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ALB KRAŠTO VALDYBOS 
PRANEŠIMAS

AUSTRALIJON ATVYKSTA 
LR PREZIDENTAS

Neseniai iš Australijos ministro 
pirmininko P. Keating gautas laiškas, 
kuriame rašoma, kad aplankyti Aus
traliją jis kvieCia Lietuvos Respubli
kos prezidentą Vytautą Landsbergį. 
Kiek teko girdėti, V. Landsbergis 
stengsis į Australiją atvykti. Telieka 
tikėtis, kad tai sutaps su Australijos 
Lietuvių dienomis Sydnėjuje. Apie šį 
istorinį vizitą papildomai pranešime, 
tik gavę naujų žinių.

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
REFERENDUMAS

Mandatų komisija, susidedanti iš 
pirmininko V. Martišiaus, pirmininko 
pavaduotojo J. Kovalskio, sekreto
riaus V. Genio ir narių R. Genienės, 
A. Brūzgos, 1992 gegužės mėn. 26 
dieną suskaičiavo balsus, gautus iš 
Lietuvos Respublikos piliečių, gyve
nančių Australijoje ir dalyvavusių 
referendume dėl Lietuvos prezidento 
institucijos įvedimo. Iš 394 gautų 
balsų, "Taip" balsavo 386, "Ne" - 4 
balsai, 4 balsai buvo negaliojantys ar 
anuliuoti.

PLB SEIMAS

VIII - sis Pasaulio lietuvių ben
druomenės Seimas įvyks 1992 metų 
liepos mėn. 1- 4 dienomis Čikagos 
priemiestyje Lemonte, JAV. ALB 
Krašto valdyba stengėsi, kad šis 

Seimas vyktų Lietuvoje, tačiau, deja, 
tam iš rengėjų pritarimas nebuvo 
gautas. ALB šiame Seime atstovaus: 
V. Augustinavičius, Z. Budrikis, A. 
Migus ir V. Martišius.
AUSTRALUOS. AMBASADORIAUS

LIETUVAI PRANEŠIMAS
Savo laiške, rašytame 1992 m. 

gegužės 4 dieną, Jo Ekscelencija John 
Burgess praneša, kad jis stengiasi 
perkelti Australijos vizų centrą iš 
Australijos ambasadriaus Maskvoje į 
jo ambasadą Kopenhagoje.

Lietuvoje nutarta įvesti Torrens 
žemės nuosavybės registracijos siste
mą ir šiam projektui padeda didelė 
Australijos teisininkų firma "Blake 
Dawson Waldron". Šio projekto įgy-- 
vendinimui tikimasi gauti finansinės 
paramos iš Europos atstatymo ir 
Pažangos bankų.

Australijos ambasada yra užmezgu
si kontaktą su Regina Share iš 
Australijos, kuri šiuo metu dirba 
Vilniuje, M. K. Čiurlionio muzikos ir 
meno mokykloje. Ambasada stengsis 
padėti nupirkti įrengimų verpimo ir 
molio darbams.

1992 gegužės 12-15 dienomis 
Lietuvoje lankėsi Australijos ambasa
dos atstovai, kur jie nagrinėjo 
tolimesnes prekybos tarp Australijos 
ir Lietuvos galimybes.

V. Martišius
ALB K V pirmininkas

ILIETUVOS SAVAITĖS APŽVALGA
PO REFERENDUMO

Po gegužės 23 - sios referendumo 
daugelis Lietuvos politikų tikėjosi, 
kad padėtis visuomenėje ir Parlamen
te taps ramesnė. Tačiau taip neįvyko, 
nes nė vienas politinis blokas - nei 
kairieji, nei dešinieji - nesijautė esą 
pralaimėję. į Parlamento posėdžių 
salę vis dar negrįžta Sąjūdžio koalici
jos deputatai. Jie pareiškė, kad 
nedalyvaus posėdžiuose tol, kol nebus 
nustatyta Seimo rinkimų data ir 
procedūra. Koaliciją sudaro trys 
dešiniosios pakraipos frakcijos: Sąjū
džio, Santaros ir Tautininkų bei kai 
kurie frakcijoms nepriklausantys de
putatai, iš viso virš 50 - ties deputatų. 
Parlamente esant kritinei padėčiai, 
Sąjūdžio koalicija išsirinko derybų 
tarybą, kuri įgaliota derėtis su kitų 
frakcijų atstovais dėl naujų rinkimų ir 
darbo Parlamente iki jų. Tokios 
derybos jau prasidėjo antradienį, 
gegužės 25 dieną, su trimis frakcijo
mis: Centro, Tautos pažangos ir 
Liberalų. Kaip stebėtojai dalyvauja 
LDDP ir Lenkų frakcijos atstovai. 
Sąjūdžio koalicija siūlo rinkimus 
pravesti šių metų rugsėjo mėn. 20 
dieną, pasirenkant mažoritarinę rin
kimų sistemą ir renkant ne partijas, o 
asmenybes. Kairiosios frakcijos nori 
vėlesnės rinkimų datos, bet yra 
pasiruošusios dėl to derėtis.

Parlamento pirmininkas V. Lands
bergis Parlamente padarė pareiškimą, 
kuris vertinamas kaip ultimatumas 
naujajai Parlamento daugumai. , V. 
Landsbergis teigė, kad Parlamente 
veikia "šiaužiantis perversmas", ku
riam vadovauja LDDP (buvusioji LKP) 
bei prie jos besišliejančios jėgos, 
siekiančios restauruoti senąjį režimą. 
Jei šis procesas nebus sustabdytas, 
sakė V. Landsbergis, jis pasitrauksiąs. 
Jis pasiūlė trims mėnesiams įšaldyti 
esamų struktūrų status quo ir 
rugpjūčio 23 rinkti Seimą metų 
laikotarpiui, kurio metu jis turėtų 
priimti Konstituciją, užbaigti pagrin
dines reformas ir "išlydėti" sovietinę 
armiją. V. Landsbergio pareiškimą 
transliavo ne tik Vilniaus radijas, bet 
ir televizija.

KITI PRANEŠIMAI
Per pertrauką keli opozicijos depu

tatai taip pat padarė pareiškimus, 
kuriuose jie aštriai kritikavo V. 
Landsbergio politiką ir jo pareiškimą. 
Liberalų frakcijos lyderis E. Vilkas 
apkaltino V. Landsbergį už tautos 
supriešinimą ir, atsižvelgiant į refe
rendumo rezultatus, ragino jį atsista- 
tydinti. E. Vilkas atmetė V. Lands
bergio pasiūlymus ir pakartojo kairių- 
jų jėgų nuostatą, kad pirma reikia 
paruošti Konstituciją ir tik po to
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JUODĄJĮ ©IŠŽELI MININT
Prie Baltijos krantų tauta lietuvių, 
atgavus laisvę iš po amžių sutemos, 
sau kūrė naują, skaistų būvį 
ir krovė kraitį ateities kartoms.

Bet, štai, žinia tarytum žaibas 
iš mėlyno dangaus į žemę krito:

Tėvynės vieškeliuos kolonos priešų tankų!
- Iš stepių Rusijos totorių ordos vėlei slenka!..
- Kas bus, o broli, vai kas bus?
- Nejau krauju pelnyta laisvė žus?..
Sukaustė siaubas šalį visą!
- Kodėl? Už ką? Juk kelio niekam nepastojo 
tėvynė mus mažoji?!!

Bujojusi, žibėjusi, kaip gintaras skaisti, 
šiandien verguvėj verki tauta manoji tu. 
Ir tremiama, ir šaudoma, kankinama esi. -
- Ar dar dienelė laisvės išauš kada šviesi? 
Sodybos ištuštėja iš po tamsių neiktų,
jei slėptis nesuspėjo nuo budelių žiaurių, 
ir siaučia tartum šmėklos vidurnakčio svečiai, 
ir švilpia Karagandon užkalti traukiniai.
- O, Viešpatie, Aukščiausias - už ką?

Už ką?
Už ką?.. 

Pro grotas dusliai skamba malda ir aimana...

(Iš B. Žalio poemos "Juodasis birželis", 1960)

rengti Seimo rinkimus.
Centro frakcijos lyderis A. Sakalas.- 

frakcijos vardu pareiškė, kad V. 
Landsbergio klasių kovos politika 
nuėjo į bankrotą. Centro frakcija 
pabrėžė, kad tokiam pareigūnui, kaip

Parlamento pirmininkui, yra privaloma 
atsižvelgti ir derinti politinių jėgų 
balansą, o neatstovauti tik vienai 
politinei grupuotei.

NUkelta į 2paL

1



LIETUVOS SAVAITĖS APŽVALGA
lio Gajausko vadovaujamą, komisijąAtkelta iš l ysi.

LDDP lyderis A. Brazauskas atme
tė jam ir ja vadovaujamai partijai 
taikomus kaltinimus. Atsakydamas į 
Parlamento pirmininko kalbą, A. 
Brazauskas teigė, kad frakcijos veikia 
savarankiškai ir LDDP jų nevaldo. Jis 
kvietė naudoti garbingus politinius 
metodus ir sakė, kad V. Landsbergio 
kaltinimai opozicijai yra visai nepa
grįsti. V. Landsbergio perskaitytą 
sovietų KGB pareigūno pareiškimą 
TSKP centro komitetui, kuriame 
minimas Algirdas Brazauskas, pasta
rasis pavadino šmeižtu ir negarbingu 
poelgiu. Pasak to pranešimo, 1990 
metų gegužės 3 dienos data, A. 
Brazauskas tada buvo Lietuvos vice
premjeras, žūklėje jis susitiko su KGB 
informatorium ir jam prognozavo., 
kaip Lietuvos ūkis atlaikys tuometinę 
sovietų ekonominę blokadą. Tą raštą 
žinomam TSKP CK funkcionieriui 
Gaudrimui pasirašė KGB padalinio 
Lietuvoje pirmininko pavaduotojas 
Čaplinas.

Per Parlamento posėdžio pertrauką, 
savo kabinete susitikęs su užsienio 
žurnalistais, kaip svarbiausią proble
mą Lietuvoje V. Landsbergis įvardijo 
parlamentarų ir politinių grupuočių 
bloką, susidariusį apie buvusią komu
nistų partiją, veikiančią kitu pava
dinimu ir kitais būdais. Jis sakė, kad 
Parlamente susiformavo nauja daugu
ma, kuri neatitinka Lietuvos visuome
nės nuostatų. Todėl aš pasiūliau 
Parlamento (Seimo) rinkimus rugpjūr 
čio mėnesiui, sakė V. Landsbergis. 
Mano didžiausias rūpestis yra šliau
žiantis perversmas, kuris gali likvi
duoti demokratiją Lietuvoje, teigė 
Parlamento pirmininkas. Kaip pavyzdį 
dabar vykstančio perversmo, kuriuo 
komunistinės jėgos siekia susigrąžinti 
valdžią, jis nurodė Parlamento kairio
sios daugumos priimtą protokolinį 
nutarimą pašalinti valstybės laikraš
čio "Lietuvos aido" vyriausią redak
torių Saulių Stomą ir pakeisti 
redakcinį kolektyvą taip, kad jame 
būtų visų Parlamento frakcijų atsto
vai. Kadangi dauguma frakcijų eina 
išvien su LDDP, taip patvarkius 
redakciją, "Lietuvos aidas" būtų 
kontroliuojamas komunistų ir jų 
talkininkų, nebeliktų nė vieno Sąjūdį 
remiančio dienraščio. Kairioji Parla
mento dauguma taip pat deda 
pastangas perimti nepriklausomą, Ba-

LIETUVOS SPAUDOJE

KGB veiklai tirti.

G. VAGNORIAUS 
ATSISTATYDINIMO KLAUSIMAS

Ketvirtadienį, gegužės 28 dieną. 
Parlamentas svarstė ministro pirmi
ninko G. Vagnoriaus atsistatydinimo 
nutarimą. Šio posėdžio metu G. 
Vagnorius pasakė kalbą, kurioje 
išdėstė savo atsistatydinimo priežas
tis. " Aš suprantu, kad jums esu 
netinkamas, nes nesu valdomas nei 
saugumo struktūrų, nei komunistinių 
struktūrų, nei stiprėjančios korupcijos 
atstovų; taip pat niekada nesutiksiu 
jog būtų vilkinama ekonominė refor
ma" - Parlamente pareiškė ministras 
pirmininkas G. Vagnorius. Jis pridūrė, 
kad Vyriausybę verčia ne Lietuvos 
žmonės, o Parlamento deputatai, 
kuriuos jis įvertino kaip prokomunisti
nį bloką. G. Vagnorius pasakė, kad 
jam nėra nelaimė būti nuverstu tokio 
bloko. Jis sakė, kad atsistatydinimo 
pareiškimą, kurį jis įteikė V. Lands
bergiui ir kuris buvo viešai paskelbtas 
gegužės 16 dieną, jis yra padaręs ne 
savo noru. Pagrindiniu atsistatydinimo 
motyvu, sakė G. Vagnorius, buvo tai, 
kad Parlamentas neleidžia Vyriausy
bei vykdyti savo pareigas. Ministras 
pirmininkas ir jo Vyriausybė neišsi
gando nei ekonominių, nei politinių 
sunkumų, nei naujosios Parlamento 
kairiųjų deputatų daugumos. Ministro 
pirmininko nuomone, Lietuva išgyve
no žymiai didesnių sunkumų - 1991 
- ųjų sausio įvykius, rugpjūčio pučą, 
taip pat įveikė didžiausios ekonominės 
reformos sudarytus socialinius sunku
mus. Premjeras teigė, kad jo vadovau
jama Vyriausybė atkakliai siekė 
pertvarkyti savivaldybių, vykdomo
sios valdžios, teisėtvarkos darbą ’ir 
paleisti kai kurias savivaldybes. Jis 
apkaltino Parlamentą, kad šis neleido 
jam to padaryti. Premjero žodžiais 
tariant, naujoji Parlamento dauguma 
trukdo atleisti tuos, kurie yra padarę 
šiurkščiausius nusižengimus, tuos, ku
rie yra neveiklūs, arba veikia prieš 
reformas. Svarbiausiu šios dienos 
uždaviniu G. Vagnorius laiko ekono
mikos stiprinimą, ekonominių reformų 
vykdymą, bet pastaruoju laiku to 
negalima daryti, nes Parlamentas 
blokuoja Vyriausybės veiksmus ir visą 
ekonominę reformą.

Baigdamas savo kalbą, premjeras 
pabrėžė, kad šis jo pranešimas būtų 
laikomas pareiškimu ir, kad būtų be 
diskusijų balsuojama dėl jo atsistaty
dinimo priėmimo. Po premjero kalbė
jęs Parlamento pirmininkas V. Lands
bergis paragino susilaikyti nuo skubo
tų sprendimų ir pasiūlė diskusiją dėl 
šio klausimo atidėti iki kitos savaitės. 
Jis taip pat pagyrė ministro pirmininko 
atliktą darbą ir ragino Vyriausybės 
nekeisti. Klausimo svarstymas buvo 
atidėtas iki kitos savaitės.

Po V. Landsbergio kalbos buvo 
padaryta keletas pranešimų. Ekono
mikos ministras A. Šimėnas pareiškė, 
kad jis neapsiimtų laikinai vadovauti 
Vyriausybei, kaip pasiūlė deputatas 
K. Antanavičius. A. Šimėnas pasisakė 
už greitą Parlamento rinkimų prave- 
dimą ir už dabartinės Vyriausybės 
pasilikimą dirbti iki rinkimų.

Jurgis Rūbas

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ ŠVENTĖ
XVI1 ” SIOS ALD SYDNĖJUJE

TUftT 26-31.12.1992
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DĖL LIETUVOS PILIETYBĖS]
Kaip jau minėjau "Mūsų Pastogės" dvidešimtame numeryje, straipsnyje į: 

"Dėl pilietybės įstatymų", šiuo klausimu yra nuomonių skirtumų.
Neseniai iš Australijos imigracijos ministerijos yra gautas laiškas, kuriame 

: teigiama, kad, norint pagal Lietuvos pilietybės įstatymo 18 paragrafą gauti ar t - 
atstatyti Lietuvos Respublikos pilietybę, sąlygos yra tokios, kad tam būtina ; 
paduoti pareiškimą ir Lietuvos pilietybę patvirtinančius įrodymus. Šie 
reikalavimai, pagal Australijos imigracijos ministerijos aiškinimą, prieštarauja į 
17 - tam Australijos Citizenship Act straipsniui, kadangi jeigu reikalingas 
prašymas ir dėl to asmuo Lietuvos pilietybę atgauna, jis automatiškai 
praranda Australijos pilietybę. ; j:

Yra argumentų, kad Lietuvos pilietybės įstatymas pilietybės neatstato, tik 
reikalauja įrodyti, kad esi Lietuvos pilietis. Kuri interpretacija yra teisinga 
nustatyti galėtų tik teismai. Ar verta šį klausimą perkelti nagrinėti į teismus,. 

: atsižvelgiant į laiką ir kainą, labai abejotina.
Praktiškai australų pilietybei prarasti atsiranda pavojus, jeigu Australijos 

pilietis, dabar jau atgavęs Lietuvos Respublikos pilietybę, paduoda prašymą 
ar pasirašo dokumentą (pav., statutory declaration), kad jis yra Australijos ir < 
Lietuvos pilietis. Tai gali atsitikti, prašant Australijos paso ir darbo. Sunku, ; 
žinoma, nurodyti visas aplinkybes kur ir kaip tai gali atsitikti.

Būtina taip pat pranešti, kad Lietuvos pilietybės atgavimas yra kiekvieno; 
žmogaus asmeniškas nutarimas. Jokio spaudimo iš ALB Krašto valdybos šiuo; 

; klausimu nebuvo.
Atsiradus sunkumams ar praradus Australijos pilietybę, taip pat yra išeičių. 

; Pirmiausiai, per 23 AA Australian Citizenship Act pilietybę galima vėl ;
atgauti, jeigu jau žmogus Australijoje yra pragyvenęs mažiausiai du metus ir, 
pilietybę prarado dėl nesusipratimo ar kitų nurodytų priežasčių. Šis procesas ;; 
kainuoja 50 dolerių. Antra, galima formaliai atsisakyti Lietuvos Respublikos : 
pilietybės.

Esu pasirengęs veltui padėti tautiečiams, jeigu atsirastų bėdų šiuo : 
;? klausimu. Tačiau, be abejonės, gal bus patogiau nueiti pas savus advokatus. :

Viktoras Martišius
ALB Krašto valdybos pirmininkas

PRANEŠIMAS REFERENDUMO REIKALU
Pranešame, kad sekantis referen

dumas, atsiklausiantis Lietuvos Res
publikos piliečių nuomonės dėl sveti
mos kariuomenės greito išvedimo iš 
Lietuvos Respublikos teritorijos ir dėl 
tos kariuomenės padarytos žalos 
atlyginimo, įvyks birželio 14 dieną. 
Tikslus balsavimo biuletenių (balsavi
mo kortelių) tekstas dar negautas. 
Kai tik balsavimo biuleteniai bus 
gauti, kaip galima greičiau bus 
siunčiami visiems, Australijoje esan
tiems, Lietuvos Respublikos pilie
čiams.

Kadangi dėl didelių atstumų Aus
tralijoje balsavimą įmanoma pravesti 
tik korespondenciniu būdu, todėl 
balsuojančių dėmesį atkreipiame į tai, 
kad:

Kiekvienas balsuotojas turi pasira
šyti prie įdėto lapelio (prilipdyto prie 
vokelio), pažymėto "Balsavimo kor
telė". Šį lapelį būtina palikti nenu
plėštą nuo vokelio. Jei lapelis balsuo
tojo pasirašytas nebus, jo balsas bus 
laikomas nelegaliu, o tai bus tolygu 
balsavimui "Ne" į referendume kelia
mą klausimą.

Balsavimo biuletenyje (kortelėje) 
reikia palikti arba "TAIP", jei 
pritariate referendume keliamam 
klausimui, arba "NE", jei keliamam 
klausimui nepritariate. Netinkamas 
atsakymas išbraukiamas. Keliamas 
klausimas yra apie tai, ar jus 
pritariate greitam svetimos kariuo
menės išvedimui iš Lietuvos ir, kad jos 
padaryta žala būtų atlyginta. Atkrei
piame dėmesį į tai, kad biuletenyje 
vienas iš atsakymų išbraukiamas - 
būtent tas, kuriam balsuotojas nepri
taria.

Kadangi balsai Lietuvoje skaičiuo
jami gan skubiai po referendumo 

paskelbimo, visi balsuotojai prašomi 
nedelsiant išbraukti nepageidaujamą 
atsakymą iš balsavimo biuletenio, 
įdėti biuletenį į vokelį, pažymėtą 
"Balsavimo kortelė", pasirašyti ant- 

’'prilipinto lapelio, kuriame atspausdin
ta jūsų pavardė ir adresas, užlipdyti 
vokelį ir, įdėjus į didesnį voką, 
adresuotą "Consulate of Lithuania", 
prilipinti ant jo 45 centų pašto ženklą 
ir galimai greičiau pasiųsti Australijos 
paštu.

Būtų tiesiog tragiška, jei dėl 
balsuotojų apsileidimo, vietoje spau
dimo, kad atitraukti svetimą ka
riuomenę, susidarytų įspūdis, jog 
Lietuvos Respublikos piliečiams šis 
reikalas nerūpi. Kviečiame visus, 
turinčius teisę balsuoti, nedelsiant 
užpildyti balsavimo popierius tuoj pat 
juos gavus ir efektingai atsakyti į 
referendumo klausimą, pasiunčiant 
jūsų atsakymą galimai greičiau į 
Lietuvos Respublikos konsulatą.

Dr. Algis Kabaila, 
Lietuvos Respublikos garbės konsulas 

Australijoje
Canberra, 1992.06.01

***

iš Lietuvos Respublikos garbės 
konsulo ar. A. Kabaiios telefonu 
gautas birželio 14 a. referenaumo 
tekstas:

"Aš reikalauju, kad buvusios SSSR 
kariuomenės išvedimas iš Lietuvos 
Respublikos teritorijos butų pradėtas 
tuoj pat ir užbaigtas 1992 metais ir, 
kad būtų atlyginta Lietuvos žmonėms 
ir Lietuvos valstybei padaryta žala".

Reminatis žiniomis iš Lietuvos, 
svarbu, kad šiuo klausimu pasisakytų 
ir ne piliečiai lietuviai.

Jie turėtų parašyti virš minėto 
turinio pareiškimą, jį pasirašyti, 
nurodyti savo vardą, pavardę, adresą 
ir šį pareiškimą skubiai išsiųsti į 
Lietuvos Respublikos konsulatą: 26 
Jaianga Cres., Aranda, ACT 2614.

V. Patašius
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KRIZĖ
Visa "nepriklausoma" spauda ir 

RTV svarsto Vyriausybės krizės 
problemą. Parlamente trys "pačios 
pažangiausios" frakcijos su kairiai
siais naikina Vyriausybės nutarimus ir 

■ pateikia klausimus Tarybos ir Vyriau
sybės vadovams, kurie, jų nuomone, 
turėtų patvirtinti jų pačių tezę apie 
nekompetetingumą šioje situacijoje 
teisingai spręsti, kukliai nutylėdami 
apie savo indėlį, sunkinant situaciją.

Krizė yra, tik ne Vyriausybėje, o 
Parlamente. Pirmas ryškus žingsnis 
krizėn buvo K. Prunskienės paskelbtas 
moratoriumo projektas - paskelbtas 
užsienio "Izvestijose" ir Respublikos 
spaudoje, užuot buvęs pasiūlytas 
Parlamentui. Dabar, kai medžiaga dėl 
K. Prunskienės bendradarbiavimo su 
KGB patvirtinimo jau atiduota teis
man, visiems aišku, kodėl ji taip 
greitai paaukojo Lietuvai patį svar
biausią - Kovo 11-sios Aktą. 0 ji tada 
gyrėsi, kad gelbsti visus nuo blokados. 
Tačiau svarbiausia tai, kad būtent nuo 
šio momento suskilo Parlamentas į dvi 
dalis: į palaikančius K. Prunskienės 
politiką ir prieštaraujančius jai. Jei 
parlamentine kalba - tai į konserva
torius ir radikalus. Supaprastintai - 
tai į kairiuosius (komunistai) ir 
dešiniuosius (sąjūdiečiai).

Radikalius sprendimus siūlė ir balsų 
dauguma juos priiminėjo Sąjūdžio 
remti deputatai. Konservatyvius 
(žingsnį po žingsnelio, darant nuolai
das SSSR) sprendimus visą laiką siūlė 
buvę komunistai (dabar persikrikšti
ję), į Parlamentą atėję su lozungu 
"rinkim asmenybes". Blogiausia tai, 
kad dalis deputatų, iškeltų ir išrinktų 
Sąjūdžiui remiant, perėjo į kairę, pas 
komunistus. Perėjo subtiliai: teoriškai 
pasaulio akivaizdoje įsitvirtindami 
labai pažangių organizacijų vardų 
priedangoje, o praktiškai - veikiantys 
atvirkščiai, negu sako šių organizaci
jų nuostatai.

Pavyzdžiui, dalis Sąjūdžio remtų 
deputatų sukūrė liberalų frakciją, o 
dalis - centro frakciją. Liberalai yra 
pasaulyje kraštutiniai dešinieji, t. y. 
kovoja už privatinę nuosavybę. Tuo 
tarpu mūsiškė liberalų frakcija nebal
savo už privatinę nuosavybę, nebalsa
vo už išlikusio turto grąžinimą 
savininkams. Pačiais esminiais Lietu
vos ūkio atstatymo klausimais jų 
balsavimai beveik sutapo su kairiųjų 
frakcijos balsavimu. Taigi, frakcija 
elgiasi ne kaip liberalai. Ir tai 
nenuostabu: dauguma šios frakcijos 
narių buvo komunistai ir ne bet kokie 
- o CK nariai arba partiniai 
sekretoriai.

Pusė centro frakcijos narių yra 
socialdemokratai arba buvę komunis
tai. Tai tikri kairieji. Tačiau elgiasi ir 
vėlgi ne pagal savo programmes 
nuostatas. Pavyzdžiui, pasaulyje so
cialdemokratai parlamentuose sten
giasi didinti mokesčius, kad surinktas į 
biudžetą lėšas galėtų perpaskirstyti 
paramos reikalingai visuomenės da
liai. Tačiau mūsų centristai socialde
mokratai elgiasi priešingai. Antai A. 
Rudys pasiūlė, o centro frakcija 
parėmė sumažinti akcizo mokestį nuo 
25 iki 15 procentų. Todėl sumažėjo 
įplaukos į Respublikos biudžetą ir 
Vyriausybei teko sumažinti dotacijas 
visoms programoms (daugiavaikių 
šeimų, invalidų, černobyliečių rėmi
mui, žemės reformos vykdymui ir t.t.). 
Taigi socialdemokratai nuskriaudė 
visus paramos rekalingus, tuo sukel
dami dalies visuomenės nepasitenkini

mą ir nepasitikėjimą.
Taigi, matome, kad suskilęs Parla

mentas turi dvi diametraliai priešin
gas pozicijas, nors rinkimuose na ir 
dabar dar vis deklaruoja - "už 
nepriklausomą Lietuvą", tačiau dar
bais neatitinka netgi savo partijų 
programinių nuostatų. Kokių tikslų 
turint tai daroma? Išprovokuoto ir 
įkyriai peršamo moratoriumo ir pa
skutinio balsavimo ,dėl referendumo 
datos SSSR kariuomenės išvedimo 
klausimu akivaizdžiai matome, kad 
kairieji yra ir' liks kairiaisiais. Nors 
socializmo idėja tiek Sąjungos terito
rijoje, tiek pasaulyje patyrė fiasko: 
tačiau noras išlaikyti šią sistemą 
akivaizdus, tegu ir kitų pavadinimų 
priedangoje. Todėl prieš pasaulį 
dangstomas! liberalų, demokratinio 
darbo, socialdemokratų vardais, ta
čiau darbai dažnai tie patys - 
sovietiniai.

Pagal darbus, o ne pavadinimus juos 
įvertino ir Sąjūdžio III suvažiavimas - 
atsiribojo nuo liberalų ir centro 
frakcijų. Demokratinėse valstybėse, 
jei nuo deputato atsiriboja jį kėlusi 
kandidatu ir rėmusi politinė organiza
cija, - deputatas gąžina mandatą ir 
išeina iš Parlamento. Tuo tarpu nei 
liberalai, nei centristai net nesiruošia 
išeiti. Jie dabar jau akivaizdžiai 
laikosi KP (kuri pasivadino LDDP) 
frakcijos nuostatų, vienbalsiai priimi- 
nėdami Lietuvai nenaudingus sprendi
mus. Antai dviejų referendumų datų 
nustatymu keliom dešimtim milijonų 
padidino išlaidas. Tuo tarpu visuome
nei paerzinti vis dar paverkšlenama, 
kad ir butų trūksta, pensijos per 
mažos, žemdirbiams su technika 
nepadedama b? t.t. Čia akivaizdus 
žodžių ir darbų neatitikimas. Svarbu, 
kad tai girdėjo per radijo transliaciją 
visa Lietuva.

Prasidėjo deputatų atšaukimo kam
panija - renkami parašai prieš atskirus 
deputatus ir yra pavyzdžiui, prieš V. 
Andriukaitį surinkta daugiau parašų, 
nei už jį balsavo. Tačiau, šis dvigubą 
nepasitikėjimą (iš rinkėjų ir rėmėjų) 
gavęs deputatas mandato neatsisako. 
Tai - aiški moralinė krizė.

Moralinę Parlamento krizę Lietuva 
stebi jau senokai: prisimenate, kai dar 
prieš rinkiminę kampaniją daugelis 
dabar išrinktų deputatų, o tada 
buvusių KP veikėjų, įsigijo namus, 
kelių aukštų butus, per blokadą 
prisistatė vilų, prieš kainų pakėlimą, 
nusipirko automobilius? Beje, auto
mobilių įsigijimo esmę supratę depu
tatai pabėgo iš centro frakcijos ir 
sukūrė 7 -ąją frakciją. Moralinę krizę 
demonstruoja ir neseniai susikūrusi 
Tautos pažangos frakcija - grąsinda- 
ma deputatams už jų politines 
pažiūras. Taigi pavadinimų pakeitimai 
nieko nepakeitė. SSSR komunistinė 
(nacistinė) moralė, skelbusi taikingą 
politiką ( o militarizmui skyrusi 60 
procentų biudžeto, skelbusi tautų 
draugystę, o sunaikinusi 90 tautų, 
skelbusi visokeriopą laisvę, o 90 - čiai 
milijonų žmonių atėmusi gyvybę) 
taigi komunistinė moralė išlindo su 
visais ragais ir nagais mūsų Parlamen
te. Apsivainikavusi "opozicijos" ka
rūna, t. y. įtvirtinusi kaip pažangą 
savo priešingus Sąjūdžiui siūlymus ir 
balsavimus, atplėšusi iš dešiniosios 
pusės neprincipingiausius ir sudariusi 
Parlamento daugumą, šiandien kairioji 
pusė gali teisėtais sprendimais daryti 
ką tik nori; atšaukti Vyriausybės 
nutarimus, kuriais siekiama įgyven
dinti priimtus įstatymus, nepriimti 
Vyriausybės siūlomų projektų ir t.t. 
Praktiškai tai reiškia - surišti Vyriau
sybei rankas, o po to skelbti, kad ji

KRYŽIŲ KALNAS PRIE ŠIAULIŲ - 1992.
Nuotrauka mūsų bendradarbės dr. G. Kazokienės - kurios įspūdžiai, lankantis 
tėvynėje, bus spausdinami sekančiuose "M.P." numeriuose.

nekompetetinga. Kitaip tariant, savo 
bėdą suversti ant kito galvos, nukrei
piant dėmesį nuo tikrojo kaltininko. 
Toksai supainiojimas - dvigubai nau
dingas: nukenčia nekalti žmonės, 
pristabdomas progresyvus procesas. O 
kol visi aiškinasi santykius, - drums
tame vandenyje prasideda žūklė.

Dabar drumsti vandenį labai nau
dinga kairiesiems. Jei referendume 
tauta nuspręs rinkti Prezidentą ir 
išvaryti SSSR kariuomenę, - Lietuvo
je prasidės tos permainos, .kurios 
Parlamento Sąjūdžio deputatų priim
tuose įstatymuose ir buvo numatytos: 
žmonės atgaus žemę, savo turtą. 
Neliks sovietinių struktūrų. Todėl irVoratinklis:

1988.09.15 1-o skyriaus, 2-o po
skyrio vyresnysis operatyvinis įga
liotinis parašė nutarimą užvesti agen
tūrinę sekimo bylą VLIK'ui. Bylos Nr. 
122 pavadinimas "Džiazas". Tai buvo 
jau 21 tomas apie "reakcingą emigra
ciją", apie ankstesnes bylas "Vasalai" 
(Nr. 2454), "Satelitai" (Nr. 421), apie 
Amerikos lietuvių tarybą.

1986 m. kovo 20 Lietuvos KGB 
kolegija išnagrinėjo ir patvirtino šių 
dviejų organizacijų 1986 - 1988 metų 
"sekimo planą. KGB domisi 14 išeivijos 
organizacijų. Plane nurodyta, kad tos 
organizacijos nekontaktuoja su Lietu-

•va, todėl jų poveikis Lietuvai menkas, 
’be to, senyvas vadovų amžius 
apsunkina jų infiltravimą. Numatytos 
:veikimo kryptys: organizacinis ir 
ideologinis ardymas, vadovų ir akty
vistų kompromitavimas, įsiskverbimas 
į organizacijas, akcijų lokalizavimas. 
Tuo tikslu turi būti renkamos medžia
gos panaudojant "Tėviškės" draugiją, 
ypač kreipiant dėmesį į jaunus 
žmones, galimus vadovus. Numatyta 
paruošti agentą "Juozą", kurio gimi
naičiai palaiko artimus ryšius su 
VLIK’u, ir kuris 1986 m. vyks į JAV.

1987 m. numatyta iškviesti į 
Lietuvą agentą "Vytautą" (2 valdy
ba) ir gauti iš jo informaciją apie 
VLIK’ą. 1986 m. į JA V. asmenine viza 
pasiųsti 2-ros valdybos agentą "Kas
ti", kuris per "Vytautą" turėtų gauti 
informaciją apie planuojamas anti
tarybines akcijas. į delegaciją, vyks
tančią į Zalcburgą, įtraukti agentus ir 
patikimus asmenis iš kūrybinės inteli
gentijos, jie turi sugebėti Austrijos 
visuomenei pateikti "teisingą" infor
maciją.

Per agentą "Petrą" paskatinti 1987 
metais atvykti į Lietuvą "Koordi
natorių", kuris yra vienas iš galimų 
VLIK'o vadovų. Jį reikia stebėti, 
tikrinti, planuoti jo verbavimą. Numa- 
...—..  ——."Mūsų Pastogė"

dedamos paskutinės pastangos tiems 
referendumams sužlugdyti: skyrus 
jiems atskiras dienas, dar "pažangie
čių" siūloma uždrausti su urnomis 
važiuoti pas senus ir ligotus žmones į 
namus ir sudaroma kitų barjerų.

Tačiau viešumas - svarbiausias 
demokratijos garantas - padarė savo. 
Per radiją transliuojamų posėdžių 
poveikis akivaizdus. Manau, eis žmo
nės į referendumus. Rinks prezidentą. 
Rinks ir naują Seimą. Ir šį kartą - 
tikrai be komunistų, nors ir persi
krikštijusių.

Rūta Gajauskaitė 
LR AT deputatė

("Kauno aidas", Nr.19)

"Džiazas"
■ tyti rinkti informaciją apie O. 
Baskietytę, D. Kojelytę, V. Tričytę. 
Panaudoti Lietuvos agentus "Rasą", 
"Aieksnadrą", "Gintarą", "Baltušį", 
"Jurgį", "I. Jankų", 1986 - 1987 
vykstančius į JAV.

Agentas "Eglė" (Nr. 33699) 1986 
11 20 susitikimo bute "Petrov" 
kalbėjosi su Marijampolės vyr. opera
tyviniu įgaliotiniu vyr. leitenantu A. 
Baida. "Eglė" susipažino su V. 
Žukausku būdama JAV. Šiame prane
šime nurodoma, kad "Eglė" su 
V.Žukausku susitiko lapkričio 9 d. 
Vilniuje. Antrąsyk susitiko Vilniuje 
lapkričio 15 d. "Eglė" davė V. 
Žukauskui savo namų fotografiją, o 
šis pasakė, kad ne visi patikės, kad 
Lietuvoje taip gyvenama. Vilniuje 
buvo pas Kazį Ramanauską, gyvenan
tį Čiobiškio gatvėje.

1986.07.14 "Eglė" informavo, kad 
buvo Klivlende pas Jokūbaičius, 
"Girdenis" (Nr. 24328) iš Klaipėdos 
savo pranešime mini Sofijos Šakalie- 
nės iš JAV lankymąsi Lietuvoje. 
Agentas "Petras" (Nr. 29133) iš 
Radviliškio rašo apie gautą iš Dočkų 
iškvietimą.

1986.07.10 kapitonas E. Ruginis 
prisistatė prie JAV piliečio E. Dirkid, 
kuriam Vilniaus parduotuvėje pavogė 
piniginę su dokumentais. E. Ruginis 
apsimetė esąs vizų skyriaus tarnauto
jas, tvarkantis dingusių dokumentų 
reikalus. Po pokalbio jis E. Dirkį 
pakvietė aplankyti Gedimino pilį, 
papietauti "Senajame rūsyje". Opera
tyvinis darbuotojas jį supažindino su 
lietuvių kalbos kursų programa ir 
tvarka universitete, aplankė sena
miestį, " Aliumnato" kavinę, pasikeitė 
adresais, slapta buvo nufotografuoti. 
Užsieniečiui davė netikrą Eugenijaus 
Jankausko adresą Vilniuje - Žirmūnų

Nukelta į 7 psl.
Nr.23 1992.6.8 psl. 3’

3



TRUMPAI 
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Šliaužiantis
Vytautas Landsbergis

Gegužės 27 d. nepaisydami paliau
bų serbai minosvaidžiais apšaudė 
Bosnijos sostinę Sarajevą. Užmušta 20 
žmonių, stovėjusių eilėje prie maisto 
produktų parduotuvės, apie šimtas 
sužeista. Serbų artilerija iš sausumos 
ir jūros keletą dienų apšaudė istorinį 
Dubrovniko miestą Kroatijoje.

Ligšioliniai pilietinio karo Jugosla
vijoje nuostoliai yra 1,3 milijono 
pabėgėlių, žuvusių apie 2.200, daugy
bė sužeistų, sugriauta visa eilė 
istorinių miestų.

Jungtinių Tautų Organizacijos 
Saugumo taryba paskelbė sankcijas 
Serbijai ir Juodkalnijai. Uždrausta 
tarptautinė prekyba, sustabdomas 
naftos tiekimas, užšaldomas kapitalas 
užsienyje. Taip pat nutrauktas oro 
susisiekimas su Serbija, Jugoslavija 
išjungiama iš tarptautinių sporto 
rungtynių, visos valstybės raginamos 
sumažinti Jugoslavijos atstovybių 
personalą.

Saugumo taryboje už sankcijų 
pritaikymą balsavo 13 - kos valstybių 
atstovai, Kinija ir Zimbabvė susilaikė.

* *
Serbijos ortodoksų bažnyčios vado

vai viešais atsišaukimais pasmerkė 
Serbijos prezidento Slobodono Miloso- 
vičiaus vedamą politiką. Pasmerkta ir 
naujai paskelbta Jugoslavijos konsti
tucija.

♦
Albanai, sudarantys 90 procentų 

Jugoslavijos valdomos Kosovo provin
cijos gyventojų, gegužės 24 dieną, 
nubalsavo atsiskirti nuo Serbijos. Savo 
prezidentu jie išrinko rašytoją Ibra
him Rugova. Serbija šių balsavimų 
nepripažįsta ir grasina jėga sutrukdyti 
Kosovo atsiskyrimą.

*
Po penkiolikos nesėkmingų balsavi

mų, Italijos parlamentas pagaliau 
■išrinko naują valstybės prezidentą. 
Juo tapo 73 metų amžiaus krikščionis 
demokratas Oscar Luigi Scalf aro. 
Italijos prezidentas išrinktas septyne- 
rių metų kadencijai.

*
Ir Jungtinės Amerikos Valstijos 

ruošiasi prezidento rinkimams, kurie 
įvyks lapkričio mėnesį. Pirmaujantis 
respublikonų kandidatas - dabartinis 
prezidentas George Bush, o demokra
tų - Bill Clinton. Jiems abiem rimtą 
pavojų sudaro labai populiarus nepri
klausomas kandidatas, Texas multimi
lijonierius Ross Perot.

Rusijos prezidentas Borisas Jelci
nas iš einamų pareigų atleido 
energetikos ministrą reformatorių 
Vladimirą Lepuchiną.

Kombodijos Khmer Rouge komunis
tai pažeidė pasirašytą taikos sutartį ir 
į savo kontroliuojamą sritį neįsileido 
vyriausio Jungtinių Tautų administra
cinės komisijos pareigūno J. Akaši bei 
Juntinių Tautų Organizacijos pajėgų 
Kombodijoje viršininko australo gene
rolo leitenanto John Sanderson.

BENDRADARBIAMS
Dėl labai pagausėjusių skelbimų, 

pranešimų, visa eilė musų bendradar
bių straipsnių nepateko į šį "Musų 
Pastogės" numerį. Visi jie bus 
išspausdinti sekančiame laikraščio 
numeryje.

Redakcija
"Mūsų Pastcfeė" Nr.23 1992.6.8

Gerbiami kolegos deputatai, 
noriu tarti Jums ir visai Lietuvai 

keletą minčių ir išvadų apie neseniai 
praėjusį referendumą ir apie visą 
Lietuvos padėtį.

Referendumo politinis turinys - tai 
pasitikėjimo patikrinimas. Apie 70 
procentų balsavusių piliečių parėmė 
Sąjūdžio koaliciją "Už demokratinę 
Lietuvą" ir, jeigu norite, Vytautą 
Landsbergį.

Įstatymą priimti pristigo balsų, bet 
piliečių nuomonė, jeigu čia būtų 
rinkimai, pagal Vakarų standartus 
būtų vertinama, kaip labai reprezen
tatyvi, visiškai įtikinama.

Ir tai pasiekta, nepaisant keisčiau
sių kompiuterinių bei organizacinių 
nesklandumų su nesamų gyventojų 

sąrašais, nepaisant viso laikraštinio, 
lapelinio, radijinio ir televizinio 
šaukimo: sakykit "ne"! Sakykit "ne"!

Kiek tų "ne"? Vos 25 procentai 
baisų. Ne visai mažai, taigi ši 
socialinė politinė bazė egzistuoja, bet 
ne su 25 procentais paramos kam nors 
derėtų veržtis į absoliutinę valdžią.

25 procentus turinčios politinės 
jėgos turėtų siekti bendradarbiavimo, 
bet ne uzurpacijos.

Tuo tarpu procesai, vykstantys 
pirmiausia mūsų parlamente, suteikia 
destrukcijos ir grėsmės atspalvį visam 
šalies gyvenimui, temdo naujai besi
veržiantį gyvybingumą ir iniciatyvą.

Žmonės nori ir tikisi gyventi naujai, 
su savo atsakomybe, tikėjimu ir 
džiaugsmu. O mums reikia pažvelgti į 
save pačius ir aplink, ir sąžiningai 
atsakyti į vieną klausimą:

ar negrimztame atgal - 
į partokratinę LDDP bloko valdžią, 
į žodžio užgniaužimą, 
į valdininkų savivalę ir korupciją, 
į bejėgę teisėtvarką, 
į valstybinę priklausomybę, 
į seno režimo restauraciją nauju 

pavadinimu?
Iš vertinimo, kad būtent grimzta- 

me, kilo ir bandymas nusitverti kokios 
nors atramos, tvirtesnės valstybės 
institucijos, ir sprendimas to bandymo 
neatidėiioti. Taigi referendumas, po 
kurio būtume ėję į prezidento 
rinkimus ir ta kryptimi skatinę naujų 
programų, nebe 1990 metų, o šios 
dienos politinių programų sidarymą.

Į konkurenciją tolimesniam piliečių 
pasirinkimui. Taigi galėjome sunor- 
muoti politines įtampas artimiausių 
mėnesių laikotarpiu, betgi tą galimy
bę praradome. Aš pasakysiu: gelbėji
mosi akcija sutrukdyta, grimzdimas 
tęsiasi. Galbūt jis dar ir pagreitės.

Jau girdimi kai kurių itin aktyvių 
kairiosios daugumos deputatų balsai, 
nekantrūs prasitarimai. Stokojant de
mokratijos papročių ir tolerancijos, 
netektų stebėtis, jei kairysis blokas 
panorėtų perimti viską iš eilės, 
nesibodėdamas kai ką ir suardyti;

taigi perimti Vyriausybę ir Aukš
čiausiosios Tarybos Prezidiumą,

paskutines komisijas, kurios dar ne 
visai užvaldytos,

suardyti Valstybės kontrolę, 
komisiją KGB veiklai tirti, 
Aukščiausiosios Tarybos apsaugą, 
pajungti Respublikinę rinkiminę 

komisiją,
vienintelį opozicinį didesnio tiražo 

laikraštį "Lietuvos aidą", tuo būdu vėl 
politiškai monopolizuojant spaudą,

susigrąžinti Televizijos ir radijo 
politinę monopoliją ir kontrolę,

o po to jau, turint rankose visą 
svarbiausią spaudą ir televiziją,
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perversmas

Vytautas Landsbergis Aukščiausiosios
Tarybos pirmininkas, 

neveiksnią Aukščiausiąją Tarybą ir 
Vyriausybę, patikimą Rinkiminę ko
misiją ir bejėgį teismą, galima būtų 
surengti dar vienus Liaudies seimo 
rinkimus.

Visą tą procesą turėtų kantriai 
stebėti ir AT pirmininkas, kurį galų 
gale išmes kaip skudurą, ar jis butų 
Landsbergis, ar Motieka.

Tą galima vadinti šliaužiančiu 
perversmu, kuriam stengiamasi su
teikti teisėtumo iliuziją.

Kokios jėgos ir kokie interesai 
skatina tą procesą, pasireiškiantį 
pirmiausiai deputatų paviliojimu ar 
perviliojimu?

Vienas veiksnys tai priešinimasis 
desovietizacijai ir dekagebizacijai, 
kuri jau dabar liečia ne vieną žymų 
kairiosios pusės deputatą. Tam galima 
priešintis arba keliant apribojimus iki 
absurdo, ką daro viena nedidelė 
frakcija, arba sudarant vis dar 
savarankišką, nepriklausomą KGB 
veiklos tyrimo komisiją. Perėmus 
"Lietuvos aidą", be abejo, nepasiro
dytų ir tokios " Voratiklio" publikaci
jos, kaip apie "Kliugerį" ir jo 
prikurtas Lietuvoje dirbtines opozici
jas.

Kitas veiksnys, tai Rusijos kariniai 
ir kitokie interesai Lietuvoje. Jau ne 
kartą girdėjome, kad ten tikimasi 
palankesnės Vyriausybės Vilniuje, 
kuri sutiktų nereikalauti greito ka
riuomenės išvedimo ir apskritai suar
tintų Lietuvą su Nepriklausomų 
Valstybių Sąjunga.

Tokia perspektyva kelia Lietuvoje 
didžiulį nerimą, todėl neturi stebinti 
nei aštrūs protestai, nei tiesūs 
klausimai.

Po pakartotinų tiesių klausimų 
galų gale išgirdome LDDP lyderio 
atsakymą: " Demokratinė darbo parti
ja yra tvirtai nusistačiusi... neiti į 
jokius sandėrius, rišančius arba var
žančius mūsų nepriklausomybę, mūsų 
suverenitetą".

Gaila, kad ir čia nėra konkretumo, 
ir čia ne dokumentas partijos vardu, 
kuris labiau įpareigotų. Ir gaila, kad 
praeityje į sandėrius vis dėlto buvo 
einama.

Klausimas liečia ne vieną partiją, o 
visą kairįjį bloką ir Lietuvos ateitį. 
Nejaugi į kai kurių buvusias nepri
klausomas širdis vėl atsėlino baimė ir 
prisitaikymas? Su kuo Jūs, deputatai, 
pamažėl įtraukiantieji ar pritraukian
tieji, o dabar jau dalyvaujantys 
gramzdinime. Dalis Jūsų, neabejoju, 
suklydę ar suklaidinti, po to kai kurie 
jau bijoję atsiriboti net aiškiai 
neteisėtų veiksmų su Jūsų parašu.

Bent du yra apie tai pasisakę 
privačiai, o dar vienas deputatas 
ryžosi atsiimti tokį parašą.

Taigi su kuo ir apie ką sukasi 
kairioji ašis? Jos pagrindas - labai 
patyrusi, sutelkta ir gerai organizuota 
LDDP. Jai, o ypač dabartinei vadovy
bei, Lietuvos ateities patikėti jokiu 
būdu negalima.

Mano rankose dokumentas, datuo
tas 1990 m. gegužės 3, tai Gorbačiovo 
blokados metais, ir pranešimas iš 
Gorbačiovo aparato vedėjo Boldino 
archyvo.

"Gerbiamas Vladimirai Akesandro- 
yičiau!

Skambino Čaplinas (Lietuvos KGB 
pirmininko pavaduotojas) iš Vilniaus. 
Vakar "įgaliotinis" (Sakalauskas) 
susitiko žūklėje su Brazausku. Tas 
pasakė, kad įvykių smaigalys išeis 
apie 15 - 20 gegužės (baigiasi 
resursai). Išeitis viena: paleisti parla
mentą, kadangi dabartinė sudėtis 
Landsbergio ir Prunskienės nuo val- 
žios nenušalins.

Tačiau klausimas, kokiu pretekstu. 
Juo gali tapti duomenys, kaip "Sąjū
dis" falsifikavo rinkimus. (LKP tartum 
jais disponuoja, bet Brazauskas tyli 
apie tai).

Besišnekant Brazauskas metė ir 
tokią frazę: "Paleidus parlamentą 
būtina kokia nors valdymo forma. 
Tebus nors prezidentinė. Respubliką 
reikia gelbėti''.

Atkreiptinas dėmesys į " Lietuvos 
gelbėjimą "'kuriam būtų tikęs Gorba
čiovo smurtinis "prezidentinis valdy
mas". Taip pat - į falsifikuotus 
duomenis apie 1990 metų rinkimų 
"falsifikavimą". Labai keisti gyven
tojų sąrašai pastarajam Lietuvos 
referendumui ir vėl verčia susimąstyti 
ar nebuvo parūpinta dvejopų galimy
bių - tiek numatomam pozityviam, 
tiek nepakankamam balsavimo rezul
tatui. LD DP iš anksto triukšmavo, kad 
bus falsifikavimo. Todėl turime rūpin
tis birželio 14 - sios referendumu 
arba, kaip siūlyčiau jį vadinti, 
visuotine piliečių valios paraiška dėl 
svetimos kariuomenės išvedimo šie
met.

Dar sykį grįžtu į musų parlamente 
vykstantį procesą, kurį galima vadinti 
šliaužiančiu perversmu su dideliais 
pavojais demokratijai ir nepriklauso
mybės krypčiai. Spėju, kad besišlie- 
jantys prie LDDP tikisi gauti daugiau 
valdžios Lietuvos viduje, ir tai ne 
vieną vilioja; bet gal nejunta tos 
pavojingos ribos, už kurios jau būtų 
arba yra grimztama į Sandraugą.

Aš jaučiu pareigą apie tai Jums 
pasakyti, o Jūs apsispręskite.

Ką mes turėtume daryti kaip 
atsakingas už Lietuvos ateitį parla
mentas?

Pirmiausia siūlymas "daugumie- 
čiams" atsisakyti pagundų koalicijoje 
su LDDP užgrobti viską. Nesikėsinti, 
negramzdinti, nekovoti prieš kovojan
čius, kaip B. Gajauskas ar K. Uoka, o 
padėti jiems.

Čia jau beldžiuos į kiekvieno 
sąžinę.

Geriausia būtų trims mėnesiams 
įšaldyti esamų struktūrų status quo, 
žinoma, nebūtinai įšaldant pirmininką 
ar kokį ministrą. Aš tikrai neketinu 
dangstyti perversmo, jeigu jis bus 
tęsiamas.

Susimąstykite, dabartinės daugu
mos deputatai, ar turite stumti 
keturias Sąjūdžio frakcijas į parla
mentinę rezistenciją, ar galite rizi
kuoti nežinomais procesais visuome
nėje.

Išsirinkime Seimą ir kuo greičiau! 
Siūlau daryti tai rugpjūčio mėnesį, gal 
23 - ąją, kaip galvoja berods estai. 
Tuo būtų užbaigta mūsų stebėtinai 
taiki ketverių metų revoliucija - 
dainuojanti ir nešliaužiojanti, pasiti-

Nukelta į 5 psl.
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ISIXDRlOMIXiS DARBŲ BARUOSE
PAGERBĖME MAMAS IR GEELONGE

VILTIES“ BENDRIJOS VEIKLA

Jau kuris laikas esu pensininkė, 
tačiau nėra dienos, kad neprisiminčiau 
mokyklos, prabėgusių metų ir dažnai 
iš atminties išplaukia tai vieno, tai 
kito ar daugelio buvusių mokinių 
veidai. Taigi kaip negrįžti į praeitį ir 
nenuvykti į Geelongo lietuvių bend
ruomenės namus gegužės 10 dieną, į 
Motinos dienos minėjimą, pasidalinti 
įspūdžiais, pasiklausyti koncerto, pa
sižiūrėti ką gi paruošė savaitgalio 
mokyklos mokytojai, kaip pasirodys 
mokiniai.

Po pamaldų atvykę į salę radome ją 
šiitą ir jaukią, nes neseniai buvo 
įvestas apšildymas. Programos prane
šėja Edita Ratajczek pakvietė Fede
racijos įgaliotinį V. Stuikevičių pa
skaityti maldą, pagerbė gyvas ir 
mirusias motinas. Vėliau, neseniai 
Lietuvoje buvusi mokytoja Jūratė 
Reilly paskaitė paskaitą ir asmeniškai 
palygino moterų gyvenimą Lietuvoje 
ir Australijoje. Jos nuomone, Lietuvo
je moterys labai daug dirba, daug 
laiko sugaišta eilėse. Turi daug 
rūpesčių ką pietums šeimynai paga
minti, nes būna tokių dienų, kai 
prastovi eilėse kelias valandas ir 
grįžti namo tuščiomis. Kainos nežmo
niškos. Paskaita buvo labai įdomi.

Vėliau pasirodė, mokytojos Birutės 
Licbich vadovaujama, tautinių šokių 
grupė. Visi mokiniai iš mokyklos, kitų 
šeimų net keturi anūkai šoko, 
atlikdami keletą šokių: "Noriu miego, 
saldaus miego" ir kt. Man įdomiausia 
buvo pagal liaudies dainos žodžius ir 
melodiją "Subatos vakarėlį balnojau 
juodbėrėlį” atlikta improvizacija, kuri 
susilaukė iš žiūrovų daug aplodismen
tų, o šokėjai savo judesiais ir 
išraiškomis vaizdavo juodbėrėlius ir 
bernelius, kurie jojo pas mergužėlę...

Scenoje savaitgalio mokyklos mo
kytoja Gražina Pranauskienė su savo
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kinti žmonėmis, kurie balsuoja.
Reikia išrinkti Seimą pagal esamą 

įstatymą, tuo pačiu principu, kuris 
gerai veikia Prancūzijoje, Didžiojoje 
Britanijoje, JAV, Kanadoje. Ten ir 
garsus premjeras, ir partijos lyderis 
gali pralaimėti savo konkurentui, ir 
niekas to nedramatizuoja.

Reikia išrinkti Lietuvos Seimą, 
kurio deputatai turės žmonių pasiti
kėjimą. Nejau neatsiras ūkininkų, 
dvasininkų, verslininkų, tremtinių ir 
Laisvės kovotojų, mokslininkų ir tikrų 
profesionalų iš tikrų profsąjungų? 
Nejau neatsiras Lietuvoje 100 ar 140 
nepaperkamų nei pinigais, nei val
džios blizgesiu? Tebus jie išrinkti 
vieneriems metams - priimti naują 
Nepriklausomos Lietuvos Konstituciją 
ir užbaigti pagrindines reformas ir 
išlydėti svetimą kariuomenę.

Apie 40 procentų Lietuvos piliečių 
norėjo jau šiemet rinkti Prezidentą. 
Toks buvo Sąjūdžio koalicijos "Už 
demokratinę Lietuvą" tikslas, kurį aš 
palaikiau. Prezidentas, kokį jį žmonės 
išrinktų, būtų užpildęs esamą spragą 
valdymo sistemoje ir kaip jungianti 
grandis apimtų abi valdžios linijas - 
įstatymų leidybos ir vykdomąją. Toks 
prezidentas jau veikia Jungtinėse 
Valstijose, Prancūzijoje, Suomijoje. 
Bus taip ir Lietuvoje, bet šįkart šiek 
tiek per daug rinkėjų liko pasyvūs.

O Aukščiausiosios Tarybos pirmi
ninkas, kaip jūs žinote, neturi jokios 

(galios ką nors įsakyti ar nurodyti 
šalies mastu, jam tiktai tenka visa 
atsakomybė, visa kaltė, jegu kur nors 

mokiniais. Jos dėka kiekvienas moki
nukas kalbėjo lietuviškai ir kartais 
nedrąsiai, patyliukais, bet ką girdėjau 
- jums papasakosiu: "o mano mamytė 
pati geriausia" (Rebecca), "...mano 
mamos gražios rankos" (Adomas), "o 
aš galvoju, kad mano mama gražiausia 
pasauly" (Andrius). Gražiausiai pasakė* 
mamytei skirtus žodžius Dana: "Visos 
mamos geros, bet kiekvienas savo 
mamą mylim labiausiai". Mokiniai 
padainavo keletą dainelių: "Šviesios, 
šviesios žvaigždžių kekės linkdamos 
žėrės", "Dvi varlytės", "Vai koks 
storas, storas raudonskruostis pomi
doras". Buvo daug juoko, kai pomi
doras susprogo... ir nukritęs ištižo.

Po koncerto vaikai skubėjo atiduoti 
mamytėms gražiausią gėlę.

Turiu priminti, kad mokytojos G. 
Pranauskienės iniciatyva bei pastan
gomis buvo skoningai ir gražiai 
parengtas stendas, kuriame išdėstytos 
fotografijos su aprašymais, atspindin
tis visą Geelongo lietuvių bend
ruomenės kultūrinį ir sportinį gyve
nimą. Be to, surengta buvo ir 
savaitgalio mokyklos mokinių piešinių 
paroda.

• Mokytojos dirbo gerai, organizuo
tai, aukodamos savo brangų laisvalai
kį, mylėdamos lietuvių kalbą, dainas, 
papročius, šokius.

Jaunos mamytės pagamino pietus, o 
virtuvėje ir salėje joms talkininkavo 
vyrai. Būtų gražu, kad ateinančiais 
metais, švęsdami Motinos dieną ir 
pagerbdami mamas, vyrai užsiimtų 
kepimo, virimo darbais, o mamytės 
nors vieną valandėlę jaustų poilsį ir 
dėkingumą.

Taip ir prabėgo sekmadienis, atneš
damas gražiausius prisiminimus.

R. Skerienė

keis negerai. Jau virš dviejų metų esu 
labai patogus taikinys visai vidinei 
politinių konkurentų propagandai;
neatvežė' į kaimą druskos - padėkoti 

Landsbergiui! Galų gale tai darosi 
nebejuokinga. Kaip ir Aukščiausiojoje 
taryboje - galingas neapykantos 
spinduliavimas iš kai kurių pavienių 
kolegų pusės. Tą jaučiu ir stebiuosi 
žmogaus prigimties slėpsniais.

Nūnai, atrodytų, reikia siekti 
kontakto su Borisu Jelcinu, su 
Stanislavu Šuškevičium, pastūmėti 
Deklaraciją su Vokietija, ruoštis 
Helsinkio viršūnių konferencijai lie
pos mėnesį - bet kiekvienas partneris 
gali paklausti, ar jis turi reikalo su 
stabiliu valstybės vadovu, ir man ši 
padėtis taip pat nepriimtina. Jūs 
turėjote paprastą testą - siūlymą 
pakelti pirmininko atšaukimo kartelę 
iki 2/3 balsų, nes aš tokia dauguma 
buvau išrinktas. Jūs galėjote turėti 
stabilesnį pirmininką Lietuvos tarp
tautinei politikai vykdyti, bet Jūs to 
nenore jotet

O dabar ta politika gali visai 
persisukti kita linkme tiek viduje, tiek 
išorėje.

Todėl aš darysiu savo sprendimą, 
matydamas Jūsų pasirinktą veiksmų 
kryptį.

Mano pasiūlymai žinomi, siūlau juos 
apsvarstyti neatidėliojant.

Arba sustabdom šliaužiantį per
versmą ir einam garbingai į Seimo 
rinkimus, arba - tęskite perversmą be 
manęs.

(Iš kalbos AT plenariniame posėdyje 
1992 gegužės 26)

Ateikite pas mane visi, 
kurie vargstate ir esate prislėgti" 

(Mt 2,28)
Ar žinai,

- kad visiškai sveikoms šeimoms 
Lietuvoje kasdien gimsta sutrikusios

Prieš porą metų Lietuvos, o vėliau 
ir Australijos lietuvių spaudoje pasi
rodė straipsniai apie Lietuvos inter
natuose ir prieglaudose esančių 
našlaičių ir invalidų vaikų šiurpią 
padėtį.

D. Baltutytė, lankydamasi Lietuvo
je, pradėjo rūpintis jų padėtimi ir 
kreipėsi į Australijos lietuvius pagal
bos. Australijos lietuviai dosniai 
atsiliepė į prašymą ir nuo 1991 kovo 
pradžios iki šių metų kovo pabaigos 
suaukojo 21 tūkstantį dolerių. Re to, 
Pasaulio laisvės lyga, per p. Čeka
nauską Perthe, pasiuntė 5 tūkst. 
dolerių.-Reikia paminėti organizaci
jas bei pavienius asmenis, kurie 
tiesiogiai parėmė "Vilties" bendriją.

Vienerių metų laikotarpyje Aus
tralijos lietuviai " Vilties" bendriją 
parėmė 30 tūkstančių dolerių suma. Iš 
Australijoje surinktų pinigų išleista 
17 tūkst. dolerių - nupirkta įvairių 
buitinių reikmenų bei žaislų ir 
persiųsta per Vokietiją į Vilnių. Šių 
metų Velykų proga pasiųstas siunti
nys su margučiais (šokoladiniais), kas 
labai pradžiugino vaikučius Vilniaus 
miesto ir apylinkės darželiuose.

Per ALB Adelaidės Apylinkės 
metinį susirinkimą, įvykusį šių metų 
balandžio 26dieną, V. Baltutis padarė 
platų pranešimą apie sutelktas lėšas ir 
jų panaudojimą. Kruopščiai vedamą 
atsakaitą patikrino ALB Adelaidės 
kontrolės komisija.

Bendrijos "Viltis" pirmininkė Am
anda Lagunova stambesnių aukų 
aukotojams pasiuntė asmeniškas pa
dėkas. "Vilties" bendrijos pastango
mis šių metų birželio pradžioje 
numatoma pradėti kapitalinį remontą 
Vilniuje steigiamame Ugdymo centre. 
Remontą vykdys Vilniaus miesto 
savivaldybė ir jis kainuos apie 3

SYDNEJAUS PADANGĖJE
Praeitą sekmadienį, gegužės 31 

dieną, Sydnėjuje vyko sujudimas, kaip 
niekada. Iš tarptautinio aerouosto 
"Mascot" tą vakarą į Lietuvą išskrido 
apie keturiasdešimt tautiečių, ne
skaitant tų, kurie išvyko savaitės 
bėgyje.

Mūsų bendradarbis A. Kramilius 
vieną dieną nustebo prie durų 
slenksčio radęs "pamestinuką" - 400 
leidinio anglų kalba "Lietuva - 
Lithuania" egzempliorių, oro paštu 
atsiųstų iš Lietuvos. Žurnalas puikus, 
pilnas įdomių straipsnių, geros koky
bės popieriaus - reprezentacinis! 
Kam įdomu, šį žurnalą galite gauti pas 
A. Kramilių, tel. (02) 727 3131, 
žurnalo kaina 4 doleriai.

*
Sydnėjaus savaitgalio mokykla, va

dovaujama pasišventusios mokytojos 

psichikos vaikai,
- kad niekas nemėgina rasti atsako į 
klausimą "kodėl?",
- kad tų nelaimingų nepriima nė viena 
vaikų lavinimo įstaiga, tik slapti 
gulagai - specinternatai,

o svarbiausia,
- kad rytoj ir Tau gali gimti toks 
vaikelis ar anūkėlis? Nežinojai, bet 
perskaičius apniko nerimas?

Tai padėk "Vilčiai" - bendrijai, j 
kurią susibūrė šios likimo nuskriaustos 
šeimos, savo pastangomis artinančios 
tą dieną, kai Lietuva galės ištarti 
pasauliui:

Dievas yra meilė.

"Vilties" bendrijos būstinės tel.
Vilniuje: 615223, sąskaita 3700094 
Socialinio banko operacinė vaidyba 
Vilniuje

milijonus rublių. Remontą numatoma 
užbaigti šį rudenį, tačiau vaikai šį 
Centrą pradės lankyti anksčiau. Jei 
Australijos lietuviai, rašo Danutė, 
.nebūtų parėmę draugijos veiklos, 
vargu ar Vilniaus miesto savivaldybė 
būtų sutikusi vykdyti remontą. Gegu
žės 21 - 24 dienomis Vilniuje vyks 
Baltijos šalių vaikų psichinės sveika
tos konferencija, kurioje dalyvaus 
specialistai vaikų psichikos gydyme iš 
15 Europos kraštų. Šios konferencijos 
vadovybėje aktyviai darbuojasi Danu
tė Baltutytė.

Iš Australijos atvykusi Kylie In
wood Druskininkuose praves 6 savai
čių kursus apie vaikus, kurie nevaikš
to ir nekalba, t. y. apie vaikus, 
sergančius sunkia cerebrinio paraly
žiaus liga. Vėliau Vilniuje vyks 
specialus seminaras, kuris supažindins 
su paskutiniais metodais, pritaikant 
vaikams kėdutes, loveles, rėmukus ir 
t.t. Atvyksta iš Anglijos specialistas, 
kuris gamina invalidams kėdes ir kitus 
apyvokos reikmenis. Visa tai pasiekta 
"Vilties" bendrijos pastangomis ir 
nenuilstamu darbu.

"Vilties" bendrija nuoširdžiai dė
koja visiems, kurie per D. Baltutytę ar 
tiesiogiai parėmėte bendrijos darbą ir 
įnešėte į Lietuvos nelaimingų vaikų 
gyvenimą šviesos ir džiaugsmo spin
dulėlius. Bendrija tikisi, kad ir 
ateityje nepamiršite jų. Aukas galima 
siusti: Bendrija "Viltis", Gynėjų 
gatvė 3-322, Vilnius 2710, Lietuva, 
arba per atstovą Australijoje: V. 
Baltutis, 1 Belinda Street, Evandale, 
S. A. 5069. Sydnejuje, Melbourne ir 
Adealaidėje galima tiesiogiai įmokėti 
į "Vilties" sąskaitą "Talkoje" \nr. 
■8088. \

Visoms aukoms išrašomi kvitai ir jos 
skelbiamos spaudoje. v gaitutis

Jadvygos Masiokienės ir poros talki
ninkių, nekreipiant dėmesio į tai, kad 
mokinių skaičius šiais metais tiesiog 
minimalus, atkakliai dirba su mažai
siais. Mokyklėlės auklėtiniai puikiai 
pasirodė paskutinės Motinos dienos 
minėjimo meninėje programoje.

Nors savaitgalio mokykla atlieka 
nepaprastai svarbų ir reikalingą 
darbą, tačiau reikia pripažinti, kad 
paramos ir talkos susilaukia mažai. O 
bene didžiausią rūpestį kelia tai, kad 
mažųjų tėveliai vien tik dėl tingėjimo 
nebeatveža vaikų į mokyklėlę!

♦

Tautiečiai, kiek teko girdėti, vieš- 
nagėn į tėvynę šią vasarą tebeplūsta 
vis taip pat masiškai. "Dingo" gera 
dalis "Mūsų Pastogės" bendradarbių, 
Lietuvių namuose trūksta ir vyriau
siojo direktoriaus... — X —

"Mūsų Pastogė" Nr.23 1993^8. psl. 5
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^SPORTAS
LIETUVA PASAULIO FUTBOLO TURNYRE
šių metų balandžio 28 dieną 

Lietuvos vardas futbolo pasaulyje 
nuskambėjo gana garbingai, kadangi 
Lietuva šventė savo sugrįžimą į didįjį, 
tarptautinį futbolą. Pirmose pasaulio 
trečio pogrupio rungtynėse Belfaste 
Lietuvos rinktinė žaidė su Šiaurės' 
Airijos rinktine. Rungtynės baigėsi 
taikiai 2:2. i

Reikia pastebėti, kad tai geras 
rezultatas Lietuvai, kadangi ji žaidė 
pirmas tarpvalstybines, atrankines 
rungtynes svetimoje aikštėje po tiek 
daug metų, o taškų niekas lengvai 
nedalina.

"Mūsų Pastogės" skaitytojams, fut
bolo mėgėjams pridėsiu būsimų Lietu
vos futbolo rinktinės susitikimų da
tas: .1992 m.

Birželio 3 d. Albanija - Lietuva.

SPORTO NAUJIENOS
REZULTATAI GERĖJA

Mums pažįstamas plaukikas iš 
Lietuvos, dalyvavęs Adelaidėje pa
saulio lietuvių sporto žaidynėse, 
Raimundas Mažuolis, kuris Seoulo' 
olimpiadoje laimėjo sidabro medalį, po 
ilgesnio laiko vėl pradėjo intensyviai 
treniruotis ir jau matomi gražūs 
pasiekimai. 50 metrų laisvu stiliumi jis 
nuplaukė per 22,48 sekundes. Tai yra 
antras Europoje pasiektas laikas per 
visą plaukimo istoriją ir tik šešiolika 
šimtųjų atsiliko nuo Europos rekordo. 
Savo 100 metrų plaukime jis pateko į 
pasaulio geriausių plaukikų laisvu 
stiliumi dešimtuką. Su trenere V. 
Kuzmina jis dabar jau kuris laikas 
treniruojasi Amerikoje ir galvoja, kad 
olimpiadoje gali pasiekti gerų rezul
tatų. Jo didžiausi konkurentai bus 
amerikiečiai ir australai su rusu 
Popovu.

PASAULIO VARŽYBOS LIETUVOJE

Nuo lapkričio 27 iki gruodžio 6 
dienos Vilniaus ir Kauno sporto salėse 
vyks pasaulio "B" grupės rankinio 
varžybos, kuriose dalyvaus Japonija, 
Bulgarija, Švedija, Prancūzija, Veng
rija, Korėja, Olandija, Čekoslovakija, 
Kanada, Brazilija, Italija, Lietuva, 
Ispanija, Taivanis, Argentina ir Ango
la. Komandų pasiskirstymo burtai bus 
traukiami Vilniuje.

A. SABONIO DOVANA 
BALTUIEČIU TENISAS LIETUVOJE

Šiuo metu Ispanijoje žaidžiantis 
Lietuvos krepšininkas, vienu metu 
buvęs geriausias pasaulio mėgėjų 
krepšininkas Arvydas Sabonis, kuris 
su Lietuvos olimpine krepšinio rinkti
ne dalyvaus atrankinėse olimpinėse 
žaidynėse Ispanijoje, norėdamas pa 
dėti lietuviams invalidams sportiniu 
kams, padovanojo 10.000 dolerių 
vežimėliams įsigyti. Jie dalyvaus 
olimpinėse invalidų žaidynėse. Šiuo 
metu Lietuvoje yra įsteigtas invalidų 
sporto klubas "Santaka", su centru 
Kaune. Dauguma šių sportininkų 
invalidų žaidžia krepšinį ir jiems 
reikalingi vežimėliai, gaminami tik 
užsienyje. Jų kaina - 2000 markių. 
Iš šių A. Sabonio paaukotų pinigų 
buvo nupirkti 5 vežimėliai krepšinin
kams ir 1 maratonininkui.
BALTUIEČIU TENISAS LATVIJOJE

Balandžio mėn. puikiame Latvijos 
kurorte Jūrmaloje įvyko baltijiečių
"įlūsų Pastogė" Nr.23 1992.6.8 

Rugpjūčio 12 d. Latvija - Lietuva. 
Rugsėjo 23 d. Lietuva - Danija. 
Spalio 28 d. Lietuva - Latvija. 

1993 m.
Vasario 24 d. Ispanija - Lietuva. 
Balandžio 14 d. Lietuva-Albanija. 
Gegužės 25 d. Lietuva - Š. Airija. 
Birželio 2 d. Lietuva - Ispanija. 
Rugpjūčio 25 d. Danija - Lietuva. 
Jei kam kiltų klausimas, kodėl 

Lietuva pirmus tris susitikimus žais 
svetimose aikštėse, tai sakoma, kad 
reikėjo laimėti laiko sostinės stadiono 
rekonstrukcijai. Be to, šitos atranki
nės, trečio pogrupio rungtynės Lietu
vos futbolo federacijai kainuos virš 
milijono JAV dolerių. Federacija 
tikisi nuostolių neturėti.

S. Norvilaitis.

vyrų teniso varžybos. Lietuviai ir 
•estai išstatė po vieną komandą iš 
dviejų žaidėjų, o latviai, kaip 
šeimininkai - dvi komandas. 1 -ji 
latvių komanda tapo laimėtoja, o 
lietuviai, laimėję prieš estus ir latvių 
U -ją komandas, laimėjo antrą vietą. 
Lietuvą atstovavo R. Muraška ir G. 
Mažonas. Šiame gražiame Rygos 
priemiesčio kurorte prieš kelis metus 
suomiai įrengė 51 atvirą iauko ir 
uždengtų aikštelių teniso kompleksą, 
apie kurį Lietuva gali tik svajoti. 
Latvijos vyriausybės požiūris į sportą 
yra daug geresnis negu Lietuvos 
vyriausybės. Nors ir sunkūs laikai 
šiuose kraštuose, tačiau Latvijos ir 
Estijos mokesčių politika, liečianti 
sportą, yra daug palankesnė ir 
geresnė nei Lietuvoje, ir tai skatina 
rėmėjus aukoti sporto klubams bei 
draugijoms. Vien tik Latvijos teniso 
sąjunga šiais metais iš rėmėjų gaus 
virš 4 milijonų rublių, o olimpinis 
komitetas jiems jau davė 0,5 mil. 
rublių. O kaip Lietuvoje? Kaip sakė 
teniso žinovai, tai čempiono R. 
Muraškos žaidimo bateliai tiko tik 
grybavimui, o ne žaidimui teniso 
centro kietoje dangoje ir į tokias 
žaidynes jis važiavo privačiai skolintu 
benzinu bei plyštančia apranga. Tokia 
padėtis daug svajonių ateičiai netei
kia, nors teniso entuziastų ir gerų 
žaidėjų Lietuvoje tikrai yra. Apie 
treniravimąsi užsienyje, ką daro estai 
ir latviai, žaisdami Suomijoje, Vokie
tijoje, Danijoje ir Amerikoje, lietuviai 
gali tik pasvajoti. Tačiau teniso ir 
kitų sporto šakų finansiniai rėmėjai, 
"sponsoriai" labai laukia to sporto 
įstatymo. Svarbu, kad remiantieji 
sportą ar kitas kultūrines organizaci
jas gautų lengvatas mokesčių mokėji
me, ko dabar nėra.

ROMAS BRAZO AUSKIS Į LIETUVĄ
Gegužės 7 dieną iš Adelaidės į 

Lietuvą išskrido R. Brazdauskis, šiuo 
metu ten gyvenantis ir žaidžiantis už 
australų klubą. Geelongo sporto 
šventės metu jis atstovavo Adelaidės 
"Vytį".

PASISEKĘS ALFAS VAJUS
Prieš porą mėnesių paskelbtas 

ALFAS piniginis vajus Lietuvos olim
piniams sportininkams paremti, įtei
kiant jiems asmeniškai "kišenpini
gius", pasibaigė labai gerai. Iš viso šie 
pinigai buvo surinkti Melbourne sporto 
klubo "Varpo" surengtos loterijos, 

psT. 6 .....

' Daugiakartinė prizininkė ir Lietuvos 
rutulio stūmimo čempionė (Lietuvos 
rekordas 20,27 metro) Danguolė 
Urbikienė. Pernai Danguolė tapo 
originaliosios dešimtkovės rekordinin
ke, ji taip pat viena iš Lietuvos 
atstovių Barselonos olimpiadoje.

("Vyčio" nuotr.)

Sydnėjaus dailininkės L. Kraucevičiū
tės - Gruzdeff paveikslo pardavimu iš 
varžytinių, kooperatinės kredito 

’draugijos "Talkos" Sydnėjaus sky
riaus, Sydnėjaus pensininkų klubo 
"Neringos", Sydnėjaus "Ramovės" 
skyriaus ir Katalikų draugijos, Canbe- 
rros "Vilko", Brisbanės "Baltijos", 
Sydnėjaus proferansininkų būrelio ir 
pavienių tautiečių kone iš visos 
Australijos aukomis. Surinkta 8.533 
doleriai, jie pakeisti į amerikietiškus 
ir nuvežti į Lietuvą, kur bus 
asmeniškai įteikti olimpiečiams. Vi
siems aukojusiems ALFAS valdyba 
reiškia nuoširdžią sportišką padėką. 
Gaila tik, kad nei Adelaidės sporto 
klubas "Vytis", nei Geelongo "Vytis", 
nei Pertho "’Tauras" prie šios aukų 
rinkimo akcijos nesiteikė prisidėti, 
tarytum nebūtų priklausę bendrai 
musų sporto sąjungai. Mūsų bendro 
darbo ir sėkmės pagrindu turėtų būti 
vienybė. Tik tada mes būsime stiprūs 
ir musų darbas bus našus. Atskirai 
klubuose surinkta: Melbourne "Var
pe" 2000 dolerių, Brisbanės "Baltijo
je" 363 doleriai, Canberros "Vilko" 
245 doleriai, Hobarto "perkūno" 110 
dolerių ir ALFAS 5.815 dolerių.

Lietuvos olimpiečiams paremti au
kojo:

50 dolerių - T. Kava, Šydu ė joje. 
Dėkojame už auką.

ALFAS valdyba

IR LIETUVIS NEŠ OLIMPINĮ 
DEGLĄ

XXV - jų vasaros olimpinių 
žaidynių organizacinis komitetas pa
kvietė visų valstybių, tų šalių kurios 
dalyvaus Barselonos žaidynėse, po 
vieną 12-15 metų amžiaus berniuką 
dalyvauti olimpinio deglo nešimo 
ceremonijoje. Lietuvos tautinis olim
pinis komitetas buvo paskelbęs kon
kursą tarp Lietuvos berniukų, užduo
damas jiems visiems 6 klausimus 
sportine tema. Be to, konkurso 
dalyviai turėjo patys sportuoti ir 
mokėti nors vieną svetimą kalbą. Buvo 
gautas 41 laiškas ir tik vienintelis 
berniukas teisingai atsakė į visus 
klausimus, buvo sportininkas ir papil
domai mokėjo anglų kalbą, o pasta
ruoju metu pradėjo mokytis ir japonų 
kalbos. Tai Vilniaus S. Neries vardo 

I*
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1 vidurinės mokyklos devintokas, ketu
riolikmetis Vytautas Kaikaras. Vy
tautas jau aštunti metai žaidžia 
krepšinį ir jaunių komandos sudėtyje 
varžyboms važinėjo į Prancūziją ir 
Suomiją, čia užėmė pirmąją vietą ir 
trenerės G. Sviderskaitės buvo.pripa
žintas geriausiu pernai metų žaidėju. 
Mokosi Vytautas taip pat gerai, 
išskyrus 5 ketvertus, visi kiti jo 
pažymiai tiktai penketai, ir, kaip 
atrodo, sportas jo mokslui tikrai 
nekenkia.

V. GARASTAS LIETUVOS 
RINKTINĖS TRENERIS

Galutinai Lietuvos olimpinės krep
šinio rinktinės vyr. treneriu tapo V. 
Garastas. V. Garastas iš Čekoslova
kijos jau grįžo į Lietuvą ir pradėjo 
treniruotes su olimpine Lietuvos 
krepšinio komanda. Čekoslovakijos 
krepšinio komanda "Banik Cigel", 
kurią treniravo V. Garastas ir žaidė 
D. Dimavičius, prieš pradedant treni
ruotes buvo aukščiausios krepšinio 
lygos lentelės gale ir baiminosi, kad iš 
jos neiškristų. Sportiniam sezonui 
pasibaigus, komanda laimėjo antrąją 
vietą ir pelnė sidabrą. Trenerį V. 
Garastą jie laiko tiesiog fantastišku 
treneriu ir jokiu būdu nenorėtų jo 
išleisti. Jam buvo pasiūlytas 
didesnis atlyginimas ir geresnės sąly
gos, tačiau V. Garastas pasakė, kad
Lietuvoje jo laukia didesnės pareigos. 
Savo padėjėju V. Garastas pasirinko 
buvusį trenerį A. Sargūną, o patarė
jais bus Š. Marčiulionio treneris D. 
Nelson iš Amerikos ir ispanas J. 
Imbrdda. Trenerio manymu, atrankos 
turnyras prieš patenkant į olimpinius 
žaidimus bus labai sunkus. Stipri liko 
ir buvusios Sovietų Sąjungos rinktinė, 
kadangi joje pasiliko, latvių laikomi 
išdavikais, G. Vėtra ir 1. Migliniekas. 
Gana pajėgi žada būti Estijos koman
da, Olandijos ir kitos rinktinės. į 
aštuntuką gali patekti Jugoslavijos, 
Slovėnijos, Kroatijos, Graikijos, Vo
kietijos ir gal Čekijos komandos. 
Lietuva pirmąją atrankos varžybų 
dieną susitiks su Olandijos rinktine.

GERIAUSI LIETUVOS 
KREPŠININKAI

Lietuvos krepšinio septyniasde
šimtmečiui pažymėti Respublikos 
krepšinio federacija buvo paskelbusi 
konkursą goriausiems visų laikų 
Lietuvos krepšininkams išaiškinti. 
Krepšinio mėgėjai turėjo išrinkti 
geriausius 25 vyrus ir 20 moterų 
krepšininkų. Iš gautų 9666 pareiški
mų, buvo išrinkti šie geriausi Lietuvos

Nukelta į 7 psl.

PRANEŠIMAS i

Sporto klubo "Vilko" valdyba J 
kviečia sportininkus, veteranus iri 
rėmėjus birželio 21 dieną (sekmadie- 
nį), 3 vai. po pietų susirinkti į| 
Lietuvių klubą. |

Susirinkime bus svarstomi žiemos J 
sporto klausimai, ir tariamasi dėl kitų J

| sporto šakų dalyvavimo sporto šven- |
Į: tėję Sydnėjuje.

Canberros "Vilkas

J PRANEŠIMAS 1

I Melbourne lietuvių sporto klubas J 
* "Varpas" birželio 21 dieną(sekmadie- J 
I nį), 2 vai. po pietų Melbourne lietuvių Į 
| namuose rengia '
v METINI - VISUOTINį J
I SUSIRINKIMĄ. |
| Susirinkime dalyvauti kviečiami * 
'klubo nariai ir rėmėjai.

Sporto klubo "Varpo" ( 
| valdyba

!
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SPORTO NAUJIENOS
Atkelta i§ 6 psl.

krepšininkai tarp vyrų: 1. A. Sabonis 
< 9359 taškai, 2. Š Marčiulionis 9276 
taškai. 3. M. Paulauskas 9082 taškai.
4. V. Chomičius 7942. 5. R. Kurtinai
tis 7628. 6. Jovaiša 7254. 7. S. 
Butautas 7236. 8. P. Lubinas 6886. 9.
5. Stonkus 6323. 10. J. Lagunavičius 
5689. Moterų tarpe: 1. A. Jankūnaitė
- Rupšienė 7440 taškai. 2. V. Šulskytė
- Beselienė 6881'. 3. J. Daktaraitė 
6244. 4. R. Šidlauskaitė 6180. 5. V. 
Tuomaitė 5790. 6. G. TulevičiūtėJ- 
Vileikienė 5440 ir kt.

OSLE LIETUVIAI ANTRI

Šiaurės Europos krepšinio varžybo
se, kur dalyvavo ir nepilna Lietuvos 
vyrų krepšinio rinktinė, nugalėtojais 
tapo latviai, finale rezultatu 95:80 
nugalėję lietuvius. Kaip tvirtino 
treneris H. Giedraitis, tokio pralai
mėjimo pagrindu buvęs silpnas cen
tras. G. Einikis pats nepelnęs nei 10 
taškų, negalėjo sulaikyti latvio I. 
Melnik, pelniusio net 38 taškus. Šiose 
rungtynėse silpnai pasirodė ir mums 
žinomas Amerikos lietuvis R. Šimkus,

PASIKEITIMAI LIET. KATALIKŲ 
RELIGINĖJE ŠALPOJE

JURGIS JANUŠA1TIS

Australfjosf lietuviai gerai susipaži 
ne su Jungtinėse Amerikos Valstijose 
daugeli metų veikiančia Lietuvių 
katalikų religine šaiį>a. Religinė šalpa 
Lietuvos okupacijos metais sėkmingai 
veikė Amerikoje, organizavo ir siapta 
teikc paramą religinei rezistencija. 
Lietuvoje. Parama buvo aiaeiė. net 
tūkstantinėmis sumomis. Tokiu budu 
buvo n prisidėta prie rezistencijos 
išlaikymo. 1975 metais LKRŠ di
rektoriai šiai organizacijai vadovauti 
pakvietė Amerikoje gimusį, gabų, 
turintį plačių pažinčių su JAV 
bažnytine hierarchija, kunigą Kazi
mierą Pugevičių.

Per šešioliką metų kunigas K. 
Pugevičius išvystė plačią LKRŠ veik
lą, įsteigė informacijos centrą, kuria
me dirbo gabūs, jauni žmonės - 
Viktoras Nakas, Gintė Damušytė. 
Kompiuterių pagalba buvo greitai 
perteikiama įvairi informacija, ypač 
gaunama iš Lietuvos.

Prieš dvidešimt metų okupuotoje 
sietuvoje pradėjus leisti "Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kroniką", L KR 
šalpoje dirbanti Vita Motusaitienė ir 
kiti vertė " Kroniką" į angių kalbą, jos 
buvo išplatinta pusė milijono egzemp
liorių. "Kroniką" gaudavo JAV vys 
kupijos, aukštieji dvasiškiai, informa
cijos centrai. "Kronika" labai daug 
prisidėjo prie Lietuvos okupacijos 
daromų skriaudų išgarsinimo visame 
pasaulyje.

Prieš šešiolika metų LKRS biudžetą 
sudarė 30 tūkst. dolerių per metus, o 
praėjusiais, 1991 m., jau buvo surinkta 
aukų net 925 tūkst. dolerių. Parama 
Lietuvai, esą, sudarė 7 milijonus 
dolerių per vienerius metus.

Deja, laikams kintant, keitėsi ir 
LKR šaipos veikla. Šių metų balan
džio 20 dieną "Dirvoje" pats Religi
nės šaipos reikalų vedėjas kun. 
Kazimieras Pugevičius, apžvelgęs 
praeities veikią, rašo: "Šių metų 
pradžioje Religinės šalpos naujieji 
direktoriai nutarė, kad esu senstelė
jęs, sergu ir darau žalą Religinei 
šalpai. Vasario mėnesį, pirmininko ir 
dabartinių direktorių priremtas, atsi
statydinau iš reikalų vedėjo pareigų. 
Balandžio 20 d. nauji Religinėsišalpos 

nors kovojant prieš estus, jis žaidė 
labai gerai. Komandos sudėtyje trūkus 
pačių geriausių žaidėjų A. Sabonio, Š. 
Marčiulionio, V. Chomičiaus, R. 
Kurtinaičio ir kitų, Lietuvos rinktinei 
buvo nelengva atsilaikyti prieš kitų 
valstybių komandas, kuriose yra net 
po kelis aukštaūgius žaidėjus.

LIETUVOS KREPŠINIO ŽENKLAS

Lietuvos krepšinio federacija, pri
tariant Kūno kultūros ir sporto 
departamentui bei Švietimo ministeri
jai, paskelbė Lietuvos krepšinio ženk
lo taisykles. Šie ženklai skirti jau
niams iki 17 metų amžiaus, ir 
suaugusiems. Jie bus aukso, sidabro ir 
bronzos. Ženklui gauti reikia: atlikti 
7 specialius fizinius pratimus. Ženklo 
normos laikomos viešai per specialias 
varžybas._Gavęs auksini ženklą, įgyja 
teisę nemokamai lankyti Lietuvos 
krepšinio federacijos rengiamas var
žybas. Pagrindinis ženklo tikslas yra 
paskatinti Lietuvos žmones, ypatingai 
jaunimą, aktyviai mankštintis ir ge
rinti fizinį pasirengimą.

Paruošė A. Laukaitis

direktoriai, sulaužydami raštu duotą 
žouį, staiga atleido mane nuo visų 
pareigų". Kaip matyti iš šios citatos, 
reikalų vedėjas, daugelį metų sąži
ningai ėjęs Religinės šaipos reikalų 
vedėjo pareigas, iš jų pasitraukė ne 
savo noru, bet buvo pašalintas. Ar tai 
padėka šiam darbščiam kunigui už 
įdėtą darbą?

Toliau tame pačiame pareiškime 
kunigas K. Pugevičius sako: "Lieku 
dėkingas buvusiam Šalpos pirmininkui 
JE vysk. Vincentui Brizgiu! (jau miręs 
Čikagoje), kad pakvietė į Religinę 
šalpą, a.a. kun. Viktorui Dabušiui už 
padrąsinimą pradžioje, mano pirmta
kui kun. Stasiui Railai ir poniai Joanai 
Pumputienei, kurie pastatė Religinę 
šalpą ant tvirtų pamatų, Dr. Rožei 
Šomkaitei, kad 1976 metais mus surišo 
su religine rezistencija Tėvynėje ir 
eilę metų slaptai, pasišventusiai 
ekspedijuodavo Religinės šalpos ban
deroles "Kronikos" leidėjams, kali
niams, slaptoms vienuolėms. Dėkoju 
pranciškonams, kurie mane priėmė ne 
vien kaip nuomininką, bet ir kaip 
konfratrą, Marijonai Skabeikienei ir 
Gintei Damušytei, be kurių pasišven
timo ir sugebėjimų nebūtų prie 
Religinės šalpos lietuvių informacijos 
centro, atlikusio tokią svarbią misiją. 
Dėkoju kun. kleb. J. Pakalniškiui, kun. 
kieb. V. Palubinskui, kurie priėmė kaip 
neformalų vikarą sekmadieniais ir 
švenčių proga bei visiems, kurie vienu 
ar kitu būdu talkino ar drąsino. 
Labiausiai dėkoju Dievui už jo globą 
per tiek metų. Atėjo kiti laikai ir kiti 
žmonės dirbti. Meldžiu, kad Dievas jų 
darbą laimintų". ("Dirva" kun. K. 
Pugevičius, 1992 m. balandčio 30). iš 
šio pareiškimo matyti, kad kun. K. 
Pugevičius, nors ir buvo atleistas iš 
pareigų prieš savo norą, tačiau 
kupinas krikščioniškos meilės visiems, 
gal ir jį įskaudinusiems, atlaidus ir net 
Dievo palaimos prašantis naujiems 
darbuotojams. Ten pat, "Dirvoje", 
rašoma apie LKR šalpos pasikeitimus. 
Šaipai dabar vadovauja naujas direk
torių tarybos vykdomasis komitetas: 
vysk. Paulius A. Baltakis OFM ir 
Antanas Sabalis, o einamuosius reika
lus tvarko generalinė sekretorė Rūta 
Virkutytė, talkina Ramunė Adams ir 

■ Andrius Adams. Šiame vykdomojo

I ii i o i* m a c i j:
CANBERROJE

PRANEŠIMAS
A LB Canberros apylinkės valdyba 

‘ ruošia
BIRŽELIO TRĖMIMŲ MINĖJIMĄ, 

kuris įvyks birželio 14 d. (sekmadie
nį), 2 vai. po pietų St., Peters 
liuteronų bažnyčioje.

Paskaitą skaitys ADFA politinių 
mokslų dėstytojas William Maley.

»***

MŪSŲ MIRUSIEJI
A. + A. JONAS ŽUKAUSKAS

Negailestingoji mirtis ir vėl aplankė 
Pertho apylinkės lietuvių bendruome
nę, ji vėl gerą, veiklų ir mielą mūsų 
tautietį Joną Žukauską pasiėmė su 
savimi.

Balandžio 21 dieną Jonas Žukaus
kas, pakirstas sunkių ligų, atsisveiki
no su šiuo pasauliu. Velionis mirė 
Hamilton ligoninėje, gedulingas pa
maldas St. Patrick bažnyčioje atlaikė 
kun. dr. A. Svarinskas ir Rev. Father 
Frenk Short.

Po gedulingų pamaldų, atsisveikini
mo žodžius bažnyčioje pasakė kun. dr. 
A. Savickis, o kapuose B. Steckis. 
Bažnyčioje ir kapuose velionį palydėti 
į amžinojo poilsio vietą, Karrakatta 
kapines, balandžio 28 dieną susirinko 
gana nemažas būrys tautiečių, draugų 
ir pažįstamų.

Velionis buvo sulaukęs 75 metų 
amžiaus. Gimė jis Šiauliuose, baigęs 
pradžios mokyklą, iki sovietų okupa
cijos dirbo kepėju.

Sovietams antrą kartą užimant 
Lietuvą, 1944 metais Jonas Žukauskas 

Voratinklis: ’-Džiazas1' Atkelta iš 3 psl.
g-vė 83 - 72. Turėta tikslo užmegzti 
kontaktus, iškviesti į Vilnių, lietuvių 
kalbos kursus ir paruošti verbavimui.

1986.05.27 "Lietuvos" viešbutyje 
Operatyviniai darbuotojai Ruginis, 
'Sičiūnas, Teriochinas ir Scmionovas 
[Iškratė O. ir R. Girnių kambarį, kai jų 
Į nebuvo viešbutyje, nufotografavo 
dienraštį, adresus iš užrašų knygelės. 
Užrašų knygelėse paminėti asmenys 

ibuvo patikrinti: J. Andreikenienė iš "
; j Utenos, V. Pakalniškienė ir M. 
; Bertienė iš Plungės ir kt. Pulkininkas 
Į E. Baltinas telegramoje Leningrado 

KGB papulkininkiui N.Kacydimui nu
rodė, kad O. Girnius vežasi užrašų, 

; kuriuos muitinėje reikėtų atimti, 
j Pulkovo aerodrome iš jo buvo atimtos 
1 6 videokasetės.

1986.06.13 su J. Kojelių kalbėjosi, 
apsimetęs kitu darbuotoju, veikian
čiojo KGB rezervo karininkas R. 
Vaigauskas. E. Baltinas, pasikalbėjęs 
su archyviniu agentu "Namus" (Nr. 
61615) "Lietuvos" viešbutyje, nurodo, 
kad į Lietuvą negalima įsileisti J.

i Kojelio ir V. Kezio.
Agentas "Leonas" (Nr. 19771), 

.Kultūros ministerijoje perskaitė ir 
1 leido išvežti E. Trumpos atsiminimus. 
1 J. Kojelio daiktus iškratė ir nufoto- 
tZZZZZZZZŽZZZZZZZZZZZŽZZZZZZZZZ:

komiteto pareiškime nekalbama apie 
kun. K. Pugevičiaus atleidimo iš 
pareigų priežastis, tačiau dėkingai 
mini jo įnašą į LKR šalpos veiklą, 
dėkoja ir tuo metu Šalpoje dirbusiems, 
gerai vertina R eliginės šaipos atliktus 
didžiuosius darbus.

Po pasikeitimų Religinėje šalpoje 
pradėjo sklisti įvairios šnekos, gandai, 
vertinimai. Tačiau gandais vadovautis

Demonstracija įvyks birželio 15 
dieną (pirmadienį), 4 vai. po pietų, 
prie rusų ambasados Canberroje:? 
Demonstracija rengiama dėl sovietų 
kariuomenės atitraukimo iš Baltijos 
kraštų.

Tautiečiai kviečiami dalyvauti su 
vėliavomis ir tautiniais rūbais. Bus 
taip pat renkami parašai po peticija 
dėl rusų kariuomenės išvedimo. At
stovai susitiks su ambasadorium ir jam 
bus įteiktas laiškas.

Canberros apylinkės^ valdyba

su žmona Elena paliko mielą Lietuvą 
ir pasitraukė į Drezdeną, Vokietijoje. 
Nuolat bombarduojamame Drezdene 
jiems teko išgyventi nežmoniškai 
sunkias dienas, tačiau mirtis, dažna- 
karo metu, tada juos aplenkė ir 1949 
metais Žukauskai emigravo į Austra
liją. Pradžia naujame krašte, kaip ir 
visiems kitiems, buvo sunki. Tačiau 
atkaklaus darbo dėka jie įsikūrė gana 
neblogai, įsigijo namus, turėjo viską, 
ko reikia gyvenimui. Velionis Pertho 
lietuvių bendruomenėje buvo aktyviu 
jos nariu. Visą gyvenimą jis rūpinosi 
paliktos tėvynės reikalais. J. Ž ukaus- 
kas buvo įstojęs į LKV "Ramovės" 
skyrių, ėjo jame iždininko pareigas. 
Jis visada buvo ištikimas "Ramovės" 
narys, pasižymėjo, gerai atliktais 
darbais savos bendruomenės labui. 
Jam iškeliavus į amžinąjį poilsį, 
bendruomenėje liko gili spraga.

Su Dievu, mielas Jonai, ilsėkis 
Australijos žemėje ir tebūna ji Tau 
lengva per amžius. B steckis 

grafavo 1986.06.11 "Lietuvos" vieš
butyje Ruginis, Kubilius ir Usačiovas. 
Agentas "Vikentijus" (Nr. 1535) 
operatyviniam darbuotojui S. Medek
šai parašė 3 puslapių pranešimą apie 
J. Kojelio viešnagę Lietuvoje. "Vi
kentijus" parodė savo grimo kambarį 
Operos ir baleto teatre ir prisiminė 
savo koncertą Santa Monikoje 1980 
metais. "Namus" savo antrajame 
susitikime su pulkininku E. Baltinu 
savo iniciatyva papasakoja apie 
"Rimvydą", išvykusį į JAV.

1987.03.23 SSSR KGB 5-os 
valdybos viršininkas generolas leite
nantas Abramovas pasiuntė Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos KGB šefams S. 
Čaplinui, S. Zukuliui ir K. Kortelaine- 
nui telegramą su prašymu organizuoti 
dirbančiųjų kolektyvinius protesto 
laiškus JTO ir Vienos susitikimo 
valstybių atstovams, kuriuose būtų 
palaikoma lenininė nacionalinė politi
ka. 1987 m. sausio mėn. gautas 5 
puslapių agentės "Jūratės" praneši
mas. Šiaulių agentas "Artūras" (Nr. 
30816) 1987.07.27 "Vito" bute perda
vė majorui V. Juškiui žinias apie 
Tijūno lankymąsi Lietuvoje.

Algirdas Endriukaitis
("L. aidas", Nr.73, 1992) 

=ZZ3SZOZ^nZZXCQQEZ3SZXEeZŽ±Ž

nedera. Kun. K. Pugevičiauspareiški
mas dalinai atskleidžia pasikeitimų 
esmę.

Kelis dešimtmečius iš tolo stebint 
LKR šalpos veiklą galima teigti, kad 
tai stipri organizacija, daug nuveikusi 
religinei rezistencijai okupacijos me
tais, o taip pat atlikusi daug gerų 
darbų Lietuvai ir Katlikų Bažnyčiai.
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HOBARTE
PRANEŠIMAS

Birželio 19 dieną organizacijos 
HELLP komitetas Hobarte rengia 
1941 metų~birželio trėmimų minėjimą. 
Minėjimas prasidės 6.30 vai. vakaro 
budėjimu su vėliavomis ir žvakutėmis 
prie St. Joseph bažnyčios, Maquarie ir 
Murray gatvių sankryžoje.

Eukumeninės pamaldos prasidės 
7.30 vai.

NuoSirdžiai kviečiame visus tautie
čius dalyvauti budėjime ir pamaldose.

S. Augustavičius 
Hobarto apylinkės 

valdyba

tautiečių dalyvavimo.
Dalyviams iš anksto širdingai dėko

jame.
Sydnėjaus lietuvių karių - 

veteranų sąjungos "Ramovė" 
skyriaus valdyba

PRANEŠIMAS

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16-18 EASTTERRACE, BANKSTOWN. tel 7081414

LIETUVIŲ KLUBUI

SYDNĖJUJE
PRANEŠIMAS

Sydnėjaus ramovėnams ir tautie
čiams pranešame, kad birželio mėne
sio 13 dieną (šeštadienį), 12 vai. 
Sydnėjaus Martin Place, prie Nežino
mo kareivio paminklo, įvyks minėjimas 
- demonstracija į Sibirą ištremtų 
brolių ir sesių tragedijai paminėti.

Estų, latvių ir lietuvių Atsargos 
karių organizacijos vardu prie pa
minklo bus padėti vainikai. Šia gedulo 
proga maldą kalbės lietuvių kapelio
nas prelatas P. Butkus MB E.

Primename, kad demonstracijoje - 
minėjime dalyvaus ne tik ramovėnai, 
bet ir Sydnėjaus lietuvių bendruome
nė. Todėl maloniai prašome ir 
laukiame moterų, pasipuošusių tauti
niais drabužiais, o taip pat gausaus

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

Minėjimas įvyks birželio 14 dieną 
(sekmacSenį), 2 vai. po pietų Latvių 

namuose, 32 Parnell St., Strathfield. 
Koncerto metu pasirodys lietuvių, 
estų ir latvių meninės jėgos. Lietuvius 
šiame koncerte atstovaus choras 
"Daina" (dirigentai - Birutė Aleknai
tė ir Justinas Ankus).

i
Jungtinis baltų komitetas kviečia 

visus tautiečius gausiai dalyvauti 
minėjime, kur bus prisiminti visi musų 
broliai ir seserys, nukankinti Sibiro 
taigose.

A. Giniunas 
Jungtinio baltų komiteto 

vardu

IEŠKO
Savo pusbrolio Beniulio Juliaus, 

sunaus Albino gyvenusio Adelaidėje 
ieško jo pusseserė Paplauskienė Da
nutė. Žinantys gaii jai pranešti 
adresu: Beniulytei - Paplauskienei 

Danutei, Vinco, Žemaitės gt. 1, 
^Marijampolė, Lietuva.

SAVAITGALIO VAKARAIS
REIKALINGAS NUOLATINIS

TARNAUTOJAS
Kreiptis į klubo direktorių Kęstuti Protą* 

Tel.: 649 7314, - vakarais po 7 vai.
Sydnėjaus klubo valdyba

s
I

į

Į LIETUVĄ IR ATGAL
PIGIAUSIOMIS KAINOMIS

EUROPĄ IR ATGAL PER VILNIŲ - 2.2U0 dolerių.
VILNIŲ IR ATGAL PER KOPENHAGĄ - 2.150 dolerių.
VILNIŲ IR ATGAL PER FRANKFURTĄ - 2.400 dolerių.
VILNIŲ 1E ATGAL PER VARŠUVĄ - 2.050 dolerių.
FRANKFURTĄ IR ATGAL - 1.800 dolerių.
VARŠUVĄ IR ATGAL - 1.750 dolerių.

IŠ VILNIAUS IR ATGAL ( AUSTRALIJĄ - 2.150 dolerių. 
Mano trisdešimt dviejų metų profesinė patirtis - Jūsų 
kelionės paruošimo garantija. Keliaukite tik per IATA 

akredituotus kelionių biurus.
* 10 procentų draudimo nuolaida tautiečiams.
* Eurailpass 5 procentai.

ALG. ŽILINSKAS
CONCORDE INTERNATIONAL TRAVEL (IATA, AFTA), 

541 King St., W. Melbourne 3003.
Tel. (03) 321 6833, vak. - 822 5846. I

i JUUo.
Faksas (03) 328 2680.' J

- Geriausias susisiekimas su Europa 
žemiausiomis kainomis.

- Sustojimai Hong Konge, Bangkoke, 
Romoje.

CONTAL

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.

Specialus 1992 metų SIUNTINYS Nr.l'susideda Išt
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 pro paštu.

SIUNTINYS Nr.2 susideda iš:
bekonkurencinis maisto siuntinys tik už 148 dolerius - 10 dėžučių 

įvairios konservuotos mėsos, 2 svarai ryžių, 4tsvarai 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 VAKARŲ' 

ŠALIŲ BENDROVIŲ AKCIJAS, INVESTMENT TRUST AKCIJAS 
UNIT TRUSTS.

TIK PER ANGLIJĄ GREIČIAU IR TAUPIAU

SKRYDŽIAI „ALITALUOS“ LĖKTUVAIS 
I VILNIŲ PER ROMĄ

VILNIUS 
nuo $ 1799

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

Kreipkitės į mus dėl geriausių kelionių sąlygų!

MELBOURNE-253FHnd«rsLa.T^(O3)65414O0Fax(03)8548218  
"ALMA TRAVEL" - 382 Liula ColUna St Tai (03) 870 2288 Fax (03) 802 2483 
DANOENONG-71 Foal ar SL Tai (03) 723 3200 Fax (03).793 1778 
MALVERN - 8 Glanlania Rd. Tai (03)509 8813 Fax (03) 509 5181 
SUNSHINE - 10A City Placa Tai (03) 311 4334 Fax (03) 311 7479 
SYDNEY-72 CampbaU St. Tai (02) 212 5077 Fax (02)212 3118 
BANKSTOWN • 132 Old Town CaAvw FL Tai (02) 708 2311 Fax (02) 790 2858 
PERTH - 658 Baaufort St. Tai (09) 272 7211 Fax (09) 272 5131 
BRISBANE • 446 George St. Tai (07) 236 2929 Fax (07) 238 1554 
CANBERRA - 33/35 Ainslia Ava. Tai (06) 2489 399 Fax (06) 247 2898

ACN 005907068; lit Na 30611
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Published by the Lithuanian Community Publishing Society Ltd. Leidėjas Lietuviu Bendruomenės Spaudos Sąjunga 
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