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Įstatymai
Lietuvos Vyriausybė priėmė nu

tarimą, kad Lietuvos gyventojų 
genocido ir rezistencijos tyrimo 
centras turi parengti ir išleisti 
enciklopedinius leidinius apie 
okupacijų metais buvusius politi
nius kalinius, nužudytus rezis
tentus, partizaninės kovos už 
Lietuvos nepriklausomybę daly
vius, neginkluotos rezistencijos 
dalyvius ir tremtinius. Taip pat tu
ri būti sudaryti represijos orga
nizatorių ir vykdytojų sąrašai. 
Pirmojo tomo išleidimas numaty
tas 1996 metais ir vėliau kasmet 
nemažiau kaip po tomą.
Seimo LDDP frakcijos nario Juozo 

Baranausko pateiktam Lietuvos 
radijo ir televizijos įstatymui Sei
me pritrūko vieno balso. Posėdyje 
nedalyvavo kai kurie LDDP frak
cijos nariai, tarp jų ir frakcijos 
vadovai. Seimo opozicijos nuomone, 
šis įstatymas būtų leidęs LDDP 
užvaldyti televiziją. Seimas pritarė, 
kad būtų pateiktas svarstymui ki
tas projektas, kurį parengė Seimo 
valdybos sudaryta darbo grupė, į 
kurią įėjo įvairių politinių jėgų ir 
žurnalistų organizacijų atstovai.

Seimas priėmė naują užsienio 
kapitalo investavimo įstatymą. 
Užsieniui investavus ne mažiau 
kaip 30% įstatyminio įmonės kapi
talo ir ne mažesnėje sumoje kaip 2 
milijonai JAV dolerių, investicija, 
pradėjus gauti pelną, atleidžiama 
nuo pajamų mokesčio trims me
tams. Sekančius 3 metus reikės 

mokėti tik pusę mokesčių.

Nuomonės
„Respublikos“ dienraštyje skel

biama viešoji nuomonė rodo, kad 
daugiausiai nepasitikima policija - 
71%. Seimu nepasitiki 69% ap
klaustųjų, Vyriausybe - 67%, Pre
zidento tarnyba - 51%. Mažiausiai 
nepasitikima Bažnyčia - 15% ir 
masinės informacijos priemonė
mis - 21%. Taip pat „Respublikos“ 
užsakymu atliktame tyrime, pagal 
palankią nuomonę išrikiavus 
visuomenės veikėjus, pirmauja E. 
Bičkauskas. A. Brazauskas yra 
ketvirtoje vietoje, V. Landsbergis 
šeštoje, A. Šleževičius vienuoliktoje.

Ministras pirmininkas A. Šle
ževičius spaudos konferencijoje 
pareiškė: „Šiais metais planuojamą 
kainų augimą siekiama kompen
suoti realiomis gyventojų pa
jamomis“. Prastokas premjeras, 
mano nuomone, kuris planuoja kai- 
nųaugimą, kaip praneštanetgi 25%. 
i Prezidentas A. Brazauskas savo 

kalboje pasakė: „Valstybėje yra ra
mu. Seime irgi.“ „Respublika“ 
išreiškia savo nuomonę:

„Lietuvos jūros atidavimas kai
mynams miško trobelėje, pasira
šant slaptus memorandumus; ne
supažindinant su jo turiniu net 
Užsienio reikalų ministerijos va
dovų, nieko nereiškia. Valstybėje 
ramu.

Policijos pareigūnai, iš teismo 
suimtuosius gabenantys ne į Lu
kiškes, o į priešingą pusę - į 
Markučius susitikti su sėbrais, yra 
niekis. Policininkai, daužantys 
moteris guminėmis lazdomis, bom
bos, sprogstančios prie Vyriausy
bės rūmų - irgi. Juk valstybėje ra
mu.

Amžina krašto apsaugos ministro 
ir Seimo Nacionalinio saugumo 
komiteto konfrontacija, nuo kurios 
kenčia Lietuvos kariuomenė, yra 
niekis. Valstybėje ramu.

Stabilizuojama ir blogėjanti Lie
tuvos ekonomikos būklė, šimtai 
tūkstančių gyvenančių žemiau 
skurdo ribos-valdžiai neįdomu. Juk 
valstybėje ramu“.

Ekonomika
Lietuvos statistikos departa

mento duomenimis, vidutinė se
natvės pensija balandžio mėnesį 
siekė 125 litus, vidutinis darbo 
užmokestis 450 litų, o minimalus 
darbo užmokestis buvo 100 litų į 
mėnesį. Statistiniai „vidutinis“ 
pasako, kad yra daug žmonių, 
gaunančių mažiau, negu vidutinį 
užmokestį ar pensiją. Mokėdamas 
vidutines kainas, už vidutinę pen
siją vidutinis pensininkas nieko ki
to nepirkdamas, nemokėdamas už 
butą, elektrą, šildymą, vandenį ir 
t.t., galėtų per mėnesį nusipirkti 15 
kg. jautienos. Ir nieko daugiau. 
Praustis tektų išėjus laukant ly
jant, nes kubinis metras šalto 
vandens kainuoja 99 centus ir 
ketinama pakelti iki 1,26 Lt. Kai 
kurios vidutinės kainos: sviesto 1 
kg. - 12,75Lt.; 10 kiaušinių - 2 Lt.; 
ruginės duonos 1 kg. - 1,30 Lt.; 
cukraus 1 kg. - 2,70 Lt., bulvių 1 kg. 
kainuoja 1,45 Lt. Australijos dolerio 
vertė 2,85 Lt. Premjeras A. Šle
ževičius, po LDDP tarybos posėdžio, 
kuriame buvo aptartos iki naujų 
rinkimų partijai kylančios prob
lemos, spaudos konferencijoje teigė, 
kad pensijos padidės iki 164 - 167 
litų.

Nejuokinga
Į šią kategoriją reikia įrašyti ir 

lietuvių kalbos darkymą. „Diena“

VYTAUTAS EDMUNDAS 
bikeviCtus

Liepos 4 dieną sueina metai nuo visuomenininko ir Australijos 
Lietuvių Bendruomenės veikėjo

Vytauto Edmundo Bukevičiaus mirties.
Jo atminimui, savo lėšomis šį "Mūsų Pastogės" numerį išleidžia 
Milda Bukevičienė ir šeima.

Vytautas Patašius
LB Spaudos sąjungos valdybos pirmininkas

rašo apie viešuosius užrašus sos
tinėje, kurie yra svetima kalba, kaip 
pavyzdžiui „Baltic Travel Service“, 
šalia to neparašant lietuviškai 
„Baltijos kelionių tarnyba“. Se
namiestyje įsikūrusioje „Original 
Levi's Store“ vienintelis „lietuviškas 
žodis“, kurį galima atrasti yra „ofi
sas“. .Lietuvos ryte“ atsirado „nu- 
vorišas“ - naujasis turtuolis, pran
cūziškai „nouveau riche“. Žodis, ne 
turtuolis, iš to paties tvarto kaip 
JAV lietuviškas „karvošius“ - „car 
wash“.

ELTOS NAUJIENOS
Uzbekistano vartai į 
Europą?

Lietuvoje su oficialiu vizitu vie
šėjęs Uzbekistano Respublikos 
Prezidentas Islamas Karimovas 
praėjusį ketvirtadienį susitiko su 
Lietuvos verslininkais ir vyriau
sybės vadovais. Svečias sakė, kad jo 
valstybė labai suintresuota gauti 
Lietuvos maisto pramonės produk

Vis dėlto tikiuosi tik juokais, 
pasirašęs buvusiu KGB majoru, 
reikalauja, kad pripažinus parti
nius (komunistų) diplomus, turėtų 
būti pripažinti ir KGB aukštojo 
mokslo diplomai, suteikiantys 
teisininko kvalifikaciją.

Gabrielius Žemkalnis
Žinių šaltiniai: „Lietuvos 
rytas“, „Lietuvos aidas“, 

„Respublika“, „Tremtinys“, 
„Diena“, BNS, LER, JRP

cijos, baldų, elektros variklių, kad 
domisi Klaipėdos uosto galimybė
mis, krantinėmis, sandėliais. Klai
pėda galėtų būti Uzbekistano var
tai į Vokietiją ir likusią Europą. I. 
Karimovas kvietė Lietuvos firmas 
būti tarpininkėmis užperkant Eu
ropoje reikalingas jo valstybei pre
kes.

Nukelta į 2 psl.
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Atkelta iš 1 psl.

Pagerbtas ambasadorius 
V. A. Dambrava

Lietuvos nepaprastajam ir įga
liotam ambasadoriui Venesueloje, 
Specialiųjų misijų ambasadoriui 
Vytautui Antanui Dambravai Pre
zidentas Algirdas Brazauskas pra
ėjusį ketvirtadienį įteikė Didžiojo 
Lietuvos Kunigaikščio Gedimino 3 - 
jo laipsnio ordiną, kuriuo amba
sadorius apdovanotas už svarų in
dėlį atkuriant ir įtvirtinant Lie
tuvos Respublikos nepriklauso
mybę bei uolią diplomatinę tarnybą.

Vytautas Antanas Dambrava.

Pašventintas kertinis
Būtingės terminalo ak
muo

Birželio 9 dieną Būtingės naftos 
terminalo statybvietėje įvyko ofi
ciali statybos pradžios ceremonija. 
„Esame labai svarbaus Lietuvai 
ekonominio įvykio liudininkai, - 
pasakė Lietuvos premjeras Adolfas 
Šleževičius. „Šis terminalas - tai 
objektas, pagal savo mastus ne
turintis sau lygių nepriklausomos 
Lietuvos istorijoje, tai objektas, ku
ris garantuos mūsų valstybės 
energetinę, ekonominę ir politinę 
nepriklausomybę“. Kapsulė su 
iškilmių dalyvių parašais buvo 
nuleista į šulinį, ant kurio užritin
tas būsimos statybos kertinis ak
muo. Jį pašventino Šventosios 
kurorto bažnyčios klebonas Rim
vydas Marozas.
Pasirašė sutartį su 
Europos Sąjunga

Birželio 12 dieną Liuksemburge 
Ministras Pirmininkas A. Šleževi
čius Lietuvos vardu pasirašė Euro
pos Asociacijos sutartį. Tą pačią 
dieną sutartis dėl asociacijuotos 
narystės Europos Sąjungoje pasi
rašė Estijos ir Latvijos Vyriausybių 
vadovai.

„Šiandien mes švenčiame baltų 
sugrįžimą į Europos šeimą“, - sa
kė Prancūzijos Europos reikalų 
ministras ir ES Tarybos pirmi
ninkas MichelBamier,Estija, Latvi
ja ir Lietuva, lig šiol su ES sujung
tos tik sutartimis dėl laisvos pre
kybos, dabar, pasirašius asocijuotos 
"Mūsų Pastogė" Nr.25 1995.6.26 psl.2;

narystės ES sutartis, galės daly
vauti priimant ir politinius spren
dimus.
Argi už tokią Lietuvą 
buvo liejamas kraujas?

Lietuvos Krašto apsaugos bičiulių 
klubo ir jį reminčių organizacijų bei 
Vilniaus savivaldybės pakviesti 
Gedulo ir Vilties dieną prie buvusių 
KGB rūmų susirinko buvę parti
zanai, politiniai kaliniai ir trem
tiniai, šauliai, politikai. „Prieš 
penkerius metus Lietuva tapo 
nepriklausoma, bet laisva ji nėra ir 
dabar“, susirinkusiems kalbėjo Sei
mo narys Juozas Listavičius. Taip 
yra todėl, kad į valdžią atėję žmo
nės skelbiasi esą darbininkų val
džia, o iš tikrųjų nesirūpina nei 
darbininkų, nei valstybės reika
lais, sakė jis. Tūkstančiai Lietuvos 
vaikų neturi ko valgyti ir kuo reng
tis. Argi už tokią Lietuvą buvo 
liejamas kraujas?

Audringais plojimais sutiktas 
Vytautas Landsbergis pasakė, kad 
tą tolimąją birželio 14 - ąją Lietuvai 
buvo suduotas „didelis fizinio 
naikinimo smūgis“. Prisiminęs 
tūkstančius išvežtųjų, jis ap
gailestavo, kad tie įvykiai „savo 
tragiškumu nenušvietė Vakarų 
demokratijų protų“. Dešiniosios 
opozicijos lyderis kaltino dabar
tinę valdžią, kad ji visiškai nesirū
pina tremtinių grįžimu į Lietuvą. 
Tačiau savivaldybių rinkimai, sakė 
jis, įkvėpia vilties.
Nė viena nepalūžo, nė 
viena nieko neišdavė

Pasakojimais apie penkias kilnios 
ir stiprios dvasios moteris - partiza
nes režisierius Edmundas Zuba- 
vičius užbaigė Lietuvos pasiprie
šinimo sąjūdžiui skirtą trijų filmų 
ciklą.

„Tai labai gražios moterys“, - sa
ko režisierius. Nė viena jų nieko 
neišdavė, nors buvo žiauriai kan
kinamos, ir apie savo kovą už Tėvy
nės laisvę, apie savo lemtį - kalėji
mus ir lagerius - jos pasakoja ra
miai dėstydamos faktus, be jokių 
pretenzijų į heroizmą. Jų apsi
sprendimas išeiti į mišką buvo jų 
moralės norma. „Apie save ne
galvojau, vis meldžiausi, prašyda
ma Švenčiausios Mergelės Marijos 
pagalbos, kad iškentėčiau, kad nie
ko neišduočiau“ - prisimena filmo 
kadruose viena iš partizanių...

Edmundo Zubavičiaus doku
mentinis filmas „Partizanės“ su
kurtas Lietuvos televizijos filmų 
studijoje. Birželio 14 - ąją įvyko jo 
premjera. (V. P.)

PADĖKA
Lietuvių bendruomenės Spaudos 

sąjungos valdyba širdingai dėkoja 
Mildai Bukevičienei už 1.400 do
lerių auką, skirtą vieno "Mūsų 
Pastogės" numerio išleidimui.

Vytautas Patašius 
LBSS valdybos pirmininkas

TRUMPAI IŠ VISUR
Birželio 14 d. rusų gen. pulk. Ana

toli Kvašnin pranešė, kad, perėmęs 
iš sukilėlių strateginius Šatai ir 
Nožai Jurt kalnų tarpeklius, baigė 
paskutinį kovų etapą Čečėnijoje.

Tą pačią dieną legendarinis če
čėnų partizanų vadas Šamir Ba- 
sajev su būriu gerai ginkluotų 
sukilėlių prasiskverbė 70 km į Ru
sijos gilumą ir užpuolė TOO 000 
gyventojų miestą Budionovsk.

Nukovę apie 40 rusų pareigūnų, 
čečėnai įsitvirtino miesto ligoni
nėje, paėmę įkaitais apie 2000 ru
sų. Jie žada paleisti įkaitus, jei Ru
sija sustabdys karo veiksmus Če
čėnijoje.

EI
Boris Jelcino įsakymu, stiprūs ru

sų vidaus kariuomenės daliniai du 
kartus su tankais ir automatiniais 
ginklais šturmavo ligoninę. Jie bu
vo abu kartus atmušti, tik nuo jų 
pačių kulkų žuvo daug įkaitų. Če
čėnai tuomet paleido įkaitais lai
kytas moteris ir vaikus, pasi
laikydami vyrus.

EI
Birželio 18 d. Rusijos ministras 

pirmininkas Viktor Cemomyrdin 
įsakė sustabdyti kovas Čečėnijoje. 
Jis pradėjo derybas su Šamiru 
Basajevu dėl Budionovsko įkaitų 
išlaisvinimo. Š. Basajevo pareiški
mu, partizanų žygis yra atliktas 
savarankiškai, be Čečėnijos pre
zidento Džochar Dudajevo žinios.

0
Centrinėje ir Šiaurinėje Indijoje 

visą mėnesį užsitęsę karščiai, kar
tais pasiekintys 50 laipsnių Celsi
jaus, pareikalavo virš 500 gyvybių. 
Daug žmonių mirė nuo karščių ir 
kaimyniniame Pakistane.

0
Irako vyriausybės karinės pajėgos 

greitai sutriuškino sukilusį šar
vuočių batalioną, bandžiusį iš 
kalėjimo išlaisvinti po ankstyvesnio 
sukilimo bandymo kalinamus ben
draminčius. Šarvuočių bataliono 
vadas generolas Turki Ismail ai - 
Dūlami nusižudė.

0
Prancūzijos prezidentas Jacqes 

Chirac paskelbė naują branduo
linių-ginklų bandymų seriją Mu-

JAV istorikas - apie Lietuvą
Lietuvos ambasadoje Vašingtone 

pristatyta nauja JAV istoriko Al
fredo E. Seno knyga „Gorbačiovo 
nesėkmė Lietuvoje“.

Ambasadorius Alfonsas Eidintas 
surengtoje ceremonijoje pabrėžė

Ispanijos karalius priėmė
Prezidentas Algirdas Brazauskas 

gavo Ispanijos karaliaus Chuano 
Karlo laišką, kuriame rašoma, kad 
Karalius dėkoja už pakvietimą ap
silankyti Lietuvoje ir kvietimą 

4. Prisimindami ir pagerbdami mielą
T A. f A. VYTAUTĄ BUKEVIČIŲ , 

jo mirties metinių proga "Mūsų Pastogei" aukojame 100 do
lerių.

Tamara ir Benius Vingiliai

ruroa atole, netoli Tahiti, tui 
iššaukdamas protestų bangą visa
me pasaulyje, tačiau ypatingai di
delę Ramiojo vandenyno salose i 
Australijoje. Nors branduolinia 
užtaisai sprogdinami po žeme 
Mururoa koralų salos jau yri 
sutrūkinėjusios nuo ankstesni! 
bandymų, o Ramiojo vandenyni 
atmosfera ir žemės paviršius tur 
pavojingas radioaktyvių cezio ii 
stroncio koncentracijas.

Protestuodamas prieš bandymui 
Mururoa, Brisbanės miesto bur
mistras nutraukė brolybės ryšiui 
su Nicos miestu Prancūzijoje 
Australija neleis savo aerouostuos 
nusileisti prancūzų lėktuams,, 
nebent jie deklaruos neturį ršio su 
ruošiamais bandymais. Kai ku 
protestai nuėjo net jau per toli 
birželio 17 d. nežinoma grup 
sudegino Prancūzijos konsulai 
Perthe, Vakarų Australijoje.

Birželio 18 d. Bosnijos serbai 
leido paskutinius 26 Jungtinių 1 
tų įkaitus, užsilikusius iš gegi 
mėnesį pagrobtų 400 asmenų.

Birželio 15 -18 dienomis Bosnįjc 
vyriausybės karinės pajėgos ofen 
zyva bandė susilpninti serbų suki 
lėlių žiedą, blokuojantį Sarajevą. Ji 
pasiekė vietinės reikšmės laimėji 
mų, tačiau Sarajevas vis dar blc 
kuojamas, neturi vandens, vaisti 
Serbų artilerijos ugnis, nukreipi 
prieš civilius miesto gyventojui 
pareikalauja daug gyvybių.

0
Birželio 16 d. Rusijos preziienta 

B. Jelcinas dar kartą pakerė savi 
nusistatymą ir priėmė genetGio f 
Lebed atsistatydinimą.

Europos „Žaliųjų“ organizacijts 
protestuoja prieš britų „Shell' 
bendrovės planą nuskandinti M 
000 tonų talpos naftos gręžim 
platformą Atlante, netoli Škotijoj 
Hebridų salų. Jie boikotuoja „Shell' 
produktus. „Shell" bendrovė plat
formą skandins 2 km. gylyje su 
Didžiosios Britanijos vyriausybės 
pritarimu.

ypatingą knygos apie Lietuvą ver
tę. Pasak diplomato, amerikiečn 
istorikas analizuoja įvykius iš dvie
jų pozicijų - kaip tiesioginis liudy
tojas ir kaip stebėtojas iš JAV.

Lietuvos prezidento kvietimą
priima.Vizito data turėtų būti su
derinta diplomatiniais kanalais. 
Prezidentas kvietė karalių su kara
liene Lietuvą aplankyti 1996metais.

(ELTA)
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I Vienuolės 60
Karo audra ir pašaukimas tapti 

vienuole jaunai Marijai Mazihaus- 
■ kaitei lėmė apleisti Lietuvą ir dau- 
' giau jos nebepamatyti.
i Prasidėjus 1914 metų karui, tė

vas buvo paimtas į rusų kariuo- 
l menę ir joje tarnaudamas žuvo. 
I Motina, likusi su penkiais vaikais, 
I emigravo į Rusiją. Marija pradžios 
i mokyklą lankė Minske. Lietuvai 
t atgavus nepriklausomybę, tais 

pačiais, 1918, metais grįžo atgal į 
Lietuvą. Būdama vienuolikos me- 

i tą amžiaus Marija sakosi prisi- 
. skaičius apie vieno kunigo gyveni— 
. mą ir savyje pajuto pašaukimą tap

ti vienuole. Jos svajonė išsipildė 
t 1932 metais įstojo į vienuolyną 
(Olandijoje.Sekančiais metais 
įPrancuzijoje po novicijato padarė 
i įžadus. Likimas lėmė vykti dar toliau 
. tiuotėvynės-1937metų kovo ;mėnesį 
į Marija misionierės darbui buvo 
a pasiųsta į Hawaju salą. Teko eiti 

mokytojos pareigas pirmųjų skyrių 
vaikams, kartu rengti juos pirmai 
komunijai. Dvidešimt vienerius 

; metusišbuvoKauaiŠventųjųŠirdžių 
s vienuolyne. Paskutinis perkėlimas 
‘ įvyko, kai Mariją 1958 metais iškėlė 

įRegina Paeis vienuolyną, kuriame 
ji sulaukė gana brandaus 88 metų 

's amžiaus.
Man teko proga du kartus aplan

kyti vienuolę Mariją. Virš šešių 
dešimtmečių išgyvenusi tarp an- 
gbškai kalbančių ji nepamiršo sa
vo gimtosios kalbos, gražiai ir 
taisyklingai kalba, rašo. Ji pilna 
nepaprasto pasiaukojimo ir pa-

APIE KGB ARCHYVĄ
1. Archyvo unikalumas [ramentais? Be abejo, juos reikia 

i buvęs KGB archyvas - be abejo- vertinti gana kritiškai, nors nė vie
ws, visų kruviniausias archyvas no tikro falsifikato nesame radę.
Lietuvoje. Per 50 okupacijos metų 
sovietai negailestingai fiziškai 

■ naikino Lietuvos žmones, ne ma- 
I Sau luošino dvasiškai. Komunistų 

ai Sniečkumi priešakyje pasirink- 
1 is Lietuvos ne tiek rusifikavimas, 
’ Sek sovietizavimas taip pat buvo 

vykdomas pačiomis brutaliausio- 
a mis priemonėmis, jungtinėmis 
s tanunistų partijos ir NKVD - KGB 

jėgomis. Kiek visas tas juodas dar
ias atsispindi KGB archyvo do- 
bmentuose? Nors tas archyvas bū
ro niokojamas, jame yra pakan- 

i lamai dokumentų, kad būtų gab
ia atkurti represinio aparato dar- 

. k
Visose trijose Baltijos šalyse liko 

ialis buvusių KGB archyvų; mūsų 
archyvas yra gausiausias. NSV ša
bų, taip pat daugelio buvusių 
[alinamųjų socialistinių šalių 

, Ėuomenei saugumo archyvai yra 
leprieinami, nes ten dažniausiai li- 
b dirbti tie patys žmonės. Išimtis 

' yra tik Vokietija ir Čekija. Su- 
jrinkusieji į konferencijas geno- 

Igido ir KGB klausimais Sofijoje, 
Maskvoje, Kijeve tebuvo matę vieną 
mitą originalų KGB dokumentą. Tik 
(Sijolė Gaškaitė buvo vienintelė iš 

■rotų žmonių būrio, kuri galėjo 
teškinti KGB veiklos ne tik dva- 
tebet ir techniką.
■ĮKiek galima tikėti KGB do-

metą jubiliejus

Vienuolė Marija Maziliauskaitė 

šaukimo vienuolės pareigoms. 
Atsisveikinant, sunku būtų ap
rašyti tuo metu susidariusius sie
los jausmus. Marija sakosi esanti 
laiminga, sulaukusi 88 metų am
žiaus, pasirinkusi vienuolės pa
šaukimą, maldose jausdavo savo 
sielos išganymą.

Paskutiniame laiške vienuolė 
Marija mini apie savo „deimantinį 
jubiliejų“ - vienuoliško gyvenimo 60 
metų sukaktį. Vyskupas ta proga 
jos garbei atlaikė iškilmingas mi
šias, o „Švento Tėvo apaštališkas
palaiminimas apvainikavo mano 
jubiliejų“, rašo sesuo Marija.

Mielai, brangiai vienuolei visų 
skaitytojų vardu linkiu sveikatos, 
laimingo gyvenimo ir Dievo palaimos.

V. Augustinavičius

Kagėbistai, rašydami savo raštus, 
tikrai negalvojo, kad, be jų pačių, 
juos skaitys dar kas nors. Didžiu
ma dokumentų turi grifus „sover- 
šeno sekretno“ („visiškai slaptai“. 
Red.), kai kurie net „lično“ („as
meniškai“. Red.). Todėl jie gana at
viri ir kartu pilni tų pačių ydų, ku
rios ir visai sovietinei sistemai bu
vo būdingos - ideologinio pasipū
timo, priešininkų niekinimo, savo 
nuopelnų perdėjimo ir išpūtimo. 
Daug kas dokumentuose nutylima 
arba nusakoma neutraliais val
diškais žodžiais, pavyzdžiui, klai
kūs kankinimai vadinami „aktyviu 
tardymu“. Kagėbistai, kaip tikri 
šėtono tarnai, ir žmogų nužudę, 
nepalikdavo jo lavono ramybėje. 
Partizanų kūnus ne tik niekindavo 
miestų ir miestelių aikštėse, bet 
kartu su kitais nužudytaisiais 
pakasdavo neįtikinamiausiose vie
tose - tvartuose, šuliniuose, tua
letuose ir pan. Nesame radę nė vie
no dokumento, kuriame būtų nu
rodyta, kur nužudytasis palaido
tas - žmogaus ir jo artimųjų nie
kinimas tęsėsi ir po mirties.

Kodėl Lietuva gavo tokius paly
ginti gausius KGB archyvus? Matyt, 
tai lėmė ne viena priežastis. Pirma, 
Lietuva kartu su Vakarų Ukraina 
atkakliausiai priešinosi okupan- 
tams, vadinasi, ir tą priešinimąsi

SVEIKINAME
Gimimo ir vardo dienos 
proga sveikiname mūsų 

mielą
kun. Povilą Martūzą.

Visų parapijiečių vardu linkime 
dar daug metų rūpintis mūsų 
sielų gerove.
Linkime geros sveikatos ir 
Dievo palaimos.

Vytautas Juška 
ALB Sydnėjaus Apylinkės vald. 

pirmininkas 
Albinas Giniūnas 

Sydnėjaus lietuvių katalikų 
kultūros draugija 
Vytautas Patašius 

LB Spaudos sąjungos valdyba 
Vincas Augustinavičius 

"Mūsų Pastogės" redaktorius

riSK- --Stri ritB- ne

tik archyvinių agentų bylos ir 
kartotekos, bet ir veikiančių agen
tų kartotekos. Taigi 10 skyrius dir
bo ne vien archyvinį darbą.

Pačią didžiąją šio suformuoto 
archyvo dalį sudaro trijų rūšių by
los: baudžiamosios, filtracinės ir 
specialaus patikrinimo. Baudžia
mųjų bylų tomų su visais šios by
los palydovais - stebimosiomis, 
turtinėmis, kalinio - yra apie 200 
tūkstančių, o teista apie 80 tūks
tančių žmonių. Įvairių tyrinėtojų 
yra teigiama, kad buvo teisti ir 
lageriuose bei kalėjimuose sėdėjo 
apie 150 - 200 tūkst. Lietuvos žmo
nių. Kaip yra iš tikro? Dalies teis
tųjų bylų KGB archyve nėra. Ne vi
sos bylos yra tų žmonių, kuriuos 
teisė karo tribunolas. Nėra dalies 
bylų tų žmonių, kurie be teismo 
1944 - 1945 metais buvo išvežti į 
lagerius ir ten vieni vėliau buvo 
teisti, kiti po metų kitų, nesuda
rius bylos, buvo paleisti, o dar kiti 
nesulaukę teismo žuvo. Pagaliau 
dalis žmonių, kai nebuvo įrodyti jų 
ryšiai, tarkime, su partizanais, bu
vo teisiami pagal kriminalinius 
straipsnius, kad ir už pyliavų 
nemokėjimą. Todėl, mano nuomone, 
SSSR kalėjimuose ir lageriuose už 
politinius įsitikinimus galėjo sėdėti 
apie 120 -140 tūkst. žmonių.

Antra pagal gausumą - 40 tūkst. - 
yra specialaus patikrinimo bylų 
grupė. Šios bylos buvo vedamos 
daugiausia norintiems išvykti į 
užsienį. Buvo tikrinama visa gi
minė, net ir seneliai, kurių mirtys 
buvo nustatomos kad ir antkapius 
skaitant..

Trečioji gausi grupė - apie 30 tukst. 
- yra vadinamosios filtracinės bylos. 
Jos būdavo sudaromos žmonėms, 
kurie vienaip ar kitaip karo metu 
buvo atsidūrę užsienyje, daugiau
sia Vokietijoje, ir savo noru ar 
prievarta grąžinti į Lietuvą, bet 
prieš tai nuo kelių mėnesių iki me
tų laikyti vadinamuosiuose fil
traciniuose lageriuose, kur buvo 
nustatoma jų tapatybė. Dabar, kai 
VFR ėmė mokėti už išbūtą laiką kone, 
stovyklose ir darbus Vokietijoje,šis fon
das yra vertingas.
(Tęsinys sekančiame numeryje) 
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atspindinčių dokumentų yra gau
su. Antra, tam tikrą vaidmenį at
liko ir R. Ozolo bei kitų organi
zuota KGB rūmų saugojimo akcija. 
Tam tikrą poveikį archyvų likimui 
turėjo ir dalies kagėbistų pakri
kimas, ypač po sausio 13 dienos. 
Galima spėlioti, kad vienas kitas 
kagėbistas kai ką darė ir įsiteik
damas naujai valdžiai, o gal ir 
turėdamas šiokį tokį istoriografinį 
supratimą apie šių dokumentų 
svarbą. Šiaip ar taip, mes turime 
didelę vertybę, žmonių pavadintą 
kančių archyvu, tik mokėkime jį 
išsaugoti ir panaudoti. LDDP 
įnirtingos ir, sakyčiau, su protu 
prasilenkiančios pastangos Geno
cido ir rezistencijos tyrimo centro 
vadovu paskirti savo statytinį daug 
kuo gręsia ir archyvui. Dabar 
archyvas tvarkomas ir valdomas 
paritetiniais pagrindais; LDDP 
paskyrus „savąjį“, paritetas išnyks, 
2. Iš ko archyvas susideda

Yra trys archyvo formavimo 
šaltiniai. Pirmas yra iš jau pačių 
KGB archyvininkų - tą darė 
vadinamasis 10 skyrius, turėjęs 
1991 m. 35 darbuotojus, iš jų 13 
kadrinių, kiti buvo laisvai samdo
mi - suformuoto archyvo. Be 
baudžiamųjų, specialaus patikri
nimo ir filtracinių bylų, jame yra 12 
fondų, kuriuos sudarė įvairių KGB 
skyrių suformuotos bylos. Iš viso 
šioje archyvo dalyje yra apie 300 
tūkstančių įvairių bylų tomų.

Antras šaltinis - buv. KGB pasta
to kabinetuose (jų buvo apie 300) 
rasti įvairūs dokumentai, daugiau
sia naujesnių laikų. Iš kabinetuose 
rastų dokumentų gali būti su
formuota apie 10 -12 tūkst. bylų.

Trečia archyvo dalis - iš rajonų ir 
KGB medicinos įstaigų - Palangos 
KGB sanatorijos bei KGB poliklini
kos ir ligoninės - suvežti dokumen
tai. Jų gali būti apie 20 tūkst. bylų, 
iš jų apie 10 tūkst. - medicinos.

Šiek tiek smulkiau apie šias tris 
archyvo dalis. Didžiausią suformuoto 
archyvo dalį sudarė tos bylos, ku
rios jau buvo užbaigtos. Pasakyti
na, kad 10 skyriuje, kuris tvarkė 
archyvą, buvo ir „veikiančių“ do
kumentų. Jame, tarkime, buvo ne

3



PREZIDENTAS - ŽYDAI, LENKAI, RUSAI IR LIETUVIAI
NUOMONĖS IR PASISAKYMAI
J. Stačiūnas

Stebint Lietuvos spaudą iš tolumos, 
atsiranda vis daugiau slegiantis 
jausmas, kad lietuvis pačioje Lie
tuvoje virsta vis menkesnės vertės, 
palyginus su kitomis tautybėmis, 
lietuvio kančios ir kovos skirtingos 
nuo kitų ir lietuviškas kraujas vis 
daugiau atpiginamas.

Tautos garbę gyvenime ir is
toriniame kontekste gina ir išlaiko 
jos Prezidentas ir jo aplinka. Tautinės 
moralės ugdymas, tautos meilės 
skiepijimas ir tautos vertybių 
puoselėjimas - tai Prezidento šven
ta pareiga. Bet niekur spaudoje 
(bent jau šių metų pusmetyje) koks 
nors atspindys šių vaduose ieško
mų ypatybių taip ir nepasirodė. 
Kartais net norisi paklausti ar mū
sų Prezidentas tik ne per apsiri
kimą lietuvis?

Gilus tautinės istorijos supra
timas Prezidentui padėtų suprasti 
kodėl ir kam ta Lietuva. Gryna 
pragmatika, be tautinių jausmų-ne 
valstybė. Bet atrodo, kad šių da
lykų nebuvo dėstoma aukštesnėse 
kompartijos mokyklose. O iš Pre
zidento pasisakymų matosi, kad 
ten gerai buvo įdiegtas „ mažesnės 
tautos“ sąvokos, tautos, kuri turi 
save žeminti, atsiprašinėti ir pa
taikauti visiems, kurie vis dar gal
voja, kad Lietuva yra kažkuo jiems 
skolinga. Tad pažiūrėkime ir pa
lyginkime:

Prezidentas, susitikęs su Lietuvos 
žydų bendruomenės pirmininku S. 
Alperovičium, juos užtikrino žo
džiais: „Žydų ir kitų Lietuvoje 
gyvenančių mažumų gyvenimo 
problemos buvo ir bus mano ir ma
no vyriausybės dėmesio centre“.

Į Sausio 13 - sios draugijos 
pirmininko kreipimąsi papildyti 
rengamą pensijų įstatymą, pa
didinant pensijas Sausio 13 - sios 
invalidams ir žuvusių šeimoms, A 
Brazauskas atsakė neigiamai, 
argumentuodamas deficitiniu biu
džetu. Rusų karo veteranams ir da
bar už vaistus nereikia mokėti, bet 
Sausio 13-ąją sužeistiems valstybė 
apmoka tik 80% ir tik tada, jei 
žmogus tapo invalidu.

Po premjero A Šleževičiaus atgai
los prieš žydus visos lietuvių tau
tos vardu, kurią Wiesenthal centro 
atstovas E. Zuroff pavadino „muilo 
burbulu“, Prezidentas, pasitikėji
mo ir ryšių plėtojimo perspektyvų 
su Izraeliu padidinimui, viešėda
mas šventoje žemėje, padarė tris 
atsiprašymus.

Pirmą, susitikęs su Izraelio pre
zidentu: „Tai, kad Antrojo pasau
linio karo metu žydynėse, de
portacijose, areštuose ir kan
kinimuose yra dalyvavę lietuvių, 
man kelia slegiantį gėdos jausmą 
bei uždeda sunkią pareigą. Tiesos ir 
atgailos žodžiai bus pasakyti. 
Lietuvos vyriausybė prisiima at
sakomybę už šių žudynių teisinį 
persekiojimą“.

Antrą, per vakarienę: „Turiu 
atgailos atsiprašymo žodžius už 
tuos lietuvius, kurie dalyvavo savo 

bendrapiliečių žydų žudynėse“.
Trečią, Knesete: „Prašau atlei

dimo už tuos lietuvius, kurie ne
gailestingai žudė žydus, juos šau
dė, trėmė, plėšė. Mes pasirengę 
persekioti karo nusikaltėlius ir 
darysime tai viešai, nuosekliai, 
sąžiningai“.

Lietuvos Respublikos Prezi
dentas Algirdas Brazauskas.

Premjeras Yitzak Rabin, nors ir 
pareiškęs, kad sunku pasitikėti kai 
kuriomis žydų žudynėse daly
vavusiomis tautomis, žiūrėjo į Pre
zidentą, kaip į pagalbininką, kuris 
padės nubausti žydų žudikus ir 
užbaigė kalbą žodžiais: „Mes 
apginsime kiekvieną žydą ir pa
dėsime jam nesvarbu kur jis be
būtų“.

O taip malonu būtų bent kartą 
išgirsti iš mūsų Prezidento: „Aš 
ginsiu kiekvieną lietuvį, kur jis 
bebūtų“.

Žydai tikrai nesirengia „perse
kioti“ Izraelyje gyvenančių žmonių, 
dalyvavusių lietuvių tautos geno
cide. To lietuviško genocido pa
sekmėje, sukėlusio laukinio žmo
gaus instinktų ir iškyla žydų 
kaltinimai lietuviams. Prezidentas 
neminėjo apie trėmimus nekaltų 
šeimų, nei apie Rainių, Pravieniš
kių ir kitas žudynes. Nors tuo ne
noriu pateisinti tuos kerštu ap
imtus tragiškai nukentėjusius 
lietuvius, kurie jau nebeatskirdami 
Žydus nuo komunistų, į savo rankas 
pasiėmė teisėjo ir budelio teisę, taip 
kaip lietuvių tauta jų nepateisino. 
Kaune tuo laiku visuomenė tarėjo 
bendrą supratimą, kad tai yra 
nusikaltimas, dėl kurio nukentės 
visos mūsų tautos vardas, kas 
panašiai ir įvyko. Laikinoji Lietuvos 
vyriausybė po 1941 metų sukilimo 
darė protestus prieš vokiečius dėl 
Lietuvos žydų traktavimo ir dėl to 
nemaža jos narių vėliau žiauriai 
nukentėjo. Tauta nepritarė, drą
sesnieji ir turį galimybę juos slaps
tė ir valdžia, nors bejėgė ir trum
palaikė, kažką vis tiek bandė dėl 
žydų likimo išsisiūbavusio abipu
sio genocido raidoje.

Bet Prezidentas nieko apie tai nė
ra minėjęs, bet visam pasauliui tik 
patvirtino E. Zuroff kaltinimus: 
lietuviai negailestingai žudė žy
dus, juos šaudė, trėmė, plėšė...

To dar neužtenka. Atsižvelgda
mas į žydų priekaištus dėl „ne
teisingai“ reabilituotų lietuvių, 
Prezidentas net apkaltino tuome
tinį Aukščiausiojo Teismo vadovą ir 
Generalinį prokurorą už padalytas 
„klaidas“, užkliuvo ir tam tikslui 
sudalyta Seimo komisija, „šūsni
mis“ dalindama reabilitacįjas. Tas, 
pagal Prezidentą, yra tapęs „skau
džia mūsų šalies užsienio proble
ma ir smarkiai kenkia jos tarp
tautiniam autoritetui“.

Ir kodėl ta problema tokia skaudi? 
Vien dėl to, kad Wiesenthal centro 
pareigūnai, atvažiavę elgiasi, kaip 
neprašyti šeimininkai, kišdami sa
vo interpretacijas bylose atras
tiems kaltinimams?

Juk čia kalbama apie sovietų 
represuotus lietuvius, kuriems, 
įtarus žydų žudynėmis, turi būti 
atšaukta reabilitacija ( atšauktas 
nekaltumo pripažinimas). Dau
gumas jų jau mirę, o jei dar ir gyvi, 
jų niekas pasaulyje antrą kartą 
negali bausti už tą nusikaltimą, 
kuriuo jie buvo nubausti. Vietoje to, 
kad kaltinti lietuvius pareigūnus, 
Prezidentas galėjo ramiai išaiš
kinti, kad reabilitacijos bylas, esant 
įrodymams, visuomet galima per
žiūrėti, bet jų atšaukimus reikia la
bai atsargiai vykdyti, kad nepa
daryti klaidų, neįžeisti ir ne
pažeminti Lietuvos rezistencijos 
kovotojų už NKDV ar „Troikų“ už 
akių (nematant kaltinamojo) „pri
siūtus“ kriminalinius nusikal
timus. Ypatingai tų, kurie žuvę ar 
mirę ir negali patys savo garbės 
apginti - todėl ir klysti, darant 
sprendimą, reikėtų apkaltintojo 
naudai ir neatvirkščiai. Preziden
tui turi būti žinoma, jei jis domisi 
lietuvių tauta, kad rezistentai iš vi
so į savo gretas asmenų, susitepu
sių žydų krauju nepriimdavo.

Ta problema tikrai sumažėtų, jei 
pats Prezidentas jos taip būtų 
neišsigandęs. Seimo komisijos, 
tyrosios reabilitacines bylas, pir
mininkas P. Varanauskas teigė, kad 
vis dėlto lietuvių, šaudžiusių žy
dus buvo ne tiek daug, kiek žydų

A. f A. IZIDORIUI JONAIČIUI 
pagerbti

vietoje gėlių “Mūsų Pastogei" aukojo: 80 dolerių - Vida ir Ginta 
Viliūnaitės; 50 dol. - Sofija ir Jonas Meiliūnai; po 30 dol. - Lidi
ja ir Juozas Almis Juragiai, V. Martišius, N. ir I. Venclovai, 
Guoda ir Jurgis Bliokai, I. ir K Bagdonavičiai, E. ir D. Barta 
kevičiaiir V. Juzėnienė; 25 dol. - Irena ir Algis Milašai; po 20 dol.
- M. Martišienė, P. Šaparienė, G. Kazokienė, L. Pukys, V. ir A 
Skeiviai, B. Ankienė, V. Binkis, J. ir O. Maksvyčiai, Jolanta ir 
Jurgis Janavičiai, Danutė ir Stasys Skoruliai, P. Daukienė, P. 
ir J. Pullinen, Daiva ir Dan Bieri ir Marija Labutienė, Irena ir 
Algis Dudaičiai, M. Migevičienė, Stepas Jarembauskas, Jūratė 
Ivinskienė, A. ir M. Reisgiai; po 10 dol. - P. Donielienė, A. Skir- 
ka, R. Kalėda; 5 dol. - A ir L. Kramiliai; 20 dol. - aukojo 
nepasirašęs.

Populiariausias Lietuvoje po
litikas Egidijus Bičkauskas, 
trėmusių lietuvius.

Tikrai būtų malonu sužinoti ar 
yra kas nors iš žydų tautybei, 
apdovanotas už gelbėjimą lietuvių 
nuo ištrėmimo ar žudynių?

Paklaustas, kodėl nebuvo paskelb
ta nė viena lietuvių genocidą 
vykdžiusio pavardė, Seimo užsieni: 
reikalų komiteto pirmininkas atsa
kė: „Mes turim nepainioti dviejų 
dalykų. Kova prieš lietuvius buvo 
kova prieš Lietuvos gyventojus, tau 
tikrą jų sluoksnį, o žydai buvo 
naikinami vien dėl savo tautybės".

Prisiminus tą pagarsėjusį Su
bačiaus žydo žodžius, kabinant 
raudoną vėliavą: „Dabar mes 
lietuviais arsime ir akėsime“, kaž
kaip sunku patikėti, kad mes buvo
me naikinami ne dėl mūsų tauty
bės.

Šiandien reikėtų pasakyti, kad 3 
dėl vienų ir kitų daugiausiai nu- - 
kentėjo nekalti lietuviai ir nekalti j 
žydai.

Bet atrodo, kad kraujas kraujui ii 
nevienodas. Ir gal todėl A Bra- - 
zauskas nei dar būdamas LKPE 
vadovas, nei vėliau nerado reikalo < 
atsiprašyti savo tautiečių už bu- - 
vusių partinių bendražygių kaltėm 
lietuvių tautai. LDDP nario Kl 
Jaskelevičiaus nuomone - tautas 
atleido rinkimų į Seimą meta ir to
dėl atsiprašymo nereikia.

Jei reabilitacinės lietuvių bylusis 
įgavo didžiulės reikšmės, net tarp
tautinės, tai kitos nusikaltimų by-'- 
los praranda bet kokią svarbą.

(Tęsinyssekančiame numeryje) >
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TAURAUS LIETUVIO 
NETEKUS

Australijos lietuvių bendruomenę 
ir ypač Sydnėjaus lietuvius skau- 
džiaipslietė žinia, kad birželio 7 d. iš 
mūsų tarpo amžinai atsiskyrė inž. 
Izidorius Jonaitis.

AL Bendruomenė bei įvairūs jos 
padaliniai ir visa eilė kitų orga
nizacijų su dėkingumu prisimins jo 
įdėtą darbą ir pasiekimus, gi 
Izidoriaus gausūs bičiuliai niekada 
neužmirš jo draugiškumo, atviros 
širdies, giedrios nuotaikos, pa
drąsinančio žodžio.

Izidorius Jonaitis gimė 1909 m. 
kovo 5 d. Paežerių kaime, Šeduvos 
valsčiuje. Mokėsi Radviliškyje, vė
liau Šiaulių gimnazijoje, kurią bai
gė 1928 m. Jai! ankstyvoje jaunys- 

. tėję jis įsitraukė į visuomeninę veik
lą, 1926 m. įstodamas į skautų 
organizaciją, kuriai liko atsidavęs 

; visą savo gyvenimą, kartu buvo ir 
moksleivis šaulys.

1928 - 1935 m. studijavo Vytauto 
Didžiojo universitete, kurį baigęs įgi— 

\ jo inž. statybininko - architekto 
specialybę. Pašauktas atlikti karo 
prievolės, aspirantu baigė Karo 
mokyklą ir 1936 metais buvo pa
keltas į j. Itn. laipsnį. Pasilikęs 
kariuomenėje, du su puse metų 
ištarnavo karo aviacijoje, ne tik 
pritaikydamas savo inžinieriaus - 
architekto sugebėjimus, bet kartu 
išmokdamas skraidyti. Užsitarnavo 
lakūno sparnus ir leitenanto laips
nį. Nuo 1939 m., išėjęs į atsargą, 
dirbo kaip architektas ir sta
tybininkas - rangovas.

Izidorius buvo vienas iš Vytauto

Didžiojo universiteto Skautų korp! 
Vytis steigėjų, 1930 - 1931 m. 
pirmininkavęs organizaciniam 
korporacijos komitetui. Jis buvo ir 
antrosios tautinės skautų stovyk
los valdyboje. Deja, jo suprojektuoti

Inž. Izidorius Jonaitis.
gražūs Skautų sąjungos rūmai dėl 
Lietuvą ištikusių okupacijų pasi
liko tik projektu. 1940 m. jis vedė 
Vilhelminą Šnapštytę, mirusią 
Sydnėjuje 1958 m.

1944m. pasitraukėį Austriją, 1945 
į Vokietiją, 1945 - 1949 m. dėstė 
fiziką ir matematiką Ravensburgo 
lietuvių gimnazijoje.

1949 atvyko į Australiją ir atliko 2 
metų darbo sutarties prievolę, tada 
išlaikė užsieniečiams privalomus 
egzaminus architekto teisėms įsi

gyti ir dirbo savo specialybėje NSW 
valstijos architekto įstaigoje iki 
išėjimo pensijon 1971 metais.

Per tą dvidešimtį metų jis su
projektavo visą eilę valdiškų pa
statų, ypač ligoninių. Gražus jo dar
bo pavyzdys yra AHandale ligoninė 
Cessnock mieste. Jis prisidėjo sta
tant Lietuvių namus Bankstowne, 
buvo patarėju lietuvių Sodybos 
Engadinėje statybos darbuose.

Du kartus Iz. Jonaitis ėjo Aus
tralijos lietuvių bendruomenės 
pirmininko pareigas. 1959 -1960 m. 
jo vadovaujama ALB Krašto valdy
ba surengė pirmąsias Australijos 
lietuvių dienas (Sydnėjus 1960 m.), 
virtusias tradicija, gi pirminin
kaudamas Bendruomenei 1963 - 
1964 metais jis atliko ypač didelį 
pasitarnavimą, savo pastangomis ir 
taktu sėkmingai sutaikydamas 
besiskaldančią Australijos lietuvių 
bendruomenę.

Izidorių matėme ir ALB Krašto 
Tarybos pirmininku bei daugelio 
sesijų nariu, Garbės teismo pir
mininku, Krašto kontrolės ko
misijose, Pasaulio Lietuvių Seimo 
nariu, jau nevardijant įvairių jo 
pareigų ALB Sydnėjaus apylinkės 
pagalbiniuose organuose. Jo pa
stangomis suorganizuotas Pasaulio 
lietuvių inžinierių ir architektų 
sąjungos skyrius Sydnėjuje.'

Inž. Jonaitis bendradarbiavo sa
vo rašiniais „Mūsų Pastogėje“ ir 
skautų spaudoje, buvo „Mūsų 
Pastogės“ redakcinės kolegijos na
riu 1971 -1972 m. ir vėl 1976m. Mėgo 
žaisti šachmatais, yra iškovojęs 
pergalių prieš stiprius australų 
meistrus.

Ypač daug energijos Izidorius 

pašventė skautų veiklai. Jau 1962 - 
1963 m. matome jį Sydnėjaus skau
tų židinio tėvūnu. Jis buvo Aka
deminio skautų sąjūdžio įgalioti
niu Australijai 1974 -1981 m., 1978 
- 1984 metais jis vadovavo AS 
sąjungos Sydnėjaus skyriui. 1976 - 
1981 m. buvo ir LSS Australijos 
rajono vadijos nariu. Atsiekęs vyr. 
skautininko laipsnį, jis buvo ap
dovanotas ordinu."Už nuopelnus" 
bei LSS Lelijos ordinu.

1965 metais Jonaitis vedė Eleną 
Kabailaitę - Žižienę, jo ištikimą 
gyvenimo palydovę ir talkininkę 
per pastaruosius tris dešimtme
čius. Lietuvių bendruomenė Aus
tralijoje reiškia jai ir šeimai giliau
sią užuojautą jos skausmo valan
doje.

Birželio 14 d., lietuvių tautos ge
dulo dieną, didelė lietuvių minia 
susirinko į šv. Joachimo bažnyčią 
Lidcombėje atsisveikinti su Izi
doriumi Jonaičiu. Gedulingas mi
šias laikė kun. P. Martūzas, giedojo 
„Dainos“ choras. Prie tautine vėlia
va uždengto karsto, pakaitomis su 
židinio skautėmis, budėjo ramovė- 
nų garbės sargyba.

Krematoriume atsisveikinimo 
žodžius bendruomenės vardu tarė 
Ant. Kramilius, skautų vardu - Jo
nas Zinkus, karių veteranų sąjun
gos „Ramovė“ vardu - Ant. Vinevi- 
čius. Giesmė „Marija, Marija“ ir 
Lietuvos himnas užbaigė apeigas. 
Šeimos vardu kalbėjęs prof. A. 
Kabaila pakvietė apeigų dalyvius į 
gedulingus pietus Lietuvių na
muose.

Sudiev, mielas Izidoriau.

Vytautas Patašius

Kokia kariuomenė reikalinga 
Lietuvai?

Tęsinys iš praeito nr.
Tuo tarpu po 1990 m. KAM 

departamento, vėliau ministerijos 
vadovai buvo gyd. A. Butkevičius, o 
dabartinis, R. Linkevičius, pasigyrė 
tuoj po paskyrimo, kad buvo 1 mė- 
lesį karo tarnyboje ir vadovavo 
.kuopai“ (?). Bet juk žinome, kad ir 
pagrindinis naujoko apmokymas 
trunka 3 - 6 mėnesius. Taigi didelis 
•triumas tarp prieškarinės KAM 
vadovų karinės kvalifikacijos ir 
dabartinės. Įdomu ir tai, kad 
neseniai pasikalbėjimuose su lai
kraščio reporteriu, R. Linkevičius, 
Ulbėdamas apie Lietuvos ka
riuomenę, ją pavadino ,Armija“ 3 
kartus.
Nuolatiniai pranešimai apie vi

sokiu būdu kareivių nukentėjimą 
nuo kitų kareivių ir puskarinin
kių, per nestatutinį elgesį, visų 
laipsnių karių girtavimą, neger
bimą ir piktnaudojimą patikėto 
ginklo, apsileidimą sargyboje, 
iškoneveikimą kitų akivaizdoje, net 
(nevalstybine kalba, matomai, dar 
ris iš sovietinės armijos perimtas 
paprotys, kur daliniuose buvo 
taisytų tautybių kariai, kurie vie
ši kitų netoleravo, o gal net tyčia 

’jiivo mėginama mažumų atstovus 
■niekinti, mušti, visokiais keiksmais 
įžeminti, idant jie būtų pavaldūs 

Jmgumai (rusams?), bijotų skųs-

tis, elgtųsi taip, kaip jų vadovai no
ri (nebūtinai statutiniai). Tai yra 
metodas, kurio matomai Lietuvos 
kariuomenė iki šiol nepajėgia at
sikratyti. Galbūt kai pora laidų 
naujai paruoštų Karo mokyklos 
auklėtinių ateis į kareivių dalinius, 
pamažu užsilikusios sovietiškos 
armijos blogosios ypatybės pradės 
nykti. Kuo greičiau, tuo geriau.

Mano pastabos, matant 
dabartinę kariuomenę

Kalbama apie Lietuvos kariuo
menės tęstinumą, tradicijų per
ėmimą. Labai mažai jų liko, jei iš 
viso dar liko.

1. Pulkai nebeturi kunigaikščių 
pavadinimų.

2. Karininkai nešioja dvibortinius 
švarkus, neturi milinių, gerų vie
nodų batų, balti marškiniai su 
juodu kaklaryšiu daugiau tinka 
jūrų karininkams, negu sausumos 
kariuomenei. Švarkuose nėra iš
orinių kišenių, tik kažkokie už
segimai matosi, kurie nėra funk
cionalūs. Daugelio kelnės ne
įtemptos, palyginti su prieškario 
karininkų, net ir Karo mokyklos 
kariūnų gražiai įtemptomis kel
nėmis.

Mano manymu, reikėjo tik per
imti naujai reformuotą uniformą 
1939 m., kada buvo panaikintos

aukštos mundurų apykaklės ir 
įvesti chaki spalvos marškiniai su 
tokiu pat kaklaryšiu.

Karo laivyno karininkai šalia 
laipsnių auksinių juostelių ant 
rankovės dar dėvi ir antpečius, kas 
padaro juos sovietinės uniformos 
tęsėjais. Juk Vakarų karo laivy
nuose (ir prekybiniuose - ke
leiviniuose) prie mėlynos unifor
mos nešiojama laipsnio auksinės 
juostos ant rankovių, o prie baltos ir 
ant mėlynos milinės tik ant ant
pečių, ir tai pintas antpetis su 
žvaigždutėmis. Gegužės 21 d. TV 
amerikiečių generolas, paklaustas, 
ką reikėtų keisti Lietuvos ka
riuomenėje, atsakė: uniformas. Ir 
tikrai...

3. Lietuvos kariuomenės repre
zentacinė kuopa labai skiriasi nuo 
prieškario Karo mokyklos kariūnų 
kuopos su šalmais, baltais diržais ir 
šautuvais, su kuriais galima gra
žiai ir įspūdingai atlikti komandą 
„Ginklu gerbk!“ Tai dabar matome 
juos pasikabinusius ant kaklo 
automatinius ginklus su kuriais 
neįmanoma tinkamai pagerbti! Juk 
ir Vokietijos, Japonijos, Korėjos 
reprezentacinės kuopos naudoja 
šautuvus, nors ir turi automatų 
tūkstančius kartų daugiau, negu 
Lietuvos kariuomenė. Tai kodėl ne 
Lietuvos? Ir iš viso man ne
suprantama, kaip tapo perimta 
prieškarinio švarko (munduro) 
viršutinė dalis ir dabar įleista į kel
nes, vietoje kad būtų nešiojama virš

kelnių- švarkas. Ir kodėl senoviška, 
su aukšta apykakle?

4. Žygiavimas nebėra tradicinis 
Lietuvos kariuomenės, o, matomai, 
dar tebesitęsiantis sovietinis, me
tant ranką iki krūtinės ir lenkiant, 
trepsint koją. Juk toks žygiavimas 
nebuvo prieškario kariuomenėje.

5. Bet kurioje kariuomenėje 
reikalinga Karo policija, kuri tvar
ko karius pagal statutą, kada jie 
nebėra tiesioginėje dalinio žinioje. 
Dabar policija mėgina suimti ir 
tokiu būdu atsiranda trintis tarp 
kariuomenės ir policijos.

6. Reikia ir Drausmės bataliono, 
kur prasižengę su Karišku statutu 
ir bausti, atliktų bausmę spec, 
dalinyje, nebūtų sykiu su civiliais 
kaliniais.

7. Daug girdėta iš įvairių žmo
nių - užsienio karo laivynų kari
ninkų, Seimo nacionalinio saugu
mo komiteto narių ir kitų asmenų 
priekaištų buvusiems KAM va
dovams dėl mums ne visai tinkamų 
fregatų „Aukštaitis“ ir „Žemaitis“ 
pirkimo už daug milijonų. Jie yra 
neužtektinai judrūs (per dideli) 
pakrančių patruliavimui ir pažei
dėjų gaudymui. Atrodo, kad buvo 
pasiūlymas iš Vokietijos perimti 
veltui 4 mažesnius laivus, kuo Lat
vija (?) ir pasinaudojo. Ir štai dabar 
Latvija jau turi apie 15 laivų ir 
katerių. („Respublika“, 94.03.08, psl. 
28). Tai kodėl ne Lietuva?

Algimantas Žilinskas
(Tęsinys sekančiame numeryje) 
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c/VleHnis "rBrandos' balius Raimondas Pullinen - magistras
Adelaidiškiai sveikina brandaus 

amžiaus sulaukusių asmenų tau
tinių šokių grupę „Branda“. Ši gru
pė, Adelaidėje ir Australijoje gerai 
žinomos tautinių šokių mokytojos 
Bronės Lapšienės iniciatyva, įsi
steigė prieš septynerius metus.

Iš „Brandos“ baliaus. Nuotraukoje iš kairės: E. Kmitienė, L. 
Kanas, S. Kanienė, V. Patupas, A. Patupienė ir L. Radzevičienė

Tuo metu taip atsitiko, kad dėl 
kažkurių priežasčių Adelaidėje 

„dingo“ tautinių šokių grupė. Tada 
B. Lapšienė pradėjo kalbinti, raginti 
ir kviesti savo buvusius tautinių šo
kių grupės šokėjus vėl susirinkti, 
užpildyti lietuviškos kultūros puo
selėjime susidariusią spragą. Su
sirinko gražus būrelis, pradėjo dar
bą tos pačios B. Lapšienės va
dovybėje. Greitai susigyveno savo 
tarpe, pasijuto esą naudingi ir 
reikalingi. B. Lapšienė grupės 
vadovavimą netrukus atidavė V. 
Straukui, o pati grupė įgijo tvirtą

rp . • ui • • • 1 "Usvireme kirvio sriubą
Su džiaugsmu ir dėkingumu 

norime jums pranešti, kad viralas 
išėjo tirštas ir sotus. Ir ko tik ten 
nebuvo! Ir pieštukų, ir trintukų, ir 
sąsiuvinių, knygučių, ir batukų, ir 
šiltų rūbelių, jau nekalbant apie 
kakavą, geriamą šokoladą, alyvą, 
„milo“, žaisliukus, rankdarbių 
priemones, dažus ir teptukus, 
mokymo priemones. Net skelbi- 
mėlis vaikus sušaukti iš kiemo.

Viktorijos žmonės (Melbourne, 
Geelongo, Foster) pasirodė ne
paprastai dosnūs ir nuoširdūs. 
Nereikėjo raginti, nereikėjo kab
liuku pešti - nešė ir nešė, ir paštu 
siuntė. Negalime įvardinti visų 
dovanojusių, ne visuomet ir pa- 
stebėdavom, kaip staiga krūva po 
„kirvio šūkiu“ išaugdavo.

Galime tiktai vardu padėkoti 
aukojusiems pinigais: J. Grigai
tienei 5 dol., J. Barkienei, S. 
Meiliūnienei, I. O'Dwyer, R. Pum
putienei ir A. Vyšniauskienei po 10 
dol., L. Ray ir G. Žvinakiui po 20 
dol., A. Bajorui 25 dol. ir V. Billson 
100 dol.

O kas pasakė, kad pinigai yra 
batukams pirkti - nupirkome dar ir 
šiltas kojines, į batukus įdėjome.

Viktorijos valstijos valdžios įs
taiga, Birutės Prašmutaitės in
formuota apie mūsų darbą, pa-

vietą Adelaidės lietuvių gyvenime. 
Jų pasirodymai laukiami, malo
niai priimami.

Adelaidėje, Lietuvių namuose, jau 
susidarė metinė gyvenimo pa
sireiškimo tradicija - metinis „Bran
dos“ balius. Pradžioje buvo lyg ir 

kukliau, tačiau šis renginys kas
met auga ir gerėja. Salė Laimos 
Radzevičiūtės - Fuller pastangomis 
gražiai dekoruota, gera muzika, ge
rai paruošta vakarienė, tikrai 
šventiškai, vakariniais rūbais 
pasipuošusi publika. Malonu, kad 
šitame renginyje kasmet pasirodo 
vis daugiau, jaunimo“, kuris jau bu
vo beišnykstąs mūsų bendruome
nėje. Dalyvių virš 150.

Sveikiname „Brandą“ ir jau lau
kiame kitų metų baliaus.

Magdutė

dovanojo visoms mokykloms po 
pluoštą australiškų vėliavėlių. 
Tikime, kad ir jos vaikučius pra
džiugins.

Lietuvoje veikiančios „Vilnijos“ 
draugijos narys dr. A. Šeškevičius 
atsiuntė lietuviškų mokyklų, ku
rioms reikia paramos, adresus.

Iš jūsų dovanų ir Socialinės glo
bos draugijos pirkinių sudarėme 5 
dėžes ir pasiuntėme į šias mokyk
las: S. Rapolionio vidurinę mokyk
lą Eišiškėse, Turgelių pradinę 
lietuvišką mokyklą, Baltosios Vokės 
vidurinę mokyklą, „Aušros“ vidu
rinę mokyklą Jašiūnuose ir „Ryto“ 
vidurinę mokyklą Dieveniškėse.

Dabar neskubėdamos kaupsime 
dovanas iki sekančio talpintuvo 
siuntimo, nes mokyklų sąrašas il
gas.

Ačiū visiems geriems žmonėms!
Melboumo socialinės 

globos moterų draugija 

Garbingam lietuviui
A. f A. IZIDORIUI JONAIČIUI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną Eleną , gimines ir 
artimuosius.

Kazimieras Butkus

Raimondas savo pirmąjį laipsnį - 
Bachelor of Science - įgijo 1986 me
tais-Macquarie University, Sydney. 
Dar būdamas moksleiviu ir stu
dentu Raimondas aktyviai dalyva
vo universiteto ir. lietuviškame 
gyvenime, skautų veikloje, šoko 
tautinius šokius. Yra baigęs ir 
savatgalio mokyklą. Mėgo Rai
mondas sportą, ypač irklavimą, 
plaukimą ir rugby. Universitetą 
baigęs, dirbo IBM kompanijos 
adminstraciniame skyriuje. 1988 
metais buvo perkeltas į Canberrą, 
kur turėjo progos dirbti ir kituose 
skyriuose.
1992 metais Raimondas pradėjo 
dirbti naujai įsikūrusioje kompa
nijoje „Optus“, šiuo metu šioje 
kompanijoje jis užima sąskaitybos 
vedėjo pareigas valdybos apsaugos 
departamente. Tais pačiais, 1992, 
metais nutarė tęsti studijas ir įstojo 
į University of Canberra. Studijas 
sėkmingai baigė ir šių metų balan
džio 26 dieną universitetas jam 
suteikė magistro laipsnį (Master of 
Business Administration).

Sydnėjųje žiema - Lietuvoje vasara
Sydnėjuje žiema, Lietuvoje va

sara. Jau ir vėl daugelis lietuvių 
kelia sparnus skristi į tėviškę, 
pasidžiaugti lietuviška vasara. Te
ko nugirsti, kad Kauno paveikslų 
galerijoje savo piešinius ir įvarios 
technikos darbus ant popieriaus 
išstatys Jolanta Janavičienė.

Sveikiname
Sveikiname ir linkime visokių 

Dievo malonių mielus Janę ir Al
fonsą Šidlauskus, švenčiant Auk
sinį vedybų jubiliejų.

Raudonojo viesulo išblokšti 
Iš tėviškių mielų paunksnių 
Susitikot svetimos šalies 

padangėj 
Ir meilės kibirkštėlei įsižiebus, 
Ryžotės drauge ilgėtis tėvynės 

paliktos.

Raimondas Pullinen.
Kartu su žmona Louise ir sūnum 
Nicholas džiaugiamės Raimondo pa
siekimu. Linkime sėkmės pro
fesiniame ir asmeniniame gjyveni- 
me. D.

Personalinė J. Janavičienės pa
roda prasidės rugpjūčio 4 dieną ir 
truks iki rugpjūčio 25 dienos. Iš 
Kauno paroda persikels į Vilnių, 
galeriją „Vartai“. Atidarymas įvyks 
rugpjūčio 29 d.. Tuo pačiu metu 
Vilniuje vyks ir Jurgio Janavičiaus 
parodos.

Daug žydinčių pavasarių 
nuslinko,

Nusirito su dvelkiančiais vėjais, 
Ir nerimstančio gyvenimo ūžesy 
Nepajutai, kad jau pusšimtį metų 
Dalinatės saulutės spinduliais.

Tad šinadien džiūgauja anūkai, 
vaikai

Ir kelia Jums taurę draugai,

O Jūsų svajonės keliauja tenai, 
Kur žiedus sumainėt rodos taip 

neseniai...

Te laimina Dievas
Jūs žingsnius dar tvirtus,
Ir semias išminties iš vargo

• patirto
Jaunoji palikuonių karta!..

Regina Lokienė su šeima
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Buvusiai mūsų narei Elenai, mirus jos brangiam vyrui
A. f A. IZIDORIUI JONAIČIUI, 

reiškiame nuoširdžią užuojautą.
Tave su meile prisimenančios 

Melbourne socialinės 
gloltos draugijos moterys

IZIDORIŲ JONAITĮ 
pagerbti,

vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" aukojame: 50 dol. - Balys ir 
Valentina Barkai, 40 dol. - Vytautas Patašius, 35 dol. - A. ir M. 
Jokantai, po 20 dol. - CecilijaProtienėir Birutė Nagulevičienė, 
Jadvyga Venclovienė, Ona Grosienė, D. ir A. Bumeikiai.

A. f A. IZIDORIUI JONAIČIUI
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame žmonai Elenai, 

giminėms ir artimiesiems.
Sydnėjaus lietuvių moterų
socialinės globos draugija

Tauriam lietuviui, mielam bičiuliui
A. f A. IZIDORIUI JONAIČIUI

mirus, giliam liūdesy likusią žmoną Eleną ir visus arti
muosius užjaučia

Danutė ir Stasys Skondiai

|W4rr PADĖKA
Wl A. f A. vyr. skautininkui 

IZIDORIUI JONAIČIUI
mirus, jo' pagerbimui vietoje gėlių Sydnėjaus skautų reika

lams po 20 dolerių aukojo: Elena Badauskienė ir Jonas Zin- 
1 kus.

Nuoširdžiai dėkojame.
"Austos" tmitas

Mirus
A. f A. IZIDORIUI JONAIČIUI, 

reiškiame užuojautą žmonai Elenai ir artimiesiems.
Magdalena Migevičiciiė,
Irena ir Algis Rudaičiai

A. f A. IZIDORIUI JONAIČIUI 
mirus, užjaučiu jo žmoną Eleną ir jos šeimą.

Liza Veteikienė
A. f A. IZIDORIUI JONAIČIUI

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame žmonai Elenai, 
šeimai ir giminėms Australijoje ir Lietuvoje.

Bronė ir Stepas Jarembauskai
Garbingam lietuviui

A. f A. IZIDORIUI JONAIČIUI 
mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną Eleną, gimines ir 
artimuosius.

Ona Grosienė,
D. ir A. Biirneikių šeima

A.fA. IZIDORIUI JONAIČIUI 
mirus, žmonai Elenai su šeima ir artimiesiems reiškiame 

gilią užuojautą.
Jadvyga Venclovienė, 

Nijolė ir Irvis Venclovai su šeima, 
Antanas ir Marija Švedai

A. Į A. IZIDORIUI JONAIČIUI 
mirus, širdingai užjaučiame žmoną Eleną, Rasą, Eglę, 
Arūną, jų šeimas ir artimuosius.

Jūratė Ivinskienė, 
Ona BarzdienėTauriam lietuviui

A. f A. IZIDORIUI JONAIČIUI
mirus, giliam liūdesy likusius žmoną Eleną ir visus

1 artimuosius Australijoje ir Lietuvoje nuoširdžiai 
I užjaučiame ir kartu liūdime.

I. ir A. Milašai, 
Rimas Milašas

A. f A. IZIDORIUI JONAIČIUI 
mirus, žmoną Eleną ir šeimą skausmo valandoje 
nuoširdžiai užjaučiame.

Dana ir Jurgis Karpavičiai,
Paidina Danielienė

A. f A. IZIDORIUI JONAIČIUI
mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną Eleną, šeimą ir 

Į artimuosius.
Su velioniu dirbęs ALB Krašto valdyboje

1963 -1964 metų kadencijoje
Pranas Vagys ir žmona Elena

A. f A. IZIDORIUI JONAIČIUI 
mirus, jo žmonai Elenai, šeimai ir artimiesiems nuošir
džią užuojautą reiškiame.

V. ir A. Jakštai

Pagerbdami
A. f A. IZIDORIŲ JONAITĮ, 

"Mūsų Pastogei” aukojame 50 dol. ir kartu liūdime.
E. Eskirtienė,

Roma ir Vytas su šeimomis

A. f A. IZIDORIUI JONAIČIUI 
mirus, mielą kolegę Eleną su šeima, netekus vyro ir globėjo, 
skausmo valandoje giliai užjaučiame.

Martina ir Anskis Reisgiai

A. f A. I. JONAIČIUI
mirus, žmoną Eleną ir artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame.

E. ir B. Kivcriai,
E. ir J. Erzikov

Mielam mūsų mokytojui
A. f A. IZIDORIUI JONAIČIUI 

iškeliavus *į Anapilį, reiškiame užuojautą šeimai ir gi
minaičiams.

Antanas ir Meilutė Jokantai

a. f a. stasio Šuto
Į Jį, atminimui, jo mirties metinėse "Mūsų Pastogei" 
į I aukojame 20 dolerių.

Sūnus Stasys, Irena Luscombe 
su šeima, R. Skcrienė

A. f A. IZIDORIUI JONAIČIUI 
mirus, reiškiame gilią užuojautą žmonai Elenai ir visiems 
artimiesiems, liūdime drauge.

Ričardas Scnietas 
su sūnumis Algiu ir Jonu
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In formacija I SYDNĖJAUS LIETUVIŲ NAMUOSE

PRANEŠIMAS
Užsisakiusieji 50 litų sidabrines 

monetas Nepriklausomybės atstaty
mo penkmečiui paminėti, gali jas 
atsiimti LR konsulate, 8 Teak Co
urt, Doncaster, 3108. Tel. (03) 9848 
5663 arba sekmadieniais tarp 12 
vai. ir 12.30 vai. Konsulato kamba
ryje Lietuvių namuose, Nth. Mel
bourne. Moneta kainuoja 32 dol., 
prisiunčiant paštu (už paštą neat
sakoma), iš anksto apmokėjus, kai
nuos 33,80 dol.

Kęstutis Lynikas

vai. p.p. Lietuvių namuose, Nor
wood.

Susirinkimo darbotvarkėje:
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Prezidiumo sudarymas.
3. Praėjusio metinio susirinkimo 

protokolo skaitymas.
4. Mandatų komisijos sudarymas.
5. Klubo pirmininkės pranešimas.
6. Klubo iždininko pranešimas.
7. Kontrolės komisijos akto skai

tymas.
8. Diskusijos dėl pranešimų ir 

veiklos tvirtinimas.
9. Naujos klubo valdybos rinki-

16- 18 East Terrace, BANKSTOWN, Tel. 708 1414, faksas (02) 790 3233

SFDNĖJUS
Valstybės šventės minėjimas

Valstybės šventės minėjimas 
Sydnėjuje įvyks sekmadienį, liepos 
9 d.

Minėjimas prasidės iškilmingo
mis pamaldomis 11.30 vai. ryte St. 
Joachims bažnyčioje, Lidcombe.

Po pamaldų, 2.30 vai. p.p., vyks 
viešas minėjimas Lietuvių klubo 
salėje su paskaita ir menine progra
ma.

Organizacijos pamaldose kviečia
mos dalyvauti organizuotai ir su 
vėliavomis. Minėjime laukiame mū
sų bendruomenės narių iš arti ir iš 
toli

HOBARTAS

mai.
10. Klausimai ir sumanymai.
11. Susirinkimo uždarymas.
Visiems klubo nariams daly

vavimas būtinas. Taip pat dalyvauti 
kviečiame ir sporto mėgėjus.

„Vyčio“ valdyba

PRANEŠIMAS
Sportininkų išvykos į Lietuvą pro

ga, liepos 8 d., šeštadienį, 6 vai. vak. 
Melboumo lietuvių namuose ruo
šiama

išleistuvių vakarienė.
Kaina vienam asmeniui 10 dole

rių, šeimai - 25 dol., vaikams, jau
nesniems nei 12 metų - 5 dol.

Gros D J muzika. Vietas užsisakyti 
galima pas Ritą Mačiulaitienę tel. 
9560 7758 arba Angelę Kristins tel. 949 
73 518.

I 
I 
I
I 
I 
I
I 
I 
I
I 
I 
I
I 
I 
I
I 
I
I 
I 
I

Lietuvių klubui reikalingi: 
raštinės darbuotojas- ja (susipažinę su kompiuterio darbu) - 
darbo valandos pirmadieniais, trečiadieniais ir ketvirtadieni
ais nuo 9.00 vai. iki 5.00val. p.p.,taip pat reikalingi talki
ninkai, įvairių sričių darbuotojai. Kreiptis į Jurgį Karpavičių 
tel. 707 4279 (namų) arba 708 1414 (darbo).

DĖMESIO KLUBO NHRIRMS
Primename, kad iki birželio 30 dienos visi nariai 

privalo apsimokėti metinį nario mokestį už 
1995 -1996 metus.

Nario mokestis priimamas nuo 9 vai. ryto.

Klubo valdyba

Pagerbdama
A. f A. IZIDORIŲ JONAITĮ,

vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" aukoju 30 dolerių. Reiškiu 
nuoširdžią užuojautą žmonai Elenai, dukroms Rasai ir Eglei 
su šeimomis ir kartu liūdžiu.

Karaliaus Mindaugo dieną (dabar 
tautos šventė Lietuvoje) švęsime šešta
dienį, liepos 8 dieną, 4 valandą po pietų 
B. ir H. Šikšnių namuose 43 Easton

"Varpo" valdyba

PADĖKA
Eva Kubbos

Ave. West Moonah.
Prašome gausiai atsilankyti abiejuo

se minėjimuose.
Norintys daugiau informacijos 

skambinkite Ramūnui Tarvydui tel. 
(725147) arba Stepui Augustavičiui tel. 
(294704).

ALB Hobartn apylinkės v- ba

ADELAIDĖJE

Sydnėjaus lietuvių sporto klubo 
"Kovo" valdyba dėkoja už aukas, 
skirtas mūsų sportininkų kelionei į 
V Pasaulio lietuvių sporto žaidynes 
Lietuvoje.

Aukojo: Eva Kubbos 100 dol., po 20 
dol. N. Vaičiurgytė ir S. Šatkauskas.

Nuoširdžiai dėkojame aukoju
siems.

E. Lašaitis

Pagerbdami
A. f A. IZIIMIRI JONAITĮ,

vietoje gėlių "Mūsų Pastogei aukojame 50 dolerių.
Aida ir Viktoras Jarai

Metinis visuotinis narių susi
rinkimas įvyks 1995 m. liepos 2 d., 2

Sporto klubo 'Kovo" 
valdybos pirmininkas

EASTERN EUROPE TRAVEL BIRIAI
specialistai apie keliones į Lietuvą

Speciali grupė išvyksta į Vilnių liepos 23 dieną.
(kaina nuo 2 130 dol. ten ir atgal.

Skrenda Cathay Pacific ir Lietuvos oro linijų lėktuvais. 
Liko tik kelios vietos.

SYDNĖJUS - VELNIUS - LUFTHANSA -
Kaina 2 400 dol. ten ir atgal.

VILNIUS - SYDNĖJUS - LUFTHANSA - 
Kaina 2 380 dol. ten ir atgal.

Teikiame nuolaidas visiems kelionių draudimams.

AUKOS
Tremtinių namams

Melboumo karių veteranų sąjun
gos „Ramovė“ surengtame Trėmi
mų minėjime surinktos aukos: 
250 dol. - S. ir V. Bartuškai;
60 dol. - Virginija Billson;
po 50 dol. - MLKVS,Ramovė“, A. ir 
G. Karazijos, E. Matulionis, A. 
Raudys, R. Dagys, V. ir A. Dunskiai, 
E. ir V. Stagiai, V. Pumputis, J. 
Kairys;
40 dol. - K A. Zdanius;
30 dol. - A. Gilienė;
po 20 dol. - V. Kaluševičius, J. Bruožis,

J. Venckus, A. Bajoras, Petrras 
Baltutis, S. Gaidelis, A. Kairaitis,. R 
Lipšys, A. Kesminas, A. Galiauis- 
kienė, J. ir A. Širnkai, P. Šaulys; 
po 10 dol. - V. Lazauskas, 
Prokopavičius, K Garliauskas, 
Cerakavičius, L. Milvydienė, 
Aleknienė, P. Lazutka, A. Rukšėni ,as 
M. ir D. Didžiai, D. Juchnevičius;; 
po 5 dol. - V. Simankevičius, 
Volkienė, J. Ašmonas, Nežinom tas, 
R. Kovai, D. Seliokienė;
po 2 dol. - A. Celna, J. Vaitkus.

Viso aukų surinkta 1204 doleri iai 
Dėkojame už aukas.

Melboumo k.v.s. "Ramovi i"

!M.
V 
0

A

Sydnėjuje skambinkite: tel. 262 1144, 5 th Floor, 75 King St., City 
Melbourne skam-te:tel. 96000299,3rd Fl,343Little Collins St. City 
Brisbanėje skambinkite: te. 229 9716, 145 Charlotte Street, City

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

+ Funerals of Distinction t
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N. S. I. 
Tel. 724 5408. Veikia 24 valandas per paų.
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