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Lietuvos savaitės apžvalga

r Netyla skandalas dėl ko- 
n munistų partijos pinigų plo

vimo
Respublikos“ dienraštyje buvo 

p; paskelbta visa eilė straipsnių apie 
tatai, kaip 1991 metais Lietuvos 
kckomunistų partija slėpė pinigus 
prprivačiose struktūrose. Pasak dien- 
raraščio, vienas iš pagrindinių šių afe- 
rųrų veikėjų yra Seimo narys Alfon- 
sasas Navickas. Ponas Navickas da- 
bahar sustabdė savo narystę LDDP 
frarakcįjoje. Opozicinės partijos pasiūlė 
susukurti specialią komisiją, kuri ištir
tų tų buvusios LKP turto „išplovimą“ 
beta kai kurių šiandieninių aukš
čiausių valdžios pareigūnų bei Seimo 
naarių dalyvavimą šioje veikloje. 
Valdančioji LDDP partija aktyviai 
priešinasi tokios komisijos sukūli
nt imii. Teigiama, kad 1991 metais 
su sudaryta komisija pilnai perėmė 
pg partijos turtą. Konservatorių frak- 
cij rijos Seime seniūno p. A. Kubiliaus 
mnuomone, LDDP bijo, kad tyrimo 
mmetu gali išaiškėti nemalonūs fak- 
taiai ir nori atsipirkti lengvu išgąsčiu, 
sisuverčiant visą kaltę Alfonsui 
NNavickui. LR, R 04.18 -19

Maskva rusus užsienyje gins ' 
net ginklu

Rusijos užsienio reikalų ministras i 
Andrėj Kozyrev antradienį pareiš- ■ j 
kė, kad Maskva gali panaudoti ka- i 
rinę jėgą, ginant rusų teises NSV ir j 
Baltijos šalyse. Pareikšta, kad Rusij ai i 
nėra svarbesnio dalyko, kaip ginti j 
savo tėvynainių teises buvusiose i 
SSSR respublikose. Rusijos am- j 
basadorius Vilniuje buvo paprašy- i 
tas paaiškinti šį pasisakymą.

i 
LDDP siūlo partijoms įsigyti i 

turto
Vyriausybė pateikė Seimui svars- j 

tyri partijų patalpų privatizavimo i 
projektą. Jame siūloma leisti par- j 
rijoms lengvatinėmis sąlygomis - už i 
investicinius čekius - privatizuoti Į 
dabar nuomojamas patalpas. Prie i 
projekto pridėtas ir nuomojamų j 
patalpų sąrašas. LDDP turi 42 i 
būstines, kitos partijos po 2 - 3, kai j 
kurios neturi nieko. Projekto pa- i 
teikėjas Seimo Ekonomikos komi- j 
teto pirmininkas LDDP narys i 
Vytautas Zimnickas. LDDP nuomo- j 
ja daugiau patalpų negu likusios i 
partijos kartu paėmus. LA 04.158. L

Alkoholio kontrolės įstatymas
Seimas priėmė alkoholio kontro

lė lės įstatymą. Pagal šį įstatymą 
a alkoholiu bus galima prekiauti tik- 
t tainuo 11 valandos ryto. Užleidimą 
p prekiauti gėrimais po 8 - nių valan- 
dr dų vakaro ir sekmadieniais reikės 
m<mokėti papildomai. Draudžiama bet 
kokokia gėrimų reklama spaudoje ir 
tetelevizijoje. Numatytos kvotos 
lefeidimų skaičiui.- mieste ne daugiau 
kaaip 1 parduotuvė 1000 - čiui 
gyventojų, kaime - 500 - tams 
gy gyventojų. Uždrausta naudoti al- 
kokoholinius gėrimus valstybinėse 
įsjstaigose. Keleiviai, skrendantys 
lėlėktuvu galės būti vaišinami gėri- 
maiais tik lėktuvui palikus Lietuvos 
ter,eritoriją. Seimo nario Juliaus 
Vefeelkos nuomone, šitas įstatymas 
laUabai primena M. Gorbačiovo laikus. 
TaTada alkoholinius gėrimus labai 
sėkėkmingai pardavinėjo diedukai ir 
bobobutės. Nedideliuose kaimuose vėl 
atgatgims naminės varymas. LR 0-4.19

D Degtinę j Lietuvą įves trys 
bendrovės

V Vyko konkursas dėl teisės įvežti į 
Lielietuvą degtinę. Teisę įvežti gėri- 

mmus gavo trys bendrovės: „Bennet 
disiistributors“, „Mineraliniai van- 
derienys“ ir „Bakalėja“. Už leidimus 
bertendrovės sumokėjo po 300 000 litų. 

Įv^įvežti bus galima tik 10 geriausių
' patpasūiiho degtinių rūšių. LR 04.19

Ūkininkai privalo išlaikyti eg
zaminus

Nuo 1993 metų pabaigos galioja 
Vyriausybės nutarimas, pagal kurį 
asmenys, atsiėmę savo žemę ir 
norintys ūkininkauti, privalo išlai
kyti egzaminą ir gauti atitinkamą 
pažymėjimą. Egzaminą galima 
laikyti po šešias savaites trunkan
čių kursų. Be šio pažymėjimo 
ūkininkaujantys žmonės negali 
tikėtis kreditų iš bankų. LR, 04.19

Molėtų apskrityje nyksta 
žemės ūkio bendrovės

Iš 104 didesnių žemės ūkio ben
drovių Molėtų rajone pavasario 
sulaukė tik 40. Artėjant pavasario 
darbams, jų kaskart‘mažėja. Vis 
daugėja dirvonuojančių niekieno 
nedirbamų žemių. Ne geriau gyve
na ir ūkininkai. Pats didžiausias 
rajono ūkininkas, valdantis 60 
hektarų, bankrutuoja. Labiausiai 
trūksta pinigų nusipirkti trąšoms ir 
kurui. LR 04.19

LDDP frakcija nepatvirtina 
ketinimų reikšti nepasi
tikėjimą krašto apsaugos 

ministru
Vilnius, balandžio 13 d. Seime 

parengtas nepasitikėjimo krašto 
apsaugos ministru pareiškimas, 
teigia Lietuvos spauda, remdamasi 
šaltiniais Seimo Nacionalinio sau
gumo komitete (NSK).. Tačiau 
valdančios LDDP frakcijos vadovai 

ketvirtadienį nepatvirtino, kad to
kia interpeliacija rengiama.

Neoficialiomis žiniomis, inter
peliacija parengta NSK pirmininko 
Vytauto Petkevičiaus nurodymu. 
Tuo tarpu laikraščiui "Lietuvos ai
das“ pats V. Petkevičius teigė nieko 
nežinąs apie interpeliaciją, tik 
girdėjęs gandus apie ją.

Pasak NSK šaltinių, interpeliaci
joje ministras Linas Linkevičius 
kaltinamas neveiklumu ir delsimu, 
kuriant krašto apsaugos sistemos 
teisinę bazę bei lėšų eikvojimu 
prabangiems limuzinams.

L. Linkevičius gandų apie rengia
mą nepasitikėjimą juo kol kas 
nekomentuoja, nors yra pareiškęs, 
kad neturi iliuzijų apie ministro kė
dės amžinumą.

Dešiniosios opozicijos atstovai 
Nacionalinio saugumo komitete, 
kaip ir kairioji dauguma, sako ne
žiną apie interpeliaciją krašto 
apsaugos ministrui, tačiau neat
meta galimybės, kad jis neįtiko 
valdančiai LDDP savarankiška ir 
nuoseklia krašto apsaugos politika.

Dienraščio „Respublika“ šaltinių 
žiniomis, NSK pirmininkas V. 
Petkevičius gali būti suinteresuotas 
interpeliacijos ministrui paren
gimu, kad išsaugotų savo paties 
„braškantį“ postą. „Kai tik V. 
Petkevičiui bus rimtai pasiūlyta 
atsistatytdinti, interpeliacija L. 
Linkevičiui bus išsitraukta ir su
rinkti parašai“, sakė laikraščiui 
parlamentaras, nepanorėjęs skelbti 
savo pavardės.

NSK narys Kęstutis Gaška dien
raščiui „Lietuvos rytas“ tiesiai sa
kė, kad nepasitikėjimo ministru 
pareiškimas parengtas V. Petke
vičiaus nurodymu ir antradienį jam 
atiduotas.

LDDP frakcijos Seime vadovai 
ketvirtadienį spaudos konferen
cijoje sakė, kad interpeliacijos L. 
Linkevičiui frakcija nesvarstė.

„Kariuomenėje yra labai daug 
problemų ir vienu mostu jų ne- 
išspręsim“, sakė frakcijos pir
mininkas Gediminas Kirkilas.

Kitas frakcijos narys, Seimo 
vicepirmininkas Juozas Bernatonis 
abejojo, ar nepasitikėjimo ministru 
organizatoriams pavyktų surinkti 
reikiamą skaičių parašų.

LDDP atstovas Seime L. Lin
kevičius krašto apsaugos ministru 
paskirtas 1993 metų rudenį, at
sistatydinus iš šio posto Audriui 
Butkevičiui. LR 04.22
Vokiečių mokykla Klaipėdoje

Trečius metus Klaipėdoje veikia 
vokiečių mokykla. 1 -4klasėsemoko- 
si 137 vokiečių kilmės vaikų. Mokyk
lą remia Vokietijos vyriausybė, 
kasmet atsiųsdama po kelis mo
kytojus. LR 04.19

Kompartijos turto niekai 
neplovė, teigia LDDPfrakcįjos 

vadovai
Vilnius, balandžio 13 d. Seimo 

LDDP frakcijos seniūnas Gedimi
nas Kirkilas atmetė bet kokius

Nukelta į 2 psl.
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kaltinimus partijai, kad dalis jos 
narių „išplovė“ LKP - TSKP turtą. 
Joks partinis turtas nebuvo pri
vatizuotas, o atliktose revizijose 
viskas užfiksuota „iki tušinukų“, 
ketvirtadienį spaudos konferen
cijoje sakė G. Kirkilas Jis komen
tavo antrą dieną dienraštyje „Res
publika“ skelbiamą rašinį „Kalnas“, 
kuriame LDDP frakcijos narys 
Alfonsas Navickas kaltinamas 
partijos turto „plovimu“.

Frakcijos seniūnas sakė, kad 1990 
- 1991 metais tuometinės vyriau
sybės prašymu, nuo Maskvos at
siskyrusi LKP ėmėsi saugoti kom
partijos turtą, kad jis neatitektų 
„platformininkams“.

G. Kirkilas žadėjo atskirai susi- 
pažindinti su revizijų išvadomis ki
toje spaudos konferencijoje.

Kitas LDDP narys, Seimo vice
pirmininkas Juozas Bernatonis 
pažymėjo, kad pastatai buvo per
duoti akcinei bendrovei „Ida“, 
siekiant išsaugoti juos Lietuvos 
jurisdikcijoje. Pasak parlamento 
vicepirmininko, po pučo Maskvoje 
1991 m. rugpjūčio mėn. buvo pa
darytas kairiųjų frakcijos pa
reiškimas tuometinėje Lietuvos 
Aukščiausiojoje Taryboje ir partija 
pasiūlė 97% turto perduoti švieti
mo irmokslo reikmėms, pasilikdama 
tik po 1 kambarį rajonų komite
tuose bei 2 aukštus dabartinėjeLDDP 
būstinėje Vilniuje, Barboros Rad
vilaitės gatvėje. Pasak J. Bematonio, 
tuometinė AT vadovybė pasakė, kad 
jokių dovanų nereikia ir tas turtas 
bus atimtas. „Dabar klausti, kur tas 
turtas, reikia tuometinį premjerą 
Gediminą Vagnorių, kuris tuomet 
vienašmeniais potvarkiais jį skirs
tė ne tik švietimo ir mokslo reik
mėms“, sakė J. Bernatonis.

G. Kirkilas pažymėjo, kad LDDP 
dabar nuomoja patalpas Barboros 
Radvilaitės gatvėje, o kai kurios ki
tos partijos ir laikraščiai gavo LKP- 
TSKP turto.

Frakcijos vadovas taip pat išreiš
kė nusistebėjimą, iš kur atsirado to
kie įrašai, kuriais remiantis pa
skelbtas rašinys „Respublikoje“. G. 
Kirkilo nuomone, tai galėjo būti 
užsienio žvalgybos darbas, tačiau 
neaišku, kaip tokiu atveju jie atite
ko laikraščiui. Pasak kitos versijos, 
tokį įrašą padarė tuometinė Lietu
vos valdžia. Seimo nariai sakė 
neišsiaišldnę, kas galėjo įrašyti šiuo 
pokalbius.
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Frakcijos vadovas taip pat sakė, 
kad A. Navickas dėl publikacijų 
“Respublikoje“ aiškinsis frakcijos 
posėdyje. LR 04.22

Įdomiausia šiame straipsnyje yra 
tai, kad ir vėl, kaip „senais gerais 
laikais“ kaltinamos „užsienio žval
gybos...“ Kažin kokio krašto „už
sienio žvalgybos“, pono Kirkilo 
nuomone, suinteresuotos LKP - 
TSKP ir LDDP turto plovimu? 
Partizano testamentas

Rašančiajam šį straipsnelį ypač 
gaila vienos Lietuvos gyventojų da
lies - tai politinių kalinių, tremtinių, 
Lietuvos partizanų. Jie žiauriai 
nukentėjo bolševikmečiu, tad būtų 
suprantama, jei lauktume, kad jie 
dabar būtų gerbiami visuomenės 
nariai. Bet taip nėra. Po visų 
persekiojimų ir eilės metų šmeižto, 
jie ir toliau lieka nustumiami į šalį. 
Dauguma jų vyresnio amžiaus ; pa»±iuusu&i pavonuu guuuuuių je— 
žmonės,kurieneturineidideliųturtų, | gą. Toliau kalbėdamas, A.Kozyrevas 
kuriais „užsienio žvalgybos“ do- j apkaltino Latviją ir Estiją bandy- 
mėtųsi, jie neužima aukštų postų. I mu atsikratyti nuo Rusijos piliečių. 
Tačiau jie dabar nors gali atskleis- j 
ti tą didžiulę skriaudą, kuri jiems ir ! 
visai Lietuvai buvo daroma eilę me- j 
tų. Kaune dukart per savaitę ’ 
išleidžiamas „Kauno laikas“ spaus- j 
dina skyrių, pavadintą „Sukaktys, j 
kurių neminime“. Kovo 21 - mąją | 
tame skyriuje buvo įdėtas „Parti- j nestuoti apie 3000 kriminalinių 
zano testamentas , kūno nedidelę »ka]iniu nerralės nrieš nariu Voki^- 
dalį čia pateikiame „Musų Pastogės“ | 
skaitytojų dėmesiui, cituojame:

Minėdami partizaninio karo pra- j 
džios Lietuvoje 50 - mėtį... skelbiame ? 
iškalbingą ano meto dvasios liu
dijimą -„Partizano testamentą“, ku
rį išsaugojo Andrius Dručkus, 
mokytojas iš Kauno, Lietuvos laisvės 
kovų dalyvis, veikęs partizanų 
„Algimanto“ apygardoje Rokiškio 
apskrityje. „Partizano testamentas“- 
tai jo kaimyno, būrio vado Balio 
Vaičėno testamentas ateities kar
toms. B. Vaičėnas žuvo 1951.04.10 
kartu su kitais 7 - iais kovotojais Jo
no Čibiro sodyboje Strazdų kaime, 
Utenos apskrityje, įviliotas į NKVD 
pasalą.

Partizano testamentas
„O, Dieve! Kiek jau praėjo die

nų, kai, žiūrėdamas į besilei
džiančios saulės spindulius, 
dėkoju Tau, kad leidai ją iš
gyventi ir su nerimu galvoju 
apie ateinančią dieną. Daug jų 
praslinko, vargingai ir skur
džiai praleistų, daug perjos grė
sė pavojų trumpą šio pasaulio 
kelionę netikėtai baigti, bet juo

TRUMPAI 
IŠ VISUR

| Čečėnai sėkimingai atmušė rusų 
= karinių dalinių puolimą, apgindami 
I Bamut vietovę , kalnų papėdėje, 
i Rusijos gynybos ministras gen. Pa- 
I vėl Gračiov įspėjo vakariečius, kad 
j Rusija nesilaikys 1990 metais 
f pasirašytos sutarties, apribojančios 
j konvencinį ginkluotų pajėgų dydį 
: Europoje. Ši sutartis neleidžianti 
| Rusijai laikyti pakankamai ka- 
-- riuomenės maištaujančioje pieti- 
Į nėję Rusijos dalyje.
i *I Balandžio 19 d. Rusijos užsienio 
| reikalų ministras Aleksiej Kozyrev 
! pareiškė, jog Rusija nesikliaus vien 
| tik žodiniais įspėjimais bei eko- 
? nominėmis sankcijomis, kad ap- 
| saugotų rusus, gyvenančius buvu- 
? sios Sovietų Sąjungos respublikose. 
| Specifiniais atvejais Rusija bus 
i pasiruošusi pavartoti ginkluotą jė-

JAV 'prezidentui B. Clintonui 
darosi vis sunkiau apsiginti nuo 
kritikų, puolančių jo besąlyginį 
prezidento B. Jelcino vyriausybės 
rėmimą.

Rusijos dūmą nusprendė am- 

f kalimų pergalės prieš nacių Vokie
tiją jubiliejaus proga. Amnestija 
nelies žmogžudžių bei nubaustųjų 
daugiau kaip 5 metų kalėjimo 
bausme.

Ukraina irgi numato panašią 
amnestiją gegužės 9 d. sukakties 
proga.

I *į Balandžio 20d. Serbijoje mirė buvęs 
| Jugoslavijos komunistų partijos 
i lyderis ir viceprezidentas maršalo 
Į Tito vyriausybėje Milovan Djilas.

tolyn, tuo sunkesnės darėsi die
nos ir dažniau vaizduotėje 
praslenka mirties šmėkla. Kiek 
daug jau esame netekę laisvės 
idėjos brolių! Ir jie juk laukė 
savo tautos pavasario. Troškų 
juo džiaugtis, bet žiaurių bude
lių pasiųsta mirtis jiems pa
stojo kelią.

Jeigu ir man toks likimas 
skirtas, aš ramiai atsiduodu, o 
prieš tai, turėdamas laiko, ra
šau testamentą. Gal tai ir juo
kinga,- juk neturiu aš turto, ku
rį galėčiau kam nors paskirs
tyti. Visas mano turtas - ginklai, 
kuriuos, be abejonės, pasiims 
tas, kuris mane nukaus. Dra
bužiai, nors ir apiplyšę, bet ir 
juos neretai dėl didesnio iš
niekinimo nurengia. Bet... tebe
turiu dar turto, kurio priešai 
neįstengs atimti: tai tikėjimas į 
Didijį pasaulio kūrėją Dievą ir 
tėvų žemės meilė. To neįstengs 
atimti joks priešas, nors tai bū
tų pats žmonijos pabaisa - 
Stalinas. Šį turtą palieku savo 
broliams ir seserims, visiems 
tautiečiams, ir kol jie tai gerbs, 
tol bus nenugalimi. (...)

Te nebūna Tavo vaikų tarpe 

Savo, 1957 metais išleistoje, knygoje i 
.Naujoji klasė“ M.Djil as pirmasis iš ! 
komunistų vadų pasisakė prieš i 
stalinizmo sistemą.

efe
Balandžio 21 d. Marijos Curie- - 

SkladowskosbeijosvyroPjerreCurie e 
palaikai buvo perkelti iš Paryžiaus is 
Sceaux priemiesčio kapinių it 
iškilmingai palaidoti Panteone gre
ta kitų prancūzų garsenybių, kaip 
Voltaire, Rousseau, V. Hugo ir kt.

Dviejų Nobelio premijų laureatei!
radioaktyviųjų medžiagų tyrinėjimo io 
pradininkė Marija Curie mirė 1934 
m. Perlaidojimo iškilmėse dalyvavo 
ir Lenkijos prezidentas Lech Wa- 
lęsa. M. Curie yra pirmoji moteris, s, 
palaidota Panteone.
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Balandžio 19 d. Oklahoma City, r, 
JAV, namų gamybos sprogstančią ą 
chemikalų mišiniu pakrauta ma
šina sprogdama sugriovė 10 aukš
tų valstybinių įstaigų pastatą, 
Sprogimo metu užmušta apie 200 
žmonių, sužeista virš 400. Suimtas 
piktadarys, turėjęs ryšius su eks
tremistine pusiau karine organiza-1- 
cija Michigan valstijoje, nors šiši 
organizacija sakosi pašalinusi 
įtariamąjį asmenį iš savo narių.

*
Bosnijos serbai pareiškė, kad jie 

savo karo teismui atiduos aštuonis 
humanitarinės pagalbos darbuo

tojus, patekusius į jų rankas Sara-i- 
jevo apylinkėse vasario - balandžioio 
mėnesiais. Keturi suimtieji yra 
prancūzai, du šveicarai, vienasis 
vokietys ir vienas amerikietis. Ser
bai nenurodė nei teismo datos, nei 
kuo suimtieji yra kaltinami.

*
Ruandos kareiviai, priverstinai ai 

uždarydami hutu pabėgėlių sto->— 
vykią Kibeho vietovėje, panaudoję jo 
ginklą. Nušauta ar negyvai sutryp-j- 
ta minios apie 2000 pabėgėlių. Bū-i- 
damas bejėgiu sustabdyti masineses 
žudynes, australų medicinos per-r— 
sonalas rūpinasi sužeistaisiais.

ra

r- 
ei

puikybės, paniekos, ko iki šiobl 
netrūko, Te neniekina parei-i- 
gūnai ir daugiau išsilavinęię 
žmonės prasto, naginėto, pilka a 
sermėga apsidengusio kaimie-i- 
čio, kuris daugiausia už Tavo>o 
laisvę paaukojo. Mano draugų- f- 
kovotojų už laisvę tarpe nebuvo'o 
nei labai mokytų žmonių, neisi 
dvarų savininkų, o tik netur-~- 
tingi susipratę lietuviai, dau-i- 
giau pratę valdyti plūgą, dalgįfį 
ar kitus įnagius. Ponaieiaiii 
baltom rankom visad turėtų ų 
atsiminti, kad pirmieji privalėto 
parodyti pagarbą šiems žmo->- 
nėms, kurie įrodė, jog moka neie 
tik ūkio darbus dirbti, bet,t, 
reikalui esant, pirmieji tveriasisi 
už ginklo ir kaunasi už tautoms 
laisvę. Jie neieškojo jokių leng-f- 
vatų, bet su ginklu rankose var-"- 
go Tėvynės vargą nuo pirmosioms 
jo atsiradimo dienos. (...)

Už tikėjimą, ir Tėvynę. Balysys 
„Liubartas“ - Vaičėnas.

Citatos pabaiga.

Spaudai paruošė dr. Algis Kabailala
Naudotasi Laimos Statulevičieimės 

Lietuvos spaudos žinių rinkiniatyi^, 
„Kauno laikas“ ir kt. spauda
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u r a s k i m e šimtą
tūkstančių

Švenčiant Antrojo pasaulinio karo 
pabaigos penkiasdešimties metų 
sukaktį, besidžiaugiant jau pra
sidėjusiais šeštaisiais atstatytos 
Lietuvos nepriklausomybės metais, 
praėjus 54 metams nuo pirmųjų 
masinių trėmimų iš Lietuvos, ar ne 
skaudu skaityti laikraštyje ištrau
ką iš 41-ųjų metų tremtinės laiš
ko: „Niekaip negaliu suprasti - 
Lietuva laisva, o aš dar Sibire".

Lietuvoje veikiančio Tremtinių 
grįžimo fondo žiniomis, vien tik 
Krasnojarske ir jo apylinkėse šiuo 
metu vargsta apie 1000 tremtinių ir 
jų palikuonių. O dar yra Igarka, 
Jakutija, Irkutskas, Tomskas, 
Novosibirskas, Kurganas... Ir tai dar 
toli gražu ne visi „kurortai“, kuriuo
se iki šiol laukia nesulaukia pa
galbos norintieji grįžti į tėvynę mū
sų tautiečiai.

Deja, į laisvą Lietuvą dabar sugrį
žęs tremtinys ar politinis kalinys 
neretai vėl pradeda eiti kryžiaus 
kelius. Lietuvos spaudoje buvo 
aprašytas generolo Raštikio sūnėno 
su žmona, sūnumi ir dukra bei jų 
šeimomis sugrįžimas į Lietuvą 
praeitais metais. Negavę iš sa
vivaldybės gyvenamo ploto, jie tū
lėje apie keturias savaites gyventi 
viešbutyje, mokėdami po 15 litų į 
parą už asmenį. Reikėjo taip pat 
susimokėti už daiktų atsivežimą iš 
Kazachstano ir iš vyriausybės gau
ta 2000 litų kompensacija bema- 
tantpasibaigė. Nebūdamiregistruoti 
pastoviame gyvenamame plote 
(sovietmečio žargonas ir taisyklės!), 
jie negalėjo gauti darbo ir neturėjo 
teisės gauti socialinę pagalbą. 
Maitintis teko iš Kazachstano 
atsivežtomis bulvėmis, kruopomis 
ir miltais. Belaukiant laikino būsto 
paskyrimo, jais, kaip ir daugeliu ki
tų tremtinių, pasirūpino, kiek 
įstengdamas, Tremtinių grįžimo 
fondas.

Šis fondas buvo įsteigtas 1992 
metais Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininko V. Landsbergio po
tvarkiu. Fondo pradžią sudarė 
Brazilijos lietuvių auka - 2106 JAV 
dolerių. Fondo įstatuose sakoma: 
.Tremtinių grįžimo fondas yra 
savarankiška visuomeninė lab
daros organizacija, skirta padėti 
sugrįžti į Tėvynę sovietinių repre
sijų aukoms: buvusiems tremti
niams, politiniams kaliniams, jų 
vaikams ir vaikaičiams, o taipogi 
paremti jau grįžusius iš tremties, 
bet patekusius į vargą ir skurdą 
Lietuvos žmones“. Fondas išlaiko
mas tautiečių, gyvenančių Lietuvo
je ir užsienyje aukomis. Valdžios 
paramos fondas negauna.
■ Dabar vienas iš svarbiausių fondo 
rūpesčių yra įrengti „Tremtinių 
namus“. Tragiška padėtis yra su 
pasenusiais ir paliegusiais trem
tiniais, kurie ir Sibire, ir Lietuvoje 
yra likę be globos ir paramos. 
Negalima leisti, kad šie žmonės 
paskutinius gyvenimo metus už
baigtų ubagynuose kartu su bu
liais recidyvistais, alkoholikais ir 
stribais, o tokių atvejų yra nemaža, 
tautinių namai bus ta oazė, kur 

šie tremtiniai galės atsigauti ir 
pailsėti tarp bendro likimo draugų.

Po didelių pastangų Tremtinių 
grįžimo fondas gavo 50 metų nuo
mai trijų aukštų vasarnamį Va
lakampiuose (prie Vilniaus), pu
šyne netoli Neries. Vilniaus miesto 
taryba nusprendė fondą nuo nuo
mos ir rinkliavų atleisti. Pastatas 
gautas labai apgailėtiname stovyje: 
kiauras stogas, išlaužyta ir išvogta 
santechnika, viduje viskas. sulau
žyta ir sudaužyta. Šildymo nėra.

Rekonstrukcijos darbai jau pra
dėti. Jei pavyks surinkti pakanka
mai lėšų, namus norima atidaryti, o 
tai ir privaloma padaryti pagal 
nuomos sutartį, 1996 metų birželio 
14 dieną - 55 - sioms metinėms nuo 
pirmosios masinės Lietuvos žmo
nių deportacijos į Sibirą. Šiame 
paskutiniame tremtinių prieglobs
tyje gyventų 80 - 90 žmonių. Vienas 
žmogus - vienas kambarys. Taip pat 
bus pagalbinės patalpos, medicinos 
punktas, koplytėlė, keli kambariai 
pirmame aukšte invalidams su 
vežimėliais, bendra salė. Buvęs 
politinis kalinys kunigas Kastytis 
Matulionis nori ten apsigyventi ir 

’ teikti patarnavimus tremtiniams.

ubiliejus

Būsimas pensionatas 'Tremtinių 
namai" Vilniuje, Meškeriotojų 
g- vė Nr.22.
„Tremtinių namuose, aukotojų 

pageidavimu, bus įrengti vardiniai 
kambariai su lentele ar kitokio 
pavidalo nuoroda, kas paaukojo lė
šas šio kambario įrengimui. Re
konstrukcijai įvykdyti reikia pu
santro milijono litų.

Ir aš dabar klausiu Jūsų, mieli 
Australijos lietuviai, kiek mes 
prisidėsime? Kiekvienais metais 
minėdavome tragiškuosius birželio 
įvykius, verkdavome, dainuodavome, 
demonstravome, ilgiausius straips
nius rašydavome, melsdavomės, 
prašydami Dievo pagalbos. Šian
dien tremtiniams reikia mūsų 
pagalbos. Ne žodžiais, ne užjau
timu, ne eilėraščiais, bet labai 
dalykiškai - DOLERIAIS.

Užsidekime sau pareigą-prisidėti 
prie tremtinių senelių namų įkū
rimo. Užsibrėžkime sau uždavinį - 
ne mažiau kaip 100 000! Raginu 
mūsų organizacijas pasitarti su sa
vo nariais ir pagalvoti, nuspręsti 
kokia dalis turimų pinigų gali būti

1925 m. balandžio 25 d., reiškia, 
lygiai prieš 70 metų Kaune įsistei
gė Vilniui vaduoti sąjunga. Jos 
pirmininku buvo išrinktas prof. M. 
Biržiška. Netrukus ši organizacija 
•••••••••••••••••••••••••••Mt 
skirta šiam tikslui. Kviečiu visus 
Australijos lietuvius, turtingus ir 
nelabai turtingus - padėkite, 
padėkite kiek tiktai galite. Ragi
nu įvairius pagalbos Lietuvai ir šal
pos fondus - atsisukite veidu į 
tremtinius. Penkiasdešimt metų dėl 
jų verkę, dabar ištieskime jiems 
ranką ir nušluostykime bent kebas 
jų ašaras. Kiekvienoje Australijos 
vietovėje, kur tik gyvena daugiau 
lietuvių, šio darbo kviečiu imtis 
bendruomenės valdybas arba jau 
esančius pagalbos komitetus, ar 
naujai susidarančius komitetus.

Nei vienas iš mūsų nekeliavo 
spygliuota viela apipintuose gy
vuliniuose vagonuose. Nei vienas iš 
mūsų nevargo Igarkoje? Kurgane, 
Vorkutoje... Šiandien, tai atsi
mindami, paklauskime savo są
žinės, kiek galime pasidalinti su 
tais, kurie ten buvo, o kiti dar ir yra, 
su tais, kurie iš tremties sugrįžę į 
tėvynę neberanda pastogės.

Siūlau visiems Australijos 
lietuviams organizuotai ar pa
vieniui šių metų birželio 14 - 
ąją padaryti tikrai atmintiną. 
Atmintiną jiems, kuriuos su 
skausmu ir meile atsiminda
vome kiekvienais metais, at
mintiną šimtą tuksiančią 
kartą. Toji diena, birželio 14 - 
oji, yra vadinama Gedulo ir 
Vilties diena. Suteikime jiems 
viltį! Suteikime jiems viltį bent 
numirti Lietuvoje tarp savųjų.

Tremtinių grįžimo fondo valdybą 
sudaro šie buvę tremtiniai: Vytau
tas Cinauskas (pirmininkas), Nijolė 
Ambrazaitytė, Balys Gajauskas, 
Vytautas Raščius, Petras Tumonis. 
Fondo adresas: Jakšto 9 -117, 2600 
Vilnius. Sąskaitos numeris 700861 
Vilniaus valstybiniame komer
ciniame banke. Visus pinigų 
pervedimus į Lietuvą Tremtinių 
grįžimo fondui „Talka“ atliks be 
mokesčių. „Talka“ atidarė eina
mąją sąskaitą Nr.888 Melburne, 
Adelaidėje ir Sydnėjuje, į kurią 
galima įnešti bet kurios sumos auką 
Tremtinių grįžimo fondui. Sąskai
tos kontroliavimą nustatyti pa
prašyta ALB Krašto valdyba.

Gabrielius Žemkalnis

Janina Maliiauskienė

be fanfarų
tapo pati masiškiausia Lietuvoje. Į 
ją liejosi visų politinių pasau
lėžiūrinių pakraipų žmonės, turį
vienintelį tikslą - atgauti lenkų 
pagrobtą sostinę. Per 13 veiklos me
tų suburta per 30 000 narių ir 600 
000 rėmėjų. Organizacija išpo- 
puliarėjonetikLietuvoje,betirišeivių 
tarpe užsienyje. Jai vadovavo 
iškiliausi, plačiai visuomenei gerai 
žinomi asmenys, remiami daugelio 
visuomeninių organizacijų, vals
tybinių institucijų, Bažnyčios bei 
spaudos.

WS nuveiktų darbų apimtis plati 
ir įvairi. Paruošta ir išspausdinta 
apie šimtas leidinių, nušviečiančių 
aneksuoto krašto gyventojų politi
nę bei ekonominę būklę. Dideliu 
tiražu leistas mėnesinis žurnalas 
„Mūsų Vilnius“, vėliau jo perio
diškumas padažnėjo iki trijų nu
merių per mėnesį. Kaune įsteigtas 
Vilniaus institutas šio krašto prob
lemoms tirti. Kaupiama medžiaga 
plačiai naudota radijo programoms 
ne tik lietuvių, bet ir lenkų kalba, 
demaskavusioms melagingą oku
panto propagandą. Tikėtasi išleisti 
bent kelias studijas, tačiau okupa
cijos perbraukė šiuos užmojus. 
Sąjungos sudėtyje buvo visa eilė 
sekcijų, kaip: švietimo, socialinės 
rūpybos, žydų reikalų, moterų glo
bos, o taip pat prof. F. Kemėšio 
vadovaujamas Vilniaus geležinis 
fondas, rinkęs lėšas kultūrinei 
veiklai Vilniaus krašte paremti. 
Fondas organizavo rinkliavas, 
įvairius renginius, platino Vilniaus 
pasus, ieškojo pasiturinčių mece
natų. Buvo surenkamos nemažos 
sumos pinigų, kurių dėka kultūri
nis darbas Vilniaus krašte, nežiū
rint nuožmios priespaudos bei 
persekiojimų, neišblėso, nors ket
virtojo dešimtmečio antroje pusėje 
buvo uždarytos visos lietuviškos 
pradinės mokyklos, Švenčionių 
gimnazija ir kiti švietimo židiniai. 
Palikta tik Vytauto Didžiojo gim
nazija ir viena lietuviška valdiška 
pradžios mokykla Vilniuje. Už
mezgus 1938 m. diplomatinius 
santykius su Lenkija, WS buvo 
uždaryta, tačiau jos vietoje įsiteigė 
Draugija Vilniaus kraštui remti, 
gyvavusi iki sostinė su artimiau
siomis apylinkėmis sugrįžo į Mo
tinos glėbį.

Didelio dėmesio ir pagalbos reikia 
Vilniaus kraštui ir šiandieną, nors 
jis jau Lietuvos valstybės ribose, bet 
vis dar našlaitis. Tuo metu, kai mū
sų tauta buvo žiauriai naikinama,

Nukelta į 4 psl.
"Mūsų Pastogė" Nr.17 1995.5.1 psl.3
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Bendruomenės darbų baruose Eglė - medicinos daktarė

WSK. ANTANO BARANAUSKO 
MINĖJIMAS SYDNEJUJE

Lietuvių katalikų kultūros drau
gijos Sydnėjaus lietuvių namuose 
suruoštas minėjimas praėjo su di-> 
dėlių pasisekimu.

Į salę įžengus, atėjusį „pasitiko“ 
Anykščių šilelis - tiek čia buvo 
„prisodinta“ medžių, ir net viena pu
šis didžiavosi priekinėje scenos da
lyje. „Šilelio“ dešinėje išsirikiavu
sios „Sutartinės“ dainininkės (I. 
Barilienė, J. Burokienė, M. Cox, I. 
Dudaitienė, N. Jurkšaitienė, L. 
Gaidžionienė, M. Karpavičienė, M. 
Kavaliauskienė, M. Reisgienė). 
Kairėje - visa eilė deklamatorių: D. 
Gailiūnienė, J. A. Jūragis, A. 
Juškienė ir A. Šarkauskas). Šis
minėjimas, kurio praktišku su
ruošimu rūpinosi dr. Genovaitė 
Kazokienė, buvo suruoštas kitaip 
nei iki šiol įprasta - net neturėjo 
įprastinės pranešėjos. Publika buvo 
paprašyta neploti po atskirų an
samblio ar deklamatorių išėjimo.

Minėjimą, Katalikų kultūros 
draugijos vardu, trumpu žodžiu 
atidarė jos sekretorė Elena Ba- 
dauskienė. O toliau, lyg burtininko 
lazdele pamojus, viskas vyko „pats
savaime“ - „Sutartinei“.padainavus džio šventę. -
„Ten, kur žaidžia Nemunėlis“, dr. G.

Jubiliejus...
Atkelta iš 3 psl.
žudoma, tremiama ir visokeriopai 
engiama, Lenkija suvokė, jog atėjo 
patogiausias momentas lenkiš
kumui Vilniuje atkurti, nors didžio
ji dalis lenkakalbių išemigravo na
mo. Veikė gudriai. Anuometiniai 
jos vadovai sugebėjo įtikinti Mas
kvos satrapus, kad slavus, gy
venančius Lietuvoje, stengiamasi 
nutautinti per mokyklas. Į pagalbą 
pasitelkta įvairiatautė grupė 
perėjūnų, dirbusių LKP centro 
komitete bei švietimo sistemoje: 
lenkų kilmės rusė Višnevskaja, žy
das Cukeris ir du mūsų renegatai 
Vidmantas bei Purvinis. Šie keturi 
žmonės, remiami lietuviškų išgamų, 
arba, pasak prof. A. Štromo, „Lietuvai 
dirbusių nepriklausomybininkų“, 
paties Sniečkaus palaiminti, ėmė 
steigti Vilnijoj bei kaimyninėse buv. 
N. Lietuvos srityse lenkiškas mo
kyklas, uždarę, žinoma, lietuviškas 
net ir ten, kur jos veikė prieška
ryje. Nuo 1950 m. šiame krašte iš
dygo 350 lenkiškų mokyklų, Pe
dagoginis institutas, knygų lei
dykla. Vilniuje ir aplinkiniuose 
rajonuose imta leisti lenkiškus 
laikraščius. Ukrainoje ir Gudijoje, 
kur nebuvo jokių lenkiškumo ži
dinių, imta skatinti gyventojus kel
tis į Lietuvą. Taip lietuviška dvasia, 
didžiausiu pasišventimu daugelio 
kultūrininkų išsaugota lenkmečiu, 
ėmė blėsti. Senoji lietuviakalbė kar
ta palengva trupėjo, o daugelyje 
vietovių lenkiškas mokyklas bai
gęs jaunimas tapo nei tai lenkais, 
nei tai rusais, tiksliau - sovietiniu 
gaivalu.

Dabartinė piramidė, slavakalbių

Kazokienė, pakvietusi susirinku
sius „pasivaikščioti po Anykščių 
šilelį“, pradėjo pasakoti apie didįjį 
Lietuvos dainių Vysk. Antaną 
Baranauską, pradžioje supažin
dindama auditoriją su poeto bio
grafija, o toliau įvesdama į jo kūry
bą bei ją paanalizuodama. Protar
piais į paskaitą įsiterpdavo „Su
tartinės“ ansamblis su liaudies 
dainomis: „Plaukia antelė, plaukia 
pilkoji“, „Tu, eglute, tu žalioji“. Vie
na iš jų buvo - A. Baranausko „Gie
du giesmelę...“ Vienas po kito į 
paskaitos tarpus įsijungė ir de
klamatoriai, skaitydami ,Anykščių 
^šilelio“ ištraukas.

Tik pasibaigus paskaitai (kurią, 
tikimės, „Mūsų Pastogė“ išspausdins 
atskirai), pasipylė labai gausūs 
aplodismentai paskaitininkei dr. G. 
Kazokienei, „Sutartinėms“ ir vi
siems keturiems deklamatoriams.

Katalikų kultūros draugijos pir
mininkas Albinas Giniūnas, už
baigdamas šauniai pavykusį mi
nėjimą, padėkojo paskaitininkei ir 
visiems programos atlikėjams, tuo 
užbaigdamas šią lietuviškojo žo-

rinkėjų balsais sugrįžusi į dar 
neatvėsusias gūžtas, iš kailio ne
riasi stengdamiesi jiems įtikti, nes 
sekantys rinkimai ne už kalnų, o 
mūsų valstybingumo širdis baigia 
nukraujuoti. „Vilnijos“ draugija ir 
kiti doresni lietuviai nepajėgūs ko
voti su lenkišku agresyvumu, ypač 
kai jiems talkina Lietuvos valdžia. 
Bandoma steigti šiose žemėse sa
vas mokyklėles, tačiau lėšos sa
vivaldybių kišenėse. Lietuviai 
mokytojai čia ujami, jiems suda
romos tokios darbo sąlygos, kad 
patys pasitrauktų. Po pastarųjų 
savivaldybių rinkimų ateitį sunku 
prognozuoti, nes nauji deputatai jau 
pareiškė, kad lietuviškos mokyklos 
liks ten, kur bus reikalingos...

Tikiuosi, kad dauguma skaitytojų 
dar prisimena, kaip už sutaupytus 
centus, gautus iš tėvų saldumy
nams ar kinui, pirkdavote ženk-. 
' liukus Vilniui vaduoti, kaip giliai iš 
širdies dainavote „Į Vilnių aukš
taičiai, į Vilnių žemaičiai...“, o klasė
se Gedulo dieną, spalio 9 - ąją, 
kabinote ant sienos šalia kryžiaus 
šūkį: „O, Vilniaus.nepamiršk, lie
tuvi!“ Todėl ir klausiu šiandieną: 
kodėl pamiršote tą kilnų savo 
vaikystės ir jaunystės polėkį? Sos
tinė juk negali pasilikti apsupta 
priešiškai nusiteikusio elemento. 
Kai pernai per katalikišką spaudą 
Melburno apylinkės valdyba krei
pėsi į skaitytojus, prašydama pa
remti pastato mokyklėlei remontą 
Kalveliuose, esančiuose 27 km nuo 
Vilniaus, atsiliepė vienas (!..) 
žmogus. Australijos lietuviai de
šimtimis tūkstančių aukoja baž
nyčių remontui, jų puošybai auksu, 
sidabru, marmuru, nors tautiečiai 
turi kur melstis, tik šventovės

Balandžio mėnesį 1995 m. me
dicinos mokslus sėkmingai baigė 
Eglė Sadauskienė.

Eglėgimė Panevėžyje, augo Kaune. 
Nuo pačios jaunystės paskatinimas 
mokslams kilo iš šeimos.

Ne naujiena būdavo matyti tėve
lius ilgas valandas praleidžiant prie 
knygų. Tėvelis, Regimantas Šleinys, 
,Lietuvos žemdirbystės instituto 
Dirvožemio skyriaus profesorius, o 
mamytė, Irena Adomavičiūtė - 
Šleinienė, lietuvių kalbos ir lite
ratūros mokytoja.

Pirma Eglės pažintis su Australi
ja įvyko 1990 metais, kai per šv. 
Kalėdas Melburne aplankė savo 
gimines Birutę ir Viktorą Ado
mavičius. čia Eglė susitiko ir su 
ilgamečiu „Varpo“ klubo valdybos 
nariu, sportininku, inžinierium 
statybininku Dovydu Sadausku. 
Užsimezgusi graži draugystė ne
nutrūko ir Eglei sugrįžus į gimtąją 
Lietuvą. Netruko prabėgti pus
metis, kai Eglė vėl susitiko su Do
vydu. Tik šįsyk jie susitiko jau 
Lietuvoje. Dovydas į Lietuvą atvyko 
su grupe krepšininkų, kur jie 
dalyvavo Pasaulio lietuvių sporto 
šventėje. Jaunuoliai tada nuspren
dė sujungti savo likimus ir jų ves
tuvės įvyko Kauno arkikatedroje.

Vidurinę mokyklą Eglė Kaune 
baigė aukso medaliu. Buvo priimta į 
Kauno medicinos akademiją, kurią 
su pagyrimais baigė 1989 metais. 
Po dviejų metų ji įgijo ginekologės 
specialybę ir diplomą. Dirbo Kauno 
klinikose, ginekologijos skyriuje.

1992 metais Eglei atvykus į 
Australiją, ji tuoj pat ėmė lankyti 
profesinius anglų kalbos kursus, o 
išlaikius egzaminus, savarankiš
kai pradėjo lankyti medicinos 
paskaitas Monash univesitete. 
Padavus pareiškimą, Eglei buvo 
suteikta tęsė lankyti medicinos 
paskaitas ir ruoštis teoriniams 
egzaminams, kuriuos ji vėliau iš- 

Klubo nariui steigėjui
A. f A. ALBERTUI BALSIUI

mirus, jo žmoną Mariją Balsienę ir šeimą giliai užjaučia
Cauberros lietuvių klubo valdyba 

ir nariai

Klubo narei
A. f A. GRAŽINAI KOVALSKIENEI 

mirus, jos sūnus Algį ir Jūrą, dukrą Guodą ir Jų šeimas gi
liai užjaučia

Canberros lietuvių klubo valdyba 
ir uariai

Mirus
A. f A. JUOZUI PASZCEKUI, 

gilią užuojautą žmonai Reginai ir dukrai Angelai su šeima reiškiu 
ir liūdžiu kartu su Jumis.

Ona Liutikienė

PRANEŠIMAS
apytuštės... O kas parems lietu
viškus žiburėlius tamsos slegia-
maine krašte? Nesuteikę pagalbos 
švietimo reikalams, kasdieną ne
tenkame vis daugiau savo tautos 
vaikų, apmeluotų, apmulkintų ir 
suklaidintų, prarandame savo 
etnografines žemes, o ar tauta dar 
turi kur trauktis?

Eglė Sadauskienė

laikė sėkmingai. Ji buvo 5 - ta iš 619 
laikiusių užsieniečių gydytojų.

Tokie rezultatai suteikė galimybę 
stipendijai gauti, ruošiantis klini
kiniams egzaminams. Eglė priėmė 
„Heidelberg Repatriation“ ligoninės 
pasiūlymą ir sekančius septynis 
mėnesius tikrino ligonius, lankė 
paskaitas, stiprinosi teorijoje.

1995 metų kovo mėnesį buvo 
pravedami trijų dienų klinikiniai 
egzaminai iš ginekologijos, chi
rurgijos ir bendrosios medicinos. 
Eglė visus tris egzaminus išlaikė A 
laipsniu ir vėl, jau antrą kartą savo 
gyvenime, ji buvo pripažinta gydy
toja su teise dirbti šiame krašte.

Nors ir patys geriausi norai būtų 
pasišvęsti mokslui, tačiau tikslo 
įgyvendinimui dažniausiai būtinos 
ir tam palankios sąlygos. Dėka Zitos 
ir Leono Sadauskų, Eglė mokslui 
galėjo pasišvęsti be kasdieninių 
trukdymų.

Reikia taip pat nepamiršti ir dr. 
Rimo Liubino, kuris savo patari
mais, surinkta medicinine spauda 
daug prisidėjo prie to, kad Eglė ga
lėtų susipažinti su šio krašto 
medicinos reikalavimais.

Ateityje Eglei linkiu didžiulės 
sėkmės!

Viktoras Adomavičius

Sekmadienį, gegužės 7 d., 12.30 
vai., tuoj po šv. Mišių parapijos sa
lėje, Lidcombe, Sydnėjaus savaitga
lio mokykla ruošia mamų pager
bimą, skirtą Motinos dienai.

Sydnėj aus savaitgalio 
mokykla
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KULTŪRINĖSE PARAŠTĖSE

Metai, nepatekę
Į ISTORIJĄ

Red.

Is ciklo "Rugsėjis Naujajame Pietų Velse".

Gerai prisimename Canberroje ir Sydnėjuje gyvenusi dailininką ■ 
grafiką Vaclovą Ratą. Deja, jau 22 metai jo neturime savo tarpe...

Lietuvoje leidžiamame labai puikios kokybės žurnale "IEVA" apie 
| žymųjį grafiką rasojo dukra Ramona, pateikdama faktą iš Jo gyvenimo, 

kurie ir mums mažai žinomi.
Į Straipsnį, dailininke dukros Ramonas leidimu, persispaudiname iš 
B žurnalo 'IEVA", 1994 m. rudeninio numerio.

***

V
aclovas Rataiskis - Ratas vienas pajėgiausių ketvir
tojo dešimtmečio lietuvių grafikų.
Rataiskis - Ratas gimė 1910 m. vasario 25 d. Pa
liepyje (Lazdijų raj.), girininko šeimoje. 1935 m. baigė 
Kauno meno mokyklos grafikos studiją.

V Buvo ’forumo"grupės narys. Studijas gilino Vokietijoje ir Itali- 
joje.Nuo 1937m. dirbo Kultūros muziejaus meno skyriuje konser
vatoriumi. Priklausė Lietuvos dailininkų sąjungai. Jis - vienas iš 
grafikų sekcijos steigimo iniciatorių. 1937 m. pasaulinėje paro- 
doje Paryžiuje už Maironio baladės "Jūratė ir Kastytis" iliustra
cijas bei apipavidalinimą dailininkas buvo apdovanotas Garbės 
diplomu.

1937 m. Rataiskis - Ratas dalyvavo tarptautinėje litografijos ir 
medžio raižinių parodoje Čikagoje. Antrojo pasaulinio karo me
tais Rataiskis ■ Ratas pasitraukė į užsienį. Mirė 1973 m. sausio 3 
d. Australijoje, Telopea mieste.

* * *
Tai tiek biografinių žinių apie 

fiką Vaclovą Ratą mes sužino
me iš „XX a. Lietuvos dailės 

'storijos“. Kiek plačiau nagrinėjama 
o kūryba, bet tik Lietuvos perio- 

, ir jokios informacijos apie jo 
limesnį gyvenimą bei kūrybą 
gracijoje.

Esame dėkingi Vaclovo Rato duk-
|rai Ramonai Ratas, gyvenančiai 

tralijoje (Red. pastaba: apie 
moną Ratas ir jos kūrybą rašėme 

woje“ 1993 metų lapkričio - gruo- 
wmmeryje), už suteiktą galimybę 
pažindinti mūsų skaitytojus su 
ietuvoje iki šiolei nežinomais 
'dėsniais Vaclovo Rato darbais.
Miela Ramona, dėkojame už 
ranorišką bendradarbiavimą, už 

ūsų šiltus prisiminimus apie tėvelį, 
ais nepasididžiavote pasidalyti 

mumis.

Dar ankstyvoje jaunystėje tėvelis 
an įskiepijo mintį, kad svarbiau- 

ia gyvenime yra laisvė ir kū- 
bingumas. Dailininko vaizduotė 

iribojovienjomenu, betleidojam 
isti smagius pokštus realiame 
enime. Pavyzdžiui, 1963 metais, 

idamas 53 metų, tėvelis savo 
onai Reginai sode prie namų 

įastatė vaikišką sūpuoklę, kad ji 
eliūdėtų, kol jis dirba sode.
Kartą 1963 metais tėvelis per- 

irengė arabų drabužiais, net 
ykumų gyventojų galvos apdan- 
alą užsidėjo, - šiuos drabužius 
ivams buvau atsiimtus! iš Kairo, 
is dažais pasitamsino veidą, kad 
ūtų panašesnis į arabą, ir nuėjo pas 
iimynus: pasibeldė į duris ir 
isiskundė, esą pasiklydo grįžda- 
lasišKairo. Kaimynai niekada taip 
nesužinojo, kad tai buvo pokštas. 
Mano tėvas buvo labai dosnus 
aogus - jis laikėsi nuostatos, kad 
nigus verta leisti tik tam, kas 
riausia, ii- todėl stengėsi mamai 
rkti pačius prabangiausius dra-

Sydnėjaus aerouoste 1965 m. Iš 
dešinės: V. Ratas, dukra Ramo
na ir žmona Regina.

bužius, parfumeriją ar papuošalus.
Vaclovas Ratas dirbo dizaineriu 

Sidnėjaus pramonės keramikos 
centre „Diana“, deja, šis darbas 
nebuvo pelningas, jo pajamos buvo 
labai kuklios. Ir vis dėlto mano tė
vai 1962 metais galų gale pasistatė 
kuklų namą Telopea, Sidnėjaus 
priemiestyje.

Tėvelis noriai talkino mamai 
' sodininkystėje - daigino sėklas, 
augino rožes, įvairius krūmokš
nius. Kadangi jis daug dėmesio sky
rė namams, namų ūkiui, maža laiko 
telikdavo bendravimui, vynui ir 
pietums su reikalingais ir įtakin
gais žmonėmis. Jaunesni, apsukres
ni menininkai, pasimokę iš tėvo 
darbų, daug daugiau pasiekė, negu 
jis pats.

Vaclovo Rato meną vertino ir no
riai jo darbus pirko įvairios Aus
tralijos meno galerijos, tačiau kriti
kai ir meno vertintojai jautė ne
pakankamai pažįstą tėvelį ir jo 
darbus, kad galėtų teikti jiems 

rekomendacijas. Australijoje svar
bu ne ką moki, bet ką pažįsti, - tai 
lemia pripažinimą.

1966 metų pabaigoje, tėveliui 
bedirbant sode, plyšojo blauzdos krau

jo arterija. Koja ištino, o po kurio 
laiko medikai nustatė leukemiją ir 
liūdnai prognozavo, kad jam beliko 
gyventi ne daugiau kaip šeši mė
nesiai. Mes su mama jautėme, kad, 
jei pasakysime apie tai, tėvas 
nebeturės nei jėgų, nei noro gyventi, 
ir nuslėpėme tiesą. Medikai patarė, 
kad vaistai ir geras maistas, žino
ma, yra gerai, bet svarbiausia, jų 
manymu, - emocingas gyvenimas... 
Tik tai gali pailginti gyvenimą. 
Paprašiau Australijos baleto teatrą, 
kad bent metams atleistų mane nuo 
kontrakto įsipareigojimų. Nutariau 
surengti Vaclovo Rato darbų parodą 
Amerikoje. Mama kategoriškai 
prieštaravo, reikalavo, kad likčiau 
namie slaugyti tėvelį, ir grasino, kad 
nerašys man, nešnekės su manimi, 
jei išvažiuosiu. Bet tėvas palaikė 
mane, sakė, kad tai fantastiška idė
ja, kad jis turi daug draugų Ameri
koje, kurie padės surengti parodas.

Mano teta Janina Davnorowis 
Niujorko apmokėjo kelionę laivu ir 
trijų mėnesių keliones autobusais 
po Ameriką. Kitas giminaitis Paulius 
Jurkus surado tėvelio kolegas 
be tuvių menininkus, kurie padėjo 
darbus įrėminti ir paruošti parodai. 
Mano giminaičiai iš Čikagos Mikas 
ir Antanas Rėklaičiai suteikė pasto
gę ir visaip manimi rūpinosi, kol 
viešėjau Amerikoje.

Man pasisekė susisiekti su Ame
rikos Pasaulio baleto trupe - šokau 
su Nurijevu ir Fonteynu ir dalijau- 
si savo įspūdžiais per radiją. Tai 
buvo puiki proga anonsuoti naują 
tėvelio darbų parodą. Parodos bu
vo neįtikėtinai sėkmingos - man 
pasisekė parduoti net 75% visų 
parodose eksponuojamų darbų. 
*•••••••••••••••••••••••••••••<

PATIKSLINIMAS
16 - me „Mūsų Pastogės“ 

numeryje, „Lietuvos savaitės ap
žvalgoje“, skyrelyje „Lietuvos vy
riausybės savivaldybių adminis
tracijos priešingybės“, 15 - 16 eilu
tėse buvo išspausdinta: .Atrodo, vien
dėl to, kad Vilniaus mieste rinkti 
atstovai nebuvo dešinieji...“. Turi bū
ti: .Atrodo, vien dėl to, kad Vilniaus 
mieste rinkti atstovai buvo de
šinieji...“.

To paties numerio 6 - me
puslapyje, po nuotrauka vietoje »•••••••«•••••••••••••••••••••
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Nenuostabu, kad mano vizitas 
Jungtinėse Amerikos Valstijose užsi
tęsė net iki dešimties mėnesių.

Dail. V. Ratas su dukra Ramona, 
1967 m. _______

Didžiausią pasisekimą turėjo tie 
Vaclovo Rato darbai, kuriuose buvo 
vaizduojama laukinė Australijos 
gamta, paukščiai. Užsakymų srau
tas nesiliovė - vis skambinau namo 
ir prašiau atsiųsti naujų šių darbų 
atspaudų. Visus pinigus, gautus už 
parduotus darbus, tučtuojau siųs
davau tėveliui.

Medikai neklydo - emocinis pa
kilimas ir buvo tas pastiprinimas, 
kuris suteikė tėveliui jėgų gyventi. 
Grįžusi namo sužinoj au, kad liga bu
vo remisijos stadijoje. Šios nuosta
bios laiko dovanos dėka Vaclovas 
Ratas sulaukė dviejų anūkėlių 
gimimo, augino juos, mėgavosi 
žaisdamas su jais.

Jis kūrė ir toliau. Paskutiniai dar- - 
bai - nuostabios spalvingos mo
notipijos ir iliustracijos knygai 
„Kalnų velnias“ - buvo eksponuoja
mi jo darbų parodoje Sidnėjuje 1970 
metais, sulaukė pelnyto pripaži
nimo ir apdovanojimo. Tėvelis gyve
no pilnakraujį gyvenimą iki pat 
mirties 1973 metais.
■•••••••••••••••••••••••••••••
„Skimbarauskas, J. Skimbaraus- 
kas“, turėjo būti „Skitnbirauskas, J. 
Skimbirauskas“.

Autorius ir pakęstuosius dėl šių 
klaidų atsiprašome.

Red.
«••••••••••••••<

BENDRADARBIAMS
Dėl gausios medžiagos, suplaukusios 

į šį "Mūsų Pastogės" numerį, kelis straip
snius teko atidėti, juos spausdinsime 
sekančiame numeryje. Red.
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NUOMONĖS IR PASISAKYMAI

Aukojo sportininkams
Sydnėjaus ramovėnai visuomet 

savo aukomis paremia sportinin
kus. Ir šį kartą po metinio susirin
kimo jie paaukojo vykstantiems į 
Lietuvą sportininkams 100 dolerių. 
V. ir A. Skirkų šeima sportininkus 
remia jau ne vieną kartą. Tėvas 
jaunystėje buvo boksininkas, vėliau 
tinklininkas, o dabar golfininkas. Jie 
su žmona išaugino vieną iš iškiliau
sių mūsų krepšininkių. Algis ne
trukus vyksta į Lietuvą. Prieš kelio
nę jie su žmona sportininkams 
paaukojo 20 dolerių. Sportininkų 
bičiulis A. Petkūnas paaukojo 10 
dolerių. Ačiū visiems.

• Kas prisimena kvadratą
Vyresnieji, mokęsi prieškarinėse 

Lietuvos mokyklose ir gimnazijose, 
labai gerai prisimena tais laikais 
populiarių žaidimą kvadratą. Pra
dedamas šis žaidimas atgaivinti ir 
dabar. Jau įvykusiose šiais metais 
Lietuvos moksleivių sporto žaidy
nėse vyko ir kvadrato varžybos. Jo
se dalyvavo 52 berniukų ir mer
gaičių komandos iš visos Lietuvos 
mokyklų. Atskirose zonose laimė
tojais tapo: I grupėje - Kaimas, 
Panevėžys ir Klaipėda, II grupėje - 
Mažeikiai, Kaunas, Vilkaviškis, III 
grupėje - Širvintos, Zarasai ir Šilalė.

Penki aukso medaliai
Europos meninės gimnastikos 

jaunių varžybose aukso, sidabro ir 
bronzos medalių laimėtoja Kristi
na Klinkevičiūtė yra vienintelė 
Lietuvos olimpinių medalių kan
didatė. Per vykusias Lietuvos 
varžybas konkurenčių Kristina 
neturėjo ir laimėjo 5 medalius. Ji 
turėjo dalyvauti Barselonos olim
piadoje ir buvo laikoma viena iš 
didžiausių favoričių, tačiau prieš 
pat olimpines žaidynes susilaužė 
koją ir žaidynėse dalyvauti nega-

KALNŲ SLIDINĖJIMAS
Penktųjų pasaulio lietuvių žiemos 

sporto žaidynių pradžia įvyko . 
Collingwoode, Kanadoje. Geriausieji 
lietuviai' slidininkai suvažiavo iš 
viso pasaulio. Buvo jie čia iš Lie
tuvos, Australijos, JAV, Kanados. 
Viso susirinko virš 50 dalyvių. Ke
letą dienų pasitreniravus, varžybos 
prasidėjo vasario 23 - 24 dienomis. 
Programoje - slalomas ir didysis 
slalomas.

Vėliavų pakėlimu, malda ir pra
kalbomis buvo duota varžybų pra
džia. Lietuvos sporto departamento 
vicedirektorius Rimas Girskis ir 
ŠALFAS pirmininkas Audrius 
Šileika sveikino sportininkus. 
Atvirame lauke prie ežero žvarbus 
vėjas ir šaltis (- 10°C) kalbas gerokai 
sutrumpino. Slidininkų laukė trasa 
ant stataus kalno, kuris buvo 
apledijęs. Dėl didelių greičių ir globojo ŠALFAS slidinėjimo vado- 
atkaklios kovos trasoje keletas vas Rimas Kuliavas ir jo štabas, 
sportininkų susižeidė, bet jau kitą Vytenis Čiurlionis
"Mūsų Pastogė" Nr.17 1995.5.1 psl.6 ■ ....  —
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i Būtų neteisinga kaltinti žmones, 
I kurie kaip išmanydami bando 
i egzistuoti pagal įprastas partijų 
taisykles, kurios yra vis dar pro- 

| paguojamos valdžios viršūnėse. Jei 
vadai gali turėti kelis namus ir

žaidynėse dar nedalyvausiu, bet: 
sekančiose - tikrai!.. |

Įėjo. Piniginės priežastys trukdo jai j 
dalyvauti pasaulinėse varžybose, o : 
LietuvojeKristinasaulygiųvaržovių | 
neturi. ;-------o—----------------- -------------
t, .. , , I skraidyti džetais, tai ko blogesni yraPopuharejabiliardo„Pool llimonado magnatai«?
-8“ Žaidimas | Vakarų ekonomistai ir pramo-

Kaune, Gedimino gr. 8 - me i ninkai pastebi, kad nėra jokio dide- 
numeryje, randasi žaidimo „Pool-8“ I lio entuziazmo bent dalinai bandyti

" i su esamais šalies šaltiniais 
ne tik žaliava, bet ir darbo jėga, ku
rios netrūksta. 

Beveik be išimties kraštams,

klubas. Neseniai jame įvyko pir- j apseiti 
mosios „Pool - 8“ pirmenybės. Jose f ne tik ž 
dalyvavo 28 žaidėjai. Šiame žaidime j 
būtina kuo greičiau baltu rutuliu- ?
ku įmušti savo pasirinktus spal- | buvusiems po Maskvos letena, visi 
votus ar dryžuotus septynis rutu- : vakariečiai, išskyrus Maskvą, yra 
liukus, o po to - 8 numeriu pažymėtą Į sukčiai ir neverti pasitikėjimo, 
juodąjį. Pirmenybių nugalėtoju ta- j Reikėtų paminėti, kad ir išeivijos 
po daugkartinis biliardo čempionas Į tarpe jau atsiranda politinių akro- 
klaipėdietis S. Jermolovas, įrodęs, j batų, kurie bando propaguoti 
kad greitai galima perprasti ir „Pool Į panašias mintis.
- 8“ žaidimą. Moterų grupėje pir- j Kada Lietuvos (dabartinė) va- 
menybes laimėjo alytiškė S. Ge— f dovybė, ekonomistai bei įmonių 
ležinaitė.

A. Laukaitis

dieną jie visi buvo atsigavę.
Moterų tarpe absoliučianugalėtoja 

slalome ir didžiajame slalome tapo 
Diana Jonkutė iš Lietuvos. Tai rodo, 
kad ir ne visai palankiomis sąlygo
mis galima daug pasiekti, jeigu tik 
varžyboms tinkamai ruošiamasi.

Vyrų tarpe dominavo Linas Vaitkus 
iš JAV. Jis laimėjo slalomą ir didįjį 
slalomą, tuo užsitarnaudamas visų 
dalyvių pagarbą. Techniškai Linas 
slidinėjo be klaidų ir varžyboms 
buvo tikrai labai gerai pasirengęs. 
Jis labai atsidavęs slidinėjimui ir' 
siekia patekti į JAV olimpinę 
rinktinę. Nuostabu, kad antrosios 
vietos laimėtojas Romas Stanke
vičius iš Lietuvos ir trečiosios - Ma-. 
tas Freimanas iš Kanados nuo Lino 
atsiliko tik keliomis sekundėmis.

Žaidynes organizavo, tvarkė ir

Laisvos rinkos supratimas, 
Lietuvoje

Turbūt joks patarimas, nežiūrint 
dešimtmečių po komunistine sis
tema, taip greitai neprigijo, kaip 
„laisvos rinkos“ supratimas ir jos

i įgyvendinimas Lietuvoje. Butelis 
• limonado ar atskiesta degtinė, bet 
| koks batas, nesvarbu, kad ir ant tos 
; pačios kojos, viskas eina laisvos 
| prekybos vardan. Tas pats tinka ne 
= tik limonado butelio „finansiniams 
Į magnatams“, bet ir aukštesnio ran- 
i go „laisvosios prekybos“ atstovams.
Į Kad rinkai patiekta prekė būtų jų 
j pačių darbo vaisius ar Lietuvos 
I pramonės produktas, tokiems pre- 
| kybininkams neturi reikšmės. 
! Pagaliau, kam sukti sau galvą, jei 
| Vakarai ar ten gyvenančios gimi- 
: nės, ar „rasti daiktai“ ateina veltui. 
| Parama, ir dar kartą parama, iš- 
į spręs visus sunkumus ir Maskvos 
| internacionalistai - patarėjai, KGB 
i investicijų partneriai pastatys

| vedėjai supras, kad tik per Vakarų 
: firmas Lietuva galės atidaryti var- 
| tus į pasaulio rinką?

| Vakarų ekonomistai ir pramo- 
! ninkai irgi pastebi, kad Maskva 
Įmokė savo vergus vertinti sovietų 
: turtą pagal anglies kasyklų skaičių, 
| visokių mineralų išteklių, geležies 
š fabrikų, sunkios pramonės, kuri bu- 
I vo perlas komunistų žvaigždėje, 
i Žinoma, sovietiškam komisarui bu- 
Į vo visai nesvarbu ar produktas bu- 
| vo reikalingas pagal pareikalavimą 
’ ar tiekimą. Svarbiausias ekonomi- 
| nis rodiklisbuvo pagaminti virš šim- 
" to procentų.
| Subyrėjus centrui ir išsekus 
= daugiamilijoninei, nieko nekai- 
I nuojančiai darbo jėgai, buvę oku- 
į puoti kraštai atsidūrė kitame 
I pasaulyje, kur visokių žemės turtų 
j bei pagamintų produktų orga- 
I nizavimas ir apskaičiuotas pa- 
j skirstymas yra svarbiau, kaip tų 
f išteklių turėjimas.
i Tai aiškiai galime matyti tokiuose 
* kraštuose, kaip Japonija - žmonių 
j skaičius 122,05 mil., plotas 372,480 

kv. km. Dauguma žemės netinka 

ūkininkystei. Jokių žemės turtų. BeBet 
ji yra vienas iš didžiausių prara- 
monės kraštų. Taivanis - buviausi 
nereikšminga sala, žmonių 19,61,63 
mil., plotas 35,981 kv. km. Ptper 
nepilnus 10 metų sukūrė gan stipip— 
rią pramonę. Ypatingo dėmesio ver-i‘r— 
taPietųKorėja.Per 1950- 1953met?tų 
Korėjos karą ta šalis buvo visišllaj 
sunaikinta. Nuo 1905 iki 1945 melžtų 
buvo po japonų valdžia. Gyventojų 
41,83 mil., plotas 98,447 kv. km.Pefer 
tokį trumpą laiką ji tapo industnr.įne 
jėga. Čia paminėjau tik kelis kraus
tus, kurie neturi jokių žemės turtėtų, 
iš kurių būtų galima patenkinti 
vietinę pramonę.

Taigi nėra ko nusiminti ir Liele- 
tuvai, kurios plotas yra 65,200 kikv. 
km, o gyventojų - 3,6 mil. ir, kuri nebė
ra turtinga savo žaliavomis. Alkiš
kiai matosi, kad atgimstančianam 
kraštui, norinčiam išeiti iš urminio 
žmogaus gyvenimo, reikalingįga 
Vakarų pasaulio pagalba. Intn- 
vestitoriai nenori ką nors apgaulia ar 
apvogti, pagal Maskvos teigimais, 
bet jie galėtų būti dalininkais, paža
dėtų pagerinti įmonių organizala- 
vimą ir tuo pakelti produkcijos ! 
našumą, tuo pačiu ir pelną. Žinomana, 
už tokį patarnavimą ir rizik^ką 
investuotam kapitalui jie turi atat- 
simti jiems priklausomą pelno dallalį 
bet ne viską, kaip „aparatčikaikai 
galvoja.

Darant bet kokį biznį su Vakaraisįais 
Lietuvos ekonomistai, fabrikų ve me
dėjai ir valdžios, atstovai turi pi-iš
miršti savo ambicijas, nevaizduoiiot 
„limonado magnatų“ ir suprast s 
kad užsienio investitoriai laba 
reikalingi Lietuvos pramonės at
statymui, kaip Lietuva reikalinga 
jiems. Prisilaikant kelių pagrindiidi- 
nių taisyklių, biznis gali būtut: 
pelningas abiems pusėms.

1. Turėti atsakingą vadovybę i ir 
pilnai atsakingą bet kokios (biznjęnį 
darančios) pramonės vedėją, kūrinsiu 
nutarimai būtų galutiniai ir nekeičiamįmi 
po sutarties pasirašymo. 2. Gerai aplp- 
svarstyti bendras darbo sąlygas ir jif jų 
laikytis labai skrupulingai, nes kitaifeip 
dalininkai (investitoriai) negalės pla
nuoti į priekį. 3. Po susitarimo, males 
negalime leisti vakarietiškos pramonėhės 
darbininkų, technikinio personalo ar aįd- 
ministracinio streikų. 4. Nebūti gobb- 
šiems. Nebandykite lygintiVakarų daiar- 
bininkų ar administracijos bei technini- 
kinio personalo atlyginimų su mūsisų 
(Lietuvos). 5. Norint prasiveržti į pasas-įu- 
linę rinką, valdžios ir visokių įmoninių 
vadovai turi laikinai pamiršti bet kc-ko- 
kias varžybas su pasaulyje žinomomimis 
firmomis, bet ieškoti ekonomiškai paka- 
lankių susitarimų, įgauti jų pasitikėjifli- 
mą, kad jie nebijotų įdėti savo kapitaląiį ir 
techninį žinojimą. O iš mūsų pusėsls - 
norinčių sąžiningai dirbti žmonių, kku- 
rie išnaudotų visas galimybes pra
simokyti, kad po kiek laiko būtų pajėjė- 
gūs atlikti reikiamus darbus be m o- 
kytojų.

Įvykdyti užsibrėžtą tikslą du angela ai 
„prakaitas“ ir „pasiryžimas“ tikra 
padėtų, jei jų nepamirštumėm.

V. L Mat} Vs

sti
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JSŲ MIRUSIEJI-_______ —
MAŽJLIETUVIS

JURGIS PURVINAS
Mokytojas ir precentorius mirė Adelaidėje 1995.03.26

Jurgis Purvinas 1923 m. pavasarį, 
aigęs trijų metų kursą Klaipėdos 
mokytojų seminarijoje ir išlaikęs 
aigiamuosius egzaminus, įsigijo 
radžios mokyklos mokytojo teises. Tai 
ura pirmoji mokytojų laida auto- 
ominiam Klaipėdos kraštui, tik prieš 
i mėnesius, atsidūrusiam po Lietuvos

Į darbą mokykloje Jurgį Purviną 
riėmė autonominė krašto valdžia, kuri 
adinosi Krašto direktorija. Direkto- 
ijos švietimo decementu buvo garsus 
lažalietuvis kun. dr. prof. Vilius

Skaudi likimo ranka amžinai užmerkė akis 
mums visiems brangiai

EMILIJAI
DANlSKEVIČIENEI - SIUKSTERYTEI

iš Adelaidės.
Ją nuoširdžiai prisimindami, Jos vyrui Aliui, sūnui Robiui ir 

seseriai Elei Klimaitienei bei visiems artimiesiems reiškiame 
gilią užuojautą -

Rcpševičiiį šeima: Valė, Julius ii* Edmondas, 
Kristina ii* Ričardas su šeimomis, Pertlias, WA

> 4’i

Pagerbdami

Gražiną Kovalskienęvietoje gėlių "Mūsų Pastogei" aukojame 25 dolerius.
Irena ir Algis Milašai

stangomis liepiečiai atėjo i jo mokyklos 
Klasę. To pasėkoje susirinkimai pa
dažnėjo , narių skaičius padidėjo, daug 
tėvų už tai buvo jam dėkingi. Jurgis, 
kaip muzikas, turėjo daug lietuviškų 
plokštelių, jas pagrodavo susirinkusiam 
jaunimui.

Klaipėdos krašte dirbusieji lietuviai 
mokytojai maždaug nuo 1926 metų 
turėjo savo ,Mokytojų draugiją“, kuri 
nariams rengdavo apskričių kon
ferencijas. 1936 metų pavasarį Klaipė
dos apskrities mokytojams tokia 
konferencija buvo surengta Doviluose, 
Jurgio Purvino vadovaujamoje mo
kykloje. Šioje konferencijoje Jurgis vedė 
pavyzdinę pamoką, kuri buvo gerai 
įvertinta. Po to sekė draugijos valdybos 
pranešimai, apsvarstyti valdžios po
tvarkiai, vadovėlių reikalai, mokslo 
priemonės ir kiti trūkumai. Jurgis 
Purvinas šiai konferencijai klasę buvo 
išpuošęs vokiškais, spalvotais ir mokslui 
reikšmingais paveiklėliais. Tas jo 
išpuošimas buvo originalus irpavaizdus. 
Daugumai mokytojų tų paveikslėlių 
kilmė buvo nežinoma. Susirinko apie 20 
mokytojų- visi vyrai.

1939 metais, naciams užėmus Klai
pėdos kraštą, Jurgis buvo atleistas iš 
pareigų. Palikęs šeimą Klaipėdoje, pats 
išvyko mokytojauti į Palangą. 1940 
metais sovietai okupavo Lietuvą. Jur
gis kartu su repatriantais grįžo į 
Klaipėdą ir pateko į gestapo rankas, 
buvo tampomas po kalėjimus. Jį buvo 
norima apkaltinti privačių lietuviškų 
mokyklų steigimu. Tai nepavyko, tada 
jis buvo pasiųstas sunkiems darbams į 
ginklų fabriką. Nepalūžo, sulaukė karo 
pabaigos ir DP laikų Liubecke. Į 
Australiją atvyko 1959 metais. Pensijos 
metus jis leido Adelaidėje, kur 1995 me
tų kovo 26 dieną ir užgęso. Lietuvių 
enciklopedijoje rašoma, kad jis gimęs 
1902 m. Klipštų kaime, Klaipėdos 
apskrityje. Urtė Vilkienė pasakojo, kad 

, ouxjuKxiiixo' jm Jurgis kiekvieną savaitę radęs- pa-
avoišvesti draugijos narius iš karčemų, sitenkinimą ir susidomėjimą, kada į jo 
įraše tais laikais buvo rengiami namus atvykdavo „Mūsų Pastogė“.
•augijos susirinkimai. Jurgio pa- Jurgis Reisgys

Jurgiu pasakė: „Žinau, kad tavęs 
ninarija neparengė lietuvių kalbos 
stymui, joje nebuvo dėstoma lietuvių 
Ibos metodika. Tu esi lietuvis, tikiu, 
d tu pats surasi tinkamiausią metodą 
itinos kalbos dėstymui“. Jis paskyrė

taimopradžios mokyklą. V. Gaigalaitis 
anojo apie vokiškai nusiteikusių 
mokytojų pasiteisinimą, vengiant 
mokyklose lietuvių kalbos, kad jie 
sminarijoje nebuvo supažindinti su 
Sėtuvių kalbos metodika.
Sydnėjuje gyvenęs Henrikas Keraitis, 
aptiktais metais, 1923 m., pradėjo 
ankyti Lankupių pradžios mokyklą. H. 
Keraitis ne sykį yra pasakojęs, kad jie 
au pirmą dieną praleidę pas Jurgį 
tarną, namo keliavo dainuodami: 
.Tupi žvirblis kamine“, o už kelių dienų 
apie žvirblį jau dainavo visas Lankupių 
aimas. Tai buvusi pirmoji lietuviška

Jurgis mėgo muziką, taigi mokytojų 
minarijoje jis lankė nepriklausomas 
argonų pamokas. Turbūt 1928 metais 
MJi| bažnytkaimio mokytojas ir 
Menturius (vargonininkas) atsisakęs 
ereigų išvyko į Vokietiją. Tada Jurgis 
įrašė nusikelti į Dovilus. Vargoninkų 
oro trūkumas ir Jurgis Doviluose tapo 
ar ir vargonininku. Dovilai buvo tais 
aikais šioks toks centrelis prie siaurojo 
mokinėlio. Sekmadieniais Doviluose jis 
usę dienos buvo užimtas vargonavimu 
įtuviškose ir vokiškose pamaldose. Ten 
orgis tuoj įsteigė bažnytinį lietuvių 
urą, o vėliau ir „triūbininkus“ - dūdų 
testrėlį, kurie švenčių metu pa-

Doviluose nuo 1913 metų veikė 
imimo draugija „Liepa“. Jos nario 
adijimas skelbė: „Doroje krutėk ir 
taiškumo neišsižadėk“. Teko Jurgiui 
ršiaidraugijai nurodyti naujos veiklos 
orizontus, patarimais pagyvinti 
j’epos“ veikla. Pamndinis jo tikslas

A. f A. GRAŽINAI KOVALSKIENEI 
mirus, dukrą Guodą, sūnus Alę, Jūrą, seserį Pajautą ir 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame.

Elena, Bronius Kiveriai, 
Elena, Jonas Erzikov

A. f A. GRAŽINAI KO VALSKIENEI 
mirus, gilią užūoj autą reiškiame dukrai Guodai, žentui Jurgiui Bliokui, 
sūnums Algiui ir Jurui su šeimomis, seseriai Pajautai, Pajautos 
Pullinen ir Rido Daukaus šeimoms.
Nuoširdžiai liūdime drauge Jūsų netekties skausme.

C. I’rotienė,
B. Nagiilcvičicnč.

L. ir K. Protai

A. f A. GRAŽINAI KOVALSKIENEI
mirus, gilią užuojautą Šeimai ir giminėms reiškia

Irena ir Kostas Bagdonavičiai

A. f A. GRAŽINAI KOVALSKIENEI
iškeliavus į amžinybę, užuojautą reiškiame seseriai Pajautai 

Daukienei, sūnums Jurui, Algiui, dukrai Guodai, jų šeimoms 
ir visiems artimiesiems. Viktoras Martišius,

Baiba Kalninš ir
Monika Martišienė

Senam Bičiuliui
A. t A. ALBERTUI BALSIUI 

mirus, gilią užuojautą reiškiame žmonai Marijai, dukterims 
Ginai, Lilei, Vilijai ir jų šeimoms.

Viktoras Martišius, 
Baiba Kalniuš ir 

Monika Martišienė

Mirus
A. f A. MILEI DANlSKEVIČIENEI, 

vyrui Aliui, sūnui Robertui ir giminėms bei artimiesiems 
gilią užuoj autą reiškia j^y Įdubas

A. f A. JUOZAS RAMANAUSKAS
A a. Juozas Ramanauskas, su
nkęs 80 metų amžiaus, mirė 
ilandžio 3 dienos ryte, Adelaidės 
tjal ligoninėje. Juozas buvo gi— 
es Anglijoje, vėliau su šeima grįžo 
Lietuvą, kur ir gyveno. Karo metu 
asitraukė Vokietijon, ten vedė. Į 
astraliją su žmona atvyko 1949 
etais. Tačiau čia lietuvė žmona 
iliko Juozą ir ištekėjo už kito, 
elionis net 30 metų, iki pačios 
Ėjos, dirbo traukinių mašinistu, 
teas Ramanauskas buvo mu
kta žmogus, š. Kazimiero baž-

ti vargoninką, grojo vargonais. Jis 
taip pat priklausė šv. Kazimiero 
bažnytiniam ir „Lituania“ chorams. 
Jau keli metai Juozas’sirgo vėžiu. 
Ligos metu jį ypatingai rūpestin
gai prižiūrėjo jo nuomininkė latvė 
Olga Ans, ji taip pat pasirūpino 
laidotuvėmis.

Velionis palaidotas balandžio 6 d. 
Adelaidės Centennial kapinėse. 
Laidotuvių apeigas atliko kun. J. 
Petraitis.

Ilsėkis Viešpaties globoje ir ra- 
mybėje'

PADĖKA
Mylimai motinai, močiutei

A. f A. JANINAI VAlClURGIENEl
mirus, širdingai dėkojame kun. P. Martūzui, atlaikiusiam gedulin

gas šv. Mišias, dr. R. Zakarevičiui, atlikusiam liturginius skaity
mus, parapijos chorui už giesmes ir D. Ankienei už bažnytinę 
pagalbą.

Gilią padėką jaučiame gerbiamiems ponams A. Kramiliui, 
Sydnėjaus apylinkės valdybos vicepirmininkui', p. J. Zinkui už atsis
veikinimo žodžius kapuose ir už nekrologą "Mūsų Pastogėje".

Ačiū visiems susirinkusiems bažnyčioje, kapuose ir mūsų na
muose bei išreiškusiems užuojautą gėlėmis, žodžiu, raštu ir spau
doje.

Liūdintys dukra .Vijolė 
ir sūnus Evaldas su šeima

"Mūsų Pastogė" Nr.17 1995.5.1 psl.7
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In formacija
r YPATINGAS PASlfXYMAS! "[ 
Į SKRISKITE SINGAPŪRO ORO LINIJŲ
I LĖKTUVAIS Į EUROPĄ !

(pasirinktus miestus)
arba

LATVIŲ ORO LINIJŲ LĖKTUVAIS Į
RYGĄ

Dėl kelionės kainų ir maršrutų 
skambinkite mums.

MES ESAME EKONOMIŠKIAUSI:
! GATEWAY rraAY7F.T.

FTZI3IX
gg’. ■ ■ 48 The Boulevarde, Strathfield - 2135
■'SjTEwxvTRg^ Tel.(02) 745 3333. Fax (02) 745 3237.

Lie. 2 TA 000 888 ACN 001 344 323
BALTUOS KELIONEI EKSPERTAI

Vyrai, atsiliepkite?
Laikas nenumaldomai skaičiuoja 

metus. Tolsta kraupūs 1939 -1941 - 
mieji, hitlerinė okupacija, karo ir 
pokario metai. Tų metų kruvinos, 
permainingos grumtynės į savo 
verpetą buvo įsukusios ir Lietuvos 
vyrus, jie pergyveno raudonąjį ir 
rudąjį tautos genocidą, prieš savo 
valią teko kovoti ir vienoje, ir kitoje 
barikadų pusėje, tikintis, kad tai 
atneš Tėvynei laisvę ir nepri
klausomybę. Tų įvykių dalyviai - 
tautos istorijos liudininkai. Todėl 
labai svarbu, kad tai, ką per
gyvenome, užrašyti, palikti atei
nančioms kartoms, bet nenusinešti 
Anapiliu...

Leidykla „Kardas“ intensyviai 
renka tokius prisiminimus ir ruo
šiasi išleisti knygas apie:

1. 1940 - 1941 m. Lietuvos ka
riuomenės likvidavimą, karininkų 
ir kareivių genocidą;

2. 1941 m. birželio 22 - 25 d. 
sukilimą, II dalį (I dalis išleista 1994 
m.);

3. Lietuviškųjų savisaugos bata
lionų kovas Rytų fronte;

4. 16 lietuviškąją diviziją, jos 
tragiškus kovos kelius, kuriuos slė
pė komisarai ir NKVD;

5. Lietuvos vietinę rinktinę ir

Tėvynes apsaugos pulko kovas prie 
Barstyčių ir Sėdos;

6. Lietuvių dalyvavimą Sąjun
gininkų kariuomenės mūšiuose 
Vakarų fronte;

7. Antibolševikinę agitaciją ir 
antinacinę rezistenciją.

Kas bijo pasirašyti tikra pavarde, 
galima prisiminimus pasirašyti 
slapyvardžiu, leidyklai pateikiant 
tikrą pavardę. Ji bus laikoma 
paslaptyje.

Prisiminimus, nuotraukas siųsti 
leidyklai adresu: Leidykla "Kardas", 
Box 1847, 2043 Vilnius, Lithuania.

Leicykios „’Esrdas“ taryba

PRANEŠIMAS
Melburno lietuvių pensininkų 

draugijos valdyba praneša, kad 
sekantis susirinkimas įvyks gegu
žės 9 dieną, 11 vai. ryto.

Laukiame visų.
Sekretorė

AUKOS
"Mūsų Pastogei"

S. Radzevičius NSW $10
A. Arlauskas NSW $5
J. Žukauskas NSW $5
Mrs. O. Leveris NSW $10
Dėkojame už aukas. Red.

iiSko
Albina Valaityte ieško savo brolio Edvardo Valaičio, Pijaus 

sūnaus, motina Agota. E. Valaitis gimė 1923 m. Kybartuose, gyveno 
su tėvais Virbalyje kartu su sesute Albina, broliais Viktoru ir 
Valentinu.

Žinančius prašome pranešti: Albinai Valaitytei, Kovo 11 - sios 
gt. 36 - 73, Kaunas 3031, Lietuva.

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

+ Funerals of Distinction t
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N. S. W.
Tel. 724 5108. Veikia 21 valandas per parą.

"Mūsų Pastoeė" Nr.17 1995.5.1 nsl.S ..į,.-..-.--- ---------- --------------------

fSYDNĖJAUS LIETUVIŲ
Į NAMUOSE W
| 16 -18 East Terrace, BANKSTOWN. tel 708 1414, JJw 
1 ___________faksas (02) 790 3233____________________ 1
| ....... . - , ... —

WETOUMO J ATEITY ĮVYKS:
Vaikų disco. Sekmadienį, gegužės mėn. 21d. 3.00 vai. p.p. įvyks vaikų JUODA 

' BALTA“ disco (vaikam nuo 2 metų). Specialūs prizai! Laimingas įėjimo bilietas!
1 Dešrelės (Hot Dogs) ir vaisvandeniai! Smulkesnė informadja bus paskelbta vėliau. 

Pavasario balius. Pirmas Pavasario balius įvyks šeštadienį, rugsėjo mėn. 9 d 
iki malonaus pasimatymo!

Lietuvių klubo moterų komilti

Klubas atidarytas 
Pirmadieniais 5 v.v. - 10.30 v.v. 
Antradieniais klulnu. uždarytas 
Trečiadieniais 5 v.v. - 10.30 v.v. 
Ketvirtadieniais 5 v.v. - 11.00 v.v.

| Penktadieniais 5 v.v. - 12 v.v.
| Šeštadieniais 12 v.p.p. - 1.00 v. nakties

Sekmadieniais 12 v.p.p. - 10.00 v.v.

,1__________________________________

PRANEŠIMAS ALB MELBLBNO APYLINKĖS 
NARIAMS

Melburno apylinkės valdybos rinkiniai
ALB Melburno apylinkės valdyba praneša, kad naujos valdybe 

rinkimai įvyks 1995 m. gegužės 7 d., sekmadienį, 1.30 vai. p.p. 
jubiliejinėje Lietuvių namų salėje.

Ypatingai prašome pirmos kartos narius išstatyti savo kandida 
turas. Neatsiradus kandidatų, Melburno apylinkės valdybos egzistavim 
teks sustabdyti.

Darbotvarkėje: 1. Atidarymas (valdybos pirmininkas). 2. Susirinki 
mo pirmininko rinkimas. 3. Susirinkimo sekretoriaus rinkimas. 4 
Mandatų komisijos rinkimas. 5. Praeito susirinkimo protokolo skai
tymas ir priėmimas. 6. Pirmininko ar pavaduotojo pranešimas. 1 
Naujos valdybos rinkimai. 8. Narių pasisakymai dėl veiklos. 3 
Susirinkimo uždarymas.

P. Mičiulis, sekretorii

Jeigu jūs norite ką nors daryti su savo nuosavyb
- pirkti, parduoti ar nuomoti - skambinkite 

GILMOUR REAL ESTATE
Tim and Julie Tretchikoff of GILMOUR REAL ESTATE, 

BONDI provide good, old - fashioned service coupled with 

modern technology.
GILMOUR REAL ESTATE, BONDI can professionally 

manage yuor rental properties and obtain top rents or sell 
your present house or help yon find a new home. Do you 

yearn for - or wish to sell/rent...
a modern unit with panoramic views

-:r a Victorian semi with an English cottage garden
’S a stylish Mediterranean townhouse
■S a quaint Hansel and Gretel type cottage

a stately terrace with music room large enough to tap 
dance to Cole Porter's music night and day

* a federation bungalow
* an art deco unit
... then let us help you! Phone us on 369 3966 or 0419 

203 162 for prompt courteous service or join us for tea 
and tiny cakes in our office at 66 Bondi Road, Bondi Junc

tion.
Tim and Julie Tretchikoff
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