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LIETUVA - ŽINIOS IR KOMENTARAI
POLITIKA

IR EKONOMIKA
* Lietuvos Vyriausybė nutarė 

paminėti Vilniaus ir Vilniaus krašto 
grįžimo Lietuvai 55 - ąsias metines. Plati 
ir prasminga programa pavesta Kultūros 
ir Švietimo ministerijoms. Nutarime, 
deja, praleistasvienas žodis. Manau, kad 
turėtų būti „dalies Vilniaus krašto 
grįžimo metinės“.

* Užsienio reikalų ministras P. Gylys 
lankėsi Utenos rajone, paminėjo, kad 
Rusija nesilaiko pasirašytos prekybos 
sutarties. Anot ministro, apie 80 procentų 
energetinių resursų, medžiagų ir žaliavų 
Lietuva priversta importuoti iš Rusijos 
ir tai yra priklausomybė, nuo kurios taip 
greitai nepabėgsi. ... Ministras pirmi
ninkas A. Šleževičius pristatė Seimui 
savo vyriausybės naują programą, 
kurioje numatyta padidinti mokesčius. 
Pristatyme nepasakyta kodėl tai bus 
daroma ir kokie bus mokesčiai. ...Seimas 
svarsto įstatymą, kuriuo bus galima siųsti 
Lietu vos karius taikos misijoms į užsienį. 
Kyla abejonės ar Lietuvai užteks karių 
vidaus reikalams, nes iš 6000 šauk.ų 
naujokų užsiregistravo 2000.

* GegužėsmėnesįinfliacijaLietuvoje 
siekė 6.2 procento, o perpenkis mėnesius 
infliacija buvo 20.3 procento. Labiausiai 
pabrango šviežios daržovės ir vaisiai, 
alkoholiniai gėrimai, duona, cukrus, 
draska, benzinas, statybinės medžiagos. 
Apie uždarbius praneša Statistikos 
departamentas, tačiau paskutinieji yra 
tikbalandžio mėnesio duomenys. Realus 
darbo užmokestis, lyginant su kovo 
mėnesiu, sumažėjo 7 procentais. Vidu
tiniu mėnesio uždarbiu dabar galima 
laikyti 330 litų. Vidutinė pensija - 114 
litų. Medikai reikalauja, kad gydytojams 
ir medicinos seserims būtų pakelti 
atlyginimai, o metereologijos darbuotojai 
prognozuojantys orą ir už tai gaunantys 
apie 110 litų į mėnesį, nutarė streikuoti. 
Orą jie ir toliau prognozuos, tiktai 
nepranešinės. Iki šiol dar nėra pasi
tvirtinęs gandas, kad vasaros pradžioje 
siautėjęs blogas oras yra prognozuotojų 
sabotažo pasekmė... Viskas tačiau yra 
įmanoma dirbant pagal planą. Jonavos 
.Azotas“, tapęs privačia įmone, vado
vaujamas buvusiojo pirmojo LDDP 
ministro pirmininko B. Lubio, sudarė 5 
metų planą, turbūt pagal saldžius 
tarybinius prisiminimus. Numatyta, kad 
1999 metais, Azote“ dirbs 3022 žmonių. 
Nei vienu daugiau, nei mažiau. Už 12 
000 litų privatizuotame Taujėnų dvare 
penkmečio planas dar nepaskelbtas.

* Ekonomika visada atsispindi 
reklamose. Nežiūrint į įvairius sunku
mus, ekonomika po truputį gerėja, 
sprendžiant iš parduotuvės „Šilmena“ 
skelbimo siūlančio egzotiškas prekes. 
Už 19 litų reklamuojamas kremas 
„Gražios kojos“ nuo venų išsiplėtimo, 
39 litus kainuoja dubenėliai krūtims ir 

tiktai už 19 litų kiekvienas meškeriotojas 
norės įsigyti sensacingą išradimą iš JAV 
- spalvinga neonine šviesa šviečiantį 
jauką. Nesiųskit pinigų. Užmokėsite gavę ’ 
prekes. Plius pašto išlaidos.

KULTŪRA
* Birželio 20 d., eidamas septynias

dešimt septintuosius metus, Krinčine, 
Pasvalio rajone, mirė poetas Eugenijus 
Matuzevičius. Merkinėje atidengtas 
paminklas V. Krėvei - Mickevičiui, 
rašiusiam: Ten, kur sravus Merkys... yra 
tvirta pilis, garsi Merkinė, visų pilių 
tvirčiausia“. Kauno Vytauto Didžiojo 
universitetas poetui B. Brazdžioniui 
suteiktas garbės daktaro vardas.

* Liepos 16 d. Plungėje bus atidaryta 
pasaulio žemaičių dailės paroda. Apie 
30 kūrinių atgabenta iš Australijos - 
Vaclovo Rato, Adomo Vingio, Evos 
Kubbos, Vidos Kabailienės, Rimo 
Kabailos, Irenos Jokubauskienės, Dalios 
Antanaitienės, Lauros Baltutytės, Fausto 
Sadausko. Aštuoniolika iš tų kūrinių 
padovanota Žemaičių dailės muziejui, 
kuris yra įsikūręs M. Oginskio rūmuose 
Plungėje. Parodoje norima parodyti, ką 
turi sukūrę „krauji er pindzeli brole er 
seseris švieti“ (kraujo ir teptuko broliai 
ir seserys pasaulyje).

* Kelionių agentūra „Svaras“ Vilniuje 
reklamuoja atostogas Italijoje. Reklama 
iliustruota Leonardo da Vinci paveikslu 
„Ponia su šermuonėliu“ (Lady with an 
Ermine), kuris yra Krokuvoje, Čarto
riskio muziejuje.

NUSIKALTIMAI
* Nenuslūgstanti nusikaltimų banga 

kelia nerimą. Kai kurie nusikaltimai, 
pagalvojus, gal turėtų būti aprašyti 
jumoro skyriuje. Štai Vilniuje vienos 
bendrovės direktorius gavo iš kliento 
300 tūkstančių JAV dolerių ir lagaminėlį 
su šiais pinigais palikęs savo BMW 
automobilyje nuėjo j šalia esančią kavinę 
atsigerti kavos. Automobilis buvo 
pavogtas už poros minučių. Gatvėn 
išbėgęs direktorius dar bandė vytis 
nuvažiuojančią mašiną ir net apmėtė 
akmenimis... Atrodo, lyg kažkas ieško 
kvailių arba atrado kvailį.

* Liūdna, tačiau, skaitant apie 
vagystes iš Ančiškių parapijos bažnyčios 
ir Svėdasų parapijai priklausančios 
koplyčios. Palomenėje ir Vilniuje 
pavogtos valstybinės vėliavos. Vandalai 
irgi nesnaudžia rusiškai prirašinėję ant 
Trijų Kryžių, o Kalvarijoje iškasinėję 
bendrą žydų kapą.

' * Rainių žudynių dalyvis Petras 
Raslanas slapstosi Rusijoje. Rusijos 
prokuratūra atsisako Raslaną išduoti 
Lietuvai, nurodydami, kad Raslanas yra 
Rusijos pilietis. Byla, matyt, Lietuvoje 
artimiausiu metu bus pradėta nagrinėti 
už akių.

ARTĖJA VAKARAS Vytauto Maželio nuotrauka

JUMORAS
„Lietuvos ryte“ išspausdintą Prezi

dento A. Brazausko straipsnį komentuoja 
tas pats laikraštis, darydamas sekančią 
išvadą: „Prezidentas būtų daugiau 
laimėjęs, jeigu šitą savo ir patarėjų 
parašytą straipsnį būtų palikęs preziden-' 
tūros archyvuose...

„Vyriausybė sugebėjo gana daug 
padaryti", „mūsų didžiausias rūpestis - 
kaimo žmogaus gyvenimas“, „ryžtuosi 
kreiptis {inteligentiją“, „rūpesčių turime 
daug“, „ne su visokiakritikagaliu sutikti“ 
- šios ir kitos frazės atstumia savo 
aptakumu ir nomenklatūrine tuštuma, 
už kurios ryškėja nemalonus visai šaliai 
suvokimas, kad pirmasis valstybės 
asmuo iš esmės susitaikęs su esama 
katastrofiška ekonomine ir socialine 
padėtimi bei klestinčia šalyje korupcija“.

Prezidentas taip pat pristatė Seimui 
įstatvmo projektą dėl savivaldybių

LIETUVOS MAFIOZIAI SKVERBIASI 
Į VAKARUS

„Griuvus sienoms“ Europoje, Lietuva 
tapo tranzito šalimi - ne tik ekonominiu, 
bet ir kriminaliniu tiltu tarp Rytų ir 
Vakarų. Lietuvosnusikaltėliai ieško ryšių 
ir su vienos, ir su kitos pusės krimina

tarnautojų. Projekte prezidentas siūlo į 
valstybės tarnybą nepriimti asmenų teistų 
už tyčinius nusikaltimus ir kyšinin
kavimą. Prezidento, „patyrusio kapito
no“, gerbėjai tikiuosi nesupyks man 
nusistebint, kad prezidentui tik dabar 
šovė į galvą, kad kyšininkų nereikėtų 
priimti valdiškon tarnybon.

Birštone įvykusiame meškeriojimo 
čempionate dalyvavo 35 sportininkai, 
kurie per dvi dienas sužvejojo 965 
žuveles, kurių bendras svoris pasiekė 36 
kg 890 g. Sužvejoto laimikio vidutinis 
svoris 28 gramai. Visiems dalyviams 
buvo įteikti firmos „Albatrosas“ suve
nyrai. Sklinda gandai, kad sekančiam 
čempionatui suvenyrus ruošia firma 
„Nykštukas“.

Gabrielius Žemkalnis,
1994.7.2

Šaltiniai: „Lietuvos ry
tas“,„Lietuvos aidas“, „Tiesa“, 
BNS

liniais elementais. Žinoma, užmegzti 
tokius ryšius stengiasi ne smulkūs 
banditėliai, o stambieji nusikaltėlių 
pasaulio rykliai. Jie turi turto, dalykinių 

Nukelta į 2 psl.
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LIETUVOS MAFIOZIAI SKVERBIASI i 
Į VAKARUS i

veikiančių grupuočių lyderių emigravo | 
į užsienio valstybes, tačiau ryšių nenu- | 
traukė, užmezgė kontaktus su užsienyje j 
veikiančiomis organizacijomis. Dalis šių 
asmenų gerai žinomi ir Interpolui,, ir 
daugelio šalių policijai. Interpolas, 
turintis biurą ir Lietuvoje, nustatė 
Lietuvos nu sikalstamų grupuočių ryšius 
JAV, Belgijoje, Olandijoje, Danijoje, 
Honkonge, Vokietijoje, Liuksemburge,

Atkelta iš 1 psl.

arba korumpuotų ryšių aukščiausiose 
valdymo sferose, teisėsaugos institu- 

‘cijose. Dažnai vadovauja nusikaltėliškų 
grupių Lietuvoje veiklai. Tokių asmenų 
yra Vilniuje, Kaune, pastebėta, kad 
atsirado Klaipėdoje ir Mažeikiuose. Tokie 
žmonės gali daryti ir daro įtaką šalies 
ekonomikai ir politikai. Įvairios teroro 
akcijos, kurių Lietuvoje pastaruoju metu 
vis daugėja, dažniausiai taip pat jų rankų 
darbas. Gal ne tiek rankų. Tokio lygio 
nusikaltėliai duoda įsakymus, o vykdo 
juos kiti.

Ryšiai su Vakarų nusikalstamomis 
analogiškomis grupuotėmis Lietuvoje 
labai naudingi ekonomiškai. Vakaruose 
joms atsiveria visai naujos nusikaltimų 
sritys: prekyba narkotikais bei ginklais, 
naftos produktų kontrabanda. Lietuvos 
teisėsaugos pareigūnai dar neturi 
pakankamai patirties kovoti su mafiji- 
nėmis struktūromis, be to, Lietuvos siena 
nėra pakankamai efektyviai saugoma - 
trūksta ir priemonių, ir lėšų. Teisėsaugos 
pareigūnų ryšiai su atitinkamomis 
užsienio struktūromis taip pat dar tik 
mezgasi. Nusikaltėliai gana plačiai 
naudojasi mokslo bei technikos pasie
kimais. Pavyzdžiui, modernūs spalvoti 
kopijavimo aparatai leidžia gaminti 
netikrus pinigus, kurių iš pirmo žvilgsnio 
neatskirsi nuo tikrų.

Be to, interesas yra abipusis - pastebima 
ir tai, kad Rytuose ir Vakaruose 
veikiančios nusikaltėlių gaujos taip pat 
stengiasi kuo glaudžiau bendradarbiauti 
su grupuotėmis ir jų lyderiais Lietuvoje. 
Daugiausia tai lemia palanki Lietuvos 
geografinė padėtis.

1990 - 1991 metais dalis Lietuvoje

KAS DEDASI
Liepos 3 d., Tėvynės sąjungos 

Sidnėjaus skyriaus iniciatyva, Sidnėjaus 
lietuvių namuose buvo padaryti du 
pranešimai apie dabartinę Lietuvos 
padėtį.

Dalia Doniblienė, kuri keliolika metų 
dirbo Kauno miestų planavimo institute, 
apibūdino „kaip per porą metų Lietuvoje 
tampi turtuoliu arba skurdžiumi“. 
Pabrėžusi, kad dabar turtinis skirtumas 
vis didėja, ji teigė, kad šis procesas yra 
sovietmečiu egzistavusios nelygybės 
tęsinys, sustiprėjęs ekonomine prasme 
Gorbačiovo, laikais, kai sovietinei 
ekonomikai buvo bandoma įkvėpti 
naujos gyvybės, steigiant kooperatyvus. 
Tačiau ta mintis netrukus išsigimė, kai 
fabrikų ir bazių viršininkija, taip pat 
įsisteigę kooperatyvus, sau perleisdavo

"Mūsų Pastogė" Nr.27 1994.7.11 p:

I Bandydamaspritrauktidaugiauužsie- 
| nio investicijų, Rusijos ministras 
| pirmininkas Viktoras Černomyrdinas

? | pažadėjo pravesti įstatymą, kuriuo 
| užsienio firmos būtų atleistos nuo pajamų 
| mokesčių per pirmus penkerius metus.

’ i Nuo 3 iki 7 metų jos bus apdraustos 
IJIUllAUUĮįC, » UAICUIUIV, GlUMUllUUl kd, 1 ... , , . ...
qp . . o •• • t t •• • iz j • I nuo ivainų nepalankių ateities įstatymų.Taivanyje, Rusijoje, Latvijoje, Kanadoje, I \ .. , ? . v . .
t i • n x- • i *- • u I Konferencijon sukviestiems užsienioIzraelyje. Ryšiai platus, greitai bus L. J y.1 nfctnrzamc hntrn riAOicLiic eir»
aprėpta pusė pasaulio. Pagrindinės 
užsienio nusikalstamų grupuočių veiklos 

‘kryptys, paplitusios, beje, ir Lietuvoje, - 
narkotikų kontrabanda, netikrų pinigų 
gaminimas ir platinimas, naftos 
produktų, ginklų kontrabanda, reketas, 
prostitucija.

Organizuotas nusikalstamumas; apie 
kurį anksčiau skaitydavome tik 
detektyviniuose romanuose, - Lietuvoje 
jau egzistuoja ir veikia pagal rinkos, 
pasiūlos ir paklausos dėsnius; yra 
pasiskirstęs įtakos zonomis, tapo save 
reguliuojančiu reiškiniu. Beveik visas 
veiklos sritis, galinčias duoti bent kiek 
didesnį pelną, pasidalijo mafijinės 
grupuotės. Jų vadovai, nusikalstamu 
būdu sukaupę kapitalą, dabar stengiasi jį 
investuoti į legalų biznį.

Tad kaip dabar išnarplioti tą painų 
kamuolį, pradėjusį vyniotis jau prieš 
kelerius metuą. Kaip atskirti dorą žmogų 
nuo nusikaltėlio, korumpuotą valdininką 
nuo sąžiningai dirbančio. Kažin ar ir 
mūsų teisėsaugos struktūroms pavyks 
tai padaryti.

„Lietuvos aidas“ , Nr. 14 
Pagal VRM parengtą medžiagą

LIETUVOJE ?
trūkstamas prekes bei žaliavas pigia 
valstybine kaina ir perparduodavo keletą 
kartų brangiau. Tokią veiklą palengvino 
valdininkijoje auganti korupcija, o kartu 
reikėjo ir smulkesnių žuvelių - perpar-, 
duotojų - iš kurių išsivystė brutali mafija. 
Prelegentė paaiškino, kokiais būdais 
susikūrė bankai bei praturtėjo banki
ninkai, ir kaip paprastą žmogų paveikė 
kai kurių bankelių bankrotai per paskutinį 
pusmetį. Prelegentė papasakojo, koks 
buvo Gedimino Vagnoriaus įvestų 
investicinių čekių tikslas (būtent, 
valstybinį turtą padalinti tarp maždaug1 
visų Lietuvos žmonių), ir kaip per 
vėliausius Seimo nutarimus nuvertėjo 

įsigytos akcijos ir sumažėjo eilinių 
‘piliečių teisės į dar neprivatizuotą 
valstybinį turtą. Prelegentės manymu, 
dabar Lietuva esanti giliai suskilus: iš

1.2 ___________ ________________

TRUMPAI
IŠ VISUR

I firmų atstovams buvo neaiškus šio
I įstatymo reikalingumas. Dar nepraėjo
I nė metai nuo to, kai prezidentas Borisas 

Jelcinas lygiai tą patį paskelbė savo-
, pasirašytame dekrete.

I' * !
I Birželio 29 d. Japonijos parlamentas
I ministru pirmininku išrinko mažai
■ žinomą kairiųjų socialistų lyderįTomiči

Murajama. Jo vadovaujamoje trijų partijų 
koalicijoje pirmauja konservatyvūs 
liberalai demokratai.

*

Nežiūrint Kinijos protestų ir spaudimo,
Hong Kongo gubernatorius Chris Patten triukšmingas demonstracijas, nukip- 
pravedė rinkimų reformų įstatymą 
kolonijos parlamente. Po įstatymo 
pravedimo iki šiol visas derybas

' sabotavusi Kinija staiga pasidarė 
I sukalbamesnė. Hong Kongas grįžta 

■I Kinijai 1997 metų liepos 1 dieną.

I *
| VladimirasŽirinovskisRusijosdūmoje 
| apkaltintas smurto veiksmais Žemąjame 
| Naugarde. Nepatenkintas tenykščiu oft- 
| cialiu priėmimu, jis įsiveržė į srities 
| gubematūros pastatą ir, grasindamas 
| sušaudymu gubernatoriaus padėjėjui, 
I išlaikė jį užėmęs apie dvi valandas. Po 
I vizito gubematūroje pasigesta keleto si- 
I dabrinių suvenyrų bei pinigų sumos.
I Žirinovskiui grįžtant į Maskvą, kažkas 
I užpuolė kelyje jo palydos automobilius. 
Sužeisti du jo asmens sargybiniai, 
sužalotos 4 mašinos, vienas teroristas 
užmuštas.

vienos pusės turtuoliai, kūne demon
struoja savo turtą, važinėjasi brangiomis 

mašinomis, statosi pilaites ir skraido po 
pasaulį - ir iš kitos, paprasti žmonės, 
kurie vos suduria galą su galu ir veltui 
žiūri į naujai atsidarančių prabangių 
parduotuvių vitrinas. Reikšminga irtai, 
pasak jos, kad į skurdo šauksmą 
neatsiliepia nei Vyriausybė, nei Prezi
dentas.

Antrasis prelegentas, dr. Vytautas 
Doniela, paaiškino ekonominio referen
dumo pobūdį, kurį rengia Tėvynės 
sąjunga su plačia dešiniųjų jėgų pagalba. 
Pasak dešiniųjų, dabar vyksta beveik 
nestabdomas valstybinio turto dalini
masis pusvelčiui tarp nomenklatūros, 
kurį palengvina šiuometinės Vyriau
sybės ir Seimo potvarkiai. Vienas iš 
referendumo tikslų yra atkurti santaupas, 
kurias Lietuvos žmonės turėjo prieš 
keletą metų ir kurios nuvertėjo perrublio 
infliaciją - tuo labai nuskurdinant 
Lietuvos gyventojų daugumą. Juk įvedus 
litą, pvz., iš kadaise buvusių dar 
reikšmingų 5000 rublių liko tik 50 litų. 
Gedimino Vagnoriaus skaičiavimu, 
Lietuvoje dar esama pakankamai 
neprivatizuoto valstybinio turto, todėl 
tuometines santaupas šiuo metu galima 
atstatyti santykiu 1 rublis = 1 litui. Šitam 
planui itin karštai priešinasi LDDP, 
Vagnoriaus siūlymą iškreipdama.

*

Hanoi vyriausybei per daug apribojus 
delegacijos judėjimo laisvę ir nedavus 
vizų žurnalistams, Australija atšaukė nu
matytą savo parlamentarų vizitą į Viet
namą.

*

Teismas Albanijos sostinėje Tiranoje 
priteisė paskutiniam komunistinės Al
banijos prezidentui Ramiz Alia 9 metus 
kalėjimo už piktnaudžiavimą savo ga
liomis ir kitus nusikaltimus.

*

Kambodijoje sustabdytas generolo Sin 
Song bandymas užgrobti valdžią jėga. 
Prie sąmokslo prisidėjęs vienas iš kara
liaus sūnų, princasNarodomČakrapong 
suimtas ir ištremtas į užsienį. Pats Kam- 
bodijos karalius Narodom Sihanouk šiuo 
metu gydosi Kinijoje. |

*

Po ilgametės tremties į Palesiną 
sugrįžo PLO lyderis laser Arafat. Jis 
numato pastoviai įsikurti autonomiėje 
Gazos teritorijoje. J. Arafatas buvon- 
tuziastiškai sutiktas tūkstantinių artų 
minių, bet netolimoje Jeruzalėje riši
mųjų pakraipų žydai suruošė ilg; ir

tas prieš Izraelio vyriausybę dėl jos :si- 
tarimo su Palestinos Laisvinimo Onn- 
izacija.

*

•Kolumbijos futbolo komandos naui 
Endres Escobar netyčia į savus vius 
įspirtas įvartis per pasaulines futblo 
rungtynes kainavo jo gyvybę. Jis bvo 
tuzinu šūvių nušautas prie restoran
Medellin miesto gatvėje. Įtariama, ad 

jis tapo narkotikų prekybos gangstrių 
auka, kadangi jie lažinosi iš didelių pingų 
sumų už Kolumbijos futbolo komanos 
pergalę pasaulio pirmenybėse.

*

Tutsi genties sukilėliai visiškai apspo 
vyriausybės karines pajėgas, ginanias 
Ruandos sostinę Kigali. Jungtinės "au
tos nori sudaryti komisiją, kuri iŠrtų 
masinių žudynių Ruandoje aplinkyts ir 
nustatytų kaltininkus.

Vagnoriaus mintis nėra ta, kad reikiami 
litai būtų skiriami iš biudžeto (nes tai 
sukeltų milžinišką infliaciją ir nepap
rastai apsunkintų mokesčių mokėtojus), 
bet kad reikiama suma būtų sudaryta iš 
palengvo, gal per 10 metų, parduodant 
valstybinį turtą. Pasak Vagnoriaus, 
įvyktų tik savininkų pasikeitimas: ką 
buvo pasisavinusi ar žmonių darbu 
sukūrusi komunistinė valstybė, dabar
taptų pačių žmonių nuosavybe. Visgi 
dešinieji ekonomistai pabrėžia, kad 
referendumo tikslus reikėtų įvykdyti 
greitai, nes valstybinis turtas tirpsta tarp 
„kairiųjų saviškių“. Beje, dešinieji 
nenumato, kad neteisėtai privatizuotas 
turtas turėtų būti sugrąžintas (nes tai 
reikštų naują nacionalizaciją), bet 
reikalauja, kad už taip įsigytą turtą būtų 
atsilyginta daugmaž realistiškai.

Prelegentas taip pat paaiškino, kokiu 
būdu dabar yra nuvertinamos prieš porą 
metų įsigytos akcijos ir kaip konkrečiai 
vyksta pasipriešinimas šio refemdumo 
rengimui.

Popietę pravedė Vincas Augusti- 
navičius ir Vytautas Patašius, o prele
gentai plačiai atsakinėjo į klausimus. , 
Daliai Donielienei, kaip pirmą kartą 
aktyviai įsijungusiai į Sidnėjaus liėetu- 
višką veiklą, buvo įteikta graži orchiddėjų 
puokštė.

„M.P.“finf.
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PAGERBTA LIETUVOS DRAUGĖ

Laiškai ir faksai iš Lietuvos

Keliskartus įmetus Australijos valdžia 
pagerbia įvairius asmenis, jiems suteik
dama ordinus ir medalius. Tuo būdu 
įvertinami-šių žmonių pasižymėjimai 
visokiose gyvenimo srityse.

Mes džiaugiamės, kai kartais į šių 
iškilių piliečių gretas patenka ir mūsų 
tautiečiai, pasidarbavę lietuvių bend
ruomenei arba savo darbovietėje.. Bet 
dar džiugiau, kai tokį įvertinimą gauna 
nelietuviai, nuoširdžiai dirbę Lietuvos 
labui.

Šiemet Karalienės gimimo dienos pro
ga kaip tik tokio pagerbimo susilaukė 
Pabaltijo tyrimų fondo (Baltic Research 
Foundation) sekretorė ir buvusi "Baltic 
News" biuletenio bendradarbė, ponia 
Eris Smyth. Ši gabi, iškalbi ir diplo
matiška moteris daug metų dirbo an
tikomunistinį darbą Tasmanijos profe
sinėse sąjungose. 1987 metais, kai BRF 
perėmė "Baltic News" leidimą, Eris en
ergingai įsijungė į BRF darbą. "Baltic 
News" skaitytojų ir rėmėjų tinklas grei
tai išaugo iki 9 000. Aukos padidėjo - 
nežiūrint to, kad Tautos fondas JAV -se 
ir keli didieji baltijiečių fondai kate
goriškai atsisakė remti šį Tasmanijos 
idealistų darbą. Savomis jėgomis "Bal

tic News" sėkmingai veikė iki 1990 
metų galo, kai jo darbą perėmė "The 
Baltic Independent" ir keli kiti Baltijos 
šalių laikraščiai.

Eris Smyth taip pat rašė biuleteniui 
"Baltic News". Bene geriausiai žinomas 
yra jos straipsnis "From Estonia, with 
love", išspausdintas "Baltic News"

Nr.3 (59), 1988 m. rugsėjo mėn. laid
oje. Tenji aprašė draugystę, kuri laiškais 
užsimfezgė tarp australės mokytojos 
Theresos Maher ir estės, sąžinės kalinės 
Lagle Parėk.

Šių metų birželio 13 dieną poniai Eris 
Smyth buvo suteiktas Australijos ordino 
medalis (OAM). Australijos gubernato
riaus byloje buvo aprašytas ponios Eris 
nenuilstamas darbas biuleteniui "Baltic 
News", Baltijiečių tyrimų fondui, 
profesinėms sąjungoms, apleistų mo
terų pastogei, katalikių moterų draugi
jai ir dar kitoms šalpos organizacijoms. 
Iš tiesų tai moteris su neišmatuojamai 
didele širdimi!

Skaitytojai, norį šią Lietuvos draugę 
pasveikinti, gali rašyti šiuo adresu: Mrs 
Eris Smyth, 34 Kelly Street, Battery 
Point, Tasmania 7004.

Tomas Tamulevičius

Kaip žinome šiemet ypatingai gausiai 
į tėvynę išvyko tautiečiai iš Australijos. 
Daugumą jų traukė noras pamatyti ir 
išgirsti Pasaulio lietuvių dainų šventę, o 
daugelis bus ir šios šventės'dalyviais, 
kitų laukia giminės... Na, ir visi jie vyko 
su viena ir ta pačia svajone - dar kartą

- paviešėti tėvų žemėje.
„Mūsų Pastogė“ jau pradėjo gauti 

laiškus iš išvykusių Lietuvon. Pirmasis, 
žinoma, atsiliepė energingasis mūsų 
laikraščio sporto skyriaus bendradarbis 
Antanas Laukaitis. Jo aprašymų serija 
apie kelionių nuotykius, pastabos, 
komentarai jau pradėti spausdinti.

Su pirmaisiais kelionės įspūdžiais 
faksu atskubėjo niekada nepavargstantis 
Antanas Kramilius. Jis su žmona skrido 
Filipinų oro linijų lėktuvu ir kelione 
neliko labai patenkinti - filipinietės net 
nebuvo mačiusios Lietuvos avialinijų 
bilietų!? Kelionė be nuotykių taip pat 
neapsėjo. Lėktuve kaip tik prieš A. 
Kramilių sėdinčią moterį ištiko širdies 
priepuolis. Niekas nežinojo ką tokioje 
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situacijoje daryti. Taigi A. Kramilius, 
prisiminė beturįs dr. A. Viliūno išrašytus 
vaistus nuo širdies susirigimų, papurškė 
moteriai po liežuviu ir ši atsigavo... O 
per tą laiką atsirado ir tikras amerikietis 
gydytojas.

Frankfurto aeruoste teko persėsti į 
Lietuvos lėktuvą, kuris, džiaugėsi 
Antanas, buvęs gražus tiek iš išorės, tiek 
ir viduje. Lėktuvas kaip kulka pakilo į 
padangę. Palydovės gelsvomis unifor
momis skaniai vaišino ir pigiai pardavi
nėjo neapmuitintas prekes. Ir netruko 
ateiti tas laikas, kai jau buvo galima iš 
viršaus pasidžiaugti Lietuvos gražumu.

Lėktuvas lengvai, kaip į pūkus 
nusileido Vilniaus aerodrome. Nors 
bagažo suradimas kainavęs gerokai 
nervų, tačiau viskas baigėsi gerai, viskas 
atsirado, ir savos ir nesavos dovanos, ir 
drabužiai, o, svarbiausiai, atsirado 
pradžioje prapuolęs filmavimo aparatas.

Toliau jau .laukė viešnagė sesers 
namuose Lukšiuose, Vilkaviškio apskri- 
tyje 1994.6.30

Iš Lietuvos rašo
Rita Ormsby

LR GARBĖS KONSULAS VYKSTA Į VIETNAMĄ
Liepos 5 d., pakviestas Haiphong mies

to tarybos užsienio ir ekonomikos reika
lams, į Vietnamą išvyksta Sidnėjuje 
reziduojantis Lietuvos Respublikos 
garbės konsulas Viktoras Šliteris.

Konsulo kelionės tikslas informacinis, 
kadangi Vietnamas pageidautų užmegzti

prekybinius ryšius su Lietuva, kaip tai 
buvo daroma praeityje. Kelionę skatina 
Lietuvos Užsienio Reikalų Ministerija. 
Panašiais tikslais kartu su konsulu V. 
Šliteriu į Vietnamą vyksta būrelis kitų 
verslininkų. Konsulas grįš liepos 14 di- 
enT B.Ž.

PAGERBTAS JURGIS JONAVIČIUS

LR garbės konsulas, LTOK 
atstovas Australijoje Jurgis 
Jonavičius.

Vilniuje,' Lietuvos filharmonijoje iškil
mingai paminėtas Lietuvos sportininkų 
dalyvavimo olimpinėse žaidynėse 70 - 
metis. 1924 metais pirmieji Lietuvos 
sportininkai, futbolininkai, dalyvavo 
VIII - je pasaulio olimpiadoje Paryžiuje.

Minėjimą suruošė Lietuvos tautinis 
olimpinis komitetas, vadovaujamas 
Artūro Poviliūno, kurio Australijos 
lietuvių sporto mėgėjai dar ilgai nepamirš 
po jo apsilankymo šiame kontinente.

Prezidentas padarė bendrą Lietuvos 
sportininkų pasiekimų olimpinėse 

žaidynėse apžvalgą. Šia proga jis taip 
pat įteikė pirmuosius LTOK garbės 
ženklus olimpiniams čempionams, 
LTOK nariams ir Lietuvos bei kitų šalių 
lietuvių sportinėje veikloje nusipel
niusiems vadovams.

Nepamiršti ir ilgamečiai išeivijos 
sporto darbuotojai Jurgis Jonavičius iš 
Australijos ir Valdas Adamkus iš JAV. 
Prezidentas A. Poviliūnas pristatydamas 
juos pavadino išeivijos sporto švyturiais 
ir apdovanojo Garbės raštais bei 
suvenyriniais laikrodžiais.

Su šiuo apdovanojimu sveikiname 
garbingą mūsų sporto vadovą, organi
zatorių ir Lietuvos tautinio olimpinio 
komiteto atstovą Australijoje Jurgį 
Jonavičių, kuris taip pat eina ir Lietuvos 
Respublikos garbės konsulo pareigas. 
Tai pirmasis Australijos lietuvis taip 
pagerbtas po Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo. Jurgis Jonavičius, reikia 

pasakyti, tikrai yra nusipelnęs tokios 
pagarbos ir įvertinimo.

Vincas Augustainavičius

Dėl lietuvių 
radijo valandėlės 
Nuo liepos 19 dienos, antradienio,1 

lietuvių radijo valandėlė Sidnėjuje, 
Wollongonge ir Newcastle bus girdima 
nuo 5 vai. vakaro. Programa truks vieną 
valandą ir bus perduodama FM banga 
97.7. Taigi nuo liepos 19 dienos lietuvių 
radijo valandėlė bus perduodama 
kiekvieną savaitės antradienį.

Inf.

Trakuose prasidėjo Dainų šventės renginiai. Vaizdeljje l’ratų 
pilis. --------------------------

Trakuose, senojoje Lietuvos sostinėje, 
liepos 2 d. prasidėjo oficialūs Pasaulio 
lietuvių dainų šventės renginiai. Ir 
pradėjo juos ne kas kitas, o Australijos 
lietuviai. Pilnutėlė Trakų kultūros rūmų 
salė (gal 800 žmonių) ilgai netilsiančiais 
plojimais lydėjo kiekvieną choristų 
pasirodymą, o šokėjams plojo į taktą 
beveik per visus šokius, ypač šokant 
„Malūną“. Entuziastingai sutikta „Wal- 
zing Matilda“, kurios žodžius paaiškino 
žaviai koncertą vedusi „Gintaro“ vadovė Trakuose ir Kaune publika atsistojusi 
Dalia Antanaitienė. Ne vienas žiūrovas 
braukė ašarą, skambant „Tėra Australis“ 
(žodžiai Broniaus Žalio, muzika Leonido 
Abario), kuriai akompanavo pats' 
kompozitorius. L. Abarius - vienas iš 
svarbiausių šios šventės organizatorių, 
pats vadovauja Lietuvos policijos chorui 
„Aras“, globojančiam Australijos 
lietuvius. Jis aukštai įvertino mūsiškių 
pasirodymą, o ypač visos grupės 
vieningumą ir organizuotumą. Jo 
žodžiais: „Australiečių pasirodymas 
sklandus ir rimtas. Tai vienintelė grupė, 
kuri koncertuoja Dainų šventės metu. 
Žadėjo pasirodyti daugiau užsienio 
lietuvių, bet štai Čikagos „Grandis“ 
atšaukė koncertą paskutiniu momentu. 
Ypač malonu, kad skirtingai nuo kitų
___________________________ _ ■ Mūsų Pastogė" Nr.27 1994.7.11 psl.3

šalių delegacijų Australijos lietuviai - 
nepabirę, o visi kartu padaro ką užsibrėžę. 
Jie tiesiog moko kitas bendruomenes“. 
Ar galima susilaukti didesnio kompli
mento? Iš dalies taip: didžiausias 
pagyrimas vis dėlto - tai perpildytos 
salės (Kaune 1000 vietų patalpos, o dalis 
norinčiųjų patekti į jas liko už durų), 
šauksmai "bravo” ‘ (ypač daug jų 
gintariečiai susilaukė Kaune, Trakuose 
ir Vilniuje). Po kiekvieno koncerto 

giedojo mūsiškiams „Ilgiausių metų“, o 
ašaros beveik upeliais tekėjo iš abiejų 
pusių. Vilniuje vyko vakaronė, kur 
bendrauta su svečiais, dainavo šeimi
ninkai, o jaunieji žaidė krepšinį.

Didelį susidomėjimą (vos ne sensaciją) 
čiakelia „Gintaro“ šokėjas Brendon Soo, 
kuris yra grynakraujis kinietis, prieš 
dvejis metus atėjęs su savo mokslo 
draugu medicinos studentu Vytautu 
Antanaičiu pasižiūrėti repeticijos ir tvirtai 
įaugo į „Gintarą“. Jis sako, kad jo tėvai 
jį auklėjo kaip gryną australą, kad kinų 
kultūra jam nekliudytų gyvenime... Su 
Sidnėjaus „Dainos“ choru į Lietuvą 
atvažiavo 1/4 aborigenų kraujo turinti

Nukelta į 4 psl.
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Atkelta iš 3 psl.

Louraine Sullivan, prieš šešis metus 
pradėjusi šokti su „Sūkurio“ senjorais, 
vėliau, susilaužius koją, perėjo į chorą. 
Irgi jokių giminystės ryšių su lietuviais 
ji neturi...

Liepos 4 d. Australijos delegacija

"NUŠALINTOS PERSONOS"
JAU AUSTRALIJOJE

Sidnėjiškė Liuda Apinytė su savo vyru 
dr. Ron Popenhagen pakviesti dalyvauti 
Trečiojoje tarptautinėje moterų drama- 
turgių konferencijoje. Ji Adelaidėje 
dalyvaus su veikalu "Nušalintos Perso
nos - Displaced Persons".

Pjesės "Nušalintos personos" autoriai 
ir režisieriai yra abu Popenhagenai. 
Pjesės aktoriai - Kansas universiteto, 
JAV, studentai. Šis daugiakalbis 
spektaklis gavo aukštą Amerikos teatrų 
koledžo įvertinimą, taip pat y ra pakvies
tas ir įtrauktas į Adelaidės daugiakultū- 
rinio festivalio programą. Viso iš Kansas 
valstijos atvyksta 15 asmenų.

Spektaklio veiksmas koncentruojasi 
Vilniuje, kaip "dingusiame mieste" su 
pertraukomis istorijos laikotarpyje nuo 
1919m. iki 1991 -ųjų. Sudėtinga pjesės 
geografija ir laiko rėmai tarnauja kaip 
didžiulis fonas, kur praeitis susiduria su 
dabartimi, realybė - su vaizduote. 
Spektaklio istorija veda žiūrovą per trijų 
skirtingų tautybių moterų išgyventas 
šeimos kančias, tremtį į Sibirą. Pasa

GEDUEO IR VILTIES III EVA
GEEEOVGE

Kai blaškys mus benamius ir nuogus, 
Kai tavos nematysim žvaigždės, - 
Tavo žemos šiaudinės pastogės 
Mus per visą kelionę lydės.

(B. Brazdžionis)
Kaip jau buvo paminėta mūsų spau

doje, Gedulo ir Vilties diena Geeionge 
paminėta birželio .19 d., sekmadienį. 
Pradėjome minėjimą pamaldomis šv. 
Jono bažnyčioje. Mišias atnašavo kun. 
dr. Pr. Dauknys. Organizacijos dalyva
vo organizuotai, su vėliavomis.

Po pamaldų visi susirinko Lietuvių 
bendruomenės namuose. Minėjimą ati
darė Apylinkės valdybos pirmininkas 
O. Schrederis. T ylos minute buvo pagerb
ti mirusieji ir tremtyje nuo bado ir šalčio 
žuvusieji lietuviai. Paskaitą skaitė svečias 
iš Melburno J. Tamošiūnas.

Jis"kalbėjo apie tą baisią lietuvių trage
dijos dieną, birželio 13 - j ą, kai Lietuvoje 
buvo pradėti išvežimai.

Tai dienai skirta buvo ir programa. 
Pranešėja Edita-Ratajczak. Mišrus Gee- 
longo lietuvių choras "Viltis”, vadovau
jamas G. Pranauskienės, pasirodė su 
paskutiniu koncertu prieš išvykstant į 
Pasaulio lietuvių dainų šventę Lietuvo
je. Dainavo choras dainas: "Lietuviais

ADELAIDĖS LIETUVIŲ PENSININKŲ 
KLUBO PADANGĖJE

* Adelaidės lietuvių pensininkų klubo 
valdyba veikia su didele energija.

Gegužės 26 dieną buvo organizuota 
išvyka į Mildurą. Kaip tik tuo metu 
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svečiavosi pas „Aro“ ir „Sakalo“ chorus. 
Po koncerto VRM kultūros ir sporto 
rūmuose dar ilgai netilo dainos ir juokas.

Kai skaitysite šias eilutes, Dainų šventė 
jau bus praėjusi, bet ką daryti, kad Terra 
Australis nuo Lietuvos skiria toks 
atstumas, ir toje Terra Australis turime 
savaitraščius, ne dienraščius.

kotoja Aldona supažindina žiūrovus su 
turtinga Vilniaus istorija: miesto 
daugiatautiškumu, legendomis, politi
nėmis ambicijomis, ryšiais tarp Rytų ir 
Vakarų.

Spektaklis atliekamas anglų kalboje, 
įpinant ir kitas keturias kalbas, įskaitant 
lietuvių kalbą, muziką ir dainas.

Spektaklį pamatyti ypač kviečiamas 
lietuvių jaunimas, kuris turės puikią 
progą pamatyti tarptautinio lygio dau
giakalbį montažą, žiūrint iš istorinio ir 
politinio taško.

"Nušalintos personos" pasirodys lie
pos 19 dieną, 5 vai. vakaro "Lions" te
atre, Adelaide, SA.

Liepos 14 dieną spektaklis bus rodo
mas žydų bendruomenei Chatswoode.

Liepos 17 d. - lietuvių bendruomenei 
Lietuvių namuose Bankstowne.

Liepos 18 d. - "N. P." pasirodys Wol- 
longongo universitete.

Iki pasimatymo spektaklyje liepos 17 
dieną,sekmadienį, 2 vai. po pietų, Lietu
vių klube Bankstowne.

Rengėjai

esame mes gimę" (St. Šimkus), "Vilniuj 
žydi liepos" (K. Kaveckas), "Vai, žydėk, 
žydėk" (harm. St. Šimkaus), "Lietuva" 
(M. Kymanto), solo partiją atliko St. 
Lipšienė ir K. Vasiliausko damą "Žemėj 
Lietuvos", pianinu akompanavo Jen 
Henderson.

Pinną kartą scenoje pasirodė moterų 
sekstetas, vysktantis taip pat į Dainų 
šventę Lietuvoje. Seksteto sudėtyje - 
Aldona Scano, Irena Luscombe, Irta 
Valodkienė, Nijolė Bratanavičiūtė - 
Wolf, Genė Valaitienė ir Gražina 
Pranauskienė. Jos atliko J. Naujalio har
monizuotą lietuvių liaudies dainą "Oi, 
žiba žiburėlis", solo dainavo St. Lip
šienė. Šią dainą sekstetas dainuos ir Lie
tu voje. Eilėraštį, skirtą tai dienai, padek
lamavo svečias iš Melton p. Bartaška. 
Pietus paruošė choro dainininkai, talki
no ir kiti. Aukos skirtos dainininkams ir 
už pietus gautos paj amos buvo paskirsty
tos choristams, vykstantiems į Lietuvą.

Kai rašau šias eilutes, choro dirigentė 
Gr. Pranauskienė išskrido į Lietuvą 
birželio 23 dieną, kiti 27 ir 29.

Gero vėjo, laimingos kelionės, pa
sisekimo. Lauksimejūsų visų sugrįžtant.

R. Skerienė

Adelaidėje siautė audros, bet, nežiūrint 
to, prie Lietuvių namų net 30 žmonių 
sėdo autobusan ir iškeliavo Viktorijos 
valstijos link. Ir nenusivylė. Kiek

NEPAMIRŠKIME
LIETUVOS LAISVĖS KOVOTOJŲ
(Buvusių partizanų, politinių kalinių ir tremtinių)

Šiandieninė buvusių kaliųių ir tremtinių būklė Lietuvoje yra labai sunki. Daugeliss 
jų yra bedarbiai ir invalidai. Jiems teikiama pensija labai maža ir jos neužtenka vieni 
tik maistui.

ALB Krašto valdyba iš fondo "Parama.Lietuvai" jau yra parėmusi Lietuvos 
politinių kalinių ir tremtinių sąjungą 10 000 dolerių suma. Lietuva susilaukė laisvės 
žmonių pasiaukojimo dėka, bet šiandien jie reikalingi paramos, nes jų gyvenimo 
sąlygos, ypač invalidų, kurie prarado sveikatą kovose ar Sibiro tremtyje, yra tikrai 
nepavydėtinos. Ne vienam iš jų tenka ieškoti prieglobsčio pas svetimus, nes 
pasitaiko, kad jų namuose gyvena tie, kurie: aktyviai dalyvavo partizanų naikinime 
ir lietuvių trėmime į Sibirą.

ALB Krašto valdyba yra gavusi sąrašą LPKTS skyrių su jų pirmininkų pavardėmis. 
Jį skelbiame šiame numeryje ir kviečiame visus Australijos lietuvius padėti jiems ir 
šiek tiek pagerinti jų gyvenimo sąlygas.

Siuntas ir finansines aukas prašome siųsti tiesiog skyrių valdyboms, kurios 
paramą paskirstys labiausiai jos reikalingiems. Finansines aukas galima siųsti ir 
ALB Krašto valdybos iždininkui M. Pareigįui, 1/123 Hawker Sytreet, Ridleyton.SA 
5008 arba įmokėti į ALB Krašto valdybos sąskaitą "Talkoje" Nr. 8135.

Paramą priima ir Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos atstovas 
Australijoje V. L. Mačys, P. O. Box 539, Pašcoe Vale, 3044 Vic.

ALB Krašto valdyba.
LIETUVOS POLITINIŲ KALINIŲ IR TREMTINIŲ 

SKYRIŲ PIRMININKŲ ADRESAI
L ALYTUS (2000 narių): Stasys 

Kizelavičius, Perlojos 18, 4580 
Alytus.

2. ANYKŠČIAI(350narių): Akvilis 
Trumpa, Jono Biliūno 100. 4930 
Anykščiai.

i. BIRŠTONAS (84 nariai): Marija1 
Birštonienė, B. Sruogos 16-3, 44901 
Birštonas.

4. BIRŽAI (650 narių): Sigita 
Arminienė, Respublikos 58-2,5280, 
Biržai.

5. DUSETOS (100 narių): Ona 
Klabienė, K. Būgos 24-2, Dusetos.

pavažiavus oras pagerėjo. Milduroje visi 
apsistojo labai puikiame viešbutyje, čia 
pietavoirnakvojo. Papietavus, visi turėjo 
užtenkamai laiko aplankyti gretimą 
Wentworth viešbutį.

Sekančią dieną kiek pasižvalgė visi 
po apylinkes, o kai kas net spėjo pa
plaukioti garlaiviu Murėjaus upe. Išvy
ka labai pavyko - gražiai pabendrauta, 
daug pamatyta. Pavakarėje leidomės 
namų link.

* Birželio 9 dieną Lietuvių namuose 
vyko "Bingo" popietė. Buvo proga iš
klausyti pirmininko E. Dūko pranešimą 
apie tolimesnę valdybos veiklą, ateities 
planus. Vėliau pasivaišinome kava ir 
sausainiais, kuriuos paruošė valdybos 
moterys. Keletą valandų pabendravę 
išsiskirstėme į namus.

* Birželio 11 dieną suruošta vakar
onė turėjo labai didelį pasisekimą. Vyko 
ji Lietuvių namuose. Svečių susirinko 
gana gausiai, pirmininkas E. Dukas pas
veikino dalyvius, ypač tuos, kurie pa
siryžę kelionei į Lietuvą, tarp jų nemažai 
choro "Lituania" dainininkų. Jie daly
vaus Pasaulio lietuvių dainų šventėje. 
Palinkėta visiems geros kelionės ir lai
mingo sugrįžimo.
Vėliau užgrojo smagi muzika ir 

prasidėjo šokiai, sukosi poros iki 
vakaronės pabaigos. Popietės dalyvius 
ponios valgydino karšta vakariene. 
Traukta buvo ir turtinga loterija, ją vedė 
pirmininkas, talkinamas valdybos narių. 
Patenkinti linksma vakarone skirstėmis 
į namus.

Ačiūpensininkų klubo pirmininkui, jo 
valdybai ir darbščioms valdybos po
nioms, kurios taip nenuilstamai darbuo
jasi klubo labui. Iki sekančio karto!

Ona Baužienė, BEM

6. DRUSKININKAI (310 narių): 
Elena Mikučionienė, Dzūkų 3, 
4690 Druskininkai.

7. ELEKTRĖNAI (320 narių): 
Selverina Rosliakienė, Taikos 5- 
58,4061 Elektrėnai.

8. EŽERĖLIS (50 narių): Vytas 
Sinkevičius, Taikos 9, Ežerėlis, 
Kauno raj.

9. GARGŽDAI (315 narių): Juozas 
Lankutis, Liepų 10, 5840 Gargždai.

10. GARLIAVA (180 narių): Vytau
tas Andriuškevičius, Remon
tininkų 3a-30. Garliava, Kauno raj.

11. GIEDRAIČIAI (100 narių): Sta- 
svs Rutkauskas, Giedraičiai, 4168, 
Molėtų raj.

12.1GAN ALINA (290 narių): Alber
tas Pautenis, Ceikinų vidurinė m-la, 
Ignalinos raj.

13. JONAVA (680 narių): Zita 
Miliukienė, Kosmonautų 7-21,5000 
Jonava.

14. JONIŠKIS (500 narių): Julius 
Lukys, Medžiotojų 40, 515.0 Joniškis.

15. JURBARKAS (7 lOnąrių): Anta
nas Kasiulis, Vytauto Didžiojo 27, 
4430 Jurbarkas.

16. KAIŠIADORYS (460 narių): 
Vincas Lozoraitis, Gedimino 52-2, 
4230 Kaišiadorys.

17. KAPČIAMIESTIS (31 nary:): 
Vacys Mačiule vičius, Purvinių km., 
Kapčiamiesčio ap., Lazdijjįraj.

18. KAUNAS (7000 narių): Janina 
Stadalnikienė, Neries krantinė 22- 
37, Kaunas.

19. KAZLŲ RŪDA (50 narių): 
Algirdas Lelešius, Vytauto 18, 4500 
Kazlų Rūda, Marijampolės raj.

20. KĖDAINIAI (850 narių): Rim
gaudas Rimošaitis, Beržų 7-7, Pelėd- 
nagiai.

21. KELMĖ (460 narių): Algirdas 
Kalpokas, Mackevičiaus 27-3, 5470 
Kelmė.

22. KLAIPĖDA (2500 narių): Julius 
Martišius, Liepojos 78, 5809 Klai
pėda.

23. KRETINGA (917): Danutė 
Krakauskienė, Šimkaus 27, 5700 
Kretinga.

24. KUPIŠKIS (300 narių): Stanis
lava Kazilioniene, Račiupėnų 9 - 
1, 3014 Kupiškis.

25. KURŠĖNAI (500narių): Riman
tas Fabijonavičius, Vilniaus 13,a- 
28, Kuršėnai. 5420 Šiauliųraj.

Bus daugiau..
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KULTŪRINĖSE PARAŠTĖSE
APKALTINTI NEKALTIEJI

Ponas V. Baltutis, rašydamas apie 
leidinį „A Bibliography of Australian 
Multicultural Writers“, straipsnyje 
„Pamiršti žodžio menininkai“ „M.P.“ 
Nr. 23 pareiškė: „Leidinyje pažymėta, 
kad lietuvių skyriui informaciją parūpino 
Jurgis Janavičius ir Juozas Jūragis“. Taip 
pat jis pareiškė, kad keli mūsų literatai 
toje bibliografijos knygoje esą nepami
nėti ir kad tuo nepaminėtiems- esanti 
padaryta skriauda. Nors tiesiai tas ir 
nepasakyta, bet priekaištas aiškiai 
nujaučiamas - skriaudą padarė tie, kurie 
parūpino bibliografinę informaciją...

Pažiūrėkime, kiek tuose teigimuose 
yra tiesos. Armes, paminėtieji informa
cijos teikėjai, esame kalti, ar nekalti? 
Mes esame to leidinio ruošėjams suteikę 
tik dalinę informaciją, dėl to V. Baltučio 
teigimuose visai nepataikoma į tiesą. 
Mūsų pavardės leidinio padėkų puslapyje 
įrašytos tarp „many who gave assistance 
to Alexandra Karakostas - Seda or to us 
(tuo„us“ suprantami kiti leidinio rengėjai 
- J. A. J.) by providing information on 
publications“. V. Baltutis gerai moka 
anglų kalbą ir galėjo suprasti, kad „to 
give assistance“ nereiškia skyriaus 
redagavimo pareigų ar atsakomybės už 
skyriaus pilnumą. Jis galėjo suprasti, 
kad žodis „publications“ reiškia leidinius, 
t. y. autorių išleistas knygas, arba 
sakykime aiškiau - knygas išleidusius 
autorius ir nieko daugiau. Kodėl to 
nesuprato, tik jis vienas tegalėtų pa - 
aiškinti.

V. Baltutis nusiskundžia: „Nežinau, 
koks kriterijus buvo naudojamas, 
sudarant lietuvių skyrių“. Sužinoti 
kriterijų buvo visai lengva. Tereikėjo 
tiktai perskaityti tos pačios knygos 
įžangos xi puslapyje skyriaus „Sources" 
baigminį poskyrį“Autoriai ir kiti“. Tenai 
sakoma: „Houbeinui, Karakostas - Sedai 
ir kitiems, kurie tęsė jų darbą, svar
biausias medžiagos šaltinis buvo patys 
autoriai (pabraukimas mano - J. A. J.). 
Dosniai atsiliepdami į skelbimus 
įvairiose susižinojimo priemonėse 
(įvairiakalbėje Australijos etnikų 
spaudoje, parinktuose anglų kalba 
leidžiamuose laikraščiuose, SBS radijo 
laidose irt.t.),arbaį tiesioginį bibliografų 
kreipimąsi į tuos, kurių adresai buvo 
žinomi, rašytojai suteikė plačią informa
ciją (atsakydami į anketos klausimus) ne 
vien tik apie savo gyvenimą ir kūrybą, 
bet dažnai ir apie jų kalba rašančių kitų 
rašytojų gyvenimą ir kūrybą. Kultūra ir 
kalba skirtingų bendruomenių nemažas 
skaičius organizacijų (pav. Latvių 
spaudos sąjunga, Makedoniečių litera
tūrinė draugija) taip pat daug padėjo 
surasti atskirus rašytojus ir žinias apie jų 
kūrybą“.

Tai va, p. V. Baltuti, - toks kriterijus! 
Patys rašytojai teikė žinias apie save, 
arba jas teikė tautinės bendruomenės. 
Mielas žmogau, būtumei tą skyrelį 
paskaitęs, būtum sužinojęs viską. Nebūtų 
reikėję medžioti nesančių kaltininku. Ta 
pačia proga noriu paklausti, kodėl V. 
Baltutis, pats būdamas rašytojas, 
nebendradarbiavo su „Ne anglų kalba 
rašančių Australijos rašytojų 
bibliografijos“ rengėjais? Kodėl 
neskatino Adelaidėje gyvenančių mūsų 
literatei prie bendro darbo prisidėti? 
Netikiu, kad nežinojo, jog ta etnikų 
rašytojų bibliografijos medžiaga buvo 

kaupiama savanoriškumo pagrindu: nori 
- dalyvauji, nenori - nedalyvauji. Bet 
paskatinus, padrąsinus buvo galima 
daugiau mūsų literatų prastumti į tą 
bibliografinį renginį. Latviai ir kai kurios 
kitos tautinės bendruomenės organi
zuotai bibliografams pristatė savo 
rašytojus, nes jie savo rašytojus gerbia ir 
įvertina juos kaip savo tautų kultūrinio 
lygmens rodiklius. Ne kaip lietuviai. 
Lietuvių kultūros taryboms ar bendruo
menės apylinkių valdybų nariams 
kultūros reikalams ant Australijoje 
gyvenančio lietuvio rašytojo tik nusi
švilpt... V. Baltutis galėtų atsidėjęs 
pagalvoti, kada ir ką AL Bendruomenė 
ar kitos lietuviškos organizacijos savųjų 
rašytojų labui yra padariusios? Arba 
galėtume mes visi pasvarstyti, kodėl tas 
pats bibliografijoje nepaminėtų literatų 
gynėjas ponas Baltutis, 1980 metais 
redaguodamas „Pasaulio lietuvio“ 
Australijos numerį, taigi turėdamas visą 
medžiagos organizavimo valdžią savo 
rankose, šalia visuomeninės veiklos 
aprašymų spausdino kengūrų ir papūgų 
uodegas, bet apie Australijoje gyvenan
čius lietuvius rašytojus ir literatus, apie 
jų išleistas knygas, apie Australijos 
lietuvių literatūrą netarė nė žodelio. Mūsų 
rašytojai jam tada atrodė pigesni už 
kengūros uodegą, o dabar, kada panorėjo 
mane ir Janavičių apjuodinti, staiga 
atsirado "pamiršti žodžio menininkai“.

Mano prisidėjimas prie bibliografinių 
davinių sukaupimo buvo mažas. Kadangi 
kreipimasis į autorius ir kvietimas 
prisidėti prie „Ne anglų kalba rašančių 
Australijos rašytojų bibliografijos“ 
parengimo buvo viešai ir plačiai 
paskelbtas, aš manau, kad visi mūsų 
literatai ir rašytojai apie tai žinojo, ir kad 
kiekvienas pasielgs pagal savo supra
timą, ambicijas ir valią, irpagal pareigą 
tokiame svarbiame leidinyje atstovauti 
savo tautinei bendruomenei. Aš suteikiau 
žinias apie save ir apie tuos, kurie tų 
žinių duoti nebegalėjo - apie mirusius 
rašytojus Mariją M. Mykolaitytę - 
Slavėnienę ir Juozą Slavėną, ir apie iš 
Australijos išvykusį poetą Alfonsą 
Gricių. Dėl viso ko leidinio rengėjams 
pasiunčiau ir man žinomų rašytojų 
adresus, kad jie patys, jei dar apie tuos 
rašytojus nieko nežino, galėtų tuo žmones 
pakviesti irpaskatinti prie bendro darbo. 
Manau, kad ir Jurgis Janavičius yra 
prisidėjęs lygiai tokiu pat būdu.

Ir štai už savo pastangas kokį mes 
gauname iš p. V. Baltučio atlyginimą?!

Mane labiausiai įskaudina tai 1) kad 
V. Baltutis nesinaudojo po nosim turėta 
informacija, kuri jam pačiam būtų 
padariusi tą rašinį nereikalingą ir 2) kad 
jis kalba apie leidinyje nepaminėtus 
literatus kaip apie nuskriaustuosius ir 
tais jų skriaudėjais paskelbia Jurgį 
Janavičių ir mane. O mudu nenuskriaU- 
dėm nei vieno. Visa mūsų abiejų ilgų 
metų literatūrinė darbuotė rodo, kad 
mudu rūpinomės lietuviškąją literatūrą 
praktikuojančių reikalais ir stengėmės 
kiekvieną gero žodžio vertą literatą ir 
rašytoją kaip galima aukščiau iškelti. 
Bet surikiuoti visus Australijoje gyve
nančius lietuvius rašytojus ir literatus 
„Ne anglų kalba rašančių Australijos 
rašytojų bibliografijos“puslapiuose buvo 
ne mūsų darbas, nes niekas mums to 
darbo neužsakė. Tai buvo kiekvieno 

rašytojo asmeniškas reikalas, arba, giliau 
pasvarsčius, gal ir mūsų tautinės 
bendruomenės reikalas, jeigu ji būtų 
norėjusi per savo rašytojų darbus plačiau 
įsipilietinti daugiatautiškoje Australijos 
kultūroje.

Juozas Alinis Jūragis

PARAŠTĖSE . , ,

* Vasario 23 d. Monrealyje, Liet, 
akademinis sambūris pagal vertinimo 
komisijos pristatymą Vinco Krėvės pre
miją paskyrė Liūnei Sutemai (Zinaidai 
Katiliškienei), gyv. Amerikoje, už poezijos 
knygą „GRAFITTI“ ir Jonui Strielkūnui 
už poezijos knygą „TRECIAS BROLIS“. 
Liūnės Sutemos „POEZIJOS RINK
TINĘ“ išleido „Vaga“ Vilniuje.

("EL")

*- Pačios Salomėjos Neries (1904 -1945) 
prieš mirtį paruoštą paskutinį eilėraščių 
rinkinį „Prie didelio kelio“ tik dabar, 
5000egz. tiražu, išleido Lietuvos rašytojų 
s-gos leidykla. Jis be jokių pataisymų ir 
pakeitimų jungia jos 1941 - 44 m. 
eilėraščius, rašytus Maskvoje, Penzoje 
ir Ufoje. Kompartija šį veliones rinkinį, 
pertvarkytą savo cenzorių, išleido 1945 
m. pakeistu pavadinimu „Lakštingala 
negali nečiulbėti“. (LR")

* Gegužės mėn. Lietuvoje įvyko 
1994 - ųjų "Poezijos pavasario“ 
šventė. Pirmiausiai apsilankyta pas 
Lenkijos lietuvius Seinuose. Čia 
lankėsi poetai V. Rudokas, D. 
Pranckietytė, D. Dirgėla ir aktorius 
Laimonas Noreika. Palemone, prie 
Kauno, Lakštingalų krantinėje už 
■poezijos knygą „Dulkės" vaini
kuotas 1994 - jų „Poezijos pav
asario“ laureatas Aidas Marčėnas. 
Lietuvos poetų ir svečių grupės 
lankėsi Vilkaviškio, Ukmergės, 
Širvintų irTrakų rajonuose. Gegu
žės 29 - ąją Vilniaus universiteto 
Sarbievijaus kieme vyko „Poezijos 
pavasario “ užbaigimo vakaras.

Vilniečiai su poetais galėjo 
susitikti „Versmės“ ir „Vagos“ 
knygynuose, kauniečiai - Vytauto

Į amžinybę išėjus..
a. t a. Stasiui Šutui,

mūsų klubo narius Antaną ir Valių Šutus, netekus brolio 
ir dėdės, nuoširdžiai užjaučiame.

Sidnėjaus lietuvių klubo
valdyba

mirus, jį pagerbdami vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" aukojame 20 
dolerių.

Valentina ir Balys Barkai

mirus, jį pagerbdama vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" aukoju 30 dolerių.

Eugenija Riiokienė

"Mūsų Pastogė" Nr. 27 1994.7.11 psl.5

i Aldona PRIŽGINTATTĖ.
i V 'Senatvės ašara I

I
O Viešpatie; Tėvynė jau laisva , 

| tik traukiniai pilni
Į negrįš mus veždami
| atgal vėl į namus——
| Kitam krašte pasaulio
j visai kaip kitados;
| klaikioj tremties nakty 

stovyklos barake 
atbudusi iš miego 
vilties žvakelę degsi 
ir vėl vartus į praeitį 
plačiai, plačiai atversi... I

Savus tu vėl matysi |
kurių seniai nebėra |
ir ilgesys skausmingas |
vėl tavo širdį plėšys; |
balsus vėl jų girdėsi 
kiekvieną žodį tartą 
tą paskutinę dieną 
tą paskutinį kartą

I Tėvynė jau laisva
kas sugrąžins mums laiką? j

Didžiojo karo muziejaus sodelyje. 
Prigijo nuotaikinga vakaronė 
„Eilėrašči ai per naktį“, kurios metu 
posmus Rašytojų klube skaitė ir 
nežinomi poetai, ir garsenybės.

Šiemet išsaugota ir dar viena 
tradicija - išleistas "Poezijos pava
sario 94“ almanachas, kurį parengė 
poetas Kęstutis Novakas. Svečiams 
ir dalyviams taip parengtas infor
macinis leidinys lietuvių ir anglų 

kalbomis apie Rašytojų sąjungą, 
jos istoriją, veiklą ir kt.Leidinyje 
rasime ir visų LRS bei išeivijos 
rašytojų d - jos narių sąrašus, 
išleistų knygų pavadinimus.

"Pavasario“ pavasaryje dalyvavo 
ir visa eilė kitų šalių poetų - Estijos, 
Latvijos, Gruzijos, Danijos, Suomi
jos. Švedijos, Austrijos, Slovėnijos, 
Vokietijos, Olandijos, Prancūzijos, 
Ispanijos, JAV... ("TŽ”)

A. f A.VYTAUTUI 
BUKEVIČIUI

A. f A. VYTAUTUI 
BUKEVIČIUI
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^SPORTAS
ATOSTOGOS LIETUVOJE

Antanas Laukaitis

(Tęsinys iš praeito numerio)

Savo kreipimesi į tautą šie 12 politinių 
kalinių rašo,’kad labai liūdna, jog dar 
atsiranda žmonių, kurie šią skaudžios 
atminties datą norėtų panaudoti tautos 
skaldymui, žmonių supriešinimui. Jie 
kviečia visus Lietuvos žmones žemai 
nulenkti galvas ir pagerbti šviesų jų 
atminimą.

LIAUDIES 
MENININKAI

Ir šiemet man teko aplankyti gražiau
sias Žemaitijos vietoves. Ypatingai 
didingas ir įdomus yra Platelių ežeras. 
Čia vanduo kaip krištolas, kadangi 
aplinkui niekur nėra fabrikų ir vanduo 
visai neteršiamas. Aplink šį nedidelį ir 
gražų ežerą puikūs pušynai, ežero 
viduryje romantiškos salelės. Prie ežero daugybė skulptūrų, koplytstulpių, 
gražus „Žalgirio“ jachtklubas. Čia įvairiausių senovės daiktų rinkinių, meno

Su liaudies menininku jo sodyboje. Nuotraukoje iš kairės: "Respub
likos" žurnalistas Eugenijus Bunka, "Lietuvos ryto" žurnalistė A. Pilait
ienė, A. Laukaitis, savininkas J. Jonušas, architektė M. Ramanauskienė 
ir 'Lietuvos ryto" korespondentas G. Pilaitis.

galima išsinuomoti mažas patalpas 
atostogoms, džiaugtis vasaros malonu
mais. Šis klubas pamažu pradeda 
atsigauti. Kaip anksčiau viskas visur 
buvo griaunama ir turtas vagiamas, taip 
ir čia praėjo ta pati „audra“. Tačiau, kaip 
jau anksčiau minėjau (tą patį ir Lietuvos 
premjerui pasakiau), jeigu jau pradeda 
Lietuvoje kas lysti iš tos gilios duobės, 
tai pirmoje eilėje Lietuvos sportas, 
sportinis gyvenimas.

Viena blogybė ir galimybių nedaver- 
tinimas yra per mąžas dėmesys turizmui. 
Lietuvoje tiek daug gražių, tiesiog 
pasakiško gražumo vietų, kuriose taip 
malonu būtų vasaroti. Plateliuose, 
Druskininkuose, Birštone, Iganalinoje, 
jau nekalbant apie puikiąją Neringą, 
matai nepaprasto ir reto grožio gamtos 
kampelius. Žinia, norint pritraukti 
turistus, ypatingai užsieniečius, daug ką 
reikia patvarkyti, išreklamuoti, propa
guoti, bet visų pirma - tai sutvarkyti tas 
nelaimingas Lietuvos išvietes. Didžiuo
siuose miestuose jos jau yra apmokamos, 
tiesa, ne tiekjau daug, tik po 2 - 3 centus. 

dabar jau iš visų pusių.
Mūsų Pastogė" Nr.27 1994.7.11 psl.O

Tos vietos čiajau visai neblogos, švarios, 
tačiau provincijoj šitas reikalas yra 
tiesiog pasibaisėtinoje būklėje. Kaip teko 
girdėti, daugeliui žmonių važiuoti 
vasaroti į Palangą ir Neringą per brangu. 
Vien tik įvažiuoti į Neringą, neskaitant 
kelto mokesčio, už automobilį reikia 
sumokėti po 50 litų ir už asmenį po 5 
litus. Okurdarbrangi nakvynė ir brangus 
pragyvenimas? Tačiau visa tai neatbaido 
vokiečių ir jie jau net buvo panorėję, kad 
visa Neringa būtų išnuomota tik 
vokiečiams. Gerai tik, kad vietos valdžia 
tuo nesusigundė ir nesusiviliojo markė
mis už šių nuostabių Lietuvos vietų 
suvokietinimą.

Besilankant Žemaitijoj, buvo labai 
malonu apsilankyti gražioje Reginos ir 
Justino Jonušų sodyboje, dabar jau 
padarytoje liaudies muziejumi. Jie abu 
yra liaudies menininkai, skulptoriai. Tiek 
lauke, tiek ir didelio namo viduje, 
Šateikių apylinkėje, Gudeliuose, matosi

Nuotrauka A. Laukaičio
dirbinių, audinių ir įvairiausių lietuviškų 
tautinių daiktų. Abu jie, vyras su žmona, 
liaudies meno dirbinių darbą pradėjo 
dar karo metais, tada jie darė medines 
klumpes. Jų jie čia turi įvairiausių. 
Nustebau svečių knygoje radęs 1988 
metais čia viešėjusio mano prieteliaus 
Viktoro Šliterio gražų įrašą.

Klaipėdoje aplankęs teatro pastatymą, 
Kaune - gražius jaunimo pasirodymus, 
džiaugiuosi, kad Lietuvoje esantis blogis 
dar ne viską yra pasiglemžęs. Y ra puikių 
ir gerų lietuvių, kurie vieną dieną vis tiek 
nugalės viską, kas bloga dabar.

* * *
Nors jau ir vasara prasidėjo, tačiau 

orai blogesni net už mūsų australišką 
žiemą. Jeigu vieną dieną būna šilčiau ir 
pasirodo saulė, tai kitą dieną jau lyja ir 
oras būna šaltokas. Net negali pagalvoti, 
kad vasara gali būti tokia permaininga ir 
šalta. O žmonės pikti ant visų, kas tik yra 
prie valdžios. Jiegu dar pernai dabartinės 
vyriausybės šalininkai gindavo savuosius 
žmones, tai dabar skundžiasi, girdisi

Neseniai

ADELAIDĖS
SPORTO KLUBAS „VYTIS“

Metinis narių susirinkimas įvyks 1994 
m. liepos 17 d. Lietuvių namuose, 
Norwood. Pradžia 2 vai.

Darbotvarkėje numatyta: 1. Susirin
kimo atidarymas. 2. Prezidiumo sudary
mas. 3. Praėjusio metinio visuotino 
susirinkimo protokolo skaitymas. 4. 
Mandatų komisiios sudarymas. 5. Klubo

važinėjau po Žemaitiją, daug kalbėjausi 
su žemaičiais. Ir ten daugiausiai 
skundžiasi ūkininkai, kuriems jau keli 
mėnesiai neapmokami pinigai už javus, 
pieną ir mėsą. Algų negauna ir daugelis 
tarnautojų. Pavyzdžiui, mano gera 
pažįstama Klaipėdos aukštosios'mokyklos 
mokytoja, negavusi algo's jau trys; 
mėnesiai, man būnant Klaipėdoje gavo 
50 litų avanso, primenant, kad likusius 
pinigus gaus, kai jų bus ižde. Gerai, kad 
Lietuvos žmonės, ypatingai kaimuose ir 
provincijoje, moka gyventi ir nors 
Lietuvoje nedateklių labai daug, bet 
Lietuvoje, kaip man pasakojo dauguma, 
iš bado dar niekas nemirs. O gražiausius ' 
pasisakymus teko girdėti iš buvusių 
■Sibiro tremtinių. Neturi jie keršto ir 
pagiežos dabartinei, buvusių komunistų, 
valdžiai, net ir tiems, juos Sibiran 
vežusiems stribams. Dauguma tųjau yra 
mirę, o ne vienas jų ir ne sava mirtimi, 
prasigėrė arba patys nusižudė, ar rado 
kitą netikėtą mirtį. Daug nesiskundžia 
buvę tremtiniai ir dabar: „ne tokiose

sąlygose ir ne tokį vargą ir skurdą 
matėme Sibiro taigose, taip kad ir 
dabartinius nedateklius išgyvensime ir 
sulauksime geresnių, šviesesnių dienų 
jau savoje ir laisvoje Lietuvoje“ - sakė' 
jie man.

Tačiau gyvenimas Lietuvoje eina pilnu 
tempu. Kai tik oras atšyla Kauno, 
Vilniaus, Klaipėdos didžiosios gatvės 
pilnutėlės žmonių. Moterys savo 
gražumu ir puikiu apsirengimu domi
nuoja. Gal šiais metais jos man dar 
gražesnės ir elegantiškesnės pasirodė. 
Parduotuvėse pilna visokiausių kremų, 
parfumerijos ir kitų grožiui palaikyti 
būtinų reikmenų. Kalbant apie parduo
tuves, tai tikrai jose visko pilna. Tik, dar 
Australijoje man buvo sakoma, kad čia, 
viskas bus pigiau, tai dabar to pasakyti 
niekaip negalėčiau. Lietuviški maisto 
produktai tikrai pigesni, nors degtinės 
butelis kainuojantis 9 litus, brangesnis 
už dabar masiškai padarytą čia, užsie
nietišką. Padirbinėtojai yra jau taip 
issispecializavę, kad padaro visų gėrimų 
etiketes, banderoles, uždarymus irkt., ir 
sumaišę su nelegaliai atvežtu, kartais ir 
pavojingu spiritu, padaro pigią degtinę. 
Valstybė, nors tuo jai yra daromas 
milijoninis nuostolis, nesugeba, o gal ir 
nenori to sustabdyti, nes, kaip man 
daugelis pasakojo, už kiekvieną tokį 
nelegalų dalyką ar darbą keli valstybės.' 
žmonės tampa turtingais. Tas pats yra ir 
su muitinėmis. Lazdijuose netgi gatvė 
pavadinta „muitininkų“, kurioje sau 
pilaites statosi muitinėje patarnavę 
tarnautojai.

Šiuo metu čia, Lietuvoje, vieši Austra
lijoje gerai pažįstamas, mano prietelius 
Valdas Adamkus, neseniai Lietuvoje 
gavęs garbės daktaro vardą. Jis netrukus 
skris į Čikagą, kur jam taip pat bus 
suteiktas Čikagos universiteto garbės 
daktaro vardas. Valdas Adamkus, 
susitikęs su Kauno visuomenės ir sporto 
vadovais, pasakė, kad Lietuvoje trūksta 
žmonių, kurie būtų tikri savo tautos 

pirmininko pranešimas. 6. Klubo 
iždininko pranešimas. 7. Apylinkės 
kontrolės komisijos akto skaitymas. 8. 
Diskusijos dėl pranešimų ir veiklos 
tvirtinimas. 9. Klausimai ir sumanymai. 
10. Susirinkimo uždarymas.

Visiems klubo nariams dalyvavimas 
būtinas. Kviečiame susirinkime daly
vauti ir sporto mėgėjus:

„Vyčio“ klubo valdyba

Olimpinė čempionė Vida Ven- 
cienė.
idealistai. Vienas ar kitas žmogus 
neįstengs išvesti Lietuvą iš tų visų 
dabartinių bėdų. Tačiau jis nežino ir 
neranda tokių idealistų didesnės grupės,. 
o jos taip dabar reikia.

Nežinau kodėl, bet dabar Lietuvoje 
yra neva tai madinga kone viską turėt, 
valgyti ar gerti iš užsienio. Parduotuvė 
pilnos užsienietiškų prekių. Ir štai an 
dieną viena labai garbinga ponit, 
norėdama mane pavaišinti, siūlė vokišku 
sūrelių dėžę, sakydama, kad jie esą labai 
geri. Pažiūrėjęs į tą sūrių dėžę, pamčiau, 
jog tų sūrių galiojimo laikas pasibaigęs 
dar 1991 metais!.. Kada tai poniai 
parodžiau ir pasakiau, kad Australijoje 
tokio senumo produktus paprastai išima 
iš apyvartos, ji labai susigėdo. O juk 
lietuviški sūriai tokie skanūs! Pasirodo, 
kaip vėliau patyriau, biznieriai užsienyje 
beveik pusvelčiui superkajau pasenusius 
produktus ir pardavinėja vėliau Lietu
voje, kaip didžiausius skanėstus. Ir vėl 
ar tai valdžios aplaidumas, ar tiesiog 
nenoras tokius dalykus sutvarkyti. Tuo 
tarpu lietuviški konservuoti vaisiai ir 
daržovės tikrai daug sveikiau pagaminti 
ir geresni. Gal tik visa bėda, kad jie nėra 
taip gražiai įpokuoti ir nepakankamai 
pritraukia pirkėjo akis.

Man čia jau teko pabuvoti ne vienam 
geresniam restorane. Ir kaip nustebau, 
beveik nei vienam neradęs jokio 
lietuviško patiekalo, jokio lietuviško 
gėrimo, net ir tos gerosios „Lithuanian 
vodka“ niekur nėra, ar dabar jau gana 
gero lietuviško alaus. Tiesiog ne kartą 
išgėdinau tų restoranų ir viešbučių 
vadovus, sakydamas, jog vietoje lietu
viškų gėrimų propagavimo, jie 
užsieniečiams brukte bruka viską, kas 
svetima. Sakiau, kad jie turėtų imti 
pavyzdį iš Australijos, kurioje labai 
aktyviai raginama pirkti tik australiškus 
gaminius, remti savo pramonę ir netgi 
busimosios 2000 - jų metų olimpiados 
visa atributika, suvenyrai bus gaminami 
tiktai Australijoje ir australų kompanijų. 
Gal kartais toks pramoninis „patrio
tizmas“ atsiras ir Lietuvoje, nors dabar 
Lietuvos žmonėms ir prekybininkams, 
atrodo, tas visai nesvarbu. Svarbu tik 
viena - kaip padaryti tą mielą lituką.

tHus daugiau)
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MŪSŲ MIRUSIEJI-----------------------
A.t A. 

VYTAUTAS EDMUNDAS BUKEVIČIUS
Gauta žinia, kad liepos 4 dieną 

po sunkios vėžio ligos Sidnėjuje 
mirė daug nusipelnęs visuomen
ininkas, buvęs ALB Krašto val
dybos pirmininkas, skautų 
veikėjas, inž. VYTAUTAS ED
MUNDAS BUKEVICIUS.

Laidotuvių laikas rašant šias 
eilutes dar nebuvo žinomas. Ilgesnį 
nekrologą spausdinsime sekančiame 
laikraščio numeryje.

Ilsėkis ramybėje.
B .Ž.

ALB iškiliam nariui
A. f A. inž. VYTAUTUI BUKEVIČIUI 

mirus, liūdime ir kartu reiškiame nuoširdžią užuojautą 
našlei Mildai, sūnui Ričardui, giminėms ir visiems ar
timiesiems.

Netekome darbštaus ir Bendruomenei ištikimo nario.
ALB Krašto valdyba

Brangiam draugui
A. t A. VYTAUTUI BUKEVIČIUI 

mirus, jo žmonai Mildai, sūnui Ričardui ir visiems ar
timiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

Eugenija Bliokienė, 
Tamara, Benius, Debra, Andrius ir Raimondas 

Vingiliai

Australijos lietuvių bendruomenės visuomenininkui
A. t A. VYTAUTUI BUKEVIČIUI

mirus, jo žmoną Mildą, sūnų Ričardą, gimines ir artimuo
sius nuoširdžiai užjaučia

Sidnėjaus lietuvių Sodybos
sodybieeiai

Nuoširdžiam ir ilgamečiu! Australijos lietuvių 
bendruomenės darbuotojui

A. t A. VYTAUTUI BUKEVIČIUI 
mirus, jo žmonai Mildai, sūnui Ričardui ir artimiesiems 

reiškiame gilią užuojautą.
Sidnėjaus Apylinkės Valdyba

Mielam Bičiuliui
A. + A. VYTAUTEI BUKEVIČIUI

mirus, skaudžioje netektyje likusius žmoną Mildą, sūnų 
Ričardą ir visus artimuosius.nuoširdžiai užjaučia ir kartu 
liūdi

Danutė ir Stasys Skoruliai

Mielam šeimos bičiuliui
A. + A. VYTAUTEI BUKEVIČIUI

mirus, jo žmoną Mildą, sūnų Ričardą ir visus artimuosius 
liūdesio valandoje užjaučiame ir kartu liūdime.

Magdalena Migevičienė
Irena ir Algis Dudaičiai

Mylimam Broliui Filisteriui, Skautininkui
A. t A. VYTAUTUI BUKEVIČIUI

palikus mūsų gretas, labai nuoširdžiai užjaučiame žmoną 
Mildą, sūnų sk. vytį Ričardą ir visus artimuosius ir drauge 
liūdime.

Akademinio Skautų 
Sąjūdžio Sidnėjaus Skyrius

"Mūsų Pastogė" Nr.27 199,4.7.11 psl.7 ___________

A. t A. VYTAUTUI BUKEVIČIUI 
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame velionio našlei 

Mildai Bukevičienei, sūnui Ričardui Bukevičiui ir visiems 
artimiesiems.

Algis ir Vida Kabailai, Canberra 
Paulius Kabaila, Melbourne 

Milda Kabailaitė - Dulhunty, Xarara 
Rimas Kabaila, Canberra

A. t A. VYTAUTUI BUKEVIČIUI
mirus, jo žmonai Mildai, sūnui Ričardui, giminėms ir 

artimiesiems šią sunkią netekties valandą gilią užuojautą 
reiškia

Onutė ir Algis Kapočiai

Sidnėjaus "Atžalos" teatro nariui
A. t A. VYTAUTUI BUKEVIČIUI

iš mūsų tarpo negrįžtamai pasitraukus, jo žmonai Mil
dai, sūnui Ričardui ir artimiesiems nuoširdžią užuojautą 
reiškia ir drauge liūdi

Teatras "Atžala"

Mielam bičiuliui-
A. t A. VYTAUTUI BUKEVIČIUI

mirus, liūdesyje likusius žmoną Mildą, sūnų Ričardą ir visus 
artimuosius nuoširdžiai užjaučia

Janina ir Vytautas Deikai
Violeta ir David Croft

Broliui skautininkui - židiniečiui
A. t A.

VYTAUTUI - EDMUflfDUI BUKEVIČIUI
į Amžinąją stovyklą išėjus, jo žmonai Mildai, sūnui Ričar

dui, giminėms ir artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiš
kia ir drauge liūdi

Sidnėjaus Skautų židinio 
broliai ir sesės

A. t A. 
VYTAUTUI BUKEVIČIUI

mirus, žmonai Mildai Bukevičienei giliaus liūdesio valan
doje nuoširdžiausią užuojautą reiškia

Zita žvirblienė su šeima

Sidnėjaus lietuvių klubo nariui, buv. valdybos 
pirmininkui

A. t A. VYTAUTUI BUKEVIČIUI
mirus, žmonai Mildai ir sūnui Ričardui nuoširdžią 

užuojautą reiškia.
Sidnėjaus lietuvių klubo

valdyba

Mielam bičiuliui
A. t A. VYTAUTUI BUKEVIČIUI

iškeliavus amžinybėn, žmonai Mildai, sūnui Ričardui ir 
artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia

Danutė ir Jurgis Karpavičiai

A. + A. VYTAUTUI BUKEVIČIUI
mirus, jo žmonai Mildai, sūnui Ričardui ir artimiesiems 

nuoširdžią užuojautą reiškia drauge liūdintys
Zita ir Pranas Andriukaičiai
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NUŠALINTOS PERSONOS 

DISPLACED PERSONS"
Lietuvių klube, Bankstown, liepos 17 d., sekmadienį, 2 vai.

po pietų.
Autoriai - Liuda Apinytė - Popenhagen ir Ron Popenha- 

gen. Aktoriai - Kansas universiteto studentai.
Spektaklio veiksmas - karo išdraskytame Vilniuje. Aldo

nos ir jos šeimos kančios. Sibiro tremtis. Moters rolė laiko 
perspektyvoje.

Vaidinimas anglų kalboje. Lietuviška muzika ir dainos.
Pamatysite daugiakalbį, istoriniai aktualų vaidinimą. 

Scenoje penkiolika aktorių.
Kviečiame visus, ypač jaunimą.

Iki pasimatymo Lietuvių klube liepos 17 d., sekmadienį, 
2 vai. po pietų.

Išlaidoms dengti auka $5.
Rengėjai

I
I

I

I 
I 
I 
I
1

DĖL „LIETUVOS KOVŲ 
ARCHYVO“

1994 m. birželio mėn. 27 dienos „Mūsų 
Pastogės“ numeryje, ketvirtame pusla
pyje ALB Krašto valdyba pranešė, kad 
yra „svarstomas prašymas finansuoti 
LPKT sąjugos leidinį „LIETUVOS 
KOVŲ ARCHYVO“ dešimtą tomą. 
Valdybai ir skaitytojams turiu pranešti, 
kad dešimtas tomasjau yra išleistas 
ir platinamas nuo birželio mėn. pradžios. 
Šio tomo rėmėjai yra paskelbti viršelio 
antroje pusėje sekančiai: Žurnalo leidimą 
nuolat remia PLB - nė. Ir,;nuoširdžiai 
dėkojame p. J. Sakalauskui, Cabramatta, 
Australia, šio numerio rėmėjui“.

Nežiūrint į tai, kad tas pranešimas yra 
pavėluotas (dėl informacijos stokos), 
LPKT sąjunga bus labai dėkinga už 12 
000 dolerių, jei jos prašymas bus 
patenkintas. Jie panaudos tą dovaną kito 
tomo ir „TREMTINIO“ leidimo išlai
doms padengti. Aš galiu patikinti ALB 
Krašto valdybą, kad ji nesusilauks 
„...LIETUVOS... istorijos...“ nema
lonumų, o tik nuoširdų „AČIŪ,,.

LPKT sąjungai aukojo ir užsisakė 
LKV - ųdešimt tomų, KGB - sto knygutę 
bei „Tremtinį“ J. ir P. Mulevičiai ($75) 
ir Br. Jurgelionis ($50).

Ačiū rėmėjams. y. L. Mačys 
LPKTS atstovas Australijoje

1

AUKOS

LIETUVIŲ 
FONDUI

utui mirus Geelonge, 
vietoj gėlių per mūsų įgaliotinį Adolfų 
Obeliūną gauta:

100 dol.-S. Š.utas (130);
30 dol. - A.Šutas ir D. J. Nash;
po 20 dol. - Geelongo apylinkės 

valdyba (830), Geelongo choras „Viltis“ 
(30), A. Šutas (NSW), E. ir V. Šutas 
(NSW), A. ir O. Gvildžiai (185), V. 
Salovėjus (225), I. Norvydienė (35), V. 
Reinolds ir Joan Heather;

po 10 dol. - O. Schrederis (405), L. 
Bungarda (265), J. Manikauskas (390), 
F. ir M. Andrikoniai (200), V. ir P. 
Čerakavičiai (320), V. Braželis (230), 
A. Jančiauskienė (165), R. Skerienė | 
(160), I. Luscombe (20), M. Kymantas | 
(200), H. ir M. Gilbet, A. Obeliūnas | 
(1070); 5 dol. - C. Vaicekauskienė (170).|

10 dol. - J. Manikauskas (400), Gedulo 
dienos minėjimo proga.

Nuoširdžiai dėkojame už aukas.
Vincas Ališauskas 

AL fondo iždininkas

NUMATYTOS SIUNTINIU IŠSIUNTIMO DATOS 

1994M.:
1) Liepos 23, 2) Rugsėjo 3,3) Spalio 22,4) Gruodžio 3.

Siuntiniai | Lietuvą
issiunciama kas • savaites

ŽEMIAUSIOS KAINUS
AUKŠČIAUSIAS PATARNAVIMO STANDARTAS 

Del smulkesenes informacijos kreiptis j Kristinąi

Artimiausios siuntos 1994m.: 23 liepos
f "• ’HIORPOL

OIQ1O
AGENTAI:

ADELAlOli (0B> 21Z 2499. BRISBANE (07) 287 4339. CANBERRA (06) 297 2506, MELBOURNE (03) 363 8346, NEWCASTLE (049) 517 437,

"Mūsų Pastogė" Nr.27 1994.7.11 psl.8

SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16 - 18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel 708 1414

(įsidėmėtinos datos lietuvių klube )
Rugpjūčio 20-21 d. d. kultūrinis savaitgalis - Mugė

Spalio 1 d. Klubo njetigis balius
Ketvirtadieniais kūb/e vyksta bilijardo varžybos.

Pradžia 7.30 popiet. Besidomintys kviečiami dalyvauti
Prašome klubo narius, dar nesumokėjusius šių metų nario mokesčio 

($20), tai atlikti artimiausiu laiku.

KLUBO VALGYKLA VEIKIA

I 
I 
I 
I 
I 
I

I 
I

I 
I

Ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais 
nuo 6 iki 9 vai. popiet 

Sekmadieniais nuo 1 iki 8 vai. popiet
I

SIDNĖJAUS SPORTO KLUBAS "KOVAS"
KVIEČIA

Į metinį balių, kuris įvyks 
š. m. liepos mėn. 23 d., šeštadienį, 7.30 vai. vakaro Lietu

vių klube, Bankstowne.
Baliaus metu jus džiugins nauja ir įvairi programa:

'Tlaustantys veidai - Red Faces".
Bilieto kaina $10, studentams $7.

EASTERN EUROPE TRAVEL BUREAU I

LIETUVOS KELIONIŲ SPECIALISTAI
* * * AUSTRALIJA - VILNIUS * * * 

$2250 Į TEN IR ATGAL ATOSTOGŲ SEZONO METU.
*** PASIKVIESKITE SAVO GIMINAIČIUS

Iš Vilniaus į Australiją - nuo $1970 
LCIFTHANSOS UNIJA Į VLNKJ - 

nuo $2035 j ten ir atgal, įskaitant VILNIŲ ir dar vieną miestą ir 14 
dienų automobilio nuomą.

TAI LABAI GERAS PASIŪLYMAS!
*** IŠ NAUJO SUSIPAŽINK SU SAVO TĖVYNE *** 

Prisijunk 8 dienoms prie ekskursuos autobusu, kuri jus 
supažindins su Vilniumi, Talinu ir Ryga; pirmos klasės 
viešbučiai, pusryčiai ir vakarienė. Kainos nuo $1590.

I

I

SUSISIEKITE SU MŪSŲ BIURAIS: 
Elenai Zolotorenko, tel. (02) 262 1144 
(taip pat ir šeštadieniais 9-12 vai.) 
SYDNEY: 75 King Street (City 2000) 

Vicki arba Luba (03) 600 0299 
(taip pat ir šeštadieniais 9 -12 vai.) 

MELBOURNE: 343 Little Collins Street City 3000 
Rob(07) 229 9716 

BRISBANE: 131 Elizabeth Street, City 4000

EASTERN EUROPE TRAVEL Lie. 2TA 002531

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

Published by the Lithuanian Community Publishing Society Ltd. 
Leidėjas Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga
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Redaktorius Bronius Žalys. ® * * Redakcijos ir administracijos telefonas (02) 790 3233 
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