
LIETUVOS
Pirmiausia paskutinės žinios, per

duotos per Vilniaus radiją sekmadienį, 
gegužės 17 - ąją.

ATSISTATYDINA 
GEDIMINAS VAGNORIUS

Gegužės 16 dieną Lietuvos Res
publikos ministras pirmininkas Gedi
minas Vagnorius įteikė savo atsista
tydinimo pareiškimą Parlamento pir
mininkui V. Landsbergiui. Pareiškime 
sakoma, kad iniciatyvą Parlamente 
perėmus kairiesiems, destruktyviosio
ms jėgoms, kurios siekia bet kokiu 
būdu stabdyti ekonominę reformą ir 
susigrąžinti valdžią, Vyriausybei ne- 
beleidžiama toliau tinkamai vykdyti 
savo funcijų, ji praranda galimybę 
tvarkyti Lietuvos ekonominį ir socia
linį gyvenimą, užkirsti kelią plintan
čiai savivalei savivaldybėse ir netvar
kai valdžios įstaigose.

G. Vagnorius nori pasitraukti iš 
einamų pareigų gegužės 28 dieną. 
Pareiškime Parlamento pirmininkui G. 
Vagnorius teigia, kad vilkinama 
spręsti valstybei svarbius įstatyminius 
klausimus, o priimami prieštaraujan
tys ekonominiai ir teisiniai reformų 
nutarimai, sutrikdyta valstybės finan
sinė sistema. Vyriausybei taip pat 
trukdoma išsiaiškinti valstybei pavo
jingus teisėtvarkos pažeidimus. Visa 
tai pablogina žmonių gyvenimą, sako 
premjeras savo pareiškime. Jis kons
tatuoja, kad visos Vyriausybės pa
stangos, nukreiptos padėčiai ūkyje 
stabilizuoti, reformuojant vykdomo
sios valdžios ir teisėtvarkos struktū
ras, buvo sustabdytos parlamentinės

opozicijos. Susidarius tokioms sąly
goms, šios Vyriausybės veikla tampa 
beprasmiška ir kompromituojamos jau 
įvestos ekonominės reformos.

Lietuvos politinė krizė, kuri negali 
ilgai tęstis, gali būti įveikta tik 
nedelsiant paskelbus rinkimus į Lietu
vos Respublikos Seimą, tačiau šį, kaip 
ir kitus, Vyriausybės pasiūlymus, 
Aukščiausioji Taryba nepajėgia spręs
ti. Todėl prašau priimti mano atsista
tydinimą nuo 1992 m. gegužės 28 

dienos, prašo G. Vagnorius pareiškime 
V. Landsbergiui. Pareiškimą G. Vag
norius baigia, pastebėdamas, kad šiuo 
savo sprendimu jis neatsisako pagal 
išgales toliau prisidėti prie ekonomi
kos ir demokratijos stiprinimo Lietu
voje—

Paskutinį kartą premjero ir Parla
mento daugumos pozicijos susikirto 
antradienį, kuomet deputatai atmetė 
jo siūlymus atleisti iš einamų pareigų 
energetikos ministrą L. Ašmantą ir 
Lietuvos banko valdybos pirmininką 
V. Baldišių. Pasak ELTOS pranešimo, 
penktadienį, susitikęs su Vilniaus 
visuomene, G. Vagnorius, be kita ko, 
pareiškė, kad daugelį valdžios struk
tūrų yra apėmusi erozija, todėl 
vienintelis kelias įvesti tvarką ir tęsti 
ekonominę reformą yra kuo greičiau 
skelbti naujus rinkimus į Lietuvos 
Seimą.

SULAIKYTI RUSŲ KARIAI
Lietuvos Respublikos krašto apsau

gos pareigūnai naktį iš gegužės 15 - 
tos į 16 - ąją prievarta sustabdė 
Rusijos karinių automobilių koloną, 
kurios dalis neturėjo važiavimo leidi
mų. Kaip žinoma, krašto apsaugos ir 
vidaus reikalų ministrai prieš kelias 
dienas pasirašė bendrą įsakymą, 
kuriuo Rusijos kariuomenės auto
transporto judėjimas Lietuvos keliais 
leidžiamas tik turint apskričių ko
mendantų tam išduotą leidimą. Šešių 
karinių automašinų kolona tą naktį 
Kaune atsisakė paklusti dviem krašto 
apsaugos postams, todėl, mėginant 
pravažiuoti pro trečią, Lietuvos 
pareigūnai peršovė dviejų automašinų 
ratus ir privertė koloną sustoti. 
Patikrinus paaiškėjo, kad trys maši
nos, gabenusios skystą kurą, leidimo 
važiuoti Lietuvos keliais neturėjo. 
Krašto apsaugos ministerija taip pat 
praneša, kad pastaruoju metu padaž
nėjo neteisėti kariniai skraidymai 
Lietuvos oro erdve. Per vieną parą 
tokių skridimų užfiksuota vienuolika. 
Lietuvos pareigūnai fiksuoja visus 
kariškių prasižengimus nustatytoms 
judėjimo taisyklėms.

Lietuvos .Respublikos krašto apsau
gos ministras Audrius Butkevičius 
Lietuvos televizijai pasakė turįs 
žinių, kad Rusijos kariuomenę Lietu
voje šiemet ketinama papildyti nuo 15 
iki 21 tūkstančio naujokų. Pasak A. 
Butkevičiaus, tai rodo, kad Rusijos 
karuomenė neketina apleisti Lietuvos 
teritoriją. Ministras taip pat pažymė
jo, kad yra sukurta ir veikia efektyvi 
kontrolės sistema, siekiant naujų 
kontingentų neįsileisti į Lietuvą. 
Lietuvos pareigūnai stebi karinius 
aerodromus ir geležinkelio stotis. Ten 
atvežtiems naujokams neleidžiama 
išvykti iš aerodromo teritorijos, o 
atvažiavę traukiniai nustumiami atgal 
už Lietuvos valstybinės sienos. Krašto 
apsaugos tarnyba praėjusią savaitę 
sulaikė 22 Rusijos kariuomenės naujo
kus, siunčiamus tarnybai į Lietuvą. 
Krašto apsaugos ministras A. Butke
vičius apie tai informavo Lietuvoje 
esančias užsienio valstybių ambasa
das.

NIDOS ŽVEJŲ LAIVAI

PREZIDENTO F. MITTERANDO 
VIZITAS

Trečiadienį, gegužės 13 dieną, 
Prancūzijos prezidentas F. Mitterand 
atvyko oficialiam vizitui į Lietuvą. Su 
prezidentu kartu atvyko užsienio 
reikalų ministras R. Durna, industrijos 
bei prekybos su užsienio šalimis 
ministras D. Strauss - Kohn, Prancū
zijos parlamento draugystės su Lietu
va draugijos primininkas ir didelis 
būrys žurnalistų bei svečių. Viso 
atvyko apie 300 žmonių.

Vilniaus aerouoste svečius sutiko 
Lietuvos parlamento pirmininkas V. 
Landsbergis, keli ministrai, ir iš 
Paryžiaus specialiai atvykęs Lietuvos 
Respublikos ambasadorius 0. Bala
kauskas. Po sutikimo ceremonijos 
aerouoste, prezidentas F. Mitterand ir 
parlamento pirmininkas V. Landsber
gis nuvyko tiesiog į Antakalnio 
kapines, kur ant Sausio 13-ąją prie 
televizijos bokšto ir liepos 31 dieną 
Medininkuose žuvusių kapų Prancūzi
jos prezidentas padėjo baltų gėlių 
vainiką, perjuostą mėlyna - balta - 
raudona juosta su užrašu: "Prancūzi
jos Respublikos prezidentas". Iš 
kapinių svečiai nuvyko į Parlamento 
rūmus, nuo kurių buvo pašalinta dalis 
juos supusių barikadų prie pagrindinio 
įėjimo. Ten Prancūzijos prezidentas 
susitiko su Vyriausybės ir Parlamento 
atstovais, o vakare svečiams buvo 
suruošta iškilminga vakarienė.

Ketvirtadienį prezidentas F. Mitte
rand ir jį lydintys ministrai dalyvavo 
ypatingame Aukščiausiosios Tarybos 
posėdyje, kuris buvo pradėtas tylos 
minute, pagerbiant Romo Kalantos 
pasiaukojimo dvidešimtmetį. Savo 
kalboje parlamente prezidentas F. 
Mitterand pabrėžė, kad Lietuva turi 
būti savo namų šeimininkė ir, kad 
Prancūzija parems mūsų teisę, kuri 
turi būti įgyvendinta, išvesdinti Rusi
jos kariuomenę, nustačius jos išvedimo 
terminą.

Ypatingam posėdžiui pasibaigus, 
prezidentas F. Mitterand ir V. 
Landsbergis pasirašė Lietuvos - 
Prancūzijos draugystės ir bendradar
biavimo sutartį. Prancūzijos prezi
dentas ir jį lydintys asmenys tą patį 
vakarą išskrido į Taliną, kur bus toliau 
tęsiamas Baltijos šalių vizitas. Sve 

čiams išvykus, barikadose prie Parla
mento rūmų padarytas tarpas vėl 
buvo uždarytas.

Prezidento F. Mitterand vizito 
tikslas buvo dar kartą patvirtinti 
Baltijos kraštų nepriklausomybės pri
pažinimą ir padėti šiems kraštams 
sugrįžti į Europos bendriją. Prancūzi
jos interesų tarpe yra ir noras Baltijos 
jūrą supančiuose kraštuose palaikyti 
stabilumą. Šį vizitą plačiai komentavo 
Prancūzijos spauda, radijas ir televi
zija. Vizitas vertinamas, kaip pozity
vus žingsnis Prancūzijos užsienio 
politikoje, bet pavėluotas, kadangi 
Vokietija artimus ryšius su Baltijos 
kraštais užmezgė anksčiau ir aplenkė 
prancūzus.

DU DEPUTATAI PRARADO 
MANDATUS

šeštadienį, gegužės 9 dieną, Virgi
lijų Čepaitį į Parlamentą išrinkusios 
rinkiminės apygardos rinkėjai jo 
mandato nepatvirtino. Gegužės 14 
dieną balsavimo duomenys buvo 
oficialiai įteikti Parlamento tvirtini
mui. Iš 16.832, rinkimo teisę turinčių 
marijampoliečių, pasisakyti už V. 
Čepaičio mandatą tepanoro 2.148, 
taigi tik apie 13 procentų rinkėjų. 
Sąmoningai su KGB bendradarbiavu
siu deputatu pasitikėjimą išreiškė tik 
1002 rinkėjai. 1037 atėję balsuoti 
rinkėjai pasisakė prieš V. Čepaičio 
buvimą Parlamente. 1990 metais V. 
Čepaitis buvo surinkęs 66 procentus 
Marijampolės rinkiminėje apygardoje 
balsavusių piliečių balsų.

Paprašytas paaiškinti tokį mažą 
rinkėjų aktyvumą, Lietuvos Respubli
kos rinkiminės komisijos pirmininkas 
Vaclovas Litvinas pasakė, kad, jo 
nuomone, viena iš priežasčių galėjo 
būti ta, jog įstatymo dėl deputatų 
mandatų patikrinimo 11 straipsnis 
numato galimybę, kad rinkėjas, ne
atėjęs balsuoti, tokiu būdu automatiš
kai pasisako prieš deputato mandato 
patvirtinimą. V. Litvinas mano, kad 
rinkėjai buvo gerai informuoti apie šį 
įstatymą.

Remiantis Lietuvos Respublikos 
įstatymais, per tris mėnesius nuo 
deputato mandato anuliavimo, kurį

Nukelta į 3 'pid.
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LIETUVOS SĄJŪDŽIO SEIMO TARYBOS 
KREIPIMASIS

I UŽSIENYJE GYVENANČIUS TAUTIEČIUS
Gerbiami ir mieli Tautiečiai,
Lietuva gerai žino išeivijos nuopelnus keliant ir ginat Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės byli' 

vtoose laisvojo pasaulio arenose. Neįkainojama Jūsų parama pastaraisiais metais. Taip pat ir šiandien 
burdami svarbius valstybės gyvenimo klausimus, turime veikti kartu ir sutartinai.

Šių metų gegužės 23 - ąją Lietuvoje ir užsienyje vyks referendumas "Dėl Lietuvos Respublikos 
hexidento institucijos atkūrimo". Šio referendumo rezultatai turi didžiulę Įtaką tolesnei Lietuvos 
Respublikos valstybingumo raidai.

Suprasdami, kad dar ne visi užsienio lietuviai dėl vienų ar kitų priežasčių galėjo (gyvendinti savo 
šventą teisę 1 Lietuvos Respublikos pilietybę,

atsižvelgdami 1 tai, kad po visą pasauli išsiblaškytų lietuvių - neatskiriamos tautos dalies - nuomonė 
ttao valstybei svarbiu klausimu yra ypač reikšmi,

kreipiamės! visus išeivijos lietuvius referendumo dieną pareikšti savo nuomonę: turinčius 
pilietybę - balsuojant, o kitus - išreiškiant savo nuomonę laiškais, telegramomis, bendrais pareiškimais 
Lietuvos Respublikos Referendumo Komisijai (Vilnius, Gedimino pr. 53).

Lietuvos Respublikos ateitis - visų mūsų rankose! Lietuvai svarbus kiekvienas jos dukros ir sūnaus 
balsas. ■ • !. «

Juozas Tumelis
Lietuvos Sąjūdžio Seimo Tarybos pirmininkas 

Vilnius, 1992 gegužės 16
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Gegužės 23 d. referendumui teikiamas projektas (su pakeitimais)
Lietuvos Respublikos (statymas

Dėl Lietuvos Respublikos Laikinojo pagrindinio (statymo 
pakeitimo ir papildymo atkuriant 

Lietuvos Respublikos prezidento instituciją

I straipsnis
Atkuriant Lietuvos Respublikos Prezidento instituciją, daromi šiame (statyme išdėstyti Lietuvos 

Respublikos Laikinojo Pagrindinio (statymo papildymai ir pakeitimai.
II straipsnis
Laikinojo Pagrindinio (statymo 2 straipsnio trečiąją dali išdėstyti taip:
Valstybinę valdžią Lietuvoje vykdo Aukščiausioji Taryba, Prezidentas ir Vyriausybė, Teismas.
III straipsnis
Papildyti Lietuvos Respublikos Laikiną# Pagrindini (statymą tokio turinio 10*1 skirsniu:
10*1 skirsnis
Lietuvos Respublikos Prezidentas
92*1 straipsnis. Lietuvos Respublikos Prezidentas yra Lietuvos Valstybės vadovas. Jis sergsti 

Valstybės nepriklausomybę ir jos teritorijos vientisumą.
Prezidentas atstovauki Lietuvos Valstybei.
Prezidentas ir Vyriausybė vykdo Valstybės valdžią, kaip kiekvienam iš jų yra pavesta Konstitucija ir 

(statymais.
Prezidentas rūpinasi savarankiškų Valstybės institucijų darnia sąveika.
Lietuvos Respublikos Prezidento (galiojimus nustato Lietuvos Respublikos Konstitucinis (statymas 

"Dėl Lietuvos Respublikos Prezidento” ir Lietuvos Respublikos Laikinasis Pagrindinis (statymas.
92*2 straipsnis. Prezidentu gali būti renkamas Lietuvos Respublikos pilietis pagal kilmę, ne mažiau 

kaip dešimt paskutinių metų gyvenęs Lietuvoje, Jeigu jam iki rinkimų dienos yra suėję ne mažiau kaip 
keturiasdešimt ir ne daugiau kaip šešiasdešimt penkeri metai ir 'jeigu jis gali būti renkamas 
Aukščiausiosios Tarybos deputatu.

Prezidentą renka Lietuvos Respublikos piliečiai penkerių metų laikotarpiui, slaptai balsuodami per 
visuotinius, lygius b-' tiesioginius rinkimus

Tas pats asmuo Prezidentu gali būti renkamas ne daugiau kaip du kartus iš eilės.
Prezidentas negali tuo pat metu būti Aukščiausiosios Tarybos deputatu, užimti kitų pareigų ir gauti 

jokio kito atlyginimo, išskynus Prezidentui nustatytą atlyginimą.
92*3 Pirmieji Prezidento rinkimai pagal Konstitucini (statymą "Dėl Lietuvos Respublikos 

Prezidento" vykdomi ne vėliau kaip per keturis mėnesius nuo Lietuvos Respublikos Prezidento 
institucijos atkūrimo.

Prezidento eiliniai rinkimai vykdomi likus ne daugiau kaip keturiems ir ne mažiau kaip dviem 
■ėMį^iams iki esamojo Prezidento kadencijos pabaigos. Prezidento rinkimų dieną Aukščiausio# Taryba 

Ariba ne vėliau kaip prieš du mėnesius. Aukščiausiosios tarybos nesant ar jai negalint (vykdyti šio 
reikalavimo, rinkimų dieną skelbia Ministras Pirmininkas.

Kandidatas (prezidentus (registruojamas, kai jo kandidatūrą savo parašais parėmė ne mažiau kaip 50 
tūkstančių rinkimų teisę turinčių piliečių.

Prezidento rinkimai laikomi neįvykusiais, jeigu juose dalyvavo mažiau kaip pusė rinkėjų, ne vėliau 
taip per dešimt dienų skelbiami nauji rinkimai, kurie turi būti surengti ne vėliau kaip per du mėnesius.

Kandidatas, už kur( balsavo daugiau kaip pusė rinkimuose dalyvavusių rinkėjų balsų, laikomas 
išrinktu.

Jei pirmą kartą balsuojant nė vienas kandidatas nesurenka daugiau kaip pusės rinkimuose dalyvavusių 
rinkėjų balsų, po dviejų savaičių (vyksta antrasis balsavimas, kuriam lieka du daugiausiai balsų surinkę 
kandidatai ir išrinktu laikomas tas, kuris gavo daugiau balsų.

Jeigu antram balsavimui pasilieka tik vienas kandidatas, jis laikomas išrinktu gavęs daugiau kaip pusę 
šiame balsavime dalyvavusių rinkėjų balsų.

Kitokie Prezidento rinkimai, jo paskyrimas ar pareigų užėmimas bus neteisėti ir negaliojantys.
Kol išrinktas Prezidentas perima Valstybės vadovavimą, jai vadovauja Aukščiausiosios Tarybos 

Pirmininkas.
92*4 straipsnis. Išrinktas Prezidentas rytojaus dieną rinkimams Įsiteisėjus pradeda eiti pareigas 

iškilmingai Aukščiausiojoje Taryboje prisiekdamas.
Prezidento priesaiką priima Aukščiausiojo Teismo Pirmininkas. Lietuvos Respublikos Prezidento 

priesaikos Aktą pasirašo Prezidentas ir Aukščiausiojo Teismo Pirmininkas.
Prezidento priesaikos tekstą nustato Konstitucinis (statymas "Dėl Lietuvos Respublikos Prezidento".
92*5 straipsnis. Išrinkus Lietuvos Respublikos Prezidentą, Vyriausybė atsistatydina. Prezidentas per 

penkiolika dienų teikia Aukščiausiajai Tarybai tvirtinti Ministrą Pirmininką. Sprendimą dėl Ministro 
Pirmininko Aukščiausioji Taryba turi priimti per septynias dienas.

Aukščiausiosios Tarybos patvirtintam Ministrui Pirmininkui Prezidentas paveda sudaryti Vyriausybę, 
tvirtina Jos sudėt}. Prezidento patvirtinta Vyriausybė per penkiolika dienų pateikia Aukščiausiajai 
Tarybai pagrindinių veiklos krypčių ir principų deklaraciją. Aukščiausioji Taryba per penkiolkika dienų 
turi priimti sprendimą dėl pritarimo Vyriausybės veiklos deklaracijai. Nepritarus deklaracijai, 
Prezidentas priima Vyriausybės atsistatydinimą.

Jeigu Aukščiausioji Taryba ne mažiau kaip du kartus iš eilės šiame straipsnyje nurodytais terminais 
netvirtina Prezidento teikiamų kandidatų ( Ministrus Pirmininkus arba du kartus iš eilės nepritaria 
Vyriausybės veiklos deklaracijai, Prezidentas gali skirti Seimo rinkimus.

Prezidentas Ministro Pirmininko teikimu skiria ir atleidžia Ministro Pirmininko pavduotoją ir kitus 
ministrus. Prezidentas gali atleisti Ministrą Pirmininką.

Prezidentas priima Vyriausybės nario atsistatydinimą, reorganizuoja Vyriausybę.
Kai Prezidentas nusprendžia reorganizuoti Vyriausybę ir paskiria daugiau kaip pusę naujų narių, 

Vyriausybė turi gauti Aukščiausiosios Tarybos pritarimą savo veiklos deklaracijai. Prezidentas priima 
Vyriausybės atsistatydinimą, kai atsistatydina ar atleidžiamas Ministras Pirmninkas, arba tada, kai 
Aukščiausioji Taryba visų narių daugumos slaptu balsavimu pareiškia Ministrui Pirmininkui 
nepasitikėjimą Vyriausybės veikla. Prezidentas priima Vyriausybės grąžinamus (galiojimus po Seimo 
išrinkimo.

Vyriausybei atsistatydinus ar grąžinus (galiojimus. Prezidentas paveda Vyriausybės nariams eiti 
pareigas, kol bus sudaryta nauja Vyriausybė.

Prezidentas turi teisę dalyvauti Vyriausybės posėdžiuose. Dalyvaudamas Vyriausybės posėdyje, 
Prezidentas jam pirmininkauja. Prezidentas turi teisę sustabdyti Vyriausybės nutarimus ir potvarkius, 
prieštaraujančius (statymams.

92*6 straipsnis. Prezidentas vadovauja Valstybės užsienio politikai. Jis sudaro Lietuvos Respublikos 
tarptautines sutartis bei paskiria ir (galioja valstybės atstovus joms sudaryti ir pasirašyti. Prezidentas 
pasirašo jo sudarytas tarptautines sutartis Aukščiausiosios Tarybos ratifikuotų sutarčių raštus. 
Vyriausybės ir ministerijų rengiamoms tarptautinėms sutartims reikalingas išankstinis Prezidento
patikimas.
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Vienas iš pagrindinių Lietuvių 
dienų renginių bus Dainų šventė. 
Pirmoji Austraiijos lietuvių Dainų 
švente įvyko 1960 metais Syanėjuje ir 
toliau be pertraukos šventės ruošia
mos Lietuvių dienų metu. Šiais metais 
įvyks jau septynioliktoji Australijos 
lietuvių Dainų šventė. Šventės vado- 

. vu bus Kęstutis Protas. Šventė įvyks 
| gruodžio 30 dieną Bankstowno Civic 
j centro didžiojoje .salėje.

Gaila, kad jau kuris laikas mažosios 
I. Australijos kolonijos, kaip Canberros, 
I Newcastlio, dainų šventėse jau nebe- 
’ dalyvauja. Džiugu, kad atgimė Ge- 
| eiongo lietuvių choras ir šiais metais 
J taip pat dalyvaus Dainų šventėje. 
' ^Choras Geeionge atgimė dėka jaunos, 
1 energingos, į savo darbą žiūrinčios 
| iabai patriotiškai, neseniai iš Lietuvos 
* atvykusios, Gražinos Pranauskienės. 
I Gauta žinia, kad į Dainų šventę šiais 
I metais iš Geeiongo .atvyks apie 
» dvidešimt dainininkų. Numatyta, kad 
I Dainų šventėje dalyvaus netoii šimto 
| penkiasdešimt lietuviškos dainos my
lėtojų.
J Dainos šiai šventei parinktos iš 
I praeitos Dainų šventės Lietuvoje* 
’.repertuaro. Be pavienių chorų pasi-

rodymų, dainuos jungtiniai vyrų ir j 
mišrus chorai. Šventės programa' 
sudaryta taips-kad nebūtų oereika- Į 
lingu, ilgų pertraukų. Scenos reikalus | 
tvarkyti pakviestas šiame u_.
patyręs Vytautas Aras. i

AL D informacija k

darbe *

Prezidentas, iš anksto negavęs referendumu tautos pritarimo, negali sudaryti sutarčių ir kitų aktų 
dėl Lietuvos, Respublikos stojimo ( valstybių sandraugas, bendrijas ir sąjungas, kuriomis apribojamas 
Lietuvos Valstybės suverenitetas.

Vyriausybės teikimu Prezidentas skiria ir atšaukia Lietuvos Respublikos diplomatinius atstovus 
užsienio valstybėse Ir prie tarptautinių organizacijų, priima užsienio valstybių diplomatinių atstovų 
įgaliojamuosius raštus, suteikia aukštuosius diplomatinius rangus.

92*7 straipsnis. Prezidentas skiria ir atleidžia aukštuosius valstybes pareigūnus, kuriuos skirti ir 
atleisti jam yra pavesta (statymu.

Prezidentas suteikia aukščiausius karinius laipsnius.
Prezidentas, vykdydamas jam suteiktus (galiojimus, leidžia Prezidento Aktus. Prezidento Aktai, 

išskyrus Aktą dėl Vyriausybės paleidimo, pareigūnų skyrimo ir kitus (statymo numatytus atvejus, 
galioja, kai yra Ministro Pirmininko ar atitinkamo ministro parašas.

Prezidentas leidžia potvarkius dėl pavaldžių tarnybų veiklos. Aukščiausiosios Tarybos priimtas 
(statymas, taip pat nutarimas dėl jo (sigaliojimo tvarkos telkiamas Prezidentui pasirašyti ir paskelbti.

Prezidentas Aukščiausiosios Tarybos priimtą (statymą ne vėliau kaip per dešimt dienų po pateikimo 
pasirašo ir skelbia arba grąžina Aukščiausiajai Tarybai antrą kartą svarstyti, nurodydamas, kodėl jis 
nesutinka ji pasirašyti ir kokias siūlo pataisas.

Jeigu Aukščiausioji Taryba, antrą kartą svarstydama grąžintą (statymą, ne mažiau kaip trim 
penktadaliais visų Aukščiausiosios Tarybos deputatų balsų priima jį nepataisytą arba pataisytą iš 
dalies. Prezidentas privalo j( pasirašyti ir skelbti.

Aukščiausiosios Tarybos priimtą biudžeto (statymą Prezidentas privalo pasirašyti ir skelbti.
Prezidentas pasirašo ir skelbia Tautos balsavimu (referendumu) priimtus (statymus ir sprendimus.
Prezidentas gali teikti Aukščiausiajai Tarybai (statymų projektus. Jis gali teikti pirmiausiai 

svarstytinus Aukščiausiosios Tarybos darbotvarkės klausimus. Prezidento teikimus Aukščiausioji 
Taryba privalo svarstyti.

Prezidentas turi teisę reikalauti kokio nors (statymo ar klausimo svarstymo Aukščiausioje Taryboje 
be eilės, skubaus priėmimo procedūros, tačiau Aukščiausioji Taryba trim penktadaliais visų 
Aukščiausiosios Tarybos deputatų balsų šį reikalavimą gali atmesti.

Prezidentas turi teisę kreiptis ( Tautą.
Prezidentas gali teikti Tautos balsavimui Laikinojo Pagrindinio (statymo (Konstitucijos) pataisas, 

išskyrus pataisą dėl Prezidento (galiojimų.
Prezidentas gali sudaryti savo Konstitucinę Tarybą. Jos sprendimai juridinės galios neturi.
Prezidentas (statymų nustatyta tvarka sprendžia Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo ir 

neteikimo, taip pat prieglobsčio suteikimo klausimus.
Prezidentas skiria valstybinius apdovanojimus, suteikia (statymų numatytus specialius vardus.
Prezidentas teikia malonę. Teikti malonę ministrams ir kitiems aukštiesiems valstybės pareigūnams, 

nuteistiems už tarnybinius nusikaltimus. Prezidentas gali tik Aukščiausiajai Tarybai sutikus.
(statymų numatytais neatidėliotinais atvejais Prezidentas skelbia nepaprastąją padėtį Valstybėje ar 

atskirose jos vietose, ne vėliau kaip per tris dienas pateikia šj savo Aktą Aukščiausiajai Tarybai 
tvirtinti.

(statymų namatytais atvejais Prezidentas savo Aktu, kuris turi būti Ministro Pirmininko pasirašytas, 
gali (vesti kurio nors Valstybės administracinio vieneto tiesiogini Vyriausybės valdymą. Prezidentas ne 
vėliau kaip per tris dienas pateikia š( savo Aktą Aukščiausiajai Tarybai tvirtinti.

92*8 straipsnis. Prezidentas skelbia Seimo rinkimus, kurie turi (vykti per paskutinius du 
Aukščiausiosios Tarybos kadencijos mėnesius.

Prezidentas Vyriausybės siūlymu gali skelbti Seimo rinkimus anksčiau šio straipsnio pirmoje dalyje 
nurodyto termino, jei Aukščiausioji Taryba pareiškė Vyriausybei nepasitikėjimą.

Prezidentas gali skelbti Seimo rinkimus anksčiau šio straipsnio pirmoje dalyje nurodyto termino, jei 
Aukščiausioji Taryba per du mėnesius nuo biudžetinių metų pradžios nepatvirtino valstybės biudžeto.

Prezidentas gali skelbti Seimo rinkimus, anksčiau šio straipsnio pirmoje dalyje nurodyto termino, luti:
Aukščiausioji Taryba ilgiau kaip trisdešimt dienų sesijos laikotarpiu negali priimti (statymų ir 

nutarimų; priimama nauja Lietuvos Respublikos Konstitucija; Aukščiausioji Taryba priima nutarimą dėl 
Seimo rinkimų. Seimo rinkimų dieną skiria Prezidentas.

Prezidentas paskiria naujai Išrinkto Seimo susirinkimo pirmojo posėdžio dieną ne vėliau kaip per 
penkiolika dienų po išrinkimo. Jeigu Prezidentas nepaskirta pirmojo posėdžio dienos, Seimas renkasi 
pats penkioliktą dieną po išrinkimo.

Prezidentas gali šaukti neeilinę Aukščiausiosios Tarybos sesiją ar posėdį, nustatydamas sesijos ar 
posėdžio darbotvarkę.

Prezidentas ne rečiau kaip vieną kartą per metus praneša Aukščiausiajai Tarybai apie padėtį šalyje ir 
užsienio politiką. Aukščiausioji Taryba gali kiekvienos eilinės sesijos metu paprašyti vieno neeilinio 
pranešimo.

92*9 straipsnis. Prezidentas teikia Aukščiausiajai Tarybai Aukščiausiojo Teismo Pirmininko, jo 
pavaduotojų. Aukščiausiojo Teismo teisėjų. Apeliacinio Teismo Pirmininko kandidatūras Ir skiria kitus 
teisėjus.

92*10 straipsnis. Prezidentas yra visų Valstybės ginkluotųjų pajėgų vyriausias vadas, tačiau už 
ginkluotųjų pajėgų tvarkymą ir gynybini pajėgumą Aukščiausiajai Tarybai yra atsakinga ir atskaitinga 
Vyriausybė.

Valstybės saugumo ir gynimo klausimams svarstyti Prezidentas tvirtina Valstybės Saugos Tarybą ir 
jai vadovauja.

Nukelta į 3 psL
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Valstybės gynimjo metu gynybos reikalus Prezidentas tvarko įsakymais.
Kai kyla, pavojus Valstybės saugumui; Prezidentas gali skelbti Valstybėje ar jos dalyje Valstybės 

gynimo metą ir ne vėliau kaip per tris dienas pateikia š( savo Aktą tvirtinti Aukščiausiajai Tarybai. 
, Tokia pat tvarka tarp Aukščiausiosios Tarybos sesijų Prezidentas sprendžia mobilizacijos ir karo 
klausimus.

92*11 straipsnis. Prezidentas už savo galios veiksmus negali būti apkaltintas. Už kitus veiksmus, 
kuriais jis sulaužė duotą ištikimybės Lietuvos Respublikai ir jos Konstitucijai priesaiką ar padarė tyčini 
sunkų nusikaltimą, jis gali būti traukiamas atsakomybėn. (...)

referendumo komisijos pranešimo, kad įstatymas priimtas. Šis (statymas (sigalioja paskelbimo dieną.
šiuo (statymu nustatyti Prezidento konstituciniai (galiojimai gali būti pakeisti tik referendumu dėl 

Prezidento (galiojimų pakeitimo.
Pirmieji Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimai pagal šį (statymą turi būti surengti ne vėliau kaip 

per keturis mėnesius nuo šio (statymo įsigaliojimo.
, Referendumo iniciatyvinė grupė

. 1992 gegužės 6

DĖL POLITINĖS PADĖTIES”
IR REFERENDUMO

SĄJŪDŽIO KOALICIJOS "UŽ DEMOKRATINĘ LIETU VĄ" PAREIŠKIMAS.

Lietuvos Respublikos Aukščiausioji 
Taryba atliko istorinės reikšmės 
darbą, paskelbė Kovo 11 - osios aktus, 
priėmė svarbių įstatymų.

Deja, šiuo metu Aukščiausioje 
Taryboje, iš pralaimėjusios rinkimus 
Lietuvos komunistų partijos ir atski
lusių kadaise Sąjūdžio remtų deputa
tų, susidaro nauja dauguma, saistoma 
asmeninių ir grupinių interesų. Vals
tybės likimą rinkėjai patikėjo Lietu
vos Sąjūdžiui, tačiau dalis jo deputa
tų, prieš rinkėjų valią, atsisakė 
Lietuvos Sąjūdžio politinių nuostatų.

Konstatuojame mūsų akyse vyks
tančio politinio perversmo ir politinės 
išdavystės faktą, gręsiantį partokra- 
tijos restauracija, o galbūt - ir musų 
Nepriklausomybės apribojimais, evo
liucionuojančiu jos praradimu.

Besiformuojanti naujoji prokomu
nistinė dauguma, kuri imasi ir vykdo
mosios valdžios funkcijų, pralyžuoja 
ūkio reformas vykdančios vyriausybės 
darbą. Valstybės biudžetas liko be 
finansavimo šaltinių socialinėms pro
gramoms. Ekonominės reformos įsta
tymai jau keičiami pralobusios iš 
prisiplėšto visuomenės turto senosios 
ir naujosios nomenklatūros naudai. 
Vyriausybei neleidžiama sutvarkyti 
savivaldybių darbą.

Naujoji Aukščiausiosios Tarybos 
dauguma (LDDP, Tautos pažangos, 
Centro, Liberalų, Lenkų frakcijos) 
nusikalstamai priešinasi aktyvioms 
politinėms ir teisinėms Lietuvos 
vadovbės pastangoms išvesti okupaci
nę kariuomenę.

Naujoji Aukščiausiosios Tarybos 
dauguma, siekdama įtvirtinti seimo- 
kratiją, paskelbė Konstitucijos pro
jektą, artimą dabartiniam Laikinajam 
Pagrindiniam Įstatymui ir LDDP 
Konstitucijos projektui. Jame siūloma 
tik butaforinio prezidento institucija, 
tuo paliekant nuolatinius įstatymų 
leidžiamosios ir vykdomosios valdžios 
konfliktus, pareigūnų neatsakingumą. 
Visuomenei primetamas projektas, 
kuriuo siekiama įtvirtinti dabartinės 
Aukščiausiosios Tarybos valdymą (su
teikiama galimybė Aukščiausiajai Ta
rybai pasivadinti Seimu) dar ilgam, jei 
ne visam laikui. Tokios Konstitucijos 
pataisos, kurios nepatiktų tokiam 
"Seimui", nebūtų įmanomos, nes visą 
valdžią uzurpavęs "Seimas" pagal tą. 
Konstituciją neleistų rengti sau 
nepageidaujamų referendumų. Tuo 

tarpu Sąjūdžio parengti Konstitucijos 
projektai atmetami.

Konstatuojame, kad besiformuo
janti naujoji Aukščiausiosios tarybos 
dauguma savo veiksmais destabilizuo
ja Lietuvos Respublikos politinę ir 
ekonominę būklę.

Nepakeitus aukščiausiosios val
džios sistemos, neįmanoma toliau 
vykdyti būtinų reformų.

Vienintelė teisinė išeitis iš tolydžio 
gilėjančios krizės - tuoj pat priimti 
Konstitucinį įstatymą "Dėl Lietuvos 
Respublikos Prezidento" - esminę 
busimosios Konstitucijos dalį. Konsti
tuciniame įstatyme įteisinama demo
kratinė valstybės santvarka, nustato
mi valdžių santykiai ir atsakomybė. 
Tai galime ir privalome padaryti mes, 
Lietuvos Respublikos piliečiai, tvirtai 
balsuodami šių metų gegužės 23 - 
čiąją arba arba (jei Aukščiausioji 
Taryba susipras abu referendumus 
rengti kartu), birželio 6 - ąją.

Kreipiamės į Lietuvos žmones, 
kviesdami ateiti į referendumą ir 
pasakyti:

Taip! - Prezidento institucijos 
atkūrimui pagal Konstitucinio įstaty
mo projektą;

Taip! - sparčiai ir teisingai ūkio 
reformai;

Taip! - saugiam piliečių ir valsty
bės gyvenimui.

To nepadarius - toliau vyks niekam 
neatstovaujančių grupių rietenos val
džioje, didės ekonominė suirutė, 
socialinė konfrontacija, svetimos jė
gos kišis į mūsų valstybės reikalus.

Valstybės likimas - mūsų pačių 
rankose. Mes visuomet laimėdavome, 
kai savo ateitį pasirinkdavome patys.

Lietuvos Sąjūdis
Lietuvos darbininkų sąjunga 
Lietuvos demokratų partija

Lietuvos Krikščionių demokratų 
partija

Lietuvos piliečių chartija 
. Lietuvos politinių kalinių 

ir tremtinių sąjunga 
Lietuvos politinių kalinių sąjunga 

Lietuvos tautininkų sąjunga 
Lietuvos Žaliųjų partija 

Lietuvos žemdirbių sąjūdis 
Vilnius, 1992 gegužės 9

Šio pareiškimo tekstas išspausdin
tas gegužės 12 dienos "Lietuvos aide" 
ir iš Lietuvos gautas telefaksu per dr. 
A. Kabailą) 

sušaudytas. J. Minkevičius pasakė 
negalįs prisiminti tokio protokolo ir, 
kad su minėto asmens sušaudymu 
neturėjęs nieko bendro. Tačiau šių 
visų kaltinimų ir Aukščiausiojo Teis
mo nuosprendžio pasekmėje J. Minke
vičius nutarė pats pasitraukti iš 
Parlamento, kadangi jis "nenorįs 
Parlamento varginti deputato atšau
kimo procedūromis". Vardiniu balsa
vimu Parlamentas didele balsų daugu
ma pritarė J. Minkevičiaus pareiškimui 
atsisakyti deputato įgaliojimų. Pats J. 
Minkevičius kritikavo Vyriausybę, jos 
ekonominę politiką ir kitus deputatus, 
kurie, anot jo, ęsą kailius išvertę 
veidmainiai.

Komentuodamas V. Čepaičio ir J. 
Minkevičiaus bendradadarbiavimą su 
KGB, B. Gajauskas "Amerikos balso" 
radijui pareiškė, kad šių abiejų 
žmonių veiklą vertinti negalima 
lygiai. J. Minkevičius buvo etatinis 
darbuotojas, nuo jo veiklos tiesiogiai 
nukentėjo žmonės ir jis, galbūt, yra 
vykdęs genocidą. Tuo tarpu V. 
Čepaitis buvo tik informatorius, kurio 
veikla apsiribojo pranešimais. Balys 
Gajauskas pritarė J. Minkevičiaus 
savanoriškam atsistatydinimui ir sakė, 
kad tai garbingiausias kelias, kuriuo
turėtų pasukti ir kiti deputatai, kurie paaiškės, kad tokių esama daugiau, 
yra bendradarbiavę su KGB. jei Jurgis Rūbas

LIETUVOS SPAUDOĮE
Daugeliui rupi, kad dingsta į 

Lietuvą siunčiami laiškai. Šitoks 
straipsniukas tilpo "Tiesos" 88 nume
ryje: . „

Kanados lietuvių savaitraštyje 
"Tėviškės žiburiai" R. Čerskis rašo: 
"Šiuo metu bausmės už pašto vagystes 
Lietuvoje tiesiog juokingos: po di
džiulio skandalo Panevėžyje, kai 
krūvos išplėštų laiškų (tarp jų ir mano 
tetos iš Kanados) atsitiktinai buvo 
atrastos miesto sąvartyne, už . tai 
atsakingos darbuotojos buvo nubaus
tos "drausminėmis nuobaudomis" (tai 
tokie papeikimai, surašyti popieriuo
se...).

Okupuotoje Lietuvoje korespon
denciją su užsieniu uoliai tikrino KGB. 
Dabar tie tikrintojai, praradę "šeimi
ninką" KGB, dirba sau ir uoliai ieško 
dolerių. O kol vagys ramiai "tebedir
ba" Lietuvos pašte, neužmirškite ant 
kiekvieno laiško į Lietuvą raudonu 
rašalu užrašyti: "NO DOLLARS. 
NET DOLLAROV. NĖRA DOLE
RIŲ".

"Pono Dumčiaus laiškas mano 
kolegai, - rašo autorius, - su tokiu 
"garbingu” užrašu iš Australijos į 
Kauną atkeliavo per savaitę visai 
neatplėštas".

* * *
Kokios kilmės yra dažnai minimas 

Jelcino artimas bendradarbis Genadi
jus Burbulis?

"Rusijos pirmasis vicepremjeras ir 
valstybės tarybos sekretorius Genadi
jus Burbulis lietuvišką pavardę pavel
dėjo iš savo senelio, kuris persikėlė į 
Uralą per Pirmąjį pasaulinį karą. Pats 
Genadijus Burbulis dirbo Uralo ga
myklose, baigė Uralo universitetą, 
dėstė marksizmą - leninizmą. Politinę 
karjerą pradėjo savo paties organi
zuotame klube "Diskusijų tribūna".

LIETUVOS

Su B. Jelcinu pradėjo bendradarbiauti 
SSRS liaudies deputatų pirmojo suva
žiavimo išvakarėse. Senelio gimtosios 
kalbos nemoka". „

("Politika", nr. 9)
* * ♦

Rusijos savaitraščiui "Žizn" skaus
mingą išpažintį parašė vienas Stalino 
laikais iš Tombovo Rusijoje į Lietuvą 
atsiųstas enkavedistas. Čia dalis to 
rašinio, išversto "Lietuvos aido" 70 - 
me numeryje:

"Pirmčji mano pažintis Lietuvoj - 
vienas darbštus kaimietis. Jis turėjo 
pavyzdingą ūkį, buvo griežtas sau ir 
savo penkiems sūnums, keldavosi prieš 
saulei tekant ir guldavo vėlai vakare. 
Vasarą samdydavo darbams studen
tus, ir visi pietaudavo prie vieno stalo. 
Jį ištrėmė. Vėliau ištrėmiau jo sūnų, 
pabėgusį iš vagono. Jis buvo nepilna
metis, paskui aš ieškojau jo ir 
sužinojau, kad jis mirė nuo plaučių 
silikozės Magadane. Ten dirbo šach-’ 
tose. Mes mušėme žmones, daužėm 
kuo pakliuvo per veidą, galvą, 
spardėm, plikėm verdančiu vandeniu, 
tampėm už plaukų, kad išgautume 
prisipažinimą to, ko nebuvo. Ir visi 
žinojom, kad jie nekalti niekuo, bet 
mums buvo reikalingas pavyzdinio 
darbo parodymas. Jei būčiau tikėjęs 
Dievą, tai būčiau laukęs savo teisino 
pragare, ir laukęs su džiaugsmu, bet 
tarybų valdžios teismą aš atmetu. Ji 
pavertė mane budeliu. Štai kodėl aš 
nesakau savo pavardės. Teis, kuris 
skaitys šį laišką, žinok - labai sunku 
būti budeliu pensijoj, ir jau daug metų. 
Aš netgi sūnums bijau papasakoti, ką 
pridirbęs esu. Gyvenu baisiais atsimi
nimais, greičiau ateitų galas... Aš taip 
sunkiai sergu ir nemirštu. Tai, man 
matos, irgi atlyginimas už viską".

Parinko Vaclovas Daunius-

LIETUVOS SAVAITĖS APŽVALGA 
atteiti t» t m,
paprasta balsų dauguma tvirtina 
Parlamentas, deputato netekusioje 
apygardoje turi būti skelbiami nauji 
rinkimai. Anot V. Litvino, rinkiminė 
komisija ve iria pagal įstatymą ir 
nesileidžia į spekuliaciją apie galimus 
Parlamento rinkimus. Naujas deputa
tas nebūtų renkamas, jeigu iki 

Parlamento kadencijos pabaigos be
būtų likę tik 6 mėnesiai.

Lietuvos Respublikos Aukščiausia
sis Teismas patvirtino, kad deputatas 
Jokūbas Minkevičius taip pat bendra
darbiavo ne tik su KGB, bet ir su 
NKVD jau nuo 1940 metų. KGB 
veiklai tirti komisijos pirmininkas B. 
Gajauskas Priamentui įteikė J. Minke
vičiaus pasirašytą įsakymą suimti 
žmogų, kuris po kurio laiko buvo
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GYVOJI LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ 
~ AMERIKOJE

Jurgis Janušaius 
kurių JAV Lietuvių bendruomenė

Šių metų vasario 15 d. 'lietuvių susilaukcavo nemažai, nežiūrint, kad
benuruomene jAV atšventė savo 
egzistavimo keturiasacšimtmečio su 
kakq. JAV Lietuvių oendruomene 
Connecticut, valstijoje buvo Įregis
truota 1952 m. vasario 15 d. ir nuo tos 
dienos ji tapo vienu is pagrindinių 
veiksnių išeivijos lietuvių gyvenime. 
Tačiau pati lietuvių bendruomene, 
plačia šio žodžio prasme, jau veikė ir 
kituose pasaulio kraštuose, o Lietuvių 
bendruomenes darbus Koordinavo ra- 
saulio lietuvių bendruomenės valdyba.

JAV veikianti Lietuvių bendruome
nė per keturis dešimtmečius pergyve
no daug. Ji buvo barama už darbų 
dublikavimą. buvo barama už menką 
rūpinimąsi švietimu, kultūros puose 
lėjimu, ugdymu ir t.t. Tačiau JAV 
Lietuvių bendruomenes Krašto tary
bos ir vaidybos atlaike visus atšiaurius 
vėjus, airbo sąžiningai, ryžtingai, 
planavo darbus ir juos įgyvendino. 
neKreipiant dėmesio "kritikų" 
šauksmus.

Jeigu paskiaidytume jAV Lietuvių 
bendruomenes istoriją, nustebtume, 
kiek daug buvo padaryta, kiek daug 
pasiekta ne tik švietimo, Kultūros 
srityse, bet paskutiniais dešimtine 
čiais ir politinėje veikioje.

į Lietuvių bendruomenės tarybas ir 
Krašto vaidybas ateidavo vis nauji, 
energingi žmonės, besisieiojantys dėl 
išeivijos lietuvių visokeriopos veikios, 
neaplenkiant ir tėvynės problemų. 
Tenka pagarbiai prisiminti visus tuos 
bendruomenininkus, kurie laiko bėgyje 
paaukojo savo laisvalaikius, poilsj, 
daug asmeninių lėšų ir taip kantriai 
vežė tą sunkų bendruomenės vežimą 
iki šių dienų. Tiesa, laikui einant 
keitėsi Lietuvių bendruomenės veikė
jų sudėtis: vieni išėjo amžinybėn, kiti 
pavargo, dar kiti pasitraukė į poilsį ar 
kitas darbo sritis. Tačiau Lietuvių 
bendruomenės uždaviniai, net ir 
Lietuvai atgavus pilną nepriklauso- 
myoę, nepakito, bet priešingai - dar 
padaugėjo problemų.

Po keturių dešimtmečių, praėjusiais 
metais renkant JAV Lietuvių ben--' 
aruomenės Krašto tarybą ir vaidyoą. 
įvyko didelis pokytis. į Krašto vaidybą 
atėjo nauji, jauni, bendruomeninius 
darbus jau dirbę žmonės, o Krašto 
vaidybos priešakyje atsistojo jau 
Amerikoje gimęs uolus darbininkas, 
inžinierius Vytautas Maciūnas. Jo 
sudarytoji valdyba darbšti, jos gretose 
matome ir senųjų veteranų, uolių 
bendruomenininkų, kaip Algimantas 
Gečys, Birutė Jasaitienė, Regina 
Kučienė. Ji pasiliko savose pareigose, 
o svarbi pozicija - Visuomeninių 
reikalų taryba atiteko vienam iš 
energingiausių politinio baro darbi
ninkų Algimantui Gečui. Sunkios 
pareigos yra ir Socialinių reikalų 
tarybos pirmininkei Birutei Jasaitie
nei, kuri šiai tarybai vadovauja jau į 
eilę metų. Švietimu rūpinasi antram 
terminui pakviesta Švietimo tarybos 
pirmininkė Regina Kučienė. Čia 
paminėjau tik trejetą tarybų, o jų 
Krašto vaidybos ir tarybos sudėtyje 
yra visa eilė, ir visų tarybų darbai 
labai svarbus. Maionu konstatuoti, kad 
ir šioji JAV Lietuvių bendruomenės 
Krašto vaidyba pasišovė eiti prasmin
gų ir našių darbų keliu: rūpinsis 
išeivijos lituanistiniu švietimu, kultū
ra, visuomenine veikla, neaplenkiant, 
o taip pat ir ypatingą dėmesį skiriant 
atsikuriančiai, nepriklausomai Lietu
vai. Visa tai pareikalaus sumanumo, 
daug darbo rankų ir, be abejo, lėšų,
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ir kiti veiksniai tiesdavo savo Kepures 
kitomis progomis.

Šių metų kovo 7-8 dienomis 
Filadelfijoje posėdžiavo JAV Krašto 
vaidyba. iŠ spaudos matyti, kad 
posėdžiai buvę labai darbingi. Padary
ti veikios pranešimai liudija gausią 
darnų skalę, o pianuose - nedelsiam 
įsijungti į politinę akciją šiais rinkimi
niais prezidento ir kitų pareigūnų 
metais, informuojant abiejų partijų 
kandidatus apie iškylančias problemas 
Lietuvoje, prašant JAV valdžią daryti 
įtaką, kad butų išvesta rusų kariuo
mene iš Baltijos valstybių, kad butų 
skiriama ekonominė pagalba. Tuo 
reikalu Krašto vaidybos nariai, visuo
menines tarybos lanko prezidentinius 
kandidatus, kongreso, senato narius ir 
teikia pilną informaciją, 'lai ypač 
svarbus darbas ir ačiū už tai JAV 
Lietuvių benuruomenės Krašto vaidy
bai.

;š Socialinės tarybos pirmininkės 
Birutes Jasaitieues pranešimų aiškėja, 
kad Čikagoje didelį rūpestį kelia

Ėjimas atbulomis
tokį nacionalinį bruožą jis 
Ir išugdytą ne bet kur, o 
Žemaitijos širdyje, Telšių

rajone Upynos kolūkyje

Kad žemaitis užsispyręs, tą žino 
kiekvienas, bet kau jis ropotų 
atbulomis, neteko girdėti. Bet, pasi
rodo, ir 
beturįs, 
pačioje 
rajone.

Telšių
apsilankę valstybės kontrolieriai ilgo
kai nesusigaudė, nuo ko reikia 
pradėti: pažeidimai lyg ir akivaizdūs, 
jų, atrodo, gana daug, bet nevykusiai 
išsidėstę - lyg kokioj 
kortų kaladėj, kol 
toptelėjo, kad į viską 
atbulai, toli gražu ne
gryną pinigą, net ir tai, kas buhalteri
niuose dokumentuose užfiksuota. Pa

gero sukčiaus 
staiga jiems 
reikia žiūrėti 
viską imti už

vyzdžiui, jeigu jus dokumentuose 
radote, kad Upynos kolūkiui priklau
santi "Volga" 1987 m. buvo išnuomota 
Telšių gamybinio susivienijimo auto
transporto įmonei, dar nereiškia, kau 
toji "Volga" būtinai toje įmonėje ir 
yra: ji faktiškai iš ūkio išnykusi, t. y. 
išnuomota kur kas anksčiau (atgali
nėm datom), o važinėja ja rajono 
žemės ūkio vaidybos inžinierius staty
bininkas S. Gelgaudas. Manau, jis 
išsamiau iri galėtų paaiškinti, kodėl 
Upynos kolūkio vadas S. Daujotas toks 
mielaširdingas jam: ne tik mašiną 
išnuomojo, bet ir vairuotoją išlaikė, už 
automobilio remontus mokėjo, net 
kapitalinį remontą padarė. Tik per tą 
žemaitišką nerangumą užmiršo apie 
tai į automašinos apskaitos kortelę 
įrašyti ir indeksuoti. Už tų smulkme
nų užkliuvę kontrolieriai jau kibo 
toliau: "Pažeidžiant LR Vyriausybės 
1991 05 20 nutarimą Nr.203, Upynos 
kolūkis 1991 m. gruodžio mėn. be 
Žemės ūkio ministerijos sutikimo 
pardavė Telšių rajono valdybai auto
mašiną GAZ - 24 "Volga” - rašė į 
aktą.

Negali sakyti, kad prieš gerą ir 
dosnią S. Daujoto širdį būtų apsikiau
linusi ir rajono valdyba, o tuo labiau 
inžinierius statybininkas S. Gelgau
das. Štai išmatavus remontuotus 
Upynos statybos objektus nustatyta, 
kad nurašyta daugiau statybinių 
medžiagų negu sunaudota, o niekas 
šito nepastebėjo. Arba: sumanė S. 
Daujotas, kad neblogą biznį būtų 
galima padaryti su pieno milteliais, o
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"svečiai", nelegaliai atvykę iš Lietu- w 
vos, "nusipirkę suklastotas žalias | 
korteles", daug pridarą įvairių nusi- J 
kaitimų, plėšikavimų, užpuldinėjimų, ’ 
ištvirkavimų ir t.t. Dažnai į Socialinę | 
tarybą kreipiasi policija, reikalą ūda- J 
ma vertėjų, advokatų, kad padėtų J
nusikaltėliams. Deja, Socialinė taryba |
tam neturi nei advokatų, nei lėšų. 
JAV Lietuvių bendruomenės Krašto
valdynos nuomone, nereikia kreipti. | 
dėmesio nekviestiems svečiams, jie j- 
neturėtų palikti dabar jau laisvos. ’ 
pavojų nesudarančios Tėvynės, o I 
visas jėgas skirtų savo tėvynei | 
sietuvai. Amerikoje jų laukia sunkūs * 
darbai, rūpesčiai, sunkus įsikūrimas. I 
xas dalinai apsunkina ir čia gyvenan- | 
čius lietuvius. ’

žinoma, tai netaikoma atvykstan- I 
tiems giminaičiams. Juk išeivija ir iki » 
šioi parodo svečiams savo dėmesį, <, 
meilę, globą, paremia dovanėlėmis. |
JAV Lietuvių bendruomene gyva, 
darbšti, tačiau nestokojanti rūpesčių, 
o dabar štai prieš akis ir didingoji 
Devintoji tautinių šokių šventė, kuri 
pareikalaus suglaustų gretų, didelės 
aukos darbu ir lėšomis. Tikėkime, kad 
Lietuvių bendruomenės įnašus darbai 
įveiks pasitaikančias kliūtis ir šalins 
nesusipratimus su mielais tėvynainiais 
iš Tėvynės.

rajono valdybos žemės ūkio skyriaus 
viršininko pavaduotojas V. Šeputis 
pasirašo raštą Nr.568 Telšių sūrių 
gamyklai, kad butų perduota Upynos 
kolūkiui 10 t lieso pieno miltelių iš 
kitų rajono ūkių 111 ketvirčio fondo. 
Valdybos zootechnikei L. Jarmalavi- 
čienei užteko S. Daujoto patikinimo, 
kad tie milteliai labai reikalingi 
gyvuliams šerti. O tuo tarpu tų 
miltelių net maišai Upynos kolūkyje 
išdulkinti nebuvo - juos bemat Kauno 
UAB "Kopa" vadovas Povilas Daujo
tas, arba tarp musų šnekant, pirmi
ninko brolis, nugabeno į Telšių 
prekybinės bazės sandėlį. Beje, ne tik 
tuos, iš "ūkių III ketvirčio fondų", - 
S. Daujotas įsigudrino iš Telšių sūrių 
gamyklos gauti net 30 t už 75600 rb (o 
kolūkio vyr. buhalteris K. Bara- 
nauskis, pasirodė dar gudresnis: 
neturėdamas nei miltelių, nei sąskai
tos, net neatsiskaitęs su gamykla, tuos 
miltelius parduoda UAB "Kopa"). 
Telšių sūrių gamyklos direktoriaus 
pavaduotojas R. Jarulaitis paskui 
aiškins, kad 20 t lieso pieno miltelių 
parciuota iš viršplaninių fonaų už 
suteiktą pagalbą aprūpinant gamyklos 
darbuotojus bulvėmis. Deja, tokio 
pagalbos do'Kumento kontrolieriams 
susirasti nepavyko. Už tai pieno 
milteliai, jau toliau keliavę per 
Rusijos prekių biržą į Maskvą, tikrai 
nemenka pagalba Daujotams - 420 
tukst. rb.

S. Daujoto atseit nematė ir tuomet, 
kai jis, pažeisdamas LR 1990 m. 
gruodžio 4 d. įstatymą Nr.1-828 "Dėl 
darbuotojų privataus kapitelio kaupi
mo valstybinėse įmonėse" nurašė net 
50631 rb vertės pagrindinių priemo
nių, kurių dauguma dar buvo nesusi
dėvėjusios, kai jis Mažeikiuose remon
tavo automašinas ir tam įrodyti 
sąskaitų neturėjo (tiesa, kontrolie
riams labai prisvilus, kolūkio vyr. 
mechanikas sąskaitas atnešė... be 
datų - kokią reiks, tokią, bičiule, ir 
įsirašysi), kai jis, vikriai 84042 rb 
apgaudamas valstybę į Klaipėdos 
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mėsos kombinatą kolūkio vardu par
davė "Šatrijos" kolūkio 113 galvijų ir 
310 kiaulių (mat "Šatrija" - V kainų 
zona, o Upyna - VII), kai D. 
Daujotienei suteikė gyvenamąjį plotą, 
kuris net apylinkės taryboje yra 
neįregistruotas, o sau pažeisdamas

TRUMPAI 
IŠ VISUR
Vos pasibaigus valstybinių įstaigų 

ir transporto streikams Vokietijoje, 
streikų grėsmė iškilo privačioms 
įmonėms. Darbdaviai nesutaria su 
unijomis dėl algų pakėlimo dydžio.

♦

Popiežius Jonas Paulius Ii palaimin
tuoju paskelbė 1975 metais mirusį 
ispaną, katalikų pasauliečių sąjūdžio 
"Opus Dei" įkūrėją Josemaria Escriva 
de Beiaguer.

♦

Kairiųjų dominuojamas Azerbai
džano parlamentas į prezidentus 
susigrąžino kovo 6 dieną atleistą 
buvusį komunistų lyderį Ajaz Mutali- 
bovą. Šis tuoj pat krašte paskelbė 
ypatingąją padėtį ir atšaukė birželio 7 
dienai numatytus respublikos prezi
dento rinkimus.

Opozicinis Liaudies frontas, su
traukęs mases žmonių ir po kruvinų 
susirėmimų užėmęs parlamento rumus 
ir prezidentūrą, privertė A. Mutalibo- 
vą bėgti.

*
Pietų Afrikoje įstrigę konstituciniai 

pasitarimai tarp baltųjų ir juodųjų, 
įsikišus prezidentui F. de Klerk ir 
Afrikos tautinio kongreso lyderiui 
Nelson Mandelai, pažengė į priekį.

*
Bangkoke kariuomenė ir policija 

pakartotinai šaudė į minias žmonių, 
reikalaujančių nerinkto ministro pir
mininko generolo Sučinda Kaprayoon 
atsistatydinimo. Areštuotas ir protes
tui vadovavęs buvęs Bangkoko bur
mistras atsargos generolas majoras Č. 
Srimuang.

.. ,, *
Nors Filipinų prezidento rinkimų 

balsavimas įvyko gegužės 11 dieną, 
baisų skaičiavimas vyksta labai lėtai. 
Savaitei praėjus, suskaičiuota vos 
penktadalis balsų. Kol kas pirmauja 
pasitraukiančios prezidentės K. Aqu
ino remiamas Fidel Ramos. Antroje 
vietoje esanti Miriam Santiago kaltina 
rinkimų prižiūrėtojus masiniu balsų 
klastojimu ir savo šalininkus šaukia į 
protesto demonstracijas.

*
Bosnijos respublikoje, su trumpomis 

ir nuolat sulaužomomis paliaubomis, 
vis tebesiaučia pilietinis karas. Sosti
nė Sarajevas apšaudomas patrankomis 
ir minosvaidžiais, smarkiai apgriautas 
pagrindinis Hercegovinos srities 
miestas Mostar.

Serbų milicija ir Jugoslavijos ka
riuomenė sistemingai išveja musulmo
nus ir kroatus iš jų gyvenviečių, tuo 
Bosnijos ir Serbijos pasienyje sudary
dami plačią teritorijos juostą, kur 
pasilikę tik serbų tautybės gyvento
jai.

*
Jungtinės Amerikos Valstijos ir 

Europos bendrijos valstybės atšaukė 
savo ambasadorius iš Belgrado, tokiu 
būdų išreikšdamos protestą prieš 
argesyvią serbų politiką.

Gegužės 14 dieną netoli Vladivos
toko užsidegė rusų amunicijos sandė
liai. Gaisras truko porą dienų.

galiojančius įstatymus, nusipirko dva
riuką už 5 tūkst. rb, kai jis M. Želvytei
pardavė kavos aparatą ir mėsmalę, kai 
jos firma "Credo" iš kolūkio pirko 
mėsytę net už dešimtis tūkstančių 
rublių... o juk žmonės jau tada 
šurmuliavo, mėgino su valdžios vyrais 
aiškintis, kodėl paprastam kolūkiečiai
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MAIRONIO MIRTIES 60 M. SUKAKTIS 
1862-1932

Praėjo jau 60 metų kaip lietuvių 
tauta neteko žinomo ir mėgiamo 

.poeto - dainiaus, kurio poezijos 
kuriniai taip įtikinančiai praturtino 
musų tautos kuiturinį lobyną.

Maironis gimė 1862 m. lapkričio 2 a. 
Šiluvos valsčiuje, Raseinių apskrityje, 
pasiturinčių, laisvų nuo baudžiavos 
"karališkų" valstiečių šeimoje. Jo 
tėvas buvo sumanus ir progresyvus 
ūkininkas, be savo ūkio dar nuomojo 
Pasandravio dvarą, kuriame ir gimė 
musų dainius. Baigęs Kauno gimnazi
ją, Maironis vienerius metus studijavo 
Kijevo universitete literatūrą, kur 
jam teko susipažinti su žinomais rusų 
poetais, A. Puškino, M. Lermontovo ir 
T. Ševčenkos kurybomis, kurių įtaka 
išryškėjo Maironio poezijos temati
koje.

Grįžęs iš Kijevo, būdamas paklus
nus tėvų norams ir pageidavimams, 
Maironis įstojo į Kauno kunigų 
seminariją, kurioje lietuvių kalbą ir 
literatūrą dėstė A. Baranauskas - tuo 
metu jau tapęs pavyskupiu ir žinomas 
lietuvių kalbininkas K. Jaunius. Jų 
dėka Maironis pagilino savo žinias 
lietuvių literatūroje bei lietuvių 
kalbos žinojime.

Baigęs Kauno kunigų seminariją, 
būdamas gabus ir trokšdamas įsigyti 
daugiau kvalifikacijų, studijas tęsė 
Peterburgo dvasinėje akademijoje. 
Studijų metu Maironis nedaug reiškėsi 
poetinėje kūryboje, bet vėliau, jam 
profesoriaujant Kauno kunigų semi
narijoje ir Peterburgo dvasinėje aka
demijoje, jo įgimtas poeto talentas 
žymiai išryškėjo. Atrodo, kad Maironis 
surado savyje tą šaltinį iš kurio tryško 
neišsemiama poezijos kūrybos ugnis. 
1895 metais spaudoje pasirodė pirma
sis Maironio eilėraščių rinkinys "Pa
vasario balsai", o 1907 - 1909 metais 
poemos "Jaunoji Lietuva " ir " Rasei
nių Magdė".

Grįžęs iš Peterburgo dvasinės 
akademijos iki savo mirties rektoriavo 
Kauno kunigų seminarijoje, o 1922 
metais buvo pakviestas profesoriauti 
Kauno universitete ir dėstyti teologi
ją - filosofijos fakultete moralinę 
teologiją ir pasaulinę literatūrą. 
1922 - ieji m etai Maironiui buvo iabai 
reikšmingi ir proauKtyvus, nes tame 
laikotarpyje spaudoje pasirodė žino
mos baladės: "Jūratė ir Kastytis", 
"Čičinskas" ir "Medvėgalio kainas".

MAS...

Atkelta iš 4 psl.
nė stipinkaulio pagraužti neduoda, o 
šiai mergučiai - viskas. Jie tuomet dar 
nežinojo, kad už valgyklos patalpų 
nuomą M. Želvytė moka tik po 70 kp 
už 1 kv. m, o visa kita - valgyklos 
įrengimai, elektra - nemokamai. Beje, 
ir toji sutartėlė atsirado atgaline 
data, kai jos kontrolieriams prireikė.

Taigi, daug ko nežinojo. Ir daug ko 
galbūt niekada nesužinos: tarp tų 
atgalinių datų ir buhalterinės velnia
vos ir išmintingiausias pasiklysti gali. 
Bet Upynos žemaičiai ir nesmalsus. 
Jie jau laimingi, kad apie S. Daujotą, 
kaip ūkio vadovą, kalbama būtuoju 
laiku. 0 be to, tikisi, kad ir kiti 
valstybės kontrolierių reikalavimai 
bus patenkinti: išieškoti iš kaltų 
asmenų ūkiui padaryti nuostoliai, 

; atleisti iš darbo specialistai, šildęsi 
rankutes prie S. Daujoto kūrenamos 
ugnies. Jie tikisi ir deramo rajono 
prokuratūros, kuriai perduota valsty
bės kontrolierių patikrinimo medžia
ga, įvertinimo.

Nijolė Petrošiūtė

MAIRONlS-PREL. JONAS MAČIU
LIS ___________
Poetas bandė savo jėgas ir dramatur
gijoje - sukurė tris eiliuotas istorines 
dramas: "Kęstučiomirtis", "Vytautas 
karalius", "Vytautas pas kryžiuo
čius". Tais pačiais metais Maironiui 
buvo suteiktas garbės profesoriaus 
titulas, o praslinkus dešimčiai metų, 
1932 - alsiais, už didelį įnašą lietuvių 
literatūrai Maironiui buvo suteiktas 
literatūros garbės daktaro laipsnis.

1932 metų birželio 28 dieną, 
sulaukęs 70 - ties metų amžiaus, 
Maironis paliko šį pasaulį. Jis buvo 
palaidotas Kauno bazilikos katedroje, 
kut su juo atsisveikino tūkstantinė 
minia...

Po trumpos biografijos reikėtų 
išryškinti Maironio patrioto - poeto’ 
siekimus, norus bei viltį atgauti 
Lietuvai laisvę ir kartu tobulintis 
„autos švietime ir kultūrinėje plotmė
je. Šie jo norai atsispindi eiieraščiuose 
" N ebeužtvenksi upės" ir "Užtrauks- 
me naują giesmę". Maironio asmeni
nėje bibliotekoje - daugybė knygų 
įvairiomis kalbomis, žinomų pasau
linio masto autorių. Iš jų poetas 
sėmėsi įkvėpimo, domėjosi ir savinosi 
kas tinka mūsų literatūrai patobulinti. 
Maironis buvo labai išsilavinęs žmo
gus. 1903 metais, būdamas 41 - erių 
metų amžiaus, profesoriaudamas Pet
rogrado dvasinėje akademijoje gavo 
teologijos daktaro laipsnį. Tai jo 
antras daktaratas.

Musų dainiaus poezijoje ryškiai 
atsispindi žmogaus meilė savo tautai, 
istorijai ir, žinoma, pačiam laisvės 
išsiilgusiam žmogui. Jis labai vaizdžiai 
apibūdina Lietuvos gamtos grožį: 
miškai, pievos, ežerai, upės, žvaigž
dėtas dangus, kalnai, pakalnės, kaimo 
sodžiai, darželiai, šiltos ir svajingos 
vasaros naktys ir vieversiai, sveiki
nantys pavasarį savo čiulbesiu. Mairo
nio poezijoje pavaizduoti gamtos 
vaizdai - nėra kokia pigi puošmeną, 
jie dažniausiai sukrečiantis kontrastas 
sunkiai lietuvių tautos buičiai pavaiz
duoti.

Medžiagą savo kūrybai Maironis 
sėmė iš garbingos Lietuvos praeities. 
Jis atskleidė poezijoje visus "deiman
čiukus", kurie jungė žmogų su tauta. 
Poetas išsamiai gilinosi atverdamas 
žmogaus širdies gelmes: meilę, kan
čią, džiaugsmą ir viltį. Jo eilėraš
čiuose pasisako žmogus, kuris pasitiki 
tautos laisvės idealais. "Miškas ūžia", 
"Mano gimtinė", "Oi neverk, motušė
le" - pagrindinę vietą Maironio 
lyrikoje užima poeto santykiai su 
visuomene, jo nuomone, kartais poe
tas turi būti visuomenininkas, kovoto
jas dėl savo teisių. Labai žymus jo
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Oi neverk, matušėle, kad jaunas sūnūs
Eis ginti brangiausios tėvynės!
Kad pavirtęs kaip ąžuolas girių puikus
Lauks teismo dienos paskutinės.

Taip nelaužyk sau rankų, kaip beržo šakas 
Kad laužo užrūstintas vėjas;
Tau dar liko sūnų; kas tėvynę praras, 
Antros neišmels apgailėjęs.

Ten už upių plačių žiba mūsų pulkai;
Jie mylimą Lietuvą gina;
Kam nusviro galva, tam Dangaus angelai 
Vainiką iš deimantų pina.

Daugel krito sūnų kaip tų lapų rudens;
Baltaveidės oi verks, nes mylėjo!
Bet nei bus, nei tekės Nemune tiek vandens, 
Kiek priešų ten kraujo tekėjo.

Vedė Vytautas ten didžiavyrių pulkus 
Ir priešų sulaužė puikybę;
Už devynias mares, už tamsiuosius miškus 
Išvarė kryžiuočių galybę.

Saulė leidos raudona ant Vilniaus kapų, 
Kai duobę kareiviai ten kasė, 
Ir pagulė daug brolių greta milžinų, 
0 Viešpats jų priglaudė dvasią.

Oi neverk, matušėle, kad jaunas sūnūs 
Eis ginti brangiausios tėvynės!
Kad pavirtęs kaip ąžuolas girių puikus 
Lauks teismo dienos paskutinės!

eilėraštis "Taip niekas tavęs nemy
lės", kuriame jis pasisako, kad poeto 
širdįstengįasipavilioti "daug puikių ir 
gražių dukterų", bet jis savo jėgas, 
sugebėjimus atidavė tik vienai myli
majai - tėvynei. ^Maironis - poetas, 
visuomenininkas, kunigas įstengia su
prasti ir įvertinti bei pakelti jam 
uždėtus varžtus jau vėlesniame savo 
kūrybos laikotarpyje, kur poetas savo 
talentą paskyrė asmeniniams moty
vams išreikšti. Maironis pergyveno 
savo konfliktą carp meilės jausmų ir 
žmogaus prigimtį žalojančių dvasinin
ko nuostatų.

Širdis man verkia: tavo sielą 
Suprasti vienas aš galiu;
Bet skirta eit man, mano miela, 
Kitu gyvenimę keliu.

Eilėraščiai "Ant Drukšės ežero" ir 
"J. St." išreiškia užgniaužtą nuošir
džios, gilios meilės jausmą. Tai yra 
vieni geriausių kūrinių lietuvių poe
zijoje.

Maironis mėgo keliauti. Dažnai 
vasaros metu jis arkliais leisdavosi į. 
keliones, aplankydamas draugus, gi

JO PALAITIENES KURINIŲ PARODA
Aktyvi Sydnėjaus dailininkų - 

tautodailininkų draugijos narė, Lietu
vių dienų meno parodos organizatorė 
Jo Palaitienė gegužės 30 - 31 
dienomis, nuo 11 vai. iki 18 vai. St. 
Leonards studijoje ruošia savo kūrinių 
parodą.

Parodos įžymybe žada būti Paul 
Lyneham portretas, 1992 metų Ar
chibald konkurse gavęs "Salon des 
Refuses" premiją. Parodoje taip pat 
bus eksponuojami įvairus dailininkės 
aliejiniai paveikslai, akvarelės, vaiz
duojantys tropinius gamtovaizdžius, 
natiurmortai ir kt.

Pagal šeimos tradiciją studijoje bus 
išstatyti ir Jo sūnaus Guy Palaičio 5 
paveikslai, 1991 metų gimnazijos 
atestate įvertinti 100 procentų, o taip 
pat premijuoti ir šių metų velykinėje 
Sydnėjaus parodoje.

Dailininkė parodoje apsilankyti 
kviečia ir tautiečius.

mines, pažįstamus ir istorines vietas, 
išklausydamas žmonių padavimų įr 
pasakojimų. Surinktą medžiagą jis 
panaudojo savo padavimams "Šatrijos 
kainas" ir "Medvėgalio kalnas". 
Neužmirštamus atsiminimus jam pali
ko kelionės po Šveicariją ir Italiją, jis 
buvo sužavėtas gamta. Šia tema 
sukūrė keletą eilėraščių: "Ant Nea
polio užtakos", "’Vakaras ant ežero 
Keturių Kantonų".

Lietuvių tauta didžiuojasi turėjusi 
tokį puikų poetą, kurio poezija taip 
įtikinančiai prigijo lietuvio širdyje ir 
dvasioje. Ji buvo deklamuojama mo
kyklose, gimnazijose, minėjimuose, 
teatruose bei dainuojami liaudyje. O 
religinė giesmė "Marija, Marija" ir 
šiandien giedama visose Lietuvos 
bažnyčiose.

Lietuvių literatūros klasikas Mai
ronis musų kultūrai atvėrė didžiulį 
dvasinį lobį. Jis ištobulino poetinio 
žodžio skambesį, praplėtė ir sukūrė, 
šviesų bei harmoningą grožio pasaulį. 
Be jokios abejonės, Maironio poezija 
davė tvirtus pagrindus lietuvių litera
tūrai. R. Šerne tas.

Jo Palaitis. Sodo kampelis. Pastelė;
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^SPORTAS
KREPŠININKAI NEATVYKSTA

Turbūt dar nei karto iš visų 
anksčiau rengtų viešnagių iš užsienio 
nėra buvę tiek visokiausių pasikeiti
mų, kaip su turėjusiu įvykti Lietuvos 
.krepšininkų atvykimu į Australiją. 
Pradžioje australai kvietė Lietuvos 
olimpinę rinktinę, apie kurią ne tik 
patys sportininkai, bet ir Australijos 
krepšinio federacija labai gerai žinojo 
dar* iš Seoulo olimpiados, kur tik 
Lietuvos krepšininkų dėka buvusi 
Sovietų Sąjungos rinktinė laimėjo 
olimpininį auksą. Pagrindinis australų 
tikslas buvo noras sužaisti bent šešias 
rungtynes su Lietuvos rinktine ir tuo 
pačiu geriau pasiruošti Barselonos 
olimpiadai. Tačiau Lietuvos olimpinė 
rinktinė atvykti į Australiją negalėjo, 
kadangi į Lietuvą dar nebuvo suvažia
vę pagrindiniai jos žaidėjai, žaidžian
tys Amerikoje, Ispanijoje, Vokietijoje, 
Belgijoje ir kitur. Antra, komandos 
vadovai nenorėjo rizikuoti savo žai
dėjų galimais susižeidimais, kas ne
sunkiai gali ištikti tokioje kelionėje.

Negalint atvykti olimpinei rinkti
nei, buvo pradėta tartis dėl Lietuvos 
rinktinės atvykimo. Atrodo, kad jau 
buvo beveik susitarta, tačiau austra
lai niekaip negalėjo suprasti, kad 
olimpinė rinktinė ir Lietuvos nėra 
vienas ir tas pats, ko niekur kitur 
nėra. Žaidėjų sąrašai keitė vienas 
kitą. Buvo neblogai.kai atvykstančių 
tarpe buvo Amerikos lietuvis Aleksy
nas ir Kanados - Rautins. Tačiau, kai 
dėl FIBA taisyklių negalėjo atstovau
ti olimpinės Lietuvos rinktinės, į 
Lietuvą, o tuo pačiu ir į Australiją, 
nevažiavo. Ir vėl pasikeitimai. Aus
tralai ir ypatingai pagrindiniai rėmėjai 
ėmė nebesusigaudyti. ALFAS pirmi
ninkui skambino ne tik iš sostinės, bet 
ir iš kitų miestų, kuriuose turėjo vykti 
sportininkų susitikimai, ir keisčiausia, 
kad ALFAS, kaip vyriausias Australi
jos lietuvių sporto organas, nebuvo 
net laiško ar žinios gavęs iš Lietuvos, 
kad krepšininkai atvyksta ir prašau 
juos, kaip lietuvius, pagloboti, nors 
viską organizavo australai. Net ir 
tarpininkas tarp australų ir krepšinin 
kų iš Lietuvos nesiteikė prisistatyti 
ALFAS valdybai ir apie ji tik vėliau 
sužinota. Tuo tarpu australų krepšinio 
vadovybė pati iš kažkur sužinojusi 
apie ALFAS, ėmė teirautis apie 
atvykstančią komandą ir net gavo 
Lietuvos krepšinio federacijos telefo
no numerį, skambino komandos trene
riui M. Paulauskui ir gavo atvykstan
čių sportininkų sąrašą, visai skirtingą 
nuo spaudoje pateikto, ir vėl su šiuo*- 
nauju sąrašu australų kvietėjai skam

AUKOS LIETUVOS OLIMPIECiAMS
Lietuvos olimpiečiams aukojo:
200 dolerių - Sydnėjaus lietuvių 

pensininkų klubas "Neringa";
200 dolerių - olimpiečių loterijos 

pelnas Sydnėjuje;
50 dolerių - J. Masiokienė, savo 

vyro, nusipelniusio Lietuvos trenerio 
a.a. Adoliaus Zokaičio atminimui;

25 dolerius - A. Juodgalvis;
20 dolerių - A. Norvilaitis.

> Visiems aukojusiems nuoširdžiai 
dėkojame. ĄlFAS VALDYBA

$ $ ®
Lietuvos reprezentantų dalyvavi

mo Barselonos olimpiadoje išlaidoms 
^ūsų Pastogė" Nr.21 1992.5.25 

bina į alfas ir klausia apie 
atvykstančius. Ką tokiu atveju gaii 
daryti ALFAS? Ką nors patarti, nors 
nėra oficialūs kvietėjai ar organiza
toriai? Oficialiai ALFAS kvietėjams 
nieko nepatarė, tačiau privačiai 
apibudino atvykstančią komandą ir, 
atrodo, iškvietėjai iš to pasidarė savo 
išvadas ir krepšininkų iškvietimą 
atšaukė.

Žvelgiant į visą šį reikalą iš 
lietuviško taško, tai tikrai gaila, kad 
lietuviai krepšininkai į Australiją 
neatvyko. Tačiau į visa tai žiūrint iš 
sportinės pusės, manau, yra gerai, kaa 
ši kelionė buvo atšaukta. Australų 
olimpinė rinktinė, Seoule laimėjusi 
ketvirtą vietą, dabar labai gerai 
žaidžianti ir daug stipresnė nei prieš 
ketverius metus, kpmanda. Joje žai
džia du labai geri ir aukštaūgiai, dabar 
jau Australijos piliečiai, amerikiečiai. 
Taip pat geriausias metikas, geros 
praktikos įgijęs Amerikoje ir Europo- • 
je, irgi šiuo metu labai geras 
krepšininkas. Taip kad, jeigu būtų 
atvykusi pilna Lietuvos olimpinė 
rinktinė, tai žaidynės tikrai butų labai 
įdomios ir turėjusios didelį pasisekimą, 
tačiau jei butų atvykusi rinktinė, kaip 
dalinai telefonu pasakė jos treneris M. 
Paulauskas, tai ne visai dar pilna 
Kauno "Žalgirio komanda, papildyta 
keliais kitais jaunais žaidėjais, tai 
komandos žaidimo lygis tikrai nepri
lygtų australams ir komanda pasiseki
mo čia neturėtų, ir susidomėjimas 
žiūrovų tarpe butų mažas, kas prieš, 
kelis mėnesius atsitiko ir su Kinijos 
krepšininkais, nors kinų ir kitų aziatų 
čia yra gal šimteriopai daugiau nei 
lietuvių.

Kiek ALFUI žinoma, nes jie prašė 
visų klubų ir Australijos lietuvių visus 
atvykstančius krepšininkus priimti ir 
globoti, tai iš lietuviško taško mes 
tikrai gėdos nepadarytume. Gi ateity 
je, jeigu bet koks iškvietimas ar 
rungtynės butų tarp Lietuvos ar kitų 
kraštų paskirų lietuvių komandų, tai 
apie tai ALFAS turėtų sužinoti patys 
pirmieji ir gal, jei ne patys organizuo
ti, tai bent organizatoriams jau 
padėti, o ne vėliau, kaip kad atsitiko 
dabar, duoti patarimus, adresus, 
telefonus, jau kone panikoje atsidūru- 
siems kvietėjams. Apie tai bus 
pasakyta ir Lietuvos sportinei vado
vybei, nes panašūs dalykai, tik daug 
dažniau, kartojasi ir Amerikoje bei 
Kanadoje, jų sportinei vadovybei iš 
anksto nieko nežinant.

Antanas Laukaitis

padengti LTOK'ui aukojo:
Brisbanėje -
100 dolerių - sporto klubas 

"Baltija";
po 10 dolerių - A. ir K. Milvydai, G. 

Bagdon;
po 5 dolerius - B. Malinauskas, A. 

Perminąs, R. Vitkunas;
Adelaidėje ■
25 dolerius - B. Nemeika;
10 dolerių A. Stašaitis.
Aukojusiems nuoširdžiai dėkoju.
LTOK rėmėjus, kurie dar nėra gavę 

rėmėjo ženklelio, prašomi man pra
nešti.

J. Jonavičius
, LTOK atstovas Australijoje

ŽIEMOS SPORTO Š \Z E N r Jį

Šių metų Žiemos sporto rengėjai 
yra Sydnėjaus sporto klubas " Kovas". 
Šventę numatyta rengti rugpjūčio 29 - 
30 dienomis, tačiau, jeigu dėl nema
tytų kliūčių įvyktų pasikeitimas, apie 
tai bus pranešta spaudoje ir sporto 
klubams.

Pagal paskutinį sporto klubų ir 
vadovų susitarimą Geelongo sporto 
šventoje, buvo nutarta, kad visi,

Prasidėjo Sydnėjaus miesto 1992 
metų tarpklubinės šachmatų pirme
nybės. Pirmoji lietuvių šachmatų 
klubo komanda, 2000 įvertinimo, 
kurioje visada žaidžia V. Patašius, dr. 
1. Venclovas, šių metų pirmenybėse 
nedalyvauja. Dalyvauja tik lietuvių

OLIMPINES ATRANKOS VARŽYBOS
Birželio 22 - 26 dienomis Ispanijos 

mieste Saragosoje vyks Europos 
valstybių krepšinio atrankos į Barse
lonos olimpiadą varžybos. "D" grupė
je, kurioje žaidžia ir Lietuva, rungty
nės vyks: birželio 22 dieną tarp 
Anglijos ir Estijos, Olandijos ir 
Lietuvos, Nepriklausomų Valstybių 
Sandraugos ir Vengrijos; birželio 23 
dieną tarp Lietuvos ir Anglijos, NVS 
ir Estijos, Estijos ir Olandijos; birželio 
24 dieną tarp Anglijos ir NVS, 
Lietuvos ir Vengrijos, Estijos ir

LIETUVOS KREPŠINIUI *7 O MET LJ

Pirmosios krepšinio rungtynės Lie
tuvoje buvo sužaistos 1922 metų 
balandžio 23 dieną, kai Kaune susitiko 
LFLS ir Kauno miesto komandos. 
Pirmąsias Lietuvos krepšinio rungty
nes rezultatu 8:6 laimėjo LFLS. Tai 
buvo ne vyrų, bet moterų rungtynės. 
Viena iš tų istorinių rungtynių 
dalyvių buvo Elena Kubiliūnaitė - 
Garbačiauskienė, šiuo metu gyvenanti 
Šveicarijoje. Ji buvo pirmoji, paruošusi 
Lietuvos krepšinio taisykles, kurias 
vėliau perėmė St. Darius. Pirmosios 
vyrų krepšinio rungtynės įvyko tik po 
dviejų metų, 1924 metais. Pirmąją 
pereinamąją moterų krepšinio taurę 
įsteigė garsioji operos solistė V. 
Jonuškaitė. Pirmosios vyrų tarpvals
tybinės varžyoos įvyko 1925 metais. 
Jų metu Lietuvos krepšininkai susitiko 
su latviais. Susitikimą rezultatu 41:20 
laimėjo latviai. Pirmoji Lietuvos 
krepšinio aikštelė buvo įrengta 1921 
metais Kauno Vytauto parke. Pirmojo 
krepšinio penkmečio metu buvo išleis
tos ir pirmosios knygelės apie šį 
žaidimą, tai buvo K. Dineikos knygelė 
"Krepšiasvydis vyriams". 1926 metais 
išleista St. Dariaus "Basketbolo 
žaidimas ir oficialės basketbolo tai
syklės". Buvo surengti pirmieji teisėjų 
kursai, tačiau tuo metu krepšinį žaidė 
tik keli entuziastai ir krepšinis 
Lietuvoje ėmė silpnėti. Vėl atsigavo 
tik nuo 1932 metų, kai pradėta žaisti 
ir žiemos metu salėje. 1934 metais 
Kaune buvo pastatyti Kūno kultūros 
rūmai, kurie didingai tebestovi iki šiol, 
ir kuriuose vyksta daug įvairių 
varžybų. Vis labiau buvo mėgiamas, 
krepšinis 1935 metais, į Lietuvą 
atvykus dr. K. Savickui, kuris, beje, 
paskutinių Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynių metu buvo atvykęs į Lietuvą 
ir Kaune per krepšinio varžybų 
atidarymą buvo visų labai gražiai 
sutiktas ir pagerbtas. K. Savickas 
laikomas modernaus Lietuvos krepši
nio tėvu. K. Savickas, vėliau ir J. 

norintieji dalyvauti šventėje, nakvyne 
pasirūpina patys, tačiau, jeigu kam 
nors būtų reikalinga pagalba, rengėjai 
pasiruošę tai padaryti. Visi norintieji 
dalyvauti šventėje registruojasi sa
vuose sporto klubuose arba pas 
"Kovo" šventės vadovus V. Binkį tel. 
(02) 636 9785 ir D. Kraucevičių tel. 
(02) 796 8573.

ALFAS valdyba

antroji, 1600 įvertinimo, komanda. 
Komandai vadovauja S. Rimkus. Bus 
žaidžiamas 8 ratus, po vieną į savaitę. 
Pirmasis susitikimas, įvykęs su kroatų 
komanda, buvo sėkmingas, laimėjome 
2,5 ir 1,5 taškų skirtumu. .......

Kas antrą trečiadienį, pradedant 
gegužės mėn. 27 dieną, bus žaidžiama 
Lietuvių šachmatininkų klube Banks- 
towne, 16 - 18 East Terrace, 
viršutinėje mažojoje salėje. Varžybų 
pradžia 7.30 vai. vakaro. Šachmatų 
mėgėjus prašome užeiti pasižiūrėti.

St. Rimkus

Olandijos; birželio 25 dieną tarp 
Vengrijos ir Anglijos, Olandijos ir 
NVS, Lietuvos ir Estijos; birželio 26 
dieną tarp Anglijos ir Olandijos, 
Vengrijos ir Estijos, Lietuvos ir NVS.

Viso šiamę atrankiniame turnyre 
yra keturios grupės ir kiekvienos po 
du laimėtojus dalyvaus finalinio aš
tuntuko varžybose, kurios prasidės 
tame pačiame mieste ir truks nuo 
birželio 29 - tos iki liepos 5 dienos. 
“Keturios pirmosios pateks į olimpines 
varžybas.

Žukas, F. Kriaučiūnas, P. Lubinas ir 
kiti Amerikos lietuviai, parodė tikrąjį 
krepšini ir, pasilikę Lietuvoje, mokė 
jaunimą šio, vėliau tapusio tautiniu, 
žaidimo meno. 1936 metais Lietuva 
buvo priimta į Tarptautinę krepšinio 
mėgėjų federaciją (FIBA), tuo įgyda
mi teisę dalyvauti visuose tarptauti
niuose turnyruose. (1991 metais 
Lietuva vėl buvo priimta į šią 

federaciją). 1937 metais Lietuvos 
rinktinė Europos krepšinio pirmeny
bėse Rygoje laimėjo pirmąją vietą ir 
.tapo Europos čempione. Antrą kartą 
Lietuvos krepšininkai Europos čem
pionais tapo 1939 metais, laimėję 
Europos pirmenybes Kaune. Pirmosio
se Europos moterų varžybose, įvyku
siose 1938 metais Romoje, Lietuvos 
moterų krepšinio rinktinė laimėjo 
sidabro medalius.

. Nuo 1947 iki 1989 metų lietuviai, 
žaisdami Sovietų Sąjungos rinktinėse, 
laimėjo 17 olimpinių medalių, jų tarpe 
8 aukso medalius, 6 sidabro ir 3 
bronzos; 17 pasaulio medalių (11-5 ir 
1); 50 Europos (36-4 ir 10). Lietuvoje 
70 procentų gyventojų krepšinį laiko 
populiariausiu šio krašto žaidimu ir tik 
8 procentai juo nesidomi.

Minint Lietuvos krepšinio septy
niasdešimtmetį, Lietuvoje bus sureng
ta 8 miestų vyrų turnyras Alytuje ir 8 
miestų moterų turnyras Šiauliuose. 
Bus surengtas konkursas visų laikų 
garsiausiems krepšininkams, 25 vy
rams ir 20 moterų, išrinkti. Minėjimas 
rengiamas Kaune, kur olimpiečiai bus 
tuo pačiu išlydimi į Barseloną. 
Ruošiamasi susukti specialų filmą 
apie krepšinį, bus surengtos vidurinių 
mokyklų iš kaimo vietovių varžybos. 
Jau • atiduotas spaudai specialus, 
septyniasdešimtmečiui skirtas, leidi
nys. Atrodo, kad Lietuva tikrai labai 
gražiai paminės garbingą lietuviško 
krepšinio sukaktį.

A. Laukaitis
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PRANEŠIMAI
A LB Krašto valdyba renka statisti

nę medžiagą apie paramą Lietuvai ir 
kreipiasi į Apylinkės valdybas, orga
nizacijas bei pavienius asmenis, kurie 
vienu ar kitu būdu sušelpė organizaci
jas ar pavienius asmenis Lietuvoje. Šią 
informaciją norima pateikti Pasaulio 
lietuvių bendruomenės Seime Čikago
je liepos mėnesį. Būtume dėkingi, 
jeigu šias žinias galėtumėte pateikti 
A. Kramiliui telefonu (02) 727 3131. 
Jūsų informacija bus konfidenciali, 
pavardės skelbiamos, tik jums sutikus.

ĄLB Sydnėjaus apylinkės 
valdyba 

$
Gegužės 31 dieną Sydnėjaus Da

riaus ir Girėno šaulių kuopos pirmi
ninkas S. Pačėsa išskrenda trijų 
mėnesių viešnagei į Lietuvą. Tuo 
metu visais kuopos reikalais galima 
kreiptis į valdybos narį P. Laurinaitį 
tel. 709 3330.

Prelatas, Vytauto Didžiojo univer
siteto ir Kauno kunigų seminarijos 
profesorius.Vytautas Kazlauskas yra 
paruošęs projektą Lietuvos našlaičių 
namų statybai. Projektui talkina 
vokietis architektas iš SOS - Kinder- 
dorf organizacijos ir Lietuvoje gyve
nantis tarptautinės organizacijos at
stovas švedas Tom Malvet.

Pavilnyje gautas žemės sklypas 20 
našlaičių namų statybai. Sydnėjuje 
šiam kilniam reikalui aukas rinko 
Tautos fondo atstovybės nariai. 
Aukas priimame ir toliau. Ypatingą 
dėmesį taip pat norime atkreipti į> 
tautiečius, kurie būtų pajėgūs pasta
tyti vieną namą, ir kuris butų 
pavadintas jūsų ar jūsų šeimos, 
artimųjų vardu. Vieno tokio namo 
kaina šiuo metu apie 10.000 JAV 
dolerių.

Mažesnes aukas galima perduoti iki 
gegužės mėn. 25 dienos, kad mėnesio- 
gale būtų galima nuvežti į Lietuvą.

Antanas Kramilius

Australiją pasiekė pirmas žurnalo 
"Lietuva" numeris anglų kalba. Žur
nalo redakcija kreipėsi į A. Kramilių 
būti žurnalo atstovu Australijoje.

Žurnalas "Lietuva" leidžiamas ant

$
Australijoje gyvenantys gauna 

Amerikoje leidžiamą žurnalą "Atei
tis". Visus skaitytojus, kurie gauna šį 
žurnalą, prašau pranešti Antanui 
Kramiliui.

Praneškite, jeigu žurnalą gaunate 
ar esate apmokėję jo prenumeratą, 
jeigu turite sunkumų dėl žurnalo 
prenumeravimo, mielai jums pasitar
nausiu.

Žurnalo prenumeratos kaina me
tams 12 US dolerių arba 15 Australi
jos dolerių. "Ateitis" yra katalikiškos 
pakraipos leidinys, leidžiamas Ateiti
ninkų federacijos Amerikoje. Žurna
las plačiai skaitomas ir Lietuvoje, tai 
puiki dovana lietuviškam jaunimui. 
Jeigu atsirastų tautiečių tarpe pagei
daujančių užsisakyti į leidinį savo 
giminaičiams ar pažįstamiems, skam
binkite A. Kramiliui tel. 727 3131.

A. Kramilius

Laiške, gautame iš geografijos ir 
okeanografijos prof. V. Gudelio iš 
Lietuvos, rašoma, kad profesorius yra 
išleidęs daug leidinių apie Papua 
Naująją Gvinėją, Naująją Zelandiją ir 
Solomonų salas. Profesorius taip pat 
domisi ir Australijos regionu ir prašo 
ar neatsirastų Australijoje tautiečių, 
galinčių pasiųsti jam sekančius leidi
nius: "Pacific Island" yearbook, "Who 
is Who in Sydney 1992", iliustruotų 
knygų apie "Bounty", ypač jubiliejinį 
leidinį, žurnalą "Australian Geograp
hic" (Nr. 20, 1990 10-12 mėn.), o taip 
pat medžiagos apie lietuvių įsikūrimą 
Australijoje.

Prof. V. Gudelis savo geradėjams 
žada atsilyginti lietuviškais leidiniais. 
Profesoriaus adresas: Prof. V. Gude->c 
lis, Gedimino pr. 49a - 21, Vilnius 
2001. Lietuva.

IEŠKO
Mokytoja Genovaitė Jakimavičiūtė 

- Mausienė iš Lietuvos ieško Melbour
ne ar Adelaidėje gyvenančių Šimaus- 
kienės ir Broniaus Vasiliausko - 
Vaitkaus.

Žinantys gali pranešti: Genovaitei 
Jakimavičiūtei - Mausienei, Šilgalių 
kaimas, Slavikų paštas, Šakių rajonas, 
Lietuva.

NORI SUSIRAŠINĖTI

MUSŲ MIRUSIEJI ______________ —
A. + A. STASYS SAGATYS

Su krintančiais rudenio lapais vėl 
teko į amžino poilsio vietą palydėti 
taurų lietuvį a.a. Stasį Sagatį.

Kasmet mažėja ir taip jau negausus 
lietuvių būrelis. Gegužės 6 dieną po 
sunkios ir ilgos ligos amžinam poilsiui 
akis užmerkė mums visiems pažįsta
mas ir gerbiamas tautietis.

Velionis buvo gimęs Gineitų kaime, 
netoli Kėdainių. Stasiukas augo 
gražiame tėvų ūkyje prie Nevėžio. 
Čia bežvejojant brolio ir dviejų 
seserų draugijoje, bėgo jo graži 
vaikystė. Paaugus, ūkio darbai Stasio 
netraukė. Baigė gimnaziją ir įstojo 
toliau mokytis į Vytauto Didžiojo 
universiteto teisės fakultetą. 1934 
metais baigus teisės mokslus, užsiėmė 
advokato praktika. Vėliau buvo pa
skirtas teisėju ir dirbo įvairiose 
Lietuvos vietose. 1936 metais Stasys 
sukūrė šeimą, vedė Stase Kiaušaitę, 
susilaukė sūnų Evaldo ir Daliaus. O 
karui artėjant prie Lietuvos, Stasys su 
šeima pasitraukė į Vakarus. Prie
globstį rado Danijoje. 1949 metais 
Sagačiai emigravo į Australiją ir 
pastoviai apsigyveno Brisbanėje. Tu
rėdamas aukštąjį išsilavinimą ir būda
mas labai pareigingas, Stasys netruko 
įsijungti į lietuvišką veiklą, ilgus 
metus jis ėjo Apylinkės valdybos 
pirmininko pareigas. Visada rūpinosi 
lietuviškais reikalais. Tačiau metams 
bėgant ėmė šlubuoti širdis, teko 
pasitraukti į ramesnį gyvenimą, iki 
pat išėjimo pensijon Stasys Sagatys 
dirbo General ligoninės vaistinėje. Per

A. t A. JONAS GRUDZINSKAS
Gegužės mėn. 6 dieną, sulaukęs 79 

metų amžiaus, po trumpos ligos 
Blackheath ligoninėje Londone mirė
A.A.> JONAS GRŪDZ1NSKAS.

A. + A. Onutei Rudienei
mirus, jos vyrą Miką nuoširdžiai užjaučia ir darauge liūdi

Brisbanės lietuvių choras

A. + A. Stasiui Sagačiui
mirus, nuoširdžią užuojautą jo žmonai Stasei, sunums Evaldui ir Daliui 
bei artimiesiems reiškia

V. Percy ir P. Stankuvienė

visus tuos metus Stasys turėjo 
didžiausią troškimą dar nors kartą 
susitikti su broliu ir seserimis, likusiais 
Lietuvoje...

Laidotuvių apeigas atliko tėvas 
kapucinas Peter, lankęs velionį ligoni
nėje ir suteikęs jam paskutinius 
patarnavimus. Pamaldų metu Choras 
giedojo lietuvių giesmes. Tą pačią 
valandą Lietuvoje taip pat buvo 
laikomos šv. Mišios už velionį. O čia 
Stasį Sagatį į Mt. Tompson kremato
riumą palydėjo virš šimto tautiečių 
draugų ir bendradarbių. Atsisveikini
mo žodį tarė Apylinkės valdybos 
pirmininkas A. Perminąs.

Po laidotuvių .dalyvavusieji buvo 
pakviesti į Lietuvių namus šermenų 
pietums.

Ilsėkis ramybėje, taurus lietuvi, 
puikus šeimos tėve, taip ir nebesugrį- 
žęs prie numylėtų Nevėžio krantų.

Brisbanietė

Po bažnytinių apeigų lietuvių baž
nyčioje Londone, velionis buvo palai
dotas Eltham krematoriume gegužės 
mėnesio 14 dieną. iLiūdinti. šeima

labai geros kokybės popieriaus, for
matas panašus kaip žurnalo "Time" 
jame pateikia informacija apie Lietu
vos tautines šventes, vėliavą ir i 
Lietuvos himną, gausu spalvotų nuo
traukų. .Šiais metais išeis 8 žurnalo 
numeriai, vieno numerio kaina 4 
doleriai ir persiuntimo išlaidos. Pagei
daujantieji gali kreiptis į A. Kramilių, 
83 Queen St., Canley Vale, 2166 arba 
tel. (02) 727 3131.

„Musų Pastogei“ 
aukojo

P. Stankūnienė Qld. $15
Janina Goodsall Vic. $20
J.' Skimbirauskas Vic. $10
J. Gatavičius NSW $10
V. Narušienė NSW $5

A.A. JUOZAS RAPKAUSKAS 
savo testamente neužmiršo ir "Mūsų 
Pastogės", kuri, kaip buvo velionis 
sakęs, jį guodė per ištisas dešimtis 
metų. Neseniai velionio testamento 
vykdytojai "Mūsų Pastogei" atsiuntė 
200 dolerių.

Nuoširdžiai dėkojame aukojusiems.
Redakcija

Vilnietė Kristina Krupavičiūtė, 12 
metų amžiaus, nori susirašinėti su 
bendraamžiais lietuvių ir anglų kal
bomis. Rašyti: K. Krupavičiūtei, 
Architektų 184 - 62, Vilnius 2049, 
Lietuva.

ATSIPRAŠYMAS
19 - me "Mūsų Pastogės" numeryje 

buvo klaidingai skelbta, kad 20 
dolerių Lietuvių fondui aukojo J. ir J. 
Meiliūnai, a.a. Jadvygos Paragienės 
atminimui. Turi būti: a.a. Prano 
Dranginio atminimui.

Paliestuosius atsiprašau.
V. Ališauskas

A. A. STASI SAG ATI 
pagerbdami, vietoje gėlių "Mūsų 
Pastogei" aukojame 15 dolerių.

E. ir A. Gudaičiai, 
V. ir I. Stankūnai

A.A.
STASIO SAGAČIO 

atminimui "Mūsų Pastogei" 100 dole
rių aukoja -

Stasė Sagatienė, 
sūnūs Evaldas ir Dalius

A. t A. Stasiui Sagačiui
mirus, velionio žmonai ir sūnums nuoširdžią užuojautą reiškia 

Jadvyga Petronienė

A. t A. Stasiui Sagačiui
mirus, žmoną Stasę, sūnus Evaldą ir Dalių nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdime.

E. ir A. Gudaičiai,
V. ir I. Stankūnai

Pagerbdama
A.A. JUOZO PETRONIO 

ir
A.A. ANDRIAUS KUDŽIAUS 

prisiminimą, jų mirties metinių proga 
"Mūsų Pastogei" aukoju 25 dolerius.

Jadvyga Petronienė

A.A. STASIUI SAGAČIUI 
mirus, vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" 
aukoju 10 dolerių.

Jadvyga Petronienė

Pagerbiant
A.A. JONĄ GRUDZINSKĄ, 

vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" auko
jame 20 dolerių.

Irena ir Kostas Bagdonavičiai
NuoSirdžiai dėkojame aukojusiems. 

Redakciją

musu Pastogė" Nr.2i 1992.5.25 psl. 7
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I n f o r m a c i j a
PRANEŠIMAS

Palikti už durų kasdienius vargus 
Ir pilko gyvenimo naštą!
Lakius pabalnojęs vaizduotės žirgus, 
Nuskrisk! į tolimą kraštą!
į kraštą tamsių, neįžengiamų girių,

į kraštą prabočių, tėvų didžiavyrių! 
Praskleidęs bent uždangos kraštą, 
Ir ten iš prabočių didžios praeities 
Mokinkis paguodos, ieškok išminties!

(Iš dramos "Kęstučio mirtis", Maironis)

Beveik visą gyvenimą mūsų svajones, darbus, sumanymus lydi mylimi poetai 
ir jų kūryba, žadindami tauriausius jausmus - meilę gimtojo krašto grožiui, 
istorijai, tėvynei, laisvei, visoms didžiosioms gyvenimo vertybėms.

Šįmet pažymėsime mūsų mylimo poeto Jono Mačiulio - Maironio (1862.11.02 
-1932.06.28) 130 - ąjį gimimo jubiliejų ir 60 metų mirties sukaktį. Ši dviguba 
sukaktis mus skatina dar labiau prisiminti šio žymaus Lietuvos dainiaus darbus 
ir kūrybinį palikimą visai lietuvių tautai.

Ta proga Melbourne kultūros taryba, kartu su Apylinkės valdyba, ruošia šio 
garsaus mūsų tautos sūnaus minėjimą - koncertą, kuris įvyks gegužės mėn. 31 
dieną (sekmadienį), 2.30 vai. Melbourne lietuvių namų salėje.

f STONĖJAŪS LIETUVIŲ J 

I NAMUOSE I 
j 16 -18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel 7081414 J

Sydnėjaus lietuvių klubui reikalingi baro aptarnautojai 
(barmen, barmaids).

Dėl darbo valandų ir atlyginimo skambinti klubo valdybos 
| nariui Kęstui Protui, vakarais po 7 vai., tel.: 649 7314.

Sydnėjaus klubo valdyba j

Kviečiame visus gausiai dalyvauti J. 
aukomis.

” ’šydnėjuje”
PRANEŠIMAS

Skaudžius birželio įvykius paminėti 
NSW valstijos Jungtinis baltų komite
tas ruošia Išvežimų, gedulo ir vilties 
dienos minėjimą.

Minėjimas įvyks birželio mėn. 14 
dieną (sekmadienį), 2 vai. po pietų 
Latvių namuose, 32 Parnell St., 
Strathfield.

Jungtinis baltų komitetas kviečia 
visus tautiečius gausiai dalyvauti 
minėjime, kur bus prisiminti visi mūsų 
broliai ir seserys, nukankinti Sibiro 
taigose. a. Giniūnas

Jungtinio baltų komiteto 
vardu

* * *
Išvežimų minėjimas šiais metais bus 

atžymėtas tik Tautos fondo atstovy
bės pamaldomis. Šv. Mišias 07.06.92

Mačiulio - Maironio minėjime, (ėjimas 
Jadvyga Mulevičienė

Melbourne Kultūros tarybos narė

už sioiro aukas laikys prel. P. Butkus. 
Pasimelsime už mirusius ir nužudytus 
Sibiro tremtyje, o taip pat ir už tuos, 
kurie Lietuvon grįžo palaužta sveika
ta.

Viešo minėjimo Lietuvių namuose 
nebus. Šia proga bus renkamos aukos 
Adomo Jakšto Lietuvos katalikų 
bažnyčios spaustuvės*statybai. Staty
bos reikalais rūpinasi vyskupas Juozas 
Matulaitis. Šiuo klausimu jau buvo 
kreiptasi į šalpos organizaciją "Kir- 
che In Not" Vokietijoje, kuri pažadė
jo nupirkti visas spaustuvei reikalin
gas mašinas. Lietuviams tereiks tik 
pastatyti šiai spaustuvei pastatą.

Tikime, kad ir Sydnėjaus lietuviai 
išties pagalbos ranką šiam kilniam 
tikslui.

A. Kramilius 
Tautos fondo atstovas 

Sydnėjuje

Sekmadienį, birželio 28 d. 2.30 vai. p. p., lietuvių j 
klube Bankstowne ruošiamas

i TURGUS i
I KVIEČIAME ATSILANKYTI VISUS IR VISAS !
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VAŽIUOKITE NAMO!
Į Vilnių ir atgal 

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
428 George Street, Sydney, NSW 2000 Aust. 
GPO Box 3309, Sydney, NSW 2001 (AUSTRALIA)

Tel (02) 223 3344 Toll free: (008) 221 796
Telex: AA127081 ORBIT Fax: 2217425 
AC.N. 002759 131 NSWLic:2TA002913

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

Lietuvą ar pakviesti savo gimines, draugus paviešėti Australijoje.

* į VILN1U viena geriausių oro linijų - LUFTHANSA - ten ir atgal 
.2310 dolerių., į šią kainą eina viena nakvynė Frakfurte.

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

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

* SPECIALI IŠVYKA LUFTHANSOS lėktuvu į Frankfurtą ir B ten 
tiesiai į Vilnių. Junkitės prie mūsų palydovo, mes išvykstame birželio 
18 <L, kelionės kaina 2.400 dolerių. Paskubėkite - vietų Hko nedaugi

* Mes taip pat atliekame ir Utim patarnavimus: rūpinamės jūsų 
svedių sveikatos apdraudimu, jų viešnagės Australijoje metu, maisto 
■faantinin pasiuntimu, virtevorinio bagažo specialiomis kainomis, 
aiuntiniim paimame iš jūsų namų.

SYpNĖJUJE kreipUtės į: JEAN arba BARBORA tel. (02) 2621144,
75 King. St., Sydney (šeštad.: 9-12 vai.);

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

EAST N EUROPE KELIONIŲ BIURAS

SKRYDŽIAI „ALITALIJOS“ LĖKTUVAIS 
Į VILNIŲ PER ROMĄ

Geriausias susisiekimas su Europa 
žemiausiomis kainomis

Sustojimai Hong Konge, Bangkoke, 
Romoje.

VILNIUS 
nuo $ 1799

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

Kreipkitės į mus dėl geriausių kelionių sąlygų!
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CANBKMA .33/35 Ainslie Ava. Tai (06) 2489 399 Fa* (08) 247 2898

XCM 005WOK Uc Na JORI
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