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LDDP statosi fortą 
prezidentūroje

LDDP rinkimų štabo surengtoje spau
dos konferencijoje buvo pranešta, kad' 
siekiama sustiprinti įgaliojimus pre- 
tidentui. Siūloma, kad 1.Referendumu 
prezidentui būtų suteikta galia skirti ir 
Sleisti užsienio reikalų, vidaus reikalų ir 
kašto apsaugos ministres: 2. Referen- 
iimu prezidentas būtų paskelbtas teis
tą nepriklausomumo garantu. Šį užda
rinį vykdyti jam padėtų naujai steigiama 
Lietuvos teismų taryba; 3. Skelbti 
ęttmalaikius seimo rinkimus, jeigu set
as per 30 dienų nuo pateikimo neprita- 
į vyriausybės programai ir jeigu tris 
kartus iš eilės nepritaria prezidento 
Aiamoms ministro pirmininko kan- 
lidatūroms.

G. Kirkilas sakė, kad šie siūlymai būsią 
atarti partijoje, frakcijoje ir su prezi- 
tatu A. Brazausku. Juozo Bematonio 
mnymu, referendumo nutarimas ir 
vykdymas galėtų būti rugsėjo mėnesio 
riteryje. Laisvosios Europos radijas 
įLER) paklausė J. Bematonio ar siūlomas 
itfetendumas nėra ženklas, rodantis, kad 
LDDP nesitiki laimėti seimo rinkimų ir 
todėl valdžios centrą nori permesti į

Grįžo olimpiečiai
Antradienį, rugpjūčio 6 d., į Vilnių grįžo Lietuvos olimpinė delegacija, 

jos tarpe ii' krepšinio rinktinė, iškovojusi bronzos medalį. Apžvalgininkai 
pabrėžia, jog visa Lietuva neatitraukdavo akių nuo TV ekranų, kai buvo 
lodomos krepšinininkų kovos - nors Lietuvos laiku neretai tai vykdavo 
nfctyvomis ryto valandomis. Bet liūdesio sukėlė žinia, jog tautinėje 
iomandoje nebežais palengvėle veteranais tampantys pasaulinio garso 
žraigždės Arvydas Sabonis. Šarūnas Marčiulionis ir Rimas Kurtinaitis. 
Sinkiausia esą Šarūnui Marčiulioniui, kuris dėl nesugijusios dešinės ko
ps traumos Atlantos žaidynėse jausdavo didelį skausmą. „Supraskite, aš 
ww, kad su savo dukra vaikščiočiau po Vingio parką, bet ne kad j i mane 
rarotų invalido vežimėlyje... Čia jau galutinė žaidimo riba“, - paaiškino Š. 
Marčiulionis.
Nors Lietuvos delegacija pelnė tik vieną bronzos medalį, gerus tarptau- 

inius rezultatus pasiekė ir keli kiti sportininkai: diskininkai V. Alekna (5 
lieta) ir V. Kidykas (8 vieta), dviratininkės! Polikevičiūtė (5 ir7 vietos) bei 
8.Mažeikytė (6 vieta), šuolininke į aukštį N. Žilinskienė (8 vieta).
Olimpiados gale buvo atstatyta ir dviratininkės Rimos Razmaitės vieta, 

ars buvo išsiaiškinta, kad preparatas bromantanas (dėl kurio naudojimo ji 
buvo diskvalifikuota) nebuvo uždraustų vaistų sąraše.
Lietuvos olimpinė rinktinė tiesiai iš aerouosto nuvyko į Vilniaus Kalnų 

parką, kur jų laukė apie 25 000 gerbėjų. Olimpiečius sveikino Vilniaus meras 
Uis Vydūnas ir kiti asmenys. Bet, kalbant Seimo pirmininkui Česlovui

Lietuvos olimpiečiai padėjo gėles prie Dariaus - 
Girėno paminklo Kaune. Nuotr. J. Piečaičio

Juršėnui, minia garsiai švilpė ir jo kalbos 
išbuvo girdėti. Dar Atlantoje min. pirm. 
M. Stankevičius pranešė apie 800 000 litų 
itmiją, skirtą krepšinio komandai. Dabar 
teidama jos įteikimo, nes ekspremjeras 
A. Šleževičius buvo pažadėjęs vieną 
milijoną litų, tačiau iki šiol šis pažadas 
išpildytas.
Gtįžusius olimpiečius taip pat pagerbė 

prezidento postą, kurį dabar užima buvęs 
LDDP lyderis Algirdas Brazauskas. J. 
Bernatonis atsakė, jog ateinantis seimas 
gali būti margas, ir referendumas rei
kalingas, kad valstybėje išsilaikytų poli
tinis bei socialinis stabilumas.

Tikėkime, kad machinacijos nepasi
seks ir padėtis neprilygs Baltarusijai, kur 
prezidentas daro ką nori, o opozicija, jei 
ne kalėjime, pasitraukia į užsienį prašyti 
tarptautinės pagalbos, kad apgintų 
pagrindines žmogaus teises.

-LABIAUSIAI MANE. JAUDINĄ • 
TĄ/ AP SPĖSIME IKI PRIEŠLAIKINIU, 
RINKIMU IŠGROBSTYTI LIETUVĄ...

Vilniaus bankas esąs tvirtas
Rugpjūčio 1 d. centrinis Lietuvos bankas 

įregistravo privataus Vilniaus banko 
akcinio kapitalo padidinimą nuo 60 iki 
102 mln. litų. Vilniaus banko valdybos 
pirmininkas Julius Niedvaras spaudos 

tūkstančiai kauniečių, surengdami en
tuziastišką sutikimą Dainų slėnyje. Iš 61 
olimpiadoje dalyvavusių sportininkų net 
23 buvo kauniečiai, jų tarpe krepšininkai 
Arvydas Sabonis, Rimas Kurtinaitis, 
Gintaras Einikis, Saulius Štombergas, Ry
tis Vaišvila, Tomas Pačėsas ir patsai 
komandos treneris Valdas Garastas. Juos 
ir kitų šakų sportininkus be paliovos 

konferencijoje pareiškė, jog dabarVilniaus 
bankas esąs didžiausias privatus Lietuvos 
bankas. Naujoji akcijų emisija buvo 
išplatinta daugiausiai Vakarų šalyse, 
prekiaujant tarptautiniais sertifikatais. 
Akcijos buvo išplatintos padedant 
Japonijos korporacijai „Namura“. Nau
jieji akcijų savininkai yra juridiniai as
menys (registruotos kompanijos).

Aiškindamas apie banko patikimumą, 
valdybos pirmininkas sakė, kad jau 
ketverius metus banko atskaitomybę tik
rino tarptautinė audito firma „Arthur 
Andersen“. Šios kompanijos doku
mentacija padėjo bankui išplatinti naujas 
akcijų emisijas. Šiuo metu 61.8% procen
tai kapitalo priklauso JAV juridiniams 
asmenims, 9.7% Švedijos kompanijoms ir 
fondams, o mažesnės investicijos atėjo iš 
Estijos, Vokietijos, Britanijos. J. Niedvaras 
teigė, kad Vilniaus bankas daug dėmesio 
skiria paskolų išdavimo kokybei, t.y. 
paskolos skiriamos tik patikimiems 
projektams finansuoti. Paskolų išdavi
mas esąs mažesnis, negu banko finansi
nis pajėgumas. Iki šiol bankas yra sutei
kęs 250 mln. litų paskolų Lietuvos 
įmonėms.

Jungiasi centro partijos
Šiuo metu viešosios Lietuvos -sriklau- 

sos rodo, kad apie 60% rinkėjų nėra linkę 
atiduoti savo balso dviem didžiausioms 
partijoms, t.y. nebalsuotų nei už LDDP, 
nei už konservatorių kandidatus. Tokiu

„atakavo“ autografų rinkėjai - o vėliau 
vyko kiti susitikimai bei pagarbos 
pareiškimai.

Ateina žinios, kad savieji olimpiečiai 
karštai sutinkami ir kitose Lietuvos 
vietovėse, pvz. Panevėžyje, iš kur „kilu
si“ nemaža olimpinės delegacijos dalis.

„M.P.“inf. 

būdu susidarė tuštuma stipriai trečiai 
partijai, kurios nėra, nors esama smulkių 
partijų, kurios turi vos kelis atstovus sei
me. Konservatoriai teigia, kad jie kvietė 
mažąsias partijas dėtis su konservatoriais. 
Mažosios partijos sako, kad to nebūta, o 
konservatoriai kvietę tik šių partijų 
įžymiuosius asmenis. Tai būtų mažųjų 
partijų likvidavimas.

Viešosios apklausos parodo, kad 
populiariausias žmogus yra Amerikos 
lietuvis gamtosaugininkas, daug kartų 
lankęsis ir padėjęs Lietuvai, Valdas 
Adamkus. V. Adamkus nėra susirišęs nei 
su viena partija ir vengta atsistoti ant 
siauros platformos, nes daug kas norėtų jį 
matyti ateities Lietuvos prezidentu. Iš V. 
Adamkaus pasisakymų suprantama, jog, 
jei Lietuvai tikrai jo reikia, tai jis gal su
tikti}. Tačiau prezidento rinkimai dar už 
kalnų, o parlamento rinkimai jau čia pat. 
Tad jais ir reikia rūpintis.

Mažosios centro partijos, pasinau
dodamos dideliu rinkėjų nenoru atiduo
ti balsą už dvi didžiąsias partijas, įsteigė 
sambūrį, kuris jungtų mažąsias partijas. 
Ten būtų vieta ir V. Adamkui. Centro 
judėjimas, Demokratų partija, Tautininkų 
sąjunga ir Valdas Adamkus išplatino 
bendrą trumpą pareiškimą, kuriame 
nusakoma apie naują politinį darinį. 
Pareiškimą padarė partijų asmenybės 
Romualdas Ozolas, Saulius Pečeliūnas, 
Rimantas Smetona ir Valdas Adamkus. 
Pareiškime sakoma: „Tik plati vidurio 
pakraipos politinių jėgų santalka ar
tėjančiuose seimo rinkiniuose gali įveik
ti didelės piliečių dalies abejingumų, 
suteikti jiems viltį ir pelnyti rinkėjų 
pasitikėjimą. Tokiu politiniu branduoliu, 
kviečiant ir kitas partijas bei visuome
nines organizacijas gali būti panašių tiks
lų siekiančios ir bendradarbiaujančios 
partijos: Lietuvių tautininkų sąjunga, 
Lietuvos centro sąjunga, Lietuvos 
demokratų partija ".

Spaudos konferencijoje kalbėjęs Ri
mas Smetona sakė, kad dokumente 
užsimenama, arba leidžiama suprasti, kad 
po seimo rinkimų esama galima koalici
ja, tačiau rinkimuose neįsipareigojama 
veikti kartu. Romualdas Ozolas pareiškė, 
jog, jei V. Adamkus norės, jis galės 
pasakyti, kad Centro sąjunga esanti jo 
partija. Iki rinkimų pareiškimas padės 
telkti rinkėjų balsus, t.y. tų rinkėjų bal
sus, kurie norėtų atiduoti V. Adamkui, jei 
jis eitų į prezidentus, sako R. Ozolas. V. 
Adamkui esančios laisvos rankos būti bet 
kurios partijos lyderiu rinkimų sąraše, 
koalicijos sąraše.

Paklausus, ar neužtenka savų politikų, 
kad reikia kviestis iš Amerikos V. Adam
kų, R. Ozolas atsakė: „Einant V. Lands
bergiui prieš A. Brazauską, be abejo, lai
mės A. Brazauskas. Ar mes to norime? 
Todėl Valdo Adamkaus ėjimas į rinkimus 
darosi nebe vidurio jėgų, o Lietuvos 
politinio gyvenimo ir politinio likimo
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Lietuvos jvykių ...
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sprendimo būdas“.

Atrodo, jog veikiama pagal prof. 
Aleksandro Štromo planų. Šias mintis 
profesorius išdėstė ankstyvesnėse Lais
vosios Europos radijo laidose ir mano, 
jog V. Adamkus turi teisę kandidatuoti į 
prezidentus. 1990metais V. Adamkus gavo 
Lietuvos pilietybę ir tapo Lietuvos 
gyventoju Šiauliuose. Jo darbas užsie
nyje neatima jam domiciio teisės. Ka
dangi būti prezideptu ir seimo nariu są
lygos tokios pat, prof. A. Štromas pata
ria, kad V. Adamkus išstatytų savo 
kandidatūrą vienoje apygardoje. Įrodžius 
reikalavimus per seimo rinkimus, 
nebereikėtų to daryti vėliau.

Atrodo, jog Valdas Adamkus yra rimtas 
kandidatas ne tik į seimą, bet ir į prezi
dento postą. Ateitis parodys, ar Valdas 
Adamkus, būdamas brandaus amžiaus, 
imsis tokių sudėtingų pareigų, o gal jis 
pasitenkins išjudindamas Lietuvos rin
kėjus ateinančiuose seimo rinkimuose ir 
prisidės, sudarant naują Lietuvos 
vyriausybę.

Edmundo UNGURAIČIO piešinys

Konservatorių ir krikdemų 
programos

Manydami, kad po ateinančių parla
mento rinkimų Lietuvą gali valdyti 
konservatoriai ir krikščionys demokra
tai, Lietuvos verslininkai pakvietė šių 
partijų atstovus, kad jie išsakytų savo 
rinkiminę programą. Konservatorius 
atstovavo seimo nariai Juozas Listavi
čius ir Alfonsas Vaišnoras, o krikščionis 
demokratus (krikdemus) ekonomikos 
grupės narys Vygintas Gontis.

Kaip Laisvosios Europos radijui pra
nešė, V. Gontis aiškino, kad krikdemai 
savo ekonominę programą grindžia 
socialinės rinkos samprata. Ekonomika 
grindžiama privačia nuosavybe, kur svar
bi yra kiekvieno žmogaus atsakomybė, 
leidžiant jam savarankiškai ūkininkauti. 
Socialinė rinkos ekonomika esanti 
alternatyva liberalinei rinkos ekonomi
kai. Liberalios rinkos ekonomikos 
kraštutinis variantas yra „bananinės 
respublikos“, kur lėšos yra sukauptos 
mažos gyventojų grupės rankose, o 
daugumos perkamoji galia yra labai 
smukusi. Svarbiausias partijos tikslas yra 
smulkaus ir vidutinio verslo skatinimas. 
(Manyčiau, kad paskutinis sakinys nu
sako viską, ką verslininkai norėtų girdėt 
ir ką jie tikrai supranta.)

Konservatorius Juozas Listavičius sa
kė, kad socialinis teisingumas lemia 
daugiau, negu programos. Valdžiai pir
moje eilėje turi rūpėti žmogus ir valstybė, 
o nesirūpinti vien savo interesais. 
Revoliucijos konservatoriai nekels: „mes 
nieko nepadarysime, jei neįsijungs pa
tys žmonės“. Pradėti reikia nuo kaimo. Jei 
žmonės pasitikės valdžia, jie suaktyvės ir 
'Mūsų Pastogė" Nr,33 1996.8.19 pęl.2

darbas prasidės.
Konservatorius Alfonsas Vaišnoras 

įsitikinęs, kad programų niekas neskai
tys. Konservatoriai savo pasiūlymus 
stengsis išdėstyti trumpomis tezėmis. 
Pagrindinė konservatorių mintis esanti, 
kad valdžia turi priklausyti daugiau žmo
gui, o ne institucijoms. Tokiu būdu reikia 
decentralizuoti ir demonopolizuoti. Jis 
aiškino, kad konservatoriai perduotų 
savivaldybėms ne tik šilumos, bet ir 
pelningas dujų bei elektros ūkio šakas.
Baltijos saugumas aptariamas 

Washingtone
Paskutiniu metu vis garsiau ir garsiau 

pasigirsta nuomonė, jog Baltijos šalys ga
li pasilikti už NATO ribų - Rusijos įtakos 
sferoje. Tvirčiausiai už Baltijos šalių 
saugumą pasisako skandinavai. Atrodo, 
jog Rusija susitaikė su galimybe, kad 
NATO plėsis į vidurio Europą. Tačiau ji 
reikalauja, kad NATO nepriartėtų prie 
Rusijos sienų ir kad Baltijos šalys pasi
liktų už NATO ribų.

Prieš trijų Baltijos šalių prezidentų 
susitikimą birželio mėnesį su JAV 
prezidentu Bill Clinton, Rusijos prezi
dentas B. Jelcinas jamatsiuntė laišką,ku
rio turinys iki šiol dar neatskleistas. 
Prezidentūros darbuotojų tarpe esama 
nuomonės, jog laiško turinys buvęs tie
siog grąsinantis, kad B. Clinton nepaža
dėtų Baltijos šalių prezidentams, jog šios 
šalys bus priimtos į NATO. Visgi taip ir 
atsitiko, nes buvo pareikšta, jog „kelias į 
NATO Baltijos šalims yra atviras“.

Lietuvos užsienio reikalų ministras 
Povilas Gylys pareiškė, kad narystė 
Europos Sąjungoje (ES) negali būti 
alternatyva narystei NATO.

Baltijos šalių saugumu susirūpino 
skandinavai. Švedijos ministras pir
mininkas Goran Persson rugpjūčio 5 d. 
turėjo pasitarimus su Estijos, Latvijos bei 
Lietuvos vadovais, o rugpjūčio 6 d. 
Washingtone su JAV prezidentu Bill 
Clinton. G. Persson įteikė prezidentui B. 
Clinton asmeninį Estijos prezidento Le
nard Meerio laišką, kuriame pabrėžiama, 
kad tik Baltijos valstybėms įstojus į 
NATO galima laiduoti regiono saugu
mą. Po pusės valandos susitikimo su 
prezidentu B. Clinton, G. Persson 
žurnalistams pasakė, kad jiedu sutarė, jog 
Baltijos saugumą galima sustiprinti 
įvairiais būdais dar prieš joms tampant 
NATO narėmis. Amerikiečiai siūlo plėsti 
NATO taikos partnerystės planus ir į 
regiono saugumo reikalų svarstymą- 
įtraukti Rusiją. Per šį trumpą pasitarimą 
buvo iškelti kiti klausimai, kaip narko
tikų prekyba per Baltijos šalis, kitų šalių 
prekyba su Iranu ir Kuba, nusikalsta
mumo klausimas.

Amerikos pareigūnas, prašęs jo pavar
dės neskelbti, sakė Laisvosios Europos 
radijui, kad Amerika yra paruošusi Bal
tijos regiono saugumo planą. Planas lieka 
konfidencialus, kol su juo šio mėnesio 
gale nebus supažindintos NATO narės. 
Pagrindinės šio plano idėjos esančios 
panšios į tas, kurias prezidentas B. Clin
ton aptarė su Švedijos ministre pirmi
ninku G. Persson, ty. plėsti partnerystės 
taikos vardan programą ir paversti ją į 
saugumo partnerystę. Atrodo, žadama 
idėjų, bet ne saugumo garantijų. Nuo
laidžiaujama Rusijai.

Spaudai paruošė 
Anskis Reisgys

Trumpai is visur
Rugpjūčio 5 d. JAV prezidentas Bill 

Clinton pasirašė D'Amato įstatymą, 
nukreiptą prieš Iraną ir Lybiją, kaip 
tarptautinio terorizmo skatintojus. Įsta
tymas numato sankcijas visoms užsienio 
bendrovėms, kurios ateityje investuotų 
40 mln. dolerių (ar daugiau) Irano ar Ly- 
bijos naftos bei dujų pramonėje. Prieš šį 
įstatymą griežtai protestuoja Europos 
Sąjunga. Juo nepatenkintos yra ir Austra
lija, Kanada, Japonija ir eilė kitų valsty
bių.

Rugpjūčio9d. iškilmėse Kremliuje Bo
ris Jelcinas prisiekė laikytis konstituci
jos, pradėdamas savo antrą, kaip prezi
dento, kadenciją. Jis viešai pasirodė tik 16 
minučių, buvo pablyškęs ir atrodė ligotas.

Nežiūrint ankstesnių B. Jelcino paža
dų sustabdyti kovas Čečėnijoje, rusų 
kariuomenė visą mėnesį bombardavo 
kaimus pietinėje Čečėnijoje. Rugpjūčio 
6 d. čečėnų kovotojai staiga perėmė 
iniciatyvą, puldami Groznydįdmiestį.Per 
keletą dienų jie užėmė didesnę miesto 
dalį, izoliuodami apie 7000 rusų karių.

Rusai giriasi, kad jų atsiųstiems 
pastiprinimams pasisekė prasiveržti pro 
apsupimo žiedą, tačiau jie prisipažino per 
pirmas penkias ofenzyvos dienas netekę 
apie 150 karių žuvusiais, 400 sužeistais ir 
50 dingusiais.

««
Italijos organai areštavo buvusį SS 

karininką Karl Hass, dalyvavusį liudinin
ku byloje, iškeltoje Romoje SS kapitonui 
Erich Priebke. K. Hass bus italų teisiamas 
dėl Ardeatino urvų žudynių 1944 metais. 
Atrodo, kad italų organai, prokuratūrai 
apeliavus karinio italų teismo sprendi

Nerimas del prostitucijos
(ELTA) Lietuva vis plačiau "garsėja" kaip sekso biznio, prostitucijos tranzito šalis. Ii 
konstatuota ir per tarptautinę Europos Sąjungos (ES) Vienoje surengtą konferena
"Prekyba moterimis seksualiniais tikslais"

Konferencijoje Lietuvai atstovavusi 
Moterų informacijos centro valdybos 
pirmininkės pavaduotoja I. Litvinaitė - 
Avyžienė sako, kad ES nepaprastai 
susirūpinusi dėl prostitučių eksporto iš 
buvusių socialistinių šalių.

Prasiskleidus „geležinei uždangai', 
tūkstančiai jaunų moterų ir merginų, 
susiviliojusios dideliais uždarbiais, le
galiai ir nelegaliai plūsta į Vakarų šalis. Iš 
naivumo, trokšdamos greitai praturtėti, 
jos neretai patenka į apsukrių sekso ver
telgų nagus. Prostitucija, kaip pabrėžta 
per Vienos konferenciją, jau tapusi gerai 
organizuotu tarptautiniu bizniu.

Kai kurios jaunos moterys į Vakarus 
atvyksta savo noru, bet nemažai į šį verslą 
įtraukiama apgaule - pagal skelbimus 
laikraščiuose, kur siūlomas visai nekaltas 
darbas, dažniausiai - vykti į užsienį dirbti 
vaikų auklėmis,namų darbininkėmis,taip 
pat baruose šokėjomis ar padavėjomis. Į 
prostituciją įtraukiama net per fiktyvius 
vedybinius skelbimus. Lietuvaitės arba 
Lietuvoje „sukomplektuotos“ grupės iš 
kaimyninių Rytų šalių daugiausiai 
eksportuojamos į Vokietiją, Lenkiją, 
Belgiją, Olandiją, Prancūziją. Pasiekia ir 

mą, neatiduos E. Priebke Vokietijai, te 
vėl jį teis Romoje.

•K*

Rugpjūčio 7 d. Graikijoje susiu 
Serbijos prezidentas Slobodan Mik® 
vič su Kroatijos prezidentu Frau 
Tudjman. Jie sutarė dar šį mėnesį ai 
megzti diplomatinius ryšius tarp sau 
valstybių, nors Serbija dar laiko užėmus 
dalį Kroatijos teritorijos.

Kambodijos komunistų sukilėlių tars 
įvyko skilimas. Įtakingas Khmer Ras 
vadas Jeng Sary patraukė į savo puse ta 
sukilėlių divizijų vadus (su apie 4000b 
rių) ir pradėjo derybas su Kambodip 
vyriausybe dėl eventualaus perėjimo į ji 
pusę. Khmer Rouge vadovybė paskelti 
Jeng Sary išdaviku ir telkia jėgas prie 
atskalūnus.

Apsinuodijimo maistu epidemija lt 
ponijoje dar nesibaigia. Jau susirgo te
veik 10 000 žmonių. Oficialiai vis ds 
nenustatytas apsinuodijimo šaltinis, not 
bandyta apkaltinti ridikų daigus. Skep
tikai tvirtina, kad ridikų augintojam 
bandoma sumesti kaltę, kad nukretĮt 
dėmesį nuo įtakingų veršienos pre
kybininkų. Pas ridikėlių augintojus «a 
užtikta įtartinų bakterijų, tačiau pt 
pastaruosius dvejetą metų jų nuolat to 
vo užtinkama vietinių galvijų mėsoje.

O
JAV mokslininkų grupe Housttą 

Texas, Erdvės tyrinėjimų centre paskeh 
užtikę įrodymų, kad Marse yra buą 
gyvybės ženklų. Iš Marso į žemę atskne- 
jęs meteoritas turėjo cheminių jungiu, 
kurie atsiranda tik bakterijų ar primity
vių augalų biologinių procesų dėka.

tolimesnes šalis.
Praėjusiais metais iš Lenkijos de- 

portuotos 4 merginos, iš Vokietijos - 9, i! 
Izraelio - 80, iš Olandijos - 5, tačiau toles
nis jų likimas Lietuvoje niekam nežino
mas. Jos ir vėl gali pakliūti į apsukrių sek
so biznierių rankas ir su padirbtais pasas 
gali būti siunčiamos į kitas šalis, kur iš ji 
bus atimti visi dokumentai ir jos tap 
tikromis „baltosiomis vergėmis“. Lietu
vos žmogaus teisių asociacijos duo
menimis, šiuo metu yra 25 dingusios te 
žinios merginos. Yra tikimybė, kad ja 
galėjo tapti sekso biznio - prievartos i 
apgaulės aukomis.

„Susidarė įspūdis, - sakė I. Litvinaite- 
Avyžienė, - kad buvusioms socialistinėm 
šalims rimta kliūtis patekti į Europa 
Sąjungą gali būti ir klestintis jose sekso 
biznis, prostitucijos tranzitas“.

Abortai skaičiais
1960 m. Lietuvoje buvo užregistruota 62 M 

gimdymų ir 36 500 abortų. 1970 m. - 55 31 
gimdymų ir 45 200 abortų. 1980 m. - 53 fflt 
gimdymų ir 45200 abortų. 1994m. oficialiai ta
vo atlikta apie 46 000 abortų. Pridedant neuž
registruotus. manoma, jog iš viso buvo 100-13 
tūkstančių abortų. Oficialiai Lietuvoje vidutini}- 
kai per dieną atliekama 126 abortai.
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Adelaidės lietuvių muziejus - archyvas

durų Aldas

Žinios iš Geelongo ’’Vyčio” klubo

Bėgantis mūsų bendruo- 
senės gyvenimas nusineša 
ag mūsų gyvenimo ženklų ir 

pasireiškimų. Jie sudūla laike, 
niaus jų nebeprisimena ir jie 
pšikkami šalia istorijos. Daž
nąja tenka istorikams spėlioti ir 
braidyti surasti duomenis apie 
viiieną ar kitą epizodą, kuris 
mažai tepaliko pėdsakų vien 
dto, kad niekas nepasirūpino 
išsaugoti medžiagos, kuri 
plikiau ir išsamiau apibūdintų 
isscrijon nugrimzdusį įvykį, 
atsnenį ar organizaciją.

Adelaidėje Jono Vanago 
pjpistangomis pradėta rinkti 

Mkudės lietuvių gyvenimo 
isffinnė medžiaga. Jonas Va- 
jlagas prieš tai, nuo 1951 iki 

'S6 metų, rinko netoli Ade- 
kės kalvose esančio vokie- 

apgyvento Lobethal mies- 
e!4> istoriją. Jis parašė mies
tai® istorijos knygą, kuri buvo 
išI.Seista 1956 metais, ir įsteig- ] 

ame Lobethal muziejuje dirbo ’ 
i'Įii 1970 metų. Mirė 1989 metais, 
i Adelaidės lietuvių muziejų - archyvą Jo
ns Vanagas pradėjo nuo pamatų. 1966 metų 
pabaigoje jau turėjo surinkęs pakankamai
fatfilagos ir muziejus buvo paruoštas 
alitidarymui. Muziejuje sutelkta visa medžia
ga liečianti lietuvius ir Lietuvą. Pagrindiniai 
mmziejaus eksponatai: dokumentai, spaudos 
kodiniai, fotografijos, meno kūriniai, kultu— 
riiio ir visuomeninio gyvenimo kronikos, 
y sač pirmųjų atvykusiųjų į Australiją, kurie 
į ndėjo naują gyvenimą šiame kontinente.

Muziejaus vedėjais buvo: Jonas Vanagas 
(įkūrėjas) 19671 1970, Jonas Pyragius 1970 - 
11175, Mečislovas Rudzenskas 1975 - 1976, 
yWas Patašius 1976 - 1989, Juozas Lapšys 
1:989 -1995, Daina Pociūtė 1995 - iki šiandien, 
jįjs padėjėjas Aldas Vitkūnas.

Labai džiugu, kad iš vyresniųjų muziejaus 
radėjo pareigas perėmė jauna lietuvaitė.

spSankęs muziejuje užkalbinau vedėją 
taną Pociūtę:

■Kokius mokslus baigėte?
•Turiu Bachelor of Arts (Dipl.) ir gilinau— 

a muziejaus studijose. Studijuodama su- 
atanejau Adelaidės lietuvių muziejumi - 
ithyvu. Laimingu sutapimu, tuo metu iš 
mnejaus pareigų pasitraukė Juozas Lapšys 
r iš buvau Adelaidės lietuvių sąjungos 

Pakviesta perimti muziejaus vedėjos pareigas. 
1 -Kokios vertės yra muziejaus eksponatai?
1 • Sunku pasakyti. Dabar ruošiu tezę apie 
■ainius muziejus, kurių Pietų Australijoje yra 
lip lietuvių, ukrainiečių ir vienas išlaikomas 
fcj Australijos valdžios, kuris palaiko ryšius 
■j apie šimtu įvairių etninių grupių. Vertę 
fan nusakyti. Manau, kad pirmųjų lietuvių 
lakusių į Australiją ir Adelaidę žingsnių

Prie muziejaus - archyvo 
Vitkūnas ir Daina Pociūtė, 

ženklai: dokumentai, nuotraukos, organi
zacijų istorinė medžiaga ir nemažai ekspo
natų iš Lietuvos, yra vertingi istorijos 
liudininkai.

- Kiek sulaukiate lankytojų?
- Maždaug 300 per metus. Aplanko mus 

kartą metuose lietuvių savaitgalio mokykla.
- Kokia šio muziejaus ateitis?
- Manau, kad jis gyvuos ir veiks iki atsiras 

žmonių, kurie rūpinsis muziejaus išlaikymu.
- Ar būų galima muziejaus eksponatus 

pasiųsti į Lietuvą?
- Persiųsti galima tiktai spaudos komp

lektus, kurių čia sutelkta yra gana daug. Jau 
esame gavę prašymą iš Kauno Vytauto 
Didžiojo karo muziejaus. Kitiems ekspona
tams persiųsti reikia gauti Pietų Australijos 
archyvų departamento leidimą.

- Kas išlaiko muziejų?
- Adelaidės lietuvių sąjunga ir, be to, gau

name paramą iš valdžios.
- Kiek gaunate metams?
- Apie 500 dolerių.
- Gaunate atlyginimą už darbą?
- Gaila, ne. Asmeniškas išlaidas padengia.
- Kokių eksponatų laukiate?
- Labiausia laukiame įvairių dokumentų, 

nuotraukų iš pirmųjų lietuvių gyvenimo die
nų Adelaidėje - įsikūrimo dienų. Taip pat bet 
ką vertingesnio iš Nepriklausomos Lietuvos 
ir dar prieškarinių (pirmojo pasaulinio karo) 
laikų. Pirmųjų Čia atvykusių asmeniški 
dokumentai, nuotraukos taip pat primena ir 
nušviečia mūsų pastangas išlikti sąmonin
gais lietuviais.

- Dėkoju už pokalbį ir linkiu sėkmės šia
me naudingame ir svarbiame mūsų ben
druomenei darbe! VB

Geelongo LSK "Vytis" metinis susi
rinkimas įvyko liepos 28 dieną. Susi
rinkime dalyvavo 28 nariai bei rėmėjai. 
Pirmininkavo K. Starinskas, sekretoriavo
S. Lipšienė. Praeito susirinkimo protokolą 
perskaitė klubo sekretorė Aldona Brown. 
Metinės veiklos pranešimą padarė 
pirmininkas /Aleksas Wiasak. Klubo 
sportinė veikiate miasi krepšiniu. Šiuo me
tu už "Vyčio" klubą žaidžia 6 komandos. 
Praeiti) metų gale Geelonge įvyko gerai 
pavykusi 45 - toji lietuvių sporto šventė. 
Buvo suruoštas kaukių balius, šeimų va
karas ir trys iešminės. Pirmininkas padėko
jo buvusiai valdybai už gerą darbą, o taip 
pat visiems Geelongo lietuviams, viso
kiais būdais parėmusiems sporto šventės 
pravedimą. Apie kasos stovį (jis yra vidu
tinis) papasakojo kasininkas L. Bungarda. 
Revizijos komisijos pranešimą padarė A. 
Obeliūnas, kasos knygos vedamos tvar
kingai, pajamos atitinka išlaidas su visais 
pateisinamais dokumentais. Toliau sekė 
naujos valdybos rinkimai. Valdyba išrink
ta trims metams. Į ją įeina: pirmininkas A. 
Wiasak, sekretorė A. Brown, L. Koszela,
T. Bindokas, J. Obeliūnas ir kandidatai- P. 
Obeliūnas, M. Watach. Klausimų ir 
pasiūlymų metu K. Starinskas papasako
jo apie pasaulines studentų stalo teniso

Dėkoja dosniems rėmėjams
„M. P." bendradarbis Antanas Lau

kaitis rinko aukas Dzūkijos Leipalingio 
našlaičiams ir vargan patekusiems vai
kams. Dabar jis perduoda nuoširdžią 
padėką, kurią Leipalingio gimnazijos 
direktorė, našlaičius prižiūrintieji 
mokytojai ir globėjai siunčia visiems 
Australijos lietuviams Sydnėjuje, Mel
bourne, Perthe ir kitur už dosnias dova
nas. Padėka ir Sydnėjaus Apylinkei už 
siuntinių persiuntimą. Ta proga A. 
Laukaitis rašo:

„Šiais metais mano gimtinės, gražaus 
Leipalingio, netoli Druskininkų kuror
to, miestelio vidurinė mokykla šventė 50 - 
ties metų abiturientų laidų šventę, nors 
pati mokykla jau buvo įkurta prieš 75 - 
rius metus, f šią šventę suvažiavo labai 
daug ją baigusių žmonių. Bažnyčioje ir 
vėliau minėjimo salėje visi sutilpti nega

Leipalingio muziejuje, iš kairės: buvęs Statybos" krepšininkas E. Narmontas, 
buvęs tremtinys Z. Šarka, mokytojas ir muziejaus direktorius A. Volungevičius ir 
A. Laukaitis.

varžybas, kurios įvyks Geelone šių metų 
rugsėjo 14 -21 dienomis. Jose taip pat 
dalyvaus ir 4 studentai iš Lietuvos. Susi
rinkimas užbaigtas sugiedant Lietuvos 
himną. Po susirinkimo dalyviai buvo pa
vaišinti kavute ir užkandžiais.

"Vyčio" klubo adresas: A. Brown, 68 
Marshall St., Newtown, Vic. 3220

"Vyčio" klubo "Kėgliavimo" vakaras 
įvyko liepos 20 dieną (Barwon bowling 
lanes"). Vakare dalyvavo apie 60 įvai
raus amžiaus žaidėjų. Nugalėtojais tapo: 
jaunesnių nei 10 metų mergaičių gru
pėje - Alana Obeliūnaitė, jaunesnių nei 
10 metų berniukų grupėje - Jason (Vyto 
Mačiulio anūkas), jaunesnių nei 14 metų 
mergaičių grupėje - Dana Koszela, jau
nesnių nei 14 metų berniukų grupėje - 
Michael Obeliūnas, vyrų tarpe - Gėry 
Kucharski, moterų tarpe - Simoneta Wia
sak (Visockytė) ir tarp pensininkų - Kaja 
Starinskas.

Po vakaro, Lietuvių namuose per ieš- 
minę buvo ištrauktos didžiausios me
tinės "Vyčio" loterijos premijos. 200 do
lerių laimėjo (nr.44) Stasys Šutas, 100 
dolerių (nr.34) - Petras Volodka ir 50 
dolerių (nr.79) - Elizabeth Neyland.

L.B.

lėjo. Pats minėjimas buvo labai įspūdin
gas su gražia programa ir kiekvienos lai
dos atstovo trumpu pasisakymu. Teko ir 
man žodį tarti ir padovanoti ne tik 
mokykloje, bet ir miestelyje pirmąjį 
kompiuterį, o kartu ir mano paskirtus 50 - 
30 - 20 amerikietiškų dolerių premijas 
trims geriausiems mokyklos mokiniams. 
Taip pat įteikiau virš 300 australiškų do
lerių Australijos lietuvių auką. Šiuo metu 
jau yra atėję ir mūsų siųsti Šiomieštelio 

našlaičiams drabužiai, žaislai ir kiti daik
tai, kurie pačių mokytojų (o jie čia yra 
tikrai labai sąžiningi) bus įteikti našlai
čiams ir vargšams vaikams. Po visų 
minėjimo iškilmių dar ilgai džiaugiausi ir 
pats prisidėjau prie skambių dzūkų taip 
mėgiamų dainų.

Antanas Laukaitis

J Wadėka
' Dėkoju visiems draugams ir pažįstamiems, lankiusiems mane ligoninėje po 

operacijos.
Dėkoju už puikias gėles, korteles ir laiškus, prisiminimus telefonu.
Malonus bičiulių dėmesys tikrai daug padėjo prie mano sveikimo ir nuotai- 

f I kos po klubo operacijos. Ačiū visiems.
Valentina Barkienė, Concord, NSW
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Pirmieji metai Australijoje
Kuriamės Pietų Kryžiaus žemyne

Pranas Nagys
(Tęsinys iš praeito nr.)

Išdavė cigarečių, tabako davinį, kuris buvo 
dar neišduotas. Davinį atskraidino lėktuvu į 
Stuttgartą, nes sekančią dieną jau turėjome 
vykti į pereinamąją stovyklą. Nuo dabar esa
me jau ne kareiviai, o emigrantai. Atleidimo 
dokumente buvo surašyta, ką davė iš 
kariuomenės išeinant su savim iš aprangos.

Pranas Nagys ir Povilas Stelmokas 
Bremen geležinkelio stotyje.

Tą vakarą kuopoje įvyko išleistuvių va
karienė ir oficialus atsisveikinimas su 
išvykstančiais. Sekantį rytą turime išvykti į 
Butzbach pereinamąją stovyklą, o iš ten - į 
laivą. Aš ir brolis vietoje to, kad dalyvauti 
išleistuvėse, vykome į Schwabish Gmttnd at
sisveikinti su dėde ir dėdiene Saladžiais. 
KubpOs vadui davus sutikimą, sėdome į pir
mąjį traukinį ir pas gimines atsiradome 7 vai. 
vakaro. Sekantį rytą, kad spėtume laiku išvyk
ti į pereinamąją stovyklą, 5 vai. jau reikia 
išvažiuoti. Viską suplanavome pagal tvar
karaštį.

Atvykus .atsisveikinti, dėdienė šeimai ir 
mums paruošė pagerintą vakarienę. Prie 
vakarienės atsisveikinimui atsirado ir na
minės slyvinės butelis. Kalbėjomės ir 
kalbėjomės, nežinojome ar dar iš viso ka
da nors pasimatysime. Manėme, jog tai pa
skutinis atsisveikinimas. Nemigome iki pat 
mūsų išėjimo į stotį. Sakėme sudiev tetai, dė
dei krikštatėviui, pusseserei ir pusbroliams. 
Ten pas juos rūsyje liko mano ir brolio gim
nazijos, technikos mokyklos užrašai, dviratis, 
kurį palikau, kad išsikeistų į maistą, kurio 
anuomet Vokietijoje labai trūko. Dovanų 
jiems nuvežėme cigarečių, tabako, šokolado. 
Pusbrolis Vytautas man buvo dovanojęs 
medžiagą kostiumui. Aš jo pasisiūti, deja, 
neįstengiau ir dabar gražinau atgal. Išsisky
rėme su ašaromis akyse, vieni kitiems linkė
dami laimės gyvenime, o vėliau susitikti lais
voje Lietuvoje.

Tik grįžus į kuopą, tuoj vežė į traukinį. Vėl 
dundame į Butzbachą. Po poros dienų esa
me jau ten, pasiunčia į Bobenhausen. Ten 
kelias dienas laukiame. Bobenhausen parda
viau 10 pakelių cigarečių. Gavau 1000 
markių viename banknote. Niekas negalėjo 
man jo iškeisti, o aš negaliu nusipirkti pa
pildomo maisto. Gerai, kad dar spėjau nulėk
ti į vokiečių banką prieš pat jį uždarant. Ten 
man tą banknotą ir iškeitė. Tai buvo mano 
gyvenime pirmas kartas, kai banke buvau pi
niginiais reikalais.

Paskutinis sustojimas Europoje buvo Die
pholz. Tai daugumos išvykstančiųjų dipukų 
"Mūsų Pastogė" Nr.33 1996,8.19 psl.4 

paskutinis sustojimas. Čia vyko ir paskuti
nis sveikatos patikrinimas. Žiūri, kad. į Aus
traliją neįvažiuotų sergantys džiova, ve
nerinėmis ligomis ar su vokiečių SS ženklais. 
Stovykla didžiulė. Joje visi nekantriai laukia 
kelionės į Angliją, Ameriką, Kanadą, Austra
liją ir kitur.

1943 metų lapkričio 8 d. britų ir Amerikos 
pastangomis pasirašyta sutartis, įkurianti 
Jungtinių Tautų organizaciją, kuri rūpintųsi 
nuo karo nukentėjusiais pabėgėliais. Ta or
ganizacija gavo UNRRA (United Nations 
Relief and Rehabilitation Administration) var
dą. Sutartį Vašingtone pasirašė 44 valstybės. 
Vėliau prisidėjo dar 4.1947 metais birželio 30 
dieną UNRRA savo darbą baigė. Nuo to laiko 
pabėgėliams, benamiams prasidėjo naujas gy
venimo etapas - emigracija arba, negalintiems 
emigruoti dėl sveikatos ar kitų priežasčių, įsi
jungimas į Vokietijos ūkį. Daug lietuvių tu
rėjo pasilikti Vokietijoje. Vieni dėl ligų, kiti 
nukentėję nuo bombardavimų, sunkiai sužeis
ti, be kojų, rankų ar kitaip sužaloti. Taigi 
Vokietijoje liko daug negalėjusių išvykti į ki
tus kraštus, nes jų niekas nepriėmė. Visi rin
kosi darbingus, jaunus.

UNRRA'i baigus savo darbą, įsteigta 
IRO organizacija. Ji rūpinosi visų emi
gruojančių perkeldinimu. Organizacija 
apėmė visas tris tuometinės Vokietijos 
zonas - Amerikos, Anglijos ir Prancūzi
jos. Rusai, Antrojo pasaulinio karo san
tarvininkai, savo imigraciją vykdė sa
vaip, nepriklausomai nuo kitų. Jų pri
kalbinti, norėję grįžti į savo tėvynes, tik
tai maža dalimi ten pakliuvo. Dauguma 
lėtai mirčiai pakliuvo į Sibirą, kiti turėjo 
„užsnūsti“ kelionėje. Daugelio kaulai 
prisiglaudė pakelių miškeliuose. Jie da
vė prieglaudą jų kaulams. Dėl savo 
sąjungininko Stalino ir jo sėbrų darbų 
vakariečiai visai nesirūpino. Tūkstančius 
atidavė į komunistinio rojaus darželį, kad 
tiktai nereikėtų juos maitinti ir, kad galėtų 
patenkinti savo „geriausią“ draugą Staliną.

Kartą, aš ir brolis Juozas, beeidami 
Diepholz stovyklos aikšte, sutikome 
priešais ateinantį buvusį Vietinėje rink
tinėje mūsų būrio būrininką Joną Lasį. 
Paklausiau, kur keliauja? Sako,į Kanadą. 
Ojūs? Sakome - į Australiją. Tiesiajis man 
ir Juozui savo ranką, linkėdamas mums 
sėkmės. Skubiai išsiėmęs iš piniginės 
atlikusią nuo paso nuotrauką, užrašiau: 
„Mielam vadui ir draugui Jonui Lasiui“. 
Taip pat padarė ir mano brolis. Jonas La
sys apsidžiaugė dovana ir mes nu
skubėjome skirtingomis kryptimis.

Vėl traukinys veža mus pro karo 
sugriautų, sudegintų namų griuvėsius, pro 
laukus ir sodybas. Matau Europos 
kontinento dalelę, vaizdus, primenančius 
gimtinę. Darosi vis liūdniau ir grau
džiau. Palieku Europos žemyną, o tolu
mos baugina. Rodos, būdamas ant že
mės, kuri siekiasi su tavo tėvyne, tu dar 
esi lyg ir namuose. Gal rytoj tėvynei 
nušvis laisvė ir tu iš vergijos su antra ar 
trečiu saulės patekėjimu būsi jau namuo
se. O kaip iš to tolimo krašto parkeliausi? 
Ten vykstu įsiskolinęs, gal teks vergau
ti? Nežinia, ar tu būsi ten žmogum laiko
mas, ar tik vergu? Kokios bus darbo sąly
gos, atlyginimas? Darbo jėgos pirklys 
atvažiavęs pasiūlė sąlygas ir štai tave 

išsiveža. Neturime patarėjų, advokatų, nei 
žinome, ką dirbsime. Važiuojame sąlygų 
verčiami. Dar ne vėlu apsispręsti kitaip, 
dar neįsėdome į laivą. Traukinys neša į 
Bremerhaven uostą, kuriame mūsų jau 
laukia paruoštas kelionei į nežinią, į neiš
tirtą šalį laivas. Tenka pasiduoti likimui.

„General Black“ laive
Laivas prisišliejęs, išsitiesęs laukia 

krantinėje keleivių. Minia žmonių pa
mažu, neskubėdami slenka link jo. Gal ir 
jie panašių minčių apgaubti, kaip ir aš? 
Paskutiniai žingsniai iki laivo. Buvusios 
mūsų kuopos vyrai įvedami į kabiną. Tai 
salė su dviejų aukštų lovelėmis. Man te
ko antrasis tos lovelės aukštas. Savo mažą 
lagaminėlį pasidedu po pirmojo aukšto 
lovele. Po ja buvo užtektinai vietos. 
Dairausi aplink, apžiūriu aplinką, žmo
nes. Vieni atsisėdę šnekasi, kiti dar tvar
kosi. Mane traukia dar kartą išeiti ir 
pastovėti ant Europos žemės. Laive 
randuosi pirmą kartą savo gyvenime. Prie 
laivo vaikštinėja daug žmonių. Jie 
nekeliauja. Vaikštinėja ir tokių, kaip aš. 
Stovi grupelėmis, šnekučiuojasi. Atrodo, 
kad tai rimti pašnekesiai - važiuoti ar 
nevažiuoti. Matau,katalikų kunigas kal
basi su vienu vyriškiu. Kalbasi lietu
viškai. Prieinu ir prisistatau kunigui. Jis 
buvo iš netolimos lietuvių stovyklos, 
atkeliavęs palydėti išplaukiančių.

Pasikalbu su kunigu, užsakau atlaikyti 
šv. Mišias už tėvus ir visą šeimą, kurios 
pokarinio likimo dar nežinojau. Daviau 
auką. Likusius kelis šimtus markių 
paprašiau,kad persiųstų Saladžiams.Man 
jos jau nebebuvo reikalingos. Markės be
vertės ir jų kitame krašte niekur neiš
keis!. Atsisveikinu su kunigu ir vėl grįžtu 
į laivą. Beje, jau Australijoje' gavau, iš. 
Saladžių laišką, kuriame dėkojo už pi
nigus, gautus per kunigą.

Laivo motorai jau dirba, tiltas nuimtas. 
Vokietukai vaikai prašo pinigų, suveny
rų. Pas mane dar buvo likę keletas mar
kių ir monetų. Jas visas ir numečiau 
vaikams. Mane laivas priėmė taip, kaip 
stoviu - piniginė tuščia. Nors ne visi bu
vo tokie, buvo ir užsispekuliavusių, turin
čių dolerių. Dabar laivo motorai jau krio
kia. Stoviu įsikibęs į denio atramą ir 
nejučiomis byra ašaros. Verkti nenoriu, 
bet ašarų sulaikyti negaliu. Dabar mane 
atplėšia nuo Europos, nuo Tėvynės. Sudiev, 
Europa, sudiev, Lietuva!

Pakeliui į Australiją ant "General Black" laivo denio 1948 m. (guli Pr. Nagi's).
1948 metai, kovo mėnesio 20-oji diena. 

Amerikos laivas „General Black“ atsiplė
šta nuo Bremerhaveno krantinės. Karo 
metais jis transportavo iš Amerikos į Eu
ropą kariuomenę. Dabar, perdirbtas 
civiliniam transportui, veža mus į Austra
liją. Laivas 16 000 tonų talpos, ilgis apie 
582pėdos,plotis apie71 pėda. 9000 arklių 
jėgos. Karo metu jis veždavęs 3000 
kareivių. Statytas 1944 metais.

Iš Vokietijos, Bremerhaveno uosto, juo

išplaukė 330 latvių, 238 lietuviai, 113es;stų, I 
35 jugoslavai, 33 ukrainiečiai, 4 msiiji, 3 
čekai, 1 rumunas. Laivo įgula - ame
rikiečiai. Laivo kapitonas Alberti. Rodgtjers, 
Capt. I.C., Transport Commander. Daugu
ma, laivui pradėjus judėti, žvelgė anuo ’ 
denio į vis labiau ir labiau tolstantį EEu- 
ropos žemyną. Buvo ir tokių, kurie, voss tik 
įlipus į laivą, susirgo jūros liga. MigWose į 
paskendo Vokietijos krantai. Keleivviai 
susikaupę, susimąstę. Jūra rami. Žuvtėd- I 
ros nardo apie laivą. Plaukiame Anglijos 
link. . J

Kovo 21 dieną, apie 16 vai. laivas ssu- 
stojo netoli Dover'io uosto. Prie laivo : 
priplaukia motorinis laivelis su laiškais ir 
pranešimu, kad kelionė pakeičiama- ūie- Į 
toje to, kad plaukti per Suezo kanalą, 
plauksime per Panamos kanalą. Miūsų 
laivas ir buvo vienintelis, plaukęs teikiu 
maršrutu. Berods, kad Graikijoje tuo me
tu buvo neramu, gal kaip tik todėl miūsų 
kelionės maršrutas buvo pakeistas. Nuo 
Dover'io pradėjome irtis per Atlanto 
vandenyną. Kovo 23 dieną, įplaukusį at
virą jūrą, laivą ėmė labiau supti. Mėgau 
būti laivo gale ir nuo denio žiūrėti į jūrą, 
kuri taip nenuilstamai dirbo. Vienos ban
gos dar tik pradeda formuotis, o kitos, jau 
iškilusios į aukštį, lūžta krisdamos že
myn. Baltuoja putos, atsiranda gili duobė. ' 
Po to vėl viskas iš naujo... Kai kurie kelei
viai jau atiduoda jūrai savo pietus. Ban
gos vis didėja ir jau beveik siekia denį. , 
Vieną dieną visos trys durys į denį buvo 1 
uždarytos, kadangi jį jau ėmė pilti van- • 
duo. Berods,, tai buvo ketvirtoji mūsų : 
kelionės diena. Tuo metu jau daug kelei
vių sirgo. Valgant pietus, beveik visi indai 
nuo stalų buvo nušluoti žemyn. Daug 
lėkščių sudužo. Po to ant mūsų S'a/ą 
dėdavo šlapias staltieses. Jos nuo stalų 
neslydo ir indai ant jų geriau laikėsi, lu- 
vau laimingas, kad manęs jūros iga 
nesuėmė, nes „važiuojantieji į Rjgą“ 
užkrečia ir dar nesergančius. Aš laimin
gai išsilaikiau.

Maistą išduodavo pagal korteles. 
Didžiulė laivo valgykla visų keleivių iš 
karto nesutalpindavo. Jei valgykla pilna, 
tekdavo palaukti. Maistas geras. Niekas 
nesivaržė, kad būti pirmuoju. Žinojo, kad 
savo porciją vis tiek gaus. Velykos ant 
laivo praėjo ramiai, be įprastų pamaldų.' 
Vieni jas prisiminė, kiti ne. Po Velykų 
jūra aprimo, {plaukėm į Karibų jūrą. Nuo 

denio matėme Haiti ir Porto Rico salas. 
Balandžio 4 dieną pasiekėme Panamos 
kanalą. Buvome nustebinti, išvydę tro
pinę gamtą. Palmės, kokoso riešutai ir 
džiunglių vaizdai mus domino, stebino 
prieš tai niekada dar nematytas vaizdas. 
Laivas įplaukė į, taip vadinamą, šliuzą - 
uždarą kanalo vietą. Laivui įplaukus, jo 
gale užsklendžiami vartai. Visą tą patalpą 
prileidžia vandens. Laivas pakyla aukštyn.

(tęsinys sekančiame "M.P." nr.)
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Lietuviai pasaulyje
Rinkiniai keliauja

Po nepriklausomybės atkūrimo. Lie- 
iran grįžta archyvai, bibliotekos, meno 
iltiniai. Daug siuntų keliauja iš šiaurės 
menkos, bet neatsilieka ir Australija. Iki 
tol vertingiausią dovaną suteikė dr. 
Seoovaitė Kazokienė, pergabenusiai dvi 
fc'iules meno kolekcijas (Australijos 
ietuvių dailininkų kūriniai ir šio regio- 
io primityvusis liaudies menas), kurios 

lisponuojamos Radvilų rūmuose Vil
iuje, Teko girdėti, jog didokas knygų ir 
liiimalų siuntas pasiuntė, minint vien tik 
jSydnejų, Bronius Žalys, Jurgis Janavi- 

(iis, Viktoras Šliteris, o 13 dėžių Vilniaus 
miversiteto bibliotekai jau prieš keletą 
Mj dovanojo dr. Vyt. Doniela, dabar 
neitai bibliotekai pasiuntęs 4 dėžes 
mokslinių knygų bei beveik pilnutėlį 
Aidų“ komplektą. Tokio pobūdžio siun
ti. be abejo, yra ir daugiau, tačiau dėl 
antėjų kuklumo apie jas mažai žino
tu. Kada nors bus rimčiau pagalvota ir 
tpe Australijos lietuvių veiklos archy- 
ii| persiuntimą, bet reikia tikėtis, kad 
Sičių nedarys valstybinė Australijos 
rityvų komisija, kuriai kaip tik rūpi, 
iad iš krašto nebūtų išgabenta vertinga 
storinė medžiaga.
Vytauto Didžiojo universitete Kaune yra 

imtas išeivijos tyrimų centras, kuriame 
kaupiasi dideli lobiai, jų tarpe ir kelios 
lituanistiniu atžvilgiu gausios asmeninės 
bibliotekos iš JAV. Pastaruoju metu

Amerikoje nepasisekė
.Respublika“ praneša, kad Čikagoje nese

niai įvykęs teismas pripažino kaltais dėl 
lulomobilių vagysčių Lietuvos piliečius 
tautiečius RimantąZalagaitj (28 m. amžiaus), 
Renatą Federavičių (23 m.), Arūną Kisielių 
(26 m.) ir Marių Vosylių (21 m.). Dabar jie 
laikomi Čikagos Cook County kalėjime, kur 
jį laukia bausmės nuo 2 iki 4 metų. Jie buvo 
samti praėjusių metų spalio 2 d. Kartu su jais 
rimti ir du Lenkijos piliečiai - M. Omacki 
ta M. Grebelski.
Čikagos policija juos apkaltino 27 au

tomobilių vogimu. Pareigūnų duomenimis, 
vogti automobiliai gabenti į Europą. Tuoj po 
gaujos sulaikymo policija savininkams grąži
no visus tuo metu pas nusikaltėlius rastus 
prabangius automobilius.
Ryškiausia asmenybė yra 28 metų Riman

tas Zalagaiūs, pravarde Zalaga, tris kartus 
teistas vagis profesionalas.

Į policijos akiratį Zalaga pateko dar 1984 
metais. Jis priklausė nusikalstamai Kauno 
„kampinių“ gaujai, kuri specializavosi 
vagystėmis iš butų. Ši grupuotė nuolat 
tafliktavosi su „daktarų“ šeima. Lietuvai 
upus nepriklausoma, R. Zalagaitis „per
kvalifikavo“ - ėmė vogti automobilius. Nuo 
to laiko jis daugiausia bendravo su vienu iš 
ijmiausių automobilių vagių - V. Sineckiu, 
.pravarde Turistas, kuris Garliavoje buvo įkū
rę savo gaują ir nepaklusdavo Kauno „dakta- 
tį“ grupuotei, vogdavo net jos nariams pri
klausančius automobilius. Nusikalstamo pa
saulio taisyklių nepaisė ir Zalaga, pavogęs 
net savo sesers mašiną. 1993 metais R. Zala- 
gaitį sulaikė Lenkijos policija ir grąžino į 
Uetuvą, kur už užstatą jis buvo paleistas į 
laisvę.

R. Zalagaičiu ypač susidomėta, 1993 m. 
spalio 7 d. įvykus garsiajam susišaudymui 
Kauno „Vilijos“ kavinėje, kai samdomų žu
dikų buvo sušaudyti penki „daktarų“ šeimai 
artinai asmenys. Dėl susidorojimo vienas iš 

Lietuvon keliauja reprezentatyvios me
no kūrinių kolekcijos. Kaip „Lietuvos 
ryte“ rašo Rita Grumadaitė, Lietuvos 
Vyriausybės adresu siunčiamas didelis 
krovinys iš JAV - užjūrio lietuvių su
kauptų archyvų, meno kūrinių, knygų 
dovana aukštosioms mokykloms, mu
ziejams. Iš Bostono laivu į Klaipėdą bus 
atplukdytos 126 dėžės. Krovinio vežimo 
išlaidos - 8000 litų - sumokėta iš 
Vyriausybės lėšų.

Iki šiol Lietuvos muziejai beveik ne
turėjo Vakaruose vieno žinomiausių, bet 
Lietuvos plačiajai visuomenei mažai 
žinomo išeivijos dailininko Romo Vie
sulo darbų. Jo žmona dailės muziejui 
dovanojo 24 tarpybos ir grafikos pa-, 
veikslus. Šį rudenį perlaidojant prieš ge
rą dešimtmetį Romoje mirusio meni
ninko palaikus, bus surengta pirmoji jo 
kūrybos paroda. Išgarsėjęs moderniosios 
dailės atstovas R. Viesulas buvo verti
namas ir kaip pedagogas; jis profeso
riavo vienoje Italijos dailės akademijų.

Dailininko Vytauto Kašubos 130 
Lietuvai dovanotų darbų kolekcija 
pasipildė beveik 200 kilogramų sve
riančiu metalo plastikos kūriniu. Tai 
dekoratyvinės durys su reljefine skulp
tūra, vaizduojančia trijų figūrų kom
poziciją. Yra manančiųjų, kad šis meno 
kūrinys papuoštų ir naująją prezidentūrą, 
besikuriančią buvusiuose Menininkų

pagrindinių šešėlių krito ir ant R. Zalagaičio. 
„Daktarams“ patiems aiškinantis skerdynių 
organizatorius, Zalagos pėdos Lietuvoje bu
vo ataušusios. Už jo galvą pažadėta 100000 
JAV dolerių.

„Respublikos“žiniomis,nuo„daktarų“kerš- 
to besislapstantis Zalaga kurį laiką gyveno 
Baltarusijoje. Tačiau apie tai sužinojus 
„daktarams“, R. Zalagaičiui teko sprukti į 
Lenkiją. Manoma, jog iš Lenkijos su padirb
tais dokumentais jis ir nuvyko į JAV.

„Respublika“ taip pat praneša, kad Čikago
je buvo sulaikytas ir 27 metų klaipėdietis 
Vilius Rimkus. Birželio 23 d. jis pateko į 
vandens valymo stotį, kuri JAV laikoma 
strateginiu objektu, saugoma Federalinio 
tyrimo biuro (FBI) darbuotojų. Kai V. Rimkų 
pastebėjo apsauga, šis puolė bėgti, įšoko į 
miesto administracijai priklausantį automo
bilį, juo bandė išlaužti vartus, bet buvo 
sulaikytas FBI darbuotojų. Tris dienas prieš

Bendras vaizdas iš Dešimtosios tautinių šokių šventės, kuri vyko 1996 m. liepos 4-7 
dienomis Čikagos "Rosemount Horizon" koliziejuje. Dalyvavo beveik 2000 šokėjų iš 
JAV, Kanados, Argentinos, Brazilijos ir Lietuvos. Šventę stebėjo apie 6000 žiūrovų.

Didelę meno albumų ir autorinių kny
gų biblioteką Dailės akademijai ir M. K. 
Čiurlionio muziejui Druskininkuose 
atidavė plačiai žinomas išeivijos 
dailininkas 89 metų Vytautas Jonynas. Jo 
dukra Giedra Jonynaitė muziejui pa
dovanojo vitražų.

Lietuvos archyvų departamentui bus 
perduoti dabar Druskininkuose gyve
nančio dailininko asmeniniai archyvai: 
tvarkingai išsaugoti užrašai, susiraši
nėjimo medžiaga, prisiminimai. Pa
vyzdžiui, V. Jonynas yra vaizdžiai ap
rašęs, kaip jis apipavidalino Lietuvos 
koplyčią Vatikano bazilikoje ir kaip bu
vo įgyvendintas autoriaus sumanymas.

Lietuvos generalinis konsulas New 
Yorke Užsienio reikalų ministerijai tuo 
pačiu kroviniu atsiuntė 21 dėžę su prieš-

šį incidentą V. Rimkus buvo pastebėtas Čika
gos jachtų klube „Columbia“, kur jis pjaustė 
elektros laidus. Tą kartą V. Rimkus buvo 
sulaikytas ir paleistas.

V. Rimkaus nuo šių metų kovo mėnesio 
ieško ir Lietuvos policija, yra paskelbta 
tarptautinė jo paieška. Lietuvoje jis kaltina
mas valiutinių operacijų pažeidimu, svetimo 
turto pasisavinimu ir iššvaistymu stambiu 
mastu.

V. Rimkus Klaipėdoje buvo įkūręs firmą 
„Rinkija“ ir per pusmetį iš 52 žmonių surin
ko ir negrąžino apie 100 000 JAV dolerių. 
Taip pat įtariama, kad 1994 -1995 metais jis 
panašiu būdu yra pasisavinęs dar 300 000 
litų.

Klaipėdos vyriausias policijos komi
sariatas per Generalinę prokuratūrą kreipėsi 
į JAV teisėtvarkos institucijas, kad V. 
Rimkus būtų išduotas Lietuvai. Šiuo metu 
jis bus laikomas Čikagos Cook County 
kalėjime, kur jam iškelta byla už teroro aktą 
ir automobilio grobimą.

"Resp."/ "M.P." 

medžiaga. New Yorko lietuvių kul
tūrininkas Almus Šalčius, žurnalistė 
Salomėja Narkeliūnaitė, JAV lietuvių 
visuomenės veikėjas Kęstutis Miklas, 
dailininkas Vytautas Ignas perdavė di
deles siuntas knygų.

Šios labdaros atgabenimu rūpinosi 
Vyriausybės informacijos centro vado
vas Vilius Kavaliauskas. Jis tvirtino, kad 
tokių neįprastų pareigų imtasi dėl to, kad 
į Vyriausybę dažnai kreipiasi išeivijoje 
gyvenantys tautiečiai, norintys padova
noti Lietuvai kultūros vertybių, Kita ver
tus, labdarą teikiantieji dar turi papil
domų išlaidų - jiems tenka apmokėti 
kelionės išlaidas. Surinkus didesnį kro
vinį, jam atvežti buvo leista panaudoti 
8000 litų iš Informacijos centai skiria
mų lėšų. R- G. / „M.PNeketina atiduoti

Paryžietė Žiba Klimienė rašo, jog 
Rusija įsitvirtina pastate, kuriame prieš 
karą Prancūzijoje buvo įsikūrusi Lietu
vos pasiuntinybė. Lietuvos pasiunti
nybės pastatas (14, place du gėnėral 
Catroux) Paryžiuje Lietuvai priklauso 
nuo 1925 metų. Jame nuo 1925 m. iki 
1940 m. gyveno ir dirbo Lietuvos atsto
vas Petras Klimas.

Lietuvą okupavus sovietams, Pran
cūzijos valdžia dėl diplomatinių prie
žasčių nesipriešino, kad pastatą perim
tų Sovietų Sąjunga. Keletą dešimtme
čių šis reikalas buvo užmirštas. Po 
nepriklausomybės atkūrimo 1990 me
tais Rusija pradėjo demonstruoti pa
stato priklausomybę. 1994 m. prie įėji
mo buvo prikalta lentelė, nurodanti, kad 
pastate yra įsikūręs Rusijos Federacijos 
Ambasados žemės ūkio skyrius. Tuo 
metu atstovaujantis Lietuvai am
basadorius Osvaldas Balakauskas rašė 
protestus Rusijos ambasadoriui, in
formavo Prancūzijos vyriausybę, de
putatus, senatorius, užsienio diplo
matines tarnybas ir spaudą.

Šiuo metu Lietuvos pasiuntinybės 
pastato grąžinimo klausimas yra vis dar 
neišpręstas ir apie jį vis mažiau kalba
ma. Tarsi nuosavybės patvirtinimui 
naujos varinės lentelės buvo pritvir
tintos š. m. kovo mėnesį. Lentelės rodo, 
jog pastate įsikūrė Rusijos agentūros 
RIA Novosti informacijos centras 
„Centre d'information de 1‘Ambassade 
de la Federation de Russie“.

„M.P.“ inf.
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c UŪETUVA iŠ ARTI ) 
Vėl prezidento lėktuvas 
ir konsultantai...

Iš Lietuvos spaudos puslapių nedingsta „prezidento lėktuvas“ ir su juo susijusi 
Velonskio pavardė. Prieš kelioliką metų M ėjus Velonskis emigravo į Izraelį, o vėliau, 
atrodo, į JAV. Į tą kraštą prieš keletą metų persikėlė ir jo brolis Simonas Velonskis, 
iš ten su Lietuva palaikęs ryšius ir prezidento rinkimų metu New Yorke sukūręs komitetą' 
Algirdo Brazausko kandidatūrai remti. Lietuvos spaudą itin sudomino jinansiniai 
lėktuvų aspektai. Sutrumpintai perspaudiname „Lietuvos ryte“ spausdintą vėliausią 
aviacijos reporterio Edmundo Ganusausko rašinį. Red.

„Lietuvos rytui“ pavyko gauti naujų 
duomenų apie „Lietuvos avialinijų“ 
(LAL) vadovų ir šios aviakompanijos 
konsultantų iš JAV Bill Walker bei Tom 
Currie ryšius. Dokumentai rodo, kaip bu
vo švaistomi valstybės pinigai.

Plačiai nuskambėjusio LAL vadovų ir 
konsultantų iš JAV sandėrio šaknys sie
kia 1993 - iųjų vasarą, kai, minint S. Da
riaus ir S. Girėno skrydžio 60 - mėtį, 
verslininkas aviatorius Bill Walker 
reaktyviniu lėktuvu „Gulfstream G - IV“, 
laikinai pavadintu „Lituanika - 3“, 
atskraidino į Kauną Prezidento A. 
Brazausko bičiulio JAV verslininko Simo 
Velonskio sūnų Edviną. Skridimas buvo 
kone prilygintas didvyrių žygiui, pilotai 
paties valstybės vadovo išbučiuoti ir 
apdovanoti ordinais.

Pirmoji didelė suma, 1993 - iųjų rudenį 
„Lietuvos avialinijų“ avansu pervesta į 
Bill Walker sąskaitą, buvo 150 tūks
tančių JAV dolerių už pastarojo pa- 
sižadėjirrią iki kitų metų vasario 1 dienos 
pateikti aviakompanijos verslo planą. Dėl 
šios sumos ir paskesnių mokėjimų už 
konsultavimą buvo sutarta dar 1993 metų

Su Krakių našlaičiais
Antanas Laukaitis

Jau praeitą kartą rašiau apie Lietuvoje, 
ir mums, gerai žinomą Krakių kleboną 
kun. Romualdą Ramašauską, kaip jis ne
toli Utenos, gražiame Ilčiukų kaime, įsi
gijo buvusią pionierių vasaros stovyklą. 
Tada tik rašiau, o dabar kebas dienas ten 
su vaikais pastovyklavau. Lietuvos Resp. 
garbės konsulas Sydnėjuje V. Šliteris, 
australų parlamentaras 0‘Brien ir aš ku
nigo R. Ramašausko buvome pakviesti ir 
nuvežti į šią stovyklą. Apžiūrėję stovyklą, 
pavakarieniavę ir pasidaliję įspūdžiais, 
Viktoras Šliteris su australų parlamentaru 
grįžo atgal į Vilnių, o aš dar keletui dienų 
pasilikau stovykloje. Čia tuo metu buvo 
apie70 vaikų.Daugumaiš Krakių našlai
čių namų, kita dalis - iš Utenos vaikų 
namų. Stovykla vadinasi šv. Marijos vai
kų vasaros poilsio stovykla. Vieta labai 
graži ir ideab geram poilsiui - čia pat teka 
Šventosios upė, aplink nuostabūs pu
šynai. Stovykla turi gražius gyvenamus 
namukus, kuriuose gyvena po 10 ar ma
žiau vaikų. Didžiulė valgykla ir salė, va
dovų pastatas, dar keletas šiuo metu dar 
pilnai nesutvarkytų pastatų. Man sto
vykla priminė mūsų skautų stovyklas. 
Tik čia gal viskas daug gražiau ir pato
giau - geros krepšinio, tinklinio ir futbolo, 
o taip pat čia labai popuharaus kvadrato, 
aikštelės. Stovykloje savanoriškai dirba 
mokyklose atostogas turintys mokytojai 
ir du trečio kurso klierikai - Šarūnas 
Petrauskas irTomas Budrys. Mokytojams 
"Mūsų Pastogė" Nr.33 1996.8.19 psl.6

rugsėjį, kai „Lietuvos avialinijų“ vadovas 
Stasys Dailydka ir susisiekimo ministras 
Jonas Biržiškis Amerikoje viešėjo pas 
minėtąjį verslininką Simą Velonskį.

Specialistai užjūrio konsultantų trak
tatą vadino pradedančio studento kursi
niu darbu, kuriame pridėta nerealių, iš 
piršto laužtų skaičių bei nieko bendra su 
„Lietuvos avialinijomis“ neturinčių len
telių ir grafikų, dėl įspūdžio parankiotų iš 
įvairių aviacijos žinynų.

Konsultantai neapsiribojo 150 tūkst. 
JAV dolerių, kuriuos gavo už vadinamąjį 
verslo planą. Dar 289 tūkst. JAV dolerių 
1994 metais „Lietuvos avialinijų“ vado
vai jiems atseikėjo už tariamą šio plano 
įgyvendinimą.

Bill Walker pateikė aviakompanijai ir 
atskirą su LAL susijusių išlaidų sąskaitą 
už bagažo nešikų paslaugas, telefoną, bu
to nuomą (po 450 JAV dolerių per mėne
sį) Vilniuje, keliones, maistą. Iš viso per 
pirmąjį bičiulystės su S. Dailydka pus
metį panašių išlaidų susikaupė 20 tūkst. 
JAV dolerių.

„1994 metais mes dalyvavome vyk
dant nemažai jūsų vadovaujamų pro

Rūteniui Kavabauskui, Gaivai Valeckaitei, 
Giedriui Jotkai, Giedriui Budreikai, Linui 
Vilčinskui, Dabai Mažeikaitei ir dailės 
vadovei Vidai Burbubenei vadovauja 
Vilma Domkutė. Visi vaikai suskirstyti į 
5 būrius: pėstininkus, smaližius, pingvi
nus, miegabus ir vaiduoklius. Vaikai pa
tys tvarkosi, plaunasi, keturis kartus per 
dieną valgo. Nei vienas nesiskundė mais
tu, o vakarais vyksta ar tai šokiai, ar kas 
nors kita. Prižiūrimi eina prie upės, o vie
ną dieną netgi buvo žygis į už 4 kilo
metrų esantį ežerą. Mažiausieji prie ežero 
buvo nuvežti, o didieji mišku patys 
pėščiomis nuėjo. Nuo pirmosios dienos 
vaikams buvau pristatytas, kaip dėdė 
žurnalistas iš kengūrų krašto. Taip 
pristatytas tapau pats geriausias jų drau
gas. O ir šiaip našlaičiai visada glaudžiasi 
arčiau ko nors vyresnio, matyt, norėdami, 
kad pastarieji jiems atstotų tėvų ar mo
tiną. Kur tik ėjau, paskui mane įsikibę 
visada sekė koks desėtkas berniukų ir 
mergaičių. Kartu valgėme, kartu būda- 
vom jų kambariuose. Vaikai papasakojo 
apie savo gyvenimą, kaip girti tėvai ar 
mamos juos mušdavo ir rodė ant kojų 
taip ir likusias mušimo žymes. Vienos 
mergaitės tėvas yra žmogžudys, mama 
jauna mirė, o ji pati tokia graži, tokia mei
li, visą laiką man ir laikėsi rankos įsitvė
rusi. Matėsi, kaip labai ji pasiilgusi tėvo, 
kurio dabar jau seniai nematė. Pasakojo 
vaikai k daug kitų labai būtinų ir žiaurių 
istorijų, atsitikusių jų pačių šeimose - 

jektų, - T. Currie rašė S. Dalydkai. - 
Daugelyje sričių buvo pasiekta nemaža 
laimėjimų. (1994 metus „Lietuvos 
avialinijos“ baigė su 6,5 mln. litų nuos
toliu. - E.G.).

Tarp savo nuopelnų konsultantai nu
rodo „specialų susitikimą ir pietus minis
trui J. Biržiškiui ir generaliniam direkto
riui S. Dailydkai Bombardier aviacijos 
gamykloje“.

Išaiškinęs, kad 1994 - ieji „suteikė 
„Lietuvos avialinijoms“ gerą pradžią“, 
konsultantas T. Currie priminė, jog jo 
paslaugos aviakompanijai reikalingos ir 
ateityje, nes „dar nemažai reikia nu
veikti“. 1995 metų sausio 3 dieną buvo 
sudaryta nauja 117 tūkst. JAV dolerių 
sutartis artimiausiam pusmečiui.

S. Dailydka ir T. Currie sutarė, kad sausio, 
vasario ir kovo mėnesiais pastarasis gaus 
po 26 tūkst. JAV dolerių, o balandį, gegužę 
ir birželį - po 13 tūkst. JAV dolerių, nes 
„tikslų ir uždavinių įgyvendinimui 
konsultantas skirs pusę savo laiko, paly
ginti su sausio, vasario ir ko vo mėnesiais“.

Dar vieną „juridinę konsultacinę su
tartį“ aviakompanijos vadovas 1995 me
tų gegužės 31 dieną sudarė su Kanadoje 
gyvenančiu T. Currie verslo bendrininku 
Donald H. Bunker. Per trejetą pirmųjų šio 
sandėrio galiojimo mėnesių konsultantui 
buvo pervesta beveik 46 tūkst. JAV do
lerių.

Simo Velonskio aplinkos žmonės 
dalyvavo visose su „Lietuvos avialinijų“ 
lėktuvų pirkimu bei pardavimu susi
jusiose operacijose.

Bill Walker Amerikoje pardavinėjo se
nus LAL lėktuvus An - 2, pirko moko
mąsias „Cessnas“, siūlė Lietuvos avia
kompanijai už 10 mln. JAV dolerių pirkti 
„Boeing“ su variklių duslintuvais, nors šis 
variantas aviacijos pasaulyje seniai 

Krakių našlaičiai vasaros stovykloje dainuoja pasirodymo metu.

vienas tėvas bandė kirviu mamą užmušti, 
kitas peibu mamą perdūrė. Atrodo pats 
visko jau esu girdėjęs ir daug išgyvenęs, 
tačiau beklausydamas šitų istorijų kone 
neapsiverkiau ir daugiau jau jų ne
klausinėjau.

Našlaičių stovykloje mačiau daug la
bai gražių vaikų. Kunigą Romualdą jie 
visi tiesiog dievina, sako, kad Krakių 
našlaičių namuose ir šioje pirmoje jų 
vasaros stovykloje kunigo dėka jie gy
vena pačias gražiausias savo gyvenimo 
dienas.

Pravedžiau mažesniems vaikams krep
šinio treniruotę. Vieną popietę, surinkęs 
mažuosius ir vyresniuosius, paprašiau, 
kad padainuotų. Ir kaip buvau nustebęs, 
kad pačios mažiausios mergaitės ir 
berniukai moka tiek daug gražių vaikiš

pripažintas visiška nesėkme.
Dėl šio pirkinio Bill WalkerS. Dailydkai I 

rašė: „Aš prašau „Lietuvos avialinijų“ ’ 
padaryti mažiausiai 100 000 USD 
grąžinamą avansinį mokėjimą į .Lietuvos i 
avialinijų“ Escrow sąskaitą tam, kadbūtų 
galima užšaldyti lėktuvą ir pratęsti dery
bas su savininku gilesniame lygyje“.

Aviakompanijos vadovai klusniai 
pervedė nurodytu adresu įspūdingą su
mą, tačiau tuo metu LAL pilotai bei 
inžinieriai išsisaiškino, kokia atgyvena ; 
siūloma, ir sandėris neįvyko.

Bill Walker tarpininkavo ir .Lietuvos 
avialinijoms“ perkant prezidentui A. 
Brazauskui praeities lėktuvą .Jetstar“. 
Už jį į B. Walker sąskaitą buvo pervesta 
2 289 000 JAV dolerių.

Beje, kai LAL vadovai biudžetinius, tai
gi Lietuvos žmonių, pingus atidavė B. 
Walker, jis dar nebuvo .Jetstar“ savinin
kas - lėktuvą už nežinomą sumą nusi
pirko, sulaukęs įplaukų iš Vilniaus. 
Amerikos rinkoje tuo metu skelbta Jet
star - 731“ NS 5161. dabar priklausančio 
.Lietuvos avialinijoms“, kaina nedaug 
viršijo 1,5 mln. JAV dolerių.

Valstybės kontrolės pareigūnai nustatė, 
kad per pusantrų šio lėktuvo naudojimo 
metų aviakompanija patyrė beveik 2 mln. 
Lt. nuostolio. Iki šiol nuostolių suma 
gerokai padidėjo: vien keturių pilotų iš
vyka į JAV atnaujinti pilotavimo įgū
džių atsiėjo dešimtis tūkstančių dolerių. 
Šiuo metu Amerikoje yra ir pats Jetstar“. 
Ten atliekama metinė lėktuvo techninė 
apžiūra, specialistų nuomone, kainuosian
ti apie 100 tūkstančių JAV dolerių.

Prieš porą metų, kai milijonai už Jet
star“ jau buvo B. Walker sąskaitoje, jis 
parašė .Lietuvos avialinijų“ vadovui 
Stasiui Dailydkai: „Ačiū Jums už suteiktą 
galimybę dirbti .Lietuvos avialinijms".

kų dainų, man dar niekada negirdėtų. 
Dainavo jie nesustodami keletą valan
dų. O vyresnieji padainavo ir Krakių 
himną. Pirmasis himno posmas man taip 
patiko, kad parašysiu ir jums: „Kas mums 
Vilnius, kas mums Kaunas, tegyvuoja 
Krakės šaunios. Jei kauniečiai nesupyks, 
Krakės Lietuvos širdis!“

Virtuvėje puikiai duba senoji močiutė, 
jos dukra, šios dukros.dukra ir tos dukros 
maža dukrelė. Nors paskutinioji gal tiks
liau tik atostogauja ir pas mamą atbėga tik 
pasmaližiauti. Transporto vadovė 25 metų 
našlaitė Audronė Malinkevičiūtė. Ji 
Lietuvos rankų laužimo čempionė ir 
neseniai buvo statistė filme apie 
gladiatorius. Iš veido Audronė graži, bet 
susipykti su ja tikrai nenorėčiau.

Tęsinys sekančiame "M.P." nr.
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Atsisveikinimas su
Raiiuiiudu Baltramijūmi

A. j* A. Ona Kavaliauskienė
Ona Misiūnaitė - Kavaliauskienė gimė 

.805 m. lapkričio 6 d. Repšenų kaime, 
rupių valsčiuje, Ukmergės apskrityje. 
Mažoji Onutė laimingai augo dviejų 
tsučių ir brolio draugystėje, kol tą vai- 
lilką laimę ir džiaugsmą nutraukė neti
lai motinos mirtis. Vėliau Onutė augo 
nelio ir vyresnės sesutės globoje.
1918 metais Lietuvai atgavus ne- 

ridausomybę. labai trūko mokytojų, 
ii kaip tik todėl Ona, tėvo paskatinta,ir 
nurinko mokytojos profesiją. Pradžioje 
ūbo kaimo mokyklose, vėliau - mieste.

1934 metais Kaune Onutė ištekėjo už 
pdagogo ir muziko Kazimiero Ka- 
aliausko, kuris tuo metu mokytojavo 
[aipėdos krašte Pagėgių gimnazijoje. 
Ja jaunoji šeima ir pradėjo savo vedy- 
aį gyvenimą. Po metų susilaukė duk- 
dės Rūtos.
Vokiečiams užėmus Klaipėdos kraštų, 
Kavaliauskų šeima persikėlė gyventi į 
Marijampolę. Čia gyveno iki 1944 metų, 
nepajutę artėjančios rasų kariuome- 
a pavojų, pasitraukė į Vokietiją. 
Vokietijoje gyveno Uchtės pabėgėlių 
ovykloje. K. Kavaliauskas dirigavo 
idles lietuvių chorui.
[Australiją Kavaliauskai atvyko 1949 

aitais. Pradžioje gyveno Beechworthe, 
lėliau - Bonegillos emigrantų stovyk- 
tje. Čia vyrai susiradus darbą admi- 
Btracijoje, įsidarbino ir Ona. Bonegillo- 
: Kavaliauskai išgyveno apie porą metų. 
Mra tuo metu mokėsi Beechwortho 
tulikų mokykloje.

1952 metais Kavaliauskai persikėlė 
jwnli į Sydnėjų, Padstow priemiestį. 
Apsigyvenus Sydnėjuje ir vyrui įsitrau- 
as į visuomeninę veiklą, vėliau pradėjus 
'chorvedžio darbą, Onai liko visi namų 
nežiūrūs ir šeimos rūpesčiai. Ji tuo 
Kukunde. didžiavosi savo vyro veikla ir 
ainis. Labiausiai ją džiugino jos pači os 
asodmtos ir gražiai žydinčios gėlės jų 
Minelyje, nokstančios slyvos. Kas 
Sidnėjuje yra neragavęs skaniųjų Ka
niauskų slyvų!
Dukrai Rūtai baigus Sydnėjaus uni

versitete mediciną, tėvų džiaugsmas bu
vo didelis. Deja, tą džiaugsmą greitai 
nutraukė netikėta Kazimiero Kavaliaus
ko mirtis. Po jo mirties nuliūdo ir 
Kavaliauskų namai; nesimatė nuolati
nių svečių, besilinksminančio jaunimo.

Po kiek laiko pardavusi namą Padstow. 
persikėlė gyventi į Strathfield. Gyveno 
Ona drauge su dukra. Ramų senatvės 
gyvenimą 1993 metais sukrėtė staigi 
dukros mirtis. Senute motina liko viena. 
Be giminių, be globos, kuri tuo metu jai 
jau buvo labai reikalinga. Pagalbon atėjo 
buvusi dukros draugė Nijolė Vaičiur- 
gytė.

Paskutinius kelis metus velionė pra
leido slaugos namuose. 1996 m. liepos 27 
dieną nustojo plakusi ir Onos Ka
valiauskienės pavargusi širdis.

Palaidota velionė Rookwood kapinėse 
šalia savo vyro ir dukros. Šv. mišias au
kojo ir į kapines palydėjo kunigas Po
vilas Martūzas.

Vieniša likusi velionė visą laiką iki 
mirties buvo globojama gerosios Nijolės 
Vaičiurgytės. Nijolė rūpinosi ne tik 
laidotuvėmis, bet ir šermenimis, kurios 
vyko Lietuvių namuose.

Ilsėkis Viešpaties ramybėje, mieloji 
kaimyne.

Elena Hadaiiskiciič

Vasarų, tvankiais savaitgaliais, kai 
įgrisdavo perkaitę miesto mūrai, va
žiuodavom pas Raimundą į Thirroulį. Jis 
priimdavo svečius kaip mieliausius 
giminaičius, vaišindavo ir paskui vesdavo 
į pajūrį atsigaivinti bangose O grįžus 
būdavo pietūs - birbiziukai su spirgais ir 
kiti paties šeimininko paruošti skanu
mynai. Po to susėsdavom šešėlingame 
sode ilsėtis. Čia pat ošė vandenynas, 
vakaruose dunksojo kalnų siena, oras 
būdavo vėsus ir skaidrus.

Tas viskas dabar jau toli praeityje. 
Nebesugrįžtamai. Raimundas mirė 
rugpjūčio 3 dieną, ši staigi ir ankstyva 
mirtis visus mus giliai sukrėtė; praeis 
kuris laikas, kol apsiprasime su mintimi, 
kad Raimundo jau nebėra.

Raimundas Baltramijūnas (Ray Bal
tram) gimė Kaune, 1940 m. Lietuvą pali
ko pačioj ankstyviausioj savo vaikystėje. 
Kartu su tėvais avykęs į Australiją, gy
veno Sydnėjuje, vėliau - Thinouly, prie 
Wollongongo. Baigęs vidurinius moks
lus, studijavo inžineriją NSW universi
tete, nuo 1973 m. buvo Australian So
ciety of Accountants nariu.

1969 - 1988 m. užėmė administraci
nius postus AMOCO Australian Ltd. 
Nick Scali & Co P/L ir BBL Mullens Ltd. 
firmose. 1970 - 1975 m. buvo .Mūsų 
Pastogės” iždininku 1988 metais išėjo 
pensijon ir gyveno savo namuose Padd- 
ingtone. Poilsiauti važiuodavo į savo

pamėgtąjį Thirroulį.
Raimundas buvo tylus, rezervuoto bū

do, lojalus ir nuoširdus artimiesiems ir 
geriems draugams; tarnyboje ir priva
čiame gyvenime buvo drausmingas ir 
metodiškas. Mylėjo muziką, ypatingai 
džazą, lankydavo koncertus. Mėgo 
stalioriauti ir apskritai dirbti su medžiu.

1986 metais Raimundas susipažino su 
Leeka Kraucevičiūte - Grazdeff. Jie tapo 
draugais, partneriais. Platus artimųjų, 
draugų ir pažjstamų ratas pažinojo juos, 
kaip visų gerbiamą ir kviečiamą porą.

Atsisveikiname su Tavam, Raimundai, 
didžiai liūdintys, kad taip anksti Tavęs 
netekome. «I. «I.

Tuskulėnų dvare - šiurpūs radiniai
Vilniaus teritorijoje esąs Tuskulėnų dvaras pagarsėjo kaip vieta, kur kadaise NKVD 

užkasdavo kai kurias savo aukas. Vilniaus savivaldybė planuoja rnemorialądėl kurio 
jau pateikti 9 projektai. Apie radinius pačiame dvare "Lietuvos ryte" rašo Birutė 
Vyšniauskaitė. Red.

Telefonu gauta žinia, kad Kanadoje mirė žinomas poetas Henrikas 
Nagys. Plačiau apie jį - vėliau.

Pagerbdama 
iškeliavusią į amžinybę

A. f A. Oną Kavaliauskienę,
vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" aukoju 20 dolerių.

Kotrvna Scitnickicnč

Sydnėjaus skautų Židinio ilgamečiu! nariui
A. t A. Juozui Paltanavičiui

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame žmonai, mūsų mielai 
židinietei Marytei ir drauge liūdime.

Sydnėjaus skautų Židinys

Ilgamečiai "Dainos" choro choristui
A. f A. Juozui Paltanavičiui 

mirus, žmonai Marytei ir šeimai reiškiame užuojautą 
ir drauge liūdime.

"Dainos" choro dirigentai ir choristai

Vilniuje Tuskulėnų dvaro teritorijoje 
baigėsi tris vasaras trukę kasinėjimai ir 
tyrimai Jie prasidėjo 1994 m. liepos 
pradžioje. „Tuskulėnuose per tris vasaras 
dirbome vienuolika menesių be pertrau
kos. Tačiau šios vasaros darbas jokių 
rezultatų nedavė: neradome dar ieškomų 
60 nužudytų palaikų”, - sakė Pilių tyri
mų centro archeologe Bona Vaškevi- 
čiūtė.

Tyrimų komisija pagal turimus duo
menis spėja, kad dvaro teritorijoje darga
ičių būti užkasti 260 žmonių palaikai: 
manoma, jog 60 buvo nužudyta Vilniaus 
KGB pastate, o 200 partizanų palaikų 
atvežta iš miško. Kodėl jų nerasta dvaro 
teritorijoje ir kur jie galėtų būti užkasti, 
kol kas nežinoma.

1994 - 1995 m. Tuskulėnuose rasti 706 
žmonių palaikai. „Dalis jų specialia 
aparatūra jau identifikuota. Tarp iden
tifikuotų asmenų - kunigas P. Gustaitis, 
Plungės burmistras E. Misevičius, vienas 
iš rezistencijos vadų V. Bacevičius, 
garsiosios Marijampolės gimnazistų by
los narių palaikai, daug diskusijų sukėlę 
vyskupo V. Borisevičiaus palaikai“, - 
pasakojo tyrimų komisijos nary?, vals
tybinės teisės medicinos tarnybos ge
neralinis direktorius Antanas Garmus. 
Pasak jo, dar yra gauta keliolikos 
nužudytųjų giminių prašymai identi
fikuoti palaikus.

Iš JAV laišką yra atsiuntus rezistenci
jos generolo J. Noreikos - Vėtros dukra.

Nužudytųjų sąrašuose yra nemažai 
Vokietijos armijos karių ir karininkų 
pavardžių (tarp jų vienas generolas), lat
vių bei lenkų.

Anot tyrimų metu dirbusio ir iden
tifikavusio vyskupo V. Borisevičiaus 
palaikus archeologo Vytauto Urba
navičiaus,kasinėjimų metu nustatyta, kad 
1944 m. rasti palaikai buvo užkasti 
akmenimis grįstame garaže 1947 m.

Pasak A Garmaus, beveik visų nu
žudytųjų kaukolėse aptikta šautinių žaiz
dų (vadinasi, žmonės buvo šaudomi), 
daugelis nukentėjusiųjų yra vyrai, nors 
rasti ir keli moterų palaikai. Archeologė I. 
Vaškevičiūtė pasakojo, kad jokių išskir
tinių daiktų, pagal kuriuos būtų galima 
įvardyti asmenį, neaptikta. Tačiau atkas
ta daug įvairiausių batų, drabužių lieka
nų. medinių ir metalinių šaukštų, me- 
dalikėlių (tai rodo, kad daugelis nužudy
tųjų - tikintys), trys auksiniai vestuviniai 
žiedai, o šalia vienos moters lavono ras
tas dar neišsigaravęs kvepalų buteliukas.

Kokiame muziejuje visi šie daiktai bus 
eksponuojami, kol kas nenutarta. Beje, 
sakė I. Vaškevičiūtė, Tuskulėnai - tikras 
kapinynas. Pradėjus kasti viršutinį dvaro 
parko dirvožemio sluoksnį, geltoname 
takelių smėlyje rasta žmonių kaulų ir 
kaukolių. Matyt, anot archeologės. 1978 
m., kuomet buvo tvarkomas parkas, smė
lis takeliams buvo vežamas iš kažkokių 
sostinės kapinių.
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Vajus Lietuvos našlaičiams
Primename, kad Tautodailės ratelis rugsėjo 15 d. ruošia vajų Lietuvių klube, 

Bankstowne. Labai laukiame šiltų žieminių rūbų: kojinių, pirštinių, kepurių, šiltų 
apatinių marškinių, pižamų, megztinių ir kitokių vaikams tinkamų drabužių. Pra
šome mažų dovanėlių: spalvotų pieštukų su knygutėmis, tušinukų, žaislų ir visko, 
kas tinka mažiesiems.

Rugsėjo 15 d. ruošiame mugę - bazarą, kur bus pardavinėjami rankdarbiai ir kiti 
mažmožiai, tinkami Kalėdų dovanoms. Visos mugės pajamos bus skiriamos siun
tinių persiuntimo išlaidų padengimui. Mugės svečiams palinksminti: šeštadienio 
mokyklos vaikai paraduos savo mamyčių siūtais rankdarbėliais (pyjama parade).

Maloniai primename, jei kas prie vajaus negali prisidėti daiktais, gali aukoti ir 
pinigais. Ratelis atidarė sąskaitą "Talkoje". Tikime, kad siuntiniai pasieks našlai
čius dar prieš Kalėdas. Dėl daiktų pristatymo datų - sekite skelbimus.

Ratelio vardu M. Reisgienė

Hobarto lietuviams
Hobarto apylinkėje Tautos šventę švęsime sekmadienį, rugsėjo 8 d., 4 valandą 

popiet ponų Šikšnių namuose: 43 Easton Av., West Moonah.
Visus lietuvius, gyvenančius ar besilankančius Tasmanijoje, širdingai prašome 

apsilankyti.
Minėjimo programoje p. Algis Taškūnas skaitys įdomią paskaitą. Po minėjimo 

programos mūsų darbščiosios ponios Loreta Eskirtienė ir Rožė Vaičiulevičiūtė 
pavaišins lietuviškais cepelinais ir kava su arbata. Stipresnių gėrimų bus galima 
nusipirkti.

ALB Hobarto apylinkės valdyba

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ
Uį NAMUOSE

16 - 18 East Terrace, BANKSTOWN, 
Tel, 9708 1414, faksas (02) 9790 3233.

Apsilankę Tautodailės ratelio 
MUGĖJE

rugsėjo 15 d. ištieskite pagalbos 
ranką Lietuvos našlaičiams*

Klubo valgykla veikia
Ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais 

nuo 6 iki 9 vai. popiet.
Sekmadieniais nuo 1 iki 8 vai. popiet.

Kviečiame visus ir iš visur į
"Gintaro" tautinių šokių ansamblio

40 metų veiklos balių.
penktadienį, rugsėjo 6 d., 7.30 vai. vakaro North Melbourne Town Hall 

(prie Lietuvių namų). Gros "Liquid Amber" (buvęs "Dabar”) orkestras. 
Patieksime skanią vakarienę, o gėrimus atsineškite. Atvykite pasipuošę 
vakarine apranga.

Pasidžiaukime kartu - mes šokame be pertraukos jau 40 metų!
Kaina studentams ir pensininkams - 20 dolerių, suaugusiems - 25 

doleriai. Vietas užsisakykite iki rugpjūčio 29 d. (August) pas Danguolę 
Jokubaitienę tel. 9398 4607.

Ateikite ir pavieniui - nenuobodžiausite, arba pasikvieskite draugus 
(stalai 10/12 žmonių). Laukiame Jūsų!

"Gintaro" tėvų komitetas

Padėka
Nuoširdžiai dėkojame draugams ir bičiuliams, paly- 

dėjušiems brolį Arvydą į paskutinę jo poilsio vietą.
Didelis ačiū kunigui P. Martūzui, atnašavusiam šv. Mi

šias ir apeigas kapinėse. Taip pat dėkojame visiems už gė
les bei išreikštą užuojautą žodžiu ir raštu.

Sesuo Meilutė Jokautienė 
ir šeima

Padėka
Nuoširdžiai dėkojame Marytei Paltanavičienei, "Dainos" 

chorui dovanojusiai 200 dolerių, prisimenant a.a. Juozą 
Paltanavičių.

_______________"Dailios" choro valdyba
. yOHI>4f

\ Aukos Australijos lietuvių fondui
8 1 A.a. Aleksandrai Bieliauskienei mirus, vietoje gėlių Aus-

S tralijos lietuvių fondui aukojo:
'■% po 10 dolerių - V. ir G. Ališauskai (1375), V. Bladzevičiai

(180), Aug. Ramanauskienė (270), J. ir V. Žitkevičiai (135).
Nuoširdžiai dėkojame už aukas. „ ....

V. Ahsauskas
|| AL fondo iždininkas

LIETUVIU LAIDOJIMO BIURAS

f Funerals of Distinction f
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N.S.W. 
Tel. 724 5408. Veikia 24 valandas per parą.
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Sydnėjaus skautams židiniečiams
Pranešame visiems Židinio nariams, kad dalyvaujamieji Židinio 40-mečio sukaktuvių 

subuvime - pietuose, įvyksiančiuose rugpjūčio 24 d., 2 vai. po pietų, Lietuvių klube, 
Bankstowne, iki rugpjūčio 15 d. praneša apie savo artimųjų dalyvavimą, kadangi reikalinga 
žinoti dalyvių skaičių dėl pietų užsakymo. Pietų kaina asmeniui - 15 dol.

Skambinti sesei Margaritai tel. 9708 2634 arba sesei Irenai tel. 9727 9191.
Iki malonaus susitikimo 40-metyje. Židinys

Aukos tremtinių namams
A.a. Aleksandrai Bieliauskienei mirus, vietoje gėlių Tremtinių namams aukojo: 

po 50 dol. - L. ir O. Prašmutai, A. Ališauskas, Z. Prašmutaitė; 30 dol. - S. ir V. 
Baltuškai; po 20 dol. - J. ir O. Bartiškai, V. ir R. Pumpučiai, V. Jablonskienė, F. ir 
M. Sodaičiai, S. ir M. Tamašauskai, M. Prašmutienė, V. ir G. Ališauskai, M. ir J. 
Venckai, H. Pietas, G. ir B. Končiūnai, Bražienė, P. ir S. Švambariai; po 10 dol. - S. 
Liesis, J. ir V. Žitkevičiai, P. Dargis, J. Simutienė, B. Prašmutaitė, E. ir E. Morgan 
- Marganavičiai, M. Miliauskienė, K. ir D. Lynikai, T. Jurg'elaitienė, J. ir S. 
Meiliūnai; 8dol. - P. Lazutka; 5 dol. - J. Kairys: 2 dol. - V. ir D. Simankevičiai.

Iš viso 535 dol.

Sydnėjaus lietuviams
Norintieji kandidatuoti į Lietuvių klubo valdybos direktorius, registruojasi nuo 

rugpjūčio 16 d. iki rugsėjo 18 d. Registracijos formą galima gauti klubo raštinėje.
Lietuvių klubo pirmininkas

renkite 
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ IOADĄ. 
nes jo tikslas yra: skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę kultūrą, mokslų, 
švietimą, meną ir kitas lietuvių kultūrines apraiškas.
Fondąstiprinsime ir jį ugdysime, jei įvairiomis progomis jam aukosime, stosime 
jo nariais ir nepamiršime jo surašydami testamentus. Testamentuose reikia 
įrašyti tiksliai angliškąjį Fondo pavadinimą ir adresą:

AUSTRALIAN LITHUANIAN FOUNDATION INC.
44 - 50 Errol Street, North Melbourne, Vic. 3051 
Visą korespondenciją ir aukas prašome siųsti adresu:

P.O. Box 11, North Melbourne, Vic. 3051
Australijos Lietuvių Fondo Valdyba

"Mūsų Pastogės" redaktoriui Broniui Žaliui išvykus atostogauti, praeitą ir šį laikraščio 
numerį redaguoja Dalia Donielienė.

Mūsų Pastogė
...™. AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

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

Už skelbimų turini redakcija neatsako.
Prenumerata metams $ 45 U žsienyje paprastu paštu $ 60 N. Zelandijoje oro paštu $ 75

Užsienyje oro paštu $ 100
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