos 
žaidėjais. Olimpinės rinktinės atvyki
mas į Australiją 'Lapo neįmanomu, 
kadangi dauguma pagrindinių žaidėjų, 
kurie dabar gyvena ir * žaidžia ne 
Lietuvoje, negali dalyvauti šioje 
išvykoje.

"Žalgirio” komanda yra Lietuvos 
čempionai ir joje žaidžia patys 
geriausi, dabartiniai aukštaūgiai ir 
jauni Lietuvos krepšininkai. Prieš 
pusmetį jie lankėsi Amerikoje ir, 
žaisdami su universitetų ir koledžų 
rinktinėmis, pasirodė labai gerai, 
todėl Australijos krepšinio vadovai 
sutiko, kad jie pakeistų olimpinę 
rinktinę. Komandą papildys dabar 
žaidžiantieji kitų kraštų komandose 
Jovaiša, Dimavičius, ir ypatingai gerai 
Amerikos koledže žaidžiantis Karni
šovas. Komandos treneriu yra buvęs 
Lietuvos ir Sovietų Sąjungos geriau
sias žaidėjas M. Paulauskas. Nors

R. BRAZDAUSKIS OLIMPINĖJE 
RINKTINĖJE?

Adelaidėje leidžiamas dienraštis 
The Advertiser" išspausdino didžiulį 

R. Brazdauskis
straipsni su kone viso puslapio dydžio 
R. Brazdauskio ir su n aus Luko 
nuotrauka. Straipsnis pavadintas 
"Olimpinis sukrėtimas "West" žvaigž
dei". Jame rašoma, kad R. Brazdaus
kis gavo pasiūlymą ir mažai truko, kad 
būtų jo atsisakęs. Dvidešimt aštuonių 
metų amžiaus R. Brazdauskis, 205 cm 
ūgio, komanaos "West" centras, buvo 
pakviestas dalyvauti atrankiniame 
Lietuvos olimpinės krepšinio koman
dos sudaryme. Atrinkimas vyks Lietu 
voje ir galutinai bus sudaryta koman
da, vykstanti į preliminarinį Europos 
krepšinio turnyrą Ispanijoje. Čia 
keturios komandos gaus teisę daly
vauti dvylikos komandų olimpiniame 
turnyre Barselonoje.

R. Brazdauskis buvo pirmuoju 
"importuotu" sportininku iš taip 
vadinamo Rytų bloko. Nuo atvykimo 
1990 metais, jo gyvenimas labai 
pasikeitė. Lietuvai atgavus nepri
klausomybę, Sovietų Sąjungos rinkti
nėje krepšinio komandoje daugiau 
nebėra lietuvių krepšininkų. Beje, dar 
Seoulo olimpiadoje Sovietų Sąjungos 
rinktinė laimėjo pirmąją vietą tik 
lietuvių krepšininkų dėka. Šį kartą 
Lietuva jau atstovaus olimpinėse 
žaidynėse pati save ir jos sportininkai 
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ko m ana os pilno sąrašo dar negavome, 
tačiau žinoma, kad atskrenda koman
dos vadovas E. Obelenis bei du, 
komandą remiannčios firmos,•atsto
vai. Iki Singapūro kelionę turi 
apsimokėti jie patys, o nuo ten visą 
globą perima Australijos krepšinio 
sąjunga. Tikslaus žaidynių sąrašo dar 
neturime, tačiau komanda atskrenda į 
Perthą, ten žais rungtynes, o vėliau 
lankysis ir žais Adelaidėje, Melbour
ne, Hobarte, Canberroje ir Sydnėjuje. 
iš čia jie išskris atgal į Lietuvą.

ALFAS valdyba prašo visų sporto 
klubų ir tuose miestuose gyvenančių 
lietuvių priimti krepšininkus kuo 
gražiau, parodyti miestų įžymybes ir 
artimiau su jais visais susipažinti. 
Parodykime jiems tą patį, ką Lietuva 
parodė mums, besilankant IV - siose 
Pasaulio lietuvių sporto žaidynėse - 
brolišką tarpusavio bendravimą.

Gautas varžybų tvarkaraštis ir 
atvykimo data tuoj pat bus paskelbtas 
spaudoje. Ryšininkas tarp svečių ir 
Melbourne esančių organizatorių 
australų - "Varpo" krepšininkas A. 
Guoga.

turi nemažas galimybes laimėti olim 
pinius medalius. Lietuvos olimpinėje 
krepšinio rinktinėje žais 195 cm ūgio 
"Golden State VVarrięrs" gynėjas 
Šarūnas Marčiulionis, 220 cm ūgio 
Arvydas Sabonis, kuris vienu metu, 
išskyrus profesionalus, buvo laikomas 
geriausiu krepšininku pasaulyje, Ri
mas Kurtinaitis, Valdemaras Chomi
čius ir kt. A. Sabonis ir V. Chomičius 
šiuo meru žaidžia Ispanijoje, o R. 
Kurtinaitis - Vokietijoje. Šie keturi 
krepšininkai Seoulo olimpiadoje kaip

tik ir buvo Sovietų Sąjungos 
krepšinio rinktinės pagrindu.

R. Brazdauskis su A. Saboniu 
pradėjo kartu žaisti " Ž algirio" klube 
tuo metu, kai jie laimėjo Europos 
taurės varžybas. Tik vėliau finansiniai
sunkumai išsklaidė geriausius Lietu
vos žaidėjus po kitus kraštus. Klubas 
’West Adelaide" R. Brazdauskį paė- * 
mė iš Sovietų Sąjungos po to, kai jie 
patyrė keletą nesėkmių su Amerikos 
žaidėjais. Pernai metais, kai "West 
Adelaide" iškopė į State Bank lygos 
finalą, R. Brazdauskis buvo pagrindi
nis šios komandos žaidėjas. Jo_ 
sumanumas ir "švelniai gudrus žaidi
mas" atnešė naujų žaidimo idėjų. R. 
Brazdauskis taip pat dar žaidė ir su 
"Adelaide Buffalos" Pietryčių Aus
tralijos krepšinio lygoje. Per rungty
nes jis vidutiniškai įmesdavo 19,2 
taškus.

Kai R. Brazdauskis gavo oficialų 
Lietuvos tautinio olimpinio komiteto 
pakvietimą dalyvauti atrankiniame 
komandos sustatyme, jis atsiklausė 
savo "West" komandos trenerio P. Ali, 
sakydamas, kad jeigu jo klubas 
neišleis, jis pasiūlymą atmes. Treneris 
P. Ali, pats buvęs Australijos olimpi
nės krepšinio komandos narys ir 1980 
metais Maskvos olimpiadoje atstova
vęs Australijos rinktinę, pasakė, kad 
jis ir klubas sutinka Romaną išleisti, 
kadangi tai yra vienintelis kartas 
gyvenime, suteikiantis galimybę savo 
valstybę atstovauti olimpinėse žaidy
nėse. Lietuva, kaip jis pasakė spaudai, 
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Adelaidės moterų krepšinio komanda dalyvavusi 41 - je Australijos lietuvių 
■ sporto šventėje Geelonge. Pirmoje eilėje klupi: N. Opulskytė, a. Snarskytė, L.

Kosiol - Visockaitė: antroje eilėje iš kairės: Jaūnutytė, T. Mikužytė, 1.
Eismontienė, J. Jucienė. D. i Ignatavičienė!.

buvo ta pradininkė, kuri pradėjo kovą 
dėl savo ir kitų Sovietų Sąjungos 
valstybių nepriklausomybės ir kovojo 
tol, kol visa Sovietų Sąjunga subyrėjo 
į dabartinę Nepriklausomų Valstybių 
Sapdraugą.

R. Brazdauskis į Lietuvą išskrenda 
gegužės mėnesio pabaigoje, kur jis 
kartu su kitais Lietuvos Krepšininkais 
treniruosis olimpiniams susitikimams. 
Jeigu viskas seksis gerai, ir jis bus 
išrinktas į olimpinę komandą, tai 
Australijon Romanas grįš tik po 
olimpiados Barselonoje. Neišrinkus į 
olimpinę komandą, jis grįš po trijų - 
keturių savaičių. Atranka į Lietuvos 
olimpinę komandą bus labai dideiė.
Neskaitant esančių, gerų vietinių 
žaidėjų, kandidatais yra dar Amerikos 
lietuvis, 211 cmi ūgio, C. Aleksynas ir
Kanados lietuvis, 203 cm ūgio, L. 
Rautins, anksčiau žaidęs už-profesio- 
naių NBA lygos komandą "Philadel
phia 76 -ers". Tačiau šiuo metu dar 
nėra aiški šių sportininkų teisinė 
galimybė atstovauti Lietuvą.

R. Brazdauskio išvyka į Lietuvą 
labai susilpnins "West" komandos 
pajėgumą, tačiau komandos vadovai 
supranta Romano, norus ir stengiasi 
jam padėti. . Australijos olimpinės 
rinktinės krepšininkai ir jų treneris A. 
Hurley labai aktyviai ruošiasi olimpi 
niams žaidimams. Jie nori vietoje prieš 
olimpiadą sužaisti kuo daugiau rung
tynių, kad komanda galėtų tarpusa
vyje geriau sušižaisti. Tuo tikslu į 
Australiją ir yra pakviesta Lietuvos 
" Žalgirio" komanda. Gaila, kad nega
lėjo atvykti pilna olimpinė Lietuvos 
krepšinio komanda, kadangi austraiie- 
čiai šiuo metu taip pat labai striprus 
krepšininkai ir gerai žaidžia. Po 
Seoulo olimpiados Australjoje viešėjo

MOTERŲ KREPŠINIS ADELAIDĖJE
"VYTIS" - PRO BALL 41..34
Komanda žaidė ketvirtfinalius, ir 

po puikaus žaidimo atsivėrė kelias į 
finalus". Rungtynėse žaidė ir pelnė 
taškus: V. Kalnins 16, N. Opulskytė 8, 
A. Snarskytė 6, L. Kosiol 2, 1. 
Eismontienė 4, T. Mikužytė, J. 
Dunstan ir J. Jucienė laimės pelnyti 
taškus neturėjo, tačiau savo žaidimu 
prisidėjo prie pergalės pasiekimo.

"VYTIS" - BLACKWOOD 31:36
Po blogos sezono pradžios mergai

tės vėliau jau ėmė žaisti rimčiau. Šių 
žaidynių pirmąjį kėlinį jos sužaidė 
gana gerai, tačiau antrame, matyt, 
pavargo ir susitikimą pralaimėjo 
nedideliu taškų skirtumu. Šios žaidy
nės buvo paskutinės sezone ne tik 
mergaitėms, bet ir treneriui, kuris 
nutarė eiti ilgam poilsiui, kaaangi su 
šia komanda žaidė jau nuo jaunų savo 

•Sovietų Sąjungos komanda, kurios 
pagrindinėje sudėtyje buvo lietuviai. 
Australų pasipuošimas Seoule juos’ 
iškėlė net iki pusfinalių, kur jie 
bronzos medalius pralaimėjo ameri
kiečių krepšininkams. Sovietų Sąjun
gos komandos, kurioje buvo tik vienas 
rusas, viešnagė Australijoje buvo 
labai populiari, sutraukusi daug lietu
vių žiūrovų ir visoje spaudoje gražiai 
aprašoma.

Nežinau, kas darosi Adelaidėje, 
ypatingai sporto klubo "Vyčio" val
dyboje? Jeigu jau svetimi australai 
taip gražiai atsiliepia apie R. Braz
dauskį, jam padeda, tai "Vyčio" 
vadovai, nors gal ir ne visi, į šį reikalą 
žiuri labai Šaltai. Mano supratimu, 
"Vyčio" valdyba turi daryti viską, kad 
jų komandos žaidėjui, jis atstovaus ir 
lietuvius, R. Brazdauskiui butų suda
rytos kuo geresnės ir lengvesnės 
finansinės sąlygos išvykai į Lietuvą, 
kadangi tuo pačiu jis atstovaus ir jų 
klubą. Visi asmenuiiai nesutarimai, 
gal ambicijos, "Vyčio" vaidybos 
narių, gal daugiau ir pirmininko, 
turėtų būti pamiršti ir kartu su 
Adęiaidės bendruomene, kuri tikrai 
tam nėra priešinga, paaėtų šiam 
įžymiam musų krepšininkui. Be abejo, 
gavus pritarimą iš Lietuvos olimpinio 
komiteto, aš manau, jis tikrai bus, 
kadangi čia ir yra olimpinis reikalas, 
šio komiteto įgaliotinio dalis surinktų 
Australijoje lėšų turėtų būti skirta iš 
Australijos išvykstančiam R. Braz
dauskiui. Laiko dar yra ir, adelaidiš- 
kiai, vieni kitiems padavę draugišką 
ranką, padėkite Lietuvos olimpiniam 
reprezentantui. Pamatę tai, manau, ir 
kiti prie to prisidės.

Krepšinio mėgėjas

dienų. Kai dar žaidė už jaunes, teko 
pasiekti ir daug gerų rezutatų musų 
sporto šventėse. Linkime Algiui gero 
poilsio.

Susitikimo metu taškus pelnė: N. 
Bernaitytė 11, A. Paškevičiūtė 6, R. 
Pociūtė 8, A. Bernaitytė 4, K. 
Gudelytė ir R. Daugalytė taškų 
nepelnė. Komandą treniruoti sutiko 
nauja trenerė Noella Opulskytė ir jau 
pradėjo ruoštis naujam sezonui. Linki
me sėkmės.

"VYTIS" - JAGUARS 20:0
Susitikimas laimėtas be kovos ir tuo 

gautas kelias į finalus.
Treneris J. Ignatavičius

***
Adelaidės jauniai žais Morphett 

Vale ir jų treneriu bus buvęs
Nukelta į 7 psl.
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LIETUVOS MIESTŲ IR RAJONŲ TELEFONŲ KODAI 
Skambinant į Lietuvą pirmiausia reikia pasukti tarptautinio sujungimo kodą 
(ISD): - Australijoje ir daugumoje pasaulio kraštų: 0011;
Lietuvos: 701; - miesto arba rajono Lietuvoje ir asmeninį telefono numerį. 
Pavyzdžiui, skambinant į Vilnių, pasukti: 0011 701 22 ir asmeninį numerį, 
- į Rimšę, Ignalinos rąj.: 0011 701229 ir asmeninį numerį, ir 1.1.
Naujoji

Akmenė
Alytus
Anykščiai
Birštonas
Biržai

MUSŲ MIRUSIEJI —----------------------
MIRĖ RIMAS GASIŪNAS

Elektrėnai 
Gargždai 
Ignalina 
Jonava 
Joniškis 
Jurbarkas 
Kaišiadorys 
Kaunas 
Kelmė 
Kėdainiai 
Klaipėda 
Kretinga 
Kupiškis

0011 701 Lazdįjai 
Marijampolė 
Mažeikiai 
Molėtai 
Nida

Gauta žinia iš Amerikos, kad 
Čikagoje po sunkios ligos mirė 
sportininkas Rimas Gasiūnas, buvęs 
australietis ir vienas iš geriausių to 
laiko lietuvių krepšininkų, čia taip 
pat gerai žaidęs tinklinį, stalo tenisą 
ir ypatingai gerai laikęs futbolo 
vartus. Su šiuo raudonplaukiu, iš 
Kauno kilusiu,sportininku mūsų drau
gystė prasidėjo tarnaujant amerikie
čių kuopose Vokietijoje. Ten kartu 
teko žaisti krepšinį ir stalo tenisą. 
Vėliau krepšinį žaidėme Italijoje ir, 
kartu atplaukę į Australiją, buvome 
vieni iš pirmųjų lietuvių krepšininkų, 
kartu su jau tada iškilusiu Vyt. Šutu. 
Žaidėme dideliame turnyre Lithgow 
mieste, ten pirmą kartą gražiai 
nuskambėjo lietuvių vardas. Vėliau ir 
pusę privalomo darbo kontrakto 
atlikome kartu Pietų Australijoje. Tuo 
laiku sesuo Genė N aguievičienė 
ištraukė Rimą iš vargų tose dykumose 
ir jis persikėlė gyventi į Melbourną. 
Čia tuoj pat įsijungė į " Varpą" ir 1950 
metais, kaip rašė tuometinė spauda, į 
"Varpo" komandą, kur jau buvo 
žymieji žaidėjai L. Baltrūnas, St. 
Darginavičius ir kiti, "iš džiunglių" 
atsirado komandos' talismanas, rau
donplaukis ir visų mėgiamas Rimas 
Gasiūnas. Jo ilgos rankos, lyg malūno 
sparnai ir virtuoziški judesiai išskyrė 
jį iš visų kitų žaidėjų". Vėliau jis buvo 
pakviestas į Viktorijos vąlstijos rink
tinę ir daug kartų atstovavo Australi
jos lietuvių rinktinę. ' -

Melbourne Rimas vedė lietuvaitę. 
Prieš išvažiuodamas 1956' metais 
gyventi į Č ikagą, kur gyveno jo tėvai 
ir sesuo, jis kurį laiką gyveno 
Sydnėjuje, čia sėkmingai gynė "Kovo" 
spalvas.

0011 701

268 
243 
293 
230 
259 
291

236 
254 
271 
218 
249 
292 
228 
278 
216 
266 
247 
250 
214 
269 
241 
232 
217 
246 
294 
238 
211 
239 
260 
242

■ 22 
270*

295 
235 
251 
210 
220
233 Pakruojis 
237 Palanga^ 
240 Panevėžys • 
229 Pasvalys 
219 Plungė 
296 Prienai^.

"j Radviliškis •, 
' Raseiniai

Rokiškis 
Skuodas 
Sniečkus 
Šakiai 

' Šalčininkai
Šiauliai

' Šilalė 
Šilutė 
Širvintos 
Švenčionys 
Tauragė 
Telšiai 
Trakai 
Ukmergė 
Utena 
Varėna 
Vilkaviškis 
Vilnius 
Zarasai

248 
256 
27 
297 
257
261 
258 
231

MOTERŲ 
KREPŠINIS ..

Atkelta iš J psl.
pavyzdingas "Vyčio" žaidėjas Alek
sas Jaunutis.

***
Jaunesni nei 16 metų amžiaus 

Adelaidės "Vyčio" krepšininkai re
zultatu 30:24 nugalėjo Mini Magios. 
Susirinkime žaidė ir pelnė taškus: D. 
Jaunutis .12, S. Barauskas 12, B. 
Barauskas 6. L. Maželis, L. Hoban, D. 
Kubilius, P. Deiisio taškų nepelnė.

Edas

Rašto tgrinėtojų skelbimai
VILTIS PO MIRTIES ( SKELBIMAS) .. . .

Tęsinys iš Nr. 16

R. Gasiūnas, atliekant privalomo 
darbo sutartį Pietų Australijoje.

Amerikoje plačiau į sportinį gyve
nimą jis neįsijungė, tačiau lankantis 
australiečiams sportininkams Pasaulio 
lietuvių žaidynėse Čikagoje, jis visa 
savo siela buvo su jais, dažnai su 
gailesčiu paminėdavo, kad gražiausias 
savo dienas jis praleido Australijoje ir 
mielu noru grįžtų atgal. Eismo 
nelaimėje žuvus žmonai ir auginant 
tris dukras, tai padaryti buvo neįma
noma.

Australijos lietuviai sportininkai 
niekada Tavęs, Rimai, nepamiršo ir 
sportininkų, ypač vyresniųjų tarpe, 
.buvai ir būsi savas.

Reiškiame gilią užuojautą dukroms, 
seserims, čia ir Amerikoje, bei jų 
šeimoms visų draugų, Australijos 
lietuvių sportininkų vardu. Tau tariu 
paskutinį SUDIE. Ilsėkis ramybėje.

_ EaukSIflš 11 '

Abraomui buvo 
duotas pažadas, kad jo "sėkla 
palaimins visas žemės gimines". (1 
Moz. 12:1-3; 22:18). Apaštalas Povi
las aiškina, kad toji pažadėtoji 
"sėkla" yra Jėzus. (Gal. 3:16)_Morta 
irgi žinojo apie tai, o kadangi 
pažadėtasis Kristus turėjo palaiminti 
visas tautas ant žemės, todėl jis turėjo 
būti "prisikėlimas ir gyvybė".

Jau Mortos dienose mirtis buvo 
viešpatavusi žemėje daugiau kaip 
keturis tūkstančius metų. Jos brolis 
buvo numiręs, todėl ji žinojo, kad jei 
Dievas buvo žadėjęs laiminti visą 
žmoniją Kristui tarpininkaujant, tai 
užmigusieji mirties miegu turėjo būti 
pažadinti, ir ji tikėjo, kad tai padarys 
Jėzus "prisikėlime anoje dienoje".

Jėzaus pasakyta: "Kas tiki į mane, 
nors ir būtų miręs, bus gyvąs". (Jono 
11:25). Čia turime aiškų pažadą 
visiems tikintiesiems, kad jie bus 
pabudinti iš mirties miego. Pirmoj 
vietoj tie žodžiai buvo pasakyti 
Mortai, kad nemanytų, kad Lozorius 
mirė dėl to, kad neturėjo tikėjimo 
arba nebuvo paklusnus Jėzui. Lozorius 
tikėjo į Jėzų, bet vis tiek mirė. Taip 
buvo su visais tikėtojais nuo to laiko 
iki šiai dienai. Bet Jėzus užtikrino 
Mortą, kad su mirtimi dar viskas 
nesibaigia. Jis pasakė: "Nors ir jis 
būtų miręs,’bus gyvas", mat, žmogui 
bus sugrąžinta gyvybė.

Po to Jėzus nustūmė šalin visą 
netikėjimo uždangą ir leido giliau 
įsižiūrėti į aną "paskutinę dieną", kad 
mes galėtume įvertinti beribę Dievo 
meilę, kuri prirengė gyvenimą visai 
žmonijai. Nes jis dar pasakė: "Kiek
vienas, kurs į mane tiki, nemirs per 
amžius". Šį pareiškimą negalima 
pritaikyti esamam laikui, nes dabar 
dar visi miršta. Būsimas visos žmonijos 

gyvenimas priklauso nuo pabudimo iš 
mirties miego. Bet anoje naujojoje 
dienoje, kurioje "Teisingumo Saulė" 
išblaškys nuodėmės ir mirties nakties 
ūkanas, visi pamatys gyvenimo šviesą. 
Kurie tuomet gyvens ir tikės į Kristų, 
niekad nebemirs, bet pasiliks gyvi per 
amžius kaip žmoginės esybės.

TEISIEJI IR NETEISIEJI
O kas bus gyvas anoje "paskutinėje 

dienoje", Tūkstantmetinėje dienoje, 
kuomet amžinasis gyvenimas bus 
užtikrintas visiems tikintiesiems? Tuo 
metu gyvens visa žmonija, nes Dievas 
yra nutaręs visus pabudinti iš mirties 
miego. Apaštalas Povilas sako, kad 
"bus teisiųjų ir neteisiųjų prisikėli
mas iš numirusiųjų". (Ap. Darb. 
24:15). Jėzus ir yra pasakęs: "Nesi
stebėkite tuo, kad ateina valanda, 
kurią esantieji kapuose išgirs Dievo 
Sūnaus balsą ir išeis". (Jono 5:28, 29). 
Kai kurios Biblijos klaidingais verti
mais arba savo pridėtais komentarais 
panaikino paguodos žodžius, kurie 
parašyti Jono 5:29 eilutėje: "Kurie 
gera darė, išeis prisikelti į gyvenimą, 
o kurie pikta darė, keltis į teismą", ne 
į amžiną prapultį arba pasmerkimą.

Viešpaties pasakyta, kad tie, "kurie 
darė gera, išeis atsikelti į gyvenimą". 
Čia kalbama apie pasišventusius 
tikėtojus, kurie pasirodė vertais 
"garbės šlovės ir nemirtingumo". 
(Rom. 2:7) Šitie gyvens ir karaliaus su 
Kristumi, dalyvaudami Abraomo 
"sėkloje", per kurią bus palaimintos 
visos žemės giminės. (Gal. 3:27,29). 
Šitie bus panašūs į Jėzų ir dalyvaus jo 
dangiškoje garbėje. (1 Jono 3:2). 
Jiems bus suteiktas "gyvenimo vaini
kas", ir pati "dieviškoji prigimtis". - 
Apr. 2:10; 2 Pet. 1:4.

(Bus daugiau)

PADĖKA
Mylimam vyrui ir tėtei,

A t A Algimantui Grigoniui 
mirus 1992 m. kovo 7-tą dieną,

širdingai dėkojame kun. J. Petraičiui už ligonio lankymą namuose ir 
ligoninėje, už aprūpinimą šv. Sakramentais, o po mirties pravedusiam 
Rožinį, atlaikiusiam pamaldas bažnyčioje ir paskutines apeigas 
kapinėse. ' V-

Dėkojame Adelaidės ramovėnams už garbės sargybą ir velionio 
karsto nešimą. Dėkojame už nuoširdžius atsisveikinimo žodžius 
teatro vardu p. Baltučiui; ramovėnų vardu - p. Balsiui, Lietuvių 
sąjungos vardu - p. Neverauskui, radijo darbuotojų vardu - p. 
Vabolienei. Kapinėše draugų ir ALB vardu atsisveikinimo žodį tarė V. 
Patupas.

Dėkojame broliams Patupams už šermenų suruošimą Lietuvių 
namuose. Buvę geri draugai gyvenime ir į Amžinybę išiydėjpte didžiai.

Ačiū visiems gausiai aukojusiems fondui Lietuvai remti, Panevėžio 
našlaičių namams, radijo valandėlei, Lietuvos olimpiniam komitetui, 
Lietuvos invalidų našlaičių fondui. Cancer Research, kaip brangaus 
Algimanto atminimui.

Esame dėkingi už gėles, užuojautas žodžiu, raštu, per spaudą ir 
radiją, už užprašytas šv. Mišias už velionio sielą.

Ačiū visiems už parodytą meilę Algimantui ir pareikštą užuojautą jo 
šeimai.

Giliame liūdesyje likusi žmona Julija, dukterys Jūratė, 
Nemira, Danutė, Ramunė, sūnus Eduardas, Algis, Kastytis

Pagerbiant
A.A. JURGį JURKŪNĄ, 

vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" auko
jame 20 dolerių.

Ida ir Jonas Barilai, 
Lilė ir Viktoras Gaidžioniai

A. A. JURGIUI JURKŪNUI 
mirus, vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" 
■aukojame 20 dolerių.

Monika ir Juozas Griškaičiai 
»*♦*

Pagerbiant
A. A. ALGIMANTO GRIGONIO 

atminimą, vietoje gėlių "Mūsų Pasto
gei" aukoju 20 dolerių.

J. Kaunienė, Vic.
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SYDNĖJUJE

PRANEŠIMAS
Gegužės 8 d., penktadieni, 1 vai. 

vakaro Lietuvių namuose, Bankstow- 
ne, Jungtinis NSW baltų komitetas 
ruošia padėkos priėmimą ir pagerbimą 
parlamentarų ir kitų mums draugiškų 
žmonių, prisidėjusių prie musų kovoje 
už Baltijos tautų laisvę.

i šį priėmimą esame pakvietę 
vyriausybės ir opozicijos atstovus, 
parlamentarus, senatorius, diplomati
nių misijų konsulus, spaudos, radijo ir 
televizijos atstovus, gerus Baltijos 
tautų bičiulius.

Kadangi priėmime visi svečiai bus 
aptarnaujami valgiais ir gėrimais, 
įėjimas į šią popietę tik su bilietais. 
Bilietas vienam asmeniui kainuos 15 
dolerių, porai - 25 doleriai.

Pageidaujantys dalyvauti popietėje 
kviečiami užsirašyti iki gegužės mėn. 
3 dienos, sumokant už vakarienę pas 
A. Giniuną tel. 787 4596 ar V. 
Narbutą tel. 759 4894.

Taip pat kviečiame visus šiame 
renginyje dalyvauti gausiai. Tą vakarą 
bus gera proga susitikti su žmonėmis, 
kurie daug dirbo kovoje už Lietuvos 
laisvę, o taip pat ir su tais, kurie gali 
mums daug padėti ir ateityje, įtvirti
nant Lietuvos nepriklausomybę.

A. Giniūnas 
NSW Jungtinio 

baltų komiteto vardu

PRANEŠIMAS
Birželio 29 dieną iš Sydnėjaus 

"Eastern Europe" kelionių biuro 
ruošiama ekskursija į JAV ir Lietuvą. 
Kęlįoųęi visą laiką vadovaus Algis 
Bučinskas.

Kelionės maršrutas: birželio 29 d. - 
Los Angeles, Čikaga (tautinių šokių 
šventė), liepos 8 dieną - Ziurichas ir 
Vilnius. Iš Lietuvos išskrendama 
liepos 26 dieną.

Apie eksursijos kainas ir sąlygas 
galima skaityti šio numerio "Eastem 
Europe" kelionių biuro skelbime.

Su A. Bučinsku susiskambinti gali
ma tel. (02) 796 7542 (namų), (02) 
746 2400 (darbo). inf.

PRANEŠIMAS
Sydnėjaus Apylinkės valdyba .pra

neša, kad, talkinant Svaitg41io mo
kyklai ir jaunimui, Motinos dienos 
minėjimas rengiamas gegužės mėn. 3 
dieną, 2.30 vai. Lietuvių klube.

įdomią paskaitą tą dieną skaitys 
jauna mama iš Lietuvos Giedrė 
Būdienė.

Minėjimu mes pagerbsime visas 
gyvas mūsų Motinas, kurios nežiūrint 
visų gyvenimo vargų ir kančių tiek 
Lietuvoje, tiek išeivijoje su didžiule 
meile ir begaliniu pasiaukojimu savo 
vaikus auklėja lietuviškoje dvasioje.

Savo apsilankymu Jūs ne tik 
moraliai, bet ir materialiai paremsite 
Sydnėjaus savaitgalio mokyklėlę.

MIRUSIŲ MOTINŲ ATMINIMAS
Pamaldos, kurias laikys prelatas P. 

Butkus MBE, skirtos mirusioms moti
nos, įvyks gegužės 10 dieną St. 
Joachims bažnyčioje, Lidcombe. Po 
šv. Mišių vyks kapų lankymas Rook- 
wo ode

„Musu Pastogei“
aukojo

M. Kavaliauskienė NSW $20
V. Karpavičius NSW $20
A. Arlauskas NSW $5

[SIDNĖJAUSiLIETUVIŲl
1 NAMUOSE !
j 16 -18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel'7081'414 |
I . |
I LIETUVOS VIZOS I
I IPranešame, kad formas Lietuvos Respublikos vizų gavimui į 

galima gauti Sydnėjaus lietuvių klubo raštinėje. į
I------------------------------------------ -- ----------------- - j

Klubas švenčių metu (Public Holidays) 
atidaromas nuo 12 valandos 1

KLUBO VALGYKLA VEIKIA j
Ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais |

nuo 6 iki 9 vai. p. p. |
Sekmadieniais nuo 1 iki 8 vai. p. p. |

j SMORGASBORD j
TREČIADIENIAIS nuo 6 iki 8 vai. p. p. ]

| ŠEŠTADIENIAI nuo 1 iki 3 vai. p. p i

S. Kranas NSW $10
V. šalaviejus Vic. $20
E. Eskirtienė Vic. $10
J. Sirutis NSW $10
N. Ramanauskas Vic. $20
J. Žukauskas WA $10
B. Sumila ACT $5
A. Dilba Tas. $10
T. A. Žurauskas SA $15
E. R. Sasanaitienė Vic. $30
R. Juozapaitis NSW $15
A. Kesminas Vic. $10
A. Pacevičius SA $15
A. Gašlūnas Vic. $20

Nuoširdžiai dėkojame aukojusiems.
Redakcija

Su gilia pagarba ir dėkingumu 
prisimename Viktorijos valstijos gy
ventoją, ilgametę "Mūsų Pastogės" 

skaitytoją
A. A.

TERESĘ BIKULIČIENĘ, 
gavę iš jos testamento vykdytojų 1000 
dolerių palikimą "Mūsų Pastogei".

Prašom nepamiršti 
užsimokėti

99MANI Pastogės66 
prenumeratų.

SKRYDŽIAI "ALITAL1JOS" LĖKTUVAIS į VILNIŲ 
PER ROMĄ

- Sustojimai Hong Konge, Bangkoke, 
Singapūre, Romoje.

- Geriausias susisiekimas su Europa 
žemiausiomis kainomis.

4litolia

VILNIUS 
nud S 1799

Atminkite! Mes taip pat siunčiame siuntinius į 
Jūsų gimtuosius kraštus.

Kreipkitės į mus dėl geriausių kelionių sąlygų!

CONTAL
TRAVEL

MELBOURNE- 253 Flinders La.Tel (03) 6541400 Fax (03) 654 6218 
“ALMA TRAVEL” - 382 Little Collins St. Tel (03) 670 2288 Fax (03) 602 2493 
DANDENONG-71 Foster St. Tel (03)793 5200 Fax (031.793 1776 
MALVERN - 8 Glenlerrie Rd. Tot (03) 509 8813 Fax (03) 509 5181 
SUNSHINE- 10A City Place Tel (03) 311 4334 Fax (03) 311 7479 
SYDNEY - 72 Campbell St. Tel (02) 212 5077 Fax (02) 212 3116 
BANKSTOWN -132 Old Town Centre PI. Tel (02) 708 2311 Fax (02) 790 2656 
PERTH - 666 Beaufort Si. Tel (09) 272 7211 Fax (09) 272 5131 
BRISBANE - 446 George St. Tel (07) 236 2929 Fax (07) 236 1554 
CANBERRA - 33/35 Ainslie Ave. Tel (06) 2489 399 Fax (06) 247 2898

ACN 005907068; Lie Na 30611

APLANKYKITE ŠIEMET VILNIŲ
Šiais, 1992 metais, atpigus kelionių kainoms, pats laikas aplankyti 

Lietuvą ar pakviesti savo gimines, draugus paviešėti Australijoje.

* į VILNIŲ viena geriausių oro linijų - LUFTHANSA - ten ir atgal 
2.380 dolerių. į šią kainą eina viena nakvynė Frakfurte.

* Iš VILNIAUS į Australiją - MASKVA - AUSTRALIJA - 1.780 
dolerių ten ir atgal, arba 950 dolerių į vieną pusę.

* GRUPINĖ pažintinė ekskursija, į kurią įeina kelionė į šokių 
festivalį Čikagoje (Pasaulio lietuvių bendruomenės kongreso metu) ir 
VILNIAUS aplankymas. Vyksite geriausių oro linijų Qantas ir Swiss 
Air lėktuvais. Kelionėje jus globos Algis Bučinskas. Išvykstama 
birželio 29 d., kelionės kaina 2.685 doleriai.

* SPECIALI IŠVYKA LUFTHANSOS lėktuvu į Frankfurtą ir iš ten 
tiesiai į Vilnių. Junkitės prie mūsų palydovo, mes išvykstame birželio 
18 d., kelionės kaina 2.400 dolerių. Paskubėkite - vietų liko nedaug!

* Mes taip pat atliekame ir kitus patarnavimus: rūpinamės jūsų 
svečių sveikatos apdraudimu, jų viešnagės Australijoje metu, maisto 
siuntinių pasiuntimu, viršsvorinio bagažo specialiomis kainomis, 
siuntinius paimame iš jūsų namų.

SYDNĖJUJE kreipkitės į: JEAN arba BARBORĄ tel. (02) 262 1144, 
75 King St., Sydney;

MELBOURNE kreipkitės į: VICKY arba LUBA tel. (03) 600 0299, 
343 Little Collins St., Melbourne.

EASTERN EUROPE KELIONIŲ BIURAS

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 Bromus Žalys. Redakcijos ir administracijos telefonas (02) 7903233

Redakcija rašiniui taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai-negrąžinami ir nesaugomi. Už skelbimą turinį redakcija neatsako. 
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