
Naujoji Vyriausybė

Po sėkmingų Seimo rinkimų: Seimo pirmininkas prof. Vytautas Landsbergis ir 
ministras pirmininkas Gediminas Vagnorius. ("L. ryto" nuotr.)

Ministras pirmininkas Gediminas 
VAGNORIUS: 39 metai, gimė 1957 m. 
birželio 10 d. Plungės rajono Vilkaičių 
kaime darbininko ir mokytojos šeimoje. 
1980 m. baigė Vilniaus inžinerinį staty
bos institutų, įsigijęs inžinieriaus eko
nomisto specialybę. 1987 m. gavo 
ekonomikos mokslų kandidato (= ma
gistro) laipsnį. Nuo 1988 m. dirbo vyr. 
moksliniu bendradarbiu Lietuvos moks
lų akademijos Ekonomikos institute. 
1990 m. išrinktas parlamento nariu, 1991 
m. sausio 13 d. paskirtas ministru 
pirmininku. Vadovavo iki 1992 m. liepos 
27 d., kai Seime sustiprėjo LDDP įtaka. 
Nuo Tėvynės Sąjungos (Lietuvos kon
servatoriai) įsikūrimo jos valdybos 
pirmininkas. Vedęs, žmona Nijolė - 
inžinierė. Turi dukrą ir sūnų.

Aplinkos apsaugos ministras Iman
tas LAZDINIS: 52 metai, miškų ūkio 
inžinierius. Buvo didžiausio Lietuvoje 

■Dzūkijos nacionalinio parko direktoriaus 
pavaduotoju, nuo šių metų pradžios - šio 
parko direktorius. Lietuvos Centro sąjun
gos atstovas.

Ekonomikos ministras Vincas Kęstu- 
jlis BABILIUS: 59 metai, inžinierius 
mechanikas. Lietuvos pramoninkų kon
federacijos viceprezidentas. Tėvynės 
Sąjungos rėmėjas.

I
 Finansų ministras Rolandas MATI- 
LIAUSKAS: 28 metai, buhalterinės 
apskaitos ir ūkinės veiklos analizės 
(specialistas. Dirbo Finansų ministerijo- 

ije, pastaruoju metu - Lietuvos ir Vokieti
jos bendros įmonės vyriausiuoju fi- 

Į nansininku. Atstovauja Tėvynės Sąjungą 
(Lietuvos konservatorius). Čia ir toliau 
sutrumpintai - TS/LK.

Krašto apsaugos ministras Česlovas 
Vytautas STANKEVIČIUS: 59 metai. 
Kovo 11-osios Akto signataras. 1990 - 

j.1992 m. buvo V. Landsbergio pavaduo
tojas ir vadovavo derybų delegacijai su 
Rusija. Krikščionių demokratų partija.

Kultūros ministras Saulius ŠALTE
NIS: 51 metai. Rašytojas, dramaturgas. 
Nito 1994 metų - dienraščio „Lietuvos 
aidas“ vyriausias redaktorius. Kovo 11- 
osios Akto signataras. TS/LK. M

Pramonės ir prekybos ministrė Lai
ma Liucija ANDRIKIENĖ: 38 metai, 
ekonomistė - matematikė. Kovo 11-sios 
Akto signatarė. Buvo praėjusio Seimo 
narė. TS/LK.

Ryšių ir informatikos ministras Ri
mantas PLEIKYS: 39 metai, pagal profe
siją žurnalistas. 1989 m. įkūrė pirmąją 
nepriklausomą Lietuvos radijo stotį 
„M-l“, o 1990 m. - kitą radijo stotį 
„Radiocentras“, buvo šių stočių vyriau
siasis redaktorius. TS/LK.

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė 
Irena DEGUTIENĖ: 47 metai, gydytoja. 
Apie 20 metų dirbo Vilniaus „Raudonojo 
Kryžiaus“ ligoninėje, buvo jos direktorė. 
Nuo 1994 metų - Sveikatos apsaugos 
viceministre. TS/LK.

Statybos ir urbanistikos ministras Al
gis ČAPLIKAS: 34 metai, inžinierius 
statybininkas. 1995 m. išrinktas Vilniaus 
miesto savivaldybės tarybos ir valdybos 
nariu. Centro sąjunga.

Sveikatos apsaugos ministras Juozas 
GALDIKAS: 38 metai, gydytojas. Dirbo 
Vilniaus klinikose. Nuo 1995 m. - Vil
niaus savivaldybės Sveikatos apsaugos 
vedėjas. TS/LK.

Susisiekimo ministras Algis ŽVA
LIAUSKAS: 41 metai, inžinierius 
statybininkas. Nuo 1993 m. Marijam
polės miesto meras. TS/LK.

Švietimo ir mokslo ministras Zigmas 
ZINKEVIČIUS: 71 metai, Lietuvos 
Mokslų Akademijos narys. Daug metų 
buvo Vilniaus universiteto lietuvių kal
bos katedros vedėjas. Pastaruoju metu - 
Lietuvių kalbos instituto direktorius. 
Išleido daugiau kaip dvidešimt knygų, 
tarp jų - šešių tomų „Lietuvių kalbos 
istoriją“. Krikščionių demokratų partija.

Teisingumo ministras Vytautas PA
KALNIŠKIS: 52metai, teisininkas. Dės
tė Vilniaus universitete. 1991 m. sausyje 
buvo paskirtas ministro pirmininko 
pavaduotoju, nuo 1991 m. kovo 23 d. iki 
1992 rnehĮ vidurio teisingumo ministru. 
TS/LK.

Užsienio reikalų ministras Algirdas 
SAUDARGAS: 48 metai, pagal specialy
bę - biofizikas. Kovo 11-osios Akto 
signataras. 1990 m. kovo - 1992 m. gruo
džio mėn. buvo užsienio reikalų minis
tras. Krikščionių demokratų partijos 
pirmininkas.

Valdymo reformų ir savivaldybių

^Lietuvos įvykių apžvalga
Sudaryta Vyriausybė

Gruodžio 4 d. prezidentas Brazauskas 
pasirašė dekretą dėl naujosios (aštunto
sios) Vyriausybės sudarymo. Kabinetui 
vadovauja ministras pirmininkas Ge
diminas Vagnorius. Pagal galiojantį įs
tatymą Lietuvoje yra 19 ministerijų, ta
čiau naujasis premjeras jų skaičių su
mažins iki 17-kos. 5 ministerijos bus pa
naikintos ir jų vietoje įsteigtos 3 nituos. 
Šiuo metu jau yra paskirti 17 ministrų 
(jų sąrašą žr. atskirai), tačiau vykdant 
ministerijų reformą, kai kurių ministrų 
pareigos šiek tiek pasikeis.

Gruodžio 5 d. Gediminas Vagnorius 
pateikė Seimo svarstymui naujosios 
Vyriausybės programą. Jis pabrėžė, kad 
nenori apgaudinėti sunkiai gyvenančių 
žmonių nerealiais pažadais. Visgi progra
ma numato, kaip pagerinti įmonių 
produktyvumą bei dirbančiųjų darbo 
našumą. Nuosekliai įgyvendinant eko
nomikos atgaivinimo planą, bus sudaro
mos galimybės jau po metų vidutinį 
darbo užmokestį padidinti iki 960 litų 
per mėnesį ir pensijas - iki 330 litų per 
mėnesį. Programoje numatytas reformas 
reikės įgyvendinti iki galo, tyžtingai ir 
nuosekliai. Numatoma nebedidinti biu
džeto skolų ir taikyti griežtesnes anti
infliacines priemones. Užsienio politika 
turi būti suderinta su prezidentu k Seimo 
nariais. Svarbiausias užsienio politikos 
tikslas - valstybės saugumo bei krašto 
ekonomikos stiprinimas ir, įsiliejant į 
Europos prekių ir kapitalo rinką, žmonių 
gerbūvio pagerinimas. Premjeras taip pat 
pabrėžė teisėsaugos reformą: pirmiausia 
bus siekiama tvarkos pačiose teisėsaugos 
institucijose. Ypač bus sugriežtinta 
vykdomosios valdžios ir teisėtvarkos 
pareigūnų atsakomybė, tuomi pakertant 
išsiplėtojusios kontpcijos šaknis.

Pirmieji žingsniai
Naujasis Seimas tuoj pradėjo svarstyti 

Konstitucijos 119-ojo straipsnio pataisą, 
kurią priėmus savivaldybių tarybų nariai 
būtų renkami trims metams. Šiuo metu 
savivaldybės yra renkamos dvejiems 

reikalų ministras Kęstutis SKREBYS: 31 
metai, inžinierius. Buvo praėjusio Seimo 
narys. TS/LK.

Vidaus reikalų ministras Vidmantas 
ŽIEMELIS: 46 metai, teisininkas. Kovo 
11-osios Akto signataras. 1992 m. tapo 
Seimo nariu. TS/LK.

Žemės ūkio ministras Vytautas Petras 
KNAŠYS: 59 metai, agronomas. Dirbo 
mokslinio tyrimo institutuose. Atkūrus 
Lietuvos nepriklausomybę, tapo pirmo
sios Vyriausybės ministru. Pastaruoju 
metu dirbo „Valstiečių laikraščio“ 
redakcijoje. TS/LK.

ELTA/“MJ».‘i

metams, todėl jų rinkimai turėtų įvykti 
kitų metų pavasarį.

Ypatingos skubos tvarka naujasis 
Seimas pakeitė Nacionalinio radijo ir 
televizijos (RTV) tarybos sudarymo 
principą, nes dešinieji jau anksčiau 
nurodė, kad RTV vadovybė tampa 
ideologiškai vienapusiška, kai jos narius 
skiria prezidentas ir LDDP dominuoja
mas Seimas. Pagal naująjį principą, RTV 
tarybą ir 15 narių sudarys kūrybinių bei 
visuomeninių organizacijų atstovai, 
vadinasi, svaresnį balsą turės patyspiliečiai. 
Tokiam sprendimui pasipriešino LDDP 
frakcijos seniūnas Česlovas Juršėnas ir 
socialdemokratų lyderis Aloyzas Sakalas. 
Per balsavimą abi šios frakcijos išėjo iš 
salės. Šiuo metu nežinia, ar naujojo Seimo 
nutarimą pasirašys prezidentas, nes jis 
anksčiau į RTV tarybą skyrė 3 narius.

Gruodžio 3 d. Seimas nutarė išsiaiškin
ti, kiek iš tikrųjų Lietuvos valdžia yra 
paėmusi užsienio paskolų ir kiek iš tikrų
jų ji yra suteikusi valstybinių garantijų, 
kai skolinosi įmonės ir kitos institucijos. 
Nerimo buvo sukėlęs Finansų ministeri
jos aukštos pareigūnės pareiškimas, jog 
valstybines garantijas kartais išduodavo 
patsai ekspremjeras Šleževičius, o Finan
sų ministerija sužinodavusi tik tada, kai 
užsienio bankas pranešdavo, jog jau lai
kas skolą atmokėti.

Prezidentūroje
Gruodžio pradžioje prezidentas Bra

zauskas lankėsi Lisabonoje (Portugali
ja), kur vyko Europos saugumo ir ben
dradarbiavimo organizacijos posėdžiai. 
Ta proga A. Brazauskas susitiko su ke
liais kitų valstybių vadovais. Su Baltaru
sijos prezidentu A. Lukašenko jis aptarė 
prekybos santykius, sienos demarkaciją, 
nelegalių migrantų srautą ir t.t. Jis palin
kėjo Baltarusijai plėtotis pagal demo
kratijos principus, tačiau A. Lukašenko 
paneigė, kad Baltarusijoje nesą demo
kratijos. Jis teigė, kad kitos valstybės 
paprasčiausiai nesupranta, kas vyksta 
Baltarusijoje.

Nukelta į 2 psl.
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Lietuvos įvykių ...
atkelta iš 1 psl.

Susitikime su Rusijos premjeru Vikto
ru Černomyrdinu, prezidentas Brazaus
kas pareiškė Lietuvos norą atnaujinti 
Tarpvyriausybinės komisijos veiklą; 
šiam siūlymui Rusijos premjeras pri
tarė. Priminus, jog buvusiame „Vnešeko- 
nombanke“ liko milijoninės sumos 
Lietuvai priklausančios valiutos, Rusijos 
premjeras nustebo, kad šis klausimas dar 
neišspręstas ir pažadėjo jį apsvarstyti su 
Rusijos pareigūnais. Buvo pasikeista 
nuomonėmis dėl Lietuvos noro įstoti į 
NATO, tačiau Rusijos premjerai „skubus 
NATO plėtimas“ keliąs susirūpinimą. 
Pokalbio metu V. Černomyrdinas pakar
tojo Rusijos prezidento Jelcino kvietimą 
A. Brazauskui atvykti oficialiam vizitui į 
Maskvą.

Nuo gruodžio 1 d. prezidentas Bra
zauskas paskyrė du naujus savo patarė
jus. Juozas Bernatonis, kovingas LDDP 
veikėjas, tapo prezidento patarėju vidaus 
politikos klausimais, o Algirdas Gricius, 
buvęs veiklus Seimo narys LDDP frak
cijoje, tapo patarėju užsienio politikos 
klausimais. Jis bus, šalia Nerto Germano, 
antras prezidento patarėjas -šioje srityje. 
Jiedu pakeičia Justą Paleckį, kuris liepos 
mėn. buvo paskirtas ambasadoriumi 
Didž. Britanijoje.

Nesąžiningumas
Prezidento Brazausko dekretu nuo 

gruodžio 1 d. iš savo pareigų buvo 
atšauktas Lietuvos ambasadorius Ukrai
noje ir Moldovoje Romualdas Ramoška. 
Jis apkaltintas dokumentų klastojimu 
(sakoma, išdavęs svarbius komercinius 
raštus netikram asmeniui netikros ins
titucijos vardu). Sovietmečiu R. Ramoš
ka buvo aukšto rango pareigūnas, keletą 
metų pramonės ir prekybos ministras. 
Ambasadoriumi jį paskyrė prezidentas 
Brazauskas.

Šiuo metu Generalinė prokuratūra ti
ria kaltinimą dar vienam diplomatui. 
Aidas Puklevičius, pirmasis sekretorius 
Lietuvos ambasadoje Austrijoje, įtaria
mas pasisavinęs virš 50 000 JAV dolerių, 
kurie buvo skirti Lietuvos narystės 
mokesčiui Europos saugumo ir ben
dradarbiavimo organizacijoje. A. Puk
levičius yra jaunosios kartos diplomatas, 
neseniai baigęs Tarptautinių santykių 
institutą prie Vilniaus universiteto. Jis 
mėgęs laisvalaikius leisti didžiosiose 
Europos sostinėse.

Paaiškėjus, kad pastaruoju metu vis 
dažniau Lietuvos diplomatai įtariami 
sukčiavimu, Užsienio reikalų ministerija 
žadėjo „sustiprinti kontrolę“, - ypač tose 
srityse, kurios itin susijusios su pinigais.

Naujas generolas
Likus dienai iki atsistatydinimo, bu

vęs ministras pirmininkas Mindaugas 
Stankevičius suteikė generolo laipsnį 
Valstybės saugumo departamento ge
neraliniam direktoriui Jurgiui Jurgeliui. 
Beveik visi Lietuvos dienraščiai tuoj 
atkreipė dėmesį į tai, jog tokį laipsnį su
teikia prezidentas, ne premjeras. Be to, 
pagal Konstituciją, kariškiai negali užim
ti renkamų ar skiriamų pareigų civilinėje 
valstybinėje tarnyboje. Kita vertus, 
nurodoma, kad generolas Jurgelis bus ne 
kariuomenės generolas. Galimas dalykas, 
kad šį klausimą peržiūrės Seimas, nes 
abejojama, ar Jurgis Jurgelis liks saugu
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mo departamento vadovu.
Šiaip gi, generolo laipsnius Lietuvoje 

turi tik kariuomenės vadas J. Andriš
kevičius, Karo akademijos rektorius Z. 
Kulys ir Vidaus reikalų viceministras A. 
Svetulevičius. Ne kariuomenės generolo 
laipsnį buvo gavęs kartu su ekspremjeru 
Šleževičium atstatydintas Vidaus reikalų 
ministras Romasis Vaitekūnas.

Priekaištai dėl apsirūpinimo 
mazutu

Nenurimstant kaltinimams, kad Lie
tuvos energetikos sistemoje yra daug 
netvarkos, gal net piktos valios, dešiniųjų 
lyderiai nuolat nurodydavo, kad Lietuva 
praranda milžiniškas sumas pirkdama 
kurą iš užsienio ne vasarą (kai kainos 
pigesnės), bet artėjant žiemai (kai jos 
pabrangsta 20 - 25%). Rinkimų metu 
apie šį klausimą atviriau pakalbėjo 
energetikos ministras Saulius Kutas. Pa
sak jo, dėl netvarkos iš tiesų nebuvo 
sukauptas reikiamas mazuto kiekis šil
dymo sezonui. Dar konkrečiau paaiškino 
„Lietuvos energijos“ vadovas Rimvydas 
Rukšėnas. Jo teigimu, nei Seimas, nei 
Vyriausybė nesirūpino šildymo sezonu, ir 
tik Gediminas Vagnorius suprato ener
getikos padėtį. Minėti energetikos va
dovai apkaltino LDDP, kad Vyriausybė 
nesiteikė garantuoti atlyginimų tiekėjams 

■kai kuro talpyklos buvo pustuštės, o 
garantijas pradėjo teikti tik tada, kai ma
zuto kainos pakilo. Iš tiesų dabar atsargų 
turima mažiau negu pernai, todėl su šia 
problema susidurs naujoji vyriausybė.

Linksmą žinią lapkričio 29 d. pranešė 
„Lietuvos dujos“. Tą dieną ši įmonė 
galutinai apmokėjo daug įtampos su
kėlusias skolas „Gazpromui“, kuris 
priešingu atveju dujų tiekimą būtų nu
traukęs nuo gruodžio 1 d. Skolas pavyko 
padengti gavus paskolą iš užsienio bankų.

Rinkimų išlaidos
Seimo rinkimų įstatymas nustato, 

kokia yra maksimali suma, kurią parti
jos gali išleisti rinkiminei agitacijai. Šie
met partijos negalėjo viršyti 657 000 li
tų. Ataskaitas apie savo rinkimines iš
laidas jau pateikė LDDP ir Tėvynės 
Sąjunga. Abi neviršijo leistinos sumos.

LDDP oficialioje ataskaitoje nurodo 
iš rėmėjų gavusi 654 840 litų, iš kurių 
truputį virš pusės išleido reklamai per 
TV, radiją ir spaudą. Lėšų nelikę.

Tėvynės Sąjunga išleido 651 779 
litus, kasoje liko 3060 litų. Kadangi 
Tėvynės Sąjunga neturi turtingų rėmė
jų Lietuvoje, didžiausia parama atėjo iš 
partijos skyrių ir individualių rėmėjų 
užsienyje; iš jų gauta 417 500 litų. 
Kalifornijos skyrius pervedė 126 000 litų, 
Kanados - 124 000 litų, Čikagos - 64 000. 
Likutis - iš kitų grupių bei individų.

Tėvynės Sąjungos Sydnėjaus skyrius 
persiuntė 3 000 austrai, dol. (apie 9000 li
tų), kurie buvo gauti iš tautiečių visoje 
Australijoje.

Parengė Vytautas Doniela
• * •

Nauja LR garbės konsule
Šiuo metu Lietuvos Respublika turi per 

40 garbės konsulų įvairiose valstybėse: 
Norvegijoje, Danijoje, Australijoje, Indi
joje, Hong Konge ir kt.

Gen. konsulo New Yorke dr. P. Anuso 
pranešimu, JAV, Clevelande lapkričio 17 
d. atidaryto konsulato garbės konsule 
paskirta p. Ingrida Gertrūda Bublienė.

"M.P." inf.

Trumpai is visur
Gruodžio 3 d. Manam saloje, prie 

Papua N. Gvinėjos šiaurinio kranto ., 
pradėjo veikti ugniakalnis. Lavos išsi
veržimas ir pelenai sunaikino kelis kai
mus. Žuvo 6 žmonės, daug apdegintų. 
Vakarinės salos dalies gyventojai eva
kuojami į Madangą.

Gruodžio 3 d. Rusijoje pradėjo strei
kuoti apie 400 000 kasyklų darbininkų, 
negavusių atlyginimo nuo birželio mė
nesio. Ne visos kasyklos streikuoja. Gali 
sustoti veikti ir branduolinės energijos 
jėgainė netoli Petrapilio, nes ten grapė 
neapmokėtų darbininkų pradėjo bado 
streiką.

Gynybos ministro gen. Igor Rodio
nov rekomendacija, Boris Jelcinas atlei
do iš pareigų Rusijos sausumos karo 
pajėgų vadą gen. Vladimirą Semionov. 
Skleidžiami gandai, kad gen. Semionov 
esąs įveltas į nelegalų ginklų pardavimą 
čečėnų sukilėliams karo metu. Gen. V. 
Semionov neigia gandus ir savo možiu 
stengiasi, kad gen. Rodionov būtų pa
šalintas iš ministro posto.

Atsistatydino Gudijos konstitucinio 
teismo pirmininkas ir kiti du teisėjai, 
nesutikdami su Gudijos prezidento A. 
Lukašenkos politine linija. Gudijos kons
titucinis teismas susideda iš 11 teisėjų.

Sukilėliai Rytų Zairėje užėmė keletą 
mjestų, kovodami tiek prieš vyriausybės 
pajėgas, tiek prieš ginkluotus Hutu 
pabėgėlius iš Ruandos. JAV pareigūnai 
įspėjo sukilėlių vadovybę, kad jie su
stabdytų neginkluotų Hutu pabėgėlių 
žudymą bei, kad jie nebandytų sukurti 
atskirą nepriklausomą valstybę savo 
užimtose Zairės srityse. Sukilėliai tvir
tina, kad jų tikslas esąs tik pašalinti

"Girių Aidas” aidėjo Amerikoje ir Kanadoje
Jurgis Janušaitis

Prieš porą su viršum metų Čikagoje 
iniciatorių grapė įsteigė Lietuvos parti
zanų gelbėjimo fondą, kuris veikia JAV 
LB Socialinių Reikalų Tarybos sudėtyje. 
Fondo tikslas - šelpti varge esančius 
buvusius Lietuvos partizanus ir Sibire 
kentėjusius tremtinius. Pažymėtina, kad- 
Lietuvos partizanų gelbėjimo fondas ra
do lietuvių visuomenėje pritarimą ir 
susilaukė bei susilaukia gausios paramos 
aukomis. Sakoma, kad iki šiol LPGF 
jau yra Lietuvos partizanus ir tremtinius 
sušelpęs apie $ 70 000. Fondo tikslas 
tikrai gražus, o jo rėmėjams priklauso 
nuoširdi padėka.

Lietuvos partizanų gelbėjimo fondas 
savo veiklą gyvina įvairiais būdais: 
ruošia įvairius renginius, koncertus, 
vakarones ir pan.

Šio fondo vadovybė iš Lietuvos 
iškvietė partizanų ir tremtinių dainos 
vienetą „Girių Aidas“, kuris koncertavo 
JAV ir Kanadoje š. m. spalio ir lapkričio 
mėn. Gera, įtikinanti lietuviškoje spau
doje reklama užtikrino „Girių Aido“ 
dainos vienetui sėkmę ir koncertai susi
laukė gausių lankytojų.

diktatorišką Zairės prezidentą Mabuto.

JAV prezidentas Bill Clinton valsty
bės sekretore (užsienio reikalų minis
tre) paskyrė kovingą Madeleine Albright, 
59 metų amžiaus JAV ambasadorę 
Jungtinėms Tautoms 1993-96 metais. Tai 
pirmoji moteris šiose svarbiose pareigo
se. Naujoji ministrė gimė Čekoslovaki
joje. Jos tėvas, Josef Korbcl, diplomatas, 
ambasadorius Belgrade tuoj po Antrojo 
Pasaulinio karo, atvyko į JAV 1949 m. 
kaip politinis pabėgėlis, Stalinui užgniau
žus demokratinę santvarką Čekoslo
vakijoje.

Pasitraukiančio W. Peny vietoje JAV 
gynybos sekretoriumi paskirtas 54 metų 
amžiaus William Cohen,respublikonas, 
buvęs Maine valstijos senatorius. Ne
išsipildė spėliojimai, kad šį postą užims 
populiarus generolas Colin Powell.

Kalkutoje sunkiai serga Nobelio tai
kos premijos laureatė vienuolė motina 
Teresė, po širdies operacijos susirgusi 
bronchų ir plaučių uždegimu. Su plaučių 
uždegimo komplikacija kovoja ir Čekijos 
prezidentas Vaclav Havel, kuriam išpjau
tas piktybinis auglys plaučiuose.

Cambridge universiteto istorijos stu
dentas amerikietis Bryan Rigg paskelbė 
studiją apie žydų kilmės aukšto rango 
karininkus Hitlerio kariuomenėje. Bent 
77 aukšti karininkai arba turėję bent ket
virtį žydiško kraujo, ar buvo vedę žydų 
kilmės žmonas. Daugeliui jų Hitleris 
asmeniškai išdavęs vokiškos kilmės 
atestacijas. Karo aviacijos ministro pa
vaduotojas feldmaršalas Erhard Milch 
turėjęs 50% žydiško kraujo, bet H. 
Goering’as sufalsifikavęs j0 tėvo kilmės 
dokumentus.

„Girių Aidas“ koncertus pradėjo 
Čikagoje - Jaunimo centre, Pasaulio 
Lietuvių centre, Balzeko kultūros mu
ziejuje, Cicero lietuvių parapijoje, 
„Seklyčioje“. Koncertus lankė daug 
žmonių, gėrėjosi „Girių Aido“ gražiomis, 
partizanų gyvenimą išsakančiomis dai
nomis, partizanų, tremtinių pasakojimais 
apie pergyvenimus. Sakoma, kad besi
klausant jautrių dainų, publika pravirk
davo. Čikagoje „Girių Aido“ dalyviai bu
vo gausiai apdovanoti, o geraširdis dak-.. 
taras - jautrus lietuviškiems reikalams ir. į 
Lietuvai - dr. Jonas Adomavičius j 
kiekvienam vieneto dalyviui įteikė do-. 
vaną - po $ 1000. Tą daktaras Jonas 
Adomavičius jau padaro nebe pirmą kaną. 
Tai tikras tautos sūnus, besirūpinąs ir 
Lietuvos laisvės kovotojais.

Po koncertų Čikagoje, „Girių Aidas“ 
skambėjo didžiosiose lietuvių kolonijose: 
Detroite, Klevelande, Los Angeles, Si 
Petersburge, Floridoje ir kitur. O taip pat, 
koncertavo ir Kanados didžiuosiuose j 
telkiniuose.

„Gūrų Aido“ dainos vienetą sudaro: , 
organizatorius partizanas „Uosis“ - Vy- ; 
tautas Balsys -17 metų iškentėjęs Sibire, | 
________________Nukelta į 3 psl.Įį
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Adelaidės žinutės

Adelaidės lietuvių muziejaus-archyvo rūsyje darbuojasi Aldas Vitkūnas ir 
Daina Pociūtė (vedėja). 

ALB Krašto valdybos 
PRANEŠIMAS

Artėja 50 metų jubiliejus nuo pirmo pabal- 
tiečių transporto į Australiją po II Pasaulinio karo. 
Sekančiais 1997 metais, atsiminsime kai 439 lietuviai 

"dypukai" atplaukė į Australiją laivu "Gen. Heinzelman" ir išlipo Freemantle 
1947 m. lapkričio 28 d. Šie pirmo transporto lietuviai pradėjo savo gyvenimą 
Australijos žemyne Bonegillos stovykloje.
ALB Krašto Valdyba skelbia 1997-tus metus Jubiliejiniais metais, kad atšvęsti 50 
metų jubiliejų nuo pokario lietuvių atvykimo į Australiją.
Kviečiame visas apylinkes tinkamai prisiminti šį jubiliejų lietuvių bei plačioje 
Australų visuomenėje. 1947 metai buvo tiktai pirmoji banga. Per sekančius metus 
į Australiją atvyko daug darbščių žmonių, prisidėjusių prie Australijos gyvenimo. 
Jie yra tie žmonės, kurie sukūrė stiprias lietuviškas bendruomenes ir organiza
cijas. Už tai mes, vidurinė ir jaunesnės kartos, liksime dėkingi.
• Lietuvoje žadama išleisti "Pasaulio lietuvių chorvedžių" knygą. Knyga 
bus išleista Pasaulio lietuvių Dainų šventės 1998 m. proga Vilniuje. Knygos 
autorius p. Boleslovas Zubrickas, muzikologas, humanitarinių mokslų daktaras. 
Dr. Zubrickas norėttĮ įtraukti į savo knygą ir Australijos lietuvius chorvedžius ir 
vargonininkus. ALB Krašto valdyba yra pakvietusi į talką rikti šią medžiagą visus 
chorus ir apylinkių valdybas. Šiuo pranešimu norima plačiau paskelbti šią žinią. 
Kviečiame ir pavienius asmenis prisidėti prie žinių rinkimo. Dr. Zubrickas prašo 
sekančių žinių:

L Vardas, pavardė (pilnai, moterims pridėti mergautinę pavardę).
2. Pilnos gimimo ir mirties datos ir vietos.
3. Kur ir kada mokėsi bendrojo lavinimo ir muzikos mokslų (pilnai, su da

tomis ir vietomis).
4. Visi darbai su datomis/ nuo kada ir kada, ir vietomis - chorvedybinis, 

pedagoginis, kūrybinis ir kultūrinis - muzikinis darbas.
5. Kokiems chorams vadovavo, kur ir kada koncertavo, repertuaro kūrinių 

pavyzdžiai.
6. Kur ir kada diriguota Dainų šventėse?
7. Ar kūrė dainas ir kitus muzikinius kūrinius, rašė spaudoje, dalyvavo ir 

kitose visuomeninėse organizacijose. Apdovanojimai.
9. Dvi asmens nuotraukos.

ALB Krašto valdyba kviečia dabartinius ir buvusius dirigentus atsiųsti kiek galima 
daugiau viršminėtų žinių šiuo adresu iki sausio 31 d. 1997 metų:

2/6 Niki Court, East Bentleigh, Vic. 3165.
Galima ir tiesiogiai siųsti dr. B. ZubriCko adresu: '**■

Tverečiaus 14 -1, Vilnius 2040, Lietuva - Lithuania.
Siunčiant žinias tiesioginiai, prašoma kopiją atsiųsti ALB Krašto valdybai, kad 
mes galėtumėm tą medžiagą turėti Australijos lietuvių žiniai ALB archyve. Ne vi
si dirigentai tilps į leidžiamą knygą, bet dabar yra proga tą istorinę medžiagą 
surinkti. Atvykstamieji į Lietuvių dienas Melbourne galėtų perduoti ir žinias. 
Panaudokime šią progą įamžinti mūsų dirigentų/chorvedžių muzikinius pa
siekimus. ALB Krašo Valdyba

Nuoširdžiai sveikiname 
poi?ią Mariją Burąeikiepę, 

sulaukusią 100 - to metų amžiaus.
Perth'o Bendruomenės Valdyba

itkelta iš 2 psi.
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- ibar aktyvus Laisvės kovų sąjungos 
s. rybos narys; partizanas „Arūnas“ -
- itanas Lukša, legendarinio partizano 
' ozo Lukšos brolis. Jo keturi broliai žu- 
'I (partizanaudami, o jis tik vienas išliko 
7 ivas, 10 metų išvargęs Sibire. A. Lukša 
I įtėviai dalyvauja politinėje veikloje, yra 
s .ttuvos politinių kalinių ir tremtinių 
' ąungos tarybos pirmininkas; Lietuvos

rūstybės operos solistas Vincentas Kup- 
y, du kartus buvo ištremtas į Sibirą.

1 Jiinuoja Vilniaus operoje, dainavo ir 
Jkagos lietuvių operoje, statant operą 

i lietuviai“; politinis kalinys, II-sios gru- 
įs invalidas, muzikas Vladas Šiukšta - 

L onavos tremtinių sąjungos choro va- 
bvas, 12 metų kentėjęs Sibire; politinis 
alinys, Kauno „Tremtinio“ choro 
irigentas, muzikas, kompozitorius ir 
enkių knygų autorius Antanas Paulavi- 

' iis - „Girių Aido“ muzikinis vadovas. 
■ tai trumpai susipažinome su šio dainos 
• ieneto dalyviais, kurių darbai ir gyveni- 

mas liudija nueitą jų kančios kelią ginant 
Lietuvos laisvę, o dabar jie gyvu žodžiu, 
daina pasakoja Lietuvos skaudžią istoriją.

Iš lietuvių spaudoje buvusių aprašy
mų matyti, kaip jautriai išeivijos lietu
viai reaguoja į svečių atvykimą, dalyvau
ja su jais susitikimuose, o svarbiausia - 
sales pripildo gausūs žiūrovai. Tai pati 
nuoširdžiausia „Girių Aido“ nariams 
padėka.

Organizuojant koncertus daug sielos 
įdėjo Lietuvos partizanų globos komitetas, 
pirmininkas, visi nariai, o ypač Marytė 
Rėmienė.

„Girių Aidas“, aidėjęs JAV ir Kanado
je, paliks neužmirštamą įspūdį ir kiekvie
no širdyje pajustus jų išgyvenimus.

Šia proga prisimintina, kad Dėdės Ša
mo žemėje kultūrinis gyvenimas dar 
neblėsta. Svečiai iš Lietuvos judina 
vandenis. O būtų gera, kad JAV LB KT ir 
Krašto valdyba daugiau pasidomėtų ir 
čionykščių kultūrininkų gyvenimu. O jų 
dar turime. Parodykite ir saviesiems 
dėmesį, pagarbą, o reikalui esant-paramą.

♦ Spalio 27 d. Lietuvių namuose įvy
ko lietuvių tautinių šokių koncertas.

Dalyvavo 3 grupės: ,3randa“, .Žil
vinas“ ir savaitgalio mokyklos mokiniai.

Jiems talkino moterų „Dainos“ an
samblis ir dalis buvusios senjorų šokėjų 
grupės atliko neva tai jumoristinį vaizdelį.

Žiūrovų buvo pilna salė, tai daugumoje 
tėvai ir seneliai, atėję pasidžiaugti jaunai
siais tautinių šokių šokėjais.

Kariuomenės šventė Hobarte
Hobarto apylinkėje Kariuomenės 

dieną šventėme šeštadienį, lapkričio 23 
dieną. Kadangi pirmininkas Ramūnas 
Tarvydas tuo laiku buvo išvykęs į Mel- 
boumą, Juozas Paškevičius pravedė šio 
vakaro programą. Jis pasakė trumpą 
atidarymo kalbą, pabrėždamas šios šven
tės reikšmę. Tylos minute pagerbėme 
karius,žuvusiuskovose už Lietuvos laisvę.

Sekretorius paskaitė trumpą paskaitą 
apie Lietuvos kariuomenės likimą ir lie
tuvių karių tragediją okupacijų metu, 
kai daugeliui Lietuvos kareivėlių teko 
kovoti abiejų okupantų pusėse - vieniems 
Raudonojoje armijoje, kitiems vokiečių 
kariniuose daliniuose. Jis pabrėžė, kad 
tie kariai pasirinkimo neturėjo. Po to 
paskaitė keletą puslapių iš savo karo 
dienų dienoraščio.

Algis Taškūnas padare trumpą pra
nešimą apie vajų Lithuanian Honours 
Scholarship kandidatui. Jis padėkojo 
Bendruomenei už piniginę paramą ir 
pranešė, kad reikalinga suma jau beveik 
surinkta.

Tuo šventės programa buvo užbaigta 
ir minėjimą uždarėme giedodami Lie
tuvos himną.

Šventės programą sekė Sporto klubo 
metinis susirinkimas, kurio metu klubo 
pirmininkas padarė pranešimą apie klubo 
reikalus. Jis nusiskundė, kad jaunų lietu
vių sportininkų yra labai sunku surasti ir 
šiais metais negalės pasiųsti krepšinio 
komandos į Sporto šventę Melbourne, nes 
komandoje žaidžia tik vienas lietuviu
kas. Į Sporto šventę vyks tik pavieniai 
sportininkai, golfininkai, tenisininkai 
ir Lt

Norinčių būti renkamais į klubo 
komitetą neatsirado ir senasis komitetas, 
susidedantis iš Mindaugo Koziko, 
sekretoriaus Juozo Paškevičiais ir kasi
ninko Bonifaco Šikšniaus, pasiliko dirbti 

* Lapkričio 17 d. įvyko 78-tasis Lie
tuvos kariuomenės atkūrimo minėjimas 
Lietuvių namuose. Tai progai paskaitą 
skaitė Albinas Pocius. Meninę programos 
dalį atliko jaunoji tautinių šokių grupė 
.Žilvinas“ ir moterų Oktetas. Šokių vado
vai A. Pocius ir R. Kubaitienė, okteto 
vadovė G. Vasiliauskienė.

Po koncerto Lietuvių namų sodelyje 
buvo nuleistos vėliavos ir sugiedotas Tau
tos himnas. V. M-N

sekančius du metus. Komitetas yra gerai 
susigyvenęs, dirba glaudžiai ir sąžinin
gai, bet lėšų trūkumas yra jaučiamas, 
ypatingai dabar, kada susidarys daugiau 
išlaidų rengiantis sporto šventei Melbour
ne ir pasiruošimui švęsti 40 metų jubi
liejų nuo klubo įsteigimo. Mindaugas pra
šė kiek galima daugiau paramos iš 
bendruomenės.

Po „Perkūnas“ klubo pranešimo, 
darbščiosios ponios Loreta ir Rožė pa
vaišino mus Bonifaco pagamintais 
didžkukuliais, kugeliu ir suneštiniais 
pyragais. Vakarienės metu sugiedojome 
„Ilgiausių metų“ lapkričio mėnesį 
gimusiems: Juozui Paškevičiui, Bonifa
cui Šikšniui, Algiui Taškūnui ir Stepui 
Augustavičiui.

Vakarienės metu buvo malonu susi
tikti su pirmą kartą į susibūrimą atvykusia 
Dona Bagdonaite ir jos vyru tasmaniečiu. 
Jie susitiko kažkur Rusijos kraštuose ir 
prieš keletą mėnesių atvyko į Tasmaniją 
nuolatiniam gyvenimui. Taip pat buvo 
malonu vėl susitikti su Troy Bukevičium, 
kuris po ilgos pertraukos vėl gyvena 
Tasmanijoje ir žada studijuoti Hobarto 
universitete. Su juo viešėjo ir jo draugė 
Josephin (Joe). Taip pat apsilankė Andrew 
Booth, hobartiškis tasmanietis, norįs 
išmokti lietuviškai. Jis lankėsi Lietuvoje 
prieš keletą mėnesių, ten jam labai pati
ko ir žada vėl vykti ten sekančiais me
tais, norėtų pramokti kalbos, kad galėti} 
susikalbėti be vertėjų. Tikimės juos visus 
matyti mūsų susibūrimuose ir ateity.

Vakarienės metu Rožė pravedė rink
liavą, kad sukaupti lėšų rengiamam 50 
metų jubiliejui nuo pirmojo transporto 
atvykimo į Australiją. Jubiliejui ruošti, 
komitetas sudarytas iš lietuvių, latvių ir 
estų bendruomenių. Rinkliava buvo 
sėkminga, susmukusieji buvo dosnūs.

S. Augustavičius
"Mūsų Pastogė" Nr.50 1996.12.16 psl.3
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KULTŪRINĖSE PARAŠTĖSE
Uldis Abolinš švenčia kūrybinį jubiliejų

(Brolių latvių kultūriniame gyvenime)
Lapkričio 23 dieną žymus latvių 

dailininkas Uldis Abolinš atšventė savo 
kūrybos penkiasdešimtmetį, suruošda- 
mas apžvalginę parodą Latvių Namuo
se, Strathfielde. Į ją buvo įtraukti dar
bai, nutapyti 1946 - 1996 metų laikotar
pyje. Jis yra dalyvavęs 296 parodose, 
suruošęs virš 20 asmeniškų parodų ir 
laimėjęs virš 30 premijų. Ta proga išleis
tas ypač prabangus katalogas su dauge
liu spalvotų reprodukcijų, nuostabiai dai
liai atliktų ir meistriškai įklijuotų.

Abolinš gimė 1923 m. Rygoje, kur 
užbaigė architektūros studijas, bet į gry
nąjį meną perėjo tik Vokietijoje. Austra
lijoje nuo pat atvykimo dienos kūrė 
paveikslus akvarele, ekspresijonistinia- 
me stiliuje. Jo mėgiamiausia tema yra 
gamtovaizdis. Pradėjęs tapyti drąsiais 
jaunatviškais potėpiais ir ryškiom stip
riom spalvom, jis jų neatsisakė ir savo 
stilių išlaikė per visus 50 darbo metų. 
Grafiniai darbai jo kūryboje neužima 
reikšmingos vietos ir tai dažniausia yra 
aktai, atlikti anglimi.

Latvių bendruomenėje jis svarbus ne 
vien dėl savo akvarelinių paveikslų, bet ir 
dėl scenografijos. Jis įscenizavo daug te
atro pastatymų, sukurdamas modemiš
kas, suprastintas ir kartu didingas de
koracijas.

Be to, Abolinš prisidėjo ir prie latvių
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Geelongo Ataskaitinis - Rinkiminis 
susirinkimas vėl neįvyko!

Jau trečią kartą kviečiamas Geelongo 
Lietuvių sąjungos ataskaitinis rinkimi
nis susirinkimas - vėl atidėtas 2 savaitėm! 
Nenoriu kartoti, bet verta priminti vi
siems, kad mes - Australijoje gyvenan
tys tautiečiai - visi, kas norime, priklau
some Australijos Lietuvių bendruomenei, 
kuri jungia daugelį klubų. Bendrai mes 
pasiekiame labai daug ir esame gerbiami 
kaip tauta, sugebanti kovoti už savo tei
ses ir įsitikinimus. Pavieniui ir klubuose 
vistiek neišvengiame ne tik nuomonių 
skirtumų, bet ir asmeniškumų.

Kad nekiltų nesusipratimų, visos 
organizacijos turi laikytis savo įstatymų 
ir statutų, o susirinkimai turi būti prave
dami profesionaliai pagal Australijos 
įstatymus. Šių metų lapkričio 30 dieną 
Geelongo Lietuvių namuose įvyko šitaip. 
Tautiečiai atsiliepė į keletą Sąjungos 
susirinkimo skelbimų laikraščiuose ir per 
vietos radio stotį 3YYR. Kaip priimta 
Australijos Lietuvių bendruomenėje ir 
kitose lietuvių organizacijose, visi norin
tieji balsuoti, prieš tai susimoka nario 
mokestį. Čia prasidėjo nemalonumai, nes 
tik pirmiesiems pavyko sumokėti $ 3 
nario mokestį, bet vėliau iždininkui po
nui Vytui Mačiuliui priiminėti mokestį 
nebuvo leista.

Susirinkimas buvo vedamas pirmi
ninkaujančios Irtos Valodkienės ir sek
retoriaujant Kajetonui Starinskui. Buvo 
perskaityta susirinkimo dienotvarkė ir 
paklausta, ar yra kokių nors dienotvarkės 
papildymų. Papildymas buvo pasiūlytas 
Jono Obeliūno ir antrintas (seconded)
'Mūsų Pastogė" Nr.50 1996.12.16 psl.4

Uldis Abolinš - Autoportretas II (1948) 

dailininkų knygos išleidimo „Latvian 
Artists in Australia“ dar 1979 metais! Jis 
yra aktyvus latvių dailininkų sąjungos 
(ALMA) narys. Todėl nenuostabu, kad 
atidarymo metu jį sveikino latvių ben
druomenės vadovai, latvių ir lietuvių 
dailininkų draugijos, režisieriai ir akto
riai, turėję įvairiausių išgyvenimų ruo
šiantis sceniniam darbui.

Su lietuviais Abolinš yra susirišęs per 
draugijas ir asmenišką bendradarbiavi
mą. Mums tik atvykus į Australiją,

Stasio Šuto, kad išspręsti klausimą, ar 
likusieji tautiečiai galės susimokėti nario 
mokestį ir kur įstatuose parašyta, kad taip 
daryti negalima.

Susirinkimą pravedantys neturėjo 
Sąjungos įstatų. Papildymas nebuvo įra
šytas ir Sąjungos pirmininkas J. Gailius 
pareiškė, kad laikraštyje „Mūsų Pastogė“ 
k kitur buvo išspausdinta tik „nariams 
nuo 1955 - 96 metų“!

Susirinkimas buvo nutrauktas ir ati
dėtas dviem savaitėm. Geelongo tautie
čiai reiškia didelį nepasitenkinimą Sąjun
gos pirmininko elgesiu laike susirinkimo. 
Pirmininkui S. Šutui buvo pasakyta, kad 
jis atsivedęs savo „Saiką“, kad atimtų iš 
Sąjungos pinigus. Nežinia, kaip išsispręs 
rinkimai ir ar bus duota teisė balsuoti 
likusiems nariams, tačiau yra faktas, kad 
dauguma Sąjungos narių yra ir Ben
druomenės nariai, o keletas net priklauso 
ir Geelongo Lietuvių Apylinkės komite
tui ir kitoms organizacijoms.

Tikėkimės, kad demokratiški rinki
mai įvyks, ir prašome p. Gailiaus paaiš
kinti Geelongo tautiečiams ir Jūsų skai
tytojams, kodėl susirinkę tautiečiai esą 
netinkami būti nariais ir dalyvauti vie
šam susirinkime? .

S. Šutas
ALB Geelongo Apylinkės 

pirmininkas

Red. prierašas. „M.P.“ redakcija 
gavo dar du laiškus, kuriuose irgi 
reiškiamas nepasitenkinimas minėto 
susirinkimo eiga.

pabaltiečiai dailininkai būrėsi į būrį ir 
1957 metais įsteigė meno grupę „Six 
Directions". Ją sudarė po du dailininkus iš 
kiekvienos tautinės bendruomenės. 
Lietuvius atstovavo Jurgis Mikševičius 
ir Henrikas Šalkauskas, latvius - Uldis 
Abolinš ir Dziem Krivs. estus - Edgar 
Aavik ir August Molder. 1960 m. dviese 
- Abolinš ir Mikševičius suruošė savo 
parodą Chatterton Art Gallery patalpose. 
1961 m. Abolinš dalyvavo lietuvių paro
doje Čiurlionio galerijoje kaip „Six

Žmogaus ir knygos šventė
Taip drįstu pavadinti tą iškilmingą 

parengimą lapkričio 30 d. Lietuvių 
namuose Adelaidėje. Giedria nuotaika ir 
tokiais pat saulės spinduliais palydimi, 
apie šimtas adelaidiškių susirinko į šią 
puotą, idant pasveikintų naujos lietuviš
kos knygos autorę p. Oną Baužienę, 
BEM, ir kartu pasidžiaugtų dar vienu šios 
nuostabios moters pasiekimu. Pirmutinis 
į susirinkusius prabilo p. Viktoras Baltu
tis. Jis liūdnokais tonais reiškė savo min
tis apie modernizmo triukšme skandintą 
meilę knygai. Ypač sunkus esąs lietuviš
kos knygos kelias. Su viltimi žvelgė į 
vyresniąją kartą, kuri knygoje atranda 
dvasinius lobius, praeities pėdsakus ir 
šviesesnės ateities vaizdus. Autobiogra
fija nėra lengvas knygos žanras ir tik 
ryžtingos asmenybės gali sekančioms 
generacijoms palikti nueito gyvenimo 
istoriją. Nuoširdžiai atsiliepęs apie au
torės ir jos šeimos indėlį į ALB gyve
nimą, perdavė mikrofoną p. Elenai 
Varnienei, kuri daug prisidėjo sumaniai 
organizuodama šią popietę. Ji knygą ap
tarė iš techniškos pusės. Aplanko 
kompozicija, berods, parinkta sūnaus dr. 
Roberto Baužės patarimu. Knyga išleista 
Baužių šeimos iniciatyva. Redaguota 
Viktoro Baltučio, spausdinta „Openbook 
Publishers“. Knyga autorės dedikuota jos 
mylimai šeimai. .

Izolda Požėlaitė - Davis, AM jautriai 
paskaitė iš knygos, kaip ir kodėl šeima 
pateko Škotijon, kaip ten gyveno ir kokio
se sąlygose vystėsi būsimos autorės 
lietuviškas charakteris. Kristina Dun- 
dienė skaitė paauglės Onutės pirmuosius 
įspūdžius, tėveliams sugrįžus į Lietuvą: 
apie lašinius ir juodą duoną, apie balto 
sniego pasaką, apie apledėjusius iš ryto 
patalus... įtikinančiu tonu perduotais 
vaizdais apžavėti klausytojai mintimis 
braidė žėrinčiuose pusnynuose.

Sūnus dr. Robertas Baužė pasakojo, 
kaip mama jį, jauną studentą, ragindavo 
mokytis, o dabar, laikui daug ratų apsu- 

Directions“ narys. 1986 m. jis buvo 
pakviestas į Lietuvių dienų parodos tei
sėjų komisiją, atrinkti laimėtojus Vinco 
ir Genovaitės Kazokų premijom, skiria
mom geriausiems darbams lietuviška 
tema.

Uldžiui Abolinš, pasireiškusiam 
meniniame, kultūriniame ir visuome
niniame gyvenime, linkime ir toliau tęsti 
šį darbą, neprarandant energijos ir 
entuziazmo.

čenovaitė Kazokienė

kus, jis pavirto į ragintoją. Švenčiant ma
mos 90-tąjį gimtadienį, jam įstrigo į šir
dį matytas užrašas: „Sunkūs laikai pra-1 
eina, ištvermingi žmonės išlieka“. Taip 
jis ir ėmėsi kurstyti, skatinti, raginti ma
mą - rašyti prisiminimus, nepasiduoti': 
senatvei. Dr. Robertas pėrdavė ir kitų; 
šeimos narių sveikinimus, kurie šioj švon-i 
tėj negalėjo dalyvauti.

Kun. kleb. Juozas Petraitis, svei-V 
kindamas autorę, sakė, kad gyvenimo 
prasmė ir pasisekimas glūdi užsibrėžtų 
tikslų vykdyme.

Laimingu sutapimu vėl atsiradęs 
Adelaidėje, Viktoras Ratkevičius su 
dėkingumu papasakojo savo pirmąjį 
susitikimą su Baužių šeima. Jis, ke— 
liaudamas su draugais į paskirtą 2-jų 
metų „katorgą“ (privalomą darbo sutartį), 
turėjo per dieną laukti Sydnėjaus stotyje 
sekančio traukinio. Apie p.p. Baužių šei
mą jau buvo girdėjęs. Nutarė paskam
binti. Atsiliepė a.a. Antanas Baužė. Nors 
jo diena jau kitaip buvusi suplanuota, 
liepė laukti stoties kavinėje. Dar pasitei-
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Poetė, dainuojanti apie laisvę ir tiesą 
(Poetės Marijos Irenos Šiltutės - Malkūnienės 85 metų sukakčiai)

Juozas Almis Jūragis

Kas paglostė mano veidą, 
Kas tuos plaukus palytėjo, 
Kad šerkšna jie apsitraukė 
He žiemos ir šiaurės vėjų? - -

Marija Irena Malakūnienė

Šio posmelio autore šių metų gruodžio 
12 d. švenčia garbingą savo 85 metų 
amžiaus sukaktį. Sveikindami poetę šio 
jubiliejaus proga, tarsime keletą žodžių 
apie jos gyvenimą ir kūrybą.

Viename literatūros vakare savo ei
lėraščius skaitė poetė Malakūnienė. Klau
sytojų tarpe buvo iš Amerikos atvykęs 
žymus PL Bendruomenės veikėjas. Jis 
buvo sužavėtas. Ir pasakė: „Tokia poetė! 
Kodėl mes apie ją nieko nežinome?“ Ne 
tik Amerikos lietuviai, bet ir mes Austra
lijoje apie ją nedaug ką žinome. O ir tai, 
ką žinome - primiršome. Poetė yra labai 
tyli, labai kukli. Vengianti savireklamos. 
Paprašyta žinių biografijai sudaryti, kal
ba rūpestingai taupiais žodžiais. Buvo 
laikas, kada jos kūryba gausiai skambėjo 
Australijos lietuviškoje spaudoje. Pluoš
teliai eilėraščių yra paskelbti antologi
jose „Terra Australis“ ir „Po Pietų 
Kryžiumi". Juose išskaitome jos kūrybos 
žiburius, kibirkštis ir liepsnas. Išryškėja 
autentiškas poetės talentas. Jos kūryba 
paženklinta tarsi dievų žaibo šviesa bud
rios ir jautrios širdies užkalbėjimais. Bet 
žaibų, net ir dvasios žaibų, vieni išsigąsta, 
kiti pavydi tos magiškos šviesos. Ir gal
būt dėl to poetė buvo ir yra žinoma tik 
literafura besidomintiems, nors fnūsų 
australiškoje lietuvių literatūroje ji yra 

išmynusi ryškiai matomą brydę.
.Australijos lietuvių metraščio“ an

trame tome randame jos metrikos žinias. 
Gimusi 1911 m. gruodžio 12 d. Sugintų 
km. Ž. Naujamiesčio vis. Mokėsi Palan
gos progimnazijoje, Klaipėdos gimna
==ini---------- iru-------- irir ■—m-------- imr=
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ravo kaip reiks juos atpažinti ir kiek jų 
ten yra. „Mes, gavę vienodus švarkus, 
tokias pat kelnes, ir visi 14-ka skrybėliuo
ti, lauksime prie durų“. Nedrįso prisipa
žinti, kad į kavinę neis, nes neturi pinigų. 
Atvažiavo A. Baužė, visus parsivežė į 
namus ir taip maloniai buvo praleistas 
laikas, besivaišinant ir besidalinant įs
pūdžiais jaukioje šeimininkų šeimoje.

LR garbės konsulas Jurgis Janavičius, 
sveikindamas įvertino autorę, pašventu
sią lietuviams daug savo energijos ir 
sugebėjimų.

Šventės koordinatorė Elena Varnienė 
pasakojo, kaip brolis Juozas Songaila 
susipažino Škotijoj su į „dūdmaišį“ 
pučiančiu lietuviu ir jo muziką įsirašė į 
garsiajuostę. Šitaip p. Elena panoro 
pradžiuginti autorę - suklydo šį kartą! 
Ponia Baužienė prisipažino, kaip jaunys
tėj su draugėmis iš škotų pasijuokdavo, 
kad šie katę po pažastim suspaudę, trauko 
už uodegos... Jumoras lieka nesenstantis 
būdo bruožas.

Svečius maloniai nustebino, o autorę 
labai pradžiugino per garsiajuostę per
duoti sveikinimai iš Lietuvių Sodybos 
Engadine. Tos Sodybos organizatorę 
sveikino „Mūsų Pastogės“ red. Bronius ir

zijoje, Tauragės Mokytojų seminarijoje. 
Sugebėjimą rašyti atradusi savyje gana 
anksti, dar progimnazijoje. Būdama Mo
kytojų seminarijos studentė, jau spaus- 
dinosi moterų žurnaluose.

Į Australiją atvykimo datą - 1949 m. 
lapkričio 2 d. - poetė laiko savo antruoju 
užgimimu. Atvyko su vyru Liudu ir tri
mis vaikais. Gyvenimo būtinybė siekti sau 
ir vaikams gerovės kaip aukštas ir status 
kalnas stovėjo prieš akis. Reikėjo į jį 
kopti visom keturiom, įtempus visas jė
gas, kad, pąsiekti viršūnę...

Pirmą kartą poetę Mariją Ireną pa
mačiau Melbourne regis 1964 m. Lie
tuvių dienų literatūros vakare, kurio 
rengėjas buvo Vladas Jakutis. Režisūros 
buvo numatyta tokia pasirodymų tvarka: 
programos dalyvis iš užkulisio išeina į 
scenų, prie pulto atskaito savo tekstus 
ir iš scenos nusileidžiančiu žemyn take-
=^nr-------.iru--------- 1T1I—

Palmyra Žaliai, Sodybos seniūnė p. 
Aleksandra Storpirštienė, Veronika Pet- 
niūnienė, Birutė ir Vytautas Vaitkai.

Adelaidės LB pirm. p. Janina Vabolie- 
nė sveikino, sakydama, jog daug kas gi
riasi, galėsiąs iš savo gyvenimo net kny
gą parašyti, bet pažadų neišpildo. Prie 
širdies autorę priglaudusi, įteikė visų 
vardu puokštę gėlių. Išgirdome ir p. O. 
Baužienės užkimusį balsą, ji tik pa
tvirtino, kad sūnus buvo pats didžiausias 
prisiminimų knygos instigatorius. Kas 
dieną vis įkyriai klausdavo:,,kelis pusla
pius šiandien parašei, mama?“

Dr. Robertas dėkojo redagavusiam 
knygą Viktorui Baltučiui, p.p. Varnams, 
organizavusiems šventę, skaitovėms, 
sveikintojams, visiems susirinkusiems. 
Svečiai tą gražią knygą su autorės įrašu 
gavo dovanų, o Baužių šeimos pritarimu, 
ta proga surinktas aukas Leonas Gerulai
tis įnešė į Tremtinių namų Vilniuje sąs
kaitą. Už tą šaunų žestą didelė padėka 
priklauso autorės šeimai. Sukviesti į 
šampanu ir vaišėmis gausiai aprūpintą 
svetainę, visi iš širdies traukė „Valio! Va
lio! Valio!“

Dar ilgai klegėjo Lietuvių namai. Tai 
bent „naujagimio krikštynos“!

Ačiū! Ačiū! Ačiū! T. K. 

liu nueina į salę, kur jam yra rezervuota 
vieta. Ir štai į sceną išėjo poetė Malakū
nienė - vidutinio amžiaus liekna moteris, 
liesu, saulėje labai įdegusiu veidu. Ei
lėraščius skaitė aiškiu balsu, be afektaci
jos, be vaidybos, bet savotiškai įspūdin
gai. Publika jos eilėraščius priėmė šiltai. 
Bet paskutinis jos eilėraštis „Vizija“ 
įelektrino salę, sužavėjo, sujaudino. Ja
me buvo pasakojamas išeivio sapnas, 
kaip jis su savo nauju Holdenu, svetim
taute žmona ir lietuviškai kalbėti neiš
mokytais vaikais grįžta į gimtą sodžių, 
norėdamas pasirodyti. Jį pasitinka mirti
na tyla, tušti laukai, sugriauti namai, vė
jo išlaužti vartai. Net kiemo gluosnis ir 
klevas jo nebepažįsta. Ir šaukia jis lau
kams ir vėjams, kad jie į tėviškę sugrįžę 
visi savi. „ - Sūnau, žolė po kojom tarė: - / 
Tu per vėlai čia sugrįžti. / Nėra čia tavo 
brolių, / Ir motinos seniai jau nebėra... / 
Mes saugojam tiktai jų žemės meilę/ 
Ir jų varge išmintas pėdas - / Toli ten Sibi
re jie patys užkasti... / Rankas iškėlęs puo
liau žemėn/Tas pėdas pabučiuoti su at
gaila. / Žmona stebėjo pro vualį. / Tik 
išsigandęs man sūnelis tarė: / - O, daddy, 
look out! / Juk šita žemė kruvina...

Kaip smarkus viesulas suūžė salėje 
ilgai trankantys plojimai. Taip griaus
mingai nė vienam poetui neplojo. Ir 
Malakūnienė iš scenos nužingsniavo 
takeliu žemyn pamažu kaip karalienė, 
visų aklamacijos būdu pripažinta geriau
sia to vakaro poete. O tą jos eilėraštį 
pasigavo redaktoriai ir atspausdino savo 
laikraščiuose Australijoje, Amerikoje, 
Anglijoje... Malakūnienės, kaip poetės, 
vardas pasidarė staiga plačiai žinomas. 
Tačiau ta jos talento pripažinimo ir 
populiarumo banga nebuvo išnaudota. 
Tada buvo pats laikas išleisti jos poezijos 
knygą, nors tiesą sakant, gerą knygą išleis
ti niekada nėra per vėlu.

Poetė ir toliau rašė eilėraščius dau
giausiai į stalčių, nusiskindavo klausyto
jų susižavėjimo laurus literatūros va
karuose, bet spausdinosi mažai. Jai vis 
trūko laiko, nes bėgančio gyvenimo reika
lai vis užkraudavo kitas užduotis. Ma- 
lakūnai iš savo gražios sodybos Altanoje, 
Melbourne priemiestyje, kėlėsi gyventi 
„arčiau dangaus“ ant Macedon kalno. 
Namo statyba, sodybos, parko sodinimas 
ir priežiūra kaitino kūrybingą poetės 
vaizduotę, bet rankoms buvo skirti 
žemdirbės darbai. Ir kai viskas buvo 
užbaigta, kai nauji namai spindėjo švie
siais langais, o parko augmenija klestėjo 
ir žydėjo džiugindami akį ir širdį, 1983 
metų Pelenų dienos miško gaisras su
naikino Mt. Macedon miestelį ir sody
bas Macedon kalno atšlaitėse, kur Ma- 
lakūnai gyveno. Nesuspėję nuo gaisro 
pabėgti, gaisrai kelius užkirtus, jie vieni 
du gynėsi nuo ugnies patys ir gynė savo 
namus. Sudegė visi namai aplinkinėse 
gatvėse, sudegė Malakūnų ūkinis pasta
tas ir parko medžiai, ir gėlynai, o jie ug
nyje išliko gyvi ir išsaugojo savo trobą, 
nors jos langų stiklai sutirpo. Štai kur 
žemaitiška stiprybė! Vėl reikėjo visą ap
linką atkurti, augmeniją atsodinti. Su
sikaupimui, kūrybai vis neatlieka laiko...

Kuriam laikui praėjus po tų gaisro 
išgyvenimų, poetė pajuto pirmuosius 
ženklus ligos, kuri pamažu ją atitraukė 
nuo lietuviškos visuomenės ir paliko 
gyventi tik namų aplinkoje, vyro Liudo 
rūpestingoje globoje. O ji buvo veikli!

8
Marija Malakūnienė

AŠAROS IR JUOKAS

Sėjau žemėje tik juoką, 
Kai buvau jauna, 
Bet su rudeniu prinoko 
Ašarų gana, gana... 8

I
Pilnos rankos, pilnos akys 
Ir širdis mano pilna.
Ašarose skęsta juokas, 
Žemėj ašarų valia.

i
Kaip surinkti jas suspėti? 
Juoką naują kaip pasėti? 
Pasakyk širdie gera! 
Juoką žydint kaip regėti 
Žemėje, kurioje vietos 
Juokui nebėra?.. 8

MANO KRAITIS S
Atsinešu, atsinešu 
Į savo naujus namus
Atsiminimus---

I
Atsinešu dienas aš rūpesčio 
Ir nerimo gilaus,
Atsinešu dienas aš džiaugsmo
Prabėgusiųpavasarių, 
Ir nužydėjusių vasarų 
Švytėjimo gražaus —

8

8

Į naujus namus
Aš nešuosi su savim praėjusių į 
Dienų šviesiuosius žiburius —! 
Šypsos naktis ir vaikystė tyra -į 
Man to kraičio gana!

Bėgu viena sodo saulėtu taku, 
Bet niekaip pasiekti namų 

negaliu!
s

SENATVĖ

S

8

Kas paglostė mano veidą, 
Kas tuos plaukus palytėjo, 
Kad šerkšna jie apsitraukė 
Be žiemos ir šiaurės vėjų?-

Ak, senatvė, ta senatvė, 
Tarsi viešnia neprašyta, 
Mūsų sodan atskubėjus, 
Baigia rinktis jau visus 
Mano mylimus draugus — 
Vis mažiau jų bematyti...

8

S Mūsų gatvėje senatvė 
Vaikšto, beldžias į duris, 
Ir be vėjo mūsų gatvėj 
Staiga gęsta žiburys...

Neįleisiu, neatversiu 
Durų viešniai nelauktai, 
Kai, atėjus iš šešėlių, 
Belsis naktį paslapčia.---

8

I Kol širdis krūtin ėj spurda, 
Pabūt noriu žalioj žemėj, 
Noriu dar pabūti čia!

ZZZZZŽ

Išaugino šeimą, dalyvavo kultūriniuose 
Melboumo lietuvių pasireiškimuose. 
1970 m. organizavo Lietuvių dienų 
literatūros vakarą, labai gražiai pasiseku
sį. Skaitė paskaitas įvairiose progose. 
Atsimintinas yra jos žodis lietuviškų
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Poetė, dainuojanti...
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knygų pristatyme 1971 m. Melbourne. Su 
tikru literatūriniu nusimanymu ir filo
sofine jžvalgakalbėjoji apie knygas!, poetus 
ir poeziją. Ir tos jos mintys paliko ne
senstančios. Geelonge Motinos dieną 
skaitė paskaitą apie motinos meilę, kurio
je įterpė ir savo biografijos gabalą apie 
antrąją savo motiną „mūsų Marę“, kuri 
globojo ir augino juos, netekusius tėvų. 
Tėvą rusai išsivarė Didžiojo karo pradžio
je, ir jis iš Tomsko gubernijos nebegrįžo. 
Motina šiltine mirė „Nepriklausomybės 
saulei vos nušvitus“. Ji buvo organizato
rė lietuvių evangelikų pamaldų, kurios 
vykdavo Melbourne Lietuvių namų 
koplytėlėje.

Nedaug teturime jos lengvai prieina
mų eilėraščių. Tik tuos, kurie spausdinti 
antologijose. Juose išskaitome autorės 
visišką pasinėrimą tautos dvasioje, sielą 
apimantį prisirišimą prie tėvynės ir jos 

neužgestančią nostalgiją. Jos eilėraščiai

Sveikiname naują rašytoją!
Mus pasiekė Londono "MinervaPress" 

leidyklos rašto kopija ("Editorial evalua
tion"), kuriame aptariamas sydnėjiškės 
Dalios Janavičiūtės šiai leidyklai pateiktas 
romanas "Betono kriauklė" ("The Con
crete Shell"). "Tai yra neįprastu būdu 
parašytas, patraukiantis dėmesį trumpas, 
neišmatuojamai plataus žvilgsnio ir vaiz
duotės romanas. (...) Janavičiūtė parodo 
aštrų dėmesį detalei, kas užtikrina pir

hhh Atsiųsta paminėti bes
* LITHUANIANPAPERS.VOL. 10
- 1996. Lietuvių Studijų d-jos Tasmani
jos universitete metinis žurnalas anglų 
kalba. Redaktorius - P. Taškūnas, OAM. 
Redaktoriaus pavad. - Vince J. Taškūnas. 
Redakcijos ir biznio adresas:
P.O. Box 777, Sandy Bay, Tas. 7005. 
Tel. (03) 6225 2505 arba 6220 2541. 
Fax. (03) 6223 4105, E-mail A. Taš- 
kunas© educ. utas. cdu. au.
Žurnale visa eilė įdomių straipsnių anglų 
kalba mokslinėmis bei bendrosiomis 
temomis apie Lietuvą ir lietuvius. Šiame 
numeryje: Edis Bevan - „The Adventure 
ofLithuania“, G. T. Johannesson - „Nobody 
Has Done So Much forUs“, V. J. Taškūnas
- „Lithuanian Nationalism“, T. Grennes - 
„The Currency Board“, C. Muth - .prom 
Rouble to Talonai and Litas“, iliustruota 
apžvalga - „Vladas Meškėnas“, A. 
Dundzila - „Romuva - Ancient Religion 
Revived“, R. Tarvydas - „Lithuanians in 
Tasmania“, Jennifer Rakauskas - „Lit
huanian Music - Making in Australia“, L. 
Lewan - „Swedish - Lithuanian Co
operation“, B. Hyde - „TheBritish Council 
in Lithuania“, M. Landgrem - „From 
Vilnius with Love“. Knygų apžvalgoje 
prof. M. Bennett recenzuojaS. C. RowelTio 
„Lithuania Ascending: A Pagan Empire 
within East-Central Europe, 1295-1345“ 
(Cambridge University Press, 1994), A. J. 
Banks (str. „Poverty, Children, Policy“)- 
UNICEF'o pranešimą apie žmones, 
gyvenančius skurde Centro, Rytų Euro
pos ir Baltijos regione ir kt.
Žurnalas ne tik įdomus savo straipsniais, 
bet ir malonus paimti į rankas - labai 
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jausmingi, lyriški, su savo vertę dekla
ruojančios asmenybės patosu, su bena
mio žmogaus protestu pasaulio sąžinei, 
sukūrusiai tokią akmenširdišką padėtį, 
kad mažos ir sutryptos tautos žmonės 
šioj& nuostabiai gražioje Žemėje negali 
rastiyietos, kurramiai susilauktų mirties. 
Malakūnienės poezija turi gyvybės 
branduolį ir galimybę atlaikyti laiko 
išbandymą. Ji yra nuo scenos vis nenu
einančios dabarties liudininkė. Ji mūsų 
likimo bendražygė. Jos eilėraščiai - sielos 
istorija. Dalinai istorija ir daugelio mūsų, 
nes gyvenimo srovė mus nešė ir neša, 
mus glostė ir mus sužeisdavo, kai mes 
trapiomis žmogiškomis širdimis pri
valėjome įvykdyti milžinų užduotis, kad 
žavingai žydėtų ir vaisius augintų nieka
da nevystantis tautos gyvybės medis.

Yagoona, 1996 gruodžio 6 d.
• • •

P.S. Gautomis žiniomis iš Mt. Mace- 
don‘o poetė nuo gruodžio 3 dienos yra 
ligoninėje. Linkime greito pasveikimo!

„M.P.“inf.

marūšę fabulą: psichologinis ryšys tarp 
pasakotojos, Lydijos ir Martyno ir iš to 
sekantis protagonisto savo indentiteto 
ieškojimas atsiskleidžia tokiu būdu, kad 
palaiko skaitytojo dėmesį per visą ro
maną".

Kaip teko patirti, atspausdinus šį ro
maną anglų kalba, bus daromi žygiai jį 
pakartoti lietuviškai, spausdinant knygą 
Tėvynėje. B. Ž.

gražiai ir estetiškai sutvarkytas. 80 gau
siai iliustruotų puslapių. Viršelius puošia 
dail. Vlado Meškėno paveikslų foto
grafijos. Kaina: $4.95 +1.05 persiuntimas.

* Ona Baužienė, BEM - „MANO 
GYVENIMO PRISIMINIMAI“, 134 psl. 
knyga, gausiai iliustruota nuotraukomis 
iš autorės gyvenimo, išleista Adelaidėje, 
Openbook Publishers,.1996. Redaktorius 
- V. Baltutis. Tiražas nenurodytas. Išleis
ta O. Baužienės senjoras šeimos. Knyga 
170 mm x 250 mm formato, kietais 
viršeliais, liuksusinis apipavidalinimas. 
Knyga dedikuota autorės vyrui a.a. An
tanui ir kitiems Baužių šeimos nariams - 
a.a. Raimondui, Irenai, Antuanetei, 
Robertui.

MANO GYVENIMO

(( . •
Motina, man gėlės tavo meilę šlama, 
Už tave pasauly kas karščiau mylės?

B. Brazdžionis
Širdingiausi linkėjimai mūsų mylimai Mamai ir Močiutei

Marijai Irenai Malakūnienei 
švenčiant 85-tą gimtadienį. Sveikinam ir džiaugiamės kartu.

I Tavo vaikai: Milda, Raymonda, Henrikas, Katherine, Darius, Kari ir Melanie

Autorė (gimusi 1904 m.) savo atsi
minimus pradėjo rašyti sulaukusi 90 m. 
Esant tokių metų, tenka stebėtis Autorės 
atmintimi, o ji tikrai yra dar labai gera.

Knygą redagavęs V. Baltutis įvade 
sako: „Istorikams ir visiems, kurie domi
si mūsų Tautos (...) vaikų likimais, ši 
knyga bus naudinga ir įdomi, nes tai vie
no iš tūkstančių išsklidusių po pasaulį 
lietuvių istorija“.

Knygos kaina - $ 20. Gautus už knygą 
pinigus autorė skiriaTremtiniųnamų staty
bai Vilniuje.

Knygą platina Adelaidės lietuvių bib
lioteka, o kiek vėliau - tikimasi - ją platins 
Melbourne ir Sydnėjaus lietuvių bibliote
kos.

* Juozas Mikštas - „GELTONA 
RUDENIO TYLĄ“. Eilėraščių knyga, 
318 psl., su parengėjo J. Čekio įžanga - 
„Sunkus grįžimo kelias". Dailininkas - S. 
Chlebinskas. Eilėraščiai iš 1944 - 1993 
metų laikotarpio, suskirstyti į kelis sky
rius: „Atgal sugrįžti kelio nesuradęs“, 
,Eukalipto pavėsy“, „Kančioj nepalūžus“ 
ir „Sau ir artimui savo“, išleido „Stepo

Kovotojų raštai už Lietuvą
Praėjusią vasarą svečiuojantis Lietu

voje buvau pakviestas į politinių kali
nių suvažiavimą, kuris vyko Kaune. 
Jame dalyvavo apie 110 atstovų iš visos 
Lietuvos ir pirm. Zigmas Medineckas 
mane, kaip vienintelį atstovą iš Vakarų, 
paprašė tarti žodį. Atsirado nemažai 
prašymų įvairiausiais reikalais. Jų tarpe 
buvo keletas, kurie buvo parašę knygas ir 
prašė bent trumpai jas paminėti Austra
lijos ir kitoje spaudoje.
* Antanas Terleckas parašė knygą 
„Sąmokslas prieš Lietuvą“. Autorius - 
buvęs žymus politinis kalinys ir po
grindininkas savo knygos 205 pusla
piuose duoda daug medžiagos apie 
pogrindžio veiklą dar prieš Sąjūdžio 
susiorganizavimą. Grupė buvusių politi
nių kalinių dar 1978.6.15 sukūrė pogrin
džio organizaciją „Lietuvos Laisvės Ly
ga“ (LLL), kuri vedė kovą už Lietuvos 
išlaisvinimą.
* Kęstutis Lakickas - studentas, 
pogrindžio grupės narys, suimtas Kaune 
1951 m. Savo 284 psl. knygoje "Kalinys Z 
-311" aprašo NKVD ir vėliau KGB tardy
mo ir kankinimo sistemą. Knyga lengvai 
skaitoma, nes suskirstyta į apie 130 sky
relių. Pažymėtinas autoriaus rašymo sti
lius - jis žiūri į tardytoją ne kaip į žiaurų 
kankintoją, bet tarytum kokį gydytoją,

Kultūriniame
(„Tėviškės Žiburiai“, Nr.36,1996)

* „Lietuvos aidas“ (Nr. 170/96) ra
šo, kad Mokslo ir enciklopedijų lei
dykla šiemet išleido šias labai svarbias 
knygas. Tai „Potsdamas ir Karaliau
čiaus kraštas“ 240 psl. - straipsnių 
rinkinys, kurio pagrindą sudaro 1995 m. 
įvykusios konferencijos „Potsdamas ir 

no“ leidykla Vilniuje. Tiražas - 600 egz. 
Knygos išleidimą parėmė Melbourne 
lietuvių biblioteka ir LVS Ramovės 
skyriaus valdyba (Melb.?).

Knyga išleista labai skoningai, kietais 
viršeliais, švarus spaudos darbas, įdomus 
medžiagos suskirstymas.

„T.A.“ praneša, kad knygą darbo 
valandomis platiną bibliotekos admi
nistratorius Feliksas Sodaitis (adresas: 
Lietuvių biblioteka, 44 Errol St., Nth. 
Melbourne, Vic. 3051).

# TUKAS - dvisavaitinis laikraš
tukas vaikams. Didoko formato 6 psl. 
Mus pasiekė 1996 m. Nr.17 (124). 
Straipsniai pritaikyti jauniesiems: „Sku
durinė Onutė“, „Lėlės kviečia į svečius“, 
uždaviniai, piešiniai spalvavimui ir t.t.

Redakcijos adresas: Kęstučio 64, 
Kaunas 3000, Lietuva. Direktorė - Viole
ta Karmalavičienė, redaktorius - Rai
mondas Jurgaitis, meninė red. - Rasa 
Dagienė, konsultantė - sydnėjiškiams ge
rai pažįstama Nin Bižys (Bižytė). 
Spausdinama 11 000 egz. tiražu. Vieno 
numerio kaina -1.20 It.

darantį operaciją ligoninėje, laužantį 
kaulus' ar kokiu įrankiu daužhritį tardo
mojo kūno dalis... Nesigailėsite įsigiję 
šią knygą. Kaina $ 5.
* Autorius - pik. Itn. E. Jakimavi
čius, SKAT'o karininkas, savo 113 psl. 
knygoje aprašo partizanų kovas. Auto
rius pristato Lietuvos Laisvės kovotojų 
sąjungos, įsisteigusios 1949.2.22 Ra
dvilišky, partizaninę kovą. Knygoj 
panaudoti išlikę dokumentai, atsklei
džiantys taktiką, ginklus ir priešo 
nežmonišką žiaurumą su suimtais be
laisviais. Kaina $5.
* „Kovojanti Lietuva 1944 - 1953“, 
autorius jauminėtas anksčiau - SKAT'o 
pik. Itn. E. Jakimavičius. Tai 143 psl. gau
siai iliustruota sutrumpais paaiškini
mais, didoko formato knyga. Nuotraukos 
rodo partizanus kovos parengtyje su jų 
turimais ginklais, rūsčiais veidais prieš 
žygį į kovą ir su šypsenom ją laimėjus... 
Nemažai nuotraukų su partizanų iš
niekintais kūnais. Knyga atspausdinta ant 
labai gero popieriaus, jos kaina $ 10.

Norintieji gauti minėtas knygas, 
prašomi siųsti čekį adresu: J. P. Kedys, 
P.O. Box 535, Parramatta 2150. Pini
gai bus persiųsti autoriams ir knygas gau
site oro paštu tiesiog iš Lietuvos savo 
adresu maždaug laike mėnesio.

J. P. Kedys 

gyvenime
Lietuva“ pranešimai; Prano Skardžiaus 
„Rinktiniai raštai“, 1.1,768 psl. - pirmasis 
iš šešių užplanuotų tomų; Andriaus 
Volano (vieno žymiausių DL Ku
nigaikštystės XVI a. - XVII a. pradžios 
politiko ir kultūros veikėjo) „Rink
tiniai raštai", 446 psl.; knygoje pateikti ir 
orginalo tekstai - lotynų ir lenkų kalbomis.
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Lietuviai kaimyninėse šalyse
Praeitą vasarą vysk. Paulius Balta

kis, OFM, pabuvojęs savo gimtojoje 
Lietuvoje, vėl leidosi į kelionę, kad 
aplankytų tautiečius gretimuose kraš
tuose. Pateikiame jo įspūdžių apžvalgą.

Karaliaučiaus sritis
Vysk. Paulius Baltakis šioje sovietų 

užimtoje srityje lankėsi 1994 metais ir 
šiemet nerado daug pasikeitimų. Pagal 
skirtingas žinias, čia gyvena tarp 17 ir 28 
tūkstančių lietuvių. Dalis atsikėlė dėl 
darbo, kiti - vengdami trėmimų į Sibirą, 
treti - grįžę iš trėmimų, bet nepriimti 
gyventi Lietuvoje. Nutautėjimas di
delis. Praktikuojančių katalikų tėra 
apie 5 000, bet tik pusė jų lietuviai.

Rusų valdžia ir provoslavų vyskupas 
dirba kartu, drausdami ir varžydami 
tiek katalikų, tiek protestantų ben
druomenes. Beveik visos bažnyčios po 
karo buvo nugriautos, net ir plytos 
išvežtos į Rusiją. Oficialiai grąžintoje 
Karaliaučiaus bažnyčioje tebėra įsikū
rusi filharmonija ir pamaldų laikyti 
neleidžiama.

Karaliaučiaus srities klebonu yra Tel
šių vyskupijos kunigas Anupras Gau- 
ronskas. Įvairiose vietovėse šešiolikoje 
laikino pobūdžio namelių jis įkūrė 
katalikų centrus - parapijas bei mo
kyklėles ir pamainomis važinėja jų 
aptarnauti. Jam padeda dvejetas se
selių ir lenkų tautybės lietuviškai 
kalbantis pranciškonas.

Tilžėje ant sugriautos bažnyčios 
pamatų gautas leidimas statyti Vieš
paties Dangun Žengimo bažnyčią ir. 
katechetinį - kultūrinį centrą. Finan
siniai kiek padeda Lietuvos valdžia ir 
JAV šalpos organizacijos, tačiau sta
tyba vyksta labai lėtai. Kol kas įreng
tos patalpos rūsyje, kur ir vyksta 
pamaldos ir tikybos pamokos. Šį rude
nį Telšių vyskupas Antanas Vaičius 
Tilžės parapijai paskyrė naujai įšven
tintą kunigą Eidiną.

Prie religinių centrų kai kur veikia 
šeštadieninės mokyklėlės. Didžiausia 
jų yra Karaliaučiuje. Ją pavasarį baigė 
31 mokinys. Pagal sąlygas, veikia 
Lietuvių bendruomenė ir Kultūros 
draugija, o Vilniuje Karaliaučiaus 

’gyventojams yra leidžiamas laikraštis 
„Donelaičio žemė“.

Latvijoje
Latvijoje lietuvių gana daug - virš 34 

tūkstančių. 23% yra Latvijos piliečiai, 
beveik 3% - Lietuvos, ir 73% - neturi 
jok’os pilietybės. Daugelis gyvena ne
toli Lietuvos sienos, kur žemės ka
daise priklausė Lietuvai. Nemažai yra 
užsilikusių I Pasaulinio karo pabėgėlių 
ir Sibiro tremtinių, neradusių prie
glaudos Lietuvoje.

Visuomeninį lietuvių gyvenimą jun
gia 9 draugijos, susibūrusios į Lietuvių 
bendruomenę, kuriai vadovauja J. 
Budzinauskienė. Kas du mėnesiai iš
eina lietuviškas laikraštis, o trečia
dieniais Rygoje girdimas radijo pus
valandis. Kai kur yra pradžios mokyk
los arba vaikų darželiai. Be to, lietuvių 
kalba dėstoma kai kuriose latvių 
mokyklose ir Rygos universitete.

Kadaise Latvijoje buvo 70 lietuvių 
kunigų. Dabar likęs tiktai vienas - kun. 

dekanas Vincentas Barzda. Šią vasarą 
atkeltas lietuviškai kalbantis latvis 
kunigas Marijonas Rygoje padeda lai
kyti šv. Mišias.

Liepojoj gyvena arti 6000 lietuvių. 
Veikia Lietuvių kultūros draugija „Rū
ta“, turi gražų chorą, mokyklą ir savo 
pastatą, kuriam reikia didelio remonto. 
Draugijos pirmininkas Ambraziejus 
Jankus prašo pagalbos iš Amerikos. 
Liepos 13 ir 14 dienomis vysk. P. Bal
takis kartu su kun. V. Barzda ir buvu
siu katedros klebonu Liepojos kated-i 
roję koncelebravo šr. Mišias. Abiejose 
pamaldose dalyvavo po 150 lietuvių, 
giedojo choras.

Liepojoj daugumą katalikų sudaro 
lietuviai ir lenkai, bet nuo 1993 metų 
pamaldos kitomis kalbomis nebe
laikomos. Vysk. P. Baltakis tuo klau
simu kalbėjosi su naujai paskirtu 
klebonu, lietuviškai kalbančiu Domi
ninkonų provincijolu tėv. Lapeliu. 
Klebonas pažadėjo atgaivinti lietu
viškas pamaldas ir vaikų katekizaciją, 
jjeigu gaus naujai įšventinto Liepojos 
vyskupo Arvaldo Brumanio sutiki
mą.Vatikano nuncijus Lietuvai, Latvi
jai ir Estijai arkivyskupas Justo Mul- 
lor Garcia irgi žadėjo šiame klausime 
tarpininkauti.

Rygoje gyvena apie 8 500 lietuvių. 
Veikia Kultūros draugija, pirmininkas 
A. Liepinis; tautinė draugija „Rūta“, 
pirmininkė J. Budzinauskienė; Jau
nimo sąjunga, pirm. D. Narelaitė; 
Kultūros ir švietimo centras, pirm. dr. 
R. Razukas. Rygoje yra lietuviška ra
dijo programa ir leidžiamas laikraštis 
„Lietuvių balsas“, abu vedami Jūratės 
Šidlauskienės. Pradinė bei sekmadie
nio mokykla, remiama latvių valdžios, 
įsikūrusi vadiškose patalpose. Mokyklai 
vadovauja Aldona Treija, kuri labai 
prašo, kad būtų paskirtas lietuviškai 
kalbantis kunigas religijos dėstymui. 
Kultūrinė veikla vyksta estų namuose, 
kadangi lietuviai savų patalpų neturi.

Rygoje vysk. P. Baltakis lankėsi ku
nigų seminarijoje, kuriai vadovauja jau 
iš seniau su vysk. P. Baltakiu pažįsta
mas vysk. Anton Justs. Taip pat lankėsi 
Rygos arkivyskupijoje ir pas Lietuvos 
ambasadorių Rimantą Karaziją. Lie
pos 20 ir 21 dienomis Sopulingosios 
Dievo Motinos bažnyčioje vyskupas 
koncelebravo šv. Mišias.

Bauskės rajone gyvena apie 3 500 
lietuvių. Čia taip pat veikia Lietuvių 
kultūros draugija, kurios pumininku 
yra Erikas Klivs, žinomas ir latvių 
politinėje veikloje.

Jelgavos rajone gyvena apie 2 200 
lietuvių. Veikia Lietuvių kultūros 
draugija „Vytis“, vadovaujama pirm. A. 
Burbos. Vyskupui su vietiniais kuni
gais, kun. A. Barzda ir vysk. A. Justs, 
koncelebruojant šv. Mišias, dalyvavo 
apie 200 lietuvių. Įdomu, kad Jelga
voje net policijos viršininkas bei 
vicemeras yra lietuvis Jazėnas.

Jūrmaloje, prie Baltijos jūros, gyve
na 540 lietuvių. Veikia Lietuvių kul
tūros draugija „Vytis“, pirmininkas - 
A. Burka. Sekmadienio mokyklėlei 
vadovauja Latvijos lietuvių švietimo 

■ komisijos pirmininkė A. Pivorienė. 
Vyskupo apsilankyme ir pamaldose
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LITHUANIAN HONOURS SCHOLARSHIP
Those who attended the Lithuanian Day Commemoration in Melbourne this year 

will remember the stimulating and thought provoking speech by Mr. Algis Taskunas. 
One of the important points made by Mr. Taskunas was that the Lithuanian Com
munity in Australia has been a poor advocate for itself in that we have failed to publici
se our community, culture and our work within the broader Australian society.

As the profile of our Community changes, the need for greater public recognition of 
our Community will, I belie ve, increase. A very important step towards raising our Com
munity profile is the creation of the Lithuanian Honours Scholarship at the University 
of Tasmania. Mr. Taskunas and all those concerned at the University of Tasmania must 
be commended for their hard work in establishing the Scholarship.

In recognition of the importance that the Federal Executive places on the Scholarship, 
we have donated $ 2,000.00 towards the scholarship for 1997.

I urge the whole Lithuanian Community in Australia to support the Lithuanian Ho
nours Scholarship by making a donation so as to enable the Scholarship to be granted 
for 1997.

Your cheque chould be made to "Tasmania University Foundation Trust" with a no
te stating your name and address and stating that the donation is for the Lithuanian Ho
nours Scholarship. The cheque and the note should then be posted to:

Tasmania University Foundation Inc.
GPU Box 252 C
Hobart, TAS., 7001

All further enquiries may be directed to Mr. Algis Taskunas or Miss Amanda Banks 
at the Lithuanian Studies Society at P.O. Box 777, Sandy Bay, Tasmania, 7005.

Andrew Žilinskas
President ALB

Lietuviška prigimtis atidaro pasaulio duris- 
tai IX Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso šūkis. Ruošos komitetas vėl susirinko

diskutuoti organizacinius reikalus. Komitetas nutarė Kongreso kainas dalyviams ir 
atstovams. Kongresas įvyks 1997 m. vasarą, liepos 17 - 27 dienomis Vašingtone, 

Niujorke ir Bostone, kainuos $ 1050 atstovams ir $ 1300 dalyviams. Jei užsiregistruo
site iki vasario 16 d. - papigintos kainos bus $ 850 atstovams ir $ 1100 dalyviams. 
Registravimo mokestis - $ 200 ir garantija vietoms dalyvauti visuose kongreso rengi
niuose. Komitetas taip pat diskutavo smulkesnes programos detales. Vašingtone vyks 
atidarymo balius, organizacijų mugė, ekskursija po muziejus ir JAV valdžios pastatus, 
įskaitant ir Lietuvos ambasadą. Niujorke vyks ekskursija laivu aplink Manhattan'o salą, 
teatro vakaras ir ekskursijos po įdomesnes vietas mieste. Stovykla vyks Cape Code, čia 
kongresiečiai galės atsikvėpti Atlanto pajūry. Bostone įvyks uždarymo balius ir ekskur
sija po istorinį mieštą. Studijų dienos įvyks po vieną dieną Vašingtone, Niujorke ir Cape 
Code. Studijų dienų metu bus diskutuojami jaunimo reikalai, veikla ir rūpesčiai.

Į Kongreso kainą įskaitoma nakvynė, maistas, banketai ir visos ekskursijos.
Dėl platesnės informacijos kreipkitės į PLJK, P.O. Box 283, Manhasset, NY 11030, 

tel. (516) 358 6103 arba elektroniniu paštu jankauskas@aol.com.

Sydnėjaus Liet, bibliotekos pranešimas
Pranešu "Pasaulio Lietuvio" prenumeratoriams, kad prenumeratos mokestį - 

(Austrai. $ 35) už 1997 m. priimu kiekvieną sekmadienį bibliotekoje.
Bibliotekos vedėjas.

Sydnėjaus liet. Kapelionas praneša,
kad kalėdinės plotkelės tikintiesiems nebus paštu siuntinėjamos. Jas, nuo sekančio 

sekmadienio (24.11), bus galima atsiimti prieš ar po pamaldų Šv. Jochimo parapijos 
bažnyčios salėje arba Sydnėjaus Lietuvių klubo raštinėje. "M.P." inf.
Šia----- 3t3t==SgU3ta=^ini-----------irn=irrn==irn<---------m' mi-------- mre==

dalyvavo apie 100 tautiečių.
Daugpilio mieste ir apylinkėse se

novėje lietuvių buvo daug. Dabar ten 
gyvena apie 1 900. Veikia vaikų dar
želis, sekmadieninė mokykla ir pirm. 
Stasės Aleksandravičienės vadovau

jama Lietuvių kultūros draugija „Ra
sa“. Ten įsikūręs ir Lietuvos Respub
likos konsulas Saulius Butkus-, Vietos 
lietuviai prašo, kad bent kartą į mėnesį 
lietuvis kunigas atlaikytų pamaldas ir 
seselė iš Lietuvos pamokytų vaikus 
katekizmo.

Bekeliaujant po Latviją, vyskupas 
dar susitiko su lietuviais Ilukštėje, 
Aknystėje, Eglaitėje ir Subatėje, kur 
kun. V. Barzda įkūrė ir Lietuvos val
džia padeda išlaikyti senelių prie
glaudą „Ramvoės namai“.

Červonkos kapinėse teko aplankyti 

kapus, kuriuose palaidota 60 lietuvių 
karių. Prie jų stovi paminklas su už
rašu „Keleivi, pasakyk Lietuvai, kad 
žuvome gindami Tėvynę“.

Liepos 17 d. vyskupas aplankė 
netoliese Daugpilio esančią šventovę 
Aglona, kurioje saugomas Trakų švč. 
Marijos stebuklingas paveikslas. Iš 
Aglonos buvo kilusi karaliaus Min
daugo žmona Morta. Teigiama, kad čia 
palaidotas ir pats Mindaugas.

Devynių dienų kelionėje po Latviją 
vysk. P. Baltakis buvo visur vaišingai 
sutiktas. Nuoširdžiai dėkingas am
basadoriui R. Karazijai, konsului S. 
Butkui, kun. V. Barzdai, Bendruome
nės pirmininkei J. Budzinauskienei, 
draugijų pirmininkams, vadovams, 
mokytojams už rūpestį lietuvių reli
giniu, socialiniu ir kultūriniu gyveni
mu Latvijoje.
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INFORMACIJA
Ę m a. i*

’MŪSŲ PASTOGES KALĖDINIS VAKARAS
l Kaip praeitų metų gale, taip ir šiemet kviečiami "Mūsų Pastogės" - buvę ir 
|.. dabartiniai darbuotojai su antrosiomis pusėmis praleisti vakarą kartu, savo tar- 
| pepabendraujant,pasidžiaugiantmetųbėgyjeatliktaisdarbaisleidžiantlaikraštį.  
| Programoje - "M.P." leidėjų ir bendradarbių šventiniai linkėjimai, vakarienė 
; (kurią dėl nestiprios "M.P." finansinės padėties, kaip ir ankstesniais metais, 

prašysime apsimokėti pačius).
Susitikimas - vakarienė įvyks gruodžio 20 d. 5 vai. vakaro Lietuvių klube 

Bankstowne.
Apie savo dalyvavimą skambinkite redakcijai iki gruodžio 18 d. tel. (02) 

1 9790 3233. Visų lauksime atvykstant! LBSp. s-gos v-ba.

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

I 
I 
I 
I
I 
I 
I 
I
I 
I

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

įvyks gruodžio 24 d. 6 vol. vakaro 
Lietuvių klubo valgykloje.

Registruotis Lietuvių klube,
tel. 9708 1414 iki gruodžio 22 dienos.

PRANEŠIMAS
Atkreipiame malonių skaitytojų dėmesį, kad metų pabaiga jau čia pat ir šiais 

metai teišeis 1 "Mūsų Pastogės" mumeris.
Primename, kad šventinius sveikinimus, kurie bus paskelbti paskutiniame šių 

metų numeryje gruodžio 23 d., laikas siųsti jau dabar. Iš patyrimo žinome, kad 
kai kurie skaitytojai sveikinimų pasiuntimą palieka paskutinei dienai ir jų 
sveikinimai redakciją pasiekia laikraščiui išėjus.

Sveikinimo išspausdinimas kainuoja $ 15. Redakcija jųlauks iki gruodžio 
16 dienos. Redakcija

Gaminame aukštos kokybės įvairių dydžių lietuviškus šakočius. | 
Kviečiame užsisakyti bet kurių švenčių proga.

Kreiptis telefonu 014 854 012 ir (03) 9500 0394.

Melboumo Apylinkės 1997 metų Parengimų Kalendorius
Sausis 2-11 d.d. Rajoninė skautų stovykla
Vasaris 16 d. Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo minėjimas

23 d. Katalikių moterų d-joS metinis susirinkimas
Kovas 2 d. Kaziuko mugė, Džiugo tuntas

9 d. Socialinės globos moterų d-jos metinis susirinkimas
16 d. Šaulių Sąjungos (įkūrėjo V. Putvio) minėjimas
30 d. Velykos

Balandis 13 d. Soc. globos moterų d-jos popietė
27 d. Katalikių moterų d-jos popietė

Gegužis 4 d. Melboumo apyl. bendruomenės metinis susirinkimas
11 d. Motinos diena
25 d. Pabaltiečių chorų koncertas (Estų Namuose)

Birželis 15 d. Gedulo ir vilties diena (Išvežimų minėjimas)
28 d. Parapijos choro metinis pobūvis

Liepa 6 d. Valstybės šventės minėjimas (Apyl. valdyba)
Rugpjūtis 9 d. Melboumo Dainos Sambūrio vakaronė

16 d. Katalikui moterų d-jos metinė šventė
Rugsėjis 14 d. Australijos Lietuvių fondo metinis susirinkimas

20-21 d. Soc. moterų d-jos 45 m. jubiliejus
27 d. Melboumo Lietuvių klubo metinis susirinkimas

Spalis 4 d. Koop. kredito d-jos TALKA metinis susirinkimas
19 d. Katalikių moterų draugijos popietė

Lapkritis 23 d. Karių "Ramovės" minėjimas (Koncertų salė)
30 d. "Džiugo" tunto metinė sueiga

Gruodis 7 d. Dainos Sambūrio metinis koncertas
1998 m. sausis 2 d. "Džiugo" tunto skautų stovykla

ALB Melboumo Apyl. Valdyba

Klubo valgykla vaikio: 
penktadieniais - 6 vai. - 8 vai. popiet, 
šeštadieniais -12 vai. - 2 vai. popiet švediškas stalas 

(smorgasboard) ir 6 vai. - 8 vai. vakaro, 
sekmadieniais -12.30 vai. popiet - 7 vai. vakaro.

Ieško darbo
Iš Lietuvos atvykę dvi moteiys ir vyras ieško darbo. Skambinti tel. (02) 9649 9062.

Labdaros siunta į Lietuvq
Informuoju dovanų siuntėjus Sydnėjuje, Canberroje, Wollongonge, Newcastely ir 

Brisbanėje, kad laivas "Contship Sydney" išplaukė iš Sydnėjaus lapkričio 27 d. ir 
atplauks į Zeebrugge, Belgijoje, sausio 3 d. (1997m.). Zeebruggėje talpintuvas bus 
perkrautas į kitą laivą, plaukiantį į Klaipėdą. Apytikriai truks 10 dienų, kol talpintuvas 
(konteineris) pasieks Klaipėdą. Šią siuntą pristatys Vilniaus labdaros organizacija 
"Tėvonija". Direktorius Marijus Rimkevičius tel. 65 04 93.

Užbaigdamas šį darbą, kurį atlikau savanoriškai įgaliotas Lietuvių bendruomenės 
visuotiniame susirinkime, noriu nuoširdžiai padėkoti eilei talkininkų, ypatingai krau
nant paskutinį talpintuvą - Adolfui Griškauskui, Jonui Kupriui ir Pranui Andriukaičiui. 
Dėkingas esu skautams, kurie leido pasinaudoti jų sandėliuku ir Lietuvių klubo valdy
bai, leidusiai kieme pastatyti talpintuvą kelioms dienoms. Ačiū tiems tautiečiams, ku
rie suprato mano sunkų ir sudėtingą darbą, savo dėkingumą išreikšdami simbolinė
mis dovanėlėmis.

Užbaigus šios siuntos apyskaitą, uždirbtas pelnas - likutis bus perduotas Sydnėjaus 
Apylinkės valdybai. Antanas Kramilius

"Suvartuko" koncertas Canberroje
Kviečiame visus į Plungės ansamblio "Suvartuko" koncertą sekmadienį, sausio 5 d. 

5 vai. po pietų Lietuvių klube. Bilietai bus pardavinėjami prie durų. Kaina $ 12, 
pensininkams - $ 10. Rengėjai

AUKOS
į

Iaustraluos

FONDUI

$20 A. ir J. Šimkai (245), a.a. Paulinos 
Donielienės atminimui.
$ 20 E. Margan - Marganavičius (215) 
a.a. Elytės Nagienės atminimui.
Valdybos vardu dėkoju už aukas.

Vincas Ališauskas
ALFondo iždininkas

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

t Funerals of Distinction t
REMKITE

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FONDĄ, 
nes jo tikslas yra: skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę kultūrą, mokslą, švietimą, 
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 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 Pastogė"Nr^0 1996.12.16. psl.8, i;

17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N. S. W. 
Tel. 724 5408. Veikia 24 valandas per parą.

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) 9790 3233 
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. 

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

U žsienyje oro paštu $ 100
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