
kOsk pastogė
50 - ti Metai Australian Lithuanian Weekly Post Print Approved PP 255003/01774 Kaina - Price $1 9. 3.1998 Nr. 9 (2569)

Y“ ————

Lietuvos įvykių kronika
♦ Valdo Adamkaus inaugu

racija
Lietuva jau turi naują Prezidentą - 

Valdą Adamkų: Jo Ekscelencijos 
inauguracija įvyko ketvirtadienį, vasa
rio 26 dieną, Vilniuje.

Inauguracijos programa prasidėjo
iškilmingu Seimo posėdžiu. Po kaden
ciją baigiančio Prezidento Algirdo 
Brazausko kalbos. Prezidento priesaiką 
davė Valdas Adamkus. Priesaiką pri
ėmė Konstitucinio Teismo pirminin
kas Juozas Žilys. Naująjį Prezidentą 
pasveikino Seimo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis. Jo Ekscelencija Valdas 
Adamkus pasakė savo pirmąją Pre
zidento kalbą.

Po iškilmių Seime Lietuvos Pre
zidentas V. Adamkus su jį lydinčiais 
oficialiais asmenimis atvažiavo į 
Vilniaus arkikatedrą baziliką. Prezi
dento inauguracijos iškilmingas Šven
tas Mišias už Tautos santarvę aukojo 
Lietuvos vyskupai. Mišių liturgijai 
vadovavo Lietuvos vyskupų kon
ferencijos pirmininkas, Vilniaus ar
kivyskupas metropolitas Audrys Juo
zas Bačkis. „Maldaukime Dievą, kad 
suteiktų išminties, jėgų ir ryžto mūsų 
tautos vadovams ir kiekvienam iš mū
sų, kad suprastume savo atsakomybę 
prieš Dievą ir prieš Tėvynę ir negailė
tume jėgų kurdami laisvos tautos 
gyvenimą, pagrįstą tiesa, teisingumu, 
meile ir sąžiningu darbu“, - sakė per 
pamokslą Jo Ekscelencija A. J. Bač
kis. Baigiantis mišioms, arkivyskupas - 
metropolitas suteikė visiems apaštalinį 
palaiminimą. Po mišių naująjį Prezi
dentą, kuris yra ir vyriausiasis gin
kluotųjų pajėgų vadas, pasveikino 
kariuomenė. Arkikatedros aikštėje bu
vo išrikiuoti visoms ginkluotųjų pajė
gų rūšims atstovaujantys kariai. Po 
Kariuomenės vado generolo leitenanto 
Jono Andriškevičiaus raporto kaden
ciją baigęs Prezidentas A. Brazauskas 
pristatė naujam Prezidentui V. Adamkui 
ginkluotųjų pajėgų vadovybę.

Aikštė, taip pat jos prieigos buvo 
užtvindytos vilniečių ir sostinės svečių. 
Pakilęs į nedidelę tribūną. Prezidentas 
Valdas Adamkus pasakė savo inau
guracinę kalbą Lietuvos žmonėms. 
Naujas šalies vadovas sakė esąs įsiti
kinęs, jog daugiau Lietuvoje nebus 
blaškomas! tarp kraštutinumų, nebus ir 
susipriešinimo, o į XXI amžių „šalis 
įžengs pakilusi pilnaverčiam gyveni
mui“. „Tam tėra vienas kelias - san
tarvė ir bendros, į vieną tikslą nu
kreiptos pastangos. Tokia santarvė - 
politiniai ir žmogiški susitarimai, ku
rių pagrindinis tikslas ir kriterijus - 
demokratija, žmogaus gerovės kilimas 
ir saugus šalies gyvenimas“, - teigė jis. 
„Esu pasiryžęs būti visų prezidentu, 
tartis ir bendradarbiauti su visomis 
partijomis“, - sakė naujasis šalies va

dovas Arkikatedros aikštėje, Vilniuje, 
po atviru dangumi kreipdamasis į tau
tą. „Lietuva augs, ji privalo augti. Su ja 
augsime ir mes. Aš - vienas iš jūsų. 
Aš - su jumis“, - inauguracijos kalboje 
pabrėžė Prezidentas V. Adamkus. 
Baigusį kalbą Prezidentą pasveikino

Algirdas Brazauskas Valdui Adamkui: „Štai, šis krėslas bus Jūsų!“

Lietuvos miestų ir miestelių vė
liavininkai, o netrukus po to Jo Eks
celencijai buvo iškilmingai perduoti 
Prezidento minai. Perdavimo aktą A. 
Brazauskas ir V. Adamkus pasirašė 
Simono Daukanto aikštėje priešais 
Prezidentūros rūmus. Atsisveikinantis 
Prezidentas įteikė V. Adamkui Didįjį 
Prezidento antspaudą ir oda įrištą 
Lietuvos Konstitucijos knygą.

Pakeitus ant Prezidentūros stogo 
vėliavas, nuleistąją atsiminimui įtei
kus kadenciją baigusiam A. Brazaus
kui, aikštėje iš patrankų buvo iššautos 
trys salvės - už Tautą, už Valstybę, už 
Prezidentą.

Prezidentas Valdas Adamkus ke
tvirtadienį taip pat priėmė Gedimino 
Vagnoriaus vadovybės grąžintus įga
liojimus ir pasirašytu dekretu pavedė 
Ministrų kabineto nariams laikinai eiti 

..savo pareigas.
Ketvirtadienio vakare keturiose 

Vilniaus vietose - Prezidentūroje, 
Vilniaus Rotušėje, Chodkevičių rū
muose, taip pat Kultūros ir sporto 
rūmuose vyko Prezidento inauguracijai 
skirti priėmimai. Juos visus aplankė ir 
Prezidentas Valdas Adamkus.

Per priėmimą Prezidentūros Bal
tojoje salėje, kuriame dalyvavo apie 
400 garbingų svečių, Lietuvos Pre
zidentui Valdui Adamkui buvo įteiktos 
Seimo ir Vyriausybės dovanos. Seimo 
vardu naujajam Prezidentui įteikta vil
tį ir atgimimą simbolizuojančios Ro
mo Vilčiausko skulptūros „Užupio 
angelas“ kopija. Vyriausybė Jo Eks
celencijai padovanojo Stanisloyo 
Kuzmos skulptūrą „Skarotoji“, sim
bolizuojančią Lietuvą ir tautą.

Vakare sostinės dangų nušvietusį 
šventinį fejerverką Prezidentas Valdas 
Adamkus ir ponia Alma Adamkienė 
stebėjo iš Prezidentūros rūmų balkono.

♦ V. Adamkus nebėra JAV 
pilietis

Išrinktasis Lietuvos Prezidentas Val
das Adamkus nuo vasario 25 dienos - 
jau tik Lietuvos pilietis. V. Adamkui 
įteiktas Jungtinių Amerikos Valstijų 
pilietybės atsisakymo pažymėjimas. 
Kaip teigiama Eltai perduotame V. 
Adamkaus atstovės spaudai pranešime, 
Lietuvos Prezidentui savanoriškai 
atsisakius JAV pilietybės, nuo tre

čiadienio JAV Vyriausybė nebelaiko 
V. Adamkaus šios šalies piliečiu. JAV 
valdžios išduotas pasas V. Adamkui 
anuliuotas. Lietuvos piliečiui V. 
Adamkui išduota diplomatinė JAV 
viza. Dokumentus dėl JAV pilietybės 
atsisakymo išrinktas Lietuvos Pre
zidentas pasirašė praėjusią savaitę 
JAV ambasadoje Vilniuje ambasa
doriaus ir konsulės akivaizdoje.
♦ Ordinas A. Brazauskui

Prezidentas Valdas Adamkus ket
virtadienį (vasario 26 d.) antruoju savo 
pasirašytu dekretu apdovanojo kaden
ciją baigusį Prezidentą Algirdą Bra
zauską Vytauto Didžiojo I-jo laipsnio 
ordinu. Apdovanojimas įteiktas ket

Kol bus remontuojamas namas Turniškėse, naujasis prezidentas Valdas 
Adamkus gyvens laikinojoje rezidencijoje Sierakausko gatvėje.

virtadienį vakare Prezidentūros Balto
joje salėje vykusio priėmimo metu.
♦ A. Brazausko ateities planai

Baigęs valstybės tarnybą Prezi
dento poste Algirdas Brazauskas ke
tina kelis mėnesius pailsėti, o po to im
tis visuomeninės veiklos - įkurti 
nevyriausybinį politinį konsultacinį 
fondą. Algirdas Brazauskas teigė jau' 
pradėjęs rengti šio fondo steigimo

dokumentus. „Ruošiame nuostatus, 
veiklos programą, žodžiu, visus rei
kalingus dokumentus tokiam fondui 
įkurtų- sakė A. Brazauskas žurnalistams 
paskutinę savo kadencijos dieną.

A. Brazauskas pabrėžė netapsiąs 
kokios nors politinės partijos nariu, 
lyderiu ar naujos politinės organizaci
jos steigėju. Jis ketina elgtis panašiai 
kaip ir daugelis valstybių vadovų, kai 
baigiasi jų kadencija, - steigti ne
vyriausybinį fondą, kuris imtųsi politi—
nių konsultacijų, analizės, organizuotų 
konferencijas, seminarus, visuomenės 
veikėjų susitikimus su garbingais 
svečiais, atvyksiančiais į Lietuvą.
♦ V. Landsbergis įvertina Lie
tuvos diplomatų nuopelnus

Vasario 25 dieną Seimo pirmininkas 
Vytautas Landsbergis susitiko su 
užsienyje reziduojančiais Lietuvos 
diplomatais. Kalbėdamas apie Europos 
Sąjungos plėtrą, Seimo pirmininkas 
teigiamai įvertino asocijuotų narių, jau 
pakviestų derėtis dėl visiškos narystės 
ir dar nepakviestų realioms deryboms 
šalių statusų skirtumo sušvelninimą. Jis 
sakė tikįs, jog šių metų pabaigoje Eu-
ropos Komisija rekomenduos Lietuvą 
derybų pradžiai. Lietuvos parlamento 
vadovas pabrėžė, jog užsienio politikoje 
per metus nemažai pasiekta. Tai, jo 
nuomone, ir Lietuvos diplomatinio 
korpuso nuopelnas. Lietuva, anot Seimo 
pirmininko, parodė naujų iniciatyvų, 
dinamizmo, atkaklumo. „Išeinam iš 
savotiškos Baltijos užkampio izo
liacijos“, sakė V. Landsbergis. Su
sitikimo metu V. Landsbergis ragino 
diplomatus daugiau rūpintis lietuvių 
bendruomenėmis, o lietuvijai, gy
venančiai Amerikoje, - perduoti ragi
nimą remti Lenkijos priėmimą į NATO. 
Seimo pirmininkas taip pat ragino 
aktyviau propaguoti Lietuvos meną bei 
kultūrą.

♦ PLB valdybos posėdis Vil
niuje

Padėti Lietuvai tapti klestinčia vals
tybe ir puoselėti lietuvybę išeivijoje, - 
tokie ir toliau lieka svarbiausi Pasaulio 
lietuvių bendruomenės tikslai, - pasakė 
bendruomenės valdybos pirmininkas 
Vytautas Kamantas Vilniuje surengtoje 
spaudos konferencijoje. Ji buvo skirta
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praeitą trečiadienį Seimo rūmuose 
prasidėjusiems Pasaulio lietuvių ben
druomenės valdybos posėdžiams.

Išrinktam Lietuvos Prezidentui Val
dui Adamkui, pabrėžė V. Kamantas, 
mes pažadėjome skatinti Europos 
Sąjungai ir NATO priklausančiose 
valstybėse veikiančių lietuvių ben
druomenių narius, kad jie, kaip tų šalių 
piliečiai, labiau įtakotų savo vyriau
sybes palengvinti Lietuvai kelią į šias 
organizacijas. Prezidento buvo prašo
ma, kad Lietuva ir toliau remtų išei
viją, jos kultūrines ir švietimo pro
gramas.
♦ Formuojama Prezidento 
komanda

Kaip vasario 27 d. pranešė ELTA, 
Laisvosios rinkos instituto direktorė 
Elena Leontjeva tapo Prezidento V. 
Adamkaus patarėja ekonomikos klau
simais. Patarėja ji dirbs be atlyginimo, 
visuomeniniais pagrindais, likdama 
Laisvosios rinkos instituto direktore.

Raimundas Mieželis. Vidmantas Staniulis.

Patarėjams vadovaus Prezidento 
patarėjas R. Mieželis. Anksčiau Pre
zidentūroje buvo dvylika patarėjų. 
Penktadienį vykusiame V. Adamkaus 
susitikime su kai kuriais buvusiais 
Prezidentūros darbuotojais, jiems 
pasiūlyta likti ir naujojoje Preziden
tūroje. Buvęs patarėjas valstybės ir 
teisės klausimais A. Abramavičius dirbs 
tą patį darbą, tačiau bus referentas, 
pavaldus patarėjui vidaus politikos 
klausimais. Prezidentūroje liks refe
rentas R. Dužinskas, atsakingas už kai
mo plėtrą. Vidaus politikos patarėjo 
grupėje bus ir R. Gudaitis, kurio veik
los sritis - kultūra. Jau anksčiau 
Prezidentūros kanceliarijos vadovu bu
vo paliktas A. Meškauskas. Buvęs Sei
mo vicepirmininko F. Palubinsko 

padėjėjas A. Penkauskas tapo Pre
zidentūros sekretoriaus Vidmanto 
Staniulio pavaduotoju.
♦ Lietuvoje pareikštas antras 
kaltinimas genocidu

BNS vasario 27 d. pranešimu. Ge
neralinė prokuratūra nutarė pareikšti 
kaltinimą Kaziui Gimžauskui, kuris 
įtariamas talkininkavimu naciams 
naikinant žydus. K. Gimžauskas 1941 - 
1944 metais dirbo saugumo policijos 
Vilniaus apygardos viršininko padėjė
ju. Jo buvusio šefo A. Lileikio teismas 
prasidės kitą savaitę. K. Gimžauskas 
įtariamas asmeniškai įsakinėjęs suimti, 
tardyti ir kalinti civilius, daugiausiai - 
žydus, bei perduoti juos masinių žu
dynių Lietuvoje vykdytojams - nacių 
ypatingajam būriui.

89 metų K. Gimžauskas kategoriškai 
neigia kaltę. Save ir savo buvusį 
viršininką A. Lileikį jis vadina Lietu
vos patriotais, teigdamas, kad dalyva
vo antinaėiniame pogrindyje. K. Gim
žauskas sako esąs ligonis ir niekur nei
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nąs iš namų. Lietuvos įstatymai leidžia 
įtariamuosius genocidu teisti už akių. 
Už savo praeities nuslėpimą K. Gim
žauskas 1996 - ųjų vasarą neteko JAV 
pilietybės.
♦ Estijos parlamento pir
mininko vizitas Lietuvje

Praeitą savaitę Lietuvoje viešėjo 
Estijos parlamento Riigikogu pir
mininkas Toom Savi. Jis susitiko su 
kadenciją baigiančiu Lietuvos Prezi
dentu Algirdu Brazausku, naujai iš
rinktu Prezidentu Valdu Adamkumi, 
Seimo pirmininku Vytautu Landsber
giu ir kitais aukštais pareigūnais.

Susitikime su Seimo pirmininku 
Vytautu Landsbergiu, Estijos Riigo- 
kogu pirmininkas Toom Savi pareiš
kė, kad visos trys Baltijos valstybės į 
Europos Sąjungą turi eiti savo keliu, 
t.y. kiekviena jų siekia narystės pagal 
savo individualią programą. Tuo tarpu 
ėjimą į NATO Estijos parlamento 
pirmininkas matąs kitaip. Tai, kad JAV 
ir Baltijos valstybių chartija buvo 

pasirašyta iškart 
su trimis šalimis, 
rodo, jog Latvija, 
Lietuva ir Estija 
matomos, pasak 
jo, kaip vienas re
gionas. T. Savi 
prognozuoja, kad 
jos visos trys 
kartu jungsis į 
Šiaurės Atlanto 
Aljansą.

Pirmadienį 
Toom Savi daly

vavo Vilniuje, prestižiniame Žvėryno 
rajone, Adomo Mickevičiaus gatvėje 
iškilmingai atidarant ir pašventinant 
naują Estijos ambasados pastatą. Tai - 
pirmas Lietuvos sostinėje ambasados 
kompleksas, suprojektuotas ir pasta
tytas specialiai diplomatinės atsto
vybės reikmėms. Per vieną milijoną 
JAV dolerių kainavusio pastato plotas - 
pusantro tūkstančio kvadratinių metrų. 

♦ Lietuvos muzikų triumfas 
Europoje

Lietuvos nacionalinis simfoninis 
orkestras (vadovas J. Domarkas), Kau
no valstybinis choras (vadovas P. 
Bingelis), solistai M. Rostropovičius 
(violončelė), Z. Bagavičius, V. Šeiba- 
kas (mušamieji), L. Adomavičiūtė 
(čelesta) ir dirigentas R. Šervenikas 
pergalingai apkeliavo didžiąsias Vo
kietijos sales, pasakoja „Lietuvos ry
to“ žurnalistė Asta Andrikonytė „LR“ 
kultūriniame priede „Mūzų malūnas“. 
Vasario 9-12 dienomis Frankfurto 
„Alte Oper“ salėje, talpinančioje 2,5 
tūkstančio klausytojų, Hamburgo 
„Musikhalle“, turinčioje 2 tūkstančius 
vietų, Wuppertalio ir Kolno filharmonijo
se skambėjo jų atliekama pasaulinė 
Vokietijoje gyvenančios rusų kom
pozitorės Sofijos Gubaidulinos „Son- 
nengesang" orkestrui, 24 choristams, 
dviem mušamiesiems ir čelestai prem
jera, C. Saint - Saenso Pirmasis 
violončelės koncertas bei P. Čaikovs
kio Variacijos rokoko tema. Pasak 
Nacionalinės filharmonijos generalinio 
direktoriaus G. Kėvišo ir dirigento R. 
Šecveniko, net konservatyvios Ham
burgo publikos reakcija pranoko lū
kesčius - klausytojai įsiaudrino kaip po 
roko muzikos koncerto. „Tokiais 
momentais nepaprastai smagu matyti 
scenoje greta muzikos žvaigždžių

JAV ir jos sąjungininkai, įskaitant 
Australiją, Persų įlankoje sutelktas 
karines pajėgas paliks ilgesnį laiką 
parengties stovyje. Norima užsitikrinti, 
kad Irakas tikrai išpildys savo vasario 
23 dieną atnaujintus pasižadėjimus 
netrukdyti darbo Jungtinių Tautų 
nusiginklavimo inspektoriams.

Vasario 25 dieną Melburne mirė 82 
metų amžiaus įtakingiausias pasaulie
tis katalikas Australijoje Bartholomew 
(Bob) Santamaria. Tuoj po karo jo 
įsteigtos „Pramoninės trupės“ palaužė 
komunistų įtaką australų unijose. 
Kairiųjų darbiečių pastangos pašalinti 
Santamaria įtaką privedė prie Australi
jos darbo partijos skilimo 1955 metais ir 
prie Demokratinės darbo partijos 
įsisteigimo.

Vasario 26 dieną Gruzijoje buvusio 
prezidento Zviad Gamsachurdijos 
šalininkai sukilėliai paleido paskuti
nius tris anksčiau jų pagrobtus įkai
tus, vakariečius Jungtinių Tautų ste
bėtojus. Sukilėliai užmezgė derybas su 
Gruzijos prezidentu E. Ševamadze dėl 
jų suimtų draugų išlaisvinimo.

Vasario 27 d. į užsienį pasitraukęs 
nuverstas Kambodijos ministras pir
mininkas princas Ranariddh įsakė sa
vo šalininkams laikytis vienašališkų 
paliaubų ir sustabdyti karo veiksmus 
prieš ministro pirmininko Hun Sen 
vadovaujamos vyriausybės kariuo
menę. Hun Sen priėmė paliaubų 
pasiūlymą ir šiaurės vakarų Kambo- 
dijoje kovos aprimo. Su paliaubomis 
nesutinka tik Khmer Rouge sukilėliai 
komunistai.

Vasario 28 dieną Rusijos preziden
tas Boris Jelcin įvykdė savo ankstesnį 
grąsinimą ir iš ministrų kabineto atlei
do tris ministrus. Pašalinti iš pareigų - 

lietuvių atlikėjus“, - sakė G. Kėvišas, 
vis daugiau mūsų kolektyvų bei ar
tistų įtraukiantys į garsenybių orbitą.

Vasarą R. Šervenikas M. Ros
tropovičiaus kvietimu tą pačią progra
mą diriguos Eviano festivalyje Pran
cūzijoje. Iš atlikėjų keisis tik orkestras. 
Sužavėtas Kauno choro dainininkais, 
šįkart atlikusiais kamerinio kolektyvo 
„vaidmenį“, maestro M. Rostropovičius 
sakė būsimoms „Sonnen Gesang“ 
premjeroms pasitelksiąs tik juos. O 
Filharmonijos vadovas G. Kėvišas jau 
numatė įtraukti naująjį M. Ros
tropovičiaus bendražygį Kauno chorą 
į kitą savo projektą - G. Verdi „Req
uiem“ koncertus, kuriuos turėtų diri
guoti legendinis violončelistas.
♦ Ruošiamos trys sutartys su 
Rusija

Iki gegužės pradžioje numatyto 
Lietuvos Ministro pirmininko vizito į 
Maskvą derybininkai tikisi galutinai 
parengti trijų Lietuvos ir Rusijos 
vyriausybinių susitarimų projektus - 
dėl bendradarbiavimo žuvininkystės 
srityje, investicijų skatinimo ir abipu
sės apsaugos bei pajamų ir kapitalo 
dvigubo apmokestinimo išvengimo. Tai 
trečiadienį pareiškė ūkio viceminis
tras Gediminas Miškinis, vadovavęs 

transporto ministras Nikolaj Cach, 
švietimo ministras Valdimir Kineljov 
ir ministro pirmininko pavaduotojas 
Valerij Serov, tvarkęs ryšius su Ne
priklausomų valstybių bendrija. Vale
rijui Serov buvo suversta kaltė už tai, 
kad spalio mėnesį į paskutinę Bendri
jos konferenciją nuvykusiam Boris 
Jelcinui buvo smarkiai priekaištauja
ma dėl ankstesnių konferencijų nuta
rimų nevykdymo.

Rusijos vyriausybė nutarė liepos 17 
dieną palaidoti caro Nikolajaus II ir jo 
šeimos palaikus šv. Petro ir Povilo 
katedroje Petrapilyje. Parinktoji data 
sutampa su 80 metų sukaktimi nuo ca
ro šeimos nužudymo. Provoslavų 
Bažnyčia ruošiasi carą Nikolajų II 
paskelbti šventuoju. Tai jau yra pada
riusi Provoslavų Bažnyčia išeivijoje.

Dalis Provoslavų Bažnyčios hie
rarchijos dar nėra galutinai įsitikinusi, 
kad 1978 metais surasti ir 1991 metais 
iškasti kaulai yra tikrai caro ir jo šei
mos palaikai. Ji vis dar įtaria, kad gal tai 
komunistų sugalvotas triukas, kad pa
kelti Rusijos reputaciją užsienyje, prie 
kurio dabar prisidėjo ir B. Jelcino 
vyriausybė.

„Harper - Collins“ leidykla.sumokė- 
jusi buvusiam Hong Kongo guber
natoriui Chris Patten avansą už jo kny
gą apie Kiniją ir Tolimuosius Rytus, 
dabar nutraukė sutartį ir atsisako kny
gą spausdinti. Leidyklos savininkas 
Rupert Murdoch nėribri. kad dėl kny
goje išreikštos kritikos. Kinijai nuken
tėtų jo biznio interesai Azijoje. Įsižei
dęs Chris Patten žada kelti bylą lei
dyklai. Eilė kitų žinomų autorių grą- 
sina nebesinaudoti daugiau leidyklos 
„Harper - Collins“ paslaugomis, jei jo
je jų veikalai bus cenzūruojami, 
atsižvelgiant į R. Murdoch finansinės 
imperijos diktatus.

Lietuvos delegacijai dvi dienas Vil
niuje vykusiame Lietuvos ir Rusijos 
Vyriausybių dvišalės komisijos preky
bos ir ekonominio bendradarbiavimo 
darbo grupių susitikime. Rusijos 
delegacijos vadovas, Užsienio eko
nominių ryšių ir prekybos ministerijos 
Europos ir Šiaurės šalių departamento 
vadovas Nikolajus Zachmatovas ža
dėjo, kad kitame darbo grupių susiti
kime Maskvoje balandžio mėnesį pa
teiks konkrečius pasiūlymus, kaip 
atsiskaityti už Lietuvos statybininkų 
atliktus darbus Kaliningrado srityje. 
Vilniuje aptarti kai kurie galimi 
atsiskaitymo variantai, tarp jų - at
siskaitymas branduoliniu kuru ar 
dujomis. Spaudai parengė

Saulius Varnas
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BENDRUOMENĖS VEIKLOJE
Vasario 16-oji Canberroje

... ir Hobarte

Šiemet Vasario Šešioliktoji Can
berroje buvo atšvęsta gana spalvingai. 
Jau penktadienį, vasario 6 d., į Canberrą 
atkeliavo Panevėžio jaunimo ansamb
lis „Pynimėlis“, kurio nariai sekančią 
dieną dviem autobusiukais buvo pa
važinėti po miestą ir jo apylinkes. Jau
nieji svečiai turėjo progos susipažinti su 
Australijos sostinės ypatumais.

Nepriklausomybės šventė sekma
dienį, vasario 8 d., prasidėjo pamaldo
mis, kurias laikė svečias iš Panevėžio 
kun. Jonas Jodelis. Pastaruoju metu 
lietuvis kunigas Canberros tautiečiams 
yra retenybė, tad kun. Jodelis - ir jo 
turiningas pamokslas - buvo sutiktas su 
nuoširdžiu dėkingumu.

Šventės minėjimą Canberros lietuvių 
klube atidarė Apylinkės valdybos pir
mininkė Rasa Mauragienė. Ji pristatė 
kitą svečią, ALB Krašto Valdybos 
pirmininką dr. Vytautą Donielą, kuris 
savo žodyje priminė debesis, kurie dar 
šiek tiek temdo atsikūrusios Lietuvos 
gyvenimą. Apžvelgęs Australijos 
lietuvių dosnumą savo kraštui, jis nu
rodė vieną kitą užduotį, kurių pagalba 
lietuviškoji bendruomenė pastoviau 
įsitvirtintų Australijos rašytinėje at
mintyje. Po jo kalbos Rasa Mauragie
nė išsikvietė ilgametę valdybos narę 
Jūratę Grigonytę, kuri šiuo metu grįžta 
apsigyvenimui į Adelaidę. Dėkingumo 
ženklan, Jūratė buvo apjuosta specialiai 
nuausta tautine juosta.

Po pertraukėlės antrąją minėjimo da
lį atliko Panevėžio „Pynimėlis“. Can
berros tautiečiams tai buvo maloniai 
įspūdinga programa, nes dėl negausaus

... ir Perthe
Pertho ALB Apylinkės valdybos 

ruoštas Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimas įvyko vasario 15 dieną. 
Minėjimas pradėtas iškilmingomis 
mišiomis, kurias lietuvių lankomoje 
bažnyčioje atnašavo kun. A. Savickis. 
Tautinę vėliavą, lydimas trijų tautiniais 
rūbais vilkinčių moterų, įnešė B. Stec- 
kis. Vargonais grojo V. Radzivanas, 
mišioms patarnavo jo sūnus Vytenis. 
Pamoksle kunigas kalbėjo apie prieš 80 
metų iškovotą ir paskelbtą Lietuvos 
nepriklausomybę bei prieš aštuonerius 
metus paskelbtą jos atkūrimą. Baigęs 
pamokslą, kunigas visus pakvietė 
sugiedoti giesmę “Marija, Marija“.

Po mišių visi skubėjo į Lietuvių na
mus, kur toliau buvo tęsiamas Vasario 
16 - sios minėjimas. Salėje prie stalų 
susėdo 71 žmogus, vėliau atvyko dar 7. 
Net ir stalų daugiau pristatyti teko. Jau 
seniai Perthe per minėjimą dalyvavo 
tiek daug tautiečių. Apylinkės valdybos 
pirmininkas kun. A. Savickis pasveikino 
susirinkusius ir pranešė, kad šiandien 
pietūs visiems bus veltui, kadangi savo 
tarpe turime prieš Kalėdas mirusio a.a. 
tautiečio E. Karabevičiaus dukteris, 
kurios,. vykdydamos tėvelio norą, 
sumokės už pietus. Kiekvienam buvo 
atnešta lėkštė su skaniais valgiais. Po 
to pirmininkas pristatė atvykusius sve
čius - jų tarpe 5 vokiečių katalikų at
stovus, iš rytinių valstijų savo tėvelius 
atvykusį aplankyti Valterį Steckį ir čia 
jau pastoviai apsigyvenusį, Londone 
baigusį medicinos studijas, dr. R. 
Cibulskį. Nepamiršo kunigas pristatyti 

bendruomenės narių skaičiaus panašų 
renginį sukurti savo jėgomis būtų 
neįmanoma. Kaip tik šitokia programa 
patraukė nemažai jaunesnio amžiaus 
žiūrovų. Valdybos pirmininkė vėl 
apsidžiaugė, kad tokio didelio tautiečių 
skaičiaus Canberros lietuvių klubas jau 
seniai nebuvo matęs. Beje, įėjimas į 
antrąją minėjimo dalį - koncertą - buvo 
apmokamas, o surinktoji suma perduo
ta „Pynimėlio“ ansambliui.

Susirinkusieji taip pat turėjo progos 
įsigyti Lietuvoje gamintų videokasečių: 
"Kuršių Nerija" ir "Rumšiškės". Popu
liarus buvo ir 50-mečio jubiliejui skirtas 
leidinys "A Migrant Story: The Lithuan
ian Experience in Australia 1947-1997", 
nes juo gali naudotis moksleiviai, kurie, 
kaip dabar įprasta, rašo darbelius apie 
savo etninę kilmę.

Po minėjimo buvo dar viena, kiek 
ilgesnė pertrauka, kurios metu visi 
gaivinosi ir užkandžiavo. Tada Krašto 
Valdybos pirmininkas skaitė ilgesnį 
pranešimą Bendruomenės reikalais. 
Ypatingai buvo apžvelgti kaltinimai, 
kurie kartais netiesiogiai metami lie
tuvių tautai. Dr. V. Doniela aptarė to
kių kaltinimų kilmę, motyvus, kartu 
iškeldamas ir jų politinę prasmę. Po 
pranešimo vyko gyvos diskusijos, ku
rių metu buvo paliesti ir kiti Ben
druomenę liečiantys klausimai. Dr. V. 
Donielai padėkojo ir tikrai „ilgą die
ną“ savo žodžiu užbaigė Rasa Mau
ragienė, primindama, jog „Pynimėlis“ 
sekančią dieną keliauja toliau į Mel
burną. '

Kor.

ir neseniai šeimą sukūrusius Vitaliją ir 
John Obermuller.

Pristatęs svečius, pirmininkas trum
pai priminė šios dienos minėjimo 
prasmę. Prieš 80 metų paskelbtoji 
Lietuvos nepriklausomybė išeivių bu
vo minima ir branginama kasmet.

Po to apie a.a. E. Karabevičių kal
bėjo B. Steckis. Jis papasakojo susi
rinkusiems apie jo gyvenimą. Gimė 
1917 m. Lietuvoje, gimnaziją baigė 
Joniškyje, vėliau studijavo veterinari
ją - iki 1944 metų metų, kai teko išvyk
ti Vokietijon, kur baigė Lietuvoje pra
dėtas studijas. Atvykus į Australiją 
pirmiausiai atliko privalomą darbo 
sutartį, o vėliau dirbo pagal savo 
profesiją. A.a. Eduardas buvo nuošir
dus draugas, geras žmogus, visiems 
prieinamas ir visų gerbiamas. Prieš mir
tį prašė savo dukterų, kad palaidotų jį 
lietuvis kunigas. Tesuteiktajam Dievas 
amžinų laimę danguje.

Vasario 16 - sios paskaitą skaitė A. 
Čižeika. Jam baigus, S. Zablockienė 
paskaitė savo kūrybą apie Nepri
klausomos Lietuvos laikus, kai ten 
žygiavo kariai, žygiavo organizacijos, 
žygiavo visa Lietuva, o kelią jai rodė 
trispalvė vėliava. Skundėsi, kad neilgai 
truko laisvė brangiai tėvynei, bet po 
didelių kančių laisvė vėl atgauta. Kvie
tė visus lietuvius mylėti savo žemę ir 
linkėjo, kad Lietuva per amžius būtų 
laisva. Valė Repševičienė gražiai ir 
jautriai paskaitė B. Steckio eilėraštį 
apie Tėvynę ir tautą.

("Žinutės")

Šeštadienį, vasario mėn. 14 d., Hobar- 
to lietuviai susibūrė į dvimetį ben
druomenės susirinkimą.

Susirinkimą atidarė pirmininkas 
Ramūnas Tarvydas ir pakvietė Juozą 
Paškevičių būti susirinkimo pirminin
ku, o Algį Taškūną - sekretoriumi. [ 
mandatų komisiją buvo išrinkti Linas 
Vaičiulevičius, Vladas Mikelaitis ir 
Petras Šiaučiūnas.

Pasigedome Jono ir Antaninos Kru
tulių, gyvenančių Launcestone, kurie 
dėl sveikatos negalėjo leistis į šią 200 
km kelionę. Dėl asmeninių priežasčių 
neatvyko ir Andrius Jankus.

Sekretorius Stepas Augustavičius 
perskaitė 1996 m. dvimečio susirinki
mo protokolą, kuris Vlado Mikelaičio ir 
Petro Šiaučiūno pasiūlymu buvo priim
tas be pataisymų. Po to S. Augustavi
čius perskaitė valdybos veiklos pra
nešimą, po jo buvo padaryti iždininko 
Paškevičiaus ir sporto klubo „Perkū
nas“ pirmininko Kožiko pranešimai. 
Visi pranešimai susirinkimo buvo pri
imti be pataisymų. Kožikas kvietė kuo 
daugiau lietuvių sportininkų ir žiūrovų 
prisidėti prie sportininkų kelionės į Lie
tuvą birželio mėnesį ir į Geelongą šių 
metų gale.

Susirinkimo pirmininkas pasiūlė, kad 
bendruomenės pirmininkas R. Tarvydas 
būtų pristatytas Australia Day Honours 
medaliui gauti. Susirinkusieji šiam 
pasiūlymui pritarė smarkiu plojimu.

Norinčių būti renkamais į naują 
valdybą neatsirado, ir buvusieji valdy
bos nariai - pirmininkas Ramūnas 
Tarvydas, sekretorius Stepas Augus
tavičius, iždininkas Juozas Paškevi
čius ir atstovė moterų reikalams Loreta 
Eskirtienė - buvo perrinkti sekantiems 
dviem metams. Į ALB Krašto Tarybą 
kandidatų netasirado. Merv Kožikas, Ka
zys Paškevičius ir Irena Jurevič sutiko 
būti revizijos komisijos nariais, o gar
bės teisėjais tapo Petras bei Magdalena 
Šiaučiūnai ir Teresė Kairienė.

Susirinkimas išreiškė padėką R. Tar
vydui, Rožei Vaičių levičiūtei ir Antanui 
Andrikoniui už jų įdėtą darbą, rengiant 
ypatingai gerai pavykusį baltiečių 
atvykimo į Tasmaniją 50 metų jubilie
jų. Vladas Mikelaitis išreiškė padėką R. 
Tarvydui už šio minėjimo organizavimą 
lietuviams vokiečių klube.

Po susirinkimo uždarymo perėjome į

...irBrisbanėje
Vasario 15 dieną, sekmadienį, po il

gų šventinių atostogų vėl susirinkome 
į Lietuvių namus, kad atšvęstume 
Nepriklausomybės šventę. Tautiniais 
motyvais išpuoštoje salėje svečius 
pasitiko jaunimas. Nepabūgę didelių 
karščių, į minėjimą susirinko virš šim
to žmonių.

Minėjimas prasidėjo tautinės vėliavos 
įnešimu. Tautinių šokių grupė playdėjo 
mūsų trispalvę į sceną. Visi sugiedojo 
Tautos himną.

Apylinkės valdybos pirmininkė Gai
la Bagdon pasveikino susirinkusius ir 
perskaitė maldą už Lietuvą, po to 
pakvietė tylos minute prisiminti žuvu
sius už Lietuvos laisvę. Trumpą kalbą 
pasakė Greta Montvilaitė. Ji kalbėjo 
apie Lietuvos nueitą ilgą vargo kelią iki 
tos džiaugsmingos dienos, kai ji vėl 
sužydėjo laisvės žiedais. Apylinkės 
valdybos pirmininkė G. Bagdon per

trumpą 1918 metų Vasario 16 - sios - 
Nepriklausomybės paskelbimo - mi
nėjimą. Pradėjome sugiedodami „Lie
tuva, Tėvyne mūsų“. S. Augustavičius 
paskaitė trumpą paskaitą, kurioje 
paminėjo keletą istorinių įvykių pake
liui į nepriklausomybę ir apie kovas dėl 
pilno laisvės atgavimo. Po paskaitos V. 
Mikelaitis, J. Paškevičius, Vytas Petrai
tis (svečias iš Lietuvos) ir Loreta Es
kirtienė padeklamavo po eilėraštį.

Programai išsekus, kibome į p. Šikš
nių pagamintus užkandžius, pasi
kalbėdami apie savo gyvenimo vargus 
ir džiaugsmus. Juozas Paškevičius 
valdybos vardu pakvietė visus pirma
dienį apsilankyti prie Draugystės sie
nos, kur Vasario 16 - sios proga bus 
pakeliama vėliava. Ir, kaip visada, atė
jo laikas skirstytis į namus.

Vasario 16 - oji išaušo niūri, vėjuota 
ir lietinga. Tačiau prie Draugystės sie
nos susirinko gausus būrelis lietuvių. 
Tarp vietinių buvo ir svečių iš Lietu
vos: Vytas Petraitis, viešintis Hobarte 
jau kelios svaitės ir Ilonos mamytė 
Genė Baronienė, kuri vos prieš keletą 
dienų atvyko iš Taškento.

Vienuoliktą valandą valdžios rūmų 
sargai iškėlė dvi Australijos vėliavas, 
o po kelių minučių Vytas Petraitis ir 
Rožė Vaičiulevičiūtė, pasipuošę tau
tiniais rūbais, ttu-p Australijos vėliavų 
iškėlė ir Lietuvos trispalvę. Pakėlimo 
metu buvo numatyta groti Lietuvos 
himną S. Augustavičiaus atneštu 
magnetofonu. Didžiam visų nusi
minimui, dėl tam tikrų techninių 
priežasčių tegirdėjome tik neaiškų 
šniokštimą. Apstulbę visi pasimetė ir 
tuo momentu nė vienas nesusiprato 
patiems sugiedoti himną. Taigi, vėliava 
pakilo be himno.

Trim vėliavoms plevėsuojant, žvar
biam vėjui pučiant, J. Paškevičius pa
sakė trumpą kalbą, kurioje paminėjo, 
kad Draugystės siena galbūt yra 
vienintelė tokia visoje Australijoje ir 
kad lietuvių bendruomenė buvo viena 
iš pirmųjų šiai sienai padovanojusi 
akmenį (iš tiesų - žalvario lentą, nes 
tuomet Lietuvą valdė rusai ir akmens 
nebuvo įmanoma gauti).

Dėl blogo oro išsiskirstėme greitai, 
palikdami šalto vėjo blaškomas vė
liavas plazdėti iki vakaro.

S. Augustavičius.

skaitė šios paskaitos turinį angliškai. 
Pabaigoje visi sudainavo „Lietuva 
brangi“.

Koncertą pradėjo „Žilvitis“. Links
mas „Gyvataras“, sukosi ratelis, pynėsi 
poros. Po to šoko mums dar nematytą 
„Putinėlį“. Žavi muzika, gražus šokėjai 
užbūrė žiūrovus. Ir štai staigmena - į 
sceną išėjo graikų šokėjų būrelis. 
Stebėjomės įmantriais jų šokių žings
niais ir muzika. Pabaigoje „Žilvitis“ 
pašoko „Pasiutpolkę“. Na, ir trenkė! 
Net grindys siūbavo. Tiek tos džiaugs
mingos jaunatviškos energijos, rodos, 
per langus išlėks. Oi, kaip patiko vi
siems mūsų šokėjai, tokiame karštyje 
tai tikras pasišventimas.

Karštai paploję ir padėkoję progra
mos atlikėjams, visi sėdo prie pietų 
stalo. Buvo traukiama loterija ir links
mai bendraujama savųjų tarpe.

R. Platkauskienė
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Jiems likimas buvo nedėkingas
Giedrė Kilikevičienė
Vasario 16 - sios aktą pasirašė 20 signatarų. Iki sovietų okupacijos kai kurie 

signatarai buvo mirę, kiti pasitraukė į Vakarus. Lietuvoje liko šeši: Aleksandras 
Stulginskis, Kazys Bizauskas, Petras Klimas, Pranas Dovydaitis, Vladas Mironas 
ir Donatas Malinauskas. Visi jie anksčiau ar vėliau buvo suimti. Ilgą laiką žinios 
apie jų likimą buvo nepilnos, ir tik dabar, atsidarius KGB archyvui, išryškėja 
paskutiniai jų metai. Čia spausdiname ištraukas iš istorikės Giedrės Kilikevi
čienės studijos. Plačiau - "Lietuvos aido" Nr. 29 -31. Red.

Aleksandras Stulginskis
Aleksandras Stulginskis, Lietuvos 

prezidentas 1922 -1926 metais, su žmo
na Ona buvo išvežti Sibiran 1941 m. 
birželio 14 d. Jau Naujosios Vilnios 
stotyje jis buvo atskirtas nuo žmonos. Į 
Lietuvą Stulginskiai grįžo 1956 metų 
gruodyje.

Agentai A. Stulginskio gyvenimą 
stebėjo ir toliau. „Anton“ atsekė net į 
Lietuvą. A. Stulginskis juo, kaip senu 
pažįstamu iš tremties laikų, džiaugėsi ir 
prisipažino, kad kiekvieną jo žingsnį 
seka organai, bet jis nesąs kvailas ir su 
niekuo ryšių nepalaikąs. Agentas „Lie
pa" pranešė, kad sekamasis politiniais 
klausimais orientuojasi,-bet ta tema 
vengia kalbėti, ir pats klausia: „Ar jis 
turi kokį gyvenimo tikslą, ar tik gyve
na, kad egzistuotų?“ Agentui „Majo
rov“ sunku „dirbti“, nes A. Stulginskis 
nieko nekviečia pas save, o sugalvoti 
dingsčių susitikti keblu. Agentas 
„Juozaitis“ 1962.08.09 pranešime ra
šo, jog A. Stulginskis labai vargsta. Jei
gu ne duktė Amerikoje, kuri tėvui pa
deda, ir ne geri žmonės, tai jis mirtų iš 
bado. Pensijos gaudavo 16,18 rb. Sun- 
kiai išgyveno žmonos mirtį (1962.07.16). 
Jautėsi labai vienišas. A. Stulginskiui 
nebuvo leista išvažiuoti pas dukterį 
Aldoną į Ameriką. Agentas „Majorov“ 
praneša, kad sekamasis tikėjosi savo 
dienas baigti pas dukterį, o dabar 
įsitikinęs, kad mirs čia ir laukia kuo 
greitesnės mirties. 1965 m. rugsėjo 8 - 
17 d. tėvą aplankė duktė Aldona 
Juozevičienė su savo dukra iš JAV. 
Agentas „Majorov“ praneša, kad A. 
Stulginskis labai džiaugėsi. Bet tuoj 
užpuolė nauji rūpesčiai. Agentas 
„Majorov“ praneša, kad A. Stulginskis 
atrodo visai senas ir ligotas. Jis verkė ir 
skundėsi, kad šeimininkas atsakė butą, 
ir nežinia, kur dabar eiti ir kas jį, vie
nišą ir seną neturtėlį, priims. Mat 
šeimininkas Burba, sužinojęs, kad 
nuomininko dukra gyvena Čikagoje,
iškėlė sąlygą - arba ji atsiunčia tėvui 
amerikietišką automobilį, kurį A. 
Stulginskis perrašo jam, ir tada jis se
nuką maitins ir laikys iki mirties, arba 
tegu nedelsiant išsikrausto. Tokio laiš
ko A. Stulginskis dukrai rašyti negalįs, 
nes gyventi jam liko nedaug, ir jis ne
nori jaudinti dukters, nes atsiųsti 
automobilio ji negalės. Dukra padėjo 
tėvui pasistatydinti dviejų kambarių
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kooperatinį butą naujame Kauno rajo
ne ir 1967 m. rugpjūčio mėn. vėl jį 
aplankė. Jai lankantis buvo įtaisyta 
klausymosi aparatūra ir užfiksuotas 
kiekvienas žodis.

1969 m. rugsėjo 22 d. A. Stulginskis 
mirė.

Petras Klimas
Petras Klimas apie 20 metų išbuvo 

Lietuvos ambasadoriumi Prancūzijoje 
ir Lietuvon grįžo Paryžių užėmus 
vokiečiams. N KGB j į suėmė 1945.09.10 
ir netrukus nuteisė 10 metų kalėti. 
Vorkutoje dirbo druskos kasyklose, o 
Čeliabinske kalė karstus. Visą laiką bu
vo sekamas agentų, bet po Stalino mir- 
ies, 1955 metais grįžo į Kauną, kur irgi 
buvo akylai sekamas.

1962.01.16 Lietuvos SSR KGB 
pirmininkas pik. Randakevičius priima 
nutarimą P. Klimui užvesti sekimo bylą 
ir pavadina ją „Lietuviškas nacio
nalistas“. Čia jau agentų visas spie
čius: „Beržinis“, „Zigmas“, „Zverev“, 
„Valė“, „Zoja“, „Šiaurys“, „Kęstutis“, 
„Svetlana“, „Draugas“, „Ševčenka“, 
„Adomas“. Agentams duodamos už
duotys palaikyti su P. Klimu draugiš
kus santykius, pagal galimybes jį lan
kyti, stengtis sužinoti, kuo domisi, ką 
veikia, kas lanko iš senų draugų. Per 
aštuonerius sekimo metus (1961 - 1969 
m.) agentai parašė 97 agentūrinius 
pranešimus.

Grįžo iš lagerio palaužta sveikata - 
diabetas, nualinta širdis, besivystanti 
katarakta, beveik apakimas. 1967 m. P. 
Klimas nusilpęs, vos vaikšto, bet KGB 
įsako sustiprinti stebėjimą ir demas
kuoti galimą jo antisovietinę veiklą, 
sutrukdyti persiųsti į užsienį memua
rus. Mat KGB žinoma, kad P. Klimas 
parašė „ideologiškai kenksmingą“ kny
gą „Iš mano atsiminimų“ ir „Kova su 

Signatarų namai jau restauruoti

tras. Jame bus įrengta nuolatinė paroda, lankytojams bus atviri kino ir videofil
mų rinkiniai, biblioteka. Dailininkas Rimgaudas Žebenka tapo signatarų portre
tus, o ekspozicijos komisijos nariai svarsto idėją įkurti čia vaškinių figūrų mu
ziejų. Jaunimą patrauks atgaivinta šimtmečio pradžioje veikusi „Baltojo Štralio“ 
kavinė. Tikimasi vaikams pastatyti kompiuterius su žaidimais istorinėmis temo
mis. Naujai pradėtą Garbės knygą pirmieji pasirašė prezidentas Algirdas 
Brazauskas, naujai išrinktas prezidentas Valdas Adamkus, Seimo pirmininkas 
Vytautas Landsbergis, min. pirmininkas Gediminas Vagnorius. Jie pasirašė ta
me pačiame kambaryje, kur prieš 80 metų, vasario 16 dieną, Nepriklausomybės 
Aktą patvirtino 20 signatarų.

okupantais atstatant Lietuvos ne
priklausomybę 1915 - 1918 m.“ Šiuos 
veikalus KGB gavo per agentą „Drau
gas“. Siekiama sužinoti, kas skaitė P. 
Klimo knygą, kas ją spausdino, kur bu
vo įrišta, per ką Rastenis gavo rankraš
tį. (Agento „Mato“ pranešimu, jis gavo 
rankraštį iš JAV gyvenančio Vinco 
Rastenio).

Petras Klimas mirė Kaune 1969 m. 
sausio 16 d.

Kazys Bizauskas
Kazys Bizauskas 1939 - 1940 metais 

ėjo ministro pirmininko pavaduotojo 
pareigas.

1940 m. lapkričio 3 d. Lietuvos SSR 
NKVD saugumo seržantas tardytojas 
Džigaliukas nutarė K. Bizauską suimti. 
Su tuo sutiko NKVD I dalies 2 skyriaus 
viršininkas Todesas ir NKVD Tardymo 
dalies viršininkas Rozauskas. K. 
Bizauską kalino Kauno kalėjime Nr.l. 
1941 m.gegužės mėn. medicininėje 
„spravkoje“ pažymėta, kad „suimtajam 
yra veido nervo aštrus paralyžius“, to
dėl šiuo metu tinka tik lengvam darbui. 
1941 m. gegužės 30 d. pateikiama 
kaltinamoji išvada: dalyvavo kuriant 
nacionalistinę santvarką, slopino ko
munistinį judėjimą, vedė priešišką 
politiką darbo liaudžiai ir Sovietų 
Sąjungai, priklausė kontrrevoliucinei 
organizacijai. O svarbiausia - 1939 m. 
prieštaravo sovietinių karinių bazių 
įkūrimui Lietuvoje.

Dėl prasidėjusio karo K. Bizauskui 
teismo nuosprendis nebuvo priimtas. 
Kartu su kitais kaliniais iš Kauno 
kalėjimo buvo evakuojamas į Sovietų 
Sąjungos gilumą, tačiau j dėl negalėji
mo toliau vežti, pagal SSRS NKVD 
narkomo Berijos nurodymą K. Bizaus
kas 1941 m. birželio 26 d. buvo 
sušaudytas kartu su kitais lietuviais 
kaliniais prie Baltarusijos - Latvijos 
sienos (prie Bygosovo stoties, netoli 
Latvijos miestelio Indra).

Pranas Dovydaitis
Pranas Dovydaitis buvo VD uni

versiteto profesorius ir katalikiškos 
pakraipos veikėjas.

Jis buvo suimtas 1941.06.14 ri

Čia, Vilniaus se
namiesčio širdyje, 
Pilies gatvės XVI 
amžiaus name, prieš 
80 metų buvo pa
skelbta, jog atku
riama Lietuvos val
stybė. Po ilgo eižė- 
jimo ir griuvimo 
laikotarpio garbin
gasis pastatas paga
liau pasitiko šių 
metų Vasario 16-ąją 
prikeltas gyvenimui.

Signatarų namuo
se kuriamas istori
nis kultūros cen

įkalintas Ukrainoje, Starobelsko la
geryje, iš kurio liepos 13 d. atgabentas į 
Šiaurės Uralo lagerius. Visur taiga - 
alinantis darbas, ligos, šaltis, badas ir 
mirtys.

Gario skyriaus 47 - me lagerių punk
te 1942.07.28 P. Dovydaitis buvo suim
tas antrą kartą. Iki tol dar buvo tardo
mas Sverdlovsko vidaus kalėjime ir 
kalėjime Nr.l. Po tardymų 1942.08.11 
buvo kaltinamas, kad lageryje įstojo į 
„lietuvių gelbėjimo komitetą“ - taria
mą slaptą kontrrevoliucinę organiza
ciją, kurios tikslas buvęs ginklu išlais
vinti kalinius, pereiti į vokiečių pusę ir 
kartu su jais kariauti prieš Sovietų 
Sąjungą. Kaip neatskiriama kaltinimų 
dalis buvo kaltinamas aktyvia an- 
tisovietine agitacija. Tardomas P. 
Dovydaitis prisipažino, kad priklausė 
tokiam komitetui, bet jokios konkre
čios antisovietinės veiklos ten nebuvę. 
1942.10.17 Ypatingasis pasitarimas 
Maskvoje nuteisė P. Dovydaitį sušau
dyti. Nuosprendis įvykdytas 1942.11.04 
Sverdlovsko kalėjime Nr.l.

Vladas Mironas
Kun. Vladas Mironas buvo tautinin

kų veikėjas, o 1938 - 1939 metais 
ministras pirmininkas. Suimtas jau 
pirmos sovietų okupacijos metu, bet 
išlaisvintas karui prasidėjus.

Po karo, 1944.12.20 jis vėl suima
mas, bet 1945.02.02 paleidžiamas. Kai 
jis buvo kalėjime, jį pasikvietė MGB 
komisaras A. Guzevičius ir, „nušvie
tęs“ politinę Lietuvos padėtį, pasiūlė 
bendradarbiauti. V. Mironas sutiko 
bendradarbiauti tik su vyriausybe, 
iškyrus skundimą, sekimą, šnipinėjimą. 
A. Guzevičius pažadėjo, kad to niekas 
nereikalaus. Tačiau jį patį seka agentai 
„Nina“, „Matas“, „Jokūbas“, „Borisas“. 
1945.09.19 agentas „Nina“ pranešė, 
kad V. Mironą lanko kunigai ir kiti 
inteligentiški žmonės. Agentas „Ma
tas“ 1946.02.05 teigė negalįs pasakyti, 
kas toks V. Mironas, kokios jo politinės 
pažiūros, bet esąs įsitikinęs, kad simpa
tijų sovietinei valdžiai nejaučia. „Ma
tui“ duodama užduotis suartėti su V. 
Mironu, įsigyti jo pasitikėjimą, įeiti į jo 
draugiją, ištirti nuotaikas, požiūrį į 
lietuvių „banditus“.

1946.03.05 V. Mironas vėl suimamas 
ir kovo 22 d. paleidžiamas, paėmus 
pasižadėjimą viską laikyti paslaptyje. 
1946.04.06 jam užvedama sekimo byla 
„Lisa“. V. Mironas laikė paslaptį, bet 
agentui "Jokūbui" prasitarė apie su
ėmimą. Kalbėjęs, kad "išgąsdinta var
na ir krūmo bijo”, todėl iš tikrųjų laikėsi 
toli nuo politikos - niekur neidavo iš 
namų, nieko nesikvietė pas save. Agen
tas pranešė, kad jam būnant pas V. 
Mironą, buvo atėjęs kaimiškai vilkįs 
žmogus, ir V. Mironas davęs jam 
pinigų.1947.01.03 V. Mironas iš naujo 
suimamas ir laikomas MGB Vilniaus 
vidauskalėjime. 1947.08.23 Ypatingasis 
pasitarimas V. Mironą nuteisė 7 m. kalėti. 
Mirė Vladimiro kalėjime 1953.02.18.

Donatas Malinauskas
Mažiausiai žinių yra apie Donatą 

Malinauską. Jis gimė 1869 m. Latvijoje, 
dažnai gyvendavo Vilniuje. Čia įsitrau
kė į lietuvių tautinį judėjimą. 1922 - 
1923 m. atstovavo Lietuvai Čeko
slovakijoje, 1931 m. - Estijoje. Už 
nuopelnus Lietuvai 1928 m. buvo 
apdovanotas Gedimino II laipsnio 
ordinu. 1941 m. buvo ištremtas iš Alvi
to dvaro (Vilkaviškio apskr.) į Bijsko 
rajoną ir ten žuvo.
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Svečiuose Vasario 16 - sios gimnazijoje
Kaip daugeliui yra žinoma, Vasario 

16 - sios gimnazija atsikėlė iš Diep- 
holzo į HūttenfeldoRennhofopilįirjos 
5 ha parką 1953 metais. Pasaulio lietu
vių aukos, taip pat parama iš Austra
lijos lietuvių, leido vadovybei sutvar
kyti pilį ir dar pristatyti keletą naujų 
pastatų.

Vasario 16 - sios gimanzija yra privati 
mokykla, ir tokiai mokyklai išlaikyti 
reikia daug lėšų, kadangi mokinių 
skaičius nėra jau toks didelis. Bet tuo 
pačiu mokytojai gali stipriau paruošti 
mokinius egzaminams.

A. a. kunigo Frico Skėrio globoje, 
pirmą kartą gimanzijoje lankėmės 1970 
metais, ir buvome nustebinti pilies bei 
jos apylinkių gražumu. Aplankėme 
netoliese esančias Huttenfeldo ka
pinaites, Vydūno ir jose palaidotų kitų 
lietuvių kapus.

1984 metais pilyje kilo didelis gais
ras. Sudegė biblioteka, baldai, išdegė 
visa pilis. Mes tais metais į mokyklą 
atvykome tik dviem savaitėm tepraėjus 
po gaisro. Išdegusi pilis mūsų atmin
tyje paliko neužmirštamai liūdną vaiz
dą.

Pilies remontas, vadovaujant di
rektoriui p. Andriui Smitui, užtruko net 
penkerius metus ir kainavo virš 7 mili
jonų markių. Atstatyta pilis atidaryta 
buvo 1989 metais. Dabar ten įsikūrė 
Vokietijos lietuvių valdyba, gražiai 
sutvarkyta turtinga biblioteka, mokinių 
koplytėlė, posėdžių salės ir kambariai. 
Antrame aukšte įrengta keletas butų. 
Gaila tik, kad tie butai visada užimti 
nuolatinių gyventojų.

Keliautojai visada gali gauti nakvynę

Įspūdžių nuotrupos
Jau skaičiau aprašymą apie „Py- 

nimėlio“ koncertą Sydnėjuje. Melbur
ne jo dar laukiame, nors jau virš savai
tės, kaip mes draugaujame su šios gru
pės vaikais ir suaugusiais. Lilė K. ir 
Alena K. organizavo visokiausių išky
lų po miestą ir į laukus. Iš tų visų 
ekskursijų man įstrigo vienas vaizdas 
prie Kardinijos vandens rezervuaro, kur 
natūralioje gamtojelaksto kengūros. Man 
vėliau išvykus į iešminę, „pasivaide
no“ toks vaizdas - pila lietus, o ant kal
no bėga žmogus su atidarytu skėčiu ir 
filmavimo kamera. (Kažin ar tai tinka 
oriam Penevėžio muzikos mokyklos 
direktoriui?) Šiek tiek žemiau - krūva 
sušlapusių vaikų plevėsuojančiais 
marškiniais laimingai šūkauja: „Zo
ologijos sodas! Zologijos sodas!“ Bet 
kengūros bėga per greit - negali pagau
ti! Vėliau mačiau, kad slėnyje vaikai 
jau visai arti buvo prislinkę prie mažų 
kengūriukų. Klausiu vieno vaiko: „Ar 
nešalta taip sušlapus?“ Tas nustebęs 
žiūri į savo'rūbus, mat, visai nepaste
bėjo, kad lyja. Nepastebėjo lietaus ir 
Lilija su Alena ir kepė dešreles ant 
iešminės po verkiančiu dangum. Visos 
dešrelės buvo greitai suvalgytos. O vai
kai ir rojuje labiau nesidžiaugtų, kaip tą 
lietingą dieną tarp kengūrų.

Norėčiau dar pasidalinti keletu 
pasikalbėjimų nuotrupų, kurie įvyko su 
viešniomis iš Panevėžio - Vita ir Rima.

- Kas pirmiausiai jums krito į akis 
Australijoje?

(net ir ilgesniam laikui) gražiai įreng
tuose bendrabučių kambariuose.

Kadangi mes matėme gimnaziją prieš 
gaisrą ir po jo, dabar ypatingai džiau
giamės tokiu vertingu lietuviškos 
kultūros centru. Mums būtų sunku 
įsivaizduoti Vokietiją, ar Europą, be

Vasario 16 - dsios gimnazija

Vasario 16 - sios gimnazijos.
Federalinė Vokietijos valdžia yra 

pareiškusi, kad ateityje nešelps tokių 
mokyklų. Toks perspėjimas liečia ir es
tų bei latvių gimnazijas, tačiau, mano 
manymu, lietuvių bendruomenė turėtų 
turėti didesnę įtaką vokiečių valdžios 
įstaigose, nei mūsų kaimynai.

Atsimenu, kai per vieną apsilankymą 
(rodos, 1973'metais), skaitėme vokie
čių spaudoje apie Rytprūsių vokiečių

- Mane labiausiai nustebino Melbur
no simfoninis orkestras, kuris grojo 
didžiuliame parke ir tūkstančiai žmo
nių su vaikais užkandžiaudami klau
sėsi simfoninės muzikos. Dar man pa
tiko kelionė prie vandenyno, ant Di
džiojo vandenyno kelio, ir lietaus miš
kai Viktorijoje, ir „David Jonės“ 
parduotuvė, kuri tiksliai kalbant, nėra 
muziejus, bet ją apeiti ir išsirinkti bi
kini gali prireikti kelių dienų.

- Vita, ar matei gražių vyrų?
- Gražiausius atsivežėme su savimi.
Rimos paklausiau:
- Ar jūs turite dar ką pridėti?
- Mane nustebino tvarkingi parkai, 

kur gali tiesiog ant žolės ilsėtis ir ant 
elektrinės krosnelės dešreles kepti. Taip 
pat Nežinomo kareivio kapas, pastaty
tas didžiuliame parke. Jis skiriasi nuo 
daugelio kitų tradicinių paminklų. Pa
tariu visiems kitiems, kurie dar jo ne
matė, esant progai, aplankyti. Džiau
giuosi, kad Lilija su Alena nepabijo 
mus atvežti prie Kabančios uolos (The 
Hanging Rock), kur galima dingti. De
ja, mūsų laukia namai.

Elvira pažadėjo atsisveikinant ne
verkti, o Vita pasiguodė, kad ji jau gavo 
Geelonge dovanų bumerangą, taigi gali 
vėl čia kada nors atsirasti. Rima sakė, 
kad gali čia grįžti ir be bumerango, 
pavyzdžiui, pasižiūrėti automobilių 
lenktynių ar teniso turnyro.

Elvira Šumienė 
su savo svečiais 

pareikštą amžiną padėką Lietuvai už 
suteiktą prieglaudą ir pagalbą vaikams 
pokariniais bado metais Rytprūsiuose.

Gal Klaipėdos atstatymas pagal seną 
architektūrą ir Annchen von Tharau 
(Taravos Anikės) paminklo grąžinimas į 
seną savo vietą irgi turėtų teigiamos 
įtakos valdžioje, nes Vakarų Vokietijos 
spauda tais laikais atsiliepė labai 
palankiai.

Būtų malonu, kad Australijos lietu
viai vėl pradėtų remti gimnaziją, juk ten 
mokosi ne tik mokiniai iš Vakarų 
pasaulio, bet ir iš Lietuvos.

Viena mokinė iš Lietuvos, paklausta, 
kokį mato skirtumą tarp Lietuvos ir 
Vasario 16 - sios gimnazijos auklėjimo, 
atsakė, kad čia į mokinį žiūrima kaip į 
žmogų. Čia yra ryšys tarp mokinio ir 
mokytojo, kuris dar nejaučiamas 
Lietuvoje.

Dėl testamentų ir įgaliojimų
Šia tema rašyti ar kalbėti nebuvo rei

kalo prieš 30 metų, kadangi tada dar 
mažai kas iš mūsų sirgo ar mirė. Šian
dien nemažai bendruomenės narių yra 
jau gilioje senatvėje ar ligų kamuoja
mi.

Nemanau, kad reikia kam nors pri
minti, jog išeinant iš šio pasaulio, nieko 
nenusinešime, išskyrus savo gerus darbus 
šiame pasaulyje. Gerai tiems, kurie turi 
artimų šeimos narių. Reikia tikėti, kad 
jie yra susitvarkę savo reikalus, padarę 
testamentus ar kitus įgaliojimus. Ta
čiau buvau nustebęs, kai išgirdau 
išreiškiant ir tokias nuomones, kad, 
sudarius testamentą, jo vykdytojas gali 
perimti testatoriaus turtą. Tai absoliuti 
netiesa. Testamentas įsigalioja tik po 
testatoriaus mirties, kai Aukščiausias 
•teismas (Supreme Court) testamentą 
patvirtina ir tik tada testamento vykdy
toją įgalina paskirstyti likusį turtą pa
gal įrašus testamente.

Daugelis galvoja, kad testamentą gali 
sudaryti tik advokatas. Žinoma, jie. 
advokatai, bando mažiau informuotus 
žmones gąsdinti, kad jie eitų būtent pas 
juos, advokatus. „Guide to the Law“ 
sako: „There is no legal requirement that 
the solicitor must prepare your will". 
Lietuviškai tai skambėtų: „Įstatymas 
nereikalauja, kad jūsų testamentas būtų 
surašytas advokato“. Nežiūrint to, prieš 
kelis mėnesius po „Mūsų Pastogėje“ 
išspausdinto mano straipsnio, mane 
užpuolė „Law Society“, kad aš nekiš- 
čiau savo pirštų prie testamentų ir ne
turiu teisės elgtis kaip advokatas. Nie

Vasar io 16- sios gimnazija turi 9 kla
ses, nuo 5 iki 13. Pamokos vyksta 
vokiškai ir lietuviškai. Gimnazijos kur
sas yra toks jcaip Vokietijos gimnazijų ir 
vokiška abitūra yra pripažinta visame 
pasaulyje.

Mokiniai turi tautinių šokių grupę, jai 
vadovauja p. Marytė Šmitienė, dainų 
būrelį, kurios tikslas išmokti senas 
lietuvių liaudies dainas. Turi mokytojo 
A. Paltino vadovaujamą chorą ir or
kestrą, norintieji gali mokytis groti 
muzikos instrumentais.

Krepšinio komanda nėra tokia jau 
stipri, dėl to daugelis mokinių žaidžia 
vokiečių klubuose. Tarp vyresnio 
amžiaus mokinių populiarus yra teni
sas.

Vienas iš įdomiausių metinių rengi
nių yra Talento vakaras, jo metu 
kiekvienas mokinys ar klasė gali paro
dyti savo gabumus.

Tautinės ir religinės šventės čia 
minimos su didele pagarba.

Turėtume juk didžiuotis, kad pasau
lio lietuviai išeivijoje sugebėjo sukurti 
ir išlaikyti tokį lietuviškos kultūros 
centrą. Taip pat labai svarbu suprasti, 
kad Vasario 16 - sios gimnazijos ateitis 
yra mūsų rankose ir priklauso nuo mū
sų aukų!

Norėčiau paraginti ne tik jaunimą, bet 
ir tėvelius, taip pat senelius, keliaujan
čius Lietuvos link, sustoti Frankfurte ir 
apsilankyti Vasario 16 - sios gimnazi
joje, kur jūsų laukia malonus priėmi
mas, kurį mes jau patyrėme per mūsų 
apsilankymus.

Vasario 16 - sios gimnazijos telefono 
numeriai iš Australijos - 0011 49 6256 
322, iš Lietuvos - 810 49 6256 322, iš 
Vokietijos - 0625 6322.

Vincas Bakaitis

kam nesu sakęs ir niekur rašęs, kad esu 
advokatas ir juo niekada nebuvau.

Esant gyviems, bet jau nebepajėgiant 
tvarkyti savo reikalus - apmokėti 
sąskaitas, esant reikalui, išimti iš banko 
pinigus ir t.t., patartina susirasti pati
kimą draugą ar žmogų ir jį įgalioti, kad 
jis atliktų visus tuos darbus. Toks žmo
gus vadinasi „Power of Attorney“. Tai 
padaryti labai paprasta - nusipirkę formą 
už 40 centų laikraščių parduotuvėse ir 
užpildžius pirmą to lapo pusę, pasirašo
te prie liudininko, kad jūs įgaliojate 
Petrą ar Joną jo parašu išimti pinigus iš 
banko ar pasirašyti ant teisinių do
kumentų. Jeigu turite nuosavybę, namą 
ar panašiai, tąsyk reikia užpildyti ir kitą 
šios formos pusę. Šiuo atveju reika
lingas advokato parašas.

Tokiais klausimais yra labai su
interesuota valdiška įstaiga, kuri siun
čia į ligonines pas rimčiau susirgusius 
žmones savo psichiatrus, kurie greitai 
nustato, ar ligonis jau pilnai neprotauja, 
ir įgaliotinis tokiu būdu automatiškai 
perima šio žmogaus santaupas banke 
bei tampa jo globėju. Pasitaiko atvejų, 
kai savininkas, pagijęs ar atsigavęs po 
ligos, jau neturi teisės naudotis savo 
pinigais banke. Taigi - labai svarbu 
šiuos klausimus sutvarkyti, kai dar esa
te sveiki ir pilname prote.

Jeigu kas turi kokių nors klausimų 
šiais klausimais, skambinkite man, ir 
aš, pagal mano sugebėjimus, bandysiu 
jums padėti. Nepalikite šių tikrai svar
bių reikalų rytojui, nes jis juk gali ir 
neateiti. Antanas Kramilius, OAM 
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Pagerbti kovieciai

Kviečia žaisti Lietuvoje

Praeitų metų Sydnėjaus sporto šventė 
praėjo labai gražiai, nors dalyvių 
skaičiumi ir buvo mažesnė. Sydnėjaus 
„Kovas“, kuris rengė šią šventę, vasa
rio 22 dieną gražiame Bronte pa
plūdimyje surengė tradicinį subuvimą - 
pikniką, kurio metu buvo pagerbti 
iškiliausi, geriausiai metų bėgyje 
pasirodę kovieciai.

Veteranai kovieciai, nuotraukoje iš kairės: St. Jūraitis, A. Laukaitis ir K. Pro
tas "Kovo" piknike. Nuotrauka O. Kapočienės

Gražus sekmadienio oras sutraukė į 
pajūrį gana didelį būrį pačių sporti
ninkų ir jų rėmėjų. Jau nuo pat anks
tyvo ryto „Kovo“ valdyba, vadovaujant 
pirmininkei Nitai Wallis ir padedant P. 
Andriejūnui, G. Newman, P. Burokui, 
D. Dičiūnaitei, D. Šliterytei, J. Vir- 
žintaitei ir kitiems, pastatė didžiulę 
palapinę, pasirūpino gaivinančiais 
gėrimais, pačioje gražiausioje parko 
vietoje. O žmonių tą dieną buvo labai 
daug, net automobiliams tądien rasti 
vietą pastatyti buvo sunkoka. Apie 
vidurdienį lietuvių svečių buvojau tik
rai daug. Malonu, kad šįkart atvyko ir 
didelis būrys jaunų, neseniai iš Lietu
vos atvykusių vyrų ir merginų. Netru
kus prasidėjo tinklinio žaidimas ant 
smėlio. Truputį pasitreniravus, svečiai 
iškvietė „Kovo“ veteranus draugiš
koms rungtynėms. Ir ką gi, gražiai, 
sportiškai sudėti jaunuoliai iš Lietu
vos gana lengvai, rezultatu 2:0, nuga
lėjo koviečius veteranus. Padrąsinti šio 
laimėjimo, Lietuvos jaunuoliai pareiš
kė norą sužaisti ir krepšinio rungtynes 
su koviečiais. Puiku! Pirmininkė suti
ko ir teliko tik nustayti datą, kada to
kios įdomios rungtynės įvyks. Tik, 
manau, kad krepšinis bus ne paplūdi
mio tinklinis ir čia lietuvaičiams lai— 
mėti bus jau daug sunkiau.

Pasportavus ir gražiai pasimaudžius, 
Gražinos su Rita kepti viščiukai su vi
sais priedais buvo tikrai labai skanūs. 
„Kovo“ garbės narys „Tėvas“ - Stasys 
be priekaištų dirbo lauko bare. Taigi 
troškulio tą dieną niekas nejautė.

Gerai viskuo atsigaivinus, pirminin
kė N. Wallis pradėjo oficialią šio 
subuvimo dalį. Padedant padėjėjui P. 
Andriejūnui, buvo pristatyti ir apdo
vanoti. sekantys kovieciai:

Petras Burokas, kaip daugiausiai 
pažangos padaręs „Mini - 8 Bali“ 
žaidėjas;

Daniel Šepokas (grupėje iki 10 metų 
amžiaus), gavęs „Hustler Award“;

Carolyne Hickson (grupėje iki 12 me
tų amžiaus) apdovanota kaip „Most 
Improved“ žaidėja;

Audra Vaičiurgytė II divizijos 
„M.V.P.“ krepšinio žaidėja;.
'Mūsų Pastogė" Nr.tt psl

Julie Maher (Šepokaitė) „Rockie of 
the Year“;

Audrė Venclovaitė I divizijos 
„M.V.P.“ žaidėja;

Viktoras Šliteris jaunesnysis „Kovo“ 
žaliųjų „M.I.P.“;

Grant Čerkesas „Kovo“ baltųjų 
„M.I.P.“;

Petras Kapočius "Pound for Point "žaidėjas;

Luke Newman 1997 m. „M.V.P.“.
Šiais metais „Kovo“ garbės nare bu

vo išrinkta Gražina Newman. Turbūt 
lietuviškame Sydnėjaus sportininkų 
gyvenime nėra koviečio ar klubo rė
mėjo, kuris nežinotų Gražinos ir David 
Newman šeimos.
Kartu su kita mūsų žymiąja krepšinin
ke Snaige Gustafson ir kitomis koman
dos žaidėjomis, jos ilgus metus buvo 
Australijos lietuvių moterų krepšinio 
čempionės, tą pergalių vainiką per- 
davusios dabartinėms kovietėms. Jau 
15 metų iš eilės kovietės yra Austra
lijos lietuvių krepšinio čempionės.

"Kovo" pirmininkė N. Wallis įteikė
dovaną nuovargio nepripažįstančiam 
koviečiui Petrui Kapočiui.
Baigusi aktyviai žaisti, Gražina treni
ravo jaunes, o vėliau įsijungė į or
ganizacinius valdybos darbus. Ir šian
dien nėra tokio „Kovo“ renginio, kur 
Gražina nebūtų prisidėjusi prie jo 
rengimo darbų. Niekada ji nepavargs
ta, niekada nesako „ne“. Tai labai gra
žus pavyzdys visiems koviečiams. Ir ne 
tik ji pati, bet taip pat į „Kovo“ darbus 
įtraukė ir visą savo šeimą. Sveikinu 
Gražiną ir linkiu jai ir visai jos spor
tinei šeimai daug laimės.

Pasibaigus dovanų įteikimui dar ke
lias valandas svečiai ir koviečiai 
džiaugėsi gražiu oru, puikiais pajūrio 
vaizdais ir nenoromis, artėjant vaka
rui, skirstėsi į namus.

Ačiū koviečiams už tokią puikią 
sekmadienio popietę. ą Laukaitis 
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Lietuvos kėglių (10 Pin Bowling) 
federacijos prezidentas J. Nevidauskas 
kviečia Australijos lietuvius dalyvauti 
šių metų Pasaulio lietuvių sporto žai
dynių kėglių varžybose.

1994 metais Kaune pradėjo veikti 
pirmoji lietuvių kėglių salė. Šioje sa
lėje „Kauno undinės“ laisvalaikio 
praleidimo centre, Jonavos gatvė 40, 
yra keturių takelių kėgliai su ameri
kiečių firmos AMF įrengimais. Šiuo 
metu salė dar plečiama. Šiame centre 
veikia dvi biliardinės, pirtys, baseinas, 
saunos, baras, parduotuvės, kirpyklos, 
masažo kabinetai, žaidimo automatai ir 
kt.

Australijos lietuviai irgi kviečiami 
dalyvauti. Galima dalyvauti komandi
niai ir individualiai. Registraciją siųsti 
Sporto departamentui, Žemaitės 6, 
Vilnius, tel. (3702) 635 353, faksas 
(3702)233 221.

Kėglių federacijos telefonas Kaune - 
3707) 264 252, faksas (3707) 200 549.

ALFAS valdyba registruoja visus 
norinčius dalyvauti kėglių ir kitų spor
to šakų varžybose, kurie norėtų daly
vauti šių metų Pasaulio lietuvių spor
to žaidynėse.

• Belgijoje buvo ištraukti 2000 metų 
pasaulio futbolo čempionato atrankos 
turnyro burtai. Lietuviai žais 9 - sios 
atrankos grupėje ir jų varžovais bus 
Škotija, Čekija, Bosnija Hercegovina, 
Farerų salos ir Estija. Į pirmenybių fi
nalą pateks tik grupių nugalėtojai ir 
geriausia antra komanda. Kitos aštuo- 
nios antrą vietą užėmusios savo gru
pėje komandos turės žaisti papildomas 
rungtynes. 1996 metais Lietuva žaidė 
Europos pirmenybių atrankos varžy
bose, laimėjo trečią vietą ir į finalą 
praleido Kroatiją ir Italiją.
• Žiemos olimpiados nugalėtojams 

didžiausias premijas davė rusai ir ita
lai. Rusai už laimėtą aukso medalį da

Sportas Perthe
Pertho lietuviai golfninkai mėgsta šią 

sporto šaką. Jų būrelis žaidžia du kar
tus savaitėje - antradieniais ir penk
tadieniais. Be eilinių dienų dar žaidžia
ma išskirtinėmis dienomis, kai kvie
čiami ir svečiai golfininkai. Viena iš 
tokių dienų yra rungtynės dėl Vasario 
16 - sios pereinamo trofėjaus, kurį klu
bui padovanojo Zigmas Budrikis. Šiais 
metais dėl šio trofėjaus buvo žaidžia
ma vasario 17 dieną Wembley Downs 
golfo lankose. Dalyvavo 9 vyrai ir 3 
moterys. Trofėjų laimėjo V. Cibulskis, 
jo įteikimas ir kalbos vyko ten pat 
esančioje tavernoje. Linkime Vytui 
sėkmės ir ateityje.

Sausio mėnesį Perthe vyko Pasaulio 

ALFAS pranešimas

paremti mūsų jaunius Lietuvos krepšininkus.

Pranešame, kad kovo 4 dieną į Melburną atvyksta 
Šarūno Marčiulionio krepšinio mokyklos krepšinio 
komanda. Rungtynės vyks Geelonge ir Melburne 
sekančia tvarka:

Geelonge bus žaidžiama trečiadienį, kovo 11 dieną, 
7 vai. vakare C orio Leisure Time Centre, Anakie Rd. 
Žais lietuviai prieš "Victorian Country" jaunių rink
tinę;

Melburne rungtynės su Viktorijos jaunių rinktine 
vyks ketvirtadienį, kovo 12dieną, 6 vai. vakaro Recwest 
Centre, Lily Street, Braybrook.

Kviečiame visus tautiečius kuo gausiau atvykti ir tuo

ALFAS valdyba

vė po 100 000 dolerių ir rėmėjai, 
„Oneximbank“, dar po 50 000 dolerių. 
Italai aukso medalių laimėtojus ap
dovanojo po 42 000 dolerių ir dar po 83 
000 dolerių, kuriais bus galima naudotis 
po 20 metų, kai tie pinigai bus pervesti į 
pensijų fondą. Prancūzai aukso meda
lių laimėtojai gavo po 42 000 dolerių, 
čekai - po 28 000 dolerių, šeimininkai 
japonai - po 24 000 dol., lenkai - po 20 
000 dol., vokiečiai - po 17 000 dol., 
amerikiečiai - tik po 15 000 dol., Austri
jos ir Kinijos sportininkai - po 10 000 
dol., Kanados, Norvegijos ir Švedijos 
aukso medalių laimėtojai negauna nie
ko. Lietuva savo sportininkams neža
dėjo nieko, kadangi nebuvo jokių 
galimybių ką nors laimėti.
• Kovo 11-26 dienomis Nanango 

miestelyje, apie 150 km nuo Brisbanės, 
vyks pirmasis tarptautinis 1000 mylių 
(1600 km) bėgimo čempionatas. Jame 
dalyvaus ir Petras Šilkinis iš Kretin
gos, kuriam šiuo metu priklauso šio 
nuotolio pasaulio rekordas. Kartu su juo 
atvyksta ir Palangos sveikatos mokyk
los direktorius, Lietuvos sveikuolių 
sąjungos prezidentas Dainius Kepenis. 
Gaila, kad šiame mieste negyvena 
lietuvių, bet gal kartais kas iš brisba- 
niečių paglobos šį mūsų ilgų nuotolių 
bėgiką.
• Kovo pabaigoje į Sydnėjų atskren

da ir Lietuvos moterų olimpinė dvi
račių rinktinė, kuri čia dalyvaus vie
nos dienos ir vėliau kalnuose šešių 
dienų tarptautinėse varžybose. Ko
mandoje yra Rasa ir Jolanta Po
likevičiūtės, Edita Pučinskaitė, Diana 
Žiliūtė, treneris Valerijus Konovalo
vas, gydytoja Gražina Bosaitė. Atrodo, 
kad ši komanda prieš Australijos 
varžybas dar dalyvaus Naujojoj Ze
landijoj. Tikslesnės žinios bus paskelb
tos spaudoje tuoj pat, kai tik bus gautos.

Antanas Laukaitis

vandens sporto šakų čempionatas. Nors 
anksčiau buvo skelbta, kad iš Lietuvos į 
Perthą atvyks 4 plaukikai ir trenerė, bet 
atvyko tik du plaukikai su trenere p. 
Belovas. Be jau minėto spaudoje 
plaukiko Dariaus Grigalionio, atskrido 
ir Arūnas Savickas. Jie dalyvavo 
plaukime nugara, 100 ir 200 m nuoto
lyje. Arūnas 200 metrų nugara plaukė 
B finale ir buvo 14 - tas, Darius plaukė 
100 ir 200 metrų nuotolyje. 100 metrų 
nuotolyje jis atplaukė 17. Po du sve
čius pas save apgyvendino E. ir V. 
Klimaičiai ir J. ir V. Repševičiai. Prieš 
išskrendant į Sydnėjų, Darius pamėgi
no žaisti golfą ir šis žaidimas jam labai 
Pati,co- (.žinutės“)
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Laiškai redakcijai f Mūsų mirusieji f
Gerb. Redaktoriau,

Vasario 26 dienos „Sydney Morning 
Herald“ laidoje radau įdomų straips
nį, kuriame palyginamos geriausių 
Europos, Amerikos ir Afrikos abitu
rientų žinios matematikos ir fizikos 
srityse.

Trečioje tarptautinėje matematikos ir 
mokslų studijoje (Third International 
Mathematics and Science Studies), Lie
tuvos abiturientai pasirodė gana ge
rai pirmoje ir trečioje grupėje šiuo
se skyriuose: Advanced Mathematics 
(aukštoji matematika) ir Mathematics 
and Science Literacy (matematikos ir 
fizikos supratimas).

Apklausinėjime dalyvavo 94,700 
abiturientų (Azijos mokiniai nedaly
vavo). Tenka pasveikinti lietuviškas 
mokyklas, išleidusias tokius šaunius 
abiturientus. Vincas Bakaitis

Gerb. Redaktoriau,
Mane pažįstantys žino, kad mėgstu 

pajuokauti. Nesibaidau pašposauti ir 
apie rankelių pabučiavimą. Bet visai 
kitas reikalas, kai „Šventinių pabirų“ 
(„M. P.“ nr. 6) autorius atsiliepia piktu 
juoku ir mane asmeniškai užgauna. 
Politiškai, nebuvau ir nesu joks socia
listas ir dabar labai pykstu, kad taip 
buvau viešai spaudoje pavadintas. To
kie pavadinimai atsigirsta ir Lietuvoje. 
Bendruomenės laikraštis, kurį skaitau 
ir palaikau daug metų, neturėtų duoti 
vietos tokiam žurnalistui, kuris užsi
iminėja asmeniškumais. Vieną dieną 
tokie rašinėjimai gali užsitraukti liūd
ną bylą. Stasys Jūraitis, Sydney

Gerb. Redaktoriau,
Perskaitę straipsnelį „Šventinės pa

biros',' norime ir mes, „gražuolės“ iš Lie
tuvos, išreikšti savo nuomonę bei tik
rus faktus.

Australietis - viengungis Lietuvoje 
lankėsi vos ne kiekvieni metai. Per jo 
buvimą Lietuvoje atsitikdavo daug 
keistų ir juokingų nuotykių. Jis vienas 
iš ieškančių lietuvaičių „gražuolių“ po 
visą Lietuvą. Net buvo pasiskelbęs 
spaudoje, o lietuvaitės „gražuolės“ siun
tė jam šūsnis laiškų, prarasdamos savo 
daug brangaus laiko. Jis piršosi kiek
vienai pasitaikiusiai „gražuolei“. Siū
lėsi į svečius, sakėsi, kad viengungis iš 
tolimosios Australijos ieško jaunos 
žmonos lietuvaitės, nes vietinės labai 
pasenusios ir negražios.

Iš paskutiniųjų centų lietuvaitės 
jam ruošė vaišes ir nuolatinius išgėri
mus. Vaišino iki atminties praradimo, 
tikėdamos, kad gal pasiseks laimėti šį 
seną viengungį. Jis visas žadėjo išvežti 
į saulėtąją Australiją, gražų ir turtingą 
kraštą ir padaryti visas laimingomis... 
Pasakojo, kad jis ir jo draugai, nuo gero 
klimato Australijoje, esą išsilaikę dar 
gana jaunatviški ir aistringi... Todėl 
jiems reikalingos iš Lietuvos „gražuo
lės“, kad galėtų sėdėti kartu Australi
jos gražiuose, auksiniuose pajūriuose 
ir gurkšnoti taip jiems mėgstamą alutį, 
kurio niekada nestokojo.

Tad ir dešimt „gražuolių“, patikėju
sios ir susižavėjusios viengungio paža
dais, pasiskolinusios pinigų kelionei, 
atvažiavo į Australiją, į gražiausią mies
tą Sydnėjų, kur sakėsi gyvena senas 
jaunikis ir jo draugai. Viena iš dešim
ties „gražuolių“ tuoj pat apsilankė pas 

buvusį jo draugą - „gražuolių“ globėją. 
Bet pamačiusi peršamąjį jaunikį, labai 
nusivylė. Iš apmaudo ir liūdesio, kad 
patikėjo viengungio pažadais, išgėrė 
paslėptus peršamojo jaunikio gėrimus, 
o tuščius butelius pripildė arbata. „Gra
žuolės“ sakosi esą suvedžiotos ir ap
gautos viengungio jaunikio. Visos nu
tarė, kad už tai jam nedovanos, susiras 
jį Lietuvoje per ateinančią Dainų šven
tę ir išpers jam kailį kaip reikiant.

Su pagarba
„Gražuolės“ iš Lietuvos 

Sekretoriavo: Ta Pati
Geri). Redaktoriau,
Norėčiau atsiprašyti kai kurių lietuvių 

bendruomenės narių dėl los nelemtos 
nuotraukos, sukėlusios tiek daug nepa
sitenkinimo ir pykčio. Buvau nufo
tografuotas su sporto komandos marš
kinėliais, kuriuose atvaizduoti pjautuvas su 
kūju. Šiaip ši fotografija, aišku, iš viso 
neturėjo būti spausdinta „Mūsų Pastogėje“, 
tačiau, jei jau taip atsiliko, leiskite atsipra
šyti ir pasiteisinti, kadangi įvyko gryniau
sias nesusipratimas. Tuo pačiu norėčiau 
paaiškinti tų marškinėlių istoriją. Šie 
simboliai buvo sukurti menininko avan
gardisto Daniaus Kesmino tam, kad paremti 
jau nebeegzistuojantį Fitzrojaus futbolo 
klubą. Marškinėliai buvo dėvimi per 
rungtynes 1996 metais. Tai buvo lemiami 
klubui melai, kadangi netrukus komanda 
susijungė su viena iš Brisbanės miesto 
komandų, ir, nepaisant sirgalių ir žiūrovų 
nepasitenkinimo, klubas išnyko. Išliedami 
savo pyktį, dauguma mano draugų ir 
pažįstamų pradėjo nešioti tuos marškinė
lius gatvėje, per sporto rungtynes, netikėtai 
sulaukdami žmonių pritarimo ir simpatijų. 
Kažkaip šie simboliai atitiko, matyt, 
tuometinę nuotaiką ir visi iškart suprasda
vo dvigubą tų .simbolių reikšmę. Abejoju, 
kad vien dėl to tie žmonės norėtų balsuoti 
už komunistų partiją.

Visi gerai žinome, ką pjautuvas ir kūjis 
tais laikais simbolizavo. 1990 metais Sov. 
Sąjungai sugriuvus, žmonės, kurie dar 
tebetikėjo šiais simboliais buvo laikomi 
ekstremistais. Tikėti tuo, kas daugiau 
nebeegzistuoja - yra tiktai anachronizmas. 
Taigi naudodami šiuos simbolius mes gal 
irgi esame anachronistai - tik, aišku, dau
giau jumoristine prasme. Mes ir dabar dar 
palaikome šį klubą, nors jis daugiau 
nebeegzistuoja.

Marškinėliai ypatingai susilaukė netikėto 
populiarumo, kai apie juos prabilo ir žino
mas sporto komentatorius Rex Hunt, 
kalbėdamas apie tai per 3AW radijo stotį. 
Tokios aplinkybės paskatino ir kitų sporto 
klubų sirgalius sukurti marškinėlius, skir
tus išnykstančioms futbolo komandoms. Vi
sa tai atspindėjo tiktai sirgalių emocijas 
sportui. Kūjį ir pjautuvą pasirinkome dėl to, 
kad forma ir spalva atitiko originalius 
komandos simbolius. Visa tai buvo padary- 

.ta artistiškai ir tuo laiku, kai visa tai buvo 
aktualu.

Tačiau tvirtinti, kad aš esu komunistinių 
pažiūrų, būtų ne tik neteisinga, bet ir 
neprotinga. Mano veikla Melburno lietuvių 

. jaunimo sąjungoje kaip tik rodo, kad esu 
neteisingai apkaltintas. 1980 metais buvau 
vienu iš pagrindinių antisovietinių mitingų 
organizatorių, netgi buvau nufilmuotas 
bedeginant SSSR vėliavą. Visada buvau 
karštas nepriklausomybės gynėjas, rašiau 
laiškus politiniams kaliniams, pats vienas 
įkūriau piniginę stipendiją Australijos 
lietuvių skatinimui mokytis Lietuvoje, be 
to, dar organizavau ir Skautų rajonines 
stovyklas..

Dar kartą pakartosiu, kad ši nuotrauka 
atsidūrė laikraštyje per mūsų neapdairumą 
ir suprasta nenumatytu kontekstu. Man nie
ko kito nebelieka daryti, tik dar kartą 
atsiprašyti tų žmonių, kuriems ši nuotrauka 
•sukėlė neigiamas ir nemalonias emocijas.

Su pagarba Petras Šurna

A. f A. <Ii*. Algirdas Ralidou

Algirdas Ralidou

Šių metų sausio mėnesio 13 dieną 
Melburne staiga mirė dr. Algirdas 
Rahdon - Radzivanavičius. Lietuvių 
bendruomenėje jis mažai darbavosi, 
kadangi daug metų gyveno užsienyje. 
Tačiau jis buvo didelis lietuvis patrio
tas, mylėjo gimtąjį kraštą. Apie Lie
tuvą Algis niekada blogai neatsiliepė ir 
savo šeimoje apie Lietuvą kalbėjo, kaip 
apie gražiausią ir pavyzdingiausią kraš
tą pasaulyje. Jo bibliotekoje rasite be
veik visas knygas, išleistas Vakarų 
pasaulyje apie Lietuvos praeitį ir jos 
didybę.

Algis gimė 1924 metais Kėdainiuose, 
Lietuvos karininko šeimoje. Dotnuvos 
akademijoje pradėjo studijuoti agro
nomiją, bet kuriantis Lietuvos vietinei 
rinktinei (LVR, Plechavičiaus armija), 
Algis įstojo į ją ir buvo paskirtas į Ka
ro mokyklą Marijampolėje. Vokie
čiams žiauriai likvidavus Vietinę 
rinktinę, Algis kartu su 106 kariais, kaip 
„atpirkimo auka“ naciams nepavykus 
perimti LVR į savo rankas, buvo išvež
tas j Stutthoff'o koncentracijos sto
vyklą. Vokiečių padėčiai karo eigoje 
blogėjant, vėliau visi 106 kariai, kaip 
karo pagalbininkai, buvo paskirti į dar
bus priešlėktuvinėje miestų gynyboje. 
Algis buvo lengvai sužeistas ir eva
kuotas į vakarus, kur ir sulaukė karo 
pabaigos. Po Vokietijos kapituliacijos, 

Skaudžią netekties valandą liūdime dėl
A. f A. Vyto Cerukavičimis

mirties ir nuoširdžiai užjaučiame velionio šeimą bei artimuo
sius. Geclongo lietuvių bendruomenės

valdyba

Geelongo lietuvių skautų Židinio nariui
A. f A. broliui Vytui Cerakavičiui 

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame 'jo žmonai Petronei, 
sūnui Alfonsui, dukrai Daliai, visiems anūkams, seseriai Mary
tei (Vokietijoje) ir visiems kitiems giminėms Lietuvoje ir visur 
kitur.

Geelongo skautų židinio vadovybė 
ir židiniečiai

A. t A. Romui Saženiui 
mirus

nuoširdžią užuojautą šeimai ir artimiesiems reiškia ir vie
toje gėlių ant jo kapo "Mūsų Pastogei" aukoja 20 dolerių

Regina Umbražiūnieiiė

J Australiją yra atvykęs Vilkaviškio katedros klebonas dekanas Vytautas Gus
taitis, gimęs 1954.04.10.

Svečias pagal galimybes praves rekolekcijas Australijos lietuviams katalikams.
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1944 metų liepos mėnesį Ltibecke vėl 
sutikau Algį, bet jau laisvame pasau
lyje. Nedaug buvo likę gyvų iš 106 
Vietinės rinktinės karių.

Pradėjus vėl veikti vokiečių uni
versitetams, Algis Hamburgo uni
versitete studijavo chemiją ir mi
neralogiją. 1948 metais atvyko į 
Australiją ir atlikęs privalomo darbo 
sutartį, Brisbanės universitete pradėjo 
studijuoti geologiją. Baigęs studijas, kurį 
laiką dirbo Northern Territory ir 
Naujosios Gvinėjos urano tyrinėjimuo
se. Nuo 1958 iki 1960 metų gilino savo 
profesines žinias studijomis Mont
pellier universitete, Prancūzijoje. Čia 
įgijo geologijos mokslų daktaro laips
nį. Visą laiką dirbo Olandijos „Shell 
International“ geologu naftos ir po
žeminių dujų tyrinėjimo srityje. Kaip 
atsakingas geologas, jis vadovavo naf
tos tyrinėjimo darbams Afrikoje, 
Europoje, Azijoje ir Australijoje. Po 
sunkių ir ilgų darbo metų įvairiose ša
lyse, Algis su šeima grįžo pastoviai 
gyventi į Australiją. Kurį laiką gyveno 
ir dirbo Perthe, o 1983 metais persikėlė 
į Melburną ir 1987 metais išėjo į pen
siją. Išėjus į pensiją, Algis sudėjęs ran
kas nesėdėjo, toliau gilinosi savo 
pamėgtoje profesijoje ir ruošėsi Master 
of Geology laipsniui. Sakydavo, kad 
studijavimas ir gilinimasis į įvairias 
mokslo ir gyvenimo sritis yra jo „ho
bby“. 1993 metais buvo nuvykęs į 
Lietuvą patarti valdžiai naftos tyrinė
jimo klausimais ir dėl naftos terminalo 
statybos. Algis buvo nenuilstantis 
keliautojas ir tyrinėtojas.

Algis liūdesyje paliko žmoną Joan ir 
dukteris Lidą, Elizabetą, Editą ir sūnų 
dr. Ričardą.

Laidojimo apeigas Xavier College 
koplyčioje Kew, Melburne, atliko jo 
studijų draugas geologas, vienuolis - 
kunigas Jim Provan.

Algis pageidavo, kad jo pelenai būtų 
nuvežti į Lietuvą - ten, iš kur jis yra 
atkeliavęs.

Ilsėkis ramybėje, mielas bendro li
kimo drauge. B. Vingilis
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Literatūros ir dainos popietė Sidnėjuje
Maloniai kviečiame tautiečius į Literatūros ir dainos popietę, kuri įvyks kovo 

22 d., sekmadienį, 2 vai. popiet Lietuvių namuose. Dalyvaus mūsų literatūrinės ir 
meninės pajėgos.

Nuoširdžiai kviečiame visus dalyvauti. Bus renkamos aukos vargstantiems Lie
tuvoje sušelpti.
___  Sydnėjaus lietuvių katalikų kultūroj draugija

Pranešimas vykstantiems į Dainų šventę Lietuvoje
Dalis "Dainos" choro choristų vyksta į Dainų šventę Lietuvoje. Yra galimybių 

gauti papigintus lėktuvo bilietus. Išvykti planuojama apie birželio 15 - 18 dieną. 
Susidomėjusieji (ne vien tik choristai) ir pageidaujantys prisijungti prie šios ke
lionės prašomi skambinti Kęstui Protui tel. (02) 9649 7314.
______________ ____ __ Chonr'JDąjnąJJ valdyba

’’Sūkurys” ruošiasi šokių šventei Geelonge
Primenam visiems šokėjams, kad jau laikas pradėti repetuoti.
Su vaikais iki 8 metų repetuos Kristina Rupšienė šeštadieniais 11 vai. ryte. Su 

moksleiviais repetuos Jūratė Valytė sekmadieniais .5 vai. popiet, jaunimas - su 
Jūrate Valyte sekmadieniais, 6 vai. popiet, veteranai - su Rasa Blansjaar sekma
dieniais 6 vai. popiet.

Visiems šokėjams repeticijos vyks Lietuvių namuose.
"Sūkurio" adm.

Diskusinė popietė
Kovo Vienuoliktosios proga. Tėvynės Sąjungos Sydnėjaus skyrius ruošia 

diskusinę popietę. Kalbės dr. Vytautas Doniela, tema:
„KGB trukdymai atstatant Lietuvos nepriklausomybę“.

Kur ir kada: sekmadienį, kovo 15 d., 2 vai. po pietų Barikstowno Lietuvių 
Namuose, viršutinėje salėje. Po paskaitos -klausimai ir diskusijos. Visi kviečiami 
apsilankyti. TS Syd. sk. valdyba

Sydnėjaus skautų židinio sesėms ir broliams
Pranešame, kad balandžio 5 d., sekmadienį, 2.30 vai. popiet Lietuvių namuose, 

Bankstowne, įvyks Sydnėjaus skautų židinio metinė sueiga.
Narių dalyvavimas būtinas. Kviečiame taip pat seses ir brolius, norinčius įstoti į 

Židinio narių eiles.
_Žid i nįo_tėvūna s_i rjtan cle rė

Pranešimas Melburno lietuvių pensininkų sąjungos nariams
Sekantis Melburno lietuvių pensininkų sąjungos narių susirinkimas įvyks kovo 

mėn. 10 dieną.
Naujai išrinkta valdyba pareigomis pasiskirstė sekančiai: pirmininkas - A. Dom- 

kevičius, vicepirmininkas - Z. Poškaitis, iždininkė - V. Jablonskienė, maisto ruo
šos vedėja - J. Goodsall, sekretorė - A. Sadauskienė, kandidatas - V. Gabrilaitis.

Pranešimas Melburno tautiečiams
Kviečiame visus tautiečius į tautinių šokių grupės "Gintaras" tautinių šokių 

popietę, kuri įvyks kovo 22 dieną, sekmadienį, 1.30 vai. popiet Melburno lietu
vių namų Jubiliejinėje salėje (50 Errol St., Nth. Melbourne).

Bilietų kainos: suaugusiems - 8 dol., pensininkams ir studentams - 6 dol., vai
kams - 2 dol.

Pamirškite kasdieninius savo rūpesčius ir ateikite pasidžiaugti bei pasigėrėti 
mūsų gintariečiais. Po koncerto pasivaišinsime kava ir pyragais. Bilietus prašome 
užsisakyti pas Ritą Mačiukaitienę tel. (03) 9859 6291 arba pas Danguolę Jokubai- 
tienę tel. (03) 9398 4607.

Lauksime Jūsų -visų!

aukos iviusų rastoger
V. Šalaviejus Vic. $10 Special fare to Vilnius
J. Gružauskas 
V. Šutas

Vic. $10 -'For your holiday and the Lithuanian Song 
Festival join our special 17 June departure.

NSW $5 You will arrive in Vilnius on Lithuanian !
"X" NSW $50 Airlines flight on 18 June. ’98

S. Tamašauskas Vic. $5 Return airfare $1885»00
V. Narušienė NSW $5 To avoid disappointment, please book early

K. Vanagienė SA $10 we offer best airfares and reliable service

K. Protas
J. Vitartas

NSW
ACT

$15 liSl (JUKŠ 1 KA VtLL, Lembit Lainela
38 Murray Road Tel. 02-4284 1688

$5 CORR1MAL EAST 2518 Fax. 02-4284 7823
E. Juška NSW $15 E-mail: estour.s@ozeinail.com.au

Dėkojame už aukas. Adm. Licence. No. 2TA002609 ACN 003 084 857

Labdaros siuntiniai į Lietuvą iš Sydnėjaus
Pakartotinai pranešame, kad planuojamas sekantis konteineris su labdaros siun

ta į Lietuvą.
Suinteresuoti paremti savo gimines ir labdaros reikalingas institucijas, prašomi 

užsisakyti dėžes iki kovo mėnesio pabaigos.
Tiksli persiuntimo kaina paaiškės, kai bus gautos kvotos iš laivų bendrovės ir 

Lietuvos. Didelė dėžė kainuos tarp 50 - 60 dol., maža -. 30 - 40 dol. Svoris turi 
neviršyti 30 kg tiek mažoje, tiek ir didelėje dėžėje. Kuo greičiau užsisakysite, tuo 
greičiau išsiųsime jūsų dovanas. Be Sydnėjaus, užsakymai priimami iš Can- 
berros, Brisbanės, Wollongongo.ir Newcastle lietuvių bendruomenės narių.

Apie užsakymus prašome pranešti Antanui Kramiliui telefonu (02) 9727 3131.
Katalikų kultūros draugija
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SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

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

Klubas atidarytas 
Pirmadieniais 5.00 v.v. - 10.30 v.v. 
Antradieniais klubas uždarytas 
Trečiadieniais 5.00 v.v. - 10.30 v.v. 
Ketvirtadienis 5.00 v.v. - 11.00 v.v. 
Penktadienis 5.00 v.v. - 12.00 v.v. 
Šeštadienis 12.00 v.p.p. - 1.00 v. nakties 
Sekmadienis 12.00 v.p.p. - 10.00 v.v.

Klubo valgykla veikia:
Šeštadieniais -12.00 v.p.p. - 2.00 v.v. švediškas stalas 
(smorgasboard) ir 6.00 v.v. - 8.00 v.v.
Sekmadieniais - 12.30 v.p.p. - 7.00 v.v.

Iš Sydnėjaus, Brisbanės, Melburno ir kt.
į Vilnių nuo 1660 dol.

(Galioja nuo balandžio 1 d. iki gegužės 15 d.)

Papigintos kelionės lėktuvais po visą pasaulį.
Užsisakykite dabar per firmą, kuri bilietus siūlo 

papigintomis kainomis:

GATEWAY
ptyutd,

(Established since 1972) 
48 The Boulevarde, Strathfield. NSW 2135 
Tel.: (02) 9745 3333, Fax (02) 9745 3237 
Lie. 2TA000888 ACN No.001344323

Ėst. 1972 Email: gatrav@magna.com.au
Web address: http://www.magna.com.au/~gatrav 
(Tickets sent interstate by mail/courier.)

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS 

fFunerals of Distinction f 
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N.S.W. 

Tei. 9724 5408. Veikia 24 valandas per parą.

REWRITE 
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FOVDĄ, 
nes jo tikslas yra: skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę kultūrą, mokslą, 
švietimą, meną ir kitas lietuvių kultūrines apraiškas.
Fondą stiprinsime ir jįugdysime, 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 

Šį „Mūsų Pastogės“ numerį (Nr. 9) redagavo Dalia Donielienė

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P. O. Box 550 Bankstown N. S. W. 2200
Redaktorius Bronius Žalys. % * ® Redakcijos ir administracijos telefonas (02) 9790 2319

Fax (02) 97903233
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negražinami ir nesaugomi., ,^Į 

Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
Prenumerata metams $ 50 U žsienyje paprastu paštu $65 N. Zelandijoje oro pašt;u $ .80

U žsienyje oro paštu $ 110
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