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Lietuvos įvykių kronika
: J,

^Santykių su Rusija klausimu
Lietuvos įvykių kroniką visada 
žiliausiai pradedame valstybės eg- 
stencijai strategiškai svarbiais kiau
rais. Bene opiausias klausimas yra 
ietuvos santykiai su Rusija. Gana sva- 
į minčių tuo klausimu neseniai pa- 
ikė prof. Vytautas Landsbergis. 
Igpjūčio 30-31 dienomis Švedijoje 
teisiame anglų, švedų ir Baltijos 
tlstybių konservatorių partijų su- 
iikime prie apskrito stalo tema 
Slogumo politika“ Tėvynės sąjungos 
iimininko padarytas pranešimas buvo 
spausdintas rugsėjo 3 d. „Lietuvos 
r.
Jame buvo teigiama, kad Baltijos 
llstybės, o ypač Lietuva, yra baigę 
malizuoti santykius su Rusija, todėl 
kių esminių problemų tarp šių šalių 
turėtų būti, tačiau rytinis kaimynas 
»lat kalba, kad jų vis yra ir kad jos 
dėlės; Rusijos politikai teigia, kad 

laltijos šalys gali pavirsti netgi 
karštuoju tašku“. V. Landsbergis dėl 
įkaitina Rusijos politikų mentalitetą, 
is teigė, kad komunistinio paveldo 
šaulyje pernelyg dažnai demons- 
aojama kurio nors didelio stipriojo 
isėbūti neteisiam. Negana to, Vaka
ri pripažįsta Rusijai teisę būti netei- 
li, pavyzdžiui, ir Rusijos - Estijos 
sutarimuose dėl atimtų teritorijų ir 
1 KGB karininkų. Baltijos valsty- 

ėms kelia nerimą ne vien paveldėti 
adromai, bet ir konkreti grėsmė, ku- 
ą joms tebesudaro Rusijos karinio 
elitinio elito mąstysena ir Vakarų 
rikstymasis net su atvirais grasint
ais taikai.
Rusijos oficialioji politinė propa- 
snda kariauja nuolatinį vietinį arba 
aažąjį“ šaltąjį karą prieš Baltijos 
ilstybes dėl tariamų didžiulių skriau- 
ijten gyvenantiems rusams (įtrau- 
iima ir Lietuva, nors joje visi, kas 
orėjo, greitai gavo pilietybę). Tačiau 

tikrųjų ne mažumos, o mąstysenos 
n pagrindinė keturių valstybių šan
kių problema. Kol kas Rusijos poli— 
inis elitas tebemąsto pirmiausiai 
ispansionistinėmis ir dar karinėmis 
nteginėmis kategorijomis: valdyti, 
isponuoti teritorijomis, uostais, oro ir 
ėmės koridoriais. Valdančios „karo 
irtijos“ mintyse, deja, vis dar žvanga 
inklai, naudotini puolimui, pervers- 
tui, gąsdinimui. Šis septyniasdešim- 
its metų mąstymo palikimas dar lau- 
ia savo esminės perestroikos, teigė 
fytautas Landsbergis.
I Aštrėjantis konfliktas su Latvija 
Lietuva įteikė Latvijai notą, kurioje 
tteiškė, kad nesutinka su jokiais 

veiksmais, kurie pažeistų jos suvere
nias teises Baltijos jūroje. Lietuva no
toje Latvijai siūlo paspartinti derybas 
dėl jūros sienos, nutraukti visus netei
sėtus veiksmus ir aptarti bendro naftos 
išteklių Baltijos jūroje tyrimo ir 
eksploatavimo principus. Latvijos 
Seimas buvo jau du kartus atidėjęs 
sutarties su užsienio bendrovėmis 
AMOCO ir OPAB ratifikavimą, o 
praėjusį ketvirtadienį atidėjo jo svars
tymą ir trečią kartą. Latvija su šiomis 
bendrovėmis tariasi dėl naftos žval
gybos ir gavybos ginčytiname Baltijos 
jūros šelfe. Latvijos Seimo Užsienio 
reikalų komitetas vienbalsiai nutarė 
kol kas atidėti sutarties svarstymą. 
„Baltic News Service“ žiniomis Lie
tuvos užsienio reikalų ministras Po
vilas Gylys išsiuntė laiškus JAV 
AMOCO ir švedų OPAB bendrovėms. 
Rugsėjo 9 d. numatytas Lietuvos ir 
Latvijos ministrų pirmininkų susi
tikimas. Manoma, kad nuo šio susiti
kimo rezūrfatų priklausys tolesnis 
problemos svarstymas.

Lietuvos užsienio reikalų ministras P. 
Gylys rugsėjo 5 d. spaudos kon
ferencijoje aiškino, kad derybos įstrigę 
dėl to, kad Latvija nepripažįsta Kuršių 
Nerijos kaip Lietuvos kranto, ir prilygi
na ją negyvenamai uolai ar rifui. 
Pripažinus; kad Kuršių Nerija yra 
Lietuvos krantas, jūros sienos linija i 
krypsta link Latvijos ir apie tris 
ketvirtadalius ginčijamų naftos telki
nių patektų Lietuvos ekonominėn zo- 
non, - sakė P. Gylys.
® Ruošiama programa išeivių 

grįžimui į Lietuvą
Rugsėjo 2 d. Lietuvoje pradėjo darbą 

Lietuvos Seimo ir JAV lietuvių ben
druomenės atstovų komisijos antroji 
sesija. Šios komisijos sesijoje, kuri 
truks 5 dienas, aptariami išeivių grį
žimo į tėvynę ir jų integracijos klau
simai.Vienas komisijos pirmininkų, 
Seimo narys Everistas Raišuotis in
formavo apie konkrečius žingsnius 
aktyvinant išeivijos bendravimą su 
Lietuva. Aptarta Lietuvos ūkio raida, 
išeivijos galimybės prisidėti prie 
Lietuvos plėtojimo. Numatoma pareng
ti valstybinę programą tautiečių grįži
mui į tėvynę. Šiuo metu niekas neturi 
duomenų, kiek išeivių grįžo į Lietuvą 
atkūrus nepriklausomybę. Tai yra viena 
iš spragų, kuri trukdo formuoti valsty
bės politiką, - sakė E. Raišuotis. Jis taip 
pat sakė, kad sieks, jog būtų oficialiai 
pareikšta valstybės politika, ar Lietu
vos Vyriausybė, Seimas pageidauja 
tautiečių grįžimo iš Vakarų. E. Raišuotis 
tikisi, kad sesijos metu pavyks paruošti 
tautiečių grįžimo iš Vakarų į Lietuvą

bei įsteigti informacijos centrą. Ben
dros Seimo ir išeivių komisijos bei 
JAV lietuvių atstovus rugsėjo 5 d. pri
ėmė Prezidentas Algirdas Brazauskas.
• Priešrinkiminiai manevrai

Pastarųjų poros savaičių bėgyje vy
ko Lietuvos politikų rikiavimasis ties 
starto linija rinkimų į Seimą marato
nui. Dauguma pagrindinių Lietuvos 
partijų jau paskelbė savo rinkiminius 
sąrašus, pagal kuriuos tikisi pravesti sa
vo deputatus daugiamandatėse apy
gardose. Mažosios partijos intensyviai' 
veda derybas tarpusavyje dėl galimo 
bendradarbiavimo. Dabar jau pradeda 
išryškėti pagrindinių rinkiminių blokų 
kontūrai.

Priimta politinį partijų spektrą pada
linti į kairę ir dešinę puses, bet mano 
supratimu toks susiskirtymas Lietuvos 
politiniam landšaftui yra praradęs sa
vo prasmę. Kai valdančioji „kairė“ 
skuba dar iki rinkimų privatizuoti 
strateginės reikšmės objektus, o „deši
nė“ savo programoje skelbia mokesčių 
didinimą turtingiesiems bei palūkanų ir 
dividendų apmokestinimą, tai ką mums 
gali pasakyti „kairės“ ir „dešinės“ 
etiketės apie tokių partijų esmę? Todėl 
čia pasiūlysiu naują Lietuvos politinių

Valdžioje esanti LDDP - tai „opor
tunistai“. Jie vadovavo kraštui sovie
tinės okupacijos sąlygomis, o kai pa
matė, kad toji santvarka žlugs, mikliai

pasuko savo laivą kita kryptimi, pakei
tė jo vardą, perdažė ir prisitaikė prie 
naujų sąlygų. Vos keli metai po 
nepriklausomybės atgavimo jie suge
bėjo laimėti triuškinančias pergales 
Seimo bei prezidento rinkimuose. Ke
turi LDDP valdymo metai apvylė 
apvylė nemažai jų rinkėjų, ir šiai partijai būsi
muose rinkimuose pranašaujamas 
didžiosios pralaimėtojos vaidmuo, nors 
ji ir tikisi sugrįžti į valdžią su mažųjų 
satelitinių partijų pagalba.

Kitas didysis blokas - Lietuvos 
konservatoriai ir Krikščionių demo
kratų partija - tai "tradicionalistai”. Juos 
vienija siekis atkurti tradicines prieš
kario Lietuvoj puoselėtas vertybes, o 
taip pat neapykanta arba, geriausiu 
atveju, panieka oportunistams. Būdami 
valdžioje jie daug pasiekė užsienio 
politikoje, įtvirtindami Lietuvos vals
tybingumą tarptautinėje plotmėje, bet 
negalėjo pasigirti panašia sėkme vidaus 
politikoje. Dėl to dažnai buvo kaltina
mas oportunistų sabotažas ir prie
šinimasis ūkinėms reformoms žemes
nėse valdininkijos grandyse, bet būta ir 
kompetencijos stokos aukštuose val
džios ešelonuose. Lietuvos konser
vatoriai, eidami į šiuos rinkimus sten
giasi kompensuoti šį trūkumą at
naujindami savo gretas. LK (TS) 
valdybos pirmininkas G. Vagnorius sa
kė, jog sudarydami savo sąrašą jie 
vadovavosi nuostata, kad „iš 40 kan
didatų 20 būtų nauji žmonės. Taip pat 
pirmame dešimtuke yra penki nauji 
žmonės“. Pasak G. Vagnoriaus, sąraše 
matysime finansistą iš JAV V. Dudėną, 
socialinių mokslų daktarę B. Viso- 
kavičienę, rašytoją J. Avyžių, televizi
jos viktorinos „Moki žodį - žinai kelią“ 
vedėją A.Vidžiūną.

Trečiąją grupę - neseniai įsikūrusį 
Centro sąjungos, tautininkų, Lietuvos 
demokratų partijos, Politinių kalinių ir 
tremtinių sąjungos ir liberalų bloką, 
kuriam nominaliai vadovauja rinki-

Nukelta į 2 psl.
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TRUMPAI
Saddam Hussein karinėms pajėgoms 

užėmus Arbil miestą šiaurės Irake, į jo 
rankas pateko keli šimtai Irako opozi
cijos veikėjų ar dezertyrų, kurie jautėsi 
saugūs Kurdistano sostinėje. Apie šim
tas šių veikėjų buvo tuoj nužudyti 
karinėje stovykloje prie pat Arbilo, kiti 
išvežti j koncentracijos stovyklas Irako 
viduje.

999
Rugsėjo 3 d. JAV karo laivai ir iš 

Guamo salos Ramiajame vandenyne 
atskridę bombonešiai B52 raketomis 
apšaudė karinius taikinius pietinėje 
Irako dalyje. Viso iššautos 27 „Cruise 
Tommahawk" raketos. Sekančią dieną 
pakartojus puolimą, buvo iššauta dar 17 
raketų. Pagrindiniai taikiniai: prieš
lėktuvinės baterijos bei į Saudi Arabiją 
nukreiptos raketų baterijos.

•99
JAV paskelbė, kad Irako lėktuvams 

draudžiama skraidyti į pietus nuo 33 - 
čios paralelės, t.y., beveik tuoj į pietus 
nuo Bagdado. Ligšiolinis skraidymo 
draudimas lietė tik sritį į pietus nuo 32 - 
os paralelės. Saddam Husseinas pareiš
kė, kad Irakas nepaisys draudimo, ta
čiau Irako naikintuvai MIG tuoj buvo 
iškelti iš praplėstos draudžiamos zonos 
ir Irakas nesiėmė jokių priešiškų veiks
mų prieš patruliuojančius JAV lėktu- 
vus' 9^9

JAV pareiškė, kad jos nesikiša į kurdų 
tarpusavio kovas, o tik nubaudė Sad
dam Husseiną už jo įsikišimą ir smurto 
veiksmus. JAV įsikišimą Irake parėmė 
D. Britanija, Kanada, Australija, 
Vokietija ir Izraelis bei viešoji opinija 
pačiose JAV. Prieš JAV veiksmus 
protestavo Rusija, Prancūzija, Kinija ir 
arabų kraštai. Saddam Husseino pa
laikoma kurdų KDP partijos kariuo
menė atėmė iš varžovės PUK partijos

Lietuvos jvykiu ...
atkelta iš 1 psl.
muose nedalyvausiantis JAV gyve
nantis išeivis Valdas Adamkus, galima 
būtų pavadinti „nepaklusniais atska
lūnais“. Tarp šios grupės ir tradiciona
listų nematyti jokių ryškesnių ideolo
ginių skirtumų. Galima tik spėti, kad ' 
atskilti juos greičiausiai paskatino 
nenoras paklusti buvusios koalicijos ! 
didžiųjų brolių valiai. Tas pats pasaky
tina ir apie žymiai anksčiau atsisky
rusius R. Ozolo centristus. Šio bloko j 
gretose nemažai ryškių politinių as
menybių, ir jie bando sukurti kom- ' 
petetingos alternatyvos tradicionalis- j 
tams įvaizdį, pasinaudodami tuo pra
našumu, kad daugelis jų neturi pada
rytų klaidų,esant valdžioje,naštos. Šis ] 
blokas ateinančiuose rinkimuose tikisi 
prisivilioti nemažai nusivylusių LDDP 
rinkėjų, kurie iš principo nebalsuosią J 
„už Landsbergį ir Vagnorių“. Deja, 1 
nesugebėjimas susitarti dėl prieš- ' 
rinkiminės koalicijos reikš, kad nem- 1 
aža dalis jiems atiduotų balsų prapuls, ' 
mažesniesiems bloko nariams nejvei- ' 
kus 5% barjero.

1 
"Mūsų Pastogė" Nr.37 1996.9.16 psl.2.

IŠ VISUR
Degala ir Kopi Sanjak miestus.

999
Rugsėjo 5 d. kalboje tautai Boris 

Jelcinas galiausiai prisipažino, kad jam 
reikalinga širdies operacija. Šią opera
ciją Maskvos chirurgai jam atliks rug
sėjo mėnesio pabaigoje.

999
Aleksandras Lebed, kalbėdamas su; 

žurnalistais Čečėnijos taikai įsigalio—Į 
jus, pareiškė, kad nuo kovų pradžios! 
1994 m. gruodžio mėn. Čečėnijoje žuvo 
80 000 žmonių, daugiausiai civilių; 
gyventojų, 240 000 buvo sužeisti. Iki šiol Į 
rusų šaltiniai tvirtino, kad žuvo tik apie! 
30 000 žmonių. Rusų karių žuvę 2 800.

999
Šešiolika pietinio Ramiojo vande-i 

nyno valstybių nutarė užmegzti dip-; 
lomatinius santykius su Prancūzija. Šie; 
santykiai buvo nutraukti, protestuojant! 
prieš Prancūzijos branduolinių ginklui 
bandymus Ramiąjame vandenyne. ;

Rugsėjo 5 d. Izraelio ministras] 
pirmininkas Benjamin Netanjahu pa—| 
sienio perėjimo punkte Erez (netoli' 
Gazos) susitiko su Palestinos arabų 
lyderiu Jaser Arafat ir pirmas padavė 
jam ranką. Jis pažadėjo Arafatui padėti 
skurstantiems arabams, suteikiant jiems! 
galimybes dirbti Izraelyje. Dabar 35 000, 
arabų dirba Izraelyje, eventualiai galės i 
dirbti 500 000.

Dėl rankos paspaudimo Arafatui,! 
Netanjahu susilaukė daug puolimų iš! 
savo partijos draugų. Arafatas irgi liko' 
nepatenkintas, kadangi Netanjahu, grį- j 
žęs iš pasitarimų, užtikrino savo par-| 
tijos draugus, kad niekuomet nebusi 
nepriklausomos Palestinos valstybės ir, i 
kad visada gyvuos žydų naujakurių; 
kolonijos Samarijoje bei kitur de-| 
šiniąjame Jordano krante.

Pastarąją savaitę atsirado ženklų, 
bylojančių apie bandymus sukurti dar 
vieną bloką, kuriam turbūt geriausiai
tiktų „avantiūristų ir renegatų“ var
das. Centrinė figūra čia yra odiozinis 
Krikščionių demokratų sąjungos val
dybos pirmininkas Kazys Bobelis. Prie 
jo sąrašo prisidėjo ir buv. social
demokratas, Seimo tribūnos daužymu 
mikrofonu pasižymėjęs Kazimieras 
Antanavičius. Jis, tarp kitko, pareiškė, 
kad lygiai sėkmingai galėtų kandida
tuoti į Seimo narius „Sambūrio“, Ūkio 
partijos ar respublikonų sąrašuose. 
Manau, čia verta prisiminti tokiam 
elgesiui kažkada Lenino sugalvotą 
„politinės prostitutės“ epitetą. Į K. 
Bobelio partiją perėjo ir Australijos 
lietuvių balsais praėjusiuose Seimo 
rinkimuose išrinktas M. Čobotas, kuris 
buvo nepatenkintas savo vieta LKDP 
sąraše. K. Bobelis neseniai informavo, 
jog dėl bendradarbiavimo vyksta de
rybos su Ūkio ir K. Jaskelevičių 
priglaudusią Respublikonų partijomis, 
nuo LDDP atsiriboti atsisakiusiu 
„Sambūriu“, bloku „Rinkimai - 96“, 
kurio sąraše dalyvaus ir „Sambūrio“ 
kandidatai. Vyko derybos ir su Buš
kevičiaus jaunalietuviais, bet jų pa- 

; slaugų atsisakyta - matyt, susigriebta, 
! kad labai jau akivaizdus taptų avan- 
I tiūristinis šio bloko pobūdis. Neramina 

tai, kad avantiūristus ir renegatus gali
paremti Pramonininkų konfederacija, 

kuri labai nepatenkinta populistine 
LKDP mokesčių reformos programa. 
Tai galėtų turėti skaudžių pasekmių 
tradicionalistų prestižui įtakingos 
visuomenės dalies - verslininkų - tarpe. 
® Lietuvos lenkų triukšmelis

Rugsėjo 3 d. prie Seimo rūmų įvyko 
Lietuvos lenkų sąjungos ir Lietuvos 
lenkų rinkimų akcijos surengtas pi
ketas. Buvo reikalaujama, kad atvyktų 
Europos Sąjungos komisija bei at
sistatydintų Vyriausiosios rinkimų 
komisijos pirmininkas Z. Vaigauskas. 
Kreipimesi į prezidentą ir Seimo 
pirmininką teigiama, kad 5% barjeras 
pažeidžia Lietuvos tautinių mažumų 
teises. Kritiškai vertinamas ir vien
mandačių rinkimų apygardų suskirs
tymas, kuris esą padarytas dėl to. kad 
suskiltų ir susilpnėtų lenkų tautybės 
elektoratas. Tą pačią dieną po rinkimų 
apygardų pirmininkų susirinkimo VRK 
pirmininkas Z. Vaigauskas „Res
publikos“ korespondentui sakęs, kad 
iki šiol nepavyksta sudaryti Šalči
ninkų apygardos rinkimų komisijos, 
nors tai būtina padaryti iki Seimo rin
kimų likus 60 dienų. Rugsėjo 4 d. įvy
ko Vyriausiosios rinkimų komisijos 
posėdis, kuriame buvo sprendžiamas 
konfliktas, kilęs Šalčininkų rinkimų 
apygardoje. Šios komisijos pirmininkė 
L. Šukevič buvo apkaltinta tuo, kad 
leidžia komisijos posėdžiuose daly
vauti pašaliniams piliečiams, spaudžia 
komisijos narius, kad apylinkių komi
sijų pirmininkais būtų patvirtinti tik 
Lenkų sąjungos atstovai, daro kitus 
pažeidimus. Reikalaujama komisijos 
pirmininkę pakeisti nešališku pir
mininku. Posėdyje buvo svarstomas 
Šalčininkų apygardos komisijos ne
sugebėjimas patvirtinti apylinkių 
komisijų sudėties. Buvo nutarta nu
traukti visų komisijos narių įgalioji- 
mus ir prašyti politines partijas, Saulius Varnas, 1996 rugsėjo8i 

Linksmesnės žinios iš Lietuvos..
Gal ne vienas čia gyvenantis tautietis mų! 

svajoja amžių pabaigti Lietuvoje. Vie
na iš didžiausių priežasčių, stabdanti 
persikėlimą į Lietuvą yra Lietuvos 
sveikatos apsaugos padėtis, t.y.,ligoni
nės, daktarai ir vaistai. Vienu žodžiu 
tai, kas svarbu vyresnio amžiaus žmo
gui.

Atsakymą į mūsų abejones gavome 
iš draugų, kurie iš Berlyno persikėlė 
gyventi į Palangą. Štai įdomus laiškas:

Miela G., aš manau, kad gyvenant 
Australijoje, jūs galvojate, jog Lietu
voje nėra gerų gydytojų ir panašiai. Bet 
tai netiesa! Aš, pavyzdžiui, pati įsitiki
nau, kad Berlyne medicininė pagalba 
nei kiek ne geresnė, nei čia Lietuvoje. 
Aš asmeniškai, kai turiu kokią bėdą, 
visada kreipiuosi į gydytojus Lietu
voje. Berlyne esu pabėgus iš trijų 
gydytojų kabinetų: prieš kiek laiko 
Berlyno dantistai man norėjo ištraukti 
penkis dantis, o pernai jie nutarė daryti 
žandikaulio operaciją ( net nukreipimą 
pas chirurgą tebeturiu prisiminimui)! 
Ačiū Lietuvos dantistams - šiandien 
turiu visus dantis ir be jokių proble-

teisingumo ministrą, Teisininkršl 
giją, Šalčininkų ir Vilniaus rajoną J 
rus siūlyti naujus kandidatus.
® Jaunojo pianisto sėkmė *

Kartais iš Lietuvos mus pasieta 
labai džiuginančios žinios. Štai Jį 
novidis“ paskelbė straipsnelį apie a ! 
ną pianistą Gabrielių Alekną, fari 
pavyko laimėti konkursą įgalia Į 
studijas vienoje iš labiausiai ps 
žinių pasaulio muzikos mokyti( 
Niujorko „Juilliard School" Gabria 
Alekna šiemet baigė tris Mūri 
akademijos profesorės Liucijos Dt 
sutienės kursus. Dvidešimt vieš 
metų pianistas - antrasis lietuti 
studijuojantis .Juilliard School", Ut 
jam studijų sąlygos bus daug pala 
kesnės negu kauniečiui smuikiniai: 
Vilhelmui Čepinsliui: G. Alekną ta 
pati mokykla (mokslo metai čia fa 
nuoja 20 000 dolerių), jam pastai 
turtingo mecenato įsteigta vanta 
premija.

G. Alekna per pastaruosius metus t 
po daugelio tarptautinių jaunųjų pi 
nistų konkursų Lietuvoje, Čekijo 1 
Ispanijoje, Vokietijoje, Italijoje ta 
reatu, koncertavo su visais Lietus 
orkestrais, surengė nemažai koncett 
įvairiuose Lietuvos rajonuose. 19951 
jis dalyvavo vasaros konkurse Šaut 
Barbaroje, ten susipažino su dabartis 
savo dėstytoju „Juilliard School 
geriausiu šiuo laikiniu pianistu les 

,me Lowenthaliu. “Juilliard Schor 
egzaminų komisija atrinko G. Alefa 
pagal įrašus, po to buvo surengi 
asmeninė perklausa, po jos dar Ida 
įveikti didelį konkursą - į vieną via 
pretendavo 10 žmonių. Šį įvertinim 
jaunasis pianistas laiko didžiausias 
vo gyvenimo sėkme.

Ruošiant šią apžvalgą pasinaudot 
Laimos Statulevičienės savaitės spa 
dos apžvalga ir Lietuvos Seime pt- 
ruoštomis LTV laidos „Panorama' 
Lietuvos spaudos santraukomis, „Ut 
tuvos aidu", „Dienovidžiu“.

Spaudai parengė

- Vyras ilgesnį laiką išgulėjo Berija 
ligoninėje, dabar ilsisi Palangoje.

Palangoje yra Kardiologinis centrai 
gera Reabilitacinė ligoninė, į kun 
siunčia ligonius iš visos Lietuva 
Centras turi gerą užsienietišką apart 
turą ir supratimą ne blogesnį, kaip fa 
nors kitur. Gal šiek tiek blogiau si 
vaistais, bet mums su doleriais nėr. 
didelių problemų.

- Palangoje veikia geriausias afa 
punktūros (kinietiškų adatų) centra 
Vedėjas yra geriausias specialistas toj 
srityje - būtinai eisiu, kai oras atšils.

-Oras čia dabar labai malonus (die
ną nuo 17 laipsnių iki 19, naktį nukren
ta iki 10).

Pavasaris buvo lietingas, dabar vė
juota vasara, be lietaus. Laukiant 
rudenio, eisime grybauti...“

Mano pastaba: galbūt geresnes ži
nias iš Lietuvos mūsų korespondentą 
linkę nutylėti arba padėtį „nutapyt? 
tamsesnėmis spalvomis, negu reikia. 
Žiūrėkime į padėtį iš abiejų pusių! Ik 
kito karto. Vincas Bakaitis
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Phsirodžius išlikusių KGB dokumentų rinkiniui "Užkulisiai”, kur matoma, į /a'T' 
kaip KGB agentas Julijus Slavinas bandė prisigretinti prie Romoje gyvenu-o 
šio diplomato Stasio Lozoraičio jr., Lietuvoje ir išeivijoje kilo diskusijos apieįi 
KGB įtakų užjūrio lietuviams. Šia proga "M.P." bendradarbis dr. Vytautas 
Domela pateikė keletą klausimų Nijolei Gaškaitei - Žemaitienei, kuri jau keletą 
metų rezultatyviai tyrinėja likusį KGB archyvą ir yra "Laisvės kovų archyvo" 
redakcijos narė. Su dėkingumu spausdiname jos atsakymus. Red.

Nijolė Gaškaitė ir dr. Vytautas Doniela.

atgijo klausimas, kaip ir kiek NKVD, 
KGB ir pan. bandė ir sugebėjo pa- 
veiikti išeiviją. Nors agentų bylas bu
vo stengtasi iš Lietuvos išgabenti, to
kia medžiaga turbūt nėra visiškai 
dingusi?

Iš tiesų agentų bylų Lietuvoje beveik 
neliko. Tačiau nemažai liko įvairių 
KGB raštvedybos bylų, kuriose buvo 
kaupiamos įvairių dokumentų kopijos: 
agentūriniai planai, ataskaitos,nutarimai 
ir h. Be to, yra likę taip vadinamų 
operatyvinių bylų - tai įvairių asmenų, 
grupių, organizacijų sekimo medžiaga. 
Čia būdavo įsegami ne tik sekimo pla
nais, bet ir jų vykdymo dokumentai, t. 
tarppe agentų pranešimų kopijos.

I^Iki 1991 m. išeivijos sekimu užsiėmė 
KGfiB 2 valdyba (kontržvalgyba): 1 
skyrius domėjosi JAV, Kanados, VFR, 
Amįlijos, Prancūzijos ir kt. valstybių 
speclarnybomis bei Lietuvoje gyve
nančiais užsieniečiais, 2 skyrius sekė 
užsienio diplomatus ir turistus, 3 sky
rius - į užsienį vykstančius sovietinius 
piliečius. Nuo 1991 sausio 1 d. šios 
funkcijos buvo kiek pakeistos: I skyr. 
vyįidė kontržvalgybą JAV, Kanadoje ir 
Izraelyje, 2 skyr. - VFR, Prancūzijoje, 
Anglijoje, Austrijoje ir kt.

B Bandymų veikti išeiviją būta nuo pat 
mrietinės okupacijos pradžios. Sėk- 
miiingiausiai tai pavyko užverbavus J. 
Deksnį ir per jį pradėjus vykdyti taip 
vadinamus „radijo žaidimus“, perėmus 
ryšių kanalus. Tada (1950.10.23; 
19/52.04) į Vakarus kaip pogrindžio 
atstovai buvo pasiųsti MGB agentai, 
kūme susitiko su Lietuvos diplo- 
matais.To pasėkoje į Lietuvą buvo 
parsiųsti desantininkai (1950.04; 
19850.11.31) - tiesiai į MGB rankas. 
Vfenas iš jų žuvo, kiti buvo vėl panau
doti „radijo žaidimams“ - kai kurie iš 
karto net nesuvokė, kad turi reikalų su 
MGB.

kiti MGB - KGB agentų siun
timai į užsienį nebuvo tokie skaus
mingi - juk į kiekvieną atvykėlį iš So- 
viesietų Sąjungos išeivija žiūrėjo ne- 
patatikliai. Visgi agentai turėjo tam tik
ros* įtakos formuojant nuomones. Kaip 
panyzdį galiu pateikti jau Atgimimo 
laikotarpiu į Vatikaną siųstus agentus,

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ DIEVO S
Literatūros, muzikos ir tautosakos 

vakaras
Šių Lietuvių dienų literatūros vakarui pasirinkome 

džiaugsmo temą. Nebūtinai juoko ir linksmybės, bet 
džiaugsmo, kuris mums yra įdiegtas iš prigimties. Jis yra 
neatskiriama mūsų dalis ir kaip tik dėl to dažnai nepaste
bimas. Okai ateina skausmas ir užgožia visą mūsų esybę, 
stebimės, kodėl pasaulyje tiek daug skausmo ir tiek maža 
džiaugsmo.

Iš tikrųjų jo nėra maža, tik jis toks įprastas, išsibarstęs 
aplink mus mažais trupinėliais, kad nedaugelis žmonių 
moka jį pastebėti. O juk krykščia kūdikis, žiūrėdamas į 
skrendantį drugelį, braukia džiaugsmo ašarą seneliai, iš- 

S girdę vaikučius gražiai lietuviškai kalbant, užlieja širdį šiluma, išgirdus dainą, arba, 
S rodos, pats pakilsi iki debesų, smagiai dainuodamas. Džiaugiasi draugas, sutikęs 

seniai matytą draugą, bet negalvoja, kad džiaugiasi.
b Šiame literatūros, muzikos ir tautosakos vakare, kuriuo pradedame Lietuvių 
R dienų renginius, mes norime visiems priminti, kiek daug džiaugsmo yra aplinkui. 
S Vakaro dalyviai bandys atsakyti į klausimą: kuo žmogus džiaugiasi ir kaip jis tą 
b džiaugsmą išreiškia?
o Tą vakarą džiaugsmo nesuprantančiam Anuprui akis atveria Krikštomočia, o 
R savo džiaugsmu su visais dalijasi žodžio menininkai P. Baltutis, D. Janavičiūtė, 
įį L. Pocienė, A. Veščiūnaitė, B. Žalys, skaitovai D. Jokūbaitienė ir G. Žemkalnis,

aiškinusius, kad Katalikų Bažnyčiai b dainininkai B. Kymantienė ir J. Rūbas, Melburno kanklininkai, Sydnėjaus lietu- 
nedera politikuoti, kad Sąjūdis perdaug b vių jaunimo grupė, Sydnėjaus "Sutartinės" dainininkės ir Melburno kaimo dai- 
radikalus, kad negalima kenkti Gor- R nurinkai.
bačiovui ir t.t. Agentų veiklos išdavoje Be to, dar tikimės poetės laureatės iš JAV Julijos Švabaitės - Gylienės ir 
buvo pakeistas Vatikano radijo laidų {j smuikininkės iš Brisbanės Editos Furmonaitės.
vedėjas kun. Kazlauskas. b Visiems Lietuvių dienų dalyviams ir svečiams linkime daug džiaugsmo šiose

Nors agentų pranešimuose detaliai R .Lietuvių dienose ir ateinančiais metais.
aprašyti pokalbiai su sekamais as- 8 A. Karazijienė
menimis, tačiau čia visada lieka tį Literatūros vakaro koordinatorė

vienas agentas (nors ir kontroliuojamas 
kitų agentų ar garso įrašų pagalba) 
stengiasi sureikšminti savo „darbą“, 
įsiteikti viršininkams, pasigirti. Antra - 
sekamas asmuo, įtardamas, kad jo 
pašnekovas yra KGB agentas, są
moningai kalba visai ne tą, ką iš tikrųjų 
mano. Skaitant agentų pranešimus ar 
čekistų apžvalgas būtina tai prisiminti. 
Taip pat pravartu žinoti, kad savo 
raštuose KGB sekamus „objektus“ 
konspiracijos sumetimais taip pat 
pavadindavo slapyvardžiais. Toks 
slapyvardis nereiškia, kad minimas 
asmuo yra KGB agentas. Lygiai taip pat 
žmogaus sekimas, sudarymas jam 
operatyvinio sekimo bylos, nereiškia, 
kad jis nėra KGB agentas: agentai daž
nai šnipinėjo ir kontroliavo vieni ki
tus. Tad visus KGB dokumentus rei
kia skaityti atidžiai ir korektiškai. 
Prisimenant „Užkulisių“ istoriją, reikia 
pridurti, kad kuo iškilesnė asmenybė, 
tuo aukštesnio rango agentai ją sekė. 
Kažin ar būtų buvę išmintinga iš viso 
nebendrauti su Slavinu; juk tokiu at
veju būtų buvęs atsiųstas ar užver
buotas toks asmuo, kurio niekas nebū
tų įtaręs esant agentu. Kai agentas 
žinomas, jis mažiau pavojingas.

Manau, kad išeivijoje (lygiai kaip ir 
Lietuvoje) vargu ar yra nors vienas 
inteligentas, kurio niekada nešnipinėjo 
KGB.

2.1šeiviją KGB ir pan. bandė kom
promituoti įveliant ją į kontro
versines genocido istorijas. Ką apie 
tokius bandymus gali papasakoti iš
likę KGB archyvai?

KGB archyvuose teko matyti tokių 
dokumentų, iš kurių aiškėja, kaip kar
tas nuo karto būdavo sukeliamas 
„žydšaudžių“ persekiojimo vajus. Ta
da agentai (net garsūs Lietuvos moks
lininkai) būdavo siunčiami į užsienį su 

užduotimi visuose pokalbiuose aiškinti 
apie lietuvių dalyvavimą fašistinės 
Vokietijos vykdytame genocide. Lie
tuvoje likę agentai (dažnai - žydų tau
tybės žmonės) privalėdavo rašyti laiš
kus į užsienį savo bičiuliams, gi
minaičiams ar spaudai ir pasakoti 
siaubingas istorijas apie lietuvių 
„nusikaltimus“. Šie „nusikaltimai“ 
dažnai būdavo išgalvojami, juk bet 
koks dalyvavimas 1941 m. birželio 
sukilime jau buvo prilyginamas žydų 
šaudymui. Taip paskutiniam Žemai
tijos partizanui (žuvo 1965.07.06) Pra
nui Končiui buvo inkriminuojamas 
tūkstančių žydų žudymas, nors nei vie
nas KGB tardytas asmuo to nepaliu
dijo.

Nesigilinant į juridinius ir morali
nius aspektus, norėčiau pridurti, kad 
šiuo metu iš JAV deportuotas S. Li
leikis, vokiečių okupacijos metais dir
bęs Vilniaus saugume. Objektyvumo 
dėlei derėtų prisiminti ir ne vieną 
tūkstantį MGB darbuotojų, tiesiogiai 
dalyvavusių Lietuvos gyventojų ge
nocide. Jų darbas sovietinėse repre
sinėse žinybose genocidu nelaikomas. 
Jau penkti metai nepajuda iš mirties 
taško P. Raslano (slepiasi Rusijoje), N. 
Dušanskio (išvykęs į Izraelį), Anta
zavės stribų (išžudžiusių ūkininko 
Gaidžio šeimą) bylos. Kitiems žudy
nių vykdytojams ir organizatoriams jos 
net neiškeltos. Čia problema ne vieno ar 
kito asmens kaltės įrodyme, bet paties 
reiškinio - okupacinių tarnybų vyk
dyto genocido įvertinime. Ir tas įver
tinimas turi būti vienodas - nepri
klausomai nuo to, ar genocidas vyko 
fašistinės ar sovietinės okupacijos me
tu, nukentėjo žydų ar lietuvių tauty
bės žmonės, buvo nužudyti tūkstančiai 
ar vienas vienintelis - kančia ir netei
sybė yra ta pati.

3. Ar esama galimybių sudaryti 
neblogą išlikusių dokumentų rinkinį 
apie temą, kurią galėtume pavadinti 
„KGB ir išeivija“?

Sudaryti tokį dokumentų rinkinį 
tikrai būtų galima. Tačiau čia irgi ma
tau porą keblumų. Šių metų vasarą 
Lietuvos Vyriausybės priimtose nau
dojimosi buv. KGB archyvu taisyklėse 
draudžiama naudotis KGB 1 skyriaus 
bei operatyvinėmis bylomis. Teisę 
susipažinti su šiomis bylomis turi tik 
teisėtvarkos bei saugumo tarnybų 
pareigūnai ir Genocido bei rezisten
cijos tyrimo centro įgalioti asmenys. 
Tad šiuo metu sudaryti tokį leidinį ne
įmanoma. Antras keblumas - tai 
nemokšiška ar piktavališka dokumentų 
interpretacija („Užkulisių“ istorija); 
dalies visuomenės nenoras pripažinti, 
kad niekšelių yra kiekvienoje tautoje. 
Šio požiūrio šalininkai nenori, kad būtų 
skelbiami dokumentai apie agentus ir 
išdavystes. Tuo jie (sąmoningai ar ne) 
labai pasitarnauja tam pačiam KGB, 
kuris kruopščiausiai slėpė nuo vi
suomenės savo veiklą. Tada ir sovie
tinis totalitarinis režimas rodosi buvęs 
ne toks jau baisus, o kalbos apie 
visaapimantį žmonių persekiojimą - 
išgalvotos pasakos.

4. Esant valdžioje LDDP, išlikusių 
archyvų padėtis tapo komplikuota. 
Gal galėtumėte apibūdinti šiuo at
žvilgiu susikertančius interesus ir 
tikslus?

1992 m. vasarą dar prieš Seimo 
rinkimus dėl insinuacijų, susijusių su 
„Voratinklio“ publikacijomis, ban
dymais priimti desovietizacijos įsta
tymą ir AT deputatų J. Minkevičiaus, 
V. Beriozovo mandatų tikrinimu, 
tuometinis LDDP vadovas A. Brazaus
kas yra viešai išsitaręs, kad jei būtų jo

Nukelta į 4 psl.
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Atkelta iš 3 P.I.KGB •«' išeivija
valia, jis sudegintų KGB archyvus. 
Aišku, būtų gražu pradėti nepri
klausomos Lietuvos gyvenimą švarioje 
vietoje. Tačiau nuo praeities niekur 
nepabėgsi. O ta praeitis - ne vien isto
rija. Naivu būtų manyti, kad impe
rinius kėslus puoselėjanti (kartais - at
virai juos pareiškiami kai kurių poli
tikų lūpomis) Rusija atsisakytų gerai 
organizuoto buvusios SSSR žvalgybos 
tinklo. Juk Lietuvoje dar Atgimimo 
metais buvo pasiruošta galimam Lietu
vos nepriklausomybės atstatymui: 
įkurtos KGB priedangos organiza
cijos (įvairios verslo įmonės), KGB 
agentai stengėsi pakliūti į Lietuvos AT 
(vėliau - Seimą), Vyriausybę, kon
troliuoti valstybės ekonomiką (finan
sus, bankus, energetinius išteklius) ir kt. 
Natūralu, kad siekta buvusį KGB ar
chyvą padaryti kuo mažiau prieinamą 
visuomenei, stabdyti jo tyrinėjimą, 
valdyti publikacijas - skelbti tik tai, kas 
vienokiu ar kitokiu būdu nukreipta 
prieš Lietuvos interesus. Mano nuo
mone, sovietines spectamybas be galo 
domino sužinoti, ką per skubėjimą 
1991 metų rugpjūtyje jie paliko KGB 
pastate - nespėjo išsivežti ar sunai
kinti. Juk kai kuriuose kabinetuose, kur 
rūko visos krosnys ir veikė dokumentų 
pjaustymo mašinos, liko neištuštinti 
seifai, o rūsyje greta išėjimo į kiemą 
(šiuo keliu buvo evakuojami - išne
šami ir kraunami į mašinas, vežami į 
Rusiją, vėliau - į karinį miestelį) dvie
jose patalpose liko kalnai įdomių bylų 
ir dokumentų, kurių nespėta išvežti 
(tarp jų - ir „Užkulisių“ medžiaga). 
Patyrus, kad koks agentas jau de
maskuotas, ieškoma naujų priedangos 
formų (taip ir Slavinas „Respublikos“ 
laikraštyje parodomas vos ne rezis
tentu).

Visa tai įvertinus aiškėja, kad atėjus į 
valdžią LDDP, Genocido ir rezisten
cijos tyrimo centro administracija buvo 
suformuota neatsižvelgiant į tremtinių 
ir politinių kalinių valią bei tuo metu 
galiojusius įstatymus (jie tuojau buvo 
pakeisti). Pažeidžiant įstatymą š. m. 
pavasarį nesuregistruoti, nesuin- 
ventorinti, neaprašyti KGB archyvi
niai dokumentai buvo perduoti Lie
tuvos Valstybiniam archyvui (direk
torius Gediminas Ilgūnas) ir pasiryž
ta jau liepos mėnesį pradėti juos ga
benti į naują pastatą, kuris, nepaisant 
gilios ekonominės krizės, neregėtai 
greitai buvo pastatytas. Maišais gabe
nant nesutvarkytą, nesuregistruotą 
buvusį KGB archyvą niekas negali 
užtikrinti, kad dokumentai pakeliui 
nedings. Be to, naujoje vietoje archy
vas ilgam laikui užsidarytų „tvar- 
kymuisi“ - būtų sustabdytas bet koks 
tyrinėjimas. Šis perkraustymas yra 
motyvuojamas netinkamomis archyvų 
saugojimo sąlygomis dabartinėse 
patalpose. Tačiau už tiek milijonų litų, 
kurie išleisti naujo pastato statybai bū
tų buvę galima esamas sąlygas daug 
kartų pagerinti! Čia nesudėtinga įreng
ti oro kondicionavimo įrengimus ir 
signalizacijas. Jei archyvai nesunyko 
per 50 okupacijos metų, tai nesunyktų 
ir per pusmetį ar metus, kol būtų 
įrengtos tinkamos saugyklos. Atrodo, 
kad tikrasis archyvų iškėlimo iš KGB 
"Mūsų Pastogė" Nr.37 1996,9.16 psl.4

pastato motyvas yra noras visiškai 
sunaikinti bet kokius represijų ir 
pasipriešinimo pėdsakus. Pastatas yra 
atiduotas teismų dispozicijon, čia jau 
veikia Apygardos teismas. Prieš tai bu
vo atliktas prabangus remontas, mar
muro plokštėmis iškloti kadaise tar
domųjų žingsnių nudilinti laiptai, 
pakeistas vidaus interjeras, korido
riuose, kur kadaise aidėdavo kraupios 
kankinamųjų dejonės, lūkuriuoja teis- 
,mo alkoholikai ir vagišiai, o požemyje, 
kur buvo suimtųjų kameros, įrengtas 
šiluminis mazgas. Tik maža pastato da
lis palikta Aukų muziejui. Liko 
„nesuremontuota“ ir ta pastato dalis, 
kur šiuo metu dar glaudžiasi KGB 
archyvai.

Didelėmis visuomenės pastangomis 
archyvų perkraustymas buvo su
stabdytas. Šiuo metu į naują pastatą

• perkeliami išties blogose sąlygose lai
kyti Vidaus reikalų ministerijos ar
chyvai. Yra daug kitų, nemažiau 
reikšmingų archyvų (tame tarpe - 
išeivijos), neturinčių tinkamų saugo
jimui patalpų, tad naujas pastatas tuš
čias tikrai neliks.

Genocido aukų muziejaus visuo
meninė mokslinė taryba iškėlė idėją 
visą KGB pastatą (ir Lukiškių aikštę 
priešais jį) paskelbti memorialiniu 
kompleksu, įamžinti čia mūsų kovą ir 
kančias, išlaikyti autentišką integerą 
nors šiuo metu dar „nesuremontuotoje“' 
pastato dalyje. Šio komplekso neat
skiriama dalimi būtų ir KGB archyvas, 
kur galėtų jį tirti tyrinėtojai, istorikai, 
susipažintų visuomenė. Taipogi turėtų 
išlikti nepakeistos rūsio kameros - juk 
jose ne tik kalėjo Lietuvos žmonės, bet 
ir buvo šaudomi pasmerktieji myriop. 
Modemiškų rūmų su marmuriniais 
laiptais yra daug, o sovietinį genocidą 
liudijančių kančių ir didvyriškumo 
vietų pasaulis beveik nežino.

5. Ar KGB archyvų išsaugojimo 
(tiesiog neklastojimo) reikalu galėtų 
padėti išeivija?

Išeivija galėtų daug padėti, jei 
pasisakytų už memorialinio komplek
so išsaugojimą. Tada niekas nesikė
sintų pervežinėti nesunumeruotą, 
neaprašytą archyvą. Jei visi - mes ir Jūs 
- sudėtume po vieną litą, surinktume 
lėšų esamame pastate įrengti tinkamas 
saugyklas, pasirūpintume dokumentų 
kopijavimu ir restauravimu - tada ir 
klastočių būtų mažiau.

Iš savo pusės-kiekvienas išeivijoje 
atsidūręs lietuvis galėtų aprašyti savo 
sunkų gyvenimą be tėvynės, KGB 
kliudymus susisiekti su artimaisiais, 
„nuotykius“, būnant viešnagėje so
vietinėje Lietuvoje - juk kiekvienas ta
da buvo apsuptas būrio prižiūrėtojų. 
Papildžius archyvinę medžiagą, tai bū
tų mūsų visų bendra istorija.

■................................. ..

"M.P." bendradarbiams
Dėl straipsnių gausos į šį "M.P.” nu

merį nepateko dalis korespondencijų ir 
straipsnių. Jie bus spausdinami sekan
čiuose numeriuose.

Red.

Adelaidės lietuvių sąjunga
Po 41 - nų metų

Tuo motyvu rugpjūčio 11 d. ir buvo 
pradėtas 41 - masis Adelaidės lietuvių 
sąjungos metinis susirinkimas. Jį ati
darė sąjungos pirmininkas Vytautas 
Neverauskas. Sudarius prezidiumą ir 
mandatų komisiją, pirmininkas padarė 
ALS praeitų metų veiklos pranešimą.

Pirmininkas išreiškė pasitenkinimą, 
kad šis sąjungos susirinkimas yra jau 41 
- masis ir AL sąjunga vis dar gyvuoja, 
metai iš metų vis stiprėdama, nors na
rių skaičius palengva mažėja. Sakau 
pamažu, nes mirusius pakeičia nauji. 
Paminėta, kad metų bėgyje sąjunga 
neteko septynių narių: Antano Mi- 
keliūno, Broniaus Strauko, Alekso 
Morkūno, Nikodemo Skidzevičįaus, 
Alberto Balsio, Jono Lapšio ir Stasio 
Liakso (mirė Lietuvoje). Beveik visi jie 
buvo ne vien tik nariai sąrašuose, bet 
nariai - kūrėjai, nuo pirmųjų sąjungos 
dienų pasišventę aukų rinkėjai, tal
kininkai. Garbingą jų atminimą 
pagerbėme tylos minute.

Šiuos - 42 - uosius - sąjungos gyvavimo 
metus sąjunga pradeda su 271 nariu.

Pagal sąjungos įstatų tvarką šiais me
tais dviejų metų kadenciją baigė 5 
valdybos nariai. Keturi iš jų sutiko 
kandidatuoti sekantiems dviem me
tams, išskyrus 1 - mąjį sekretorių Balį 
Nemeiką. Jam buvo išreikšta nuoširdi 
padėka už 9 metų darbą. Jo vieton iš
rinkta Dalia Grigonytė, papildžiusi 
sąjungos valdybą jaunesnėmis jėgomis, 
o gal ir idėjomis.

Sąjungos didžiausi darbai ir rūpesčiai 
yra Lietuvių namų išlaikymas ir 
priežiūra. Tam reikalingas lėšas dau
gumoje suteikia Lietuvių namų baras, 
tačiau jo pelnas paskutiniais metais 
nuolat mažėja. Kaip pavyzdį, pir
mininkas pateikė paskutinių ketvertų 
metų baro balansą: 1993 metais pelnas 
buvo -11270 dol., 1994 m. - 9 730 dol., 
1995 m. - 7 480 dol., 1996 m. - 4 750 dol.

To priežastys suprantamos. Baro 
lankytojų skaičius kasmet retėja, o li
kusių amžius didėja. Įvairūs renginiai 
savaitgaliais irgi žymiai sumažėjo. 
Judėjimo suvaržymai vairuotojams taip 
pat prisideda prie baro deficito.

Tačiau visi kiti Lietuvių namų skyriai 
tebedirba pilnu tempu. Bibliotekai - 
kioskui sėkmingai vadovauja p. N. 
Alvikienė su padėjėjomis K. Dundie- 
ne, M. Neverauskiene, O. Zamoiskiene 
ir L. Daugaliene. Skaityklos lentynos 
stebina laikraščių ir žurnalų gausumu 
ne tik iš Lietuvos, bet ir kitų kraštų. Tai 
veltui neateina, bet bibliotekos ponios 
sumaniai vadovaudamos sugeba visatai 
parūpinti aukų neprašydamos.

Muziejaus archyvas geroje specialis
tės Dainos Pociūtės priežiūroje. Jai’ 
talkina Alfredas Vitkūnas. Paskutiniais 
metais muziejus žymiai pakeitė veidą 
viduje ir praturtėjo naujais ekspona
tais. Mūsų bankas „Talka“ irgi, atro
do, neseka Lietuvos pavyzdžiu, yra 
įsigijęs tautiečių pasitikėjimą ir atlie
ka didelį patarnavimą mūsų ben- 
ruomenei. Kad gerai dirba, galima 
įsitikinti valandą pastovėjus eilutėje.

Lietuvių namų virtuvė, praplėsta ir 

sumoderninta, atlieka ne mažiau su var- 
bų patarnavimą tautiečiams ir vis® :ms, 
kurie sekmadieniais ateina papieta: auti. 
Čia įvairios organizacijos gaminto mos 
žemaitiškus ir kitokius valgius pasmiaro
sau pajamų ir tuo pačiu parūpina kliden— 
tų barui. Pietų virimui vadovauja taras 
Andrijaitis ir sąjungos pirmininkas! sa
vo pranešime nepagailėjo jam paadė- 
kos žodžių.

Adelaidės lietuvių sąjungos valdylyba 
šalia administracinių reikalų ir i na
mų išlaikymo nepamiršta ir kultūrinių 
reikalų. Pirmininkas V. Neverausiskas
savo pranešime minėjo, kad yra suda
rytas planas surinkti visą kultėrrinę 
medžiagą, anksčiau talpintą dviejuaose 
„Australijos lietuvių metraščiuosse“, 
leidinyje „Blezdingėlės prie Toreinso“ 
bei „Adelaidės lietuvių žiniose“ | per 
paskutinius 40 metų į vieną leidinį.’Tai 
nemažas užsimojimas ir, jei jo ssu- 
lauksime, Adelaidė turės vertingą stavo 
gyvenimo paminklą vienoje vieteoje. 
Šiam leidiniui redaguoti pakvie:sta 
paskutinioji „Lietuvių žinių“ redak
torė Valė Neverauskiene. Linkime jai 
sėkmės.

Tenka taip pat pasisakyti dėl „Atde- 
laidės lietuvių žinių“ ir parapijos 
biuletenio „Šventadienio balsas“ “su
jungimo į vieną dvisavaitinį leidiinį. 
Tam „žygiui“ buvo sudaryta speciali 
komisija. Ją sudarė ALB Adelaidės 
apylinkės valdybos pirmininkė J. 
Vabolienė, ALS pirmininkas V. Nle- 
verauskas, ALS vicepirmininkas D. 
Dunda ir sąjungos iždininkas A. 
Mačiukas. „Šventadienio balsą“ at
stovavo kun. J. Petraitis, „Carito“
vicepirmininkas V. Baltutis ir A. 
Kubilius.

Po keleto pasitarimų su pasisaky
mais už ir prieš, nutarta abu leidinius 
sujungti. Pradžiai abi pusės į specialų 
fondą įnešė po 1000 dol.

Savo pranešime ALS pirmininkas sa
kė, kad šis komitetas dar tebeveikia ir 
ateinančių metų sausio mėn. žada 
rūpestingai svarstyti tolimesnę šio 
klausimo eigą. Pirmininkas prašė 
susirinkimą pasisakyti šiuo klausimu.

Tuo kvietimu pasinaudojo susirin
kimo dalyvė p. Grigonytė. Ji pareiškė, 
kad ankstyvesnėje formoje „Lietuvių 
žinios“ jai patiko labiau ir sujungi
mas į vieną leidinį, jos manymu, yra 
klaida. Grigonytės pasisakymui susi
rinkusieji pritarė plojimais. Tai buvo 
pirmas viešas protestuojantis pa
reiškimas ir, pasirodė, jog imantis tokio 
žingsnio pirmiausiai reikia pasiklau
syti skaitytojų ir rėmėjų nuomonės, ko 
padaryta šiuo atveju nebuvo.

Šiandien be referendumo sunku būtų 
nustatyti patenkintų ar nepatenkintų 
procentą. Lietuvis tyliai pergyvena 
skriaudas ir dar giliau krenta į apatiją. 
Gal tų tylinčiųjų nepasitenkinimą 
tiksliausiai bus apibūdinęs vienas 
sąjungos narys, kai susirinkimas 
pasibaigė ir išėjo pro duris; tikiuosi, 
kad jis man atleis už jo žodžių pa
kartojimą: "Na, kad tas sujungimas ir buvo 
kaip Liublino unija. Ir sujungimas, ir pa
sekmės lygiai tos pačios - du herbai, o bal
sas tik vienas". A. Šerdis
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KULTŪRINĖSE PARAŠTĖSE Ar valdysime pasaulį?
Pastabos pačiam sau...

Olimpinė karštligė
Karštligė prasidėjo spaudoje, per ra

diją ir televiziją. Kalendoriuje braukiau 
dienas, nekantriai laukdamas liepos 20 - 
stos - olimpinių žaidimų pradžios.
Pagaliau - rytoj prasideda! Šunį 

įdaviau porai savaičių į šunų namus, 
M nesimaišytų; žmonai, kuri jau ke
tai metai prašėsi išleidžiama pas uoš
vį (žmonos motiną), pagaliau nupir
kau traukinio bilietą (pensininkams 
nuolaida), ten ir... atgal.
Pagaliau. Liepos 20 - oji! Nuo pat ry- 

s> pasiruošiau. Išsinuomojau dar vieną 
televizijos aparatą, jei kartais manasis 
sušlubuotų. Juk visuomet pasitaiko, kai 
ią nors labai svarbaus ar įdomaus ste
bi. Paskambinau savo prieteliams, kad 
porai savaičių išvykstu, - nebūsiu 
namuose. Viskas paruošta olimpiniams 
laidiniams, kuriuose dalyvauja ir 
Lietuva, ne kokioje nors ten sovietinėje 
mongolų komandoje, bet savo pačių, iš 
ikrų lietuvių sudarytoje. Ir ne vien tik 
Irepšinyje, bet beveik visuose spor
tuose: nuo bėgimo iki plaukimo ir net 
dviračių...
Nusipirkau vaizdajuosčių, kad galė

ta įrašyti pakilesnius momentus, kai 
lietuviams bus įteikiami aukso meda- 
iai, na, kad ir sidabro ar bronzos.
Liepos 20 - sios pavakarys. Netrukus 

prasidės. Vandens virdulys, kava ir 
sausainiai po ranka, nereikės bėgioti, 
lau prieš gerą pusmetį televizijos stotis 
rėkė, kad tik per jų kanalą matysime 
laidinius, nes nupirkta suvereninė teisė. 
Kitos stotys nei šnipšt...
Drebančiais pirštais įjungiu televi

zijos aparatą. Rodo Atlantos miestą ir 
Coca - colos butelius. Visi, kurie 
dalyvauja olimpiniuose žaidimuose ge
ria Coca - eolą, žinoma, ir lietuviai. 
Turiu ir aš keletą butelių šaldytuve.
Jau žygiuoja Graikija, ji visuomet 

pirmoji, nes jų iniciatyva pradėti 
olimpiniai žaidimai, pagerbiant kaž
kada atbėgusį graiką ir išgelbėjusį visą 
tautą. Kaip ir kada nežinau? Argi tai 
svarbu?
Žygiuoja abisinai, albanai, arabai, 

australai... žygiuoja, žygiuoja... Įtempiu 
akis ir ausis. Tuoj, tuoj žygiuos ir 
lietuviai. Latvių nesimato, gal jie 

^Sveikiname skautininkų ramovės narę ps. Birutę Ky- 

mantienę ir vyrą Ginutį, sulaukus naujagimės dukrytės 
Judrinos - mūsų Australijos lietuvių skautų šeimos 
prieauglio. Vis budžiu!

Melburno skautininkų ramovė

Lietuvių bendruomenės Spaudos sąjungos valdyba nuošir

džiai sveikina savo mielą bendradarbį, "Mūsų Pastogės" redak
torių poetą Bronių Žalį jo 75 - tojo gimtadienio proga ir džiau
giasi bei didžiuojasi jo išvaryta gilia vaga lietuviško žodžio ba
ruose.

Su geriausiais linkėjimais 
Vytautas Patašius

LB SS valdybos pirmininkas
.. ..................J)

nedalyvauja???... Va, čia tuoj bus ir 
lietuviai... po libaniečių ir latvių. Mūsų 
broliai ir seserys, iškentę sovietinę 
priespaudą net penkiasdešimt metų, 
nešę raudoną vėliavą, o ne trispalvę, už 
kurią tiek daug kovota ir kentėta... Tuoj, 
netrukus j ie pasirodys su trispalve, tuoj... 
Televizija pradeda rodyti reklamą: 
„...gerkite Coca - eolą, visi gerkite, nes 
tai gėrimas...“, - gersiu, dvigubai dau
giau gersiu! Tiktai baikite reklamą ir 
parodykite mūsų vėliavą, mūsų tau
tiečius, žengiančius į areną! Kas gi čia 
dabar? Rodo australiškas skrybėles. 
Kur lietuviai?! Praėjo zambijiečiai ir 
paradas baigėsi. Skambinu garbės 
konsului:

- Kur lietuviai?
Konsulas mandagiai atsakė, kad jie 

dalyvauja. Skambinu į televizijos stotį:
Kur lietuviai? Kodėl nerodote?
Stotis atsako, kad transliuojama iš 

Atlantos.
Vėl rodo Coca - eolą, ir vėl, ir vėl. 

Reklamos po reklamos ir...
Na, tegul jie sau. Pažiūrėsiu, kaip 

lietuviai bėgs, plauks ir dviračiais 
važiuos!

Plaukė, bėgo, važiavo ir ėjo, bet 
lietuviai vis paskiausi, vis kažko 
vėluojasi, vis šonan nustumti, kraš
tutinėje eilėje, kur ilgesnis atstumas...

Išsėdėjau keturiolika dienų ir naktų 
akis įsmeigęs į ekraną. Nei karto nete
ko išgirsti Lietuvos himno. Nejaugi 
nelaimėsime. Dar trupučiukas vilties. 
Mūsų krepšininkai žais finaluose. Tik
rai laimės. Žais prieš australus krepšinį 
dėl trečios vietos. Jugoslavai išplėšė iš 
mūsų sidabrą, teks pasitenkinti bronza. 
Televizija vis kartoja, vis rodo, kaip 
australų plaukikai laimėjo medalius, 
kaip bėgikė aborigene laimėjo sidarbrą. 
Visa Australija, visi jos žmonės 
triumfuoja ir džiaugiasi, ir geria Coca - 
eolą. Ir geria... O mes?

Sekmadienį nuo pat ryto sėdžiu prie 
televizijos.. Paskutinė žaidimų, diena. 
Pasirodė mūsų vyrai. Japonų siūtomis 
uniformomis. Aukšti ir stiprūs: Sabo
nis, Einikis, Kurtinaitis ir kiti. Kas 
jiems australai?! Sudirbs į miltus. 
Išgėriau visą kavą, kol pagaliau bai-

Neseniai pasibaigusi olimpiada giliai 
įsirėžė ne tik sportininkų, bet ir visų ki
tų, net visai sportu nesidominčių žmo
nių, atmintyje. Milijonai žiūrovų tapo 
tarytum kažkokia karštlige užkrėsti. 
Lietuva, man rašė laiške; nemiegojo dvi 
naktis, nes transliacija dėl laiko skir
tumo vykdavo nakties metu. Ištai
gingumas, techniniai stebuklai, beribė 
reklama išgarsino šias žaidynes po visą 
mūsų pasaulinį kaimą. Jau nuo dabar 
ruošiamasi ateinančiai olimpiadai, ku
ri, kaip visi žino, kaip tik ir vyks 
Sydnėjaus Lietuvių namų pašonėje - 
Homebush. Australija save laiko 
daugiakultūriniu kraštu ir šį momentą 
žada pabrėžti, ypač iškilmingo atida
rymo metu.

"Pagrobtas karalaitis". Rež. A. Saudargienė, dekoracijos - A. Pluko (1968 m.).

Kilo mintis, kad čia kaip tik yra gera 
proga pasirodyti mūsų lietuvaičiams, 
deja, ne sporto žaidynėse, bet, dar ge
riau, atidarymo iškilmėse, su gerai 
choreografuotais tautiniais šokiais. Vi
soj karališkoj didybėj. Bet. Paprasto 
klumpakojo turbūt nepakaktų olim
piados organizatorių sutikimui išgauti. 
Iš viso sutikimui gauti reikės padėti 
daug pastangų, tačiau, turint stiprių 
argumentų, reikia tikėtis teigiamų 
rezultatų. Mums visi mūsų tautiniai 
šokiai mieli žiūrėti, visi šokiai padilgo 
jausmus, betgi svetimšaliai stebi 
objektyviau. Jiems sentimentai nega
lioja, jie vertina viską grynai iš estetinės 
pusės.

Nuo pat Lietuvių dienų pradžios nesu 
praleidusi nė vieno tautinių šokių 
pasirodymo. Buvo gerų, buvo ne taip 
gerų, bet buvo ir nuostabių pasirody
mų. Tačiau mano atmintyje nuo
stabiausias pasirodymas įvyko Sydnėjaus 
operos rūmuose 1972 metais, kai Ava 
Saudargienė choreografavo „Lietu
viškas vestuves“. Tai buvo jungtinis 
Sydnėjaus ir Melburno tautinių šokių 
grupių triumfas. Kas jį matė, neužmiršo. 
Tada aiškiai pasirodė, kad neužtenka

gėsi nerviškos kančios. Mūsiškiai 
laimėjo..., keliais taškais. Pagaliau, 
pagaliau... pakilo trispalvė!

Žmona grįžo, parsivežiau šunį ir 
išnešiau televizijos aparatą į garažą. 
Tuščia jo! Daugiau negadinsiu nervų. 
Per radiją minėjo, kad Vilniuje 
krepšininkus sutiko tūkstantinės mi
nios... Prezidentas pažadėjo milijoną li
tų. Gavau iš giminaičio laišką. 
Verkšlena. Jau antras mėnuo nemoka 
pensijos. Viskas žaidimams. n 

vien tik šokį šokti, reikia dar ir geros 
režisūros, atskirų dalių sujungimo, 
mizanscenų sukūrimo, skoningų deta
lių įtarpų, muzikos perdavimo vizualia 
forma ir daug kitų plonybių, iš kurių 
susiaudžia gražusis meniškas audinys.

Žinoma, negalima ir svajoti apie 
galimybę gauti daug laiko. Didžiulis 
laimėjimas būtų gauti kelias minutes. 
Taip pat žinoma, kad kitų tautų šokiai 
(pvz. ukrainiečių) yra labiau trenkian
tys, stačiai akrobatiški, kai tuo tarpu 
mūsų šokiai yra žymiai santūresni. Iš 
kitos pusės mes galime didžiuotis savo 
tautiniais rūbais, kurie yra be pigaus 
rytietiško blizgėjimo, o suteikia gilų, 
kultūringą įspūdį.

Berašant pagalvojau, gal reikėtų ir 

dabar kreiptis į p. Saudargienę, kuri yra 
ne tik tautinių šokių žinovė, parašiusi 
pirmą tautinių šokių knygą, bet ir Vaikų 
teatro įkūrėja, keleto vaikų vaidinimų 
autorė ir režisierė. Sydnėjiškiai dar 
prisimena „Batuotą katiną“, „Pagrobtą 
karalaitį“, „Sigutę“, „Buvo broliai 
devyni“, „Marcelės nuodėmę“, „Ge
dimino sapną“ ir t.t.

Kodėl jau dabar nepradėti akcijos? 
Kodėl nesudaryti komiteto ir nepasiųs
ti atstovių - gražių, elegantiškų, 
kultūringų merginų- sugebančių „su
minkštinti“ senų vyrų suaižėjusias šir
dis? Be abejo, jos turėtų pateikti įvai
rius duomenis: nuotraukas bei mūsų 
pasirodymų sąrašą ir t.t.

Tad reikia jau dabar ieškoti tinkamų 
durų, reikia belstis į jas, kad išgautu- 
mėm sutikimą kelių minučių pasi
rodymui.

Bet tos kelios minutės būtų mums 
triumfalinės. Per tas kelias minutes mes 
valdytume pasaulį.

Kodėl nepradėti darbo?
° Genovaitė Kazokienė

"Lietuviškos vestuvės", Sydnėjaus 
operos rūmuose 1972 metais._______
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Kuriamės Pietų Kryžiaus žemyne
Pranas Nagys

(Tęsinys iš praeito numerio)

Gegužės 24 - 
sios dienos pusryčiai - Casino. Visi tie 
sustojimai New South Wales valstijoje. 
Mažąsias stoteles traukinys prabėga 
nesustodamas. Jų pavadinimų negaliu 
išskaityti. Jei kurį ir išskaitai, tai vis tiek 
jį atsiminti sunku. Kiti miestelių ir 
kaimelių pavadinimai ne angliški, 
vietinių gyventojų aborigenų vardais 
pavadinti. NSW valstijos šiaurėje 
matėme bananų medžius. Čia jų ištisos 
plantacijos. Pagaliau įvažiuojame į 
sekančią, Queenslando, valstiją. Kai kur 
matosi ne tai vasarojaus, ne tai lubinų 
laukeliai, vaisių ar daržovių laukai tie
siasi aukštyn nuo žemės lygiomis 
vagomis, auga. Spėjau, kad tai gali būti 
cukrinių nendrių laukai. Vėjelis pa
lengva jas siūbavo. Net ir lietuviškose 
dainose buvo sakoma, kad siūbuoja, 
linguoja, kaip nendrelė, - prisiminiau. 
Traukinys veža į Queenslando sostinę 
Brisbanę. Žiūrime į priemiesčių na
melius. Kiekvienas turi atsitvėręs savo 
laukelį ir ką nori, tą jame daro. 
Privažiuojame ir didelius pastatus, ku
rie praneša net ir bažnyčių bokštus. Šį
kart traukinys sustoja didelėje stotyje - 
South Brisbane Station (Pietų Brisba- 
nės Stotis). Čia mus išlaipino poilsiui. 
Autobusais nuvežė į „Kangaroo Point 
Hostel“, kur po dušais galėjome gerai 
išsiprausti, pavalgyti, išsimiegoti ir 
pailsėti.

Sekančią kelionės dieną iš Brisbanės 
pradėjome anksti, dar prieš 7 vai. ryto. 
Vėl į traukinį ir lekiame tolyn. Pus
ryčiams sustojome Gladstone, pietums - 
Rockhamptone, o vakarienei - Mackay. 
Laikas traukinyje prabėga bežiūrint į 
gamtą, avis, karves. Vienur kitur pasiro
do juodųjų gyventojų šeima. Gegužės
26 - sios ryte traukinys sustoja Town
sville. Pusryčius gauname „Cardwell“ 
viešbučio valgykloje. Tai buvo pasku
tinis maistas mums duotas veltui. Vė
liau maitinomės jau už savo uždirbtus 
pinigus.

Šiaurės Queenslandui skirtų emi
grantų buvo 352. Townsville pavalgius 
pusryčius pranešė, kad turime išlipti 
sekančiame sustojime - Ingham. Lau
kiame tos stotelės. Aplink siūbuoja 
neaprėpiami nendrių plotai. Žiūrime į 
juos. Kai kur jau pamatome ir tų nendrių 
kirtėjus jas bekertančius..Negalėjome 
atskirti ar tai baltieji, ar juodi.

Mano draugas Povilas Stelmokas 
Townsville stotyje, prieš traukiniui 
išvažiuojant, atsisveikino su manim. 
Nupirko po viskio stiklelį ir palinkėjo
me vienas kitam sėkmės ateityje. Po 
daugelio metų vėliau jį sutikau Sydnė- 
juje lietuviškose pamaldose, o dar vė
liau su žmona jis išvyko visam laikui į 
Ameriką.

1948 m. gegužės 26 d. Ingham stote
lėje išlipome mes, 91, paskirtasis šiam 
rajonui. Kiti vyko tolyn į Tully, Innis- 
fail, Babinda, Gordonvale ir Caims. 
Stotyje mūsų jau laukė fermeriai, 
pasiruošę pasiimti į savo fermas naujus 
darbininkus, atvykusius iš tolimosios 
Europos. Visi buvo užsirašę darbinin
kais, tačiau vieni jų buvo moksleiviai,
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„Pirmųjų metų Australijoje“ 
skyrelio bendradarbiams

Vis dar į „Mūsų Pastogės“ re
dakciją ateina (ir tikėkimės ateis) 
stori prisiminimų - dienoraščių 
sąsiuviniai, laiškai, vokai su kelio
nių į Australiją nuotraukomis, 
dokumentų kopijomis, pirmųjų me
tų vargų aprašymais.

Paskutiniu metu gauti laiškai yra 
iš:

* Leono Kolbergo iš Queenslan
do. Jis atsiuntė trumpą savo kelio
nės - pirmųjų metų gyvenimo 
Queenslande aprašymą ir 2 psl. 
nuotraukų.

* Marijos ir Romo Sąženių 
žiupsnis prisiminimų ir pluoštas 
dokumentų.

* D. Kūmo (atrodo, slapyvardė) 
labai įdomus aprašymas „Pirmojo 
transporto nuotykiai“. Deja, stik 
slapyvardėmis pasirašytų atsimi
nimų spausdinti negalime, nors jie 
ir labai įdomūs. Trūksta ir siuntėjo

^adreso.

studentai, specialiųjų mokyklų moki
niai, kiti įvairių profesijų žmonės. Bu
vo mokytojų, teisininkų, kariškių. Tik 
maža dalis buvo tikri darbininkai, dirbę 
tėvų ūkiuose ar šiaip darbuose. Jei 
darbininku neužsirašysi, nepakliūsi į 
emigrantų sąrašus.

Stotyje, susispietę į būrelį, laukiame, 
kas mus pasiims. Neskubame, tik 
stebime, kaip kiti, pirmieji, paimami. 
Žiūriu į vieną jauną skrybėliuotą 
ūkininkaitį. Jis dairosi tarsi spręsdamas, 
kurią čia grupę pasiimti. Ateina pas 
mus. Pakviečia eiti, parodo savo 
sunkvežimį. Mūsų virėją pasiima šalia 
savęs, pasisodina kabinoje. Mums para-'

Būsimus darbininkus pasiima fer
meris. Iš k. - Medutis, J. Nagys, Br. 
Rainys, E. Rašymas; stovi - Č. Pauli
nas ir G. Žemaitis.
do sulipti į sunkvežimį. Sunkvežimyje 
vieni lieka stovėti, kiti tūpia, nes pradė
jus važiuoti ir trūktelėjus gali iškristi. 
Prieš važiuojant mus nufotografuoja 
vienas iš atvykusiųjų. Ši nuotrauka man 
visada buvo ir dar dabar tebėra vienas iš 
vertingų prisiminimų, primenąs kelionę 
į pirmąjį mūsų darbą Australijoje.

Netoli važiavome. Nuo stoties į 
miesto centrą, cukrinių nendrių augin
tojų sąjungos kiemą, kur buvome 
išrikiuoti grupėmis. Sveikino atvykus, 
ir davė kai kuriuos nurodymus. Mes jų 
nesupratome ir nesusigaudėme. Buvo 
vienas kitas vertėjas, kuris taip pat 
negalėjo suprasti vietinių naudojamų 
terminų. O mums tuo metu ir nebuvo

« SKAITYTOJI! ŽODIS *
Gerb. „Mūsų Pastogės“ 
redakcija,

Jūsų adresą gavome iš p. Lilijos 
Kozlovskienės. Net ir nežinome, kaip 
pradėti Jums rašyti šį laišką.

Rašo Jums dukra, kadangi aš pati 
beveik nematau. Esu I - mos grupės 
invalidė. Pas mus Lietuvoje invalidų 
padėtis labai sunki ir visai nepavydė
tina.

Gaunu labai mažą invalidumo pen
siją, iš kurios pragyventi visiškai 
neįmanoma. Reikia išlaikyti nepilna
metę dukrą. Sūnus bedarbis, kadangi 
jam yra nustatytas silpno laipsnio 
debilumas, o darbą pas mus ir taip 
nelengva gauti.

Iš valdžios paramos gaunu nedaug. 
Dabar man reikalinga abiejų akių 
operacija (vitrektomija - stiklakūnio 
pašalinimas). Ši operacija labai su
dėtinga, todėl ją atlikti galima tik 
užsienyje. Ji kainuoja milžiniškus 

. pinigus, apie kuriuos man galima tik 
svajoti: 5000 dolerių tik vienai akiai. 
Gydytojai pranašauja apakimą, jei 
operacija nebus padaryta per šiuos me
tus. Man amputuota koja, ji buvo 
operuota net keturis kartus, taigi, jei dar 
ir apaksiu, mano gyvenimas taps 
neįmanomas. Aš ir taip dabar nuo daug 
ko priklausau, todėl nenoriu dar labiau 
nuliūdinti ir apsunkinti savo šeimą.

Iš savivaldybės paramos negaunu, 
kadangi čia, kaip ir visada, trūksta lėšų. 
Todėl nutariau kreiptis į Jus, gerb. „Mū
sų Pastogės“ redakcija, jei galėsite nors 
kaip nors, kad ir nedaug man padėti, aš 
Jums tikrai būsiu labai dėkinga.

Jei apaksiu mano viltys gyventi visai 
žlugs. Kodėl dėl manęs turi kentėti vai
kai. Prašau, jei yra koks nors žmogus, 
neabejingas kitų nelaimei, ir galėtų 
padėti, atsiųskite mums jo adresą ir 
mes galėsime jam ar jai nuoširdžiai 
padėkoti.

P. S. Prašau padėkite mano mamai, 
jei galite, aš noriu, kad ji nors galėtų 
matyti pasaulio spalvas, nes negali 
vaikščioti, kaip anksčiau.

Linkime Jūsų redakcijai kuo di
džiausios sėkmės Jos labdaringame 
darbe. Daug, daug laimės linkime vi-

svarbu viską žinoti. Norėjome vykti į 
paskirties vietą, kad galėtume kiek 
pailsėti, atsikvėpti ir gerai išsimiegoti. 
Čia gavome oficialius paskyrimus pas 
ūkininkus, kurie mus pasiėmė.

Mūsų grupė buvo paskirta pas tą šei
mą, kuri pasiėmė iš stotelės - Ba- 
lanzategui šeimą. Vežė sūnus Bingen, o 
tėvas laukė mūsų atvykstant į tą skirs
tymo punktą Ingham miestelyje. Kur 
pakliūsime mes nesirinkome, ne
kreipėme į tai daug dėmesio. Tačiau 
matėme iš karto, kad ši šeima yra dides
nio išsilavinimo, ir gal kaip tik todėl 
mums patiko.

Dabar vėl ta pačia tvarka sėdame į 
sunkvežimį ir mus jau veža į fermą. Ji 
randasi prie Stone River (Akmens upė), 
apie 12 mylių nuo Ingham. Pakelyje - 
Trebonnekaimelis. Jame sustojame.

(Bus daugiau) .

siems Australijos žmonėms. Iš anksto) 
dėkoja Domicėlė Barisevičienė ir joss 
dukra Giedrė

P.S. Jei galėtumėte įdėkite ir mūsoj 
adresą, aš labai norėčiau susirašinėti irr 
geriau išmokti anglų kalbą: Giedrė; 
Barisevičiūtė, Virbaliūnų kaimas,, 
Raudondvario apylinkė, Kauno raj.„ 
Lietuva. # * *

„Mūsų Pastogės“ redakciją pasiete 
net dviejų skaitytojų atsiųstas faksas - 
„Gimtojo krašto“ (dabar) žurnalo 

■„Redaktoriaus skiltis“, kur redaktorius 
džiaugiasi labiau pasiturinčių skaity
tojų parama šiam žurnalui.

„(...) Jau tampa tradicija, kad šioje 
skiltyje kalbamės apie mūsų skaitytojo 
iš Australijos dr. Alfonso Viliūno 
iniciatyva įsteigtą „Gimtojo krašto“ 
prenumeratos fondą“. Pastaroji savaitė 
dar kartą patvirtino, kad ši idėja randa 
rėmėjų. Prie ankstyvesniųjų (...) pri
sidėjo...“ Čia p. redaktorius išvardina 
visą eilę naujų šio fondo rėmėjų 
„prisidedančių stambesnėmis sumo
mis ir padedančių užsiprenumeruoti šį 
žurnalą to finansiniai nepajėgiantiems 
skaitytojams.

Vienas iš atsiuntusių faksą tautiečių 
prideda trumpą sakinį: „Sakau, gal 
įdomu?“

Taip labai įdomu! „Mūsų Pastogei“ 
(jei jau ne skaitytojams) tikrai tokios 
paramos reikia, kad galėtų žmoniškai 
„sudurti galą su galu“! Deja, ne vienas 
mūsų tautietis, remiąs įvairiausius 
tikslus, lig šiol to padaryti neįstengia!.. 
(Nors - dėkui Dievui - dar yra žmonių, 
kurie šį reikalą supranta ir jiems didelis 
ačiū.

Red.
Gerb. Redaktoriau,
Naujienų agentūra „Baltic News Ser

vice“ pradėjo žinių tarnybos darbą Inter
nete. Čia galima kas dvi valandos sužinoti 
visas „karštas“ naujienas anglų kalba iš 
Lietuvos bei lietuvių kalba - naujienas iš 
viso pasaulio.

Tikimės, kad mūsų pastangos nenueis 
veltui ir išeivija, užsienyje besimokantys 
studentai, jaunimas turės geras galimybes 
gauti objektyvią ir operatyvią informaciją 
apie įvykius Lietuvoje.

Todėl prašytume Jus paskelbti savo 
leidinyje arba čia pateikiamą skelbimą, arba 
informuoti savo skaitytojus trumpa žinute 
apie home page adresą: www. b'ns. 1L

Edvinas Butkus , BNS direktorius
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Miisiį mirusieji f
MHhrč Apolonija.

Vis dažniau vyresniosios kartos’ 
lietuvių gretas retina mirtis. Štai 
tugpjūčio 30 dieną, sulaukusi 87 metų 
amžiaus, šios žemės kelionę baigė 
Vilniaus krašto lietuvė Apolonija (Po
le) Čelnaitė.
Gimė ir augo Apolonija Vilniaus 

krašte, Čelniukų kaime, susipratusių 
lietuvių šeimoje kartu su broliu Al
bertu Čelna, buvusiu ilgamečiu Mel
burno Dainos sambūrio dirigentu ir 
seserimi Aldona Čelnaite - Baltrūnienę.
A.a. Apolonija Čelnaitė baigė gai

lestingųjų seserų mokyklą ir dirbo 
Poznanės ligoninėje vyr. medicinos 
seserų vedėja.

Į Australiją Apolonija atvyko 1958 
metais ir iki pat išėjimo į pensiją dir
bo Melburno Kew ligoninėje medici
nos seserimi.
1979 metais Hepburn - Springs 

miestelyje ji nusipirko namą ir ten ra
miai gyveno. Paskutinius tris metus ji 
sunkiai sirgo. Buvo operuotas vidurių 
vėžys, tačiau liga pamažu plėtėsi.

Globojo ją panašaus likimo draugė 
australe.

Velionė prieš mirtį kelis mėnesius 
gyveno senelių ligoninėje Balarate, kur 
ir pasimirė. Jos palaikai rugsėjo 3 d. 
buvo sudeginti Balarato krematoriume.

Gyvendama Melburne Apolonija bu
vo Dainos sambūrio choristė, mėgo 
kurti eilėraščius, parašė žodžius dai
nai „Plaukia danguje juodas debesys“. 
Muziką dainai parašė jos brolis muzi
kas Albertas Čelna į daina buvo dai
nuojama Dainos sambūrio chore.

Apolonija stovyklaudavo su Mel
burno skautais ir kaip gailestinga sesuo 
prireikus skautams suteikdavo me
dicininius patarnavimus bei patarimus.

Nuėjusi ilgą žemišką kelionę, atsi
skyrė velionė su šiuo pasauliu po ilgos 
ir sunkios ligos. Tesuteikia jai gerasis 
Dievas ramų poilsį savo prieglobstyje.

Velionė paliko liūdesyje brolį Albertą 
Čelną, seserį Aldoną Baltrūnienę su 
šeimomis ir seserį Klotildą, gyvenan
čią prie Maskvos. . f ■»

A. f A. Elena Sadauskienė
Gauta žinia, kad rugsėjo 6 d. Strath- 

fieldo ligoninėje, sulaukusi 75 metų 
amžiaus, mirė visuomenininke, anks
tyvesniais metais daug dirbusi su 
Sydnėjaus savaitgalio mokykla, pa
skatiniu metu buvusi Sydnėjaus lie
tuvių katalikų kultūros draugijos

valdybos narė a.a. Elena Ba- 
dauskienė.

Laidojama velionė 1996.09.13 d., 9.30 
vai. iš Lidcombe šv. Joachimo bažny
čios Rookwoodo kapinių lietuvių 
sekcijoje. -

A. f A. Elenai Radauskienei
mirus, gilią užuojautą sūnui Ričardui, dukrai Reginai su 
šeimomis liūdesio valandoje reiškia

Nijolė, Valdas ir Izolda Vaičiiirgiai

A. f A. Elenai Radauskienei
mirus, nuoširdžiai užjaučiame dukrą Reginą ir sūnų Ričar
dą su šeimomis.

E. Karvelienė ir L. Veteikiciiė

Mielai bičiulei
A. f A. Elenai Radauskienei 

mirus, nuoširdžią užuojautą dukrai Reginai, sūnui Ričar
dui ir jų šeimoms bei artimiesiems reiškia ir drauge liūdi

Ona Baiižieuė, BEM 
su šeima

Ilgų metų draugei
A. f A. Elenai Radauskienei 

mirus, nuoširdžiausią užuojautą dukrai Reginai Purcell, 
sūnui Ričardui, jų šeimoms ir giminėms Lietuvoje reiškia

B. Ropienė ir K. Radikienė

A. j* A. Elenai Radauskienei 
iškeliavus į amžinybę, gilaus skausmo prislėgtas dukros 
Reginos ir sūnaus Ričardo šeimas giliai užjaučia

Sfašiouiiį šeima

SLMSG draugijos buv. narei
A. f A. Elenai Radauskienei 

mirus, nuoširdžiausią užuojautą reiškiame dukrai Regi
nai, sūnui Ričardui bei jų šeimoms ir artimiesiems.

Sydnėjaus lietuvių moterų 
socialinės globos draugija

A. f A. Algimantui Žilinskui
mirus Lietuvoje, jo žmonai Danutei, sūnums Andriui 
(ALB Krašto valdybos pirmininkui), Kęstui, Raimundui 
ir Vygintui bei jų šeimoms reiškiame gilią užuojautą.

ALB Krašto valdybos nariai

Sulaukus ilgo amžiaus ir iškeliavus amžinybėn
A. f A. Apolonijai Celnaitei, 

giliai užjaučiame seserį Aldoną Baltrūnienę, brolį Albertą 
Čelną, seserį Klotildą su šeimomis.

Alisa Baltrnkonienė

Sydnėjaus lietuvių katalikų draugijos vicepirmininkei
A. f A. Elenai Radauskienei

mirus, jos sūnui Ričardui, dukrai Reginai ir jų šeimoms 
gilią užuojautą reiškia

Sydnėjaus lietuvių katalikų
kultūros draugija

A. f A. Elenai Radauskienei
mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą jos dukrai Regi- 
nutei, sūnui Ričardui ir jų šeimoms.

Salomėja Grybienė ir Gražina Grybaitė.

A. f A. Elenai Radauskienei
išėjus į amžinybę, jos dukrą Reginą, sūnų Ričardą, jų 
šeimas ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi

Cecilija Protienė ir 
Birutė Nagulcvičienė

Padėka
Mano mylimam ir brangiam vyrui
a.a. Eduardui Soliteriui

iškeliavus į Amžinybę, dėkoju visiems užjautusiems 
mane ir šeimą: Salomėjai Grybienei ir dukrai Gražinutei 
už paguodžiančius žodžius ir gėles, Angelei ir Stasiui 
Montvidams, Izabelei Daniškevičienei ir mūsų ilgame
čiams draugams Marytei ir Jonui Zinkams, išreišku- 
siems užuojautas "Mūsų Pastogėje".

Jaučiame didelį dėkingumą sūnėnams Viktorui ir Hen
rikui Šliteriams, atvykusioms su šeimomis iš Sydnėjaus į 
laidotuves. Širdingai Tau ačiū, Viktorai, už jautrią ir 
paguodžiančią kalbą, pasakytą per Requiem mišias ir už 
mūsų tautinę vėliavą, dengusią karstą.

Iš širdies dėkojame visiems, atsiuntusiems užuojautas 
laiškais ir kortelėmis.

Liūdesyje likę Emilija Šliterieuė, 
sūnūs Gediminas, Algimantas ir Kastytis.

Kalėdiniai siuntiniai į Lietuvą iš Sydnėjaus
Pranešu, kad skubiai priimu jūsų dėžių užsakymus siuntinių į Lietuvą persiuntimui. Šį 

kartą bus vieno dydžio dėžės 35x35x65. Kaina 60 dolerių. Užsakymus siųskite iki rugsėjo 
22d. skambindami A. Kramiliui tel. 9727 3131 arba palikite savo užsakymą ant automa
to (answering mashine). Smulkesnė informacija jau yra paskelbta spaudoje. Siunta orga
nizuojama Apylinkės valdybos vardu. Antanas Kramilius

Naudoti drabužiai į Lietuvą
Iš Lietuvos valdžios gautas pranešimas 

dėl naudotų drabužių persiuntimo j Lie
tuvą.

„Priedas prie Nutarimo Nr. 718 „Dėl tam 
tikrų eksporto ir tranzito prekių apribojimo 
į Lietuvos Respubliką“, Lietuvos valdžios 
priimto 1995 m. gegužės 19 d. Vilnius. 
1996.07.02."

Lietuvos valdžia nusprendė:
1. (...) uždrausti importuoti į Lietuvos 

Respubliką vartotus drabužius ir kt. naudo
tus daiktus (...), išskyrus skirtus asmeni
niam naudojimui, be dokumento (origina
lo) tvirtinančio, kad daiktų siunta buvo 
higieniškai apdorota. Šis dokumentas gali 
būti užpildytas lietuviškai, angliškai arba

rusiškai. Jame turi būti nurodytas įstaigos, 
kuri atliko drabužių ar daiktų apdorojimą, 
vardas, būdas, data, chemikalų pavadini
mas, apdorotų daiktų svoris, skaičius ir 
apdorojimo ženklas, prisegtas prie kiek
vieno daikto.

2. Šis nutarimas veikia nuo 1996.07.25 d.
Pasirašė ministras pirmininkas Mindaugas 

Stankevičius ir ekonomikos ministras 
Antanas Kaminskas.

Iš šios žinios negalima spręsti, kiek tai 
palies iš Australijos siunčiamą labdarą. 
Galimas dalykas, kad šis nutarimas taiko
mas tik dideliais kiekiais (bizniui) įve
žamiems naudotiems drabužiams bei 
daiktams. Šiuo klausimu dar bus aiškina
masi Lietuvos įstaigose. „M.P.“ inf,
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Rugsėjo 22 d., sekmadienį, 2.30 vai. p.p. Sydnėjaus lietuvių
namų viršutinėje salėje įvyks

"Mūsų Pastogės" popietė.
Programoje: su savo kūryba pasirodys E. Jonaitienė, J. A. 

Jūragis ir Br. Žalys, išgirsite skambias moterų ansamblio 
"Sutartinė" dainas.

Popietės metu bus traukiami laimingi "Mūsų Pastogės" lote
rijos bilietai.

Kviečiame visus gausiai dalyvauti!
LB Spaudos sąjungos valdyba

M. K. Čiurlionio minėjimas pas latvius
Rugsėjo 27 d., penktadienį, 6.30 vai. p.p. Latvių namuose ( Purnell St. ), Strath

field Latvių dailininkų draugija ruošia Čiurlionio minėjimą.
Paskaitą "Didysis nežinomasis” skaitys dr. Genovaitė Kazokienė.
Matysite M. K. Čiurlionio paveikslus ir girdėsite jo muziką. Gera proga nesu

prantantiems lietuviškai susipažinti su lietuvių tautos genijum.
Įėjimas nemokamas. Visi maloniai kviečiami.

Rengėjai

I Tautodailės Ratelis 10 - mečio proga ruošia didelę
MUGĘ - BAZARĄ Į

i sušelpti Lietuvos našlaičius. 1
g Visos Mugės pajamos skiriamos Lietuvos našlaičiams. Širdingai kviečiame
g apsilankyti rugsėjo 15 d.,sekmadienį, 12 -4 vai. Lietuvių klube Bankstowne. g

Daiktus, aukojamus našlaičiams, galite pastatyti į Liet, klubą darbo valandomis g 
g kiekvieną dieną, išskyrus antradieniais. Atneštus daiktus paduoti klubo sekre- g 
• torei d. Danguolei. Ratelis .

AUKOS
Vilnijos mokykloms

Vilnijos mokykloms aukojo: 100 dol. 
O. ir V. Šalkūnai, 50 dol. J. ir P. Mičiuliai.

Lietuvos „Motinos Teresės“ Janinos 
Navickaitės globotinių namo remon
tui aukojo:

po 100 dol. - R. Kaunienė, K. ir B. 
Poškai; po 50 dol. - S. Ribačiauskienė, 
V. Jablonskienė, H. Statkuvienė; 30 dol. 
- A. Valkienė, po 20 dol. - M. Mi
liauskienė, A. Stankevičienė, L O ‘Dwy
er.

„Man nepaprastai gaila šitų žmonių. 
Jie gyvena purvini, išvaryti, atstumti, 
pavargę, kompleksuoti, pikti, nemyli
mi, girti, sumušti, pasmerkti visuome
nės, utėlėti, žaizdoti... Jie vieni ir vie
niši miršta tamsiuose rūsiuose ir 
šiluminėse trasose... Todėl ir turiu 
svajonę - namus vargšų vargšams...“, 
rašo Janina.

Už aukas ir supratimą jos ir Vilnijos 
mokinukų vardu nuoširdžiai dėkojame.

Melburno lietuvių katalikių 
moterų draugijos valdyba

Melburno lietuvių klubo metinio susirinkimo 
įvyksiančio 21.09.1996 

Darbotvarkė
1. Susirinkimo atidarymas. 2. Mirusiųjų narių pagerbimas. 3. Naujų narių pristatymas. 

4. Susirinkimo sekretoriaus kvietimas. 5. Mandatų komisijos kvietimas. 6. Praėjusių metų 
susirinkimo protokolo skaitymas. 7. Pirmininko pranešimas. 8. Iždininko pranešimas. 9. 
Revizoriaus pranešimas. 10. Revizijos komisijos pranešimas. 11. Diskusijos dėl praneši
mų ir jų priėmimas. 12. 1996 - 1997 metų sąmatos pateikimas ir tvirtinimas. 13. Mandatų 
komisijos pranešimas. 14. Revizijos komisijos rinkimai. 15. Mandatų komisijos rinkimai. 
16. Klausimai ir pasiūlymai. 17. Susirinkimo uždarymas.

Melburno lietuvių klubo valdyba

Nori susirašinėti
Dvidešimt metų lietuvaitė, 171 cm. ūgio, šiuo metu gyvenanti kaime, profesija - 

kirpėja, nori susirašinėti su lietuviu.
Rašyti: Dangirai Ketvirtytei, Raikėnų kaimas, Pandėlio paštas, Rokiškio rajo

nas, Lietuva.

Sydnėjaus lietuvių klubo

metinis susirinkimas
įvyks rugsėjo 29 d., 3.30 vai. popiet, Bankstowne.

Tą pačią dieną, 2.30 vai., klube įvyks turgus.
Visi laukiami, visi kviečiami.
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16 - 18 East Terrace, BANKSTOWN, 
Tel. 9708 1414. faksu (02) 790 3233

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

Lietuvių klubo ponių komitetas ruošia

WIadų paradą,
kuris įvyks spalio 13 d. (sekmadienį), 2.30 
vai. popiet, Lietuvių klube, Bankstowne.

Mokestis: 8 doleriai (j šią kainą įeina 
įėjimas, laimingasis durų prizas, šampanas, 
bealkoholiniai gėrimai, užkandis, kava ir 
sausainiai).

Dėl smulkesnės informacijos galite kreiptis 
į Danguolę (laike darbo valandų) tel. 9708 
1414 arba Eleną (vakarais) tel. 9610 2540.

Baltijos kelionių specialistai
siūlo

keliones su kompanionu į
I

I
I - mas keleivis moka nuo 1560 dol.
II - as keleivis moka nuo 1440 dol. 

(galioja nuo 16.09.96 iki 20.11.96).
Pasitikrinkite dėl kitų metų laikų.

Šis išimtinis pasiūlymas yra 
gaunamas tik per mūsų kelionių biurą.

PTLUD.
(24 kelioniųpatirties metai).

48 The Boulevarde, Strathfield - 2135 
Tel. (02) 9745 3333. Fax. (02) 9745 3237. 
Lie. 2 TA 000 888 ACN 001 344 323

Baltijos kelionių ekspertai!

I

mą.

RENKITE
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FONDĄ,
nes jo tikslas yra: skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę kultūrą, mokslą, švktiną 
meną ir kitas lietuvių kultūrines apraiškas.
Fondą stiprinsime ir jį ugdysime, jei įvairiomis progomis jam aukosime, stosime jo 
nariais ir nepamiršime jo surašydami testamentus. Testamentuose reikia įrašyti tikslą 
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 VaMybi lyba

:jo 
liai

Prašom nepamiršti užsimokėti
„Mūsų Pastogės** prenumeratą.*.

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 00
Redaktorius Bronius Žalys. Redakcijos ir administracijos telefonas (02)97903233 33
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi, rii.

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

U žsienyje oro paštu $ 100
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