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Lietuvos savaitės žinios u...  ........ J)
Ir vėl sovietų piliečiai ?

„Buvusieji "atskalūnai" tapo milijonais 
paprastų rusijiečių“ - Echo Litvy (1996.- 
05.22,6 psl.) iš laikraščio „Komsomolskaja 
pravda“ spausdinama informacija, jog 
Rusijos Konstitucinio teismo sprendimu, 
visi buvusieji tarybiniai piliečiai, gimę 
Rusijos ar buvusios RSFSR teritorijoje, 
laikomi Rusijos piliečiais - „nepriklauso
mai nuo to, ar gyvena jie šiandien jos 
teritorijoje, ar ne“. Iš naujo registruoti sa
vo Rusijos pilietybę reikės tiktai tiems, 
kurie jos anksčiau yra atsisakę arba išvy
kę pastoviai gyventi „už SSSR ribų“ ir 
nesirengia grįžti.

Grasina
.Rusijos grasinimai labai realūs“ - 

„Dienoje“ (1996.05.22,4 psl.) pateiktoje 
informacijoje rašoma, jog rusų puola
mosios karinės grupuotės dislokuojamos 
Baltijos valstybių pasienyje, aukščiausio 
lygio Rusijos pareigūnai grasina Estijai 
kam ir Estijos stojimas į NATO kartu gali
reikšti ir karo su Rusija pradžią. Taip 
švedų laikraštyje „Dagens Nyheter“ tei
gia, apie Rusijos karinius pasiruošimus 
pasakoja buvęs Estijos gynybos ministras 
H. Rebas, dabar einantis Estijos armijos 
vado Johaneso Kerto patarėjo saugumo 
politikos klausimais pareigas. Taip pat 
rašoma, jog oficialus Rusijos karinės 
politikos tyrimų institutas ( - konkrečiai 
nenurodytas; galbūt turimas omeny Rusi
jos valstybinis gynybos tyrimų institutas 
INOBIS) pareiškia, kad „Baltijos res
publikų armija, policija ir kitos parami- 
litarinės struktūros laikytinos pirmosios 
svarbos priešiškomis jėgomis“ - panašiai 
taip NATO. Buvusio ministro nuomo- 
te, „užuot ginklavę nedideles Baltijos 
valstybes, Vakarai, pirmiausia Švedija, 
mėtų siekti, kad nusiginkluotų Rusija“.

Siūlo atgal į maišų
.Lietuvos ryto“ (1996.05.22, 4 psl.), 

edakcijos skilties .Laiko ženklai“ pub- 
ikacijoje komentuojamas Rusijos pre- 
idento siūlymas Baltijos valstybėms 
įsijungti prie NVS, kurį trijų valstybių 
radovai atmetė. Ta proga plačiau aptaria
nt Rusijos planai iki 2005 metų kokia 
tors forma atkurti buvusią sovietinių 
espublikų sąjungą, taip pat aptariama 
Rusijos vidaus politinė situacija.
Problematiškos NATO narystės 

perspektyvos
„Kaip Baltijos valstybių nepriimti į 

VATO“ - šių šalių narystės NATO prob- 
emas „Lietuvos aido“ (5 psl.) redakcijos 
ikilties publikacijoje aptaria politologas 
E. Vareikis. Kai kurių Vakarų valstybių 
politikų pozicijos tuo klausimu komen- 
nojamos remiantis daugiausia JAV 
sančios RAND korporacijos neseniai 
paskelbtos studijos „NATO plėtimas ir 
Baltijos valstybės“ išvadomis. Pažymi
ma, jog RAND korporacijos studijoje

„dominuoja palankumo Rusijai, kaip 
partnerei, veiksnys“. Pasak autoriaus, 
Baltijos šalis studijos autoriai nė kiek 
neabejodami laiko buvusiomis SSSR 
respublikomis, „o tai reiškia, kad Estija, 
Latvija ir Lietuva tėra savotiškos išsi
šokėlės, mėginančios prasmukti į Vaka
rus, pamindamos teisėtus Rusijos intere
sus. Vašingtono administracijai tad belie
ka pasakyti, kad Baltijos valstybių 
okupacijos nepripažinimas buvo politinė 
klaida“.
LDDP grįžta prie savo „ideologijos“

„LDDP pasisako prieš buvusios 
okupacijos įvertinimą“ - K. Gečo kores
pondencija „Lietuvos ryte“ (1996.05.17,2 
psl.) apie vakar vykusį Seimo posėdį, 
kurio metu svarstytas įstatymo projektas 
dėl Lietuvos Antrojo pasaulinio karo 
antihitlerinės koalicijos pusėje dalyvių 
statuso. Taip pat buvo pateiktas įstatymo 
projektas dėl 1940 - 1990 m. okupacijų 
padarinių Lietuvai ir jos gyventojams
įvertinimo ir teisingumo atkūrimo. Pa
žymima, jog Seimas ,LDDP frakcijos na
rių balsais jį atmetė ir grąžino tobulinti“

.Lietuvos aide“ (1996.05.17, 4 psl.) 
apie tai rašoma G. Mikšiūno publikacijo
je .LDDP siūlo ypatingą statusą oku
pantams ir genocido vykdytojams“.

Švedai žada remti
„Švedija rems Baltijos valstybes kely

je į ES ir NATO“ - teigiama .Lietuvos 
aide“ (1996.05.17, 6 psl.) pateiktoje 
informacijoje apie Švedijos užsienio 
reikalų ministrės Lenos Jelm-Valen 
spaudos konferenciją, vykusią trečiadie
nį po vienos dienos vizito Estijoje. Ji 
patvirtino, kad Švedija liks neprisijungu
si valstybė, bet sakė, kad „Estijos pasi
rinkimą saugumo politikos srityje reikia 
gerbti“.
Rusija bando vėl dominuoti Lietuvą

.Lietuvos aide“ (1996.05.17, 9 psl.) 
išspausdintasStasio Malkevičiaus straips
nis ,Lukoil siekia naftos tiekimo monopo
lio Lietuvoje“. Autorius, be kita ko, labai 
kritiškai vertina prezidento pasisakvmą 
„iš kurio išplaukia, kad jei Latvija ir Esti
ja turi ar stato naftos terminalus, tai kam 
stengtis Lietuvai?“

Ozolas apie bankus
Centro sąjungos pirmininkas Ro

mualdas Ozolas sukritikavo vyriausybės 
sprendimą suvalstybinti krizės ištiktą 
Lietuvos akcinį inovacinį banką (LAIB), 
pareiškęs, jog jam įgyvendinti reikės 
„neleistinų valstybės išlaidų“ (BNS). (TV 
„Panorama“, 1996.05.22).

Prašo bent mėnesiu ankstesnių 
Seimo rinkinių

Seimo Tautininkų frakcijos seniūnas 
Leonas Milčius kreipėsi į prezidentą A. 
Brazauską, prašydamas artimiausiu metu 
pranešti apie sprendimą dėl galimybės 
surengti Seimo rinkimus rugsėjo 29-ąją,

Vilniaus Lazdynai.. Dešinėje — televizijos bokštas, ketvirtas
aukštumo pasaulyje

Antano Sutkaus nuotr.

o ne spalio 20-ąją. (TV „Panorama“, 
1996.05.22).

Katostrofa už 9 mėnesių 
užprogramuota

Tarptautinis valiutos fondas (TVF) 
prognozuoja katastrofą, ministrai stumia 
„prichvatizavimą“, .Lietuvos aide“ rašo 
Lina Pečeliūnienė.

Tarptautinio valiutos fondo (TVF) 
ekspertai prognozuoja: jei Lietuvos vy
riausybė nepadarys esminių žingsnių 
energetikoje ir bankų sistemoje, po 7-9 
mėnesių įvyks mūsų valstybės katastrofa.

Tokią žinią vakar pasakė G. Vagnorius 
konservatorių susitikime su energetikos 
ministru S. Kutu, finansų ministru A. 
Križinausku bei Lietuvos banko valdybos 
pirmininku R. Šarkinu. Konservatoriai 
norėjo sužinoti, kokius esminius žings
nius žengia vyriausybė, siekdama katas
trofos išvengti. Nuo 1992 metų, kai valsty
bė moka visą kainą už energetikos ištek
lius, naudojami subsidiniai tarifai, t.y. da
bs energijos išteklių kainos padengiama 
iš biudžeto. Tačiau dabar jau susidarė 774 
milijono litų biudžeto skola energetikams. 
Vagnorius sakė, kad jei neatsiras 300 mln. 
Htų, tai žiemą ne turėsim energijos. Jis klau
sė finansų ministro, ką vyriausybė 
nusprendė: kels energijos tarifus var
totojams ar biudžetas pagaliau mokės 
subsidijas.

Kurį laiką visi susirinkę pareigūnai 
tylėjo. Paskui Križinauskas pareiškė nega
lįs pasakyti vyriausybės pozicijos. Jis tik 

pritarė, kad Vagnorius visiškai teisingai 
pacitavo TVF teiginius apie katastrofą. Ir 

tai esą verčia susimąstyti. Pasak Kri- 
žinausko, „pačiu artimiausiu laiku“ 
vyriausybė apsispręs, ar kels tarifus, ar 
subsidijuos (kiek - neaišku). Križinauskas 
samprotavo, kad „tai, kas susikaupę per 
keletą metų, dabar išspręsti biudžeto 
sąskaita neįmanoma“. (LA 1996,05.24)

Kas trečias litas - šešėlinis
Lietuvoje iki šiol šešėlinės ekonomi

kos tyrimų nebuvo. Apie tai, tik baigęs 
apibendrinti tyrimo rezultatus, Ekono
minių tyrimų centro direktorius daktaras 
Eugenijus Maldeikis kalbėjosi su žumalis- 
te Valentina Zinkevičiene. Šešėlinės 
ekonomikos pagrindą sudaro trys dalykai:

Pirma - įstatymų uždrausta veikla. Tai 
kontrabanda, narkotikų biznis, prostitucija.

Antra - legali, neuždrausta, bet nuo 
valstybės institucijų paslėpta veikla. Ji 
pasireiškia tuo, kad nemokami pajamų ir 
socialinio draudimo mokesčiai, muitai, 
produkcija parduodama į šoną ir šitaip 
gaunamos papildomos pajamos.

Trečias dalykas - pajamos iš nefor
malaus sektoriaus: neregistruotos žemės 
ūkio produkcijos gamybos, gyvenamųjų 
namų statybos, paslaugų. Pavyzdžiui, kai 
kurie žmonės važinėja į Kiniją, Emyratus 
ir prekiauja Gariūnuose ar kitur.

Tarptautinėje praktikoje šešėlinė 
ekonomika apibrėžiama kaip nelegalios 
veiklos efektai, kurie turėtų būti aps
kaičiuoti ir įtraukti į bendrąjį vidaus 
produktą. Šituos tyrimus užsakė Statisti
kos departamentas, o projektą finansavo 
Europos bendrija. (LA 1996.05.24).

atkelta iš 2 psl.

1



Lietuvos
atkelta iš 1 psl.

Šiandien žudo čečėnus, 
rytoj - lietuvius?

Rašo Irena Vitkauskienė „Lietuvos 
aide“. Plungėje įvyko visuomenės su
sitikimas su Seimo nariu Algirdu Endriu
kaičiu ir Čečėnijos atstove Lietuvoje 
Aminat Saijeva. Susirinkusieji pagerbė 
prezidento Džocharo Dudajevo atminimą, 
pareiškė užuojautą čečėnų tautai netekus 
iškiliausio savo vado. (...)

Maskva, siekdama atitraukti Džocha- 
rą Dudajevą nuo užsibrėžto tikslo- taikiu 
ir parlamentiniu keliu išsikovoti Ičkerijos 
nepriklausomybę, 1991 m. rugsėjo 17 d. 
pasiūlė jam SSSR karinių oro pajėgų šta
bo viršininko postą, tačiau tautos lyderio 
papirkti nepavyko. Pasak Seimo nario 
Algirdo Endriukaičio, tai buvo žmogus, 
turėjęs nepaprastą garbės ir žmogiškojo 
orumo supratimą, reto ryškumo politikas, 
atlikęs savo pareigą iki galo. Jo įžvalgus 
ir skvarbus protas įvardijo įvykius 
geopolitiniame pasaulio kontekste, jis 
pirmasis drįso pasakyti, jog didžiosios 
pasaulio valstybės slapta susitaria pa- 
mindamos mažų, šimtmečiais naikintų 
tautų gyvybines teises išlikti. (...)

„Europos taryba Strasbūre pasistatė 
gražius Žmogaus teisių rūmus visai 
Europai, išskyrus čečėnus“ - sakė Algir
das Endriukaitis ir pabrėžė, jog tokia 
Vakarų pozicija verčia ir Baltijos šalis 
susimąstyti, koks likimas jų laukia, jei 
pasaulio sąžinei miegant tyliai ir „ne
pastebimai“ bus išžudyta narsi, laisvės 
siekianti čečėnų tauta. Būtina siekti narys
tės NATO, tačiau ar neverta rimtai 
pamąstyti ir apie tai, jog labiausiai galime 
pasikliauti tik savimi. Taigi trims Balti
jos šalims saugumo klausimu reikėtų būti 
labai vieningoms. Rusija turi žinoti, jog 
bandymas vėl okupuoti sutiks ryžtingą

Kq veikia KGB vyrai ?
Edmundas Ganusauskas

Įvykių tyrimu pagarsėjęs vilnietis 
žurnalistas Edmundas Ganusauskas 
„Lietuvos ryte“ išspausdino ilgą straips
nių ciklą, pavadintą „Lietuvos neprik
lausomybės priešai: atgailos valanda dar 
neišmušė". Ten jis domisi, ką dabar 
veikia tie asmenys (lietuviai, rusai, lenkai 
ir Lt.), kurie lemiamais 1998-92 metais 
energingai priešinosi Lietuvos valstybės 

Po nepavykusio pučo Maskvoje, iš KGB pastato Vilniuje saugumiečiai išsikraustė 
slėpdami savo veidus. (1991 m. rugpjūčio 24 d.) M. Kulbio nuotr. ("L. rytas") 
"Mūsų Pastogė" Nr.22 1996.6.3 psl.2 .

ginkluotą visų trijų Baltijos valstybių 
pasipriešinimą. Tik šitaip galima atgrasy
ti imperinių kėslų neatsisakančią didžią
ją kaimynę. (...)

Atsisveikindama su plungiškiais 
Aminat Saijeva palinkėjo, kad Lietuvos 
nepriklausomybė būtų amžina, kad lietu
viai sugebėtiĮ apginti. Ji taip pat dėko
jo už moralinę ir politinę paramą Seimo 
nariams, opozicijos atstovams, pabrėžda
ma ypatingas Algirdo Endriukaičio 
pastangas šioje veikloje, sakė, kad toks 
solidarumas padeda tvirtėti ir Lietuvos 
nepriklausomybei, teikia vilčių, kad ir 
mažosios tautos išmoks vienytis, apginti 
savo teises į laisvą ir orų gyvenimą. (LA 
1996.05.21).

Ir vėl,,Draugai“
„Lietuvos aide“ 1996.05.21 Gintaras 

Mikšiūnas savo straipsnyje, pavadinta
me „LDDP 'bičiuliai" iškeikė Vagnorių 
su Landsbergiu ir vėl pasivadino ''drau
gais''“ rašo:

Seimo pirmininkas Česlovas Juršėnas, 
sulaukęs 58-ojo gimtadienio, tapo trečiuo
ju oficialiu Demokratinės darbo partijos 
pirmininku. Valdančiosios LDDP su
važiavime, kuris šeštadienį posėdžiavo 
Vyriausybės rūmuose, už naująjį pir
mininką balsavo 330 delegatų. Už Č. 
Juršėno konkurentą Mykolą Pronckų, 
kurį į pirmininkus siūlė G. Jurkūnaitė, 
balsavo tik 82 delegatai. Iš viso LDDP 
suvažiavime dalyvavo 423 delegatai. 

Suvažiavimas patvirtinonaujovę-abėcėli
nį LDDP kandidatų rinkimuose sąrašą. 
Pirmieji sąraše A. Albertynas ir L. 
Alesionka. (...)

A. Kunčinas apgailestavo, kad per vi
są LDDP valdymo laikotarpį neatpigo 
nei šlapia dešra, nei alus. N. Germanas 
siūlė prisiminti seną kreipinį „draugai“. 
„Draugais“ vadinti kitus siūlė ir premje
ras M. Stankevičius.
„MūsųPastogei“paruošėdr.A.Kabaila

atkūrimui. Reikia tikėtis, kad šis ciklas 
vėliau pasirodys kaip atskira knyga. Čia 
pateikiame dalį to straipsnio, kur rašoma 
apie buvusių KGB karininkų dabartinius 
užsiėmimus. Red

# * #
KGB vyrai nėra nuskurdę

Vien žinomų amatų, kuriais šiandien 
duoną pelno buvę KGB specialistai, 
spektras aprėpia daugybę labai skirtingų 
užsiėmimų nuo sargavimo iki banki
ninkystės. Tiesa, šie kraštutiniai pavyz-

TRUMPAI IS VISUR
Gegužės 23 d. San Francisco mieste 

policija suėmė 7 asmenis ir konfiskavo 
2000 AK 47 automatinių šautuvų ir 800 
kitokių ginklų, nelegaliai įvežtų į JAV iš 
Kinijos. Dvi didelės Kinijos valstybinės 
ginklų eksporto bendrovės šiuos ginklus 
bandė slapta įvežti į JAV. Nežinia, kiek 
įvelta pati Kinijos vyriausybė.

Alžyro fanatiška musulmonų pogrin
džio organizacija „Ginkluoto Islamo 
Grupė“ pareiškė, kad nužudė 7 prancūzų 
vienuolius trapistus, pagrobtus kovo 27 
d. iš NotreDame de 1‘Atlas vienuolyno 
Alžyro krašto viduje. Teroristai buvo 
reikalavę už pagrobtus vienuolius lais
vės visiems suimtiems organizacijos 
nariams tiek Alžyre, tiek Prancūzijoje.

Boris Jelcino kviečiamas atvykti į 
Maskvą su čečėnų delegacija taikos 
deryboms, čečėnų lyderis Zemlichan 
Janderbijev davė savo sutikimą su sąlyga, 
kad rasų kariuomenė sustabdytų puoli
mus Čečėnijoje. Po ilgų kovų gegužės 24 
d. rusų karo pajėgos atėmė iš čečėnų- teisę vežti tik 430 žmonių. Apsivetė, nes 
sukilėlių Bamut vietovę. Kovos buvo 
nuostolingos abiems pusėms. Gegužės 27 
d. Kremliuje pasirašytos paliaubos, 
turinčios įsigalioti birželio 1 d.

Burmos diktatūrinė vyriausybė suėmė 
258 Tautinės Demokratinės Lygos narius, 
bet nepajėgė sutrukdyti šios partijos 
kongreso. Apie 300 partijos pareigūnų ir 
10 000 rėmėjų gegužės 26-28 dienomis 
seimavo prie savo lyderės Nobelio taikos 
premijos laureatės Suu Kyi namų Rangū- 
ne. Partija prieš keletą metų triuškinan
čiai laimėjo rinkimus, bet karinės diktatū
ros neprileidžiama prie valdžios. Austra
lijos vyriausybė apdovanojo partijos lyde
rę ponią Aung San Suu Kyi aukščiausiu 
savo žymeniu „Companion of the Order of 
Australia“.

džiai yra veikiau išimtys. Prie didelių 
pinigų, kaip pasakytų kontražvalgybos 
papulkininkis Eduardas Usovas, „priėjo 
vienetai“. Kita vertus, gal tik vienas kitas 
iš vyresnės kartos saugumiečių nebespėjo 
persiorientuoti. Šiaipjau, kaip „Lietuvos 
rytui“ sakė vienas KGB pulkininkas, 
nuskurdusių nematyti.

Vienas populiarių verslų, kurių griebė
si KGB darbuotojai, yra nūnai plačius 
visuomenės sluoksnius aprėpusi prekyba. 
Ne vienam teko pradėti Gariūnuose arba 
imtis kitokių sugebėjimus menkinančių 
darbų, kaip, tarkime, laikraščių, gėlių 
pardavinėjimas arba prostitučių paslaugų 
organizavimas.

Vis dėlto šiandien nerašytame KGB 
specialistų veiklos rejestre aptiksime pre
kybą kompiuteriais, programine įranga, 
spalvotaisiais metalais, popieriumi, 
nekilnojamu turtu, naftos produktais.

Nemažai saugumo specialistų pritapo 
bankų apsaugos struktūrose.

KGB turėjo didelį techninių darbuoto
jų būrį. Daugeliui jų, pasikeitus laikams, 
teko persikvalifikuoti, tačiau yra ir tiesio
giai panaudoto profesinio patyrimo pa
vyzdžių.

Bangladešas vos išvengė kariuome
nės sukilimo, prezidentui Abdur Rahman 
Biswas gegužės 20 d. iš pareigų atleidus 
opozicijai artimą kariuomenės vadą 
generolą Įeit. Nasim. Prasidėjęs kariuo
menės maištas tuoj pasibaigė, bent 
penkiems generolams atsidūrus namų 
arešte.

Gegužės 23 d. pasibaigė visą savaitę 
užtrukęs Centrinės Afrikos Respiblikos 
kariuomenės maištas prieš vyrausybę. 
Prancūzija oro keliu evakuavo š krašto 
savo piliečius bei kitus svetimšalus. bel 
atskraidino 1500 prancūzų karių.Vieti- 
nė kariuomenė tada maištą nutrauk:, gavu
si amnestijos pažadą.

Gegužės 21 d. tragedija ištik) Tan
zanijos keleivinį garlaivį-keltą „Bikoba“. 
Laivas apsivertė Afrikos didžiaisiame 
Viktorijos ežere. Nors jis paskend) tik po 
7 valandų ir jo dugnas buvo il;ai virš 
vandens, prigėrė virš 800 kdeivių, 
išsigelbėjo vos 114 žmonių. Laiva turėjo 

viršus buvo perpildytas, o apatini laivo 
denis, skirtas mašinoms ir krovinius bu
vo beveik tuščias.

Stockholme Dalai Lama išdėtė sa
vo siekimus Tibeto ateičiai, kalbdamas 
14 000 žmonių miniai. Jis noretųmatyti 
Tibetą delimitarizuota taikos zont Artė- 

. jant Dalai Lamos vizitui Austrijoje, 
Kinijos vyriausybė pakartotinai pėjo 
Australiją neduoti vizitui oficialaustatu- 
5o. Kinijos įspėjimai buvo Ausalijos 
vyriausybės atmesti, nes Autralija 
nediktuojanti Kinijai ką ši turi primti ar 
nepriimti savo krašte.

Po 50 metų tremties į Bulgarijigrįžo 
buvęs karalius Simeonas II. Jį Sfijoje 
pasitiko beveik pusės milijono žionių 
džiūgaujanti minia.

Antai buvęs KGB vyriausybiniiryšio 
skyriaus darbuotojas, tuo metu atsalngas 
už priemones, nukreiptas prieš tecnines 
žvalgybas, Sergejus Paško.šiuo mat yra 
vienas bendrosios Lietuvos ir Rsijos 
įmonės „Kripto“ steigėjų. Grąikišks žo
dis, kuriuo pavadinta firma, žinantieis jo 
prasmę savaime pasako, jog čia trim 
reikalų su slaptais dalykais. „Kripto' sfera 
- informacijos apsauga.

Darbas pagal profilį
Šios lygiai prieš ketverius retus 

įsteigtos įmonės veikla, kaip rašyta sigi- 
mo metu, turėjo būti transporto agemros, 
komercija, kompiuteriai. Didelame 
steigėjų būryje buvo daug netolmoje 
praeityje garsių asmenybių - LKP (SSKP) 
Vilniaus miesto komiteto antrasis sekre
torius Sergejus Nagomas, komjaunmo 
CK sekretorius Sergejus Maleviėius, 
gamyklos „Elfą“ partinio komiteto 
sekretorius Vladislavas Maksimovičius, 
aktyviai proimperinę politiką vykdęs 
Aukščiausiosios Tarybos deputatas iš 
Visagino Sergejus Pirožkovas.

„Kripto“ naudoja amerikiečių, anglų 
ir rasų techniką. Paskutinis pirkinys - 
kompiuterių kompleksas, leidžiantis ne tik

nukelta į 3 psl.
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S BENDRUOMENĖS VEIKLOJE K
ALB Krašto valdybos protestas 

"Courier Mail" redaktoriui
The Editor ALB Krašto v-bos pirm., p. Andrius Žilin-

' Courier Mail skas, atsiuntė šį "Daily Courier" redakto-
PO Box 130 riui siųsto laiško nuorašą. Red.
Brisbane, QLD, 4001

Dear Sir/Madam
I refer to your article entitled "Minister moves to oust war criminals" which appeared 

in the Courier Mail on 28 March, 1996.
It seems to suggest that Lithuanians who came to Australia after World War II and who 

are alleged to have been involved in war crimes during World War II somehow pose a 
security threat to the 2000 Olympics in Sydney.

What the article failed to state is that it is suggesting that people in their 70's and 80's 
pose a threat to the Olympics. More importantly, it failed to consider whether it is 
responsible journalism to raise the allegation of war crimes having been committed by 
members of a small ethnic community in the context of the previously well publicised 
yet failed war crimes trials which have taken place in Australia. I also note that the raising 
of these new allegations has been questioned widely and even by Jewish leaders.
' It is easy to report unfounded sensationalist allegations which besmirch the good name 

of the Lithuanian community in Australia. No doubt such articles enable you to sell more 
newspapers, but in doing so you sacrifice journalistic integrity and responsibility.

I trust that any future reporting of this subject will be less sensationalist and more 
balanced and considered.

Yours faithfully
Australian Lithuanian Community
Andrew Žilinskas, President
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atkelta iš 2 psi.

nustatyti, jog tarkime, patalpose įtaisyta 
slapto klausymosi aparatūra, kitaip sakant, 
„blakė“, bet ir penkių centimetrų tikslu
mu nustatyti jos koordinates. „Iš KGB 
ritmų čionai nieko nėra, - ironizavo S. 
Paško, - nors buvo laikas, kai galėjai šį tą 
išnešti“.

Paklaustas, kaip į „Kripto“ veiklą žiūri 
Valstybės saugumo departamento vadovas 
Jurgis Jurgelis, įstaigos vadovas atsakė 
nežinąs, tačiau skundėsi, kad kol kas nėra 
šią sritį reglamentuojančios teisinės ba
zės. Buvę KGB pareigūnai „Lietuvos ry
tui“ sakė neabejoju, jog S. Paško veikia su 
J. Jurgelio žinia. Nors informacijos apsau
ga ir šnipinėjimas esąs kaip dvi akys arba 
du lazdos galai, jie nemaną, kad „Kripto“, 
be to, ką deklaruoja, užsiimtų dar kuo nors. 
.Politinį šnipinėjimą atlieka kiti žmonės 
ir kitomis priemonėmis“, - teigė buvęs 
KGB specialistas.

Saugumas žiūrėjo į ateitį
Lietuva dar nebuvo paskelbusi ne

priklausomybės, kai KGB 1-asis skyrius 
gavo užduotį išanalizuoti, kaip prieš karą 
Kaune veikė sovietų saugumo rezidentū- 
ra. Šia tema į Maskvą buvo nusiųstas 
specialus pranešimas. Vadinasi, jau tada 
KGB rengėsi dirbti rezidentūros sąlygo
mis, o pagrindinis tokio darbo principas - 
reikia turėti priedangą arba, kaip pasaky
tą saugumiečiai, stogą, kuris gali būti 
diplomatinis, kultūrinis arba, tarkime, 
ekonominis.

Toks yra visų šalių specialiųjų tarnybų 
principas - įsitaisyti po svetimu stogu ir 
daryti savo darbus. Pasak KGB karinin
kų, idėja dėl Maskvos nerangumo tik 
pradėjo rutuliotis, buvo šis tas padaryta, 
bet iš tikrųjų jai įgyvendinti pritrūko laiko.

KGB žinojo: jei Lietuva atkurs ne
priklausomybę, bus labai staigiai pasukta 
į kapitalizmą, o valstybinio turto priva
tizavimas įsuks didžiulius pinigus.

anr...........imi--------iru------ -im------=-inu==

Kūrė priedangos firmas
KGB I-ajame skyriuje paprastai 

dirbdavo apmokyti veiklai rezidentūros 
sąlygomis specialistai. „Neaišku, ar daug 
jie iš tikrųjų nuveikė, - „Lietuvos rytui“ 
sakė buvęs KGB karininkas, - bet faktas, 
kad tam reikalui buvo skiriami pinigai 
ir kuriamos firmelės“.-

Idėja žvalgybos tikslams panaudoti 
priedangos įstaigas matyti ir oficialiuose 
KGB dokumentuose.

Antai I-ojo skyriaus viršininkas 
Vytautas Karinauskas 1990 metų gegužės 
28 d. slaptame rašte nurodo, kad 22 
žvalgybos skyriaus karininkai tinka dar
bui sovietų saugumo rezidentūrose 
užsienyje. Dar 16 tokių specialistų būsią 
parengta.

Šiame rašte taip pat išdėstyti pasiūly
mai, kaip naujoje situacijoje turėtų veikti 
KGB žvalgyba. Pagal KGB planus 
pirmiausia reikėjo „įvesti neiššifruotą 
opersudėtį į mus dominančias respubli
kos įstaigas“. Nurodyti ir konkretūs 
saugumiečiai, kuriuos galima įdarbinti 
KGB dominančiose įstaigose.

Dokumente prašoma, kad Centras 
padėtų stiprinti KGB sukurtą kooperaty
vą „Planeta“, kuris turįs tapti atraminiu 
žvalgybos punktu. Taip pat užsiminta, 
jog „būtina padidinti I-ojo skyriaus valiu
tinį asignavimą“ - mat atsiradę sunkumų 
užverbuoti agentus dėl idėjinių dalykų.

Kaip Rusija panaudoja Lietuvoje 
gyvenančius KGB specialistus? Jeigu 
atsakymas į šį delikatų klausimą būtų 
paprastas, specialiosios tarnybos, matyt, 
nebūtų vadinamos specialiosiomis. „Bū-. 
tų absurdas, jeigu nepasinaudotų, - 
„Lietuvos rytui“ sakė iškart po ne
priklausomybės paskelbimo su KGB 
atsisveikinęs pareigūnas. - Rusija tvarkin
gai moka mums neblogas pensijas. Kas 
kita, kad neaišku, ar yra išsikristalizavusi 
užduotis. Vargu ar tikslinga Rusijai kurti 
čia galingą rezidentūrą, jeigu ji laiko 
rankose mūsų energetiką. Kai kalbame

MARGUČIUS PRISIMINUS
Jau tapo tradicija, kad margučių 

ridenimą Geelonge ruošia vyr. skautų 
„Židinys“. Ir šiais metais susirinkome į šį 
renginį. I-jį premija už gražiausius 
margučius, visuotiniu balsavimu, buvo 
paskirta melboumiškei Giedrei Kaladie- 
nei. Jos margučiai tokie gražūs, meniš
ki, kad kažkas net pasakė, kad jie lyg 

„kompiuteriu padaryti“. Matosi, kad p. 
Giedrė į savo margučių dažymo meną 
įdeda nepaprastai daug darbo, išmonės 
ir meilės. II-ją vietą laimėjo Regina 
Saldukienė, III-ją - Birutė Šutienė. 
„Židinio“ kasai papildyti buvo surengta 
loterija. Kaip ir visada, prie vaišėmis 
apkrautų stalų šnekučiavomės, skambėjo 
dainos. Irta Valodkienė

Geelonge vėl girdisi skambutis L.
Po keletas metų, atėjus rudeniui, vėl 

pasigirdo linksmas juokas Geelongo 
lietuvių Savaitgalio mokykloje. Šių metų 
kovo 2-rą dieną susirinko dvylika moki
nių. Mokiniai įvairaus amžiaus, mažinu
siems tik 5 metai, o vyriausiam - 20 metų! 
Buvo nutarta sudaryti dvi grupes.

Dalis Geelongo liet savaitgalio mokyklos mokinių su mokytoja Jovita Starinskiene
(kairėje) ir mokyklos vedėja Jūrate Vitkūnaite-Reilly (dešinėje).

Žinomos Geelongo lietuvės - Jūratė 
Vitkūnaitė - Reilly sutiko mokyti vyresnę 
grupę, o Jovita Starinskiene - mažus. 
Prieš tai buvo sudarytas ir patvirtintas 
tėvų komitetas. Tėveliai sutiko glaboti 
mokyklėlę - Liucija Kozela išrinkta 
iždininke, o sekretorės pareigas sutiko ei

ti Regina Obeliūnienė.

~=im-—nni iru ■ inr . ...inr^= 
apie makroekonomiką, nemanau, kad daug 
reiškia kooperatyvą turintis KGB lei
tenantas“.

„Vienas iš užsienio specialiųjų tarny
bų metodų - įsitvirtinimas ekonomikoje ir 
finansų sistemoje, - dalijosi mintimis ki
tas buvęs KGB specialistas. - Tai nereiš
kia, kad, turėdamas čia pastatų ar kitokio 
turto, gali daryti perversmą. Turtas yra tik 
priemonė, leidžianti organizuoti korup- ■ 
cijos sistemą, padedanti į nešvarius da- ; 
tykus įtraukti įvairių sferų, įvairaus lygio : 
valdininkus, kad per juos būtų galima '
daryti įtaką politiniam gyvenimui. Kad iš ' tėveliai ir seneliai paraginti su vaikais 
Maskvos tam reikalui ėjo pinigai, matyti : kalbėti lietuviškai ir neužmiršti įvertinti 
pagal tai, jog versluose su didžiulėmis • vaikų pastangų.
apyvartinėmis lėšomis, kaip prekyba naf- i Jūratė Vitkūnaitė-Reilly
tos produktais, nekilnojamu turtu, da- ' Geelongo Savaitgalio mokyklos vedėja 
tyvauja kai kurie mūsų darbuotojai“. •
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Pirmoji vieta - Giedrei Kaladienei (iš 
k.); šalia stovi "MP" bendradarbė Irta 
Vadodkienė. Nuotr.K.Starinsko.

Susirinkimo metu tėveliai ir ben
druomenės pirm. Stasys Šutas su mo
kytojomis pasitarė dėl kursų ir vaikų 
interesų. Buvo nutarta mokyti kuo dau
giau šnekamosios kalbos, nes dalis mūsų 
jaunimo jau svajoja keliauti į Lietuvą 
1998 m„ į ten vyksiančias Pasaulio

lietuvių žaidynes.
Gegužės 4-tą dieną. Motinos dienos 

minėjimo proga, buvo suorganizuotas 
pirmas vaikų pasirodymas - tik po septy
nių pamokų! Pradžioje vyko Madų para
das su „Pirmo Baliaus“ muzika ir vaikai 
save prisistatė, papasakodami apie savo 
aprangą ir interesus. Julija Bindokaitė ir 
Alana Obeliūnaitė padeklamavo eilėraš
čius mamytėms. Paskui sekė vaizdelis 
„Kavinėje“, paruoštas vyresnės grupės. 
Anita Reilly akompanavo elektrinės gita
ros muzika. Buvo įteiktos dovanos Greg 
Bindokui ir Steven Wiasek už gražiausiai 
nupieštas Motinos dienai skirtas atviru
tes. Kiti vaikai „premijuoti“ šokoladais 

už geresnius darbus.
Susirinkusiems pasižiūrėti buvo iš

dėstyti vaikų sąsiuviniai ir taip pat jų rašy
ti laiškai Kauno Jablonskio Gimnazijos 
mokiniams. Ten Jūratė Reilly lankėsi 
1995 m. ir susitiko su anglų kalbos 
mokytojomis. Programos pabaigoje
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Motinos diena Ilobarte
O Motinėle, kaip obelėlė balta, 
o sengalvėle, vyšnių iiedais apsnigta.

Kas rašė šiuos žodžius aš neprisime
nu, priminė man juos mūsų motulių, ku
rios dar atsilanko Motinos dienos minė
jimuose, vyšnių žiedais apsnigtos galve
lės ir vargų išvagoti veidai. Gaila, bet nei 
sūnelių, dukrelių ar anūkėlių su jomis 
neateina. Žinoma, sekanti diena bus tikra 
Motinos diena, gal būt bus atšvęsta 
šeimyninėje šilumoje, tarp sūnų, dukrų 
ir anūkėlių. Mūsų paskaitos, eilėraščiai 
jauniesiems nebesuprantami ir tik senio
kai vis dar susirenkame ir bendrai pager
biame lietuves motinas, didžiausiuose 
varguose šeimas užauginusias.

Šventę atidarė bendruomenės pirmi
ninkas Ramūnas Tarvydas, išskleisdamas 
„The Mercury“ dienraščio lapą su dviejų 
puslapių dydžio motinos ir dviejų dukre
lių portretu - nužudytų prieš dvi savaites 
Port Arthur turistinėje vietovėje, kur 
pamišėlis nušovė 35 žmones ir sužeidė 
18. Tie trys veidai, laime šviečiantys, su 
šypsenomis lūpose, buvo trys aukos tarp 
tų 35 nušautųjų. Kažkas sakė, kad ši moti
na didvyriškai žuvusi gelbėdama savo 
dukreles.

Bet paskaitą Ramūnas skaitė apie 
lietuves motinas - didvyres. Apie jų vargus 
ir kančias auginant šeimas karo metu, 
trėmimų į Sibirą metu, pasitraukimo į 
svetimą Vokietiją karo pabaigoje metu. 
Kiek daug lietuvių motinų ir vaikučių žu
vo tų laikų baisioje audroje - kas sus
kaičiuos? Kiek vargo jos iškentėjo su 
kūdikiais ant rankų ar paaugliais, pri
kibusiais prie sijonų? Vienos, nes vyrai 
buvo atskirti nuo šeimų ir išsklaidyti po 
įvairias Sibiro vietoves, vokiečių kariuo
menės gretose, belaisvių lageriuose ar 
žuvusiais nežinia kur. Kiek nežmoniš
kos ištvermės joms reikėjo? Vienoms 
išmaitinti savo šeimas, slaugyti mažyčius 
ligonius, surasti vietos kur prisiglausti 
svetimuose, nedraugiškuose kraštuose. 
Niekas jų kančių ir skausmo tinkamai 
neaprašys, niekas nesuskaičiuos kiek jų 
mirė, mėgindamos savo vaikučius nuo 
mirties gelbėti, pridengdamos juos savo 
kūnais nuo griūvančių sienų bombar
davimo metu.

Ir karui pasibaigus jų vargai nepa
sibaigė. DP stovyklose iš bado mirti 
nereikėjo, bet gyventa po keletą šeimų 
viename kambary, be modemiškų pato
gumų, nežinant kur dingo jų vyrai - šei
mų maitintojai. Ar gyvi jie? Kaip susiras
ti? Kaip sužinoti?

Vakarų Europoje, dauguma vyrų 
sugrįžo iš nelaisvės, iš koncentracijos 
lagerių. Susirado ir susijungė su šeimo
mis. Gyvenimas nors ir skurdus, bet buvo 
įmanomas, dauguma vaikučių turėjo tėvą 
ir motiną, bet nežinoma ateitis nieko 
nežadėjo, kol po trejetos metų durys į 
tolimus kraštus prasivėrė. Daugeliui vėl 
skirtis reikėjo ir vėl motinėlės augino 
vaikus vienos, nes karą laimėję kraštai, 

PADĖKA
Po sunkios širdies ligos ("bypass") man sveikstant, mylimi giminės, draugai ir 

artimieji stiprino, ramino, kėlė viltį lankydami, skambindami, siųsdami atvirutes.
Dėkoju Vytautui Švirinui už priežiūrą. Lėtutei ir Vytautui Kramiliams ir 

visiems užjautusiems mane - nuoširdžiausias ačiū!
Onutė Lcverienė
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daugumoje, tik juodų darbininkų tegeidė - 
vyrų, o motinėlės su vaikais liko laukti 
kol vyrai sudarys šiokias tokias sąlygas 
gyvenimui ir galės šeimas atsikviesti.

Motinų dienos ir čia, atvykus į 
Australiją, daug nepalengvėjo. Kurtis 
svetimame krašte buvo sunku. Darbinin
ko atlyginimas nebuvo aukštas, šeimos 
buvo patalpintos stovyklose, dažnai labai 
toli nuo vyrų darboviečių. Vyrai dirbo, o 
šeimos išlaikymas stovykloje labai daug 
kainavo. Taupė tuos šilingus, skolinosi, 
pirko žemės sklypus, kurių vietiniai 
nenorėjo, sukalė barakėlius iš lentgalių, 
senos skardos ar kartono, gyveno be 
elektros, be vandens kranų; dauguma 
motinų darbus susirado, kad galėtų porą 
svarų į savaitę prie vyro uždarbio pridėti 
ir greičiau pasiekti tą svajonę - įsigyti 
nuosavą namą.

ALB Hobarto apyl. valdybos darbuoto
jai. Iš k. - Juozas Paškevičius (ižd.), 
Stepas Augustavičius (sekr.) ir Ramūnas 
Tarvydas (sėdi). Nuotr. M. Kožiko.

Bet lietuvė motina viską iškentėjo, 
užmiršdama save ir tik apie šeimos gero
vę tesirūpindama. Ji ir šiandieną dažnai 
dar anūkus ar proanūkius prižiūri, nes 
jaunų žmonių šeimoms dabar daugiau 
visko reikia ir šutintų bulvių su druska 
šeimai pietums nepaduosi, barakuose irgi 
niekas gyventi nenori, reikia didelio na
mo, reikia mašinos ar dviejų, reikia 
puikių baldų, tiek daug reikia, reikia, 
reikįa... Vyras ir žmona dirba, o sena 
močiutė vėl pagelbsti savo sūnui ar duk
rai, ar anūkams, kad jie dirbdami galėtų 
už tuos visus reikalingus dalykus su
mokėti...

Po Ramūno paskaitos iždininkas Juo
zas Paškevičius padovanojo trims dau
giausiai bendruomenei dirbančioms 
motinoms - Judy Tarvydas, Katerinai 
Mikelaitienei ir Hildegardai Šikšnienei 
po dėžę šokolado, o visoms mamytėms po 
šilkinę gėlytę.

Mūsų jauna, šauni muzikantė Elzytė 
susirgo, negalėjo atvykti ir savo muzika 
mus palinksminti, bet jos mama Rožė 
Wilson atnešė magnetofoną ir pagrojo

Adelaidės savaitgalio mokyklos mokiniai ruošiasi Motinos dienos miėjiniui.

lietuvišką dainą motinai, juostelėje įrašy
tą Lietuvos dainininkės su, ypatingai 
maloniu balsu.

Programos pabaigoje Stepas Augus
tavičius padeklamavo poeto Bronio Žalio 
parašytų jausmingą eilėraštį „Dvi 
Motinos“.

Į parengimą buvo apsilankiusi viešnia 
iš MRS. Ji kalbėjo apie reikalingumą 
mokslintis ir jauniems ir seniems. Ragino 
naudotis TAFE pagalba, siekiant aukš
tesnio išsilavinimo.

Po viešnios kalbos programa užsibai
gė, bet dar ilgai vaišinomės Hildegard ir 
Bonifaco pagamintais užkandžiais ir po
nių suneštais pyragais, užgerdami kava, 
arbata ar kuo nors stipresniu.

Susibuvime labai pasigedome Kristi
nos Domkienės, grįžusios iš ligoninės ir 
prižiūrimos sesers Janinos bei kitų šeimos 
narių (a.a. K. Domkienė mirė. Red.), Sta
sio Domkaus, gyvenančio senelių prieg
laudoje, Petro Šiaučiūno, prieš savaitę 
širdies smūgio ištikto ir gulinčio ligoninė
je, bei negaluojančios Magdalenos
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Nors tik neseniai matėmės metiniame 

Melburno lietuvių katalikių moterų drau
gijos susirinkime, vėl gausiai rinkomės į 
Moterų seklyčią kartu praleisti balandžio 28 
- sios popietę, pabendrauti, pasiklausyti ko 
nors įdomesnio, aktualesnio, kas liečia ne tik
mūsų veiklą, bet ir išgirsti, kas dedasi už jos 
ribų.

Pirmininkė Halina Statkuvienė pradėjo, 
kalbėdama apie gautus laiškus iš asmenų, 
kuriuos pasiekė draugijos aukos Lietuvoje.

Iš katalikų jaunimo organizacijų kapelio
no kun. Roberto Grigo laiško:

,Neįtikėtina! Jūsų laiškas man yra Dievo 
buvimo įrodymas. Kaip tik šiuo metu 
ateitininkų vadovybė man yra pavedusi 4-5 
kartus per mokslo metus surengti kursus 
baigiantiems vidurines mokyklas moks
leiviams ateitininkams... paskatinti šią 
katalikiškąją jaunuomenę siekti aukštojo 
mokslo, kad baigę studijas, dirbdami savo 
profesijose, galėtų daryti kuo daugiau kil
nios įtakos visuomenei. Jau buvome surengę 
kursus Alytuje, Panevėžyje. Dabar planuo
jam susirinkti Telšiuose. Ir štai problema- esu 
„kiauras“.Nežinau kur pinigų ieškoti... jų nei 
mūsų valstybės įstaigos, nei Bažnyčia netu
ri ir nežino iš kur paimti. Ir... šįryt skambu
tis prie durų: įdegusi ponia iš tolimosios 
Australijos... storas vokas, jame500dolerių... 
Juos panaudosiu dalyvių maitinimui, pa
talpų nuomai, mokymo priemonėms, ry
šiams ir t.t. Labai nudžiugino ne tik parama... 
Jūsų laiško tonas... Lietuvos pasiilgimas, no
ras jai padėti...“

Rašo Lietuvos katalikių moterų sąjungos 
pirmininkė Gražina Paliokienė, Seimo narė:

„...Mons. J. Antanavičius perdavė Jūsų 
siunčiamus pinigus... Šiuo metu mūsų 

Šiaučiūnienės. Pasigedome i kitų - 
Domininko Gasiūno, besigdančio 
„Repatriation“ ligoninėje, Mic.i/inos 
Petraitienės, kuri jau porą metų nepajė
gia apsilankyti ir Antaninos tlinke- 
vičienės, ilgą laiką sergančios.

Buvo labai malonu matytLoretą 
Eskirtienę, jauną motiną su mažiais In
ga it Holandu. Loreta yra emipntė iš 
Lietuvos. Susitiko su Viktoro skirtu, 
besilankančiu Lietuvoje, įsimtėįo ir 

sumainė žiedus. Čia atvykusLoreta’ 

įsijungė į bendruomenę, dalyvaia mūsų 
parengimuose, pagelbsti kure/kia. 
Pastarųjų rinkimų metu buvo inkta į 
valdybą ir šiuo metu yra atstovėioterų 
ir jaunimo reikalams. Loreta yraukšto 
išsilavinimo, energinga jauna oteris. 

Tikimės, ji bus bendruomenės atlynas, 
vadovaus kai seniokai suklups paly. Ji 
su Rožyte Wilson prižadėjo mus paišin
ti lietuviškais cepelinais (didžkuiliais) 
sekančio parengimo metu.

S. Augusvičius

e t ė
organizacija įsteigė Kultūros ir švietio cen
trą moterims... turime daug jaunų.abių ir 
energingų darbuotojų (savanorių), iad šis 
darbas būtų efektyvus, trūksta modeios ry
šių technikos... Už gautus pinigus narėme 
pirkti telefono aparatus, spausnimo
mašinėles, faksą ir pan."

Iš Prancūzijoje studijuojančio tatautinę 
teisę Mažvydo Michalausko, gabaušarbš— 
taus jaunuolio, laiško:

„... Sužinojau apie pasiųstą labai an di
delę ir reikšmingą paramą - 500 doleą... esu 
Jums be galo dėkingas... įdėjote dig pa
stangų palengvinti mano gyvenimo isludijų 
sąlygas... Šiuo metu yra ypač svaru, kad 
lietuviai pajustų, jog išeivijos broliakra vi
sa širdimi su jais bei dalinasi ta pačiisvajo- 
ne - sukurti gražią, stiprią ir savamkišką 
Lietuvą...“

Vargšų ir elgetų globėja Janina Navkaitė:
.Jūsų atsiųstą auką perdavė Jnutė 

Baltutienė... esu nepaprastai dėkingalali- 
na! Todėl, kad buvome visai be kapuos. O 
kaip padaryti šventę vargingiesiemsxir šv. 
Velykas?.. Ir staiga štai šitoji Jūsų vų au
ka. Dėkoju už tai. kad virš 100 žmoniųrulu- 
tėje, koplyčios kieme, pasisveikinomejiems 
buvo įteikti šventiniai paketai. Vargš buvo 
laimingi. Ilgai negalėjo išsiskirstyti.. "Buvo 
tikros vargdienių Velykos..."

Kun. Anupras Gauronskis iš Karaliaučiaus 
dėkoja už paramą statomai bažnyčiai:

„... Kol kas dar nesigirdi Velyki varpų 
gausmo iš bažnyčios bokštų, tačiau tai 
nesumenkina Velykų šventės džiaugsmo, 
dalyvaujant pamaldose kukliai parengtose 
vietose... Jūsų auka tai didelė parama Dievo 
namų statybai...“

nukelta į 5 psl.
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Lietuviškos melodijos Tarptautiniame 
Akordeonų Festivalyje

Dar vielos gražios ir liijksipos
I Siame festivalyje kaip svečiai ir teisė-' 
|jg buvo pakviesti iš Lietuvos E. Gabnys 
Ii G. Saukovas. Apart teisėjavimo 

ivdnėjuje, šeštadienį (25.5) vakare abu 
Lcdeonistai ir birbyninkas A. Smols- 

bgrojo koncerto metu. Akordeonas nėra 
stogas ir įprastas instrumentas koncer
tams išpildymams, ypač klasikinei 
įtakai, bet šie menininkai duetu pa- 
įėrėtinai atliko pasirinktus kūrinius. Į 

tavo repertuarą įtraukė ir V. Bagdono 
anžuotę pagal lietuvių liaudies dainas. 

Taip pat labai gražiai nuskambėjo J. S. 
taho 3 choraliniai preliudai ir V. Monti 
£miašas“.

Sekmadienį (26.5) laike lietuviškų šv. 
ssių Sydnėjuje, svečiai atliko ištrauką 
š A. Mikulskio mišių „Viešpatie pasi
gailėk“ ir A. Marcelio „Adagio“. Šiuo 
metu svečiai kaip teisėjai dalyvauja New 
Zealand akordeonų muzikos varžybose. 
I Visi trys menininkai yra geri bičiuliai 
no senų laikų, linksmi ir nuotaikingi vy
ti. visi panašaus amžiaus. Kartu visi dir
ba, katu groja ir koncertuoja.

Jų pasiklausyti turėsime progą ir čia 
Australijoje-Sydnėjuje ir Melbourne. Apie 
koncertų vietą irlaiką aštuntame puslapyje.

„M.P.“ inf. Iš kairės - G. Saukovas ir E. Gabnys.

Tolimojoje Vakarų Australijoje
I Motinos dieną Perth'o lietuviai 
paminėjo gegužės pirmąjį sekmadienį. 
Klausytos šv. Mišios, vėliau Lietuvių 
namuose pasivaišinta bendrais pietumis, 
po kurių bendruomenės pirmininkas kun. 
A. Savickis pasveikino susirinkusius su 
Motinos diena. Salomėja Zablockienė 
paskaitė savo kūrybos du eilėraščius. Ty
los minute pagerbti Tasmanijoje 35 
maldytieji. Sekė trys dainos, padainuo
tos Felikso Garnio ir Anelės Steckienės, 
jBBffammi------_K3t-— TrtBt^^BBtS
atkelta iš I psl.
Taip pat gautas laiškas ir iš dr. Arvydo 
Hkevičiaus, kuriame, kaip visados, išsamiai 
prašo, kaip naudojama draugijos parama 
(Unijos mokykloms padėti, jų mokinius 
maitinti.
Labai įdėmiai buvo išklausyta Julijos 

Grigaitienės paskaita, kurioje ji apibūdino 
lokalinių moterų gyvenimą ir iškilusias 
roblemas, joms kovojant dėl lygių teisių su 
tyrais, pinniausiai išsikovojant balsavimo 
rišę jau anksčiau. Vėliau atsirado naujos 
nlitantės - feministės su radikalesnėmis 
fcjomis, kas atnešė labai daug teigiamų ir 
tikslingų rezultatų, ir ko pasėkoje moterų 
gyvenimas eina lygiagrečiai su vyrų. Tačiau 
tau pradėjo reikštis ir neigiami aspektai, 
tarintys tendencijų nužeminti moters pri
gimtį ir jos vertę.

Pokalbyje po paskaitos buvo įdomautasi, 
tiek šitos naujos idėjos ir pasiekimai turėjo 
įtakos mūsų jaunajai kartai, kurios dalyva- 
rimas mūsų bendruomenėje daugiausiai 
pasibaigia su tautiniais šokiais. Bandyta ieš
koti būdų įjungti jaunąją moterų kartą į 
aktyvesnį dalyvavimą lietuviškoje veikloje.

Pinnininkė priminė, kad šiemet sueina 45 - 
ri metai nuo draugijos įsikūrimo Melburne, 
šią sukaktį turime kuo iškilmingiau pami
nki.
Pagalvokime - kaip?
Užbaigėme gurkšnodamos kavutę, besi- 

nSndamos pyragais.
V. Vaitiekūnienė 

Melburno LKM draugijos 
sekretorė

akompanuojant Vytui Radzivanui. O vy
rai motinoms padainavo „Ilgiausių metų“. 
Po to dar pažiūrėtas filmas apie Lietuvą. 
Minėjimas baigėsi loterija.
* BirželiotrėmimųminėjimasPertlt'e 
ruošiamas birželio 16 d. Jis prasidės 
pamaldomis už nukankintus ir tremtyje 
mirusius lietuvius. Toliau minėjimas vyks 
Lietuvių namuose.

• Gegužės 9 d. mirė Mandurah mies
te gyvenusi Birutė Augustė Pakalniškie
nė. Palaidota gegužės 13 d. Karrakatta 
kapinėse. Laidotuvių apeigas atliko kun. 
A. Savickis.
Gegužės 10 d., sulaukęs 82 m. amžiaus, 
savo namuose Como, mirė Marijonas 
Klimavičius. Liko liūdinti žmona Graži
na. Palaidotas gegužės 15 d. Karrakattos 
kapinėse. Ilsėkis ramybėje.
* Euclos meteorologijos stotyje dir
bąs Adomas Jaučius, balandžio 28 - gegu
žės 14 d.d. Perth‘o galerijoje išstatė savo 
kurtus 30 paveikslų. Girdėta, kad paveiks
lai girti „dėl spalvų gyvumo, pasirinktų 
vaizdų grožio ir realybės atspindžio“.
♦ Eucloje,WA,veikiakeleiviųpoiIsio 
namai, kurių savininkai yra Gediminas ir 
Pajauta Patupiai. Prieš 5 metus, jų 
sumanymu ir aplinkinių gyventojų 
pritarimu, tinkamoje vietoje buvo įrengta 
golfo aikštė, kurioje kasmet vyksta golfo 
rungtynės. Šiemet jos vyko gegužės 4 d. 
Dalyvavo 84 žaidėjai, jų tarpe 18 moterų. 
Iš lietuvių varžybose dalyvavo tik 5. Mo
terų sekcijoje rungtynes laimėjo P. 
Patupienė. Ilgiausią šūvį numušė L. 
Grinevičienė, o arčiausia prie vėliavėlės 
„nušovė“ Aldona Patupienė. Po rungty
nių, kuriose dalyvavo WA premjero 
pavaduotojas Handy Cowan ir parlamen
to narys Phil Lockyer, visi dalyvavo 
bendroje vakarienėje. Rungtynių pelnas 
paskirtas „Skraidančio daktaro“ tarnybai. 
Surinkta $ 15 000.

G,Žinutės“ Nr. 5/1996)

sutuoktuvės Adelaidėje!
1996.5.11 renkamės į jaukią šv. 

Kazimiero bažnyčią ir laukiame jaunų
jų. Pirmasis atvyksta jaunasis David 
Fallavollita su pabroliais Peter, Wayne ir 
Andrew ir vis žvilgteri atgal, belaukda
mas būsimosios žmonelės. Švelni smui
ko ir violončelės muzika maloniai mus 
nuteikia. Netrukus pasigirsta vargonai, 
įvedant jaunąją Loretą.

Loreta Jablonskytė nuostabiai gražiai 
pasipuošusi, neskubėdama eina su pa
mergėmis Lina, Esther ir Roxanne prie 
altoriaus. Štai ir antros vestuvės Birutės 
ir Romo Jablonskių šeimoje, nes š. m. 
vasario mėnesį ištekėjo jų vyresnioji 
dukrelė Lina.

Pradedam su šv. Mišiomis. Kun. J. 
Petraitis (MIC) sako prasmingą pamoks
lą, primindamas jauniesiems būti ištiki
miems Dievui ir vienas kitam. Išėjus iš 
bažnyčios truputį pradeda lynoti, bet lietu
tis nesugadina nei gero ūpo, nei nuotraukų 
šventoriuje. Jaunieji dar važiuoja kitur 
fotografuotis, o mes vykstame į Terminus 
Club, netoli jaunosios tėvelių namų, kur 
esam pavaišinti, belaukiant grįžtančių 
jaunųjų.

Loreta Jablonskytė nuo pat savo 
vaikystės gyveno lietuviškoj aplinkoj, 
nes tėveliai suteikė galimybę aktyviai 
įsijungti į lietuvišką veiklą. Loreta lankė 
lietuvišką darželį, savaitgalio mokyklą, 
baigė lituanistinius kursus, dainavo 
mergaičių chorelyje ir skautavo. Pamėgu
si sportą, reguliariai žaidė už Adelaidės 
„Vyties“ klubą. Baigusi gimnaziją, stu
dijavo buhalteriją ir dirbo sekretore. 
Susipažinus su David, kuris turi atsakin
gas statybininko pareigas, sutana su
situokti.

Vestuvių puotoje dalyvavo apie 100 
svečių. Australai svečiai su įdomumu se
ka lietuvišką tradiciją kaip tėveliai sutin-
==1Ot^^=BI----- 3OFA,—STIŪL ■ JOt--------- IBt===1QĮ===lūl------ Jūt ■i.unlBS

Lietuvių kalbos rašinio konkursas
Australijos lietuvio pono L. Liutkaus 

iniciatyva mūsų (Vilkaviškio) ir Alytaus 
rajonuose 11-12 klasių moksleiviams buvo 
organizuotas lietuvių k. rašinio konkursas. 
Šių metų balandžio 20 d. Vilkaviškio „Auš
ros“ vidurinėje mokykloje 35 rajono moks
leiviai rinkosi rašinio temas, pasiūlytas gerb. 
mecenato. Konkurso nugalėtojams bu vo skirtos 
penkios solidžios piniginės premijos.

Konkursinio rašinio temos kvietė pamąs
tyti apie atskiro žmogaus vaidmenį kuriant 
nepriklausomybę susigrąžinusios Lietuvos 
ateitį, apie tai, kaip svarbu pamatyti ir 
kasdieniniu rūpesčiu apgaubti kiekvieną 
pagalbos reikalingą žmogų. Kvietė paieškoti 
atsakymo, ką reikėtų daryti, kad nebūtų 
pamiršti humanizmo idealai, kad amžinosios 
vertybės netaptų antivertybėmis, kad gy
venimas apskritai būtų tobulesnis, gražesnis, 
prasmingesnis.

Moksleivių rašiniai nudžiugino, pasirodė 
esą pakankamai brandūs. Septyniolikmečiai, 
aštuoniolikmečiai rimtai svarstė jaunimo 
ateities perspektyvas, susirūpinę klausė, kaip 
susivokti žmogui, ypač jaunam, kai pasaulis,
kuriame jis gyvena, praradęs harmoniją, 
suskilęs, nejaukus ir primetęs dėsnius, 
žalojančius sveiką žmogaus prigimtį. 
Nuoširdžiai ir atvirai jie sielojasi dėl kiekvie
ną dieną patiriamų nuoskaudų, savo be
jėgiškumo, bandė apčiuopti žmogaus pakly
dimo priežastį ir ieškojo išeities. Visa tai 
džiugina, teikia vilčių. Štai D. Opolskaitė, 
rašiusi temų „Kaip galėčiau padėti vargs-

Jaunieji: Loreta Jablonskytė ir David
Fallavollita.

ka Loretą ir David su duona, draska ir 
vynu, sujuosia jaunųjų rankas lietuviška 
juosta. Kun. J. Petraičiui palaiminus 
stalų, vaišinomės įvairiausiais šaltais ir 
karštais valgiais. Tostai ir kalbos linksmai 
nuteikė, o sekant jaunuosius, visi šoko ir 
smagiai linksminosi iki vidurnakčio.

Linkime Loretai ir David darnaus su
gyvenimo, laimės ir sėkmingos ateities!

K. Dundicnė

tantiems žmonėms", po konkurso rezultatų 
paskelbimo (I-ji vieta!) paprašyta pasidalinti 
įspūdžiais, atvirai prisipažino: „Rinkausi šią 
temą dėl to, kad gyvai supratau atstumto 
žmogaus kančią - būti pažemintam, išmaldos 
prašančiam... Norėjosi rašyti ir parodyti, kad 
tai vis dėlto rūpi mums, ir nedaug galintiems 
padėti...“

J. Klimavičiūtė, taip pat konkurso 
prizininkė, pakalbinta sakė: „Taip norėjau 
pasakyti, kad labai daug priklauso nuo to, iš 
kokių namų išeina žmogus ir kaip svarbu 
mums, jauniems, besiruošiantiems kurti savo 
Namus, tai suprasti...“

Tai galis tiesų nevertaperdaug nuogąstau
ti dėl Lietuvos?..

Gerb. mecenatui ponui L. Liutkui esame 
labai dėkingi už mūsų vaikams suteiktą gražią 
progą pamąstyti apie lai, kokia šiandien 
Lietuva, kodėl tokia ir ką mes, lietuviai, šio 
gražaus pasaulio krašto vaikai, galime ir 
privalome nuveikti, dėl visiems mums bran
gios Lietuvos. A. Žikevičius

Vilkaviškio „Aušros“ vidurinės mokyk
los direktorius.

J. Oseckas
A. Reisgys
V. Gasparams
A. P. Šimkus
Dėkojame už aukas.

Aukos "Mūsų Pastogei"
NSW $ 5.00 
NSW $ 10.00 
NSW $ 5.00 
Vic. S 5.00 

Red.
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Sveikipaipe atvykusius į Australiją Lietuvos Olinjpiijės 

koipaųdos krepšipiąkus ir liųkinje svetingos viešnagės 
Kepgurų ženjėje!

Australijos lietuviai sportininkai ir "M.P." redakcija

SPORTO NAUJIENOS

į PĖDSEKYS jff

♦ Vienas iš žymiausių, be Olimpia
dos, maratono bėgimas vyksta Bostono 
mieste, Amerikoje. Šiais metais čia 
dalyvavo 38 706 bėgikai, kurie buvo 
įregistruoti ir dar virš 2 000 buvo neįre- 
gistruotų. Šiose varžybose dalyvavo ir 

Lietuvos sportininkai. Moterų laimėtoja 
buvo vokietė V. Pipig, nubėgusi per 2 vai. 
27 min. ir 12 sek. Lietuvė Z. Statkuvienė 
atbėgo 14-ta per 2:36,42. Vyrų grupėje 
laimėtoju buvo Kenijos bėgikas M.Tanuja 
2:09,16. Vyrų 40 metų grupėje „Masters“ 
lietuvis R. Sausaitis buvo trečias 2:20,12. 
Likus myliai iki pabaigos, jis buvo 
pralenktas kitų dviejų varžovų, kurie ir 
užėmė pirmąsias dvi vietas. Kaip bėgikai 
sakė - trasa buvo gana apgaulinga ir mažai 
jiems žinoma.
• Paryžiuje vykusiose Pasaulio jaunių 
sportinių šokių pirmenybėse Lietuvos 
šokėjai A. Bižokas ir E. Daniūtė, iš Kauno 
„Sūkurio“ klubo, laimėjo bronzos meda
lį. Varžybose dalyvavo 66 poros iš 33 
valstybių. Iki antrosios - sidabro vietos 
jiems pritrūko tik 1 taško. Jų treneriai 
Jūratė ir Česlovas Norvaišos.
♦ Žymiausias Lietuvos ledo ritulio 

žaidėjas D. Kasperaitis, žaidžiantis „New 
York Islanders” profesionalų klube pasau
lio „A“ grupės pirmenybėse, žaidžia už 
Rusijos rinktinę, nes Lietuva prieš kelis 
mėnesius laimėjo tik „D“ klasės pir
menybes ir sekančiais metais žais „C“ 
klasėje.
• Australiečių sportininkų geras drau
gas, buvęs Kauno .Atleto“ ir kitų žymiųjų 
krepšinio rinktinių treneris, Edas Niekus 
yra paskirtas Lietuvos Kūno kultūros 
instituto rektoriaus padėjėjo pareigoms. 
Jis išsklaidė kai kurių prieš sportą 
.nusistačiusių žmonių pasisakymus ir 
pasakė jog netiki, kad nėra studentų, 
norinčių sportuoti. Visa bėda tame, kad 
studentų sportui yra skiriama labai mažai 
lėšų ir nėra savųjų sporto bazių.
♦ Geriausiu Lietuvos Krepšinio lygos 
1995-96 metų žaidėju buvo išrinktas ir 
mums gerai žinomas Rimas Kurtinaitis, 
gavęs 120 taškų, antruoju išrinktas dabar 
Lietuvoje žaidžiantis juodaodis J. Viker 
(46 tšk.) ir trečiuoju - S. Štombergas (24 

tšk.). Geriausias treneris - V. Garastas.
• Sporte patys prietaringiausi yra 
šachmatininkai. Pvz. jeigu didmeisteris ar 
meisteris atsiektų gražią ir sunkią perga
lę turnyre, tai beveik tikra, kad sekančią 
dieną jis ateis vilkėdamas tą patį kostiu
mą, kaklaraištį ir partiją užsirašinės tuo • 
pačiu „laimingu“ tušinuku. Žinomas 

pasaulio meisteris A. Aliochinas visuomet
į žaidimų salę ateidavo su savo „laimin
guoju“ Siamo katinu „Čeku“, o kai sykį 

teisėjai jam uždraudė tai daryti, tai jis atė
jo su megstiniu, kurio priekyje buvo
'Mūsų Pastogė" Nr.22 1996.6.3 psl. 

išsiuvinėtas jo katinas „Čekas“.

* Iš Kauno „Žalgirio“ vyr. trenerio J. 

Kazlausko buto, kartu su kitais daiktais, 
buvo pavogtas ir su jo komanda iškovotas 
LKL čempionų žiedas, kuris jam ypatin
gai buvo brangus. Tai buvo pranešta per 
spaudą ir televiziją. Sekančią dieną, su 
rusiškuakcentuįtrenerio butą paskambino 
žmogus ir pasakė kur jis (vienoje pašto 
dėžutėje) gali atsiimti šį žiedą, ką jis ir 
padare. Atrodo, kad vagis, negrąžinęs kitų 
daiktų, buvo sportui palankus, nes žiedą 
grąžino.

* Šių metų rudenį (Europos) Austra

lijos Geelongo mieste įvyks XI-sios 
studentų pasaulinės stalo teniso pirme
nybės, kuriose, jeigu gaus finansinės 
paramos, tikisi dalyvauti ir lietuviai stalo 
tenisininkai. Lietuviai studentai prieš
karinėje nepriklausomojoje Lietuvoje 
dalyvavo pasaulinėse varžybose ir buvo 
atsiekę labai gerų rezultatų. Tarp jų buvo: 
V. Variakojis, Ch. Šimensas, B. Nasvyty- 
tė-Smetonienė, V. Gerulaitis irkt. Gi 1957 
m. Vilniaus universiteto žaidėjai tapo I-jų 
SSSR varžybų laimėtojais, kai VU 
studentas, vėliau med. daktaras A.Sauno- 
ris 19 kartų buvo šalies čempionu. 1973 
m. pasaulio universitetų varžybose 
Hanoveryje (Vokietijoje) čempione tapo 
studentė A. Giedraitytė. Šių metų 

čempionai yra studentai R. Garkauskaitė 
ir A. Kačerauskas. Europos čempionate 
Bratislavoje Lietuvos moterysjau nugalėjo 
Ispaniją 4:2 ir Islandiją 4:0. Žaidžia: R. 

Garkauskaitė, J. Prūsienė, K. Totilaitė, J. 
Klimkina ir L. Stankutė.

* Šių metų lapkričio mėnesį sukanka 

50 metų, kai įsisteigė Tarptautinė 
Krepšiniosąjunga(NBA). Šioje sąjungoje 

duba virš 600tarnautojų. Krepšinis visame 
pasaulyje tampa labai populiams ir pvz. 
per vieną sezoną vien tik iš televizijos 
gaunama virš 400 milijonų dolerių, už 
parduodamas krepšinio prekes gaunama 
virš 3 milijardų dolerių. Visos pajamos 
suplaukia į centrą ir iš čia jos dalinamos 
klubams ir pan. Žaidynių planai yra 

sudaromi keleriems metams į priekį.
* Paryžiuje vyko tarptautinės aklųjų 
dziudo varžybos. Dalyvavo 8-ių šalių 
sportininkai. J. Stoškus laimėjo 3-čią vietą.

* Į Atlantos olimpiadą atrinkti 144 
Lietuvos atstovai. Iš jų 96 sportininkai, 35 
treneriai, 6 gydytojai ir 7 kiti aptar
naujantieji žmonės, tačiau galutiniame 
sąraše bus apie 110 atstovų. Bus daly
vaujama 14-je sporto šakų. Kitais metais 
Lietuvoje vyks Baltijos jūros šalių (viso 
10) Il-sios sporto žaidynės. Dalyvaus apie 
3000 sportininkų.
„ Paruošė Antanas Laukaitis.

1996 m, LSS vadovybės rinkimai
Lietuvių skautų s-gos (LSS) vadovy

bės rinkimai jau prasidėjo. Rinkimuose 
dalyvauti gali LSS nariai, davę įžodį, 
turintys 18 metų amžiaus ir yra išbuvę 
LSS nariais bent du metus, bei užsimo
kėję LSS nario mokestį už 1994,1995 ir 
1996 m.

Rinkimų prezidiumo pirmininku yra 
paskirtas v.s. Romas Fabijonas ( adr. 21 
Commons Drive, Palos Park, U. 60464, 
USA).

Teisę turinčių balsuoti sąrašus paruo
šia ir siunčia Prezidiumui rajonų vadija. 
Australijos rajono vadijos pranešimu,

ASS Studijų dienos ir suvažiavimas
Akademinis skautų sąjūdis š. m. spa

lio 4-6 d.d. kviečia Akivaizdinį suvažiavi
mą ir Studijų dienas Resurection Center, 
Woodstock, Illinois, JAV.

Studijų dienoms pasirinktoji tema: 
,Ar mes tie patys? Perspektyvinis žvilgs
nis į Amerikoje ir Lietuvoje gyvenančius 
lietuvius“. Prelegentai: Leonas Sabaliū
nas, Ph.D., Dalia Katiliūtė-Boydstun, 
Ph.D., Regina Narušienė, adv., kun. 
Antanas Saulaitis, S. J. Moderatorius-

MAKROBIOTIKA (5)
MAKROBIOTIKA IR SENYVAS AMŽIUS

Pagal makrobiotiką senyvas amžius 
prasideda nuo 70 metų. Tiems, kas nuo 
jaunystės iki senatvės gyvena pagal Visa
tos dėsnius, specialios dietos nereikia, jie 
gali valgyti ką nori. Ilgus metus gyvenan
tys JIN - JAN pusiausvyroje, jie puikiai 
sugeba save kontroliuoti. Aukštas svei
katos nuovokos lygis padeda pasirinkti 
teisingą valgį ir gėrimą, taigi žmogus 
sugeba sumaniai maitintis tuo, kas jam 
patinka.

Makrobiotikos naujokams, sulauku
siems maždaug 60 metų, galima laikytis 
pagrindinių nurodymų, skirtų bet kokio 
amžiaus žmonėms, bet reikia įsiminti to
kius patarimus:

1. mažiau vartoti draskos, imkite jos kin
kas mažiau negu jaunystėje;

2. atsisakykite riebaus maisto (gyvu- 
iniai riebalai);

3. Vietoje jo vartokite aliejų, tik 
minimaliai.

Dauguma žmonių išsigydė būdami 
senyvo amžiaus ir išliko veiklūs iki 90 
metų.

Senyvo amžiaus makrobiotikos esmę 
galima išreikšti taip: „Gyvenkite kuo ar
čiau gamtos“. Žiemą draugaukite su šal

čiu, vasarą džiaukitės šiluma, gėrėkitės 
gėlėmis. Rudenį kurkite eiles apie mė
nulį. Gyvenkite, jausdami, kad renkate 
visų savo pragyventų metų vaisius. 
Atsisakykite smulkmenų! Domėkitės 
gamta, begalybe ir visuotiniu vienin
gumu.

Pagyvenęs žmogus leidžia savo die
nas, dalindamasis savo asmenine laime su 
kitais. Senatvėje šie jausmai - pats 
džiaugsmingiausias dalykas. Tokia se
natvė - tai atpildas tiems, kas laikosi Gam
tos dėsnių.

Jei savo gyvenimą norime baigti 
laimingai, tai geriausia tam ruoštis nuo 

balsuotojų sąrašai turi pasiekti Prezidit- 
mą ne vėliau birželio 6 d. Pagal šiuo 
sąrašus bus atsiunčiami registracijos 
lapai, užsiregistravusiems asmeniškai -iii 
liepos 8 d. Tolimesnė rinkimų eiga: 
Dalyvių registracija - iki rugpjūčio 26 d. 
Kandidatų siūlymas - iki rugsėjo 19 d. 
Balsavimo lapai išsiunčiami - iki rugsėjo 301 
Balsavimo lapai grąžinami - iki spalio 28i 
Rinkimų duomenys skelbiami iki lapkri
čio 25 d.
Tarybos, Garbės teismo ir Kontrolės 
komisijos pirmininkų rinkimai - gruodą 
9d. iki20d.

Paulius Mickus. Stovyklos mokestis m 
tris dienas su maistu ir nakvyne - US1 
135, studentams (iki 21 m.) - US $ 120.

Centras yra 65 mylios į šiaurės vaka 
ms nuo Čikagos. Studijų dienų koordi

natorė - fil. dr. Vilija R. Kerelytė. Platesnę 
informaciją Australijoje teikia ASS atsto 
vas Australijoje, j.v.s.fil. Vytautas Vait
kus, 11/23 Laurina Avė., Engadine 2233 
teL: (02)5204665.

R.V.S.S. ii

pat jaunumės. Tada būsim tikri, kad atei 
tas laimės laikas, kai su džiaugsiu 
mėgausimės savo triūso vaisiais i 
dalinsimės laime su kitais.

Ar galima norėti ko nors daugiai?
Toliau pateikiu porą recetų ii 

makrobiotinės virtuvės, kuriuosešlai- 
kyta JIN - JAN pusiausvyra:

Karpis (JIN) su vamalėš 
šaknimis (JAN)

Paimkite karpį, tris kartus daugiau imalė 
šų šaknų, tris valgomus šaukštus mišo ūdy
ta augalinė pasta, parduodama sveikmaisk 
parduotuvėse) ir šaukštą aliejaus. Krupščia 
pašalinkite karčias karpio dalis, bet nerti 
braukite nė vieno žvynelio, supjaustykite 
cm. storio gabalais. Varnalėšos šakai 
supjaustykite gabaliukais ir pakepinki! 
aliejuje. Ant viršaus sudėkite karpį ir visi 
uždenkite naudotais žaliosios arbatos lapai 
įsiūtais į audinio skiautę. Visa užpilki! 
vandeniu. Virkite ant mažos ugnies. Kai žy 
nai suminkštės, nuimkite arbatžolių lapus 
užpilkite žuvį atskiestu mišo. Dar šiek tie 
pavirkite ant mažos ugnies. Šį patiekalą svt 
ka valgyti karščiuojantiems, sergantieu 
įvairiais uždegimais. Žindančios motino 

neturinčios pakankamai pieno, turi valgyti J 
patiekalą 5 dienas.

Ohsawos duona
Paimkite keturias dalis kvietinių niltų 

(JAN), dvi dalis kukurūzų miltų (JIN, dvi 
dalis kaštonų miltų (JAN), dvi dalis grikių 
miltų (JAN) ir sumaišykite. Įpilkite trapu; 
aliejaus, įdėkite razinų (JIN), riešutų (JIV) ir 
užmaišykite tešlą su vandeniu. Kepkitt 
apvalioje formoje, viršų aptepkite kiaušiniu 
Jei valgys ligoniai, negalima dėti nei razinų, 
nei riešutų. Į šią duoną nededama mielių, todėl 
ji neiškyla, bet yra puiki, tik reikia gera 
kramtyti.

Sekančiame numeryje - makrobiotika ir 
gyvenimo būdas. Pagal G. Ohsawos kiygą 
,Makrobiotika dzen arba atjaunėjimo menas“.

Paruošė Edita Vanos
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t In mcmoriam - a.a. Marijonas Klimavičius
> Klimavičius Marijonas, Vlado sūnus, 
< si 1912 m. gruodžio 1 d. Grinkiškio
9 Batelyje. Kėdainių apskr., geležinkelio 

įduotojo šeimoje. Šeimoje buvo 5 vai- 
bi-3seserys ir 2 broliai. Marijonas bu- 
wantras po vyriausios sesers a.a. Janinos,

* niiusios 1970 metais, kuri Marijoną, 
l tbijodama KGB persekiojimų, susirado
* tasalijoje.

Marijonas iš mažens mėgo skaityti 
5 byąs, dažnai skaitydavo iki vidumak- 
e i. todėl gaudavo barti nuo mamos.

Mėgo žvejoti ir maudytis šalia pra- 
j ttaiiani Šušvės upelyje.

Baigęs Grinkiškio pradžios mokyklą, 
t įlojo į Kėdainių gimnaziją, kurią baigė 
$ 1932 metais. 1935 metais įstojo į Kauno 

fyuuto Didžiojo universiteto Inžinerijos
t fctaą. N okėsi ir kartu dirbo kaip 
h haaerius - leitenantas Lietuvos kariuo- 
t teėję,Ks anksčiau (1933-35 m.m.) bu- 
t »baigęs Karo inžinerijos mokyklą 
!■ Įtchnikumą).
Į II Pasaulinis karas ir Lietuvos bol- 

įrime okupacija suardė Marijono pla-
į b ir jis turėjo emigruoti. Patekęs j
* fcfcietiją. po karo, nenuleido rankų - tęsė 

Bdijas 1946-48 m.m. Darmstadte, 
Technikos universitete, išlaikė dalį 
dalingų egzaminų diplomui gauti

. rokiečių kalba.
i 1949 m. kovo mėn. atvyko į Australiją 
. dabaigreitaiišmokęsanglųkalbą,pradė-

> dirbti Valstybiniame darbo depar- 
Btnente, pradžioje (1950-53 m.) matinin- 
is. vėliau - išlaikęs inžinieriaus braižyto
ji egzaminus (1959 metais) pasiliko dirb

ti ten pat inžinieriumi - braižytoju.

Marijonas, jau būdamas vyresnio 
mžiaus, tęsė studijas dirbdamas vakarų 
tastralijosTechnologijos institute ir 1972

X. a. Kristina Donikuviciiė — Petraitytė
1938.1.19-19965.16

m. apgynė statybininko - inžinieriaus 
diplomą, tęsdamas darbą šioje profesijoje 
iki 1977 metų, kuomet išėjo į pensiją. Bet 
ir būdamas pensininku nenurimo be dar
bo ir su kolegomis 1981 m. atidarė priva
čią firmą, kurioje dar keletą metų dirbo. 
Baigęs atsakingus darbus įsijungė į 
Perth-o Lietuvių bendruomenės veiklą ir 
keletą metų dirbo ALB apylinkės valdy
bos nariu.

1990 m. vedė gydytoją Gražiną, 
atvykusią iš Lietuvos, su kuria gražiai 
pragyveno paskutiniuosius gyvenimo 
metus. Mirė staiga - 1996 m. gegužės 10 
d. namuose. Palaidotas gegužės 15 d. 
Perth'o Karrakattos kapinėse. Velionį 
palydėjo australai ir lietuviai kolegos, 
draugai ir pažįstami.

Tebūna Tau lengva Australijos žemė, 
kurioje likai atmintinas savo darbais. O 
mes prisiminsime Tave, Marijonai, kaip 
kuklų, darbštų, geros širdies ir charakterio 
bei taurios sielos asmenybę.

Juozas Norvilas
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le 
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Kristina Donikuvienė

Mirtis aplankė Hobarto lietuvių 
bendruomenę ir išsinešė vieną iš jaunes- 
iąįos narių. Kristina, atrodo, dar turėjo 
tag laiko pabūti gyvųjų tarpe, ir tik 
■egailestinga, skaudi liga ir širdies 
teismas, kuris ją nepermaldaujamai 
surie kankino po tragiškos sūnaus 
rieties, per anksti nutraukė jos gyvenimą.

Kristina gimė 1938 m. sausio 19 d. 
Gaipėdos krašte, Lauksargiuose, Pagė- 

Įįiiį apskrityje, kur gyveno jos tėvai Juo- 
Itas ir Michalina Petraičiai. Iš ten jie la-

bai greitai turėjo išvykti į Tauragę, kai 
1939 m. netekome Klaipėdos krašto. 
Neužilgo prasidėjęs karas atnešė okupaci
jas bei vargą ir Petraičių šeimą, jšvietino“ 
iš gimtosios Lietuvos į šiaurės Vokietiją 
prie Liubeko. Čia sulaukė karo pabaigos 
ir kelerius metus maitinosi UNRRA'os ir IRO 
duona DP stovykloje.

Prasidėjus emigracijai iš DP stovyklų, 
Juozas Petraitis apsisprendė laimės ieško
ti Australijoje, į kurią atvyko 1948 m., 
laikinai palikęs šeimą Vokietijoje. Po me
tų, 1949 m. birželio 7 d., Petraitienė ir 3 
dukros, Jairsea" laivu atplaukė į Australi
ją pas vyrą, kuris buvo pradėjęs kurtis 
Hobarte.Tasmanijoj. Kol jaunesnės sese
rys liko mokytis. Kristina labai anksti išė
jo dirbti, kad palengvintų šeimai įsikurti. 
Darbštūs ir taupūs Petraičiai vieni iš pirmų
jų pasistatė mūrinuką ir gražiai įsikūrė 
Glęnorchy priemiestyje.

Šeima įsijungė į lietuvių bendruome
nės gyvenimą, kur Kristina, jau 19-metė, 
susipažino su šauniu vyruku, buvusiu 
Lietuvos kareiviu, Stasiu Domkum. 
Pažintis baigėsi vedybomis ir, tur būt, tai 
buvo pirmoji lietuviška šeima energin
gai ir stropiai besikurianti. Šeimoje at
sirado 2 sūnūs - Juozukas ir Antanukas ir

gyvenimas, atrodė, lengvėja.
Pirmieji gyvenimo smūgiai palietė 

Kristiną, kai netikėtai, 1972 m. mirė tėvas, 
šeimos galva JuozasPetraitis.Tėvo netektis 
buvo skaudi, tačiau Kristinai teko išgyventi 
ir dar skaudesnę tragediją, kai 1992 m. 
spalio 23 d. eismo nelaimėje buvo užmuš
tas Domkų vyresnysis sūnus Juozas, per 
kito žmogaus apsileidimą ir nerūpes
tingumą. Jaunuolis, kuris jau buvo gražiai 
įsikūręs ir į kurį tiek daug vilčių ir sva
jonių buvo sudėję tėvai, močutė, giminės ir 
žmona,dingo. Ši tragedija buvo baisus 
smūgis Kristinai, gal net jos mirties 
priežastis. Kristina nustojo gyvenimo 
džiaugsmo: atrodė, kad viskas pasibaigė, 
viskas tapo beprasmiška. Ji pradėjo sirgti -

iš linksmos, atviros ir draugiškos - tapo 
užsidariusia, nuliūdusia moterimi. Šir
dies skausmas ir skaudi nepagydoma vė
žio liga labai greitai ją nugalėjo ir ji mirė 
rūpestingoje sesers Janės ir jos vyro 
Martyno Kairinių globoje, kai atrodė, kad 
dar jos laukė daug džiaugsmingų metų.

Liko vyras Stasys, 39-nių bendro 
gyvenimo metų draugas, irgi palaužtas 
tragedijos, liko motina Michalina, kuriai 
dabar teko su didžiausiu skausmu laidoti 
savo dukterį, liko sūnus Antanas su šei
ma, 2 seserys ir jų šeimos, liko taip pat ir 
nuliūdusi bendruomenė, kuri vargu ar ka- 
dabuvotaipgausiai susirinkusi atsisveikin
ti su savo miela bendradarbe, savo miela 
Kristina. A. Kantvilas

Prisimindama savo mirusį vyrą

A. f A. Marijoną Klimavičių
"Mūsų Pastogei" aukoju $ 50.

Gražina Klimavičienė

A. f A. Marini Klimavičiui
mirus, žmoną dr. Gražiną nuoširdžiai užjaučiu ir kartu liūdžiu

O. Liutikienė

Pagerbdami mūsų mielą draugę

A. f A. Kristiną Domkienę
vietoj gėlių "Mūsų Pastogei" aukojame $20.

B. ir H. Šikšniai

Pagerbdami

A. f A. Kristiną Doiuldcnę
vietoj gėlių "Mūsų Pastogei" aukojame S 20.

Stepas ir Betty Augustavičiai

Pagerbdamas

A. f A. Kristiną Domltimię
vietoj gėlių "Mūsų Pastogei" aukoju S 20.

P. Šiaučiūnas

Pagerbdamas

A. f A. Eleną Esltirtienę
vietoj gėlių "Mūsų Pastogei" aukoju $ 20

P. Šiaučiūnas

Pranešimas Melburno lietuviams
Vilties ir gedulo dienos (išvežimų minėjimo)proga, Šv. Marijos Jūrų Žvaigždės bažnyčioje 

Victoria St, West Melbourne, sekmadienį, birželio 16 d. 1150 ryto (tuoj po Mišių), įvyks

Religinių giesmių ir dainų koncertas
kurį išpildys Melboumo Dainos sambūris, parapijos choras, solistai: V. Danius. J. Rūbas ir B. 

Kymantienė. Išgirsite senas ir naujas giesmes bei religines dainas. Įėjimas - auka. Pelnas bus 
padalintas Tremtinių namams Vilniuje ir Melboumo lietuvių bažnyčios nuomai.

Rengėjai

Fausto Sadausko skulptūros paroda
vyksta gegužės 29 - birželio 15 d.d. Melbourne. "Pinacotheca'ojc". 10 Wallham Place, 
Richmond. Tel. (03) 9428 3066.
Paroda atidarytatrečiadieniais-penktadieniais 11-6 val.popiet, šeštadieniais-11-5 vai.popiet.

Išnuomojamas butas Kaune
Kaune išnuomojamas dviejų kambarių butas su virtuve ir patogumais. Butas apstaty

tas. Galima susitarti dėl buto priežiūros. Arti buto yra krautuvės ir turgus. Yra patogus 
susisiekimas su centru. Dėl smulkesnės informacijos skambinkite tek:

Melbourne (03)98852251; Gold Coast (07)55317940.
P. Sungaila

=== 'Mūsų Pastogė" Nr.22 1996.6.3 psL7
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: Akordeonų dueto ir birbynės
• KONCERTAS•
• Australijos lietuviams menininkai iš Lietuvos - A. Smolskus, E. Gabnys ir G.
• Saukovas - specialiai paruošė nuotaikingą programą.
• Sydnėjuje - birželio 8 d. (šeštadienį), 2.30 vai., Lietuvių klube;
• Melbourne - birželio 9 d. (sekmadienį), 2.30 vai. Lietuvių namuose.
, Bilietai - 10 dol. asmeniui. Jaunimui - 6 dol.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Birželio išvežimų minėjimas 
Sydnėjuje

Skaudiems lietuvių trėmimams į Sibirą prisiminti, NSW Jungtinis baltų komitetas ruošia 
išvežimų ir gedulo paminėjimą Sydnėjuje.

Minėjimas įvyks birželio 16 d., sekmadienį, 2 vai. p.p. Latvių namuose, 32 Parnell St., 
Slrathfield.

Koncerto metu pasirodys lietuvių, estų ir latvių meninės jėgos. Lietuvius šiame koncerte 
atstovaus choras "Daina" (dirigentai B. Aleknaitė ir J. Ankus). Pianinu skambins dr. R. 
Zakarevičius. Trumpų paskaitą skaitys Andrius Lašaitis.

Jungtinis baltų komitetas kvieča visus tautiečius gausiai dalyvauti minėjime, kuriame 
prisiminsime visus Sibiro taigose kentėjusius mūsų brolius ir seseris.

A. Giniūlias, Jungtinio baltų komiteto vardu

l Sydnėjaus moterys švenčia savo 40 - mėtį į
| Sydnėjaus lietuvių moterų socialinės globos draugija kviečia į draugijos 40

- ties metų sukakties paminėjimą - pietus, kurie įvyks birželio 9 d., sekmadienį, 
1.30 vai. p.p. Lietuvių namuose Bankstowne.

Programą atliks Sydnėjaus moterų ansamblis "Sutartinė".
Pageidaujantys dalyvauti pietuose prašomi pranešti iki gegužės 25 dienos, 

skambinti p. J. Lašaitienei - tel. 743 4118, p. M. Reisgienei - tel. 543 1001 arba 
p. A. Storpirštienei - tel. 520 3908.

(Mums yra svarbu žinoti dalyvausiančių skaičių maisto paruošimui.) 
įėjimas 10 did.

\ SLMSGd-ja j

Sydnėjaus skautų židinio nariams
Sydnėjaus skautų židinio sekanti labai svarbi sueiga šaukiama birželio 8 d. (šeštadienį), 12.30 

vai. p.p. Lietuvių klube, Bankstowne. Sueiga prasidės punktualiai, kadangi tuoj po jos prasidės 
svečių iš Lietuvos koncertas.

Židinio narių dalyvavimas būtinas. Sesės, broliai, laukiame visų!
Tėvūnas ir kancleri

DĖMESIO
SLIDI NETO JAMS!

Slidinėjimo klubas 
"Neringa" ruošia

1996 ŽIEMOS 
SPORTO ŠVENTĘ 
kuri įvyks rugpjūčio mėn 31 d.

Mt. Buller
Suinteresuoti dalyvauti 
prašome registruotis 

pas Juozo Vaitiekūno 
Tel/Fax (03) 9370 3957

Norintieji užsigarantuoti nakvynę 
Neringos arba VSl ložėse, 

prašomi skambinti kaip galima 
greičiau nes. dėl lovų stokos 

sezono metu, galėjome 
rezervuoti tik 36 lovas.

•geringa Slidinėjimo 'Jtfufcu

Gydytojas, 55 metų amžiaus, vedybų 
tikslu susipažintų su Australijos lie
tuve. Rašyti:

Ignas Čekanauskas
P.O. Box 1161
Vilnius2001, Lithuania (Lietuva)

I E S K. O
Paieškomas Australijoje gyvenąs Sta

sys Pranauskas, turįs d vi seseris - Izabelę 
ir Sofiją. Ieško Jonas Jurevičius, Žalioji 
11, Mosėdis, Skuodo raj., Lietuva.

Padėka aukotojams
Lietuvos partizanų globos fondui aukojo:
F. Gužas $200
P. Bimba $ 200
Melboumo katalikių moterų d-ja $ 200
Nuoširdus ačiū LPKTS, LPGF vardu

V. L. Mačys

SKELBK1TĖS
...MltSŲ’ PASTOGĖJE“

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

fFimerals of Distinction f
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N.S.W.
Tel. 724 5408. Veikia 24 valandas per parą.
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SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16 - 18 East Terrace, BANKSTOWN, 1ft 
Tel. 708 1414, faksas (02) 790 3233.

Sydnėjaus choras 'Daina" ir tautinių 
šokių.veteranų grupė "Sūkurys" maloniai 

kviečia visus į
LIETUVIŠKAS VESTUVES, 

kurios įvyks Al
birželio 2 d., 2 vai. p.p.

Bus atliekama dar nematy- V" 
ta negirdėta programa!
Įėjimas - 10 dol. asmeniui.

! TTRISTLVIO SEZONO SPECI ALIOM 
KAINOS

Birželio — Rugpjūčio 31 d.
I
| Vilnius per Singapūrą - (iš Sydnėjaus) - nuo $ 205(0. 
I Vilnius per Bangkoką - (iš Sydnėjaus / Melbourne> / 
I Brisbanės) — nuo $ 2150.
I

Dainų* gaunama iii*. jier :
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
I
I 
I

FTZX2TXX į

The Boulevarde, Strathfield - 2135 
Tel.(02) 745 3333. Fax (02) 745 3237.

Lie. 2 TA 000 888 ACN No 001 344 323
BALTIJOS KEIONIŲ EKSPERTAI! | 

j 
(Taksacijos mokesčiai neįskaityti į bilietų kainas, kurios priik- j 

lauso nuo gaunamumo ir sezono)

Sydnėjaus tautiečiams
Pranešame, kad šiais metais birželio mėn. 15 dieną, šeštadienį, 12 vai. Sydney miestoccenut, 

Martin Place,prie australų Nežinomo kareivio paminklo įvyksta minėjimas - demonsllracija 
ištremtųjų į Sibirą brolių - seserų tragedijai paminėti.

Estų, latvių ir lietuvių Atsargos karių organizacijų vardu bus padedami vainikai prie paminklą 
Šia gedulo proga atatinkamą maldą sukalbės anglų kalba latvių dvasiškis.

Primename, kad šį pagerbimą atstovauja ne tik Sydnėjaus ramovėnai, bet ir visa Sydnėjaus 
lietuvių bendruomenė,- labai prašome ir laukiame šioje trumpoje demonstracijoje skaitlingi 
dalyvauti ponių ir panelių, pasipuošusių tautiniais rūbais. Atsilankiusiems iš anksto širdiingas 
AČIŪ. Jus kviečia Sydney Ramovėnų skyriaus valdyba

Prašom nepamiršti užsimokėti 
„Mūsų Pastogės66 prenumeratų. 

NUO METŲ PRADŽIOS "MP" KAINUOJA $ 45

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P. O. Box 550 Bankstown N. S. W. 22000 
Redaktorius Bronius Žalys. * « « Redakcijos ir administracijos telefonas (02) 790 323)3 
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomii.

Skelbimai: 1 cm x 6 cm = $ 3. ® ® Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
Bendradarbių pasirašyti straipsniai nebūtinai reiškia redakcijos nuomonę.

Prenumerata metams $ 45 U žsienyje paprastu paštu $ 60 N. Zelandijoje oro paštu $ 75 
U žsienyje oro paštu $ 100
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