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LIETUVOS SAVAITĖS APŽVALGA
KRAŠTCKcĖ$AlJGOS MINISTRO1 

ĮSPĖJIMAS

Paskutiniu laiku Rusijos užsienio 
reikalų ministras Kozyrevas, o taip 
pat ir Rusijos ambasadorius Vilniuje 
pareiškė, kad Rusija gedi nesilaikyti 
kariuomenes išvedimo grafiko. Kai 
kurie Lietuvos užsienio reikalų mini
sterijos pareigūnai ir Lietuvos Seimo 
užsienio reikalų komisijos nariai 
teigė, jog kariuomenes atitraukimas iš 
Lietuvos vyksta pakankamai sklan
džiai. Atsilikimas nuo grafiko susidarė 
daugiausiai dėl techninių kliūčių.

Tuo tarpu krašto apsaugos ministro 
A. Butkevičiaus ir operatyvinio sky
riaus pirmininko Knežio kovo 19 dieną 
pasirašytame rašte Užsienio reikalų 
ministerijai pateiKiama kitoKių duo
menų. Kašte sakoma, jog vis labiau 
ryškėja Rusijos kariškių bruožai, t. y. 
noras iki paskutinio momento savo 
rankose išlaikyti svarbiausius karinius 
oojektus, tinkamiausius galimai kari
nei invazijai Kelius ir paskiausiai 
išvesti geriausius Karimus dalinius. 
Rašte pateikiami ir taktai. Balandžio 
menesi Lietuvai turėjo būti perduoti 
Panevėžio ir Kėdainių aerodromai. 
Tačiau vasario 21 dieną apsilankęs

LR Krašto apsaugos ministras 
Audrius Butkevičius.

Rusijos transporto generolas pareiš
kė, kad Panevėžio aerodromas, kaip 
būtiniausias objektas, bus perduotas 
Lietuvai tik rugpjūčio 31 dieną. 
Koviniai desantininkai, dislokuoti 
Kaune ir Alytuje, planuojami išvesti 
paskutiniais. Desantininkų pulko va
das mano, kad išvedimas gali būti 
uždelstas dėl "techninių kliūčių". 
Tuo tarpukare desantininkų pajėgas 
papildomai jau*įvedė apie tūkstantį 
vyrų ir dar prašoma įvesti 1.200 
karių.

Toliau A. Butkevičius rašo, kad 
neigiamai yra pasikeitęs ir rusų 
kariškių elgesys Lietuvos krašto 
apsaugos pareigūnų, kurių pareiga iš 
pasitraukiančios rusų kariuomenės 
paliekamų objektų perėmimas, at
žvilgiu. Kalbamasi net su pasityčioji
mu ir ironija. Tuo pačiu metu desanto 
ir sraigtasparnių dalys yra įjungiamos 
į naują kariuomenės rūšį - greito 
reagavimo pajėgas.

Operatyvinio skyriaus viršininkas 
Stasys- Knežys Laisvosios Europos 
radijo žurnalistui patvirtino doku
mento autentiškumą ir pridūrė, kad 
vis dėlto Rusija vykdanti kariuomenės 
išvedimą ir nesako, kad neišves jos 
laiku. Tačiau, kaip sako S. Knežys, ji 
daro viską, kad kuo ilgiausiai savo 
rankose išlaikytų tas ginkluotąsias 
pajėgas ir reikalingiausius karinius 
objektus. Jis tiki, kad oro desanto 
pajėgos bus išvestos pagal grafiką, 
nors aerodromai bus laikomi savo 
rankose iki paskutinės valandos.

Paklaustas, ar bus duotas leidimas i 
Lietuvą įvesti papildomai dar 1.200 
Karių, S. Knežys atsake. Kad šis 
Klausimas yra tiriamas ir svarstomas. 
Jeigu bus nustatyta, kad išvedimas 
delsiamas todėl. Kao neturima užtek
tinai tam reikiamų žmonių, tai 
reiKiamas kontingentas bus įleidžia
mas, bet tai bus leidžiama tik vienam 
ar dviem mėnesiams.

Buvo taip pat pasiteirauta ar esama 
ryšio tarp Rusijos kariuomenės laiky
senos po Rusijos užsienio reikalų 
ministro ir ambasadoriaus pasisaky
mų, buvęs Lietuvos derybų su Rusija 
delegacijos vadovas Česlovas Stanke
vičius atsakė, kad toks ryšys yra ir 
Rusija šiandien atvirai diktuoja savo 
sąlygas. Jis išreiškė susirūpinimą dėl 
Rusijos Aukščiausiosios Tarybos pri
imto įstatymo, prieštaraujančio tarp
tautinės teisės principams, kuriuo 
numatoma galimybė panaudoti karinę 
jėgą Lietuvoje, tariamai Rusijos 
piliečių teisių apsaugai; taip pat dėl 
Rusijos iniciatyvos Jungtinėse Tauto
se - dėl mandato gavimo regioninės 
taikos palaikymo vykdymui buvusiose 
SSSR teritorijose.

NATO ĮSPĖJA GRAČIOVĄ

Lankydamasis Briuselyje ir kalbė
damas buvusio Varšuvos Rakto ir 
NATO atstovams, Rusijos gynybos 
ministras Pavel Gračiovas kovo 29 
dieną pareiškė, kad Rusija sustabdė 
savo karių atitraukimą iš Baltijos 
valstybių. P. Gračiovas tvirtino, jog 
Rusijai ir trim Baltijos valstybėms 
nepavyko susitarti dėl kariuomenės 
išvedimo grafiko ir, kad Rusija turinti 
sunkumų su kariškių apgyvendinimu 
Rusijoje. Tačiau jis pridūrė, kad 
prezidento B. Jelcino įsakas dėl 
kariuomenės išvedimo tebegalioja.

NATO generalinis sekretorius gen. 
Manfred Werner P. Gračiovo pareiški
mą griežtai kritikavo ir pabrėžė, kad 
NATO tvirtai laikosi principo, jog 
svetima kariuomenė neturi būti dislo
kuota kitos šalies teritorijoje be jos 
sutikimo.

Pagal pernai rugsėjo mėnesį pasira
šytą susitarimą, Rusija sutiko iki šių 
metų rugpjūčio 31 dienos išvesti visą 
savo kariuomenę iš Lietuvos teritori
jos. Susitarimo su Latvija ir Estija 
Rusija nepasirašė. Tačiau šiandien 
Rusija jau kalba apie kitą sutartį su 
Lietuva, kurios Rusija dar nėra 
pasirašiusi. Pasirašytoji sutartis neva 
esanti tik dalis dar nepasirašytos 
sutarties. O kas yra toje nepasirašy
toje sutartyje? Anot Rusijos užsienio 
reikalų ministro ir Rusijos ambasado

ATSTATOMA PRISIKĖLIMO BAŽNYČIA KAUNE.

riaus Vilniuje, tai pensijų, socialinio 
aprūpinimo ir namų statymo okupaci
nės kariuomenės kariškiams, be to, 
kompensacijų už visokį paliktą turtą 
klausimai ir t.t. ir t.t.

Sugrįžęs iš Briuselio atgal j Vilnių 
A. Butkevičius pasakė, kad apie 
kariuomenės išvedimo sustabdymą jis 
pirmą kartą išgirdo Briuselyje. Taip 
pat atkreipė visų posėdžiavusiųjų 
dėmesį į tai, kad pasirašytos sutartys 
buvo pasirašytos jo paties ir to paties 
Rusijos gynybos ministro P. Gračiovo. 
Kariuomenės išvedimo pristabdymas 
prieštarauja 1992 m. liepos 10 dieną 
pasirašytoms Helsinkio deklaracijoms 
bei gruodžio 18 dieną pasirašytai 
Šiaurės Atlanto Tarybos sutarčiai, 
kurioje sakoma, jog kariuomenės 
išvedimas negali būti siejamas su rusų 
tautinių mažumų, gyvenančių Balti
jos šalyse, problemomis.

Prieš tokį P. Gračiovo paskelbimą 
stipriai reagavo JAV, Kanados, Di
džiosios Britanijos, Norvegijos ir 
Islandijos atstovai, pažymėdami, jog 
tai prieštarauja pasauliniams įsiparei
gojimams ir ragino šį sprendimą 
pakeisti.

Vilniuje A. Butkevičius posėdžiavo 
kartu su parlamento komisijos bariais 
ir prezidentu A. Brazausku. Buvo 
manoma, kad artimiausiu laiku 'A. 
Butkevičius gali būti iškviestas į 
Maskvą.

Rusijos pąsiuntinys Lietuvai N. 
Obertiševas buvo iškviestas Lietuvos 
vyriausyoės, Kur jam buvo įteikta 
protesto nota bei pareikalauta skubiai 
pasiaiškinti. Rusijos ambasadorius 
pažadėjo tai padaryti.

KAS TOJE SUTARTYJE?
Lietuvos patarėjas prie Jungtinių 

Tautų Algimantas Gureckas, paklaus
tas apie tai, kas bus daroma, atsakė, 
kad Lietuvos atstovybė laukią atitin
kamų nurodymų iš Lietuvos vyriausy-1- 

bės. Lietuvos vyriausybė laukia atsa
kymo iš Rusijos pasiuntinio Lietuvai. 
A. Gureckas pareiškė, kad jie 
pasiruošę įteikti, jeigu reikės, doku
mentą, greičiausiai, Saugumo Tarybos 
pirmininkui su prašymu, kad šį 
klausimą nedelsiant svarstyti perimtų 
Jungtinių Tautų Organizacija.

Jungtinėse Tautose pernai buvo 
užregistruoti trys Lietuvos susitari
mai su Rusija. Berods, du susitarimus 
pasirašė krašto apsaugos ministras A. 
Butkevičius ir Rusijos gynybos minis
tras P. Gračiovas, tas pats žmogus, 
kuris dabar skelbia apie kariuomenės 
išvedimo sustabdymą. Susitarimai pa
sirašyti valstybių vardu, nurodant 
netgi išvedimo grafiką. Nebuvo pasi
rašytas joks politinis susitarimas ar 
sutartyse minima kokia nors išlyga, 
pasakė A. Gureckas. Buvo taip pat 
numatomi ir kiti susitarimai, tačiau 
jau pasirašytos sutartys nemini jokių 
išlygų ir nesuriša jokių sąlygų su 
kitomis sutartimis.

IŠVES KARIUOMENĘ IŠ 
LIETUVOS

Už dviejų dienų po Briuselyje 
paskelbto kariuomenės išvedimo su
stabdymo iš Baltijos valstybių, P. 
Gračiovas pareiškė, kad kariuomenės 
išvedimo sustabdymas nebus taikomas 
Lietuvai. Jis netgi gyrė, jog Lietuvos 
susitarimai su Rusija turėtų būti 
pavyzdžiu Latvijai ir Estijai, kad 
pastarosios taip pat galėtų susitarti 
su Rusija dėl kariuomenės išvedimo.

Lietuvos gynybos ministras Audrius 
Butkevičius patvirtino Rusijos pareiš
kimą ir išreiškė viltį, jog Jungtinės 
Amerikos Valstijos iškels šį klausimą 
viršūnių pasitarime Vankuveryje.

KODĖL TOKIA MAIŠATIS?

Lietuvos užsienio reikalų ministras 
Povilas Gylys sako, kad pastarieji 
įvykiai gali žymėti Rusijos pasikeiti-
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mo pozicijų.
Buvęs Lietuvos pasiuntinys Mas

kvoje Egidijus Bičkauskas mano, jog 
toks elgesys yra savotiška duoklė 
Rusijos liaudies deputatų suvažiavi
mui.

Prezidentas Algirdas Brazauskas 
visa tai riša su nestabilia padėtimi 
Rusijoje, ypač su karininkų korpuso 
nepasitenkinimu vykstančiais poky
čiais.

Lietuvos opozicija teigia, jog Lie- 
. tu vos išskyrimas iš trijų Baltijos 
valstybių tarpo yra siekimas suskai
dyti Lietuvą, Latviją ir Estiją. Buvęs 
užsienio reikalų ministras Saudargas 
neatmeta galimybės, kad Rusijos 
pozicijos pasikeitimas yra susijęs su 
valdžios pasikeitimu Lietuvoje ir 
derybų su Rusija delegacijos pakeiti
mu. Vytautas Landsbergis aiškina 
Rusijos poziciją noru patikrinti V aka- 
rų valstybių reagavimą ir, vidaus 
krizės fone, gauti kuo diaesnę 
finansinę paramą.

Panašiai šiuo klausimu pasisakė ir 
Estijos užsienio reikalų ministerijos 
atstovas. Jis mano, kad Rusija nori 
laimėti laiko ir pinigų, o tai taip pat 
būtų duoklė Rusijos opozicijai, kriti
kuojančiai B. Jelcino reformas. Tačiau 
Rusijos pareiškimai nedaro Jokios 
įtakos Estijos santykiams su Lietuva. 
Latvijos vyriausybės atstovas sakė, 
kad Rusijos įtakojlmas Latvijos ir 
Lietuvos santykių nepažeidžia.

JAV ATSTOVAI REMIA BALTUOS, 
VALSTYBES

JAV senatoriai ir kongresmenai 
prezidentui B. Clinton įteikė laiškus, 
kuriuose prašoma, kad susitikime su 
Rusijos prezidentu B. Jelcinu būtų 
aptartas ir Rusijos kariuomenės 
išvedimo iš Baltijos valstybių klausi
mas. Laiškus pasirašė aštuoniolika 
senatorių ir dvidešimt šeši kongres
menai, kurie supranta ir vertina 
taikingus Baltijos valstybių žingsnius 
savo nepriklausomybės atgavimui bei 
norą atsikratyti svetimos kariuomenės 
buvimo savo teritorijose.

Senatoriai ir Kongresmenai savo 
laiškuose išreiškia pritarimą B. Jelci
nui, tačiau taip pat primena, jog 
einant demokratiniu keliu Rusija turi 
gerbti ir kitų suverenių valstybių 
sienas bei jų teritoriją; primenama, 
jog yra pasirašyta sutartis su Lietuva, 

i tačiau sutartys su Latvija ir Estija yra 
atsidurusios aklavietėje. Taip pat' 
atkreipiamas dėmesys į kariuomenės 
daromą žalą Baltijos valstybėse, ypač 
Estijos ir Latvijos teritorijoje esan
čiose Rusijos karinėse bazėse. Sena
toriai ir kongresmenai savo laiškuose 
ragina prezidentą B. C1 in toną priminti 
B. Jelcinui, kad JAV reikalauja 
nedelsiamo, tvarkingo Ir visiško Rusi
jos kariuomenės išvedimo iš Baltijos 
valstybių. Taip pat prezidentas ragi- 

>namas ištirti, kokia JAV parama 
galėtų būti naudojama šiam tikslui.

SUSITINKA MINISTRAI 
PIRMININKAI

Balandžio 1 dieną Sankt Peterburge 
susitiko Lietuvos ministras pirminiu- 
Kas A. Sleževičius ir Rusijos ministras 
pirmininkas Černomyrdinas, kur jie 
aptarė abiejų valstybių tarpusavio 
prekybos ir ekonominių santykių 
mausimus. ELTOS pranešimu, abu 
ministrai pirmininkai liko patenkinti 
avi valandas trukusiu pokalbiu. Pa
klaustas apie Rusijos gynybos ministro 
P. Gračiovo pareiškimą, kad sustab
domas Rusijos kariuomenės išvedimas 
iš Baltijos valstybių, Černomyrdinas 
atsakė, Jog šio klausimo aptarti su 
generolu P. Gračiovu jis neturėjęs 
laiko. Taip pat Jis esąs tikras, jog 
generolas neturėjęs minties apie 
visišką kariuomenes išvedimo nutrau
kimą, o tiktai apie sulėtinimą ar 
laikiną sustabdymą, ryšium su iškilu
siomis problemomis.
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EKONOMINIAME PERSITVAR
KYME LIETUVA ATSILIEKA

Kovoje dėl nepriklausomybės Lie
tuva, Latvija ir Estija buvo vieningos. 
Galima sakyti, kad Lietuva, neturė
dama rimtų tautinių mažumų proble
mų, pirmavo. Tačiau atgavus nepri
klausomybę nesutarimai Lietuvoje, o 
ypač pačiame parlamente augo diena 
iš dienos. Žinovų, kaip pereiti iš 
komandinės valstybės ir Jos ekonomi
nių struktūrų į demokratinę valstybės 
santvarką Ir rinkos ekonomiką, nebu
vo. Atrodo, kad nebuvo ir noro įsileisti 
ekspertų Iš užsienio, kurie padėtų 
Lietuvai kuo greičiau prasmukti pro 
"lino mūką" ir atsidurti jei ne pirmoje 
vietoje, tai nors lygiuotis su savo 
kaimynėmis Latvija ir Estija. Laisvoje 
rinkoje, kur kompetencija turi lemia
mą reikšmę, atsiiiekančiųjų dalia 
paprastai būna liūdna, nes tokiu 
atveju dažniausiai yra ir tendencija į 
dar didesnį pablogėjimą.

Baltijos valstybės vylėsi, o šiaurės 
valstybės ragino, kad Lietuva, Latvija 
ir Estija sukurtų laisvos rinkos zoną, 
praplėstų galimybę savo gaminių 

1 pardavimui ir didesnių investicijų 
pritraukimui. Ekonominis išsivystymas 
šiandien jau išsiskiria. Estija ir Latvija 
greičiau pereina į rinkos ekonomiką, 
jos greičiau privatizavo žemės ūkį ir 
mažesnes gamyklas, stabilizavo kai
nas, įsivedė savų pinigų sistemą bei 

, išvystė tobulesnę monetarinę kontro
lę.; / •

Artimiausiu laiku Latvija ir Estija 
žada pasirašyti dvišalę laisvos preky
bos sutartį. Estijos ministras pirminin
kas Mart Laar paskutinėmis dienomis 
pareiškė, kad Lietuvos ekonomikos 
lygis neatitinka Latvijos ir Estijos 
lygio. Be to, Lietuva paskubomis 
pasirašė prekybinę sutartį su Baltaru
sija, kai tuo tarpu ji nesijungė 
sutartimis su Latvija ir Estija. 
Manoma, kad Lietuva daugiau orien
tuojasi į Rytus, kai tuo tarpu Latvija 
su Estija - daugiau į Vakarus.

LIETUVOSSPAUDOĮE Česlovas Stankeviči

j\as už posūkio?
Lietuvos istorija - tai laisvės kovų

ir nepriklausomybes netekčių istorija. 
Netrukus sukaks 200 metų nuo 
Lietuvos - Lenkijos padalijimo, kai 
Lietuva pateko imperinės Rusijos 
vergljon, pavadinta Siaurės Vakarų 
kraštu. Nuo tol Lietuva tebėra 
Rusijos imperinių kėslų ir interesų 
sferoje, net ir tada, kai išsiveržia iš 
Jos tiesioginės priespaudos.

Ką tik atšventėme 75 - ąjį 
Nepriklausomybės atkūrimo jubiliejų, 
o kovo 11 - ąją minėsime vos 
trečiąsias jos atkūrimo metines. 
Minėdami šias datas, vis dar turime su 
nerimu žvalgytis į Rytuose tvyrantį 
pavojaus debesį. Tačiau koks debesis 
aptemdė tautai kėlią, Kurtuo vos 
trejus metus ėjusi iš pusės amžiaus 
vergovės, savo valia vėl pasuko į 
praeities šunkelius?

Po 1992 m. Seimo rinkimų, kai į 
valstybės valdžią sugrįžo LDDP, 
Lietuvos gyvenime įvyko reikšmingas 
posūkis. Ką šis, dar iki galo neįveik
tas, posūkis gali reikšti tolesnei 
Lietuvos raidai?

Išrinkus Seimą ir dabartinę Lietu
vos valdžią, baigėsi ir nugrimzta 
istorijon ištisas Lietuvos nepriklauso
mybes atkūrimo laikotarpis. Siam 
laikotarpiui - ir tik jam - buvo būdingi 
tam tikri politikos principai, politinės 
kultūros ir visuomenės raiškos bruo
žai, kurie nebepasikartos. Mano 
nuomone, būdingiausias ir reikšmin
giausias to meto bruožas - idealistinė 
politinės veiklos ir pilietinio aktyvumo 
motyvacija. Moralios ir principingos 
politikos nuostatas Lietuva paskleidė 
net ir tarptautinėje bendrijoje.

Dabartinėje Lietuvos politinio ir 
visuomenes gyvenimo arenoje ne tik 
bus kiti žmonės, ne tik veiks kitokiu 
budu, bet ir vyraus visiškai kitos 
vertybių nuostatos.

Lietuva nėra nuošali sala vandeny
ne, kurios politiniai procesai butų 
savaiminiai ir nepriklausomi. Tad 
visus Lietuvos politinius ir ekonomi
nius procesus reikia nagrinėti pasauli
niame kontekste, atsižvelgiant į 
išorės poveikius Lietuvai. Pirmiausia - 
į Rusijos poveikį.

Šiuo metu akivaizdžiai matome 
komunistinio imperinio revanšo ten
dencijas Rusijoje ir buvusios santvar
kos restitucijos procesus kitose iš 
komunizmo besivaduojančiose šalyse. 
Lietuva, deja, nėra atsparesnė už 
kitus. Ji atlaikė tankų ataką, bet 
neatlaikė santvarkos pasikeitimo naš
tos. Pasirodo, tariamomis tautinio 
socializmo galimybėmis dar galima 
apdumti tūkstančiams žmonių akis.

Su tokiais pareiškimais nesutinka 
Lietuvos užsienio reiklų ministras P. 
Gylys ir prezidentas A. Brazauskas. 
Centro judėjimo atstovas Romualdas 
Ozolas pasakė, kad Lietuva atsiliko 
ekonominiais pertvarkymais nuo Lat
vijos, ir ypač nuo Estijos. Ekonomikos 
ministras J. Veselka pareiškė, kad 
Mart Laar pareiškimas yra ideologinis, 
o ne tikras. Santarvės atstovė V. 
Briedienė Estijos ministro pirmininko 
pasisakyme nemato Jokio prieštaravi
mo. Laisvos ekonomijos keliu grei
čiausiai einančiai Estijai yra nenau
dinga bendradarbiaustl su tokiu kraštu 
kaip Lietuva, kurios ūkio struktūra 
randasi valstybės kontrolėje. Taip pat 
greitas sutarties su Baltarusija pasi
rašymas gali būti ir nepasitikėjimas 
Lietuvos vedama rytų politika.

Anskis Reisgys

Plačiu mastu dabar vyksta varžybos 
dėl Rytų ir Vakarų įtakos komunizmą 
nusimetančioms Rytų Europos šalims, 
dėl tų šalių ekonominės ir politinės 
integracijos krypties - į Vakarus ar į 
nesovietinius Rytus. Rytai veikia 
labai aktyviai, o jiems priešinasi tik 
pačios iš jų įtakos besiveržiančios 
šalys. Vakarai yra per daugupasyvūs, 
ypač Baltijos šalių atžvilgį . Vakarai 
kaip užhipnotizuoti žiūri tarsi kiaurai 
pro mus į abejotinas Rusijos demokra
tijos paieškas. Demokratijos, kurios 
Rusija niekada nėra patyrusi.

Lietuvos ligšiolinės politikos sam
pratą galėtume išreikšti formule - 
integracija į Vakarus, bendradarbia
vimas su Rytais. Grįžusios į valdžią 
LDDP politikos krypčiai Išreikšti, 
matyt, tiktų kita formulė - integraci
ja į Rytus, bendradarbiavimas su 
Vakarais.

LDDP visą laiką koneveikė princi
pingą ir nuoseklią Lietuvos politiką 
reguliuojant santykius su Rusija, ši 
politika buvo grindžiama tarptautine 
teise, nenuolaldžiaujant Rusijos inte
gracijos siekiams.

į Lietuvai gyvybiškai svarbų klau
simą - pavyks ištrukti ar busime 
įtraukti į Rusijos integracijos erdvę - 
dar galutinai neatsakyta. Mes esame 
tik išėję iš kameros, bet dar nepabėgę 
iš kalėjimo teritorijos. Kai kalbama 
apie Baltijos kraštus kaip apie Rytų - 
Vakarų tiltą, būtinai norisi paklausti 
- apie kieno tiltą tai yra kalbama? Ar 
apie Vakarų tiltą į Rytus, ar Rytų - į 
Vakarus? Kur bus nubrėžta mums 
lemtinga integracijos ir saugumo 
erdves riba - už rytinių ar už 
vakarinių mūsų sienų?

Rusijoje - ir ne tik joje - legaliai 
tebeveikia tokios stiprios struktūros 
kaip KGB, KPSS, GRU ir karinis 
pramoninis kompleksas. Jos siekia 
atkurti Rusijos imperiją ir komunistinį 
režimą visose buvusiose užgrobtose 
teritorijose ir įtakos šalyse. Veikia 
daug KGB sukurtų politinių organiza
cijų ir kitokių struktūrų. Visos jos 
turi Rusijos parlamentinių ir vyriau
sybinių institucijų paramą ir daro vis 
stipresnę įtaką Rusijos vidaus ir 
tarptautinei politikai. Per savo "pa
varų sistemas" Jos tiesiogiai paveikia 
iš Rusijos kontrolės besivaduojančių 
šalių vidaus politinių procesų raidą.

Rusijos imperinės Jėgos veikla 
Baltijos valstybių raidą įvairiais 
būdais: slapta įtakoja vidaus politinius 
procesus, trikdo ekonominius ir pre
kybos ryšius, blokuoja svarbių žaliavų 
importą ir atsiskaitymus už Lietuvos 
produkciją. Rusijos karinio pramoni
nio komplekso ir kompartijos Kontro
liuojamas kapitalas po neaiškių orga
nizacijų priedanga skverbiasi į gyvy
biškai svarbias Baltijos šalių ūkio 
šakas - geležinkelį, energetiką, uos
tus, naftos pramonę.

Dabartinė Rusijos strategija yra 
diferencijuotos integracijos strategi
ja. Rusija įgyvendina Ją tiesiogiai ir 
netiesiogiai, kurdama įvairinusias 
"bendras erdves" ir mėgindama pri
mesti atitinkamas dvišales sutartis 
įvairiose šiuo metu neišvengiamo ar 
galimo bendradarbiavimo srityse. Tad 
reikia daryti išvadą, kad priešinimasis 
Rusijos imperinių jėgų planams nepa
leisti Lietuvos iš "Rusijos glėbio" 
turėtų ilgam išlikti svarbiausiu Lietu
vos politikos tikslu.

Sėkmingai pasipriešinti bręstančiai 
grėsmei Lietuva galėtų - tik turėda- 
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ma visuomenės remiamą stiprią Šalies 
politinę vadovybę ir valstybės val
džią, kuri supranta pavojus ir yra 
pasiryžusi priešintis Rusijos politi
niam ir ekonominiam spaudimui. 
Lietuvai reikia turėti savo pinigus ir 
savarankišką finansų bei kredito 
sistemą, stabilumą krašto viduje, 
valstybės saugumą garantuojančias 
struktūras, efektyvią valstybės sienų 
kontrolę, minimalią, bet gerai pareng
tą kariuomenę. Reformai ir ekonomi
kai stabilteUotf būtiną Vakarų šalių 
pagalbą ;!galėšUiiė gauti tik tada, kai 
bus pasitikima Lietuvos valdžia ir jos 
politika.

Labai abejoju, ar dabartinė LDDP 
valdžia pakankamai suvoks visų šių 
uždavinių svarbą bei vienovę ir ar 
pajėgs sudaryti sąlygas valstybės 
atsparumui. LDDP juk nėra valstybi
ninkų partija. Jos interesų skalėje 
vyrauja "pragmatiški" dalykai.

Per palyginti trumpą laiką po 1990 
m. kovo 11 - osios buvo atkurtos visos 
valstybės institucijos, padėti teisės ir 
teisėtvarkos Sistemų pagrindai. Buvo 
atkurti pilietybės,Nuosavybės bei kiti 
demokratiniai valstybės institutai. 
Atkurta Lietuvos kariuomenė. Vėl 
atgaivinti valstybinio mąstymo prad 
menys, išaugo būrelis naujų valsty
bininkų. Parengta ir priimta nauja 
Lietuvos Konstitucija.

Reikšmingų rezultatų buvo pasiek
ta nepriklausomos Lietuvos principin
goje ir nuoseklioje užsienio politikoje. 
Lietuva pasiekė, kad Rusija pirmoji 
tarptautine sutartimi pripažintų Lie
tuvos nepriklausomybę ir Įvykdytos 
okupacijos bei aneksijos faktą. Lietu
va pasiekė, kad Rusija tarptautine 
sutartimi įsipareigotų išvesti visą 
okupacinę kariuomenę iki šių metų 
rugpjūčio 31 dienos. Lietuva pelnė 
tarptautinį pripažinimą ir tapo Jung
tinių Tautų nare, užmezgė diplomati
nius santykius su dešimtimis valsty
bių. Ji tapo Helsinkio Konferencijos 
nare, Šiaurės Atlanto Oraganizacijos 
asocijuota nare, Tarptautinio valiutos 
fondo, Pasaulio banKo, Europos re
konstrukcijos ir plėtojimo banko nare. 
Lietuva sudarė investicijų apsaugos 
sutartis su JAV, VFR, Prancūzija ir 
kitomis valstybėmis, prekybos susita
rimus su Europos Bendrija, JAV, 
Skandinavijos šalimis ir t.t.

Valstybės pamatai pasaulyje jau 
yra padėti. Ar galime būti tikri, kaa 
ant jų toliaU bus statoma valstybe 
Vakarų demokratijų pavyzdžiu? Ko
kia įvykusių Lietuvoje politinių pasi
keitimų esmė? Ar ištiktųjų tiktai 
opozicija pasikeitė vietomis su pozi
cija, ar atsitiko svarbesnis posūkis jos 
gyvenime?

Rinkimus laimėjusi LDDP labai 
stengėsi įtikinti visuomenę, kad "mes 
- tai ne mes, mes - visiškai kiti", tarsi 
revanšą rinkimuose butų pasiekusi ne 
ta pati politinė grupuotė, pakeitusi 
pavadinimą ir programą. Gal tokiu 
būdu LKP iš tikrųjų staiga "išnyko", 
Lietuvai palikusi tik savo veiklos 
pėdsakus? Iš kur staiga atsirado tokia 
stipri, su‘'demokratijos patirtimi ir 
kraštd:W6ymo kompetencija partija?

ir 6'13'vusieji kompartijos nariai, 
kurie nusprendė su ta partija daugiau 
niekada neturėti nieko bendra, ir 
likusieji kitaip pasivadinusioje parti
joje tarsi vienodai yra atsisakę 
komunistinės pasaulėžiūros.

Šiaipjau pasaulėžiūros ir politinių 
pažiūrų pasikeitimas būtų individua
laus žmogaus išgyvenimas. Tik visų 
šalių komunistų partijos, nepaleisda- 
mos savęs ir išsaugodamos savo 
struktūras, dabar kolektyviai "keičia"

pasaulėžiūrą, politines pažiūras ir , 
'partijos pavadinimus. Taip kuriamas J 
mitas, kaa komunistinės struktūras j 
tampa "naujomis demokratinėmis" j 
partijomis be steigimosi proceso, kad ; 
komunistinės pasaulėžiūros atsisaky- ; 
mo deklaravimas paverčia komunisti- • 
nes struktūras demokratinėmis parti- : 
jomis. S

Sakydamas, kad LDDP atsisakė ; 
savo pasaulėžiūros, turiu omenyje tik • 
tai, kad ;ji pakeitė savo ideologinius j 
programinius lozungus. Tačiau iš : 
tikrųjų ji neatsisakė materializmo ir ; 
marksistinio ekonominio determiniz- • 
mo. Todėl LDDP lyderiai nuolat j 
pabrėžia esą pragmatikai ir realistai. S 
Rūpinimasis valdžios "piramidės" iš- : 
saugojimu reiškia, kad "demokratinio ; 
centralizmo" principo irgi neatsisa- • 
kyta. LDŪP negali atsisakyti ir J 
gėrybių dalinimo iš savo rankų, nes : 
nuskurdinti ir hųoJų malonės prikiau- ; 
santys'žtfdnės"gamybos sraigte- *! 
liai" - ir yra tokios valdžios socialinė ; 
bazė, kurią, vykdant populistinę • 
politiką, reikia išsaugoti.

LDDP neturi naujų kūrimosi pa- : 
grindų, ji nesuvedė sąskaitų su savo ; 
praeitimi. Jos šaknys yra praeityje. Ji • 
rūpestingai saugo anksčiau sukurtas j 
savo struktūras. Saugodama savo I 
faktiškai - nebūtinai tik formalias - ; 
struktūras, ' taip pat jos įtakoje • 
esančias kitas senąsias struktūras. Ji ! 
bus suinteresuota vengti struktūrinių : 
reformų, netgi administracinės krašto • 
reformos. j

Neokomunistinės partijos išlieka ; 
kuo buvo '- specif Ulėmis valdymo • 
struktūromis. Jų valdymo kompeten- j 
cija yra tik centralizuoto biurokrati- ! 
ruo administravimo kompetencija. : 
Darau prielaidą, kad, be siekio • 
išlaikyti ar atgauti prarastą valdžią ir j 
socialinį statusą visuomenėje, šias : 
struktūras vienija dar siekis išvengti : 
atsakomybės už praeitį ir baimė, kad ; 
"savieji" nedovanos pasitraukimo. • 
Žmonės, kurie liko LDDP gretose, 
turėjo laiko ir iš tikrųjų privalėjo 
rimtai asmeniškai apsispręsti. Matyt, 
minėti pragmatiškai stiprus motyvai ir 
skatina tuos žmones veikti kaip 
alpinistus, surištus viena virve.

Tikiu, kad daugelis LDDP narių dar 
ir dabar galėtų padaryti gerą darbą 
Lietuvai - ryžtis nugalėti baimę ir 
nutraukti ryšius su šia nuo savo 
praeities nelaisva partija - nepartija, 
tapti laisvais ir nepriklausomais 
Lietuvos piliečiais.

Tai kas buvo pasakyta apie LDDP - 
pasakyta apie struktūrą, o ne apie 
atskirus žmones, kurie tebėra LDDP 
nariais. Neturiu nei minties, nei teisės 
smerkti jokio žmogaus, iksu jau sakęs 
ir rašęs, kad tik sau esu teisėjas. 
Laikau kiekvieną žmogų vienodai 
pašauktą prasmingam gyvenimui ir 
turintį įgimtą gėrio siekį, tačiau 
struktūra trukdo jį realizuoti.

Visos nedemokratinės kilmės struk
tūros pavergia žmogaus sielą ir valią, 
pastūmėja veikti prieš sąžinės reika
lavimus. Aš tikiu, kad dar daug 
paklydusių ar prasižengusių žmonių 
nuoširdžiai norėtų gerais darbais 
išpirkti praeities kaltes, tik baimė ir 
valios stoka kliudo nutraukti senus 
ryšius ir įsipareigojimus. Reikėtų 
skatinti kiekvieną, nuoširdžiai norintį 
išsilaisvinti. Sunku numatyti. visas 
konkrečias valdžios pasikeitimo pa
sekmes Lįetuvai. Tačiau kai kurios 
tendencįjpą aiškėja.

1 rakime ękpnpmiką. Lietuvos - kaip, 
beje, ir kitų iš komunistinio režimo 
besivaduojančių šalių - ekonomikos 
rodikliai dabar labai prasti: dviženklė 
infliacija,; tik dirbtinai atidėliojamas 
nedarbas, mažėjantis nacionalinis 
produktas. (Tęsinys sek. numeryje)

Ji" Dienovidis",1993.02.19)

TRUMPAI
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Prezidentų Bill Clinton Ir Boris 

Jelcino susitikimas Vankuveryje, Ka
nadoje, praėjo pakilioje nuotaikoje. 
Jungtinės Amerikos Valstijos B. 
Jelcinui pažadėjo nedelsiant suteikti 
arti dviejų bilijonų dolerių dydžio 
visokeriopos pagalbos. JAV numato 
Maskvoje atidaryti specialų biurą, 
kuris rūpintųsi, kad pagalba būtų 
tinkamai panaudojama.

»
Armėnijos karinės pajėgos užėmė 

strateginį Kelbadžaro miestą vakarų 
Azerbaidžane, grasindamos prasiskin
ti antrą koridorių į Kalnų Karąbacho 
sritį ir apsupti stambias azerbaidža
niečių karines pajėgas.

Paremdama Azerbaidžaną, Turkija 
pradėjo blokuoti Armėnijos pasienį, 
sustabdydama maisto pristatymą į 
Armėniją iš Vakarų. Turkų aviacija 
taip pat demontratyvial skraido 
Armėnijos pasienyje. 1

Armėnijos .vyriausybė aiškina, jog 
Kelbadžarą paėmė savarankiškos 
Kalnų Karabacho karinės pajėgos; 
reaguodamos į Azerbaidžano puolimus 
Lachin koridoriaus srityje.

»
Rusų kariniai lėktuvai, remdami 

abchazų sukilėlius, balandžio 1 dieną 
bombardavo gruzinų karines pozicijas 
netoli Suchumo. Gruzinų artilerija 
reagavo į puolimą, apšaudydama rusų 
karinius įrengimus.

♦
Jungtinių Tautų atstovas Kambodi- 

joje Jasuši Akaši pasmerkė komunistų 
lyderį Khleu Samphan už bandymą 
grasinimais sustabdyti gegužės men. 
parlamentinius rinkimus bei vis daž
nėjančius teroristinius veiksmus. Ko

m.

APIE NAUJĄ MIN. 
PIRMININKĄ

Adolfas Šleževičius gimė 1948 
vasario 2 d. Šiaulių rajono Miršiškės 
kaime. r;

Naujasis ministras pirmininkas Adol
fas Šleževičius.

Baigęs vidurinę mokyklą, pradėjo 
dirbti Šiaulių televizorių gamykloje 
radijo aparatūros montuotoju ir mo
kėsi Kauno politechnikos instituto 
Šiaulių vakarinio skyriaus Mechanikos 
fakultete, vėliau - stacionare, 1971 
metais įgijo inžinieriaus mechaniko 
specialybę ir pradėjo dirbti Kauno 
maisto pramonės technikume dėstyto
ju.

1971 - 1977 metais - Kauno pieno 
kombinato vyresnysis inžinierius kon
struktorius, vyriausias mechanikas, 
vyriausias inžinierius; 1977 - 1981 
metais mėsos ir pieno pramonės 
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vo mėnesį Kambodijoje per atskirus 25 
užpuolimus Khmer Rouge užmušė virš 
šimto žmonių. ’

♦
Naujai paskirtas Prancūzijos minis

tras pirmininkas Eduard Balladur 
(respublikonas - gaulistas) savo 
kabinetą sudarė iš rinkimus laimėjusių 
dviejų dešiniųjų partijų (respubliko
nų ir demokratinės unijos) narių. 
Stipriausias parlamente respublikonų 
partijos lyderis Jacques Chirac į 
ministrų kabinetą neįėjo, numatyda
mas eventualiai kandidatuoti į prezi
dento postą prieš dabartinį Prancūzi
jos prezidentą Francois Mlterrand.

»‘
Jungtinių Tautų sunkvežimiai 

dviem konvojais išgabeno keliolika 
šimtų Bosnijos; musulmonu civilių iš 
serbų apsupto Srebrenicos miesto į 
saugesnį Tuzlos centrą. į sunkveži
mius pabėgėliai veržėsi paniškai ir 
spūstyje buvo uždusinta keletas 
žmonių, jų tarpe pora yąityų.

Tolimesnė evakuacija sustabdyta, 
Bosnijos musulmonams nenorint padė
ti serbų "etninio valymo" akcijai, o 
serbams nepraleidžiant Jungtinių 
Tautų sunkvežimių su maisto produk
tais i Srebrehicą. Prieš Ją pradėta 
nauja serbų ofenzyva, tuo pažei
džiant paliaubas.

* •: •5 '
Jungtinių Tautų Saugumo Taryba 

NATO karinei aviacijai suteikė leidi
mą pašauti visus virš Bosnijos nelega
liai skrendančius lėktuvus. Serbų 
lėktuvai nuolat pažeidžia Jungtinių 
Tautų paskelbtą "draudžiamą zoną". 
Tačiau Saugumo Taryba neleidžia 
bombarduoti aerodromų, iš kurių 
pasikelia šie lėktuvai.

*
Bosnijos serbų "parlamentas" at

metė Jungtinių Tautų pasiūlyta kom
promisinį Taikos planą, kurį Jau yra 
parėmę kroatai, sąlyginai ir Bosnijos 
musulmonai. '

ministro pavaduotojas; 1981 - 1983 
metais Liaudies ūkio akademijos prie 
LTSR Ministrų Tarybos klausytojas 
(neakivaizdiniu būdu mokėsi sąjungi
niame ekonomikos finansų institute).

1983 - 1989 m. - LKP CK 
agropramoninio komplekso skyriaus 
vedėjo pavaduotojas; 1989 - 1990 m. - 
pieno pramonės gamybos "Pienocen
tras" pirmininkas; 1990 - 1991 m. - 
žemės ūkio ministro pirmasis pava
duotojas; nuo 1991 metų - Lietuvos - 
Norvegijos bendros įmonės C.-Olsen- 
Baltic prezidentas.

1982 metais parašė ir apgynė 
ekonomikos mokslų kandidato diser
taciją, docentas. Parašė dvi mokslines 
monografijas ir 50 straipsnių agrari
nės ekonomiKostematika. 1992 metais 
stažavosi JAV Ajovos universitete. 
Nuo 1992 metų - Lietuvos pienininkų 
asociacijos prezidentas.

Lietuvos demokratinės darbo parti
jos narys nuo jos susikūrimo - 1990 
metų gruodžio mėnesio. 1993 m. 
vasario 24 dieną sustabdė savo veiklą 
LDDP.

Žmona Birutė baigusi Kauno poli
technikos instituto Mechanikos fakul
tetą. Šiuo metu namų šeimininkė. Turi 
dvi dukras; 21 metų Kristiną ir 8 metų 
Aistę.

AEROUOSTAS RUOŠIA
SI PRIIMTI KELEIVIUS

Paskutiniai darbai atliekami nauja
me Vilniaus tarptautinio aerouosto 
pastate. Kovo 31 dieną numatytos Jo 
atidarymo iškilmės. Su naujuoju pa
statu, Vilniaus tarptautinio aerouosto 
problemomis ir perspektyvomis supa-
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BENDRUOMENES darbu baruose
GAMTOJE SU MELBOURNO ŠOKĖJAIS

Maroondah užtvankos apylinkės 
dažnai traukia melbourniškius pra
leisti kokį pusdienį apsuptiems gamtos 
grožio, dar labiau padailinto žmogaus 

vadovauja Dalia Antanaitienė, o štai 
"Malūnėlis" "priklauso" V. Mockutei, 
į Sydnėjų, Australijos lietuvių dienas, 
Dalia nusivežė virš 80 šokėjų! 

mokytis Karališkojo Melbourne tech
nologijos instituto meno mokykloje. Ją 
baigė ji labai gerai, instituto suruoštos 
meno parodos skulptūros skyriuje ji 
laimėjo pirmąją vietą už skulptūrinę 
instaliaciją "Sausio 13 - oji”. Už tą 

savo vaikais, čia pamatysi ir mokslei
vius, ir studentus, ir "senių" su 
profesijomis. Stebina tai, kad jų tarpe 
šoka netgi airis ir kinietis, jau 
nekalbant apie šokėjus iš mišrių 
lietuvių šeimų.

Besėdint ir stebint repetuojančius 
šokėjus, nejunti ir artrito skausmų, ir t
slegiančios metų naštos, tiktai vėl

MELBOURNO TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠOKĖJAI GAMTOJE..

rankomis. O jei dar oras giedras 
pasitaiko, ir dangus buna žydras, saulė 
ne per kaitri, šis parkas panašus j tikrą 
rojaus kampelį. Pasipuošęs jis gracin
gais topoliais, dangų remiančiomis 
tujomis, raminančio žalumo veja. Toks 
tas parkas atrodė ir mums, tą dieną 
susirinkusiems pabuvoti kartu su 
keturiomis Melbourne lietuvių tauti
nių šokių grupėmis - "Gintaru", 
“Malūnėliu", "Šokdava" ir "Gintarė 
iiais". Trims iš šių keturių grupių

Yra žmonių, kurie kitiems nepap
rastai daug duoda, tačiau patiems 
jiems visa tai atrodo vieni niekai. Prie 
šių žmonių priklauso ir musų Dalia. 
Joje sukaupta tiek daug talentų, 
energijos, ir ji su meile dalina juos 
kitiems. Pati augina nemažą šeimą, 
bet jau visą eilę metų visada atranda 
laikb ir tautiniams šokiams vadovauti, 
ir scenoje neretai pasirodo, ir dar 
studijuoja. Be galo mylėdama meną, 
Dalia prieš ketverius metus pradėjo 

patį kūrinį Dalia buvo taip pat 
premijuota ir Lietuvių dienų Sydnėju- 
je meno parodoje, o prieš dvejus metus 
ir Melbourne už " Čiurlionio fragmen
tus".

Taigi visai nenuostabu, kad ir 
Dalios vadovaujamuose tautiniuose 
šokiuose jaučiasi meniška jos ranka. 
Šokėjuose jauti Dalios įdiegtą meilę 
šokiui, entuziazmą ir discipliną. 
Šokėjų amžius tarp trijų ir... penkias
dešimt metų. Čia šoka tėvai kartu su 

nori būti jaunas, jungtis kartu. Tai 
galų gale neištvėrę ir padarėme...

Ačiū Daliai ir jos šokėjams už tą 
labai neeiliniai praleistą popietę 
gamtoje, už Rimo "karštus šunis", ir... 
iki pasimatymo sekantį kartą, jeigu- 
būsime pakviesti.

V. Vaitiekūnienė

„NERINGA“ PREMJERO KONCERTE
1993 m. kovo 25 dieną neringiečiai 

su draugais rinkosi į Sydnėjaus 
Townhall geležinkelio stotį. Iš ten 
visu būriu su klubo pirmininku P. 
Sakalausku ir jo vadove žmona Marija 
keliavome į Sydnėjaus Entertainment 
centrą.

Ten jau buvo suvažiavus daugybė 
autobusų. Iš kiekvieno jų lipo 
baltaplaukiai ir baltaplaukės, tokie 
patys, kaip ir mes. Visi šventiškai 
pasipuošę, o veiduose šypsena jauna, 
ir kodėl nesišypsoti? Kodėl nesi
džiaugti? Juk ne kiekvienam teko 
proga patekti į tokį šaunų koncertą, ir 
dar' veltui, račiau negana būti 
pensininku ar pensininke, būtina dar 
įstoti į "Neringos" klubą. Bilietus mes 
gavome Prano ir Marijos Sakalauskų 
dėka. 1992 metais Sydnėjaus lietuvių 
pensininkų klubas "Neringa" buvo 
inkorporuotas į etninių grupių eiles ir 
pripažintas oficialia pensininkų orga
nizacija. Dabar ir mes turime progą 
naudotis visomis valdžios skiriamomis 
privilegijomis.

Buvome maloniai sutikti, įleisti į 
salę ir susodinti nurodytose vietose. 
Maloniam mūsų visų nustebimui 
buvome pasodinti labai gerose vieto
se, o salė juk didžiulė - net 16.000 
kėdžių ir visos jos užimtos.

Musų valstijos premjero gala kon
certą vedė visiems gerai žinomas Alan 
Jones. Programą atliko "Brent Street 
Kids" šokėjai, kvartetas "The Har
bourside Four", dainininkė Suzanne 
"Mūsų Pastogė" Nr.15 1993.04.12 

Clachair, garsusis tenoras Barry 
Crocker, "Rikki Organ", "The Le
aping Loonies" akrobatai, gitaristas ir 
dainininkas Jorge Campano su savo 
grupe, "Johnny Holmes" iš devintojo 
televizijos kanalo " Ray Martin Show", 
savo įdomiais ir jumoristiniais pasako
jimais prajuokinęs žiūrovus iki ašarų, 
dainininke Liz Taylor. Koncerto 
pabaigoje visi programos daiyvai 
susirinko scenon ir dainuodami užbai
gė šį nuotabų gala koncertą.

Kaip visiems gražiems dalykams 
ateina pabaiga, taip baigėsi ir šis 
nuostabus koncertas. Nuotaika visų 
pakili, laiko turime ir namo skirstytis 
jokiu budu dar nesinorėjo. Oras 
puikus, taigi visi kartu pasivaikštinė- 
jome po patį gražiausią Australijos 
miestą - Sydnėjų!

Neringiečiai laimingi, turėdami tokį 
puikų, energingą ir veiklų, visa 
širdimi savo darbui atsidavusį klubo 
pirmininką Praną Sakalauską. Jis 
mums neleidžia pasenti, suranda vis 
įdomesnių ir naujų pramogų.

Ta proga kviečiame visus pensinio 
amžiaus tautiečius ir tautietes stoti 
nariais į musų "Neringos” klubą. Per 
likusią gyvenimo dalį keliautume visi 
kartu su meile širdyje artimui ir 
linksma lietuviška daina lupose.

J. MušČinskienė

IŠVYKO Į LIETUVĄ

Corrimal pajūryje, Wollongongo 
apylinkėje, gyvenusios Bronė Gailiu- 

psl.4 ..... — 

mene su dukra Sigita 1993 metų kovo 
18 dieną apleido Australiją. Jos 
nuolatiniam gyvenimui persikėlė atgal 
į Lietuvą ir gyvens Bronės Gailiūnie- 
nės gimtinėje - Ventos miestelyje.

Jurgis Reisgys

PERTHE
NEPRIKLAUSOMYBES 

ATKŪRIMO MINĖJIMAS
Pertno apylinkės valdyba Vasario 

16 - sios minėjimą suruošė kovo 7 
dieną. Pamaldų metu • kun. dr. A. 
Savickis kalbėjo, kad šiandien mes 
minime dvi lietuviams svarbias sukak
tis - šv. Kazimierą ir nepriklausomy
bės atkūrimo sukaktį. Kunigas taip 
pat priminė įvykius, susijusius su 
nepriklausomybės atkūrimu - didžiu
les minias, reikalaujančias laisvės 
Lietuvai, Baltijos kelią nuo Vilniaus 
iki Talino, ekonominę blokadą, žuvu
sius už Lietuvos laisvę. Lietuvą ir 
Sovietų Sąjungą lygino su Dovydu ir 
Galijotu.

Po pamaldų lietuvių salėje vyko 
suneštiniai pietūs. Apylinkės valdybos 
pirmininkas kun. A. Savickis padėkojo 
visiems, susirinkusiems į šios dienos 
minėjimą, nepamiršdamas priminti, jog 
šiandien visi esame susirinkę atšvęsti 
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 
trečiąsias metines. Buvo taip pat 
uždegta žvakė, prisiminimui tų laužų, 
kur degė visose trijose Baltijos 
valstybėse demonstracijų už laisvę 
metu. Visi buvo pakviesti atsistoti ir 
susiėmus už rankų sugiedoti giesmę 
"Lietuva brangi".

Po to pirmininkas pakvietė pasida
linti kelionių įspūdžiais, neseniai grį
žusius iš užsienio.

EKSKURSIJA IŠ MELBOURNO
Kovo 17 dieną į Perthą atvyko 

ekskursija iš Melbourne. Atvyko 
penkiolika lietuvių pensininkų. Dvi 
dienas svečiai lankė mūsų įžymesnes 
vietas, apžiurėjo miestą.

Savaitgalyje kun. A. Savickis išnuo
mojo autobusą ir atvežė mielus 
svečius į bendrą pikniką, o po to 
parodė Fremantle miestą, garsiuosius 
buriuotojų klubus. Sekmadienį svečiai 
dalyvavo lietuviškose pamaldose, vėl 
buvo vežami parodyti įdomesnes 
vietas, bandė laimę casino. O pirma
dienį po pietų vėl kunigas nuvežė 
svečius į privatų zoologijos sodą, 
Darling kalnus, kitas vietas, vakare 
svečiai išvyko atgal į Melbourną.

VESTUVES

Kovo 21 dieną V. i^^^rglįmaičių 
dukra Gaila ištekėjo ųž T^ljavis. 
Vestuvines apeigas bažnyčioje -atliko 
kun. dr. A. Savickis.

Seniau Gaila ilgą laiką šoko 
lietuviškus tautinius šokius, su "Šatri
jos" šokių grupe dalyvavo Lietuvių 
dienose ir kituose šios grupės pasiro
dymuose. Dabartinėje Apylinkės val
dyboje Gaila eina iždininkės pareigas.

Jauniesiems linkime laimingo ir 
darnaus gyvenimo, daug šviesių gyve
nimo dienų.

("Žinutės")
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LIETUVA IŠ TOLI IR ARTI
Dr. A. Mauragis

TAUTOS KANČIŲ 
ŠVENTOVĖ

TenKa SKaityti LaiKraščiuose ir 
girdėti žmonių pasikalbėjimuose, Kad 
reikėtų atžymėti penkiasdešimt oku
pacijos metų, kuriuos gavo iškentėti 
lietuvių tauta. Per tą laiką visą 
iškentėtą vergiją tiktų pažymėti 
kokiu nors monumentu, galėtų tai būti 
bažnyčia,' kaip šventovė, arba koks 
nors paminklas didelėje ir gražioje 
Vilniaus aikštėje ar kitur.

Iš tiesų tai graži ir kilni idėja. 
Tačiau geriau apsidairykime ir pama
tysime, jog tokią šventovę jau turime, 
ją pastatė persekiojama ir terorizuo
jama tauta ne kaip paminklą, bet kaip 
savo kančios šauksmą. Šauksmą, kuris 
ne šiaip sau dykumoje tuščiai aidėtų, 
bet tautų sąžinę prikeltų. Ir prikėlė - 
Lietuva tapo laisva ir laminga. Tik tai 
ne visi mes njatome, kadangi Babelio 
bokšto griuvėsiai dar daug tautų 
tebeslegia, ne visi pavojai yra išnykę.

Musų tautos kančių paminklas 
neabejotinai yra Kryžių kalnas, kuris 
reikalingas visos tautos rūpesčio ir 
globos. Negerai butų, jei dominuotų 
kurt nors viena konfesija, negerai 
butų, jei vien tik Šiaulių miestas juo 
rūpintųsi ir administruotų. Reikėtų 
pasirūpinti, kad visa tauta, neišski
riant ir žydų, galėtų, jei norėtų, rasti 
savo kampelį, su viena sąiyga, kaa 
neišsiskirtų iš visos gana vargingos ir 
pamaldžios to kalno nuotaikos ir 
stiliaus. Šitoji šventovė nėra viena iš 
tų, kurioje prabanga, liuksusas ir 
turtas dominuotų. Čia jaučiama 
dvasia, nuolankumas, pagalbos šauks
mas jr padėkos ašaros. Taigi Kryžių 
kalno esmė ir prasmė turėtų būti 
išsaugota, ji turėtų pasilikti tautos 
kančių ir Dievo Tėvo palaimos 
simboliu. Visi mes esame vieno Dievo 
Tėvo vaikai ir visi galime tilpti 
vienoje šventovėje, kaip vienos šeimos 
broliai, visi kartu kentėję.

Šiuo metu Kryžių kalnas tikrai 
atrodo įspūdingai, tačiau tuo pačiu ir 
gana varganai. Vargas, žinoma, jo 
nežemina, jis toks ir liks. Tačiau 
aplinka tikrai galėtų būti geresnė. Ar 
nereikėtų apsodinti mišku, gal gra
žiausiai čia tiktų ąžuolynas su takais 
ir suolais pailsėti, vaikams galėtų būti 
įrengtos žaidimų aikštelės, parką 
galima butų išpuošti statulomis, 
koplytėlėmis. Kaip tai būtų gražu ir 
prasminga. Galėtume jausti, jog visi 
esame šventovėje, tautos kančios 
metu pastatytoje. Tai butų taip pat 
pirmoji musų tautos eukumenine 
šventovė, visiems lygiai brangi ir 
šventa.

Be abejo, gal atsiras ir prieštarau
jančių tokiai šventovei. Dauguma 
krikščionių tiki, kad Dievas gyvena 
bažnyčioje, todėl ir kančios šventove 
turėtų būti bažnyčia. Žinoma, argu
mentas svarus, jei tai tikrai butų 
tiesa. Tačiau verta prisiminti apaštalo 
Pauliaus5žodžius, pasakytus Aeropa- 
ge: *'Dievasjąasaulio ir visko, kas 
jame ^ra/ Kūrėjas, būdamas dangaus ir 
žemės valdovu, gyvena ne rankų 
darbo šventyklose ir nėra žmonių 
rankomis aptarnaujamas, tarsi Jam ko 
nors trūktų. Jis gi pats visiems duoda 
gyvybę, alsavimą ir visą kitą, iš vienos 
šaknies Jis išvedė visą žmonių giminę, 
kuri gyvena visoje žemėje. Tai Jis 
nustatė aprėžtus laikus ir apsigyveni
mo ribas, kad žmonės ieškotų Dievo ir 
tarytum apgraibomis jį atrastų, nes jis 
visiškai netoli nuo kiekvieno iš mūsų.

Juk mes Jame gyvename, judame ir 
esame" (Apd 17, 24-28).

Tą pačią Dievo ir šventyklos 
sampratą randame ir Senajame įsta
tyme. Kai žydų karalius Dovydas 
norėjo pastatyti šventyklą Jokūbo 
(Izraelio) namams, jis prašė Dievo 
nurodymų, kokia toji šventykla turėtų 
būti. Tada pranašas Izaijas štai 
tokiais žodžiais jam atsakė: "Dangus 
- mano sostas, o žemė - pakojis po 
mano kojų. Kokius namus jūs norite 
man pastatyti? - klausia Viešpats, - 
ar kokia mąno poilsio vieta? Argi ne 
mano rankomis visa tai padaryta?" 
(Apd 7,49 - 50. Žr. Izaijo 66,1-2).

Iš tų Šventraščių matome, kad 
Dievas nėra reikalingas brangių 
bažnyčių - šventyklų, nes Dievo 
šventykla po atviru dangumi. Dievas 
yra mumyse, taigi ir šventykla privalo 
būti tenai. Šventyklos, aukos ir 
patarnavimai yra pagoniškų religijų 
išmislas. Kristus nestatė nei bažny
čių, nei jis tenai meldėsi su savo 
mokiniais, nei jis savo mokinius 
kunigais patepė. Visi šitie dalykai 
buvo sugalvoti IV amžiuje po Kris
taus. Gilinantis į bažftytinę kultūrą, 
kurią krikščionybė sukurė, ir kurią 
mes, krikščionys, iki šiol puoselėjame, 
tenka sustoti ir pagalvoti, ar geru 
keliu einame, ar nenuklydome nuo 
Kristaus mokslo? Aš čia pacitavau 
porą šventraščių citatų, iš kurių 

KRYŽIŲ KALNAS PRIE ŠIAULIŲ.

matome, jog klystame visas savo viltis 
ir veikią sukoncentravę į bažnyčių 
statymą ir jų aptarnavimą, tarsi 
Dievas tik ten ir gyventų.

Dabar pažvelkime, ką Kristus sako 
apie tų bažnyčių tarnautojus. Kristus 
gerai pažinojo sinagogų tarnautojus: 
fariziejus ir Rašto žinovus, "rabi" 
vadinamus. Jis savo mokinius perspėjo 
štai tokiais žodžiais: "Nesielkite, kaip 
jie ^elgiasi, nes jie kalba, bet nedaro. 
Jie riša sunkias, nepakeliamas naštas 
ir krauna žmonėms ant pečių, o patys 
nenori jų nė pirštu pajudinti. Jie viską 
daro, kad būtų žmonių matomi. Jie 
pasiplatina ir pasididina apsiaustų 
spurgus. Jie mėgsta pirmąsias vietas 
pokyliuose bei pirmąsias kėdes sina
gogose, mėgsta sveikinimus turgaus 
aikštėse ir trokšta, kad žmonės 
vadintų juos "rabi". Ir toliau Kristus 
įspėja savo mokinius busimus apašta
lus štai tokiais žodžiais: "O jus 
nesi vadinkite "rabi", nes turite vie
nintelį Mokytoją, o jus visi esate 
broliai. Ir nė vieno savo tarpe 
nevadinkite tėvu, nes turite vienintelį 
Tėvą danguje. Taip pat nesivadinkite 
mokytojais, nes jūsų vienintelis Moky
tojas yra Kristus" (Mt. 23,3-10).

Šie aiškus, pamokantys ir perspė-
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alb krašto valdyba |
LR PREZIDENTO SVEIKINIMAS •

Kovo 11 -> sios proga ALB Krašto valdyba gavo iš Lietuvos !
Respublikos Prezidento Algirdo Brazausko sekančio turinio ; 
sveikininią: ;

Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo diena - Kovo vienuoliktoji • 
mus visus suvienijo i

didžiam tikslui - laisvos valstybės atkūrimui, ;
piliečių santarvei. ;

Tikiu, jog mes visi būsime verti tautos valios, j
išreikštos Kovo vienuoliktosios aktu, :

amžinų idealų ir siekių. •
Linkiu ryžto ir susitelkimo •

mūsų bendrame darbe Lietuvos ir jos žmonių labui. !

Algirdas Brazauskas j
Lietuvos Respublikos Prezidentas I

PADĖKA
"Musų Pastogei" per ALB Krašto 

valdybą aukojo:
100 dolerių - Adelaidės lietuvių 
moterų katalikių draugija;
500 dolerių - ponas X;
200 dolerių - Geelongo lietuvių 
sąjunga;
500 dolerių - Socialinės globos 
moterų draugija Melbourne;V' 

jantys Kristaus žodžiai reikalingi 
interpretacijos. Ką Kristus norėjo

šiais žodžiais pasakyti? Visų pirma jis 
pasakė, kad Kristus yra mokytojas, ir 
kad jokio kito mokytojo nėra. Vadina
si, Bažnyčia negali būti mokytoja, o 
tik Kristaus įvykio ir jo apsireiškimo 
skelbėja. Kristus nėra nei filosofas, 
nei teologas, nei rabinas - kunigas, nei 

išganytojas, Kristaus apreikštas Dievas 
Tėvas yra visos žmonijos Tėvas, visus 
mylintis ir niekada jų nėra prakeikęs 
ar pasmerkęs amžinai ugniai. Kristus 
visai žmonijai sako: "Bukite tobuli, 
kaip jūsų dangiškasis Tėvas yra 
•tobulas" (Mt 5,48). Taigi krikščionybė 
eina netikru keliu. Jie tebeeina Mozės 
keliu ir jos kunigija eina "rabi" 
pėdomis.

Kelis žodžius dar norėčiau pasakyti 
apie Kryžių ‘kainą. Kryžių kainas yra 
unikalus reiškinys visame pasaulyje, 
jau išgarsėjęs ne tik pačioje lietuvių 
tautoje, jo garsas yra plačiai pasklidęs 
visame pasaulyje. Visi juo stebisi, jį 
lanko - tai stebuklas be stebuklų, 
tautos kančios dvasios sukurtas, todėl 
stebuklų ir nelaukime. Nemokame 
kitaip melstis, kaip tik prašydavai iš 
Dievo sau naudos, Kryžiaus kaino 
malda išreikškime Dievui Tėvui meilę, 
atmindami savo brolių kančias ir 
skriaudas, o jų mes turime daug.

400 dolerių - Viktorijos valstijos 
lietuvių pensininkų sąjunga;
3000 dolerių - Australijos lietuvių 
fondas.

Dėkojame visiems aukojusiems ir 
kviečiame kitas lietuvių organizacijas 
bei visus lietuvius paremti musų 
bendruomenės savaitrašti "Musų Pa
stogę . alb Krašto vaidyba

Remkime juos materialiai ir moraliai, 
savo darbais ir aukomis. Dievą ir 
artimą mylėkime darbais, o ne tuščiais 
žodžiais, kurie veda į veidmainystę, 
savimeilę ir nusivylimą. Kryžių kalnas 
yra Dievo meilės ir Kristaus kančios 
simbolis, specialiai mūsų tautai skir
tas, nepamirškime, kad esame pasku
tinieji Europos pagonys - 200 metų 
buvome krikštijami, gąsdinami ir 
kankinami. Galėtume rausti iŠ gėdos, 
kad krikščionybė taip žiauriai pasiel
gė su musų bočiais, tačiau tas mums 
nieko nepadėtų. Šiandien mums reikė
tų rasti kitą kelią į krikščionybę, ir 
negalime apkaltinti Bažnyčios, kad ji 
tokio kelio neieškotų. Sunku pataisyti 
istorines klaidas, bet su gera valia 
viskas įmanoma, tik mirusių prikelti 
ne. Tegul tai nebūna kliūtimi mūsų 
ateities darbuose.

LIETUVOJE
"The Australian" kovo 24 dieną 

praneša iš Niujorko, kad kompanija 
"Philip Morris" sutiko pirkti kontrolinį 
paketą Lietuvos tabako bendrovės 
akcijų. Kad butų galima pradėti 
tabako gaminių gamybą Lietuvoje, 
kompanija numato investuoti bendro
vėje 56 milijonus australiškų dolerių. 
Lietuvoje amerikiečiai ruošiasi ga
minti "Marlboro" ir kitų pavadinimų 
cigaretes.

*****
Vilniaus laikraštis "Vakarinės nau

jienos" kovo 16 dieną informuoja, kad 
Vilniuje įsikūrė jaunųjų sionistų 
sąjunga. Ši organizacija buvo įkurta 
Rygoje dar 1923 metais. Pagrindinis 
jos uždavinys buvo - pasiruošimas 
sukurti repatriacijos į. Izraelį kovinį 
savigynos būrį. 1928 metais toks 
skyrius įsikūrė ir Kaune. Šiuo metu 
sąjungos nario bilietus turi 38 žmonės. 
Pagrindiniai organizacijos uždaviniai 
dabar yra - kultūros, sporto veikla. 
Būtinybės kurti kovos būrius Lietuvo
je nėra. Sąjunga vadinasi "Beitar", jos 
atstovai dalyvauja sugriautų po Irako 
karo Izraelio miestų atstatyme, 
pikętuose prie Sirijos ir Irako ambasa
dų Maskvoje, jie siekia moralinio ir 
dvasinio tobulumo.
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^SPORTAS
„LIETUVA“ ARTĖJA PRIE LIETUVOS

Pagal gautas pasKUtines žinias iš 
jachtos " Lietuva”, jaciia jau panko šv. 
Elenos salą Ir po septynių ramaus 
plaukimo dienų įplaukė i Dangaus 
Žengimo salos įlanką Ciarens, Geor
getown miestelį. Miestelis priklauso 
anglams, tačiau dalis jos yra išnuomo
ta Amerikos karinėms pajėgoms. Čia 
yra radiolokacine stotis ir kosminių 
skridimų kontrolės objektas. į šią salą 
patekti nėra labai lengva, kadangi joje 
tėra tik kelios sausenės prieplaukėlės, 
o ir patekus svetimšaliui, krante 
vaikštinėti galima tik iki JRvaiandoą, 
po to visi turi grįžti į savo laivus.

Prieš atplaukianti šią salą, "Lietu
vos” įgula buvo gražiai išlydėta uoste 
stovėjusio .tralerio "lemaitė" įgulos. 
Tai Lietuvos žvejybinis laivas, žvejo
jantis Namibijos pakrantėse. Jie 
padėjo suremontuoti kai kurias jach
tos stiebo detales, sušelpė šviežiomis 
daržovėmis bei duonos atsargomis iš 
savo šaldytuvų-. Pietų Atlanto pa
krantės, esą, daug gražesnės ir 
įdomesnės už Indijos vandenyno 
dykumas. Plaukiant iš čia į šv. Elenos 
salą, pasitaikė įvairiausių dienų. Per 
vėjuotas jachta nuplaukdavo po 200 
jūrmylių, o kai vėjo nebuvo iškeldavo 
spinakerį. Lūžių ir gedimų tuo laiku 
nepasitaikė. Kaip sake jachtos štur
manas Rimas Dargis, ši keliones dalis 
jiems buvo visiškai sėkminga. Gi 
virėjas ir žurnalistas Gediminas Pilai
tis pagal galimybes neblogai maitina 
savo jūreivius, tačiau jie sako, kaa 
konservuotos žuvies, sausainių ir 
košių skonis jau ganėtinai atsibodo, o 
kada Gediminas kartais jiems išverda 
bulvinę košę, ir dar spirgučiais 
pagardina, va tada jau širdis visai 
atsigauna. Vieną dieną jachtos kapi
tonas Steponas Kudzevičius net 
penkias dideles tunas ištraukė, taigi ir 
žuviene, ir žuvies kepsniu galima.buvo 
pasigardžiuoti. Su jachtos įgula kartu 
plaukia ir nauja narė bostonietė Reda 
Veitaitė. Ji pati didelė buriuotoja, o 
laive eina ne tik narės, bet ir vertėjos 
pareigas. Ji, reikalui esant, vertėjau
ja, bendrauja su uostų ir kitais 
valstybiniais tarnautojais, o Vasario 
16 - sios proga iškepė skanų pyragą. 
Juo besigardžiuodama, įgula ir at
šventė Nepriklausomybės šventę. 
Jaunieji Australijos sportininkai turė
tų šią merginą atsiminti - dalyvaujant 
Pasaulio lietuvių žaidynėse Ameriko
je, jos milijonierių tėvelių puikioje 
rezidencijoje Bostone australiečiams 
buvo surengtas pasilinksminimas.

Esant šv. Elenos saloje, jurininkai 
aplanke buvusią Napoleono Bonaparto 
rezidenciją, kur jis praleido paskuti
nes savo gyvenimo dienas. Jo kapas 
šiuo metu gana apleistas ir didžiojo 
imperatoriaus amžino poilsio vietą

KOMENTARŲ NEREIKIA...
Kovo 25 dienos vakaras ALFAS 

pirmininko namuose. Suskamba tele
fonas:

- Čia kalba Kauno "Žalgirio" 
vadovas Ramūnas Šaluga iš Cairns. 
Bukit geras, paskambinkit man šiuo 
hotelio numeriu, kadangi aš pats 
neturiu pinigų ilgesniam pokalbiui, o 
reikalas labai svarbus.

ALFAS pirmininkas tuoj pat skam
bina nurodytu numeriu ir prasideda 
įdomus, tačiau liūdnas pokalbis su 
"Mūsų Pastogė" Nr.15 1993.04.12 

žymi tik. aptrupėjusi betono plokštė, 
prie kurios padėtas kukius bonapar- 
tininkų vainikas. Nuo šv. Elenos salos 
toliau buvo plaukiama į Prisikėlimo 
salą, kuri randasi už 700 jūrmylių. Čia 
išlipti buvo galima be vizų, tik visa 
bėda, kad ten dabar randasi Anglijos 
karinė jurų bazė, todėl iš anksto 
reikėjo nurodyti vizito tikslą, pateikti 
įgulos narių sąrašą. Čia būtina buvo 
pasipildyti' gėlo vandens atsargomis. 
Georgetown miestelyje atsirado labai 
puikus, nubsavą jachtą turįs ir pagal 
sutartį čia dirbantis A. Huysamer 
(Lofty) sU žmona Sandra. Jie garanta
vo už jachtą ir jos įgulą, paskolino 
guminę valtį su varikliu. Jų namuose 
jachtos nariai padare didelį drabužių 
skalbimą, maloniai visi atsigavo ir 
netgi vieną iš įgulos narių nuvedė pas 
dantistą, kuris ištraukė aptrupėjusi 
dantį, aprūpino juos penicilinu, o kai 
Lofty papasakojo, kokie čia žmonės, 
airis dantistas visas paslaugas atliko 
nemokamai. Lofty yra iš Pietų 
Afrikos, ir, kai po trijų metų baigsis jo 
sutartis, dėl Pietų Afrikoje šiuo metu 
esančių neramumų, Jis su žmona 
išsirūpino emigracijos dokumentus į 
Naująją Zelandiją. Jachtos jurininkai 
su savim turėjo Naujosios Zelandijos 
vėliavą, kurią mielam Lofty padova
nojo. Dovana buvo priimta su didžiau
siu malonumu. Saloje žmonės gyvena 
ypatingai ramiai. Tik kas trys mėne
siai iš Keiptauno atplaukia laivas su 
visokiausiomis prekėmis, daržovėmis 
ir vaisiais, taigi laivo atplaukimas čia 
didelė šyeątė, Ž mones verčiasi žvejy
ba, maudosi baseinuose, kadangi jura 
čia per audringa, ar šiaip maloniai 
leidžia laiką. Lietuvių jachtos narys 
Jonas Llinantas, Linas Ivanauskas ir 
Aimontas Pusiys, pagal vietinių gy
ventojų papročius, nardė tarp juros 
rifų, gaudė žuvis ir ilsėjosi prieš 
tolimą kelionę. Iš čia jie plaukė į 
Kanarų saias, kurios randasi už 2.100 
mylių.

jatchtos 'Lietuva" kapitonas S. 
Kudzevičius ir šturmanas R, Dargis 
telefonu jš Ispanijos salos Majorca, 
o as Palmas uosto, skambino komanae- 
nui A. Dičiūnui ir pranešė, kad jie 
balandžio pradžioje laimingai pasiekė 
šią salą, nors blogas oras ir audros jų 
kelionę iki Lietuvos prailgino ir dabar 
Klaipėdoje jie tikisi būti tik gegužes 
mėnesį, kaip sakė jachtos šturmanas, 
nors jachtai teko nemažai pergyventi, 
tačiau iki Lietuvos likusias 2000 mylių 
jie galvoja atlaikysią. Kapitono balsas 
telefonu skambėjo gana pavargęs. 
Uoste jie rado lietuvių žvejų laivą, 
malonu buvo juos sutikti. Jachtos 
jurininkai perduoda geriausius linkėji
mus Australijos lietuviams.

Paruošė A. Laukaitis

neseniai čia viešėjusios krepšinio 
komandos vadovu.

- Sakyk, kas atsitiko, kad pats 
neišskridai su savo komanda atgal i 
Kauną ir likai čia?

- Kaip jau buvome anksčiau jums 
sakę, mūsų iškvietė jas Antanas G uoga 
ir jo kompanija nesumokėjo mums 
pagal kontraktą priklausančių pinigu, 
kuri uos mes ouvome susisKolnu; i«»e. u 
vole ir !'.usi pirkę lokt-ivų 
bnietus. Q u daugiau mums p-.-.'.įli
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SPORTO ŠVENTĘ PRISIMINUS .-T Į

Melbourne sporto klubo "Varpo" 
vadovai R. Mickus (kairėje) ir J. 
Dagienė prie savo klubo, vėliavosper 
sporto šventę Sydnėjųje.

sančių pinigų buvo labai mažai 
išmokėta. Po musų laimėtų rungtynių 
Cairns, komanda išskrido atgal į 
namus, o man A. Guoga liepė pasilikti 
su juo ir jis, gavęs pinigus, žadėjo 
išmokėti man. Todėl aš ir Jikąųau juo 
šiame hotelyją?c-Tačiau pinigų nega
vau, o po kelių dienų ir pats A. Guoga 
slapta dingo iš hotelio, net ir sąskaitos 
už jį nesumokėjęs. Dabar esu čia 
vienas, be pinigų, ir nežinau ką daryti. 
Prašau patarti, ką galiu dabar daryti, 
esu čia vienas, be pinigų hotelio 
sąskaitai apmokėti, nors į namus musų 
čia pirktą bilietą lėktuvui turiu.

Kaip perkūnas iš giedro dangaus 
ALFAS pirmininkui trenkė ši liūdna 
žalgiriečio naujiena, nusivyiųsio žmo
gaus skundas. Ką iš tiesų dabar reikia 
daryti? Dėl hotelio skolos žmogų 
nuraminau, sakydamas, jog sportinin
kų ir šiaip privačių žmonių pastango
mis ji bus apmokėta, dėl to "Žalgirio" 
vadovui kaiėjiman tikrai,neseks ęiti. 
ALFAS pirmininkas tuoj pat patarė 
susisiekti su Melbourne sporto klubo 
"Varpo" vadovais

, kadangi pats iškvjetejas ir 
paties iškvietimo pradžia buvo būtent 
iš Melbourne. Taigi jis pasakė, kaa 
pats susisiekiąs su Melburnu. Susijau
dinęs Ramūnas Šaluga, atrodo, šiek 
tiek nusiramino, kadangi sukrato, jog 
šioje bėdoje nėra jau visiškai vienas, 
reikalui esant, bus kas pataria ir 
užtaria.

PADĖKA
Visiems, asmeniškai, telefonu, spaudoje ar dalyvavus mano 80 - 

mečio renginyje ir sveikinusiems mane, linkint dar daugiau "Ilgiausių 
metų" ir apdovanojusiems reikšmingomis dovanomis, reiškiu 
nuoširdžią padėką: renginio šeimininkui Feliksui Sodaičiul, renginį 
vėčiusiam Vincui Aiišauskui, kun. dr. Pranui Daukniui, Australijos 
katalikų federacijos pirmininkui Edvardui Šidlauskui, Australijos 
lietuvių fondo pirmininkui Algiui Šimkui, pensininkų draugijos 
pirmininkei Alisai Baltrukonienei, Apylinkės valdybos pirmininkui 
Povilui Jokūbaičiui, Moterų.,socialinės globos draugijos pirmininkei 
Jonei Žalkauskienei, Katalikių moterų draugijos pirmininkei Galinai 
Statkuvienei, Klubo ir ramovėnų pirmininkui Vladui Bosikiui, šaulių 
pirmininkui Vytui Šukevičiui, choro "Sambūris" atstovei Monikai 
Sodaitienei, "Tėviškės Aidų" redakcijai ir ekpeditoriams, krikšto 
dukrai Veronikai Rosato su šeima, Antano, Servacijaus ir Vyto 
šeimoms, Apolonijai ir Kaziui Mieldažiams, M. ir S. Elmučiamš, Birutei 
ir skaut. Vytui Vaitkams, Danutei ir Petrui Baltučiams, Lex DaVftison 
su šeima, Lydijai Petruševičienei ir Vilčiai Kružienei, Viktoru!? Šf 
Adelaidės per Arnį MuceinieKair visiems kitiems, kurių, deja, visų 
neįmanoma prisiminti. Iš anksto atsiprašau, jeigu kas nepateko į šį 
sąrašą. Su Aukščiausiojo palaima ir Jūsų visų sveikinimų bei linkėjimų 
lydimas, žengiu į ateitį, pradėdamas savo devintąjį gyvenimo 
dešimtmetį. - •n t- - ’ •

Juozas Mikštas

Du tarptautinės kategorijos tinklinio 
teisėjai A. Belevičius (iš Lietuvos), ir 
J. Kostas (Australija).

Nuotrauka M. Atkinson

Po įvairiausių telefoninių pasikal
bėjimų savaitgalio žiniomis, buvo 
susisiekta su kaimyniniame Towsville 
mieste šiuo metu gyvenančiu žalgirie
čiu R. Kurtinaičiu. Pastarasis, gavęs 
kontrakto nuorašą^ su savo klubo 
advokatais susisieks su Melbourne 
esančiais lietuviais advokatais, ir tada 
šis reikalas bus sprendžiamas toliau. 
Gi, jeigu iškvietime yra padaryta 
suklastojimų, kaip galvoja "Žalgirio" 
vadovas R. Šalūga, reikalai iškvietė- 
jams taps tikrai karštokais. Tuo tarpu 
pats R. Šaluga, negalėdamas ilgiau 
delsti Australijoje, tačiau visai dar 
nežinodamas kuo visi šitie klausimai 
baigsis, išvyko atgal į Lietuvą.

Kiek ilgai mes čia jau gyvename 
Australijoje, ir kiek daug svečių jau 
esame turėję ne tik iš Lietuvos, bet ir 
iš Amerikos, Kanados, Vokietijos ar. 
kitų kraštų, tačiau tokių dalykų dar 
niekada nebuvo atsitikę. Iškviesti 
žmones, pažadėti jiems visko, mažai 
jais rūpintis atvykus, nesu
mokėti žadėtų pinigų ir dar pabėgti 
nuo komandos vadovo, palikus jį vieną 
svetimame krašte, svetimame mieste, 
netgi nesumokėjus viešbučio sąskai
tos?! Toks elgesys tiesiog visiškai 
nesuvokiamas, ir padarė tai jaunas, 
greitai milijonieriumi besiruošiąs tapti, 
musų tautietis, neseniai pats atvykęs 
čia iš Lietuvos. Ar tam reikalingi 
kokie nors komentarai?

A. L-tis
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LIETUVOS KGB RAPORTAS
Vytautas Doniela

Anksčiau ne vieną domindavo 
mintis: ką gi apie savo veikią, 
pasisekimus ir klaidas galvoja pati 
Lietuvos KGB? Dabar tok} smalsumą 
bent dalinai patenkina ką tik per
spausdinta informacijos knygutė 
"Lietuvių nacionalistų kenkėjiška 
veikla ir kova su ja". Tai iš rusų 1 
lietuvių kalbą išverstas KGB rapor
tas, kurt 1989 metais redagavo KGB 
generolas majoras G. K. Vaigauskas. 
Raportas yra kartu "vadovėlis prakti
kams", o kadangi Lietuvos KGB 
galėjo girtis atliktu darbu, autoriai 
taip pat rašo, kad "Lietuvos KGB 
sukaupta patirtis gali būti naudinga 
kovojant su nacionalizmo apraiškomis 
kitose tarybinėse respublikose" 
(psi.6).

Apie trečdali raporto užima anali
zė, kaip Lietuvos KGB kovojo su 
partizanais pokario metais, nurodant 
kaip per tardymus bei darant spaudi
mą giminėms buvo sužinoma apie 
partizanų grupuotes ir kaip jos buvo 
naikinamos, pasikviečiant kitus gin
kluotus dalinius. Raporto kalba, apie 
neretai vartotų sovietinių vienetų 
perrengimą "partizanais", pasakoja, 
kaip būdavo gaudomi iš užsienio 
atvykę ryšininkai, kai pavykdavo 
perimti susižinojimo kanalus.

Žlugus partizanų judėjimui, KGB 
atkreipė dėmes! 1 asmenis, grįžtančius • 
iš Sibiro tremties. Jų tarpe esant 
priešiškumo tarybinei santvarkai, bu
vo bandoma kai kuriuos užverbuoti 
KGB agentais. Vėliau daug energijos 
buvo skirta disidentams, kurių atveju 
buvo naudojamas ne tik įkalinimas, 
bet ir dirbtina moralinė kompromita
cija bei sufabrikuotas kaltinimas 
kriminaliniais nusikaltimais. Raportas 
nurodo, kaip buvo kovojama su

KNYGŲ PASAULYJE
katalikų Bažnyčia: Lietuvos KGB 
siunčia patikrintus ir patyrusius 
agentus i Vatikaną ir (vairius bažnyti
nius forumus..., įdieginėja savo agen
tus t tarptautines religines organiza
cijas..., naudojasi Lietuvos dvasinin
kais... Bendrai kovoje su antitarybi
niais elementais, kaip sakoma raporte, 
"geriausius rezultatus duoda medžia
gos apie amoralų nacionalistų elgesį 
paskelbimas, o taip pat traukimas 
baudžiamojon atsakomybėn už krimi
nalinius nusikaltimus. Tai nuima nuo 
jų ’kovotojų už tautos laisvę’ 
aureolę, jie pasirodo kaip paprasti 
nusikaltėliai ir kuriam laikui sumažėja 
jų aktyvumas" (psl.85). Raportas 
cituoja daug tokių įvykių, pavardžių, 
bet apskritai KGB agentai yra minimi 
tik slapyvardžiais.

Užsienio lietuviams ypač įdomu 
skaityti pirmąją raporto dalį, kur 
kalbama apie bandymą "nukenksmin
ti" priešiškai nusiteikusias išeivių 
grupuotes. Pasak raporto, sėkmin
giausi KGB metodai buvę šie: 
"agentūrinis įsiskverbimas į lietuvių 
buržuazinių nacionalistų emigranti
nes grupuotes, emigrantinių organi
zacijų ryšių kanalų su jų vienminčiais 
respublikoje perėmimas ir panaudoji
mas (operatyviniai žaidimai); atskirų 
lietuvių buržuazinių nacionalistų 
emigracinių organizacijų kompromi
tacija ir išardymas" (psl.25). Puiki 
sėkmė kartais lydėjusi bandymą infil
truoti VLIK'ą ir kitas organizacijas, o 
šiaip gi, "aktyvų vaidmenį kontrpro
pagandinėje veikloje tarp emigrantų 
atlieka Lietuvos TSR KGB agentai 
(žymūs rašytojai, aktoriai ir kt.), su 
asmeninėmis vizomis išvykstantys į 
JAV, Kanadą, Australiją ir kitas šalis" 
(psl.41). Infiltra vimas bei įtakos 
darymas raporte iliustruojamas minint 
nemažai slapyvardžių, nors, reikia 
pridurti, kad liūto dalis atiteko KGB 
veiklai Jungtinėse Amerikos Valstijo
se.

Slapyvardžių iššifravimą turės at
likti patys Amerikos lietuvių veikėjai, 
nes raporto vertėjai ir leidėjai šio 
darbo nesiėmė. Bet ir to dar neatlikus, 
raportas perteikia itin retą KGB 
virtuvės vaizdą iš vidaus.

MUSŲ MIRUSIEJI
SUDIE, PRANAI!

A.a. Pranas Grinius gimė 1919 m. 
rugsėjo 25 dieną Pašaltonio kaime 
Raseinių apskrityje. Augo ūkininkų 
šeimoje, buvo vienintelis vaikas. 
Baigė Raseinių gimnaziją, vėliau - 
Karo mokyklą. Buvo karininkas. 1942 
metais vedė Aldoną Stvickaitę. Vo
kietijoje, lageryje jiems gimė sūnus 
Denis - Antanas.

Atvykus į Australiją, gyveno Vaka- 
.fų Australijoje, o po septyniolikos 
metų persikėlė į Sydnėjų. Netrukus 
Susirgo inkstų vėžiu ir net penkiolika 
metų sirgo labai kantriai. Šių metų 
kovo 28 dieną jis mirė St. Josef 
ligoninėje, dideliame liūdesyje palikęs 
žmoną Aldoną, sūnų, anūkus Natanyją 
ir Benių, marčią Stefaniją. Pranas 
labai mylėjo savo šeimą Ir savo gimtą 
kraštą Lietuvą. Jis buvo labai ramaus 
būdo, tikras Lietuvos ūkininko sūnus. 
Tokį įspūdį jis paliko visiems, kurie jį 
pažinojo.

Kovo 31 dieną St. Joachimo 
bažnyčioje kun. P. Martūzui atlaikius 
gedulingas Mišias, velionis artimųjų ir 
būrelio draugų buvo palydėtas į 
kapines.

Ilsėkis ramybėje.
Kaimynė A. Prižgintaitė

A. + A. , 
Kun. Dr. P. BAČINSKAS
Balandžio mėnesio pradžioje per 

Sydnėjaus kun. P. Martuzą gauta 
žinia, kad balandžio 1 dieną, sulaukęs 
80 metų amžiaus, Brisbanėje mirė 
daug nusipelnęs Bažnyčiai ir lietuvių 
bendruomenei kaip kunigas ir vlsuo- 
meninkas

A.A. -i
KUN. D R. PETRAS BAČINSKAS.
Velionio nekrologas bus spausdina

mas vėliau.
Ilsėkis ramybėje. J ** B *

Sydnėjaus lietuvių klubo nariui

A. + A. Antanui Ulcinui
mirus, nuoširdžią užuojautą šeimai ir artimiesiems reiškia

Sydnėjaus lietuvių klubo valdyba

A. Prižgintaitė

Tik dulkė
Sustojo laikrodis matavęs dieną 
ir išsigandome visi ,
galvodami apie Rytojų 
nes laikas baigiasi 
visiem šioj žemėj;
išeisime visi pavieniui...

Apgaubusi delnuos laikau 
pražydusį tik žiedą, 
alsuoja jis gyvenimu; 
jo pulsą pirštuose jaučiu 
palikti viską bus ir Jam sunku 
padėjus tiek jėgų žydėjimui...

Žmogus... kol jis gyvena... 
ieško amžinybės--------
o mirus nori, kad visi atmintų; 
tam statomi iš marmuro 
paminklai brangus-------
dažnai pamiršta kasdienybėj

- kad jis - tik dulkė žemėj...

~---------------------- ——J
A. t A.

KOSTAS ALEKNAVIČIUS

A.a. Kostas Aleknavičius gyveno ir 
mirė Renmarko mieste, Pietų Austra
lijoje. Velionis gyveno vienas ir sausio 
5 dieną jį rado mirusį. Gydytojai 
nustatė, kad velionis jau buvo miręs 
praeitų metų gruodžio 27 dieną.

Kostas Aleknavičius gimė 1914 m. 
vasario 24 dieną, Kaune.

Kovo 12 dieną po gedulingų šv. 
Mišių šv. Kazimiero koplyčioje, Ade
laidėje, velionis buvo palaidotas 
Centenial Parko kapinėse. Šv. Mišias 
atlaikė ir velionį į kapines palydėjo 
kun. J. Petraitis.

Ilsėkis ramybėje. . ;uo .

LIETUVOS SPAUDOJE

žindino generalinis direktorius M. 
Ivanauskas.

Jau šiais metais numatyta rekon
struoti 1.400 metrų pakilimo ir 
leidimosi tako, senąjį pastatą ir aikštę 
prieš jį. Kitais metais bus rekonstruo
ta dar 1.100 metrų pakilimo tako ir 
tuomet Vilniuje galės leistis du kartus 
sunkesni lėktuvai - tai yra beveik visi, 
kurie šiuo metu skraido Europoje. 
Kitais metais bus toliau rekonstruoja
mas senas pastatas, o naujojo stato
mas dešinysis sparnas. Beje, pakilimo 
takas bus atnaujinamas naktimis, 
dienomis juo riedės lėktuvai.

Naujasis tarptautinis Vilniaus 
aerouostas per valandą galės aptar
nauti apie 900 keleivių arba keturis 
lėktuvus, vienu metu - tai beveik du 
kartus. daugiau negu dabar. Iš čia 
keleiviai skris į Rytus, ir į Vakarus.

, PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame p. Rimui Leonui MilašuI už Sydnėjaus lietuvių 

savišalpos fondo "Caritas" dokumentų revizijos padarymą. Dėkojame 
už šiam reikalui pašvęstą laiką ir kruopštų darbą.

Prelatas Petras Butkus, MBE 
Sydnėjaus lietuvių savišalpos fondo 

"Caritas" pirmininkas
T,-^----- ■_ - - ------ -——-------------------4

M. Ivanauskas pažymėjo, kad ypatin
gas dėmesys skiriamas skrydžių sau
gumui. Štai penktadienį į Jungtines 
Amerikos Valstijas kelti kvalifikacijos 
išskrido 30 aerouosto įvairių tarnybų 
specialistų grupė.

Tolesni Vilniaus aerouosto planai - 
tiesti antrąjį pakilimo ir nusileidimo 
taką. Jį nutiesus, lėktuvai leistųsi 
nekeldami triukšmo virš sostinės 
Antakalnio ir Salininkų gyvenamųjų 
rajonų.

"Lietuvos avialinijų" generalinis 
direktorius S. Dailydka Eltos kores
pondentui pasakė, kad vasarą numa
toma atidaryti naujų aviareisų. Jais 
skraidys "Boeing", keli tarptauti
niams reisams pritaikyti JA K-42, TU- 
134.AN-24. Rudenį planuojama išsi
nuomoti dar porą "Boeing" arba 
"Aerobus" lėktuvų.

Arturas Mankevičius 
("Tiesa", Nr.53)

A. + A. Trudi Dambrauskienei
mirus, jos vyrui Juozui, šeimai, anūkams ir visai giminei reiškiame gilią 
užuojautą ir kartu liūdime.

Sydnėjaus pensininkų klubas
"Neringa" ir valdyba

Broliui mirus Lietuvoje,

Reginą Pumputienę
nuoširdžiai užjaučiame skausmo valandoje ir kartu liūdime.

Socialinės globos moterų draugija Melbourne

Pagerbdami
A. t A.

Trudi Dambrauskienės
atminimą

„Mūsų Pastogei“ aukojame $ 20
Sydnėjaus pensininkų klubas „Neringa“

Pagerbdami
Vytenio Šliogerio motiną

A. t A. Eleną Šliogerienę
„Mūsų Pastogei“ aukojame $ 20

Ona Baužienė su šeima

Pagerbdamas
A. + A. Praną Grinių 
„Mūsų Pastogei“ aukoju $ 20

V.Danta

Pagerbdamas brolio
A. t A. Algio Pluko 

atminimą
„Mūsų Pastogei“ aukoju $ 50

VytPlfikas
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SYDNĖJUJE
PRANEŠIMAS

Tautinių šokių grupė "Sūkurys" 
balandžio 26 dieną rengia grybavimo 
ekskursiją į Oberon apylinkes.

Išvykstame grybauti 7 vai. ryto nuo 
Lietuvių namų, grįžtame apie 9 vai. 
vakaro.

Kelionės kaina maždaug 15 dolerių 
asmeniui. Daugiau apie ekskursiją 
skelbsime sekančiame laikraščio nu
meryje.

Virginija Coxaite

PRANEŠIMAS
Pranešame Sydnėjaus pensininkų 

klubo nariams, kad metinis "Nerin
gos" klubo narių susirinkimas įvyks 
balandžio 22 dieną (ketvirtadienį), 
11.30 vai. Lietuvių namuose, Banks-'

towne. Susirinkime prašome dalyvauti 
senuosius ir naujus klubo narius. 
Susirinkimo darbotvarkėje:

1. Susirinkimo atidarymas.
2. Susirinkimo pirmininko pakvieti

mas.
3. Susirinkimo sekretoriaus pakvie

timas.
4. Mandatų komisijos rinkimai.
5. Praeitų metų metinio susirinkimo 

protokolo skaitymas.
6. Pirmininko pranešimas.
7. Iždininko pranešimas.
8. Revizijos komisijos pranešimas.
9. Sąmatos tvirtinimas ar pakeiti

mas.
10. Pasiulymai ir sumanymai.
11.Susirinkimo uždarymas.
Prašome senuosius ir naujuosius 

narius dalyvauti gausiai ir padėti 
spręsti tolimesnę musų klubo veiklą.

Klubo "Neringa" valdyba

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel 708 1414

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

Pirmadienį- balandžio 12 d. klubas atdaras nuo 12.00 vai.
Turgus - sekmadienį - 25 balandžio 2:30 p. p.

K-TO „PAGALBA LIETUVAI“ PRANEŠIMAS

Balandžio 26 d. (pirmadienį) valstybinės šventės 
(ANZAC DAY) proga, 

klubas atidarytas nuo 12 vai. p. p.

"Pagalba Lietuvai" praneša, tcac 
yra mažų pasikeitimų, liečiančių 
humanitarines paramos Lietuvai per
siuntimą. Pasikeitimai svarbus tiems, 
kurie jau yra užsisaKę dėžes ir tiems, 
kurie dar užsisakys jas iki 11 
balandžio.

Pasikeitė-kita-pristatymo iirma - 
GRACE INTERNATIONAL - kuri 
pristatys konteinerį į Rygą. Grace 
International parūpins dėžes, kurių 
išmatavimai truputį skiriasi nuo anks
čiau planuotų. Dėžių dydis yra dviejų 
dydžių: didelė - 60 cm x 46 cm x 46; 
karna su pristatymu Lietuvoje - 63.00 
doleriai. Maža dėžė knygoms, maistui 
ir kt. yra 44 cm x 34 cm x 34 cm 
dydžio; kaina 40 dolerių. . į šias 
sumas įskaičiuota ir dėžės kaina. 
Didžiausias galimas svoris - 40 kg.

Laivas "NEW ZEALAND PACi- 
F1K" iš Sydnėjaus išplauks gegužės 13 
d. ir gale birželio siunta turėtų 
pasiekti Kauną.

AUKOS
AUKOS PAŽAISLIO 

VIENUOLYNUI

Pažaislio vienuolynui ir šv. Kazi
miero kongregacijos vienuolėms pa
remti aukojo:
po 20 dolerių - O. Zigmantas, J. 
Šatkauskas, A. Brunkienė, J. Makūnas, 
R. Kalėda, J. Masiokienė, Z. Žvirblie
nė;
po 10 dolerių - A. Savickienė, A. J. 
Juragis, B. Paskočimas, P. Kušleikie- 
nė, V. Žeimys;
5 dolerius - M. Kavaliauskienė.

Dėkojame visų seselių Kazimierie- 
čių vardu. Aukos artimiausia proga 
bus perduotos nuvežti į Lietuvą, o 
jeigu dar yra pageidaujančių paremti 
Pažaislį ir jos gyventojas, galite tai 
padaryti per "Musų Pastogės" redak
ciją. Z. Žvirblienė

Aukos
Mūsų Pastogei
LKVS Ramovė Melbourne $100 
V. Bartuška vic. $10
J. Baikovas NSW $jo
O. Makūnienė ACT $5
V. Jaras NSW $5

Nuoširdžiai dėkojame už aukas.

Pakeitimas darytas dėl dviejų 
priežasčių: i • nestabili paaetis 
Rusijoje ir 2 - mums nepriimtinos 
sąlygos su anksčiau turėta firma.

Smulkesnę informaciją sekite spau
doje, arba skambinkite komiteto 
"Parama Lietuvai" atstovui Sydnėjuje 
Antanui Kramiliui, tei. 727 3131, arba 
įkalbėkite pranešimą atsakymo apa
rate, jeigu nebūčiau namuose.

Dėžės bus dalinamos balandžio-14 
dieną nuo 2 vai. po pietų iki 8 vai. 
vakaro Lietuvių namuose. Iš siuntėjų 
pageidajania susimokėti persiuntimo 
išlaidas ir raštu pristatyti pilnus 
siuntėjo ir gavėjo adresus, o jeigu 
turite, dar ir gavėjo telefono numerį. 
Prieš Velykas dėžes galite gauti 
tiesiog iš A. Kramiliaus, 83 Queen St., 
Canley Valley, tel. 727 3131.

A. Kramilius 
"Parama Lietuvai" 

komiteto vardu

LIETUVOS VAIKŲ
INVALIDŲ NAUDAI

Lietuvos šeimų, auginančių psi
chiškai nesveikus vaikus fondui kovo 
mėnesį aukojo:
300 dolerių - Teresė Jurgelaitienė ir 
jos rėmėjos, iš suruoštos loterijos 
Melbourne;
20 dolerių - R. Dicker, a.a. O. 
Gudaitienės atminimui;
10 dolerių - A. Blandžiai, a.a. O. 
Gudaitienės atminimui.

Australijos lietuvių aukų dėka 
Vilniuje pradėjo veikti, dr. L. Mikulė- 
naitės vadovaujama, Ankstyvosios 
intervencijos tarnyba, kur jau kūdikio 
amžiaus vaikams teikiama pagalba jų 
išsivystymui.

Visiems aukojusiems "Vilties" ben
drijos varau nuoširdžiai dėkoju.

D. Baltutytė
"Vilties" bendrijos atstovė 

Australijoje

MŪSŲ MIRUSIEJI
Gauta žinia, kad, sulaukęs 72 metų 

amžiaus, savo namuose rastas miręs 
visuomenininkas, buvęs A LB Krašto 
valdybos narys a.a. ALFONSAS 
ADOMĖNAS.

Balandžio 7 d., sulaukęs 88 metų 
amžiaus, mirė buvęs aktyvus visuome
nininkas a.aJUOZAS RAMANAUS
KAS? į*-. ‘

psl.8 ■■m

IEŠKOMI PARTNERIAI
Musų šeima nusprendė įkurti indivi

dualią įmonę. Mes ketinami gaminti 
vaisių ir uogų konservus (pvz., slyvų, 
raudonųjų serbentų, obuolių ar kt.). 
Taip pat galime gaminti ir grybų 
konservus.

Ieškome partnerių, kurie galėtų 
investuoti savo lėšas į konservų 
gamybą ir gauti nemažą pelną. Jeigu 
atsiras žmonių, kurie priims musų 
pasiūlymą, iš to veršio pelną galėtume 
gauti mes abu.

Mums reikėtų apie 2000 US dolerių, 
kad galėtume nusipirkti žaliavų ir 
sumokėti už transportą.

Šią problemą mes galėtume išspręs
ti, sudarydami bendrą įmonę tarp Jūsų 
u- musų.

Mes konservus žadame gaminti 
Biržuose. Tai nedidelis miestas šiauri
nėje Lietuvos dalyje, jame gyvena 
apie 16.000 gyventojų. Jeigu Jus 
susidomėsite musų pasiūlymu, duokite 
mums žinią adresu: Nerijus Gudas, 
Vytauto gt.’ 39a - 24, 5280 Biržai, 
Lietuva.

Nerijus Gudas

Sveiki atvykę Į Lietuvą! • Welcome
Su malonumu galime Jums pasiūlyti:

Keliones po Lietuvą, Latviją ir Estiją 
turistinėms grupėms.
Svečių aptarnavimą, nakvynę, 
maitinimą, ekskursijas grupėms, taip 
pat pavieniams asmenims.
Keliones pagal grupių interesus. 
Programą jaunimui (kempingus, 
keliones dviračiais, valtimis, turisti
nes iškylas, ekskursijas).
Parodų, koncertų, koiiferencijų, 
seminarų rengimą.

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

Published by the Lithuanian Community Publishing Society Ltd. 
Leidėjas Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P. O. Box 550 Bankstown N. S. W. 2200 
Redaktorius Bronius Žalys. *** Redakcijos ir administracijos telefonas (02) 790 3233 
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. 

Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
Prenumerata metams $ 35 U žsienyje paprastu paštu $ 50 N. Zelandijoje oro paštu $ 65 

U žsienyje oro paštu $ 90 .

IŠNUOMOJAMI BUTAI 
VILNIUJE

Vilniaus centre išnuomojami 3 
kambarių butai su visais patogumais. 
Kreiptis: H. Stošius, Sydnėjaus tei. 
(02) 7734 728.

NORI SUSIRAŠINĖTI
DevyniotiKmetė Lina Srramaityte 

nori susirašinėti su Australijoje gyve
nančiais lietuviais. Jos aaresas: S. 
Neries 31 b - 9, Vilkaviškis, 4270 
Lithuania.

Didžiausia gintaro kolekcija 
Australijoje, importuota tiesiog iš 

mūsų dirbtuvės Lenkijoje

GINTARO PAPUOŠALAI
AMADEUS JEWELER Y 

3rd Floor, Rm. 8,250Pitt St, Sydney. 
Tel 261 6715, Fax 261 5718 
Atdara nuo 10.00 vai. r. iki 2.00 p. p.

Lietuvos avialinijos

UXL
Lithuanian Airlines

___^TUR
TURIZMO 

CAB* AGENTŪRA

AVLATURAS
Ukmergės 12,’2005 Vilnius 

Lithuania
Tel: (370)+2 75 00 82,75 89 95

Fax: (370)+2 35 48 52 
SITAiVNORRTE

Red.
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