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LIETUVOS Į VYKIU flPŽVfiLGfl
REFERENDUMO REZULTATAI
Lietuvos gyventojai birželio 14 

dieną didele baisų dauguma parėmė 
savo Vyriausybės reikalavimus, kad 
iki Šių metų pabaigos iš Lietuvos būtų 
išvesta rusų kariuomenė ir, kad 
Lietuvai butų atlyginta kariuomenės 
padaryta žala. Referendume dalyvavo 
76 procentai balsavimo teisę turinčių 
Lietuvos gyventojų. Už greitą ka
riuomenės išvedimą pasisakė 90,8 
procento balsavusiųjų, prieš - apie 
7,3 procento. Skaičiuojant nuo visų 
balsavimo teisę turinčių Lietuvos 
gyventojų, "taip" į referendumo 
klausimą atsakė beveik 69 procentai.

Lietuvos Parlamento pirmininkas 
spaudos konferencijoje Vilniuje pasa
kė, kad visi galime pasidžiaugti 
referendumo rezultatais. Jo nuomone, 
žmonės referendume parėmė Lietuvos 
užsienio politiką. Ši vasara, sakė V. 
Landsbergis, turės atsakyti į klausi
mą, ar prasidės Rusijos kariuomenės 
išvedimas platesniu mastu. Lietuvos 
vadovas vėl ragino kuo greičiau 
išvesti Vilniuje dislokuotą 107-ją 
diviziją. Ši divizija, kurios bazė 
vadinama Šiaurės miesteliu, aktyviai 
dalyvavo televizijos bokšto užgrobime* 
1991 metų sausio 13-tą. V.Landsber
gis išreiškė vilti, kad referendumo 
rezultatai sustiprino visų trijų Balti
jos respublikų poziciją Europos sau
gumo ir bendradarbiavimo šalių kon
ferencijoje Helsinkyje. Jis nurodė, kad 
šioje konferencijoje visos trys Baltijos 
šalys laikysis vieningos pozicijos.

Valstybinės derybų su Rusija dele
gacijos narys, deputatas R. Ozolas, 
komentuodamas referendumo rezul
tatus sakė, kad juos reikia vertinti 
teigiamai. Jis sakė neabejojąs tuo, kad 
šis referendumas turės įtakos tiek 
derybose dėl armijos išvedimo su 
Rusija, tiek kituose tarptautiniuose 
forumuose. R. Ozolas pabrėžė, jog 
referendumas pademonstravo, jog 
tautos valia šiuo klausimu yra 
nepakitusi - svetima kariuomenė turi 
būti išvesta.

Rusijos pateiktais duomenimis, šių 
metų pradžioje Lietuvoje buvo dislo
kuota 36000 rusų kariškių, jų tarpe 
7300 karininkų ir 3600 praporščikų. 
Kovo mėnesį apie 250 rusų karių buvo 
atitraukti į Rusiją, bet vietoje jų į 
Lietuvą buvo atgabenti 1200 naujokų. 
Negalutiniais Lietuvos derybų dele
gacijos paskaičiavimais, sovietų ka
riuomenės nuo 1940 metų Lietuvai 
padaryta žala siekia 150 milijardų 
JAV dolerių.

Referendumas vyko ne tik Lietuvo
je, bet ir daugelyje kitų šalių, kur 
gyvena balsavimo teisę turintys 
lietuviai - JA valstybėse, Kanadoje, 
Australijoje, Anglijoje, Vokietijoje, 
Lenkijoje, Latvijoje, Estijoje ir kitur. 
Kaip pranešė Lietuvos ambasadorius 
Vašingtone St. Lozoraitis, Amerikoje 
referendume dalyvavo 3730 asmenų 
52-se apylinkėse. Už greitą kariuo 
menės išvedimą balsavo 3711 asmenų, 
tai yra 99 procentai.

Lietuvos konsulas Kanadoje H. 
Lapas pranešė, kad ten gyvena virš 
600 Lietuvos piliečių, kurie turėjo 
teisę balsuoti referendume. Iš jų 
balsavo 570; 566 pasisakė už rusų 
kariuomenės išvedimą šiais metais, 
vienas asmuo tam nepritarė, o likusieji 
3 balsavimo lapeliai buvo sugadinti.

Australijos lietuviai ne tik balsavo 
referendume, bet surengė ir manifes
taciją. Rusijos ambasadai Canberroje 
buvo įteikta peticija dėl rusų kariuo
menės greito atitraukimo, o Sydnėjuje 
prie Rusijos konsulato įvyko demon
stracija. Referendume dalyvavo apie 
500 Australijos lietuvių, kurie šimtu 
procentų balsavo už greitą kariuome
nės išvedimą.

Paryžiuje, Lietuvos ambasadoje 
referendume balsavo 49 asmenys ir 
visi į referendumo klausimą atsakė 
teigiamai. Britanijoje, kur gyvena 
daugiau lietuvių, buvo sudaryta net 
11 rinkiminių apylinkių, kuriose 
balsavo 322 žmonės ir visi pasisakė už 
greitą rusų kariuomenės išvedimą bei 
nuostolių Lietuvai atlyginimą.

Apie referendumą buvo rašoma 
pasaulio spaudoje ir jis buvo paminė 
tas kaip radijo ir TV naujienų 
biuleteniuose. Vakarų apžvalgininkų 
komentarai buvo daugumoje teigiami 
arba neutralūs. Rusijos valdžios vyrų 
pasisakymai buvo neigiami, kaip ir 
buvo galima tikėtis. Rusijos Parla
mento Gynybos komiteto pirmininkas 
pasakė, kad referendumas sukompli
kuos Rusijos ir Lietuvos santykius. 
Televizijos žinių "Novosti" birželio 
18 dienos laidoje buvo parodyta 
referendumo eiga su komentaru, kad 
tam be reikalo išmesta 27 milijonai 
rublių, nes referendumas neturėsiąs 
jokio efekto Rusijos kariuomenės 
išvedimo klausimu. Ne vienas rusų 
generolas yra pareiškęs, kad Rusijos 
kariuomenės atitraukimas iš Pabaltijo 
neprasidės tol, kol visa jų kariuomenė 
nebus atitraukta iš Vokietijos ir 
Lenkijos, tai yra 1994 metais.

Lietuvos vadovai viliasi, kad kitų 
Europos valstybių ir Amerikos spau
dimas Rusijai padės greičiau atsikra
tyti jos karinių dalinių Lietuvoje, 
tačiau stebint entuziastišką prezi
dento B. Jelcino susitikimą Amerikoje, 
nesinori tikėti, kad Vašingtonas tokį 
spaudimą darytų.

PADĖTIS PARLAMENTE IR 
VYRIAUSYBĖJE

Po birželio 8 dienos neeilinio 
Parlamento posėdžio, kuriame daly
vavo dešiniųjų, kairiųjų ir centro 
frakcijos, Sąjūdžio koalicija ir kairių
jų bei centro blokas vėl posėdžiavo 
atskirai. Už parlamento posėdžių 
salės, frakcijų atstovai tarėsi dėl 
seimo rinkimų datos ir rinkimo metodo 
bei procedūros. Ketvirtadienį, birže
lio 18 dieną, abiems pusėms padarius 
nuolaidų, prieita prie susitarimo, kad 
rinkimai vyks spalio 25 dieną. Pusė 
seimo atstovų bus renkami proporcin
gai, balsuojant už partijas, o kita pusė
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bus renkama mažoritariniu principu, 
balsuojant už individualius kandida
tus. Šis nutarimas buvo priimtas, iš 
principo, abiejų blokų deputatams 
vėl suėjus į posėdžių salę, bet jis dar 
netapo įstatymu; numatoma, kad 
nutarimą dar padiskutavus, jis bus 
galutinai priimtas plenariniame posė
dyje sekančią savaitę ir taps įstaymu.

Parlamento pirmininkas V. Lands
bergis atsisakė planuotos kelionės į 
Šveicariją, kur vyks tarptautinė 
konferencija ekonomikos plėtojimo ir 
pagalbos Rytų Europai klausimu. 
Atsisakymas vykti į konferenciją 
aiškinamas neatidėliotinais klausimais 
Vilniuje. Lietuvos delegaciją į šią 
konferenciją sudaro Aukščiausiosios 
Tarybos prezidiumo narys M. Laurin
kus, vicepremjeras V. Pakalniškis, 
Tarptautinių ekonominių santykių 
ministras V. Aleškaitis ir Ekonomikos 
ministras A. Šimėnas.

Paskutinėmis žiniomis V. Landsber
gis irgi atskrido į Šveicariją vadovauti 
delegacijai, nors ir vėliau, negu buvo 
planuota. Jis norėjo susitikti su 
Šveicarijos finansų ministru ir Pasau
linio banko Europos skyriaus direkto
rium. Lietuvos premjeras G. V ag 
norius vėl kreipėsi į Parlamentą 
prašydamas, skubia tvarka priimti 
kelis įstatymus ir nutarimus dėl 
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padėties savivaldybėse bei Lietuvos 
banke. Savo pasiūlymus jis pateikė 
Sąjūdžio koalicijos deputatų posėdy
je. Savo prašymą jis pateisina tuo, kad 
svarbiausi ekonomikos reformos įsta
tymai jau priimti, tačiau dar tinkamai 
neveikia valsty’oės organizavimo 
teisinis mechanizmas. Pasak premjero 
pareiškimo, savivaldybių darbo pa 
tikrinimai, taip pat referendumo 
organizavimo problemos rodo, kad - 
vietinė valdžia kai kuriose vietose 
visai nefunkcionuoja. Premjero teigi
mu, įstatymų ir Vyriausybės nutarimų 
nevykdymas, nesiskaitymas su žmonė
mis, reformų vilkinimas yra dažnas 
savivaldybių darbo reiškinys. Vertin
damas Lietuvos banko veiklą, G. 
Vagnorius teigia,’ kad jo vadovų 
kompetencija neatitinka minimalių 
reikalavimų, kad banko valdyba 
abejinga ir nenori ginti Lietuvos ūkio, 
o banko vaidybos sprendimai dažnai 
prieštarauja Lietuvos ir jos piliečių 
interesams. Lietuvos bankets tapo 
viena didžiausių rinkos ekonomikos 
stabilizavimo kliūčių, sakė Lietuvos 
premjeras.

DEMONSTRACIJA AMERIKOJE

Boriso Jelcino vizito Amerikoje 
proga, Amerikos lietuvių bendruome-
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LIETUVOS ĮVYKIU APŽVALGA
Atkelta it 1 pal.
nė 16 -tą birželio Vašingtone, prie 
Rusijos ambasados surengė demon
straciją, kuria protestuojama prieš 
Maskvos delsimą išvesti savo kariuo
menę iš Baltijos valstybių. Bendruo
menės atstovai lankėsi kongrese ir
prašė Amerikos įstatymų leidėjų 
sieti kariuomenės išvedimą su JAV 
ekonomine parama Rusijai. Sekančią 
dieną bendra baltijiečių demonstra
cija įvyko Čikagoje.

Amerikos senate ir Atstovų rūmuo
se ruošiamasi svarstyti atskirus įsta
tymo projektus dėl finansinės, techni
nės ir humantarinės pagalbos Rusijai. 
Originaliuose šių įstatymų projektuo
se nekeliama-jokių paramos sąlygų. - 
Kaip savo aplinkraštyje aiškina ALB 
ryšių valdžios įstaigoms skyriaus 
vedėja Asta Banionytė, du senatoriai 
- demokratas Dęnnis de Concini ir 
respublikonas L. Pressier siūlo patai
są, siejančią pagalbą Rusijai su 
buvusios sovietinės kariuomenės išve
dimu iš Baltijos valstybių. Kad pataisa 
būtų įtraukta į įstatomo projektą, jai 
turi pritarti 51 iš 100 senatorių.

Atstovų rūmų Užsienio reikalų 
komiteto pasiūlytame projekte yra 
paminėta, kad Jungtinės Valstijos 
laukia rusų kariuomenės išvedimo iš 
Baltijos valstybių. Tačiau, tai nėra 
pagalbos Rusijai sąlyga. Lietuvių 
kilmės demokratų partijos kongres
menas Ričardas Durbin pasiūlė patai
są', pagal kurią pagalba Rusijai 
priklausytų nuo pažangos, padarytos 
jos kariuomenę atitraukiant iš Baltijos 
valstybių.

ALB nariai buvo raginami siųsti 
laiškus ir skambinti savo atstovams 
kongrese, kad jie paremtų siūlomas 
pataisas. J Vašingtoną atvykę Bend- 
riiomenės atstovai susitiko su Sena
to Užsienio reikalų komiteto nariais. 
Jungtinis Amerikos baltijiečių komi
tetas birželio 16 dieną pranešė, jog 
senatorius L. Bressler parašė laišką 
prezidentui Bušui, ragindamas sveti
mos--kariuomenės buvimp Baltijos 
šalyse klausimą keiti savo pokalbiuose 
su Borisu Jelcinu.' Pressier laišką 
pasirašė visa eilė senatorių.

Demonstracijos prie Rusijos amba
sados tikslas yra priminti .Rusijos 
užsienio reikalų ministerijai ir Rusijos 
armijai, kad nepadaryta jokios pažan
gos atitraukiant vienetus iš Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos. Šitose šalyse 
tebesitęsia nelegali rusų karinė oku 
pacija, rašoma biuletenyje, išsiuntinė
tame amerikiečių laikraščių redakci
joms. ALB biuletenyje nurodoma, jog 
Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje vis 
didėja kariuomenės judėjimas. Tūks- 
LIETUVOS SPAUDOJE 
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tančiai kareivių iš Kaliningrado 
srities malūnsparniais perkeliami į 
Lietuvą, kur vyksta šaudymo praty
bos, o gegužės mėnesį į bazes Lietu
voje pasiųsta daugiau kaip 1200 
naujokų. Atmetamas Maskvos tvirti
nimas, kad kariuomenės negalima 
skubiai išvesti, nes nėra kur kareivių 
apgyvendinti; pastebima, kad pusę šių 
kareivių būtų galima atitraukti iki šių 
metų lapkričio mėnesio, leidžiant 
jiems grįžti namo pas tėvus. Biulete
nyje pažymima, jog daugelis Europos 
šalių, , tąrp jų Prancūzija, Danija, 
Norvegija, Suomija, Švedija ir Vokie
tija suprasdamos, jog Rusijos kariuo
menės pasilikimas Baltijos valstybėse 
gręsia viso regiono saugumui ir 
stabilumui, daro spaudimą Rusijai 
atitraukti savo kareivius.
NORVEGUOS UŽSIENIO REIKALŲ 

MINISTRO VIZITAS
Antradienį, birželio 16 dieną su 

vienos dienos oficialiu darbo vizitu 
Lietuvoje lankėsi Norvegijos karalys
tės užsienio reikalų ministras Torvald 
Stoltenberg. Pradėdamas vizitą, sve
čias aplankė Vilniaus Antakalnio 
kapines, kur jis padėjo vainikus prie 
sausio 13 - tos ir Medininkų muitinės 
aukų kapų. Po to, Vyriausybės svečių 
namuose t. Stolten'oerg į; Lietuvos 
Tarptautinių ekonominių santykių 
ministras V. Aleškaitis, savo vyriau
sybių vardu pasirašė abiejų šalių 
laisvos prekybos, investicijos skatini
mo ir jų apsaugos bei prekybos žemės 
ūkio produktais sutartis. Po sutarčių 
pasirašymo, Norvegijos užsienio rei
kalų ministrą ir jį lydinčius oficia
lius asmenis priėmė Parlamento pirmi
ninkas V. Landsbergis. Pasitarimuose 
su Norvegijos delegacija, Lietuvos 
Parlamento pirmininkas paprašė pa
galbos gynybos srityje, konkrečiai - 
laivų jūros pakrantės inspekcijai. Šį 
prašymą norvegai pažadėjo perduoti 
savo vyriausybei nuspręsti.
; Spaudos konferencijoje Norvegijos 
užsienio reikalų ministras patvirtino, 
kad jų šalis yra pasirengusi statyti 
gyvenamuosius namus iš Baltijos 
valstybių išvedamos Rusijos armijos 
kariškiams, bet su viena sąlyga: kad 
jie nebūtų arti Norvegijos sienos. V. 
Aleškaitis, iš trijų pasirašytų sutarčių 
su Norvegija, svarbiausia laiko laisvos 
prekybos sutartį, kuri padėsianti 
Lietuvai parduoti savo prekes Norve
gijos rinkoje ir gauti daugiau valstybi
nių pajamų, kurių reikės perkant 
Norvegijos naftą, dirbtinį pluoštą ir 
kitas prekes. J . Kubas
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Prieš keletą savaičių 
(14.5.92) paskelbėme 
rekomenduojamų mo
telių sąrašą. Buvo 
atsižvelgiama į kainą,
vietos patogumą, vedėjų norą duoti 
lengvatas. Po tolimesnių "derybų" 
vienas iš tų motelių - Bankstown 

X Greentree inn siūlo dar geresnes
sąlygas. Motelio vedėjai pasiruošę 
lietuvius priimti labai gražiai ir 
sumažino kainą už dvigubą kambarį iki 
65 dolerių nakčiai. Nemažas skaičius 
svečių jau yra užsisakę kambarius; 
patariam ir kitiems pasinaudoti šiuo 
pasiulymu.LIETUVOS SPAUDOJE
Laikmečio sunkumai GeaiminM va,!”ortai

Šiandien itin akivaizdu, jog nepa- 
jėgdamos pozityvia veikla įveikti Vy
riausybės bei siekdamos bet kokiu 
budu pasiskirti valdomus ir korupcijai 
pasiduodančius vadovus, prosovietiš- 
kas kairiųjų politinių jėgų blokas 
vykdo politiką, priešišką valstybei, 
žmonių gerovei. Tačiau šiandien taip 
pat aišku, kad Lietuvos žmonės jau 
skiria neišvengiamus laikmečio sunku
mus nuo dirbtinių kliūčių, kuriomis 
sąmoningai apsunkinti Vyriausybės ir 
gyventojų padėtį, Lietuvos piliečiai 
jau pastebi destruktyviai veikiančias 
jėgas. Daug netvarkos Lietuvoje ne 
dėl to, kad Vyriausybė nesugebėtų 
sutvarkyti valstybės, bet todėl, jog jai 
nebuvo leidžiama tinkamai dirbti. 
Pakanka prisiminti Vyriausybės teiki
mu daug kartų Aukščiausiojoje Tary 
boję svarstytus, net nepriimtus įsta
tymo projektus dėl savivaldybių 
valdymo pertvarkos, kai kurių savi
valdybių paleidimo, vykdomosios val
džios ir teisėtvarkos struktūrų reor
ganizavimo, Vyriausybės teisių bei 
papildomos pareigūnų atsakomybės 
reformos metu, operatyvinės veiklos 
tiriant nusikaltimus. Tvarkai 'reikia 
valdžios, bet ne vidinių riaušių. 
Politinių interesų vediniems politi
kams reikia tvairftbS, o kartu ir tvirtos 
valdžios.

Civilizuotame pasaulyje visuotinai 
priimta jog politikas ar valstybės 
pareigūnas dėl nepavykusios veiklos ir 
juo labiau dėl netinkamų poelgių, 
nelaukdamas, kol kils viešas skandalas 
ar bus paduotas teikimas atleisti, 
atsistatydina pats.

Tik suklusti ir susimąstyti verčia 
tai, kad Aukščiausiosios Tarybos 
kairioji dauguma nepaiso ar net 
ignoruoja Vyriausybės vadovo teikimą 
už neveiklumą, priešiškus mūsų vals
tybei veiksmus, šiurkščius pažeidimus 
atleisti iš pareigų ministrą, kitą 
pareigūną. Tuomet netenka stebėtis, 
kad pamiršęs, o gal pamynęs savigarbą 
pareigūnas slepia pavaldžiose struk
tūrose valstybei pavojingus ekonomi
kos pažeidimus, skleidžia melą, siek
damas tik vieno - pats save išteisinti.

Suprantamas tuomet ir energetikos 
vadovo poelgis sau priskirti kitų 
žmonių darbus, pastangas, noras 
teigti, jog jis pasirūpino, kad Lietuvo
je netruktų kuro, energijos. Realybė 
byloja kitką. Kol šis ministras tik

■ baigščiai žvalgėsi į Rytus ir į LDDP

Greentree yra naujas, gražus mote
lis. Kambariai dideli, patogus. Labai 
patogi vieta - netoli Bankstown Civic 
centras, Condell park stadijonas ir 
Lietuvių klubas.

Užsukant kambarius pažymėti, kad 
vyksta į Lithuanian Festival. Adresas: 
Kampas Hume Highway ir Strickland 
St, Bass Hill, NSW, 2197. Tel. (02) 754 
1099. Fax (02) 754 1278.

ALD inforinacija

ir dirbtinės kliūtys
vadovus, siekusius bet kuriuo budu 
įtikinti, jog atsikūrusi Lietuva pražus, 
už jį dirbo kiti. Tačiau kai šio 
pareigūno neveiklumą 1992 m. ėmė 
keisti priešiška valstybės interesams 
veikla ir dėl to realiai iškilo pavojus, 
jog pritruksime elektros energijos, su
žlugs apsirūpinimas nafta, pareika
lauta, kad Parlamentas atleistų mi
nistrą iš pareigų. Beje, artėja birželio 
pradžia, o energetikos vadovas užsi- 
spyrusiai nesistengia, ką&būtų .pajgbtįįj 
rašytos ūkinės sutarys dėl tolimesnio 
naftos tiekimo pagal pasirašytus 
Lietuvos ir Rusijos vyriausybių proto
kolus dėl eksporto kvotų.

Kodėl taip beatodairiškai Aukš
čiausiojoje Taryboje daugumą turintis 
kairiųjų blokas siekia apdumti Lietu
vos žmones, pakiupdyti Vyriausybę, 
akivaizdžiai gina ne įlk energetikos, 
bet ir Lietuvos banko vadovus? 
Atsakymų ilgai ieškoti netenka. 
Visiems aišku, jog Centrinis bankas ir 
Lietuvos energetika gąli daryti lemia
mą. įtaką musų valstybės gyvenimui 
tuo atveju, jei šios strategiškai 
svarbios žinybos įtampa valdomos iš 
šalies. Štai iš kur toks užsispyrimas ir 
trukdymas pakeisti energetikos mi
nistrą, kuris daug prisidėjo prie to, jog 
neleistinais būdais iš Lietuvos būtų 
išvežamas kuras, bet < nė piršto 
nepakrutino, kad 1992 metais į musų 
valstybę butų atgabenta nors viena 
tona naftos. Maža to, energetikos 
vadovai buvo tiesiog sučiupti už 
rankos sustabdyti elektros tiekimą 
pramonei, šilumą gyventojams, jiems 
sutrukdyta pusvelčiui eksportuoti 
elektros energiją ne ten, kur reikia. 
Galima konstatuoti, jog visus tuos 
metus priešintasi svarbiausių energe
tikos objektų statybai, savų naftos 
verslovių plėtojimui...

Toliau. Pasvarstykime, ar bloga 
išorinių jėgų valdoma Lietuvos banko 
vaidyba, kuri sutrukdė įmonių tarpu
savio atsiskaitymus? Būtent dėl šios 
priežasties artimiausiu metu gali 
sustoti daugelis įmonių. Lietuvos 
bankas įšaldė per 20 milijardų rublių, 
skirtų darbo užmokesčiui ir biudžeto 
lėšoms. Pasipelnymo ir politinio spau
dimo skatinamas, Lietuvos bankas 
savavališkai daugiau nei metams
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LIETUVOS SPAUDOJE
Atkelta iš 2 psL-

nukėlė lietuviškų pinigų spausdinimą,* 
atvirai ir nebaudžiamai spekuliavo, 
keisdamas valiutą, veltui ir pusvelčiui 
teikdamas valstybės lėšomis milijoni
nius kreditus privačioms struktūroms, 
kurios tuojau šias didžiules lėšas 
perparduodavo.

Ar reikia tikėtis ir ieškoti gersnių 
destruktyvių jėgų rėmėjų, kokios yra 
Energetikos ministerija ir Lietuvos 
bankas? ignoruojant Finansų inspek
ciją, kairiajai Parlamento daugumai 
trukdant, iki šiol oficialiose ir balažin 
kokiose struktūrose klaidžioja mili
jardinės valstybės lėšos. Visa tai 
artima organizuotiems valstybiniams 
nusikaitimams, kuriuos būtina nedel
siant sustabdyti.

Min .pirmininkas G. Vagnorius

Dar taip neseniai, išnaudodami' 
paprastų žmonių gailestingumą ir 
atlaidumą, Lietuvos komunistinių or
ganizacijų vadovai skelbėsi apie 
greitą persimainymą, rodėsi esą 
demokratijos, nepriklausomybės, nau
jo mūsų valstybės gyvenimo gynėjai. 
Tačiau pakako tik Aukščiausiojoje 
Taryboje įgyti daugumą ir nubluko 
persidažymo spalvos, liko pamiršti 
demokratijos principai. Ir vėl kaip 
anksčiau imta globoti netvarką ir 
ekonominius nusižengimus, net virtu
sius viešais skandalais. Žinoma, nesi
ruošiu kaltinti visų, juolab paprastų 
žmonių, buvusių ar esančių kairiųjų 
partijų nariais. Bet neramu, kai prieš 
akis iškyla niūrus, tačiau galimi 
Lietuvos marionetinės politikos, pla
čiai išsikerojusios korupcijos vaizdai, 
kai galvą vis aukščiau kelia atgims
tanti partokratija.

INTERVID SUmiAUSYBĖS SEKRETORIUMI,.

Užsitęsusi įtampa, kai kurių sluoks 
nių provokuojama krizė kelia nerimą 
daugeliui. Daug netvarkos, dažnai 
ignoruojamos teisės normos. Kaip 
susidariusią padėtį vertina Vyriausy
bės sekretorius Kęstutis Čiiinskas,- 
tokį klausimą jam pateikė Eltos 
korespondentas.

Šiuo metu stebime aiškų politinių 
jėgų susiskirstymą į du stambius 
blokus: dešinieji ir kairieji. Kasdieni
nėje veikloje valstybei net naudinga, 
kad tarpusavyje konkuruoja dvi pana
šaus stiprumo politinės jėgos. Tačiau 
Lietuvoje jos taip skirtingai vertina 
pagrindines problemas, kad politiniai

Besimurkdantieji blogio ir neapy
kantos liūne griebiasi visko, net ir 
mažiausio šiaudelio. Prieš pareiškimą 
apie Vyriausybės atsistatydinimą 
bandyta sukompromituoti jos vadovus, 
pastaruoju metu dar energingiau 
skleidžiamas melas ir šmeižtas. Ne
nuostabu, jog prasimanymus skleidžia 
tie žmonės, kurie buvo pagauti už 
rankos darant blogus darbus arba kitų 
valdomi. Vadovaujamasi sovietmečio 
principu - bandykim kitam suversti 
savo kaltes, geriausiai tam, kuris jas 
pastebėjo, nerausdamas meluok, ap- 
versk viską aukštyn kojomis. Taip 
šiandien elgiasi į ekonomikos, finansų 
bei politikos manipuliacijas įsipainioję 
žmonės, beviltiškai bėgdami nuo 
atsakomybės.

Nepavykus sukurti taip norimų - 
bent kiek panašesnių į teisybę - 
pažeidimų ar Vyriausybės ryšių su 
verslo sluoksniais, prieita iki absur
diško kaltinimo. Imta kaltinti už 
tarnybinių pareigų atlikimą: už 
nutarimų, potvarkių pasirašymą bei 
kitus V yriausybės sprendimus, kuriais, 
panauaojant Respublikos biudžetą, 
skiriamos lėšos rubliais ir valiuta, iš 
Vyriaušyoės rezervo teikiama parama 
valstybinėms ir visuomeninėms orga
nizacijoms, nustatomas valstybinio 
turto naudojimas, baudžiamas parei
gūnas, aiškinami nutarimai, ėmė kliūti 
kitų Vyriausybės vadovo pareigų 
atlikimas. Susipainiojusi savo mela
gystėse, Parlamento kairioji dauguma 
atšaukia arba kritikuoja tuos V yriau
sybės potvarkius, kurie atnešė vals
tybei pajamas. Ta pati dauguma 
puolasi ginti tuos pareigūnų veiksmus, 
kurie neša valstybei nuostolius.

Suprantamas nesąžiningų politikų 
ir pareigūnų, kurie sąmoningai ar per 
neatsakingumą įsivėlę į ekonomikos ir 
politikos manipuliacijas, troškimas 
juoda vadinti baltu, stengtis kaip nors 
surasti pagrindą Vyriausybei valdyti. 
Noriu tiesiai pasakyti - nevarkit. 
Galite, aišku, ir toliau mintyse 
įsivaizduoti tariamus nusižengimus 
arba, pamiklinus vaizduotę, ką nors 
paskelbti ir spaudoje. Aišku, jog 
atsiras ir tokių, kurie šmeižtu patikės 
arba apsimes tikį. Tačiau esu tikras, 
kad Lietuvoje absoliuti dauguma dorų 
ir principingų, kad žmonės skiria pelus 
nuo grūdų.

Eina sunkus pereinamieji politikos 
ir ekonomikos reformų metai. Man 
nekyla abejonių, jog Lietuvoje bus 
įvesta tvarka, anksčiau ar vėliau 
užkirstas kelias korupcijai. To nori ir 
siekia Lietuvos piliečiai. Geidžiamą 
tikslą ne taip sunku pasiekti. Išsirinki
me principingą Lietuvos Respublikos 
Seimą ir sutvarkykime valdžią. Turė
sime tokią, kuri norės ir galės dirbti...

Gediminas Vagnorius
(Lietuvos aidas”, Nr.101)

procesai neretai atsiduria aklavietėje, 
kadangi jie dažnai kreipiami į priešin
gas puses. Tokia "konkurencija" jokiu 
būdu neskatina žengti pirmyn, ji tik 
stabdo visuomenės ekonominį ir so
cialinį vystymąsi. O sustoti musų 
vykdomų reformų metu reikštų būti 
atblokštiems atgal tiek, kad padėčiai 
ištaisyti prireiktų ne vienerių metų. 
Dešinysis V. Landsbergio ir G. 
Vagnoriaus blokas veikia, vadovauda
masis nutarimais, priimtais po 1990 
metų kovo 11-sios.

Jis įgyvendina aiškią ir konkrečią 
reformų programą; siekia panaikinti 
sovietinių laikų palikimą - senąsias 
struktūras, išaiškinti ir patraukti 

atsakomybėn komunistinio genocido 
organizatorius, savo veikloje remiasi 
dešiniųjų, tuometinės Aukščiausiosios 
Tarybos daugumos suformuota Vy
riausybe.

Kairysis blokas neturi konkrečios 
programos ir savo politinius interesus 
dažniausiai ketina įgyvendinti, neig
damas dešiniųjų veiklą, siekdamas 
juos suskaldyti. Ši veikla palaikoma 
reformed nepritariančios buvusios so
vietinės valdininkijos dalies, taip pat 
gerai susitelkusių visuomeninių poli
tinių organizacijų, kurios tebeveikia, 
pakeitusios įstatus ir pavadinimus. Tai 
stiprios jėgos, kurios, kaip mums 
pranešama, labiausiai ir trukdo įgy
vendinti reformos aktus, arba dažnai 
tyčia tedp atvirkščiai juos "įgyvendi
na", kad sukelia žmonių paisipiktini- 
mą pačiomis reformomis. L abed trukdo 
įgyvendinti valdymo aktus tai, jog 
Aukščiausiojoje Taryboje nuolat at
šaukiami, kompromituojami Vyriausy
bės nutarimai, tuo stengiamasi for
muoti neigiamą žmonių požiūrį, kad 
nesą ko skubėti vykdyti tokių 
nutarimų ir potvarkių, gal jie bus 
atšaukti.

Tokiu budu aktyviai kuriama ne
tvarkos situacija, kuri opozicijai gal ir 
priimtina kaip kritikos argumentas, 
tačiau naudos Lietuvai ji neatneša.

Džiugu, kad dauguma žmonių, 
valstybės tarnautojų skiria pelus nuo 
grudų ir sąžinigai dirba savo darbą.

- Ką, Jūsų manymu, reikėtų daryti, 
kad butų realizuojami reformos ak
tai?

- Akivaizdu, jog turime kuo 
greičiau pasiekti, kad normalied funk
cionuotų aukščiausios valdžios orga
nai. Kadangi Aukščiausioji Taryba yra 
susiskaldžiusi į tokias stovyklas, 
kurios nebegali sykiu priimti sprendi
mų, tai būtina pasiekti, kad krizė kuo 
greičiau baigtųsi, tai yra reikia kuo 
greičiau skelbti seimo rinkimus.

Antra problema, kurios sprendimo 
negalima delsti, - Vyriausybės prob-
lema. Aukščiausiosios Tarybos kairioji ' dras Rutskoi pareiškė, kad rusų 
dauguma nesutinka su G. Vagnoriaus J kariuomenė gali įsiskišti į Gruzijos 
reformų politika ir jau keletą mėnesių | naminius vaidus, kad apgintų osetų, 
visokeriopai kliudo ją įgyvendinti, ' tautinę mažumą. Rusų kareiviai taip 
todėl premjeras atsistatydina. Kai- J Pa^ Kins rusų tautinių mažumų 
riųjų siūlymas pakeisti vieną jiems | interesus Dniestro srityje, Moldovoje, 
labiausiai neįtinkantį G. , Vagnorių, o J Ten visą savaitę ėjo kovos dėl Benderi 
kitus dabar esančius Vyriausybės J miesto vakariniame Dniestro krante.
narius tarsi savo atstovus palikti | 
dirbti, yra nenuoseklus.

Atsistatydinus ministrui pirmininkui( J 
pagai įstatymą laikoma atsistatydinu- | 
si ir visa Vyriausybė. Kadangi dabar ' 
kairieji sudaro Aukščiausiosios Tary- J

tol, kol būsimas seimas suformuos kitą | 
ministrų kabinetą. J

Dėl visų labai rimtų prieštaravimų ' 
dešiniųjų ir kairiųjų pozicijose sunku | 
tikėtis koalicinės vyriausybės sufor- ' 
mavimo. Dabartinės Vyriausybės bra- ' 
nduolys atstovauja dešiniųjų blokui. | 
Nepaisant išreklamuotų nesutarimų, J 
dauguma ministrų sutartinai dirba ' 
kartu su premjeru, ir tik iš kelių ! 
Vyriausybės narių viešų pasisakymų; J 
galima spręsti, kad jie nenorėtų dirbti ' 

isu G. Vagnoriumi. I
Tikiuosi, kad kairieji artimiausiu |
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' Azerbaidžano kariuomenė pradėjo 
| ofenzyvą prieš armėnų rankose esan- 
Jčius Kalnų Karabacho bei Vakarinio 
' Azerbaidžano vietoves. Arme’nai tu- 
Jrėjo pasitraukti iš eilės kaimų, nors 
ikai kuriuos vėl atsiėmė kontrapuoli- 

_'mais.

bos daugumą ir nesutinka su G. | pastangas užtikrinti Sarajevo aero- 
Vagnoriaus ir jį palaikančių Vyriau- ' uostą civiliniam transportui. Aero- 
sybės narių vykdoma reforma, tai:' uosto atidarymas būtinas, kad prista-
kairieji turėtų pasakyti, ar yra | tyti nors šiek tiek maisto badaujan-
kandidatų ir kas tie kandidatai dirbti ' tiems Bosnijos sostinės gyventojams, 
jų bloko suformuotoje vyriausybėje iki ' #

TRUMPAI
IŠ VISUR
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Lebanone arabų teroristų orgam- 
I zacija paleido paskutinius du pagrob- 
| tus įkaitais vakariečius - vokiečius 
J į Heinrich Struebig ir Thomas Kemp- 
I tner.

’ Rusijos prezidentas Boris Jelcin 
| .laikinuoju valstybės premjeru paskyrė 
'reformatorių Jegor Gaidar, tuo su- V 
Įtvirtindamas reformų* šalininkų pozi- 
| cijas.

I Dėl per žemų atlyginimų sustreika-
I vo visas rusų personalas Antarktikoje, 
' apie 120 mokslininkų ir darbininkų.
| Jie ir toliau tęsia savo mokslinius
I darbus, tačiau nepersiunčia savo 
' surinktų davinių Maskvai.
I
I' Buvęs krašto apsaugos ministras 
' prezidento Ronald Reagan kabinete, 
I Caspar Weinberger, patrauktas į
I teismą. Jis kaltinamas, kad prieš 
' penkerius metus, liudydamas JAV
I kongresui, nuslėpė savo žinias apie
I ginklų pardavimą iranui bei apie 
' Nikaragvos sukilėlių rėmimą.
I *
J Airija referendumu įtikinančiai pa- 
' sisakė už Europos politinę ir piniginę 
| uniją, numatytą Maastrichto sutar- 
J cyje. N ors referendume balsavo vos 50 
J nuošimčių turinčių teisę balsuoti, 
| tačiau du trečdaliai parėmė unijos 
' projektą. - ■ * :
' Libijos diktatorius pulkininkas 
I Gaddafi, bandydamas paveikti vaka- 
| riečius nuimti jo valstybei paskelbtas
’ Jungtinių Tautų sankcijas, britų • 
I žvalgybai perdavė sąrašą airių IR A
| teroristinės organizacijos narių,Jsurl^ 
' išėjo specialų apmokymą Libijoje.
! *
| Rusijos viceprezidentas Aleksan-

*
Bosnijos - Hercogovinos preziden

tas Izbetgovič paskelbė karo stovį 
valstybėje po to, kai Sarajevą 
apsupusių serbų puolimai privertė 
Jungtinių Tautų karius sustabdyti

Čekų lyderis Vaclav Klaus susitarė 
su slovakų vadu Vldimir Mečiar, kaip 
taikingai likviduoti Čekoslovakijos 
respubliką, sukuriant atskiras Čekijos 
ir Slovakijos valstybes. Tai turėtų 
įvykti dar prieš šių metų rugsėjo 
mėnesio pabaigą.

*

Birželio 17 dieną Pietų Afrikos 
Boipatong miestelyje zulu pravedė 
Afrikos Tautinio kongreso rėmėjų 
žudynes. Tvirtinama, kad zulu žudikus 

•į Boipatong atvežė baltųjų policija. 
’ Žuvo 39 asmenys, jų tarpe moterys ir 
vaikai.

Afrikos Tautinio kongreso lyderis 
: Nelson Mandela, apkaltinęs Pietų 
Afrikos vyriausybę tyčia toleruojant 
nuolatinius smurto veiksmus, sustabdė 
konstitucinius pasitarimus su vyriau
sybės bei įvairių partijų atstovais.
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lil MHĮl OUl M S DARBŲ BARUOSE
VLADAS STATNICKAS O AM

(Medal of the Order of Australia)

Tylus, kuklus pedagogas, pasišven 
tęs ilgametis Adelaidės savaitgalio 
mokyklos mokytojas ir vedėjas bei 
lituanistinių kursų dėstytojas ir 
iždininkas, Vladas Statnickas buvo 
1992.6.08 dieną apdovanotas O AM 
medaliu.

Tai bene pirmasis lietuvis pedago
gas, pagerbtas tokiu žymeniu. Sveiki
name jį, A LB garbės narį, dar 
susilaukusį ir gyvenamo krašto - 
Australijos pripažinimo. O tokio 
svarbaus jo įnašo įvertinimą į multi- 
kulturinės Australijos švietimo aruo
dą, jis jau seniai nusipelnė. Apie 
žmogaus vertę geriausiai kalba jo 
veiksmai ir palikti pėdsakai. 0 jo 
darbo rezultatais tegalime šiandien 
pasidžiaugti. Jau keliolikai metų, kaip 
jo pasišventusį darbą tęsia jo buvę 
mokiniai. Jei turime Adelaidės savait
galio mokykloje mokinių ir mokytojų, 
tai tik dėka jo ir kitų mokytojų 
neapmokamo ir pasišventusio darbo. 
1953 metais pradėjęs mokyti jaunus 
lietuviukus šv. Juozapo bažnyčios 
patalpose Adelaidėje, jis susilaukė 
puikaus derliaus.

Koks tokio darbštaus žmogaus 
kelias?

Vladas gimė 1909.31.09 dieną 
Asteikiuosc, Kartenos valsčiuje. Pra
džios mokyklą baigęs Kartenos ir 
Kulupienių mokyklose, įstojo į Kre
tingos progimnaziją ir ją baigęs - į 
Šiaulių mokytojų seminariją. Išlaikęs 
baigiamuosius egzaminus 1932 metais, 
buvo paskirtas mokyklos vedėju į 

Mosėdžio mokyklą. Deja, tuo pačiu 
metu buvo pašauktas atlikti karinę 
prievolę Karo mokykloje. 1935 metais 
baigęs ją jaunesniojo leitenanto laips
niu, jis paskiriamas į kavalerijos pulką 
būrio vadu. Jam taip pat pavedama 
rūpintis mažaraščių mokymu lietuvių 
kalbos. Šitas dvigubas pareigas jis ėjo 
iki sovietų okupacijos ir 1940 metų 
bėgyje jis perkeliamas į pėstininkų 
dalinius.

Vokiečių okupacijos metu jis dirbo 
Kauno miesto administracijoje ir 
vėliau, kaip ir daugelis tautiečių, 
pasitraukė su šeima į Vakarus. 
Vokietijoje buvo priimtas į DP 
(išvietintų asmenų) stovyklą Hanau, 
amerikiečių zonoje.

MIRGA - MARGA IŠ GEELONGO

Gyvendamas lageryje, Vladas ne
leido veltui laiko ir neužsiiminėjo tuo 
metu gan paplitusia "vaizbūno" pro
fesija. Jis veržėsi į moksią ir platino 
savo akiratį bei įdarbinimo galimybes

VLADAS STATNICKAS OAM 
busimame krašte, baigdamas: buhal
terių, elektrikų, anglų ir ispanų 
kalbų, komercijos ir kooperatyvų 
vedimo kursus. Be to, įsigijo net ir 
sunkvežimio vairuotojo specialybę. 
Nežiūrint tiek laiko ir protinių 
pastangų užimančios veiklos, jis 
pastoviai dirbo buhalteriu IRO Fran
kfurt am Main įstaigoje.

1947 metais balandžio mėnesį 
išvyksta su šeima į Aversą Italijoje ir 
gegužės gale jau atplaukia "Oxford
shire" laivu Australijon. Atsidūręs 
Pietų Australijoje, Vladas rado gana 
daug lietuvių Adelaidės apylinkėse. 
Jų tarpe buvo ir nemažai mokyklinio 
amžiaus vaikų. Sekmadieniais lietu
viai susispiesdavo po pamaldų prie šv. 
Juozapo bažnyčios Pirie Str. Adelai 
dėje. Tad tėvai ir busimieji mokytojai 
nusprendė suorganizuoti Savaitgalinę 
lietuvių kalbos mokyklą. Mokslas 
prasidėjo 1949.12.03 dieną, o Vladas 
joje mokė ir jai vadovavo nuo 1953 
metų. Tad Savaitgalio mokyklai pa 
aukojo 29 metus, o Lituanistiniams 
kursams - 10 metų. Be to, jis buvo 
aktyvus lietuvių kalbos SAC komiteto 
narys SSABSA egzaminų komisijoje.

Sveikiname kolegą, Vladą Statnic- 
ką visų tėvų, buvusių mokinių ir 
''okytojų vardu. Valio! Valio! Valio!

Isold a 1. Poželaitė - Davis
ALB Švietimo tarybos pirmininkė 

Birutės ir 1956 m. - sunaus Romualdo. 
Be savo įsikūrimo vargų, nuosavos 
gūžtos lipdymo, dar dirbo lietuvių 
namų statybos komitete, keletą metų 
buvo dr. V. Kudirkos savaitgalio 
mokyklos tėvų komiteto pirmininku; 
mokykla tais laikais turėjo 4 skyrius su 
45 mokiniais. Ilgus metus dirbo 
Geeiongo lietuvių choro pirmininku, 
A LB Geeiongo Apylinkės valdybos 
pirmininku, organizavo pirmajam 
metraščiui medžiagą apie vietos 
lietuvius. Vienas jo didžiausių rūpes
čių buvo Lietuvių namų padidinimo 
užregistravimas, kol persiorganizuota 
į Geeiongo lietuvių s-gą. Namų 
vaidyboje jau pirmininkauja virš 39 
metų. Talkina ir kitiems organizaci
niams junginiams: jis A LB Krašto 
tarybos atstovas, skautų rėmėjas, 
"Mūsų Pastogės" platintojas ir 1.1.

SYDNĖJAUS PADANGĖJE
ŽUVUSIŲJŲ PAGERBIMAS

Birželio 13 dieną Sydnėjaus lietu
vių, latvių ir estų atsargos kariai, 
lydimi gausaus bendruomenės narių 
būrio, gedulo juostomis perrištomis 
tautinėmis vėliavomis, susirinko prie 
Nežinomo kareivio paminklo Martin 
aikštėje, kad prisimintų tremtinius ir 
žuvusius už tautos laisvę.

Trimito garsams lydint iškilmes, 
jautrią invokaciją perskaičius prelatui 
P. Butkui, prie Nežinomo kareivio 
paminklo buvo padėti trys vainikai.

V. P.

Sydnėjaus ramovėnai su dvasios vadu prel. P. Butkum gegužės 10-d. po 
pašventinimo a. a. Edvardo Rašymo paminklo, Sydnėjaus lietuvių .
sekcijos kapuose, Rookwood.

"NERINGA" SVEČIUOSE PAS

irmgarda ir Juozas Gąiliai

Visuose jo darbuose talkina žmona 
irmgaraa, šiuo metu taip pat einanti 
Geeiongo lietuvių s-gos vicepirminin
kės, moterų reikalams, pareigas.

Kiek girdėti, Juozas ir Irmgarda 
šiuo metu yra išvykę paviešėti 
Tėvynėn. r. ž.

Captain Cook laivą, stovintį Circular 
Quay krantinėje. Susirinkome 49 
neringiečiai ir jų draugai. Kapitoną 
radome dar tik pypkę kemšantį, todėl 
nutarėme: kol kapitonas parūkys - 
papietauti Loewenbrau restorane, 
kuris randasi seniausioje Sydnėjaus 
miesto dalyje - "The Rocks".

Pasivaišinę švediško stalo gėrybė
mis (neužmiršdami vyno ir inldaus), 
dar pasiklausėme čia grojančio akor
deonisto, pasipuošusio bavariškais 
rūbais, ir neiškentę mes uždainavo
me!...

Nuotrauka A. Kramiiiaųs-

Laive jau buvo visa eilė ir kitų

DVYNIU MĖNUO GEELONGE
Geeiongo choras "Viltis" turi 

gražią tradiciją, pasveikinti choro 
dalyvius gimtadienių progomis. Gegu
žės pabaiga, birželio vidurys priklauso 
(pagal japonų horoskopą) dvyniams. 
Jų "Vilties" chore pasirodo, net 
septyni: I. Valodkienė, P. Vaičekaus
kas, O. Schrederis, P. Pranauskas, V. 
Čerakavičius, A. Gvildys ir choro 
pianistė J. Henderson - australe.

Visiems sudainuota ne tik "ilgiau
sių, bet ir sveikatos bei derlingų 
metų". Kiekvienas jubiliatas jautėsi 
labai pakiliai ir savo savijautą išreiškė 
trumpu pasisakymu, kaip kiekvienas 
jaučiasi šią iškilmingą dieną. Sveikin
dami musų choro akompanuotoją Jan 
gimtadienio proga, kaip padėkos už 
nenuilstamą darbą simbolį, įteikėme 
gintarinius karolius.

Choro vadovė G. Pranauskienė

BALIUS GEELONGE
Gegužės 23 dieną Geeiongo lietu

vių namuose įvyko Lietuvių s-gos 
"Mūsų Pastogė" Nr.26 1992.6.29 

metinis balius, praėjęs su labai geru 
pasisekimu - svečių buvę pilna!.. Ir 
pelno padaryta nemažai - net 1300 
dolerių. Gal čia prie pasisekimo 
prisidėjo gera, p. irmgardos Gailiu- 
vienės pagaminta vakarienė ir Birutės 
Liebich paruošta vakaro programa, 
kad vakaras praėjo taip sėkmingai!..

J. G.

GRAŽI SUKAKTIS

"Musų Pastogės" bendradarbis ir 
Geeiongo lietuvių bendruomenės vie
nas stambiausių šulų Juozas Gailius ir 
žmona irmgarda, girdėti neper
seniausiai atšventė savo vedybinio 
gyvenimo 40-metį. Ta proga kun. dr. 
Pranas Dauknys sukaktuvininkus pa
laimino.

Juozas Geeionge jau nuo 1949 m. 
Čia šoko pirmojoje tautinių šokių 
grupėje, 1949 siais organizavo pirmą^ 
sias kūčias, dainavo Geeiongo kvarte
te, vėliau sekstete, 1952 m. vasario 16 
apsivedė, o 1955 m. susilaukė dukros

psl. 41

KAPITONĄ COOK’Ą turistų. Kapitono padėjėja pranešė
Birželio 3 - sios gražiam rytui
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ŽVILGSNIS Į PRAĖJUSĮ ALT SEIMĄ
Į aktyviųjų ir gerai veikiančių 

Amerikos lietuvių-organizacijų eiles 
tenka įrikiuoti ir Amerikos lietuvių 
tautinę sąjungą. Ši organizacija Ame
rikoje veikia apie penkiasdešimtį 
metų ir apjungia tautinės minties 
žmones. ALT sąjunga kas antri metai 
šaukia taip vadinamus seimus vis 
kitose Amerikos vietovėse. Seimuose, 
kaip ir dera, apžvelgiama praėjusių 
dviejų metų veikla, įvertinami atlikti 
darbai, o taip pat suplanuojami ir 
ateities veiklos uždaviniai. Tautinė 
sąjunga gyvai reiškiasi kultūrinėje, o 
jos nariai taip pat aktyvūs ir politinėje 
veikioje. Ankstyvaisiais veikios me
tais Tautinės sąjungos valdybos ir 
atskiri veikėjai buvo griežtai atsiribo
ję nuo bet kokio bendradarbiavimo su 
okupuotos Lietuvos pareigūnais, pasi
sakydavo ir prieš visuomenininkų bei 
kultūrininkų lankymąsi Lietuvoje. 
Tačiau tai buvo seniau. Lietuvai vėl 
atgavus nepriklausomybę, iš pagrindų 
pasikeitė ir Tautinės sąjungos tikslai, 
pažiūra į bendradarbiavimą su Lietu
va. Dabar svečiai iš Lietuvos dažni 
Tautinėje sąjungoje, o jos veikėjai, tie 
kurie nuo tokio bendradarbiavimo 
buvo griežtai atsiriboję, patys kuo 
uoliausiai lankosi Lietuvoje, bendra
darbiauja su Lietuvoje jau atsikūrusia 
Tautininkų sąjunga. Jos pirmininkai 
jau viešėjo ir čia, Amerikoje.

Tai natūralu, keičiasi sąlygos, 
keičiasi žmonių galvosena, keičiasi ir 
bendradarbiavimo su Lietuva pobūdis.

Paprastai ALT sąjungos seimuose 
buvo dažnai apie tai kalbama, o štai 
šių metų gegužės mėnesio 16 - 17 
dienomis St. Petersburge, Floridoje, 
įvykusiame dvidešimt antrame sąjun
gos seime didelis dėmesys buvo 
skiriamas ne tik savajai veiklai, bet ir 
pagalbai Lietuvai.

Seimą ruošė ALT sąjungos centro 
valdyba, pirmininkaujama dr. Povilo 
Švarco, o techniškuosius seimo ruoši
mo darbus atliko iš ALT sąjungos St. 
Petersburgo skyriaus narių sudarytas 
specialus komitetas, vadovaujamas 
Juozo Šulaičio. į seimą atvyko 
Lietuvos Respublikos ambasadorius 
prie Jungtinių Tautų Anicetas Simu
tis, Lietuvos Respublikos generalinis 
garbės konsulas Vytautas Čekanaus
kas iš Los Angeles ir Lietuvos 
tautininkų sąjungos pirmininkas Ri
mantas Smetona. Taip pat šiame 
seime dalyvavo trisdešimt dviejų 
atstovų ALT sąjungos centro valdyba, 
išskyrus patį pirmininką dr. Povilą 
Švarcą. Seimo posėdžiuose dalyvavo 
ir gražus būrys St. Petersburgo 
kolonijos lietuvių.

Seimą pasveikino ALT sąjungos 
centro valdybos vicepirmininkė Rūta 
Šakienė, ji vadovavo ir iškilmingai 
seimo daliai. Seimo dalyvius sveikino 
ambasadorius A. Simutis, generalinis 
garbės konsulas V. Čekanauskas, 
Tautininkų sąjungos pirmininkas R. 
Smetona bei visa eilė patriotinių 
organizacijų atstovų.

"NERINGA" SVEČIUOSE PAS,,,

Atkelta iš 4 psl..

kurias uosto dalis aplankysime. Prava
žiuojant pro Spit Bridge, buvome 
pakviesti kavutei ir pyragaičiams.

Aplankėme 24 uosto vietoves, 
pasižiūrėdami gražių vaizdų. Daug 
darbo turėjo "Neringos" fotografai...

Atsisveikinant su kapitonu Cook’u į 
ausį buvo pašnibždėta,- kadangi 
buvome "geri vaikai”, jis mus pavasa
riop vėl pavažinės.

Tad iki pasimatymo.
Ten buvęs, vyną, midų gėręs -

Frank Sakas

Seimas buvo pradėtas kun. dr. Mato 
Čyvo ALT sąjungos darbuotojams 
Aukščiausiojo palaimos prašančia 
malda. Po sveikinimų, sąjungos pirmi
ninko pranešimą apie jos veiklą 
perskaitė vicepirmininkė R. Šakienė. 
Sąjungos veikla, sakoma pranešime, 
buvusi gyva, aktyvi, lankyti skyriai, 
dalyvauta Lietuvoje Tautininkų są
jungos suvažiavime, pasikviesta Tau
tininkų frakcijos parlamentarė ir t.t. 
įdomus vyko simpoziumas tema " Lie
tuvos ir išeivijos lietuvių santykiai". 
Pranešimą referavo ambasadorius A.

ALT s gos seime, St. Petersburge, 
"Dirvos" (ir "M.P.") bendradarbis 
Jurgis Janušaitis (kairėje), dalinasi 
savo rūpesčiais su 32 metų " Dirvą" 
redagavusiu buv. redaktoriumi Vyt. 
Gedgaudu.

Nuotrauka Juozo Šulaičio

Simutis, konsulas V. Čekanauskas ir 
Tautininkų sąjungos pirmininkas R. 
Smetona. Kalbėjusieji buvo gerai 
susipažinę su dabartinėmis Lietuvos 
problemomis, akivaizdžiai jie pasisakė 
apie bendradarbiavimo kultūrinėje, 
ekonominėje ir politinėje srityse 
bėdas, tuo labiau, kad Lietuvos 
veikėjai nelabai noriai priima išeivijos 
patarimus. Politinis Lietuvos nestabi
lumas, nesutarimai valdžioje, parla
mente ateičiai gero nežada ir tai gali 
atitolinti užsienio valstybių paramą 
Lietuvai, investicijas joje. R. Smetona 
papasakojo apie Lietuvos ir Tautinin
kų sąjungos sunkumus, prašė visoke
riopos paramos, neišskiriant ir idėji
nių programų sąjungai pasiūlymų.

Geri ir išsamus buvo seime padaryti 
pranešimai. Deja, iš esančių septynio
likos seimo skyrių, pranešimus padarė 
tik septynių atstovai. Pagerbiant 
mirusius, paaiškėjo, kad dviejų metų 
laikotarpyje amžinybėn iškeliavo 33 
Tautinės sąjungos nariai. Seimui 
artėjant į pabaigą, slaptu balsavimu 
ALT sąjungos pirmininku buvo išrink
tas dr. Leonas Kriaučeliūnas, jau 
anksčiau tris metus vadovavęs sąjun
gai. Buvo taip pat išrinkti ir kiti 
sąjungos organai - garbės teismas, 
kontrolės komisija, tarybos nariai. 
Kandidatų į sąjungos centro valdybą 
tikrai nestokota, valdybą tuoj pristatė 
naujasis pirmininkas.

Gegužės 16 d. po sąjungos posėdžių 
įvyko Lietuvių tautinio kultūros fondo 
suvažiavimas. Pranešimą padarė fon
do pirmininkas inž. J. Jurkūnas ir 
iždininkas O. Kremeris. Fondo tiklas 
yra Tautininkų sąjungos Lietuvoje 
rėmimas, o taip pat plačios apimties 
Lietuvos genocido istorijos išleidimas 
bei stipendijų skyrimas studentams, 
iš Lietuvos atvykstantiems mokytis į 
Amerikos universitetus, Kauno uni
versiteto ir Žemės ūkio akademijos 
aprūpinimas moksline literatūra. Vi
sos šios programos sėkmingai vykdo
mos. Suvažiavime buvo taip pat 
aptarta fondo veikla ateityje, išrinkta 
fondo taryba, o iš jos ir naujoji 
valdyba.

Gegužės 17 - sios ryte vyko

SYDNĖJUJE
LIETUVOS VALSTYBINE ŠVENTĖ

Ši šventė bus švenčiama liepos 6 
dieną Lietuvoje, kaip nedarbo diena. 
Tai šventė susijusi su Mindaugo 
karūnacija ir pirmaisiais krikščionybės 
žingsniais Lietuvoje, dvyliktame 
šimtmetyje.

Sydnejaus bendruomenėje ši šventė 
bus atšvęsta sekmadienį, liepos 5 
dieną su paskaita - koncertu, kuriame 
savo įnašu prisidės visos musų bend
ruomenėje veikiančios kultūrinės pa
jėgos. Minėjimas prasidės 2.30 vai. 
p.p. Lietuvių klube, Bankstowne.

Kviečiame musų bendruomenės 
narius kuo gausiau atsilankyti į šį 
minėjimą ir susipažinti su nauja 
Lietuvos švente bei pasigėrėti musų 
kultūrinėmis vertybėmis.

AlB Syanejaus Apylinkės yaiuyba

PAVERGTU TAUTU SAVAITĖS 
PADĖKOS PAMALDOS

Pavergtų Tautų komiteto - NSW 
organizuojamos padėkos pamaldos 
įvyks liepos 12 dieną, sekmadienį 
10.30 vai. ryto, st. Andrews katedroje 
(anglikonų), Gerge str, Sydnejuje, 
prie Town Hall.

šiemet pamaldų metu giedos kroa
tų choras. Kviečiame lietuvius paro
dyti solidarumą su kitomis tautybėmis, 
jungiantis į bendrą padėkos maldą už 
atgautą laisvę mūsų gimtuosiuose 
kraštuose. Lietuvės moterys ir mergi
nos prašome rengtis tautiniais rubais 
ir iškilmingai palydėti musų vėliavą į 

"Vilties" draugijos suvažiavimas. Jį 
pradėjo draugijos pirmininkas dr. V. 
Maurukas, aptarta draugijos veikla, 
rūpesčiai ir bėdos. Turėta rūpesčių 
dėl draugijos namo pardavimo, tačiau 
jis parduotas, rūpintasi ir dėl "Dir
vos". 32 metus šį laikraštį redagavęs 
V. Gedgaudas pasitraukė į poilsį (kai 
kurie sąjungos nariai redaktoriui buvo 
sudarę nepriimtinas sąlygas), ir į jo 
vietą sugrįžo buvęs redaktorius B. 
Gaidžiūnas. Laikraščio išlaikymui rei
kalingos nemažos lėšos, jas papildo 
skelbimai, L. ir 1. Kriaučeliunų 
organizuojami vajai. Redaktoriaus 
teigimu, laikraštis, sako, verčiasi 
neblogai, turima naujų bendradarbių, 
tobulinamas turinys. Nors, man atro
do, kad ir V. Gedgaudui redaguojant 
laikraštis buvo gero turinio, įdomus. 
Po diskusijų ir pranešimų išrinkta 
nauja "Vilties" draugijos valdyba.

Tą dieną buvo atlaikytos ir iškil
mingos, seimui skirtos pamaldos. 0 
vakare viešbučio salėje įvyko seimo 
banketas, dalyvavo jame apie 150 
žmonių, meninėje dalyje dainavo 
moterų ansamblis, choras. 

ALT s-gos seime, St. Petersburge susitikę žymus tautinės minties veikėjai: 
iš k. į d. inž. Jonas Jurkūnas, Vaclovas Mažeika, Brutenis Veitas, Vyt.
Abraltis ir inž. Eug. Bartkus. Nuotrauka Juozo Šulaičio
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katedrą. Tai gal bus paskutinis 
parengimas po Pavergtų Tautų vėlia
va. Nepraleiskime pro pirštus šios 
istorinės progos. Dalyvaukime visi. 
Atgimusi Lietuva reikalinga mūsų 
maldų.

Antanas Kramilius
NSW Pavergtų Tautų komiteto narys

LIGONIŲ LANKYMAS 
SYDNĖJUJE

Syonėjaus lietuvių moterų sociali
nės globos draugija gavo nusiskundi
mų, kad ligoninėse nėra lankomi jau 
ilgesnį laiką sergą ligoniai.

Šiuo metu draugijos valdybos narė 
ligonių lankymui yra Onutė Kapočie- 
nė, JP, jai galima skambinti tel. (02)' 
724 9749 (anksčiau duotas telefono 
nr. klaidingas).

PAGALBA LIETUVAI
AUKOS

A. A. Stasiui Sagačiui mirus, laidotu
vių dienoje vietoj gėlių "Pagalba 
Lietuvai" aukojo:
20 dolerių - E. Perlibachienė, 
Canberra.
20 dolerių - J. Laurinaitienė, 
Brisbane.

A. A. Sofijai Mauragienei pagerbti 
vietoj gėlių "Pagalba Lietuvai" auko- 
j°:
30 dolerių - G. ir J. Bliokai

Nuoširdžiai dėkojame visiems 
aukojusiems Lietuvai. Ačiū.

Sydnejaus Apylinkės valdyba

Beje, seimo išvakarėse,’gegužės'^ 
- ąją, Lietuvių klube buvo surengtas 
susipažinimo vakaras, jame dalyvavo 
seimo atstovai ir kviestiniai svečiai.
Tai buvo malonus ir gražus pabendra
vimo vakaras. Seimo proga klubo 
salėje ir viešbutyje buvo eksponuoja
ma paroda, vaizduojanti prieškarinių 
laikų ir dabartinės Lietuvos gyveni
mą, partizanų veiklos metus, Lietuvos 
pinigus, spaudą, laisvės kovas.

Seimui baigiantis, buvęs "Dirvos" 
redaktorius V. Gedgaudas už nuopel
nus sąjungai ir "Dirvai" vienbalsiai 
išrinktas ALT sąjungos garbės nariu. 
To šis žmogus tikrai yra vertas - tokių 
darbščių mūsų tarpe tikrai daug nėra.

Seimas baigėsi Lietuvos himnu, o 
naujasis sąjungos pirmininkas dr. L. 
Kriaučeliūnas visus dalyvius pavaišino 
šampanu. Seimas, reikia pasakyti, 
buvo labai gerai organizuotas, dirbo 
tiesiog šauniai, daug nutarta, daug 
tartasi.

Sėkmės naujam pirmininkui, valdy
bai ir pačiai sąjungai.

J. Janušaitis
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^SPORTAS
ĮSPŪDŽIAI IŠ LIETUVOS

Gražiai atsisveikinus su artintaisiais 
ir sportininkais baliuje, Lietuvių 
klube,. Bankstowne, gana didelė grupė 
važiuojančių ir dar didesnė iSlei-- 
džiančių, susirinkome Sydnejaus ae
rouoste. Šiaip taip surikiavus visus 
lagaminus, nors dėl patirties neturėji
mo ir blogos informacijos, dalis grupės 
narių savo daiktus atidavė asmeniškai 
ir dėl per didelio svorio teko

Džiaugsmas su pagrindu: Pranas Andriukaitis po 50 m. pakeliui į 
laisvą Lietuvą . Nuotrauka: A. Kramiliaus

"atsiskirti" su nemažu skaičiumi 
doleriukų. Pagaliau atsidūrėme dide
liame vokiečių "Lufthansa" lėktuve 
ir, pamojavę gražiajam Sydnejuj, 
pradėjome savo kelionę i Lietuvą.

Lėktuvas pilnas žmonių, bet tarp jų 
vis matosi lietuviški veidai. Vieni iš jų 
jau ne pirmą kartą skrenda į Lietuvą, 
bet nemaža dalis yra "naujokai" ne tik 
kelionėje į savo Tėvynę, paliktą prieš 
pusšimtį metų, bet ir skridime 
didžiuoju lėktuvu. Matosi net susirū
pinę veidai Irai lėktuvas kyla, leidžiasi 
ar truputį sudreba. Malonu matyti 
savo prietelius - linksmąjį Andriukaitį 
lėktuve gražiai pasipuošusį ir maloniai 
pakalbinantį savo pažįstamus. Atrodo, 
tik dainos čia tetruko. Gi Venclovų 
šeima lėktuve jautėsi kaip namie, tik 
mielasis daktaras (nejaugi miego 
tablečių būtų paėmęs) snaudė kone 
visą laiką. O gal lėktuve golfo aikštę 
sapnavo? Gi musų didysis rūkorius 
Rauliškis, vos širdies priepuolio neį
varė šalia sėdinčiai damai, kai 
nerūkančiame skyriuje patraukė du
rnelį... Mano kaimynė Mickevičienė, 
kelionių veteranė, labai gražiai davė 
patarimus p. Protienei, kuri kelionės 
"krikštą" gavo tik dabar ir kelionėje 
buvo tikra drąsuolė, net alaus gurkšnį 
iš manęs "pasiskolino", kol nematė 
daktarai. Didysis kovietis "Bruno” 
Paskočimas , pirmą kartą skrisdamas į 
Lietuvą, mintyse gyveno prisimini
mais, kaip pirmą kartą įžygiavo į 
Vilnių gražioje dragūnų unifprmoje ir 
žavėjo lenkaites. O mano jaunystės 
dienų draugo žmona, p. Kavaliaus
kienė, niekaip negalėjo pamiršti kaip 
bereikalingai sumokėjo kelis šimtus 
dolerių už priešlaikinį daiktų pasiun
timą, nes dėl stokos informacijos 
nebuvo informuota, kad skrendant 
grupėje, vadovai turi pasirūpinti, jog 
visi daiktai ir lagaminai eitų kartu ir 
už juos nereikia nieko primokėti. 
Vargšelė Margarita, kone verkdama 
sakė, kad už tuos pinigus būtų geriau 
maisto broliui sibiriokui nupirkusi...
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Žavi buvo p. Atkinsonienė, kelionių 
veteranė, kuriait'erupėjotik jos mamos 
gimtinė Marijampolėje ir ten esantys 
giminės. Sesutės Burokienė ir Zaka- 
rauskaitė kaip visada, taip ir čia - 
buvo neatskiriamos ir linksmos. Vete
ranas keliautojas Br. Stašionis, puikus 
džentelmenas, visuomet buvo pasi
ruošęs kaimynų paslaugom.

Frankfurte, vienas iš vadovų -

Karpavičius, kraipė savo žilą galvelę, 
kai reikėjo už mažą viskio gurkšnelį 9 
amerikoniškus doleriukus sumokėti. 
Gaila, kad negaliu apie visus važiuo
jančius parašyti, nes visi buvome labai 
išsklaidyti, tačiau laimingai, po 22- jų 
valandų skridimo atsiradome Vilniuje. 
Iš Frankfurto į Vilnių skridome 
mažesniu lėktuvu ir buvome labai 
nustebinti, kai buvome pavaišinti 
skaniomis silkėmis, juoda duona, 
grietine ir vokiškais, panašiais į 
lietuviškus, koldūnais. Net ir išran
kiosios moterys sutiko, kad tai buvo 
pats skaniausias maistas visoje kelio
nėje.

Pati kelionė buvo sėkminga, oras 
labai geras, jokio supimo. Paskutinį 
kartą Liufthansa buvau skridęs prieš 
12 metų ir dabar vėl teko pajusti 
vokišką tvarką lėktuve. Gaila, kad 
visas aptarnavimas, maistas, stiuar
desių mandagumas ir šypsenos nega
lėjo prilygti “Singapore" ar kitoms 
Azijos tautų linijoms. Matėsi, kad 
"Dienst ist Dienst" čia yra 
neužmirštas dalykas.

JAU LIETUVOJE
Nusileidus Vilniuje, jau iš tolo 

matėsi didžiulė minia laukiančiųjų 
nes be musų dar atskrido didelė 
amerikiečių lietuvių grupė. Iš lėktuvo 
buvome atvežti į bagažo, imigracijos 
ir muitinės pastatą - didoką ir gana 
blankią salę. Čia reikėjo laukti 
antspaudo ant vizos, o po to laukėme 
savo bagažų. Uždarė salėje ir nei 
pirmyn, nei atgal... Lėktuve gavus 
nemokamai alaus, daug kas malšino 
juo troškulį, čia, jau Lietuvos aero
drome, belaukiant savo bagažo, nėra 
kur butų galima rankas nusiplauti ar 
alutį pašalinti... pasirodo, jokio tuale
to čia nėra, nors šok pro langą ir bėk 
kur nors už lėktuvo... Tačiau visa tai 
pasimiršo, kai pamačiau ant sienų 
parašytus dar rusiškus pavadinimus, 
šūkius ir pan., o aerodromo mašinos 
dar savo rusiškais ženklais badė akis. 
Taip ir pagalvojau: argi per tuos 

psl. 6- 

dvejus laisvės metus negalima buvo 
tai, keis rusiška, kaip nors uždažyti, 
kad keleivis atskridęs čia nepagalvo
tų, jog vėl atsidūrė "garbingoje ir 
galingoje" Sovietų Sąjungoje.

Pagaliau gavome savo bagažus, jie 
sunkoki...Ieškome ratukų, kad galima 
būtų juos pavežti, tačiau tai buvo tik 
svajonė. Nužiūrėjęs aukštą ir į 
sportininką panašų lietuvį, kareivį 
priėjau prie jo ir pasakiau, kad 

-atvežiau Lietuvos olimpiečiams pini
gų ir sporto muziejui eksponatų, bet 
negaliu visko pats panešti. "Su malo
numu jums padėsiu, nes ir pats esu 
sportininkas", ir paėmęs mano sun
kiausius lagaminus, net muitinei nieko 
nepatikrinus, išėjome į lauką, o čia jau 
laukė minia draugų ir giminių. Tai 
musų sportiniai draugai, viešėję 
neseniai Australijoje: Nėnius, Strikai- 
tis, policijos komisaras Blažys, alytiš

LAIŠKAI REDAKCIJAI
Gerb. Redaktoriau,

"Mūsų Pastogės" 23 - me numeryje 
išspausdintame straipsnyje "Pasisekęs 
ALFAS vajus" buvo parašytos ne visai 
teisingos ir užgaunančios užuominos 
Geelongo lietuvių sporto klubo "Vy
čio" adresu, dėl neprisidėjimo prie to 
vajaus. "Vyčio" valdyba tikrai džiau
giasi, kad vajus pasisekė ir tokia graži 
suma bus įteikta Lietuvos olimpie
čiams. Musų valdyba nori pabrėžti, 
kad "Vyčio" klubas tikrai priklauso 
bendrai sporto sąjungai ir jokiu būdu 
neprieštarauja, ir nežada prieštarauti, 
bendram darbui ir vienybės išlaikymui.

Norėtumėm priminti, kad Geelongo 
lietuviai suaukojo 1.180 dolerių. Ši 
suma buvo įteikta Lietuvos tautinio

LIETUVOS SPAUDOJE
Atkelta iš 3 p#l.
metu paskelbs jų blokui atstovaujan
čių ir ketinančių pakeisti G. Vagno
riaus komandą naujų Vyriausybės na
rių pavardes. Tačiau nesinorėtų, kad 
valstybės nepriklausomybės, Lietuvos 
žmonių likimas priklausytų nuo abe
jotinų trumparegiškų sprendimų ir 
eksperimentų. Negalima stabdyti re
formos procesų, skatinti netvarkos 
vien tik tam, kad iš to daugiau 
Laimėtume busimuosiuose seimo rinki
muose.

Sraigtasparnis su kulkosvaidžiu virš Garliavos
"Situacijos nevadinčiau kritine, 

būtina laviruoti", - taip vakar 
santykius su 10075 karinės dalies 
vadais, nurodžiusiais pastatyti gink
luotus patrulius Marijampolėje ir 
Ąžuolų Būdoje, įvardino Marijampolės 
komendantas Vytautas Kadžys.

Nesusipratimai prasidėjo gegužės 
18 - sios rytą, kai prie Marijampolės 
rinktinės kareivių, policijos pareigūnų 
postų, kontroliuojančių ir Rusijos 
kariškių automobilių eismą Marijam
polės rajone, įsikūrė 10075 karinio 
dalinio ginkluoti kareiviai. Miesto 
vadovybė ir komendantas gavo oficia
lų raštą, kuriame sakoma, kad nuo 
1992 m. gegužės 18 dienos pagal Oro 
desanto kariuomenės vado įsakymą 
automobilių kolonos, užtikrinančios 
dalies funkcionavimą, važinės po 
Lietuvos Respublikos teritoriją su 
ginkluota apsauga. Jeigu Lietuvos 
Respublikos Krašto apsaugos ministe
rijos postai panaudos ginklą, tuojau 
bus imtasi atsakomųjų priemonių.

12 valandą miesto meras B. Beržinis 
ir komendantas pulkininkas leitenan
tas V. Kadžys susitiko su papulkinin
kiu A. Degtiovu, kitais Rusijos 
kariuomenės pareigūnais. A. Degtio- 
vas susitikime pabrėžė, kad vykdo Oro 

kis tinklininkas Pačėsa, prieš tai 
sutiktas Tautinio olimpinio komiteto 
prezidentas A. Poviliūnas su savo 
padėjėju Statutą, na ir, žinoma, 
giminės iš visos Lietuvos su ašaromis 
ir gėlėmis, juostomis ir šampanu, 
sutinkantys savo artimuosius. Pirmąjį 
"šampano" priėmimą padarė "Žalgi
rio" vadovai, gražiai įrengtame ir jų 
vardu pavadintane dispanseryje, ku
riam vadovauja geras australiečių 
draugas dr. Zumeris. Pastarasis yra 
oficialus Lietuvos olimpinės krepšinio 
rinktinės gydytojas ir dabar jau su šia 
rinktine pradėjęs skinti pergales prieš 
olimpiniuose susitikimuose.

Pirmieji įspūdžiai labai gražūs, oras 
šiltas, nors vietiniams jau per karštas, 
o apie vėlesnius įspūdžius parašysiu 
vėliau.

Tadėl siunčiu sveikinimus jau iš 
Lietuvos! Antanas Laukaitis 

olimpinio komiteto įgaliotiniui Aus
tralijoje. Aukos šiam reikalui Geelon- 
ge buvo renkamos, ir sprendimas jas 
perduoti Lietuvos tautiniam olimpi
niam komitetui buvo padarytas dar 
prieš ALFAS vajaus paskelbimą.

Be to, nors ir mažai, bet buvo ir 
geelongiškių, prisidėjusių prie Mel
bourne lietuvių sporto klubo "Varpo" 
pravestos loterijos, taigi ALFAS 
5.815 dolerių aukoje dalis yra surinkta 
ir iš Geeiongo lietuvių.

Tikimės, kad "Vyčio" klubo padėtis 
visiems yra aiškesnė ir ateityje bendrą 
ir vieningą darbą galėsime visi toliau 
tęsti Tautos labui!

K. Starinskas
GLSK "Vytis" valdybos 

sekretorius

Gali paaiškėti, kad kairieji neturiu 
savosios reformų ’ koncepcijos 1 ir 
žmonių, pasiryžusių ją įgyvendinti 
naujosios vyriausybės veikloje. Tuo
met visi turėsime atsakyti į klausimą, 
kodėl neleidžiama dirbti dabartinei 
Vyriausybei. Gal neišvengiamus šio 
laikmečio sunkumus stengiamasi su
versti tiems žmonėms, kurie iš tikrųjų 
dirba, kad "nekiystantieji" ateitų į 
seimo rinkamus tarsi gelbėtojai iš 
šalies. Bet už tai, kas vyksta 
Lietuvoje, esame atsakingi kiekvie
nas. (•’Kauno Tiesa", 1992 Nr. 109) 

desanto kariuomenės vado įsakymą. 
Rusijos papulkininkis pripažino, kad 
jų karinės mašinos važinėja be 
policijos ar komendatūros išduotų 
leidimų. 12 vai. 30 min. Rusijos 
kariškiai paliko postus.

Deja, vakar nuo pat ryto Rusijos 
kariškių postai vėl buvo pastatyti. 
Nuo 10 valandos ryto kareiviai ir 
karininkai budi Ąžuolų Būdoje ir 
Marijampolėje. "Rusijos kareiviai 
ginkluoti, o mes nesame linkę demons
truoti ginklų", - teigė Marijampolės 
komendantas.

Krašto apsaugos ministerijos ryšių 
su visuomene skyriaus viršininkas A. 
Meškauskas vakar pasakė, kąd grupė 
Rusijos kareivių gegužės 19 dieną nuo 
pat ryto buvo įsikūrę Kaune: Garlia
voje ir Vaidoto gatvėje. Kariškiai 
elgėsi įžūliai, užgauliojo Lietuvos 
kareivius, grasino jiems ginklu, o apie 
11 valandą virš Garliavos pasirodė 
malūnsparnis, iš kurio pravertų durų 
kyšojo kulkosvaidis. Po Kauno komen
datūros štabo viršininko ir SKAT’o 
rinktinės vadų pokalbio su Rusijos 
pulkininku Orlovu, poste liko vienas 
Rusijos kareivis ir Lietuvos pollcinin- 
Kas: Tomas Juknevičius

("Lietuvos rytas", 1992.05.20)
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PADĖKA
Ilgą laiką neskelbėme aukų, tad 

turiu atsiprašyti visų rėmėjų už 
nemandagumą. Taip įvyko todėl, kad 
buvo daug nenumatyto darbo ryšium 
su piliečių pažymėjimų išdavimu ir 
referendumais. Čia skelbiame anks
čiau nepaskelbtas aukas: R. Kaunienė 
(Melb. $40), po $20 : E. Marganavičius 
(Vic.), J. Butkus (ACT), E. Laurinonis 
(ACT), V. Biadzevičienė, A. Šerelis, 
A LB Adelaidės Apylinkės vardu 
atsiuntė $100.00,Z. ir E. Mackevičiai 
(Vic. $200), J. Schawrowas (Syd. 
$150), dr, K. Zdanius (Melb. $52).

Po $50 : M. Kavaliauskienė (Syd.), 
G. VĮ. Bliesze (Cairns), V. C. 
.Gaidelevičius(W A), N. ir E.. Volkai 
(Qld). Po $ 30 : dr. K. Kemežys 
(ACT), G. Robinson-Viliūnaitė 
(Syd.). Po $20 : G. Kaladienė (Melb.), 
S. Savickienė (Vic.). K. Starinskas 
(Meib.) $10.

Išduodant pažymėjimus, pagai aukų 
lapą Adelaidėje surinkta ir J. Stačiūno 
atsiųsta konsulatui $310. Aukotojų 
sąrašas yra sekantis: P. Kostas (5), A. 
E. Vitkunas (20), 1. P. Bakšiai (10), L. 
Kazia (5), V. Ratkevičius (20), K. 
Alseika (10), P. Smoiskis (20), V. 
Baltutis (10), E. Baltutis (10), V. 
Stalba (10), B. Jonavičienė (10), J. 
Jonavičius (10), P. V. Bieiskiai (10), 
Jadvyga Paul (5), J. Bociulis (10), A. 
Bajorūnas (10), F. Syrus (10), M. 
Pareigis (10), V. Vieraitis (10), B. 
Mockunienė (10), O. Zamoiskienė 
(10), V. Skobeika (5), A. A. 
Zamoiskis (10), 1. Pocienė (10), V. 
Tamulis (10), R. A. Kubiliai (10), A. 
Saulius (10), kun. J. Petraitis MLS 
(10), P. ir O. A. Stimburiai (20).

P. ir D. Jokūbaičiai persiuntė po $50 
iš M. Žlogienės (Melb.) ir iš A. Rahdon 
(Melb).

ALB Apylinkės vaidybų?yra . praš
yta ir prašoma pagengti iš aukų savo 
išlaidas ir likutį siųsti komiteto LR 
diplomatinei tarnybai remti iždininkui 
A. Milašui, 58/2 Oxford St Epping 
NSW 2121. Manau, kad Komitetas 
patys paskelbs rėmėjų sąrašus.

Pažymėjimus išduodant Canberroje, 
aukų lape, pažymėtame "aukoti

A. + A. Sofijai Mauragienei
iškeliavus į Amžinybę, Lietuvių klubo nariui dr. Aleksandrui
Maurągįui ir jo: šeimai nuoširdžią.,užuojautą :

Sydnejaus Lietuvių klubo
vaidyba

A. t A. Kostui Makūnui
mirus, žmoną Oną, šeimos narius ir visus artimuosius nuoširdžiai 
užjaučia

Canberros lietuvių klubo
valdyba ir nariai

ALB Canberros Apylinkės valdybos sekretoriui

A. t A. Kostui Makūnui
į Amžinybę iškeliavus, nuoširdžią užuojautą velionio žmonai Onai, 
šeimai ir artimiesiems reiškia

ALB Canberros Apylinkės
valdyba

PRANEŠIMAS
Prieš metus laiko, nors ir netekus 

Sydnejaus lietuvių teatro "Atžala" 
režisieriaus Juliaus Dambrausko, 
teatras nenuleido rankų.

Norėdami išlaikyti lietuvių teatrą 
išeivijoje, turime įtraukti kiek galima 
daugiau jaunesnių jėgų. Pradžia bus 
sunki, bet, mažiau kritikuodami, dau
giau dirbdami, pasieksime rezultatų.

Su tokiais užsimojimais šių metų 
rugpjūčio 9 dieną Bankstowne, Lietu
vių klube matysime Liudviko Fuldos 
dviejų veiksmų komediją "Mokyklos 
draugai".

Smulkesnė informacija bus paskelb
ta vėliau.

, J. M.
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neprivaloma", aukojo: F. ir M. 
Borumai (20), M. Martišienė (20), O. 
K. Makūnai (20), U. Šilinienė (25), R. 
Šilinis (25), E. Laurinonis (20), A. 
Brūzga (20), R. Gliaubertas (20), R. 
Patašienė (30), M. Pocius (10) f j. 
Butkus (20), J. Vitartas (20), J. 
Daubaras (Syd. $50), B. Minius (20), J. 
ir E. Zakarauskai (Syd. $20), J. 
Kustienė (Syd. $10), M. Sodaitienė 
(Melb. $10), V.kMačys (Vic. $10), L. 
Budzinauskas (20), L. Venslovas (50), 
O. Pečiuievičienė (40), M. Mauragis 
(30), S. Kairys (50).

Rėmėjas iš Sydnejaus, $100 - 
pavardės pageidavo neskelbti. Taip 
pat paštu prisiuntė: B. Gailiūnienė 
(50), po $20 : A. Perminąs (Qld.), A. 
Meiliūnienė (Syd.), L. Budreika (SA). 
A. Vilkenas (NZ $20).

Per referendumą dėl svetimos 
kariuomenės išvedimo, su balsavimo 
biuleteniais atsiųsta aukų. Vokai 
buvo atidaromi baisų skaičiavimo 
komisijos, kuri aukas perdavė konsu
latui: iš V. C. Gaidelevičiaus (WA) 
$30, V. Morkio (SA) $20. Skaičiavimo 
komisija vokuose dar rado $40, bet 
pavardžių nepažymėjo.

Visiems rėmėjams nuoširdžiai dė
koju.

Dr. Algis Kabaila,
LR garbės konsulas Australijoje, 

Canberra 1992.06.18 d.

MŪSŲ MIRUSIEJI '
ATSISVEIKINANT SU

A. + A. SOFIJA MAURAGIENĖ
Palaidojome sydnėjiškių daugumai 

gerai pažįstamą senosios kartos 
lietuvę močiutę Sofiją Mauragienę, 
gimusią šio šimtmečio pirmame de
šimtmetyje (1907.2.5), gyvųjų pasau
lyje palikusią savo uošvę, vyrą dr. 
Aleksandrą Mauragį, sūnų Mindaugą, 
dukterį Nijolę, penkis anūkus, keturias 
anūkes ir keturis proanukus.

Sofija Bogomolskaitė gimė Šiauliuo
se. Jos motinai mirus, tėvas, nesuge
bėdamas našlaičių dukterų auginti, 
'dvimetę Sofiją ir jos seserį Izabelę 
padovanojo labdaringiems žmonėms 
Stanislavai ir Kazimierui Venclaus- 
kiams. Jos buvo pirmosios Venclaus- 
kių augintinės dukterys. Toji filan- 
tropiškoji pora, advokatas ir bajorai
tė, laikui bėgant, savo šeimą didino ir 
išaugino visą minią našlaičių, pames
tinukų, beturčių tėvų vaikų, viso - 
apie šimtą, išaugino kaip tikruosius 
savo vaikus. ■

Lietuvoje 1991 m. buvo išleista 
žurnalisto Leono Paleckio sudaryta 
knyga "Namuose ant pasadnos uly- 
čios". Tai knyga apie Venclauskius, 
tuos nuostabius žmones, taip tobulai 
praktikavusius krikščioniškąją artimo 
meilę ir labdaringumą. Toje knygoje 
yra gražūs Sofijos Bogomolskaitės - 
Mauragienės prisiminimai apie jos 
vaikystę ir tos didžiosios šeimos Mamą 
ir Tėvą. Y ra jos fotografija su Venc- 

lėuskiais iš 1930 metų; o taip pat ir 
Mauragių vestuvinė fotografija iš 
1936 metų ir dr. Aleksandro Mauragio 
prisiminimai apie advokatą Kazimierą 
Venciauskį.

Sofija išaugo Venciauskių įdomioje 
ir skaitlingoje šeimoje, dėl to jai vaikų 
meilė tapo tarsi įgimtuoju budo 
bruožu. Ji mokėsi Šiaulių gimnazijoje, 
būvo skautė, Kaune baigė vaikų 
darželio vedėjų kursus, kaip rankdar
bių mokytoja dirbo Palangos gimnazi
joje ir kartu buvo Palangos našlaičių 
prieglauaos vedėja. Ištekėjusi už 
Aleksandro Mauragio, tuo metu teisės 
mokslų studento, gyveno Kaune, ,o 
vėliau Vilniuje. Gimė vaikai, atsirado 
būtinybė rūpintis tik šeiBios reikalais. 
1944 metais Mauragiai persikėlė į 
Austriją ir ten kaime prie Alpių, 
Voralberg apylinkėje išgyveno penke
rius metus. Atvykę į Australiją 1949 
metais, Mauragiai pateko į' Gretos 
imigrantų stovyklą. Ten tuojau ėmėsi 
tautinės veiklos. Dr. Mauragis su 
kitais įkūrė Australijos Lietuvių 
Draugijos Gretos skyrių ir buvo jo 
pirmininku, Mauragienė dirbo kaip 
vaikų darželio vedėja, o po metų 
persikėlė į Sydnėjų ir įsikūrė Picnic 
Point apylinkėje.

Sydnėjuje Mauragienė, įsikūrimo 
sunkumuose padėdama vyrui, dirbo 
siuvykloje ir kaip pavyzdinga žmona ir 
motina rūpinosi šeima ir namais. Ilgus 
metus mokytojavo lietuviškoje savait
galio mokykloje, veikė Moterų Socia
linės Globos Draugijoje, savo rank
darbiais prisidėdavo prie draugijos 
ruošiamų, loterijų, prildąųsė 
jaus skautų židiniui. Taip ir prabėgo 
visos jos tylaus, bet garbingo gyveni
mo dienos, pilnos darbų kasdieninių, 
pilnos rūpesčių ir meilės anūkams, 
pilnos Lietuvos žemės ilgesio... Išgy- •i- 
veno 85 metus.

Tegul buna jąi lengva Amžinybė..
0 mes, kurie ją pažinome, gerbėme 

ir mylėjome, lenkiame galvas, minė
dami jos taurią asmenybę.

J. A. Jūragis

Nuoširdžiai "Aušros" tunto rėmėjai ir talkininkei

A. t A. Sofijai Mauragienei
į Amžinąją stovyklą iškeliavus, jos vyrui v. s. dr. Aleksandrui ir visai 
skautiškai Mauragių - Stašionių giminei nuoširdžią užuojautą reiškia 
ir drauge liūdi

"Aušros" tunto vadi ja, 
sesės ir broliai

A. + A. Sofijai Mauragienei
mirus, jos yyrui Aleksandrui Mauragiui ir šeimai liūdesio valandose 
nuoširdžią užuojautą reiškia

B. ir J. Dambrauskai

ligų metų Lietuvių moterų socialinės globos draugijos 
valdybos bendradarbei, mielai

A. "bA, Sofijai Mauragienei
mirus, reiškiame gilią užuojautą jos vyrui, bičiuliui Aleksandrui, visai 
šeimai ir kartu liūdime.

Ona Baužienė su šeima

A. + A. Valentinui Krapavickui
mirus š. m. 2 birželio, Anglijoje, jo seseriai Genovaitei Stefanovič, 
jos dukterėčiai ir jos vyrui L. ir B. Mojsin ir jų šeimoms - Mario, Tanya, 
Maya reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Sydnejaus pensininkų klubas 
"Neringa"

A. + A. Monikai Gavan - Mačiulytei 
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jos tėvui s. Vytui Mačiuliui ir 
visai jos giminei.

Geelongo lietuvių skautų
Židinys

.... — "Musų Pastogė" Nr.26 1992.6.29 psi. 7
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AUSTRALUOS LIETUVIŲ FONDĄ, 
nes jo tikslas yra: skatinti, ręmti ir puoselėti lietuvių tautinę kultūrą, 
mokslą, švietimą, meną ir kitas lietuvių ‘kultūrines apraiškas.
Fondą stiprinsime ir jį ugdysime, jei įvairiomis progomis jam aukosime, 
stosime jo nariais ir nepamiršime jo surašydami testamentus.

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

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

SKRYDŽIAI „AI .ITALIJOS“ LĖKTUVAIS 
I 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!

CONTAL

MELBOURNE- 253F9ndar.La.Tal (03) 6841400Fax (03)6548218 
-ALMA TRAVEL--382 LMUaCodina SI Tai (03)6702306 Fax (03) 802 24*3 
DANOENONG-71 koMarSLTai(03)7833200 FU(031703 1776 
MALVERN - 8 Glantania Ad. Tai (03)600 8813 Fax (03) 506 5181 
SUNSHINE- 10ACIyPlacaTal{03)311 4334 Fax (03) 311 7479 
SYDNCY>72 CmvM SI Tai (02) 212 8077 Fax (02)212 3116 
BANKSTOWN -132 OH Tom CaM. R. Tai (02) 708 2311 Fax (02) 790 2666 
PERTH - 668 Baaufort St Tai (09) 272 7211 Fax (09) 272 5131 
BRISBANE • 446 Gaorga St Tai (07) 236 2929 Fax (07) 236 1554 
CANBERRA - 33/35 AinaMa A»a. Tai (06) 9489 399 Fax (Ofl) 247 2898

ACNOBWOttl* Not 30511

METAI SKIRTI VILNIAUS LANKYMUI
Smarkiai kritus oro kelionių kainoms, 1992 metai yra pats 

geriausias laikas aplankyti Lietuvą arba pasikviesti giminaičius ir 
draugus į Australiją.

* Tiesioginiai skrydžiai be sustojimų į VILNIŲ ir atgal
geriausiomis oro linijomis - nuo 1.900 dolerių.

* iš VILNIAUS į Australiją - Maskva - Australija ir atgal
1.780 dolerių arba į vieną pusę 950 dolerių.

* Pasirūpiname butais ar kambariais jūsų viešnagės Vilniuje ar 
Kaune metu.

* Mes teikiame ir kitus patarnavimus, kaip jūsų svečių sveikatos 
draudimas, jų viešnagės Australijoje metu, maisto siuntinių siuntimas, 
viršsvorinio bagažo siuntimas specialiomis kainomis, paimant tiesiai iš 
jūsų namų.

Skambinkite:
SYDNĖJUJE Jean arba Barborai tel. (02) 262 1144, adresas: 

Sydney, 75 King St. (City);
MELBOURNE Vicki arba Lubai tej. (03) 600 0299, adresas: 

Melbourne, 343 Little Collins St.

EASTERN EUROPE KELIONIŲ BIURASa:

SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

RINKIMAI Į KLUBO VALDYBĄ
Siūlymai į klubo direktorius turi būti grąžinti į Lietuvių 

Klubo raštinę nevėliau, kaip iki rugpiučio 28 dienos.
Siūlymų formas galima gauti klubo raštinėje.

LIETUVIŲ KLUBUI, SAVAITGALIO VAKARAIS, 
REIKALINGAS NUOLATINIS TARNAUTOJAS.

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

TURGUS
KVIEČIAME ATSILANKYTI VISUS IR VISAS

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

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

KELIONĖS Į LIETUVA
Mes siūlome bilietus pagal vėliausias kainas, įskaitant ir 

tiesioginių skrydžių į VILNIŲ.
SPECIALIOS SEZONO VIDURIO KAINOS

RYGA - VILNIUS - TALINAS - tik nuo 2.150 dolerių.
* Užsakykite keliones jau dabar, kadangi vietų yra nedaug.

Galimi sustojimai - Singapūre ir Bangkoke ir Hong Konge 
Pasikvieskite savo gimines ar draugus į Australiją -

pas mus specialios kainos:
MASKVA - AUSTRALIJA - MASKVA - 1.780 dolerių, arba 
galite gauti specialią kainą, skrendant Jugoslavijos oro linijų

JAT lėktuvais.
* Jeigu jūs norite aplankyti savo giminaičius ar draugus gyvenančius 

Rusijoje, mes galime laike kelių dienų organizuoti pakvietimą ra- 
apsilankymui.

Rusijoje galite gyventi privačiuose namuose arba viešbu- <o 
čiuose, organizuojame ekskursijas ir kt. ''

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

* Mes rūpinamės jūsų svečių sveikatos draudimu.
* Atminkite - mes taip par ruošiame oro keliones - 

ekskursijas į Europą, JAV, Kanadą, Aziją ar
aplink pasaulį ir kt.

GATEWAY TRAVEL
PTY. LTD.

48 The Boulevarde, strathtieid 2135. 
Tel. 745 3333. Lie. Nr. 2TA 000 888. 

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

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

LIETUVĄ IR KITUR.

AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY
Published by the Lithuanian Community Publishing Society Ltd. Leidėjas Lietuvių Bendrunrqenės Spaudos Sąjunga
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