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ALB KRAŠTO VALDYBOS 
PRANEŠIMAS

ALB Krašto valdyba š. m. birželio 14 
.d. kreipėsi į Lietuvos Vidaus reikalų 
’ministerijos pasų skyrių,prašydama 
pranešti Lietuvęs Respublikos piliečio 
paso išdavimo reikalavimus Australijoje 
gyvenantiems lietuviams, kurie turi 

[Lietuvos Respublikos piliečio pa

žymėjimus.
Š. m. rugpjūčio 13 d. gautą atsakymą 

pateikiame Bendruomenės žiniai. Jame 
sakoma:

„...Pateikus tik Lietuvos Respublikos 
piliečio pažymėjimą ir neturint kitų 
dokumentų, kuriais remiantis buvo 
atstatyta LR pilietybė, LR piliečio paso 
išduoti negalime.

Be to, remiantis 1991 m. gruodžio 10 
d. LR Aukščiausios Tarybos nutarimu, 
Vidaus reikalų ministerijos pasų 
tarnybos, išduodamos LR piliečio pasą,
privalo tikrinti, ar pagrįstai ir teisėtai' m.

.buvo išduoti LR piliečio pažymėjimai.
Todėl norint gauti LR piliečio pasą,

kopiją).
- dokumentą, patvirtinantį tautybę, | 

dabartinę pilietybę.
- santuokos liudijimo kopiją (jeipavardė | 
buvo keičiama ryšium su santuoka).
- pasižadėjimą, turimą LR piliečio Į 
pažymėjimą (kopiją), prašymą atstatyti Į 
LR pilietybę ir prašymą išduoti pasą. f
- 3 foto nuotraukas 35x45 mm dydžio, Į 
nekarpytas.

Asmenims, pasitraukusiems iš Lie- f 
tuvos iki 1940 m. birželio 15 d., LR f 
piliečio pasas gali būti išduotas tik | 
pateikus kompetentingos institucijos | 
išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad Į 
asmuo neįgijo kitos valstybės pilietybės. | 

Visi dokumentai pateikiami lietuvių Į 
kalba. Dokumentų vertimai ir kopijos = 
turi būti patvirtintos notarine ar kita jai 1 
prilyginta tvarka. f

Tuo pačiu pranešame, kad ir po 1993 = 
liepos 1 d. užsienyje gyvenantiems =

piliečiams gauti LR piliečio pasą kliūčių 
nebus.

būtina pateikti šiuos dokumentus:
- dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo 

iki 1940 m. birželio 15 d. turėjo LR 
pilietybę. Tokiu dokumentu gali būti 
išsaugotas LR vidaus ar užsienio pasas, 
gimimo liudijimas, archyvų ar kiti 
dokumentai, patvirtinantys šį faktą.

- asmens tapatybę patvirtinantį 
dokumentą (šiuo metu turimo paso

Dokumentus LR piliečio pasui gauti 
galima pateikti Lieuvos Respublikos 
garbės konsului Australijoje arba siųsti 
Migracijos departamentui prie VRM 
pasų skyriaus (Vilnius, Saltoniškių 19).

D. Matarevičienė 
Pasų skyriaus viršininkė“

ALB Krašto valdyba

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
RUSŲ KARIUOMENĖS 

IŠVEDIMAS
Kaip jau buvo pranešta, rugpjūčio 22 

d. Rusija pranešė, kad ji sustabdanti 
kariuomenės dalinių atitraukimą iš 
Lietuvos, kadangi Lietuva pareikalavo 
iš Rusijos atlyginimo už per 50 metų 
sovietų okupacijospadarytus nuostolius. 
Reikalaujama suma esanti 146 milijardai.

Lietuvoje šiuo metu dar yra 2,500 rusų 
kareivių.

Paskutinėmis žiniomis, gautomis iš 
Lietuvos konsuląto Canberroje, rusų 
kariuomenė'baigiama išvesti iš Lietuvos 
rugpjūčio 31 d. pagal žodinį susitarimą 
tarp Lietuvos ir Rusijos prezidentų.

Žinia, paskelbta Lietuvos prezidento 
A. Brazausko per radiją rugpjūčio 30 d.

Kompensacijos klausimas už sovietų 
padarytus nuostolius Lietuvos ūkiui, 
gamtai ir Lt paliekamas ateičiai.

ŠV. TĖVAS LIETUVOJE
Kai skaitysite šį „MP“ numerį, Šv. 

Tėvas Jonas Paulius II jau bus Lietuvoje. 
Į ją jis turėjo atvykti rugsėjo 4 d.

Popiežiaus kelionės Lietuvoje mar
šrutas (kaip anksčiau pranešė ark. A. 
Bačkis) toks:

Rugsėjo 4 d. po atvykimo ceremonijų 
— Šv. Tėvo susitikimas su Lietuvos 
dvasininkija Vilniaus arkikatedroje. 

Vėliau vizitas pas prezidentą. Vakare— 
rožinis Aušros vartų koplyčioje.

Rugsėjo 5 d.—ekumeninis susitikimas 
Nunciatūroje, vėliau Sausio 13 ir 
Medininkų aukų kapų lankymas. 10.30 
vai. — šv. Mišios Vingio parke. Popiet 
— susitikimai su diplomatiniu korpusu, 
vėliau su kultūros ir mokslo darbuotojais 
šv. Jono bažnyčioje. Tą pačią dieną 
popiežius turi lankytis šv. Dvasios 
bažnyčioje ir susitikti su lenkų ben
druomenės atstovais.

KONFERENCIJA
„LIETUVA - IŠEIVIJA“

Rugpjūčio 16 d. Birštone prasidėjo 
konferencija Lietuva — išeivija: ryšiai 
ir neišnaudotos galimybės“.

„Lietuvos ryto“ rugpjūčio 17 d. 
numeryje rašoma, kad pernai vykusią 
tokią konferenciją finansiškai parėmė 
JAV lietuvių bendruomenės krašto 
valdyba Šiemet ji tą padaryti atsisakė, 
nes neišgalėsianti, ir siūlė atidėti 
konferenciją kitiems metams. Tačiau 
vežimas jau buvo įsibėgėjęs. Anot 
Valstybinės regioninių problemų ko
misijos pirmininko pavaduotojo A, 
Augulio, pinigai buvo renkami iš kur tik 
įmanoma — šiek tiek davė Vyriausybė, 
Vidurio Europos ir Rytų kraštų lietuvių 
bendrijų Sanryša (ji, ir viena kon

ferencijos organizatorių). Dar prie 
organizavimo prisidėjo Piliečių chartija, 
Lietuvos žmogaus teisių gynimo aso
ciacija, lietuvių jaunimo bendrija 
„Lituanica“.

Konferencijoje užsiregistravo 138 
dalyviai iš JAV, Kanados, Australijos, 
Rusijos (Kaliningrado srities ir kitų 
miestų), Baltarusijos ir Ukrainos.

Yrairpartijų atstovų—Respublikonų, 
Demokratų, Žaliųjų, Krikščionių de
mokratų.

Pranešimus apie Lietuvos politinę ir 
ekonominę padėtį padarė Seimo narys 
A. Baskas ir „Pasaulio lietuvio“ 
bendradarbis J. A. Antanaitis. Pastarasis 
pranešimas sukėlė partijų atstovų 
nepasitenkinimą, po jo organizatoriai 
šaukėsi konferencijos dalyvių to
lerancijos ir pareiškė, kad už pranešėjų 
tekstus neatsako.

J. A. Antanaitis komentuodamas savo 
pranešimą .Lietuvos rytui“, sakė, kad 
demokratija Lietuvoje be partijų, kaip ir 
visur kitur, neįmanoma. Jos negali būti 
kuriamos pasaulėžiūriniais ar ide
ologiniais pagrindais, jų pagrindas 
žmonių politiniai, ekonominiai interesai. 
Partija negali būti visaliaudinė ir turėti 
tiesos monopolį. Tokiomis visuotinėmis 
partijomis J. A. Antanaitis pavadino 
LDDP, ir Tėvynės sąjungą (Kon
servatorių partija), nes jas palaiko ir 
skurstantieji ir turtingieji. Partijos pagal 
politinę kryptį, jo nuomone, Lietuvoje 

skirstomos kaip amžiaus pradžioje — 
pagal požiūrį į ’religijos • vaidmenį 
valstybės gyvenime. Dabar pasaulyje 
skirstoma kitaip — dešinieji atstovauja 
gyvenantiems iš kapitalo, o kairiosios 
partijos — samdomojo darbo dar
bininkams.

Kitas partijas, pavyzdžiui, Žaliųjų, J. 
A. Antanaitis pavadino balastu, liberalus 
—XVIII amžiaus sapnus sapnuojančiais.

Seimo nario A. Basko nuomone, 
Lietuvoje gali būti dvi trys stiprios 
partijos, kad politika Seime būtų efektyvi.

Buvęs LDDP frakcijos narys kalbėjo 
ir apie valdžios institucijų kūrimą, kad 
valdžia būtų ne grupinė, o valstybinė. Jo 
nuomone, įrodyti korupciją — tik laiko 
klausimas. Jei korupcijos koeficientas 
daugiau kaip du, kaip, jo nuomone, yra 
Lietuvoje, valstybinės valdžios šalyje 
nėra. (Koeficientas apskaičiuojamas 
pagal santykį, kiek skiriasi projekto 
kaina, sakykim, terminalo, normalioje 
valstybėje ir tiriamojoje.) Korupcijos 
koeficientas koreliuoja su patrauklumu 
investicijoms, kurį tiria Tarptautinis 
valiutos fondas ir kitos organizacijos, 
Lietuva buvo antrajame šimte pasaulio 
valstybių, neseniai pakilo per dešimt 
vietų.

Vakar per konferenciją buvo atidaryta 
Antano Sutkaus portretų paroda „Pa- 
•saulio lietuvis“. Parodoje — portretai, 
bet yra ir viena grupinė nuotrauka — V.

Nukelta į 2 psl.
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TRUMPAI 
IŠ VISUR

JungtiniųTautųOrganizacijaišgyvena 
sunkią finansinę krizę. Įvairūs taikos 
palaikymo projektai išsėmė Orga
nizacijos piniginius rezervus. Pagal JT 
generalinio sekretoriaus B. Butros-Ghali 
pareiškimą, JT galės padengti savo 
išlaidas tik iki rugsėjo 7 d. Beveik visos 
valstybės—JT narės yra atsilikusios su 
savo įnašais.

♦
Du Irako ambasadoriai paliko savo 

postus Kanadoje ir Tunise ir pasiprašė 
politinio prieglobsčio Didžiojoje 
Britanijoje. Jie prisidėjo prie egzilinės 
organizacijos, siekiančios Saddam 
Husseino pašalinimo iš valdžios.

*

Amerikiečių erdvės tyrinėjimo or
ganizacija NASA prarado ryšį su Marso 
stebėtoju, pernai rugsėjo mėnesį paleista 
raketa, kuri dabar turėjo pasiekti Marsą. 
Dingusi raketa kainavo virš milijardo 
dolerių.

... *

Danų biznierius Karsten Ree iškėlė iš 
jūros dugno vokiečių povandeninį laivą 
V534, australų karo lakūnų paskandintą 
Kategato sąsiauryje 1945 m. gegužės 5 
d. Tikimasi laive rasti svarbių dokumentų 
ir brangenybių,- spėjama, kad šiuo laivu 
karą pralaimėję aukšti nacių valdininkai 
bandė pabėgti į Pietų Ameriką.

*

Izraelis veda derybas su Palestinos 
Išvadavimo Organizacija, žadėdamas 
ribotą autonomiją Gazos ruožui ir Jeri
cho miestui. Žinios apie derybas buvo

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Atkelta iš 1 psl.

Landsbergis stovi suglaudęs pečius su 
A. Brazausku, šalia A. Šleževičius, ir 
visi šypsosi: nuotrauka daryta Dariaus ir 
Girėno aerodrome per Pasaulio lietuvių 
vienybės dieną ir šalia stovi išeivijos 
lietuviai.

Konektikuto lietuvių bendruomenės 
pirmininkas J. Karmaza į „Lietuvos ryto“ 
klausimą, ar ir dabar, kaip po karo, 
išeivija yra suskilusi — vieni nori turėti 
ryšių su Lietuva, kiti — ne, atsakė kad 
nusivylusių yra. Tačiau padėti reikia, 
nes jei nepadėsim mes, ateis kiti, su 
šautuvu kitoj rankoj, sakė J. Karmaza.

SUSTABDYTAS PIENO MILTELIŲ 
ESKPORTAS

Jungtinių Arabų Emiratas uždraudė 
pieno miltelių importą iš Lietuvos. 
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nepalankiai sutiktos tiek žydų, tiek 
palestiniečių ekstremistų.

*
Bosnijoje'ir Hercegovinoje Jungtinių 

Tautų sunkvežimių kolona per kroatų, 
linijas į Mostam miestą atgabeno maisto 
ir vaistų musulmonams, įsitvirtinusiems 
rytinėje miesto dalyje. Gyventojai 
neišleido JT mašinų iš Mostaro, 
tikėdamiesi, kad JT personalo buvimas 
mieste apsaugos jį nuo kroatų puolimo. 
Galiausiai konvojus išleistas, bet mieste 
pasiliko sulaikyti ispanų kareiviai, lydėję 
JT sunkvežimius.

*«
Ženevoje tebevyksta derybos dėl 

Bosnijos suskaldymo į tris atskiras 
etnines valstybėles. Nesusitariama dėl 
sienų. Musulmonų tvirtinimu, per daug 
teritorijos bandoma priskirti serbams, 
jie taip pat nori gauti priėjimą prie 
Adrijos jūros.

*

Opozicinių partijų, unijų ir savo paties 
partijos parlamentarų spaudžiami 
Australijos ministras pirmininkas Paul 
Keating ir iždininkas John Dawkins 
sutiko derėtis dėl biudžeto pakeitimo.

*

Rusijos ptezidentas Boris Jelcin padėjo 
vainiką Varšuvoje prie paminklo sovietų 
1940 m. Katyne nužudytiems lenkų 
karininkams. Rusai prižadėjo lenkams 
pilnai ištirti Katynės žudynes ir nubausti 
jų kaltininkus. Nesusitarta tik dėl kapinių 
Katyne įrengimo, rusams nenorint turėti 
išlaidų.

; *

Sandinistai sukilėliai Nikaragvos 
sostinėje paleido įkaitais laikytus 
valstybės vice prezidentą ir kitus 
politikus, o dešinieji šiaurinėje Ni
karagvoje paleido pagrobtus sandinistus.

Priežastis—milteliuose surastas aukštas 
radiacijos lygis įsivežtoje didelėje 
siuntoje. Pieno miltelių įvežimas iš 
Lietuvos visiškai sustabdytas. 6

LATVIAI APIE LIETUVĄ IR JOS 
KAIMYNES

Australijos latvių savaitraščio „Aus- 
tralijas Latvietis“ liepos 27 d. numeryje 
rašoma, kad Lietuvoje pats svarbiausias 
įvykis šią vasarą buvęs savos tautinės 
valiutos — lito — įvedimas. Lietuva tai 
padariusi paskutinė iš Baltijos šalių. Jos 
ir ekonominė padėtis blogesnė negu jos 
šiaurinių kaimynių.

Estijoje jau virš mėnesio tęsiasi taip 
vadinama Narvos krizė, surišta su dviejų 
šios valstybės šiaurės vakarų miestų — 
Narvos ir Sillame—savivaldybės įstaigų 
nutarimu pagal surengtą referendumą 
gauti autonomiją daugumoje rusų

VIII PASAULIO JAUNIMO KONGRESAS
Redakcija gavo pirmąjį VIII PLJ 

kongreso ruošos komiteto pranešimą 
spaudai.

Jame nurodoma, kad š.m. birželio 26 
d. Bostone susirinkusi Pasaulio lietuvių 
jaunimo sąjungos valdyba sutiko eiti 
VIII PLJ kongreso ruošos komiteto 
pareigas. PLJS pirmininkas. Paulius 
Mickus tapo VIII PLJ kongreso ruošos 
komiteto direktoriumi. Programos 
skyriaus direktoriumi sutiko būti Darius 
Sužiedėlis, kuriam talkina Ginta Drau- 
gelytė, Povilas Markevičius, Rūta 
Virkutytė, Rūta Kalvaitytė ir InaBalsytė. 
Gailius Draugelis tapo finansų skyriaus 
koordinatoriumi, jo pagalbininkai - 
Vytenis Kirvelaitis, Nida Mickutė ir 
buvęs Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos 
pirmininkas Alvydas Saplys: Sigutė 
Šnipaitė apsiėmė eiti reklamos skyriaus 
vedėjos pareigas, jai padeda Ginta 
Draugelytė (ryšininkė su Dainų ir šokių 
šventės Lietuvoje organizaciniu ko
mitetu), Rūta Kalvaitytė, Ina Balsytė 
(ryšininkė su įvairių kraštų lietuvių 
jaunimo sąjungomis) ir Lina Mockutė 
(spaudos reikalų ryšininkė).

Liepos 16-18 d.d. naujasis VIU PLJ 
kongreso ruošos komitetas susirinko 
Niujorke aptarti kongreso programos. 
Daugiausia dėmesio skirta studijų 
dienoms (jos vyks Didžiojoje Britanijoje, 
ruošai vadovauja Povilas Markevičius) 
ir programai Lietuvoje (vadovauja Rūta 
Kalvaitytė, ji rugsėjo mėnesį vyksta į 

gyvenamuose miestuose ir aplinkinėse 
srityse. Nors šių referendumų nutarimai 
—pagal Estijos įstatymus—ir negalioja, 
bet susidariusią situaciją išnaudoja 
Rusija, kuri daro spaudimą Estijai ir 
Latvijai dėl rusakalbių mažumų, j

Pačioje Rusijoje vis dar tęsiasi 
konfliktas tarp Jelcino ir konservatyvaus 
parlamento, kuris, prieš 'išeidamas 
vasaros atostogų, spėjo priimti visą 
virtinę skandalingų sprendimų.Tarp jų 
—privatizacijos pristabdymas, Ukrainos 
Sevastopolio uosto priskyrimas Rusijai. 
Aukščiausiosios Tarybos, prezidiumas 
netragino atšaukti taikos sutartis su Estija 
ir Latvija.

Ukrainos įtaka jaučiama ir Latvijoje, 
nors bendrų sienų šios valstybės neturi. 
Ukraina, kurioje gyvena 50 milijonų 
žmonių, laikytina didžiąja, regionaline 
valstybe. Ateityje Ukraina gali būti 
Latvijai (o taip pat ir Lietuvai - Red.) 
galimas ramstis politikoje su Rusija, su 
kuria Ukraina turi gana suraizgytus 
santykius. Įtampąkelia Krymo pusiasalio 
ir Juodosios jūros karinio laivyno 
klausimas. Rusų nacionalistai nenori 
pripažinti Ukrainai teisių į Krymą, juos 
remia Rusijos Aukščiausioji taryba. Kaip 
žinoma, Rusijai priklausiusį Krymo 
pusiasalį 1954 m. Tarybų Sąjungos 
Aukščiausioji Taryba priskyrė Ukrainai, 
nors jis nei istoriškai, nei etnografiškai 
Ukrainai niekad nepriklausė. Bet Rusija 
ir Ukraina yra pasirašiusios sutartį dėl 
sienų nekeičiamumo!.. Kita problema 
—buvusios Tarybų Sąjungos Juodosios 
jūros laivyno priklausomumas. Padėtis 
savotiškai įdomi — kaip Rusijos, taip 
Ukrainos prezidentai sako, kad laivyną ' 
reikia pasidalinti per pusę, bet prieš tai 
kategoriškai nusistatę laivyno 
viršininkai, kurie jį skaito Rusijos 
nuosavybe.

Apie Baltarusiją latvių laikraštis 
'Pasisako, kad „Minską tebevaldąs

Lietuvą perimti darbo, kurį pradėjo Ina 
Balsytė).

VIII PLJ kongreso šūkis „Daug 
gimtinių - Tėvynė viena!“ Kongresas 
prasidės Lietuvoje 1994 m. liepos mėn., 
pasibaigus Dainų ir šokių šventei. 
Lietuvoje numatytos programos tikslas - 
artimai supažindinti išeivijos jaunimą 
su Tėvyne Lietuva. Savaitės būvyje vyks 
ekskursijos po Lietuvą, susitikimai su 
politikais, valdžios, jaunimo ir labdaros 
organizacijų atstovais.

Liepos 18 d. VIU PU kongreso dalyviai 
iš Lietuvos laivu plauks į Rygą, Talihą ir 
Helsinkį. Rygoje ir Tąline numatyti 
susitikimai su-vietos lietuviais. Iš 
Helsinkio lėktuvais bus keliaujama į 
Angliją.

Čia "numatytose studijų'dienose jau
nimas, apibendrins ilpūdžius, patirtį 
Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, taip pat 
Anglijos lietuvių kolonijoje, galės 
išnagrinėti įvairių kraštų lietuvių ben
druomenės gyvenimo sąlygas, problemas 
bei istoriją, struktūras, jas įvertinti, taip 
pat aptarti savo, kaip tų bendruomenių 
vadovų įpėdinių pareigas, kad lietuvių 
bendruomenės ir toliau gyvuotų. Be to 
jaunimas tarsis kaip geriausia bendrauti 
su Lietuva ir ten gy venančiais lietuviais.

VIII PU kongresas baigsis 1994 m. 
liepos 31 d. Reikia tikėtis, kad jo 
dalyviai ir atstovai grįž namo pasisėmę 
žinių ir pasirengę tęsti pradėtus darbus.

Inf.

Leninas“... Sostinėje niekas nėra 
pasikeitę, nei gatvių pavadinimai, nei 
paminklai. Paruošė B. Ž.

Buvusio ministerio pirmininko 
- nuomonė apie ūkio išmaningumą

„Lietuvos aidas“ paskelbė ilgoką 
pasikalbėjimą su A. Abišala, buvusiu 
trejetą mėnesių ministeriu pirmininku 
prieš Seimo rinkimus. Šiuo metu p. A. 
Abišala yra sukūręs savo ūkio patarėjų 
firmą. Klausimas: Ar ekonomistų ar ju
ristų jūsų firmoje daugiau dirba? A. 
Abišala: Pagal diplomus daugiau fizikų. 
Kl.: Ir politikoje netrūksta. Nuo pat 
1988... Ką tai reikštų? A. Abišala: Gal 
tai, kad žmonės, baigę fizikos fakultetą, 
turi platesnę nuomonę, savarankiškesnę 
mąstyseną... Kl.: Gal per „mąstyseną“ ir 
atsidūrėte baigęs universitetą armijoje, 
o ne tarkime, aspirantūroje? A. Abišala: 
Atsidūriau, nors studijuodamas dėl 
silpnos sveikatos buvau atleistas nuo 
užsiėmimų karinėje katedroje. Kl.: Kas 
pasistengė išsiųsti į armiją? A. Abišala: 
Nepristatė. Gavau šaukimą ir atpyliau 
pusantrų metų. Taigi, esu mokytas ir 
kerštingas. Tik neradau. Šios kelios; 
eilutės gerokai nusako, kaip.buvusieji ir 
dabartiniai mūsų valdžios vyrai supranta 
ūkinius reikalus:būrys fizikų ar inžinierių 
esą tinkamiausi ūkiui tvarkyti, gal dėl to 
ir mūsų litą reikia keletą kartų 
spausdinti... T p
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KRYŽIUS ŠVENTO TĖVO GARBEI
Popiežiaus Jono Pauliaus 11 Lietuvoje laukia 

ne vien oficialūs priėmimai, susitikimai. Štai 
Amerikos rytinio pakraščio lietu viai jau prieš 
dvejis metus po savo parapijas vežiojo šv. 
Marijos Mergelės paveikslą, rinko aukas, o 
dabar paveikslas Lietuvoje, popiežiaus 
pašventintas jis vėl grįš į Ameriką...

Jonas ir Jadvyga Ramanauskai.

Kryžius, kurios projektėlį matote šalia šito 
teksto, taip pat skiriamas Šventajam Tėvui 
pagerbti. Kryžius metalinis, aštuonių metrų 
aukščio. Jo vieta — Kaune Taikos kryžių 
kalnelyje,šaliaŠv.MarijosTaikos Karalienės 
paminklo- Taip pagerbti į Lietuvą su taikos 
misija atvykstantį Popiežių sumanė įdomus 
žmogus Lietuvos cirko veteranas Jonas 
Ramanauskas.

...Gal būt kai kurie mūsų skaitytojai 
atsimena jį, prieš penkiasdešimt metų 
pradėjusį reikštis Lietuvos galiūną, daug
kartinį Lietuvos čempioną ir rekordininką, 
daugelio tarptautinių rungtynių nugalėtoją. 
Jo treneriu sunkumų kilnojime buvo Atlanto 
nugalėtojas Stasys Darius. 1933 metais Jonas 
Ramanauskas drauge su Danieliumi Varnu

uetovaišartiiktoli : Mafijos problema ir kas toliau
Aleksandras Mauragis

Girdime, kad Lietuvoje Mafia vieš
patauja, tai problema, kuri nėra lengvai 
išsprendžiama. Šiandien ne tik Italija, 
Amerika, bet ir visa Europa, o gal ir visas 
taip vadinamas kultūringas pasaulis be 
mafijos nebeapseina. Tad nenuostabu, 
kad ji „šauniai“ reiškiasi ir Lietuvoje. 
Radikalių priemonių kovoti su šia žmonių 
rūšimi valstybė kaip irneturi. Religiniai, 
moraliniai motyvai kelio nepastoja, 
valstybė, kad ir turi įstatymus ir galią 
savo rankose, bet kad tas rankas 
valdantieji patys mafijoje sukišę laiko.

Ką daryti, negi nėra preventyvių 
priemonių? Aš manau, kad yra. Tik 
reikia, kad tauta suprastų, kad taip toliau 
gyventi negalime. Lietuvoje jau turime 
milijonierių, ir - kaip girdėti - nemažai. 
Iš kur ir kaip jie atsirado - turtai ne iš 
dangaus nukrito? Taigi, reikia, kad 
valdžia-seiftias išleistų' įstatymą nuo
savybės įsigijimo teisėtumui patikrinti. 
Nelegaliai įgytą turtą nacionalizuoti, o 
buvusį savininką, jeigu turtas įgytas 
nusikaltimu - plėšimu, vagyste, spe
kuliacija ir kt. - atiduoti teismui. Jau vien 
tik šitokio įstatymo pasirodymas 
sumažintų mafijos aktyvumą, o gal ir 
visai ją užgniaužtų. 

PADĖKA,„
Vilniaus Universitetinė Vaikų ligoninė nuoširdžiai dėkoja p. 
Kazimierui Butkui Lietuvos veiksnių rėmimo fondo steigėjui už 
suteiktą ligoninei materialinę paramą (1000 USD) 
Su pagarba >,

VilniautfJniversitetinės vaikų ligoninės Vyriausiasis gydytojas

G. Dolženko

per 12 dienų apibėgo Lietuvą, o kitais metais 
plaukte nuplaukė Nemunu nuo Kauno iki 
Klaipėdos (sušilimui bėgdavo krantu). Su 
žmona Jadvyga (iš namų Stankutė, pa
sižymėjusi dviračių akrobatė) pernai atšventė 
deimantinę bendro gyvenimo sukaktį. 
Penkiasdešimt metų abu atidavė cirkui, iš 
pradžių Nepriklausomoje Lietuvoje, vėliau 
—:'ėirke?„-Vilnius“,su juo keletą kartų 
apvažiavo Sovietų Sąjungą, su dideliu 
pasisekimu (ypač Jadvyga) gastroliavo 
Europoje. Jono štangai pasunkėjus nuo metų 
naštos, jis tapo visų vaikų numylėtu juokdariu 
Barnabu. Beje, jis ilgus metus susirašinėjo 
su Australijoje gyvenančiu cirko artistu, 
teatleidžia skaitytojas, kad nežinau tiksliai jo 
pavardės, apie kurį buvo rašyta ir „MP“.

Nors iš profesijos ir juokdarys, o ir 
asmeniškame gyvenime pasižymintis švelniu 
jumoru Jonas Ramanauskas nuveikė nemažai 
rimtų darbų.. Dar tais laikais, kai nieko 
privataus nebuvo galima veikti,  jis savo kieme 
Mackevičiaus gatvėje pastatė namelį ir jame 
įrengė privatų cirko muziejų. Kai būsite 
Kaune, nepamirškite jo aplankyti! Cirko artis
tų kampelis jo iniciatyva ir — kas be ko — 
lėšomis, atsirado net ir gražiosiose... 
Kleboniškio kapinėse. Pastačius kryžių 
Švento Tėvo lankymosi Lietuvoje garbei, 
Ramanauskas planuoja paskutinį(jis taip 
sako) savo gyvenimo darbą — knygą apie 
lietuvišką cirką „Deimantinių belaukiant.“

Pernai lankantis Lietuvoje kukliai gy
venantys pensininkai Jonas ir Jadvyga buvo 
vieni iš nedaugelio ten sutiktų žmonių, kurie 
nesiskundė ir nieko neprašė. Bet štai neseniai 
gavau laišką, kuriame Jonas sako, kad 
Kryžiaus statybos sunkumai gana dideli, nes 
įvedus litą, žmonėms sunku prie jos prisidėti, 
o jis jau virš aštuoniasdešimties .ir pats visko 
padaryti negali. Tad kreipėsi per spaudą į

Bet šitokios akcijos valdžioje sėdintieji 
gali nenorėti dėl suprantamų priežąsčių. 
Tada turėtų opozicija, ar kuri kita politinė 
partija sekančiuose rinkimuose išeiti su 
nauja programa, pažadėdama tokį 
įstatymą pravesti. Reikia manyti, kad 
tauta tam pritartų ir ta partija rinkimus 
laimėtų. Tik tokiu būdu būtų galima 
nusikaltimus užkardyti, jei pati valdžia 
su jais kovotų radikaliomis pramonėmis.

Tauta pati turi rūpintis taip susitvarkyti, 
kad neatsitiktų kaip Amerikoje, kur 
turtingieji ir vargšai, milijonieriai ir 
skurdeivos. Toks bendruomenės susi
skirstymas pasaulyje nėra jos pačios ar 
tų pačių vargSų žmonių kaltė. Dėl to 
kaltos sistemos, įvairūs užkulisiniai 
veiksniai, nelegalus ir legalus noras 
greitai praturtėti, peržengiant visas 
leistinas ribas ir moralines normas.

Aš norėčiau savo tautai patarti ieškoti 
naujų kelių, naujų idėjų; demokratinėje 
sistemoje daug kas galima padaryti, Kai 
pati tauta to nori ir ieško būdų pašalinti 
skurdą, iš kurio kyla skriauda, ne
apykanta ir pagaliau, kriminalai. Tauta 
išsilaisvino iš sunkios uždaros prievartos 
- geležinė uždanga subyrėjo. Kas toliau? 
Vien tik laisvės neužtenka, kad tauta 
augtų visokeriopa prasme, išskyrus

Respublikoje ir už jos ribų gyvenančius 
lietuvius pagalbos, o šių eilučių autorės 
paprašė papasakoti apie Kryžių užsienyje 
gyvenantiems tautiečiams. Žinau, kad tie 
prašymai iš Lietuvos labai nusibodę ir 
negalima visųjų patenkinti. Ir Jonui parašiau, 
kad daug nesitikėtų, bet visgi pridedu 
Kryžiaus sąskaitos adresą: Kauno m.
taupomasis bankas, Centro skyrius Nr. 6763, 
sąskaitos Nr. 136691, K, Donelaičio 76, 
Kaunas Lietuva.

Rengiant spaudai pastarąjį „MP“ numerį, 
dar nežinojau, gal Kryžius jau ir pastatytas... 
Jonas Ramanauskas apie jo šventinimo eigą 
žadėjo paskelbti spaudoje, o likusias lėšas 
atiduoti Prisikėlimo bažnyčios statybai.

R.B.

nusikaltimus ir biednystę. Jei būtume 
geri krikščionys, vargą mokėtume 
pasidalyti ir jo neliktų, bet dabar vargas 
pas daugelį varteliuos žydi.

Šiandieną gyvename kapitalistine 
sistema, kitokios sistemos jau nebeliko 
pasaulyje. Subyrėjus Sovietų sąjungai, 
subyrėjo ir komunistinė sistema, daugelis 
buvusių sovietų pavergtų tautų mano, 
kad dabar jau bus gerai - gyvensime kaip 
Amerikoje. Kapitalizmas gali išvystyti 
didelį progresą ir gaminių perteklių. 
Tačiau tai dar ne viskas, jam reikia 
pajėgių vartotojų, kurie pirktų jų 
gaminius. Perprodukcijai pašalinti 
organizuojami karai ir kitos neleistinos 
priemonės kapitalui išsaugoti. Laikomasi 
taisyklės, jog kapitalas privalo augti 
neatsižvelgiant į etiką ir tautos politinius 
interesus. Amerika, Anglija, Prancūzija 
ir mažesnės šalys yra kelių magnatų 
valdomos, valdžia tik marionetine tampa 
ir nėra kitų priemonių padėtį pakeisti 
kaip tik revoliucija. Tautoms, kurios 
tokių magnatų dar neturi, reikėtų 
saugotis, kad jų ir neįsigytų. Kol 
daugumos rankose tebėra tautos ka
pitalas, tol tauta gali jaustis saugi, nes ji 
pati yra valdžios šeimininkė. Todėl ir 
mes, lietuviai, turime būti apdairūs, kad 
mūsų kas nors nenupirktų už gerus 
pasiūlymus.

Viešėdamas Lietuvoje pagalvojau, kad 
toks pavojus gali grėsti Lietuvai. Man į 
rankas pateko Santaros leidinėlis (90 
Vasara), kur rašė man gerai iš spaudos 
pažįstamas mokslininkas Vilniaus 
universiteto profesorius Česlovas 
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PAGALVOKIME!

AR AUSTRALIJA 
TAPS RESPUBLIKA?

Šiandien vis garsiau kalbama apie 
Australijos santvarkos pasikeitimą iš 
monarchijos į respubliką. Tikrumoje 
Australija niekuomet nebuvo mo
narchija, t. y. neturėjo savo karaliaus, 
bet buvo dalis Didžiosios Britanijos, 
kurios monarchai valdė Australiją, kaipo 
koloniją su tam tikromis teisėmis. 
Monarchai skyrė generalinius gu
bernatorius, kurie atvykdavo į Australiją 
ir čia gyveno kaip „karaliai“. Tai buvo 
dažniausiai į pensiją išėję ar rinkimus 
pralaimėję politikieriai ar vyresnio 
amžiaus kariškiai. Tik po Antrojo 
pasaulinio karo australai pradėjo 
reikalauti, kad monarchiją atstovautų 
Australijoje gimę ir augę australai, 
anglosaksų kilmės.

Jau kelintas dešimtmetis generaliniais 
ir valstijų gubernatoriais skiriami 
australai, irgi pensijos sulaukę pro
fesoriai, aukštesnio teismo teisėjai, 
kariškiai ir iš politikos išstumti 
vyraujančios partijos nariai.

Respublikos idėją perša darbo partija, 
ypač dabartinis jos lyderis Paul Keating. 
Jis yra airių kilmės, vedęs olandę, buvusią 

Respublika, tai lotyniškas
žodis, reiškiąs: viešas reikalas. Valstybė, 
kur suverenas yra visų piliečių visuma. 
Respublikinė sistema pradėjo įsigalėti 
nuo XVIII amžiaus, kai ja persiėmė JAV, 
Prancūzija, vėliau Austrija, Turkija ir 
Lietuva, 1918 metais atgavusi ne
priklausomybę. Po Antrojo pasaulinio 
karo respublika tapo Vokietija. Po 
komunistinės diktatūros galima laukti ir 
Rusijos respublikos.

stiuardesę.

Normaliai respublikos yra valdomos 
renkamo parlamento ir prezidento, nors 
kai kur jos įgyja didelę autoritarinę galią 
ir priartėja prie diktatūros. Tokių 
respublikų yra Pietų Amerikoje ir kitur.

Australijai persiformuojant į res
publikinę sistemą, tektų padaryti nemažai 
pakeitimų, kurių pagrindiniai būtų: 
atsisakymas Didžiosios Britanijos 
karalystės priklausomumo, visų mo
narchiją primenančių regalijų, vėliavos 
ir kitų, net teisės ir įstatymus liečiančių 
potvarkių pakeitimo.

Kodėl siekiama respublikinės san
tvarkos? Anglosaksų gyventojų procento 
sumažėjimas, australų traktavimas 
svetimšaliais? ypač australus1 piktina 
teikiami anglams privalumai, kaip 
išvykimas ir grįžimas į Australiją be 
jokių suvaržymų. Australams, įva
žiuojantiems į Didžiąją Britaniją reikia 
per muitinę eiti kartu su visais kita
taučiais, o britams atskiri vartai. Taip pat 
prikišama Didžiajai Britanijai, kad ji 
Antrojo pasaulinio karo metu negynė 
Australijos ir tik amerikiečių dėka 
japonai buvo sustabdyti.

Darbo partija jau sudarė specialų 
komitetą respublikos sistemos santvarkai 
išstudijuoti. Į komitetą buvo pakviesta 
ir opozicija, bet atsisakė, nes nėra pilnai 
apsisprendusi dėl respublikinės sant
varkos ir liberalų partijoje šiuo klausimu 
nėra pilno sutarimo. Į komitetą pakviesti 
ir mažumų atstovai.

Liberalai dar nėra galutinai ap
sisprendę, nes jei visos. Australijoje 
gyvenančios mažumos pritartų res
publikinei santvarkai, o jie ne, tai gali 
atsiliepti į sekančių rinkimų rezultatus.

• _ ^Nukelta į 7 psf.
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Žinoma, būtina, kad ir Baltijos valstybių 
vyriausybės kreiptųsi šiuo klausimu į 
Australijos vyriausybę. Man atrodo, kad 
mums tai padaryti nebūtų ypatingai 
sunku, mūsų Krašto valdyba, pasitarus 
su latviais ir estais, turėtų nedelsiant tai 
padaryti, o ir mūsų konsulatas savo ruožtu 
galėtų pasirūpinti šiuo klausimu, žino
ma, prieš tai atiderinus su Lietuvos vyr
iausybe.

Sekančią savaitę Amerikos, Kanados, 
Lietuvos ir Australijos lietuviai sporto 
vadovai susitiks su ministru pirmininku 
A. Šleževičium ir aptars ateinančių 1995 
metų Pasaulio lietuvių sporto žaidynes. 
Tuo pačiu aš asmeniškai šį reikalą prim
insiu premjerui ir pasakysiu, kad toks 
konsulatas yra labai reikalingas, nes pavz. 
ir Australijos pilietis papuolęs į kokią 
nors nelaimę čia, turėtų daug vargo, kol 
susisiektų su Maskvoje esančia ambasa
da. Kaip man minėjo ambasadorius Šved
ijai, kad paspaudus Australiją, toks kon
sulatas ar tai Vilniuje, ar tai Rygoje tikrai 
bus įsteigtas.

GRAŽIOJOJ ŽEMAITIJOJ

Svečiuojantis pas „Lietuvos“ jachtos 
buriuotojus, jie sugalvojo mane ne tik po 
jūrą paplukdintibet ir parodyti gražiąją 
Žemaitiją. Sėdę į automobilį pirmiausia 
aplankėme buvusią Kretingos pran
ciškonų gimnaziją, kur prieš pat sovietų 
okupaciją teko vienerius metus mokytis. 
Puikiai suremontuota bažnyčia, kur 
sekmadieniais melsdavomės, vie
nuolynas, dar gražus išlikęs sodas, kur 
obuoliais vaišindavomės. Gimnazijoje 
šiemet rengiamas mūsų klasės abitu
rientų 50-mečio minėjimas. Gražiai su
tvarkytas prūdas, kur žiemą čiuož- 
davome, atstatytas stebuklingasis 
Liurdas, šv. Antano namelis, kur mokėsi 
merginos - mūsų tuometinės simpatijos. 
Apžiūrėjom ir gražias kapines su 
Sąjūdžio paminkliniu kryžiumi, grafo
Tiškevičiaus rūmus, žiemos sodą, kur 
daug augalų priminė Australiją. Parkas 
gražiai prižiūrėtas, sutraukia daug turistų, 
o man priminė laikus, kai atvažiavęs iš 
Kauno, klausydavausi čia kalbančių 
žemaičių ir nieko negalėjau suprasti.

Valančiaus klėtelė XIX a. Nasrėnai
„Mūsų Pastogė“ Nr. 36 1993.09.6 psl.4

Nasrėnų kaime Salantų parapijoje 
vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinėje .
aplankėme jo vardo muziejų. Ten buvo 
įdomu pamatyti Valančiaus klėtelę, taip 
pat vadinamą šeimininkės svirnelį, 

muziejuje saugomus asmeniškus vyskupo 
daiktus, knygas ir kt. Muziejaus vedėjas 
papasakojo apie Blaivybės draugiją', 
vyskupo Valančiaus įsteigtą. Pasirodo, 
būti draugijos nariu, nereiškė, kad 
alkoholio nė paragauti negalima. Gali 
mažais kiekiais vyno ir alaus išgert, tik 
degtinės turi vengti. Pagalvojau, kad 
blaivininku būti nėra taip jau baisu ir 
sausa. Dovanų gavap Valančiąus 
jubiliejinę knygą ir kitų brošiūrų, o pats 
gražius žodžius įrašiau į svečių knygą.

ORVYDŲ SODYBA

Vienas įdomiausių Lietuvoje matytų 
lauko muziejų - tai Orvydų sodyba, kurią 
mačiau irgi Salantų apylinkėje. Nema
nau, kad dar kur nors yra kas nors panašu.- 
Čia surinkta tūkstančiai įvairiausio 
dydžio akmenų (juose iškaltos skulp
tūros), medžio drožinių, didžiulių ąžuolų, 
vieno net keturiese negalėjome apimti, 
juose - šventi, pagoniški ir dar nežinia ką 
reiškiantys drožiniai. Tai lietuviškos 
džiunglės, kur medžiai, krūmai, vanduo, 
sunkiai prieinamos klėtelės. Iš vienoj 
vietos į kitą veda tilteliai, bet net per 
pusdienį neįmanoma visko apžiūrėti, o 
tuo labiau išsamiau sužinoti, kas ką 
reiškia, kaip padaryta, kaip, pavyzdžiui,

Lietuvos krepšinio federacija jau gavo iš FIBA 1995 metų Europos vyrų 
krepšinio atrankinių antrojo etapo pirmojo rato varžybų tvarkaraščius, kurie, 
suprantama, labai įdomūs ir mūsų šalies krepšinio mėgėjams.

Pirmiausia priminsime pogrupių sudėtis:
„A“ — Slovakija, Belgija, Švedija, Kroatija;
„B“ — Lietuva, Latvija, Slovėnija, Estija;
„C“ — Suomija,’ Bosnija ir Hercegovina, Ukraina, Rusija;
„D“ — Čekija, Turkija, Izraelis,.Ispanija;
„E“ — Vengrija, Italija, Bulgarija, Prancūzija.
SUSITIKIMŲ TVARKARAŠTIS
1993 m. lapkričio 10 d.
„A“ — Slovakija - Kroatija, Belgija - Švedija;
,3“ — Lietuva - Estija, Latvija - Slovėnija;
„C“ — Suomija - Rusija, Bosnija ir Hercegovina - Ukraina;
„D“ — Čekija - Ispanija, Turkija - Izraelis;
,JE“ — Vengrija - Prancūzija, Italija - Bulgarija.
1993 m. lapkričio 13 d.
„A“ — Švedija - Slovakija, Kroatija - Belgija;
,3‘f
„C“ — Ukraina - Suomija, Rusija - Bosnija ir Hercegovina;
,,D“ — Izraelis - Čekija, Ispanija - Turkija;
„E“ — Bulgarija - Vengrija, Prancūzija - Italija.
1993 m. lapkričio 17 d.
„A“ — Slovakija - Belgija, Švedija - Kroatija;
„B“ — Lietuva - Latvija, Slovėnija- Estija;
„C“ — Suomija - Bosnija ir Hercegovina, Ukraina - Rusija;
„D“ — Čekija - Turkija, Izraelis - Ispanija;
,JE“ — Vengrija - Italija, Bulgarija - Prancūzija.
Antrojo etapo antrojo rato varžybos vyks lygiai po metų - 1994 metų lapkričio 

mėn., o į finalinį turnyrą, kuris 1995 metų birželio 21 - liepos 2 dienomis bus 
surengtas Atėnuose, iš kiekvieno pogrupio pateks po dvi komandas. Du finalininkai 
jau žinomi šiandien - tai čempionato šeimininkai Graikijos krepšininkai ir 1993 
metų Eurbposčempionė - Vokietijos rinktinė.

Ta pačia proga priminsime ir 1995 metų Europos moterų krepšinio čempionato 
atrankinių pogrupių sudėtis:

„A“ — Lietuva, Italija, Vengrija, Suomija, Latvija, Kroatija;
„B“ — Rumunija, Lenkija, Rusija, Olandija, Ukraina, Slovėnija;
„C“ — Švedija, Slovakija, Bulgarija, Vokietija, Moldova, Graikija.

j Šių komandų susitikimai pogrupiuose vyks 1994 metų gegužės 18-22 d. Lietuvoje 
(Vilniuje), Rumunijoje (Arade) ir Švedijoje (Arvikoje). Į finalinį turnyrą - 1995 
metų birželio 8-17 d. Bmo mieste Čekijoje - iš pogrupių pateks po tris komandas.

: u - ( > J. Jonavičius
: LTOK atstovas Australijoje

Slovėnija - Lietuva, Estija - Latvija;

tie milžiniški akmenys užkelti ant aukšto 
ąžuolo ar kito kurio medžio. Kai žiūri į 
tas skulptūras, natūralius medžio, akmens 
ir net įvairių metalų sudėjimus (o vienoje 
pakrantėje net didžiulis rusiškas tankas 
išverstas), tik galvoji, kiek laiko darbo ir 
jėgų reikėjo visa tai padaryti. Šalia 
esančiame name dabar gyvena tik senoji 
Orvydienė su savo nelabai sveiku sūnum. 
Ji visą tą muziejų yra palikusi Dievo 
valiai, nors manau, kad kada nors jį 
perims kokia nors kultūrinė organizacija 
ar draugija, nes panašiai kaip Kryžių 
kalnas, šis muziejus neturi su lygaus. 
Dar caro laikais senelis Orvydas, kuris 
buvo paminklų meistras, pradėjo rinkti 
visokius akmenis ir juos vežti į savo 
sodybą. Vėliau jo sūnus menininkas tą 
darbą tęsė ir sodybą plėtė. Gaila, kad jis 
anksti mirė (rodos, akmuo prislėgė). Jo 
darbą tęsė sūnus Vilius, vėliau įstojęs į 
Pranciškonų vienuolyną. Deja, jis irgi 
anksti mirė. Dabar Orvydų sodybą lanko 
daug turistų, ypač ji mėgstama įsi
mylėjusių ir nusivylusių gyvenimu, nes 
čia bežiūrėdamas į tas visas bet kaip 
sudėtas skulptūras bei akmenis, tose 
lietuviškose džiunglėse žmogus pasijunti 
kažkaip kitaip, pamatai, kad netvarkoje 
yra tam tikra simetrija, jungianti tautinį,. Klaipėdos sukilimo dalyvis, vėliau 

vokiečių suimtas, kalėjo Mauthauzeno 
koncentracijos stovykloje ir ten mirė. Jo 
žmoną sovietai išvežė i Sibirą, o sūnus 
gyvena Sydnejuje, kur visa Reisgių 
šeima yra gerai mums pažįstama. Dabar 
Jurgių kaime gyvena auksinių rankų 

Nukelta į 6 psl.

ir religinį meną, primenanti senovę, 
pasakas, mitus. Jei kam tektų būti arti 
Salantų, būtinai patarčiau tą lauko 
muziejų aplankyti.

Iš Orvydų sodybos nuvažiavome į tikrą 
žemaičio ūkininko namą, kur mano 
draugų buriuotojų artimieji, surengė 

tikras žemaitiškas vaišes. Pirmą kartą 
gyvenime valgiau „cibulinės“ sriubos, 
dviejų rūšių kastinio, kuris su šviežiom 
virtom bulvėm buvo visai geras užkandis 
prie pačių šeimininkų darytos stiprios 
kvietruginės. Buvo ir daugiau šaltų ir 
karštų žemaitiškų patiekalų, kai kurie 
net ir su smulkiai piausty tom kanapėm... 
Drąsiai galima sakyti, kad žemaičiai dar 
ilgai nebadaus. Susipažinau su įdomia 
šeima: močiutė jau apie 90 metų, bet dar 
stipri, jai kalbant šimtaprocentiniai 
žemaitiškai, man tikrai vertėjo prireikė. 
Jos dukra su savo sūnum ir marčia, kad 
ir žemaitiškai, suprantamiau šnekėjo tik 
per greitai, o paprašyti jie net ir 
padainavo. Grįždami, aplankėme grąžųj j 
Platelių ežerą, jis pats švariausias 
Lietuvoje, jo vanduo net naudojamas^ 
gerti. Čia irgi nepaprastai gražios vietos 
ir daugybė žmonių atvyksta čia vasaroti 
mieliau negu į Palangą.

MEISTRŲ MEISTRAS 
VYTAUTAS MAJORAS
Netoli Klaipėdos, apsuptas miškų yra 

toks nedidelis Jurgių kaimas, kuriame 
anksčiau buvo tik keturios sodybos, tarp 
jų ir Reisgių, kurių tėvas buvo 1923 m.
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Pernai Čikagoje Lietuvių Fondo 
lėšomis išleistas reikšmingas veikalas 
.Lietuvių egzodo literatūra“; redagavo 
poetas Kazys Bradūnas. Jis pasakė, kad 
veikalą sudaryti truko dešimt metų. Jam 
talkino literatūrologas Rimvydas Šil
bajoris. Straipsniais apie poetus ir 
rašytojus prisidėjo visa eilė žinomų 
išeivijos literatų.

Įvade sakoma, kad akstiną šiam 
veikalui davė Lietuvoje išleista dviejų 
tomų „Lietuvių literatūros istorija“, 
kurioje dabartinės lietuvių egzodo 
literatūros nėra.

.Lietuvių egzodo literatūra“ vos ne 
1,000 puslapių knyga, išleista puošniai. 
Joje kruopščiai surinktos žinios apie 
išeivijos kūrėjus, jų darbų vertė ob
jektyviai nušviesta. Poetas Bradūnas su 
žmona ir dukra Elenute šiemet atvyko j 
Vilnių ir apsigyveno nuosavame bute. 
Rugsėjo mėnesį žada vėl grįžti į Čikagą. 
Poetas Bradūnas atsivežė keliasdešimt 
egzempliorių to veikalo ir, pagal turimą 
sąrašą, Lietuvoje dalino literatams.

Šiame straipsnyje pažymėsiu tik tas 
veikalo eilutes, kuriose aptaria Aus
tralijoje gyvenančius kūrėjus. Žurnale 
„Aidai“ 1974 m. Nr,6 Vladas Kulbokas 
rašė, kad Australijoje atsidūrusių 
tautiečių kūrybai priklauso stipresnis 
mūsų dėmesys ir palankumas jau vien 
dėl to, kad Australijos lietuviai „dvigubi 
tremtiniai -oi®; tėvynės, be europinių, 
vėjų, be ankstesnės mūsų emigracijos 

- užnugario“.
Suglaustai atpasakodama pažymėsiu 

tik reikšmingesnes mintis, pareikštas 
šiame veikale apie Australijos lietuvius 
kūrėjus.

Veikale įdėtos nuotraukos šių Aus
tralijos poetų ir rašytojų: Pulgio 
Andriušio, Vytauto Janavičiaus, Juozo 
A. Jūragio, Vinco Kazoko, Agnės 
Lukšytės, Lidijos Šimkutės ir Aldonos 
Veščiūnaitės.

Rašytojas Pulgis Andriušis. Jo kūrybą 
aptarė jo bendraamžis Antanas Vai
čiulaitis. Jis Andriušio kūrybą pavadino 
lyrinėmis apysakomis. Aptarimą su 
citatomis ištęsė per septyniolika puslapių.

Rašytojas Vytautas Janavičius. Jo 
abiejų veikalų: „Pakeliui į Atėnus“ ir 
„Nevykėlio užrašai“ turinį glaustai 
atpasakojo Audronė Barūnaitė-Willeke. 
Pirmąjį veikalą ji vadina apysaka, o 
antrąjį dienoraščio formos romanu. Ji 
aptaria ir V. Janavičiaus beletristiką, 
spausdintą 1952 ir 1970 metų pe
riodikoje. A. Barūnaitė baigia šiais 
žodžiais: „V. Janavičiaus subjektyvus, 
impresionistinis stilius pasižymi švel
niais niuansais, lyrizmu, simbolizmu. 
Estetinis požiūris primena vokiečių 
romantikos ir estetizmo literatūrines 
kryptis.“

Poetas Juozas A. Jūragis pažymėtas 
kaip pirmasis lietuvis Australijoje 
išleidęs poezijos knygą, ji pavadinta 
„Tolimieji miražai“ (1962). Antrasis jo 
eilių rinkinys „Akmens ir paukščio 
metas“ parašytas baltomis eilėmis. Šiame 
rinkinyje didesnė dalis eilių skirta 
apmastymams platenės žmogiškosios ir 
kasdienės buities. Trečiasis eilių rinkinys 
,^eme, būk mano motina“, išleistas 1986 
m. Pažymi ma, kad Australijoje J. A. 
Jūragis daug nuveikė ir kaip lietuviško 
literatūrinio judėjimo žadintojas, jis 
redagavo „Australijos lietuvių metraštį“ 
(1962), kolektyvinės poetinės kūrybos 
leidinius - almanachą „Plunksna ir žodis“ 
(1966) ir poezijos antologiją „Terra 
Australis“ (1972).

Poetas Vincas Kazokas veikale 
pavadintas1 literatūriniu antrininku, 
išleidusiu eilių rinkinį „Sapnų pėdomis“ 
(1953). Pomirtiniame jo poezijos 
rinkinyje „Ugnis ir žodis“ (1989) 
eilėraščiai gerokai švieži savo išraiška ir 
forma. Ir viskas stipriai užsklendžiama 
giluminiais būties klausimais.

Rašytoja Agnė Lukšytė pažymėta 
išleidusi novelių rinkinį „Kalnų velnias“ 
(1970), kuriame sukūrė vaizdingą 
Australijos aplinką ir autentiškai 
pavaizdavo jos žmones. Periodinėje 
spaudoje A. Lukšytė reiškiasi dar ir 
straipsniais lietuviško kultūrinio gy
venimo temomis bei knygų recenzijomis.

Poetė LidijaŠimkutė. Pirmasis joseilių 
rinkinys „Antrasis ilgesys“ (1978). Jos 
eilės elegiškos, niūrios. Kitas rinkinys 
„Prisiminimų inkarai“ išleistas 1982.

Poetas Kazys Bradūnas pažymi, kad 
poetės Šimkutės stiprybė glūdi trum
puose eilėraščiuose, kuriuose spalva, 
nuotaika, dinamika, net filosofinė 
potekstė blyksteli tikros poezijos 
švytesiu.

Poetė Aldona Veščiūnaitė. Jos kūryba 
savo žaismingumu yra priešingybė L. 
Šimkutės niūriai, elegiškai poezijai. A. 
Veščiūnaitė 1977 m. išleido pimiąjįeilių 
rinkinį „Žodžiai kaip salos“. Antrasis 
rinkinys „Aidinčios upės“ išleistas 1985 
m.

A. Veščiūnaitė, nors ir nepasižy
mėdama stilistinių priemonių įvairumu, 
sugeba pasiekti jautresnio ir jos dvasiai 
artimo skaitytojo vaizduotę ir joje savo 
netikėtdišPzodžių deriniais užgauti 
reikiamas stygas ir išgauti ten ilgiau 
skambančius akordus.

Kiti kūrėjai Australijoje, kurių 
nuotraukų veikale nėra, yra šie: Viktoras 
Baltutis, Antanas Gasiūnas, Jurgis 
Janavičius, Kazys Kunca, Marija

jaus lietuvių klube rugpjūčio 21-22 d.d. Prie ratelio - Anelė Mikutavičienė, stebi 
pranešėja Ginta Viliūnaitė.

į Nuotrauka A. Kramiliaus

Malakūnienė, Valė Marcinkonytė, 
Juozas Mikštas, Bronė Mockūnienė, 
Aldona Prižgintaitė, Pranas Pusdešris, 
Jonas Račkus, Marija Slavėnienė, 
Bronius Žalys. Iš visų šitų išskirtinai 
paminėti du:

Poetas Bronius Žalys. Apie jo rinkinį 
„Apie žmones, žemę ir vėjus“ (1983) 
pažymėta, kad jis išsiskiria kiek 
modernesniu ir įvairesniu sukirpimu ir 
daugiau sofistikuotais įvaizdžiais.

Poetas Jurgis Janavičius pažymėtas, 
kaip išsiskiriąs išorinės formos ekspe
rimentavimu. J. Janavičius savo lyrinėse 
miniatiūrose siekia skambumo, mo
mentui charakteringos nuotaikos ar 
gilesnės minties atskleidimo. Vienintelį 
savo eilėraščių rinkinį “Journey to the

GŪDŽIĄSIAS TREMTIES DIENAS

Ą. Stabingis (1944).

Prieš kiek laiko „MP“ redakcija gavo 
dvi Alfonso Stabingio knygas - poezijos 
tomą „Būrė gegulė“ ir atsiminimų knygą 
„Tryliktas vagonas“.

A. Stabingis jau pažįstamas „MP“ 
skaitytojams kaip tremties poetas, nes jo 
eilėraščių gerokas pluoštas buvo 
spausdintas mūsų laikraščio puslapiuose.

„Būrė gegulė“ knygoje telpa 101 
eilėraštis. Jie padalinti į du skyrius: 
„Vampyrų naguose“ (1945-1955) ir 
„Tekant laisvei“ (1989-1992). Pirmojo 
skyriaus eilėraščiai rašyti Karagandoje, 
Temirtau, Komi-Čiornaja Rėčka ir kt. 
vietovėse. Juose apdainuojamas 
pragariškai sunkus kalinio-tremtinio 
gyvenimas, tėvynės ir artimųjų pri- 

Moon“ (1971, išleido anglų kalba.
Veikale „Egzodo lietuvių literatūra“ 

pažymima, kad Australijos lietuvių 
grožinės literatūros (poezijos ir prozos) 
stambi rinktinė - antologija „Po Pietų 
Kryžium“ išleista jau Lietuvoje.

Poetas Kazys Bradūnas, vienas žy
miausių mūsų poetų, nesitenkina vien 
savo ypatingo talento atskleidimu 
kūryboje, bet nuo pat pasitraukimo iš 
Lietuvos papildo lietuvių raštiją re
daguodamas įvairius leidinius. Šis jo 
sudarytas veikalas „Lietuvių egzodo 
literatūra 1945-1990“ yra neįkainojamos 
vertės dovana tautinei mūsų kultūrai.

Agnė Lukšytė

PRISIMINUS
siminimas: bet per visus jo eilėraščius 
lyg šviesi gija eina viltis, tikėjimas 
šviesesne savo ir Lietuvos ateitimi.

Visai naujas žanras - atsiminimai, 
sukaupti jo antrojoje knnygoje „Tryliktas 
vagonas“. Alfonsas Stabingis 1946 m. iš 
Lukiškių kalėjimo buvo išvežtas į 
šiaurines Rusijos taigas. Atsiminimuose 
smulkmeniškai aprašytas jo, kaip kalinio 
ir tremtinio gyvenimas anais „senais 
gerais laikais“... Vargą, šaltį, badą ir 
paniekinimą jis kentė ilgus metus. Iš 
konclageriųir tremties į Lietuvą grįžo 
tik 1967 m. gegužės mėn. Knygą sudaro 
du skyriai: „Gūdžiose taigose“ (1946- 
1949) ir „Laukinių stepių šaly“ (1950- 
1955).

Knyga yra vertingas įnašas į lietuvių 
tautos martirologijos fondus. Gaila, kad 
Australijoje su ja susipažins tik retas 
tautietis, nes knyga išleista Lietuvoje.

B.Ž.

Alfonsas Stabingis Būrė gegulė. 
Eilėraščiai apie kančią ir viltį, 168 psl. 
Išleista „Aušros“ spaustuvės, Kaune, 
1992 m., autoriaus lėšomis. Dail. Almos 
Kaminskienės iliustracijos. Knyga 
dedikuota „Broliui Vincui ir Sibiro 
tremtinei-žmonai Irutei“.

Alfonsas Stabingis Tryliktas vagonas. 
Atsiminimai, 188 psl. Išleido „Aušros“ 
spaustuvė Kaune, 1993 m. Tiražas-2000 
egz. Dail. Alina Akelaitytė-Kamins- 
kienė. Dedikacija: „Mano tėvelių-Sibiro 
kankinių atminimui.“

„Mūsų Pastogė“ N r. 36 1993.09.6 psl.5
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Kudaba. Perskaitęs jo straipsnio antraštę 
„Tikslas - atvira visuomenė“, pagalvojau, 
kad po ilgos ir nemalonios izoliacijos 
tauta pasiilgo atvirumo, naujos kultūrinės 
srovės, gravituoja į Vakarus. Šioje 
kultūros sankirtoje autorius taip reikalą 
svarsto: „Juk klystame, kai galvojame, 
jog viską apspręs vien atgaunamos (kuo 
daugiau) vertybės iš praeities, jų diegimas 
į mūsų dabartį, neretai net dirbtinai jas 
restauruojant.“ Ir toliau: „Tadbūtinanuo 
pat naujo gyvenimo pradžios, ly
giagrečiai su tautinės kultūros at
gaivinimu, atsiverti ir pasaulio kultūrai, 
atsirasti jos įvairiaspalviame sietyne.“ 
Du kraštutinumai — reikalingi modus 
vivendi. Ar Lietuvai būtų sunku įsijungti 
į Europos kultūrą? Dėl to nereikėtų 
rūpintis. Kas kita tautinė restauracija- čia 
niekas mums neateis j pagalbą. Žmo
nėmis visados pasiliksime, o kaip 
lietuviai galime lengvai išnykti, jei 
nesirūpinsime ypatingu atsidėjimu 
atkurti, paįvairinti savo kultūros, jei 
neįkvėpsime jai meilės, pasididžiavimo 
išimtinu jos grožiu, originalumu. Kaip 
kiekviena individualybė yra pati sau 
brangi, taip ir tautinė kultūra tautai turėtų 
būti brangi, kad neišnyktume nuo žemės 
paviršiaus.

Drauge su tarptautinėmis blogybėmis, 
kurios nesulaikomai veržiasi per 
valstybių ir kultūrų sienas, tokiomis kaip 
mafija, narkotikai (drugs), pomoirpan., 
atslenka ir idėjos, kurios prisidengusios 
humanistine priedanga, spekuliuodama 
įvairiais internacionalais, neigia tautinį 
pradą. Yra tuo tiksiu veikiančių 
tarptautinių fundacijų, apie vieną jų 
kaip tik Č. Kudaba entuziaztingai kalba
a

^SPORTAS
Atkelta iš 4psl.

meistras Vytautas Majoras. Jo sodyba 
taip pat muziejus, lankomas labai daug 
turistų, kurie, kaip j is man sakė, neleidžia 
jam dirbti, tad jis juos palieka ir liepia 
patiems viską apžiūrinėti. O pažiūrėti 
čia yra į ką. Įdomi Majoro gyvenimo 
istorija. Gimęs 1930 m. Vilkų kampo 
kaime, kur tėvai turėjo 9 ha žemės. 
Mokėsi Švėkšnos gimnazijoje. Še
šiolikos metų su kitais mokiniais platino 
antisovietinius lapelius, nupiešė Stalino 

Orvydų sodyba Salantuose
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savo straipsnyje „Tikslas - atvira 
visuomenė“ . Tas fondas tai Niujorko 
multimilijonieriaus G. Soros‘o nuo
savybė* jis skirtas paremti'Vidurio ir 
Rytų Eūropoms šalims: Vengrijai, 
Čekoslovakijai, Lenkijai, Bulgarijai, 
Ukrainai. Estija ir Lietuva rūpinasi to 
fondo skyriaus įkūrimu pas save. Atrodo, 
kad kiekvienas fondas, kuris nori ir gali 
paremti, turėtų būti su padėka priimamas, 
tačiau ne visais atvejais, Soros‘o fondo 
tikslas - kultūrinė pagalba nualintiems 
kraštams, be abejo skamba gerai ir 
gražiai. Tačiau, gali būti ir minusų, 
viskas priklausys nuo to, kuriai grupei 
žmonių ta pagalba bus teikiama. Kultūros 
sąvoką plati, tai ir mokslas, ir menas, ir 
religija,, ir ūkis ir politika. Būdamas 
intemaęionalus Soros‘o fondas kažin ar 
remsis vien karitatyvine humanine 
emocija. Šiandien proteguojama idėja, 
kad reikia sunaikinti valstybių ir tautinių 
kultūrų sienas. Ir pats fondo savininkas 
sako: „Aš manau, kad mes esame ir 
pasaulio piliečiai, kad visi priklausome 
vieni nuo kitų“. Tai tiesa, bet ne visi 
esame lygūs: vieni badaujame, kiti 
ponaujame. Pagal mūsų dienų principą: 
kas neturi nieko, tas pats yra niekis. Šis 
principas kapitalistiniuose kraštuose toks 
akivaizdus, kad žmogaus vertė čia jau 
nieko nebereiškia. Štai Izraelis už vieną 
savo nušautą kareivį sunaikina kiek nori 
arabų moterų, vaikų, turto, ir pasaulio 
sąžinė dėl to rami.

Taigi, naujai kurdami savo valstybę, 
turime būti labai apdairūs. »-

Teko patirti, kad Soros‘o fondas jau 
įsisteigė ir Lietuvoje, 144 mokslo 
darbuotojai iš jo gavo po 500 dolerių 
paramos. Ta proga norėtųsi pasveikinti 
iniciatorius ir priminti atsakomybę, kad 
pinigai netaptų mūsų tautai Judo grašiais.

karikatūrą. 1947 metais kratos metu pas 
jį rado piešinio kalkę, areštavo ir be 
teismo davė 10 metų kalėjimo. Prieš 
suimamas jis buvo Švėkšnos valsčiaus 
partizanas, slapyvarde Klevas. Jų vadą 
Žemgulį-Putiną išdavė provokatorius. 
Vadas mūšio metu žuvo, o tas pro
vokatorius ragino eiti keršyti už jį iįįypl 
visus išdavė. Grįžęs iš lagerio Vytautas 
provokatorių sutiko ir jam net akys 
išsprogo jį pamačius, nes buvo manęs, 
kad visi žuvo. Aš menininko paklausiau, 
ar jis jam nieko nedarė, bet jis atsakė: o 
ką aš jam darysiu, Dievas jam atsilygins. 
Suimtą Majorą, vos šešiolikos su puse 
metų, labai mušė. Būdamas Šilutės

XVII AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
D WOS

Uždarant XVII Australijos Lietuvių Dienų komiteto veiklą, reiškiu nuoširdžiausią 
padėką komiteto nariams ir visų parengimų vadovams už praėjusių dviejų metų 
nenuilstamą ir ištikimą darbą, rengiant Lietuvių Dienas Sydnejuje.

Ačiū tuometinei ALB Krašto Valdybai už iškvietimą, ir prof. V.Landsbergiui su 
ponia už dalyvavimą XVII Australijos Lietuvių Dienose.

Y patinga padėka priklauso Australijos Lietuviu Fondo V aldybai, kuri su entuziazmu 
finansiškai ir moraliai, prisicĮėjo.prie Lietuvių Dienų rengimo. Australijos Lietuvių 
Fondo parama paskatino mūsų komitetą iškviesti Žvelsos meninį ansamblį iš 
Lietuvos. Beprocentinė ALF paskola prieš Lietuvių Dienas taip pat labai palengvino 
pasiruošimo darbus.
, Didžiausias ačiū priklauso visiems programų atlikėjams ir dalyviams - žiūrovams, 
Vurie taip gausiai susirinko į XVII Australijos Lietuvių Dienas Sydnejuje.

Ačiū, ir kviečiu visus kuo daugiau prisidėti rengiant sekančias Australijos 
Lietuvių Dienas Adelaidėje ir gausiai jose dalyvauti.

Alis Migus
XVIIALD Rengimo komiteto pirmininkas

VII AUSTRALIJOS LIETUVIŲ DIENOS SYDNEY 
APYSKAITA

PAJAMOS t IŠLAIDOS $

Bilietai
Programos
Reklamos
Palūkanos
T. . . 'XKomisai
Parama-aukos
Naujųjų Metų Balius

, U:

' > A

25,281.00 
1,438.05 

600.00 
413.18 

1,959.00 
2,085.50 

18,258.00

Salių nuoma 
NaujųjųMetų balius 
Šviesos, garsas ir kt. 
Žvelsos kelionė 
Spausdinimas 
Sceniniai priedai 
Programų atlikėjų 
Parengimųvadovų 
Banko mokesčiai 
Administracija 
Įvairios 
Auka „Mūsų Pastogei“

' 6,885.00 
13,092.00 
2,595.00 
14,672.00 
1,209.00 
1,593.45 
5,727.32 
1,777.45 

283.61 
1,614,92 

348,30 
236.68

VISO 50,034.73 VIS0

Žvelsos koncertai Canherra/Melhnnrne

50,034.73

PAJAMOS

H

•
2,783.00 IŠLAIDOS

Kelionė
Zvelsai perduota
Perkelta į ALD pajamas

691.00
2,000.00

92.00

L. Cox 
Iždininkas

iri
>1

■ u

• 1 ■

VISO 2,783.00

A. Migus 
Pirmininkas

XVII AUSTRALUOS LIETUVIŲ DIENŲ SYDNEY, ĮVYKUSIŲ 
1992-1993 METAIS,

FINANSINĖS APYSKAITOS PATIKRINIMO
AKTAS •Jt --------- --------------------

ALB Sydney Apylinkės Kontrolės komisija, susidedanti iš pirmininko Vytauto 
Patašiaus ir narių Anskio Reisgio ir Broniaus Stašionio, patikrino XVII Australijos 
Lietuvių Dienų komiteto paruoštą Lietuvių Dienų finansinę apyskaitą ir rado:

1. Lietuvių Dienų atskaitomybė buvo vedama tvarkingai ir paruošta apyskaita 
atitinka pateisinamiems dokumentams.

2. Viso pajamų turėta $50,034.73, viso išlaidų $ 49,798.05. Likutis$ 236.68 
paaukotas LB laikraščiui „Mūsų patogė“ pagal ALB Krašto valdybos atsišaukimą 
į lietuviškas organizacijas.

3. Kontrolės komisija po patikrinimo sunaikino nesunaudotus Lietuvių dįenų
renginių bilietus. n

4. Šis ALB Sydney apylinkės Kontrolės komisijos aktas datuojamas 1993 metų 
rugpjūčio mėnesio 28 dieną.

V. Patašius A. Reisgys B. Stašionis

kalėjime pamatė savo seserį, kuri per 
langą bandė pabėgti, bet ją sugavo ir ji 
grįžo namo tik po devynių metų. Ji buvo 
jų būrio ryšininkė. Mušė juos pasi
keisdami, kol vienas mušdavo, kitas 
miegodavo. Rankų pirštus laužė įkišę 
šakalius tarp jų ar įkišę į duris. Būdavo 
kelias dienas be miego, be maišto ir 
gėrimo. Lageriuose prasidėjo jo amatų 
mokslai. Kurį laiką gyveno su rašytoju 
Antanu Dambrausku, kuris po darbo jį 
lavino.

(Tęsinys sekančiame numeryje j

AUROS
„Mūsų Pastogei“

1. A. Birškys Qld. $10.00
2. Mrs. O. Žukauskas Vic. $10.00
3. E.G. Laurinoniai ACT $ 10.00
4. J. Fedar Qld. $10.00
5. Mrs. J. Žygas S.A. $10.00
6. C. V. Sasnauskas Qld. $ 5.00
7. Julija Kaunienė Vic. $25.00
8. E. Svirklienė nsw :5 100.00
9. V. Žeimys NSW $15.00

Dėkojame už paramą. Red.
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TAUTIEČIAI, MIRĘ ADELAIDĖJE
A.fA. Jurgis Pridotkas mirė liepos 18 d. 

Gawleryje, savo dukros Odetos ir 
Pauliaus Stimburių namuose. Velionis 
buvo 89 metų amžiaus, gimęs Kirs- 
nakaviznos-Čečėtų kaime, Skriaudžių 
parapijoje, Marijampolės apskrityje. 
Šeimoje augo trys sūnūs ir dukraJurgis 
tarnavo Lietuvos kariuomenėje, o 1926 
m. įstojo į Šaulių sąjungą. 1929 m. išvyko 
į Prancūziją, ten 1931 m. vedė Kotryną 
Andriušytę. Grįžo Lietuvon 1935 m., 
tarnavo Kauno geležinkelio stotyje. 1944 
m. visa šeima pasitraukė Vokietijon, 
1952 m. atvyko Australijon, gyveno 
Adelaidėje. Dirbo Holden‘obendrovėje. 
1966 m. mirė Jurg/o žmona Kotryna. Jis 

pats paskutiniuosius trylika metų gyveno 
pas dukrą Odetą Gawler‘yje. Pa

laidotas liepos- 23 jL Gentiniai Park 
kapinėse.
A.fA. Ona Sakalauskaitė-Baranauskienė mirė 
Glochester slaugymo namuose, Pros- 
pecte, liepos 21 d., baigdama 81 metus. 
Velionė buvo gimusi Viekšnių parapijoj, 
Telšių apskrity. Tėvas užsiėmė so
dininkyste, šeimoje augo šeši sūnūs ir 
dvi dukterys, tėvai turėjo urmo krautuvę. 
Ona ištekėjo už Jono Baranausko, kuris 
buvo batsiuvys ir turėjo savo dirbtuvę. 
Karo metu Baranauskai su sūneliu 
Ričardu pasitraukė Vokietijon, 1948 m. 
Juozas atvyko Australijon ir apsistojo 
Perth ‘e. Ona su sūnum atvyko 1949 m. ir 
buvo N.S.W. Tik 1950 m. visa šeima 
apsigyveno Adelaidėje. Velionė dirbo 
Simpson‘o bendrovėje, priklausė baž- 
nytiniamchorui ir ALKMoterų draugijai. 
A. t A. Vytautas Jonas Vokietaitis mirė liepos

Lietuvos laisvės kovotojai,
tauriai lietuvei, be baimės kovojusiai prieš Lietuvos okupantus

A. t A.
TERESEI DAUKAITEI-REISGIENEI

mirus, Jos vyrui Jurgiui, dukroms Gražinai ir Jūratei, sūnui 
Rimantui ir jų šeimoms reiškiame gilią nuoširdžią užuojautą ir 
tikime, miela Teresė bus šiltai priimta Anapilyje brolių kovotojų, 
žuvusių už Lietuvos laisvę.
Ilsėkis ramybėje ?

Lidija ir Zigmas Sipavičiai
t

A.t A. TERESĖS REISGIENĖS 
atminimui vietoj gėlių „Mūsų Pastogei“ 
aukoju $ 30.00.

Ona Baužjenė B.Ę.M.

LAIŠKAI REDAKCIJAI
Gerbiamas Redaktoriau,

„Mūsų Pstogėje“ buvo paskelbta 
Sauliaus Varno paskaita, kurios dalis 
liečia „Pagalbos Lietuvai fondą.“ Kaip 
buvusi jo ir Bendruomenės Valdybos 
kasininkė negaliu nutylėti nepagrįstų 
minėto Fondo ir jo pirmininko šmeižtų.

1) S. Varnas tvirtina, kad už Fondo 
aukas padėka atitekusi Fondo pir
mininkui dr. Kuncai ir jo šeimai, nes 
ligoninėj kabanti pirmininko šeimos 
nuotraukėlė su padėkos prierašu. S. 
Varnas buvęs narys Apylinkės Valdybos, 
kuriai aš asmeniškai perdaviau visą 
dokumentaciją, liečiančią Fondo veiklą, 
galėjo ir privalėjo pasitikrinti do
kumentuose prieš kalbėdamas netiesą. 
Kauno Raudonojo Kryžiaus ligoninė už 
kiekvieną auką korektiškai ir nuoširdžiai 
padėkodavo Fondui ir aukotojams, kaip 
matyt iš pridedamo padėkos laiško, kurį 
prašau paskelbti. Jei ligoninėj kabo dr. 
Kuncos šeimos nuotrauka su padėka, tai 

26 d. Calvary ligoninėje, būdamas 41 
metų amžiaus, velionis sirgo kaulų vėžiu. 
Vytas buvo gimęs Adelaidėje, dalyvavo 
lietuvių veikloje. Prieš dvidešimt metų 
vedė Margaret Berryman. Liūdesy liko 
taip pat sūnūs ir duktė, motina Anelė 
Vokietaitienė, pernai palaidojusi ir vyrą. 
Ji irpdtiyra ligonė.' Nuliūdime liko ir 
sesuo Valė su sūnum. Liepos 30 d. 
velionis palydėtas į Enfield‘o kapinių 
krematoriumą.
A.f A. Pranas Šimkus mirė rugpjūčio 3 d. 
Northern Community slaugymo na
muose, Campbelltown, sulaukęs 85 m. 
amžiaus. Pranas gimė Mosėdžio vals
čiuje, Kretingos apskrity, ūkininko 
šeimoje. Kartu augo brolis, kuris žuvo 
karo metu, ir sesuo, taip pat jau mirusi. 
Pranas lankė Skuodo gimnaziją, vėliau 
savanoriu tarnavo Lietuvos kariuo
menėje. Grįžęs namo, įsijungė įblaivybės 
draugiją, dirbo su pavasarininkais ir 
šauliais. Vedė kaimyninio kaimo 
merginą Eugeniją Zubaitę, su kuria 
išaugino ir išmokslino sūnų Algirdą ir 
dukterį Lidiją. Pranas ėjo seniūno 
pareigas savo apylinkėje iki antrosios 
bolševikų okupacijos. Sovietams artė
jant, jauna Šimkų šeima pasitraukė 
Vokietijon, o Australijon atvyko 1949 
m. Pradžioje gyveno Geelong‘e, Viktori
joj, į Adelaidę atsikėlė prieš 24 metus. 
Dėl ligos Pranas paankstintai išėjo 
pensijon. Velionio karstas palydėtas į 
Gentiniai Park kapinių krematoriumą.

Tegul ilsisi ramybėje.
J.N.P.

už jo asmeniškas dovanas ligoninei 
aparatais ir medicinos literatūra. Kodėl 
S. Varnas nepasitikrinęs paskleidė šitą 
savo „prielaidą“, žino tik jis pats...

2) Aukotojų sąrašai ir Fondo akcijos 
rezultatai buvo skelbiami spaudoje ne 
dėl garbės ieškojimo, kaip išvedžioja p. 
S. Varnas, bet dėl to, kad to pageidavo ir 
netreikalavo aukotojai. Tai jų teisė žinoti, 
kas buvo daroma su aukomis. Ir 
dabartinei Apylinkės Valdybai reiktų 
paskelbti, ką ji padarė ar žada daryti su 
13,400 dolerių, kuriuos surinko Fondas 
ir kurie buvo užkliuvę "Paryžiuje, bet 
atgauti dėl iškėlimo reikalo spaudoje. 
Tai aųkpsjjagąlbąi Lietuvai, o ne kitiem 
reikalam!

3) Gaila, kad tokio lygio paskaitomis 
yra maitinami veiksnių suvažiavimai ir 
bendruomenės laikraščio skaitytojai. Ar 
tai naujas metodas „sustiprinti“ Ben
druomenės vienybę ir veiklą?

Albina RamoSkienė

CANTWELL PROMOTIONS & THE IRISH ECHO PRESENT 

WORLD CUP SOCCER 
LIVE FROM DUBLIN 

Wed, Sept 8th 

IRELAND V
11.3Opm

LITHUANIA
SCREENING. LĮVĘANP EXCLUSIVELY AT THE FOLLOWING VENUES 

ADELAIDE The Brecknock.Tavem- BRISBANE Dooleys Hotel • CANBERRA The Irish 
Club - MELBOURNE The Normandy Hotel, Clifton Hill. The Tower Hotel. Hawthorn <■ ’. .' 

PERTH Rosemount Hotel. North Perth - SYDNEY Australian Arms Hotel, Penrith - Celtic 
Heritage Club, Guildford - Coogee Randwick RSL - Dee Why Hotel • O’Malley’s Hotel, Kings 

X - Pine inn, Concord ALSQ Anzac Memorial Club, Alice Springs; Fleece Inn, Bendigo; 
Long Jetty Hotel. Central Coast; Spinaflex Hotel, Derby, Flanagans Hotel, Kalgoortie, 

Mount Isa Irish Club, Mount Isa; The Turf Club, Mount Newman;
Green Roof Hotel, Newcastle; Tattersalls Hotel, Wollongong.

TICKETS $20 ON SALE
FROM VENUES OR BY

CALLING (02) 555 9199
■f

CANBERROJE
Canberros liet klubo nariams

Klubo komitetas šaukia svarbų neeilinį 
narių susirinkimą aptarti svarbius klubo 
reikalus.
Susirinkimas įvyks rugsėjo 12 d., 
sekmadienį, 2 v. p. p. klubo patalpose. 
Visi nariai kviečiami dalyvauti.

Klubo valdyba

MELBOURNE
PRANEŠIMAS <

Pasaulio Lietuvių Inžinierių ir Architektų 
Sąjuhgos Melboumo skyriaus Valdyba 
kviečia narius, prietelius ir prijaučiančius 
pasiklausyti Kęstučio Lyniko paskaitos 
lietuvių ir anglų kalba„Lito sugrįžimas“ 
(The Return of Lithuanian Litas) 
Paskaita įvyks rugsėjo 19 d., sekmadienį, 
2.30 vai. p.p.Lietuvių namų Ben- 

Gerb. ponai A. ir J. Kuncos,
Širdingai dėkojame Jums ir visiems 

Australijos lietuvių bendruomenė nariams,
kurie mūsų ligoninei už paaukotas lėšas 
padovanojo artroskopą bei echokopą.

Mūsų ligoninės gydytojai traumatologai 
L. Vitkus ir L. Škikas buvo nuvykę į 
Baltarusijos sostinę Minską, kur domėjosi 
ir mokėsi operuoti kelio sąnarius artroskopo 
pagalba. Gydytojai traumatologai L. Vitkus 
ir L. Škikas operavo meniską Lietuvos 
Respublikos olimpinės rinktinės nariui 
lengvaatlečiai D. Strazdui. Operacijos 
rezultatai geri.

Apie atliekamas operacijas jūsų dovanotu 
artroskopu, buvo skelbta spaudojė bei per 
Lietuvos radiją. Tikimės, kadmūsųligoninės
gydytojai ateityje gerai įsisavins šią 
metodiką ir bus labai naudingi sergantiems 
ir kenčiantiems Lietuvos žmonėms.

Širdingai dėkojame Jums už suteiktą 
humanitarinę pagalbą. Gero pasisekimo ir 
geros sveikatos Jums ir visiems Australijos 
lietuviams.

Su pagarba
Vyt gydytojas M. Biliūnas 

Gydytojai traumatologai' - 

druomenės kambaryje, 50 Errol Street, 
North Melbourne.

SYDNĖJUJE
PRANEŠIMAS

„Vyresniųjų piliečių taryba“ (The 
Council of the Ageing) kviečia atvykti į 
Gala Gardens Party, kuris įvyks guber
natoriaus.rūmuose Sydnėjuje spalio l d. 
(penktadienį), 1.2 -3 vai/p. p.

Pobūvyje dalyvaus JE NSW Valstijos 
gubernatorius, admirolas Peter Sinclair 
su žmona, vyks bendri pietūs ir rodoma 
žemutinė gubematoriausrūmų dalis. Pro
gramoje dainos ir šokiai.

Bilietus galima užsisakyti pas Sydnė- 
aus lietuvių pensininkų klubo „Neringa“ 
pirmininkąP. Sakalauską iki rugsėjo mėn. 
18 d. tel. 821 1780. Dalyvauti gali visi 
pageidaujantys. Bilietų kaina ~ $22.00 
asmeniui. pj. Sakalauskas

■ : . ’O? ' i j Ifi

PAGALVOKIME!

Atkelta iš 3 psl.

Australija numato, jei valdys dar- 
biečiai, pereiti į respublikinę santvarką 
apie 2001 metus, o gal ir anksčiau, jeigu 
pavyks pravesti referendumą ir gauti 
daugumos pritarimą.

Buvo, kiek žinoma, neoficialiai apklausti 
ir pabaltiečiai. Koks jų atsakymas, 
nežinau. Manau, kad dėl šio klausimo 
reikėtų palikti kiekvienam asmeniškai
apsispręsti.

Apie Australijos vėliavos pakeitimą 
jau kalbama senokai: norima, kad joje 
vyrautų auksinė ir žalia spalvos, kurios 
puošia tarptautinėse sporto varžybose 
dalyvaujančių australų sportininkų 
uniformas.

Išvt.
L. Škikas, L Vitkus

„Mūsų Pastogė“ Nr. 361993.09.6 psL7
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I ii f o m a c i j a j"sYDNĖJAUS LIETUVIŲ

Rugsėjo 19 d., sekmadienį, 2 vai. po pietų Sydnejaus 
lietuvių namų viršutinėje salėje įvyks 

„MŪSŲ PASTOGĖS“ POPIETĖ
Programoje neseniai iš Lietuvos grįžusio dr. Vytauto 

Donielos paskaita 
„DABARTINĖ PADĖTIS LIETUVOJE“

Popietės metu bus traukiama „Mūsų Pastogės‘loterija. 
Kviečiame visus skaitlingai dalyvauti.

L. B. Spaudos Sujungi

Jeigu dėžes atsiimant adresai dar 
nežinomi, jie bus būtinai reikalingi ant 
atskiro lapo pristatant supakuotas dėžes. 
Blogai suklijuotos dėžės nebus pri
imamos transportui j Lietuvą.

Supakuotos dėžės bus kraunamos 
tiesiai ^konteinerį rugsėjo 25 d., 
šeštadienį, Lietuvių klubo kieme 
Bankstowne nuo 9 vai. ryto iki 2 vai. 
popiet.

A. Kramilius
Parama Lietuvai komiteto vardu

LIETUVOS ŠEIMŲ. AUGINANČIŲ 
NESVEIKUS VAIKUS, 

BENDRIJAI VILTIS AUKOJO
$ 75.00 *A. Kildišas
$ 50.00 Dr. J. Bassil - Bogušaitė

! NAMUOSE
i
| 16 -18 EAST TERRACE, BANKSTOWN, tel. 708 1414
| ......... .... . . I
| Rugsėjo 25dieną klube įvyks |
| ”0IR METINIS KLUBO BALIUS. I
i Pradžiar7.30 vai. vakaro. Baliaus metu ruošiama i 

įdomi programa ir gros gera muzika. 1
Stalus pageidaujantiems būtina užsisakyti iš anksto 

• i klubo raštinėje.
Bilietų kaina vienam asmeniui 20 dolerių.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Komitetas Parama Lietuva pakarto

tinai praneša, kad pratęsiamas hu
manitarinės paramos siuntinių į Lietuvą 
registracijos laikas.

Atsiradus vietos antrame konteineryje, 
dar priimami papildomi užsakymai dėl 
tuščių dėžių. Užsakymų data pratęsta iki 
rugsėjo 5 d. Pageidaujantys pasinaudoti 
šia paslauga, skubiai praneškite komiteto 
atstovui Sydnejuje Antanui Kramiliui 
tel. 727 3131.

Tuščias dėžes reikės atsiimti rugsėjo 
11d. nuo 10 vai. ryto iki 5 vai. popiet. 
Lietuvių klube B ankstowne, 16-18 East 
Terrace,Bankstown.

Kandidatus į klubo direktorius prašome siūlyti iki 
rugsėjo mėn. 13 dienos. Siūlymo formos 
(nomination)gaunamos klubo raštinėje.

Dar yra narių, nesusimokėjusių metinio klubo mokesčio. 
Prašome gerbiamus narius tai padaryti artimiausiu metu.

IOE

□

□

□

„MŪSŲ PASTOGĖS“ LOTERIJA
Pirkdami loterijos bilietus - paremsime savo 

spaudą!
Bilietų šakneles gražinti iki rugsėjo 15 dienos.

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
J

□

Atsiimant tuščias dėžes reikės su
mokėti už persiuntimą. Siunčiantieji 
pagal adresus, būkite malonūs užrašyti 
juos ant popieriaus lapo ir paduoti A. 
Kramiliui.

$ 45.00 A.ir S. Pacevičiai
Visiems aukojusiems VILTIES 

bendrijos vardu nuoširdžiai dėkoju
D. Baltutytė

Vilties atstovė Australijoje

SPECIALIOS ORO KELIONIŲ KAINOS
(Ne sezono metu) 

į KIJEVĄ, RIGĄ, VILNIŲ, TALINĄ, MASKVĄ 
Iš SYDNEJAUŠ

Nuo $ 1,540 asmeniui
Nuo $ 840 asmeniui į vieną pusę 
Iš MELBURNO IR BRISBANĖS

Nuo $ 1,790 asmeniui
Nuo $ 1,030 asmeniui į vieną pusę. 
Teiraukitės mūsų specialių kainų.

Atminkite, mes dar duodame nuolaidas oro kelionėms, 
skrendant Lufthansa, Skandinavijos oro linijom ir t L 

Mes galime Jums padėti su kelionėmis į JAV, Europą, Pietų 
Pacifiką, Aziją ir taip pat su vietinėmis kelionėmis Australijoje. 

Duodamomuolaidos keliaujantiems laivais!
Susiriškite su

REMKITE
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FONDĄ, 
nes jo tikslas yra: skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę kultūrą, mokslą, švietimą, 
meną ir kitas lietuvių kultūrines apraiškas.
Fondą stiprinsime ir jį ugdysime, jei įvairiomis progomis jam aukosime, stosime jo nariais 
is 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

48 The Boulevarde, Strathfield - 2135 
Tel. (02) 745 3333. Fax (02) 745 3237 
Lie. 2 TA 000 888 ACN 001 344 323 
BALTUOS KELIONIŲ EKSPERTAI
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