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LIETUVOS SAVAITĖS APŽVALGA
Penktadienį, balandžio 24 dieną, 

Kazių Rūdos kariniame aerodrome 
nusileido visa eilė Rusijos transporto 
lėktuvų, kurie atgabeno apie 500 
kareivių. Tai pastebėjusi, Lietuvos 
Respublikos kariuomenė uždarė visus 
kelius į Kazlų Rudos karinį aerodromą 
ir neleido rusų kariams iš jo išvykti. 0 
išvykti jie bandė visokiais būdais - 
gurguolėmis, pėsčiomis, apsirengę 
civiliniais drabužiais, bet visi jie buvo 
sulaikyti ir grąžinti atgal į aerodromą.

Reaguodamas į tokią blokadą, 
Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininkui Vytautui Lands
bergiui skambino Baltijos valstybėse 
dislokuotų karinių dalinių viršininkas 
generolas V. Mironovas. Jis pirmiausia 
užprotestavo, kad Lietuvos kariuo
menė Panevėžyje rusų kariams nelei
džia išeiti iš savo bazės. Mat jie tai 
norėjo padaryti Panevėžio garnizono 
vadui prieš tai nepranešus Lietuvos 
saugumo organams ir negavus atitin
kamo leidimo, kaip kad yra susitarta 
tarp Lietuvos Respublikos ir Rusijos 
karinių pajėgų viršininko. Generolas 
V. Mironovas įspėjo V. Landsbergį, 
kad jeigu Lietuvos kariai bandys 
ginklu sulaikyti jo kariškius, jis 
įsakysiąs savo kariams lietuviams 
atsakyti ginklu. V. Landsbergis į tai 
atsakė, kad generolui V. Mironovui 
tikriausiai rūpi ką tik į Kazlų Rūdą 
atvežtas kontingentas, ir kad Panevė
žio garnizono problema yra tik 
diversija. Jis griežtai užprotestavo 
prieš naujų karių gabenimą į Lietuvą 
ir pareikalavo, kad jie tais pačiais 
lėktuvais būtų išgabenti atgal į 
Rusiją. Tokį reikalavimą balandžio 28 
dieną V. Landsbergis telegrama 
pasiuntė ir Rusijos prezidentui B. 
Jelcinui. Telegramoje įvardinti du 
atvejai, Kazlų Rudoje ir Kėdainiuose, 
kai kariniai aerodromai yra naudojami 
naujų dalinių įvedimui į Lietuvą. V. 
Landsbergis tai pavadino provokacija, 
prilygstančia invazijai ir Rusijos 
prezidentui pareiškė griežtą protestą. 
Iki šiol į šį protestą atsakymo dar 
negauta.

Lietuvos kariuomenei užblokavus 
visus kelius iš Kazlų Rudos aerodro
mo, ten lėktuvais atgabenti kariai 
dabar malūnsparniais gabenami į kitas 
Lietuvos vietoves. Lietuvos Respubli
kos Parlamento balandžio 28 dienos 
pranešime sakoma: "Buvusios sovietų 
kariuomenės, neteisėtai esančios Lie
tuvoje, vadovybė toliau ignoruoja 
Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininko ir Krašto apsau
gos ministerijos reikalavimus nu
traukti naujų karinių dalinių įvedimą į 
Lietuvą oro keliais, o atvežtuosius 
tuojau sugrąžinti atgal. Todėl Lietu
vos Respublikos Aukščiausiosios Ta
rybos ir laikinosios gynybos vadovybės 
pirmininkas (V. Landsbergis) nurodė 
Krašto apsaugos ministerijai uždraus
ti svetimos kariuomenės malūnsparnių 
skraidymus virš Lietuvos teritorijos ir 
kartu perspėti, kad tai palies ir kitus 
nesankcionuotus karinius skraidymus 
su visa nusikaltusių asmenų atsako

mybe prieš Lietuvos Respublikos 
įstatymus".

V. Landsbergis taip pat nurodė, kad 
Panevėžio karinio garnizono viršinin
ko Kolesnikovo paaiškinimas, jog jam 
pavaldūs lėktuvai skraido su Nepri
klausomų Valstybių Sandraugos vy
riausybės leidimu, liudija vien apie 
Kolesnikovo provokaciją ir teisinį 
neraštingumą, tačiau kuris jo vis tiek 
neatleidžia nuo teisinės atsakomybės. 
Toks pasiaiškinimas neturi teisinio 
pagrindo todėl, kad NVS vyriausybė 
neegzistuoja, sovietinė kariuomenė 
Lietuvoje turi laikytis Lietuvos res
publikos, o ne NVS įstatymų ir gauti 
Respublikos vyriausybės leidimą nau
dotis jos keliais, geležinkeliais ir oro 
erdve. Jei sovietinė kariuomenė ir 
toliau ignoruos Lietuvos Respublikos 
įstatymus, Lietuva gali blokuoti 
malūnsparnių bazes, gali nutraukti 
joms elektrą, vandenį, dujas. Rašant 
šias eilutes, dar nebuvo žinoma, kokių 
konkrečiai priemonių bus imtasi prieš 
malūnsparnių bazes.

Vilniaus radijas šeštadienį, gegužės 
2 dieną, pranešė, kad Lietuvos 
Respublikos atstovas prie Jungtinių 

.Tautų Organizacijos V. Balickas 
Jungtinių Tautų Organizacijos Saugu
mo tarybai įteikė protesto notą dėl 
rusų kariuomenės vadovybės bandymo 
įvesti daugiau karių į Lietuvos 
Respublikos teritoriją, kas priešta
rauja ankstesniam Lietuvos Respubli
kos ir Rusijos susitarimui.

Apie Baltijos valstybių problemas 
su rusų kariuomene dažnai rašo ir 
pasaulio spauda. Vakarų šalių žurna
listai gana objektyviai praneša balti- 
jiečių reikalavimus Rusijai, kad ji, 
visam pasauliui pasiskelbusi, jog jau 
pradėjo išvesti savo karius iš Baltijos 
valstybių, tuo tarpu ten slapta gabena 
naujus dalinius. Rusų kariuomenė 
•pagrįstai kaltinama, kad ji Baltijos 
valstybėse užsiima kontrabandine 
veikla ir prekyba ginklais, kurie 
parduodami teroristinėms organizaci
joms.

LIETUVA PRIIMTA Į TVF IR PB

Trečiadienį, balandžio za dieną, 
Lietuvos Respublikos ministras tarp
tautiniams ekonominiams santykiams 
V. Aleškaitis Vašingtone pasirašė 
atitinkamas sutartis ir Lietuva įstojo į 
Tarptautinį valiutos fondą ir Pasaulio 
banką. Iš buvusių sovietinių respubli
kų Lietuva pirmoji buvo priimta į šias 
svarbias finansines institucijas. Po 
įstojimo dokumentų pasirašymo, mi
nistras V. Aleškaitis pareiškė, kad 
dėka Lietuvos žmonių entuziazmo ir 
pasiryžimo, Lietuva jau padarė nema
žą pažangą, atkuriant rinkos ūkį. Jis 
prašė tarptautinio valiutos fondo ir 
Pasaulio banko atstovų padėti pa
spartinti ūkio reformas Lietuvoje.

Pirmadienį, gegužės 4 dieną, į 
Lietuvą atvyksta Tarptautinio valiu
tos fondo ekspertai aptarti su 
Lietuvos vyriausybės pareigūnais ūkio 
reformos programą ir pasirašyti 
vienerių metų sutartį dėl techninės

Kovo 30 dieną iškilmingoje ceremonijoje Sydnėjaus operos rūmuose NSW 
valstijos premjeras Nick Greiner apie šimtui šių metų abiturientų, geriausiai 
baigusių vidurines mokyklas, asmeniškai įteikė specialius atžymėjimus Awards 
of Excellence. Po oficialiosios dalies vyko vaišės apdovanotiesiems 
moksleiviams ir jų artimiesiems. Geriausių abiturientų tarpe buvo ir 
lietuvaitė Rasa Venclovaitė, vidurinės mokyklos egzaminus išlaikiusi 99,6 
taškais.

Vaišes praleidusi pokalbyje su Rasa Venclovaite, populiarioji NSW valstijos 
švietimo ministrė Virginia Chadwick parodė didelį susidomėjimą Lietuva ir 
lietuvių kalbos dėstymu.

V. P.
Nuotraukoje: švietimo ministrė Virginia Chadwick MLC su Rasa 

Venclovaite.

oagalbos. Pagal Tarptautinio valiutos 
fondo taisykles, Lietuva ateityje 
kasmet galės gauti iki 95 milijonų 
dolerių paskolą. Tačiau ji taip pat 
turės mokėti nario mokestį, kurio apie 
21 milijoną dolerių reikės mokėti 
tvirta valiuta. Šiuo metu Lietuvai 
reikalinga Tarptautinio valiutos fondo 
parama, kad, prieš įvedant litus, 
galėtų sudaryti savo valiutos stabili
zacijos fondą.

UŽSIENIO VIZITAI

Balandžio 23 dieną Lietuvos Res
publikos Parlamento pirmininkas V. 
Landsbergis po trijų dienų viešnagės 
Paryžiuje, grįžo į Vilnių. Paryžiuje V. 
Landsbergis ir Prancūzijos prezi
dentas F. Mitterand pasirašė investi

cijų apsaugos sutartį, kuri turėtu 
paskatinti prancūzų biznierių inves
tavimus Lietuvoje.

Balandžio 22 dieną Sorbonos uni
versitete vykstančioje Rytų - Vakarų 
konferencijoje V. Landsbergis pasakė 
kalbą, kurioje reikalavo, kad sovietinė 
kariuomenė nedelsiant būtų išvesta iš 
Lietuvos teritorijos. Per susitikimą su 
prezidentu F. Mitterandu ir užsienio 
reikalų ministru Dumas, Vytautas 
Landsbergis aptarė Lietuvos ekono
mines problemas. Jis taip pat kalbėjosi 
ir su kitais Prancūzijos vyriausybės 
nariais ir parlamentarais.

Savo kalboje Sorbonos univesitete 
V. Landsbergis pasakė, kad Baltijos 
šalims dar tebėra realus atnaujinto
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REFERENDUMAS-
Pranešimas apie balsavimo tvarką.

Daugumai Australijos lietuvių žinoma, kad gegužės 23 dieną įvyks 
referendumas, kuriame dalyvaus ir Lietuvos Respublikos piliečio pažymėjimus 
gavusieji Australijos lietuviai. Kadangi laiko liko nedaug, pateikiu paskutines 
žinias apie numatytą balsavimo tvarką šiame dideliame kontinente. 
Pirmiausia, gal reikėtų’pasakyti, kad ir vėl Australijos lietuviai pasireiškė 
gana aktyviai. Gal dalinai taip yra todėl, kad mūsų bendruomenė gana 
vieninga. ALB Krašto valdyba per pirmininką V. Martišių glaudžiai 
bendradarbiauja su Lietuvos Respubliką Australijoje atstovaujančiu 
konsulatu. Abi įstaigos. Krašto valdyba ir konsulatas, randasi Canberroje, tad 

\ svarbesniais klausimais visada galima skubiai pasitarti.
ALB Krašto valdyba sutiko būti mandatų komisija gegužės 23 dienos 

referendume. Balsavimo tvarka numatoma sekantį:
■ į. Didesnėse Apylinkėse, kuriose yra konsulato įgaliotiniai Lietuvos 
Respublikos piliečio pažymėjimams išduoti, gegužės 23 dieną veiks balsavimo 
kortelių surinkimo punktai. .. .

2. Lietuvos Respublikos piliečio pažymėjimą turintiems asmenims bus 
išduotos balsavimo kortelės ir du skirtingo dydžio vokai. Balsavimo kortelė 
turi būti įdedama į mažesnį voką ir balsuojantis turi jį užklijuoti. Ant mažojo 
voko bus priklijuotas lapelis; kuriame įrašomas balsavusio piliečio pažymėjimo 
numeris ir ant jo balsuotojas pasirašys. Tas mažasis vokas turi būti įdėtas į 
didesnį, adresuotą Lietuvos Respublikos konsulatui Australijoje ir užlipdytas.

3. Didesnį voką balsavusieji įteiks artimiausiam balsavimo kortelių su
rinkimo punktui. Suskaičiavę vokų skaičių ir sudarę atitinkamą lydraštį, 
Lietuvos Respublikos konsulato Australijoje įgaliotiniai visus surinktus vokus 
pasiųs viena specialia siunta (Australijos pašto "Expres Courier") į Canberrą.

4. Konsulatas neatplėštus "Express Courier" maišus, ant kurių bus 
atžymėta "Balsavimo vokai", perduos mandatų komisijai, t. y., ALB Krašto 
valdybai. Mandatų komisija atidarys maišus ir didesniuosius balsavusių vokus. 
Tada patikrins ant mažesniųjų vokų užlipdytus lapelius su piliečio 
pažymėjimo numeriu ir piliečio parašu, pagal konsulato paruoštus pažymėjimo 
išdavimo sąrašus. Tada mandatų komisija nuplėš nuo tų mažųjų vokų 
balsuotojo tapatybę nurodantį lapelį ir jį sunaikins. Tik tuomet atidarys 
mažuosius vokus ir suskaičiuos balsavusių pasisakymus referendume keliamais 
klausimais. Tokiu budu balsuotojo išreikšta nuomonė bus nežinoma nei 
mandatų komisijai, nei konsulato darbuotojams.

5. Negalintieji nuvykti į balsavimo kortelių surinkimo punktą, užpildę 
balsavimo kortelę, ją įdėję į mažąjį vokelį, jį užlipdo ir pasirašo ant jo 
prilipdyto lapelio su piliečio pažymėjimo numeriu. Tuomet tą mažą vokelį 
įdeda į didesnį, kurį gegužės 23 dieną išsiunčia konsulatui. Tokiu būdu 
balsavime galės dalyvauti tautiečiai nuo Pertho iki Cairns, už tūkstančių 
kilometrų nuo Canberros.

Kadangi iki referendumo laiko labai nedaug, tad numatytą tvarką skelbiu 
galimai greičiau. Jeigu joje bus pakeitimų, apie tai skubiai bus skelbiama 
"Mūsų Pastogėje", per lietuviškas radijo valandėles ir visomis kitomis 
galimomis priemonėmis. ,Dr. A. Kabaila \

Canberra, 1992.05.04 LR garbės konsulas Australijoje

LIETUVOS SAVAITĖS APŽVALGA
sovietinio avantiūrizmo ir imperializ
mo pavojus. Tą patį jis pabrėžė ir 
pokalbiuose su Prancūzijos vadovais. 
Pastarieji žadėjo Helsinkio konferen
cijos rėmuose paremti Lietuvos pa
stangas kuo greičiau atsikratyti 
nepageidaujama sovietine kariuome
ne. Kitų aptartų klausimų tarpe buvo 
Lietuvos ir Prancūzijos ūkinio bendra
darbiavimo, techninės pagalbos ir 
specialistų apmokymo klausimai. 
Prancūzijos prezidento patarėjas Mo
rell pranešė, kad prezidentas F. 
Mitterand gegužės mėnesio viduryje 
ketina aplankyti Lietuvą ir pasirašyti

draugystės ir bendradarbiavimo su 
tartį su Lietuva.

Lietuvos užsienio reikalų ministras 
A. Saudargas praėjusią savaitę lankėsi 
Londone. Balandžio 27 dieną jis tarėsi 
su Didžiosios Britanijos užsienio 
raikalų ministru D. Hurd. Didžiosios 
Britanijos užsienio reikalų ministerija 
pranešė apie labai draugišką ministrų 
nusitikimą. Lietuvos užsienio reikalų 
•ministras A. Saudargas tai patvirtino 
ir Laisvosios Europos radijui sakė, kad 
pasitarime su Didžiosios Britanijos 
užsienio reikalų ministru jis kėlė 
sovietinės armijos išvedimo iš Lietu
vos teritorijos klausimą ir prašė

REFERENDUMAS
Lietuvos spaudoje nemažai ginčų 

dėl referendumo, kuris įvyks gegužės 
23 dieną. Tokiu būdu bus atsiklausta, 
ar Lietuvos žmonės nori, kad Lietuva 
butų prezidentinė respublika. Už 
prezidento instituciją pasisako deši
niosios grupės, nes jei vėliau įvyktų 
prezidento rinkimai, tikimasi, kad juo 
bus išrinktas Vytautas Landsbergis, 
kuris šiuo metu yra populiariausias 
politikas. Referendumo nenorėjo kai
rieji, o kai kurios kairiųjų grupės siūlo 
referendumą boikotuoti, nes kairiųjų 
sparno kandidatai (pvz., Algirdas 
Brazauskas ar kuris kitas) prezidenti
nių rinkimų turbūt nelaimėtų.

'Mūsų Pastogė" Nr.19 1992.5.11

Kadangi Lietuvoje stovintys rusų 
kariuomenės daliniai kelia daug neri
mo, dešinieji nori, kad į referendumą 
būtų įtrauktas ir antras klausimas: 
"Ar norime, kad sovietiniai kariniai 
daliniai būtų išvesti dar šiais metais". 
Teigiamas atsakymas sustiprintų Lie
tuvos reikalavimus tarptautinėje 
plotmėje, ypač artėjančioje Helsinkio 
konferencijoje. Kairieji priešinasi šio 
klausimo įtraukimui į referendumą, 
kadangi tokiu atveju jame dalyvautų 
daugiau žmonių.

Vaclovas Daunius

osl. 2 ...... . ..

DAR VIZŲ REIKALU
Pranešame, kad nuo 1992 m. gegužės 15 dienos, 24 vai. panaikinamas 

lengvatinis įvažiavimas į Lietuvos Respubliką, išduodant įvažiavimo vizas 
pasienio kontrolės postuose, tų valstybių piliečiams ar pastoviems 
gyventojams, kuriuose yra Lietuvos Respublikos Atstovybės su veikiančiais 
Konsuliniais skyriais, jei su tomis valstybėmis nustatyta vizinio įvažiavimo 
tvarka. Asmenys, atvykę be įvažiavimo vizų, bus išsiunčiami. Pasienio 
kontrolės postuose įvažiavimo vizas galės gauti tik atvykę su pranešimu apie 
artimųjų mirtį ir tų valstybių piliečiai ar pastovūs gyventojai, kuriose nėra 
Lietuvos Respublikos Atstovybių. Prašome apie tai informuoti atitinkamų 
valstybių masinės informacijos priemones ir reikalingas institucijas.
P. S. įvažiavimo vizos .gali būti duotos ir pateikus reikalingus dokumentus 
paŠtU. ... n ..

L. Kučinskas .
LR užsienio reikalų ministerijos - , r 

Konsulinio departamento direktorius
■ '■ - .........y ..................... • •-•■<■• -

$ $ e
Vizų išdavimo tvarka Australijoje jau gana plačiai žinoma. Jps išduodamos r 

90 dienų laikui. Lietuvoje šias vizas galima pratęsti ir ilgesniam laikui. 
Primename, kad Lietuvos Respublikos konsulato adresas:

Consulate of Lithuania
26 Jalanga Cres., Aranda,
ACT 2614.
Čekius prašome rašyti "Consulate of Lithuania" vardu. Dar vis gauname 

vizų prašymus "Representative of Lithuania" vardu - jie nebetinka, 
kadangi jau nuo pernai metų spalio 30 dienos Australijoje veikia oficialiai 
Australijos pripažintas Lietuvos Respublikos konsulatas.

Šia proga reikia taip pat pasidžiaugti, kad Lietuvos Respublikos pilietybės 
pažymėjimų išdavimas, talkininkaujant įgaliotiems Apylinkių valdybų 
pirmininkams, vyksta gana sklandžiai, greitai ir sėkmingai. Reikia pabrėžti , 
kad turintieji Lietuvos Respublikos piliečio pažymėjimą galės dalyvauti 
Lietuvos referendumų balsavimuose. Jie, kaip Lietuvos Respublikos piliečiai, 
galės naudotis ir kai kuriomis kitomis teisėmis, kaip pavyzdžiui, į Lietuvą 
įvažiuoti be vizų.

Noriu padėkoti visiems talkininkams, išduodant piliečio pažymėjimus, 
įskaitant ir visus asmenis, kurie padėjo pagarsinti malonią naujieną, kad daug 
kas iš mūsų gali gauti piliečio pažymėjimą, nes jiems atstatyta Lietuvos 
Respublikos pilietybė.

Dr. Algis Kabaila
Lietuvos Respublikos garbės konsulas

Australijoje

Didžiosios Britanijos paramos šiuo 
reikalu tarptautiniuose forumuose.

Tomis pačiomis dienomis Londone 
lankėsi, ir Lietuvos krašto apsaugos 
ministras A. Butkevičius. Ministras 
susitiko su Didžiosios Britanijos 
gynybos ministru ir aptarė Lietuvos 
kariuomenės formavimo bei apginkla
vimo klausimus. Balandžio 25 - 26 
dienomis abu Lietuvos Respublikos 
ministrai dalyvavo krikščioniškos pa
kraipos konferencijoje, sušauktoje 
aptarti politines ir socialines proble
mas postkomunistiniame pasaulyje.. 
Konferencija vyko karališkoje Vin- 
dzoro pilyje.

NAUJAS NST DIREKTORIUS

Gajauskas buvo paskirtas šios tarny
bos generaliniu direktorium kaip tik ir 
įpareigoja naują direktorių iki gegu
žės 25 dienos Vyriausybei pateikti 
Nacionalinio saugumo tarybos įstatų 
projektą, sudaryti bei pristatyti 
tvirtinimui komisiją darbuotojų į šią 
tarnybą tinkamumui nagrinėti ir 
pasiūlyti savo pavaduotojus. B. Ga
jauskas dar nėra gerai susipažinęs su 
padėtimi naujoje tarnyboje ir nežino, 
kaip iki šiol vyko perorganizavimas iš 
valstybės saugumo departamento.

RUS DU REFERENDUMAI

Praėjusią savaitę, svarstant pasiū
lymą apie referendumo dėl prezidento

Lietuvos Respublikos ministro pir
mininko potvarkiu, Nacionalinės sau
gumo tarnybos (NST) generaliniu 
direktorium paskirtas Aukščiausiosios 
tarybos deputatas ir komisijos KGB 
veiklai tirti pirmininkas Balys Gajaus
kas. Iki šio paskyrimo Nacionalinio 
saugumo tarybos viršininku laikinai 
dirbo premjero pavaduotojas Z. Vaiš
vila.

Interviu Laisvosios Europos radijui

institucijos, pridėti dar klausimą apie 
greitą sovietinės kariuomenės išvedi
mą iš Lietuvos, Aukščiausioji Taryba 
didele dauguma (52 už, 12 prieš) 
nutarė abu klausimus statyti gegužės 
23 dieną įvyksiančiame referendume. 
Po šio balsavimo, centro frakcija 
pareikalavo, kad šis nutarimas būtų 
perbalsuotas didžiajame kvorume, 
kadangi paged Aukščiausiosios Tary
bos reglamentą tai turi būti daroma,

metu, B. Gajauskas pasakė, kad viena 
iš svarbiausių sėkmingo jo darbo 
sąlygų yra visuomenės pasitikėjimas 
Nacionalinio saugumo taryba. Jis taip 
pat sakė, kad jam nebuvo netikėtas šis 
paskyrimas, nes apie tai buvo kalbama 
jau seniai. Anot jo, anksčiau buvęs 
Valstybės saugumo departamentas jau 
paleistas, o iš jo sukurtą NST reikia 
pertvarkyti. Potvarkis, kuriuo B.

jei pakankamas skaičius deputatų to 
reikalauja. Tai paskelbus, į pirmadie
nio posėdį, balandžio 27. dieną, 
susirinko daugiau, kaip reikalingi du 
trečdaliai Aukščiausiosios Tarybos 
deputatų ir anksčiau priimtas nutari
mas buvo atmestas 6 balsų dauguma 
(58:52). Šiame posėdyje buvo nutarta

Nukelta į 3 psl.
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RITA DAPKUTE
Tęsinys iš N r. 18'

Po šio vizito Rita Dapkutė nukelia
vo pas Mečį Laurinkų, kuris anuomet 
buvo ką tik įsikūrusio Valstybės 
Saugumo departamento generaliniu 
direktoriumi. Su juo tarėsi, kaip 
atsakyti į patelktus klausimus, kad 
atsakymai nepakenktų, o padėtų 
Lietuvai. Pats Saugumo departamen
tas buvo suinteresuotas Ritos tolesniu 
"bendradarbiavimu".- Kodėl nemėgi
nusi dar kartą kreiptis į FTB? Jos 
nuomone, Lietuvoje jau buvo paskelb
ta nepriklausomybė, įkurta valstybės 
saugumo struktūra, todėl Jungtinės 
Valstijos tuo metu buvo niekuo dėtos. 
O ir ji pati 1990 - ųjų gegužės mėnesį 
priėmė Lietuvos pilietybę, tad galimas 
kreipimasis į JAV kontržvalgybos 
institucijas būtų buvęs panašus į 
"vandenį ant svetimo malūno".

"Šį kartą jie klausinėdavo apie 
naujos Lietuvos valdžios, partijų 
tarpusavio santykius. Pavyzdžiui: ko
kie Parlamento ir Vyriausybės santy
kiai? Atsakymą galėjai surasti bet 
kuriame Lietuvos laikraštyje. Tiesa, 
klausdavo apie Sąjūdžio pradėtus 
registruoti savanorius, kur laikomi jų 
sąrašai; apie Parlamento apsaugos 
skyrių ir Krašto apsaugą. Maždaug po 
trijų ar keturių pokalbių, 1990 - jų 
rudenį, saugumietis paskambino, pa
sakė, kad užeis po savaitės, tačiau 
neužėjo. Dingo, kaip į vandenį. 
Manau, kad jis nejautė jokio poreikio 
darbui. Nebuvo naivus, kad po kovo 11 
- osios mane galima būtų užverbuoti, 
žinant mano veikią. įtariu, kad jiems 
reikėjo "kažką" veikti, gal prieš 
Maskvą atsiskaityti, gal parodyti, kad 
dirba, nežinau... Taip tas mano 
"bendradarbiavimas su KGB" ir 

: baigėsi. -=•
Tačiau liko prisiminimai. Pagaliau 

gandai visuomenėj, kuri vis labiau 
atsisako priimti su sovietiniu KGB 
susijusias istorijas kaip naivų detek
tyvą. Galbūt labiau žmonėms priimtini 
vulgarizuoti šios problemos produk
tai? R. Dapkutę Lietuvoje sklandę

gandai taip pat pasiekė. Galbūt dėl 
šios priežasties ji, mums pasiūlius, 
sutiko pasikalbėti, nors ir jausdama 
apie ką šnekėsime. O ką ji galvoja 
apskritai apie KGB, jo buvusius 
bendradarbius, darbuotojus, agentus, 
kaip visuomenė turėtų pasielgti su 
tais žmonėmis, paklausėme.

"Galiu pasakyti tik viena. Daugelio 
Amerikos ir Europos politikų nuomo
nė, kurią teko girdėti yra ląbai panaši 
- visus KGB archyvus reikia arba 
sudeginti, arba užkonservuoti kokiam 
šimtmečiui. Lietuvos žmonėms toks 
pasiūlymas gali nuskambėti kaip ban
dymas paslėpti tragišką praeitį, jos 
kaltininkus. Ir mano instinktas saky
tų, kad būtina pagauti kiekvieną 
šunsnukį ir jam duoti, kas priklauso. Ir 
vis dėlto esmė ne ta. Niekada 
neįmanoma atskleisti visų kaltųjų. Gi 
į kaltų dalį visada paklius niekuo dėti 
žmonės. Visuomenė negali leisti sau 
tokios prabangos. Pagalvokime, gal ta 
kaltųjų medžioklė, atstumianti nuo 
reikšmingų darbų, ir yra vienas iš 
KGB tikslų? Ar mes turime dėl jos 
paaukoti musų ekonomiką, santykius 
su V akarais, kurie ir šiaip nėra 
idealus? Mūsų žmonės po penkių 
dešimčių sovietmečio yra įsiaudrinę, o 
tokių dalykų negalima spręsti "karš-T

tai". Juo labiau, kad neturime jokių 8 
kriminalinio proceso kriterijų. Prak- 8 
tiškumas ir gėris valstybei kartais 8 
prieštarauja pripažintai moralei ir | 
dorovei. Tai paradoksas, tačiau..." s

Valstybinėje tarnyboje Rita nedir- | 1 
bane dėl tų priežasčių, kurias čia g 
minime. į Ameriką aplankyti tėvų g 
būtų vienaip ar kitaip važiavusi - vis g 
dėlto gimtinėje nebuvus du metus. O g 
dirbti amžinai Parlamente niekada g 
neplanavo, tačiau laukė, 1

TRUMPAI 
IŠ VISUR
Nusileisdama Graikijos spaudimui, 

Europos bendruomenė nutarė pripa
žinti nuo Jugoslavijos atsiskiriančios 
Makedonijos respublikos nepriklauso- 

n7pIanaw.''uClau'la^'ė.“ko”rteM 8 tik tada- kai Si Parinks sau kitą 
nurims. Lietuvą draskiusios išorinės 8 *
krizės.

"Šiandien Parlamento informacinė- Tadžikistane visą savaitę vyko
se tarnybose vykstą daug lauktų S
nokvMn Juos turėk, nrudėtl „...ta. S clos komunistų partijos uždarymo Ir 

g komunistų nušalinimo nuo pagrindinių 
g postų. Tadžikistano prezidentas ko- 
1 munistas Rachmon Nabijevas grąsina 
g demonstrantus išvaikysiąs griežtomis 
- priemonėmis. „

pokyčių. Juos turėjo pradėti naujas 
žmogus, kuris nori tuo darbu pasiekti 
karjerą. Savo karjerą, kokia ji būtų ar 
bus, faktiškai jau penkti metai 
atidedu. Norėčiau dar ir įgyvendinti 
savo 1986 - ųjų metų stažuotės g - 
tikslą: išversti šiek tiek lietuviškos 8 
literatūros į anglų kalbą.

Rita mano, kad čia ji atras darbo. Ji 
jau nebeturi iliuzijų apie gyvenimą 
"pusą metų Amerikoje, pusę - 
Lietuvoje". Sakosi tvirtai įleidusi 
šaknis čia. Bet dabar daugiau galvos 
apie save. Galbūt mėgins įrodyti savo 
darbu, kad galima dirbti geriau, nei 
mes dabar. Padėk Dieve... Darbo 
visiems užteks.

("Mažoji Lietuva" Nr. 11)

JAUNIMO PREMIJA S. TAŠKŪNUI

Atsistatydino ilgametis Vokietijos 
g užsienio reikalų ministras Hans - 

Dietrich Gęnscheris. Ministro portfe
lis atiteko jo paties atstovautos 
mažos, bet įtakingos laisvųjų demo
kratų partijos parinktam Klaus Kon- 
kel.

S

8

8 
s 
s
8

LIETUVOS SAVAITĖS APŽVALGA
Atkelta iš 2 psl.
Kariuomenės išvedimo klausimą šiais 
metais spręsti atskiru referendumu 
birželio 14 dieną. Papildomos išlaidos, 
rengiant du atskirus referendumus, 
sudarys 8 milijonus.

Antrojo referendumo dėl kariuome
nės išvedimo dar šiais metais reikala
vo 71 deputatas, iš kurių 69 norėjo, 
kad tai įvyktų gegužės 23 dieną. 
Tačiau pagal Parlamento reglamentą, 
balsavime negali dalyvauti ministrai ir 
todėl antrojo referendumo datą nulė
mė Parlamento mažuma. Iš viso prieš 
klausimo, ar reikia sovietų kariuome
nę išvesti dar šiais metais, statymą 
balsavo tik vienas deputatas - 
Egidijus Klumbys.

Karaliaučiaus krašto lietuviai ruo
šiasi referendumams. Manoma, kad iki 
gegužės 23 dienos Lietuvos Respubli
kos pilietybę bus gavę virš 500 ten 
gyvenančių lietuvių. Vilniuje gauto
mis žiniomis, Lietuvos Respublikos 
piliečio pažymėjimų išdavimas sklan
džiausiai vyksta Australijoje ir Kana
doje, lėčiausiai JAV. Savo gegužės 1 
dienos raporte iš Vilniaus, G. Žem
kalnis taip pat pranešė, kad 1941 
metais iš Lietuvos į Vokietiją išvykę 
lietuvių kilmės asmenys pagal Lietu
vos pilietybės įstatymą nėra laikomi 
repatriantais ir Lietuvos pilietybę gali 
atstatyti taip, kaip ir kiti lietuviai 
išeiviai.

Jurgis Rūbas

1977 metų balandžio 17 dieną po 
sunkios vėžio ligos mirė didžiųjų 
visuomenininkų ir stambių aukotojų 
lietuviškiems reikalams Irenos ir dr. 
Leono Kriaučeliūnų sūnus Eugenijus 
Kriaučeliūnas. Nežiūrint milžiniškų 
mylimų tėvelių pastangų, medicina 
buvo bejėgė išgelbėti Eugenijaus 
gyvybę ir jis, palikęs mylimus tėvelius 
ir dvi sesutes, vos pražydęs gyveni
mui, išėjo amžinybėn.

A.a. Eugenijus buvo veiklus lietu
viškose organizacijose, sekė savo 
tėvelių pėdomis, ruošėsi įsisijungti į 
plačią lietuvišką veiklą. Deja, Vieš
paties planai lėmė kitą lemtį - 
skausme ir liūdesyje liko jį be galo 
mylėję tėveliai Irena ir dr. Leonas 
Kriaučeliūnai, sesutės Vida su Jolita.

Netekę mylimo sūnaus, Kriaučeliū
nai jo šviesų atminimą įamžino visos 
šeimos vardu ir 1977 metais įsteigė 
Eugenijaus Kriaučeliūno jaunimo pre
miją, kuri skiriama jaunuoliui, pasižy
mėjusiam lietuviškoje veikloje. Tūks
tančio dolerių kasmetinė premija bus 
skiriama ir tada, kai mirs tėveliai, tai 
tęs dukrų šeimos.

Kur berasi šviesenį tėviškos meilės 
pavyzdį, įamžinusį mylimą šeimos narį 
premijos formoje. Tai gyvas pamink
las, kurį daugelį metų minės lietuviš
koji išeivija ir jaunimas.

Ireną ir dr. Leoną Kriaučeliūnus bei 
dukras lietuviškoji visuomenė plačiai 
pažįsta. Tai nuostabiai didelės ener
gijos visuomenininkai, stambus fondų, 
organizacijų rėmėjai ir iš savo šeimos 
išteklių, esą, lietuviškiems reikalams 
jau paaukoję virš pusės milijono 
dolerių.

Eugenijaus Kriaučeliuno jaunimo 
premija, šiais metais jau penkioliktoji, 
buvo paskirta labai veikliam jaunuo
liui, dvidešimt vienerių amžiaus 
studentui Simui Taškūnui iš Tasmani
jos. Simą premijai rekomendavo A LB 
Hobarto apylinkės valdyba. Reko
mendaciniuose raštuose rašoma: "Ho
barto lietuvių bendruomenės vardu 
siūlome, kad 1991 metų Eugenijaus 
Kriaučeliūno jaunimo premija butų 
paskirta Simui Taškūnui, Tasmanijos 
universiteto Lietuvos studijų sambū
rio pirmininkui.

Unijoms reikalaujant 9,5 procento 
dydžio algų padidinimo, vakarinėje 
Vokietijos dalyje vis labiau plečiasi 

g streikai. Vokietijos vyriausybė tvirti- 
g na neišgalinti įvykdyti unijų reikala- 
8 vimų, kadangi reikalingos lėšos su- 
8 griauto Rytų Vokietijos ūkio atstaty- 
8 muk Vyriausybė siūlo tik 4,5 procentųSimas yra 21 metų amžiaus, teisės

ir komercijos trečio kurso studentas? dydžio algų padidinimą. 
Tasmanijos universitete. Nuo 1989 m.S 
jis vadovauja-Tasmanijos universitetog 
Lietuviškų studijų sambūriui, kuris g 
yra vienintelis universiteto rėmuose g 
veikiąs Lietuvos studijų židinys ne tik 8 
Australijoje, bet ir visame Pietiniame8 
žemės pusrutulyje. . 8

Minint prieš 50 metų įvykusi Koralų 
juros mūšį, išgelbėjusį Australiją nuo 
galimos japonų invazijos, JAV karo 
laivai aplankė visą eilę Australijos 
uostų.

s

s

5

Irena ir Leonas Kriaučeliunal.

8
8

—-------- — g
Simui Taškunui pirmininkaujant, g 

Sambūris pasiekė ypatingai daug 1991 
metų bėgyje. Suruošė paskaitų seriją 
apie Lietuvą Tasmanijos universiteto 
studentams. Paskaitininkų tarpe buvo 
ekonomikos dekanas Felmingham, is
torijos profesorius Rose,tarptautinės 
teisės specialistas iš Ghanos dr. Blay 
ir kiti.

Pakviesta įtakingų kalbėtojų iš 
"Moscow News" - redaktoriaus pade- g 
jėjas Kobakovas iš Maskvos, Vitalij 
Vitaljev iš Melbourne. Svečiai kalbėjo 
studentams ir australams. Buvo pada
rytas didelis įspūdis, kai "tikri" rusai 
ėmėsi ginti Lietuvos bylą.

Talkininkaujant Tasmanijos univer
siteto bibliotekai, išsiuntė 400 kg 
knygų auką Vytauto Didžiojo univer
sitetui Kaune.

Išleido ir išplatino tris knygas apie 
Lietuvą anglų kalba. Knygos įgijo 
nemažą prestižą, kadangi joms įvadus 
parašė Australijos ministras pirminin
kas, Tasmanijos premjeras M. Field ir 
žaliųjų vadas dr. Brown.

Tasmanijos universitete buvo už
baigtas pirmas mokslinis darbas apie 
Lietuvą. Amanda Banks -
gryna australe, be lašo lietuviško 
kraujo, už savo diplominį darbą gavo

5
8
8
8
8

S

Vien iš baltųjų sudaryta prisieku
siųjų komisija Kalifornijos teisme 
išteisino keturis baltuosius policinin
kus, žiauriai sumušusius areštuotą 
juodaodį, nors visame pasaulyje buvo 
rodytas videofilmas, įrodantis polici
ninkų kaltę. Tuo po teismo sprendimo 
prasid.ėjo tris dienas trukusios rasinės 
riaušės Los Angeles mieste, vėliau 
išsiplėtusios ir į kitus JAV miestus. 
Riaušės buvo sustabdytos tik prezi
dentui G. Bushui pasiuntus kariuome
nę. Šių įvykių metu žuvo virš 40 
žmonių, virš 1000 sužeista ir daug 
tūkstančių suimta už plėšimus ir 
padeginėjimą, ko pasėkoje sudegė 
Ištisi Los Angeles miesto kvartalai.

Afganistano sostinėje Kabule įsikū
rusi nauja musulmonų vyriausybė 
paskelbė plačią amnestiją buvusio 
komunistinio režimo šalininkams. Vis 
dar vyksta kovos prieš 
Hekmatyar vadovaujamą 
frakciją, nepripažįstančią 
mudžahidyn vyriausybės.

Gulbeddin 
sukilėlių 
naujosios

Kabule pagrobtas ir nužudytas' 
komunistinėje Afganistano vyriausy
bėje buvęs vyriausias teisėjas. Jo 
ypatingai nekentė mudžahidyn sukilė
liai.

Nuolat besitęsiančiose kovose, Ju
goslavijos kariuomenė apnaikino Bos
nijos sostinės Sarajevo centrą. Kurį 
laiką jie taip pat laikė areštavę patį 
Bosnijos prezidentą Alija Izbetgovi- 
čių, sulaikytą grįžtant iš Taikos 
derybų, vykusių Lisabonoje.

patį aukščiausią laipsnį: First Class. 
Honours. Šiame reikale taip pat 
nemažai nusipelnė Sambūris, teikęs 
autorei medžiagą, daręs vertimus ir 
visokiais būdais skatinęs.

Nukelta į 4 psl.
Mūsų Pastogė" Nr.19 1992.5.11 psl. 3
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BENDRUOMENĖS DARBŲ BARUOSE
SYDNĖJAUS PADANGĖJE

MOTINOS DIENA SYDNĖJUJE

Pagal lietuviškas tradicijas, Sydnė- 
jaus apylinkės valdyba stengėsi atgai
vinti Motinos dienos minėjimą pirmą 
gegužės mėnesio sekmadienį.

Gegužės trečiąją į Sydnėjaus lietu
vių namus rinkosi gausi publika. Salėje 
lr scenoje matėsi gražios dekoracijos, 
paruoštas Savaitgalio mokyklos tėvų 
komiteto.

Sydnėjaus jaunimas Motinos dienos minėjime. Nuotrauka A. Kramiliaus

Minėjimą atidarė iškiliausia mūsų 
šių metų abiturientė Rasa Vanclovai- 
tė. Savo gražiu ir jaudinančiu žodžiu 
mūsų mamytėms ji linkėjo sveikatos, 
stiprybės.

JAUNIMO PREMIJA S. TAŠKŪNUI
Atkelta iš 3 pasi.

Atkreipiame dėmesį, kad Simas 
dirbo ir tiek daug pasiekė sunkiose 
sąlygose. Tasmanijos sala yra bene 
toliausias žemės kampelis nuo Lietu
vos. Musų lietuviškoji bendruomenė 
nedidelė, o ir ta pamažu tirpsta. 
Tasmanijos universitete iš viso yra 
tiktai keletas lietuvių studentų, o 
Sambūriui, kad gauti vadovybės pri
pažinimą, turi priklausyti mažiausiai 
20 studentų. Taigi vien tik organizuo
ti ir išlaikyti tokią grupę iš nelietuvių 
studentų buvo milžiniškas uždavinys.

Simas dirbo be atlyginimo. Sambūris 
iš viso neturi apmokamų tarnautojų, 
visa veikla remiasi savanorišku pa
grindu.

Be Sambūrio pasiekimų, Simas 
Taškūnas taip pat atstovavo lietuvius 
ir kitose veiklos srityse: 1991 m. 
rugsėjo mėn. jis dalyvavo "Associa
tion for the Advancement of Baltic 
Studies'* Melbourno universitete, kon
ferencijoje; skaitė paskaitą apie 
Lietuvos studijų organizavimą Aus
tralijoje; rašė- Australijos ministrui 
pirmininkui, prašydamas, kad Austra
lija pripažintų Lietuvos nepriklauso
mybę. Reagavo į Lietuvą liečiančius 
straipsnius Australijos spaudoje. Žai
dė krepšinį Tasmanijos "Perkūno" 
jaunių komandoje.

Premijos kandidatas Simas Taškū
nas tylus, tačiau labai darbštus, dirba 
nesireklamuodamas, bet dirba darbus 
labai svarbius lietuviams ir Lietuvai".

Eugenijaus Kriaučeliūno jaunimo 
premijai skirti komisija - PLJS 
pirmininkas Paulius Mickus, JAV JS 
pirmininkė Sigutė Šnipaitė, JAV LB 
Švietimo tarybos pirmininkė Regina 
"Mūsų Pastogė" Nr.19 1992.5.11

Susirinkusieji tą dieną su dideliu 
susidomėjimu laukė jaunos paskai- 
tininkės, viešnios iš Lietuvos Giedrės 
Budienės paskaitos, ir nebuvo apvilti. 
Kiekvienas jaunos mamos iš Vilniaus 
žodis, skambus, gražus ir geras, kaip 
pati jautriausia muzika strigo į mūsų 
širdis. Po paskaitos ne vienas išreiškė 
mintį, kad telieka tik tikėtis Giedrės

Budienės paskaitą perskaityti ir 
spaudoje.

Motinos dienos programą tą sekma
dienį Sydnėjuje atliko Savaitgalio 
mokyklos mokinukai ir jaunimo an-

Kučienė ir Kriaučeliunų šeimos at
stovės Irena Kriaučeiiunienė ir Vida 
Jonušienė, - įvertinusi našią Simo 
Taškuno veiklą, 1991 metų Eugenijaus 
Kriaučeliuno vardo premiją paskyrė 
šiam darbščiam Australijos lietuvių 
jaunuoliui.

Kaip minėjau, premija įsteigta 1977 
metais. Taigi šioji buvo jau penkiolik
toji. iki šiol premijos buvo paskirtos: 
Viktorui Nakui iš Vašingtono DC; 
Gabijai Juozapavičiūtei - Petrauskie
nei iš Toronto, Kanada; Joanai 
Kuraitei - Lasienei iš Hamiltono, 
Kanada; Jūratei ir Rimantui Stirb- 
liams iš Filadelfijos, JAV; Vidui 
Puodžiūnui iš Anglijos; Gintei Damu- 
šytei iš Niujorko, JAV; Algirdui 
Kuliukui iš Anglijos, Tadui Gintautui 
Dabšiui iš Los Angeles, JAV; Andriui 
Vaitiekūnui iš Australijos, Pauliui 
Klimui iš Niujorko, JAV; Adrianai 
Rastauskaitei iš Argentinos, Tomui 
Nenortui iš W. Hartford, JAV ir Simui 
Taškūnui iš Hobarto, Tasmanija, 
Australija.

Iš šios nedidelės apžvalgos susida
rysime vaizdą, kiek jau buvo surasta ir 
įvertinta premijomis lietuviškoje 
veikloje aktyviai besireiškiančių jau
nuolių iš viso pasaulio.

Už visa tai nuoširdžiausia padėka 
priklauso a.a. Eugenijaus tėveliams 
Irenai ir dr. Leonui Kriaučeliunams, 
kuriems rūpi lietuviškasis jaunimas, jo 
veikla išeivijos lietuviams ir Lietuvai.

Tad ar daug turime tokių Kriauče- 
liūnų?

Išeivijos lietuvių jaunimas ilgai 
minės premijos įsteigėjus Ireną ir dr. 
Leoną Kriaučeliunus ir jų mylimą 
sūnų a.a. Eugenijų.

Jurgis Janušaitis 
psl. 4_ 

samblis, vadovaujamas Justino An- 
kaus. Mokyklai sumaniai vadovauja 
neseniai iš Lietuvos atvykusi mokyto
ja Jadvyga Masiokienė, o programos 
pranešėja buvo Rasa Venclovaitė. 
Mūsų visada laukiamas ir mėgiamas 
Antanas Šarkauskas skaitė Sibiro 
tremtinio Vinco Korsako eiles, kurio
se aprašomi praeiti Sibiro Golgotos 
keliai. Eilių autorius po Stalino 
mirties, palūžusia sveikata, grįžo į 
Lietuvą ir gyvena Lukšiuose, Šakių 
rajone. Po Antano, eiles Motinai 
deklamavo Daina Šliterytė. Aistis 
Bieri perskaitė savo kūrybos eilėraštį 
"Mamai". Justinas Ankus, kuris be 
dirigento darbo "Dainos" chore, 
jaunimo ansamblyje, randa laiko ir 
muzikavimui - minėjime pianinu atliko 
Bethoveno "Preliudą".

Pabaigoje išstojo jaunimo ansamb
lis. Jam vadovavo Justinas Ankus. 
Ansamblis atliko visą pynę lietuviškų 
dainų ir deklamavo eiles. Esantys 
salėje su didžiuliu pasigėrėjimu ir 
pasididžiavimu klausėsi mūsų jaunimo, 
ir ne vienam kilo mintis, kas galėjo 
sakyti, kad mūsų jaunimas nemėgsta 
lietuviškų dainų. Paskutinę dainą 
"Gražiausios spalvos" ansamblis dai
navo, pritariant klausytojams. Šią 
dainą publika prašė ir pakartoti.

„KAS BERNELIO SUMISLYTA..."
Lietuvai atgavus nepriklausomybę, 

vėl ima gausėti lietuvių kilmės jaunų 
žmonių vestuvės. Šeštadienį, gegužės 
2 dieną, Sydnėjuje įvyko šaunios 
Vytauto Lėverio ir Jūratės Aurelijos 
Mieldažytės, iš Melbourno, vestuvės.

Jaunoji Jūratė,visą savo gyvenimą 
gyvenusi tik Melbourne, persikėlė 
kartą į Sydnėjų. Netruko ji čia sutikti 
Vytautą Lėverį, besidairantį į gražias 
lietuvaites. Ir užsidegė meilės žiburė
lis. O vieną gražią dieną Mieldažių 
bute, Melbourne, suskambo telefonas. 
Atsiliepus, pasigirdo Jūratės balsas: 
"Ruoškitės, brangieji, į vestuves!" 
Tėveliams tai buvo tikrai maloni 
staigmena - į jų šeimą jau antras 
žentas lietuvis ateina. Jeigu tai ne 
kievieno lietuvio didžiausia svajonė, 
kiekvienos manos tikrai. Jūratė turi 
dvynę seserį Onutę, o Vytautas - 
dvynį brolį Romą.

Švento Joachimo bažnyčioje, Lid- 
combe, griaudžia vargonai, kuriais 
groja Justinas Ankus, prie altoriaus 
nekantriai laukia jaunasis Vytautas su 
pabroliais broliu Romu ir Terry 
Bodnarak. Jaunoji Jūratė, pusę valan
dos pavėlavusi, žengia, lydima tėvelio 
Kazimiero Mieldažio ir jaunučių. 
Monikos Don su Boyd Martin, Karolis 
Vaitiekūnas, Margaret Willis ir Rūtos 
Kemežytės. Prie altoriaus juos pasi
tinka prelatas P. Butkus ir kun. P. 
Martūzas. Pasigirsta tradicinė "Veni 
Creatur", gieda Antanas Kramilius, 
ilgametis Lėverių ir Mieldažių bičiu
lis. Jis atlieka solo ir kitas mišių 
giesmes.

Jungtuvių ceremonijai pasibaigus, 
vestuvinis pulkas nuvyko į Lietuvių 
namus, kur juos, pagal lietuviškas 
tradicijas, pasitiko tėveliai, Onutė 
Lėverienė ir Kazimieras Mieldažys. 
Prie Lietuvių namų valgyklos vedėjos 
G. Kasperaitienės puikiai paruoštų 
stalų prelatas P. Butkus palaimino 
jaunuosius ir vaišių stalus.

Vestuvinę puotą vedė Antanas 
Kramilius ir Juozas Vaitiekūnas, 
angliškai - Tery Bodnarak. Lėverių 
šeimos linkėjimus perdavė mama 
Onutė Lėverienė, prie šiltų žodžių 
pridėdama dar ir 4000 dolerių čekį. K. 
Mieldažys apgailestavo Sydnėjuje 

Telieka tik pasveikinti mūsų jaunimą, 
per toki trumpą laiką padariusį 
milžinišką pažangą. Linkime jiems dar 
daug lietuviška daina skambančių 
metų.

Minėjimui pasibaigus, Apylinkės 
valdybos vardu A. Kramilius padėkojo 
programos dalyviams, minėjimo metu 
surinktas aukas Savaitgalio mokyklai 
įteikė mokyklos vedėjai Jadvygai 
Masiokienei, dovanėles viešniai iš 
Lietuvos Giedrei Budienei ir jaunimo 
ansamblio vadovui Justinui Ankui.

Šis gražus Motinos dienos minėjimas 
taip gražiai praėjo mūsų jaunimo 
dėka, kurie su meile ir pasišventimu 
atėjo į pagalbą Apylinkės valdybai. 
Dėkojame visiems apsilankiusiems ir 
parėmusiems mūsų jaunimo pastangas.

kor.
»*»

Sydnėjaus lietuvių namuose gegu
žės 2 dieną buvo nuotaikingai 
atšvęstas aštuoniasdešimt šeštasis 
Eugenijos Bliokienės gimtadienis. So- 
lenizantė anksčiau buvo aktyvi lietu
viškoje veikloje, o ir šiuo metu neretai 
ją galima matyti lietuviškuose rengi
niuose.

Pobūvyje dalyvavo gražus būrys 
Bliokų - Vingilių - Hammell giminių 
ir draugų. Solenizantei visa eilė 
dalyvavusių, anūkai ir proanūkiai, 
palinkėjo daug gražių linkėjimų.

Ilgiausių metų, p. Eugenijai!
B. Ž.

praradęs dukrą, o tuo pačiu pasi
džiaugė žentu gavęs lietuvį. Padėkojo 
A. Kramiliui, kuris atsisakė apmokėto 
bilieto į Tautos fondo suvažiavimą 
Čikagoje.

Prelatas P. Butkus naujai jaunai 
šeimai oficialiai įteikė sutuoktuvių 
dokumentus ir šv. Kazimiero medalį. 
Jaunuosius sveikino ALFAS pirminin
kas Antanas Laukaitis - jaunasis nuo 
jaunų dienų yra aktyvus sporto klubo 
"Kovo" narys.

Vytautas lietuviškai ir angliškai 
padėkojo tėveliams už gražią ir gerą 
žmoną, savo mamai už globą ir gausias 
dovatias bei linkėjimus. Po tradicinio 
raguolio prapjovimo ir jaunųjų valso, 
jaunieji atsisveikino su svečiais ir 
tėveliais. Jie išvyko į povestuvinę 
kelionę į Havajus ir Los Angeles. 
Daug laimės ir saulėtų dienų šiai 
jaunai lietuviškai šeimai.

Vestuvėse iš Melbourno dalyvavo 
apie pusšimtis jaunosios Jūratės gimi
nių ir draugų. Kad nekiltų "karo" 
tarp Sydnėjaus ir Melbourno, kitoje 
stalo pusėje susėdo kitas pusšimtis 
sydnėjiškių. O mums telieka tikėtis, 
jaunieji, sugrįžę iš povestuvinės 
kelionės, ir toliau liks artimi lietuviš
kai bendruomenei.

akras.
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NUOMONĖS IR PASISAKYMAI
DAR APIE LIETUVOS NAFTĄ

Kazys Kemežys

Lietuva apima didelę ir naftingą, 
bet ligi šiol neefektingiausią dalį 
geologinio Baltijos baseino, kuris 
tęsiasi nuo šiaurės Estijos iki Lenkijos 
į pietus, ir nuo Gotlando salos iki 
Baltarusijos į rytus. Daugiausia naftos 
šiame baseine atrasta Rytprūsiuose 
(Kaliningrado) teritorijoje. Lietuvoje 
atrasta apie 4.5 milijonų tonų naftos 
ir apie 140 milijonų kubinių metrų 
dujų. Lietuvos geologai mano, kad 
Lietuvoje gali būti 50 milijonų tonų 
naftos sausumoje ir 50 milijonų tonų 
po Baltijos jura. Čia, žinoma, yra tik 
spėliojimai, iš tikrųjų, naftos gali būtj 
daugiau ar mažiau. Šiuo laiku ir 
dabartine kaina lietuviai sunaudoja 
apie 6.5 milijonų tonų naftos per 
metus.

Lietuviai savo atrastos naftos 
neeksploatuoja, kadangi naudojami 
jau seniai pastatyti vamzdžiai per
pumpuoti Sibiro naftą į Mažeikių 
valymo įmonę vietiniam naudojimui, o 
į Klaipėdos uostą - eksportui. Niekas 
apie mažus (buvusios Sovietų Sąjun
gos mastu) Lietuvos naftos išteklius 
nesirūpino. Anaiptol, rodos net pats 
Sąjūdis gimė iš gamtininkų prieštara
vimo dėl naftos paieškos gręžinių 
Baltijos juroje. Šis pasipriešinimas 
buvo pirmas politinis laimėjimas prieš 
Kremlių. Gamtininkai ir šiais laikais 
turi daug galios, nes jie iig šiol 
sėkmingai priešinasi dėl Klaipėdos 
uosto naftos krovimo įrengimų kons
trukcijos, kad Lietuva galėtų laivais 
importuoti naftą iš užsienio.

Pirmi žingsniai į Lietuvos naftos 
eksploataciją buvo padaryti 1989 
metais, kai Sovietų Sąjungoje užsienio 
firmoms kartu su sovietinėmis valdiš
komis įstaigomis buvo pradėta leisti 
bizniauti. Tarp kitų, Lietuvos nafta 
susidomėjo švedų firma "Svenska 
Petroleum Exploration", sukurta, jos 
savininko, didžiausio benzino parda
vėjo Švedijoje "OK Petroleum" ir 
Švedijos valdžios, turint tikslą užtik
rinti naftos gavimą Švedijai. Valsty
binė Gargždų naftos įmonė buvo 
beveik pasirašiusi sutartį leisti šve
dams eksploatuoti ir eksportuoti naftą 
į Švediją iš vieno didžiausių Genčių 
naftos telkinių Lietuvoje. Pasikeitus 
naftos iš Rusijos pristatymui, šis 
užsimojimas, atrodo, nebus įvykdytas.

Lietuva šiuo metu yra susirūpinusi 
dėl naftos gavimo. Gręsia galimybė, 
kad kiekvienu momentu gali prireikti 
mokėti už naftą valiuta pasaulio 
kainomis. Šią neišvengiamybę Lietuva 
turėtų priimti kuo greičiau. Gręsia 
didelė galimybė, kad Rusija dar 
smarkiau sumažins naftos pristatymą 
esančiu vamzdynu. Per Klaipėdos uos
tą naftos kol kas negalima importuoti, 
nes įrengimai dar tik planuojami. Nors 
neįtikėtina, bet lietuviai iš 1990 metų 
blokados nieko neišmoko. Gyvena lyg 
sapnuose. Per tuos du metus po 
blokados, nei vienas naftos telkinys 
neparuoštas ir nepradėtas ruošti 
produkcijai priimti.

1991 metų sausio mėnesį, ketvirta
dalis pasaulio, visos turtingiausios 
pasaulio šalys, kaip Amerika, Japo
nija, Vakarų Europa ėjo į karą su 
Iraku dėl naftos. Svarbus reikalas, ar 
ne? Tiktai ne Lietuvai! Atsiimti 29 
milijonų dolerių vertės lietuviško 
aukso Londone važiavo net Vytautas 
Landsbergis. O kas rūpinasi apie 800 
milijonų dolerių vertės įrodyta Lietu

vos nafta ir apie 10.000 milijonų 
dolerių vertės numatyta Lietuvos 
nafta? Ar atsimenate kokią nors 
pavardę?

Lietuvos naftos ieškojimas ir pro
dukcija yra labai svarbus, bet ne 
skubus reikalas. Net pradėjus darbą 
dabar, pirmieji rezultatai pasirodys 
tik už poros metų. Tas šių dienų 
krizės neišspręs. Bet darbą reikia 
pradėti rimtai ir nedelsiant. Yra trys 
keliai į Lietuvos naftos turtus: 
racionalus, pusiau racionalus ir nera
cionalus.

Neracionali ekonomija yra komu
nistinė ekonomija ir, kaip jau įrodyta, 
nesėkmingiausia ekonomija. Deja, 
Lietuvos valdininkai negali kitaip 
galvoti. Jie norėtų naftos ieškojimo ir 
pramonės produlkcijos eigą suplanuoti 
pagal 20 metų planą ir viską įvykdyti 
per Gargždų naftos įmonę. Čia yra 
suplanuota pražūtis, Energetikos mi
nisterijos frankenšteinas.

Racionali ekonomija vyravo JAV 
naftos pramonėje, maždaug, ligi 1950 
metų. Požeminė nafta priklausė 
žemės paviršiaus savininkui. Žemės 
savininkas parduodavo teisę jo žemėje 
naftą eksploatuoti. Už tai jis gaudavo 
apie 12 procentų išpumpuotos naftos 
vertės mokestį. Valdžia leisdavo 
kapitalines išlaidas nurašyti nuo pelno 
per tris metus. Daugiau į naftos 
ekonomiją valdžia nesikišo. Rezulta
te, tūkstančiai žmonių pradėjo indivi
dualiai ieškoti naftos, daryti naftos 
gręžinius. Labai daug jų praturtėjo, o 
Amerikos naftos rezervai pasiekė 
rekordinį skąičių.

Pusiau racionali ekonomija vyrauja 
dabarties pasaulyje, ypač juroje, nes 
čia nėra žemės savininkų. Visus 
žemės turtus yra pasisavinusios vals
tybės ir jos išduoda licencijas naftos 
ieškojimui ir produkcijai. Pusiau 
racionalumas pritraukia pusiau ra
cionalias firmas: dideles, biurokrati
nes, privačias firmas, kaip "Shell", 
'Exxon" ir 1.1. Jos veikia geriau negu 
komunizmas, bet labai pamažu ir su 
dideliais užsimojimais. Maži naftos 
telkiniai jiems nėra įdomus dėl labai 
didelių "overheads". Šių firmų direk
torių algos yra tokios didelės, kad 
jiems net pagaivojant apie mažą 
telkinį, jau sunaudojamas šio telkinio 
potencialus pelnas.

Greičiausias ir geriausias kelias 
Lietuvai praturtėti ir atrasti daug 
naftos telkinių, tai būtų pasekti 
Amerikos pavyzdžiu: atiduoti naftos 
nuosavybę žemės savininkams, garan
tuoti pasaulio kainas, nesuvaržyti 
eksporto ir duoti dideles pelno 
mokesčio lengvatas (pav. panaikinti 
pelno mokesčius, jei pelną investuos 
Lietuvoje).

Antras, ne toks greitas kelias į 
turtus, tai būtų - padalinti Lietuvą į 
apie 5 kv. kilometrų teoretinius 
žemės plotus ir išduoti ieškojimo 
licencijas visiems, kurie šiame plote 
dviejų metų bėgyje išgręš naftos 
gręžinį ligi kristalinio pamato. Atra
dus naftą, gręžėjai automatiškai 
gauna produkcijos leidimą su panašio
mis lengvatomis, garantijomis, kaip 
jau minėta anksčiau. Nors Baltijos 
jūroje panaši sistema neišvengiama, 
sausumoje ji sukelia daug keblumų, 
nes išgręžti naftos šulinį reikalinga tai 
atlikti kieno nors žemėje, ir tuojau 
prasideda visokios komplikacijos su 
ūkininkais ir kitokiais savininkais.

Bendrai kalbant, naftos ieškojimo ir 
produkcijos įstatymai Lietuvoje turi

Gegužės mėn. 17 d., sekmadienį, 2 vai. po pietų Sydnėjaus lietuvių ; 
moterų socialinės globos draugija kviečia į •

KULTŪRINĘ POPIETĘ į

kurioje E. Jonaitienė pasidalins prisiminimų ištraukomis iš mokytojų • 
suvažiavimo, įvykusio 1940 metais. 2

Pasiklausę prisiminimų, vaišinsimės kavute ir pyragaičiais. :

Sydnėjaus lietuvių moterų socialinės ?
globos draugijos valdyba !

................................................................................................................ ............... :

AUKOS „NAŠLAIČIŲ NAMAMS“ LIETUVOJE
Našlaičių namams Lietuvoje auko

jo:
100 dolerių - Sydnėjaus katalikų 

kultūros draugija;
75 dolerius - užsidarius Wollongon- 

go seniūnijai, gauta per B. Gailiūnie- 
nę;

20 dolerių - Sigita Gailiūnaitė, savo 
tėvelio, a.a. Mato Gailiūno atminimui.

Surinkti pinigai bus persiųsti į 
Lietuvą per vykstančius grynais

narijai aukojo:

PADĖKA
A. + A. Stanislavos Jūragienės laidotuvių 
dienoje, vietoj gėlių, Telšių kunigų semi

P. ir A. Nagiai $ 30.00
E. Badauskienė 20.00
C. Protienė 5.00
D. Bogušienė 5.00
Lidija 5.00
A. Giniūnas 20.00
A. ir L Kramiliai 10.00
I. ir E. Jonaičiai 20.00
A. ir V. Skeiviai 20.00
N. N. 100.00

Už aukas seminarijai nuoširdžiai dėkoju. 
Jos šio mėnesio pabaigoje bus perduotos 
vyskupui Antanui Vaičiui.

AUKOS
Fondui "Pagalba Lietuvai" per 

Sydnėjaus apylinkės valdybą aukojo:
po 20 dolerių - J. ir V. Zablockiai, 

G. Stefanovick.
Dėkojame visiems aukojusiems Lie

tuvai.
J. Mickienė 

Sydnėjaus apylinkės 
valdyba

įpareigoti naftininką, o taip pat ir 
valdžią. Bet kokia valdžiai palikta 
diskrecija (pareigūno ar vaist. organo 
teisė spręsti kokį nors klausimą savo 
nuožiūra), šių dienų Lietuvoje sukels 
garantuotą korupciją (gadinimą, pa
pirkinėjimą).

Kiti memo pasiūlymai yra šie:
1. Panaikinti Energetikos ministeriją 
ir ją nesuformuoti kitu pavadinimu.
2. Privatizuoti kaip vienetą dujų 
pateikimo sistemą. Dujas dabar gauna 
iš Baltarusijos.
3. Privatizuoti ar parduoti Mažeikių 
naftos valyklą.
4. Privatizuoti ar parduoti visus 
devynis atrastus naftos telkimus 
Lietuvoje kap vienetą. 800 milijonų 
dolerių rezervai duotų pagrindą 
didžiulei privačiai įmonei Lietuvoje. 
Taip pat galėtų visus telkinius 
parduoti už kokius 200 milijonų 
dolerių faktiškais pinigais (cash) 
švedams ar kitiems.

Kokia ateitis? Visas pasaulis nori 
gyventi turtingai kaip amerikonai, bet 
niekas nenori taip elgtis kaip ameri
konai. Lietuviai tokie patys!

„■"Mi 

pinigais, gale gegužės mėnesio. No
rintys ir galintys aukoti Lietuvos 
vaikų našlaičių namams, galite aukas 
perduoti A. Kramiliui, 83 Queen St., 
Canley Valle 2166, tel. (02) 727 3131. 
Čekiai ir money orders turi būti 
išrašomi A. Kramiliaus vardu, jie bus 
pakeisti į grynus pinigus, kadangi 
tokiam vienkartiniam reikalui nebuvo 
atidaryta atskira banko sąskaita.

A. K rami liūs

PANEIGIANTIS PRANEŠIMAS
Aš, Viltis Kružienė, ALB Melbour

ne Apylinkės iždininkė, pranešu, kad 
S. Varno pranešimas, išspausdintas 
balandžio mėn. 20 dienos "Mūsų 
Pastogėje", Nr.16, yra klaidinantis.

Visuotinis A LB bendruomenės susi
rinkimas išrinko mane ir kitus asmenis 
į Apylinkės valdybą. Pirmame valdy
bos posėdyje buvo pasiskirstyta parei
gomis ir man teko valdybos iždininkės 
pareigos, kurias aš iki šiol sėkmingai 
vedžiau. Visi dokumentai, kasos 
knygos bei banko knygelės tebėra 
mano žinioje. Aš niekada nesutikau 
man pavestų pareigų perleisti kam 
nors kitam. Tačiau ir Statute nėra 
numatyta, kad be rimtos priežasties, 
kas nors kitas galėtų priversti tas 
pareigas perduoti bei jas iš manęs 
atimti. vil£is Kružienė

ALB Melbourne apylinkės 
valdybos narė

„Musų 'Pastogei“
aukojo

J. Mergl Qld. $10
M. Pocius SA $10
A. Šuopys NSW $5
K. Protas NSW $10
M. M. Prašmutienė Vic. $20
E. Pankevičius Tas $5
0. Liutikienė WA $20

A.A. STASIUI SAGAČIUI 
mirus, vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" 
aukojame 50 dolerių.

Ona Barzdienė,
Jūratė ir Aleksandras TraŠkal, 

Nojolė ir Povilas Stelmokai, 
Arvydas Barzdys su šeima

*

A.A. S. JŪRAGIENEI 
mirus, vietoje gėlių 10 dolerių "Mūsų 
Pastogei" aukojo V. ir B. Barkai.

A.A. S. JŪRAGIENEI 
mirus, 20 dolerių "Mūsų Pastogei" 
aukojo B. Žalys.

♦
A.A. S. JŪRAGIENEI 

mirus, vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" 
20 dolerių aukojo Aleksandras ir 
Sofija Mauragiai.
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SPORTAS
SPORTO NAUJIENOS

AUKOS LIETUVOS OLIMPIEClAMS
-   - «■ . . • - -

LIETUVOS KREPŠININKAI SYD- 
NEJUJE’».•» ► • '*■ *• K • -♦*

Gautomis paskutiniomis žiniomis, 
Lietuvos krepšinio komanda, papildy
ta keliais geriausiais kitų komandų 
žaidėjais, ryngtyniaus Sydnėjuje su 
Australijos vyrų olimpine krepšinio 
rinktine. Varžybos įvyks gegužės 26 
dienų (antradienį), Homebush krepši
nio stadione. Pfasižaidimas įvyks 6 
vai., o varžybos su australais prasidės 
8 vai. vakaro. Australai labai domisi 
šiomis rungtynėmis. Jie kviečia mūsų 
tautinių šokių grupę pasirodyti per
traukos metu, taip pat nori, kad būtų 
sugiedotas Lietuvos himnas, pager
biant Lietuvos krepšininkus.

Sydnėjaus sporto klubas "Kovas" 
numato krepšininkams surengti gražų 
priėmimą, tik šiuo metu dar nežinoma 
kiek ilgai svečiai bus Sydnejuje. 
Kviečiami Sydnėjaus lietuviai kuo 
gausiau dalyvauti šiose įdomiose 
rungtynėse, tuo pačiu moraliai palai- 
kyti musų lietuvius krepšininkus, nes 
australų olimpinė rinktinė yra stipri ir 
rungtynės bus labai įtemptos.

sios Tarybos pirmininku Vytautu 
Landsbergiu ir vyriausybės rūmuose 
su ministru pirmininku G. Vagnorium,

Žiūrovai Geelongo sporto šventės metu.

Kai tik gausime daugiau žinių apie 
svečių rungtynes kituose miestuose ir 
kokie žaidėjai atvažiuos, tuoj pat
pranešime spaudoje ir per lietuviškas 
radijo valandėles.

KREPŠININKES IŠ AMERIKOS

Buvęs žinomas krepšininkas mel- 
bournietis Algis Šeikas jau keliolika 
metų gyvena Los Angeles, kur 
vadovauja lietuvių sporto klubui 
"Banga". Jis dažnai atvažiuoja į 
Australiją aplankyti savo mamos ir 
sesers su šeima. Kalbėdamas su 
draugais, dažnai pamini, kad Australi
ja ir jos lietuviai jam yra labai artimi 
ir jis dar nėra visai "suamerikonėjęs". 
Algis pranešė ALFAS valdybai, kad jo 
klubo moterų komanda ruošiasi daly
vauti busimoje sporto šventėje Sydnė
juje. Šios komandos oraganizatorėyra 
mūsų žinomo krepšininko, Amerikos 
profesionalų komandos žaidėjo Šarū
no Marčiulionio žmona Inga. Inga 
Marčiulionienė buvo Lietuvos ir 
Sovietų Sąjungos jaunių krepšinio 
rinktinių žaidėja, dabar žaidžia už 
vieną amerikiečių klubą. "Banga" turi 
daug gerų tinklininkių, tačiau krepši
nio komandai dar trūksta poros 
Mūsų Pastogė" Nr.19 1992.5.11 psl. 6

žaidėjų. Tikėkimės, kad su Ingos 
Marčiulionienės gabumais bus atrastos 
tinkamos žaidėjos. Australiečiai tikrai 
laukia svečių iš Amerikos.
•k; -

MARKIZAS JUANAS ANTONIO 
SAMARANCHAS LIETUVOJE.

Balandžio 5 dieną Vilniaus aero
drome savo lėktuvu nusileido 't arp
tautinio Olimpinio"“ komiteto ' pre- 
zidentasJ. A. Samaranchas su gana 
didele palyda. Jis lanko visas valsty
bes, kurios šiais metais dalyvaus 
Barselonos olimpiadoje. Lietuvoje 
prezidentas susitiko su Lietuvos 
tautinio olimpinio komiteto nariais, 
aplankė jų būstines. Vėliau apžiurėjo 
kelias Vilniaus sporto bazes. Vidaus 
reikalų sporto ir kultūros rūmuose J. 
A. Samaranchas susitiko su Lietuvos 
olimpiečiais, o programoje pasirodė 
iškilioji Lietuvos meninės gimnastikos 
čempionė Kr. Kliukevičiūtė. Taip pat 
jis susitiko su Lietuvos Aukščiausio- 

kur įvyko spaudos .konferencija. 
Paklaustas ar nėra galimybių padidinti 
Lietuvos olimpiečių skaičių, Tarptau
tinio olimpinio komiteto prezidentas 
atsakė, kad jeigu krepšininkai sėkmin
gai žais, tai sportininkų skaičius bus 
padidintas. Taip pat ir su irkluotojais, 
kurie žaidynių metu negyvens olimpi
niame kaimelyje, kadangi jau dabar 
ten per mažai vietų sportininkams.

JACHTA "LIETUVA"-PER
ATLANTĄ-KOLUMBO KELIU

Prieš penkis šimtus metų Kr. 
Kolumbo vadovaujama laivų flotilė 
perplaukė Atlanto vandenyną ir 
pasiekė bei atrado Naująjį Pasaulį - 
Ameriką. UNESCO, pažymėdama šį 
jubiliejų, 1992 - sius metus paskelbė 
Kolumbo metais. Visos jiirų valstybės 
atžymi šį jubiliejų. Ispanijos vyriausy
bė, iš kur ir prasidėjo ši kelionė, 
atkuria ją ir dabar. Ispanai pastatė 
net tris tuometinius laivus. Šį organi
zacinį komitetą sudaro: Ispanijos 
karalius Juan Carlo 1, Anglijos 
karalienė Elizabeth II, Italijos prezi
dentas F. Cossiga, Portugalijos prezi
dentas M. Soraesa, Amerikos prezi
dentas G. Bush ir dar daugelis kitų

Lietuvos olimpiečių kelionei į 
Barseloną paremti aukojo:

100 dolerių - Stan Philips;
po 50 dolerių - P. ir A. Griniai, P. 

Armonas, S. Radzevičius, P. ir A. 
Pečiuliai;

po 20 dolerių - M. Radzevičienė, V. 
Šliogeris;

po 10 dolerių - A. Čekanauskienė, 
C. Protienė, St. Kriuklys;

25 dolerius - P. Burokas (viso 50 
dol.);

Olimpiečių vajui aukojo:
po 50 dolerių ,- B. ir V. Barkai, A.

žymių asmenų ir valstybių. Iš 
Ispanijos uosto Kadise laivai plauks 
per Kanarų salas,' Kosta Riką ir 
pasieks Niujorką, kur prasidės didžiu
lės iškilmės bei susitikimai:

į šią jubiliejinę regatą yra pakvies
ta ir jachta " Lietuva", kurios kapito
nu yra klaipėdietis S. Kudzevičius, 
burlaivis "Laisvė", vadovaujamas 
kauniečio kapitono I. Minioto ir jurų 
laivininkystės jachta "Žilvinas". 1 šią 
flotilę yra pakviesti geriausi pasaulyje 
' jachtininkai ir, pasak Klaipėdos jac
htklubo prezidento R. Dargio, jeigu 
aplinkybės susiklostys palankiai, lie
tuviai gali patekti į pirmąjį geriausių 
jachtininkų dešimtuką.
PAAIŠKINIMAS DĖL OLIMPIEČIU 

"KIŠENPINIGIŲ"
B. Nemeika iš Adelaidės aštuonio

liktame "Musų Pastoges" numeryje 
rašo ir klausia, kas nuspręs ir kam tos 
aukos (kišenpinigiai) bus paskirsty
tos? Ar kišenpinigius gaus Marčiulio
nis, Sabonis ir kiti, turintys pakanka
mai geras pajamas iš savo kontraktų? 
Gerai butų, kad renkantieji aukas 
išsamiau paaiškintų aukojantiems. 
Nežinau kaip yra su B. Nemeika? Jis 
turbūt "Mūsų Pastogės" visai neskaito 
ar neprisimena, ką yra skaitęs. "Mųsų 
Pastogės" devintame, vienuoliktame, 
dvyliktame ir šešioliktame numeriuose 
labai aiškiai buvo parašyta, kad šie 
"kišenpinigių" pinigai bus įteikti 
Lietuvos sportininkams, kurie oficia
liai atstovaus ‘ Lietuvą Barselonos 
olimpinėse žaidynėse. Šiuo metu dar 
niekas tiksliai nežino kiek ir kas bus 
išrinkti į olimpines žaidynes, tai 
paaiškės tik Lietuvoje. ALFAS pirmi
ninkas, tuo metu viešėdamas Lietuvo
je, gaus iš Olimpinio komiteto sąrašą, 
jis ir padalins surinktas lėšas visiems 
oiimpiečiams. B. Nemeika gali būti 
visai ramus, kad tie turtingieji, 
užsienyje žaidžiantys, sportininkai, 
kaip Sabonis, Marčiulionis ir kt. gaus 
tik oficialų musų pasveikinimą, be 
jokių pinigų. Visas piniginis atsiskai
tymas bus pateiktas metinei Revizijos 
komisijai, taip kad nėra jokios baimės 
ar abejonių dėl tikslaus pinigų 
paskirstymo.

LIETUVOS KREPŠININKAI 
AUSTRALIJOJE

Pagal gautas paskutines žinias iš 
Londono, Lietuvos neolimpinė vyrų 
krepšinio rinktinė tikrai atvyksta į 
Australiją. į Perthą jie atskrenda 
gegužės 20 dieną ir pirmąsias rungty
nes žais su Pertho "Wildcats" profe
sionalų komanda gegužės 21 dieną. Iš 
Pertho jie skrenda į Adelaidę ir ten 
gegužės 24 dieną žais prieš " Adelaide 
36" profesionalus, o gegužės 26 dieną 
jau Sydnėjuje vėi susitiks su Australi
jos olimpine rinktine. Gegužės 27 
dieną Canberroje Lietuvos krepšinin
kai žais prieš Australijos rinktinę, 28 
ir 29 dieną bus Canberroje. Ten jie 
treniruosis ir apžiūrės Sporto institu
tą, kitas Australijos sostinės vietas. 
Gegužės 30 dieną jie vėi bus Sydnėjuje 
ir vakare stebės "Sydney Kings" 
profesionalų rungtynes? gegužės 31

Giliauskas, dr. I. ir N. Venclovai;
30 dolerių - E. ir A. Sručiai;
po 20 dolerių - P. Šiaučiūnas, S. 

Augustavičius iš Hobarto, J. Šuopys;
po 10 dolerių - X YZ, J. Paškevičius 

K. Paškevičius, B. Šikšnius, R. 
Tarvydas iš Hobarto;

60 dolerių - per B. Gailiunienę 
perduoti seniūnijos likučiai iš Wollon- 
gongo.

Visiems aukojusiems nuoširdžiai 
dėkoju.

ALFAS VALDYBA

dieną jie bus Sydnėjuje, birželio 1 
dieną žais Newcastlyje, o birželio 2 
dieną - prieš "illawara" Wollongonge. 
Birželio 3 dieną jie atvyksta į 
Melbourną ir ten taip pat žais 
rungtynes. Smulkesnes ar naujas 
žinias apie Lietuvos krepšininkus 
pateiksime, tik jas gavę.

Lietuvos vyrų krepšinio rinktinę 
sudaro jauni, šiuo metu'patys geriausi 
"Žalgirio", prieš kelias savaites tapę 
Lietuvos čempionais, ir antroje vieto
je iikę, Vilniaus "Statybos" krepšinin
kai. Šiuo metu labai gerai žaidžia šių 

'komandų septynpėdžiai centrai G. 
Stulga ir T. Singaras. Atvyksta į 
Australiją ir keli kitose valstybėse 
žaidžiantys lietuviai krepšininkai - D. 
Dimavičius, ' kurį Melbournas nori 
kviesti pas save, S. Jovaiša bei 
vietiniai geri žaidėjai G. Sivickas, S. 
Strombergas ir kiti. Viso atvyksta 14 
sportininkų.

Komandos vyr. treneris yra vienas 
iš geriausių buvusių Sovietų Sąjungos 
ir Lietuvos krepšininkų Modestas 
Paulauskas ir jo padėjėjas V. Virbic
kas. Komandos vadovas E. O'oelenis, 
taip pat su sportininkais atvyksta 
komandos globėjas A. Žukauskus.

Kaip pranešama iš Lietuvos, ko
manda, nors joje nėra visų gerųjų ir 
mums žinomų krepšinio žvaigždžių, 
kurie žais olimpinėje komandoje, 
pasižymi savo aukštu ugiu ir nors 
jauna, bet gerai susižaidusi pajėgi 
krepšinio komanda. Ji yra daug 
geresnio lygio, nei toji, prieš kurią 
Australijos rinktinė Olandijoje ne
seniai laimėjo tik vieno taško skirtu
mu. Tačiau dabar Australijos rinktinė, 
sugrįžus pačiau geriausiam jos žaidė
jui A. Gaze, labai stipri ir labai gerai 
žaidžianti komanda. Lietuviams teks 
gerokai pasispausti ir parodyti aukšto 
lygio žaidimą, ko, manau, visi Austra
lijos lietuviai jiems linki.

A. Laukaitis

PRANEŠIMAS
Gegužės 31 dieną ALFAS pirminin

kas A. Laukaitis išskrenda į Lietuvą ir 
Australijon grįš tik rugsėjo mėnesio 
pradžioje. Visais reikalais prašau 
kreiptis į ALFAS sekretorę Nitą 
Wallis: 43 Yanko Rd., West Pymble 
2073, tel. (02) 4981 545 arba 
iždininką Petrą Andriejuną: 92 Hyde 
Ave., Glenhaven 2156, tel. (02) 6803 
389. "

Visi klubai ir aukas olimpiečių 
kišenpinigiams rinkę asmenys prašomi 
iki šio mėnesio pabaigos atsiskaityti 
su ALFAS, kadangi pirmininkas visas 
aukas, iškeltus į amerikietiškus doler
ius, veža į Lietuvą. Surinkti kišenpini
gių pinigai Lietuvoje bus įteikti 
kiekvienam olimpiečiui, vykstančiam į 
Barselonos olimpiadą, po 50 - ties 
metų vėl atstovaujančiam laisvą ir 
nepriklausomą Lietuvą. Surinktų lėšų 
įteikimas, kartu su specialiu Australi
jos lietuvių pasveikinimu ir sportiniais 
linkėjimais įvyks per oficialų atsi
sveikinimą su olimpiečiais, kuriame

Nukelta į 7 psl.
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PRANEŠIMAS
/Atkelta iš 6 psl..
dalyvaus ir Vyriausybės, Parlamento, 

.olimpinių vadovų, spaudos, radijo ir 
televizijos atstovai. Tuo mes paro 
dyšime, kad Australijos lietuviai 
nepamiršo Lietuvos sporto ir sporti-\ 
ninku.
Jei dar yra norinčių pinigine auka 
prisidėti prie šio lėšų olimpiečiams 
rinkimo vajaus, aukas galite siųsti: 
ALFAS, Miller Ave., Ashfield 2131. 
Nuoširdus visiems ačiū.

A. Laukaitis
SPORTINĖS NAUJIENOS

PAPILDOMOS ŽINIOS APIE 
LATVIJOS KREPŠININKUS

Po savaitės duoto Latvijos olimpinio 
komiteto pirmininko V. Baltins "ulti
matumo" apsigalvoti, jaunesnysis bro
lis Raimonds Migiinieks pasiliko su 
Latvijos krepšihio rinktine, o jo brolis 
Igoris ir G. Vėtra pranešė, kad jie žais 
su buvusios Sovietų Sąjungos krepši
nio rinktine. Skaudu, - pasakė 
prezidentas, - jų vietoje aš nenorė
čiau vėliau gyventi Latvijoje, kai jau 
ir dabar žmonės siūlo atimti jiems 
Latvijos pilietybę. Tarptautinio olim
pinio komiteto viceprezidentas V. 
Smirnov pasakė, kad jeigu jau 
sportininkas įgyja teisę ginti savo 
Šalies garbę, tai jis ir privalo tai 
daryti.

Lietuvoje besilankydamas Tarptau
tinio olimpinio komiteto prezidentas 
J. A. Samaranchas Lietuvos tautiniam 
olimpiniam komitetui įteikė Tarp
tautinio olimpinio komiteto vėliavą, 
gairelę ir olimpinio himno kasetę. Jis 
pats, būdamas didelis pašto ženklų 
kolekcionierius ir turintis labai didelę 
ir vertingą pašto ženklų kolekciją, 

nuo Lietuvos dovanų gavo 1990 metų 
kovo 11d. išleistų pašto ženklų seriją 
su mūsų olimpiniais ženklais, vokais ir 
atvirukais, taip pat puikią lietuviškų 
motyvų dekoratyvinę lėkštę, buvo 
apjuostas gražia lietuviška juosta. 
Tarptautinio olimpinio komiteto pir
mininkas J. A. Samaranchas oficialiai 
pakvietė Lietuvos Respublikos Parla
mento pirmininką V. Landsbergį į 
olimpines žaidynes Barselonoje.

Gegužės 7 - 10 dienomis Oslo mieste 
vyks Šiaurės šalių vyrų krepšinio 
olimpinių komandų čempionatas, ku
riame žais ir Lietuvos rinktinė, 
besiruošianti atrankiniam olimpiniam 
Europos turnyrui. Čempionato orga
nizatoriai yra Norvegija. Turnyro 
metu bus du pogrupiai. "A" pogrupyje 
žais: Danija, Estija, Norvegija ir 
Lietuva. "B" pogrupyje žais: Suomija, 
Islandija, Latvija ir Švedija. į šias 
varžybas važiuos beveik visi Lietuvos 
olimpinės rinktinės krepšininkai, iš
skyrus Š. Marčiulionį ir A. Sabonį.

$
Prieš pat prasidedant Lietuvos 

olimpinės krepšinio rinktinės atrankai, 
pagrindiniai jos žaidėjai A. Sabonis, Š. 
Marčiulionis, S. Jovaiša, M. Lukošius, 
G. Krapikas, R. Kurtinaitis, V. 
Chomičius, R. Brazdauskis (iš Austra
lijos), A. Brazys ir A. Visockas, 
atsiuntė jų pasirašytą raštą Lietuvos

tautiniam olimpiniam Komitetui ir 
Respublikos krepšinio federacijai, jog 
jie, vietoje anksčiau išrinkto vyr. 
trenerio R. Sarguno, siūlo ir reikalau
ja, kad vyr. treneriu būtų paskirtas 
Vladas Garastas, anksčiau buvęs 
Sovietų Sąjungos rinktinės yyr. trene
ris, šiuo metu treniruojąs čekų 
komandą. Jų manymu, V. Garastas yra 
pats geriausias ir daugiausiai patyręs 
Lietuvos krepšinio treneris. Jie nieko 
prieš vyr. trenerio padėjėjus ameri
kietį D. Nelson ir ispaną J. Imbrodos. 
Atsakydamas į tai, R. Sargūnas tuoj 
pat iš vyr. trenerio pareigų atsisata- 
tydino ir su apmaudu spaudai pareiš
kė, kad jis į šį postą niekada nesisiūiė 
ir tik praeitą rudenį buvo visų ' 
išrinktas. Kandidatu, buvo ir Vladas 
Garastas, bet tuo metu jis dirbo su 
čekų komada ir todėl buvo paliktas tik 
konsultanto pareigoms. Nei vienas iš 
pasirašiusiųjų tada nebuvo priešingas 
R. Sarguno kandidatūrai, o dabar dar 
net treniruotėms neprasidėjus, jie taip 
negražiai pasielgė, įskaudino iki žilos 
galvos tarnavusį trenerį. Pagyvenu
siems ir nuoširdžiai krepšiniui atsida- 
vusiems žmonėms gal derėtų parodyti 
nors kruopelytę pagarbos, su skausmu 
pasakė R. Sargūnas.

Balandžio 22' Belfasto mieste, 
Šiaurės Airijoje, šio krašto futbolo 
rinktinė žaidė su Lietuvos rinktine 
"Pasaulio taurės" varžybų rungtynes, 
kurios baigėsi lygiomis - 2:2. Pirmą 
puslaikį rezultatu 2:1 buvo laimėję 
airiai. įvarčius Lietuvai įmušė A. 
Narbekovas ir R. Fridrikas. Šiaurės 
Airija yra gana stipri Europos futbolo 
komanda, todėl lietuvių futbolo 
komandos iškovotos lygiosios, tokiame 
turnyre dalyvaujant po 50 metų 
pertraukos, tačiau atstovaujant jau 
laisvą ir nepriklausomą Lietuvą, buvo 
labai gražus pasiekimas.

Australijos "Sport Drug Agency" 
laboratorijos vyriausias viršininkas 
yra lietuvis dr. R. Kazlauskas. Jis 
spaudai pareiškė, kad nors ir kaip 
griežtai bus kontroliuojami olimpiniai 
sportininkai, kad jie nenaudotų jokių 
organizmui padedančių medikamentų 
ar narkotikų, tačiau manoma, kad vis 
tiek kai kurie juos naudos. Bijomasi, 
kad prieš patikrinimus bus pakeičiami 
šlapimo pavyzdžiai į svetimus švarius 
arba bus bandoma į kraują įleisti 
specialų hormoną EPO, kurį nustatyti 
labai sunku, tačiau jo poveikyje 
sportininką gali ištikti širdies smūgis 
ir sportininkas kris vietoje. Taip pat 
prieš varžybas gali būti pakeistas net 
ir dalyvio kraujas. Tikimasi, kad 
Australijos olimpinės delegacijos tar
pe to tikrai neatsitiks.

ė
Suomijos prezidentas M. Konvist, 

neseniai viešėjęs Lietuvoje, yra dide
lis tinklinio mėgėjas, pats taip pat 
anksčiau gerai jį žaidęs. Kauno 
Vytauto Didžiojo universiteto rekto
rius prof. A. Avižienis Kalifornijoje 
dar studijų laikais buvo stalo teniso 
meistras ir šio klubo pirminninkas. O 
štai Kauno universiteto prorektorė 
prof. L. Baškauskaitė gera plaukikė, 
bėgikė ir mėgsta dviračių sportą.

A. Laukaitis)

MŪSŲ MIRUSIEJI -

AUKOS_AUSTRALHOS LIETUVIŲ
------------- ------ zimierui Guigai minis, vietoje gėlių;

20 dolerių - J. ir J. Meiliūnai (375) - 
a.a. Jadvygos Paragienės atminimui.

Ačiū visiems už aukas.
V. Ališauskas

Fondo iždininkas

FONDUI
Australijos lietuvių 

fondui aukojo:
___ 100 dolerių

Monika Ziogienė (147) - a.a. Ka-

t * I *I * I *I * I *I *I * I *I * I %I * I *I * Į 
i
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BALTIC STORES & CO !
(Z. Juras & V. Juras)

11 London Lane, Bromley, Kent, BRI 4HB, ENGLAND 
Tel. 081 460 2592, Fax 081 318 7643

Siūlome pasinaudoti mūsų įvairiapusiu ir ekonomišku 
bendradarbiavimu su Lietuva.

Iš Anglijos siunčiame:
Geriausius dabartiniame pasaulyje gamintus vaistus, angliškas ir 

kitų kraštų medžiagas, avalynę, rūbus, elektronines prekes, 
rašomąsias mašinėles su lietuvišku šriftu.

Spečiaius '1992 metų SIUNTINYS Nr.l'susideda iš:
vyriškos arba moteriškos striukės, išeiginių marškinių arba 

bliuskutės, sportinio moteriško arba vyriško kostiumo, moteriško arba 
vyriško nertinio, .vyriškų arba moteriškų sportinių arba paprastų 
batų. Siuntinio kaina 570 dolerių oro paštu.

SIUNTINYS Nr2 susideda iš:
bekonkurencinis maisto siuntinys tik už 148 dolerius - 10 dėžučių 

įvairios konservuotos mėsos, 2 svarai ryžių, 4 svarai makaronų, 100 
gr. tirpios kavos, 4 svarai cukraus, 2 dėžutės šprotų, 2 svarai dešros, 2 
svarai sūrio, 2 svarai kavos pupelių, 1 butelis valgomosios alyvos,-J 
dėžutė saldaus pieno, 1 butelis alkoholinio gėrimo.

PERVEDAME PALIKIMUS į Lietuvą arba kitus kraštus 
pageidaujama valiuta, atliekame visas finansines ir banko operacijas 
aukščiausiu klientui kursu, priimame trumpalaikes arba neriboto laiko 
investicijas, sudarome testamentus bei administruojame nuosavybes, 
tarpininkaujame įvairių dokumentų sudaryme.

Už investicijas mokame 9 procentus metinių palūkanų (bruto).
PATARIAME IR TARPININKAUJAME PERKANT VAKARU' 

ŠALIŲ BENDROVIŲ AKCIJAS, INVESTMENT TRUST AKCIJAS, 
UNIT TRUSTS.
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TIK PER ANGLIJĄ GREIČIAU IR TAUPIAU I
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„M. P.“ ADMINISTRACIJOS PRANEŠIMAS
Pranešame, kad nuo š. m. liepos 1 d. "Musų Pastogės" metine 

prenumerata bus 35 doleriai.
Visi, kurie nori susimokėti dar sena kaina (30 dolerių), turi tai 

atlikti iki liepos mėn. 1 d. Po šios datos visiems teks mokėti jau po 35 
dolerius.

Dėkojame mieliems skaitytojams, atsiliepusiems į mūsų paragini
mus. Tik labai maža dalis jų neatsiliepė.

Nuo š. m. 21 - mo "Mūsų Pastogės" numerio laikraščio siuntimas 
jiems bus sustabdytas.

Maloniai kviečiame visus ir iš visur apsilankyti į
Melbourne "Dainos sambūrio” ruošiamą

PABALTIEČIŲ KONCERTĄ
kuris įvyks gegužės 24 dieną (sekmadienį), 3 
vai. po pietų Nth. Melbourne, Town Hall (netoli 
nuo Melbourne lietuvių namų).

Programoje dalyvaus: Melbourne "Dainos 
sambūrio”, estų vyrų ir moterų chorai, latvių 
mišrus choras ir bendras trijų tautybių choras.

įėjimas - 10 dolerių, jaunimui iki 15 metų -
veltui. Bilietai parduodami prie įėjimo.

Nepraleiskite pirmo ir įdomaus koncerto, 
Lietuvai, Latvijai ir Estijai atgavus laisvę.

Melbourno "Dainos sambūris

JEI JUMS LANKANTIS LIETUVOJE 
REIKĖTŲ PAGALBOS
Jums be jokio užmokesčio bus atsiųsta 
visapusiška informacija, pavyzdžiui:

* jei neturite giminių ar draugų ir ieškote apsigyvenimo;
* jei turite giminių, bet norite apsigyventi, išsinuomavus atskirą butą 
arba pigų viešbutį;
* jei norite keliauti po Lietuvą, aplankyti gimines, draugus, istorines 
vietas;
* kaip pigiausiai iš Europos aerouostų patekti į Lietuvą ir atgal;
* jei rūpinatės, ką daryti, staiga susirgus;
* Kaip dabartinėmis sąlygomis apsirūpinti skaniu maistu.

Kreipkitės į Stasį Kašį adresu: Technikumo gt. 10, Kaunas 4318, 
Lithuania, arba skambinkite tel. 00 11 70 127 552 332, Kaune 
skambinkite tel. 552 332, o iš kitų Lietuvos miestų tel. 827 552 332.

SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel 708 1414

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

VAŽIUOKITE NAMO!

nuo $ 1940
(ne AEROFLOTU)

Skambinkite man, aš jums padėsiu.
Kvieskite 
Ugnę Kazokaitę - 
Tel. (02) 223 3344

PHOENIX HOLIDAYS Pty Ltd (Inc. in NSW)
7 th Floor, Dymocs building Tel (02) 223 3344 Toll free: (008) 221 796
428 George Street, Sydney, NSW 2000 Aust. Telex: AA127081 ORBIT Fax: 221 7425 
GPO Box 3309, Sydney, NSW2001 (AUSTRALIA) A.C.N. 002759 131 NSWLic:2TA002913

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.
ŠEŠTADIENIAIS nuo 1 iki 3 vai. p. p

’"Mūsų Pastogė* Nr.19 1992.5.11 psi. »
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