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LIETUVOS ĮVYKIU flPŽVfiLGfl
Muitų taisykles

Kaip praneša Antanas Kramilius, kuris 
per komitetą .Parama Lietuvai“ orga
nizuoja humanitarinės šalpos siuntinius, 
iš Lietuvos įstaigų gautas teleksas, kuriuo 
informuojama, jog nebus apmuitinamos 
siuntos iki 30 kg svorio. Antano 
Kramiliaus manymu, šalpos iš viso 
nedera apmuitinti, todėl verta rašyti 
protesto laiškus Lietuvos vyriausybei.

Dėl šalpai napalankių muito taisyklių 
anksčiau protestavo PLB pirmininkas 
Bronius Nainys, kai vyriausybės 
nutarimu Nr 518 tapo apmuitinamos 
užsienio lietuvių į Lietuvą siunčiamos' 
dovanos, jei jų vertė didesnė nei 50 JAV 
dolerių. Dabartinis potvarkis, kuris 
dėmesį kreipia į siuntos svorį, tur būt, 
panaikina ankstyvesnį potvarkį, kuris 
pagrindu ėmė finansinį įvertinimą. 
Tačiau šiuo metu naujosios taisyklės dar 
nėra tiksliai žinomos.

Primename, kad pagal tą patį vyriau
sybės nutarimą Nr 518 iš Lietuvos bei į 
Lietuvą draudžiama siųsti paštu šie 
objektai: „vidaus ir užsienio valiuta, visi 
vertybiniai popieriai, kelionės čekiai, 
...daiktai su nešvankiais ir amoraliais 
užrašais.“ Draudžiamų objektų sąraše 
— taip pat brangakmeniai, juvelyriniai 
gaminiai, narkotikai, ginklai ir gyvūnai.

Siunčiant iš Lietuvos į užsienį knygas, 
dabar reikia jas pateikti pašto muitinės 
peržiūrai ir užpildyti du egzempliorius 
muitinės deklaracijos. Knygų paketo 
svoris yra sumažintas iki 2 kg. Persiun
čiant knygas Lietuvos viduje taip pat 
reikia užpildyti atitinkamą formą.

Rugpjūčio pradžioje įvyko pokyčių 
Lietuvos muitinės vadovybėje. Premjero 
Šleževičiaus potvarkiu atleistas vyriau
sias muitininkas K. Pėdnyčia, o į jo vietą 
paskirtas LDDP pirmininko pava
duotojas Vitalijus Geržonas. Lietuvos 
spaudoje plačiai komentuojama, kad tai 
politinio pobūdžio žingsnis, pratęsiantis 
sistemingai vykdomą „kadrų politiką“. 
Vitalijus Geržonas anksčiau buvo 
Lietuvos komunistų partijos Centro 
komiteto administracinių organų sky
riaus vedėjas. Savaitraštis .Amžius“ 
pažymi, kad „Geržonas išgarsėjo po 1988 
metų rugsėjo 28 susidorojimo su taikia 
(Sąjūdžio) demonstracija Vilniuje 
Gedimino aikštėje“.

Banko byla
Tęsiamas Lietuvos banko pirmininko 

Romualdo Visokavičiaus veiklos ty-5 
rimas. Jis buvo laikinai pašalintas iš 
pareigų po to, kai pasipylė priekaištai, 
kad jis neteisėtai įgaliojo „Litimpex“ 
banką (su kuriuo jis asmeniškai susirišęs), 
skirstyti paskoloms 20 milijonų litų. 
Vyriausio prokuroro įsitikinimu R. 
Visokavičius yra prasižengęs, bet jį gina 
premjeras Šleževičius. Spaudoje girdisi 
•balsų, jog čia vykstančios grumtynės, 
Įkas Lietuvos banką dominuos.

Trintis dėl konsulo
Dar nenuslūgus ginčui dėl Stasio 

Lozoraičio atšaukimo iš Lietuvos 
ambasadoriaus pareigų Vašingtone , tarp 
JAV lietuvių kilo nepasitenkinimas dėl 
konsulo Lino Kučinsko, jau anksčiau iš 
Lietuvos atsiųsto į Niujorką. „Lietuvos 
rytas“ rašo, kad dėl jo paskyrimo nebuvo 
tartasi su nei su Stasiu Lozoraičiu, nei su 
ambasadoriumi prie Jungtinių Tautų 
Anicetu Simučiu, Ujusiu ir konsulo 
pareigas. Tuo nepatenkinta ir Lietuvių 
bendruomenė, kuri padeda išlaikyti 
Lietuvos diplomatines tarnybas.

„Lietuvos ryte“ rašoma, kad tenykščiai 
lietuviai kalba apie naujojo konsulo 
aplaidumą. APPLE programos direktorė 
V. Vėbraitė-Gustienė skundėsi, kad pagal 
šią programą į Lietuvą vykstančių 
padirbėti amerikiečių mokytojų pasai 
buvo dingę konsulate ir programos 
dalyvių išvykimo dokumentų tvarkymas 
užtruko neleistinai ilgai. Tiriant vėlavimo 
priežastis, JAV paštas oficialiai pranešė, 
jog iš konsulato pašto dėžutės savaičių 
savaitėmis neatsiimama korespondencija 
ir kad konsulatui pakartotinai siunčiami 
priminimai atsiimti paštą.

„Lietuvos rytas“ cituoja išeivių laišką 
Lietuvos pareigūnams: „Nedaug Lietuva 
turi diplomuotų dipįpmatų. Nebuvo tam 
sąlygų ^RjęiĮcėtų gerbtį, ir vertinti tuos 
jaČiūs, kuriuos turime. Tačiau, deja, taip 
aėra. Neatrodo, kad p. L. Kučinskas 
norėtų ko nors pasimokyti ar patarimo 
pasiklausti iš už jį dešimteriopai didesnį 
darbo patyrimą turinčių. Įdomu, iš kur 
tas pasitikėjimas savimi ir įsivaiz
davimas, kad visos diplomatinio darbo 
gudrybės jau perprastos.“

Taip pat vyksta ginčas tarp Lino 
’Kučinsko ir ankstesnio konsulo Aniceto 
^Simučio dėl pastato, kurį Linas Kučins-- 
kas norėjo pirkti konsulatui Niujorke. 
Išlaidas dalinai padengtų pinigai gauti 
už JAV ambasadai parduotą pastatą 
Vilniuje. Susipažinti su šiuo klausimu 
Niujorke lankėsi net speciali Lietuvos 
užsienio reikalų ministerijos komisija.

Sukilėliai •••
Del ne visai aiškių priežasčių į miškus 

prie Kauno pasitraukė keliasdešimt 
ginkluotų vyrų, vadovaujamų leitenanto 
Maksvyčio. Sakoma, tai vyrai pri
klausantys SKATui (Savanoriška krašto 
apsaugos tarnyba).

SKAT susikūrė po Kovo 11 patrio
tiniais tikslais, kai Lietuva buvo 
užvaldyta sovietų armijos ir OMON 
dalinių. SKAT‘o nariams taip pat 
būdingas ryžtingai antikomunistinis 
nusistatymas. Vėliau SKAT‘o vyrai 
dalyvavo Vilniaus ir kitų miestų svarbių 
pastatų saugojime ir laikėsi Parlamento 
rūmuose tragiškomis sausio dienomis.

Pernai valdžią perėmus Demokratinei 
darbo partijai, tarpjos ir SKAT‘o susidarė 
natūrali įtampa, buvo kalbų, kad 
SKAT‘as bus išformuotas. Bet prie

„Trys seserys“ (lino raižinys, 1942), dail. Domicėlė Tarabildienė.

LAIŠKAS LIETUVOS PREZIDENTUI
Mažosios Lietuvos reikalu

Didžiai gerbiamas pone Prezidente

Rytų Europos stabilizavimo pastangose 
Lietuvos kaimynai jau iš anksto ruošiasi 
Antrojo pasaulinio karo Taikos dery
boms, kuriose bus sprendžiamas Mažo
sios Lietuvos likimas. Tarptautinės teisės 
požiūriu, tas kraštas karą laimėjusių 
sąjungininkų buvo pavestas laikinam 
Sovietų Sąjungos administravimui. 

Mažosios Lietuvos išblokštiems autochto
nams rūpi, kad Lietuvos Respublikos 
pirmumo teisė tų žemių likimo sprendime 
nebūtų susilpninta arba net visai prarasta.

Karaliaučiaus (Kaliningrado) kraštas 
yra Lietuvos Respublikos natūrali 
geografinė tąsa. Jas jungia Nemuno - 
Šešupės - Priegliaus upynas. To krašto 
lietuvių gentys tūkstančius metų jame 
gyveno. Nacistinė Vokietija ir komunis
tinė Sovietų Sąjunga žiauriausiomis 
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konflikto neprieita.
Paaiškėjo, kad su dabar į miškus 

pasitraukusia grupuote jau tarėsi valdžios 
atstovai, tarp jų ir Krašto apsaugos 
ministras Audrius Butkevičius.

Parengė V. Doniela 

priemonėmis juos išrovė iš savo tėviškių. 
Dar Antrajam pasauliniam karui baigian
tis, keliaujant nuo buvusios Lietuvos - 
Vokietijos sienos iki Elbingo ir toliau į 
vakarus, buvo galima lietuviškai susikal
bėti su senaisiais vietiniais ūkininkais. 
Net vokiškai kalbantieji gyventojai jautė 
dvasinį ryšį su savo kilmės kalba ir 
kultūra.

Per 600 metų užsibuvę vokiečiai ten 
buvo tik atėjūnai, kraštą kolonizavę ir 
eksploatavę Vokietijos labui. Lietuvių 
darbštumo dėka tas kraštas tapo Vokie
tijos aruodu. Kai Didžiojoje Lietuvoje 
Rusijos carų potvarkiais buvo slopinama 
apšvieta ir net įstatymais uždrausta 
spauda, tai Mažojoje Lietuvoje tuo pat 
metu vystėsi lietuvių kalbinė rašyba, plito 
literatūra, kūrėsi mokyklos. Iš ten nušvito 
ir visos Lietuvos atgimimo „Aušra“. 
Etniniai ir kultūriniai tas kraštas buvo 
neatskiriama lietuvių tautos dalis.

Lietuvių tautos egzistencinė' būtis 
reikalauja, kad Mažoji Lietuva pereitų 
Lietuvos Respublikos kompetencijai, 
kaip nedaloma jos dalis. Neginčytina,

Nukelta į 2 psl.
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TRUMPAI 
IŠ VISUR

Izraelio Aukščiausias teismas atmetė 
kelių žydų organizacijų bandymą iškelti 
naują bylą ukrainiečiui Ivanui Dem- 
janiuk'ui, prieš šešias savaites išteisintam 
nuo kaltinimų buvus,,Ivanu žiauriuoju“ 
Treblinkos koncentracijos stovykloje, bet 
tebelaikomam kalėjime.

Demjaniukas išvyksta į JAV, kur 
gyvena jo šeima ir iš kur jis buvo 
deportuotas.

***
i..

Nesiliauja kovos tiek Bosnijoje, tiek 
Kroatijoje. Serbai apšaudė eilę kroatų 
gyvenviečių, kroatams atsiėmus keletą 
kaimų Krajinos srityje. Numuštas kroatų 
lėktuvas, bandęs pulti serbų artilerijos 
pozicijas.

Jungtinių Tautų stebėtojai ir kroatai 
apkaltino musulmonus išžudymu tris
dešimt penkių civilių, patekusių į 
musulmonų rankas kovų metu viename 
Bosnijos kaime.

***
Jungtinės Tautos sudaro tribunolą iš 

vienuolikos teisėjų teisti asmenims, 
jvykdžiusiems karo nusikaltimus bu
vusioje Jugoslavijos teritorijoje. Vienu 
iš teisėjų paskirtas australas teisininkas 
Sir Ninian Stephen, buvęs Australijos 
generalinis gubernatorius.

***

Dešiniosioms partijos nesutariant tarp 
savęs, Lenkijos parlamento rinkimus 
laimėjo Demokratinė kairiųjų sąjunga 
-(buvę komunistai), nors nepakankama 
persvara, kad patys vieni galėtų sudaryti 
vyriausybę.

***
Paskutinis Rusijos kariuomenės 

dalinys pasitraukė iš Lenkijos rugsėjo

LAIŠKAS LIETUVOS PREZIDENTUI
Atkelta iŠ 1-mo psl. . t
kad tai yra labai sunki ir komplikuota 
problema. Tačiau Lietuvių tautos 
skaudaus likimo patirtyje tai nėra per 
daug atgrąsus reiškinys. Klaipėdos krašto 
ir Vilniaus ne mažiau beviltiškos 
problemos mūsų tėvų ir senelių kartos 
buvo atkakliai įveiktos ir teigiamai 
išspręstos. Kai valstybingumo įšakmė 
jungiasi su atsakingumo ryžtu tautos 
ateičiai, atsiranda būdai ir priemonės jų 
įgyvendinimui. Šiemet sukanka 75 metai 
nuo Tilžės Akto deklaracijos, kuriuo 
Mažoji Lietuva „prisiglaudžia“ prie 
Didžiosios Lietuvos bendroje valstybėje. 
Šiandieninių įvykių eiga faktais nurodo, 
kad Rusijai pasilikus niekuomet jai 
nepriklausiusioje Mažojoje Lietuvoje su 
nesibaigiančiomis koncesijomis per visą 

LIETUVOS SPAUDOĮE

„Mūsų Pastogė“ Nr. 39 1993.09.27 psl 2
Lietuva 1993-siais...

18 d., suėjus lygiai 54 metams nuo tos 
dienos, kai Sovietų Sąjunga užpuolė 
Hitlerio Vokietijos beveik parklupdytą* 
Lenkiją.

***
Iš Anglijos į Lenkiją parvežti 1943 

metais lėktuvo katastrofoje netoli 
Gibraltaro žuvusio Lenkijos ministerio 
pirmininko gen. Vladislavo Sikorskio 
palaikai.

***
Berlyne pasibaigė ilgai užsitęsusi byla, 

iškelta buvusiems Rytų Vokietijos 
pareigūnams, prisidėjusiems prie 
įsakymo šaudyti į žmones, bandančius 
pabėgti į Vakarus. Buvęs gynybos 
ministras Heinz Kessler nubaustas 
septyniems su puse metų kalėjimo, jo 
pavaduotojas Fritz Streletz—penkiems 
su puse metų, Gynybos tarybos narys 
Hans Albrecht — keturiems su puse 
metų. d

Dar bylai nepasibaigus, dėl silpnos 
sveikatos buvo paleisti svarbiausi 
kaltinamieji: komunistų partijos lyderis 
Erich Hbneker, ministras pirmininkas 
Willi Stoph ir politinės policijas 
viršininkas Erich Mielke.

***
Granatomis apsiginklavę musulmonai 

pagrobė rusų keleivinį lėktuvą, skridusį 
iš Baku į Permę. Jie privertė lėktuvą 
nusileisti Kijeve, vėliau nuskraidino jį į 
Oslo, kur galiausiai pasidavė Norvegijos 
policijai.

***
Gruzijos prezidentas Edvardas Še- 

’ vamadzė išgavo iš parlamento ypatingas 
galias dviejų mėnesių laikotarpiui, bet 
tik po to, kai jis dramatiškai at
sistatydino . .

E. Ševamadzė vadovauja pusiau 
apsupto Suchumi miesto gynybai ndo 
abchazų separatistų. Abchazai skelbiasi 
norį išstoti iš Gruzijos ir prisijungti prie 
Rusijos.

Lietuvą, krašto nepriklausomybė ir tautos 
egzistencija laiko perspektyvoje būtų 
pasmerkta pražūčiai.

Mažosios Lietuvos Rezistencinis 
Sąjūdis, per penkiasdešimt metų jungian
tis visame pasaulyje išblaškytų lietuvių 
aspiracijas, prašo Jūsų Ekscelenciją ir 
Jūsų pareiginius valstybinius bedradar-- 
bius atkreipti veiksmingą dėmesį į 
šiandieninę tragišką Mažosios Lietuvos 
būklę iš tautos valstybinės atsakomybės 
imperatyvų.

Su pagarba-Mažosios Lietuvos 
Reistencinio Sąjūdžio valdyba;

Algis A. Regis, pirm., Ramūnas 
BuntinaS, Ieva Jankutė
Vilius A. Trump jonas 

Martynas Buntinas 
A. P. Bagdonas, sekr.

Algirdo RAOV1LAVIČIAUS piešinys

trejis metus.
Daugiausia Lietuvoje dirbu su vaikais, 

turinčiais negalią arba „disabilities“. Per 
paskutinius trejis metus šioje srityje 
nemažai pasiekta dėka šių vaikų tėvų, 
kurie suinteresuoti pakeisti Lietuvos 
sistemą savo vaikų labui.

Atvykau į Lietuvą, neturėdama jokio 
j supratimo apie Lietuvos žmones, 

gyvenimo sąlygas ir apie tai, kas darosi 
žmonių su negalia srityje. 1990 m. 
Lietuvos sveikatos apsaugos ministerija 
buvo paskyrusi mane dirbti Vaikų 

, poliklinikoje Vilniuje. Dirbau su 
logopedais, kurie daugiausia dirbo su 
švepluojančiais, neištariančiais kaikūrių

Nukelta į 6 psl.
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Lietuvos ir išeivijos sankryžą 
kad gerų ir reikalingų daiktų, bet ir iš: 
viso daiktų, reikmenų, aptarnavimo. Tas(tęsinys iš praeito numenO)

Tas pats buvo ir tarybinėje sistemoje. 
Visame krašte buvo daug nomenkla- 
ūrininkų, vadinamų „nemirtingaisiais“, 
kurių gyvenimas skyrėsi nuo „mirtin
gųjų“ visose gyvenimo srityse. Jie dau
giau turėjo, daugiau galėjo ir kitiems 
davė, tai priklausė nuo jų paklusnumo, 
duodamų kyšių dydžio, pasitamavimo - 
privataus ar partinio.

Kitas ryškus tarybinės sistemos bruožas 
- tai žmogaus teisių realiatyvumas. Ne 
kaip čia, Vakaruose, kur žmogaus teisės 
ginamos ir konstitucijos, ir teismų, ir kur 
už nusikaltimus patraukiami atsako
mybėn be išimties visi piliečiai. Ten 
žmogus turėjo tik tiek teisių, kiek jam 
buvo leista. Apie bet kokias žmogaus 
legalias ar „prigimtines“ teises, jų 
laikymąsi nebuvo girdėta. Teisių gavi
mas priklausė ne nuo teisių kodekso, o 
nuo paklusnumo partijai arba, kaip 
vaizdingai lietuviai sako," nuo užnu
gario“ ar pažinčių turėjimo, kurios tave 
išgelbėtų iš bėdos. Taigi nesistebėkime, 
kad nepotizmas, blatas ir korupcija ir 
šiandien taip klesti Lietuvoje.

Trečia, tarybinis žmogus ir visa komu
nistinė sistema buvo varoma baime ir 
prievarta. Gyvenimas turėjo rutuliotis 
nustatytuose rėmuose - bet koks nukryp
imas, kad ir mąstymas apie nukrypimą,
iššaukdavo atitinkamą papeikimą, baudą 
ar kalėjimą ir tremtį . Atsimenu, ką tik 
susikūrus Sąjūdžiui, kalbėjausi su vienu 
žymiu aktyvistu. Jis pasakė: „Staiga pra
radom baimę, žmonės nebebijo“. Tačiau 
ir po kelerių metų tą baimės jaiisjną 
sunku atmesti, žmonės to vergiškumo 
jausmo taip lengvai nepraras.

--t—-
Taigi nesistebėkime, kad piliečiai tie

siog prašo tvirtosflSnkos, kuri įvestų 
tvarką. Čia gal .tiktų palyginiiRMagu- 
kalėjime sėdėjusiais kaliniais, kurie j 
paleisti nesaugiai jaučiasi be kalėjimo 
režimo. Taip pat nesistebėkime, kad 
nusikalstamumas ir mafija randa tokią 
palankią dirvą prievartavimui ir šantažui. 
Baimėje prievarta visada geriau klesti.

Ketvirta, tarybinei sistemai buvo
būdinga nesibaigiantis deficitas ne tik Iš "Europos Lietuvio" Nr.32.
............................ tunui..... .. ...........................................unijiniu......nu.........■nnninnnnnnnnn.........

RYŠIAI IR NEIŠNAUDOTOS GALIMYBĖS:
KONFERENCIJA. 1993 m. rugpjūčio 17 d.
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Australijos Lietuvių bendruomenė ir bendrija

Viltis44 — vienas konkretus projektas.
Kaip galiu Lietuvai efektyviausiai 

padėti? Šis klausimas, turbūt, kyla mums 
visiems, gyvenantiems Lietuvoje ir už 
jos ribų, kuriems rūpi Lietuvos ateitis.

Kiekvienas žmogus turi savo idėjų ir 

esminis trūkumas ugdė žmogų, 
be galo kombinuoti, ieškoti, nurašinėti, 
kad išlaikytų bent’kokį gyvenimo'lygį. 
Gyvenimas ir dabar labai nedėkingas. 
Taigi kai skaitome apie vogimus ir 
plėšikavimus, prisiminkime, kad pats 
didžiausias ir pirmas plėšikas buvo vals-- 
tybė ir jos aparato atstovai.

Svarbiausia, žinoma, kad šitos visos 
negandos buvo ir yra giliai šaknis su
leidusios į sistemą, kuri toleravo šantažą ir 
blatą, vogimą ir piktnaudžiavimą. Atsi
menu, kompozitorius Juzeliūnas pasako
jo, kaip savo rajone balotiruodamasis į 
Aukščiausiąją Tarybą, sutiko moterėlę, 
kuri jo paklausė: , Jeigu už jus balsuo
sime ir jeigu jus išrinksime, ar galėsime 
toliau vogti?“’

Taigi gyvenimas Lietuvoje ne tik kad 
ekonomiškai labai sunkus, bet turi tokių 
sisteminių problemų, taip giliai įsigyve
nusių, kad jas staiga panaikinti ar net 
sušvelninti labai sunku. Tai reikalauja 
didelio ryžto ir pastangų. Todėl, mano 
galva, prieš kritikuodami Lietuvą, visada 
pagalvokime, ką mes patys tokiose nepa
keliamose sąlygose darytume.

Žinoma, būtų galima toliau gilintis į 
Lietuvos nedalią - į gamtos užteršimą, į 
gyvenamųjų vietų stoką, į švietimo,- 
sveikatos, invalidų.problemas, bet visa 
tai mums - bent čia šiandien susirinkus
iems - girdėta ir gal matyta. Neverta kar
toti ir konkrečių klaidų, padarytų tremti
nių nenaudai: pilietybės įstatymo, 
nuosavybės atgavimo, privatizacijos 
spragų ir kt.

Svarbiausiai, man rodos, tai apmąsty
mas klausimo, iškelto „Tėviškės Žibu
riuose“: ar nebesupratame Lietuvos? Tik 
supratę ir „save“ ir, juos“, gąlėsimėnau
dingai ir tiksliai padėti savolautiečiams 
ir gal lengviau susitaikyti su nauja mūsų 
padėtimi. Toks supratimas padėtų iš nau
jo kurti santykius tarp Lietuvos ir išeivi
jos - geranoriškus tarpusavio supratimo, 
pagalbos vieni kitiems santykius.

Tik suprasdami dabartinę Lietuvą, vėl 
tapsime jos dalimi.

Romas Vaštokas

nuomonę apie pagalbą Lietuvai. Aš — 
vienas iš tokių žmonių. Šiandien noriu 
pateikti savo nuomonę, kaip žmogus, 
gimęs, užaugęs ir mokslus baigęs 
Australijoje, o Lietuvoje dirbantis jau
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Australijos lietuvaitės dirba su 
negalia
Gaila Muceniekaitė ir Daina Bal- 

nionytė atvyko dirbti į Lietuvą su 
žmonėmis, turinčiais negalią, rugpjūčio 
mėnesį. Tai buvo atokvėpis, nes sunku 
dirbti vienai, neturint su kuo pasitarti.

Daina dirba Vilniaus miesto Ugdymo 
centre, o mes su Gaila kuriame dar vieną 
Lietuvai labai reikalingą įstaigą — 
Negalios informacijos ir konsultavimo 
biurą. Seniai Lietuvoje valdiškos ir 
visuomeninės organizacijos kalba, 
diskutuoja apie tokio biuro steigimą, tik, 
deja, dar iki šiol neatsirado žmonių, kurie 
šią mintį suformuluotų ir įvykdytų.

Biuro penki pagrindiniai tikslai:
1. Informuoti ir šviesti visuomenę apie 

negalią Lietuvoje.
2. Pakeisti visuomenės požiūrį į 

negalią.
3. Padėti visuomenei priimti žmones 

su negalia į savo tarpą.
4. Skatinti žmones su negalia kovoti 

už lygias teises.
5. Skatinti ir mokyti valdiškas ir 

visuomenines organizacijas naudotis 
visuomeniniais ryšiais.

Kodėl Negalios informacijos ir 
konsultavimo biuras reikalingas Lie
tuvai? Iki šiol . nebuvo tokio biuro, 
kuris koordinuotų negalios veiklą 
Lietuvoje. Jau yranemažai organizacijų, 
kurios įvairiais būdais stengiasi padėti 
žmonėms su negalia, bet žmonės nežino

Rimas Kurtinaitis su žmona Rūta. Nuotrauka M. Atkinson

Prieš pora savaičių „Mūsų pastogės“ 
redakcija gavo ilgą, dešimties puslapių, 
laišką iš garsiojo Lietuvos krepšininko 
Rimo Kurtinaičio. Jis nusiskundžia 
Australijos lietuviams dėl jį Čia ly
dėjusių nesėkmių, sudarant sutartį su 
klubu, nuosavybės (namo) pirkimu ir 
algos gavimu.

Jam buvo pasiųlyta pagal sutartį žaisti 
Townsville “Šuns“ krepšinio komandoje. 
Kurį laiką jis ten ir žaidė. Neseniai 
gavęs Madrido “Realo“ klubo pasiūlymą 
daug geresnėmis sąlygomis, išvyko i 
Ispaniją.

Krepšininkas nusiskundžia, kad 

kur kreiptis. Naujasis biuras bus 
informacijos bankas, kuris dirbs dėl 
žmogaus su negalia. Lietuvoje į žmogų 
su negalia žiūrima kaip į invalidą, vargšą, 
nepilnavertį, gamtos nuskriaustą. Tai 
neteisybė. Šie žmonės tokie pat kaip 
mes. Jie yra pilnaverčiai visuomenės 
nariai, Lietuvos piliečiai. Dirbdamas 
kartu su tokiomis organizacijosmis, kaip 
bendrija „Viltis“, Biuras padės žmonėms 
su negalia integruotis į Lietuvos 
visuomenę, supažindins visuomenę su 
jųstipriosiomis pusėmis ir galimybėmis. 
Biuras reikalingas ir išeivijai. Atsiranda 
žmonių užsienyje, kurie nori remti 
negalios sritį Lietuvoje, tačiau nežino, 
kurią organizaciją remti, kaip efekty
viausiai padėti. Biuras galės pa
konsultuoti, parekomenduoti.

Būdamos Australijos pilietėmis, mes 
negalime pačios šio Biuro steigti, tad šią 
idėją pateikėme Lietuvos Invalidų reikalų 
tarybai, veikiančią! prie vyriausybės. 
Deja, Lietuva šiuo metu neturi finansų 
tokiam svarbiam reikalui. Todėl krei
piamės į Australijos lietuvius su prašymu 
paremti mus morališkai ir finansiškai. 
Norime, kad šis biuras būtų Australijos 
lietuvių projektas.

Aukas prašome siųsti į 8088 sąskaitą 
Talkoje, visuose miestuose. Jūsų parama 
yra mūsų varomoji jėga.

Danutė Baltutytė 
Gaila Muceniekaitė 
1993 rugsėjis, Vilnius

Australijoje per nesąžiningus žmones, 
; jis prarado virš Išimties tūkstančių 

dolerių ir išvyksta nieko neuždirbęs.
Jis atsiprašo visų kitų Australijos 

lietuvių, savo darbais garsinančių Lietuvą 
bei padedančių savo tėvynainiams — o 
tokių esanti dauguma. Australijos 
lietuviai nemažai ir jam padėjo. Deja, 
kai kuriais tautiečiais, tvarkiusiais jo 
sutartį ir kitus reikalus, reikia net ir labai 
nusiskųsti (ką jis savo laiške ir padarė).

Laiškas, pasirašytas Rimo vardu, 
gautas per p. Mariją Atkinson, prieš 
kiek laiko aplankiusią Kurtinaičių šeimą.

B.Ž. 

šeštadienį, nuo 9 vai. iki 3 vai.
Pramogomis pasirūpins Errol str. 

kaimynų komitetas, o Socialinės Globos 
D-ja turės ne tik stalus prekybai, bet ir 
užkandinę Lietuvių Namų patalpose — 
galima bus nusipirkti kavos, arbatos, 
pyragaičių ir truputį rimtesnio užkandžio.

Uždirbti pinigai turės papildyti 
draugijos kasą, kurią gerokai ištuštino 
Kauno vaikams invalidams nupirktas 
autobusas, kuriuo jie dabar naudojasi ir 
džiaugiasi. O Lietuvai dar labai daug ko

„Mūsų Pastogės“ popietė
Rugsėjo 19 d.' Sydnėjaus lietuvių 

namuose .vėl suruošta „Mūsų Pastogės“- 
tradicinė popietė, kurios metu išklausyti 
dr. Vytauto Donielos įspūdžiai iš 
Lietuvos.

Spaudos Sąjungos valdybom pir
mininkas Vytautas Patašius pristatė 
gausiai auditorijai dienos paskaitininką, 
dr. Donielą, prieš pora savaičių grįžusį iš 
Lietuvos, kur jis šešis mėnesius dėstė 
filosofiją Vytauto Didžiojo Universitete 
Kaune,

Daugiau kaip valandą trukusioe 
paskaitoje paliesta Lietuvos valiutos 
klausimas, apžvelgtos su ja susijusios 

■temos—bankų, kombinatų, kooperatyvų 
reikalai ir t.t.

Prelegento taip pat aptarta dabartinės 
Respublikos valdžios veiksmingumas, 
Lietuvą reprezentuojančių konsulų 
keitimas, Lietuvoje vykstą įvairūs 
„bizniai“ ir „bizneliai“, nevisuomet 
legalūs...

Po paskaitotdr. Donielai teko atsakyti 
į publikos klausimus. Susirinkusieji 
norėjo daugiau sužinoti apie naujuosius 
bankininkus- milijonierius, LKP turto 
likimą, apie išėjusius į mišką SKAT‘o 
vyrus, apie Lietuvos pilietybę ir - net -

IK
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Rugsėjo 5 d. neringiečiai skubėjo, kas 

pyragais, kas fantais ir gėlėmis nešini, į 
Bankstowno Lietuvių namus. Nuo 
dešimtos valandos ryto užvirė darbas. 
Netrukus tuščia patalpa virto puošnia 
vaišių sale. Vėliau iš svečių sulaukėme 
nemažai komplimentų dėl skoningai 
papuoštų stalų. Gėlių malonus kvapas 
sklido ir viliojo prisidėti prie mūsų.

Oras pasitaikė labai palankus, tad daug 
svetelių suvažiavo į erdvius Lietuvių 
namus.Visiems užėmus savo vietas prie 
stalų, „Neringos“ pirmininkas Pranas 
Sakalauskas pasveikino svečius, pa
linkėjo linksmai praleisti laiką ir pakvietė 
pietų. Pasveikinti varduvininkai ir tą 
dieną gimusieji.

Pasisotinus šeimininkės Genutės 
gardžiais maisto patiekalais, prasidėjo 
meninė dalis. Programą atliko ne
ringiečiai. Pirmieji į sceną išėjo Monika, 
Genovaitė, Jadvyga (su gitara), Pranas ir 
Juozas. Jie padainavo mums dar 
negirdėtą dainą „Marijana“, antrą dainą 
,Mažutė armonika“ taip pat girdėjome 
pirmą kartąją sukūrė Pranas ir Jadvyga.

Monika ir Jadvyga padainavo „Ko 
liūdi, berželi“ ir „Už jūrų marių“, o prie 

Neringos66 pavasario popietė

reikia (net ir benzino tam autobusui). 
Tad visi kviečiami į talką! Ateikite, 
pakalbinkite savo jaunimą, praneškite 
tiems, kurie laikraščių neskaito, at
siveskite kitataučius draugus.

Pasisiūlykite kepti pyragus, py
ragaičius ar ateiti padirbėti. Ne
atsisakysime ir vyriškos talkos! Skam
binkite Jonei Žalkauskiėnei; tel. 874 
5250, Meilytei Eimutienei, tel. 807 8223 
arba Valei Bladzevičienei, tel. 337 6492.

Dėkojame ir laukiame.
Socialinės Globos D-ja

kodėl Lietuva nemėgsta išeivių... Kai 
kuriuos klausytojus domino nekilnojamo 
turto įsigijimas Lietuvoje, siuntinių 
apmuitinimas ir kt.

Prelegentas stengėsi atsakyti į visus 
klausimus. Tikimasi, kad dr. V. Donielos 
patirtis Lietuvoje atsispindės ir „Mūsų 

Pastogės“ puslapiuose, kad ja galėtų 
pasinaudoti ne vien Sydnejuje gy
venantys skaitytojai.

Po paskaitos buvo traukiami lai
mingieji „Mūsų Pastogės“ loterijos 
bilietai. Pirmosios premijos (auksas) 
bilietą traukė buvęs „Mūsų Pastogės“ 
redaktorius Vincas Augustinavičius, 
antrosios (sidabras) — dr. Vytautas 
Doniela, trečiosios (rankdarbis liaudies 
meno motyvais) — „Mūsų Pastogės“ 
redaktorius Bronius Žalys. (Laimėjusiųjų 
sąrašą žiūr. 7 psl.).

Pabaigoje Spaudos Sąjungos pir
mininkas Vytautas Patašius padėkojo 
prelegentui ir į popietę gausiai su
sirinkusiems „Mūsų Pastogės“ skai
tytojams, kurie neskubėjo skirstytis ir 
salėje girdėtas mintis dar kurį laiką 
aptarinėjo.

B.Ž.

dueto prisidėjus Genovaitei, dar su
dainuota ,,Prisimenu tave“. Populiarioji 
juokdarė Sofija, kaip visada, taisyklinga 
žemaičių tarme palinksmino publiką. 
Juokams nutilus, Monika, Genovaitė, 
Jadvyga ir Juozas „pašoko“ du ratelius 
„Aš pasėjau žolynėlį“ ir „Pučia vėjas, 
neš* lėktuvą, nuneš greitai į Lietuvą“.

Po koncerto visi pavaišinti kava ir 
pyragaičiais. Po to traukėme loteriją, 
kurią pravedė Sofija, Marija ir Ge
novaitė. Loterija gausi vertingais fantais. 
Moterų akys krypo į Monikos gražiais 
tautiniais drabužėliais aprėdytą lėlę. 
Deja, ją laimėjo vyrukas, viengungis, 
kurio vardo nepasisekė sužinoti.

Toliau popietė vyko labai linksmoje 
nuotaikoje, Pranui grojant europietiškų 
melodijų įrašus. Prano žmonelė Marija 
viską filmavo.

Širdingai dėkojame mieliems sve
teliams atsilankiusiems į mūsų popietę! 
Narėms ir nariams, vienu ar kitu būdu 
prisidėjusiems prie šios pavasarinės 
popietės suruošimo, ponioms už pyragus-, 
visiems už fantus loterijai, už gėles ir 
darbą širdingai dėkojame.

„Neringos“ klubo valdyba

Video kasetė apie Australijos lietuvius
Šių metų pradžioje Marijampolės 

laikraščio „Sūduva“ žurnalistas Algis 
Vaškevičius prašė, ar negalėčiau atvežti 
video kasetės apie Australiją. Daug ne
laukdamas, paskambinau savo bičiuliui 
filmų „direktoriui“ Pranui Sakalauskui, 
ar jis negalėtų man padėti. Jo atsakymas
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Pavasaris mūsų gatvėje
Socialinės Globos Draugija ir Katalikių 
Moterų Draugija. Prekiavo įvairiais 
daiktais, o margajai publikai labiausiai 
patiko lietuvių moterų kepti pyragai.

Šįmet ir vėl mus pakvietė dalyvauti - 
jau platesniu mastu ruošiamame “Spring 
Fling ‘93“, kuris įvyks spalio 16 d.,

Kurgi ta mūsų gatvė? Melbumiškiams 
— tai Errol str. Šiaurės Melburne (Nth. 
Melbourne). Gera gatvė, ir kaimynai 
draugiški. Jau kartą buvo mus pakvietę 
dalyvauti visos gatvės šventėje — 
mugėje. Šalia gatvėje sustatytų įvairių 
tautybių stalų, savuosius turėjo ir

buvo teigiamas. Jis pagamino apie trijų 
valandų video filmą, kuriame buvo 
pavaizduoti įvairūs bendruomenės 
suruošti minėjimai, koncertai ir dalis 
praėjusių Lietuvių dienų programos. 
Lietuvių kultūrinei veiklai skirta apie 

Nukelta į 6 psl.
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(loteriją). Gavau dešimt fantų ir juos 
sunumeravau. Žmogus ištraukęs iš kibiro 
lapelį su numeriu, laimi fantą. „Laimės 
šulinys“ labai pasisekė: bilietai kainavo 
10 centų, o uždirbome daugiau kaip 10

LSS 75-čio stovykla ,JJTUANICA“
Lietuviškosios Skautijos stovyklos, 

neskaitant pagelbinių - rajoninių (kaip 
Anglijoje — „Lietuva-93“, liepos 3-13 
d. d., Australijoje Jubiliejinė stovykla, 
sausio 2-10 d. d. d.) įvyko net trys —‘ 
viena JAV ir dvi Lietuvoje.

Lietuvių Skautų Sąjungos 75 m. 
Jubiliejinėje stovykloje,,LITU ANIC A“, 
įvykusioje Rako stovyklavietėje liepos 
31 — rugpjūčio 11d. d., Custer, Michi
gan, stovyklavo virš 800 lietuvių skautų- 
čių. Bendrajai stovyklai vadovavo pats 
LSS Tarybos pirm. v. s. Sigitas Miknaitis, 
Brolijos stovyklai — v. s. Gediminas 
Deveikis, Seserijos — v. s. Birutė 
Banaitienė, Akademinio Skautų Sąjūdžio
— „Gaudeamus“ — v. s. fil. Kęstutis 
Jėčius. Savo pastovykles turėjo vikiukai
- paukštytės, jūrų skautai-tės, skau- 
tininkai-kės ir kt. šakos.

Šioje stovykloje stovyklavo ir 23 
skautai-tės iš Lietuvos. Dešimčiai jų 
kelionės ir stovyklavimo išlaidas 
apmokėjo LSS vadovybė, kitas dešim
tukas atvyko v. s. Česlovo Kiliulio iš 
Bostono kviečiami, o trejetas savo 
iniciatyva.

Stovykla praėjo labai pakilioje 
nuotaikoje. Joje taip pat paminėtas 
Lietuvos Nepriklausomybės 75-metis, 
Dariaus-Girėno transatlantinio skrydžio 
60-tis ir „Skautų Aido“ 65-metis.

LSS Australijos rajoną atstovavo 

Australiečiai skautai Tėvynėje.

Jubiliejinė stovykla Lietuvoje
Stovykla Lietuvoje tęsėsi nuo liepos 3 Visi kėlėsi 8 vai. Rytai buvo šalti ir

d. iki liepos 10 d. Stovyklavietė buvo 
tarp Palangos ir Šventosios. Man labai 
patiko stovyklavietė, nes ji buvo ant 
Baltijos jūros kranto.

Stovykloje dalyvavo virš 700 skautų ir 
skaučių iš Lietuvos ir iš viso pasaulio. 
Buvo skautų ir skaučių iš Kanados, 
Švedijos, Anglijos, Vokietijos ir iš 
Australijos.

Iš viso atvyko 11 skautų ir skaučių iš 
Australijos rajono, bet tik 7 pasiliko iki 
stovyklos galo. Stovykloje taip pat 
susitikom su sese Dana Baltutyte iš 
Adelaidės, kuri dabar dirba Lietuvoje. 
Lietuvos skautai buvo suskirstyti į 
rajonus, o dideli rajonai suskirstyti į 
tuntus.

Didžiausias rajonas buvo Vilniaus, tada 
Kauno ir Klaipėdos rajonai. Visi atvykę 
iš Australijos buvo paskirti į Kernavės 
tuntą (Vilnius). Kernavės tuntas buvo 
geriausiai organizuotas tuntas visoje 
stovykloje, nes visuomet bandė laikytis 
dienotvarkės.
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vienė, rajono vadijos narė.
Lietuvos skautai-tės, vis dar susiskaldę,

ateina žinios, kad net į tris atskiras 
organizacijas. Taigi, ten buvo dvi 
Jubiliejinės stovyklos — viena prie 
Vilniaus, Gulbinuose (liepos pradžioje),, 
kita — Palangoje, maždaug tuo pačiu 
metu. Tikėkimės, kad neužilgo ir 
Lietuvos broliai-sesės žengs vienu, 
bendru keliu, juk mūsų visų šūkis tas 
pats: „Dievui, Tėvynei ir Artimui!“ Gi 
Lietuviškajai Skautijai, žengiančiai į 76 
metus, palinkėkime „Rako“ stovykloje1 
Lietuvos skaučių-skautų išsakytais 
žodžiais: f

Tegul kelias ateina Jus pasitikti.
Tebūna vėjas Jums palankus.
Tegul saulė maloniai šildo Jums veidą, -
Tegul lietus drėkina Jums veidą. i 
Tegul Dievas laiko Jus ant savo delno.

B.Ž.,

niekas nenorėjo išlysti iš savo šiltų 
miegmaišių. Atsikėlus, būdavo mankšta. 
Skautės bėgdavo pajūriu, kol pa
vargdavo, o berniukai dar toliau bėgdavo. 
Kai atlikdavom mankštą, turėjom progą 
nusiprausti jūroje. Grįžę atgal į sto-1 
vyklavietę, pavalgydavom pusryčius ir 
pakeldavom tunto vėliavas, taip pat 
Australijos ir Lietuvos.

Dienos užsiėmimai prasidėdavo 
religine valandėle. Kunigas valandą 
mokė mus, o po to nuskubėdavome į 
kitus užsiėmimus. Tai aitvarų ga
minimas, jau padarytų aitvarų varžybos, 
smėlio pilių statymas ir varžybos, kuri 
geresnė. Mindaugo dienoje daug 
sužinojome apie Mindaugą, Jūros dieną 
rinkome stovyklos „Undinę-93“ ir 
„Neptūną-93“.

Įdomiausia mugės diena. Nors ir lijo, 
visiems buvo smagu. Visi skautai savo 
rankdarbius ir paslaugas bandė parduoti. 
Ir mūsų tunte visi ką nors darė. Aš 
turėjau suorganizuoti „laimės šulinį“ 

litų. („Laimės šulinys“ uždirbo dau
giausiai visame tunte). Mūsų tunte buvo 
dar šie stendai: ateities pramatymas, 
masažas, kirpykla — plaukų ir barzdos, 
kavinė, švari išvietė, bučkis už pinigus, 
manikiūras ir rankdarbiai. Visus už
dirbtus pinigus atidavėme Kernavės 
tuntui.

Vakarienė — apie 10 vai. (dar 
nebūdavo tamsu). Virtuvė buvo labai 
įdomi. Buvo tuščias „tankas“ nau
dojamas kaip puodas, po plastikine 
pašiūre! Valgis stovykloje buvo ne
blogas. Mūsų tuntas savo maistą virėsi 
pats. Pusryčiams dažniausiai valgėme 
košę, o vakarienei įvairų maistą. 
Paskutinįvakarą net valgėme viščiuką ir 
dėl pasiskaninimo — nupirktą tortą.

Jubiliejinė stovykla JAV
Jubiliejinė stovykla įvyko Rako 

stovyklavietėje, Michigano valstijoje. 
Stovykla buvo pavadinta „Lituanicos“ 
vardu, ji vyko nuo liepos 31 d. iki 
rugpjūčio 11 d. Seserijos stovykla 
vadinosi „Seserija“, o Brolijos — 
„Dariaus ir Girėno“. Stovyklos vir
šininkas buvo Tarybos pirmininkas v. s. 
Sigitas Miknaitis. Dalyvavo tarp 550 ir 
800 skautų-čių ir svečių.

Atvykau į Raką autobusu su Čikagos 
skautais ir atstovu iš Didžiosios 
Britanijos, Jaru Alkiu. Kelionė truko 
apie 5 vai., bet gana greit praėjo, nes 
kalbėjomės visokiais reikalais ir 
sprendėm problemas..

Registracijos palapinėje pasitiko
vyriausia skautininke Birutė Banaitienė, moka įjungti visą jaunimą.-- ... ........ 
ji nuvedė į skautininkių pastovyklę ir Po Šv. Mišių išsirikiavome pa- 
supažindino su kito'mfs vadovėmis. stovyklėmis ir nužygiavome į didelę

Tuojau prasidėjo darbas — palapinių vėliavų aikštę, kur įvyko oficiali 
statymas, daiktų nešiojimas, visokių stovyklos atidarymo šventė. Kalbėjo
įrengimų darymas. Popietė greitai 
prabėgo. Darbų metu mano lagaminas 
kažkur pasimetė. Pavakary pasigirdo 
švilpukas ir komendante sušuko, kad jau 
laikas ruoštis vėliavų nuleidimui. O ką 
man daryti? Mano uniforma lagamine, 
kurio nėra. Tuoj sesė Dana Dilbienė, 
stovyklos fotografė, nubėgo į mano 
palapinę, nusirengė ir davė man savo 
uniformą. Tai taip ir nuėjau į vėliavų 
nuleidimą, atstovė iš Australijos 
amerikiečių uniforma ir ženklais.
Nuleidimo metu mes, atvykusieji iš 
užsienio — sesė Ifigenija Bacevičienė 
iš Brazilijos, brolis Jaras Alkis iš Anglijos 
ir aš iš Australijos — buvome pristatyti 
seserijai. Be mūsų trijų dar buvo 23 
skautai ir vadovai iš Lietuvos, iš 
aštuonios sesės.

Kun. v. s. A. Saulaitis laiko Šv. Mišias 75 Jubiliejinėje stovykloje.
Nuotrauka R. Statkuvienės.

Vienintelis Iskundas ; stovykloje buvo, 
kad tuntai neturėjo progos vienas su kitu 
padraugauti. Aš susiradau draugių iš 
Kernavės tunto, bet gaila buvo, kad 
neturėjau progos su kitom skautėms 
susidraugauti.

Ši stovykla liks mano atmintyje visą 
gyvenimą. Ačiū Džiugo tuntui, kuris 
paskatino mane šioje stovykloje da
lyvauti.

prit. sk. Daina Didžytė***
Jubiliejinėje Stovykloje Lietuvoje, 

kaip praneša „Džiugo“ tunto tuntininkė 
ps. Birutė Prašmutaitė, iš Australijos 
dalyvavo šie skautai-tės: Daina Didžytė, 
Dalia Didžytė, Rimas Strunga, Albina 
Strungaitė, Linas Jokūbaitis, Aidas 
Antanaitis, Henrikas Antanaitis, Danutė 
Lynikienė, Sam Lukaitis, Daniel 
Lukaitis, Juozas Lukaitis, Marta Lu- 
kaitytė, Povilas Kviecinskas ir Dana 
Baltutytė.

Seserijos stovyklos pilki marškinėliai. 
Tik prieš vakarienę atsirado mano 
lagaminas ir problemos išsisprendė.

Pirma naktis praėjo be miego. Sto
vyklautojai pilni entuziazmo negalėjo 
užmigti, o man laikas susimaišė — 
Amerikoje naktis, o mano kūnas dar 
Australijos laiku gyvena. Ką darysi, 
reikia priprasti.

Apniukusį sekmadienio, rytą sto
vyklautojai atsikėlė anksti. Apsitvarkę 
ir pavalgę pusryčius, rikiavomės eiti į 
pamaldas. Pirmą kartą pamatėme visus 
stovyklautojus J. S., koks gražus čia 
susirinkęs lietuvių skautų atžalynas! O 
kaip gražiai jie giedojo ir mišioms 
atsakinėjo. Kun. Antanas Saulaitis labai

brolis Miknaitis. Jis palinkėjo visiems 
geroje skautiškoje dvasioje praleisti 
stovyklos dienas ir kartu patobulinti 
skautiškas žinias. Pakėlus visų kraštų 
vėliavas, stovyklos nuotaika dar labiau 
pagerėjo.

Prieš išsiskirstant, Seserija pravedė 
uniformų inspekciją. Čia labai žiūrima, 
kad uniformos būtų teisingos ir tvarkingai 
dėvimos.

Pastebėjau, kad daugumos nuotaika 
buvo labai gera. Čia stovyklose įprasta 
kur nors einant sutikus skautą-ę, 
pasisveikinti „Labas sese-broli“. Arba 
štai jau iš tolo girdi atžygiuojančią 
pastovyklę drąsiai ir garsiai traukiančią 
maršus. Apskritai, buvo daug dainavimo,
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ŽVILGSNIS Į PRAEITĮ 
(Sesę s. Teresę Reisgienę prisimenant)

S. Teresė Reisgienė
- studijų metu.

Rugpjūčio 10 d. Greenacre Sydnejaus
priemiestyje mirė s. Teresė Daukaitė- 
Reisgienė, gimusi 1918 m. ūkininkų
Dobkevičių šeimoje. Anksti mirus 
motinai, ją užaugino dėdė urėdas 
Vitartas. Baigusi gimnaziją, ji studijavo 
Kauno Vytauto Didžiojo ir Vilniaus 
universitetuose. 1944 m. pasitraukė į 
Vokietiją, kur sukūrė šeimą su Jurgiu 
Reisgiu.

Literatu

ro bilie

Kaina

Rašytoju Literatūros Vakaras 
=tfŽWorf^s^948  ̂m. balandžio 25 d.

Šventei stovykla puošėsi... Buvo 
suremontuota ir riAūjhi išdažyta salė.

Į skautes sesė Teresė įsijungė grei
čiausiai gimnazijos metais Joniškyje.

Užsiėmimų metu — daug praktiškų 
darbų. Pirmom dienom statomi ir daromi 
papuošimai. Brolija ir Seserija turėjo 
pionierijos vadus, tai Gilanda ir Kazys 
Matomai, kurie pravedė stambesnius 
darbus—vartų statybą ir bendrus rajono 
papuošimus. O kiekviena pastovyklė ir 
palapinė pasidarė savo papuošimus. 
Matyt, kad užsienio skautai-ės stiprūs 
pionierijos darbuose.

Vieną rytą pravesta „Tautorama“: 
skautininkės suorganizavo 10 stočių, kur 
buvo aiškinama apie margučius, mįsles 
ir patarles, liaudies dainas, sūrius ir girą, 
deginimą, lietuvių švenčių papročius, 
audimą, kalėdinius šiaudinukus, pa
veikslus iš šiaudų, varstymą ir tautinius 
šokius. Stovyklautojai, perėjęvisas storiu 
buvo supažindinti su istorij a ir metodika, 
galėjo klausti klausimus. Vėliau per 
užsiėmimus turėjo progos pasimokyti 
praktiškai.

Kitą dieną surengta „Skautorama“: 
stovyklautojai, suskirstyti į pastovyklių 
amžiaus grupes, perėjo skautiško mokslo 
stotis. Uždaviniai buvo pritaikyti pagal 
amžių ir sugebėjimus. Sričių specialistai 
skautininkai supažindino su mazgais ir 
kilpomis, lauko virtuvėmis ir “survival“, 
matavimu, žvaigždynais, pirmąja 
pagalba (CPR), kirvio ir peilio naudojimu 
irt. t.

Kunigas Saulaitis rūpinosi ne tik 
dvasine nauda, bet ir pravedė „Lauko 
virtuvės“ užsiėmimą. Į jį ateidavo grupės, 
kurios tą dieną turėjo pasigaminti maistą 
lauko .Mjtuvėje. Kiek aš mačiau, visos 
skautės pasigardžiuodamos valgė ir 
džiaugėsi savo pasisekimu. Vakarais
ĮeneseoBC

Neturime žinių apie jos to meto 
skautiškąją veiklą. Pirmosios žinios apie 
ją ateina iš tremties metųVokietijoje. 
Žinome, kad 1946.X1.23ji buvo paskirta 
Eichstaett‘o skaučių „Vilnelės“ vieneto 
vadove. 1948 m. davė skautininkės įžodį. 
1949.11.20 išrinkta Lietuvių skautų 
sąjungos (LSS) Tarybos nare ir šias 
pareigas ėjo iki 1955 metų.

Jai išvykstant gyventi į Autraliją, 
tuometinės Skaučių seserijos Vyr. 
skautininkės v.s. J. Vaičiūnienės buvo 
paskirta Australijos rajono skaučių 
vadeive, bet tas pareigas, dėl susidariusių 
sąlygų, pradėjo eiti tik nuo 1951-53 m. 
Antrukart paskirta vadeive 1960-61 m.

Vėliau pas skautes ją rečiau ma
tydavome, nes ji įsijungė į Lietuvių 
bendruomenės veiklą, o po to —
sušlubavo sveikata.

***
Gavome atsiminimų pluoštelį apie s. 

T. Reisgienės vadovaujamų skaučių 
surengtą pirmąjį lietuvių moterų rašytojų 
literatūros vakarą. Jis įvyko 1948.1V.25, 
sekmadienį, Rebdorfe—D.P. stovykloje, 
kurios gyventojų daugumą tuo metu 
sudarė lietuviai.

tėvas Saulaitis atskiroms skautų grupėms 
aikštėje rodė, kaip danguje rasti 
konsteliacijas ir žvaigždes.

Kasdien viena pastovyklė eidavo 
iškylauti arba „atostogauti“. Skautai 
Vyčiai mašinomis su visais keturiais 
varomais ratais (4 wheel drive) iš
kylautojus pavėžėdavo apie pusvalandį 
kelio nuo stovyklos, o po to skautai-ės su 
vadovais maždaug šešias mylias žy
giuodavo į Nacionalinį parką prie 
Michigan‘o ežero. Parke vadovai kepė 
hamburgerius ir “banana boats“, po to 
— maudytis. Tas ežeras tai nuostabi 
vieta, atrodo, kad esi prie vandenyno: 
smėlėtas krantas, didelės kopos, vanduo 
—kiek tik akys mato, net bangų buvo, o 
vietomis krantai statūs, uolėti. Tik 
vanduo nesūrus. Gaila, kad oras buvo 
vėsokas, būčiau ir aš pasimaudžiusi. 
Skautukams, žinoma, nesvarbu, šilta ar 
šalta, jiems vanduo lieka vandeniu ir jį 
reikia išbandyti.

-Vidurinėje JAV dalyje dažnai būna 
uraganų, tad ir stovykloje reikėjo būti 
viskam pasiruošus. Kartą apie vidudienį 
pasigirdo baisios sirenos ir žiūriu, kad 
visi skuba kuo greičiausiai į daubas, 
pakalnes, duobes ir pan. Visi eina, tai ir 
aš iš paskos. Susėdom tarp paparčių ir 
laukiam signalo išeiti. Pas mus, Aus
tralijoje, didžiausias pavojus gaisrai, jų 
metu reikia eiti į atviras vietas, o čia mes 
15 min. praleidom tarp medžių ir 
paparčių. Nežinau, kaip pasisekė 
repeticija ir kiek „žuvo“, bet buvo įdomu 
dalyvauti.

Šeštadienį (septintą stovyklos dieną) 
— svečių diena. Pasiruošti jai buvo 
nelengva, nes daug gražių papuošimų

Moterys, drauge su skautėmis, pynė 
vainikus. Pagyvenusiom poniom buvo 
proga parodyti savo sugebėjimus ir 
vaizduotę!.. Vainikais dekoruotos 
iškilmių salės sienos sudarė labai šiltą, 
jaukią, tiesiog Joninių šventės nuotaiką. 
Salės puošimu rūpinosi Sigitas Nenortas.

Į vakarą atvyko rašytojos: Juzė 
Augustaitytė-Vaičiūnienė, Katryna 
Grigaitytė-Gradušienė, Marija Mag
dalena Mykolaitytė, VladaProsčiūnaitė, 
Karolė Pažėraitė ir Gražina Tulauskaitė. 
Vakare dalyvavo Rašytojų draugijos 
pirmininkas poetas Stasys Santvaras, 
prof. Juozas Brazaitis, poetas Balys 
Gaidžiūnas (filmavęs vakaro programą). 
Iš Ingolfstadt‘o, Hanau, Schwabisch- 
Gmund‘o ir Scheinfeld‘o atvyko skautės, 
aplinkinių D. P. stovyklų tautiečiai.

Programą sudarė atvykusių rašytojų 
kūrybos skaitymas, paįvairintas ir 
įpintomis dainomis. Prof. J. Brazaitis 
padarė pranešimą apie esamą politinę 
padėtį, kalbėjo rašytojas B. Gaidžiūnas.

Vakaro dalyves laišku sveikino dr. 
Vydūnas, iš JAV — dr. Kazys Grinius, 
Alė Nakaitė-Herbačiauskienė ir daug 
kitų.

Po programos dalyviai apdovanoti 
tautinėmis juostelėmis vakaro pri
siminimui. Surengta kukli vakarienė. 
Svečiai pamigdyti toje pačioje stovykloje 
— Rebdorfo stovyklos moterys nuo
širdžiai ėjo šeimininkių pareigas!.. 
(Žinios imtos iš Jurgio Reisgio to meto 
dienoraščių).

***

Čia tik maža ištraukėlė iš Velionės 
darbų!..

Sesės Teresės Reisgienės atmintis dar ramybėje, Sese Skautininke! 
ilgai liks mūsų — ypač vyresniosios B.Ž.

lietus per savaitę išplovė. Takai—grynas 
purvynas, bet penktadienį atvežė 
sunkvežimį smėlio ir skautai Vyčiai 
išpylė juo takus, kad svečiai galėtų 
aplankyti rajonus. Po pietų svečiai, tokie 
kaip vyskupas Baltakis, PLB pirmininkas 
Bronius Nainys, generalinis konsulas, 
JAV LB pirmininkas Vytautas Kamantas 
ir daug kviestų žmonių „atvežė“ gerą 
orą.

Priėmimas praėjo labai gražiai ir 
santūriai. Jo metu svečiai ir kitų tautybių 
skautai turėjo progos oficialiai pa
sveikinti lietuvius skautus su 75 metų 
jubiliejumi. Po to vyko didysis paradas 
ir vėliavų nuleidimas. Didelį įspūdį visai 
stovyklai išsirikiavus padarė „ūkis“, kuris 
pasipuošęs savo mėlynais marškinėliais, 
atnešė didžiulį75-mečio pyragą.

Sekmadienio Š v. Mišias konceliabravo 
vysk. Baltakis, tėvas Vaišnys ir tėvas 
Saulaitis. Po to jūrų skautai šventė Jūros 
dieną. Aš su kviestais svečiais dalyvavau 
įžodžiuose. Jūrų skautų Garbės sargyba 
iš baidarių j . ežero gelmes nuleido 
vainikus už žuvusius brolius. Tai buvo 
paprastai bet rimtai pravesta. Pasibaigus 
oficialiai daliai, Vyriausias skautininkas 
Gediminas Deveikis surengė man
siurprizą, paprašė šaunų keturiolikametį 
j. skautą Arą mane pavežioti baidare. 
Nuplaukėm beveik iki ežeriuko vidurio. 
O smagu ir neapsivertėm, grįžom saugiai 
į stovyklą.

2 vai. popiet įvyko ASS (Akademikų) 
sueiga, į kurią ir aš buvau kviesta, bet 
negalėjau dalyvauti, nes v. s. Lilė 
Milukienė buvo paprašiusi suorganizuoti 
.Linksmąeiseną“. V. s.B. Banaitienė už 
mane atsiprašė.

LIETUVEI 
MOTE KJ wrn bj j nr i mu —nv?
RAŠYTOJU ■OTHwjiiumwii iT.inmioVžaaMMi

L1TEOTŪS 
VAKARAS 
REBDDRPB
1946IV Ž5

Literatūrinio vakaro programa, pa
ruošta Sigito Nenorto.

skautų kartos — atmintyje. Ilsėkis

Linksma eisena — Mardi Gras 
pobūdžio. Surinkau apie 30 savanorių. 
Viena grupė apsirengė Snieguole 
(Vytautas Dilba) ir septyniais nykštukais 
(skautininkės). Eisenoje taip pat buvo 
kvieslys, paparčių karalius ir kiti įdomūs 
peršonažai. Vaikščiojom po rajonus su 
dainom, šūkiais ir muzikos instrumentais 
(pačių pasigamintais), šokome. Kartu 
keliavo „bobutė“ su saldainiais. Buvo 
dauįjuoko.

Vakarais — laužai, visos stovyklos 
bendri arba atskiri Seserijos, Brolijos ar 
pavienių šakų, taip pat šokiai ir 
vakaronės. Kiekvieną vakarą jaunimas 
turėjo progos pabendrauti ir pasi
linksminti.

Kadangi nemažai lijo, atsirado daug 
grybų, ir skautininkės dieną rasdavo 
laiko pagrybauti, o vakare, po visų 
posėdžių- stovyklai sugulus, skau
tininkės pačios vaišinosi ir skautininkus 
pavaišindavo grybų sriuba arbakeptomis 
bulvėmis su grybų padažu. Niekas ir taip 
nebadavo, bet tas vaišingumas—Atlanto 
rajono tradicija, o tradicijos nelaužomos.

Man atrodo, kad stovykla apskritai 
pasisekė. Ir vaikai patenkinti ir vadovai 
išliko gyvi. Man asmeniškai buvo 
naudinga susipažinti su dabartine 
vadovybe. Daug valandų praleidome 
aptarinėdami savo ir kitų problemas. 
Daug kas išspręsta, kas laiškais sunku 
padaryti. Radau daug gerų idėjų 
programoms, užmezgiau ryšius sustyriu 
vadovėmis, kurios gali parūpinti 
medžiagos, svarbios mūsų veiklai. 
Arčiau susipažinau su Vyriausiais

Nukelta į 6 psl.
įsų Pastogė“ Nr. 39 1993.09.27 psl.5
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RYŠIAI IR NEIŠNAUDOTOS GALIMYBĖS
Atkelta iš 3 psl.

garsų vaikais. Buvau konkrečiai nu
rodžiusi, kad mano specialybė tai darbas 
su vaikais, kurie nekalba ir nevaikšto, 
tačiau tuo metu Lietuvoje nebuvo 
pripažįstama, kad tokių žmonių iš viso 
yra. Atsitiktinai susipažinau su ką tik 
įsikūrusia bendrija „Viltis“. Ši or
ganizacija jungia šeimas, auginančias 
vaikus su protiniu atsilikimu. Per „Viltį“ 
sužinojau, kokia iš tikrųjų Lietuvoje 
padėtis žmonių su negalia. 1990 metais 
dar nebuvo jokių įstatymų, kurie jiems 
padėtų, ypač vaikams. Žmonės su fiziniu 
arba protiniu sutrikimu buvo visiškai 
nurašyti iš visuomenės. Vaikai neturėjo 
teisės lankyti jokios mokyklos, nebent 
sutrikimas lengvesnio pobūdžio. Jie 
gyveno namie arba baisiuose psi
choneurologiniuose internatuose. Su
augusiems žmonėms taip pat nebuvo 
organizuojamias prasmingas užimtumas 
arba darbas, nebuvo teikiama pagalba. 
Pasižiūrėjus į tai, kas pasiekta šiandien, 
sunku patikėti, kad tokia padėtis buvo 
vos prieš trejetą metų.

Daugumą reformų šioje srityje padarė 
bendrija „Viltis“ su Australijos lietuvių 
bendruomenės pagalba.

* Bendrija „Viltis“ jau yra pradėjusi 
rinkti duomenis apie protiškai atsilikusių 
vaikų skaičių Lietuvoje - Lietuvos 
vyriausybė iki šiol tikslių duomenų negali 
pateikti.

Video kasetė apie
Atkelta iš 5 psl.

pusė laiko, maždaug tiek pat įpintą ir 
medžiagos apie pačią Australiją, Jos 
gamtą — pajūrius ir gyvūnija.

Šalia savo tiesioginių uždavinių — 
papildomo žinių rinkimo rašomai knygai 
„Terorizuojama ir naikinama Lietuva 
1938-1991“, važinėdamas po visą 
Lietuvą rodžiau, kur tik galimybės buvo 
— viešai ar privačiai — minėtą filmą- 
kasetę. Pirmas viešas pasirodymas įvyko 
Marijampolėj. Demonstravimo metu per 
mikrofoną teikiau susirinkusiems 
paaiškinimus apie Australijos lietuvių 
draugijos įsikūrimą ir sunkoką pradžią ir 
vėliau susiorganizavimą į bendruomenę, 
jos vedamą kovą prieš komunizmą ir už 
Lietuvos išlaisvinimą. Po to šis filmas 
buvo rodomas Klaipėdoje, Plungėje, 
Kaune, o rugpjūčio 13 ir 15 d. d. — 
Vilniuje, kur švietimo ministerijos 
atstovas Jonas Jasaitis sužavėtas filmu, 
pakvietė jį pademonstruoti mokytojų 
pasitobulinimo kursuose.

Filmu susižavėjo ir australiečiams gerai 
pažįstamas prel. Alfonsas Svarinskas, 
kuris „laikinai konfiskavo“ kasetes, kol 
nepasidarys jų kopijų, skirtų Krašto 
apsaugos ministerijai (prelatas yra 
Lietuvos kariuomenės kapelionas) — 
filmus jis numato rodyti kariams...

J. P. Kedys

Jubiliejinė stovykla
Atkelta iš 5 psl.

Skautininkais ir jų štabais, pamačiau, 
kad naujos kartos vadovai nebijo maišytis 
tarp skautukų ir rankų susipurvinti, jei 
reikia jiems padėti. Ačiū visiems! Manau, 
kad iš dalyvavimo Lietuvos Skautijos 
75-mečio stovykloje bus daug naudos 
Australijos Rajonui.

s. Rasa Statkuvienė
(Seserijos atstovė) 

* Bendrija „Viltis“ turi skyrius 
dvidešimt viename Lietuvos Res
publikos rajone. Tų skyrių dėka jau 
beveik kiekviename rajone yra įsi
steigusios vaikų su negalia ugdymo 
įstaigos.

* Vilniaus mieste įsteigta Tarnybų 
grandis žmonėms su protiniu atsilikimu 
— tėvai turi kur kreiptis nuo vaiko su 
protiniu atsilikimu gimimo iki mirties. 
Vaikai iki trejų metų ir jų tėvai naudojasi 
Ankstyvosios intervencijos pagalba: 
veikia darželiai, grupės, mokyklos, nors 
jų lygis ir požiūris į vaiką dar labai 
nevienodas. Vilniaus miesto Vaikų 
invalidų ugdymo centras daugiausia 
dirba su vaikais, turinčiais sunkius 
sutrikimus, tai vaikai, kurie neap- 
sitamauja, nevaikšto, nekalba, sunkiai 
suvokia pasaulį. Centre dirba gabus 
specialistai, kurie rūpinasi visais vaikais 
su negalia, ieško geriausių metodų piję 
kiekvieno tokio vaiko prieiti. Centras)- 
pavyzdinis, jame visi Lietuvos spe
cialistai gali įsigyti žinių apie užsienyje 
naudojamą metodiką ir priemones. Taip 
pat Vilniuje įsteigtas Darbo centras, kur 
kasdien atvyksta jaunuoliai nuo aš
tuoniolikos metų su protiniu atsilikimu. 
Čia jie turi progos išmokti darbo įgūdžių, 
įsigyti pasitikėjimo savimi, susidraugauti 
su bendraamžiais ir užsidirbti rank
pinigių. Dėl įvairiausių priežasčių kai 
kurie jaunuoliai nebegali gyventi drauge 
su 'tėvais, tad jiems įsteigti „Vilties“ 
namai. Šiandien juose gyvena dešimt 
jaunuolių su protiniu atsilikimu, jie 
kasdien nuvežami į Darbo centrą. Aišku, 
tokių įstaigų reikėtų daugiau, čia tik 
pradžia. s

Australijos lietuvių bendruomenė labai 
rėmė, remia ir rems šį pavyzdinį modelį 
Vilniuje. Tik su Australijos lietuvių 
pagalba įsteigtas Ugdymo centras ir 
Ankstyvoji intervencija. Bendruomenė 
taip pat skyrė šiek tiek finansinės paramos 
tų vaikų poilsiui. Šią vasarą suor
ganizuota „Vilties“ stovykla netoli 
Klaipėdos. Joje nebuvo vien ilsimasi - 
veikė kursai tėvams ir specialistams. 
Stovykloje dalyvavo ir vaikai iš 
psichoneurologinių internatų.

Gyvendama Lietuvoje artimiau susi
pažinau sujos žmonėmis. Daug kas iš jų 
yra abejingi, žiūri tik savo naudos, o ne 
visos tautos. Žmonėms su negalia padėti 
įsteigtos įvairios organizacijos ir įstaigos, 
tačiau jose ir tarp jų trūksta koordinacijos. 
Dažnai kairė nežino, ką daro dešinė. 
Kiekviena organizacija ar įstaiga dirba 
savo labui, retai pagalvoja apie bendrą 
tikslą — žmogų su negalia.

Dažnai pasitaiko, kad Lietuvos žmonės 
nenori priimti pagalbos, sako, kad jie 
patys žino, ką ir kaip reikia daryti, darbą 
atlikti. Dėl to susidaro nesklandumų ir 
nesusipratimų. Žmonės nemoka pasitarti, 
išklausyti kitonuomonės,bendradarbiauti. 
Dažnai trukdo užgauta ambicija. ,O 
labdaros visi laukia. Tačiau vien tik 
labdara Lietuvos neatstatysi, tai tik 
laikina išeitis iš padėties. Reikia kurti 
sistemą, turėti bendrus trumpalaikius ir 
ilgalaikius tikslus. Jų reikia ne vien tik' 
Lietuvai, bet ir išeivijai. Išeivija turėtų 
parengti ilgalaikes programas Lietuvai 
įvairiose srityse. Kad jos būtų parengtos 
ir įgyvendintos reikia investuoti į 
žmones, į patikėtinius. Turėdama 
patikėtinius Lietuvoje, mokėdama jiems 
algą išeivija bus garantuota, kad labdara 
bus tikslingai dalijama ir naudojama. 
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Tuo pačiu tie žmonės savo patirtimi 
padėtų Lietuvos žmonėms išmokti padėti 
sau. Kodėl tik išeivija turi rinkti lėšas? 
Kodėl lėšos negali būti renkamos ir iš 
Lietuvos žmonių? Lėšų rinkimas yra 
visai nauja sąvoka Lietuvoje. Iki šiol 
Lietuvos žmonės buvo pripratę tiktai 
gauti — iš užsienio arba iš Lietuvos 
biudžeto. Jei šis požiūris nesikeis, išeivija 
ir Lietuvos valdžia bus finansiškai 
išsunktos.

Išeivijai reikėtų atsargiai pasirinkti 
savo patikėtinius. Būna, kad į Lietuvą 
atvyksta žmonės, kurie nepajėgia 
įsidarbinti savo krašte, pavyzdžiui, JAV, 
Australijoje ir pan. Lietuvoje jie apsiima 
eiti pareigas, kurioms neturi nei 
išsilavinimo nei patirties. Jie grįžta į 
užsienį, tapę „dėstytojais“, valdžios 
įstaigų „patarėjais“ ir pan. Mes, kurie 
vykstame dirbti į Lietuvą, turime būti 
sąžiningi sau ir Lietuvai. Jeigu tikrai 
norime jai padėti, nesiimkime darbo? 
kurio nemokame. Kitaip Lietuvos 
žmonės mumis nusivilia, nėbepasitiki. 
Taip pat atvykę Lietuvon, atsiminkime, 
kad mūsų tikslas čia — bendradarbiauti, 
tai yra pasidalinti informacija, žiniomis 
ir patirtimi su Lietuvos žmonėmis, o ne 
vien tik juos mokyti. Klystame, 
manydami, kad įsigyję mokslo laipsnį 
užsienyje, esame išmintingesni už 
Lietuvoje išsilavinusį žmogų. Lietuvoje 
yra daug inteligentų, protingų žmonių, 
nemažai ir idealistų. Su tokiais žmonėmis 
ir reikia išvien dirbti, juos remti. Be 
tokių žmonių pagalbos nebūčiau pa
siekusi taip daug Lietuvoje. Taip pat, 
kaip minėjau, man labai padėjo Aust
ralijos lietuviai. Jų moralinė parama ir 
pasitikėjimas mano idėjomis suteikė 
jėgų. Dirbdamas ilgesnį laiką Lietuvoje 
žmogus labai pavargsti nub"'Viįtos 
gyvenimo sąlygų, žmbnių prieštaravimo. 
Kai kada viskas atrodo taip beviltiška ir 
neįmanoma. Juk dirbi ne už pinigus, o iš 
idėjos, dėl užsibrėžto tikslo.

Iki šiol mano darbas Lietuvoje būvo:
a) šviesti ir informuoti Lietuvos 

visuomenę apie žmones su negalia. Ta 
tema teko kalbėti televizijos ir radijo 
laidose. Rašiau į spaudą. Rengiati 
seminarus, konferencijas. Su spe
cialistais iš Australijos ir JAV su
organizavau kursus Lietuvos spe-' 
cialistams, kuriems buvo parodyta kaip 
dirbti su šiais vaikais.

b) informuoti išeiviją apie padėtį
Lietuvoje. 1991 m. keliems mėnesiams 
grįžusi į Australiją įkūriau Australijos 
Lietuvių invalidų vaikų fondą. Tuo metu 
Australijos lietuviai buvo pasiryžę remti 
vaikų namus ir . psichoneurologinius 
internatus. Mano nuomone, tai būtų 
buvusi didžiausia klaida, nes patirtis, 
rodo, kad šios įstaigos veikia dar pagal 
seną sistema — labdara kažkur dingsta, 
vaikams nieko netenka. Beto šias įstaigas 
šiuo metu remia kitos valstybės, 
pavyzdžiui, Vokietija. Išeivijos sunkiai 
surinktos lėšos turi būti naudojamos 
projektams, kuriuos galima kontroliuoti. 
Pavyzdžiui, Australijos lietuvių ben
druomenė remia naujai įsteigtas įstaigas 
Lietuvoje pagal bendrijos „Viltis“ 
nuožiūrą. Iki šiol nebuvo jokių prob
lemų. ♦ .

PRANEŠIMAS
ALFAS pirmininkas Antanas Lau

kaitis praneša, kad jis jau grįžo po ilgų 
kelionių namo. Visus raštus ALFAS 
reikalais prašome siųsti jo adresu: 18 
Miller Ave., Ashfield, NSW, 2131.

c) apmokyti Lietuvos specialistus 
darbui su vaikais, turinčiais negalią. 
Surengiau įvairių seminarų ir kon
ferencijų. Su specialistais iš. Australijos, 
JAV ir Anglijos suorganizavau kursus. 
Dažnai teko ne tik padėti juos pravesti, 
bet ir vertėjauti, ieškoti atvyktiems 
vietos apsistoti, užsiėmimų poilsiui ir 
pan. Šių žmonių žinios ir patirtis tikrai 
reikalingi Lietuvai, o Lietuvos valdžia 
dažnai neįstengia arba nemoka jų 
tinkamai priimti ir šefuoti, ypač 
atvykusių ilgesniam laikui ir nemokančių 
lietuvių kalbos.

d) prisidėti prie įstaigų steigimo. 
Australijos lietuvių bendruomenės dėka 
įsisteigė Vilniaus miesto Ugdymocentras 
ir Ankstyvoji intervencija.

e) padėti užsienio organizacijoms ir 
specialistams įgyvendinti savo projektus 
Lietuvoje. Štai buvo atvykusi medicinos 
seselė iš Kanados, iš anksto nesusitarusi 
dėl darbo ir gerai nežinodama, kaip galėtų 
veiksmingiausiai padėti Lietuvai. 
Suorganizavau jai darbą — namuose 
lankyti šeimas, turinčias vaikų su 
sunkiais sutrikimais. Nors patronažinė 
tarnyba Lietuvoje yra, seselės nelanko 
tų šeimų ir neteikia joms pagalbos. Taip 
pat buvo atvykusi užimtumo terapeute iš 
Australijos. Jos specialybė — pritaikyti 
kėdes vaikams, negalintiems sava
rankiškai sėdėti. Jai suorganizavome 
darbą Ugdymo centre. Ten dabar įkurta 
dirbtuvė, vienintelė Lietuvoje, gaminanti 
kėdes, tualetus, stovėjimo rėmus ir kitą 
specialę įrangą, individualiai pritaikytą 
vaikams, atsižvelgiant į jų poreikius. 
Taip pat padėjau Pensilvanijos valstijai 
įgyvendinti idėją—pritaikyti kompiuterį 
Kaune gyvenančiam vaikui, kuris 
nekalba ir nevaikšto. Vaikas protingas, 
bet bendravimui gali naudotis tik 
liežuviu. Kompiuteris duos jam 
galimybę lankyti įprastą mokyklą.. .

f) padėti suprasti Lietuvos žmonėms, 
ko išeivijai reikia už suteiktą pagalbą: 
kad būtų parašomi padėkos laiškai, 
straipsniai į išeivijos spaudą ir pan. Patarti 
kaip prašyti pagalbos, tai yra ne verkšlenti 
ir ne pabrėžti, ko trūksta Lietuvoje, 
stengtis prieš prašant pagalbos išnaudoti 
visas vietos galimybes.

g) skatinti jaunimo visuomenines 
organizacijas išeivijoje ir Lietuvoje, kad 
jos prisidėtų prie pagalbos žmonėms su 
negalia. Pavyzdžiui, šią vasarą Vilniaus 
miesto Kernavės tunto dėka, į Lietuvos 
skautų sąjungą įstojo pirmas vaikas su 
negalia. Jam trylika metų, jis labai 
sunkiai kalba, nevaikšto, negali naudotis 
rankomis, bet yra protingas. Šiandien 
skautukų nebereikia raginti tą vaiką 
priimti į savo tarpą — tai įvyko savaime 
jaunų vadovų dėka. Taigi, jau įvyko 
pirmoji integracija į Jaunimo vi
suomeninę organizaciją. Kernavės tuntas 
taip pat šefuoja kūdikių namus. Per 
Lietuvos skautų sąjungą prie kūdikių 
namų šefavimo prisideda ir Lietuvių 
skautų sąjungos vienetai išeivijoje. 
Melburno Džiugio tuntas atsiuntė 
Vilniaus Kernavės tuntui daug žaislų 
dovanoms ir užsiėmimams kūdikių 
namuose. Danutė Baltutytė

(Tęsinys sekančiame numeryje?
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MUSŲ MIRUSIEJI
Af A RENIUS SAPONKA
Gautas pranešimas per kun. P. 

Mariuką, kad rugsėjo 1 d. mirė tautietis 
RENIUS SAPONKA, 69 metų, gyvenęs 
Sydnejaus Kogarah priemiestyje. Sirgo 
vėžio liga.

Gimęs 1924 m. vasario 5 d. Rietave, 
Žemaitijoje. Šeimoje augo dešimt vaikų. 
1944-45 tarnavo vokiečių aviacijos 
daliniuose. Į Australiją atvyko 1948 m. 
XIII transportu, Proteos laivu gruodžio 
gale. Trejis metus dirbo geležinkelyje, 
po to 25 metus ACI Glass Works 
Sydnejuje.

Velionio palaikai sudeginti rugsėjo 3 
d. Sydnejaus Rookwodo kapinių kre
matoriume. Gedulingas mišias už velionį 
atlaikė kun. P. Martūzas St. Joachimo 
bažnyčioje Lidcombe.

Velionio liūdi žmona, sūnus Viktoras 
ir dukra Regina Osgood.

Velionis nedalyvavo lietuviškame 
bendruomeniniame gyvenime, tad 
nedaug kam buvo pažįstamas. Į kapines 
palydėjo šeima ir būrelis artimųjų.

Ilsėkis, ramybėje.

A4A. VYTAUTAS PAŠKAUSKAS
AfA VYTAUTAS PAŠKAUSKAS, 

70 metų amžiaus, staiga mirė Adelaidės 
Royal ligoninėje rugpjūčio 22 d.

Velionis buvo gimęs Palankuose, 
Žemaitijoje. Augo septynių vaikų 
šeimoje — buvo jauniausias iš penkių 
brolių ir dviejų seserų.

Į Australiją atvyko 1949 m. Čia vedė 
Anni Pohl, užaugino tris dukras — 
Stefaniją, Ireną ir Iną, gyvenančias su 
šeimomis Adelaidėje. Dirbo dažytoju ir

LAIŠKAI REDAKCIJAI
Gerbiamas Redaktoriau,

š. m. rugsėjo 6 d. „Mūsų pastogėje“ 
buvo atspausdintas A. Ramoškienės 
laiškas, kuriame atsiliepiama į mano 
paskaitą, skaitytą ALB darbuotojų 
konferencijoje. Laiško autorė savaip 
interpretuoja arba iškreipia kai kuriuos 
mano teiginius. Todėl prašau leisti man 
šio laikraščio puslapiuose ir atsakyti.

Savo paskaitoje esu padaręs bendro 
pobūdžio pastabų, kad kartais galima 
suebejoti pagalbos Lietuvai tiekėjų 
motyvais. Tas abejones pailiustravau 
keliais pavyzdžiais, vienu iš kurių buvo 
gausi Lietuvai suteiktos pagalbos 
reklama išeivijos spaudoje. Nesu 
„išvedžiojęs-“, kad tokią savireklamą 
garbės ieškojimo tikslais spaudoje skelbė 
Mėlboumo „Pagalbos Lietuvai fondas“, 
kaip teigia A. Ramoškienė. Kitas mano 
pateiktas pavyzdys konkrečiai lietė šį 
Fondą. Ten išdėsčiau ne savo „prie
laidas“, kaip tvirtina A. Ramoškienė, o 
pristačiau klausimą, iškilusį paskuti
niame Mėlboumo Lietuvių bendruo
menės visuotiniame susirinkime ir 

katiliumi. Didžiavosi esąs lietuviu, 
dalyvavo lietuviškame gyvenime.

Palaidotas rugpjūčio 25 d. Centenial 
Park kapinėse. Laidotuvių apeigas šv. 
Kazimiero bažnyčioje ir kapinėse atliko 
kun. J. Petraitis.

JJV.P.

Mirė buvęs „Naujienų“ 
redaktorius

Čikagoje daugelį metų ėjo dienraštis 
„Naujienos“. Laikraštį iš pradžių 
redagavo dr. Pijus Grigaitis, vėliau 
Augustas, prie jų į redakciją atėjo ir 
Martynas Simonas Gudelis.
;. Martyno Gudelio politinė praeitis 

išęiyijos lietuviams buvo gerai žinoma 
ir gal dėl to jis „Naujienų“ redakcijoje 
laikėsi tyliai. Kaip aktyvus kpt. Gudyno 
atentato dalyvis-nusikaltėlis jis buvo 
pasitraukęs į Ispaniją ir ten dalyvavo 
pilietiniame kare raudonųjų pusėje.

Mirus dr. Pijui Grigaičiui, pažymėtinai 
asmenybei, bet turėjusiai autoritetą 
kairiųjų pažiūrų sluoksniuose, į redak
toriaus kėdę atsisėdo Martynas Gudelis. 
Jo redaguojamos „Naujienos“ tapo 
visuomenės veikėjų, kitų įsitikinimų 
žmonių ir jų darbų kritikos laikraščiu. 
Pikti, dažnai faktais nepagrįsti straipsniai 
tapo „Naujienų“ kasdienine duona. 
Dienraštis prarado orumą, menkėjo jo 
skaitytojų skaičius ir, pagaliau, prieš 
keletą metu „Naujienos“ baigė savo 
amžių. Gudelio mirties pranešime 
sakoma: „Priklausė SLA ir daugeliui 
lietuviškų organizacijų; buvo ilgametis 
„Nąitjienų“ dienraščio redaktorius.“ 
Plačiau a.a. Martyno, gudelio gyvenimo 
nekomentuosiu. Tegul ilsisi ramybėje... 
Tik daugelis lietuvių visuomenės 
veikėjų, jo įskaudintų, niekintų, jį ilgai 
pri,^ų^ajS1j ,t 8b -

• Martynas Gudelis mirė Čikagoje, 
sulaukęs 87 metų amžiaus, 1993m. liepos 
4 d. Paskutiniaisiais gyvenimo metais 
ųebuvo viešumoje matomas ar girdimas.

Be abejo, velionis turėjo ir savo 
gerbėjų, kurie jo atminimą, reikia manyti, 
deramai pagerbs.

Jurgis Janušaitis

sukėlusį nemažai emocijų. Susirinkime 
buvo teigiama, kad už Australijos lietuvių 
dovanas Kauno Raudonojo Kryžiaus 
ligoninės administračija Garbės lentoje 
dėkoja buv. Melbourne apylinkės 
valdybos pirmininkui J. Kuncai bei jo 
šeimai, tarytum tos dovanos būtų nuo jų 
asmeniškai. Tą faktą susirinkime 
patvirtino Kaune pabuvojusi bei Rau
donojo Kryžiaus ligoninę aplankiusi 
viena mūsų bendruomenės narė. Gaila, 
kad nei J. Kunca, nei jį dabar ginanti A. 
Ramoškienė į tą susirinkimą neatvyko ir 
nebandė šio fakto paneigti. Susirinkime 
J. Kuncą bandė ginti tik V. Kružienė, 
kuri teigė, kad ligoninei nuvežtos 
dovanos buvo pirktos už a. a. Pet
ruševičiaus palikimą, o ne iš Mėlboumo 
lietuvių aukų. Tuo tarpu p. Ramoškienė 
dabar rašo,, kad J. Kuncai dėkojama už 
„jo asmeniškas dovanas ligoninei 
aparatais ir medicinos literatūra“. 
Nežinau, ar p. Kunca yra nuvežęs šiai 
ligoninei kokių nors asmeniškų dovanų 
— tuo jis, kiek žinau, spaudoj niekad 
nesigyrė, o A. Ramoškienės dabar

publikuotame Kauno Raudonojo Kry
žiaus ligoninės gydytojų laiške tas taip 
pat neminima. Už privačias J. Kuncos 
dovanas ir ligoninėje kabančioje Garbės 
lentoje nepadėkota. Kaip neseniai iš 
patikimų šaltinių patyriau, joje už atvežtą 
medicininę įrangą dėkojama Australijos 
lietuviams. Manau, kad ligoninės 
vadovybės reikalas, kaip ji tą stendą 
apipavidalino. Jei kam nepatiko ten įdėta 
A; ir J. Kuncų nuotrauka, tai jų reikalas. 
Svarbu tik tai, kad buvo teisingai 
painformuota, už kieno pinigus šios 
dovanos pirktos. Apmaudu, kad buvo 
suklaidinta bendruomenė, tame tarpe ir 
aš.

Savo laiške A. Ramoškienė reiškia 
pageidavimą, kad dabartinė Apylinkės 
valdyba paskelbtų, ką ji padarė su 
Paryžiuje užkliuvusiais Fondo pinigais. 
Jeigu p. Ramoškienė būtų malonėjusi 
atvykti į Mėlboumo lietuvių ben
druomenės visuotiną susirinkimą, 
įvykusį š. m. balandžio 4 d., tai jai nebūtų 
reikėję klausti ar skelbti laikraštyje 
klaidingą informaciją apie Valdybos 
atgautų pinigų sumą. Tame susirinkime 
aš* esu davęs apie 20 min. trukusį 
pranešimą, kuriame smulkiai išdėsčiau 
dalies pinigų atgavimo aplinkybes ir kam 
jie buvo panaudoti, tiksliai nurodydamas 
visas pinigų sumas.

Dėkoju p. Ramoškienei ir už kritišką 
mano paskaitos lygio įvertinimą. 
Prisipažinsiu, kad nedrįsau šios me
džiagos mūsų bendruomenės laikraštyje 
publikuoti, bet redaktoriui prašant, 
negalėjau atsisakyti. Mano paskaitėlė, 
žinoma, negali prilygti A. Ramoškienės 
giliai turiningam rašiniui, kurį Lietuvoje 
atspausdino toks populiarus laikraštis 
kaip „Respublika“ (žiūr. 1993.02.11 
numerį). Ten jis buvo patalpintas šalia 
laiškų tokių išeivijos tūzų kaip buv. 
JAV krašto valdybos pirmininkas dr. 
Antanas Razma, buv. PLB valdybos 
pirmininkas dr. Vytautas Bieliauskas, 
Pensilvanijos universiteto profesorius 
Saulius Sužiedėlis ir garsus Ne
priklausomybės Akto signataro Jono 
Šliūpo sūnus Vytautas Šliūpas. Aš 
tikiuosi, kad ALB krašto valdyba atkreips 

į tai dėmesį ir pakvies p. Albiną 
Ramoškienę paruošti paskaitą sekančioje 
ALB darbuotojų konferencijoje.

Saulius Varnas

AUKOS
„Mūsų Pastogei“
1. V.Stagis , Vic. $15.00
2. Mrs.E.I.Brilingas NSW $25.00
3. L. Šilas .. Vic. $15.00
4. S. B. Radzevičius NSW $20.00
5. V. Salaviejus Vic, $ 5.00 
Dėkojame už aukas.

■y Red.
i PADĖKA

Rugsėjo 19 d. Šydnejuje įvykusios 
,,Mpsų Pastogės“ popietės metu „Mūsų 
Pastogei“ paremti aukojo:

Po $ 20.00 - L. Cox, I. ir E. Jonaičiai, 
M. Migevičienė ir Z. Storpirštis;

$ 15.00 - L. Bernotienė;
Po $ 10.00 - P. Andriukaitis, V. Aras, 

V. Augustinavičius, E. Badauskienė, I. 
Bieliūnas, P. Burokas, J. Grybas, R. 
Kalėda, O. Lėverienė, E. Mensonas, A. 
Parojus, K. Protas, P. ir J. Pullinen, P. 
Sakalauskas, A. Traška;

Po $ 5.00 - D. Gailiūnienė, J. 
Kataržienė, J. Maksvytis, L. Pukys, V. 
Šniukšta;

$ 2.00 - XX
Visiems aukotojams tariame nuoširdų 

ačiū LB Spaudos Sąjunga

„MŪSŲ PASTOGĖS“ 
1993 M. LOTERIJOS 

LAIMĖTOJAI
AUKSAS: p. E. Sauerhagen (Bil. Nr. 
2817), Coffs Harbour Holiday Village, 
NSW.
SIDABRAS: p. T. Žukauskas (Bil.Nr.
3374), Carrara, Qld. --
LIETUVIŠKAS IŠDIRBINYS' p M.
Kavaliauskienė (BiLNr.2085), Condell 
Park, NSW.
Sveikiname!

Spaudos Sąjunga
„Mūsų Pastogė“ Nr. 39 1993.09.27 psl.7
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11
muito nereikia

Redakcija gavo du oficialius laiškus apie • a) tiek humanitarinės pagalbos (lab- 
labdards'ir asmeniškų siuntinių muitavimą 
Lietuvoje. Kadangi daugeliui mūsų skaitytojų šis 
klausimas aktualus, skelbiame abu laiškus.

ALB Krašto valdybos komiteto 
„Parama Lietuvai“ pirmininkui

Gerbiamas pone Jurai Kovalski,

iš Lietuvos Respublikos užsienio 
reikalų ministerijos gavome jūsų 
1993.08.30 faksu atsiųsta laišką dėl 
labdaros siuntų, kuriame reiškiamas 
nusivylimas nauja muitų tvarka. Norime 
kuo greičiausiai išsklaidyti Jūsų nuo
gąstavimus.

1. Pagal 1993.07.30 Lietuvos Res
publikoje įsigaliojusią „Humanitarinės 
(labdaros) ir specialiosios pagalbos 
siuntų įvežimo į Lietuvos Respubliką ir 
išvežimo iš jos tvarką“, įvežamos į 
Lietuvos Respubliką humanitarinės 
pagalbos (labdaros) siuntos neap
mokestinamos muitų mokesčiu bei 
muitinėmis rinkliavomis. Reikia tik, kad 
prie kiekvienos siuntos būtų pridėtas 
laisva forma surašytas dokumentas- 
lydraštis, kuriame būtų nurodytas 
siuntėjas ir gavėjas, išvardinti siuntoje 
esantys daiktai, jų skaičius arba kiekis ir 
vertė (tokia, kokia ji maždaug yra Jūsų 
nuomone Australijos valiuta), o jo 
pabaigoje patvirtinta, kad siuntoje 
esantys daiktai yra humanitarinė pagalba 
(labdara). Tokį patvirtinimą gali padaryti 
Jūs kaip komiteto „Parama Lietuvai“ 
pirmininko parašu ir antspaudu siuntų 
dokumentuose-lydraščiuose.

Humanitarinės pagalbos (labdaros) 
gavėjas Lietuvoje muitinėje užpildys 
nustatytos formos deklaraciją, prie kurios 
pridės Jūsų patvirtintą dokumentą 
lydraštį ir be eilės pasiims siuntą.

2. Privačių asmenų siuntos privatiems 
asmenims laikomos ne humanitarine 
pagalba (labdara), o dovanomis, kurios, 
įvežant į Lietuvos Respubliką, trak
tuojamos kaip pašto siuntos. Pagal 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
1993.08.31 nutarimą Nr 662 įvežamos i 
Lietuvos Respubliką iki 30 kg svorio 
pašto siuntos neapmokestinamos muito 
mokesčiu bei muitinėmis rinkliavomis 
(didesnio kaip 30 kg svorio pašto siuntos 
laikomos komercinėmis ir jau ap
mokestinamos muito mokesčiu). Taigi, 
Jūsų priimtos į Komiteto konteinerius 
privačių asmenų siuntos privatiems 
asmenims Lietuvoje bus traktuojamos 
kaip pašto siuntos ir jei kiekvienos jų 
svoris nebus didesnis kaip 30 kg, už jas 
nebus imamas muitas. Prie tokių siuntų 
turi būti pridėtas siuntoje esančių daiktų 
sąrašas su siuntėjo parašu, nurodytas 
siunčiančiojo asmens ir gaunančiojo 
asmens adresas.

3. Kartu turime pranešti šias išimtis:

daros), tiek dovanų siuntose negali būti 
gabenama:

- spiritas
- alkoholiniai gėrimai
- tabakas ir jo gaminiai
- prabangos prekės "
- prekės, kurios Lietuvos Respublikos 

įstatymais draudžiamos įvežti į Lietuvos 
Respubliką (čia pirmiausia, žinoma, 
turima galvoje ginklai, sprogstamosios, 
medžiagos, narkotikai ir kt.);

b) humanitarinės pagalbos (labdaros) 
gavėjais negali būti politinės partijos ir 
pelno siekiančios organizacijos.

Su pagarba
visada (neįskaitoma) klausimus Jūsų 

kilniame darbe
V. Geržonas

Departamento direktorius

„Paramos Lietuvai“ komiteto 
pirmininko pareiškimas

$ 
Gavimas reikalingų žinių, reikalingu 

laiku iš Lietuvos yra labai sudėtingas 
dalykas. Aukščiau atspausdintos in
formacijos ieškoma gana seniai. Deja, 
jos gavimas dabar, vos tik dvi savaites 
prieš išplaukimą konteinerių Nr 5 ir 6, 
spalio 7 d., daugeliui žmonių jau per 
vėlu pakeisti planus ar net perpakuoti 
dėžes.

Sekančių poros dienų eigoje aš rašysiu 
į Lietuvos Respublikos Muitinės 
Departamentą ir mėginsiu jiems išaiškinti 
padėtį ir prašysiu, kad jie tą mūsų dabar 
siunčiamą siuntą traktuotų išimtinai. Ar 
jie tai sutiks padaryti, yra,
žinoma, jų rankose, bet aš darysiu viską, 
kas galima, kad siuntėjų giminės ir 
draugai Lietuvoje nebūtų apsunkinti.
1993.08.20 Juras Kovalskis

Pirmininkas

SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16 - 18 EAST TERRACE, BANKSTOWN, tel. 708 1414

Klubo bare gaunamas naujas alus — TOOHEYS 
NEW ir TOOHEYS OLD. Labai skanus, kviečiame 

paragauti!

Klubo barui reikalingas stiklų plovėjas -ja. 
Kreiptis į klubo vedėją, tek 708 1414.

Metinis klubo narių susirinkimas įvyks 
sekmadienį, spalio 3 d., 2.30 po pietų.

PRAKTIŠKIAUSIAS PINIGŲ 
PERVEDIMAS Į LIETUVĄ

Persiunčiant pinigines dovanas, palikimus, pensijas ir 
atliekant kitus finansinius reikalus su Lietuva, siūlome 
pasinaudoti mūsų patarnavimais, ilgamečiu patyrimu ir 
praktika.

Gavus užsakymą išmokame Jūsų nurodytam asmeniui 
arba organizacijai Lietuvoje skirtą sumą amerikietiškais 
doleriais arba anglų svarais.

PERVEDIMO MOKESTIS -3% plius pristatymo ir iškei
timo išlaidos $ 30. ~ f

Už didesnius pervedimus .kaip $ 10,000 pervedimo 
nuošimtis yra mažesnis.

-Z. Juras, Baltic Stores & Co.,
11 LONDON LANE, BROMLEY, KENT, BRI 4 HB, England

TeL 081 460 2592 Fax 081 318 7643. .

EASTERN EUROPE TRAVEL BUREAU
KELIONIŲ Į LIETUVĄ SPECIALISTAI

* Viešbučiai - Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje.
* Vietiniai traukiniai * Pagalba rūpinantis dėl vizų gavimo.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Melbourno Lietuvių Klubas 

organizuoja humanitarinės pagalbos 
siuntinių persiuntimą į Lietuvą. Norintieji 
pasiųsti siuntinius, prašome dėžes 
atsiimti iš Lietuvių Namų sekmadieniais, 
pradedant šio mėn. 19 d. ir 26 d. ir 
spalių mėn. 3 d. Laikas — nuo 10 vai. 
ryto iki 3 vai. p. pietų.

Persiuntimo kaina, įskaitant pristatymą 
į namus, $ 40.00. Pilna kaina įmokama 
paimant dėžes.

Paruoštus siuntinius pristatyti į 
Lietuvių Namus spalių mėn. 9-10 
dienomis (šeštadienį ir sekmadienį), nuo 
10 vai. ryto iki 4 vai. p. p.

Siuntinio svoris -- nedaugiau 40 kg.
Už siuntinių saugumą Melb. Liet. 

Klubas neatsako.
Melb. Liet. Klubo Valdyba

* IŠ VILNIAUS Į AUSTRALIJĄ*
SPECIALIOS NESEZONINĖS KAINOS

Pakvieskite savo giminaičius apsilankyti. Kainos nuo 1780 
dolerių ten ir atgal, 980 dolerių - j vieną pusę. Pasirūpiname 
sveikatos draudimo nuolaidomis.

,,.,* VILNIAUS SKRYDŽIAI *
Specialios nesezoninės kainos į Vilnių ir atgal - 1550 dolerių, 

850 dolerių -į vieną pusę. Niekad nebuvo pigiau! Taip pat galioja 
nesezoninės kainos Lufthansa ir SAS oro linijų lėktuvais.

sydnėjuje skambinkite Elenai Zolotorenko arba Linai tel. 262 
1144 (ir šeštadieniais nuo 9 iki 12 val.J. Mūsų adresas: Sydney, 75 
King St., (City).

MELBURNE skambinkite Vicki arba Lubai tel. 600 0299 (ir 
šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai.). Mūsų adresas: Melbourne,, 343 
Little Collins St.

BRISBAnėje skambinkite Robiui tel. 229 9716. Mūsų adresas: 
Brisbane, 131 Elizabeth St., City.
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LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

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