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MX AUSTRALIJOS 
IIIHVll, DIENOS

Devynioliktųjų Australijos Lie- 
tnvių Dienų ruošos komitetas suside
da iš 24 narių, kurie, pirmininkės 
Bronės Staugaitienės sukviesti, pa
siskirstė organizacines pareigas.

Bronė Staugaitienė
XIX Australijos Lietuvių Dienų 

Komiteto pirmininkė.
13 Wickham Ave.,
FOREST HILL
Vic. 3131
Tel. /03/9878 5631
Fax./03/9873 1643

P. Kviecinskas atsakingas už dainų šventės organizavimą. 
14 97444270

D. Antanaitienė rūpinasi tautinių šokių švente. Tel. 9857 8338
A. Karazijienė organizuoja poezijos, dainos, tautosakos 

atarą. Tel. 9338 2172

XIX AUSTRALIJOS LIETUVIU DIENI! KOMITETAS: 
Sėdi iš kairės : D. Antanaitienė. G. Kaladienė, B. Prašmutaitė, pirmininkė 
B. Staugaitienė, kun. Dr. Dauknys, A. Kairaitis, N. Kairaitienė, A. Balbata. 
Stovi iš kairės s H. /Antanaitis, A. Karazijienė, J. Dagienė, G. Gasiūnienė, 
II. Mickus, H. Statkuvienė, J. Žaikauskienė, P. Kviecinskas G- Žemkalnis, 
A. Muceniekas, B. Eskirtaitė, D. Levickienė.
Trūksta K. Didelytės, B. Didelio, A. Karazijos, V. Aleknos.

G. Gasiūnienė ruošia meno 
arodą.

Tel. 9589 2428
R. Eskirtaitė ruošia vyksiančią 

ntodailės parodą.
Tel 9347 0703

Prezidentui niekas 
negali patarti

"Maišiagalos memorandumui" 
įkėlus politinį skandalą, Prezidentas 

i . Brazauskas kalbėdamas Seime 
i tžadėjo "ateityje vykdyti užsienio 

iitikąlabai atsargiai, pasitariant, pas- 
siant kiekvieną savo veiksmą". Pre- 
dento patarėjas užsienio politikos 

i susimais J. V. Paleckis dažnai verti
mas kaip didžiausią įtaką užsienio 
Atikai turintis asmuo, sakydamas, kad 
E A Brazauskas ir linkęs išklausyti 
ss nuomones ir tartis su daug kuo, 
Įrėžė: "Prezidentui niekas negali 
Žili".

Paleistas valstybinis 
nusikaltėlis

Prezidento vadovaujama 
E komisija paleido iš kalėjimo 

nės atlikusį, buvusį sovietinės 
jenerolą Genutį Taurinską. G. 

Yiinskas buvo nuteistas už aktyvią 
Irklą prieš Lietuvos valstybę - Lietu- 
■ paskelbus nepriklausomybės at
ima, G. Taurinskas įsijungė į pro- 
lietinių jėgų veiklą prieš Lietuvos 

fcriklausomingumą. Opozicijos va- 
Jjfcii V. Landsbergis pareiškė, kad

G. Žemkalnis koordinuoja 
ALD informaciją.

Tel. 9848 8792
Visiems renginiams patalpos 

yra jau užsakytos.

toks Malonės komisijos sprendimas yra 
fantastiškai kompromituojantis prezi
dentą. Yra paradoksalu, sakė V. Lands
bergis, kad Valstybės šventės proga 
amnestuojamas asmuo, griovęs tą val
stybę iš vidaus ir tarnavęs agresoriui. 
Kiek anksčiau V. Landsbergis labai 
kritikavo ministro pirmininko A. 
Šleževičiaus sprendimą nedeportuoti 
buvusios prosovietinės organizacijos 
"Jedinstvo" lyderio, Rusijos piliečio V. 
Ivanovo.

Privatizacija po 
bankroto

Vilniuje privatizuota bankrutuo
janti spaustuvė "Viltis". Ekonomikos 
ministerijos pareigūnai pateikė duo
menis, kad spaustuvė, su vyriausybės 
garantijomis gavusi 12 milijonų JAV 
dolerių paskolą, įsigijo pasaulinio 
standarto įrengimus, kurie praėjusiais 
metais buvo panaudojami tik 20% 
pajėgumo. Ekonomikos ekspertas Dr. 
R. Darulis sakė: "Kyla įtarimas, kad 
siekiama tyčinio "Vilties" spaustuvės 
bankroto. Lietuvoje įgyvendinamos 
senos, gajos tradicijos - iš pradžių įmonę 
nugyvendinti, paskelbti tyčinį bankrotą, 
o vėliau grupelei draugų už kapeikas 
įsigyti". Privatizavus, "Viltis” jau dirba

dviempamainomirsavaitgaliaisirstaiga 
turima tiek užsakymų iš Vokietijos, 
kad gal net bus pradėta dirbti trimis 
pamainomis visomis savaitės dieno
mis. 'H

Politika ir 
populiarumas

Birželio mėnesį pravesti 
apklausinėjimai parodė, kad populia
riausiu veikėju ir toliau laikomas E. 
Bičkauskas. Prezidentas A. Brazaus
kas pakilo į antrą vietą, pralenkdamas 
V. Adamkų ir R. Ozolą. Ministras 
pirmininkas A. Šleževičius ir Užsienio 
reikalų ministras P. Gylys pastoviai 
užima paskutiniąsias dvi iš dvylikos 
vietų. Politikų antraei 1 iškurną, bent šiuo 
metu, pabrėžė ir A. Šleževičiaus ir V. 
Landsbergio atsilankymas iškilmin
game krepšininkų sutikime. Politikams 
sakant kalbas, susirinkusieji skandavo: 
Sabonis, Marčiulionis.

Visuomet populiarus 
ROMUALDAS OZOLAS

Pataisysim keletą kartų
Vadovaujantis LDDP ištaisytu 

Seimo statutu, Seimas gali grįžti prie 
atmestų dalykų ir iš naujo pabalsavus 
juos priimti. Išleistų įstatymų taisymas 
jau niekam nesukelia nusistebėjimo. 
Paskutiniuoju tokiu tapo alkoholio 
kontrolės įstatymas. Mėnesį po to, kai 
Seimas jį priėmė, vyriausybė Seimui 
pateikė svarstyti to įstatymo pataisas.

Grąžinami pabėgėliai
Priėmus pabėgėlių statuso 

įstatymą turėtų sumažėti per Lietuvą į 
vakarus plūstantis nuskurusių Afrikos 
ir Azijos pabėgėlių srautas. Iki šiol, 
pavyzdžiui švedai, pagavę iš Lietuvos 
laiveliu atplukdytus pabėgėlius, 
dažniausiai juos priglausdavo pas save, 
nusprendę kad tėvynėje jiems gręsia- 
mirtinas pavojus. Dabar, kai Lietuva 
gali suteikti pabėgėlio statusą, švedai ir 
kiti vakariečiai per Lietuvą atvykusius 
pabėgėlius grąžins atgal į Lietuvą. Lie
tuva bėgliams yra per daug skurdi, kad 
jie čia apsistotų, todėl tikimasi, kad jie 
dabar ieškos kitų kelių į vakarus.

Tušti Lietuvos bankai
Liepos 4-tą Vilniuje, mitinge 

prieš Seimo rūmus, gyventojai buvo 
raginami skubėti atsiimti savo pinigus 
iš visų Lietuvos bankų. Tokį receptą 
Lietuvos ekonominei katastrofai pas
merkė ir valdžia, ir opozicija.

Nauji standartai
Per Lietuvą ketinama tiesti tarp

tautinį, standartą atitinkantį, geležinkelį 
maršrutu Mockava - Šeštokai - Kaunas 
-Šiauliai. Dabar Lietuva turi tik rusiškų

nukelta į 2 psl.
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atkelta iš 1 psl.
platesnių vėžių bėgius. "Lietuvos avia
linijos" savoketinimąorientuotis į vaka
rus patvirtino, nupirkusios už 8,3 mili
jono JAV dolerių lėktuvą "Boeing 737 
- 200". Lėktuvas pavadintas Stepono 
Dariaus vardu.

Nebeapsimoka auginti 
kiaulių

Vyriausybė nutarė papildomai 
skirti 10 milijonų litų kiaulienai subsi- 
duoti. Ūkininkai yra parnešę pardavimui 
apie 100 tūkstančių kiaulių, bet neturi 
kur jų dėti. Kiaulienos supirkimo kai
nos yra sumažėjusios iki 3,80 lito už 
kilogramą ir manome, kad dar mažės ir 
tada ūkininkams jau neapsimokės au

ginti kiaules. Manau, kad neapsimoka 
auginti, jeigu ir už dabartinę kainą ne
galima parduoti. Supirkimo kainos 
nukrito, kai labai daug pigios kiaulie
nos, vežamos tranzitu iš užsienio per 
Lietuvą, "nusėdo" kai kuriuose mėsos 
kombinatuose-tokiayra"Alytausmais- 
to" direktoriaus Juozo Dzekunsko 
nuomonė. Sunku taip pat suprasti, kodėl 
supirkimo kainoms mažėjant, kiau
lienos produktų kainos parduotuvėse 
nemažėja. Gera kiauliena kepsniui lie
pos pradžioje kainavo apie 20 litų už 
kilogramą.

Picomis sotus nebūsi
Nelabai išmintingos ekonomikos 

pavyzdžiu laikau žinią, kad picos keičia 
didžkukulius (cepelinus). Vilnių jau 
pasiekė šaldytos picos iš Amerikos ir 
Norvegijos. Puskilogramį sverianti pica 

TRUMPAI IŠ VISUR
Burmą valdanti chunta, šešeris 

metus išlaikiusi rinkimus laimėjusią 
opozicijos lyderę Aung San Suu Kyi 
namų arešte, ją liepos 10 d. paleido 
laisvėn. Atšauktas draudimas jos 
vyrui anglui Michael Aris įvažiuoti į 
Burmą. Visgi chunta nesiruošia per
duoti valdžios populiariai Nobelio 
taikos premijos laureatei.

Liepos 11 d. australų transporto 
laivas Iron Baron užplaukė ant po
vandeninių uolų netoli Tasmanijos 
krantų, paliedamas virs 500 tonų aly
vos ir už teršdamas Tamar upės 
žiotis bei platų pakrantės ruožą. 
Pradėti kranto valymo darbai, gelbs
tinti aliejumi permirkę pingvinai. 
Liepos 16 d. laivas nukeltas nuo 
uolų, bus galima išgelbėti jo krovinį: 
27 000 tonų mangano rūdos.

Queensland valstijos parlamento 
rinkimai liepos 15 d. buvo netikėtas 
smūgis valdančiai darbiečių valdžiai, 
netekusiai bent 7 vietų koalicinių 
partijų naudai. Galutiniai rinkimų 
rezultatai paaiškės tik šį "M, P." nu
merį atidavus spaudai.
„Mūsų Pastogė“ Nr.29 1995.7.24. psl 2

su mėsa ir pievagrybiais kainuoja 13 
litų, o pati pigiausia 200g pica su jau
tiena kainuoja tik apie 3 litus - vienas 
australiškas doleris. Vilniaus naujausio 
viešbučio "Mano Liza" restorane 
didžkukuliai kainuoja 8 litus. 
Žirmūnuose atidaryta kavinė "Lietu
viški patiekalai" kur lankytojams 
siūlomi keturių rūšių didžkukuliai, 
koldūnai, virtinukai, žemaičių blynai, 
balandėliai ir mėsos kepsnys- 
"Lietuvaitėskasa". SavininkėsLaimutės 
Simutienės nuomone lietuviškus pa
tiekalus reikia grąžinti į restoranus, nes 
"lietuvis yra žmogus, kuris mėgstadaug 
ir gana riebiai pavalgyti". Kova su pi
comis pradeda įsiliepsnoti...

Iš įpratimo
Susisiekti su Karaliaučiaus sriti

mi per Lietuvos oro erdvę Rusija 
neturi jokių problemų. Per 3 metus yra 
užregistruota 3018 (birželio 18, 1995) 
nelegalių skrydžių. Už oficialius 
skrydžius Rusija yra skolinga Lietuvai 
29 tūkstančius JAV dolerių.

Tarnybinė mašina
Kuršėnuose, važiuodamas į 

Jonines šarvuočiu, į savo butą užsuko 
SKAT Šiaulių rinktinės vado pavaduo
tojas. Majorui su šarvuočiu išvažiavus, 
kai kurie namo gyventojai teigė, kad 
nieko čia tokio, jei žmogus savo tarny
bine mašina užsuka į namus, o kiti 
džiaugėsi, kad jų name negyvena 
lakūnas.

Spaudai paruošė 
Gabrielius Žemkalnis

Anglijoje gyvenąs grafas Nikalo- 
jus Tolstojus, kaltinęs lordą Alding
ton baltųjų rusų ir kazokų atidavimu 
mirčiai sovietams antrojo pasaulinio 
karo pabaigoje, buvo šio patrauktas į 
teismą dėl šmeižimo. Anglų teismas 
priteisė lordui Aldington pusantro 
milijono svarų ieškinį, radęs grafą 
Tolstojų kaltu.

Dabar Europos Sąjungos Žmogaus 
Teisių Teismas nusprendė, kad britų 
teismas pažeidė grafo Tolstojaus 
žodžio laisvės teises, priteisdamas 
neturinti precedento milžinišką 
ieškinį. Britų teismas privalės šį 
ieškinį sumažinti.

Liepos 11 d. Bosnijos serbų pajėgas 
puolimu užėmė Srebrenicą, Jungti
nių Tautų skelbtą "saugiu miestu". 
Sritį gynęs olandų karių dalinys nu
ginkluotas ir po kelių dienų paleistas 
Belgrade. Srebrenicos miestas 
"etniniai išvalytas" nuo ten buvoju
sių 40 000 musulmonų gyventojų ir 
pabėgėlių. Jų dalis, moterys, seniai ir 
vaikai, išvežti į J. T. saugomą Tulzos 
sritį. Vyrai ir paaugliai atskirti nuo 

šeimų, jų likimas nežinomas, nors 
nepatvirtinti liudininkų parodymai 
tvirtina, kad bent dalis bu vo nužudyti.

Prancūzijos prezidentas Jaques 
Chirac reikalaujaBosnijos serbusjėga 
išvaryti iš Srebrenicos, bet neranda 
tam paramos iš kitų Europos valsty
bių. JAV atsisako panaudoti savo 
karines sausumos pajėgas. Tuo tarpu 
Bosnijos serbai pradėjo pulti Zepa 
"saugią sritį" su 16 000 musulmonų. 
Jei Zepa kristų, eilė ateitų Gorazdei.

Liepos 11 d. Rusijos prezidentas 
Boris Jelcinas buvo skubiai nuvežtas

LTOS NAUJ] NOSM
Gediminas Kirkilas - 

apie Seimą ir 
artėjančius rinkimus

Seimo darbas suintensyvėjo - 
tokią išvadą liepos 7 d. spaudos konfe
rencijoje pateikė Seimo LDDP frakci
jos seniūnas Gediminas Kirkilas. Jis 
taip pat pabrėžė, kad kituose Seimo 
rinkimuose "LDDP ir viena yra pajėgi 
surinkti pakankamai balsų", bet jeigu 
atsiras norinčių sudaryti koaliciją su šia 
politine organizacija, jų kandidatūros 
bus apsvarstytos. LDDP frakcijos 
seniūnas neatmetė galimybės, kad bus 
sudaryta koalicija su kokia nors partija.

Opozicija kreipėsi į 
Prezidentą

Septynios Seimo opozicijos frak
cijos praėjusią savaitę kreipėsi į Prezi
dentą Algirdą Brazauską, kviesdamos jį 
nepasirašyti ir grąžinti pakartotinai svars
tyti Seimo priimtą įstatymą "Dėl Lietuvos 
Respublikos gyventojų genocido ir rezis
tencijos tyrimo centro įstatymo papildy
mo". Seimui panaikinus Aukščiausiosios 
Tarybos sudarytą komisija rezistencijos 
dalyvio vardui pripažinti, buvo nuspręsta 
šias funkcijas perduoti Lietuvos gyventojų 
genocido ir rezistencijos tyrimo centrui. 
Kreipimesi nurodoma esą negalima sutik
ti, kad rezistencinio vardo pripažinimo 
kriterijai bei sprendimų priėmimo tvarka 
būtų nereglamentuojami ir palikti visiškai 
centro darbuotojų nuožiūrai. Kreipimesi 
taip pat primenama, kad Genocido centras 
ir dabartinė jo vadovybė nekelia 
pasitikėjimo ir neturi autoriteto ne tik tarp 
politinių kalinių, tremtinių bei kitų rezis
tencijos dalyvių, bet ir didelės visuomenės 
dalies.

Prezidento atostogos 
pajūryje

Algirdas Brazauskas nuo pirma
dienio pradėjo atostogauti. Jis žada 
ilsėtis įprastose jam vietose - Palangoje, 
paskui Nidoje. Planuojama, kad Prezi
dento atostogos truks apie mėnesį, tačiau 
neatmetama galimybė, kad darbo 
reikalais šalies vadovui gali tekti ke
lioms dienoms nutraukti savo poilsį.

Jono Muioko premija
Vilniaus technikos universiteto 

absolventei A. Petrauskaitei už diplo- 
monį darbą "Bažnyčia Dubingiuose" 
(vadovas Jonas Anuškevičius) paskirta 

į ligoninę, sunegalavus širdžiai. Jo 
susirgimo priežastis - širdies arterijų 
susiaurėjimas, jį ligoninėje išlaikys 
bent savaitę, bet eventualiai gali nei
giamai atsiliepti į sekančių metų pre
zidento rinkimų rezultatus.

Teisman patraukti trys rusų ka
rininkai, pagrobę iš Centrinio 
Čečėnijos banko kelių milijonų do
lerių vertės apyvartines obligacijas 
(bonds).

Liepos 12 d. JAV .prezidentas Bill 
Clinton paskelbė, kad suteikia Viet
namu! diplomatinį pripažinimą.

I M
JonoMulokopremija(40001t.).Pagerb- 
damas žymaus Amerikos lietuvių ar- i 
chitekto Jono Muioko (1907 - 1983) ■ 
atminimą, kasmetinę jo vardo premiją 
už geriausią diplominį darbą 
architektūros srityje prieš trejus metus 
yra įsteigęs JAV gyvenantis jo sūnus, 
taip pat architektas Rimas Mulokas.

Vertingas archyvas 
sugrįš į Lietuvą

Ministras Pirmininkas Adolfas 
Šleževičius priėmė Genovaitę Plūkkenę, 
kuri informavo Vyriausybės vadovą 
apie jos brolio - prieš kelis mėnesius 
Niujorke mirusio Kazio Matuzo - šei
mos apsisprendimą neatlyginamai per
duoti Lietuvai nepaprastai vertingą 
mūsų istorijai kino archyvą. Brolių 
Matūzų dėka išliko spalvotos tarpuka
rio Lietuvos dokumentinės juostos: 
žinomi žmonės, valstybinės šventės, 
miestelių vaizdai.

V. Ivanovui bus leista 
gyventi Lietuvoje
"Gal būt net šiandien priimsiu 

sprendimą, suteikiantį V. Ivanovui teisę 
toliau gyventi Lietuvoje" - pasakė žur
nalistams Vidaus reikalų ministrais Ro- 
masis Vaitiekūnas. Ministras paireiškė, a 
kad buvęs "Jedinstvo" lyderis V. Ivano
vas ir jo bendrai bus kontroliuojam, 
jiems bus nustatytos specialios mig
racijos taisyklės. Ministras taip pat! teigė, 
jog nėra informacijos, kad grįžęs iš 
įkalinimo, V. Ivanovas užsiima anti
valstybine veikla. Vilniaus miesto, kur 
gyvena V. Ivanovas, tarybabuvopasfeV 
busi viešą reikalavimą, kad jis būtų 
deportuotas.

Penktoji APPLE vasara
Pirmadienį Vilniuje, Lietuvos 

pedagogų kvalifikacijos institute 
prasidėjo penktieji Amerikos moky
tojų profesinės pagalbos Lietuvossšvie- 
timui (APPLE) kursai.

Iš viso juose dalyvaus 17000 Lie
tuvos mokytojų. Patirtimi pasidalalyti ii 
JAV atvyko apie 80 lektorių.
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LIETUVOS
V. Doniela Lietuvoje

Kovo pabaigoje nuvykęs į Lietuvą, 
profesorius Vytautas Doniela dirbo 
aukotojo švietimo institucijose. Nese
niai jis dalyvavo dviejose konferenci
jose. Santaros - Šviesos konferencijoje, 
kuri vyko Vilniuje ir Anykščiuose. Jis 
skaitė paskaitą - "Pseudomorfozės di
namika: komunizmo atvejis", kurioje 
jisanalizavo, kodėl visuomeniniame ir 
politiniame gyvenime "maskaraduoja- 
ma", t.y. vienokios rūšies tikslams 
išdėdama visai kitokios rūšies kaukė.

Vėliau prof. V. Doniela dalyvavo 
ir Vilniuje vykusioje Pasaulio lituanis
tų bendrijos konferencijoje, kurioje 
skaitė paskaitą - "Komunistinio proto 
psichologinė tikrovė". Joje jis nurodė, 
kaip vakarietiškoji proto arba raciona- 

i tarno samprata skiriasi nuo komunis- 
ftosios. Pastaroji turinti visai kitokią 
laimę.

Abi paskaitos bus išspausdintos 
tantaluose.

"M. P." informacija

KGB akiratyje
"M. P." Skaitytojams bus įdomu 
sužinoti, kaip elgdavosi sovietinis 
saugumas, kai užsienio lietuviai an
ksčiau lankydavosi Lietuvoje. Mūsų 
bendradarbis prof. Vytautas Donie
la (šiuo metu Kaune) uždavė keletą 
klausimų Nijolei Gaškaitei, kuri yra 
’Laisvės kovų archyvo" redakcijos 
narė ir keletą metų tyrinėjo KGB 
schyvus.
\. Doniela. Sovietmečiu Lietuvon 
linkę užsienio lietuviai buvo seka- 
ntkas buvo būdinga tokiam sekimui 
Įpvz. tam tikra metodologija ir pan
ašiai).

N. Gaškaitė. Užsienio lietuviai 
tavo sekami ne tik atvykę į Lietuvą. 
MGB (vėliau KGB) domėjosi išei
vija nuo pat pirmų priverstinio pasi
tenkinto iš Lietuvos dienų. 
Daugeliui užsienio lietuvių buvo 
pradėtos rašyti taip vadinamos 
ijeratyvinės bylos, kuriose buvo 
lupiami įvairūs dokumentai: bio- 
jafiniai duomenys, pažymos iš ar- 
iyvų apie visuomeninę ir politinę 
itiklą, MGB agentų pranešimai ir 
Miakteristikos, laiškai, siunčiami į 
Lietuvą irkt. Yra išlikę keletas bylų 
tanių, kurie niekada nebuvo ir 
tegalėjo atvažiuoti į Lietuvą, rašy- 
ijoStasio Santvara, diplomato Sta- 
iLozoraičio (tėvo) ir kitų. Tad jau 
pšatvykstantįLietuvąKGB turėjo 
amnonę apie daugumą užsienio 
Sravių. Kam to reikėjo? Pagrindi- 
tūi motyvai du: Pirmas - KGB vi
cs užsieniečius traktavo kaip po- 
locialius užsienio žvalgybų agen- 

i s, todėl numatydavo kontraprie- 
5 rates. Antras - SSRS buvo 

upinėj imo lyderė tarp pasaulio val- 
rbių, todėl nuolat verbavo naujus 

intus ir kiekvieną užsienio lietuvį 
nėjo kaip potencialų kandidatą 
javimui. Be to dažnai žmones 
tojo "tamsoje" (tai specifinis ter
as, reiškiantis, kad žmogus to 
inodamas pasitarnauja KGB, 
urstant jo ambicijas, įperšant

ĮSPŪDŽIAI
KGB naudingą nuomonę ir panašiai. 
Dažnai KGB "tamsoje"naudojo 
žmones, kurstydamas vaidus tarp 
užsienio lietuvių organizacijų). 
Todėl kiekvieną atvykusį į Tėvynę 
sekė ir tyrinėjo norėdami žinoti ar jis 
ne užsienio žvalgybų šnipas, atvykęs 
su specialia misija, ar nebandys 
užmegzti ryšių su anti sovietiškai 
nusiteikusiais žmonėmis, ar galima 
jį naudoti "tamsoje", ar net verbuoti. 
Sekimo metodologija buvo papras
ta: apgyvendindavo specialiai įreng
tuose viešbučio kambariuose, ku
riuose būdavo pasiklausymo tech
nika (kartais net filmavimas paslėpta 
kamera), telefono pasiklausymas, 
būdavo padaroma slapta krata. 
Žmogų sekiodavo ir stebėdavo iš 
tolo, be to būdavo pristatomas spe
cialus KGB darbuotoj as, priskiria
mi agentai iš pažįstamų ar kolegų 
tarpo. Visus gautus duomenis kaup
davo asmens operatyvinėje byloje 
arba surašydavo apibendrintą 
ataskaitą, kurią įdėdavo į taip vadi- 
namąliterinębylą, paskirtą tam tikrai 
temai arorganizacijai (pvz. VLIKui, 
Santarai - Šviesai ir panašiai). Be to 
KGB I - mas skyrius, į kurio funkci
jas įėjo iš užsienio atvykusiųjų seki
mas, kruopščiai rašė ataskaitas 
Maskvai, todėl apie kiekvieno as
mens apsilankymą yra žinių įvairaus 
pobūdžio bylose. Visuose dokumen
tuose tiek sekamieji asmenys, tiek ir 
agentai vadinami tik slapyvardžiais. 
Iššifruoti tikrą pavardę galima tik 
žinant konkrečią aprašytą situaciją.
V. Doniela. Koks taip užvestų bylų 
likimas? Ar daug jų likę Lietuvoje? 

N. Gaškaitė. Personalinių sekimo 
(operatyvinių) bylų buvusiame KGB 
archyve beveik neliko. Dauguma jų 
sunaikinta ar išvežta į Omsko (Rusi
ja) saugyklas. Kiek daugiau liko I - 
mo skyriaus ataskaitų ir literinių 
bylų, kuriose glaustai aprašytas ats
kirų asmenų sekimas.
V. Doniela. Ar tokios bylos jau 
katalogizuotos?
N. Gaškaitė. Šiuo metu tokios 
bylos jau baigiamos katalogizuoti.

V. Doniela. Ar yra galimybių 
pamatyti arba peržiūrėti savo bylų, 
jei ji dar egzistuoja? Kur kreiptis dėl 
leidimo?
N. Gaškaitė. Pagal įstatymą galima 
susipažinti politkaliniams su savo 
baudžiamosiomis bylomis ir 
tyrinėtojams su visomis bylomis, 
turint mokslo įstaigos raštą, nuro
dantį tyrinėjimo temą. Kiekvienu 
atveju reikia kreiptis į Genocido ir 
rezistencijos tyrimo centro direktorių 
V. Skuodį, kuris išduoda leidimą 
skaityti bylą.
V. Doniela. Iš spaudos žinome, kad 
vyko ir atrodo tebevyksta ginčas dėl 
buvusio KGB archyvo tvarkymo ir 
administravimo. Kodėl tas ginčas 
įvyko Ir jei jis tebesitęsia, kokia da
bartinė padėtis?
N. Gaškaitė. Ginčas dėl buvusio 
KGB archyvo prasidėjo po Seimo

rinkimų. Kadangi Lietuvoje nebuvo 
priimtas desovietizacijos įstatymas 
ir KGB agentų problema nebuvo nei
teisiškai, nei morališkai išspręsta, 
KGB archyvai tapo tarsi uždelsto 
veikimo bomba. Buvę agentai bijo
jo, kad dokumentai gali būti slapta 
sunaikinti. Prieš rinkimus A. Bra
zauskas buvo išsitaręs, jog jei būtų 
jo valia, jis sudegintų šiuos archy
vus. Todėl paskutinėmis savo kaden-

Genocido centro direktorius
Vytautas Skuodis

cijos dienomis Lietuvos Respublikos 
Aukščiausioji Taryba įkūrė Geno
cido tyrimo centrą, kuriam pavedė 
archyvų tvarkymą ir priežiūrą. Ar
chyve yra apie pusė milijono bylų. 
Didžioji jų dauguma - partizaninio 
karo medžiaga ir represuotų asmenų 
bylos. Todėl Aukščiausioji Taryba, 
suvokdama, kad buvę politiniai ka
liniai ir tremtiniai turi moralinę teisę 
į archyvus ir, norėdama juos ap
saugoti nuo buvusiųjų SSRS 
represinių žinybų kontrolės bei įta-

MOKSLO KĖLIU

Carmen Regina Jones - Saparaitč
Balandžio mėnesį Carmen 

Regina Jones - Šaparaitė atsiekė dar 
vieną iš savo užsibrėžtų tikslų, 
įsigydama pedagogės diplomą - 
Postgraduate Diploma in Educa
tion, University of New England, 
Armidale.

Netoli Vilniaus Kalvarijų iškils ir
Architektų Mariaus Šaliamoro ir 

Juro Balkevičiaus naujosios Vilniaus 
metropolinės kunigų seminarijos pro
jektas laimėjo konkursą, kurį buvo 
paskelbusi Vilniaus arkivyskupijos 
ekonomo tarnyba. Konkurse su savo 
projektiniais pasiūlymais dalyvavo ke
turios autorių grupės. Vilniaus savival- 

kos, įstatyme numatė sąlygą, kad 
Genocido tyrimo centro direkto
riaus kandidatūra turi būti suderinta 
su politinių kalinių ir tremtinių sąjun
gomis. Tačiau Seimo rinkimus 
laimėjus LDDP, pakeitė įstatymą ir 
Gen ocido ir resistencij os tyrimo cen
tro direktorių paskyrė savo nuožiūra, 
nepaisydama politinių kalinių ir 
tremtinių protestų ir pageidavimų. 
Todėl politiniai kaliniai ir tremtiniai 
pradėjo ilgalaikę protesto akciją - 
budėjimą, kurios tikslas - neįleisti į 
KGB archyvo patalpas naujo Geno
cido tyrimo centro direktoriaus V. 
Skuodžio. Pradžioje ši akcija buvo 
masiškas sugrįžimas į buvusias 
kalėjimų kameras (ten šiuo metu 
muziejus), norint atkreipti 
visuomenės dėmesį į nesiskaitymą 
su politinių kalinių rūpesčiais, ar
chyvo saugumu. Vėliau piketas 
persikėlė prie archyvo durų. Akcija 
tęsiasi jau antrus metus, tačiau nei 
Seimas, nei Vyriausybė į ją nerea
gavo, Iki naujos administracijos su
formavimo buvusiame KGB archy
ve dirbę 6 tyrinėtojai, solidarizuo
damiesi su politinių, kalinių ir trem
tinių reikalavimais, atsisakė dirbti 
Genocido tyrimo centre, vadovauja
mi pagal naują įstatymą paskirto 
direktoriaus. Praėjus metams laiko, 
ši problema neteko savo aštrumo, 
tačiau tai yra dar vienas nesiskaity
mo su tais, kurie už tėvynės laisvę 
paaukojo gražiausius savo gyvenimo 
metus, pavyzdys, nepuošiantis Lie
tuvos valdžios. Ačiūužpokalbį.

Regina mokėsi Santa Sabina 
gimnazijoje, vėliau Strathfield Girls 
High School, kurią baigė 1967 metais. 
Nuo 1977 metų ji su šeima gyvena 
Armidalėje, kur sėkmingai derina 
šeimyninį gyvenimą su darbu CSIRO 
ir Naujosios Anglijos Universitete.

1991 m. kovo mėnesį ji įsigijo 
Bachelor of Arts laipsnį šiame Uni
versitete, kartu eidama atsakingas 
pareigas Universiteto administraci
joje.

Nuo 1994m. gruodžio mėnesio 
Regina dirba Vakarų Sydnėjaus Uni
versitete Hawkesbury, vadovaudama 
Gyvulių Globos ir Etikos komiteto 
bei tyrinėjimo su žmonėmis etikos 
komiteto, o taip pat Biosaugumo 
komiteto darbams, kaip egzekutyvė.

Regina yra sydnėjiečiams ge
rai pažįstamos Sofijos Šaparienės 
dukra.

Mūsų geriausi linkėjimai nau
jai pedagogei. v. P.

kunigų seminarija 
dybė kunigų seminarijos rūmų statybai 
paskyrė 3,5 ha ploto sklypą Kalvarijų 
gatvėje, netoli Kalvarijų bažnyčios, at
statomų garsiųjų Kryžiaus koplyčių bei 
Trinapolio vienuolyno, kur po tvarky
mo darbų Švenčiausiosios Jėzaus šir
dies kongregacijos vienuoliai iš Ro
mos įkurs rekolekcijų namus.
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Bronius ŽALYS
linijai. Patys troleibusai ir autobusai
daryti čekų firmos "Škodos", visiGeras pusvalandis ir elektrinis

Vilniaus traukinukas pristatė mus į 
Trakus - senųjų Lietuvos valdovų 
lizdą.

Einame per Trakų miestelį, 
kažkada buvusį labai svarbiu Lietu
vos miestu, apgyvendintu karaimais 
ir totoriais. Išlikusius medinius ka- 
rainių namus galima atpažinti jų 
statytu galu į gatvę - priešakyje durų 
nėra, tik trys langai (ką tai reiškia - 
niekas nepasakė). Nemažai ir šiaip 
modernių pastatų. Toliau jau žings- 
niuojame paežere, pagal Pusiasalio 
pilies griuvėsius - matosi akmeninių 
sienų likučiai, kur-ne-kur užkon-
servuota apgriuvusio bokšto, laiko 
nesuėsta dalis. Šokteliu stačiu šlaitu 
į pilies vidų, bet be aptrupėjusių sienų 
nieko čia daugiau nematyti, tik bal
tuoja žydinčios ramunės ir kitos 
laukinės gėlės, tik žaliuoja medžiai 
ir krūmai... O juk tai buvo didžiausia 
to meto Lietuvos gynybinė aptvarinė 
pilis, apėmusi 4 ha plotą. Statyta XIV 
šimtmečio vidury prie Galvės ir Lu- 
kos ežerų. Čia gyveno Kęstutis, Skir
gaila, Vytautas ir Žygimantas 
Kęstutaitis, šioje pilyje 1440 m. ir 
nužudytas.

Mūsų šios dienos tikslas - Sa
los pilis, esanti Galvės ežero saloje. 
Ji irgi statyta XIV - me šimtmetyje. 
Gal kiek vėliau už Pusiasalio pilį. 
Pilis dabar jau visiškai restauruota ir 
paversta tautiniu muziejumi. Salių 
salės prikrautos visokiausių senųjų ir 
ne taip senų laikų eksponatų: iš
kasenų, ginklų, numizmatikos da? 
lykų, audinių, senų knygų ir raštų, 
indų rinkinių... Jais pripildyti pa
grindiniai pilies kambariai ir buvę 
kazematai.

Pilis, žiūrint nuo kranto,- tikra 
pasaka. Reikia tik reklamos, o su 
laiku jos pažiūrėti, paplaukyti kriš
toliniame Galvės ežere, suplauks 
tūkstančiai turistų. Žinoma, tam 
reikėtų ir pasiruošti - būtini 
viešbučiai, geri restoranai ir t.t.

Kelionė atgal į stotį pėstute 
buvo kiek sunkesnė, nes kojos buvo 
jau pavargusios. Prireikė net 45 
minučių kol ją pasiekėme.

Vilniaus 600 - 700 tūkstančių 
gyventojų miesto apylinkės - Žir
mūnai, Karoliniškės, Lazdynai, Jus
tiniškės, Viršuliškės ir kt. išsisklei
dę gana plačiai. Su miestu ir prie
miesčiais juos riša autobusų ir trolei
busų tinklas, nes miesto traukinių, 
tokių kaip Sydnėjuje ar Melbourne 
čia nėra. Bet jų permažai, kad vyktų 
normalus žmonių pervežimas, ypač 
vykstant į darbą arba iš jo. Žmonės 
važiuoja susispaudę kaip silkės 
statinėse. Sėdimos - stovimos vietos 
troleibusuose neskaičiuojamos - tada 
jis pilnas, kada nebeįmanoma į jį 
įsisprausti. Bilieto kaina - 40 centų, 
pensininkams - 20 centų visai kelio 
„Mūsų Pastogė“ Nr. 29 1995.7.24. p<

"nebepirmos jaunystės". Bet jie vis 
dar eina...

miestas. Dabar šios sienos fragmen
tai išliko Bokšto, Pylimo, Subačiaus 
gatvėse ir vieninteliai "Aušros var
tai" su stebuklinguoju Dievo Moti
nos atvaizdu, tapytu nežinomo dai
lininko XVI a. antroje pusėje.

Senamiestyje yra dauguma Vil
niaus architektūros paminklų (159). 
Daugiausiai tai gyvenamieji namai 
(86), rūmai ir visuomeniniai pastatai 
(40), bažnyčios (21), cerkvės (4), 
buvę vienuolynai (17), sudarantys 
ansamblius su bažnyčiomis.

1579 m. vienuoliai - jėzuitai 
įsteigė Vilniaus Universitetą, garsėjusį 
Rytų Europoje.

Vilniaus senamiestyje atsispin
di įvairių laikotarpių architektūros 
stiliai: gotika ir renesansas, barokas 
ir klasicizmas. Tačiau jie formavosi 
įgaudami savitus bruožus, būdingus 
tik Vilniui".

Birželio 14 - ją visas Vilnius 
pasipuošė tautinėmis trispalvėmis su 
juodais gedulo kaspinais, minėdamas 
1941 m. trėmimus, atėjusius drauge 
su sovietų okupacija. Šių metų 
birželio 15 d. suėjo 55 metai nuo 
sovietų okupacijos pradžios. Daly
vavome minėjime - mitinge Lūkiškio 
aikštėje, prie tremtiniams pastatyto 
paminklėlio, priešais buvusius KGB 
rūmus. Gal dėl to, kad buvo darbo 
diena, prisiminti trėmimų atėjo tik 
keli šimtai žmonių,- sukviesti Lietu
vos krašto apsaugos bičiulių klubo, jį 
remiančių organizacijų bei Vilniaus 
savivaldybės - politiniai kaliniai, 
tremtiniai, buvę partizanai, šauliai, 
politikai. Plėvesavo keliolika įvairių 
organizacijų vėliavų, tarp jų ir Vil
niaus skautų. Kalbėjo keli oratoriai. 
Jų kalbose prisiminta nesena tautos 
praeitis ir iš jos kilusios, net ir dabar 
kraštą varginančios bėdos... Karo 
kapelionas kun. A. Svarinskas, ap
gailestaudamas, kad į šį renginį atėjo 
tik keli šimtai, tarp kitko kvietė pa
tiems naikinti pasilikusius sovietų 
laikotarpio ženklus. "Lietuvos 
žemėje esame mes šeimininkai... 
Apipilkime rusiškus automašinų 
ženklus degutu!... Tautos išdaviko 
Petro Cvirkos, atvežusio "saulę" iš 
Maskvos paminklas vis dar nenu- 

verstas... Partijos buvęs sekretorius 
sako, kad jis nežudęs; taip jis 
nežudė, bet partija žudė, kankino, 
trėmė... Naikinimas eina dviem ke
liais - per ekonomiką ir dorą. Kata
likų esą 50%, nes jei būtų daugiau - 
Lietuva nebūtų patekusi atgal į komu
nistų rankas", - piktokai kalbėjo ger
biamas karo kapelionas.

Vaikštome kaip užburti Vil
niaus senamiesčio gatvelių labirin
tuose. Nors kojos ir pavargę, bet 
akys vis veda tolyn: o kas ten, už ano
pasisukimo?..

Vilniaus senamiestis - vienas 
didžiausių Rytų Europoje. Jo plotas 
269 ha. 1503 - 1522m., gręsiant to
torių puolimui, Vilnius buvo apjuos-
tas gynybine siena. Gotikinio Vil
niaus plotas, apsupto mūrine siena - 
113 ha, rodo, kad tai buvo didelis

Monsinjoras ALFONSAS SVARINSKAS

Labai kultūringai kalbėjo opo
zicijos lyderis, profesorius V. Lands
bergis, nors ir jis pakaltino dabartinę

1941 METŲ SUKILIMO MINĖJIMAS
Liepos 16 d. Sydnėjaus Dariaus 

ir Girėno šaulių skyrius, vadovauja
mas Antano Kramiliaus, suruošė 
pirmą kartą išeivijos gyvenime, 50 
metų į šalį nustumtą, 1941 metų 
birželio 22 - 25 - tos sukilimo 
minėjimą.

Minėj imas pradėtas pamaldomis 
St. Joachim's bažnyčioje, Lidcombe. 
Susirgus kun. P. Martūzui, šv. Mišias 
už žuvusius sukilėlius ir šaulius au
kojo bažnyčios klebonas kun. Nor
man Grady. Klebonas paminėjo prieš 
pamaldas, kad Mišios bus 4 000 
žuvusių jaunų lietuvių, stojusių į 
kovą su raudonosios armijos dali
niais. Auką atnešė uniformuoti šauliai 
Juozas Keršaitis ir Jonas Gatavičius.

Po pamaldų, 2 vai. p.p. Lietu
vių klube vyko viešas minėjimas. 
Įžanginį žodį tarė skyriaus pirminin
kas A. Kramilius. Tylos minute pri
siminti prieš ’62 metus žuvę transat
lantiniai lakūnai Darius ir Girėnas, 
Garbės Konsulo V. Šliterio tėvas ir 
kiti sukilėliai, žuvę šiame sukilime. 
Trumpą prisiminimą pateikė Vikto
ras Šliteris apie savo žuvusį tėvą Al
girdą.

AR ŽINOTE KAB:
* Romos popiežius apdraustas 

63 mln. JAV dolerių. Mirties atveju 
šie pinigai būtų panaudoti vargšams 
ligoniams remti.

* 15 mln. planetos gyventojų 
serga AIDS. Apie pusė ligonių gyve
na Afrikoje. Šis mirties virusas jau 
nužudė apie milijoną afrikiečių.

* Prieš 35 metus JAV būta šim
to penkiolikos lietuviškų parapijų. 
Pirmoji šv. Jurgio lietuviška parapija 
įkurta 1892 - siais Bridžporte. Čika
goje senoji mūsų išeivija turėjo dvy
lika katalikiškų ir dvi protestantų 

valdžią, kad ji nesirūpina tremtinių 
grįžimu į Lietuvą. "Tačiau savival
dybių rinkimai įkvėpė vilties ne tik 
Lietuvos, bet ir aplinkinių valstybių 
žmonėms". "Stiprus ne tas, kuris 
muša, bet tas, kuris atlaiko... O at
laikyti dar turime daug!".

Minėjimas - mitingas užbaigtas 
tylos minute, pagerbiant žuvusius ir 
Tautos Himnu. Po to minėjimo daly
vių eisena patraukė Vilniaus Arkika
tedros - bazilikos link, kur vyko šv. 
Mišios už trėmimų aukas. Kita eise
na vyko į Naująją Vilnią, iš kur 
išvykdavo ištremtųjų ešelonai.

Kaip vėliau per TV ir spaudų 
buvo pranešta, tą rytą Nepriklau
somybės aikštėje buvo iškilmingai 
iškeltos Lietuvos valstybės vėliavos 
su gedulo juostomis. Ceremonijose 
dalyvavo. Lietuvos Respublikos 
prezidentas A. Brazauskas, Seimo 
pirmininkas Č. Juršėnas, ministras 
pirmininkas A. Šleževičius ir 
vyriausybės nariai. Jie taip pat nu
vykę į Naująją Vilnią, padėjo 
vainikus išvežimų vietoje.

Bronius Žalys

Eilėraštį "Partizanui" deklama
vo Nijolė Bartkuvienė. Tai buvo 
įvadas Dr. A. Viliūno paskaitai. 
Tikimės prelegento paskaitą išvysti 
spaudoje. Tai labai taikli ir aktuali 
informacija, apie kurią ilgus metus 
nedrįsome kalbėti.

Poetas Juozas Almis Jūragis 
padeklamavo Kazio Inčiūros eilė
raščių rinkinį. Dr. Genovaitė Ka- 
zokienė pabėrė savo prisiminimų 
žiupsnelį iš jos aktyvaus dalyvavimo 
sukilime.

Po oficialiosios dalies buvo ro
domas Lietuvos Kino tudijos pa
gamintas 23 - čias dokumentinis fil
mas "Ginkluotas pasipriešinimas 
1944 - 1953 metais".

Prie įėjimo buvo renkamos 
aukos Kauno Sukilėlių klubo na
riams ir šauliams Lietuvoje. Surink
ta $ 339.00. Aukotojų pavardės bus 
paskelbtos vėliau. Dėkingi esame 
Sydnėjaus visuomenei, atsilankiu
siai į šį istorinį minėjimą ir aukomis 
parėmusiai grupelę sukilėlių Kaune, 
kurie nežiūrint brandaus amžiaus dar 
yra aktyvūs visuomeniniame Lietu
vos gyvenime. Šaulys

bažnyčias. Po Antrojo pakulinio karo 
į JAV atvykę lietuviai įsteigė bažnyčių 
Lemonte. Dabar JAV tėra tik ketu
rios lietuviškos bažnyčios. Niujorke, 
garsiajame Manhetene, brangiau
siame pasaulyje žemės sklype, rymo 
prieš 84 metus statyta lietuviška 
Aušros Vartų bažnyčia.

* Vilniaus civilinės metrikaci
jos skyriuje yra įregistruotos dvi 
įsidėmėtinos santuokos: 21 metų jau
noji ir 73 metų Amerikos lietuvis, 29; 
metų jaunuolis ir 67 metų dama, tu
rinti gerą namą...
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Atostogos Lietuvoj
Dzūkijos 

kultūros dienos
Birželio 15 d. Dzūkijos 

sostinėje prasidėjo dzūkų dienos ir 
tęsėsi tris dienas. Tai buvo įvairių 
kultūrinių, meninių, jaunimo, chorų, 
tautinių šokių ir daugybės kitokių 
pasirodymų festivalis. Su dzūkais - 
buvusiu iškiliuoju tinklininku Č. 
Antanynu ir žurnaliste M. 
Marcinkevičiūte, atvykome į Alytų 
paskutinę festivalio dieną, prie spor
to rūmų stebėjome pramoginių šokių 
pasirodymą, pučiamųjų orkestrų pro
gramą, bėgikų lenktynių startą, daly
vavome dzūkijos verslininkų susi
tikime su premjeru A. Šleževičium, 
kur buvo duodami klausimai ir 
puolama vyriausybė dėl sunkaus 
verslininkų apmokestinimo. Vėliau 
teko dalyvauti puikiame priėmime, 
verslininkų parodoje, kur ypatingai 
patiko dzūkiškų mėsos gaminių pa
vaišinimas. O jie tikrai buvo labai 
skanūs. Pats visos šventės kulmina
cinis punktas buvo šventės dalyvių 

į Dainų slėnį, kur vyko II - sios 

ras. Puikus tą dieną oras į šį didžiųjų 
Dzūkijos pušų apsuptą puikų slėnį 
surinko keliolika tūkstančių svečių, 
kai apie 4000 dainininkų ir šokėjų, 
lydimi orkestrų ir patiems dalyviams 
dainuojant, įžygiavo į šį gražų dainų 
slėnį. Paskiros grupės iš įvairių 
Dzūkijos vietovių, buvo papildytos
ir gausiu būriu Punsko (dabar Len
kijos) dainininkų ir šokėjų. Kurį laiką 
prisijungiau ir aš prie jų, suradau 
nemažai savo pažįstamų iš tų laikų, 
lai aš ten lankiausi ir su skambia 
daina ir sveikinimais palydėjau juos 
(Dainų slėnį.

Programa buvo labai gera ir 
įvairi, dainas palydint šokiais, vaikų 
pasirodymais, vyresniųjų dzūkų 
polkomis ir kadriliais, iš viso išpil- 
ttt 30 paskirų dalykų ir bendrai 
tūkstantinei miniai sugiedant "Lietu
va brangi", kurios tonai taip gražiai 
nuskambėjo šiame pušyno slėnyje.

Pasaulio sporto 
žaidynėse

Jau pačiose pirmose mūsų 
viešnagės valandose mane pradėjo 
globoti sporto departamento direkto- 
rius V. Nėnius, jo padėjėjas, žaidy- 
nių vadovas R. Juskis, Olimpinio 
komiteto prezidentas A. Poviliūnas, 
generalinis sekretorius P. Statutą ir 
tag kitų man artimų sporto darbuo
tą Tuoj pat įvyko žaidynių organi- 

jacinio komiteto, kuriam vadovauja 
pats premjeras A. Šleževičius, 
posėdis, kurio metu buvo aptarta 
tag įvairių, su švente susijusių 
Mausimų. O darbų, tokia milžinišką 
Iveiitę ruošiant, yra tikrai labai daug. 

Mačiau atrodo, kad viskas tvarkingai 
lėna prie galo ir šventė bus paruošta 

mai gražiai ir gerai. Aš paminėsiu

tik svarbesnius dalykus, kurie dau
giau liečia mus.

Kaipjau buvo pranešta visiems 
atvykstantiems anksčiau, kad spor
tininkų kaimelyje, kuris yra Tech
nikos universitete, svečiai sporti
ninkai galės nemokamai gyventi 3 
dienas prieš šventės atidarymą ir 
vieną dieną po uždarymo. Tačiau 
mūsų sportininkai atskrenda pen
kiom dienom anksčiau, todėl teko 
susitarti ir gauti sutikimą, kad jie 
galės čia būti ir visas penkias dienas 
nemokamai. Šiaip, ne sportininkams, 
čia kaimelyje kainos su maistu 25 
amerikoniški doleriai vienai dienai.

Mūsų mielam ANTANU LAUKAIČIUI ■ 
ALFAS pirmininkui 

Į pagalbų išvyksta sekretorė

MTA WALLIS

Jau baigiu susitarti su Kaunu ir
šventės vadovais dėl prūsų krep
šininkų draugiškų rungtynių su 
Kauno Vytauto Didžiojo universiteto 
krepšininkais, kurie neužilgo važiuoja 
į Ameriką draugiškoms rungtynėms 
ir kuriems bus gera treniruotė prieš 
mus.

Kadangi mūsų merginų koman
doje yra tik 5 žaidėjos, tai joms 
padėti gavau dvi aukštas žaidėjas iš 
Vilniaus. O gal jas persivešim į Aus
traliją? Kadangi visi sportininkai į 
Vilnių atskrenda kartu ir dar su Lie
tuvos oro linija, tai ir sutikimą jiems 
rengia padaryti labai gražų. Mūsų 
Australijos lietuviai sportininkai, 
kaip kad ir anksčiau, atrodo yra labai 
populiarūs Lietuvoje ir dabar.

Bebūnant Vilniuje turėjau 
progos stebėti Lietuvos - Lenkijos 
dvejas vyrų krepšinio rungtynes, ku
riose lenkai buvo lengvai nugalėti. 
Ir dabar, prasidėjus Europos pre
liminarinėms varžyboms, kai žaidžia 
Lietuva, tai net ir Seimo bei vy
riausybės posėdžiai yra nutraukiami. 
Daug kas nusiminė, kai lietuviai 
pralaimėjo jugoslavams, bet kaip 
pranešė iš Atėnų, tai buvo padaryta 
daugiau planingai, kad pusfinalyje 
netektų susitikti su stipria Rusijos 
rinktine. Besikalbant su buvusiu 
Australijoje R. Kurtinaičiu, jis pa
sakė, kad jau pasiilgo Australijos ir 
gal vėl sugrįž į ją. O ir V. Chomičius 
paklausė, gal ir jam atsirastų vietos

pas mus.
Labai gražiai ir aš buvau 

pagerbtas Lietuvos Olimpinio 
komiteto, kartu su veteranu ir daug 
Lietuvoje nusipelnusiu sportininku 
V. Vaitkevičium. Gražiais žodžiais 
palydint, buvo mums įteikti specialūs 
pagerbimo raštai, knygos, olimpi
niai laikrodžiai ir labai gražios gėlių 
puokštės, vėliau dalyvaujant pager
bimo pietuose. Tą viską filmavo tele
vizija ir plačiai aprašė spauda. Taip 
buvo tuo pačiu pagerbtas ir visas 

Pasaulio Lietuvių Sporto Žaidynių organizatoriai, Vilniaus savivaldybės kultūros 
skyriaus ir Lietuvos exlibrisu klubas kvietė menininkus sukurti exlibrisu lietuvių 
tautybės sportininkams. Australijoje gyvenantis, mūsų iškilusis menininkas

ADOLFAS VAIČAITIS
sukūrė tris exlibrisus, kuriuos skyrė mūsų spaudai.

OLIMPINIS PRIZININKAS PLAUKIME

PASAULIO ČEMPIONAS IRKLAVIME

EUROPOS ČEMPIONAS IMTYNININKAS

, Mūsų Pastogė“ Nr. 29 1995.7.24. psl.5

mūsų Australijos sportinis gyveni
mas ir veikla.

Malonu buvo svečiuotis 
Klaipėdoje, kur "Lietuvos" jachtos 
įgula labai gražiai sutiko ir priėmė 
mane, prisimenant tas dienas, kai 
jie viešėjo pas mus. Gi dabar jie ir 
Lietuvos laivyno valdžia laukia 
atvykstant mūsų žinomo sydnėjiškio, 
jūrų komanderio Algio Dičiūno. Tad 
iki sekančio karto.

Antanas Laukaitis
(bus daugiau)
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Lietuvos Valstybės Diena Adelaidė je
Sekmadienį, liepos 9 - os die

nos ryte, Adelaidės lietuvių cent
ruose pakilo dvi trispalvės vėliavos: 
10 vai. ryto Lietuvių Namuose Nor- 
woode ir 10.45 Lietuvių Katalikų 
Centre, St. Peters, kur gausiai susi
rinkusiems svečiams Vytautas Neve- 
rauskas tarė šiai progai pritaikytą žodį. 
Mišiose organizacijos dalyvavo su 
savo vėliavomis ir gražiai giedantis 
bažnytinis choras su kūn. J. Petraičio 
pritaikytu pamokslu, sudarė labai 
šventišką nuotaiką.

Šventės tęsinys vyko Lietuvių 
Namuose 1.30 vai., kur atidaromą 
žodį tarė Adelaidės Apylinkės 
pirmininkė Janina Vabolienė, pas
veikindama visus atvykusius ir 
pristatydama adelaidiškiams dar 
nepažįstamą paskaitininką Saulių 
Varną.

Savo paskaitoje S. Varnas sis- 
tematingai ir gana vaizdingai aiškino 
Lietuvos valstybingumo svarbą. 
"Užsidėdamas karaliaus vainiką, 
Mindaugas Lietuvą sulygino su kito
mis krikščionių valdovų valdomo
mis Europos valstybėmis. Tuo Min
daugas sudarė pagrindą Lietuvos 
valstybiniam gyvenimui." Lietuvai 
išsilaikyti ir kilti buvo būtina jėga. 
Toliau paskaitininkas nuosekliai 
aiškino visus Lietuvos išgyvenimus, 
puolimus ir prisikėlimus iki šių laikų. 
Adelaidės lietuviai sveikina naują 
pajėgą ir linki Sauliui įsijungti plačiau 
į lietuvių bendruomenės gyvenimą.

Prasiskleidžia užuolaida ir 
matomas vaizdas dar labiau pakelia 
jausmus: scenos gilumoje 
atpažįstame Mindaugą, jo pakojyje 
su visu orumu sėdi senelis žynys su 
kanklėmis, lyg norėdamas apdainuo
ti visą sanovės lietuvių gyvenimą. Iš 
abiejų pusių gražiai "išdėstyti" dai

nininkai ir šokėj ai tautiniuose rūbuose. 
Į priekį išeina Viktoras Ratkevičius 
ir skaito ištrauką iš Vinco Krėvės 
"Šarūno". Iš savo sėdimų vietų paky
la "Lithuania" choristai ir pirmieji 
vyrai tvirtai sudainuoja "Gimtinės 
dangus" (žodžiai St. Žlibino, muzika 
T. Makačino), o moterys "Dainelę 
apie tiltą" (žodžiai K. Kubilinsko, 
muzika B. Balsio).

Jautėm, kad atėjo eilė ir gilu
moje išsirikiavusiems šokėjams pa
sirodyti. Tautinių šokių grupė "Bran
da" šį kartą pašoko mums du šokius - 
Pradės aušrelė aušti " ir "Per girią, 
girelę", kurį atlieka vienos moterys. 
Laimingi Adelaidės lietuviai, 
turėdami šią stiprią ir vieningą grupę, 
kuri įvairiomis progomis suteikia

A t A VINCUI DANTAI
mirus, Dr. Gytį Dantą, netekus mylimo dėdės, giliai užjaučiame.

Kazys Kemežys, Ina ir Alfa Olšauskai, M. Kemežienė

Skelbkitės "Musų Pastogėje” ■ visi žinos!
„Mūsų Pastogė“ Nr. 29 1995.7.24. psl.6 — " "

JANINA VABOLIENf
Adelaidės Apylinkės valdybos pirmininkė 

daug estetinio pasigrožėjimo ir 
pasididžiavimo savo antrąja genera
cija. Tikimės, kad ir jų vaikai seks 
tėvų gražiu pavyzdžiu.

Kada vyrų ir moterų chorai 
susijungia, žinom, kadminėjimas eina 
prie pabaigos. Gražiai nuskambėjo 
"Lietuva brangi", kur deklamatorė 
Violeta Vanagaitė įtarpa ir aiškia tar
sena, lyg dar daugiau išryškino 
Lietuvos grožį. Puikiai nuskambėjo 
"Kur namas mūs", St. Sodeikos, 
tačiau man, o gal ir daugeliui kitų, 
jausmus gerokai sukrėtė mums nau
jai išgirsta daina "Mažutė mūsų Lie
tuva" (žodžiai J. Mačiukevičiaus, 
muzika A. Lapinsko). Plojom ir plo- 
jom. Laimingi tie, kurie moka taip 
gražiai dainuoti, ačiū Vyt. Straukui 
už didelį darbą diriguojant chorui, 
Nemyrai Stapleton už akom- 
panavimą. Turiu paminėti, kad ir tau
tinių šokių grupės vadovas yra Vyt. 
Straukas, taip pat, kad jam visuomet 
tenka didelė našta bet kokį renginį 
ruošiant. Šalia jo visuomet matom ir 
Vyt. Opulskį, kuriam ir šį kartą teko 
padirbėti, sujungiant ir pagražinant 
visą programą.

Tikiu, kad visi dalyviai turėjo 
jausti didelį dėkingumą Adelaidės 
Apylinkės valdybai už nuolatines 
pastangas ruošiant įvairius 
minėjimus, kad jie būtų nė tik pras
mingi, bet ir suteiktų žiūrovų jaus
mams pakylos ir sielai atgaivos. Ačiū, 
ačiū.

Lietuvių Namų sodelyje, 
vėliavą nuleidžiant, lyg atsinaujinę 
giedojom Tautos Himną ir "Marija, 
Marija". O Lietuvoje, turbūt, vis pa
kyla paukščiai, šaukdami mus grįžti 
namo. E- Varnienė

AUSTRALIJOS LIETUVIU DIENC 
INFORMACIJA

Pradėti ruoštis į sekančias Aus
tralijos Lietuvių Dienas Melbourne 
nėra per anksti. Norintiems patogiai 
apsistoti siūlome pasiteirauti Mel
bourne Holiday Park, Elizabeth St., 
Coburg East, Vic. 3058. Telefonas: 
/03/9 354 3533, Fax: /03/9 354 4550.

Ši apsistojimo vieta yra netoli 
daugumos ALD renginių patalpų. 
Apsistojimui yra 2, 4, 6 vietų namu
kai su dušu, išviete, virtuve su reik
menimis ir indais, šaldytuvu, TV,

PAS GOLD COAST LIETUVIUS
Graži liepos 9diena.Brisbanės 

lietuviai išsinuomavę autobusą, ke
liavo į Gold Coast "Cascade Gar
dens". Tenai, prie lietuviškom 
vėliavėlėm papuoštų staliukų jau 
laukė būrys tautiečių. Puikiame 
žaliame parke, saulutei šildant, 
atšventėme mūsų valstybės dienos 
šventę. Tai dienai pritaikytas kalbas 
pasakė Gold Coast seniūnas J. Sun- 
gaila ir Brisbanės pirmininkė G. 
Bagdon. Brisbanės "Žilvytis" šoko, 
vaidino ir visus linksmino savo įdo
miu pasirodymu. Gold Coast darbš

AR TIKRAI VILAIS
NIEKO NEREIKIA?

Nenustebinsim N.S.W. Lietu
vių bendruomenę, kad mūsų nariai 
nesustabdomai greitai sensta. 1991 
metų statistikos daviniai rodo, kad 
1387 žmonių, kurie buvo užrašę savo 
gimimo vietą - Lietuva, 66% iš jų 
jau yra virš 60 metų amžiaus.

Dauguma šios generacijos 
žmonių gali pasidžiaugti netolimos 
praeities gera sveikata, darbštumu ir 
pasiekimais jų gyvenime. Yra kita 
dalis mūsų tautiečių, kurie dėl įvairių 
priežasčių, nebūtinai dėl jų pačių 
kaltės yra prispausti ligų ir 
nežmoniškos vienatvės.

Sydnėjaus Lietuvių Moterų 
Draugijos narės, su kitais keliais 
pasišventusiais bendruomenės na
riais bando palaikyti ryšį su šiais 
nelaimingaisiais, izoliacijoje gyve
nančiais mūsų tautiečiais. Skaičius 
šių nelaimingų žmonių kas dieną 
didėja ir jau yra neįmanoma juos 
visus aplankyti ir suteikti bent mora
linę pagalbą. Valstijos Socialinės 
Globos tarnautojai australai 
skundžiasi, kad kartais juos iššau
kia kaimynai australai pas mūsų tau
tietį, kuris jų neįsileidžia net į kam
barį. Reikalauja, kad pas jį, ar ją 
atvyktų lietuvis, kuris supranta jo 
kalbą, žinojo kultūrą ir istoriją.

Pernai Lietuvių Moterų 
Draugija, kartu su Sydnėjaus 
Apylinkės valdyba bandė gauti iš 
valstybės finansinę paramą. Nepa
sisekė šį kartą. Nepasisekė gal dali
nai dėl to, kad iš mūsų bendruomenės 
narių pasigirdo keistų balsų: MUMS 
NIEKO NEREIKIA, MES SVEIKI, 
MUS PRIŽIŪRĖS AUSTRALAI... 

oro šaldymu. Kainos parai - $ 53.50 
iki 59.50 dviems, papildomai suau
gusiam - $ 6.00, vaikui - $ 4.00. 
Patalynę atsivežti savo, arba galima 
išsinuomoti už $ 6.00 lovai už sa
vaitę ar dalį savaitės.

Melbourne Holiday Park yra la
bai populiarus ir žmonės užsisakinėja 
patalpas 1996 mėtų kalėdoms.

G. Žemkalnis
ALD komiteto narys spaudai ir informacijai

čios šeimininkės svečiams paruošė 
puikų maistą. Vaišės ir dainos tęsėsi 
visą popietę. Saulutei leidžiantis į 
marias, jau ir mums buvo laikas 
sėsti į laukiantį autobusą. Taip buvo 
malonu visiems pabendrauti, pa
sidžiaugti gražioje gamtoje ir susi
tikti senus pažįstamus.

Esame dėkingi Gold Coast lie
tuviams už širdingą mūsų priėmimą 
ir laukiame jų atsilankant į mūsų 
ruošiamas šventes.

Brisbanietė

Visą šitą jau yra išgirdę aus
tralų įstaigos. Spaudoje jau yra ragi
nama vėl duoti prašymus dėl 
finansinės paramos iš šių metų 
biudžeto. Finansinę paramą jau gau
na eilė etninių bendruomenių. Lietu
viai, persavoišdidumąjosdarnegau- 
na, o yra užsitarnavę jos daugiau nei 
kitos bendruomenės.

Gavus šią paramą, bus galima 
pasamdyti žmones iš mūsų 
bendruomenės, kurie galės lankyti 
pagalbos reikalingus žmones savo 
namuose ar Slaugių namuose. Vals
tybė stengiasi palaikyti senukus savo 
namuose kaip galima ilgiau. Todėl ir 
yra siūloma bendruomenėms ši fi- 
nansinėparama,kadrūpintiumės savo 
žmonėmis, kurie mus supraanta. Ga
vus finansinę paramą iš vcalstybės, 
neabejotina, kad rasime pajėgių mūsų 
žmonių, kurie galėtų už užmokestį 
padėti už save silpnesniems. Visa tai 
bus koordinuojama su australų įstai
gomis ir reikalui esant, bus 
parūpinami specialistai.

Etninių bendruomenių tarny
boje N.S.W. turime Sydney 
Apylinkės valdybos narę Ireną Ei- 
rošytę - Ross, kuri gali mums daug 
padėti. Reikia tik mūsų visos 
bendruomenės šiam reikalui pritari
mo, o ne neapgalvotų žodžių švais
tymo: MUMS NIEKO NEREIKIA!

Sustokime valandėlei ir pagal
vokime apie tuos nelaiminguosius, 
kuriems jau visko reikia, o svarbiau
sia lietuviško žodžio ir širdies...

AI.B Sydnėjaus Apylinkės valdyba
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A t A. JONUI RIMANTUI MEILIŪNUI
mirus, nuoširdžiai užjaučiame tėvus Joną ir Sofiją, žmoną Niną, 

sūnus Aleksą, Andrių ir brolį Jurgį su šeima.

t M Ū S Ų t
M IRUSIEJI

Algis ir Vida Kabailai su šeima A. t A. Hilda Zduobienė - Bankmanaite
1923.12.21 ■ 1995.06.20.

Pagerbdama 

a. t a VINCĄ DANTĄ 
vietoj gėlių aukoju $ 20 "Mūsų Pastogei" 

Jadvyga Venclovienė

Pagerbdami

a. t a. IZIDORIŲ JONAITĮ 
vietoj gėlių aukojame $ 25 "Mūsų Pastogei" 
Nata Liutikaitė ir Jurgis Liutikas

a. t A. JONUI RIMANTUI MEILIŪNUI 
mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą tėvams, žmonai, sūnums 

ir jo broliui su šeima.
O. Aleknienė, M. Antanaitienė, E. Dudienienė,

J. & V. Rekešiai ir Stankūnavičių šeima

Po kelių sunkių operacijų 
sustiprėjusi cabramatiškė Hilda 
pradėjo džiaugtis normaliu gyve
nimu ir judėti. Birželio 20 d. išėjusi 
pasivaikščioti į gatvę, namo jau 
nebesugrįžo. Nežinomom aplinky
bėm velionę užkliudė pravažiuojantis 
sunkvežimis ir partrenkęs mirtinai 
sužeidė. Hilda mirė po valandos 
Liverpool ligoninėje.

Velionė Hilda Bankmanaite 
buvo gimusi Tauragėje, bet su šeima 
pasitraukusi į Vokietiją. Ištekėjusi 
už Vinco Zduobos, atvyko į Austra
liją 1949 metais ir gražiai įsikūrė 
Cabramattos priemiestyje. Velionė 
priklausė liuteronų religijai. Laido
tuvių išvakarėse, birželio 27 d. lai
dotuvių biuro koplyčioje, Fairfield 
ekumentinėje dvasioje buvo atsis
veikinta su velione Hilda. Liuteronų 
pastorius Bell iš St. Marys pravedė 
maldas evangelikų vardu. Antanas 
Kramilius perskaitė katalikiškas 
maldas už mirusius. Buvo sukalbėta 
šv. Mergelės litanija ir bendrai pa

giedota Marija, Marija.
Birželio 28 d. šv. mišias už 

mirusią laikė kun. P. Martūzas, 
asistuojant pastoriui Bell St. 
Joachim's bažnyčioje, Lidcombe. Po 
gedulingų mišių velionės palaikai 
buvo palaidoti lietuvių sekcijoje 
Rookwoodo kapinėse. Lietuvių 
bendruomenės ir draugų vardu 
atsisveikinimo kalbą pasakė A. Kra
milius. Velionė Hilda paliko liūdesyje 
vyrą Vincą, sūnus - Arvydą ir Edį su 
Amerikos lietuvaitėmis, marčiomis 
Dovile ir Zita.

Vokietijoje liko brolis Erikas ir 
seserys - Ana su Irma. Zduobų šei
mos sūnūs Arvydas su Edžiu - aktyvūs 
jaunuoliai skautų organizacijoje ir 
tautinių šokių šokėjai. Draugų ir kai
mynų vardu Hildos šeimai linkime 
stiprybės šiose tragiškose valandose, 
o velionei Hildai amžino atilsio 
amžinybėje. Kapuose marti Dovilė 
padėkojo atsilankiusiems ir pakvietė 
visus į erdvius Zduobų namus 
arbatėlės. Akras

VIN(Ą DANTĄ PALYDINT
a. t A. JONUI RIMANTUI MEILIŪNUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame tėvus Sofiją ir Joną Meiliūnus, 
žmoną Niną, sūnus Aleksą, Andrių ir brolį Jurgį su šeima.

Socialinės Globos Moterų Draugija Melbourne

"... graužia krantą praradimo upė..."(J. Marcinkevičius)

Su giliu liūdesiu atsisveikindami su
A t A JONU RIMANTU MEILIŪNU

buvusiu ALF valdybos nariu, šeimai, tėvams ir artimiesiems 
reikšdami užuojautą, sakome ačiū už tai, kad Jį turėjome.

Australijos Lietuvių Fondo valdyba

A t a JANINAI PERMINIENEI 
mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą jos vyrui Anicetui, vietoje 

gėlių aukojame "Mūsų Pastogei" $ 40.
M. & B. Butkai, V. & A. Mališauskai, 

L & V. Stankūnai, R. & J. Platkauskai

A t A. JONUI RIMANTUI MEILIŪNUI
mirus, giliam liūdesyje likusius Tėvelius Joną ir Sofiją, žmoną
Niną, sūnus Aleksą ir Andrių, brolį Jurgį su šeima ir visus ar

timuosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.
Elena Jonaitienė, Arūnas, Rasa ir Eglė su šeimomis

Birželio 30 d. nuo vėžio ligos 
mirė Vincas Danta. Jo artimiesiems, 
draugams ir pažįstamiems tai buvo 
didelis smūgis. Vincas Danta buvo 
tiesus, sąžiningas, santūrus, reto 
kuklumo žmogus. Žmonių kaip jis 
šiais laikais vis sunkiau yra rasti.

Gimęs 1911 m. jis buvo sep- 
tynerių metų amžiaus kai Lietuva 
tapo nepriklausoma. Jo buvo toji 
nepakartojama karta, kuriai Nepri
klausoma Lietuva buvo vienintelė, 
nieku nepakeičiama realybė.

Vinco tėviškė - Ramoškių kai
mas Joniškio apskrityje. Mokslus 
baigė Šiauliuose. Tarnavo Lietuvos 
kariuomenėje, dirbo "Lietūkio" 
bendrovėje.

1944 m. apleido Kauną, iš
plaukė Nemunu baidare Jurbarko 
link. Iš Jurbarko patraukė į Vokieti
ją, kur gyveno Biberache, prancūzų 
zonoje.

Į Australiją atvyko 1949 m. 
Dirbo Melbourne, 1954 m. persikėlė

į Sydnėjų ir per pusę su broliu 
įsigijo namą Guildforde. Savo 
Širdyje, tačiau, jis visada paliko 
gaspadoriumi. Sklype prie namo jis 
įtaisė daržus ir sodus, kuriuos su 
meile prižiūrėjo. O namuose buvo 
Lietuva. Lietuviškos knygos ir 
laikraščiai, lietuviški pokalbiai, lie
tuviai svečiai ir ilgos lietuviškos 
vakaronės.

Vincas buvo vaišingas ir dos
nus. Dėl pinigų sau nesirūpino. 
Daug padėjo lietuviškiems reika
lams, lietuviškai spaudai, sibiriokui 
broliui Tadui ir kitiems giminėms 
Lietuvoje.

Vinco Dantos laidotuvės įvyko 
12-tą liepos Rookwoodo kremato- 
riume.Velionį palydėjo didelis būrys 
artimųjų ir pažįstamų.

Mums likusiems, o ypatingai 
brolėnui Gyčiui Dantai ir jo šeimai, 
gyventi be Vinco bus liūdniau.

Jurgis Janavičius

Pranešimas telefonu iš Melbourno.
Mirė JONAS RIMAS MEILIŪNAS ir JUOZAS SELIOKAS

Atsisveikindami su
A t A JONU RIMANTU MEILIŪNU

reiškiame gilią užuojautą šeimai, tėvams ir artimiesiems.

Pagerbdami

a t a VINCĄ DANTĄ
vietoj gėlių aukojame $ 25 "Mūsų Pastogei"

Ona Aleknienė, V. & V. Aleknos Nata Liutikaitė ir Jurgis Liutikas
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In formaci ja SYDNĖJAUS LIETUVIŲ NAMUOSE

SYDNĖJUJE IŠVYKO
REKOLEKCIJOS

KUNIGAS
I Ričardas Repšys f

Svečias iš Lietuvos, praves re
kolekcijas Sydnėjuje sekančiomis 
dienomis:

Liepos 29 d. šeštadienį, 
išpažintis nuo 2 vai. p.p. Pamokslas, 
mišios, komunija.

Liepos 30 d. sekmadienį, 
išpažintis, pasibaigus australų mi
šioms 10.45 vai. ryte. Mišios 11.30 
vai. pamokslas ir palaiminimas.

Po rekolekcijų parapijos salėje 
užkandžiai ir susipažinimas su 
svečiu kunigu. Kviečiu visus kuo 
skaitlingiau dalyvauti rekolekcijose. 
Tai reta proga atsidėkoti Visagaliui. 
Kartu neapvilkime kunigo ir garbin
go svečio iš Tėvynės.

Jūsų kunigas Povilas Martūzas

PAGEIDAUJA
Lietuvos Respublikos Garbės kon
sulas Viktoras Šliteris praneša, kad 
rugpjūčio 20 d. 2 vai. p.p. Lietuvių 
namuose, Bankstowne Lietuvos Sei
mo delegacija, vadovaujama Čes
lovo Juršėno,pageidauja padaryti 
pranešimą vietos lietuviams.

Lietuvos Respublikos Garbės kon
sulas Viktoras Šliteris išvyko į Lie
tuvą liepos 23 dieną ir ten išbus tris 
savaites.

AUKOS
8 ^AUSTRALIJOS

LIETUVIŲ

FONDUI

A, A. IZIDORIUI JONAIČIUI 
Sydnėjuje mirus, vietoj gėlių aukoja:

J. & V. Žitkevičiai (105) Vic. $20 
Ačiū už auką.

Vincas Ališauskas
AL Fondo iždininkas

IEŠKO
Ieškomas

Adolfas Dapševičius.
Pranešti

LORI DAVIS 
602 Fourth st.

Petaluma, CA 94952 U.S.A.

MELROERWE
JUOZAS SELIOKAS 

mirė liepos 3 d. Giliame liūdesyje liko 
žmona Teklė Seliokienė. Laidotuvių šv. 
Mišios vyko liepos 11d. Švenčiausios 
Marijos Jūrų Žvaigždės bažnyčioje ir 
palydėtas į Fawkner kapines.

P.O. Box5066 tel.:03 - 9 459 9299
Alphlngton Vic 3078 Mob.: 015-531349

Fox.: 03 - 9 482 4371

HOUSE
Pty Ltd

A.C.N. 007 052 995
Alita un Imants Mežaks el al

SIUNTINIAI I ESTIJĄ, LATVIJĄ IR LIETUVĄ
Kviečiame Jus pasiruošti ir užsiregistruoti mūsų sekančiai pa- 
kietų siuntai į Baltijos kraštus spalio pradžioje. Turime smulkius 
informacijos ir dokumentacijos komplektus. Savo klientams 
siūlome sekančius patarnavimus:

• Žemas Ir prieinamos persiuntimo kalnas.
• Humanitarinės pagalbos siuntinius, asmeninių daiktų Ir viršsvorinio 
bagažo persiuntimų.
• Neapriboto dydžio Ir formos siuntinius, įskaitant namų baldus, kas ypač 
patogu išsikrausiantiems į Baltijos kraštus.
• Siuntinių pristatymo punktus Brlsbanėje, Sydnėjuje, Canberroje, Mel
bourne, Adelaidėje, Perthe Ir Tasmanijoje.
• Pagal pageidavimų siuntiniai surenkami iš visų Viktorijos vietovių.

BALTIC
Australia

Information kits - Perth (09) Tasmania (002)
sending instructions /. Gūtmarce - 398 3102 1. Saulis-729 179
Brisbane (07) Canberra (06) Sydney (02)
L. Kalninš - 366 5241 E. Glaznleks - 247 3650 E. Vanags - 790 1140

Dėl smulkesnės informacijos teiraukitės ne vėliau kaip iki 8-os 
rugsėjo 1995.

Rugpjūčio mėn. 27 d., sekmadienį 2.30 vai. p.p. Lietuvių klube įvyks 
Kj%IJKJnęj PARADAS

Kviečiame visus: vaikus, Jaunimų, tėvus Ir senelius pasipuošti kaukėmis ir atsilankyti 
šiame parengime. Kiekvienai amžiaus grupei bus skiriama premija už geriausių, 
įdomiausių kaukę. Prieš paradų - įdomi programa, kuri užtruks visų valandų. Tai 

nuostabus profesionalas maglkas -
“PETER WOODS FUNNY MAGIC SHOW", 

kuris patenkins ir mažus Ir didelius.
Išlaidoms padengti, įėjimo kaina vaikams Ir jaunimui (įskaitant gėrimų ir čipsus) • 

$ 2.00. Visiems kitiems $ 5.00.

AUKOS TREMTIMI NAMAMS
Į Tremtinių grįžimo fondo sądiaitą Ar 888 
TALKOJE iki birželio 4 dienos gautos 
sekančios aukos (TAIKA, PA box 307,

North Melbourne. 3051)

M. & A. Švedai $ 50
M. & F. Borumai $ 50
B. Nemeika $ 50
J. Valaiša $ 100

A. t A. Juozo Selioko mirties proga, 
aukos vietoj gėlių tremtinių namams

I. ODwyer $ 20-
V. Vaitiekūnienė $ 20
Z. Augaitis $ 20
P. & S. Oetterli $ 20
V. & A. Baltrukoniai $ 20
D. Petraitienė $ 10
J. & M. Venckai $ 10
P. Šiuškienė $ 5
J. Kairys $ 5
D. & R. Stilingai $ 10
V. Šukevičius $ 5

Juozo Selioko atminimui, vietoj gi 
buvo paaukota Sibiro Tremtini! 
Namams $ 375.00
Bendra aukų suma - $ 40018.50

AlKOS.JHVjPLVHXrff

E. & K. Milinskai $ ii
E. & B. Pankevičiai $ Ui

G. & R. Statkai $ H
M. Opanavičius $ Ii
D. & M. Didžiai $ S
VI. Bosikis $ Ii
S. & V. Baltiškai $ JI
G. & D. Žemkalniai $ I

Visiems aukotojau 
tariame širdingą aS

L B Spaudos Sąjungos vaUįii

A Dirginčienė NSW $ 11
V. & J. Zablockiai NSW $ Ž
A Brunkienė NSW $
V. Vyšniauskas NSW $ li
V. & J. Rekežiai VIC $ 11
Mrs. Z. Katsaros VIC $

Dėdei

it a. VINCUI DANTAI
mirus, Gytį Dantą, šeimą ir artimuosius giliai užjaučiame.

Onutė ir Juozas Maksvyčiai, Izabelė Daniškevičienė

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS 

t Funerals of Distinction +

17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N. S. W. 
Tel. 724 5408. Veikia Ž4 valandas per p«ų.

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS MCSę PASTOGE AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

Leidėjas Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga. Published by the Lithuanian Community Publishing Society Ltd.
Redaktorius VINCAS AUGUSTINAVIČIUS. Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P.O.Box 550 Bankstown N. S. W. 2200 Redakcijos ir administracijos telefonas (02) 7903233 

Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. Bendradarbių pasirašyti straipsniai nebūtinai reiškia redakcijos nuomonę.
Skelbimai: 1 cm x 6 cm = $ 3. Už skelbimų turinį redakcija neatsako.

Prenumerata metams $ 35 U žsienyje paprastu paštu $ 50 U žsienyje oro paštu $ 90 N. Zelandijoje oro paštu $ 65
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