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(LIETUVOS |VYKIQ APŽVALGA
RUSIJA ATSKRAIDINO NAUJUS KARIUOMENĖS 

DALINIUS Į LIETUVĄ
Per Lietuvos Respublikos garbės 

i konsulą dr. A. Kabailą iš Lietuvos 
j gauta žinia, kad balandžio 24 dieną 

Rusijos šiaurės - vakarų armijų 
į grupės vadas generolas pulkininkas 

Valerij Mironovas paskambino Lietu- 
’ vos Respublikos Parlamento pirminin

kui V. Landsbergiui ir pranešė apie 
įnaujų karinių dalinių atvykimą i
1 Lietuvą.
1 Parlamento pirmininkas V. Lands U—____________________________

NESUTARIMAI

Tebesitęsia nesutarimai ' valdžios 
iiinstltucijose, kurie kartais įgauna 
kkrizės formas. Balandžio 18 dieną 
LLietuvos Respublikos ministras pirmi - 
nninkas G. Vagnorius, kalbėdamas per 
rradiją ir televiziją, dar kartą paaiški- 
nno su kokiais sunkumais susiduria 
VVyriausybė. Pasak jo, opozicija atvi
rtai ėmėsi griaunamos politikos valsty- 
bbės atžvilgiu, kuri paralyž.uoja elek - 
t tros energijos ir kuro sistemą, bankų 
sisistemą, o ekonomika tampa nevaido- 
nma, nes dirbtinai sudaromos sąlygos, 
kkad žmonės jaustų nepasitenkinimą.

Atsistatydinimo raštus, kurių mi- 
nnistras pirmininkas dar nepriėmė, 
ppadavė vicepremjeras Pakalniškis, 
ffinansų ministrė Kunevičienė ir 
vvyriausybės sekretorius Čilinskas. Jų 
nnuomone, jie nemato galimybių kons- 
ttruktyviai dirbti.

Dešimt Vyriausybės narių įteikė 
ppareiškimą Parlamento pirmininkui 
^Vytautui Landsbergiui, iškeldami savo 
ddarbo Vyriausybėje problemas. Pa- 
rreiškimo autoriai prašo plenariniame 
p Parlamento posėdyje iškelti ir atsaky
tį) į klausimą, už ką atsako ministrai ir 
uuž ką atsako premjeras. Vėliau miškų 
uukio ministras Jonas Klimas pasakė, 
kkad šis pareiškimas iš esmės esąs 
sukirtas darbo stiliaus klausimui, o 
nmlnistrai esą yra pasiryžę dirbti ir 
Uoliau. Pasak J. Klimo, jokio tikro 
kkonflikto nėra, palyginus su tuo, kas 
vvyksta kaime.

Vėliau atsistatydino vicepremjeras 
1 Dobravolskas, pareikšdamas, kad dalis 
pparlamento trukdo Vyriausybės dar- 
tbui ir ekonominių reformų eigai. 
PPremjero G. Vagnoriaus žodžiais, 
vvyksta ne Vyriausybės, bet Parlamen- 
tto krizė. Tą pačią savaitę buvo 
a atleistas užsienio reikalų ministro 
ppirmasis padėjėjas Valdemaras Kat- 
kkus. Jam priekaištaujama, kad jis 
t trukdęs įstojimą į Tarptautinį valiutos 
f fondą ir Pasaulio banką. į šias 
ffinansines institucijas Lietuva įstojo 
bbalandžio 21 dieną.

Parlamentas panaikino Vyriausybės 
ppotvarkį, pagal kurį iki gegužės JO 
ddienos butų buvę atleista tarp 30 - 50 
pprocentų ministerijų darbuotojų, ku- 
rrle pagal specialių komisijų sprendi- 
nmus matomi kaip nekompetetingi ar 
ttrukdantys reformų programas.

Nėra išspręstas ginčas tarp premje 
riro G. Vagnoriaus ir Lietuvos -banko. 

bergis generolui V. Mironovui priminė, 
kad rusų karių atskraidinimu į Kazlų 
Rudą visiškai nesiskaitoma su Lietu
vos Respublikos suverenumu ir įstaty
mais. Jis pareiškė, kad Lietuvos 
Respublika neleis šių karių paskirsty
ti Lietuvos teritorijoje, ir, priešingai, 
reikalauja, kad tie kariai tuo pačiu 
būdu būtų tuoj pat atitraukti ir kad 
apie šio incidento likvidavimą butų 
skubiai pranešta Vilniui. Inf.

Paaiškėjo, kad anksčiau Lietuvos 
bankas atsisakė informuoti premjerą 
G. Vagnorių apie litų ruošimo eigą. 
Nors premjeras G. Vagnorius yra taip 
vadinamos Lito komisijos narys, 
premjeras turėjęs kreiptis į respubli
kinę prokuratūrą, kad Lietuvos banko 
valdyba jam suteiktų prašomą infor
maciją.

REFERENDUMAS
Gegužės 23 dieną Lietuvoje įvyks 

referendumas, kuriuo piliečiai turės 
pasisakyti ar Lietuva bus prezidentinė 
respublika. Šį referendumą palaiko 
' dešinysis sparnas, bet kritikuoja 
kairiosios grupės, kartais ragindamas 
jame nedalyvauti.

Parlamente buvo iškeltas pasiūly
mas, kad į referendumą butų įvestas ir 
antras klausimas, būtent, ar norima, 
kad buvusi sovietų armija iš Lietuvos 
butų išvesta dar šiais metais. Pasiūly
mą remia dešinieji, bet kritikuoja 
kairieji, argumentuodami, kad šis 
referendumas nėra gera proga tokio 
klausimo statymui. Atrodo, jog antro
jo klausimo siūlymas yra tiek įklimpęs 
į parlamento debatus, kad iki refe
rendumo datos nebus išspręstas. 
Dešiniųjų nuomone, tautos pasisaky
mas per referendumą, kad svetimą 
kariuomenę reikia išvesti nedelsiant, 
būtų sustiprinęs Lietuvos poziciją 
artėjančioje Helsinkio konferencijoje.

Per savaitę kariuomenės išvedimo 
klausimu įvyko dar vienas pasitarimas 
tarp Lietuvos ir Rusijos delegacijų. 
Rusijos delegacija pareiškė, kad ji 
nėra pasiruošusi išdėstyti savo pozici
ją ir svarstyti išvedimo terminus.

KALTINIMAI
Politinei kovai Lietuvoje esant gana 

aštriai, pagrindiniuose respublikos 
dienraščiuose, kurie beveik visi remia 
opoziciją, netrūksta kritikos dabarti
nei valdžiai ir jos programai. Neigia
mus pasisakymus komunistinės praei
ties atžvilgiu yra įprasta vadinti 
žmonių "kiršinimu", "tautos priešų 
ieškojimu", o ekonomines reformas 
"tyčiniu krašto Ūkio griovimu", net 
"ekonominiu genocidu". Jei Vakaruo
se matoma, kad buvusios Sovietų 
Sąjungos ekonominė katastrofa yra 
komunistinės santvarkos rezultatas, 
tai Lietuvoje opozicija skleidžia 
mintį, jog dabartinė infliacija ir 
sunkėjančios gyvenimo sąlygos esan
čios dabartinės valdžios nesugebėjimo

RUDENINĖS NUOTAIKOS GAMTOJE

išdava, ir kad to būtų buvę išvengta, 
jei valdžia būtų likusi ankstyvesnėse 
rankose. Spaudoje dažnai smerkiami 
reformų iniciatoriai, laikant juos tarsi 
nusikaltėliais, kurie turės "atsiskaity
ti". Su tuo susieti ir savotiški 
grasinimai. Demokratinės darbo par
tijos (anksčiau Lietuvos komunistų 
partijos) pirmininko pirmasis pava
duotojas Gediminas Kirkilas teigia, 
kad "mes buvome teisūs ir anksčiau, ir 
dabar" ("Tiesa", Nr. 66), o ideologi
niams priešams, dešiniesiems, jis 
primena, kad "realybė yra negailes
tinga ir užsitęsusios populistinės 
politikos autoriams taip pat ateis 
atsakomybės laikas. Kaip ir teisėjams, 
užmerkusiems akis, kai nepaisoma 
šventų teisės principų, ar žurnalis
tams, rašiusiems neteisybę". Ateis 
Lietuvoje laikas, kai "valstybės lai
kraščių" nebus..." ("Opozicija", 
Nr.JO). Kitame pareiškime specifiškai 
smerkiama žemės ūkio reforma: 
"Tyliai įsikibus į savo pareigas toliau 
dalyvauti žemės ūkio griovime yra 
moraliai nepateisinamas dalykas", o 
reformos tarnybų darbuotojams yra 
siūloma "priimti neatidėliotiną spren
dimą ir atsistatydinti iš užimamų 
pareigų". ("Opozicija", Nr.10). Spau
doje pranešama, kad tokių atsistaty
dinimų jau yra. Tai dar labiau stabdo 
valdžios pravedamas reformas, per 
kurias bandoma išbristi iš sovietinių 

struktūrų bei jų rezultato krašto 
ekonomikai.

RYŠIAI SU KGB

Ryšiais su KGB apkaltintas pagar
sėjęs komunizmo kritikas ir Nepri
klausomybės partijos pirmininkas Vir
gilijus Čepaitis dabar suspenduotas 
kaip Parlamento narys, ir jo rinkimi
nėje apygardoje Marijampolėje bus 
pravestas balsavimas dėl jo mandato 
patvirtinimo ar anuliavimo. Lietuvos 
Respublikos Aukščiausias Teismas 
rado, kad V. Čepaitis su KGB 
bendradarbiavo, . tačiau jis pats su 
teismo išvadomis nesutinka. Parla
mentinė komisija išvardino dar du 
deputatus - Kazimierą Prunskienę ir 
Jokūbą Minkevičių. Ekspremjere K. 
Prunskienė su komisijos išvadomis irgi 
nesutinka, savo aiškinimą ji pateikė 
knygutėje "Užkulisiai". Jokūbas Min
kevičius neneigia, kad karo ir pokario 
metais jis buvo NKVD ir KGB 
darbuotojas, bet savo darbą interpre
tuoja kitaip. J. Minkevičius vėliau 
Maskvoje yra baigęs dvi aukštąsias 
partines mokyklas, o Lietuvoje dėstė 
aukštojoje Vilniaus partinėje mokyk
loje ir nuo 1971 metų buvo filosofijos 
katedros vedėjas LTSR Mokslų aka
demijoje. Pastaraisiais metais prof. J. 
Minkevičius buvo aktyvus Demokrati
nėje darbo partijoje, važinėjo po
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Matyt ne visi mes vienodai supran
tame ekonomiką, ir turiu pripažinti 
juodųjų ekonomikos dėsnių aš tikrai 
nesuprantu, nenoriu suprasti ir nie
kuomet nesuprasiu. Viena mano 
pastangų - vis dėlto pabandyti 
Lietuvoje atkurti tvarką. Mes neseniai 
atlikome patikrinimą žemės ūkio 
įmonėse, kaip buvo parduodami trak
toriai. Ir trečdalio žemės ūkio įmonių 
patikrinimo medžiaga perduota pro
kuratūrai. Manau, galėtume ir daugiau 
perduoti, bet jeigu mes čia, Aukščiau
siojoje Taryboje, svarstysime ar 
traukti žmones, ar netraukti baudžia
mojon atsakomybėn, tai žemės ūkio 
struktūrose pasiklausę žmonės nu
spręs, kad šita valdžia iš tikrųjų 
globos visus tuos, kurie daro piktnau
džiavimus. Aš su šituo nenoriu sutikti.

Tie, kurie norėtų panaikinti Vy
riausybės potvarkį, siekia dar kartą 
užblokuoti Vyriausybei galimybę dir
bti. Tokių bandymų destabilizuoti 
padėtį buvo jau daug, dar žiemą kai 
buvo bandoma Lietuvos pramonei 
atjungti elektros energiją, sumažinti 
arba atjungti šildymą, kad žmonės 
pamatytų, kaip Lietuva be Rusijos 
nepajėgia išgyventi. Deja, nepavyko.

LIETUVOS |VYKIQ
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rajonus ir ideologiniais klausimais 
nemažai rašė "Tiesoje".

Pasigirdus, kad "dviguba agentė" 
buvo Rita Dapkutė, kuri vienu metu 
dirbo Parlamento informacijos biure, 
"Mažosios Lietuvos" 11 - me numery
je išspausdintas ilgokas jos interviu. 
Pasak R. Dapkutės. 1986 metais, kai 
vyko studijuoti Vilniaus universitete, 
ji nujautė, kad ja susidomės sovietų 
saugumas. Ji iš anksto kreipėsi į FBI, 
kur jai buvo patarta nesipriešinti ir 
vėliau informuoti, FBI. Lėkštoje 
plotmėje taip ir buvo. O vėliau apie 
šią savo patirtį ji pranešė ir. 
atsikūrusios Lietuvos saugumui.

VALIUTA
Praeitą savaitę Lietuvos bankas už 

vieną amerikietišką dolerį mokėjo 120 
rublių, už australietišką - 92 rublius, 
Lietuvos banke tiek Lietuvos gyven
tojai, tiek užsieniečiai gali atidaryti 
valiutos sąskaitas. Lietuvos bankas 
ima tokius mokesčius: pusantro pro-

MONS. A. SVARINSKO KALBA...
Tęsinys iš praeito numerio.

Gavau dvi telegramas. Tremtinė 
Pranutė Gabrlenė iš Zarasų prašo 
nekeršyti. Kitas tremtinys, Kukevi- 
čiusiš Kupiškio, sako: "Visi komunis
tai atsakingi už tai, kas dėjosi per 50 
metų". Mes nekeršijame. Ar kas 
nuskriaudė bent vieną tardytoją, 
prokurorą arba bent vieną teisėją? 
Prokuroras, kuris mane areštavo ir 
tyčiojosi, Klaipėdoje šiandien yra 
viceprokuroras, Sąjūdyje dirba! Igno
tas, kuris nepaisė netgi tarybinės 
teisės, įsikūręs kabinete Prokuratūroj. 
Mes niekam nekeršijam. Mes per daug 
nekeršijam. Bet visgi vieną kartą, 
jeigu jie iš naujo nori pradėti griauti 
Lietuvą, mes pasakysim žodį. Ir 
paskutinį žodį pasakys ne Parlamen
tas, o tauta. Ji stovėjo per tuos 
skaudžius įvykius už Parlamento 
sienų. Ji ir dabar, jeigu reikės, vėl 
susirinks prie Parlamento. O jūs dabar, 
sėdėję šiltoj kėdėj, iš vienos ministeri
"Musų Pastogė" Nr.18 1992.5,4. psL 2 ’ '

Dabar, atrodo, dedamos pastangos, 
kad žmonėms nebūtų išmokami atly
ginimai, kad įmonės sustotų be 
kredito resursų. Manau, ir šito 
nepavyks padaryti. Daug buvo bandy
mų, kad biudžete nebūtų lėšų 
socialinėms programoms ir žemės 
ūkiui remti. Ir šitai, atrodo, pavyko. 
Šiandien rajonuose, savivaldybėse 
kapitalinė statyba nevykdoma, žemės 
ūkis pinigų neturi, Vyriausybė ne ką 
gali bepadėti. Tačiau ne tai blogiau
sia. Blogiausia štai kas: bandymas 
sukelti Lietuvoje sumaišatį tėra 
priedanga, kad mes negalėtume vyk
dyti nei ekonominės, nei politinės 
reformos. Nuo šių metų pradžios 
Vyriausybė praktiškai tokių galimy
bių ir nebeturi.

Kažin ar galime tikėtis kokių nors 
permainų, jeigu visi nepradėsim rimtai 
dirbti ir nepriversime dirbti tas 
valdžios struktūras, pirmiausia savi
valdybes, tuos darbuotojus, kurie 
nenori dirbti. Baigdamas norėčiau 
pasakyti: aš niekuomet nesusitaikysiu 
su grobstymais, korupcija, vagystė
mis, ir jei kas nori šitai daryti, aš jų 
šalininkas nebūsiu.

"Lietuvos aidas", 1992.04.18

APŽVALGA
cento įdėjimo metu ir pusantro 
procento išėmimo metu. Valiutines 
sąskaitas galima atidaryti ir dviejuose 
privačiuose bankuose: Vilniaus banke 
ir Komerciniame taupomajame banke. 
Šiuo metu privačiuose bankuose 
valiutos kursas šiek tiek aukštesnis. 
Valiutą parduodant Lietuvos pilie
čiams šie bankai apribojimų nedaro.

KAINOS
Nuo balandžio mėnesio Lietuvoje 

pakilo įvairių paslaugų kainos. Vieti
nio laiško pasiuntimas nuo šiol kainuos 
1,5 rublio, oro paštu į užsienį - 7 
rubliai. Traukinio bilietas iš Vilniaus į 
Kauną kainuos 15 rublių, bilietas 
autobusu į Klaipėdą - 124 rub., 
lėktuvo bilietas į Maskvą - 650 rub., į 
Taliną - 980 rub. Pabrango Lietuvoje 
ir benzinas: aukštenės kokybės (A- 
92) 1 litras - 13 rub., prastesnės (A- 
76) - 11 rub. Algos, stipendijos ir 
pensijos buvo pakeltos tam tikrų 
procentų pagrindu.

Parengė Vytautas Doniela 

jos į kitą perėję, sakote: kentėjom nuo 
bolševikinės santvarkos. Kad būtumė
te Sibire pas bolševikus bent dešimt 
metų, žinotumėt, kaip kentėta, kaip 
galima nukentėti.

Lietuva pasakys savo žodį. Ir kas 
dabar ne kaltina, o tiktai gina, tas taip 
pat daro nusikaltimą, nes padeda tuos 
nusikaltėlius paslėpti.

Aš nenoriu, kad būtinai juos teistų. 
Bet kodėl jie turi ir vėl vadovauti 
Lietuvai? Kaip gražu: kolūkio pirmi
ninkas, specialistas pasistatė kelis 
namus, o dabar be jo neapsieis 
Lietuva, neatkurs žemės ūkio? Ar ne 
gėda? Juk kolūkių pirmininkai - 
karaliukai. Jie tyčiojasi iš tautos. 
Arba vėl. Tie, kurie mokyklose 
persekiojo mokinius už tautinę, religi
nę mintį, dabar įsitaisė direktoriais. 
Kėdainiečiai rašo: "Pirmasis ir tre
čiasis sekretoriai tapo mokyklų direk
toriais". Garbė Švietimo ministerijai! 
Ir Raseiniuose. Vykdomojo komiteto 
pirmininko pavaduotojas Butkus dabar
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AL D komiteto narys Jeronimas 
Belkus įpareigotas tvarkyti apgy
vendinimo reikalus. Jis išsiuntinėjo 
virš 50 laiškų į motelius, viešbučius ir 
butus, prašydamas informacijos apie 
apsistojimą. Maždaug į pusę šių laiškų 
gavo atsakymus.

ALD komitetas siūlo šias tris 
vietoves apsistojimui, kadangi jos 
suteiktų lengvatas:

BANKSTOWN GREENTREE 1NN
(120 kambarių).

(Kampas Humė' Highway ir Stric
kland Street, Bass Hill. Telefonas (02) 
754 1099. Faksas (02) 754 1278).
* Autobusas į Bankstowną kursuoja 
dažnai.
* 10 minučių - mašina ,iki Lietuvių
klubo; ' '
* 10 minučių - mašina į sporto 
stadioną.
Twin Deluxe (2) - 2 viengulės lovos - 
70 dolerių nakčiai;
Queen Deluxe (2) - 1 "queen" dydžio 
lova - 70 dolerių nakčiai;
Executive Suite (4) - 1 "queen"/ 1 
sofa, 100 dolerių nakčiai;
Family Room (5) - Twin Deiuxe- 
/Queen Deluxe, 120 dolerių nakčiai.

Vaikams jaunesniems nei 
metų - veltui.
Pusryčiai: continental - 6 
žmogui; virti-kepti - 9 
žmogui;

PARRAMATTA AMBASSADOR 
(114 kambarių).

(Kampas Parramatta Rd. ir Station 
St., AUBURN. Telefonas (02) 648 
8888. Faksas ( 02) 648 5653).
* 20 minučių - mašina iki Lietuvių 
klubo;
* 25 minutės - mašina iki sporto
stadiono. •
Double Twin (2) - 60 dolerių nakčiai, 
įskaitant pusryčius.

Vaikams jaunesniems nei 12-kos 
metų - veltui.

LIKESIDE SERVICED 
APARTMENTS 

(41 butas).

12-kos

doleriai 
doleriai

defektinės mokyklos direktorius. Ir 
vėl mokytojai verkia: kądaryti, kai jis 
vėl išvertė kailį ir iš naujo žudo 
Lietuvą.

Reikia įsakymo. Kada chirurgas 
operuoja, niekas neįtaria, kad jis 
žiaurus. Jeigu tos operacijos jis 
nepadarys, blogiau bus ligoniui. Taip 
ir dabar: operacija, nors pavėluota, 
turi įvykti. Jei Parlamentas nesiryš, ją 
turės atlikti tauta. Todėl šį įstatymą 
reikia ne atmesti, bet papildyti, 
sugriežtinti.

Tie, kas šį įstatymą ruošė, ar per 
daug švelnios sielos buvo, ar kokių 
išskaičiavimų turėjo. Pirmoje vietoje 
reikėtų įrašyti partiją, ir tik paskui - 
KGB. Partija - užsakovas. Partijai 
diktuojant KGB vykdė.Dabąr gi mums 
leido spardyti Stalino ir Brežnevo 
lavonus, ir tai jie pavadino demokrati
ja. Išpirkit Andropovui. Pamatysit 
kiek bus demokratijos.

Mums nereikia lavonų. Mums reikia 
dabar teisti partiją ir KGB. Pridėti: 
teisėjai, tardytojai, prokurorai, kurie 
dalyvavo politinėse bylose. Visi turi 
būti atsakingi. Taip pat ir visi 
tarptautininkai. Prisimenu Lukoševi
čių, kuris visą laiką pylė pamazgas 
ant išeivijos. Panašus buvo Sinkevičius 
ir kiti. Jie turi atsakyti už savo 
žodžius.

Mūsų bedieviai turėtų pasimokyti iš 
katino: jei šis pridirba ne vietoje, pats 
ir užkapsto. O šie pridirbo, ir 
užkapstyti nenori. Jie sako, esą jie -

644 doleriai 
nakčiai (2

butas - 
doleriai

722 doleriai 
nakčiai (4

butas - 840 dolerių

'{14/2 Mead Drive, Chipping Norton. 
Telefonas (02) 755 1441. Faksas 
(02) 724 7236).
* Su visais baldais;
* Virtuvė su visais patogumais;
* 15 minučių -- mašina iki Lietuvių 
klubo;
* 10 minučių - mašina iki sporto 
stadiono.
* l miegamojo butas -
savaitei, 92 doleriai 
asmenims).
* 2 miegamųjų
savaitei, 104 
asmenims).
* 3 miegamųjų _____
savaitei, 120 doleriu nakčiai ((6 
asmenims).

Trumpiausias apsistojimo laikas - 
viena (1) savaitė. Trumpesniam laikui 
apsistojus kainos yra tokios:
* 1 miegamojo 
nakčiai;
* 2 miegamųjų
nakčiai;
* 3 miegamųjų 
nakčiai.

Visais atvejais prašome kreiptis 
' 'tiesiogiai į nurodytas vietas. Kad 

gautumėte lengvatas užsisakydami 
vietas, būtinai turite nurodyti, jog 
atvykstate j Lithuanian Festival.

AL D informacija

butas - 130 dolerių

butas - 145 doleriai

butas - 160 dolerių

aukos. Jeigu kas nors parodo jų 
nusikaltimus - ‘jie aukos, jie nekalti. 
Tie, kurie kentėjo lageriuose, paliko 
ten savo jaunystę, prarado sveikatą, 
kurių gyvenimą ten sužlugdė, - išlaikė 
sveiką protą. Išlaikė lietuvišką dvasią, 
ir jeigu reikės, jie vėl kovos. Mums 
reikia prezidento, reikia tvirtos ir 
doros valdžios, kad tie, kurie nenori 
eiti su Lietuva, būtų paleisti. Todėl 
prie šio įstatymo reikia pridėti, kad 
visi nomenklatūros darbuotojai, kagė
bistai negali dirbti pedagoginio darbo 
ir užsiimti komercija. Dabar kompar

tija per ekonomiką nori pavergti 
Lietuvą. Tada ir kagėbistui dirbti 
nereikės. Jis nueis pas juos ir gaus 
tūkstančius. Dabar jų biržos milijar
dus semia. Iš kur jie tuos milijardus 
semia?

Taigi, į šį įstatymą žiūrėkime labai 
rimtai. Manyčiau, kad šioje salėje 
sėdintys ir besityčiojantys komunistai 
nuveikė neblogą darbą - dar kartą 
visiems parodė, kas jie yra. Gerai, kad 
komunistų partija turi vieną naudingą 
savybę: ilgai neįstengia nagų slėpti. 
Praeina metai, ir išlenda nagai. Štai ir 
dabar: dveji metai praėjo, ir mes vėl 
galime matyti, kas jie.
Ačiū. Penkiasdešimt metų šito žo

džio laukiau. Ačiū.
1992 m. vasario 5 d.
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LIETUVOS SPAUDOJE
Kovo 22 dieną Vytautas Landsber

gis dalyvavo BBC "World Service" 
radijo programoje, kurioje atsakinėjo į 
iš įvairių pasaulio vietų tiesiogiai 
užduodamus klausimus. Vienas iš jų 
lietė naujus Lietuvos parlamento 
rinkimus ir paties V. Landsbergio 
politinę ateitį. ELTOS pranešimu, V. 
Landsbergis atsakė taip:

"Rinkimai į Lietuvos Respublikos 
Parlamentą, atrodo, artėja. Dauguma 
politinių partijų ir frakcijų Parlamen
te jau kalba apie rinkimų galimybę 
tikriausiai kitą pavasarį. Aš nenorė
čiau spėlioti, ar jie sustiprins kokią 
nors mano asmeninę poziciją, ne tas. 
svarbu. Svarbu yra patikrinti Paria-į 
mento atstovavimą Lietuvos žmonių 
politiniams susigrupavimams. Dabar 
yra didelių disproporcijų. Užtenka 
palyginti įfartijų , kiekį ir įtaką 
Lietuvos visuomenėje su tų partijų 
narių skaičiumi Parlamente, ir jau 
vien tai rodo, kad vyksta nelygiagre- 
tūs procesai. Ateina laikas juos 
patikrinti".

****
Artėjantis referendumas (gegužės 

23 u.) dėl prezidento institucijos 
įvedimo Lietuvoje sukelia ginčų. 
Vėliausioji nuomonių apklausa kons
tatavo tokius požiūrius. į klausimą ar 
referendume dalyvautumėte, "taip" 
atsakė 68 procentai, "ne" - 21 
procentas, kiti nuomonės neturėjo. į 
klausimą, kaip balsuotumėte už prezi
dento institucijos įvedimą, "už" 
atsakė 51 procentas, "prieš" - 21 
procentas, kiti 28 procentai nuomonės 
neturėjo. Populiariausi kandidatai į 
prezidentus: V. Landsbergis - 31 
proc., A. Brazauskas - 19 proc., 
Vladas Adamkus (JAV) - 10 proc., K. 
Antanavičius - 9 proc., E. Bičkauskas
- 4 proc. Buvo ir toks klausimas: už ką 
balsuotumėte, jei rinkimuose reikėtų 
antro rato ir kandidatais butų V. 
Landsbergis ir A. Brazauskas. Už V. 
Landsbergį pasisakė 39 procentai, už 
A. Brazauską - 34 procentai.

***
Toje pat nuomonių apklausoje buvo 

klausta, kokios šiuo metu yra svar
biausios Lietuvos problemos. Atsaky
ta: ekonominės - 88 taškai, politinės - 
26, socialinės 7, kultūros 1, moralinės
- 7 taškai. Klausime, su kokiomis 
problemomis 1 susidūrėte jus ir jūsų 
šeima, pagrindinis ir viską viršijantis 
atsakymas buvo "trūksta pinigų 
pragyvenimui". Reikšmingą faktą nu
rodė atsakymai į klausimą, kokioms 
organizacijoms pasitikite ar nepasiti
kite. Beveik lygiai pasiskirstė pasiti

kėjimas ir nepasitikėjimas policijos 
atžvilgiu, bet teismais pasitikėjo tik
29 procentai, o nepasitikėjo net 53 
procentai. Palyginimui, priešpaskuti
nėje apklausoje žemiausioje vietoje 
stovėjo savivaldybės. Skalėje tarp 
plius 100 ir minus 100 taškų, 
savivaldybių darbas buvo įvertintas 
minus 38 taškais!

***
Lietuvos valiutos fondas šiais 

metais tikisi sukaupti apie 55 milijo
nus JAV dolerių ir išleisti apie 52 
milijonus. Daugiausiai valiutos numa
toma išleisti sveikatos apsaugai - apie 
6 mil. dolerių, žemės ūkiui - 5,5 
milijono dolerių.. Pernai apie 6 
milijonus dolerių skyrė litų ir pasų 
spausdinimui. Šiais metais nemažai 
kainuos ambasadų bei konsulatų 
išlaikymas užsienyje, ypač tuose 
kraštuose, kur negalima tikėtis stip
rios vietinių lietuvių paramos, pavyz
džiui, kaip Vokietijoje, Prancūzijoje, 
Belgijoje (prie Europos bendrijos). 
Didžioji dalis valiutinių pajamų, apie
30 milijonų, dolerių, bus surinkta iš 
įmonių, kurios valstybei turės parduo
ti 20 procentų savo valiutinių 
įplaukų. Apie 15 milijonų dolerių 
numatoma surinkti per juridinių ir 
fizinių asmenų pelno mokestį.

**♦
Anglija perleido Lietuvai 1,2 tonas 

aukso, kadangi tiek jo buvo deponuota 
Anglijoje prieš karą. Dabartinė aukso 
vertė siekia 32 milijonus JAV dolerių.

RITA DAPKUTĖ -
Jungtinėse Amerikos Valstijose lie

tuvius sukrėtė nemaloni žinia. Didžio
ji JAV spauda Čikagoje - "Chicago 
Tribune" kovo 27 dieną ir "Chicago. 
Sun - Times" kovo 28 dieną ir vietinis 
"Southtown Economist" plačiai apra
šė Ritą Dapkutę bendradarbiavusią su 
KGB ir FBI, ir tokiu būdu tapusią 
dviguba agente.

Rita Dapkutė, kaip.menate, pasku
tiniaisiais metais dirbo Lietuvos 
Respublikos Aukščiausiojoje Tarybo
je, kur ėjo informacijos biuro direkto
rės pareigas. Ji pati dienraščių 
žurnalistams papasakojo savo bendra
darbiavimo su KGB ir FBI istoriją, iš 
kurios paaiškėjo gana įdomių duome
nų.

Rita Dapkutė gimė ir augo Čikago
je, jai trisdešimt metų, yra baigusi 
Čikagos universitetą ir kaip lietuvaitė 
aktyviai dalyvavo lietuviškoje veiklo
je, dalyvaudavo demonstracijose už 
Lietuvos laisvę. Tuo pačiau jai rūpėjo 
ir okupuotos Lietuvos gyvenimas, ji 
jau nuo 1968 metų joje lankėsi ir 
gyveno tuo metu, kai, kaip praneša 
spauda, su ja kontaktavo KGB 

.agentas ir siūlė bendradarbiauti, 
teikiant žinias apie žymiuosius asme
nis ir veiklą. Už tokias paslaugas siūlė 
atlyginimo po 1000 dolerių per 
mėnesį. Tačiau, kaip sako Rita 
Dapkutė, ji nuo tos sumos atsisakiusi, 
bet agentui primygtinai reikalaujant 
bendradarbiauti su KGB, negalėjusi 
atsisakyti, nes jai grasino atimti vizą 
ir iš Lietuvos būtų turėjusi išvykti. 
Galvodama, kad ji savo bendradarbia
vimu nieko blogo nepadarysianti, 
žinias apie maždaug 20 lietuvių 
teiksianti tik tokias, kokios visoje 
išeivijos spaudoje buvo aprašomos.

Nedelsdama, kai tik pradėjo ben
dradarbiauti su KGB, Rita Dapkutė 
tuoj apie savo "darbelius" informavo 
Amerikos FBI ir kiekvienais metais, 
atvykdama Čikagon, ji teikė Amerikos 
saugumui visas gautas informacijas 
apie KGB veiklą, planus Lietuvoje. 

Diplomatiniu susitarimu abi šalys 
atsisako bet kokių turtinių pretenzi
jų, nors kadaise Lietuvos skolos 
Anglijai buvo keturis kartus didesnės, 
negu Anglijos Lietuvai. Lietuva dabar 
turi 3,4 tonas iš Prancūzijos ir 
Anglijos grąžinto aukso, prie kurio 
turbut prisidės ir 1,25 tonos aukso, 
prieš karą laikyto Švedijoje, kuris 
formaliai dar nėra grąžintas.*»*

Dideliu nelegalaus pasipelnymo šal
tiniu tebėra prie valstybinių įmonių 
įsikūrusios privačios "akcinės bendro
vės", kurios neretai priklauso tų 
pačių valstybinių įmonių vadovybei. 
"Lietuvos ryto" korespondentas pa
stebėjo, kad Klaipėdoje svetimų 
kraštų laivus už valiutą aptarnauja 
sovietinis "Inflot", bet valiuta turi 
būti sumokėta privačiai akcinei ben
drovei "Baltmarin", kuri priklauso 
"Infloto" vietinei viršininkijai. Dėl 
administracinės suirutės Maskva ne
susigaudo, o Lietuvos vyriausybė 
tokias įmones ne visada gali perimti. 
Panašių atsitikimų netrūksta ir kitur. 
Kaip rašoma "Lietuvos aido" 54 
numeryje, valstybinė įstaiga, kuri 
vadinasi "Nemuno laivininkystės 
Klaipėdos upių krovinių pervežimo 
regioninė valdyba" privačiai firmai 
"Panamabaltic" išnuomojo dešimčiai 
metų keltą "Palanga", kuris dabar 
dirba už valiutą svetur. Abi organiza
cijos tose pačiose rankose. Vyriausy
bė su "Panambaltic" turi bylinėtis, nes. 
nėra nei kelto, nei valiutos.

Vaclovas Daunius •

DVIGUBA AGENTĖ?
Taigi Kita Dapkutė, kaip rašo 

spauda, tapo dviguba agente.
Kai Lietuva atgavo nepriklausomy

bę, Rita Dapkutė nustojo informuoti 
FBI, o turimas žinias apie KGB teikusi 
Lietuvos vyriausybei.

Amerikos dienraščiams paskelbus 
tas žinias, FBI jas komentuoti 
atsisakė, taip pat tyli ir KGB.

Amerikiečių spauda straipsnius pa
iliustravo stambiomis Ritos Dapkutės 
nuotraukomis.
• Lietuvių visuomenėje kilo nuostaba 
ir daugelio nepasitenkinimas tokia 
Ritos Dapkutės veikla. Tačiau yra 
nuomonių, teigiančių, kad ji, būdama 
dviguba agente, lietuviams ir Lietuvai 
nepakenkė ir apie tai žinojęs Lietuvos 
ambasadorius Vašingtone D.C. Stasys 
Lozoraitis, kuris sako: "Rita Dapkutė 
visiškai nekalta. Aš viską žinojau apie 
jos praeiti, ir jeigu ji norėtų dirbti 
ambasadoje, aš jai darbą duočiau 
iškarto. Jos praeitis yra be šešėlio. Aš 
turiu patikimus šaltinius, kurie patvir
tina, kad ji nedirbo prieš Lietuvos 
žmones”. ("Darbininkas", balandžio 3 
d.).

Tuo tarpu "Drauge" žurnalo "Pa
saulio lietuvis" redaktorius inž. Bro
nius Nainys sako: "Nepaisant kokius 
motyvus ji turėjo, jei ji buvo KGB 
agentė, tai ji kenkė lietuviškam 
reikalui".

Taigi matome, kad suvokti tikrąją 
tiesą ir ar reikia dabar kaltinti Ritą 
Dapkutę už bendradarbiavimą su 
KGB, susidarius skirtingoms nuomo
nėms butų sunku.

Rita Dapkutė, atrodo, yra pasiry
žusi, jeigu bus toks reikalas, apie šią 
nemalonią istoriją paaiškinti plačiau. 
O būtų gerai, kad ji pati, mokanti 
gerai rašyti lietuviškai, savo istoriją 
paskelbtų lietuvių spaudoje ir galbūt 
atkristų dabar visuomenės sluoks
niuose vyraujanti nepalanki nuomonė 
jos atžvilgiu. Taip pat būtų gera 
išgirsti balsą ir iš Lietuvos Respubli
kos Aukščiausiosios Tarybos, gal net

TRUMPAI 
IŠ VISUR

*
Balandžio 21 d. Miami, Floridoje, 

mirė caro Nikolajaus II-jo pusbrolio 
Kirilo sūnus, Romanovų šeimos pre
tendentas į Rusijos sostą, didysis 
Rusijos kunigaikštis Valdimiras, Di
dysis kunigaikštis Vladimiras 1917 m. 
buvo gimęs Suomijoje, jau po caro 
Nikolajaus II nuvertimo.

*
Balandžio 22 d. Meksikos didmies

tyje Guadalajara įvyko didžiulis 
požeminis dujų sprogimas, sunaikinęs 
apie 30 kvartalų miesto ir užmušęs 
kelis šimtus žmonių.

Pora dienų prieš sprogimą iš 
kanalizacijos dvelkė stiprus benzino 
kvapas, tačiau miesto pareigūnai 
gyventojus raminoį kad pavojus ne
gresia.

*
Garsusis 600 metų amžiaus Pizos 

bokštas krypsta vis labiau. Tarptauti
nės ekspertų komisijos nuomone, 
artimoje ateityje jis gali staiga 
sugriūti. Jau porą metų turistams į šį 
bokštą kopti nebeleidžiama.

*
Balandžio 25 dieną Afganistano 

sostinė Kabulas atsidūrė madžahidinų 
sukilėlių rankose. Deja, tuoj pat 
prasidėjo kovos tarp dviejų mudžahi- 
dinų frakcijų. Vienai jų vadovauja 
šiaurietis ir nuosaikus Ahmed Masood, 
sukilėlių vyriausybėje einantis gyny
bos ministro pareigas. Antrai grupei 
vadovauja musulmonų fundamentalis
tas Gulbuddin Hekmatyar, siekiąs 
Afganistane įvesti griežtą musulmonų 
režimą.

* -
Ukraina paskelbė suteikianti plačią 

autonomiją Krymo pusiasaliui, tokiu 
būdu jo gyventojus įgalindama suda
ryti savo vyriausybę ir paruošti savo 
konstituciją. Kryme gyvena du su puse 
milijono žmonių, kurių du trečdaliai 
yra rusų, kilmės.

Tačiau.į Krymą reiškia pretenzijas 
ir Rusija. Krymas tik 1954 metais, 
Chruščiovo valdymo laikais, buvo 
prijungtas prie Ukrainos teritorijos.

*
Apie 100 'burinių, laivų iš 23 

valstybių išplaukė iš Genujos uosto į 
Ameriką, kad atžymėtų prieš 500 
metų įvykusią Kristupo Kolumbo 
kelionę į Ameriką. Laivams numatytas 
maršrutas per Cadiz, Ispanijoje, 
Kanarėlių salas į Puerto Rico, o iš ten 
į Niujorką.

*
Latvija pirmoji iš Baltijos valstybių 

atidarė diplomatinį korpusą Izraelyje, 
įsteigtas konsulatas Tel Avive.

*
Rusija įspėjo Latvijos respubliką, 

kad ji nekeltų pretenzijų į 1944 
metais rusų nuo Latvijos atplėštą 
Abrenės sritį, rusų perkrikštytų į 
Pitalovo sritį. Latvijos parlamentas 
sausio mėnesį priėmė rezoliuciją, 
skelbiančią Abrenės srities prijungimą 
prie Rusijos nelegaliu.

iš paties pirmininko V. Landsbergio, 
nes Rita, Dapkutė, kaip rašo spauda, 
buvo Aukščiausiosios Tarybos infor
macijos biuro direktorė.

Ritą Dapkutę ypač gerai pažinojo 
Čikagos lietuviai - savo laiku ji buvo 
gana veikli ir jaunimo organizacijose.

Tik pats faktas, be abejonės, 
drumsčia lietuvių nuotaikas ir netgi 
gali sukelti nepasitikėjimo jaunais 
žmonėmis nuotaikas, nepasitikėjimą“

Nukelta į 5 psl.
....  "Mūsų Pastogė" Nr.18 1992.5.4 psl. 3
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BENDRUOMENES DARBŲ BARUOSE „KAS BERNELIO 
SUMISLYTA..."

SYDNĖJAUS PADANGĖJE
MOKSLUI NĖRA RIBOS

Sydnėjaus lietuviai gerai pažįsta 
judrų ir energingą tautietį A. Vinevi- 
čių. Jis ir LKV "Ramovės" Sydnėjaus 
skyriaus valdybos pirmininkas, ir LKK 
draugijos įgaliotinis Sydnėjuje, jis ir 
parapijos lietuviško kiosko vedėjas.

Antanui suėjo 78 metai. Jaunystėje 
jis buvo įsigijęs telefonų techniko 
specialybę ir dirbo Tauragės telefono 
tinklų viršininku.

Atvykus Australijon, jau Bonegiioje 
Antanas baigia elektrikų kursus ir 
persikėlus į Wodong?. duoną pelno 
elektriko darbu. Išleidęs dukrą į 
marčias Sydnėjun, Antanas taip pat 
persikelia į Sydnėjų. inspektoriaus 
darbą gauna Elektros tinkluose. 
Netrunka Antanas įsijungti irįlietuvių 
bendruomeninį gyvenimą - dainuoja 
lietuvių chore " Daina", išrenkamas jis 
Katalikų kultūros draugijos pirminin
ku, o staiga mirus ramovėnų pirminin
kui Antanui Skirkai, Antanas išrenka
mas ir ramovėnų pirmininku. Savo 
pareigose jis visada kruopštus ir 
pareigingas.

Prieš trylika metų išėjus pensijon, 
Antanas visuomeninių darbų nepalie
ka, o be to, dar įstoja mokytis į 
Strathfieldo TAKE koledžą ir baigęs 
įgyja "General Elektronics" pažymė
jimą. Nesitenkina Antanas ir tomis 
žiniomis, jis ima mokytis televizijos ir 
videotechniko kursuose. Šis mokslas iš 
jo atima tris su puse metų ir, eidamas 
79 metus, Antanas gauna dar du 
kvalifikuoto televizijos ir video tech
niko pažymėjimus.

Sveikiname mielą Antaną, baigus 
mokslus. Linkime jam tvirtos sveika
tos ir daug darbingų metų bendruo
meninėje veikioje.

LKV "RAMOVĖS" SYDNĖJAUS 
SKYRIAUS METINIS SUSIRIN 

KIMAS
Balandžio 12 dieną Sydnėjaus 

lietuvių namuose įvyko ramovėnų 
metinis susirinkimas. Skyriaus pirmi
ninkas Antanas Vinevičius, pakvietęs 
narius tylos minute pagerbti mirusius 
narius, į prezidiumą paprašė prelatą P.

IESMENE GEELONGE
Gera nuotaika rinkosi geelongiškiai 

į padėkos iešminę, organizuotą Lietu
vių apylinkės valdybos. Malonu dabar 
įvažiuoti j gerai išasfaltuotą Lietuvių 
namų kiemą, matyti naują tvorą ir 
naujai uždengtą stogą. Štai už visus 
šiuos pasikeitimus ir buvo suorgani-
zuota padėkos iešminė prie visų darbų 
prisidėjusiems ne tik darbu, bet ir
lėšomis.

įžanginėje kalboje Apylinkės val
dybos pirmininkas O. Schrederis 
pasveikino atvykusius ir įteikė padė- 
kos raštus už atliktus darbus visiems, 
prie jų dirbusiems. Savo kalboje 
pirmininkas išvardino visus nuveiktus 
darbus, padėkojo visiems ir kartu

darbuotis ir linksmintis. Pabaigoje 
buvo traukiama, Apylinkės valdybos 
organizuota, loterija. Loterijos dėka 
surinkta 200 dolerių.
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Butkų pirmininku, o sekretoriumi - A. 
'Kramilių.

iš padarytų veiklos pranešimų, 
susidarė įspūdis, kad skyrius, nors ir 
sunkiomis sąlygomis, vis retėjant 
gretoms, tačiau laikosi gana neblogai.

į skyriaus valdybą perrinkta buvusi 
valdyba: pirmininkas A. Vinevičius, 
vicepirmininkas V. Kondrackas, sek
retorius A. Kramilius, iždininkas V. 
Šneideris, renginių vadovas J. Makū
nas. Revizijos komisijoje sutiko pasi
likti garbės narys Mykolas Zakaras, S. 
Jankauskas ir K. Belkus.

Skyriaus susirinkimas centro valdy
bai rekomendavo keturis Sydnėjaus 
narius pakelti į garbės narius.

Susirinkimas praėjo draugiškoje ir 
darbingoje nuotaikoje. Buvo atkreip
tas dėmesys į Lietuvos liudininkų 
atsisakymą vykti į Australiją ir liudyti 
prieš 12 Australijoje gyvenančių 
lietuvių, "tariamų karo nusikaltėlių". 
Pasirodo, kad anksčiau duoti pažadai 
buvo padaryti dar komunistinėje 
Lietuvoje. Lietuvai atgavus nepri
klausomybę, Lietuvos žmonės nėra 
verčiami vykti į kitą pasaulio kraštą 
dėl kažkieno primestų kaltinimų savo 
tautiečiams.

A. Kramilius

Teko sužinoti, kad Atvelykio metu 
p. Skorulių namuose, Pananijoje, buvo 
suruošta nuotaikinga margučių ride
nimo popietė. Laimėjusieji kol kas 
nežinomi, bet tikimės netrukus apie 
juos išgirsti...

*
į Lietuvą, kiek teko girdėti, 

ateinančią vasarą iš Sydnėjaus vyks
tama kone masiškai. Neskaitant jau 
išvykusių, netrukus į Lietuvą vyksta 
M. ir A. Reisgiai, dr. V. Doniela ir 
daug, daug kitų.

*
Redakciją pasiekė žinia, kad nese

niai Fairfieldo priemiesčio daugiatau- 
tinės draugijos valdybos sekretorius, 
musų bendradarbis, žinomas visuome
nininkas Antanas Kramilius paskelb
tas draugijos garbės nariu visam 
gyvenimui. Sveikiname.

-x-

Apylinkės namai ir toliau galės puikiai 
atlikti savo paskirtį.

Pietus jau garavo, visi dėjosi 
užkandžius ir vaišinosi musų vyrų 
virėjų P. Vaičekausko ir P. Pranausko 
lauke kepta mėsa ir dešrelėmis.
Moterų draugija vaišino užkandžiais ir
saldumynais. Užkandę, visi aktyviai
įsijungė į tautinių šokių sukurį, vestą
G. Pranauskienės, klausėsi malonių 
melodijų, M. Kymanto atliekamų 
akordeonu. Ne vienas ir dainą 
lietuvišką užtraukė. Gera kartu

Robertas ir Loreta Grybauskai prie vestuvinio raguolio.

Sydnėjuje Velykų dieną lietuviai St. 
Joachims bažnyčioje, Lidcombe, turė
jo dvigubas iškilmes. Po velykinių 
mišių, buvo antrosios. Jas atnašavo 
prelatas P. Butkus kartu su kun. P. 
Martuzu. Tą dieną per' antrąsias 
mišias buvo suteikti vedybiniai sakra
mentai Loretai Šarkauskaitel ir Ro
bertui Grybauskui. Pabrolių ir pamer
gių pulke dalyvavo Lana Stasiūnaity- 
tė, Elizabeth. James, Algirdas Venc
kus ir Antanas Šarkauskas. Jaunąją 
prie altoriaus palydėjo Loretos tėve
lio, a.a. Bernardo Šatkausko, švogeris 
Juozas Stasiūnaitis. Tikinčiųjų maldas 
skaitė Jolita Burneikytė ir Vilija 
Burneikytė - Genovese. Pamaldose ir 
puotoje dalyvavo didžiulis būrys 
giminių ir draugų. Vestuvinė puota 
vyko Sydnėjaus lietuvių namuose.

Gražiai išpuoštoje salėje prie durų 
jaunuosius su duona ir druska pasitiko 
jų mamos Regina Šarkauskienė ir 
Birutė Grybauskienė. Jaunojo mama 
B. Grybauskienė į savo vienturčio 
sūnaus vestuves atvyko net iš 
Lietuvos.

Puotos apeigas vedė E. Lašaitis, 
daug gražių žodžių ir linkėjimų

GEELONGE PASIDAIRIUS
Kai į Geelongo lietuvių apylinkės 

namus pradėjo rinktis žiūrovai, sa
vaitgalio mokyklos mokiniai ruošėsi 
programai. Ir štai visų kaukės 
paruoštos, kyla uždanga...

Pradžioje vaikai deklamavo eiles 
apie Velykas. Po to parodė vaidinimą 
"Velykinis kiaušinis", kuriame gai

džiai, senelis, bobutė, dukrelės, zui
kis, šuo, katinai ir pelės - traukė 
Velykų kiaušinį, kuris toks didelis per 
naktį išaugo. Traukė, traukė ir 
pagaliau ištraukė... peliukui atėjus 
pagalbon.

Tuo pasibaigė vaikučių programa, 
bet siurprizai tik prasidėjo. Štai 
netikėtai pasirodė didelis meškinas, 
atnešdamas vaikams velykinių kiauši
nių, kuriuos išsidalinę, tuoj visi kišo 

pasakė prelatas p. Butkus. Prelatas, 
beje, prieš daugelį metų toje pačioje 
bažnyčioje sutuokė ir Loretos tėve
lius, o ir pačią Loretą prieš dvidešimt 
metų krikštijo. Kunigas P. Martūzas 
taip pat palinkėjo jauniesiems laimin
go ir darnaus gyvenimo, jaunai porai 
įteikė vedybų dokumentus. Gražių 
prisiminimų papasakojo "dėdė" Juo
zas. Pamergių vardu kalbėjo Loretos 
puseserė Lana Stasiunaitytė, pabrolių 
- Roberto pusbrolis Algirdas. Algirdas 

yra atvykęs iš Lietuvos atostogų, jis 
perskaitė iš tolimų kraštų gautus 
sveikinimus.

Robertas ir Loreta Grybauskai kurį 
laiką žada pagyventi Australijoje, 
tačiau pastoviam gyvenimui gal grįš į 
Lietuvą. Ten gyvena Roberto tėvai, o 
Loreta Lietuvoje taip pat apie metus 
laiko išgyvenusi, priprato ten. Ten ji 
buvo per istorūies laisvės kovų dienas, 
ten ir su Robertu susitiko.

Vestuvinė Loretos ir Roberto puota 
truko ilgokai, dar po vidurnakčio, 
skambėjo ilgai lietuviškos dainos ir 
šokių muzika.

Linksmų, džiaugsmingų ir laimingų 
metų linkiu Loretai ir Robertui.

Edis

burnon. Tuo metū žiūrovai vaišinosi 
mamyčių iškeptais pyragais ir kava, o 
užkandę, šnekučiavosi ir apžiūrinėjo 
vaikų piešinių parodėlę. Vaikai patys 
įvairiais budais dažė ir ridinėjo 
kiaušinius. Popietę paįvairino loterija, 
surinkusi 72 dolerius mokyklai. Visi 
buvo gyvai įsijungę į Velykų popietę, 
ypač tėveliai, kurie ir salę papuošė ir 
kiaušinius išvirė, pončkų prikepė ir 
atliko dar daug nematomų darbų, 
kuriuos tik organizatoriai težino. 
Visiems didelis ačiū.

G. Pranauskienė 
Mokyklos mokytoja

Kairėje: Geelongo lietuvių • namai 
po remonto darbų..

4



RITA DAPKUTĖ. * (Atkelta iš 3 psl.)

t tais žmonėmis, kurie šiuo metu dirba 
L j Lietuvoje.

Kartą per Vilniaus radiją teko 
g | girdėti pranešimą, kad berods 28 
a aukšti pareigūnai, bendradarbiavę su 
h KGB, pagrasino, kad, jeigu jie bus 
p paliesti desovietizacijos įstatymo nu- 

i t tarimu, jie atskleisią visus KGB 
a agentus, išeivijos lietuvius, dirbusius 
s su KGB agentūromis.

Taigi šiame margame sviete, kaip 
s; sako seni žmonės, visko atsitinka, tik 

|j b| bendradarbiauti su priešo žvalgybinė- 
iu mis agentūromis vis tik nederėtų, 

•n nežiūrint kokie tikslai, kaip sako B. 
K Nainys, bebūtų.

J. Janušaitis 
® ® $

Apie Ritą Dapkutę pastaruoju metu 
■ ei daug rašo ir Lietuvos spauda. Spaus- 
į į diname pačios Ritos Dapkutės pokalbį 

1 kovo 26 dienos "Mažojoje Lietuvoje" 
su Rytu Staseliu.

® $ *

"Visa Lietuvos išeivija, išskyrus 
1 keletą žmonių, turėjo tik du būdus 
1 kovoti dėl Lietuvos laisvės, - sako 

Rita Dapkutė, - "Kur nors Čikagoje 
a ar kitame Jungtinių Valstijų mieste 
d dalyvauti vasario 16 - sios demon- 
si stracijose, prieš rugpjūčio 23 - ąją 
p parašyti telegramą savo kongresme- 
m nui, kad okupuotos Lietuvos nepa- 
m mirštu. Aš nenorėjau turėti tik tas 
r ribas, siekiau, kiek galima daugiau 
1; laiko praleisti Lietuvoje. 1985 - 
ai alsiais pirmą kartą ilgesniam laikui 
a atvykau į Lietuvą, kai Vilniaus 
t universitetas surengė kursus išei- 
v viams. Po metų, vasarą, į Lietuvą 
p palydėjau išeivių turistų grupę. Ku
ri deniop vėl atvažiavau į universitetą 
si stažuotis".

Tų laikų aidas tarsi sprogo šiais 
m metais, išplaukus paviršiun aibei 
"rkėgėbistinių istorijų". Aidas, o 
v vėliau jį pakeitę gandai palydėjo Kitą 
šį šįmet išvažiavusią aplankyti tėvų į 
Č Čikagą. Parlamente, o ir visuomenėje, 
sp spaudoje, kur žurnalistai mėgina 
p; pasidalinti "pikantiškomis" naujie- 
nenomis, vis girdėjosi: "o ji net dviem 
ž' žvalgyboms dirbo...", "išmetė iš darbo 
ui už tai, kad buvo KGB agentė" ir 1.1. 
N' Nors bet kokius gandus paneigti ar 
pa patikslinti yra sunku, vis dėlto 
p< pamėginkime: šiandien Kita Dapkutė 
Vi Vilniuje. Nors kai kas to gal 
ne nesitikėjo?.. 0 musų pirmieji klausi 
mi mai ne apie ekonominę krizę Ameri- 
kekoje, o apie tuos gandus.

"Tą turistinę grupę 1986 - alsiais, - 
papasakoja Kita, - vežėme per "Tėviš- 
kėkės" draugiją. Aš nepamenu - ar tik, 
papa jutau, ar man kažkas leido suprasti, 
kakad manimi domisi KGB. Namo, į 
A> Ameriką, su tokia nuojauta ir grįžau. 

,Temačiau buvo neramu - žinojau, kad po 
ke kelių savaičių vėl važiuosiu į Vilnių 
sti;stažuotis, tik jau ilgam laikui. Ką 
dą daryti, jeigu saugumiečiai tikrai 
pr prisikabins? Aš kreipiausi patarimo į 
pa pažįstamą, kuris dirbo FTB (Federali
nis nis tyrimų biuras - ši institucija 
už užsiima ir kontržvalgyba - aut. past.). 
G Greitai su manimi susitiko moteris, 
kukuri pasakė, kad aš visuomet galiu 
pa parodyti KGB didelę špygą, jeigu jie 
m mane vers bendradarbiauti. Blogiausiu 
a atveju aš patekčiau į "juoduosius
są sąrašus" ir niekada nebegaučiau vizos 
į į Lietuvą. O Lietuvoje būti norėjau - 
tai tada net turėjau svajonių kaip nors 

|Ltatalkinti "Katalikų bažnyčios kroni- 
i ko kos" leidėjams, galbūt tapti jų 
kū kurjere, pagaliau kaip kitaip padėti 
Liihiietuvai"...

7 Ta moteris iš FTB užsiminė ir apie 
ta. tai, kad jų organizacijai būtų vertin-

ga, jeigu jie sužinotų, kuo domisi 
sovietų saugumiečiai, kaip verbuoja
Amerikos piliečius, ect. Kita sutiko 
papasakoti apie tai, jeigu ją Vilniuje 
mėgintų verbuoti. 0 ilgai laukti 
neteko. Tų pačių metų gruodžio 
mėnesį R. Dapkutė vėl buvo Vilniuje, 
universitete.

"Gyvenau universiteto bendrabu
tyje Čiurlionio gatvėje, kur mane 
mano kambaryje ir aplankė žmogus, 
dažnai lydėjęs iš Vakarų atvykusius 
lietuvius. Tik dabar jis kitaip prisista
tė... Pasakė, kad "jis ne nuo savęs". Ir 
įvardinti nereikėjo - kas gi tas "ne 
jis". Aš labai greitai supratau, nes 
kalbėjo tiesiai šviesiai. Turėjau alter
natyvą: galiu laisvai važinėti į 
Lietuvą ir "jiems" padėti arba 
daugiau niekada nebeatvažiuoti. Ins
tinktyviai jam labai norėjosi ką nors 
baisaus pasakyti ar pasiųsti. Tačiau 
anas pokalbis Čikagoje leido išlaikyti 
savitvardą - aš jau turėjau po kojomis 
pagrindą. Ir psichologiškai pasiruošusi 
buvau - žinojau, kad taip atsitiks, kad 
manimi gali susidomėti. Mat ir 
Lietuvoje turėjau įvairių draugų, 
pažįstamų, ir Valstijose buvau lietu
vių jaunimo organizacijų aktyvistė".

Rita prisipažino, kad tuomet manė
- apsimes kvaiša, gal po to "jie" 
nustos domėjęsi. Maždaug po paros ar 
dviejų tas, kur kalbėjo "ne nuo 
savęs", sugrįžo. Ji sutiko, jautėsi 
nušovusi du kiškius. Žinojo, kad apie 
visus "jų" veiksmus ir klausimus galės 
informuoti FTB - tada Lietuvos dar 
nebuvo, tik kažkokia kažkieno guber
nija.

"Kartais man atnešdavo klausimų: 
daugiausiai apie išeiviją, apie jos 
politinę veiklą. Tik man buvo įtartina, 
kodėl į juos buvo taip lengva atsakyti
- jie kažkokie abstraktus, nekonkre
tus. Visada buvo galima pasijusti lyg 
spaudos konferencijoje, kur išsisuki
nėjamą nuo tiesioginių atsakymų. 
Galvojau, ačiū Dievui, kad tokius 
klausimus neša man, naiviai manyda
ma, kad neša tik man. Nežinau, kodėl 
taip buvo. Galiu tik įtarti, kad KGB 
mane egazaminavo. Kaip kad vieną 
kartą tas pats žmogus atnešė išversti į, 
anglų kalbą knygšę apie VLIK'o' 
veiklą ir Nepriklausomos Lietuvos 
lyderių gyvenimą išeivijoje. Ten tiek 
buvo iškreiptų faktų ir nebūtų 
dalykų, kad iš tos brošiūrėlės Vaka
ruose būtų tik pasijuokę. Dabar 
galvoju, kad tai buvo tik eilinis 
(Patikrinimas. Kitais atvejais "jie" 
klausdavo apie konkrečius aktyvius 
religijos, politikos, kultūros veikėjus, 
su kuriais aš bendravau".

Jai atrodė, kad KGB vis dar pilnai 
nepasitiki, norėjosi, kad saugumiečiai 
patikėtų, jog ji - tikra KGB agentė. 
Dabar sakosi, kad tąsyk jautėsi lyg 
tikra detektyve. Naiviai tikėjosi, 
kad jai bus patikėtos didesnės ar 
mažesnės paslaptys... Dabar sunku 
pasakyti, iš kur atsirado tas gal 
naivus, o gal hipertrofuotas požiūris į 

sovietinę sistemą. Galime tik įtarti, 
kad jį pergyveno daugelis vakariečių, 
pabuvojusių čia. Tuo metu ji net 
galvojusi ateityje parašyti romaną 
apie savo "pokerį su KGB".

"Tada niekam iš savo draugų 
amerikiečių nieko nesakiau. Jei būčiau 
pasakius, ta tema jau tikrai negalė
čiau pajuokauti. Be to, kambariuose, 
kur mes gyvenome, tikriausiai buvo 
pilna mikrofonų, o gal net iš musų 
daugiau su kuo nors bendravo?.. Kaip 
nekeista, dėl savo gyvybės bijojau. Be 
to, kažkokiam pažįstamam turėčiau 
pasakyti ne tik apie KGB. o ir visą 
likusią istorijos dalį - apie kontaktus 
su FTB - nenorėjau, kad KGB turėtų 
bent menkiausią galimybę apie juos 
sužinoti".

Šitaip tęsėsi daugiau nei metus. Kol 
prasidėjo 1988 - ųjų pavasaris su 
Sąjūdžiu ir "žaliaisiais", laisvėjančia 
spauda. Rita sakosi tada pajutusi 
kažkokį saugumiečių pasimetimą, lyg 
jie patys nežinoję , ko iš savęs nori ir 
iš tokių "bendradarbių", kaip ji. 
Atrodė, kad visas jų darbas vis labiau 
skirtas "ataskaitoms", o jų mąstymas 
mėgino aprėpti visiškai kitus dalykus. 
Kati aktyviai įsijungė į Sąjūdžio veiklą 
ir "jie" paliko ją ramybėje. Gal dėl to, 
kad nieko daugiau nebesitikėjo, gal 
dėl savo pasimetimo procesų sūkury
je. Per tą laiką ji kelissyk buvo grįžusi 
į Čikagą, kur jau FTB pasakojo apie 
savo nuotykius. Tyrimų biuro bendra
darbius domino metodai, kuriais KGB 
verbuodavo užsieniečius. 1989 - 
alsiais ji į Ameriką perduodavo žinių 
apie su turizmo ar koncertinių 
gastrolių grupėmis vykstančius "jų" 
prievaizdus. Apie tuos, kuriuos žinojo. 
Tais pačiais metais įvyko paskutiniai 
Ritos susitikimai su FTB bendradar
biais. Kuriems ji mano nelabai 
padėjusi, nes tais laikais kontaktais 
buvusi suinteresuota daugiau ji pati,

miKAKOOA
VLADAS VILEIKIS

Šiek tiek apsišvietęs žmogus žino, 
kad barakuda yra žuvis. Labai plėšri 
žuvis. Ji ryja bet ką pasitaikantį jos 
kelyje. Tai tiek apie žuvį.

O kaip tas žodis įslinko į Amerikos 
lietuvių žodyną? Čia klausimas? 
Labai keblus klausimas. Bet kadangi 
mūsų kalbininkai visiškai tuo reikalu 
nesirūpina, tad tenka kam nors 
paaiškinti šį beveik istorinės reikšmės 
nutikimą.

Barakuda taip prigijo musų visuo
menėje, kad, pavyzdžiui, Čikagoje, 
išgirdę žodį barakuda visai negalvoja 
apie žuvį. Visi žino, kad tai ne žuvis, 
bet moteris. O kokia moteris? Ogi ta, 
kuri atvyko iš Lietuvos. Aiškumo dėlei 
pavadinkime tarybine moterėle. Ir kas 
ji tokia? Mūsų moterys apie ją turi 
aiškią galvoseną. Tai tokia, kurios 
paveikslą tuoj pat nupiešia ryškiomis 
spalvomis. Ji dar gana jauna. Turi 
visus atributus moteriai įprastus ir 
reikalingus. Turi gerą povyzą ir labai 
aštrų, ir labai saldų liežuvėlį, kuris 
naudojamas nepaprastai aukštai išla
vintoje būsenoje. To mūsų amerikie
tiškos moterėlės menkai sugeba ir dėl 
to pavydi.

Barakuda (tarybinė moterėlė) 
plaukioja po amerikietiškus vandenis, 
ieškodama aukų.

Daugiausiai ir visuotinai jos žiotys 
nukreiptos į šiek tiek pagyvenusius, 
gerai pasiturinčius senbernius, naš
lius, persiskyrusius. Išimtinai į tuos, 
kurie greit išeis iš šio pasaulio ir visą 
turtą paliks barakudai. Nevengia ir 
laimingos šeimos prieglobstyje tūnan
čių.

Mūsų moterėlės beveik panikoje. 

nei JAV kontržvalgybininkai. Visiems 
norėjusiems išsiaiškinti minimą šios 
istorijos aspektą iš JAV ambasados 
Lietuvoje buvo patvirtinta, kad " Rita 
Dapkus 1986 metais informavo apie 
tai, kaip Vilniuje buvo verbuojama 
sovietų žvalgybos. Apie savo kontak
tų pobūdį ji nuolat pranešdavo FTB 
tarnyboms. Tačiau nuo 1989 - ųjų 
metų ji su FTB jokių kontaktų 
neturėjo".

0 štai su sovietiniu "intelligent 
service" susitikimų buvo ir vėliau. 
"Jie" prie jos priėjo po 1990 - ųjų 
kovo 11 - osios, kai ji jau dirbo 
Aukščiausiosios Tarybos Infobiure.

"Į mano namus Markučiuose atėjo 
jau nebe tas, kaip 1986 - aisiais. Šį 
kalbantį "ne nuo savęs", aš taip pat 
pažinojau, tačiau nebuvau mačiusi tris 
metus. Ir niekada nebūčiau pagalvo
jusi, kad jis dirba KGB - na, tai buvo 
tikras girtuoklėlis "Tėviškės" draugi- 
joje.'Dar labiau tapo keista, kai jis už 
"bendradarbiavimą" pasiūlė... 1000 
dolerių per mėnesį. Aišku atsisakiau. 
Net senesniais laikais aš "jiems" 
visada duodavau suprasti, kad "dirbu" 
priversta, kad iš Lietuvos neišsiųstų.
Atsisakiau, o jis, kai manęs nebūdavo 
namuose, tik draugė, su kuria kartu 
gyvename, stengėsi "dovanėlių" pa
likti: cigarečių, viskio. Dabar galvoju 
- gal iš mano "atlyginimo" pirkdavo".

Po šito vizito Kita Dapkutė 
nukeliavo pas Mečį Laurinkų, kuris 
anuomet buvo ką tik įsikūrusio 
Valstybės Saugumo departamento 
generaliniu direktoriumi. Su juo tarė
si, kaip atsakyti į pateiktus klausimus, 
kad atsakymai ne pakenktų, o padėtų 
Lietuvai. Pats saugumo departamen
tas buvo suinteresuotas tolimesniu 
Ritos "bendradarbiavimu".

(Bus daugiau)

Mat barakudos neaplenkia ir tų, kurie 
jau turi savo priesegėlę, kuriai 
pažadėjo iki mirties jos neapleisti. 
Barakuda lengvai gali praryti ir tą 
pasižadėjimų. Tam ji barakuda.

Yra žinomas mokslinis faktas, kad 
kalba keičiasi. Kalbininkai, sudaryda- — 
mi žodynus kas kart turi pridėti naujai 
atsiradusių žodžių. Ateities lietuvių 
kalbos žodyno sudarinėtojai turės 
įdėti naują žodį... barakuda, gražiai 
įsiterpusį Amerikos lietuvių žodyne. 
Tad naujame lietuvių kalbos žodyne 
skaitysime: BARAKUDA. Plėšri žu
vis. Taip pat Amerikos lietuvių tarpe 
vaainama atplaukusi per Atlantą 
moterėlė, kuri ieško sau aukų 
vedusių, nevedusių, uivorsuotų ir 
kitokioje stadijoje esančių vyrų. 
Daugiausia mėgsta gerai pasiturin
čius. Senesnio amžiaus, kurie nebetoli 
amžinojo slenksčio. Čia yra naujada
ras.

Tai tiek apie žodyną. Amerikietiš
kos moterėlės visai nesuinteresuotos 
žodynais. Joms svarbi kasdieninė 
būsena. Būna, kad ir apmuša baraku
das. Bet kaip tu jas sulaikysi. Jų vis 
daugiau plaukia per Atlantą. Tiesą 
sakant: skrenda.

Kažkoks nevalyvas rašeiva net ir 
dainelę parašė, kurią pataria dainuoti 
pagal liaudies dainos melodiją: ar aš 
tau, sese, nesakiau.
Atskrido moterų būrys 
Kiek jis iškados pridarys. 
Saugok vyrelį, jis lengvo būdo, 
Pagaus tą velnią barakuda. 
Bulvių salotom jį maitink 
Kasnakt prie lovos prirakink.

Neteko girdėti ar tų dainą visuoti
nai dainuojama. Gal tik pusbalsiu, 
kada niekas negirdi.
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^SPORTAS
OLIMPIADA PRIE DURŲ

Artėjant olimpinėms žaidynėms, 
Australijos lietuvių dėmesys joms 
padidėjo. Po kelių dešimtmečių spor
tininkai vėl atstovaus Lietuvą olimpi
nėse žaidynėse. Lietuvos olimpinei 
rinktinei paremti, renkamos aukos 
Australijos lietuvių tarpe. Dėl šių 
aukų rinkimo ir galutinio paskirstymo 
daug kam kyla įvairių klausimų, 
neaiškumų. Aukas renka Lietuvos 
olimpinio komiteto įgaliotinis Austra
lijoje J. Jonavičius, to komiteto vardu. 
Sydnejaus, Melbourne, Geelongo sp
orto klubai renka aukas, kurios, 
sakoma, bus įteiktos rinktinės daly
viams kaip kišenpinigiai. ALFAS 
valdyba tam tikslui taip pat išsiunti
nėjo aukų lapus sporto klubams.

Taigi, kur ir kam tikslingiau aukoti? 
Kas nuspręs kam ir kaip aukos bus 
paskirstytos? Ar kišenpinigius gaus 
Marčiulionis, Sabonis ir kiti, turintys 
geras pajamas iš savo kontraktų? 
Gerai butų, kad aukų rinkėjai 
spaudoje viską paaiškintų išsamiai. 
Tai padėtų užkirsti kelią įvairiems 
gandams; spėliojimams.

Reikia paminėti, kad gegužės 
mėnesio pradžioje į Lietuvą išvyksta 
vienas lietuvis - sportininkas iš

J. Turner Melbourno "Varpo" goifininkams A. Skimbirauskui, S. Žiedui ir V. 
Levickui, Geelonge laimėjusiems komandines varžybas, įteikia savo mamos, 
žinomos sportininkės M. Muscinskaitės - Turner atminimo skydą.

SPORTO NAUJIENOS
CANBERROS "VILKO" NAUJA 

VALDYBA
Balandžio 7 dieną sostinėje įvyko 

sporto klubo "Vilko" komiteto 
susirinkimas ir valdyba pasiskirstė 
pareigomis sekančiai: Pranas
Gružauskas pirmininkas, Liudas 
Budzinauskas - sekretorius ir Leonas 
Venslovas - iždininkas. Visus raštus 
prašau rašyti sekretoriaus adresu: 41 
A Grimshaw Str., Richardson: ., 2905 
ACT. Telefonas (06) 292 7042.

Malonu, kad po ilgesnės pertraukos 
sostinės krepšininkai vėl atsigavo, 
sudarė gerą ir stiprią naują valdybą, 
kurios pirmininkas Pr. Gružauskas. Jis 
pats būdamas krepšininkas, su savo 
komanda gražiai pasirodęs vietos 
lietuvių pirmenybėse ir dukrą išaugino 
iškilia krepšininke, kuri atstovavo 
Australijos lietuvius mūsų pasaulinėse 
žaidynėse Amerikoje. Ji ne tik pati 
gerai žaidžia, bet ir kitus treniruoja.
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Australijos. Tai į olimpinę rinktinę 
pakviestas krepšininkas R. Brazdaus- 
kis. Jis gyvena Adelaidėje ir žaidžia 
už West Adelaide klubą. Apie Romaną 
dažnai rašo australų laikraščiai, kur 
visuomet gerai atsiliepiama apie jį, 
pažymint, kad jis yra lietuvis. Ten pat 
randame žinių apie Lietuvos krepšinį^ 
iškiliuosius krepšininkus. Tai gera 
reklama australų tarpe musų-naudai.

Iš visų aukų rinkėjų, atrodo, 
Romanui niekas nenukris. Jis, kažko
dėl, yra išskiriamas, nors kelionė iki 
Lietuvos yra tolimiausia ir brangiau
sia. Teisinamasi, kad nėra nurodymo iš 
"aukščiau", tai nėra paraginimo iš 
"žemiau". Šakoma, kūd nėra ko 
rūpintis tai Adelaidės reikalas... 
Spėliojama, ar jisai pateks į rinktinę?.. 
Žinoma, šito niekas iš anksto negali 
pasakyti. Tokia proga gali pasitaikyti 
tik kartą gyvenime, ir kiekvienas 

. sportininkas mėgintų išnaudoti tokią 
progą. Romanas, nors ir skolindamasis 
pinigų bilietui, vyks į Lietuvą, kur bus 
sudaryta rinktinė kvalifikacinėms 
varžyboms.

Norime palinkėti Romanui laimin
gos kelionės ir sėkmės žaidime/

B. Nemeika 

Gerai žinomi musų lietuviškame 
sporte ir kiti vaidybos nariai, tai L. 
Budzinauskas ir veteranas L. 
Venslovas, daug kartų atstovavęs 
lietuvius įvairiose varžybose.

Daug laimės ir sportinės sėkmės 
sostinės "Vilkui" linki kiti jų kolegos 
sportininkai. Reikia tikėtis, kad 
turėdami nemažą skaičių veteranų 
sportininkų sostinėje, jie sugebės juos 
patraukti ir duos darbo treniruoti 
jaunąją kartą. Tikėsime ateityje juos 
pamatyti, nes ir Canberroje yra gerų 
ir sportą mėgstančių jaunų lietuvių.

PARLAMENTAS - LIETUVOS 
VYRIAUSYBE 71:37

Kaip rašo Lietuvos spauda, tai 
Lietuvos parlamente atsirado dar 
viena frakcija, ne politinė, bet 
krepšininkų. Gegužės mėn. 
Ekonomikos ministerijos ' krepšinio 
salėje susitiko Parlamento ir Lietuvos 
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vyriausybės krepšinio komandos: savo 
pirmosioms draugiškoms krepšinio 
rungtynėms. Varžyboms teisėjavo 
premjero patarėjas sporto reikalams J. 
.Jankauskas:, kuris kartu yra 
Tarptautinės krepšinio federacijos 
komisaras ir krepšinio teisėjų 
kolegijos pirmininkas A. Makulavičius. 
Rungtynės buvo žaidžiamos 4 - ris 
ketvirčius ir tik paskutinįjį ketvirtį, 
vis geriau žaidžianti Vyriausybės 
komanda laimėjo 13:12, nors

Iš Lietuvos spaudos: J. Varno piešti V.: 
Baldišio, G. Vagnoriaus ir V. Lands
bergio šaržai.

rungtynės baigėsi Parlamento 
laimėjimu 71:37.

Daugiausiai taškų įmetė deputatai 
V. Kvietkauskas, S. Kropas, V. 
Žiemelis, G. Ramonas, J. Pangonis ir 
Vyriausybės ministrai A. Šimėnas ir 
J. Olekas. Geriausiu žaidėju buvo 
pripažintas depuatas S. Kropas, kuris 
jau anksčiau žaidė moksleivių krepši
nio ir Vilniaus universiteto rinktinėse. 
Geriausio kovotojo po krepšiu prizą 
gavo ministras pirmininkas G. Vagno
rius. Geriausiai mėčiusio tritaškius, jų 
buvo keturi, vardą gavo deputatas, 
buvęs boksininkas, V. Žiemelis. Svei
katos apsaugos ministras J. Olekas 
labai gerai įvertino fizinį visų 
pasiruošimą. Daugelis jų įr dabar 
aktyviai sportuoja. Štai ministras 
pirmininkas G. Vagnorius anksčiau 
žaidė tinklinį už Statybos Institutą, 
mėgo krepšini, dabar rytais bėgioja, 
žaidžia tenisą. Ministras A. Nasvytis 
reguliariai bėgioja ir, neturėdamas 
laiko dienos metu,,tai daro vakarais. 
Taip pat treniruojasi ir ministras V. 
Aleksaitis bei kiti.

Sportinės Vyriausybės ir Parlamen
to rungtynės buvo naujos sportinės 
tradicijos pradžia, jie kviečia visus 
oaugiau sportuoti. Ateityje numatoma 
dažniau surengti panašių rungtynių, 
jas galbūt parodant ir didesniam 
žiūrovų skaičiui bei pravedant Sporto 
rūmuose. O sveikatos apsaugos minis
tras jau galvoja, kad be krepšinio, 
būtų labai gerai surengti ir panašias 
futbolo rungtynes, kadangi šioje 
sporto šakoje taip pat turima nemažai 
mėgėjų.

Lietuvoje vykstant dideliems poli
tiniams ginčams tarp atskirų partijų, 
parlamentarų ir net vyriausybės, 
galbūt sportas, draugiškos rungtynės 
sutaikys visus ir parodys, kad galima ir 
sporte gražiai bendradarbiauti.

FUTBOLO ĮDOMYBES
Didžioji Lietuvos geriausių futbo

lininkų dalis šiuo metu žaidžia kitose 
Europos komandose. įdomūs yra ir kai 
kurių žaidėjų pasisakymai. S. Bara
nauskas (Vienos FAC) sako, kad 
Austrijoje žaisti nėra lengva. Jo 
nuomone: "Mes esame išėję visai kitą 
mokyklą. Namuose buvome mokomi 
kombinuoto, techniško žaidimo, o tuo 
tarpu Austrijoje visas meistriškumas 
grindžiamas jėga. Kirsti priešininkui 
per kojas rungtynėse, o komandos 
draugui per treniruotes, ten įprasta. 

Austrų futbolas primena Kanados 
ledo ritulį. Čia labai gera fiziškai 
stipriam V. Ivanauskui, kurio nei 
pastumsi, nei lengvai pargriausi, o tuo 
tarpu techniškai labai geras, bet I 
trapus Nerbekovas giriamas daug 
mažiau. Austrijoje sportininkai gauna | 
labai daug traumų".

S. MARČIULIONIO KOMANDA 
PATEKO į "PLAY-OFF"

Pasibaigus pirmajam ratui Amerikos 
profesionalų NBA lygos turnyrui, 
"Golden State Wariorrs" komanda, 
kurioje žaidžia Lietuvos iškiliausias Į 
krepšininkas Šarūnas Marčiulionis, 
savo Ramiojo vandenyno zonoje jie Į 
laimėjo antrą vietą ir tuom pilnai 
užsitikrino sau tolimesnį žaidimą visų 

: keturių zonų laimėtojų tarpe. S.
Marčiulionis, žaisdamas prieš "New 
Jersey Nets" pasiekė savo metimų 
rekordą, įmesdamas per rungtynes 35 į 
taškus. Didžiausias jo įmestų taškų 
rekordas buvo 33.

Kartu su savo treneriu D. .Nelson, 
kuris yra pakviestas būti Lietuvos 
olimpinės rinktinės trenerio R. 
Sargūno asistentu, Š. Marčiulionis 
atvyks į Lietuvą tik gegužės mėnesio 
pabaigoje. Lietuvoje visa komanda 
turės bendras treniruotes ir iš esamų 
21 kadidato bus išrinkta olimpinė 
rinktinė. Gegužės mėnesį Lietuvos 
rinktinė, tik be Sabonio ir dar kelių 
kandidatų, vyks į Oslo miestą, kur 
vyks Baltijos šalių pirmenybės. 
Birželio 7 dieną jau pilna olimpinė 
rinktinė išvyks į Graikiją ir ten 
dalyvaus "Akropolio taurės" turnyre, 
o jau birželio viduryje rinktinė žais 
Ispanijoje, atrankiniame turnyre.

Paruošė A. Laukaitis
» ® *

Lietuvoje į būsimą olimpiadą Bar
selonoje jau yra įtraukti 69 kandidatai 
iš 14sporto šakų, tačiau Lietuvai tėra 
skirtos tik 35 vietos, be krepšinio. 
Tarp kandidatų yra 23 irkluotojai, 19 
lengvaatletų, 7 dviratininkai, po 4 
boksininkus ir buriuotojus, 3 penkia
kovės meistrai, po 2 džiudo imtyninin
kus ir plaukikus ir po Vieną meninės ir 
sportinės gimnastikos, sunkumų kil
nojimo, sunkiaatleti ir stendinio 
šaudymo atstovą. Galutinis važiuo
jančiųjų sąrašas bus sudarytas liepos 
mėnesį. į šį sąrašą įeina ir treneriai 
bei gydytojai, masažistai. Olimpinia
me Barselonos kaimelyje yra tik 15 
000 vietų ir dabar jau netelpa 500 
žmonių, todėl organizatoriai prašo 
siųsti tik pačius geriausius.

® ® ®
Latvijos krepšinio Krizė. Taip sako 

patys latviai, kuriems krepšinis, kaip 
ir lietuviams, yra jausmus sužadinan
tis reiškinys. Trys Latvijos geriausi 
žaidėjai padarė didžiausią sensaciją 
pareikšdami, kad jie geriau žais už 
Nepriklausomų Valstybių Sandraugų, 
buvusią Sovietų Sąjungą, negu už savo 
tautinę olimpinę Latvijos krepšinio 
rinktinę. Šie žaidėjai yra Igors ir 
Raimonds Miglinieks ir Guntars Vėt
ra. Paskutinysis yra Sydnejaus lietu
viams pažįstamas, nes jis kartu su 
Marčiulioniu ir Chomičiumi žaisdami 
už Sovietų Sąjungą buvo su lietuviais 
ir svečiavosi Lietuvių klube. Latvijoje 
kilo didelis triukšmas, paskelbus šią 
žinią. Ne tik sporto mėgėjai, bet ir 
šiaip žmonės ėmė juos vadinti 
išdavikais, parsidavėliais. Laikraščiai 
pilni užsipuolimų, jiems grasinama 
telefonu ir kt. Latvijos olimpinio 
komiteto prezidentas V. Baltins 
išsireiškė, kad tai yra labai skaudi 
problema visai Latvijai, o dabar, 
atgavus nepriklausomybę ir pirmą 
kartą turint progos dalyvauti Barselo-
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Informacija MOŠŲ MIRUSIEJI

SYDNĖJUJE
SKELBIMAS

Gyvenu vienas trijų miegamųjų 
kambarių name, dvi minutės kelio nuo 
Beralos geležinkelio stoties. Jei doras 
tautietis norėtų dalintis to namo 
patogumais su manim, prašome skam
binti vakarais tel. 649 9062.

PRANEŠIMAS
iniciatorių būrelis, gavęs ALB 

Krašto valdybos pritarimą, šaukia 
viešą susirinkimą tikslu įsteigti drau
giją, kuri rūpintųsi lėšų telkimu 
Lietuvos Respublikos konsulatui Aus
tralijoje paremti.

Susirinkimas įvyks gegužės 10 
dieną, 3 vai. Lietuvių klubo patalpose, 
Bankstowne. .

Iniciatorių būrelio vardu 
,■ Vytautas Patašius

J Gegužės mėn. 17 d., sekmadienį, 2 vai. po pietų Sydnėjaus lietuvių j moterų socialinės globos draugija kviečia į kultūrinę

į POPIETĘ,
P Į kurioje E. Jonaitienė pasidalins prisiminimų ištraukomis iš mokytojų 
t, suvažiavimo, įvykusio 1940 metais. Popietė įvyks Sydnėjaus Lietuvių | 
i" ’ namuose.

į Pasiklausę prisiminimų, vaišinsimės kavute ir pyragaičiais.

; Sydnėjaus lietuvių moterų socialinės ’
j globos draugijos vaidyba

"VAIKO TĖVIŠKES NAMAI"
Vasario 16 - sios proga Tautos 

fondas Sydnėjuje rinko aukas ''Vaiko 
tėviškės namams” Lietuvoje. Tą patį 

s vakarą Tautos fondo iždininkas A. 
IKramilius telefonu pranešė apie 

surinktą sumą šie namų pirmininkui 
Mons. V. Kazlauskui, Kaune.

Monsinjoras V. Kazlauskas savo 
laiške rašo: ''Ką padarėte vienam iš 
mažiausių mano brolių, man padarėte. 
(Mt.25:4O)

Jūsų pranešimas telefonu vasario 
16 - sios vakare mus iabai pradžiugi
no. Iš vėliau gauto laiško sužinojome, 

> kiek daug turime nuoširdžių rėmėjų 
tastralijoje...Visiems nuoširdžiausia Lietuvos 
našlaičių padėka: Jūsų atminimas bus 
įamžintas našlaičių maldose.

Pilnai pritariu Jūsų pasiūlymui, 
pinigus artimiausia proga persiųsti 
per kurjerį.

Gavau laišką iš prelato P. Butkaus. 
Džiaugiamės, kad Sydnėjaus lietuvių 
"Caritas" vardu galėsime pavadinti 
vieną šeimyninį našlaičių namą. 

Linkiu Jums gausios Dievo palaimos ir 
daug velykinio džiaugsmo visiems 
mūsų bičiuliams Australijoje. Laukia
me Jūsų apsilankymo Lietuvoje. Su 

į dėkingumu Mons. V. Kazlauskas". 
I; "Vaiko tėviškės namams" aukojo:

i 100 dolerių - Sydnėjaus LKK
! draugija.
į Anksčiau šiems namams aukojusių

sąraše buvo praleista, 20 dolerių 
aukojusių, P. ir J. Kušleikų šeima. 
Aukos šiam projektui priimamos iki 
gegužės mėn. pabaigos.

LIETUVOJE
PRANEŠIMAS

Kultūros ir švietimo ministerija, 
Ryšių su tautiečiais tarnyba ir 
Mokytojų kvalifikacijos institutas 
maloniai kviečia 1992 m. liepos - 
rugpjūčio mėnesiais angliškai kalban
čius tautiečius į lietuvių kalbos 
kursus. Kursų metu mokysimės lietu
vių kalbos. Numatomi kultūriniai 
renginiai, ekskursijos po Lietuvą.

Laukiame atvykstant dešimties 
tautiečių. Mūsų kursai mokami. Vie
nam atvykstančiajam jie kainuotų 200 
dolerių.

Kursai vyks Mokytojų kvalifikacijos 
institute. Apie atvykstančius praneš
kite adresais: Kultūros ir švietimo 
ministerija, Ryšių su tautiečiais 
tarnyba, J. Basanavičiaus 5, Vilnius 
2683, Lietuva. Tel. <220 959, 613 092; 
arba Mokytojų kvalifikacijos institu
tas, Didlaukio 82, Vilnius 2057, 
Lietuva, Tel. 765 992, 779 881.

Pastaba: Gavę jūsų pageidavimus, 
kvietimą ir programą išsiųsime vėliau.

A. Antanaitis
Ryšių su tautiečiais tarnybos 

viršininkas

PADĖKA
Netekus musų tėvelio

7 • ' , ■ ■- c • ■ į,

A. + A. Jurgio Jurkūno
reiškiame nuoširdžią padėką už užuojautas artimiesiems, už gėles, šv. 
Mišias mirusiojo pagerbimui bei palydėjimą i amžinojo poilsio vietą 
balandžio 15 dieną.

Visiems širdingai dėkojame.

Aldona, Danguolė, Rimas, Gina 
ir anūkai

PADĖKA
Nuoširdžiai ačiū visiems, pareiškusiems užuojautą mums ir tuo 

palengvinusiems musų gilią širdgėlą, staiga praradus mylimą ir 
vienintelį sūnų - brolį

A. + A. Robertą Liūgą
Dėkojame prelatui P. Butkui už talką Tėvui M. Langronui gedulingų 

Mišių metu.

Vaclovas Liūgą ir šeima

A. + A. Jurgiui Jurkūnui
mirus, jo sūnui Rimantui, dukrai Danguolei, žentui Arminui ir šeimoms 
reiškiame gilią užuojautą.

Tautinių Šokių ansamblio "Sūkurio11 
veteranų grupė

A. + A. Stasei Jūragienei
mirus, klubo nariui Juozui Jūragiui nuoširdžią užuojautą reiškia

Sydnėjaus lietuvių klubo 
valdybai

A. + A. Stasei Jūragienei
iškeliavus amžinybėn, jos vyrui poetui Juozui Jūragiui ir artimiesiems 
nuoširdžiausią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

-______ Elena ir Izidorius Jonaičiai

DAR DĖL ORO PAŠTO SIUNTŲ

SPORTO NAUJIENOS

I
 Atkelta iš 6 psl.

nos olimpiadoje, geriausi žaidėjai 
palieka savo tautinę komandą ir eina 
žaisti su rusais. Jis bandys juos 
perkalbėti ir davė savaitę laiko jiems 
patiems persigalvoti.

Igor Miglinieks buvo Sovietų Sąjun
gos krepšinio komandos žaidėjas 1988 
metais Seoulo olimpiadoje, kur jie 

laimėjo aukso medalį. Vėtra buvo 
Sovietų Sąjungos rinktinės kapitonas, 
ir pernai metais buvo išrinktas 
geriausiu žaidėju Sovietų krepšinio 
lygoje. Paklausus šiuos žaidėjus, kodėl 
Jie taip daro, paaiškino, kad žaisdami 
už NVS komandą jie turi daugiau 
galimybių laimėti medalį, negu, kad 

H pasilikę Latvijos komandoje. Jie sakė, 
I kad dabar esanti demokratija ir jie 
j gali demokratiškai pasirinkti komandą 
Į kokią nori. Tačiau latvių visuomenė 
i su tuo nesutinka ir piktai rašo 

spaudoje, kad sportininkas esąs ne tik 
atletas, bet ir savo tautos pilietis, 
kuris turi reprezentuoti savo tautą. Po 
tiek daug metų atsikovojus nepriklau
somybę, sportininkai, kaip ir daugelis 
kitų, esant reikalui, turi aukotis.

Latvija, kaip ir kitos 26 Europos 
valstybės birželio 26 dieną Ispanijoje 
pradės žaisti kvalifikacines rungty
nes, ir tik 4 Europos komandos paklius 
į 12 komandų Olimpines krepšinio 
varžybas.

Keista, kad rusai, kurių Latvijoje 
yra kone trečdalis, nutarė olimpiadoje 
atstovauti Latviją, o ne Rusiją, kai 
trys tikri latviai ruošiasi atstovauti 
Rusiją - su panieka pasakė Olimpi
nio komiteto prezidentas V. Baltins. 
Lietuva gali didžiuotis savo sportinin
kais, kad nėra tokių išdavikų.

A. Laukaitis

ALB Krašto valdybos vicepirminin
kas dr. A. Stepanas kreipėsi į 
Australijos pašto įstaigas su klausimu, 
kokiais keliais eina pašto siuntos iš 
Lietuvos ir į Lietuvą? Iš Tarptautinio 
laiškų keitimosi skyriaus menedžerio 
P. Spencerlo buvo gautas atsakymas, 
kuriame aiškinama, kad:

"Laiškų keitimosi įstaiga pradėjo 
formuoti tiesioginį pašto siuntų siun
timą į Vilnių nuo 1992 metų sausio 25 
dienos - penkis kartus į savaitę.

■ 1. Oro siuntos iš ACT, NSW, Qld. ir 
NT iš centro į Vilnių siunčiamos 
sekančiai:

Pirmadienį: Sydnėjus - Bang- 
kokas - Londonas - Zurichas - 
Vilnius.

Antradieni: Sydnėjus - Bang- 
kokas - Frankfurtas - Vilnius.

Ketvirtadienį: Sydnėjus 
Bangkokas - Frankfurtas - Vilnius.

Penktadienį: Sydnėjus - Bang
kokas - Londonas - Zurichas - 
Vilnius.

Šeštadienį: Sydnėjus - Mel- 
bournas - Singapūras - Frankfurtas - 
Vilnius.

Siuntos oro paštu priimamos šiame 
centre iki 2.30 vai. ryto, siuntos 
galutinai paruošiamos išsiuntimui tos 
pačios dienos 6 vai. ryto ar sekančiu 
lėktuvu. Siuntos, siunčiamos oro paštu 
iš Vic., WA, SA, Tas., į Vilnių 
išsiunčiamos iš tarptautinių laiškų 
centro Melbourne.

2. 1992 m. vasario 17 dieną Vilniaus 
paštas buvo paklaustas apie laiškų 
siuntimo planą į Australiją, tačiau 
atsakymas iki šiol negautas. Australi
jos paštas negali kontroliuoti Lietuvos 
pašto administracijos darbo ir už ji 
neatsako.

Tarptautinio pašto grupės vadovy
bė vis tik pranešė, kad kovo 20 dienos 
data iš Vilniaus yra gautas praneši
mas, kuriame žadama visas oro pašto 
siuntas siųsti tris kartus per savaitę, 
pradedant nuo kovo 25 dienos.

Inf.
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KELIONĖS Į LIETUVA
Mes siūlome bilietus pagal vėliausias kainas. įskaitant ir 

tiesioginių skrydžių į

SPECIALIOS SEZONO VIDURIO 
RYGA - VILNIUS - TALINAS - tik

VILNIŲ.

KAINOS
nuo 2.290 dolerių.

Z

* Užsakykite keliones jau dabar, kadangi vietų yra nedaug. 
Galimi sustojimai - Singapūre ir Kopenhagoje.

* Pasikvieskite savo gimines ar draugus į Australiją - 
pas mus specialios kainos:

MASKVA - AUSTRALIJA - MASKVA - 1.780 dolerių, 
galite gauti specialią kainą, skrendant Jugoslavijos oro Unijų 

JAT lėktuvais.

* Pas mus galite gauti bilietus su kainų nuolaidomis 
visomis oro linijomis. į visas pageidaujamas vietas.

Mes rūpinamės jūsų svečių sveikatos draudimu..

Atminkite - mes taip par ruošiame oro keliones - 
ekskursijas i Europą, JAV, Kanadą, Aziją ar 

aplink pasaulį ir kt.

58
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GATEWAY TRAVEL
PTY. LTD.

48 The Boulevarde, Strathfield 2135. 
Tel. 745 3333. L.c. Nr. 2TA 000 888.

Fakso Nr. (02) 745 3237.
Darbo dienos:

nuo pirmadienio iki penktadienio 
8.45 vai. ryto iki 5.15 vai. vakaro. 
JŪSŲ AGENTAS KELIONĖSE I

LIETUVĄ IR KITUR.
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SYDNĖJAUS LIETUVIŲ-*
NAMUOSE !

16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel 708 1414 '

Klubas atidarytas
Pirmadieniais 5 v. v. -10.30 v. v. 1
Antradieniais klubas uždarytas 1
Trečiadieniais 5 v. v. -10.30 v. v. 1
Ketvirtadieniais 5 v. v. -11.00 v. v. 1
Penktadieniais 4 v. v. -12.00 v. v. 1
Šeštadieniais 12 v. p. p. - 1.00 nakties 1
Sekmadieniais 12 v. p. p. -10.00 v. v. 1

KLUBO VALGYKLA VEIKIA
Ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais 

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

SMORGASBORD
TREČIADIENIAIS nuo 6 iki 8 vai. p. p.
ŠEŠTADIENIAI nuo 1 iki 3 vai. p. p

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

Lietuvą ar pakviesti savo gimines, draugus paviešėti Australijoje.

* l VILNIŲ viena geriausių oro linijų - LUFTHANSA - ten ir atgal 
2310 aoienų.. ( šią kainą eina viena nakvynė Frakfurte.
• Iš VILNIAUS į Australiją - MASKVA - AUSTlfALUA - 1.780 

dolerių ten ir atgal, arba 950 dolerių į vieną pusę.

* GRUPINE 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 globas Algis Bučinskas. Išvykstama 
birželio 29 d., kelionės kaina 2.685 doleriai.

* SPECIALI IŠVYKA LUFTHANSOS lėktuvui 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, vlršsvorinio bagažo specialiomis kainomis, 
siuntinius paimame iš jūsų namų.

SYDNEJUJE kreipkitės į: JEAN arba BARBORĄ tel. (02) 2621144, 
75 King. St., Sydney (Seštad.: 9-12 vai.);

MELBOURNE kreipkitės į: VICKY arba LUBA tel. (03) 600 0299,
343 Little Collins St., Melbourne (šeštad.: 9-12 vai.)

EASTERN EUROPE KELIONIŲ BIURAS

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

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

Rimkui:
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FONDĄ, 
nes jo tikslas yra: skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę kultūrą, 
mokslą, švietimą, meną ir kitas lietuvių kultūrines apraiškas.
Fondą stiprinsime ir jį ugdysime, jei įvairiomis progomis jam aukosime, 
stosime jo nariais ir nepamiršime jo surašydami testamentus. 
Testamentuose reikia įrašyti tiksliai angliškąjį Fondo pavadinimą ir 
adresą:

AUSTRALIAN LITHUANIAN FOUNDATION INC.
44 - 50 Errol Street,North Melbourne, Vic. 3051

Visą korespondenciją ir aukas prašome siųsti adresu:
P. O. Box 11, North Melbourne, Vic. 3051

Australijos Lietuvių Fondo Valdyba
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