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Laimėjo Tour de France 1

Sveikiname laimėtoją !

Lietuvos įvykių apžvalga
Ordinas Kardinolui

Lietuvos Katalikų Bažnyčios hierar- 
chas Kardinolas Vincentas Sladkevičius 
apdovanotas Vytauto Didžiojo 1-ojo 
laipsnio ordinu. Prezidento Valdo Adam
kaus dekrete sakoma, kad apdovanojimas 
Jo Eminencijai skiriamas „už doros bei 
laisvos tautos dvasios brandinimų Lie-

Ordiną Prezidentas įteikė sekmadienį, 
kai aplankė Kaune gyvenantį Kardinolą. 
Ketvirtadienį 78-ąjį gimtadienį paminė
jęs Katalikų Bažnyčios hierarchas yra 
silpnos sveikatos, todėl lankytojus pri
ima retai ir beveik neišeina iš savo namų. 
Gegužės mėnesį V. Sladkevičius šventė 
dešimties metų sukaktį nuo tada, kai jis 
buvo įšventintas Kardinolu. Tai - vienin
telis Lietuvos dvasininkas, kuriam su
teiktas toks titulas.

Apdovanojimai disidentams
Rugpjūčio 21 dieną Prezidentūroje bu

vo pagerbti Lietuvos disidentinio judė

Edita Pučinskaitė laimėjo 
„Tour de France“ - tradicines 
daugiadienes moterų dviračių 
lenktynes. Prieš kelias savaites 
ji buvo laimėjusi XI-sias tarp
tautines moterų dviračių lenk
tynes, šiemet vykusias Vokieti
joje. Neseniai ji puikiai pasiro
dė ir Australijoje. Net trys lie
tuvaitės įeina į Tarptautinės 
Dviračių Sporto Sąjungos 
(UCI) paskelbtą dešimtuką: 
Diana Žiliūtė, Edita Pučinskai
tė ir Jolanta Polikevičiūtė.

jimo dalyviai, prieš vienuolika metų ne
pabūgę organizuoti pasipriešinimo so
vietų valdžiai mitingą prie Adomo Mic
kevičiaus paminklo Vilniuje. Nijolei Sa- 
dūnaitei, Antanui Terleckui, Petrui Ci
dzikui, Vytautui Bogušiui bei kitiems 
mitingo organizatoriams ir dalyviams 
Prezidentas Valdas Adamkus įteikė 
aukštus valstybės apdovanojimus. Po ap
dovanojimo ceremonijos disidentai pie
tavo su Prezidentu. 1987 m. rugpjūčio 23 
-tąją prie A. Mickevičiaus paminklo Vil
niaus senamiestyje surengtas disidentų 
mitingas tapo maždaug po metų Lietu
voje prasidėjusio Atgimimo pranašu. 
Nors sovietų valdžia mitingo metu nesi
kišo, vėliau nemažai jo dalyvių nukentėjo.

Amerikiečiai naftos nebežvalgys
JAV kompanijos AMOCO vadovybė 

pranešė Latvijos vyriausybei atsisakanti 
dalyvauti galimų naftos telkinių žval
gymo Baltijos jūroje projekte ir pasi
traukianti iš šio regiono. Pasak AMOCO 
vadovų, kompanija keičia savo veiklos 
strategiją ir persiorientuoja į kitus pa
saulio regionus. Dar viena AMOCO pa
sitraukimo priežastis yra ta, kad Latvija 
ligi šiol su Lietuva neišsprendė nesutari
mų dėl ekonominės zonos ir kontinen
tinio šelfo Baltijos jūroje. Sovietų laikais 
atlikta seisminė žvalgyba leidžia manyti 
ginčijamame regione esant naftos tel
kinius. Derybose su latviais Lietuvos ats
tovai ne kartą prašė juos supažindinti su 
latvių turimais Baltijos jūros seisminės 
žvalgybos duomenimis. Latvijos dery
bininkai nesutiko pasidalyti informacija, 

kas kartą teisindamiesi tuo, jog aptikus 
naftos telkinius jie sutinka naftos ištek
liais dalytis perpus su Lietuva.

1995 m. rudenį Latvijos vyriausybė 
susitarė su AMOCO ir Švedijos kom
panija OP AB dėl naftos telkinių žvalgy
bos ir eksploatavimo. Šis susitarimas 
tapo pagrindine kliūtimi tęsti 1993 m. 
prasidėjusias derybas dėl Lietuvos ir Lat
vijos jūros sienos nustatymo bei eko
nominės zonos Baltijos jūroje atriboji
mo. Latvijos sutartys su AMOCO ir 
OPAB taip ir neįsigaliojo, nes jose numa
tyta būtina sąlyga - Latvijos jūros sienos 
sutartis su Lietuva. T uo tarpu Lietuva nuo
lat protestuoja prieš Latvijos sutartis su 
trečiosiomis šalimis dėl ekonominės 
veiklos ginčijamoje teritorijoje.

Sužinojęs apie amerikiečių pasitrau
kimą, Prezidentas V. Adamkus pareiškė: 
„ Vėl matau progų mums, kaip geriems 
kaimynams, susėsti prie derybų stalo ir 
nustatyti aiškias kompetencijos ribas 
liek sau, tiek šiuose projektuose dalyvau
jančioms trečiosioms pusėms". Valdas 
Adamkus savo pareiškime pažymėjo, 
kad, būdamas AMOCO atstovu, jis taip 
pat pasitrauktų iš tokios ginčytinos pa
dėties, kai nėra aiškios sienos ir sutarimo 
tarp dviejų valstybių. Vėliau paaiškėjo, 
kad AMOCO pasitraukė ir iš panašių Da
nijos, Lenkijos ir Rusijos programų.

Rusijos krizė Lietuvai nekenkia
Lietuvos vyriausybė kol kas neįžiūri 

grėsmės savo ekonomikai dėl Finansų 
krizės Rusijoje. Lietuvos bankų ir Žemės 
ūkio bei Ūkio ministerijų atstovai nu
sprendė, kad Rusijos rublio kurso kitimas 
Lietuvos ekonomikai neatsilieps. Vyriau
sybiniame pasitarime buvo peržiūrėta 
Lietuvos importo ir eksporto situacija, 
išanalizuoti prekybos ryšiai su kitomis 
šalimis.

Kita vertus, Lietuvos verslininkai, tu
rintys tiesioginių ryšių su Rusija, labai 
nerimauja ir abejoja dėl savo tolimesnių 
planų įgyvendinimo Rusijoje. Ekspertai 
pripažįsta, kad kai kurioms įmonėms, 
kurios didžiąją dalį produkcijos ekspor
tuoja į Rusiją, gali vėluoti atsiskaitymai. 
Tačiau Lietuvos finansams ir bankams 
rublio kurso svyravimas, ekspertų nuomo
ne, nepakenks. Lietuvoje siūloma ir keti
nama labiau skatinti eksporto draudimą.

Kontroliuos Būtingės statybas
Aplinkos ministro įsakymu sudaryta 

nuolat veiksianti aplinkosaugos bei sta
tybos priežiūros specialistų komisija, 
kuri stebės Būtingės terminalo statybos 
darbus.

Atsižvelgiant į statomo objekto svar
bą bei galimą poveikį aplinkai, komi
sija, kuriai vadovauja aplinkos vicemi
nistrai Artūras Daubaras ir Pranciškus 
Juškevičius, yra įpareigota teikti aiškią 
informaciją apie statybos eigą bei išky
lančias problemas ne tik Aplinkos mi
nisterijos vadovybei, bet ir visuomenei.

Būtingės terminalo statyba pastaruoju 
metu domimasi ne tik Lietuvoje, bet ir už 
jos ribų. Todėl Vyriausybei labai svar
bu, kad laiku būtų pastebėti bet kokie, 
net mažiausi nukrypimai nuo projekto ar 

statybos normų ir kuo skubiausiai lik
viduojami planų pažeidimai,

Statybos montavimo darbų kokybę 
terminale tikrina' generalinis projek
tuotojas - JAV bendrovė „Fluor Daniel", 
užsakovas „Būtingės nafta“ bei Lietuvos 
statybų valstybinės priežiūros institucijos.

Spaudimas „Mažeikių naftai“
Dėl finansinės krizės Azijoje ir Ru

sijoje Vakartį investuotojai pareikalavo 
grąžinti 73 mln. JAV dolerių, kuriuos 
„Mažeikių nafta“ pasiskolino pernai.

„Mažeikių nafta", įvertindama padė
ties kritiškumą, dabar ieško naujų fi
nansavimo variantų. Greičiausiai bus 
pasinaudota keliais refinansavimo šal
tiniais, galbūt tai bus nauja paskola.

Pernai rudenį „Mažeikių naftos“ pasko
los lakštus garantavo JAV bankas „CS 
First Boston“. Pagal sutarties sąlygas 
investuotojas turėjo teisę reikalauti iš
pirkti emisiją po vienerių metų. Kadangi 
Vakarų investuotojai Lietuvos rinką sieja 
su Rusija, dėl finansinės krizės toje ša
lyje bei Azijoje jie pareikalavo grąžinti 

.73 mln. JAV dolerių prieš keletą dienų.

Grįžta Raimundas Mieželis
Po pustrečio mėnesio trukusio gydy

mosi iš JAV į Lietuvą grįžo Prezidento 
patarėjas Raimundas Mieželis.

Prezidento patarėjas JAV lietuvis 
Raimundas Mieželis

Jis už Atlanto išvyko birželio pradžio
je. Liepos 22 dieną ten jam buvo atlikta 
prostatos operacija. 67 metų Prezidento 
patarėjas ir geriausias bičiulis teigė, kad 
jis „nėra jokia išimtis, nes dauguma 
vyresnio amžiaus tiek JAV, tiek Lietu
vos vyriškių skundžiasi prostatos ligo
mis". Maždaug po pusmečio R. Mieželis 
turėtų vėl grįžti atgal į JAV tyrimams.

Išvykusį R. Mieželį Prezidentūroje pa
vadavo kitas išeivijos atstovas - 68 metų 
politologas Julius Šmulkštys. Gegužės 
mėnesį jis buvo paskirtas Prezidento 
konsultatntu.

Atvyksta karališkoji pora
Rugsėjo 4-5 dienomis Lietuvoje lanky

sis Norvegijos karalius Haraldas V-sis ir 
karalienė Sonja. Į Klaipėdą Norvegijos 
monarchų šeima atplauks karališkąja 
jachta iš Rygos. Tai bus pirmas atvejis, 
kai kitos valstybės vadovas į Lietuvą 
vizito atvyksta jūros keliu.

Iš Palangos oro uosto specialiu lėk
tuvu Norvegijos karalius ir karalienė iš
skris į Vilnių. Čia Haraldas V-sis susitiks 
su Prezidentu Valdu Adamkumi, Seimo 
Pirmininku Vytautu Landsbergiu, Minis-
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Lietuvos įvykių...
Atkelta iš 1 psl.
tru Pirmininku Gediminu Vagnoriumi, 
norvegų bendruomenės Lietuvoje atsto
vais, lankysis Vilniaus universitete. Prezi
dentūroje bus surengta oficiali vakarienė.

Antrąją vizito dieną karališkoji pora 
lankysis Kaune, dalyvaus M. K. Čiurlio
nio galerijoje rengiamame seminare 
„Norvegija - Lietuva: bendradarbiavi
mas verslo ir pramonės srityse“. Norve
gijos karališkajai šeimai bus surengta 
ekskursija į Liaudies buities muziejų 
Rumšiškėse.

Norvegijos karališkoji pora Lietuvoje 
lankysis pirmą kartą.

Atšauktas ambasadorius
Nuo rugpjūčio 24 dienos atšauktas 

kadenciją baigiąs Lietuvos ambasado
rius Baltarusijoje Viktoras Baublys. Nau
jasis atstovas kol kas nepaskirtas. Amba
sadoriumi Baltarusijoje V. Baublys tapo 
1994 metais. Grįžęs į Vilnių jis dirbs 
Lietuvos užsienio reikalų nūnisterijoje ir 
rūpinsis santykiais su Kaliningrado sri
timi.

Nuo šių metų birželio V. Baublys 
atostogauja Lietuvoje. Ambasadorius iš
vyko iš Minsko neterminuotų atostogų, 
kai Baltarusijos valdžia neteisėtai nurodė 
užsienio ambasadoriams išsikraustyti iš 
rezidencijų komplekso Baltarusijos sos
tinės Minsko Drozdy rajone ir sudarė ne
pakenčiamas sąlygas jose gyventi. Šia
me rajone yra ir oficiali Lietuvos amba
sadoriaus rezidencija. Jau pradėtos dery
bos dėl naujos rezidencijos Minske, ta
čiau šiuo reikalu bus tariamasi ir su kitų 
Vakarų valstybių diplomatais, kurie tada 
ūgi turėjo išsikraustyti.

Bėdos
JAV teismas nuteisė du Lietuvos pilie

čius daugiau kaip trejus metus kalėti už 
tai, kad jie rengėsi parduoti 40 prieš
lėktuvinių raketų. Jas iš Lietuvos piliečių 
Aleksandr Pogrebežskij ir Aleksandr

Mafija ir kaip ją Įveikti
Julius Dermontas
Katedros vedėjas
Lietuvos teisės akademijoje
Kanados Carltono universiteto Teisės 

fakulteto profesorė Maeve McMahon išty
rė Baltijos šalių nusikalstamumą ir išlei
do tyrimų medžiagą „Nusikalstamumas, 
justicija ir žmogaus teisės Baltijos šalyse“ 
(„Crime, Justice and Human Rights in the 
Baltics“, Helsinki, 1995): Ji teigia, kad 
Baltijos šalyse pereinamuoju laikotarpiu 
visuomenę jaudina nusikalstamumo būk
lė, ypač toks labai paplitęs reiškinys kaip 
organizuotas nusikalstamumas arba, 
liaudiškai tariant, mafija. Baltijos šalių ma
fija nelabai panaši į sutelktą organizaciją. 
Žodis „mafija“ turi keletą reikšmių: tai 
bendro nusikalstamumo ir juodosios rin
kos įvardijimas; didelės nusikalstamos 
grupuotės, besiverčiančios kontrabanda 
bei valstybinio turto grobstymu stambiu 
mastu; protekcionizmas, sukčiavimas ir 
prostitucija; tai neigiamas įvaizdis senųjų 
sovietinių kadrų, kurie pasinaudodami 
ryšiais „spontaniškos privatizacijos“ me
tu stengėsi užgrobti kuo daugiau turto; tai 
nemalonių neigiamų laisvosios rinkos reiš
kinių įvardijimas; nekokybiškos prekės 
pažymimos kaip geros ir parduodamos di
desne kaina. Apgaudinėdami pirkėjus, 
kai kurie verslininkai jaučia pavojų dėl 
savęs ir turto. Mafija siūlo savo apsaugą. 
Jei verslininkai, naujų firmų vadovai atsi
sako, nemoka „mokesčių už apsaugą“, bū
na užpulti, padeginėjamos ir sprogdina- 
"Mūsų Pastogė" Nr.34 1998.8.31 psl.

Daričev ketino pirkti JAV saugumo tar
nybų agentai, apsimetę Kolumbijos nar
kotikų pirkliais. JAV agentai su ginklų 
pardavėjais derėjosi dvejus metus, vis
kas buvo užfiksuota vaizdajuostėse, bet 
jokių ginklų niekad nebuvo pristatyta. 
Abiejų nuteistųjų už sukčiavimą ieškojo 
ir Lietuvos policija. Sužinojus apie jų su
laikymą, Lietuvos saugumas pareiškė 
nuomonę, kad įtariamieji mafiją bandė 
apmulkinti, nes jokių ginklų jie negalėjo 
gauti.

Lietuvos spaudos puslapiuose vėl nu
aidėjo buvęs Nemenčinės parapijos kle
bonas Ričardas Jakutis, anksčiau pagar
sėjęs kaip meno kolekcionierius, mu
zikos ir aukštesnio lygio privačių vakarų 
rengėjas. Jo renginiai ypač patraukdavo 
asmenis iš buvusios LDDP administra
cijos. Prieš kiek laiko paaiškėjo, kad jo 
skolos jau siekia apie 6 milijonus litų ir 
todėl gręsia įkalinimas. Pašalintas iš 
kunigystės luomo, Ričardas Jakutis da
bar išleido prisiminimų knygą „Gyveni mo 
palūkanos“, kurią išspausdino „Alma 
Littera“ leidykla 3000 egz. tiražu. Pasak 
leidėjų, tai esanti „labai smagi knyga“.

Vėluojasi „Preilos lobis“
Preiloje Kuršių mariose netoli kranto 

jau savaitę ruošiamasi „Preilos lobio“ 
atradimui. Deja, šiek tiek atsiliekama nuo 
darbotvarkės, ir dėl to nerimauja Vokie
tijos NDR televizijos žurnalistai. Ra
diniai jau šį penktadienį turėjo būti paro
dyti per NDR televiziją, kuri lobio ieš
kojimus finansuoja. Kiek anksčiau buvo 
nustatyta, kad šioje vietoje marių dugne 
kažkas yra. Buvo iškeltos kelios versijos, 
nuo „Gintaro kambario“ iki sprogmenų, 
likusių po karo. Vokiečių žurnalistai ti
kisi, kad čia bus rasti Rytprūsių gau- 
leiter'io dokumentai. Dabar ant kranto 
kasdien susirenka nemažai smalsuolių ir 
poilsiautojų, tačiau šalia lobio vietos gy
venantys žmonės, bijodami, kad kas neat
sitiktųjų namams, juos apdraudė.

Paruošė Vytautas Doniela

mos firmos. Mafija ypač skverbiasi į 
politines institucijas, kad taptų jų dalimi. 
Mafijos sferos plečiasi į Rytų bei Vidurio 
Europą ir atvirkščiai-pas mus atkeliau
ja prostitucija, narkotikai, kontrabanda, 
azartiniai žaidimai.

Kokie veiksniai skatina nusikalstamą 
mafijos veiklą? Tai sparčiai blogėjan
čios gyvenimo sąlygos, nedarbas. Infliacija 
verčia žmones ieškoti pragyvenimo šalti
nių juodojoje rinkoje ir per nusikaltimus.

Rinkos ekonomika sukuria papildomą 
finansinį ir socialinį spaudimą, kuris gali 
paskatinti nusikalstamą elgesį. Priva
tizuojant viešbučius, parduotuves, firmas, 
bankus ir kt., kyla kainos, atsiradus ne
darbui, didėja praraja tarp vargšų ir tur
tingų. Baltijos šabų ekonomikos padėtis 
yra geresnė negu Rusijoje, tačiau dar že
mas pragyvenimo lygis. Ypač bloga pen
sininkų padėtis, nes per mėnesį gauna 
elgetišką sumą, mažiau kaip 60 dolerių, 
skursta bedarbiai, dirbančių maži atly
ginimai. Todėl nėra ko stebėtis, kad Balti
jos šalyse yra paplitęs išmaldos prašymas. 
Vieni skursta, kiti turtėja. Taigi rinkos 
ekonomika veikia nusikalstamumą, nes 
daugelis pastebi, kad praturtėjama per 
korupciją, elgiantis nesąžinmgai, nusi
kalsiant. Visuomenė pasipiktinusi nusi
kalstama mafijos veikla ir vyriausybių ne
sugebėjimu jos sutramdyti. Plečiantis nele
galiai veiklai, didėja nusikaltimų skaičius.

Kiti organizuoto nusikalstamumo veiks
niai: daugelio policijos komisariatų būklė 
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Trumpai iš visur
Pakistane musulmonų dvasiškiai pa

skelbė fatwa (mirties sprendimą) visiems 
amerikiečiams, esantiems Pakistane, kai 
juos pasiekė žinia, kad viena JAV raketa, 
taikyta Afganistanui, nukrito jų teritori
joje ir užmušė 5 žmones. Islamabade per 
Raudonosios Mečetės garsiakalbius skel
biama, kad Islamas leidžia žudyti ameri
kiečius. Žinia apie 5 žmonių nužudymą 
Pakistane buvo atšaukta, o ją paskelbęs 
saugumo skyriaus viršininkas buvo at
leistas iš pareigų.

Kinija vis dar kenčia nuo potvynių, 
šalia išsiliejusios Jangce upės, nuo liūčių 
Mandžiūrijoje išsiliejo Nen ir Sunghua 
upės. Jos apsėmė Daqing naftos laukus 
bei gręsia Harbino miestui.

Kongo Demokratinės Respublikos pre
zidentas Laurent Kabila iš Zimbabwe ir 
Angolos valstybių susilaukė stiprios karinės 
pagalbos ir sakosi izoliavęs sukilėlių pa
jėgas tarp sostinės Kinšasosirjūros. Rytinė 
valstybės dalis tebėra sukilėlių rankose.

Rugpjūčio 23 d. Boris Jelcinas staiga 
atleido Rusijos ministrą pirmininką Ser- 
giejų Kirijenko su visu jo ministrų kabi
netu ir sugrąžino į ministro pirmininko 
postą kovo mėnesį pašalintą Viktorą Čer- 
nomyrdin. Dėl ekonominės suirutės krašte 
Rusijos dūmą kaltina patį prezidentą ir 
reikalauja jo atsistatydinimo.

Lenkijos archeologai užtiko dvylikto 
šimtmečio kapą, kuriame palaidoti du vy
rai ir viena moteris, nubausti mirties baus
me kaip vampyrai. Kūnai sužaloti užsi- 
tikrinimui, kad „vampyrai“negalės atgyti.

Rugpjūčio 17 d. JAV prezidentas Bill 
Clinton per 4 minutes trukusį pareiš
kimą, transliuotą per JAV ir užsienio 

apgailėtina. Vilniuje net pasitaikė atvejų, 
kad policininkai stumia automobilius, kol 
jie užsiveda. Kaip su tokiais automobiliais 
pasivyti nusikaltėlį? Žemas policininkų 
atlyginimas. Jie neaprūpinti alkoholio ma
tuokliais, trūksta kitų technikos priemo
nių. Finansavimo stoka atsiliepia ne tik 
policininkų veiklai, bet ir nusikalstamu
mui: neapšviestose gatvėse (taupoma 
elektra) lengviau daryti nusikaltimus. Nu
sikaltimų kasmet daugėja. 1997 m. jų 
skaičius išaugo daugiau nei 12 %.

Nusikaltimų daugėja, jų kontrolės sis
tema išgyvena krizę, chaotišką ir veikia
mą korupcijos. Visose Baltijos valstybė
se jaučiama tendencija grįžti prie auto
ritarinio mąstymo, represinių įstatymų. 
Kalėjimai perpildyti.

Profesorės Maeve McMahon mintys 
nedžiuginančios, valstybių įvaizdis liūd
nas, tačiau būkime optimistai - užsienie
čiai tų problemų už mus neišspręs. Tai 
padaryti galime tik patys.

Kyla klausimas, kas ir kaip įveiks ma
fiją - organizuotą nusikalstamumą? Be 
abejonės, mafija sumažėtų, jei būtų pa
šalintos minėtos priežastys. Be to, jei or
ganizuojasi nusikaltėlių pasaulis, tai tu
rėtų integruotis, jungtis teisėsaugos struk
tūros. Dabar jėgos išsklaidytos. Paana
lizuokime pažangią Švedijos teisėsaugos 
sistemą. Švedijoje tiek policija, tiek teis
mas, tiek prokuratūra, tiek kalėjimai pri—
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televizijos bei radijo stotis, prisipažino 
kad „turėjęs netinkamus santykius“ su 
Monica Lewinsky, tuo metu dirbusia 
Baltuosiuose Rūmuose.

Rugpjūčio 18 d. apie 300 JAV piliečių 
buvo evakuoti iš Pakistano. Teroristinės 
musulmonų organizacijos grasino ame
rikiečiams po to, kai Pakistano vyriausy
bė suėmė ir grąžino į Keniją teroristą 
Mohammad Sadig Odeh, kuris prisipaži
no dalyvavęs JAV ambasadų sprogdi
nimo organizavime.

Rugpjūčio 19d. JAV Valstybės Sekreto
rė Madeleine Albright pareikalavo, kad 
Afganistanas išduotų ten gyvenantį 41 
metų amžiaus arabą multimilijonierių 
Osama bin Laden - JAV ambasadų 
sprogdinimo Afrikoje iniciatorių. Tuo pat 
metu Irano vyriausybė reikalavo, kad Af
ganistanas paleistų iš arešto dešimtį Irano 
diplomatų, patekusių; Taliban rankas šiau
rės Afganistane.

Rugpjūčio 20 d. Australijos diplomatai 
pradėjo dėti pastangas skubiai Australijos 
piliečių evakuacijai iš Afganistano terito
rijos. Apie aštuoni iš jų ten dirba Kanda- 
hare ir Herate Tarptautinio Raudonojo 
Kryžiaus bei Jungtinių Tautų misijose.

Rugpjūčio 21 d. JAV prezidento Bill 
Clinton įsakymu, JAV karo laivynas 
Tomahawk raketomis apšaudė Osama bin 
Laden teroristų apmokymo stovyklą Af
ganistane, į pietus nuo Kabulo. Kitas tai
kinys buvo bin Laden chemikalų fabri
kas Khartume (Sudanas), kuris gamino 
nuodingų dujų VX sudėtinius junginius. 
Raketos buvo iššautos iš dviejų laivų, 
esančių Raudonojoje Jūroje ir iš vieno 
povandeninio laivo bei 4 karo laivų, esan
čių Arabų Jūroje.

Paruošė Vytautas Patašius

klauso vienai - Teisingumo ministerijai. 
Pas mus šiuo metu ne tik nesujungiamos 
jėgos, o dar labiau išskaidomos: norime 
tik kalėjimus, pataisos sistemą perkelti į 
Teisingumo ministerijos sferą. Teisėsau
gos sistemos susiskaldymas labai daug 
laiko atima ministerijų tarpusavio santy
kių aiškinimui, trūksta operatyvios in
formacijos, bendros nusikaltimų preven
cijos veiklos. Be abejonės, sujungus minė
tas institucijas į vieną ministeriją, organi
zuotas nusikalstamumas negalėtų klestė
ti. Kitas mafijos priežastis visuomenė pa
šalins pati, pakeldama visuomenės ge
rovę individų iniciatyva. Tačiau perei
namuoju iš socialistinės į kapitalistinę 
sistemą laikotarpiu daug galėtų padaryti 
reformuota vyriausybė, kuri būtų suda
ryta ne pagal partinį principą, o konkurso 
tvarka pagal kompetenciją, profesio
nalumą, puikų tos srities išmanymą: kiek
vienas pretendentas į ministro postą pir
miausia privalėtų parengti visos sistemos 
veiklos programą, paremtą mokslo ty
rimais, Europos ir kitų pasaulio šalių 
pažangiapatirtimi, įvertintaEuroposTary- 
bos nepriklausomų ekspertų, tik tada 
kandidatą galėtų pristatyti Seimui pa
tvirtinti. Tik tada vyriausybė būtų stabili 
ir kiekvienas ministras atitiktų Europos 
šalių vadovų lygį.
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Krašto Valdyba praneša
Primename, kad organizacijos, kurios ALDienų metu nu- 

mato šaukti susirinkimą, turi pranešti Ruošos Komiteto 
■L KįįSI sekretoriui: V. Bindokas, 36 Walsgott St., North Geelong, 

b Rgtfl vic-3215-Tel- <03>5278 1504-
***

% vf^ Baigiant "Paramos Lietuvai" apžvalgą, sudarymą dar gau
ti šie pranešimai. Skliausteliuose - siuntėjas arba pranešėjas.

Adelaidės Apylinkės Valdyba: šalpa Sibiro tremtiniams
(J. Vabolienė) $12,400

Dr. V. Stepanas: gydymo aparatai, literatūra
(dr. V. Stepanas) $ 7,600

Sydnėjaus Lietuvių Kat. Kultūros Draugija
(P. Andriukaitis, anksčiau $ 1,250) $ 1,350

***

Pranešame, kad š. m. rugpjūčio 15 d. buvo užbaigta apžvalga, kurios 
tikslas buvo susumuoti finansinę paramą, kurią po Lietuvos atsistatymo 
Australijos lietuviai suteikė įvairioms Lietuvos institucijoms, organizaci
joms ir pan. Buvo remtasi paramos organizatorių, tarpininkų, organizacijų 
iždininkų ir t.t. pranešimais. Be abejo, ši apžvalga nėra visiškai išsami, nes 
liko ir neatsiliepusių rėmėjų. Be to, į šią apžvalgą neįeina privataus pobū
džio finansinė parama. Platesnis pranešimas apie šią apžvalgą bus padarytas 
per šių metų gale vyksiantį ALB Krašto Tarybos suvažiavimą ALDienų
metu Geelonge. 

Religinei šalpai: bažnyčioms, seminarijoms, vienuolynams $380,090 
Gydymui: ligoninėms, vaistinėms, aparatūrai ir kt. $107,701

Prieglaudoms: vaikų, senelių, invalidų ir kt. $212,827
Mokslui: universit., mokykloms, stipendijoms, konkursams $ 99,493
Šeimoms: gausių ir ligonių šeimų globai ir paramai $ 42,001
Tremtinių grįžimui ir globai $ 49,023
Tremtinių namams $159,313
Organizacijoms: jaunimo, kultūros, sporto, politinėms $ 34,084
Pinigų ir siuntinių pasiuntimas $ 35,084
Įvairi parama ir nenurodytas paskirstymas $259,555

Viso $1,379,157
Pastaba. Į šią apyskaitą nėra įtraukti pinigai, kuriuos ALB Krašto Valdy

ba išleido apmokėti Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio atstovų keliones į 
Australiją 1989 - 1990 metais.

Antano Mončio Namai - Muziejus Palangoje
Paskutinėmis žiniomis, Antano Mon- 

čio Namų - Muziejaus restauravimo dar
bai pradeda judėti į gerąją pusę. (Plačiau 
apie tai buvo rašyta „M.P.“ Nr.21, 
1998.06.01.) Didžiausia šio projekto 
užbaigimo kliūtis yra, deja, finansų stoka 
ir neteisėtas priestato privatizavimo klau
simo išsprendimas.

Palangos miesto meras p. Pranas Žei-
mys yra labai palankus A. Mončio Namų 
- Muziejaus remonto užbaigimui ir kuo 

>greičiausiam šios kultūrinės institucijos 
atidarymui. Jam svarbu garsinti Palan
gos miesto vardą ir pritraukti kuo daugiau 
menininkų, meno mėgėjų, svečių (ir iš 
užsienio) bei turistų ir ne sezono metu, 
nes vasaros sezonas nėra ilgas. A. Mon
čio Namai - Muziejus bus svarbus kultū
rinis židinys Palangoje, kuris su laiku 
išgarsės pasaulyje. Reikėtų priminti, kad 
be skulptoriaus A. Mončio nuolatinės 
parodos, yra numatyta kviesti meninin
kus eksponuoti savo kūrinius pirmojo 
aukšto salėje, ruošti koncertus, suteikti 
menininkams galimybę studijoje (prie
state) puoselėti savo kūrybą ir taip pat 
priestate įsteigti kavinę, kurioje svečiai 
galėtų prie puoduko kavos aptarti maty
tus renginius.

Deja, savivaldybė stokoja lėšų, kaip ir 
daugelis tautiečių ir netgi svetimšalių, 
kurie tinkamai įvertina tarptautinio masto 
skulptoriaus vertingą 58 kūrinių bei me
no knygų dovaną Palangos miestui. Kiek 
gi turime skulptorių, kurių darbai puošia 
bažnyčias užsienyje, kaip A. Mončio 16 
skulptūrų St. Marcei bažnyčioje Laon 
mieste (Prancūzija)? A. Mončys dirbo ir 
su Marc Chagall ir frėres Martel ir at
kūrė dvidešimt chimerų Metz katedrai 
(Prancūzija). St. Gilles miesto uosto aikš
tėje irgi rasime jo skulptūrą, kaip ir du ki-

tus kūrinius ilgalaikėje tarptautinėje pa
rodoje Museo d‘Arte Modemą Legnano 
Milane ir monumentalią skulptūrą pran
ciškonų vienuolyne Kennebunkport 
(Maine, JAV). Be to, Mončys buvo 
kviečiamas kaip skulptūros dėstytojas 
vasaros dailės akademijose Trier (Saaro 
kraštas Vokietijoje) irToulouse, Salvetat, 
Paryžiuje ir Vendėe (Prancūzija). 1982
metais Mončys buvo išrinktas nuolatiniu 
žiuri nariu Tarptautinėje Fotografijos 
Meno Federacijoje.

O dabar ši vertinga skulptoriaus do
vana - kūrinių kolekcija vis dar dulksta 
buv. Jūratės bibliotekos, Daukanto gat
vės nr. 16 patalpose. Kaip šio fondo narė 
drįstu kreiptis į tautiečius Australijoje, 
prašydama finansinės paramos. Prieš ke
letą metų Jūs, mieli tautiečiai, ištiesėte 
pagalbos ranką šio projekto įgyvendi
nimui. Tada Jūsų dosniai paaukotais pi
nigais per vienerius pietus, fantais turtin
gą loteriją ir paaukotų paveikslų varžy
tines buvo surinkta $1,345 iš Adelaidės, 
Melboumo ir Sydnėjaus draugų bei 
prijaučiančiųjų ir pasiųsta per p. Viktorą 
Ratkevičių Antano Mončio fondo valdy
bai Palangon. Dabar ir vėl labai kritiš
kas momentas - vasara baigiasi ir reikia 
būtinai dar prieš žiemą sutvarkyti langų 
rėmus, kurie laikosi tiesiog „ant garbės 
žodžio“. Būtų labai gerai, jei asmeniškai 
kreiptumėtės į Antano Mončio Namų - 
Muziejaus direktorę p-lę Loretą Tu- 
rauskaitę, Daukanto g. nr. 16, tel. (dar
bo) 53693, (namų) 32546 arba 52211 
Palangoje. Mielai pasitarnausiu Jums 
pinigų persiuntime, rašykite Unit 3/23 
Laurina Ave., North Engadine, NSW2233 
arba skambinkite tel. (02) 9520 2670.

Isolda Poželaitė - Davis, A. M.

s ė-juslėms prisirninti

"Australijos Lietuvio" 50 metų sukaktis
Po II-jo pasaulinio karo prasidėjus 

emigracijai iš Vokietijos, apie 10 000 
lietuvių atsidūrė Australijoje. Pirmuo
sius dvejis metus atliekant darbo sutartį 
Australijos valdžiai, lietuviai imigrantai 
buvo išsimėtę po visą kontinentą. Tačiau 
iš karto buvo pajusta, kad dėl bendros 
tarptautinės ir vidaus informacijos rei
kalingas koks nors tarpusavio ryšys. 
Daugelis lietuvių dar nebuvo pastoviai 
įsikūrę, todėl sąlygos pradėti leisti visus 
apjungsiančią susižinojimo spaudą buvo 
sunkios ir labai nepalankios.

Bet štai vos vieneriems metams pra
ėjus nuo pirmųjų imigrantų atvykimo į 
Australiją, 1948 m. rugsėjo 12 d. pasiro
dė pirmasis dvisavaitinis dešimties pusla
pių lietuviškas laikraštis.

Šio laikraščio, kuris buvo pavadintas 
„Australijos Lietuvis“, leidėjas ir redak
torius buvo Jurgis Glušauskas - Arminas. 
Tas pirmas lietuviškai spausdintas žodis, 
paplitęs po visą Australiją, gimė mažame 
miestelyje, apie 253 km į šiaurę nuo 
Adelaidės - Leigh Creek, kur lietuviai 
dirbo anglies kasyklose.

Laikraštis buvo spausdintas rotatoriu
mi, nedidelio sąsiuvinio formato. Laik
raščio išleidimas vyko nepaprastai sun
kiose sąlygose, nes rašyti, spausdinti ir 
ekspedijuoti teko vakarais, po sunkios 
darbo dienos, brezentinėje palapinėje. To
kį darbą atlikti galėjo tik didelis spaudos 
mylėtojas, pasiryžėlis apjungti Australijos 
lietuvius, pateikiant įvairią informaciją, 
kultūrines žinias, sujungti kituose kraš
tuose gyvenančius tautiečius.

Pirmame „Australijos Lietuvio“ nu
meryje radaktorius rašo: „Lietuviškam 
laikraščiui gimti laikas palankus ir pri
brendęs. Kaip matyti, pirmtakų dar nėra, 
ir aš būsiu pirmas, pasiryžęs jus, tautie
čiai, lankyti ir dalintis džiaugsmais ir 
rūpesčiais“. Tarp kita ko, „Australijos 
Lietuvis“ deklaravo: budėti gimtojo žo
džio sargyboje, supažindinti skaitytojus 
su Australija, teikti žinių iš lietuvių gy
venimo plačiame pasaulyje ir Lietuvoje, 
pateikti pasaulio politinių įvykių ir gro
žinės literatūros veikalų apžvalgas. Šis 
laikraštis Australijos lietuvių buvo pri
imtas su dideliu entuziazmu. Tai galima 
buvo spręsti iš gautų palankių laiškų ir 
pasisakymų.

1948 m. spalio 7 dieną prof. Mykolas' 
Biržiška iš Pinneberg Baltic Universite
to Vokietijoje J. Arminui rašo: „Austra
lijos Lietuvio“ gimimo diena turi būti 
įrašyta į mūsų tautos garbingą istoriją, 
kaip naujo mūsų tautinio žygio pradžia “.

Inž. A. Novickis Lietuvių Tremtinių 
Tarybos vardu iš Schwabisch Gmund, 
Vokietijoje, sveikina redaktorių, linkė
damas pasisekimo ir ištvermės leidžiant 
laikraštį taip sunkiose sąlygose.

1949 m. gegužės mėn. laikraščio leidi
mas buvo perkeltas į Pietų Australijos 
sostinę Adelaidę, o 1951 metų pradžioje 
„Australijos Lietu vis“jaupasirodė išspaus
dintas spaustuvėje. Tai buvojau 61-moji 
laida, gražiai iliustruota, su meniškomis 
skyrių vinjetėmis. Laikraščio formatas 
padidėjo, turinys pagyvėjo, nes jame bu
vo spausdinama nemaža kultūrinės in
formacijos iš Australijos lietuvių gy
venimo, sporto žinių ir pan.

„Australijos Lietuvis“ turėjo pasi
šventusių bendradarbių, techniškų dar

buotojų: J. Vizbaras, A. Bajorūnas, J. 
Norkūnas, J. Langevičius, M. Lum- 
preikštas, V. Doniela. Žurnalistinėje sri
tyje bendradarbiavo: R. Maziliauskas, J. 
A. Jūragis, G. Žemkalnis, J. Mikštas, A. 
Gavelis, Teta Rūta (A. Karazijienė), P. 
Pusdešris, B. Jakavičiūtė, C. Petrikas, O. 
Stimburienė, E. Petrikaitė, J. Mockūnas, 
J. P. Kedys, Br. Zumeris, dail. A. Rukšlelė 
ir daug kitų.

Redaktorius Jurgis Arminas, kuris taip 
pat spausdino lietuviškas knygas, buvo 
laikomas lietuviškosios spaudos Aus
tralijoje tėvu. Tikslios statistikos nėra, 
bet spėjama, kad su savo skyriais Sydnė- 
juje, Melbourne, Geelonge, Brisbanėje ir 
Perthe, jis yra paskleidęs kelis tūkstan
čius lietuviškų knygų. Pats „Australijos 
Lietuvis“ vietoje yra išleidęs visą eilę 
knygų, kurių tarpe - premijuota Pulgio 
Andriušio knyga „Sudiev, kvietkeli“.

„Australijos Lietuvis“ be pertraukos ėjo 
aštuonerius metus ir buvo spausdinamas 
J. Armino įsigytoje nuosavoje spaustu
vėje Adelaidėje.

1956 m. gegužės 1 d. buvo išleistas 
paskutinis laikraščio numeris (199), ku
riame jo leidėjas nurodė laikraščio su
stabdymo priežastis. Australijoje lie
tuviškus laikraščius prenumeruoja tik 
apie 1000 lietuvių patriotų. Be „Australi
jos Lietuvio“, išeina dar du savaitraščiai - 
„Mūsų Pastogė“ Sydnėjuje ir Aust. Liet. 
Katalikų Federacijos „Tėviškės Aidai“ 
Melbourne. Tokiu būdu, nei vienas jų ne
galįs turėti pakankamai skaitytojų, kad 
išsilaikytų.

Reikia pripažinti, kad „Australijos 
Lietuvis“ atliko vertingą ir svarbią misiją 
lietuvių spaudos istorijoje, išvaręs gilią 
vagą kultūros dirvonuose, padėjęs Aus
tralijos lietuvių visuomeninio - kultūrinio 
gyvenimo plėtrai tolimiausiame nuo 
Tėvynės kontinente.

Jurgis Arminas, pasijutęs laisvesnis, 
įstojo į Adelaidės universitetą, kurį bai
gė ir įgijo Bachelor of Economics diplo
mą. Dirbo British Tube Mills firmoje 
kaip Public Relation Officer.

J. Arminas organizavo Vasario 16-sios 
gimazijos mokinių šalpą, mokinių rašinių 
konkursus, Vokietijoje likusių ligonių 
paramą, aukas Tautos Fondui, Mažosios 
Lietuvos Tarybai. Taip pat jis buvo lietu
vių studentų Australijoje globėju, Lie
tuvių Kultūros Fondo įsteigėju, Lietu
vių Namų Adelaidėje įsigijimo doku
mentų signataru, užjūrio laikraščių kores
pondentu, Adelaidės Liet. Archyvo, sa
vaitgalio mokyklos, bibliotekos, choro, 
Moterų Sekcijos, skautų, sporto klubo 
„Vyčio“ rėmėjų ir talkininku. .

Įvertindami J. Armino nuopelnus, Ade
laidės Lietuvių Sąjunga 1968 m. suteikė 
jam Amžinojo ir Garbės nario vardą.

Minėdami „Australijos Lietuvio“ 50 - 
ties metų sukaktį ir Jurgio Armino 18-sius 
mirties metus, nuoširdžiai tariame:

Ilsėkis ramiai, mielas ir kilnus tau
tieti, po Pietų Kryžiumi.

Skrenda paukščiai ir debesys eina, 
tiktai Tu nepareisi namo, 

Tegul Tau būna lengva Australijos 
žemelė.

V. Marcinkonytė

Nr.34 1998.8.31;"Mūsų Pastogė"
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KGB ir
Arvydas Anusauskas

(Tęsinys iš praeito "M.P." nr.)
1988 m. birželio mėn. susikūrus Lietu

vos Persitvarkymo sąjūdžiui (toliau - Są
jūdis), KGB ypatingai sudomino VLIK'o 
pozicija šio judėjimo atžvilgiu. Pagaliau 
ir pats VLIK*as per dešimtmetį gerokai 
praplėtė savo galimybes, lei 1977 m. jo 
išlaidos sudarė 51,803 dolerių, tai 1988 m. 
sąmata jau buvo 204,600 dol. Įvykiai 
Lietuvoje pakeitė ir VLIK'o poziciją dėl 
bendradarbiavimo su vis dar okupuota 
Lietuva. KGB vis dar tikėjosi užkirsti 
kelią besikuriančių politinių grupių ir 
judėjimų finansinei paramai. Tai, kad 
VLIK‘as didžiausią dėmesį skyrė Helsin
kio procesui ir Europos valstybių vyriau
sybių palenkimui Lietuvos bylos naudai, 
jau kėlė žymiai didesnį nerimą Maskvo
je negu anksčiau. Jeigu anksčiau KGB 
stengėsi kaip nors įvilioti VLIK'o veikė
jus į Lietuvą, tai nuo 1989 m. tokios tak
tikos atsisakyta. Kadangi oficialiai buvo 
vykdoma gorbačiovinė „perestroika“ ir 
„viešumo“ politika, tai slapta buvo imta
si priemonių užkirsti kelią VLIK'o vei
kėjų atvykimui. 1989 m. kovo mėnesį So
vietų Sąjungos KGB užsienio žvalgybos 
viršininkui gen. mjr. L. Šebaršinui KGB 
skyrius Lietuvoje pasiūlė, kad Kaziui 
Bobeliui būtų uždarytas įvažiavimas į 
Sovietų Sąjungą. K. Bobelis kagėbistų

Negyvos gėlės (5)
Viktoras Baltutis

(Tęsinys iš praeito "M.P." nr.)
Keletą kartų lankiausi jos tėvų namuo

se. Jaučiau šaltą priėmimą ir negalėjau 
suprasti, kodėl man atvykus jos tėvas vi
suomet atsiprašo ir pasišalina. Motina ir
gi vengė su manim kalbėtis: tik tiek, kiek 
reikalinga mandagumui palaikyti. Jau
čiuosi lyg koks įsibrovėlis į namus, kurie 
manęs nenori, vengia, bet Kylie meilė 
daug svarbesnė. Nežinau, kuo viskas baig
sis. O reikės vieną dieną pasakyti lemia
mą žodį!

- Aš manau, kad kuo anksčiau, tuo ge
riau. Nors aš anglų gerai nepažįstu, bet jie 
savotiški žmonės. Juk sakoma, kad anglo 
namai, tai jo pilis, kurion niekam nevalia 
įeiti.

- Bet ta pilis tokia šalta. Reikės apsi
spręsti. Jaučiu, kad ilgiau negaliu gyventi 
nežinioje. Noriu, kad Kylie tėvai būtų pa
tenkinti, kad jie mane priimtų...

- Tikiu, kad priims. Tėvams dukra - vi
sas jų pasaulis, juk ji vienintelė, todėl ne
nori taip lengvai išleisti, - paguodžiau 
Norbertą.

- Gal teisingai kalbi? Kiekvienas ma
no apsilankymas pas Kylie tėvus yra 
jiems kančia.

Išsiskyrėme ir Norbertas žadėjo man 
paskambinti. Palydėjau jį iki tramvajaus.

Prabėgo mėnuo ir kitas. Norbertas ne
skambino. Matyt, baigė universitetą ir su 
diplomu rankoje aplankė. Kylie namus. 
Kylie tėvai, greičiausiai, sutiko ir jie ruo
šiasi vestuvėms. Nenustebčiau, jei gau
čiau kvietimą į vestuves, o gal kortelę iš 
kito miesto ar kurorto, kur jie praleidžia 
medaus mėnesį.

Sekmadienį paskambino Norbertas. 
Balsas sunkus ir jautėsi kažkokia skaus
minga gaida. Kvietė pirmadienio vakare 
susitikti kavinėje. Atsiprašiau, nes kas 
antrą vakarą man teko dirbti viršvalan
džius ir jau buvau pasižadėjęs. Norbertas 
sutivo kavinėje manęs palaukti. Jaučiau jo
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išeivija
buvo įvertintas kaip nacionalistas, kuris 
„ypač aktyvus (...) tarptautiniuose foru
muose, spaudžiant SSRS dėl Lietuvos 
okupacijos (...). Be to, palaiko ryšius su 
Lietuvoje veikiančiomis nacionalistinės 
organizacijos „Lietuvos Laisvės lyga“ 
vadovais ir nariais (...)“. 1989 m. birželio 
mėn. panašaus pobūdžio pranešimas gau
tas iš komunistinės Lenkijos: „draugai 
lenkai įrašė į įskaitą Kazį Bobelį (...). Į 
įskaitą įrašytas kaip teroristas. Uždarytas 
įvažiavimas į LLR (Lenkijos Liaudies 
Respubliką)“.

KGB skyrė dėmesį ir Laisvės lygos dis
kreditavimui VLIK ‘o akyse ir VLIK ‘o pi
nigų nukreipimui nuo politinės veiklos 

Buvęs KGB pastatas Vilniuje.

balse maldavimą ir nedrįsau atsisakyti. 
Baigęs darbą, skubėjau į kavinę. Norber
tą radau jau gurkšnojantį kavą.

- Atleisk, kad neduodu tau ramybės! 
Turbūt labai nuvargęs?

- Ne. Darbas nesunkus, tik valandos 
labai ilgos. Nuo ryto aštuntos iki vakaro 
vėlumos.

- Ačiū, kad atėjai! Pats esi vienintelis 
asmuo, su kuriuo galiu pasikalbėti. Mano 
šeimininkė yra labai paslaugi ir nuoširdi, 
kartais jaučiu, kad ji apie mane žino dau
giau, negu aš jai pasakau. Jos žvilgsnis 
toks motiniškas ir šiltas, lyg būčiau jos 
sūnus. Aš ją labai gerbiu ir stengiuosi jos 
neužgauti, būti jai malonus ir nuolan
kus, bet atverti širdies jai negaliu.

- Nesakai, kaip pavyko diplominis 
darbas?

- Labai gerai įvertino. Baigiau uni
versitetą aukščiausiais pažymiais. Man 
pasiūlė darbą su getu atlyginimu. Kylie 
irgi baigė humanitarinius mokslus, nuta
rė dar toliau gilintis ir studijuoti ger
manistiką, gal vėliau ir baltistiką, bet 
Melboumo universitete nėra tam gali
mybės. Susitinkame dažnai ir mūsų meilė 
su kiekvienu susitikimu vis auga, tvirtėja. 
Pradėjome svajoti apie vedybas. Kai tik 
užsimenu apie gyvenimą kartu, jos veidas 
apsiniaukia ir ji giliai paskęsta savyje:

- Kylie, mes mylime vienas kitą, ir aš 
norėčiau visą gyvenimą paskirti tau, tai 
yra tau ir man - mums abiems.

- Norėčiau, Norbertai. Labai norėčiau, 
bet...

- Koks gali būti bet?
- Tu žinai, kad mano tėvai nesutiks. 

Motina gal ir sutiktų, bet tėvas tikrai ne. 
Be jų sutikimo mūsų vedybos neįma
nomos. Tėvas manęs atsižadėtų, arba...

- Arba ką? - užklausiau sujaudintu ir 
piktoku balsu. - Mes turime su jais pasi
kalbėti, juos įtikinti, kad mūsų meilė yra 
tvirta, ir mūsų gyvenimas priklauso 
mums, bet ne nuo kieno nors norų ir pa

finansavimo. Pavyzdžiu galėtų būti KGB 
5 tarnybos archyvinio agento „Lyro“ 
veikla. 1989 m. šis agentas atsitiktinai 
Čikagoje susitiko ir kalbėjosi su VLIK'o 
pirmininku K. Bobeliu. Agentas šiame 
pokalbyje ypač neigiamai pasisakė apie 
A. Terlecko veiklą, kuri, anot jo, „kenkia 
pertvarkai ir Lietuvos nepriklausomybės 
siekiui“. Tokie šio agento pasisakymai 
buvo viena iš priemonių, siekiant politiš
kai izoliuoti radikaliausiai nusiteikusius 
politinių procesų Lietuvoje dalyvius. 
Siekta pabrėžti ne pažiūrų skirtingumą, 
siekiant bendro tikslo, bet būtent vadi
namą „kenkimą“. Agentas pasiūlė, kad 
50 000 dolerių būtų skilta vieno iš Lie
tuvos institutų kompiuterinei technikai 
tobulinti. Kai 1989 m. rugsėjo mėn. po

agento ir KGB 
mjr. J. Jankūno 
susitikimo apie 
tai sužinojo 
KGB vadovybė, 
imta planuoti 
dalies VLIK'o 
lėšų atitraukimą 
nuo politinės 
veiklos rėmimo. 
Bet jau buvo 
vėlu. Po 1990m. 
kovo 11-osios 
padėtis Lietu
voje vėl pasi
keitė KGBne-
naudai.

geidavimų...
- Suprantu, Norbertai! Suprantu, bet 

mano tėvas yra senų angliškų pažiūrų, 
konservatyvus savo galvojime ir net gy
venime. Jis negali net pagalvoti, kad aš, 
vienintelė dukra, ištekėsiu už kokio nors 
svetimtaučio, kurio šeimos kraujas įsilies 
į anglosaksų giminės kraują ir...

- Gerai, Kylie! Pasakyk tėvui, kad ma
ne pakviestų. Aš noriu jo paprašyti tavo 
rankos, kaip pas mus Lietuvoj sakydavo.

- Gerai. Aš pasikalbėsiu su tėvu.
Po savaitės nuvykau pas Kylie tėvus. 

Jie abu manęs jau laukė. Nustebau, kai 
James Heys su šypsena veide pasisvei
kino ir paspaudė man ranką. Ponia Heys 
irgi maloniai šypsojosi ir pasiūlė arbatos.

- Ką čia arbatos! Mes vyriškai išger
sime, - atsakė James Heys, atsikėlė irnuėjo 
prie baro, ant kurio stovėjo eilė butelių.

- Gal škoto? - pakėlęs grafiną paklausė.
- Gerai, - atsakiau, nors nežinojau koks 

tai gėrimas. Nebuvau jo ragavęs Austra
lijoje. Gėriau tik alų, ir tai tik kai būdavo 
karšta.

Atnešė stiklus ir atsisėdo:
- Į tavo diplomą! Sveikinu ir linkiu 

visko geriausio. Sunkus darbas ir užsi
spyrimas įveikia visas kliūtis. Prisimenu, 
kai baigiau teisę Oxfordo universitete. 
Tai buvo diena, kuri ir šiandien nenu- 
blanko mano atmintyje. Turbūt ir darbą 
jau pasiūlė?

- Taip. Nors universitete kalbino to
liau gilinti žinias, o vėliau priimtų dirbti 
jaunesniuoju lektoriumi. Mokėtų gerą 
stipendiją.

- Sutikai?
- Ne, noriu truputį atsigauti. Penkeri 

studijų metai išvargino.
-Suprantu. Spėsi. Galėsi studijas gilin

ti ir vėliau. Nepabėgs. Na, tai į sveikatą!
Abu išgėrėme. Gėrimas pasirodė labai 

neskanus, kažkoks blakių kvapas ir kar
tus skonis, nurijęs vos neuždusau.

- Mes su Norbertu norėtume vyriškai 
pasikalbėti, - pasakė James moterims, ku
rios suprato jo norą ir pakilusios išėjo iš 
kambario.

KGB ir „perestroika“
Procesai, rodantys sovietinio režimo 

žlugimą, 1984 - 1986 metais pasireiškę 
įvairiais vajais („ekonomikos moderni
zavimo“ , "liaudies išblaivinimo" ir kt.), 
1987 metais ir 1988 metų pradžioje įga
vo naujas formas. Tai paskatino M. 
Gorbačiovo paskelbta politika, tarptauti
nės padėties švelnėjimas. Bet pastarie
siems įvykiams kruopščiai ruošėsi ir juos 
analizavo tik KGB.

Iki tol KGB skatino, o dažnai net pla
navo okupuotos Lietuvos inteligentijos 
keliones į JAV ir kitas šalis, kuriose buvo 
gausesnės lietuvių bendruomenės. Taip 
tikėtasi sudaryti teigiamą sovietinės Lie
tuvos įvaizdį, palenkti į savo pusę kitų 
šalių visuomenę ir nuo jos izoliuoti 
kovotojus už Lietuvos nepriklausomybę. 
Bet jau 1988 m. sausio pradžioje buvo 
pastebėtos naujos tendencijos toje lietu
vių išeivijos dalyje, kuri neatsisakė ben
dravimo su okupuota Lietuva. KGB nuo
mone, „viešumo“ politika gali paskatinti 
su minėta išeivijos dalimi bendraujan
čius Lietuvos inteligentus pradėti kitaip 
vertinti Lietuvos istorinę praeitį ir va
dinamuosius „socialistinės statybos me
tus“. Tai reiškė, jog bus priminti ir trėmi
mai, ir didelės tautos dalies sunaikinimas 
bei budelių aukštinimas. Baimė būti 
demaskuotiems kaip žudikų palikimo 
saugotojams bei tautų naikinimo orga
nizatoriams kagėbistams tapo labai rea- 
lia grėsme. (Pabaiga)_____________

- Nežinau, kiek esi susipažinęs su 
anglo-saksų istorija ir tradicijomis. Ypač 
šeimų, kilusių iš kilmingų giminių ir pa
veldėjusių tėvų titulus, kuriuos privalo 
saugoti ir gerbti. Tai įgyta per šimtme
čius, dažnai net gyvybę paaukojant. To
dėl nevalia jas apeiti ar pamiršti.

Mano tėvai gyveno karaliaus rūmuo
se, buvo privilegijuoti ir jiems buvo su
teiktas titulas, kurį aš paveldėjau. Šį 
titulą gali paveldėti tiktai anglų kilmės 
asmenys. Nepasakosiu koks tai titulas, 
bet jis mano šeimai ir visai giminei yra 
labai brangus. Jį išlaikė mano tėvai, o ir 
aš privalau jį išlaikyti ir perduoti Kylie 
bei jos vyrui, kuris turi būti anglosaksas 
ar bent kilęs iš aukštuomenės.

Supratau James Heys mintis, ir man 
nereikėjo jo tolimesnių aiškinimų. Aš 
negalėjau perimti jo titulo, o taip pat ir 
Kylie negalėjo būti mano žmona.

- Jūs sakote, kad Kylie sužadėtinis ga
li būti tiktai anglas?

- Taip, - nušvitusiu veidu patvirtino 
James Heys, džiaugdamasis, kad taip 
lengvai išsisprendė klausimas, kuriam 
jis ruošėsi ir priėjo artinosi aplinkiniais 
keliais.

- Bet tradicijos yra žmonių sukurtos, 
ir žmonės gali jas keisti pagal savo nuo
žiūrą, ypač jei to reikalauja gyvenimas 
ir dviejų žmonių meilė.

- Dviejų žmonių meilė gimsta ir mirš- 
ta.Tradicijos gyvena per kartų kartas.Jas 
keisti ir jų nepaisyti - nusikaltimas prieš 
savo tėvus, prieš senelius ir protėvius. 
Istorija tokiems tradicijų laužytojams 
yra negailestinga.

Jis pradėjo cituoti iš istorijos apie kil
mingus karališkųjų rūmų didikus, kurie 
prarado net savo turtą ir gyvybę, bet 
neatsižadėjo iš tėvų paveldėtų titulų, li
ko ištikimi tradicijoms, nes jose glūdi 
gyvas išėjusių atminimas ir garbė.

- Bet tai skriauda dukrai? Ji mane my
li, ir aš ją myliu. Mūsų abiejų gyveni
mas priklauso mums, o ne tradicijoms, 
kurios yra šaltos ir negyvos.

(Tęsinys sekančiame "M.P." nr.)
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Atostogos Trakuose
Algis Šumskas, Vilnius

Su kiekviena turizmo sezono Trakuo
se pradžia vis atsiranda kokių naujovių. 
Šiemet bene svarbiausia - automobilių 
greičio mieste apribojimas iki 40 km. 
Centre tarp Totoriškių ežero ir „Galvės“ 
kavinės atidaryta ištisą parą veiksianti 
automobilių stovėjimo aikštelė. O Ka
raimų gatvėje, uždraudus ja nuo 10 iki 22 

.vai. automobilių eismą, leista smulki 
prekyba. Kelionė traukiniu iš Vilniaus 
trunka 40 min.

Iš traukinio ar autobuso miesto centrą 
pasiekti galima einant dešiniąja Bernar
dinų ežero puse, kuf pernai nutiestas 
patogus sveikatingumo takas. Einant kai
riąja šio ežero puse (čia irgi patogus pės
čiųjų takas), prieinamos pusiasalio ir sa
los pilys. Pakeliui gyventojai gali pa
siūlyti valtį. Valandai ji kainuoja 4 - 5 Lt., 
o prie pilies kaina būna dviguba. Valtis 
turi būti registruota (išorinėje pusėje aiš
kiai užrašytas numeris). Vertėtų žinoti, 
kad į medinę sėsti daugiau kaip trims 
žmonėms pavojinga. Malonumas plau
kioti jachta 5 - 8 žmonėms atsieina 50 Lt.

Įdomiausia - salos pilis
Pernai salos pilį aplankė 186 000 žmo

nių. Tai labiausiai turistų lankomas ob
jektas visoje šalyje. Užsienio turistų bu
vo šiek tiek mažiau nei pusė. Iki rugsėjo 
31d. pilis dirbs kasdien nuo 10 iki 19val., 
pirmadieniais iki 17 vai. Bilieto kaina 5 
Lt., vaikams ir studentams - 2.50 Lt.

Pernai pradėta restauruoti ir pusiasa
lio pilis. Dažnas turistas net ir nežino 
Trakuose esant senesnę pusiasalio pilį, 
savo galybę pasiekusių XTV a. pabaigo
je. Viename bokšte bus įrengta moks
leiviams skirta šviečiamoji paroda, pada
ryti Trakų miesto ir jo apylinkių maketai.

Turistams turėtų būti įdomus ir pu
siasalyje stovintis dominikonų vienuo
lynas (XV a.), ypač koplyčios sieniniai 
altoriai, puošti tapyba.

Istorijos muziejus, kuriam priklauso 
pilys, pasirašė su parapijos bažnyčia ir 
Savivaldybe ketinimų protokolus. Žada
ma finansiškai paremti bažnytinio meno 
ekspoziciją vienuolyne.

Lietuvius apiplėšia Lenkijoje
Gintaras Mikšiūnas, Vilnius

Kad Lenkijos keliuose plėšiami Lietu
vos vairuotojai, ne naujiena. Turbūt ne
praeina savaitė, kad nebūtų pranešama 
apie nukentėjusius ir sumuštus lietuvius 
keleivius ir net atimtus automobilius. 
Nukenčia ir sunkvežimių vairuotojai.

Pastaruoju metu tokios žinios ateina ir 
iš keliaujančių Lenkijos geležinkeliais. 
Birželio ir liepos mėnesiais net keturis kar
tus buvo apiplėšti keleiviai, važiavę trau
kiniu Nr.23/24 Vilnius - Berlynas. Trau
kinys apiplėštas kai išvyko iš Poznanės.

Anksčiau nemažai lietuvių, keliaujan
čių į Vokietiją komerciniais reikalais ar
ba pailsėti, rinkdavosi pigesnę transporto 
priemonę - traukinį. Prie traukinio Sankt 
Peterburgas - Varšuva - Berlynas Lietuvos 
sostinėje prikabinami keli papildomi 
miegamieji vagonai Vilnius - Varšuva - 
Berlynas. Tačiau šiandien dažnas žmo
gus šios kelionės atsisako. Tam yra rimta 
priežastis - traukinys visiškai nesaugus.

Transporto policijos vyresnysis komi
saras Eugenijus Milkamanavičius sakė, 
kad traukinys dažniausiai apiplėšiamas 
tarpstotėje Varšuva - Poznanė. Naktį įli
pa rusiškai kalbančių jaunuolių grupė,, 
palydoves užrakina ir savo raktais atra

Liepos 28 d. muziejus šventė penkias
dešimtmetį. Šio jubiliejaus proga šiemet 
atidaryta Lietuvos nepriklausomybės 80- 
mečiui skirta paroda, parengta kartu su 
nacionaliniu M. K. Čiurlionio dailės 
muziejumi. Šiemet planuojama atidalyti 
Lietuvos pašto 80-mečiui skirtą parodą.

Šiemet trečią vasarą mūsų archeolo
gai kartu su lenkų archeologais povan- 
deninkais tyrinės Galvės ežero dugną. 
Pernai jie užtiko senųjų tiltų polius.

Ko tikėtis ?
Ieškantys Trakuose komforto gali už

sukti į „Trakų viešbutį“. Ten nakvynė 
liukse su pusryčiais kainuoja 320 Lt., o 
„Trakų sporto bazėje“ - 240 Lt., „Svečių 
namuose“ keturiems žmonėms - 320 Lt., 
dviem žmonėms - 200 Lt. Pigesni „Galvė“ 
bei „Kempingas slėnyje“-juosenakvy
nė dviem žmonėms kainuoja atitinkamai 
50 ir 65 Lt.

Miesto tarnautojai labiausiai yra pa
mėgę centre esančią kavinę “Galvė“, kur 
papietauti galima už 8 -15 Lt. Gaila, kad 
kavinė sekmadieniais nedirba. Kibini- 
nėje, restorane „Nendrė“, kavinėse „Židi
nys“, „Svetainė“, „Laumė“ kainos mažai 
skiriasi.

Trakų ežerai palyginti švarūs, juose net 
veisiasi vėžiai. O paplūdimiai, anksčiau 
panaikinti dėl užteršto vandens, vis dar 
neįrengiami. Bet žmonės vis tiek renkasi 
pamėgtose vietose.

Norint žvejoti miestą supančiuose eže
ruose, reikia išsiimti bilietą Istoriniame 
nacionaliniame parke. Bet žuvies čia ne 
itin gausu. Dauguma rajono ežerų (jų per 
300) nuomojami, todėl reikia tartis su jų 
šeimininkais. Daugiau žuvies link Aukš
tadvario esančiuose vandens telkiniuose.

Istorinio nacionalinio parko teritorijoje 
deginti laužus prie ežerų gamtosau
gininkai draudžia, tačiau žmonės įsigud
rino kurtis atokesnėse, sunkiai prieina
mose vietose. Sąmoningai ar nesąmonin
gai dar labiau niokoja gamtą, tarsi tyčio
damiesi iš gamsosaugininkų perdėtai 
griežtų draudimų.

Kad išsaugotų švarius miestą juosian
čius ežerus, gamtosaugininkai draudžia 
privažiuoti prie jų automobiliais. O aikš- 

kinę miegančių keleivių kupė iškrausto 
krepšius bei kišenes. Jei kupė yra bent vie
nas nemiegantis keleivis, vagys nesibrauna.

Kai kurie plėšikai būna itin agresy
vūs. Liepos 21 d. Vilniaus miesto trans
porto policija gavo Vokietijos piliečio S. 
P. pranešimą, kad per Lenkiją vyks
tančiame traukinyje Vilnius - Berlynas 
siautėjo plėšikai. Kaip teigia Vokietijos 
pilietis, į kupė įėjo du vyriškiai ir parei
kalavę pinigų atėmė rankinę. Joje buvo 
auksinis laikrodis, mobiliojo ryšio telefo
nas bei 900 Vokietijos markių. Nuosto
lis - 7 500 litų.

Pasak komisaro E. Milkamanavičiaus, 
tokių apiplėšimų ypač daug būta pernai. 
Per šią vasarą - keturi tokie atvejai. Jų 
gali būti ir daugiau, nes ne visi keleiviai 
kreipėsi į policiją.
Nukenčia ne tik Lietuvos traukiniai

Transporto policijos vyriausiasis ko
misaras Vincas Bagužis sakė, kad liepos 
30-31 dienomis tarėsi Lietuvos, Bal
tarusijos ir Karaliaučiaus srities trans
porto milicijų vadovai.

Pasitarime kalbėta apie kovą su narko
tikų , ginklų, sprogmenų, nelegalių asme
nų gabenimu traukiniais per Lietuvos, 
Baltarusijos ir Rusijos teritorijas, nuteis

Trakų salos pilis (XIV a. - XV a.) Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės valdovų 
rezidencija. Juozo Polio nuotr.

teles įrengtos nepatogiose vietose, pake
lėje paliktus automobilius vagia, todėl 
poilsiautojai draudimų mažai paiso. Tu
ristai šių nemalonumų išvengtų, jeigu 
apsistotų vienoje iš devynių rajone esan
čių poilsio bazių. „Lakšto“ bazėje, įreng
toje prie Skaisčio ežero, namukas 4 žmo
nėms kainuoja 40 Lt., o už 15 Lt: galima 
pajodinėti. Vienam žmogui nakvynė 
nameliuose kainuoja 10-20 Lt. Kai kur 
saugomi automobiliai, niekas nedrau
džia kūrenti laužų, šalia bazių esančiuo
se ežerėliuose dar galima ir žuvies su
gauti. O tikslesnė informacija teikiama 
Trakų informacijos biure.

Kaimo turizmas
Kaimo turizmas Trakuose jau leidžia 

šaknis. Šį verslą prižiūri Lietuvos žemės 
ūkio konsultavimo tarnybos Trakų biu
ras, todėl informacijos geriausia kreiptis 
tel. (8 238) 51 588.

Tarnybos specialistai keli ūkininkai 
buvo agroturizmo stažuotėje Austrijoje, 
Vokietijoje, Danijoje. Kaip nurodyta 
„Kaimo turizmo Lietuvoje kataloge“, 
vienam žmogui nakvynė ir pusryčiai 
kainuoja 20 - 25 Lt., pusryčiai, pietūs, 

tųjų konvojavimą. Pasak komisaro, per 
Lietuvos teritoriją pervežant kalinius iš 
Karaliaučiaus į Smolensko sritį per me
tus jokių sutrikimų nebūta. Nelegalūs 
migrantai įsigudrina po vieną važiuoti 
krovininiais traukiniais. Keleiviniuose 
pasitaiko ir narkotikų kurjerių.

Baltarusijos transporto milicijos pa
reigūnai per pasitarimą minėjo, jog Len
kijoje plėšiami ir šios šalies traukiniai. 
Ypač daug incidentų pasitaiko Minsko 
kryptimi vykstančiuose traukiniuose, 
tarpstotėje Varšuva - Katovicai.

Rusijos kolegos atkreipė dėmesį į ki
tokio pobūdžio nusikaltimus. Pasirodo, iš 
Karaliaučiaus į Rusijos gilumą vykstan
tys keleiviniai traukiniai Lietuvoje ir 
Baltarusijoje dažnokai apmėtomi ak
menimis. Pasak Lietuvos transporto po
licijos vyriausiojo komisaro, traukinius 
apmėto neturintys ką veikti paaugliai. 
Prieš kelerius metus vienas toks inci
dentas vos nesibaigė tragiškai: akmuo, 
pramušęs vagono lango stiklą, sunkiai 
sužalojo senutę. Sulaikyti padaužos tvir
tino žaidę partizanus.

Apsaugą teikia vaivadijos
Lenkijoje veikia speciali Geležinkelių 

transporto apsaugos tarnyba. Kiekvie
noje vaivadijoje yrą atskiras savarankiš
kas šios tarnybos padalinys, turintis savo 

vakarienė - 30 - 50 Lt. Maistą gaminan
tis pačiam - 40 - 50 Lt., nes į šią kainą 
įeina buto nuoma ir naudojimasis vir
tuve. Vaikai iki dviejų metų priimami 
nemokamai. Žinoma, čia minima kaina 
yra sąlyginė, nes vienas ūkininkas gali 
išnuomoti valtį, kitas - automobilį. Mais
tą galima atsivežti arba pirkti vietoje. 
Kai kurie žmonės mielai sutinka, kad 
poilsiautojas jų ūkyje ir padirbėtų.

Didėjant užsieniečių srautui, Savi
valdybė priversta ieškoti papildomų iš

teklių, juoba, kad po metų kitų turistų 
skaičius gali priartėti iki 300 000 ar 
500000. Pasak Savivaldybės adminis
tratoriaus Sauliaus Raščiausko, pagrindi
nė Savivaldybės nuostata - ieškoti, rė
mėjų, ypač investuotojų į turizmo verslą. 
Su olandų verslininkais birželį bus baig
ta rengti programa „Ekologiškai švarios 
grandys Trakuose“. Tikimasi gauti lėšų 
dviračių, vandens dviračių, valčių, netgi 
žirgų turizmui kultivuoti. Jeigu atsiras
tų investuotojų, Trakų miesto partneris 
Vokietijos miestas Rheine pasirengęs 
juos paremti 130 000 DM. Pagal galimy
bes prisidėtų ir Trakų savivaldybė.' 

kontroliuojamą teritoriją, geležinkelio 
atkarpas. Geležinkelininkai tvirtina, jog 
mėgstamiausias šios tarnybos darbas - 
saugoti Vakarų valstybių komercinius 
sąstatus. Saugoti keleivinius traukinius 
tarnyba imtųsi tik tuo atveju, jei juose 
pasitaikytų itin sunkių smurtinių nusi
kaltimų.

Dėl traukinio Vilnius - Berlynas apsau
gos reikėtų tartis ne tik su Lenkijos poli
cijos vadovybe bet ir su kiekvienos (Su
valkų, Varšuvos ir Poznanės) vaivadijų 
Geležinkelių transporto apsaugos tar
nybos viršininkais.

Lietuvos traukiniai saugūs
„Prieš metus sužinoję, kad Lenkijoje 

plėšiami keleiviniai traukimai, ėmėmės 
priemonių, ypač vasarą, kad būtų apsau
goti ir Lietuvos teritorijoje kursuojantys 
naktinukai Vilnius - Klaipėda“, - sakė 
komisaras E. Milkamanavičius.

Pasak komisaro, į pajūrį traukiniais 
keliaujantys poilsiautojai gali būti ra
mūs. Per pastaruosius kelerius metus 
traukiniuose Vilnius - Klaipėda neuž
fiksuotas nė vienas plėšimo atvejis. Trau
kiniuose budi pareigūnai, jie keičiasi pa
gal teritoriją: vilniečiai lydi iki Kauno, 
kauniečiai iki Radviliškio, toliau juos kei
čia šiauliečiai, o prie uostamiesčio pasi
tinka Klaipėdos pareigūnai.
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Plauko šviesūs debesys 
Tėvynės padangėje (11)

Bronius Žalys

(Tęsinys iš praeito "M.P." nr.)
Apie pietus atsirandame Baltučių ūky

je Smilgiuose. Žinoma, ir šįkart pas Bal
tučius randame atvykusių svečių būrelį. 
Kartu su jais apžiūrime ūkį, susidedantį iš 
54 hektarų dirbamos žemės ir 6 ha miš
ko. Danutė, prieš 5-6 metus atgavusi tė
vų ūkį, ėmėsi darbo. Pirmiausia ji pa
sistatė molinius gyvenamuosius namus. 
Skamba labai paprastai, bet šie 
namai - tai milžiniško dydžio dvi
aukštis pastatas, labai gražiai 
įrengtas ir su visais kultūringam 
žmogui reikiamais patogumais. 
Pietinėje namų pusėje, stikliniame 
šiltnamyje auga pamidorai ir kitos 
daržo gėrybės. Atokiau nuo namo - 
tvartai ir daržinė, statoma pirtis „su 
priedais“, tinkančiais ir rezidenci
jai. Netoli namo yra prūdas-ežerė- 
lis, susidaręs šioje vietoje kasant 
molį namo statybai, daržai ir ban
domasis juodųjų serbentų laukas, 
3 šuliniai ir... gandralizdis!

Ponia Dana, anksčiau gyvenusi 
Melbourne ir pasižymėjusi lietu
viškoje Australijos bendruomenėje 
kaip visuomenininke, ALB Krašto 
Valdybos pirm.,pasako ja apie savo 
kūrimosi tikslą tėvynėje. Atgavus
tėvų žemę, buvę svarbu tęsti šeimos gy
venimą, turėti ramią gyvenimo pabaigą. 
Pradžioje ketino verstis pieno ūkiu, ta
čiau, brangstant darbo jėgai ir krentant 
pieno kainoms, šios ūkio šakos teko 
atsisakyti. Perėjo į javų ūkį - sėjo kvie
čius, žirnius. O dabar perėjo į juodųjų

Sportinėse aukštybėse Lietuvoje
Antanas Laukaitis

(Tęsinys iš "M.P." nr. 32) 
Apdovanoti ir mūsų 

sporto veikėjai
Lietuvos Respublikos nepriklauso

mybės 80-mečio ir Pirmosios Lietuvos 
tautinės olimpiados 60-mečio proga už 
nuopelnus Lietuvos sportui įvairūs pasau
lio ir Lietuvos sporto veikėjai buvo apdo
vanoti medaliais ir specialiais padėkos 
raštais. Iš Australijos lietuvių juos gavo 
ALFAS prezidentas St. Šutas, K. Sta- 
rinskas, J. Jonavičius, E. Taparauskas, A. 
Wallis, I-sios Tautinės olimpiados daly- 

, vis V. Ratkevičius ir A. Laukaitis, kuris 
' taip pat gavo Seimo pirmininko V. Lands
bergio padėkos raštą už paramą ruošiant 
II olimpiadą ir VI sporto žaidynes.

Susipažįstam su Australijos 
garbės konsulu

Kone pačiame Vilniaus centre, šalia 
Arkikatedros, B arboros Radvilaitės gatvė
je yra įsikūręs Australijos garbės konsu
las Lietuvai Salvatore Antonio Meschino. 
Norėdamas artimiau pabendrauti su į Vil
nių atvykusiais lietuviais šokėjais, dai
nininkais ir sportininkais, jis surengė sa
vo konsulate, kuris buvo atidarytas šių 
metų pradžioje, gražų priėmimą. Konsu
las yra italų kilmės, vedęs lietuvaitę Astą, 
kuri yra Lietuvos pilietė. Jis pats yra biz
nierius ir dabar nuolatinai gyvena Vilniuje.

Priėmimo metu konsulas artimiau susi
pažino ir su LR generaliniu garbės kon
sulu Australijoje V. Šliteriu. Taip pat jam 
buvo pristatyti Dainų šventėje dalyvavę 
Australijos lietuviai choristai, kurie su
dainavo kelias mūsų dainas, o K. Protas 

serbentų biznį - jų kol kas ji turi 300 
krūmų. Taip pat plečia kaimo turizmą. 
Patį ūkį Danutė išnuomojo, sau pasilik
dama 17 ha.

Tos pačios dienos vakare išvykome į 
Plungę. Ten, globojamas Plungės tauti
nių šokių grupės „Suvartuko“ (kuris 
užpraeitais metais koncertavo Austra
lijoje), pasirodė į Lietuvą atvykęs Mel
bourne „Gintaro“ ansamblis. Jam tal
kino jungtinis Australijos lietuvių choras 

Dana Baltutienė su vyru Petru

iš Melbourne, Sydnėjaus, Geelongo ir 
Adelaidės choristų. Iki šiol jie jau kon
certavo Kaune, Panevėžyje ir Kretingoje.

Koncerto programą sudarė tautiniai 
šokiai ir dainos. Nors pradžioje buvo 
pranešta, kad šokėjai ir dainininkai yra 
persišaldę, bet ir tautiniai šokiai, ir dai

pasveikino konsulą visų vardu. Susipa
žinau su konsulu ir aš. Jam paaiškinau 
apie mūsų sportininkų dalyvavimą Olim
piadoje ir Sporto žaidynėse. Pagrindinis 
konsulo darbas, kaip jis pats sakė, yra 
visokeriopa pagalba Lietuvoje viešin
tiems Australijos lietuviams.

Kaip ir kas Lietuvoje
Šalta, vėjas, lietus, nors pats vasaros 

vidurys. Palangoje biznieriai bankru
tuoja. Atvažiavus į miestą, matosi šimtai 
plakatų, siūlančių pigų kambarį, nes žmo
nių labai mažai. Tačiau gyvenimas eina 
pirmyn, nors tokiu oru nei Kauno Laisvės 
alėjoje, nei Vilniaus Gedimino prospekte 
gražuolių lietuvaičių su trumpais „micro- 
mini“ sijonėliais labai mažai. Tačiau dis
kotekos, kavinės, bariukai pilni, o auto
mobilį turi kas trečias gyventojas, ir ga

Susitikimas Prezidentūroje (iš kairės): Viktoras Šliteris, Alma Adamkienė, Juta Šliterienė, Prezidentas 
Valdas Adamkus, Antanas Laukaitis, Stasys Šutas, Kajetonas Starinskas.

nos skambėjo nuostabiai, plungiškiai tik
rai nepagailėjo aplodismentų, o koncerto 
pabaigoje šokėjus ir dainininkus netgi 
pagerbė atsistojimu. Po koncerto prog
ramos dalyvius jie apipylė dovanomis, 
gėlėmis ir pagyrimais. Kiek teko girdėti 
iš pačių choristų, kitose vietose, kur jie 
koncertavo, žiūrovų buvę mažiau, bet 
čia salė „lūžo“ nuo susirinkusių.

Vakaro programos pranešėja, „Ginta
ro“ vadovė ir choreografė - Dalia Anta
naitienė. Chorui vadovavo dirigentė Dana 
Levickienė, akompanavo Zita Prašmu- 
taitė, administravo Henrikas Antanaitis.

Tą naktį nakvojome p. Danutės Baltu
tienės ūkyje, Smilgių kaime, 16 kilomet
rų nuo Plungės.

Birželio 28 d., sekmadienis. Gerai iš
miegoję ir ponų Baltučių privaišinti, 11 
valandą išvykome į tolimesnes savo 
klajones po Žemaičių žemę. Pirmiausiai 
pasukome į Žemaitijos nacionalinį parką 
prie Platelių, Ilgio ir Beržoro ežerų. Pla
telių ežeras didžiausias Žemaitijoje. Jo 
plotas 1205 ha, gylis iki 46 metrų. Jame 
daug salų. Ilgio ežeras palyginti nedi
delis - 114 ha, Beržoras dar mažesnis - 
tik 52 ha. Kad ir sekmadienis, tačiau kur 
tik pažiūrėsi, ūkininkai veža į pastoges 
šieną, nes vakare žadama audra.

Prasukame pro Beržoro kaimelį, Plate
lių miestelį ir dvarą. Visur statybos, 
remontai, ypač Plateliuose. Atrodo, kad 
čia rimtai mošiamasi turizmui. Paežerėse 
daug stovyklaujančio jaunimo ir šeimų.

Pasigėrėję didingu Platelių ežeru, 
vykstame toliau. Netrukus mes jau Že
maičių Kalvarijoje (tarybiniais laikais, 
nuo 1964 m., miestelis vadintas Varduvos 
vardu). Iki XVII a. gyvenvietė buvo va
dinama Gardais. Vėliau DLK Vytautas 
Gardus padovanojo Žemaičių vyskupui 
ir XV - XVI a. čia buvo vyskupo dvaras. 
1632 metais pastatyta bažnyčia, o 1642 

na gerą. Benzino kainos tokios kaip pas 
mus, o uždarbiai penkis kartus mažesni, 
tai ir nesuprantu, kaip jie gali tiek daug 
važinėti. Mano draugai iš Amerikos bijo 
čia sėsti prie vairo. Gero maisto yra daug, 
tik brangokas. Alus labai geras, bet kai 
šaltas oras, tai jo ragauti per daug nesi
nori, geriau jau ko nors nuo peršalimo. 
Peršalo ir slogą gavo kone visi čia. atvy
kę australiečiai. Labiausiai man buvo gai
la mūsų ir kitų užsieniečių choristų, ku
rie Dainų šventės metu Vingio parke 
pagarbiai stovėjo 15 000 dainininkų prie
kyje. O oras orelis! Lietutis pylė be 
perstojimo, ir mūsų choristai, ypatingai 
choristės, peršlapo. Jų tautiniai drabužiai 
pasidarė sunkūs, tačiau daina vis tiek 
skambėjo galingai ir joks lietus nega
lėjo jos pritildyti. Pagarba mūsų dai
nininkams. Gyvenimas Lietuvoje, nors ir 
pamažu, po truputį gerėja. Žmonės pre

m. Gardai buvo atiduoti dominikonams, 
kurie įkūrė vienuolyną, veikusį iki 1889 
m. Jie įruošė Kryžiaus kelius, pastatyda
mi 19 mūrinių koplyčių. Tai seniausios 
kalvarijos Lietuvoje. Šios kalvarijos, tai 
ištisa koplyčių eilė, nusitęsusi šiandien 
per visą Žemaičių Kalvarijos miestelį.

Žemaičių Kalvarijoje mokėsi vysku
pas Motiejus Valančius, Simonas Dau
kantas ir daugelis kitų žymių to meto 
lietuvių kultūrininkų. Nuo 1927 metų čia 
apsigyveno vienuoliai marijonai. Bažny
čiai suteiktas bazilikos vardas.

Gal apie Žemaičių Kalvariją nebūtume 
tiek daug sužinoję, jei mūsų laimei ne
būtume sutikę iš poeto Vytauto Mačer
nio muziejėlio išeinančio jo vedėjo p. 
Broniaus Kleinausko. Jis mums papasa
kojo apie poetą ir aprodė muziejų, ku
riame sukaupta poeto kūryba, knygos 
apie jį, nuotraukos ir 1.1. Poetas 1944 m. 
spalio 7 dieną Žemaičių Kalvarijoje nuo 
sprogusio sviedinio žuvo būdamas vos 
23 metų amžiaus. Likimas išsprendė jo 
abejones likti tėvynėje ar trauktis!.. Jis 
liko!..

Čia pat, miesto centre, yra Varduvos 
senkapiai iš IX - XII amžiaus. Netolie
se, antroje kelio pusėje, Varduvos ir Pa- 
gardenio santakoje yra Žemaičių Kal
varijos piliakalnis, dar vadinamas 
"Mažuoju Šatrijos" piliakalniu. Jis jau 
gerokai apardytas, o jo viršuje nuo seno 
yra pora Kryžiaus Kelio koplyčių.

Iš Žemaičių Kalvarijos pro Alsėdžius 
(taip pat seną miestelį, savo pradžią skai
čiuojantį nuo 1253 m., pasukame į Tel
šius, kur papietavę vėl leidžiamės į ke
lią - Žemaitijos piliakalnių link. Pake
lyje stabtelime prie Rainių kančios kop- 
plyčios, kur 1941 m. balandžio 24 - sios 
naktį Rainių miškelyje rusų komunistų 
buvo nukankinti 74 lietuviai.

(Tęsinys sekančiame "M.P." nr.)

zidentu Valdu Adamkumi kolkasyra pa
tenkinti. Po truputį jis daro tvarką, bet se
kasi gana sunkiai. Teko ir man kelis kar
tus su juo susitikti, vyno stiklą išgerti, pa
sikalbėti apie buvusį bendrą sportinį dar
bą. Prisimena jis mus labai gerai ir, kai tik 
sąlygos leis, aplankys mus vėl.

Daug, daug pažįstamų ir prietelių ne tik 
iš Lietuvos, bet ir iš kitų kraštų sutikau 
Lietuvoje. Manau, kaip ir man, taip ir 
kitiems apsilankiusiems Lietuvoje yra 
malonu pabūti čia, pajusti tą lietuvišką 
kultūrinį ir meninį gyvenimą, kurio mes 
kituose kraštuose neturime. O iš visų tų 
dalykų pats maloniausias širdžiai, kai 
pamatai ir išgirsti mažus vaikus taip 
gražiai kalbant lietuviškai, dainuojant 
scenose, šokant ir vaidinant. Taip norėtųsi 
bent dalį jų perkelti pas mus į Austra
liją, kad jie mūsų vaikams parodytų, ko
kia graži yra mūsų kalba, kokios gražios 

mūsų dainos ir kita.
Praeitą savaitę Kaune pasi

baigė sportinė „Žalgiriada“, į 
kurią susirenkaneprofesionalai, 
bet dirbantieji, studentai, sportą 
mėgstantieji darbininkai ir tar
nautojai. Apie 1000 tokių spor
tininkų rangėsi įvairiose sporto 
šakose ir. draugiškai bendra
darbiavo. Baigiant noriu pasa
kyti dar apie vieną dalyką-tai 
apie jų skundus ir dejones. 
Dejuoja kone visi: pensininkai, 
kad sunku gyventi; turtingi, 
kad mokesčiai dideli; moterys, 
kad vyrai jų daugiau nemyli ar 
daugelis jų geria ir t.t., ir t.t. 
Tačiau visi gyvena, badu ne
miršta, o jaunimas dabar siekia 
daugiau mokslo.
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Lggžlcai redakcijai f ■■■■■-ilgieji j*
Gerb. Redaktoriau,

Su įdomumu perskaičiau dr. Vytauto 
Donielos straipsnį „Mūsų Pastogės“ 26 - 
me numeryje apie didžiųjų ir mažųjų 
raidžių rašymą pavadinimuose. Pen
kiasdešimt metų žinojome kaip rašyti, 
bet dabar, sekdami Lietuvos spaudą, pa
simetame. Ačiū dr. Donielai, kad jis pa
aiškino, kodėl ten rašoma kitaip. Man 
atrodo, kad pasimetusi yra ir dabartinė 
Lietuvos spauda. Iš Lietuvos gaunu šiek 
tiek laikraščių ir iškarpų ir vis nustem
bu, kad vienur rašo „Prezidentas Adam
kus“, ,Ministras Pirmininkas“, „Seimas“, 
okitur „prezidentas Adamkus“, „ministras 
pirmininkas“, „seimas“ ir taip toliau. Yra 
dar ir kitokių kombinacijų, prisirašiau 
pusę lapo. Gal kas nors galėtų paaiškinti 
(gal, sakysim, dr. Doniela), kas ten Tėvy
nės spaudoje darosi? Su pagarba

Jonas Rinkus
Dr. Vytautas Doniela komentuoja:

Ponas Jonas Rinkus labai teisingai 
pastebi, kad>rašant tikrinius pavadi
nimus, dabartinėje Lietuvos spaudoje 
yra daug sumaišties. Beveik kiekvienas 
didysis laikraštis ar svarbesnė žinių 
agentūra laikosi savo tarsi „privačių“ 
taisyklių - ir tai ne visada. Pavyzdžiui, 
ELTA rašo Prezidentas, Vyriausybė, 
Ministras Pirmininkas, Seimas, Seimo 
Pirmininkas, bet kartais tos pačios die
nos kronikoje matoma Ministras pir
mininkas, Seimo pirmininkas ir t.t. 
„Respublika“ rašo Seimas, Vyriausybė, 
bet prezidentas, prezidentūra, prem
jeras ir t.t. Gi „Lietuvos ryte“ jau Pre
zidentas, Prezidentūra ir pan. „Seimo 
kronika“ dažniausiai naudoja didžiąsias 
raides, pvz. Generalinė Prokuratūra, 
tačiau kažkodėl yra ir Generalinis pro
kuroras. Panaši spaudos bei agentūrų 
sumaištis ir dėl kitų pavadinimų; skir
tingi šaltiniai tą pačią dieną rašo Ka
riuomenės Vadas, Kariuomenės vadas, 
kariuomenės vadas, Konstitucinis 
Teismas, Konstitucinis teismas ir t.t. 
Ypač nesutariama, kai žinia liečia už
sienio pareigybes, kurios užsienyje bū
tų rašomos didžiąja raide, pvz. Mad
eleine Albright yra U.S. Secretary of 
State, bet Lietuvos spaudoje ji įvairiai 
tampa JAV Valstybės Sekretorė, Val
stybės sekretorė, valstybės sekretorė.

Prieš karą Lietuvoje, o vėliau ir išei
vijoje, buvo laikomasi daugmaž vaka
rietiškosios taisyklės, kad tikriniai pa
vadinimai, kaip ir asmenų vardai bei 
pavardės, yra rašomi didžiosiomis rai
dėmis: Petras Petraitis, Kėdainių Ap
skrities Viršininkas, Šaulių Sąjunga. 
Bet sovietmečiu didžiosios raidės buvo 
paliktos tik aukščiausioms (ypač ko
munistų partijos) institucijoms ir parei
gybėms, todėl, pagal svarbą, buvo Pre
zidiumas ir prezidiumas, Komunistinė 
Jaunimo Sąjunga ir (..) menininkų 
sąjunga.

Komunistinės santvarkos žlugimas 
šias rašybos taisykles šiek tiek pakirto. 
Dabar Lietuvoje liko tik neaiški tai
syklė, kad, apytikriai, didžiosiomis rai
dėmis rašomi tik aukščiausių valdžios 
įstaigų ir pareigybių pavadinimai. Bet 
ne visai aišku, kokios įstaigos ar parei
gybės yra aukščiausios ir todėl rašyti
nos didžiosiomis raidėmis.

Išeivijoje nuosekliausiai elgiasi tie 
leidiniai, kurie išlaiko prieškarinę 
(daugmaž vakarietiškąją) tikrinių pava
dinimų rašybą, nes prie jos turbūt pa

lengva grįš ir atsikurianti Lietuva. Be 
reikalo kai kas mėgina sekti dabartinį 
didžiųjų ir mažųjų raidžių naudojimą 
Lietuvoje, nes iš tiesų jis yra ne tiek 
„lietuviškas“, kiek sovietinis, jau nekal
bant apie minėtą sumaištį.

Žinoma, rašysena Lietuvoje atsi
liepia ir išeivijos spaudai. Naudojantis 
įvairiais žinių kanalais iš Lietuvos, kur 
rašysena įvairuoja, ta sumaištis per
simeta ir į išeivijos laikraščių tekstą. 
Būtų geriausiai, jei išeivijos spauda lai
kytųsi savo ilgamečių rašybos taisyk
lių, nes jos yra logiškesnės už sovie
tiškąsias.

Gerb. Redaktoriau,
Norėtume atkreipti „M.P." skaitytojų 

dėmesį, kad Klaipėdoje yra daugiavai
kė (15 vaikų) šeima, kuriai labai reika
linga pagalba. Mūsų šeima jai padėjo 
siuntiniais, tačiau gal atsirastų ir kitų 
geradarių. Prašytume perspausdinti šį 
laišką ir adresą.

E. Laugalienė ir šeima 
Toronto (Newcastle)

Nuotraukoje - Alcnčikų vaikai

Nelengvas yra prašytojo vaidmuo, ta
čiau kitos išeities neturime, todėl krei
piamės į Jus. Aš esu ypač gausios šeimos 
mama. Kartu su vyru auginame 15 vaikų. 
Vyriausiai dukrai Linai 19 metų, o ma
žiausiam Lukui šiuo metu 5 mėnesiai. 
Vargu ar galima įsivaizduoti tradicinės 
šeimos atstovui, ką tai reiškia kas rytą 
pamaitinti 17 šeimos narių, į mokyklą 
išleisti 7. Visus reikia aprengti, apauti, 
supirkti mokyklinius reikmenis, o ypač 
sunku, kai reikia gydyti. O ligos dažnas 
svečias, vaistų kainos tokios aukštos, kad 
kartais tenka atsisakyti maisto, kad 
galėtumėm gydyti vaikus, jau nekalbant, 
kad maisto ant stalo neužtenka kasdien...

Šeimai pinigus uždirba tik vyras, kuris 
yra tolimų reisų vairuotojas - kad dau
giau galėtų uždirbti pinigų. Dukra vidu
rinės mokyklos 12-je klasėje ir jau už
sirašiusi į darbo biržą, tikėdama gauti 
darbo. Vyro atlyginimo ir socialinės iš
mokos neužtenka pragyvenimui, o ką jau 
kabėti apie mokesčius... ypač šildymo. 
Gaunasi užburtas ratas, kuris stumia į 
neviltį. Sūnus Vytautas 12-kos metų ir yra 
paralyžuotas. Kasdieninių rūpesčių pri
slėgta, nutariau prašyti pagalbos. Su vil
timi laukiu teigiamo atsakymo mano ir 
vaikų atžvilgiu. Su pagarba

Raimonda Alenčikienė 
Poilsio 16 - 24, Klaipėda, Lietuva 

Tel. 275 445

Aukos "Mošų Pastogei"
A. Reutas Qld. $20
A. Šerelis SA $5
V. Deikus NSW $10
A. Varkalienė Vic. $10
B. Genys NSW $10

Dėkojame už aukas.
Administracija

A. f A. Vincenta Jasiūniene
Lietuvių telkinys Sydnėjuje neteko dar 

vienos labai reikalingos narės - Vincutės 
Augyliūtės - Jasiūnienės.

Vincutėgimė 1922m. spalio 12d.Ginta- 
lų kaime, Varnių valsčiuje, Telšių apskri
tyje. 1940 metais ištekėjo už kauniečio 
Juliaus Jasiūno, tik atlikusio karinę prievo
lę 2-me Inžinerijos batalione ir tarnavusio 
Kauno geležinkelio dirbtuvėse meistru. 
Jaunavedžiai apsigyveno Aukštuosiuose 
Šančiuose, o netrukus persikėlė į Tauragę. 
Iš čia, artėjant frontui, pasitraukė į Vokie
tiją ir apsigyveno Weissensee, Tiuringijo- 
je,kursulaukė II pasaulinio karo pabaigos.

Po karo gyveno Vakarų Vokietijoje, 
Dillingeno lietu viųkaro pabėgėlių stovyk- 
lojeprie Dunojaus. 1948 metais J. ir V. Ja
šiūnai emigravo į Australiją, Sydnėjų, kur 
pagal sutartį turėjo atlikti darbo prievolę.

Po kelerių metų šiek tiek susitaupę, 
Padstow miestelyje, netoli Sydnėjaus, 
nusipirko žemės sklypą ir pasistatė gražius 
namus. Sklype užveisė pavyzdingą sodą 
ir daržą, kur laisvalaikiu abu labai mėgo 
darbuotis. Taip pat buvo įsitraukę ir į 
lietuvišką veiklą.

1982 metais Vincenta labai skaudžiai 
pergyveno ankstyvą mylimo vyro Ju
liaus mirtį (mirė 66 m. amžiaus). Pradėjo 
skųstis širdimi ir aukštu kraujospūdžiu.

Šių metų rugpjūčio 13-sios rytą pasiga
minusi pusryčius, pasijuto negerai ir stai
ga užmigo amžinuoju miegu. Laidotuvė
mis rūpinosi artima draugė ir testamento 
vykdytoja Nijolė Jurkšaitienė.

A. a. Vincenta buvo palaidota rugpjū
čio 19 dieną Rookwoodo kapinių lietuvių 
sekcijoje, šalia savo vyro a.a. Juliaus.

A. f A. Jadvygai Venclovienei
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame dr. Irviui, Nijolei, dr. Rasai, 
Audrei ir Markui Venclovams.

V. ir A. Kabailai, 
Paulius, Rimas ir Milda

A. f A. Jadvygai Venclovienei 
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame sūnui dr. Irviui, marčiai Nijolei 
ir visai šeimai.

Ona Banžieuė, B.E.M.

A. f A. Meilutei Eimutienei
mirus, reiškiame gilią užuojautą jos vyrui Stasiui, sūnums Sigitui ir 
Valdui su šeima, broliui Algiui Amerikoje su šeima ir kitiems ar
timiesiems.

Birutė ii* Vytautas Vaitkai

A. f A. Jadvygai Venclovienei 
palikus šios žemės kelius, sūnų dr. Irvį ir šeimą nuoširdžiai užjau
čiame.

G. Jokubaitienė, Paulius, 
Zigmas, Aldona ir jų šeimos

A. f A. Veronikai Vaitelienei
mirus Lietuvoje, giliai užjaučiame sesutę S. Grybienę, visus gimines ir 
artimuosius.

Z. ir P. Andriukaičiai

A. f A. Veronikai Vaitelienei 
mirus Lietuvoje, giliai užjaučiame sesutę S. Grybienę, visus gimines ir 
artimuosius.

A. Pauliukouieuė,
A. Marašinskicuė ir Ii. Ridikienė

'Mūsų Pastogė" Nr.34 1998.8.31 psl.

Vincenta Jasiūnieuė

Velionė buvo tylaus, draugiško ir švel
naus būdo, todėl turėjo daug draugų ir 
bičiulių, kurie dalyvavo gedulingose pa
maldose ir palydėjo ją į amžinojo poilsio 
vietą. Po laidotuvių visi dalyvavusieji 
buvo pakviesti gedulingiems pietums į 
Sydnėjaus Lietuvių Namus Bankstowne.

Lietuvoje liko daug velionės giminių: 
seserys Irena Gajauskienė, Albina Bar- 
tauskienė, Jadvyga Saulevičienė, broliai 
Feliksas, Alfonsas ir Antanas Augyliai, 
svainė Akvilina Dičpetrienė su šeima, 
Amerikoje - svainis Edmundas Jasiūnas 
su šeima. V. ir J. Jašiūnai vaikų neturėjo.

Ilsėkis, Vincute, ramybėje ir tebūnaTau 
lengva toli nuo gimtosios Lietuvos esanti 
svetingos Australijos žemelė. Gerai, kad 
dar prieš mirtį, 1994 metais, suspėjai pa
matyti išlaisvintą Tėvynę ir atsisveikiriti 
su giminėmis. .......... .. ]$.• «J.
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Pranešimas Hobarto tautiečiams. Tautos Šventę Hobarte švęsime 
šeštadienį, rugsėjo 5 d., 4 vai. p.p. ponų Šikšnių namuose, 43 Easton Ave. 
West Moonah.

Visus Tasmanijoje gyvenančius ar besilankančius lietuvius, taip pat su svetim
taučiais draugais ar pažįstamais, nuoširdžiai prašome atvykti. Būsite pavaišinti 
kava, arbata ir lengvais užkandžiais.

ALB Hobarto Apylinkės Valdyba

Pranešimas Melbourne Lietuvių. Pensininkų Sąjungos nariams, sekantis susirinkimas 
įvyks rugsėjo 8 d. A. S.

Metinis susirinkimas
Sydnėjaus Liet. Moterų Soc. Globos Draugijos metinis susirinkimas įvyks š. m. 

rugsėjo 13 d., sekmadienį, 2 vai. po pietų Lietuvių Namuose Bankstowne.
Kviečiame visas Draugijos-nares ir prijaučiančias’kuo gausiau dalyvauti. Bus 

renkamas Draugijos narių mokestis, po susirinkimo pavaišinsime kava ir pyra
gaičiais, pabendrausime. SLMSG D - jos Valdyba

"Wooster Victory"
Visus ir visas, atvykusius į Australiją 1948 m. rugsėjo 6 dieną laivu "Wooster 

Victory” kviečiame paminėti mūsų atvykimo penkiasdešimtmetį. Susirinksime 
pietums į Lietuvių Namus Melbourne 1998 m. rugsėjo 6 dieną, 12 vai.

Lietuviški skrabalai muziejuje
Sydnėjaus Australian Museum Multicultural Arts Alliance skyriuje ruošiama 

įvairių tautų muzikos instrumentų paroda.
Etnomuzikologe Rasa Mauragienė iš Canberros mielai paskolino muziejui dalį 

savo muzikos instumentų rinkinio. Lietuviški skrabalai ir aibės molinukų puikuosis 
daugiakultūrinėje parodoje.

Paroda prasidės rugsėjo 5 d. ir tęsis iki lapkričio 1 d. inf.

Nori SUSirasinėti. Esu 48 metų našlė, ūgis 170 cm., plaukai šviesūs, akys žalios. 
Mėgstu keliauti, gaminti valgį, skaityti knygas, mano specialybė - apželdinimo 
agronome. Turiu ištekėjusią dukrą. Noriu mylėti ir būti mylima. Rašyti: Nijolė 
Jančiauskienė, Rasytės gt. 36 - 32, Kaunas, Lithuania.

Į Lenkiją leidžiama tik su pinigais
Nuo rugpjūčio 16 d. į Lenkiją važiuojantys užsieniečiai pasienyje privalės 

parodyti, ar turi tiek pinigų, kad užtekti; pragyventi šalyje.
Lenkijos vidaus reikalų ir administracijos ministerija praneša, kad privalomas 

pinigų kiekis priklausys nuo svečio amžiaus ir viešnagės laiko. Kiekvienas sve
timšalis pasienyje turės įrodyti, kad disponuoja reikiama pinigų suma. Tai galės 
būti konvertuojama valiuta, lenkiški pinigai arba banko dokumentai.

Lenkijos vidaus reikalų ministro potvarkyje nustatyta, kad įvažiuojantys į Len
kiją vyresni nei 16 metų asmenys privalės turėti ne mažiau kaip 500 zlotų (600 li
tų), arba ne mažiau kaip 100 zlotų (118 litų) vienai viešnagės dienai. Jaunesni nei 
16 metų asmenys privalės turėti 300 zlotų (400 litų), arba 50 zlotų (60 litų) vienai 
dienai. Kur kas mažiau pinigų privalės turėti turistinių išvykų, jaunimo stovyklų, 
sporto varžybų dalyviai, bei asmenys, atvykstantys gydytis Lenkijos sanatorijose 
ar poilsio namuose. Jiems pakaks turėti 100 zlotų (120 litų), arba 20 zlotų (28 litų) 
vienai dienai. Tranzitu vyksiantys per Lenkiją suaugusieji privalės turėti ma
žiausiai 200 zlotų (240 litų).

Šis potvarkis netaikomas asmenims, kurie Lenkijos sieną kerta pagal tarptau
tinius susitarimus, gyvena pasienyje, turi dokumentus, leidžiančius Lenkijoje dirb
ti arba gyventi, bei atvyksta labdaros tikslais. BNS

Melbourne Liet. Kat. Moterų Draugija praneša, kad kovo mėnesį išsiųstieji 
humanitarinės pagalbos siuntiniai jau pasiekė adresatus Lietuvoje.

"M. P." inf.

Tautos Šventės minėjimo pamaldos bus laikomos šv. Petro ir Povilo 

bažnyčioje sekmadienį, rugsėjo 6 d., 8.30 vai. ryto. "M.P.” inf.

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

Sydnėjaus Lietuvių Klubo 
metinis balius

liros paslaptis
Rugsėjo men. 12 d. 7.30 vai.

♦ Trijų patiekalų vakarienė.
♦ Bilietų kaina - $30.
♦ Gera muzika, šokiai.
♦ Meninė programa.
Laimingas durų prizas - $100.
Bilietus galima užsisakyti iki 06.09.98 
pas Eleną Erzikov tel. 9610 2540, Laurą 
Belkienę tel. 9791 9557 arba Lietuvių 
Klube .tel, 9708 1414.

Kreipimasis | išeiviją
Iki jubiliejinių 2000-jų metų norime atstatyti Vilniaus Kalvarijų Kryžiaus Ke

lio visas 35 stotis, kurios buvo susprogdintos 1962 metais.
Vilniaus Kalvarijos buvo baigtos įkurti 1669 metais. Kryžiaus Kelio koplyčios ir 

vartai buvo išdėstyti taip, kad topografiškai atitiko tą kančios kelią, kurį Jeruzalė
je paniekintas ir pažemintas nuėjo Jėzus Kristus. Prie kiekvienos iš koplyčių buvo 
atvežta Jeruzalės žemės. Vilniaus Kalvarijų įkūrimas buvo padėka Dievui už krašto 
išvadavimą nuo žiaurios Maskvos kariaunos, net šešetą metų siautėjusios Lietuvos 
žemėje, pasižymėjusios ypatingu žiaurumu, plėšikavimais, žudynėmis, bažnyčių, 
vienuolynų ir kitų lietuviams brangių pastatų bei religinių ir kultūrinių vertybių 
niokojimu.

Mes nuoširdžiai prašome išeivijos lietuvius savo aukomis prisidėti prie šio šven
to reikalo - Vilniaus Kalvarijų Kryžiaus Kelio koplyčių atstatymo. Visų aukotojų 
vardai bus įamžinti "Kryžiaus Kelio atstatytojų knygoje". Kasmet už visus auko
tojus bus aukojamos Šv. Mišios parapijos bažnyčioje.

Visus, kuriuos sudomins šis mūsų kreipimasis, ar norinčius gauti papildomos 
informacijos, pasiryžusius įnešti savo auką, prašome kreiptis laiškais tokiu adresu: 
Kun. Kęstutis Latoža, Kalvarijų g. 225, 2021 Vilnius, Lietuva arba, lankantis 
Vilniuje, betarpiškai į bažnyčios kleboną.

Mes viliamės, kad šis mūsų kreipimasis neliks be atgarsio ir Jūsų pritarimo, už 
tai Viešpats Dievas Jums atlygins. Kun. dek. K. Latoža

Kalvarijų parapijos klebonas

Sj'dnČjailS lietuvią bibliotekoje. Pranešu gerb. tautiečiams, kad Sydnėjaus lietu
vių bibliotekoje dar galite įsigyti O. Baužienės atsiminimų knygą sumažinta kai
na (ŠIO), Viktoro Baltučio "Išsinešime tik ilgesį", Vinco Kazoko "M. Pastogėje” 
spausdintų straipsnių bei vedamųjų rinkinį.

Be to. prašau pranešti, kas pageidautų įsigyti A. Taškūno "Nereikalingų 
svetimžodžių rinkinį", kurio kaina bibliotekoje $5. Prašau paskubėti, kadangi 
knygų bibliotekoje yra ribotas skaičius.

Biblioteka labai išsiilgusi savo nuolatinių bei kitų lankytojų, tad iki pasimaty
mo! Bibliotekos Vedėjas

Šį "Mūsų Pastogės" numerį redagavo Dalia Donielienė

"The Millionth Migrant" - tokio pavadinimo paroda vyks Sydnėjaus Power
house Museum (500 Harris Street, Ultimo, Sydney) nuo rugsėjo 4 iki lapkričio 22 
d., kasdien nuo 10 vai. ryto iki 5 vai. po pietų. Pagrindinė eksponatų tema: didžioji 
imigracijos banga Australijon po Antrojo pasaulinio karo. Parodą remia Imigraci
jos Departamentas ir kiti sponsoriai. "M.P." inf.

Klaidos atitaisymas
"Mūsų Pastogės" Nr. 32, straipsnelyje "Vaikų "Disco" Sydnėjuje" buvo padaryta 

klaida. Vietoje Kajaus Kardo, turėjo būti Kajaus Kazoko pavardė.
Paliestuosius atsiprašau. Autorė

"Mūsų Pastogė" Nr.34 1998.8.31 psl. 8^^ .......... —
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