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Seime paminėtas Didžiosios 

tremties 50 -metis
Represijų padarytų žaizdų gydymas 

turi būti visos mūsų tautos, visos mūsų 
valstybės rūpestis, pažymėjo Lietuvos 
Prezidentas Valdas Adamkus, kal
bėdamas Seime iškilmingame posėdyje, 
skirtame Didžiosios tremties 50 - me
čiui ir Lietuvos partizanųpasipriešinimo 
kovoms paminėti.

Šalies vadovas paragino skirti kuo 
didesnį dėmesį genocido įvertinimui. 
Jo nuomone, privalome prasmingai 
išnaudoti unikalią galimybę kalbėti 
apie genocidą lūpomis tų, kurie tiesio
giai su juo susidūrė.

Seimo pirmininkas Vytautas Lands
bergis savo kalboje akcentavo, kad 
masiniai trėmimai buvo besitęsiantis, 
nuo 1941 metų birželio pasikartojantis 
karo nusikaltimas. „Mes dar stokojame 
tokio aiškaus teisinio vertinimo. Jis tu
rėtų būti daromas tarptautinės teisės 
požiūriu“, - sakė V. Landsbergis. Jis 
Seime įregistravo nutarimo projektą, 
kuriame siūlo masinius trėmimus iš 
Lietuvos į SSRS paskelbti karo nu
sikaltimais. Masinės represijos, kurias 
Lietuvos gyventojų atžvilgiu vykdė 
SSRS vyriausybė, yra ypač sunkus ka
ro nusikaltimas su kryptingai užsibrėž
to genocido požymiais - „tokiems 
nusikaltimams senaties nėra“, skelbia 
nutarimo projektas.

V. Landsbergis tikisi, kad Seimas 
priims tokį nutarimą.

Apdovanoti pokario 
partizanai

Prezidentas Valdas Adamkus penk
tadienį, Didžiosios tremties 50 - mečio 
minėjimo dieną, Vyčio kryžiaus ordi
nais apdovanojo grupę rezistencijos 
dalyvių ir asmenis, kurie 1949 - 1950 
metais Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio 
tarybos prezidiumo sprendimais buvo 
apdovanoti Laisvės kovos kryžiais.

Apdovanojimo ceremonijoje Pre
zidentas sakė, kad 1944 metais pra
sidėjusi partizaninė kova dėl Lietuvos 
nepriklausomybės „pagal savo mastą ir 
trukmę neprilygstanti jokiai kitai ko
vai istorijoje“. „Niekieno neremiami 
Lietuvos rezistentai stojo į žūtbūtinę 
kovą už savo Tėvynės laisvę. Tai liudija 
apie lietuvių tautos pasiryžimą“, - kal
bėjo V. Adamkus, dėkodamas visiems 
partizanams, dar gyviems ir jau įni
rusiems, už pasiryžimą ir pasiaukoji
mą.

Kritikuojamas ministras 
pasitraukia

Atsistatydino dažnai kritikuojamas ir 
pastaruoju metu su premjeru ne
sutariantis vidaus reikalų ministras 
Vidmantas Žiemelis.

Ketvirtadienį po pietų 47 metų 
ministras V. Žiemelis įteikė Preziden

tui Valdui Adamkui atsistatydinimo 
pareiškimą. Tą pačią dieną Ministras 
pirmininkas Gediminas Vagnorius 
pateikė Prezidentui siūlymą atleisti V. 
Žiemelį iš vidaus reikalų ministro pa
reigų „už blogai organizuotą kovą su

Vidmantas Žiemelis
nusikalstamumu ir blogą kadrų pa
rinkimo politiką“.

Pavakare Prezidentas savo dekretu 
atleido ministrą iš šio posto. Kol bus 
paskirtas naujas vidaus reikalų minis
tras, šias pareigas įpareigotas eiti 
teisingumo ministras. Vytautas Pa
kalniškis.

V. Žiemelis neneigė, kad jis atsi
statydina dėl asmeninių nesutarimų su 
Ministru pirmininku Gediminu Vag
noriumi. „Niekam nėra paslaptis, kad 
buvo tąm tikri nęsutarįmai su premjeru, 
tarp jų - dėl nusikalstamumo išaiški
nimo būdų ir kelių“, - po susitikimo su 
Prezidentu žurnalistams sakė minis
tras, nekonkretizavęs šio teiginio. Jis 
tvirtino esąs pavargęs nuo 1996 - ųjų 
pabaigos eidamas Vidaus reikalų 
ministerijos vadovo pareigas.

S. Šedbaras paskirtas 
naujuoju vidaus reikalų 

ministru
Naujuoju vidaus reikalų ministru 

paskirtas Stasys Šedbaras, iki šiol dir

Daug Lietuvos piliečių į mokesčių inspekcijas turi pristatyti deklaracijas apie 
sukauptą turtą ir gautas pajamas. "Susidarė tokios eilės, kurių net deficitų 
laikais neteko regėti. Nėra laukiančiojo, kurio kaktos nebūtų nusėję prakaito 
lašeliai. Moterys vėdinasi nosinaitėmis, pasais, rankinėmis, švarkais" - sako 
vienas Vilniaus mokesčių inspekcijos pareigūnas.

bęs Valstybės konsultantu teisės 
klausimais. Tokį dekretą, atsižvelgda
mas į Ministro pirmininko Gedimino 
Vagnoriaus teikimą, penktadienį pasira
šė Prezidentas Valdas Adamkus.

„Esu seniai pažįstamas su S. Šedba- 
ru“, - sakė žurnalistams V. Adamkus. S. 
Šedbaras šiame poste pakeis ketvir
tadienį atleistą Vidmantą Žiemelį.

„Tai dalykiškas, principingas ir 
kvalifikuotas specialistas, kuris žino, 
kaip problemas spręsti, jaučia ką reikia 
daryti. Tikiu, kad S. Šedbarui, padedant 
Vyriausybei, Prezidentūrai ir Seimui, 
pavyks iki galo reformuoti ministeriją, 
atskiriant policijos funkcijas nuo civi
linių ministerijos funkcijų“, - sakė 
žurnalistams G. Vagnorius. 40 - metis S. 
Šedbaras turi teisininko išsilavinimą, 
1993 - 1996 metais buvo Konstitucinio 
teismo teisėjas, po to paskirtas Vy
riausybėje dirbančiu Valstybės kon
sultantu teisės klausimais.
D. Kuolys - Prezidento patarėjas

36 metų literatūrologas Darius Kuo
lys tapo Prezidento Valdo Adamkaus 
patarėju socialinės politikos klausi
mais. Jis šias pareigas užims nuo 
ketvirtadienio. Tokį potvarkį Preziden
tas pasirašė trečiadienį, po susitikimo 
su D. Kuoliu.

D. Kuolys Prezidentūroje bus aiš.T7' 
kingas už kultūros, švietimo, mokslo ir 
dalį socialinių klausimų.

Prezidento patarėjai skiriami ir 
atleidžiami valstybės vadovo pasi
rašomais potvarkiais.

Šiuo metu Prezidentas turi tris pata
rėjus - Raimundą Mieželį, kuruojantį 
visų patarėjų darbą, Albiną Janušką, 
atsakingą už nacionalinį saugumą ir 
užsienio politiką bei Eleną Leontjevą, 
kuri visuomeniniais pagrindais dirba 
patarėja ekonomikos klausimais. Be to, 
patarėjų statusą faktiškai turi Pre
zidentūros sekretorius Vidmantas 
Staniulis bei atstovė spaudai Violeta 
Gaižauskaitė.

D. Kuolys buvo kultūros ir švietimo 
ministras Kazimieros Prunskienės ir 

Gedimino Vagnoriaus vadovaujamose 
Vyriausybėse. Šiuo metu jis dirba 
Lietuvių literatūros ir tautosakos in
stituto direktoriaus pavaduotoju.

Stebėtojas Lietuvoje nerado 
politinių kalinių

Europos Tarybos Parlamentinės 
Asamblėjos Teisės reikalų ir žmogaus 
teisių komiteto paskirtas pranešėjas 
Andreas Grosas (Andreas Gross), 
apsilankęs Lietuvos kalėjimuose, ne
rado įrodymų, kad čia būtų dis
kriminuojamos tautinės mažumos. 
Pareiškimus apie rusų diskriminavimą 
kalėjimuose buvo padarę Rusijos at
stovai Europos Taryboje.

„Nematau įrodymų, kad tautinės 
mažumos kalėjimuose ar kodeksuose 
būtų traktuojamos kitaip nei kiti Lie
tuvos piliečiai“, - teigė jis trečiadienį 
Seime surengtoje spaudos konferen
cijoje.

Europos Tarybos Parlamentinės 
Asamblėjos atstovas Alytaus pataisos 
darbų kolonijoje susitiko su bausmę ten 
atliekančiu buvusiu „Jedinstvo“ lyde
riu Valerijumi Ivanovu, o Vilniaus

Valerijus Ivanovas
Lukiškių kalėjime - su buvusiais 
komunistų partijos lyderiais Mykolu 
Burokevičiumi ir Juozu Jermalavi- 
čiumi. Po šių susitikimų pranešėjas 
susidarė įspūdį, jog Rusijos politikų 
pareiškimai apie politinius kalinius 
Lietuvoje neturi pagrindo.

V. Adamkus pakvietė 
Popiežių apsilankyti 

Lietuvoje
Lietuvos prezidentas Valdas Adam

kus pirmadienį Vatikane susitikęs su 
Popiežiumi Jonu Paulium II, pakvietė 
jį trumpam užsukti į Lietuvą kitų metų 
birželį, kai Šventasis Tėvas lankysis 
Lenkijoje. „Galėtumėte kelioms valan
doms atvykti ir į Lietuvą, kai būsite 
kaimyninėje Lenkijoje, aplankyti Auš
ros vartus“, - pakvietė Prezidentas 
Popiežių, o Šventasis Tėvas tuoj pat 
pridūrė: „Ir Kryžių kalną“.

Po susitikimo V. Adamkus žur
nalistams sakė supratęs, kad šis kvieti
mas neatmestas ir, jei leis darbotvarkė 
ir sveikata, Popiežius galėtų atvykti į 
Lietuvą.

Apie 20 minučių trukusio susitikimo 
metu, kuris vyko Popiežiaus asmeninė
je bibliotekoje, Prezidentas prisiminė
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Trumpai iš visur
Ekonominės krizės, riaušių ir savo 

partijos pareikšto nepasitikėjimo pa
veiktas, gegužės 21 dieną atsistatydino 
Indonezijos prezidentas Soehartu, šiose 
pareigose išbuvęs 32 metus. Opozici
nės partijos ir parlamento rūmus užėmę 
studentai atmetė jo kompromisinius 
pasiūlymus, laikinai jam pačiam pa
siliekant valdžioje, pravesti šalyje 
reformas.

Soeharto atsistatydino, kai to ul
timatyviai pareikalavo, remiamas Gol
kar partijos lyderių bei karinės va
dovybės, parlamento pirmininkas 
Harmek.

Tą pačią dieną buvo prisaikdintas 
naujasis Indonezijos prezidentas 61 
metų amžiaus aeronautikos inžinierius 
dr. Baharuddin Jusuf Habibie.

Į dr. Habibie naujai sudaryto minis
trų kabineto sudėtį atsisakė įeiti 
opozicinės partijos atstovai, taigi ryš
kių Soeharto šalininkų vietoje į kabi
netą įėjo technokratai. Apie trečdalis 
buvusių ministrų išlaikė savo portfe
lius, jų tarpe užsienio reikalų ministras 
Alatas ir krašto apsaugos ministras gen. 
Wiranto. Gen. Wiranto yra kartu ir 
Indonezijos kariuomenės vadas.

Gegužės 23 dieną kariuomenė iš
stūmė iš parlamento rūmų apie 2000 
studentų.

Nesunkiai įveikęs B. Jelcino re
miamą kandidatą Valerijų Zubovą 
Krasnojarsko srities gubernatoriaus 
rinkimuose, Aleksandras Lebed įrodė, 
kad jis bus rimtas kandidatas perkusijos 
prezidento rinkimus 2000 metais.

Bytow miestelio, Lenkijoje, policija 
ieško vagių, pavogusių 15 tonų plieni
nį tiltą. Manoma, kad vagys jį panau - 
dojo kaip metalo laužą.

Atkelta iš 1 psl.
ganytojišką Šventojo Tėvo kelionę į 
Lietuvą 1993 - jųjų metų rugsėjo 
pradžioje. V. Adamkus sakė Šventajam 
Tėvui, kad šis vizitas iki šiol Lietuvoje 
prisimenamas kaip dvasinio atgimimo 
simbolis. _

Žinios trumpai
■ Briuselyje parafuotas Lietuvos ir 

Beniliukso šalių readmisijos sutarties 
tekstas. Bendra sutartis su Belgija, 
Nyderlandais ir Liuksemburgu turėtų 
būti pasirašyta artimiausiu metu, tačiau 
tikslesni terminai dar nežinomi. Ši 
sutartis svarbi Lietuvai siekiant bevi
zio režimo ne lik su Beniliukso šalimis, 
bet ir kitomis Šengeno susitarimo 
valstybėmis.

■ Lietuvos Prezidento Valdo Adam
kaus žmona Alma Adamkienė ket
virtadienio rytą išvyko į Jungtines 
Amerikos Valstijas slaugyti savo sun
kiai sergančios 92 metų motinos. 
Prezidento žmona JAV lankysis beveik 
mėnesį.

■ Per artimiausias kelias dienas į 
Lietuvą bus atgabenta šimtas kovinių 
transportinių automobilių, kuriuos 
padovanojo Šveicarijos gynybos mi-
nisterija. Lietuvos kariuomenė pasipil
dys 70 Vokietijoje pagamintų au
tomobilių „Unimog“ ir 30 austriškų
„Pinzgauer“. Spaudai paruošė Jurgis Rūbas landė, Virginija dalyvauja įvairiose ope- Aurelija Mituzienė, JAV / „M.P.“ inf.
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Nežiūrint smarkios propagandos prieš 
Belfasto susitarimą, kurią pravedė kai 
kurie ekstremistinių pažiūrų protestan
tų ir katalikų veikėjai, gegužės 23 die
nos referendume 71,12% Šiaurės Ai
rijos balsuotojų pasisakė už šį susita
rimą, kuris turėtų užbaigti kruvinus 
susidūrimus Ulsteryje. Per tą pačią die
ną pravestą gyventojų apklausą Airijos 
respublikoje 95% gyventojų priėmė 
Belfasto susitarimo įgyvendinimui 
reikalingus konstitucijos pakeitimus.

Etiopija ir Eritrėja, iki šiol vedusios 
viena prieš kitą propagandos karą, da
bar pradėjo koncentruoti karines pa
jėgas viena kitos pasienyje. JAV bando 
paveikti abiejų valstybių vadovus, kad 
ginčas dėl teritorijos ruožo būtų 
sprendžiamas derybų keliu ir ne- 
sigriebiant jėgos.

tgpųUAįij'
Rusijos vyriausybei pažadėjus iš

mokėti 6 mėnesius nemokėtus atly
ginimus už darbą, gegužės 24 d. baigėsi 
porą savaičių užsitęsęs anglies kasyk
lų darbininkų streikas Sibire. Streiko 
metu darbininkai buvo užblokavę 
Trans - Sibiro geležinkelio liniją, tuo 
užlaikydami virš 600 traukinių.

Izraelio ministras pirmininkas Ben
jamin Netanyahu užpykdė darbiečių 
opoziciją bei palestiniečius savo 
pareiškimu Izraelio ambasadorių ir 
diplomatų suvažiavime, kad Izraelio ir 
nalestinięčių taikos procesas jau 
nebeveikia nuo 1996 metų.

Apsilankęs JAV, B. Netanyahu 
akcentavo, kad Izraelis visiems lai
kams pasilaikys Jeruzalę, o iš dar Izra
elio laikomų palestiniečių žemių 
neperleis jiems daugiau kaip 9% (JAV 
ir palestiniečiai reikalauja 13%).

Spaudai paruošė V. Patašius

■ Lietuvos Prezidentas Valdas 
Adamkus šį savaitgalį Lenkijos Žešuvo 
mieste susitiks su Lenkijos ir Ukrainos 
vadovais Aleksandru Kvašnevskiu 
(Aleksander Kwasniewski) ir Leonidu 
Kučma. Tai bus pirmasis trišalis 
Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos vadovų 
susitikimas.

■ Seimo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis su žmona Gražina antra
dienį išvyko į Didžiąją Britaniją. 
Viešnagės metu, trečiadienį, Seimo 
pirmininkas Londono menų salone 
pristatys EMI Classics išleistą savo
kompaktinį diską. Jame skamba 24 M. 
K. Čiurlionio aranžuotos lietuvių liau
dies dainos bei kiti šio kompozitoriaus 
sukurti kūriniai. Tą pačią dieną V. 
Landsbergis numato susitikti ir su
Didžiosios Britanijos parlamento 
Bendruomeninių rūmų spykere Beti 
Bufroid (Betty Boothroyd). Londono 
lietuvių namuose Seimo pirmininkas 
bendraus su Didžiosios Britanijos 
lietuviais.

■ Šiemet iš valstybės biudžeto 
grįžtančių į Lietuvą politinių kalinių ir 
tremtinių šeimų butams įsigyti skirta
14,33 milijono litų. Už šią sumą 
planuojama nupirkti ar pastatyti apie 11 
tūkstančių kvadratinių metrų bendrojo 
gyvenamojo ploto arba 262 butus.

Ar Lietuvai bijoti Europos?
Dalius Stancikas, Vilnius

Seimo narys Rimantas Smetona su 
savo euroskepticizmo idėjomis ir nau
jai kuriamu judėjimu nėra jau toks nai
vus utopistas - jis jaučia po kojom 
išpurentą dirvą ir tik laukia savo valan
dos. Paskelbus referendumą dėl stoji
mo į Europos Sąjungą, net patys galim 
nustebti, kaip sužaliuos lietuviškas 
nepasitikėjimas „visokiom sąjungom“, 
- tuomet po tas lankas smagiai savo 
politinius arkliukus paganys ne vienas 
R. Smetona. Tokio referendumo pra
laimėjimas greičiausiai ne tik sukeltų 
valdžios krizę, bet ir gerokai pamaitotų 
per gležną partijų sistemą.

Priešiškumo Europos Sąjungai la
biausiai galima tikėtis iš žemdirbių, 

•besibaiminančių dėl savo ateities, - 
Lietuvos kaime gyventojų skaičiuojant 

' procentais bent kelis kartus daugiau nei 
Vakari] Europos valstybėse, o žemės 
ūkio produkcijos perteklius iš ten jau 
dabar nesulaikomai veržiasi prie 
lietuviško stalo.

Esmė ne tik čia: nepasitikėjimas 
Europos Sąjunga iškerojęs ir tarp 
visuomenės elito - inteligentų, kurių 
nuomonė apsisprendimo atveju ne
mažai daliai piliečių gali būti lemia
ma. O tų žmonių niekaip negali apkal
tinti tamsumu, neišsilavinimu ar prie
šiškumu valstybei - ne vienas net bal
savo už konservatorius ir jų programą, 
tačiau privačiuose pokalbiuose gana 
priešiškai pasisako prieš skubotą ar 
apskritai stojimą į Europos Sąjungą.

Motyvų daug ir įvairių: „Lietuva 
fiziškai silpna, ir galinga Vakarų 
ekonomika mus visiškai pavergs“; 
„vokiečiai ir anglai primes mums savo 
gyvenimo būdą, liksim jiems tik pigia 
darbo jėga“; „Vakarų Europa, be
sirūpindama savo ekologija, Lietuvą .belieka dvi išeitys: arba belstis į dar' 
pavers nuodingų ir antrinių žaliavų neužvertas vakarietiškas duris, 
perdirbimo punktu“, ir t.t. Pagaliau likti už Europos Sąjungos sienų ir 
inteligentai aštriai kelia ir lietuviškos liau skęsti slaviškosios

• tapatybės išsaugojimo klausimą: „Eu- klampynėje.

„Čigonų baronas“ Čikagoje

Solistų tarpe - buvusi melboumiškė Virginija Bruožytė

Rekordinį žiūrovų skaičių sutraukė 
šių metų Čikagos lietuvių operos prem
jera - Johann Strauss‘o komiška opera 
„Čigonų baronas“.

Kai prieš 42 metus kūrėsi Lietuvių
opera, jai buvo linkėta gyvuoti bent pen
kerius metus. Tačiau ateitis buvo tvirtes
nė Tarp „Čigonų baronas“ solistų regė
jome nemažai lietuvių išeivijos 
dainininkų. Aldona Stempužienė iš 
Clevelando atliko čigonės Čipros 
vaidmenį. Dainavusi daugelyje JAV 
miestų bei Europoje ir išleidusi
plokšteles, ji dažnai talkina Čikagos 
lietuvių operai.

Šiame spektaklyje debiutavo Aust
ralijoje gimusi Virginija Bruožytė - Mu- 
liolienė. Baigusi muzikos studijas Cleve- 

ropos Sąjunga siūlo mums tam tikrą 
materialinę gerovę, bet ar duoda ko
kias nors suverenumo, nepriklausymi 
nuo svetimos ideologijos garantijas?“ 
Be abejo, šį klausimą dažniausiai ke
lia vyresnio amžiaus žmonės, todėl tarp-1 
nerimo dėl svetimos kultūros įsigalė-' 
jimo nesunku įžvelgti ir priešiškumu I 
apskritai visam naujam, nepažįstamam 1 
ir todėl svetimam civilizacijos šuoliui ' 
(kompiuteriai, kompaktiniai diskai,! 
mobilieji telefonai ir 1.1.) nuo kurio 
Lietuvą anksčiau skyrė geležinė 
uždanga. Bet problema vis tiek išlie-; 
ka: nuo žemesnės kultūros (kad ir 50: 
metų trukusios) poveikio apsisaugoti' 
lengviau nei nuo aukštesnės. Juoba, kai, 
tautinis savisaugos instinktas so-: 
vietmečiu išties gerokai atbukintas.

Vis dėlto, kad ir pritardami išsakomų 
motyvų rimtumui, jog kuriama Europos/ 
Sąjunga gali pavirsti Babelio bokštui 
kad ir suprasdami visas baimes beit 
susirūpinimą tautos ateitimi, negalime- 
nepaklausti: ar turime kitokį pa
sirinkimą? Nuo kitų metų įvedama 
bendra valiuta euras, reikia manyti,, 
greit įsigalės visoje Europoje ir pa
laipsniui nustums į antrą planą dolerį. 
Būdami didžiosios politikos užkampy 
ir dar muistydamiesi prieš Europos glė
bį, vėl ilgam laikui liktume Rusijo, 
ekonominių ir kartu politinių interest. , 
zonoje. Juk didžiosios Europos valsty-i 
bės vienijasi tik tam, kad sugebėtų) 
pilnavertiškai konkuruoti su JAV,) 
Japonija, Kinija ir, tokiu būdu gin-I 
damosios nuo šių gigantų ekonominės 
invazijos, apsaugotų savo europietiškų 
kultūrą ir atgautų istorinio vyksmo 
formuotojo vaidmenį. .

Norim ar nenorim, - Europos Sąjun
gos sukūrimas yra įvykęs faktas, ir čia 
Lietuva nieko nebegali pakeisti. Jai 

rose bei koncertuose, dainuoja kameri
niame chore, atlieka pagrindines soprano 
partijas Clevelando Old Stone bažny
čioje. „Čigonų barone“ ji buvo Arseną.

Į Čikagos lietuvių operą įsijungia ir
dainininkai iš Lietuvos. Bene pirmoji le
dus pralaužė Irena Milkevičiūtė, daina-' 
vusi operoje „Norma“. Šiemet dainavo; 
Virgilijus Noreika (Barinkajus), Ramutė 
Tumuliauskaitė (Soft), Arūnas Malikė- 
nas (Županas), Vytautas Juozapaitis (Ho- 
monajus) ir Vaidas Vyšniauskas (Otoka- 
ras). Jau šeštą kartą čikagiečiams talki- 
ninkavo režisierius Eligijus Domarkas.

Operai dirigavo Lietuvių operos vy-
riausiasis dirigentas ir meno vadovas 
Alvydas Vasaitis. Artimiausiuose pla-. 
nuošė - Verdi opera ,Aida“.
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a) skautų rajoninė stovykla -ukrainiečių 
stovyklavietėje "Sokil".

XX Australijos Lietuvių Dienų 
programa

1998 gruodžio 26 d. - svečių sutikimas , regis
tracija.

1998 gruodžio 27 d.

a) iškilmingos pamaldos šv. Petro ir Povilo 
bažnyčioje - Mercer Street, Geelong;

b) ALD ir Sporto švenčių atidarymas - krep
šinio stadione "Arena", Victoria Street, North 
Geelong;

c) chorų repeticija - Lietuvių namai, Pettitt 
Park, Bell Post Hill;

d) susipažinimo vakaras - motelyje "The Spi- 
nix", 2 Thompson Road, North Geelong;

e) tautinių šokių grupių vadovų posėdis-Mrs. 
K. Saldukas namuose, 19 Shannon Avenue, 
North Geelong.

I 1998 gruodžio 28 d. a) sportas - Leisure Time Centre, Anikie Road, 
Corio;

b) meno paroda - Gordon Institute, Geelong;
c) dainų šventė - "Great Hall", Deakin Univer

sity, Geelong.
1998 gruodžio 29 d. a) ALB Krašto Tarybos suvažiavimas - Lietu

vių namai, Pettit Park, Bell Post Hill;
b) sportas - Leisure Time Center, Anikie Road, 

Corio;
c) tautiniai šokiai - Leisure Time Center, Ani

kie Road, Corio.
į) 1998 gruodžio 30 d. a) ALB Krašto Tarybos suvažiavimas - Lietu

vių namai, Pettit Park, Bell Post Hill;
b) sportas - Leisure Time, Center, Anikie Road, 

Corio;
c) muzikos ir literatūros popietė - Lietuvių 

namai, Pettit Park, Bell Post Hill;
d) Adelaidės lietuvių teatro vaidinimas "Sek

minių vainikas" (vieta dar nenustatyta).

1998 gruodžio 31 d. a) sporto šventės uždarymas - Leisure Time 
Center, Anikie Road, Corio;

b) Naujų metų balius - West Town Hall, West 
Geelong.

1999 sausio 1 d. a) atsisveikinimo gegužinė - Lietuvių namai, 
Pettit Park, Bell Post Hill.

P. S. Renginių pradžia bus pranešta vėliau. Ši programa, reikalui esant, ga
li būti keičiama.

XX - jų AL Dienų Ruošos komitetas

ALD Ruošos komitetas Geelonge
praneša, kad tautiečiams, norintiems apsigyventi Geelonge per ruo

šiamas Lietuvių dienas, yra apžiūrėtos sekančios vietos:
1. Geelong Conference Centre -
adresas: Adams Court, Eastern Park, East Geelong 3219. Tel., (03) 5226 

2121, faksas (03) 5226 2155.
Kambariai dviems asmenims (twin share) kartu su pusryčiais ir pata

lyne (linen). Kaina 42 dol. Susisiekimas autobusu ir taksi.
2. Marcus Oldham College -
adresas: 145Pigdon s Rd., Waum Ponds, Vic. 3221. Tel. (03)52433533.
Kambariai po vieną asmenį ir kainuoja sekančiai: tik kambarys (Room 

only) 18 dol. Šiuos kambarius už aukščiau minėtas kainas bus galima gau
ti, jeigu susidarys ne mažiau kaip 70 asmenų.

Koledžas randasi maždaug 20 minučių nuo miesto centro, visiškai prie 
Deakin universiteto. Susisiekimas autobusu.

3. Deakin University -
Tel. (03) 5227 2646.
Kambariai vienam asmeniui. Kaina: kambario su patalyne (with linen) 

35 dol. arba kambarys su patalyne (with linen) ir pusryčiais 44.10 dol.
Dėl aukščiau minėtų kambarių skambinti tiesiog nurodytu telefonu ir 

susitarti.
Esant kokiems nors neaiškumams, ar norint daugiau informacijos, ga

lima skambinti ar rašyti: G. Kulakauskui, 4b Admiral Cr., Highton, Victo
ria. Tel. (03) 522 32159, mob. tel. 018 179 150.

ALD Ruošos komitetas
Geeiongas

ALB Krašto Valdyba praneša
Organizacijos, kurios Australijos Lietuvių Dienų me

tu norėtų šaukti susirinkimą ar pasitarimą, prašomos 
nedelsiant susisiekti su ALD Ruošos Komiteto sekreto
rium: V. Bindokas, 36 Walsgott St., North Geelong, Vic. 
3215, tel. (03)5278 1504.

♦ ♦♦
Pasaulio Lietuvių Bendruomenė ir Lietuvos Mokslininkų Sąjunga ren

ka informaciją atviro naudojimo bazei apie išeivijos lietuvių kilmės 
mokslininkus. Kartu su panašiais duomenimis apie Lietuvos mokslinin
kus jie bus paskelbti Interneto tinkle. Tai skatins efektyvesnį tarpusavio 
susižinojimą. Prašome mokslo darbuotojus atsiliepti ir užpildyti Infocen- 
trui Vilniuje skirtą anketą, kuri čia gaunama šiuo adresu: Dr. V. Doniela, 
P.O, Box 189, Bankstown, NSW 1885, tel, (02) 9796 3314.

♦ ♦ ♦
Su dėkingumu pranešame, kad dr. Antanas Stepanas (Canberra) Mel

burne ir Sydnėjuje paliko po komplektą silpnaregiams bei akliems skir
tų magnetofono (tape recorder) juostų, kuriose yra įkalbėti lietuviški 
skaitiniai, knygos ir pan.

Platesnė informacija bus paskelbta po to, kai bus sutvarkyta naudoji
mosi aparatūra. Iki tol skubiais atvejais galima kreiptis į dr. Kazį Zdanių 
(Melburne) arba Sydnėjaus Moterų Socialinės Globos Draugiją. Šia 
proga pranešame, kad tokių juostų įrašymu darbingai užsiima Lietuvos 
aklųjų draugija. Vienaip ar kitaip, su šia draugija bus susirišta plačiau.

Australijos Lietuvių Fondo žinios
AL fondo veikloje, kaip ir kitų 

organizacijų, atsitinka vis kas nors 
naujo. Štai mūsų ALF garbės narė p. O. 
Baužienė pasiūlė fondui perleisti li
kusias kopijas savo šeimos lėšomis 
išleistos jos gyvenimo atsiminimų 
knygos, visas pajamas už parduotas 
knygas atiduodama fondui. Knygos 
pardavimo kainą ji palieka nustatyti 
fondo valdybai. Verta paminėti, kad p. 
O. Baužienė yra 94 metų amžiaus, bet 
vis dar aktyviai reiškiasi lietuviškame 
gyvenime. Ji yra apdovanota Anglijos 

' karalienės Elizabeth II Britų imperil 
jos (BEM) medaliu už nuopelnus 
Australijos lietuvių bendruomenei. Jos 
ir jos a.a. vyro Antano Baužės įnašas į 
mūsų bendruomeninį gyvenimą yra tik
rai vertas dėmesio ir jų pasišventimas 
lietuviškiems reikalams gali būti 
pavyzdžiu mums visiems. Fondo val
dyba nutarė knygą pardavinėti po 10 
dolerių, tokiu būdu tikėdamasi pasiek
ti kiek įmanoma daugiau skaitytojų. 

■ Australijos lietuvių fondo vardu dėko
ju p. O. Baužienei už šį sumanymą. O 
lietuvių bibliotekų vedėjus Adelaidė
je, Melburne ir Sydnėjuje prašau į tai 
atkreipti dėmesį ir priklausančius pini
gus už parduotas knygas persiųsti fon
dui.

Šių metų pradžioje atsitiko nenuma
tytų įvykių pačioje fondo valdyboje. 
Pirmiausiai, kaip jau daug kam yra 
žinoma, fondo vicepirmininkas p.

Gabrielius Žemkalnis kuriam laikui 
išvyko dirbti PLB atstovybėje Vilniuje 
ir paliko laikiną spragą, fondo valdy
boje. Tačiau skaudžiausias įvykis tai 
mūsų sekretoriaus a.a. dr. Arūno 
Staugaičio mirtis. Dr. A. Staugaitis 
praeityje yra buvęs fondo pirmininku, 
o paskutinių metų eilę jis kruopščiai 
sekretoriavo. Iškeliavo A. Staugaitis 
amžinybėn sulaukęs šių metų kovo 24 
dieną vos 63 metų amžiaus. Taigi ku
riam laikui iš penkių likome tik trys 
aktyvūs fondo valdybos nariai. Su 
malonumu pranešu fondo narių bei 
visuomenės žiniai, kad į valdybą jau 
yra kooptuotas p. Audrius Balbata. 
Audrius iš profesijos yra buhalteris, 
dirba Australian Taxation departa
mente vidaus tikrintojų skyriaus ve
dėju Viktorijos valstijai ir Tasmanijai.

Ta pačia proga taip pat noriu vėl 
priminti, kad aukos Australijos lietu
vių fondui yra atleidžiamos nuo pa
jamų mokesčio (Tax deductible). Fon
do valdybos nariai ar jų įgaliotiniai 
tam tikslui išduoda atitinkamus pa
kvitavimus. Malonu pastebėti, kad 
ypatingai Melburno ir Geelongo ben
druomenėse yra įprasta mirusių atmi
nimą vietoje gėlių pagerbti aukomis 
fondui. Gėlės yra gražu, bet jos greitai 
nuvysta ir dingsta, o auka fondui 
įamžinama atmintis, lietuviškosios 
veiklos ateitis.

ALF pirmininkas A, P. Šimkus

Motinos diena
Prisimindami mūsų motinų švel

numą, rūpestį ir meilę, vėl susirinkome 
ponų Šikšnių namuose padėkoti dar 
gyvenančioms motinėlėms ir prisimin
ti tas, kurių mūsų tarpe jau nebėra.

Susirinkome seni ir jauni'. Senutės 
motinėlės ir jaunos su mažyčiais 
vaikučiais. Ramūnas Tarvydas, ati
darydamas šventę, pasveikino motinas 
keletu švelnių žodžių ir padeklamavo 
Bernardo Brazdžionio eilėraštį “Moti
na, man saulė tavo veidą mena“. Jam 
baigus, žodį perėmė viena iš jaunųjų 
mamų - Loreta Eskirtienė. Loreta 
paskaitė gražią paskaitą, o jai baigus, 
trys vaikučiai - dukrelė Inga, sūnelis 
Rolandas ir svečių iš Lietuvos ponų 
Požėrų dukrelė Greta - deklamavo

eilėraščius, dainavo daineles ir šoko 
šokius. Palinksminę mus visus, su
sirinkusias motinėles apdalijo rau
donomis rožėmis iš Loretos darželio. 
Juozas Paškevičius perskaitė poeto 
Broniaus Žalio eilėraštį „Motinos die
ną minint“.

Vakarienės metu buvo pravesta 
rinkliava mūsų sportininkų kelionei į 
Sporto šventę Lietuvoje pagelbėti. 
Surinkta 130 dolerių.

Juozas Paškevičius prisegė Mindau
gui Kožikui „Life Member“ ženkliuką, 
dovanotą sporto klubo už Mindaugo 
nepailstantį darbą ir pasišventimą spor
tui, ypatingai krepšiniui.

S. Augustavičius 
Įsų Pastogė" Nr.21 1998.6.1 psl.3
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nl<sina popietė 80 - mečio jubiliejus

Sydnėjaus lietuvių moterų socialinės 
globos draugija skelbė „Mūsų Pa- 
togėje“, kad ruošia ir kviečia visus į 
linksmą popietę gegžės 24 dieną Lietu

Vytelis (Antanas Šarkauskas) su gorila - Julija (Andrius Lašaitis).

vių namuose. Ir iš tikrųjų buvo linksma 
popietė! Svečių prisirinko pilna salė, o 
geros ir linksmos nuotaikos kaltininkas 
buvo vieno veiksmo Richard Brad- 
shaw'o komedija „Bananai“, kurią 
išvertė ir režisavo p. P. Storulis, mums 
taip gerai pažįstamas iš jo daugelio me
tų darbo su „Atžalos“ teatru. Ir tą 
sekmadienį su vienaveiksme komedija 
„Bananai“ jis parodė savo aukšto lygio, 
tvirtą režisieriaus ranką.

Mama (Onutė Maksvytienė) neper
ima ir nepriima, kad jos numylėtas sū
nelis Vytelis nori vesti gorilą...?! Tėvas 
(Jonas Šarkauskas) flegmatiškai priima 
sūnaus vedybų idėją kaip juoką ir net 
bendradarbiauja, užsidėdamas su žino

Komedijos "Bananai" aktoriai ir režisierius buvo apdovanoti gėlėmis. Nuo
traukoje iš kairės: Andrius Lašaitis, Jonas Šarkauskas, Onutė Maksvytienė, 
Antanas Šarkauskas, Stasys Storulis ir Tamara Vingilienė.

na gorilų kaukes. Bet, kai jis apsižiūri, 
jog juokas tampa jau nebe juoku, griež
tai uždraudžia sūnui vesti gorilą, o jei 
vis tiek ves, tai uždraudžia pasirodyti jo 
namuose! Tėvo žodžiai ir laikysena jau 
daug kartų girdėta, ar ne?

Modemiškų idėjų užvaldytas sūne
lis (Antanas Šarkauskas) labai pa

sipiktinęs, kad tėvai jo nesupranta ir 
tėvas toks netolerantiškas... Ir tik tėvas 
sugriauna visas sūnelio idėjas ir teori
jas, kai jis jo paklausia: „O, ar tu ves

tum uodą?“ O gorila - Julija? Vieni 
žmonės manė, kad tai Andrius Lašai
tis, kiti tikino, kad tai Aistis. Tačiau, 
kadangi gorila - Julytė nekalbėjo, tai 
taip publika ir nežinojo, kas vaidino tą 
Vytelio sužadėtinę?

Publika vaidinimą priėmė ir salėje 
buvo galima girdėti daug skanaus juo
ko. Ponia Lašaitienė, dėkodama ak
toriams ir režisieriui, apdovanojo juos 
gražiomis gėlių puokštėmis. Bananų 
lapais buvo papuošti stalai ir lėkštelė
se džiovinti bananai - saldainiai pabrė
žė spektaklio temą. Svečiai buvo, kaip 
visada, pavaišinti ponių skaniais ba
nanų pyragaičiais ir kava. Visų nuo
taika labai linksma, salėje girdėjosi 

baisų ūžesys ir p. J. Lašaitienei teko net 
po kelis kartus šaukti laimingus turtin
gos loterijos bilietų numerius!

Namo visi skirstėsi puikiausioje 
nuotaikoje, ir telieka tik padėkoti Mo
terų draugijai už tokią linksmą popietę.

<5?. Vingienė

Gegužės 23 dieną vaikų, anūkų, drau
gų ir kaimynų tarpe 80 metų jubilie
jų atšventė Stasys Šatkauskas.

Šią šventę tėveliui suruošė visi vai
kai, o didžiausia organizatore buvo 
dukrelė Elė. Kiti vaikai su anūkėmis ir 
žentu atvyko net iš Karalienės žemės.

Kalbų šioje šventėje daug nebuvo, 
tik sūnus Romas pasveikino tėvelį visų 
vaikų vardu. Sugiedojus „Ilgiausių 
metų“, dar B. Genys tarė trumpą žodį, 
paminėdamas jubiliato gyvenimo ke
lius, šuolius nuo vieno žemės rutulio

Mokslo
Po trijų metų studijų Sydnėjaus 

universitete (Cumberland College 
Campus), Audrė Venclovaitė, jauniau
sia dr. Irvio ir Nijolės Venclovų dukra, 
įgijo diplomą: Bachelor of Applied 
Science Medical Radiation Techno
logy, Diagnostic Radiology.

Šių metų balandžio 23 d. per įspū
dingas iškilmes didžiojoje Sydnėjaus 
universiteto salėje universiteto kanclerė 
Dame Leone Kramer asmeniškai įteikė 
diplomus visiems graduantams.

Audrė gerai žinoma Sydnėjaus lietuvių 
tarpe. Nuo mažens ji lankė lietuvių 
savaitgalio mokyklą, dalyvavo skautų 
veikloje, buvo tautinių šokių grupės na
rė. Ji labai mėgsta sportą, ypač krepši
nį. Dar besimokant gimnazijoje Audrė 
buvo išrinkta į NSW valstijos mergai
čių rinktinę. Vėliau Audrė gynė Syd
nėjaus universiteto spalvas tarp- 
universitetinėse varžybose. Ji ir dabar 
aktyviai dalyvauja Sydnėjaus lietuvių 
sporto klubo „Kovas“ moterų krepši
nio rinktinėje.

Baigus mokslus, Audrė dirba pri
vačioje Sydnėjaus radiologijos prak-

Auksinis jubiliejus Hobarte
Tikriausiai visi Tasmanijoje gy

venantys lietuviai pažįsta Hildegard ir 
Bonifacą Šikšnius. Jų namuose ren
giami visi lietuvių bendruomenės 
minėjimai, renginiai ir susirinkimai.

Į bendruomenę Bonifacas įsijungė 
dar jos kūrimosi laikais. Daugelį metų 
jis dirbo iždininku, buvo suorganizavęs 
mergaičių chorą, prisidėjo prie kitų 
darbų, visur, kur tik pagalba buvo 
reikalinga. Hildegard taip pat nesėdėjo 
rankas susidėjusi.

Atvykus buvome dar tokie jauni, pil
ni energijos ir nepastebėjome kaip lai
kas bėgo. Metai po metų kaip vanduo 
prabėgo visa penkiasdešimtis, ir štai - 
laiškanešys atnešė atviruką: Bonifacas 
ir Hildegard kviečia į auksinį jubilie
jų. Jis vyks gegužės 16 dieną, šeštadie
nį. Tiesiog neįtikėtina!

Tą dieną patalpa, kurioje visada 
rengdavome įvairiausius renginius bu
vo pripildyta kaip per didžiausią vi
suotinį susirinkimą. Atrodė, kad visi 
Hobarte gyvenantys lietuviai susirin
ko. Prie įėjimo atvykstančius svečius 
sveikino Hildegard, Bonifacas ir iš 

galo į kitą. O mūsų Staselis verrtas 
daugelio gerų žodžių- per tokią dauu- 
gybę metų jis visada visiems biuvo 
draugiškas, vežiojo visus kur tik reikėėjo 
ir kur tik kas prašė, gelbėjo visiemis, 
kam jo pagalba buvo reikalinga.

Gražu buvo žiūrėti, kaip mūsų se
neliai su jaunimu miklina kojas į 
lietuviškos muzikos taktą. Malonu bu
vo matyti mūsų tarpe ir garbės konsulą 
Viktorą Šliterį.

Linkime mūsų Staseliui dar daug gra
žių ir laimingų dienų. B. Genys 

Audrė Venclovaitė
tikoje. Kaip ir dauguma jaunimo, už 8 
poros metų ji norėtų pakelti sparnus ir ' 
vykti užsienin tolimesnėms studijoms ir i 
darbui. Linkime Audrei sėkmės pra- į 
dedant savo profesiją.

M.

Brisbanės atvykęs jų sūnus Rainis, ir j 
anūkas Vincentas. Nuo vieno patalpos i 
galo iki kito stovėjo baltai apdengti 1 
stalai, nukrauti įvairiausiais skat- Į 
numynais, kuriuos pagamino darbš
čioji Katerina su dukromis Ona ir Ma
ryte.

Prieš pradedant puotą sugiedojome 
jubiliatams „Ilgiausių metų“. Rainis 
pasakė trumpą kalbą apie jo tėvų meilę • 
vienas kitam ir jam, paminėjo vargus, | 
kuriuos teko išvargti tik atvykus į sve
timą kraštą su mažyliu ant rankų. Jiis 
taip pat perskaitė atvirukus su svei
kinimais ir linkėjimais nuo Tasmanijos 
gubernatoriaus ir premjero.

Rainiui baigus, vaišinomės vistą 
popietę, gėrėme į „jaunikių“ sveikatąą 
ir, kaip visada... linksmos valandoss 
prabėgo greitai - atėjo laikas paliktiti 
jubiliatus „antram medaus mėnesiui“.;.

Šio gražaus jubiliejaus proga - dar ir 
daug auksinių metų Hildegardai ir r 
Bonifacui linkime -

Bendruomenės valdyba į 
Ramūnas, Juozas ir Stepas ;

Patikslinimas
"Mūsų Pastogės" Nr. 18, 4 psl., str. "Adelaidės lietuvių bendruomenėje" pa

tiksliname, kad:
"Į Radijo komitetą sekantiems metams sutiko įeiti ir buvo išrinkti: Leonas 

Gerulaitis, Danutė Grigonytė, Janina Vabolienė, Saulius Varnas ir Augis Za- 
moiskis".

Aukos "Musų Pastogei"
A. Norvilaitis NSW $ 50.00
Mrs. E. Stripeikis NSW $ 10.00
Mrs. R. Ratas - Zakarevičius

NSW $100.00
A. Švedas ACT $ 10.00

Dėkojame už aukas.

Melbourne Liet, klubas Vic. $ 10.000
A. Jančiauskienė Vic. $ 5.000
Vidas, Algis, Kęstas ir
Girutis Kymantai Vic. $ 50.000
Mrs. M. Krupa NSW $ 20.000 Į

"M.P." administracijas
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KGB kovoje su Kovo 11
Vytautas Doniela

Michailas Gorbačiovas Sovietų 
Sąjungos vadovu tapo 1985 metais. Jo 
bandymas pagerinti šlubuojančią krašto 
ekonomiką ir kartu suteikti truputį dau
giau laisvių valstybės piliečiams (ši pro
grama buvo sutrauktai išsakoma dviem 
šūkiais: perestroika ir glasnost) iššaukė 
nevienodą valdančiosios nomenklatūros 
reakciją. Vieni su Gorbačiovu daugmaž 
sutiko ir kartais net tapo entuziastiškais 
jo rėmėjais; kitiems jo mintys atrodė 
pragaištingos, su kuriomis reikia kovoti; 
treti, kaip visada, laviravo ir stebėjo, į 
kurią pusę pučia stipresnis vėjas. 1987 
metais ši įtampa Sovietų Sąjungoje jau 
rodėsi visai atvirai; sakysime, savait
raštis Moskovskije Novosti su savo an
gliška versija Moscow News viešai pri
tarė Gorbačiovui ir kritikavo kai kurias 
nomenklatūros privilegijas ir akivaiz
džias ydas, bet daug kitų laikraščių, ypač 
Pravda, šitokią laisvesnę spaudą peikė 
ir puolė. Lietuvoje Gorbačiovo mintims 
atviriau buvo pritarta apie 1988 metų 
vidurį, ypač kai susikūrė Sąjūdis. Pra
džioje Sąjūdis buvo dar tik neformalus 
judėjimas, kurio pilnas vardas buvo ryš
kiai gorbačioviškas: „Lietuvos Persi
tvarkymo Sąjūdis“.

Kurią pusę remti? - buvo galvo
sūkis ir Lietuvos KGB daliniui, kuriam 
tuo metu vadovavo KGB generolas ma
joras Eduardas Eismuntas. Nors KGB 
Sovietų Sąjungoje turėjo ypatingas tei
ses, netolima istorija visgi rodė, kad, 
keičiantis vėjams valdžioje, gali nuken
tėti ir šios galingos institucijos vadovai. 
Juk Stalino laikais buvo sušaudyti KGB 
vadovai Jagoda ir Ježov, o po Stalino 
mirties buvo sušaudytas Berija.

Lietuvos KGB vadovas Eismun
tas buvo senų, taip sakant, stalininių 
pažiūrų asmuo. Ne visi jo pavaldiniai 
buvo tokie pat senoviški, tačiau Eis
muntas perestroikai pritarė tik žodžiais, 
kiek buvo reikalinga, o patsai nuolat 
bandė užtikrinti, kad nebūtų pažeista 
senoji tvarka. Kai 1988-89 metais Lie
tuva irgi pradėjo nerimti ir vis dažniau 
pasigirsdavo „suvereniteto“, net „nepri
klausomybės“ šūkiai, Eismuntas rea
gavo tradiciškai. Tai reiškė visapusišką 
opoziciją Nepriklausomybės siekiui. Ta 
laikysena išryškėja pvz. jo darbo ata
skaitoje už 1989 metus, skirtoje KGB 
centrui Maskvoje. Pirmiausia, Eismun
tas buvo nepatenkintas Lietuvos kom
partijos vadovų veiksmais ir juos gana 
atvirai kritikavo: „ Respublikos partinė 
vadovybė suglumo, tapo neveikli ir 
nuolaidžiavo, todėl Lietuvos judėjimas 
už persitvarkymą - Sąjūdis - metų pa
baigoje galėjo visiškai perimti politinį 
iniciatyvą, o Sąjūdžio radikalusis spar
nas, atmetęs bet kokius formalumus ir 
spekuliuodamas valstybingumo bei 
nepriklausomybės idėjomis, pradėjo 
aktyvią, atvirą kovą dėl įstatymų lei
dimo ir vykdomosios valdžios'.'

Savo ataskaitoje Maskvai Eis
muntas nusiskundė, kad respublikoje 
prasidėjo kompartijos ir KGB kritika, 
viešai perlaidojami pokario partizanai, 
atstatinėjami prieškario paminklai, o 
aukščiausią laipsnį pasiekė gyvoji gran
dinė „Baltijos kelias“, kurioje, pasak jo, 
dalyvavo daugiau kaip 200 000 gyven
tojų. Eismunto 1989 metų apžvalga bu
vo ilga ir išsami. Kaip buvo reikalau
jama iš aukšto lygio KGB raportų, 

krašto padėtis buvo apibūdinta gana 
teisingai, nurodant faktais, kaip pradėjo 
irti tradicinė sovietinė santvarka. Kad 
KGB padėtį analizavo labai dalykiškai, 
rodo vienas iš ataskaitos paskutinių sa
kinių: „Prognozė leidžia daryti prie
laidą, kad 1990 metų vasarį išrinkta 
Lietuvos SSR Aukščiausioji Taryba 
priims sprendimą apie nepriklausomybę 
ir pasitraukimą iš Sovietų Sąjungos'.' 
Tikslesnio pranašavimo negalėjo būti: 
iš tiesų, sekantį vasarį rinkimus į Aukš
čiausiąją Tarybą laimėjo Sąjūdis, o jo 
daugumą sudarantys dešinieji sąjū
dininkai, vadovaujami Vytauto Lands
bergio, kovo 11 dienos vakare paskelbė 
nepriklausomybės atstatymą.

Bet grįžkime atgal, į 1989 metus, 
vienerius metus prieš Kovo 11. Klau
simas: kaip į to laikotarpio dešiniuosius 
(kuriuos KGB vadina radikalais) rea
gavo KGB? Faktus imame dalinai iš 
minėtos ataskaitos, dalinai papildome 
kitais išlikusiais dokumentais.

Lietuvos viduje, pagrindinė KGB 
priemonė buvo savo agentų infiltra- 
vimas į dešiniųjų organizacijas ir tokiu 
būdu jų ardymas iš vidaus. Pavyzdžiui, 
KGB bijojo, kad Sąjūdžio dėka įkurta 
Darbininkų Sąjunga netaptų tokia ga
linga antikomunistine organizacija, kaip 
kad Lenkijoje buvo tapusi Solidarnosc. 
Į Darbininkų Sąjungą KGB infiltravo 
per tuos metus 33 agentus, kurie savo 
darbą atliko gana efektyviai. Darbininkų 
Sąjungoje kilo vidiniai ginčai, abipusiai 
kaltinimai, šmeižiant tokius jos pagrin
dinius veikėjus kaip Kazimieras Uoka. 
(Tarp kitko, griovimo darbas buvo at
liktas taip gerai, kad ir dabar Lietuva dar 
neturi rimtos profsąjungos.) KGB ata
skaitoje šis darbas aprašomas šitaip: 
„Kadangi Lietuvos darbininkų sąjungos 
veikla vis labiau plito, o šios sąjungos 
vadovaujančias vietas užėmė antisovie- 
tiniai elementai, buvo įvykdytas pagrin
dinis agentūrinių - operatyvinių prie
monių planas, į sąjungą įterpti 33 agen
tai ir nemažai patikimų žmonių, kuriems 
padedant, pavyko lokalizuoti priešiškai 
nusiteikusių asmenų negatyvų poveikį 
darbo kolektyvams'.'

Daug dėmesio buvo skirta Kata
likų Bažnyčiai. Kaip pranešinėdavo 
pogrindinė Katalikų Bažnyčios Kroni
ka, daug infiltravimo į Bažnyčios darbą 
buvo atlikta per 50 metų sovietinio 
laikotarpio. Tą žinojo pati kunigija, nes 
pvz. kai Lietuvos bažnytinės vadovybės 
delegacijose į Vatikaną nariais dalyvau
davo ir agentai, kiti delegacijos nariai 
juos gerai žinojo. Be to, per sovietmetį 
į kunigų seminarijas, kurių darbas ir taip 
buvo suvaržytas, įstoti buvo galima tik 
su valdžios, t.y. KGB leidimu. Kaip 
Kronika įspėdavo, KGB tinklas egzis
tavo ir pačios kunigijos tarpe. 1989 
metais buvo tęsiamas kai kurių kunigų 
šmeižimas, o per agentais tapusius aukš
tesnio rango kunigus (jų slapyvardžiai 
Dora, Anijonas, Kunigaikštis) buvo 
bandoma paveikti Vatikano laikyseną 
Lietuvos atžvilgiu - ir šitas tikslas buvo 
dalinai pasiektas. Pavyzdžiui, Vatikano 
natūralus palankumas Lietuvai ir jos 
Bažnyčiai oficialiose publikacijose bu
vo stipriai sušvelnintas.

Kita KGB priemonė: dešiniuo
sius kompromituojantys straipsniai 
spaudoje. Eismunto ataskaita mini 240 
straipsnių („parengtų pagal KGB organų 
medžiagą“), 8 serijines programas per 

respublikos radiją ir 18 iš KGB kilusių 
straipsnių, įkištų net į Sąjūdžio laik
raščius.

Šalia to, KGB kaip ir anksčiau 
stebėjo į Lietuvą atvažiuojančius už
sieniečius ir, atvirkščiai, ypatingai tuos 
Sąjūdžio veikėjus, kurie su užsienie
čiais užmezgė ryšius. 1989 metais, tarp 
užsieniečių,specialus dėmesys buvo 
skirtas 57 asmenims, kurie KGB akimis 
galėjo turėti ryšius su užsienio žval
gybomis, ir 88 asmenims, kurie buvo 
svarbesni užsienio lietuvių veikėjai 
(„turintys ryšių su užsienio antiso- 
vietiniais, nacionalistiniais centrais“). 
Visa tai buvo pranešinėjama dviem 
kryptimis: per metus į KGB centrą 
Maskvoje buvo pasiųsta 19 pranešimų, 
ir į Lietuvos kompartijos Centro Ko
mitetą -16. (Lietuvos kompartijos va
dovu tuo metu buvo Algirdas Bra
zauskas.)

Agentų infiltravimo metodas bu
vo naudojamas ir kitų naujų tautinių bei 
reforminių organizacijų griovimui iš 
vidaus, vadovų supriešinimui ir pana
šiai. Buvo naudojami šmeižtai apie to
kiose organizacijose tariamai vykstan
čias pinigų vagystes, vadovų ar atstovų 
blogą elgesį užsienyje ir t.t. Atrodo, jog 
KGB infiltracijos neišvengė nei viena 
Atgimimo metu įsikūrusi antikomu
nistinė aęreformistinė organizacija, nes 
KGB santraukoje minimas ne tik Są
jūdis, bet ir Lietuvos Laisvės Lyga, Jau
noji Lietuva, Demokratų ir Krikščionių 
demokratų partijos, Tremtinių sąjunga, 
Tautininkų sąjunga, šaulių, partizanų ir 
kelios kitos mažesnės, dabar nebeegzi
stuojančios organizacijos.

Tokiam agentūrinio ardymo dar
bui reikėjo daug žmonių. Laimingu su
tapimu, statistiką vėl pateikia KGB 
dokumentai. 1989 m. į šį darbą buvo 
įtraukti 6377 žmonės, arba, KGB ter
minu, „slapti pagalbininkai'.' Tačiau 
dokumente vėliau apgailestaujama, kad 
„dalis slaptų pagalbininkų, teikdami 
patikimą informaciją išsisuka nuo 
principingo įvykių įvertinimo ir iš bai
mės dėl savo ateities užima laukimo 
poziciją'.'

Aktyvi buvo Lietuvos KGB 
veikla ir užsienio kryptimi. Pirmiausia, 
buvo sustiprinta propaganda, siun
tinėjam užsienio adresatams knygas, 
straipsnius, videokasetes, ypač lietuvių 
ir anglų kalbomis. Tokių adresatų buvo 
apie 500. Kiekio atžvilgiu, propagan
dinių siuntų per metus susidarė 1886, 
kurių daugelis susidėjo iš medžiagos, 
kompromituojančios nepriklausomybės 
siekį, prieškarinę „smetoninę“ Lietuvą, 
taip pat dešiniuosius Sąjūdžio veikėjus. 
Dešiniųjų atžvilgiu apskritai taip pat 
buvo įtaigojama, kad tai esąs žydšau
džių elementas: iš tiesų kaip tik tuo 
laiku užsienio spaudoje ir tarp politikų 
sustiprėjo iki šiol tebekuriamas Lietu
vos, arba bent dešiniosios Lietuvos 
neigiamas įvaizdis.

Užsienio lietuviams bus įdomi 
Lietuvos KGB vadovo generolo Eis
munto ataskaitoje užregistruota detalė, 
kad 1989 metais į Vakarus buvo pasiųsti 
170 KGB agentų. Jų kelionės tikslas 
apibūdinamas kaip „individualios žval
gybinės irkontražvalgybinės užduotys". 
170 asmenų yra gana didelis skaičius, 
bet reikia prisiminti, kad 1988 metų 
antroje pusėje ir per visus 1989 metus 
Vakaruose lankėsi jau žymiai didesnis 
skaičius lietuvių iš Lietuvos negu per 
sovietmetį. Atrodo, kad vakarų žval
gybos apie šiuos agentus, bent kai ku

riuos, žinojo. Pavyzdžiui, bent kai kurie 
iš šių agentų buvo žinomi Australijos 
ASIO darbuotojams ir jiems buvo ski
riama šiek tiek dėmesio (ASIO žinojo, 
kur jie apsistoję). Šių „vizitorių“ darbas 
buvo veikti kaip įtakos agentai užsienio 
lietuvių tarpe, prisistatant Sąjūdžio ša
lininkais ir kartu palengva kuriant ne
gatyvų įvaizdį tų Sąjūdžio veikėjų, ku
rie pasižymėjo radikalesniais reika
lavimais, ypač tų, kurie viešai reikalavo 
nepriklausomybės. Reikšminga, kad kai 
kurie to meto svečiai iš Lietuvos užsie
nyje vėliau pačioje Lietuvoje ryškiai 
persimetė į aštrią dešiniųjų kritiką ir net 
gavo įtakingus postus, kai valdžią perė
mė LDDP. Tačiau tuoj reikia pabrėžti, 
kad ne kiekvienas užsienin važiavęs 
sovietinės Lietuvos gyventojas turėjo 
žvalgybinių užduočių. Pagal įvairias 
ankstyvesnes industrinės ar ekonomi
nės pagalbos sutartis, Sovietų Sąjunga 
į svetimus kraštus, ypač į vadinamus 
trečiojo pasaulio kraštus, siųsdavo 
technikus ir specialistus. Kokia buvo 
proporcija siunčiamųjų tarpe, matyti iš 
to, kad 1989 metais iš sovietinės Lie
tuvos į pasaulį išvyko 150 specialistų, 
bet tarp jų buvo tik 17 agentų ir 11 „pa
tikimų asmenų'.'

Pagal Eismunto ataskaitą, 1989 
metais užsienin išvykusių agentų pa
grindu į Maskvą buvo pasiųsti 348 in
formaciniai pranešimai. Prie jų buvo 
pridėti.KGB žodžiais, „82 tikri užsie
nietiški dokumentai".

Tarp agentų Vakaruose, Lietuvos 
KGB galbūt pačią didžiausią naudą 
turėjo iš agento, kurio slapyvardis tuo 
metu buvo „Kliugeris“. Ši istorija dabar 
neblogai žinoma Lietuvoje, nes vėliau, 
kai KGB skubėjo apleisti savo pastatą 
Vilniuje, per neapsižiūrėjimą nesunai
kinta liko „Kliugerio“ byla. Jos doku
mentai prieš porą metų buvo išspaus
dinti Kaune atskiru leidiniu. Agento 
Kliugerio tikroji pavardė buvo Vokie
tijoje gyvenąs, Vasario 16 gimnaziją 
baigęs Algis Klimaitis, spalvinga asme
nybė, bandžiusi įvairius politinius ir 
komercinius ėjimus, kol galų gale jį 
užverbavo Lietuvos KGB. Dirbdamas 
Europarlamente ir gavęs įgaliojimą 
jame atstovauti Sąjūdį, Klimaitis elgėsi 
priešingai Sąjūdžio interesams. Jis 
sugebėjo paveikti europarlamentarus, 
kad iš rezoliucijos Pabaltijo klausimu 
būtų pašalintas žodis „okupacija“, o taip 
pat būtų išbrauktas reikalavimas su
teikti Lietuvai nepriklausomybę. Są
jūdžiui susigaudžius, įgaliojimas Kli- 
maičiui buvo atšauktas, bet jis ir toliau 
pranešinėjo KGB darbuotojams apie 
Europarlamente sutinkamas pažiūras 
Pabaltijo klausimu. Kaip rašoma vie
name KGB dokumente, Klimaitis su
tiko „efektyviomis priemonėmis palai
kyti Sovietų Sąjungos politiką Pabal
tijyje" Savo ruožtu, KGB centras Mask
voje suformulavo tezes dėl (prosovie- 
tiškos) Lietuvos ateities, kurias Klimai
tis, tarsi kalbėdamas už Lietuvą, skleidė 
Vakarų Europos politikų sluoksniuose. 
Šitokia Klimaičio veikla tęsėsi ir po 
Kovo Vienuoliktos. Kai Vakarai nesku
bėjo formaliai pripažinti Lietuvos ne
priklausomybės, šią problemą diskuta
vo ir Europarlamentas. Lietuvai nenau
dinga rezoliucija, kurią priėmė Euro
parlamento Baltų intergrupė 1990 m. 
lapkričio 27 dieną, buvo kaip tik teks
tas, kurį prieš tai buvo palaiminęs KGB 
centras Maskvoje.
(Tęsinys sekančiame „M.P.“ nr.) 

sų Pastogė" Nr,21 1998.6.1 psl;5

5



Buvusio gyvenimo fragmentai
Aldona Prižgintaitė

(Tęsinys iš praeito „M.P.“ nr.)
Mes buvome 5-tasis transportas, 

atvykęs į Australiją. Nustebome, kai į 
uostą mūsų sutikti susirinko būrys lietu
vių, atvykusių ankstyvesniais transpor
tais. Jie džiaugėsi, kad nebus vieni...

Bonegillos stovykla, Viktorijoje, mus 
nustebino, nes buvo šalta. Iš skardų su
remti stovyklos pastatai daug nešildė, 
ypač naktimis. Buvo Australijos žiema - 
liepos vidurys. Aš pati visus šiltesnius 
drabužius buvau išmainiusi į vaistus, 
kurių ilgai nebuvau mačiusi. Laivui sto
vint uoste, atplaukdavo maži laiveliai, 
apkrauti vaisiais ir siūlė pirkti, o mes pi
nigų neturėjom. Vaisiai buvo kaip vaistai 
ligos metu. Iš kitų sužinojome, kad mūsų 
kelionė buvo vargingiausia, bet ką gi - 
už kelionę mokėti nereikėjo, atvykome 
sveiki, tad stengėmės visus nemalonumus 
pamiršti... Vidurdienio saulutėj užmirš- 
davom nakties šaltį. Neužilgo gavom ir 
šiltesnių rūbų. Maistas buvo geras, tad ko 
daugiau reikėjo? Kas savaitę kiekvienas 
gaudavome po 5 šilingus, kurie ir nuėjo į 
čia veikusią vaisių krautuvę. Gavau dar
bą. Išvežė į vienuolyną, įsikūrusį už 
Melbourne. Vienuolyno žinioje buvo 
vaikų pataisos namai. Pirmą kartą Mel
bourne miestą pamačiau važiuodama 
lengvoje mašinoje. Apsiverkiau, nes se
niai nebuvau mačiusi miesto, heper- 
gyvenusio karo. Gatvėje žmonės vaikš
čiojo ramiais veidais, krautuvių vitrinos 
puikavosi išdėliotomis prekėmis. Su
skaudo širdį ir buvo gaila visų, kurie liko 
Europoje. Dirbau virėja ir nuolat stovė
jau prie didelių puodų. Pataisos namuo
se vaikų buvo iki 40-ties, nuo šešių iki 
septyniolikos metų amžiaus. Dienos me
tu jie dirbo dideliame vienuolyno ūkyje, o 
naktimis juos užrakindavo kambariuose. 
Keletas jų turėdavo man padėti virtuvėje.

Vėliau dirbau džiovininkų sanato
rijoje, kurios dabar kaip ir nėra, nes ne
bėra tiek žmonių, paliestų tos ligos. 
Pažinojau daug žmonių, kurie dirbo psi
chiatrinėse ligoninėse, kurių buvo daug ir 
didelių. Vėliau dirbau valytoja didelėje 
ligoninėje, valytoja viešbutyje, padavėja 
prie stalų. Po to-keliuose fabrikuose, 
kur dirbti reikėjo labai greitai. Atsimenu, 
kai lanksčiau visokio dydžio pakavimui 
skirtas padangas ir kai lankstydavau 
traktoriaus padangas, tai kartais nuo sun
kumo krisdavau ant einančio diržo... Visi 
turėjome atlikti privalomą dviejų metų 
darbo prievolę. Tik po to galėjome pa
sirinkti tokį darbą, kokio norėjome.

Su turimom profesijom buvo sunkiau, 
nes visi turėjo studijuoti iš naujo. Mūsų 
transporte buvo ar ne 10 lietuvių gydy
tojų, iš kurių jau buvo dirbę savo darbą 
Lietuvoje. Keli iš jų išvyko į Ameriką, 
kur sąlygos tuo atžvilgiu buvo lengves
nės. Nežiūrint visų sunkumų, nemažai 
gydytojų ir kitų specialistų nugalėjo visus 
sunkumus ir, nors pavėluotai, priklauso
mai nuo amžiaus, gabumų, sveikatos, nuo 
turimos šeimos skaičiaus, pradėjo dirbti 
pagal specialybę. Vaikai - ateinančioji 
karta - galėjo siekti profesijos pagal no
rus, tuo tarpu tėvai, kartais iki pensijos 
sunkiai dirbo fabrikuose. Čia atvykome 
be nieko!.. Reikėjo pradėti gyventi iš 
naujo. Kiek iš viso lietuvių atvyko į 
Australiją, tikrų žinių nėra, bet mūsų 
pačių spėjimu, galėjo būti apie 10 000.' 
.Visi mes buvome skaičiuojami bendrai.
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Šiuo metu Australijoje gyvena apie 18 
milijonų žmonių, o tuomet, prisimenu, 
buvo tik 8 milijonai. Per tą laiką daug 
kas pasikeitė. Atvykę emigrantai laikosi 
savo rateliuose, turi savo klubus, savo 
bažnyčias, švenčia savo įprastas šventes 
ir t.t. Laikraščių kioskuose gali pamatyti 
įvairiom kalbom išleistų laikraščių. Mes 
buvom daugiau politiniai emigrantai, o 
ne laimės ieškotojai, kokių vėliau atvyko. 
Nesiskundėm, nes kuom laisvam krašte 
gali skųstis? Lietuvoje išgyvenau 18 metų, 
o svetur - 53 metus, iš kurių 43 metus 
pragyvenau Sydnėjuje. Turėjau progą 
išvažiuoti gyventi kitur, bet Australija 
man patiko iš karto, todėl pasilikau čia. 
Patiko klimatas ir bendras tautos charak
teris. Žmonės yra nuoširdūs ir paprasti. 
Jei kas dirba geresnį darbą, tai be jokios 
pompos ar išdidumo. Yra daug gerų ir 
žymių specialistų visose srityse.

1971 m. aplankiau Lietuvą. Tėvelis ir 
viena sesuo sunkiai sirgo. Žinojau, kad 
ilgai negyvens. Vilniuje leido būti tik 5 
dienas, o į Telšius nuvažiuoti visai ne
leido. Vienas pažįstamas patarė į Telšius 
naktį važiuoti traukiniu. Taip važiavau 
du kartus. Sesuo jau buvo mirusi, bet su 
tėveliu pasimačiau. Man buvo lengviau, 
kai grįžusi į Australiją gavau žinią apie 
jo mirtį.

Tuomet eidama Vilniaus gatve pasi
klydau. Praeinančio žmogaus paklau
siau, kur sukti. Sužinojęs iš kur aš atvy
kau, pradėjo bendrai klausinėti apie kitur 
gyvenančius lietuvius: ar jų daug, ar jie 
kalba lietuviškai, ar vaikai kalba?.. 
Atsisveikindamas jis ištiesė ranką ir man 
padėkojo, kad aš jo dieną padariau lai
minga, nes dabar jis žino, kad visur mūsų 
yra daug ir tries jų nepamirštame! Lie
tuvai atgavus nepriklausomybę, prisi
miniau jo žodžius - nors jo vieno neap- 
vylėm!.. Iš viešbučio paskambinau se
nam draugui. Jis buvo išvažiavęs tar
nybiniais reikalais. Radau tik jo motiną ir 
prašiau, kai jis grįš, perduoti mano lin
kėjimus, Jam sugrįžus prisistatė KGB ir 
ilgai jį apklausinėjo: kas aš tokia, kodėl 
skambinau, iš kur jis mane žino ir t.t.? 
Kai 1992 metai su juo susitikau ir jis apie 
tai papasakojo, jau galėjome iš viso to tik 
pasijuokti... Mano draugė, su kuria į 
Vokietiją kartu iškeliavau vežimais, po 
Drezdeno bombardavimo buvo viso to 
labai išgąsdinta ir grįžo atgal į Lietuvą. 

Kiek prisimenu, pasakojo, kad prie Gar
dino buvo stovykla, kur laikė visus grį
žusius nuo trijų iki septynių mėnesių ir 
nuolat tardė. Norėjo sužinoti, kaip ir kur 
buvo, kodėl nori grįžti?.. Jos laimei, kad 
prieš tai ji prarado kai kuriuos savo 
daiktus, tarp kurių buvo kelios nuotraukos 
iš mūsų kelionės, kur mes ir mūsų 
uniformuoti vyrai. Po kurio laiko ji buvo 
paleista.

Daug iš grįžusių vėliau buvo išvežti į 
Sibirą. Buvo jau taip arti Lietuvos, bet 
savo namų neniatė. Tuomet tėvynėn ir 
savanoriškai sugrįžti negalėjai...

1992 m. važiuojant per Vokietiją, mū
sų turistinis autobusas nakvynei sustojo 
Wurzburge. Išėjus apsižiūrėti, miestas 
atrodė visai nematytas, nes anuomet ma
čiau jį tik karo sugriautą. Akys sustojo 
ant nuostabių kalnų, bet jų prisiminti 
negalėjau. Prieš užmiegant vis galvojau... 
koks skaudus tuokart buvo mūsų pra
radimo skausmas, mes juk nebuvome 
turistai...

Sydnėjus, 1997 m.

Antano Mončio namai - muziejus 
Palangoje

Europoje pagarsėjusio ir savo skulp
tūromis, Lietuvos vardą garbingai 
įamžinusio pasaulyje Antano Mončio 
kūrinių kolekcija: skulptūros, že
maitiškos „lyčynos“ (kaukės), molio 
švilpiai, tapyba ir įvairiausių knygų 
rinkinys buvo menininko padovanotas 
Palangos miestui 1993 metais.

Skulptorius džiaugėsi “...kad didžioji 
darbų dalis pateko į Lietuvą“ ir rašė, 
kad tai buvo jo „...gyvenimo įpras
minimas“.

Žemaitiška lyčyna

Manau, kad būtų įdomu sužinoti 
išeivijos rėmėjams, kas buvo padaryta 
jų paaukotais pinigais šių namų - 
muziejaus įgyvendinimui ir kiek dar
bai yra pasistūmėję į priekį.

„Vakarinėje Palangoje“ (1998.05. 6 - 
9) reporterė Jūratė Pilibaitienė rašo:

„Australijos lietuviai ne kartą yra 
paaukoję lėšų namų - muziejaus 
įrengimui...“. Deja, remontas ir vėl 
sustojęs, nes kaip „Mūzų malūne“ 
(„Lietuvos rytas“ Nr.61, 1998.03.17) 
rašoma:

„... vis tebelaukiama LR kultūros 
ministro Sauliaus Šaltenio 1997 metais 
pažadėtų lėšų“.

Laikas bėga, o tų lėšų paskyrimas 
nevirsta realybe. Dabartinis Palangos 
miesto meras Pranas Žeimys parodė 
daug iniciatyvos bandydamas paspar
tinti A. Mončio namų - muziejaus 
atidarymą. Tačiau, anot mero, „...pra
dedant kalbėti su tais, kurie tą politiką 
vykdo (skirti žadėtas lėšas, red.), iškart 
susiduriame su teigimu, kad pinigų 
remontui nebus“ („Vakarinė Palanga“, 
1998.05. 6 - 9).

Tad koks yra dabartinis A. Mončio 
namų - muziejaus stovis? Kas jau 
padaryta, ką reikia dar atlikti?

L LR Kultūros ministerija, Klaipėdos 
apskrities viršininko administracija, 
Palangos miesto savivaldybė ir Anta
no Mončio kūrybinio palikimo iš
saugojimo fondas (ir jo rėmėjai) tapo 
partneriais namų - muziejaus' įgy
vendinime. Atrodo, kad tai yra geras 
poslinkis, užtikrinantis namų - muzie

Lenkai išleis knygą apie A. Mickevičių
Artėjant poeto Adomo Mickevičiaus gimimo 200 - sioms metinėms, kurias 

minėsime šiemet gruodžio pabaigoje, Lenkija žada išleisti profesoriaus Arnoldo 
Piročkino knygą "Devyneri Adomo Mickevičiaus metai", o lenkų dailininkai 
surinko 25 tūkst. JAV dolerių poeto muziejui Vilniuje remontuoti. Knygą iš lietu
vių kalbos verčia varšuvietė Birutė Markuza. Knygą išleis žinoma Varšuvos 
leidykla "Iskry".

jaus tęstinumą ateityje.
2. Už Australijos ir JAV lietuvių 

paaukotus pinigus yra pakeltos antro 
aukšto lubos pagrindinėje salėje ir įsta
tyti aštuoni stoglangiai. Muziejaus

' patalpos iškart pašviesėjo ir dabar jau 
bus galima antro aukšto salėje ekspo
nuoti dideles skulptūras. Reikėtų 
pastebėti, kad pirmo aukšto pagrindi
nėje salėje numatoma eksponuoti iš
eivių menininkų kūrinius.

3. Muziejaus priestate, kuris buvo 
ankstesnės savivaldybės nelegaliai 
privatizuotas ir kuriame buvo įrengti 
trys butai, dar reikia išpirkti du butus.

4. Lauko apdaila ir vidaus patalpų 
remontas sustojo nesulaukus iš LR 
Kultūros ministerijos 1997 metais ža
dėtų lėšų.

5. Muziejaus išorinės durys yra nau
jos, stabilios ir turėtų apsaugoti nuo 
neprašytų „svečių“.

6. Į namus - muziejų yra atvesti nau
ji kokybiški vandentiekio vamzdžiai ir 
įtaisyti elektros ir apsaugos laidų maz
gai.

7. Sodelis dar nėra išplanuotas, bet 
mašinų stovėjimo aikštelės sutvarky
mas jau įpusėjęs.

Kaip matote, mieli rėmėjai, daug 
padaryta, bet dar daug darbų užsitęsė. 
Fondo valdybos direktorė ir Antano 
Mončio dukterėčia Loreta Turauskaitė 
kviečia visus tautiečius .apsilankyti A. 
Mončio namuose - muziejuje (S.

Žemaitiška lyčyna
Daukanto g. 16 / Kęstučio g. 17). Dėl 
muziejaus apžiūrėjimo galima jai 
skambinti tel. 53693 darbo valandomis 
ir po darbo tel. -32546.

Jūsų apsilankymas ir ypatingai sve
čių atvykstančių į Dairių šventę namų- 
muziejaus apžiūrėjimas bus didelė 
moralinė paspirtis fondo vadovybei ir 
garantas, kad išeivijai rūpi mūsų ben
dro likimo ištikto menininko - skulp
toriaus Antano Mončio namų - muzie
jaus atidarymas Palangoje.

Isolda Poželaitė - Dąvis 
Palanga, 1998.05.
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t Musų įnirusieji f
Sudiev Daliai Grosaitei - Burneikienei

A. į* A. Pranas Lazutka
1907 - 1998

1940.05.01
Sulaukusi 58 - ojo gimtadienio, po 

ilgos kovos su vėžio liga, šiam pasau
liui amžinai užmerkė skausmo iš
vargintas akis, sustojo savo šeimai ir 
lietuvių bendruomenei plakusi širdis.

Dalia Marija Teresė, vienturtė Onos 
ir a.a. Povilo Grosų dukra, gimė 
Kybartuose. Iš rytų artėjant raudo
niesiems, Grosai su mažamete dukrele 
Dalia, nelaukdami „antrojo išlais
vinimo“, 1944 metų spalio mėnesį 
pasitraukė į Rytprūsius. Frontas artėjo 
ir šeimai teko skubiai trauktis į Vakarų 
Vokietiją.

Po kapituliacijos DP gyvenimą Gro
sai pradėjo Stade's stovykloje. Laikui 
bėgant, jie perėjo net šešias stovyklas, 
kol pagaliau 1948 - ųjų spalyje šeima 
atvyko į Australiją. Prasidėjo naujas ir 
sunkus gyvenimasnaujame krašte. Da
lia aštuonerių metų įstojo ir baigė „Del 
Monte“ pradžios mokyklą Strathfielde. 
Po to lankė Strathfieldo „Santa Sabina“ 
gimnaziją. Baigusi gimnaziją, įstojo į 
College of Occupational Therapy.

1966 metais sukūrė lietuvišką šeimą 
su Algimantu Bumeikiu. Baigė studi
jas, įgijo diplomą ir kurį laiką dirbo 
Lidcombe reabilitacijos skyriuje. Per 
šv. Velykas šiais metais, jau mirties 
prieangyje, ji atšventė 32 - ją vedybi
nio gyvenimo sukaktį.

Tiek Dalios tėvai, tiek ir ji pati buvo 
giliai patriotiška ir religinga šeima. 
Velionė Sydnėjaus lietuvių bendruo
menei atidavė neįkainojamą paramą. 
Dalia, su mama Ona dainavo tik 
įsikūrusiame „Dainos“ chore, Dalia 
dalyvavo ateitininkų, skautų veikloje, 
buvo gabi deklamatorė, minėjimų 
pranešėja, narė jaunimo reikalams 
Krašto valyboje, Savaitgalio mokyklos 
mokytoja.

1969 metais gimė dukrelė Vilija, po 
jos sūnus Arūnas ir jaunesnioji dukra 
Jolita. Dalia pasitraukė iš aktyvaus 
bendruomeninio gyvenimo ir visą sa
vo širdį ir jėgas atidavė šeimos au
klėjimui. Labiausiai jai rūpėjo vaikų 
mokslas. Vilija baigė, sekretorių kur
sus ir toliau mokosi dainavimo, Jolita 
įgijo Bachelor of Science, o Arūnas 
Bachelor of Arts (Sports Studies). Visi 
Dalios vaikai išlaikė brandos egza
minus šeštadieninėje lietuviškoje 
mokykloje.

Velionė, užauginusi gražią šeimą, vėl 
pradėjo dirbti bendruomeninėje veik
loje. Ji turėjo daug organizacinių 
gabumų, telefonu surasdavo nakvynę 
pakviestiesiems iš Lietuvos, pati juos 
priimdavo, sukaupdavo informaciją, 
duodavo patarimų. Dalia priglausdavo 
savo namuose ir globojo kunigus, net 
vyskupus. Uoliai ji sekė vietinę lietu
višką spaudą, gerai suprato ben—

Pamaldos lietuviams Sydnėjuje
Nuo balandžio 19 dienos Sydnėjaus tikinčiuosius sutiko aptarnauti australų kunigas Ro

ger Bellmore, SM. Jis yra Maristų kongregacijos narys, kaip ir anksčiau lietuvius aptarna
vęs kun. Jonas Girdauskas, SM.

Kun. R. Bellmore pradžioje buvo žadėjęs atlaikyti lietuviams mišias kas pirmą, antrą ir 
trečią mėnesio sekmadienį. Tačiau;arčiau susipažinęs su lietuviais ir jų pageidavimais, 
pranešė, kadaptarnaus muskas sekmadienį iki metų galo įprastu laiku Lidcombėje, išskyrus 
liepos mėnesį, kadangi tuo laiku bus atostogose.

Kunigas R. Bellmore, SM. gyvena Lane Cove. Jo namų tel - 9427 4630.

A. Kramilius Katalikų misijos vardu

1998.05.01

Dalia Burneikienė

druomeninį lietuvių gyvenimą. Vysku
pui Pauliui Baltakiui Sydnėjuje įstei
gus Parapijos lietuvių katalikų misijos 
komitetą, Dalia atliko daugybę darbų, 
už kuriuos liksime jai visada giliai 
dėkingi. Dalia buvo tvirta savo nu
sistatymuose ir niekada nevengė savo 
nuomonę pareikšti.

Gegužės 5 dieną, verkiant dangui ir 
šeimai, susirinkome į St. Joachims 
bažnyčią palydėti Dalią jos pakulinėje 
žemiškoje kelionėje. Skaudu, kad 
Sydnėjaus lietuviai jau liko be lietuvio 
kunigo. Laidotuvių apeigas atliko vie
tinis klebonas Fr. N. Grady. Lydėdamas 
Dalią amžinybėn, giedojo „Dainos“ 
choras. Prieš gedulingas mišias rožinį 
pravedė Sydnėjaus gyvojo rožinio 
būrelis. Smarkiai lyjant, bažnyčioje su 
velione Dalia Katalikų misijos vardu 
atsisveikino A. Kramilius, ALB Syd
nėjaus lietuvių bendruomenės vardu - 
A. Giniūnas, o šeimos vardu - vyras 
Algimantas Burneikis. Karstui su 
velionės palaikais paliekant bažnyčią, 
„Libera“ (Gelbėk mane, Viešpatie...) 
giedojo A. Kramilius. Ir nežiūrint, kad 
tą dieną tikrai labai smarkiai lijo, į Da
lios laidotuves susirinko apie 200 
žmonių (ne tik lietuvių). Tai buvo bene 
didžiausios laidotuvės Sydnėjuje. 
Kapuose kun. N. Grady atliko maldas 
ir, verkiant dangui, šeimai ir drau
gams, atidavėme Dalios palaikus 
Australijos žemei.

Giliame liūdesyje liko mamytė Ona 
Grosienė, vyras Algimantas, dukros 
Violeta su Jolita, sūnus Arūnas. Virš 
šimto šeimos draugų ir artimųjų po to 
susirinko Lietuvių namuose gedu
lingiems pietums.

Tesuteikia Aukščiausias likusiai šei
mai stiprybės šiose taip skaudžiose 
valandose, o Tau, brangi Dalia, toli nuo 
gimtųjų Kybartų, ilsėkis ramybėje 
eukaliptų pavėsyje po Pietų kryžiumi.

AVIi

Mūsų senelis gimė Liepojoje, jau
nystę praleido Radviliškyje. Vėliau 
Klaipėdos maisto fabrike tarnavo garo 
mašinų specialistu. Vedė žmoną Genę. 
Senelis priklausė šaulių kuopai ir at
sargos kariuomenei. Nepriklausomos 
Lietuvos laikais gyvenimas buvo geras. 
Susilaukė dukrelės Danutės, o vėliau 
gimė Audronė. 1939 metais senelis su 
šeima pasitraukė į Šiaulius, o vėliau - į 
Vakarus.

1950 metais, kai atvyko į Australiją, 
Lazutkai įsikūrė Melburne. Abu jie bu
vo labai vaišingi, turėjo daugybę drau
gų. Senelis Pranas buvo Melburno 
lietuvių namų ir Pensininkų draugijos 
nariu. Jį labai mylėjo anūkai ir pro- 
anūkai.

Mums, mielas Seneli, visada įkvėp
davai norą išlaikyti lietuvybę ir ne
užmiršti lietuvių kalbos. Šeima, lie

Padėka
Mūsų brangiam Tėveliui, Seneliui ir Proseneliui

a. f a. Pranui Lazutkai
mirus, dėkojame kun. prel. dr. P. Daukniui už Rožinio pravedimą ir 

laidojimo apeigas. Dėkojame parapijos chorui, giedojusiam bažny
čioje. Labai ačiū visiems, kurie aukojo šv. Mišioms, Australijos Lie
tuvių Fondui, spaudai ir už gėles. Nuoširdžiai ačiū pareiškusiems mums 
užuojautą per spaudą, laiškais ir žodžiu, giminėms Lietuvoje, Vokie
tijoje ir Amerikoje už telegramas.

Ačiū atsisveikinimo žodžius tarusiems - Alisai Baltrukonienei, Va
lentinui Čižauskui, Jurui Kovalskiui, Duncan Caldwell.

Už šermenų paruošimą dėkojame Ray Krepcik, ponioms ir drau
gams.

Ačiū visiems.
Liūdesyje likę

dukros Danutė Lynikienė ir Audronė Kovalskienė, 
anūkai Loreta, Rita ir Arūnas su šeimomis

Gerb. Redaktoriau,
Praeitos savaitės (gegužės 19 d.) SBS 

radijo laidos lietuvių kalba pranešėja 
(pavardės nežinau, nes ji klausytojams 
neprisistato) savo kritikams nurodė jos 
naudojamo kreipinio "laba diena" tai
syklingumą. Nesileisiu į ginčus, bet pri
simenu dar iš jaunų dienų, kad šis 
kreipinys buvo daugiau linkėjimo 
pobūdžio ir dažniausiai naudojamas 
galininko linksnyje - taigi - "labą dieną“ 
kirčiai abiem atvejais krisdavo ant pir
mojo skiemens.

Tačiau man ypatingai rėžė ausį 
pranešėjos apibūdinimas mūsų gyvena
mos vietos. Jau 50 metų kaip gyvenu 
šioje valstijoje ir man ji visada buvo 
žinoma kaip New South Wales (ištarti 
angliškai). Ši pavadinimą sulietuvinus, 
pagal mano geografijos mokytoją A. 
Bendorių (mokyklinio geografijos va
dovėlio, patvirtinto Švietimo ministe
rijos nepriklausomoje, o ne tarybinėje 
Lietuvoje, autorių), šią valstiją vadin
tume Naujoji Pietų Valija, bet niekuo
met, pabrėžiu - niekuomet, Pietų Uel- 
su. Be to, Pietų Valija (ar šiuo atveju 
Pietų Uelsas) randasi Anglijoje, ne Aus
tralijoje.

Po pusšimčio metų, diena dienon 
girdėdami tik vietinę, gan stipriai 
iškraipytą, anglų kalbą, neberasime sa
vo tarpe nei Rygiškių Jono, nei Bū
gos, nei Damijonaičio, tačiau bandy
kime, bent išeidami viešumon, kalbėti 
kalba, kurios grožiui bei turtingumui

tuviška spauda ir lietuviškas žodis vi
sada buvo Tavo nuolatiniai draugai. (

Anūkės Loreta ir Rita

neprilygs jokia kita kalba pasualyje.
Baigdamas atkreipsiu dėmesį, kad 

šiomis pastabomis nebandau ir atsi
sakau ateityje įsileisti į bet kokią po
lemiką.

Teodoras J. Rotcas
Sydnėjus

Gerb. Redaktoriau,
Norėčiau išreikšti keletą žodžių dėl- 

SBS valandėlių, vedamų p. Rymantės 
Geli.

Paskutiniu laiku p. Rymantės paruoš
tose laidose vis dažniau tenka girdėti 
ilgų pokalbių, pamokymų ir priekaištų,. 
ypač mūsų viduriniajai kartai. Norė
čiau priminti, kad ji buvo auginama ir 
auklėjama sunkiose sąlygose, sveti
mame krašte. Vis tik sugebėjome jau
nuolių širdyse pasėti lietuvišką sėklą,, 
kuri anksčiau ar vėliau gražiai prigyja 
lietuviškos bendruomenės veikloje. 
Turėtume be kritikos džiaugtis savo 
vaikų ir vaikaičių pasiekimais tiek, 
mokslo, meno, tiek ir sporto bei darbo 
srityse. Po tiek metų nenorėkime jų 
uždaryti į lietuvišką "ghetto". Pasau
lis platus ir įdomus, ir jame ta mažytė 
Lietuva nėra pamiršta. Ja domisi ir jau
nimas.

Taip pat pasigendame radijo va
landėlėse gražios muzikos, poezijos, 
nes smagios polkutės jau nusibodo. Esu 
tikra, kad atsiras ir daugiau tautiečių, 
pritariančių mano pastaboms.

Irena Milašienė

"Mūsų Pastogė" Nr.21 1998.6.1 psl.7
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INFORMACIJA
Birželio išvežimų minėjimas Sydnėjuje

Skaudiems lietuvių trėmimams į Sibirą prisiminti, NSW Jungtinis baltų komi
tetas Sydnėjuje ruošia išvežimų ir gedulo minėjimą.

Minėjimas įvyks birželio 14 d., sekmadienį, 2 vai. p.p. Latvių namuose, 32 Par
nell St., Strathfield.

Koncerto metu pasirodys lietuvių, estų ir latvių meninės jėgos. Lietuvius šia
me koncerte atstovaus choras "Daina" (dirigentai B. Aleknaitė ir J. Atikus). Pa
skaitą skaitys dr. Vytautas Doniela.

Jungtinis baltų komitetas kviečia visus tautiečius gausiai dalyvauti minėjime, 
kuriame prisiminsime visus tautiečius gausiai dalyvauti minėjime, kuriame pri
siminsime visus Sibire kentėjusius mūsų brolius ir seseris. A. Giniūnas

Jungtinio baltų komiteto vardu
—. —— —------- —   — . *—• —------------------- — —---------------------— —  

Pranešimas Melburno lietuvių pensininkų sąjungos nariams - sekantis susi
rinkimas įvyks birželio mėn. 9 dieną.

A. S,

Hobarto lietuviams - ALB Hobarto apylinkėje 1941 metų trėmimus 
minėsime Hobarto katedroje birželio 15 d., sekmadienį, 11.30 vai.

Visus Tasmanijoje gyvenančius ar besilankančius lietuvius su kitataučiais drau
gais ar pažįstamais maloniai kviečiame atvykti ir kartu pasimelsti už tų dienų 
kankinius. Hobarto apylinkės valdyba

Ištremtųjų minėjimas Canberroje - šiais metais bendras baltiečių susi
tikimas paminėti trėmimus į Sibirą įvyks birželio 14 d., sekmadienį, Suomių klu
be, Bowman Street, Macquarie. Pradžia 3 vai. p.p. Maloniai kviečiame visus 
tautiečius dalyvauti. Canberros lietuvių bendruomenės

sąjungos valdyba

Nauja valdyba Adelaidėje
Š. m. balandžio 26 - tą dieną įvykusiame ALB Adelaidės apylinkės visuotinia

me metiniame susirinkime dviem metams išrinkta Apylinkės valdyba pareigomis 
pasiskirstė sekančiai: pirmininkė - Janina Vabolienė (tel. 08 8294 3792), vice
pirmininkė - Birutė Mikužienė (tel. 08 8370 3452), vicepirmininkė ir narė švie
timo reikalams - Jūratė Grigonytė (tel. 08 8261 2179), kultūros reikalams - Liuci
ja Vaičiulevičius (tel. 08 8370 2938), sekretorė - Gaila Dundienė (tel. 08 8269 
3862), iždininkė - Ramutė Stankevičiūtė 9tel. 08 8378 3900), iždininkas - Vaidas 
Januškevičius (tel. 08 8276 7407), specialiems projektams- Šarūnas Vabolis (tel. 08 
8362 3050).

Visą valdybai skirtą korespondenciją prašome siųsti sekančiu adresu: Lithu
anian House, 6 Eastry St., Norwood, SA 5067. J. Vabolienė

ALB Adelaidės Apylinkės valdybos pirmininkė

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.

„Aušros“ tunto iškyla j Towlers Bay
Birželio 12 - 14 dienomis Sydnėjaus "Aušros tuntas 

ruošia trumpą žiemos iškylą į Towlers Bay - labai gražią 
vietovę, prie Sydnėjaus (netoli Church Point). Apsistosime 
Youth Hostelyje. Valgį gaminsimės patys.

Detalės: susitiksime 19.15 vai. Church Point Wharf, iš 
kur laivas mus perkels į Towlers Bay. Iškyloje būsime iki 
sekmadienio popiečio. Iškylos metu bus pravestos virėjo 
(skautams) ir laužavedžio (jaun. skautams (tems) 
specialybės.

Reikmenys: $20-iškylos mokestis asmeniui. Vyksime neuniformuoti. Miegmaišiai 
nereikalingi. Pasiimti paklodes, (antklodžių bus pakankamai) pagalvei užvalkalą, 
rankšluostį, šiltus drabužius, tunto marškinius (t-shirt / sweatshirt), šlipsą. Kiti dalykai: 
elektrinė lemputė, pižama, tualetiniai reikmenys, pieštukas ir popierius, vandens butelis.

Atkreipkite dėmesį! Nesineškite per daug daiktų, nes viską reikės nešti patiems - 
nuo vandens iki namuko - tai siauras status kelias.

Stovyklavietėje yra tik 30 registruotų vietų. Į stovyklą pateks anksčiau 
užsiregistravusieji. Svečiai gali atvykti, bet nakvynės gauti negalės, išskyrus instruktorius. 
Tėvai, kurie dirbs kaip instruktoriai, dėl nakvynės tariasi su išvykos vadove s. Egle 
Garrick tel. (02) 9818 3393. Tuntininkė

Dėmesio, keleiviams į Lietuvą
Nuo š. m. gegužės 15 d. įsigaliojo 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nu
tarimas, kuriuo iš dalies pakeistas Mui
to režimas keleiviams, vykstantiems 
per valstybės sieną, ir sugriežtinta kai 
kurių prekių įvežimo į Lietuvą, taip pat 
išvežimo išjos tvarka.

Kaip ir iki šiol, keleivis be muito ir 
mokesčių gali įvežti į Lietuvą neko
mercinės ir negamybinės paskirties 
daiktų, tarp jų ir gabenamų keleivio 
nelydimu bagažu, už sumą, ne didesnę 
kaip 3 tūkstančiai litų.

Išsiplėtė sąrašas daiktų (prekių), ku
rių įvežimas yra apribotas. Ir toliau ga
lioja anksčiau nustatytos degtinės ir li
kerio bei kitų stiprių alkoholinių gėrimų 
(1 litras), vyno ir šampano (3 litrai), 
alaus (5 litrai), tabako gaminių (200 ci
garečių), cukraus ( 1 kg), kavos (2 kg), 
šokolado (3 kg) įvežimo normos. Kitų 
maisto produktų, išskyrus minėtus, da
bar leidžiama įvežti 5 kg (anksčiau bu
vo galima už sumą, ne didesnę kaip 200 
litų). Taip pat vienam keleiviui galima 
įvežti po du vienetus to paties pavadini
mo atskirai supakuotų parfumerijos, 
kosmetikos preparatų, buitinės chemi
jos prekių.

Sumažinta bižuterijos įvežimo į Lie
tuvą neapmokestinama norma: vienas 
keleivis gali įvežti iš viso 25 g tauriųjų 
metalų ir brangaakmenių bei natūralių 
perlų (išskyras asmeninio naudojimo).
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Kaip ir ligi šiol, kai kurias prekes ga
lima įvežti į Lietuvą ir išvežti iš jos tik 
turint atitinkamų Vyriausybės įgaliotų 
institucijų nustatyta tvarka išduotus lei
dimus. Tokie leidimai reikalingi įve- 
žant ir išvežant civilinius ginklus 
(medžioklinius, sportinius, taip pat skir
tus fizinių asmenų apsaugai ar savi
gynai) ir šaudmenis.

Leidimų nereikia, jei išvežama ar 
įvežama ne daugiau kaip 2 dujiniai pis
toletai (revolveriai), 4 jų šovinių kom
plektai, 2 dujų balionėliai, taip pat 5 
naudotos padangos (vienam automobi
liui, neskaitant padangų ant ratų). Be 
leidimų galima įvežti į Lietuvą 3 kg 
mėsos bei jos gaminių, sviesto, sūrio ir 
varškės, 5 kg. augalinės kilmės maisto 
produktų, 2 kg skintų gėlių bei augalų ir 
jų dalių, tinkamų dekoratyviniams 
tikslams.

Be to, prekių, kurių įvežimas į Lietu
vą apribotas, nustatyti kiekiai gali būti 
įvežami tik tuo atveju, jei keleivis už
sienyje buvo ne trumpiau kaip 24 valan
das (šis reikalavimas netaikomas kelei
viams, vykstantiems oro ir jūrų trans
portu).

Nuo gegužės 15 d. draudžiama išvežti 
iš Lietuvos daugiau kaip po 10 kg švie
žių, sūdytų, virtų ar šaldytų miško gry
bų ir laukinių uogų(vaisių), daugiau 
kaip po 5 kg džiovintų miško grybų ir 
džiovintų laukinių uogų bei laukinių 
vaistinių augalų žaliavos.

psl.8 ...

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS 

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

Tel. 9724 5408. Veikia 24 valandas per parą.

riaikitl
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

. Šį "Mūsų Pastogės" numerį redagavo Dalia Donielienė
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