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L lIITllOS AMB VSAIiAVASlM.rOM
Lietuvos Respublikos nepa- 

pra prastasis ir įgaliotasis ambasado
rių rius JAV, taip pat Kanadai ir 
Me Meksikai

ALFONSAS EIDINTAS
atsako į žurnalisto ROMO 

AP APYNIO klausimus.

- G . Gerbiamas ambasadoriau, ilgus 
ieSmlmcčius Lietuvos ambasada 
liUngtone buvo mūsą nepriklau- 
mnybčs simbolis. Daugeliui ir šiau
du ji asocijuojasi tik su paradine 
nllilos puse ■ gražus pastatas, 
pirminiai. limuzinai—
Papasakokite apie kasdienį savo ko- 
ktlyvo darbą.
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Atli Atliekame tą patį darbą, kaip ir kitos 
amt nnbasados. Tačiau nuo jų skiriamės 
tuo, 
bal balsas labai
pas; pasaulėtvarkos klausimais. Be to tai 
šąli: Jalis, kurioje pasak statistikos, gy- 
ven 
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W, kad esame valstybėje, kurios 
svarus visais

venadaugiau nei 800 tūkstančių lie
tuvių kilmės žmonių. Dabar, kai
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dipl diplomatai, ambasados galimybės 
gere Krokai padidėjo. Bendradarbiau

jame su Valstybės departamentu, 
Senatu. Atstovų rūmais, Pentagonu, 
tomis JAV valdžios institucijomis, 

ii įvairiomis JAV lietuvių organizaci
jom jomis. Žinoma tai nereiškia, kad 
mur mums pakanka jėgų aprėpti tokiai

jam 
Sen 
kito 
įvaii

Analitikai ją nagrinėja ir vertina viso 
pasaulio procesų kontekste. JAV 
šiandien - vienintelė milžiniška vals
tybė ir šiuo požiūriu suinteresuota 
išsaugoti status quo. Ji norėtų, kad 
Rusija sklandžiai ir saugiai persitvar
kytų į demokratinę valstybę, o tai 
daro įtaką ir jos sprendimams, susi
jusioms su Baltijos valstybių ateiti
mi. Suprantama, kadkiekvienąkonk- 
retų žingsnį lemia daug veiksnių, 
tarp jų ir artėjantys rinkimai JAV ir 
Rusijoje. Apskritai amerikiečiai ge
rai supranta Baltijos šalių interesus 
ir palankiai vertina jų pastangas įsi
traukti į Europos politines, ekono
mines ir karines struktūras.
Gerai žinomos ilgalaikės JAV 
Valstybės departamento nuostatos 
dėl Lietuvos nepriklausomybės. Jas 
remia ir nuoširdus paprastų ameri
kiečių dėmesys mūsų kraštui. Tik 
apmaudu, kad kitą kartą negali me jo 
patenkinti net elementariausiais 
šiuolaikinio lygio informacijos lei
diniais, 'oukletais, žinynais, žur
nalais. Tai vis per mūsų skurdą, ri
botas galimybes.
- Tačiau vienas kapitalinis dalykas, 
atrodo, jau sutvarkytas? Ambasados 
pastatas—
Šį namą 1907 - 1909 m. statydino

Opozicijos lyderis VYTAUTAS LANDSBERGIS

LIETUVOS ŽMONES DAR NESUPRANTA OPO
ZICIJOS VAIDMENS VALSTYBES VALDYME, 
DEMOKRATINĖJE SISTEMOJE.
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bs turime atstovauti Lietuvai taip 
rsl Kanadoje ir Meksikoje. Tai rė

Ms svarbiausioms gyvenimo 
sritims.

Misų darbuotojai nuolat analizuoja

mėja Užsienio reikalų ministeriją 
b kitas įstaigas. Siunčiame daug

rengiame leidinius JAV verslinin-

likome į daugybę įvairiausių 
tesimų ir prašymų. O kur dar 
pilietybės, nuosavybės reikalai, 
kdtūros mainai, bendradarbiavimas 

(sįvairiais fondais...
liiodarbe remiamės ir Amerikos 
lietuviais, jų organizacijomis. Prie 
Inbasados turime iš jų sudarytą pa- 

piamąją tarybą, kurios nariai pade
javo žiniomis, ryšiais, gyvenimo 
kirtimi. Branginame kiekvieno lie
kno pastangas pasitarnauti savo 
Itaštui ir esame jiems už tai labai 

■ingi.

Bill vis dėlto, kokia ji, šiandieninė 
liUužsienio politika? Kokią vietą 
■Mar joje užima Baltijos regionas?

senatoriaus našlė Mary Henderson, 
sumaniusi čia įkurti ambasadorių 
rajoną. M. Henderson 1924 m. jį 
pardavė Lietuvos Vyriausybei už 90 
tūkstančių dolerių.
Už JAV lietuvių paaukotus pinigus 
(apie 129 tūkst. dolerių) pastatas 
'1983 - 1985 m. šiek tiek suremon
tuotas. Nuo 1987 m. rūmais rūpinosi 
ambasadorius Stasys Lozoraitis su 
žmona. Iki 1993 m. vasaros ambasa
da buvo išlaikoma iš JAV lietuvių ir 
organizacijų aukų. Tikiu, tai daryta 
labai nuoširdžiai ir pagal to meto 
galimybes. Tačiau, perėmus parei
gas, prireikė ir kapitalinių darbų: 
pakeisti stogo dangą, langų rėmus, 
perdažyti kabinetus, sutvarkyti teri
toriją.
Praėjusiais ir šiais metais Lietuvos 
Vyriausybė skyrė 250 tūkstančių 
dolerių ambasadai išlaikyti ir tiek 
pat papildomai - pastato remontui. 
Pakeitėme ne tik vamzdynus, su^ 
tvarkyta dalis kambarių, aplinka, 
įrengta automobilių aikštelė, iš 
kiemo pusės pristatytas lietuviškas 
medinis prienamis - "gonkelės". 
Rūpestingai saugome visas svarbias 
architektūros detales.

Dėkoju už pokalbį. Linkiu sėkmės už 
Atlanto.

Lietuvos Respublikos Seime 
LDDP, turėdama daugumą, elgiasi 
pagal senus komunistų papročius, 
visiškai ignoruodama kitokias nuo
mones, nors jos būtų ir pagrįstos, ir 
protingos, ir argumentuotos, ir 
pagerintų padėtį, įskiepija tokį 
pojūtį, kad - stenkis ar nesistenk, o jie 
ten pas save yra nutarę. Mūsų prieši
nimasis, mūsų pastangos nedaug re
zultatų teduoda. Iš tikrųjų ne visada 
taip būna. Kai kada mes pasiekiam 
gerų rezultatų. Kai kada galime su
stabdyti blogą sprendimą ar laimėti 
laiko, jeigu kas nors norėtų pagalvoti 
ir pagerinti tą sprendimą, nes kartais 
ir kairėj pusėj nuomonės ne visai 
vienodos. Tačiau nėra taip padrąsi
nantys tokie atvejai. Jų mažai. Po 
dviejų su puse metų vis dar reikia

aktyviai kovoti dėl kiekvieno klausi
mo.

Seimo vadovai Juršėnas, Ber
natonis nevengia laužyti ir Seimo 
statuto, kuris yra ir įstatymas. Bal
suoti tiek kartų ir perbalsuoti, kol jie 
vis tiek laimės. Jeigu ir nepasiseka 
laimėti iš pirmo karto balsuojant, 
kviečia perbalsuoti antrą sykį, jeigu 
ne iš antro, tai trečią sykį, nors statu
tas to neleidžia. Arba kaip kartais 
pasako tie vadovai: "Didelių pažei
dimų nepadaryta". Vieną kartą net 
pasakė, kad didelių konstitucijos 
pažeidimų nebuvo per praėjusio Sei
mo sesijos laikotarpį. Reiškia mažų 
pažeidimų gali būti, net konstitucijo
je, o didelių nebuvo, tai gerai, tai 
važiuojam toliau. Šitokia pažiūra yra 
labai jų tarpe gyva.

Mirties bausmė 
įvykdyta B. Dekanidzei

BNS pranešė, kad liepos 12 d. 
buvo įvykdytas mirties sprendimas žur
nalisto V. Lingio nužudymo organiza
toriui, nusikaltėlių gaujos "Vilniaus 
brigada" vadui Borisui Dekanidzei. 33

metų amžiaus B. Dekanidzė sėdėjo 
mirtininko kameroje jau nuo lapkričio 
mėnesio. Prezidento vadovaujama 
malonės komisija gegužės mėnesį at
metė B. Dekanidzės malonės prašymą, 
tačiau mirties sprendimo vykdymas 
buvo laikinai atidėtas po to, kai buvo 
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sulaikytas dar vienas "V. B." narys I. 
Tiomkinas, įtariamasbendrininkavimu 
V. Lingio nužudyme. Bet jo parodymai 
nesudarė pagrindo abejoti teismo 
sprendimo teisingumu. V. Lingį priėjo 
namų nušovė "Vilniaus brigados" na
rys I. Achremovas, kuris yra įkalintas 
iki gyvos galvos. Iki šiol viešai ne
pranešta nei kaip, nei kur egzekucija 
įvyko, nei kur B. Dekanidzės kūnas 
palaidotas. To nežino net jo artimieji, 
kuriems pažadėta, kad jie kada nors 
vėliau galės velionį palaidoti.

A. Šleževičiaus vizitas 
Minske

Liepos 16 d. Lietuvos ministras 
pirmininkas A. Šleževičius lankėsi 
Baltarusijos sostinėje Minske. Lietu
vos ir Baltarusijos vyriausybių vado
vai A. Šleževičius ir M. Čigiris Minske 
pasirašė susitarimą, kuriuo panaikina
mas dvigubas apmokestinimas ir 
paskelbė, kad nuo rugsėjo mėnesio Lie
tuvos litas ir Baltarusijos rublis bus 
parduodami abiejų šalių valiutų biržose. 
Vyriausybės vadovų nuomone, tai turėtų 
pagyvinti abiejųšalių prekybinius ryšius. 
Baltarusijos ministras pirmininkas 
pažymėjo, kad daugelis jo šalies firmų 
renkasi Klaipėdos uostųjų kroviniams 
pervežti dėl mažesnių tarifų ir didesnio 
saugumo. Baltarusija informavo Lietu
vos vyriausybės vadovą, kad šalyje to
liau svarstoma galimybė dalyvauti 
Būtingės naftos terminalo statyboje, nes 
už 10 ar 15 metų Baltarusijai tokio 
terminalo prireiks. Tačiau jau dabar 
galvojama Baltarusijoje gaminamus 
naftos produktus eksportuoti per 
Klaipėdos naftos įmonę.

Nors oficialiai reiškiamas opti
mizmas, kad A. Šleževičiaus vizitas 
Minske buvo labai sėkmingas, jam 
nepavyko suderinti keletos klausimų. 
Vienas iš jų tai Baltarusijos delsimas 
prisijungti prie Vienos konvencijos dėl 
atominių elektrinių. Jeigu Baltarusija 
prisijungtų prie šios konvencijos, ji 
turėtų sudaryti specialų fondą kom
pensavimui žalos, jei įvyktų avarija 
Ignalinos atominėje elektrinėje. Kol 
Baltarusija neprisijungė prie šios kon
vencijos, Švedijos firmos nenori pradėti 
Ignalinos AE rekonstrukcijos. Minske 
taip pat nebuvo susitarta ir dėl 
Lietuvos kartografinės medžiagos, kuri 
saugoma Minske, perdavimo Lietuvai. 
Baltarusija siūlo Lietuvai šią medžiagą 
parduoti už 2 milijonus JAV dolerių, 
arba tokią sumą nurašyti nuo Balta
rusijos skolos Lietuvai uželektros ener
giją (Baltarusijos įsiskolinimas Lietu
vai šiuo metu siekia 9 milijonus JAV 
dolerių). Lietuvos pozicija yra tokia, 
kad medžiaga teisėtai priklauso Lietu
vai ir turi būti grąžinta.

Nauja Konservatorių 
iniciatyva
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Lietuvos Konservatorių partija 
ruošiasi pradėti konsultacijas su įvai
riomis politinėmis jėgomis dėl 
socialinės taikos ir demokratijos pa
laikymo. LK partijos politinės tarybos 
pareiškime teigiama, kad tiriama ga
limybė vykdyti kitokią socialinę ir 
ūkinę politiką, siekti platesnio politi
nių jėgų sutarimo dėl valstybės daly
vavimo ekonomikoje bei jos įsipareigo
jimų visuomenei, kuris padėtų užtikrinti 
ramesnę ir socialiai teisingesnę Lietu
vos raidą ilgesniam laikotarpiui. Ko
mentuodamas šį pasiūlymą, LK parti
jos pirmininko pavaduotojas M. Lau
rinkus sakė, kad jis atsirado dėl to, jog 
esminiais klausimais daugelis politinių 
jėgų mąsto panašiai.

M. Laurinkus sakė Laisvosios 
Europos Radijui, kad be nacionalinio 
saugumo bei integravimosi į Europos 
Sąjungą, Lietuvos politinės partijos 
galėtų ieškoti bendros politikos ir to
kiais klausimais, kaip energetika, be
darbystė, infliacija bei valstybės rolė 
aptarnavimo sferoje. Jo nuomone, jau 
dabar aišku, kad valstybė turėtų rūpintis 
viešuoju transportu, energetikos tinklais, 
medicina ir netgi parūpinimu gyve
namojo ploto prieinamomis kainomis. 
Radus susitarimą, politinės jėgos 
išvengtų daugelio nesusipratimų, sakė 
Konservatorių partijos pirmininko pa
vaduotojas.

Vyriausybė tariasi su 
savivaldybėmis

Prieš išeidamas atostogų, liepos 
19d.Lietuvo ministras pirmininkas A. 
Šleževičius sukvietė į vyriausybės 
rūmus apskričių valdytojus ir miestų 
bei rajonų merus aptarti pasiruošimą 
šildymo sezonui ir kitas problemas. 
Bet susirinkusieji dažnai vieni kitų 
nesuprato. Ministras pirmininkas ir 
Finansų ministras R. Šarkinas tvirtino, 
kad biudžeto įplaukų surinkimas vis 
gerėja ir numatytos dotacijos 
savivaldybėms būsiančios išmokėtos 
100%. Tuo tarpu merai teigė, kad 
savivaldybėms stinga lėšų ir nuolati
niai vyriausybės tvirtinimai, kad 
savivaldybėms skiriamos sumos yra 
pilnai išmokamos, skamba kaip pasi
tyčiojimas. Galų gale, buvo išsiaiškin
ta, kad Finansų ministerija, nors šiais 
metais skiria lėšų savivaldybėms tiek, 
kiek pramatyta biudžeto, pilnai 
neišmokėjo, kas buvo paskirta 
praėjusiais metais - kai kuriems rajo
nams ji liko skolinga 2 milijonus, o 
kitiems net 5 milijonus litų.

Vilniaus vicemeras R. Sikorskis 
pastebėjo, kad savivaldybės tų skolų 
nepamiršo ir reikalaus, kad jos būtų 
išmokėtos, tuo tarpu Finansų ministras 
kaltino savivaldybes, kad jos nera
cionaliai naudoja savo ribotas lėšas, 
skirdamos jų tiek pat svarbiems, kaip ir 
mažiau svarbiems projektams. Tačiau, 
merai tik gūžčiojo pečiais ir sakė, kad

jau seniai išmokami tik atlyginimai ir Praėjusiais metais Liet® i 
užsienio prekybos apyvarta sieel I 
milijardų litų. Prekybos su ra«| 
deficitas viršyja 1 milijardą lity; ii Į 
sakant, Lietuva iš užsienio p I 
prekių už vieną milijardą litų ttaj 
negu pardavė užsienio šalims La 
je gamintų prekių. Diskusijoje h 
kalbėta, kad Lietuvą sieja prekj 
sutartys su 60 valstybių. Su 20i 
egzistuoja laisvos prekybos sulas 
tai Europos Sąjunga, Šiaurės š 
Latvija ir Estija. Su Ūkia 
Kazachstanu tokios sutartys trip 
pasirašytos, bet Seimas jų dar ik 
fikavo. Su 16 valstybių, prais 
Rusija ir baigiant Kipru, gali į 

didžiausio palankumo prekybos p 
nerio statusas. Beje, Lietuva si 
tapti Pasaulinės Prekybos Organu: 
jos (GATT) nare. Tokiu ari 
didžiausio palankumo statusas | piga- 
lios su visomis valstybėmis, kurios | L“' 
šios organizacijos narės.

Finansai Šiaulių 
aerouostui

socialinės pašalpos, nes kitiems pro
jektams pinigų nebelieka. Jie klausė 
ministrą pirmininką, kada žemdirbiai 
sulauks lengvatinių kreditų ir kom
pensacijų už jiems paskirtas blogas 
žemes. Iš A. Šleževičiaus atsakymo 
buvo galima suprasti, kad dar negreitai. 
Visų pirma, vyriausybė, skirianti lėšas 
supirkti nustatytą kvotą grūdų, o tam 
prireiks 80 milijonų litų. Tačiau A. 
Šleževičius pasidžiaugė, kad Lietuvos 
talpyklose yra 226 tūkstančiai tonų 
mazuto ir kontraktai pasirašyti nupirkti 
dar 500 tūkstančių tonų, taigi, šią 
žiemą šalti nereikės. Pasiruošimas 
šildymo sezonui šiais metais esąs 
geresnis negu praėjusiais metais.

Užsienio prekybos 
politika

Liepos 20 d. Pramonės ir preky
bos ministeriją buvo surengusi disku
siją apie Lietuvos užsienio prekybos 
politiką. Diskusijoje dalyvavo ir 
pranešimus darė ministerijos, valdy
mo institucijos, pramonininkų konfe
deracijos, Prekybos rūmų ir univer
sitetų atstovai. Iš viso buvo pateikta 
net 18 pranešimų su pasiūlymais dėl 
užsienio prekybos.

Pramonės ir prekybos ministeri
jos pateiktame dokumente sakoma, 
kad svarbiausias Lietuvos užsienio 
prekybos politikos tikslas yra tapti 
konkurentiška Vakarų valstybių part
nere, siekti teigiamo prekybos balan
so. Nors Lietuvos eksportas palaips
niui krypsta į Vakarų šalis, kasmet 
didėja užsienio prekybos deficitas. 
1992 metais tik 12% Lietuvos prekių 
buvo eksportuota į Europos Sąjungos 
šalis, o šių metų pirmąjį ketvirtį ES 
teko jau 36% Lietuvos eksporto. 
Tačiau virš 40% viso Lietuvos ekspor
to dar eina į NVS šalis ir ši rinka 
Lietuvai tebėra labai svarbi.

TRUMPAI IS VISUR
Birželio 29 d. liūties metu patvinęs 

vanduo apsėmė Charkovo kanaliza
cijos sistemą ir ją visiškai užkimšo. 
Kanalizacijos elektrinės pompos 
užlietos giliai po žeme. Miesto 
savivaldybė, nesėkmingai savaitėmis 
išjungusi vandentiekį, dabar ragina 
gyventojus laikinai išvykti į provin
ciją. Ukrainos antram dydžiu miestui 
gręsia epidemijos.

Rusijos vyriausybė reikalauja iš 
savo kareivių, grįžtančių iš čečėnų 
nelaisvės, kad jie atsilygintų už ko
voje prarastus ginklus (kalašnikovo 
tipo automatus). Už vieną prarastą 
ginklą reikalaujama virš 3 milijonų 
rublių (900 australiškų dolerių), grąsi- 
nant kriminalinės bylos iškėlimu.

Birželio 22 d. rusų MIG naikintu
vas privertė britų keleivinį lėktuvą 
nusileisti Maskvos aerouoste. Rusų 
karo aviacijos vadovybė nežinojo 
apie duotą leidimą lėktuvų bend
rovei skristi per Rusijos oro erdvę 
pakeliui iš Londono į Hong Kongą.
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Lietuvos vyriausybė past
. mainais į 15% akcijų d£ vtlį ji 

suteiks 4,5 milijono JAV <H blenj 
karinio Šiaulių aerodromo pertis 
mui į tarptautinį aerouostą. 1,5 mil bilijo
no dolerių šiam projektui kiek a Anks
čiau skyrė Šiaulių miestas. Sovie lėtinį 
oro bazę pertvarkys olandų eleb bktro- 
nikos firma "Philips", pasirašiusiai lutartį 
su Siaubų miestu dar kovo mis 
Britanijos bankas Midlands si Ritiko 
finansuoti didžiąją projekto dalį. Vi! Visa 
išlaidų suma yra apie 30 milijonui M AV 
dolerių. Midlands bankas už 8,5 K5 % 

metinių palūkanų paskolins 26 e mln 
dolerių. Po rekonstrukcijos, kunti v truks 
apie metus laiko, Šiauliai pril; aIlygs 
didžiausiems Europos aerouostasP’ns.

Spaudai paruošė J. ItllĮKIBĄS'
Pr

I
JAV energetikos ministerijos 

dinis raportas, dabar privai 
grupės pagarsintas, nurodo net fiesau- 
giais 10 atominių reaktorių, ar tai Sai dėl 
savo struktūros, ar dėl krašto eko jkonw 
minio ar politinio stovio, ar gali daliau
siai dėl griežtų saugumo taisyk ryklių 
nesilaikymo. Suminėtos 5 jėgai sainės 
po 2 reaktorius kiekviena: Boba: punkte 
Slovakijoje, Ignalina Lietuvoje,! ,Ko1i 
Rosijoje, Kozlodui Bulgarijoje goję it 
Černobilas Ukrainoje.

vačioi

Liepos 20 d. Bosnijos serbų gtt gene 
rolas Ratko Mladič paskelbė pači aėmę 
jo pultą Jungtinių Tautų "sau iiaugii 
sritį", Žepa miestą. Pasigynr Irimai 
buvo per ankstyvas, Žepa dargyti ynėsį 
liepos 25 d. Jos gynėjai musutat iona| 
tačiau nuginklavo neveiksming
JungtiniųTautų zydriuosiusšaln mus' 
- ukrainiečių dalinį.

ngus

Liepos 21 d. Londone įvyi vyko 
"viršūnių konferencija" aptarti & 
nijos krizę. JAV, Didžioji Britas tanij

nukelta į 3 psl. •

Bos
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TRUMPAI IS VISUR
atkelta iš 2 psl.

j Prancūzija susitarė stipriais oro 
puolimais ginti Goraždės sritį nuo 
Bosnijos serbų. Neatsiekta vienin
gos nuomonės dėl kitų Jungtinių 
Tautų "saugių sričių" gynimo, todėl 
serbai toliau puola Žepą, Sarajevą, 
Bihač ir kitas sritis.

Liepos 22 d. Bosnijos serbų artile
rijai apšaudant Jungtinių Tautų hu- 
manitarinį konvojų bei Jungtinių 
Tautų bazę, žuvo du "žydrieji šal
mai" prancūzai, kiti trys sužeisti. Į 
ui reaguodama NATO vadovybė at- 
siuntė į Sarajevo sritį stiprų britų 
įmočių dalinį bei prancūzų legio

nierius, kurie įsitvirtino strateginėse 
aukštumose prie Sarajevo ir pirmą 
kartą per pastaruosius keletą metų 
užtikrins susisiekimą su Bosnijos 
sostinė.

Į Kroatiją atėję serbų civiliai tvirti
na, kad Bratunač miesto stadijone 
Bosnijos serbai išžudė apie 4000 
musulmonų, paimtų - kritus Srebre- 
nicai. Bosnijos serbų vyriausybė 
neįsileidžia taikos misijų, kurios 
galėtų patikrinti Srebrenicos srityse 
serbų suimtųjų likimą.

Kroatijos serbai atkakliai puola 
Bihač sritį šiaurės vakarų Bosnijoje 
ir užėmė Sturlič miestą.

Fill 1IA Bis KOMISIJOS POSĖDŽIAI VILNIUJE
Kaipjau mūsų ir Lietuvos spau- 

doje buvo skelbta, pagal prezidento 
i. Brazausko dekretą buvo sudaryta 
flietybės komisija iš septyniolikos 
erių. Vienuolikos išeivijos ir šešių 
ietuvos atstovų. Australijos lietų
jų bendruomenę atstovavo Viktoras 
akutis.

Posėdžiai buvo numatyti Vil
oje ir prieš jiems įvykstant, krek
enas išeivijos komisijos narys buvo 
prašytas paruošti Pilietybės įstaty
ti pakeitimo projektą. Projektus 
įruošė ne visi išeivijos komisijos 
iriai. Australijos atstovas projektą 
įruošė ir pasiuntė Pilietybės komi
uos išeivijos nariui PLB valdybos 
įepirmininkui Rimui Česoniui, o 
opijų ALB Krašto valdybai, 
odarant Pilietybės komisiją, Lietu
ms Respublikos vyriausybė žadėjo 
pmokėti visas išlaidas, įskaitant ir 
iietybės komisijos narių keliones, 
et vėliau atsisakė ir parūpino tiktai 
labutį visiems išeivijos nariams. 
LBvaldybakreipėsi į visas pasaulio 
lovių bendruomenių valdybas, kad 
s kompensuotų savo atstovų 
faės išlaidas.

Gegužės 28 d., posėdžių 
akarėse Lietuvos Respublikos 
imo pirmininkas Č. Juršėnas su- 
&Draugystės viešbutyje visiems 
ilietybės komisijos nariams 
liėmimą. Priėmime dalyvavo ir 
tčiai - dr. K. Bobelis, kiti aukšti 
raginai.

Pirmieji posėdžiai įvyko 
įgūžės 29 - birželio 4 d.d. Vilniuje, 
RSeimorūmų patalpose. Visiems 
misijos nariams buvo parūpintas 
sportas. Posėdžiams pirmininka- 
iLR Seimo narys ir prezidento 
skirtas komisijos pirmininkas 
mantas Markauskas, LDDP frak- 

ns narys ir PLB valdybos vice- 
■mininkas Rimas Česonis.
Į Pagrindiniai Pilietybės įstaty
ti, kurie apriboja išeivijos lietuvių 
ts į Lietuvos Respublikos pilie- 
Įiyra:

jie neįgijo kitos pilietybės;
- asmenys, 1919 m. sausio 9 d. 

- 1940 m. birželio 15 d. nuolat gy
venę dabartinėje Lietuvos Respub
likos teritorijoje, taip pat jų vaikai ir 
vaikaičiai, jeigu jie šio įstatymo įsi
galiojimo dieną nuolat gyvena Lietu
voje ir nėra kitos valstybės piliečiai;

- Lietuvos Respublikos pilietis 
negali vienu metu būti kitos valstybės 
piliečiu, išskyrus šiame įstatyme nu
matytus atvejus. (Kokie tie atvejai 
nepasakyta).

Toliau įstatyme kalbama apie 
pilietybės išsaugojimą. 17 straipsnis 
sako:

Teisė į Lietuvos Respublikos 
pilietybę neterminuotai išsaugoma:

- asmenims, turėjusiems Lietu
vos Respublikos pilietybę iki 1940 
m. birželio 15 d. ir gyvenantiems 
kitose valstybėse, jei šie asmenys 
nėra repatrijavę iš Lietuvos.

Toliau pilietybės įstatyme tarp 
kitų paragrafų yra ir toks:

- asmenys, nurodyti šio įstaty
mo 17 straipsnio pirmosios dalies, 1 
punkte, teisę į Lietuvos Respublikos 
pilietybę įgyvendina, kai atsisako 
turimos kitos valstybės pilietybės.

- Lietuvos Respublikos pilie
tybė laikoma atstatyta, kai asmeniui 
išduodamas Lietuvos Respublikos 
piliečio pasas.

Šios iš LR Pilietybės įstatymo 
ištraukos yra pagrindinės, kurios apri
boja pilietybės atgavimą. Pirmąją 
posėdžių dieną visi Pilietybės komi
sijos nariai prisistatė, pąreikšdami 
savo nuomones ir gyvenamojo kraš
to - valstybės įstatymus, dėl dvigu
bos pilietybės ir trumpai apie savo 
krašto lietuvių bendruomenę.

Australijos pilietybės įstatymas 
sako: (laisvas vertimas) - asmuo, 
pareiškęs norą gauti svetimos 
valstybės pilietybę, automatiškai 
nustoja Australijos pilietybės. Tai 
buvo pagrindinis argumentas dėl 
Australijos lietuvių LR pilietybės at
gavimo.

■asmenys, iki 1940 m. birželio 
Ii turėję Lietuvos Respublikos 
tabę, jų vaikai ir vaikaičiai, jeigu

Kitų bendruomenių atstovai 
kėlė jų gyvenamuose kraštuose vei
kiančių įstatymų apribojimus dėl 

dvigubos pilietybės, o taip pat ir dėl 
reikiamų dokumentų pateikimo LR 
pilietybei atgauti. Šiuo metu LR pi
lietybei atgauti reikia pateikti 
metrikus ir gyvenamo krašto pasą. 
Ne visi gali gauti savo metrikų 
išrašus: nemažai metrikų originalų 
žuvo Pirmojo ir Antrojo pasaulinio 
karo laikotarpiu ir neįmanoma 
metrikų išrašų gauti, o be jų - LR 
paso.

Ypač daug sunkumų dėl 
metrikų ir kitų dokumentų, įro
dančių lietuviškumą, turi Pietų 
Amerikos ir Sibiro lietuviai. Dar 
didesnės problemos iškyla mišrių 
šeimų nariams, kai tenka įrodyti jų 
lietuviškumą.

Neįmanoma suminėti visų prob
lemų, kurios kiekviename krašte ir 
valstybėje yra skirtingos, o jų inter
pretacija irgi skiriasi.

Pirmosios posėdžių dienos 
prabėgo svarstant pirmąjį ir antrąjį 
Pilietybės įstatymo straipsnius. Juo
se yra pagrindiniai paragrafai, nu

LIETUVOS FIZIKAI AUSTRALIJOJE

Iš kairės: J. Jurkuvėnas, T. Juknevičius, prof. P. Bagdanovičiits, A. Dėdinas, 
D. Rutkauskas, dr. D. Usorytė ir A. Jakušev. Nuotrauka A. Kramiliaus

figūruojantis minėtoje byloje, žurnalis
tams pasakė, kad viskas buvo daroma 
su Lietuvos vyriausybės, Aukščiau
siosios Tarybos ir Lietuvos banko va
dovų palaiminimu ir kad jis turįs įro
dančius dokumentus.

Bus laisvoji 
ekonominė zona
Uostamiestyje įsteigta bendra 

Lietuvos ir JAV įmonė - UAB 
"Klaipėdos vystymo grupė", kuri ke
tina kurti laisvos prekybos, gamybos 
ir bankininkystės zoną. Sumanymui 
realizuoti žadama panaudoti 60 ha teri
toriją prie Vakarų laivų remonto 
įmonės. Čia galima statyti erdvius 
prekių sandėlius, kitokius objektus. 
Manoma, kad šiam projektui reikėtų 
apie 40 mln. litų. Laisvoje zonoje būtų 
sukurta apie 5000 papildomų darbo 
vietų. Šis variantas laisvosios zonos 
kūrėjams aktualus ir dėl to, kad greta 
veikia tarptautinė jūrų perkėla. Jau yra 
žinomi irpotencialūs investitoriai.Tarp 
jų - Vokietijos kompanija "Siemens", 
JAV korporacija "Philip Morris".

"SELMA": Padėka iš 
Rusijos, kaltinimai - iš

Lietuvos
Rusijos ambasadoje Vilniuje 

liepos 14 d. firmai "Selma" įteiktas 
ambasadoriaus Nikolajaus Obertyševo 
padėkos raštas. Tai, kaip pranešta, pa
daryta Boriso Jelcino pavedimu, 
dėkojant už Kaliningrade statomus 
namus išvedamai iš kitų šalių Rusijos 
kariuomenei. "Šeimos" prezidentas 
Vladas Laurinavičius sakė, kad šiuo 
metu "Selma" Kaliningrade turi darbo 
dar trims metams ir rengiasi pastatyti 
apie 4 tūkstančius butų. Iš karto po ofi
cialios ceremonijos V. Laurinavičiui 
teko atsakinėti į žurnalistų klausimus 
dėl "Seimai iškeltos baudžiamosios 
bylos. Kaip žinoma, tuometinis Lietu
vos krašto apsaugos departamentas, 
tarpininkaujant "Seimai", iš Rusijos 
Baltijos karo laivyno 1992 ir 1993 
metais pirko 5 tūkstančius automatų ir 
du karinius laivus. Vėliau "Selma" 
buvo įtarta pasisavinusi didelę suma 
valstybės pinigų. Byla dar nebaigta. 
Buvęs Krašto apsaugos tarnybos vado
vas Audrius Butkevičius, taip pat

...- „Mūsų Pastogė“ Nr. 301995.7.31. psl.3

sakantys kas yra LR piliečiai. Kalbėjo 
visi komisijos nariai, dauguma jų 
kartojo prieš juos kalbėjusiųjų min
tis. Keletą kartų buvo atkreiptas 
dėmesys į posėdžių tvarką, nes 
retkarčiais buvo kalbamasi tar
pusavyje, nuklystant į šunkelius ir t.t.

Paskutinę posėdžių dieną buvo 
bandoma paruošti I ir II straipsnių 
pakeitimo projektą. Deja, nepavyko. 
Todėl kas buvo nutarta penkių 
dienų posėdžiuose, vargu ar galima 
konkrečiai nusakyti. Gal tik buvo 
išsikalbėta, pareikštos nuomonės ir 
prieštaravimai.

Išsiskirstant buvo nutarta vėl 
susirinkti rudenį, t.y. rugsėjo mėnesį. 
Gal tada, kai visi išsikalbėjo ir pasi
sakė, bus galima konkrečiai paruošti 
pilietybės įstatymų pakeitimų pro
jektą, jį įteikti prezidentui, kuris 
peržiūrėjęs, padaręs savo pakeitimus, 
perduos LR Seimui svarstyti. Kada 
tai įvyks, sunku pasakyti.

Viktoras BALTUTIS 
ALB Atstovas Pilietybės Komisijoje
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IR DAR APIE LIETUVĄ!
Jau kelios dienos kaip esame 

Kaune. Kasdien "šlifuojame" Laisvės 
alėj ą, kurios Ii epos j au pradėj o žydėti. 
Aplink žmonių tvanas - vaikšto, kal
basi, perkasi... Kartais užsimiršęs 
apstulbsti, - tokie maži vaikiukai, su 
motinomis ir be jų - ir visi lietuviškai 
kalba. Nei jų barti, nei raginti nerei
kia!

Kaip tarp Sydnėjaus ir Mel
bourne, taip tarp Kauno ir Vilniaus 
jaučiama tam tikra, nerašyta 
varžybinė dvasia - mes lietuviškas 
miestas, mūsų sportininkai pranašes
ni, mes "laikinoji sostinė" buvome ir 
esame, pritrūkus argumentų tėkš ant 
svarstyklių kaunietis!.. Kaip Gedi
mino pilis, Arkikatedra ir Senamies
tis yra vilniečių pasididžiavimas, taip 
kauniečiai kelia savo Laisvės alėjos 
grožį, didžiuojasi Žaliakalnio 
parkais... Ir tikrai - Laisvės alėja graži, 
labai jau iššluota, sutvarkyta ir nors 
dažų ir remonto kai kur ir trūksta, bet 
tai ateis vėliau, pagerėjus laikams. 
Čia net gatvės prekiautojų būdelės 
yra elegantiškesnės kaip Vilniuje (ki
tas reikalas alėjos šonuose esantys 
didžiuliai kiemai ir šalutinės gatvės - 
ten šiukšlių daugiau negu Sydnėjaus 
senamiesčiuose...)

Kaunas smarkiai kopia į pirmą 
pusmilijonį; praeitais metais gyven
tojų buvę priskaitoma 423 900. Iš jų 
87% lietuvių, 8,2% rusų, 0,7% balta- 
rusų, 0,6% lenkų, 2,3% - kitų (statis
tiką nuplagijavau iš labai gerai 
paruošto "Kaunas in your pocket" 
kišeninio vadovo).

22 km už Kauno, Vilniaus link
- Rumšiškės. Na pats miestukas, kurį
- sako - daugumoje sudaro Kauno 
marių dugno gyventojai (t.y., tie, kurie 
čia buvo atkeldinti iš užtvindomų 
Kauno marių plotų), ne toks jau labai 
įdomus. Bet šalia jo yra 1966 m. 
įsikūręs Lietuvos liaudies buities 
muziejus, Kauno marių pakrantėje. 
"Muziejus kaupia, tiria, saugo ir eks
ponuoja XVIII a. antros pusės - XX a. 
pirmos pusės Lietuvos kaimų, mies
telių, sodybų statinius (146 trobesiai, 
1992), jų eksterjero ir interjero ele
mentus (60 000 kilnojamų eks
ponatų). Apima 175 ha plotą (iš jų 
statyboms skirta 90 ha). Muziejus 
dalinamas į 4 sektorius, atitinkančius 
pagrindinius etnografinius regionus
- Aukštaitiją, Dzūkiją, Suvalkiją ir 
Žemaitiją. Kiekviename įrengtos re
gionui būdingos sodybos (su tvo
romis, varteliais, kryžiais, šuliniais ir 
tvenkiniais, želdiniais ir baldais, 
namų apyvokos rykais, darbo įran
kiais, dirbiniais iš medžio, geležies, 
molio, lino ir vilnos, atliktais įvairia 
technika ir būdais), kaimų fragmen
tai, pavieniai pastatai (3 vėjo malūnai, 
muilo vėlykla, 2 kalvės, aliejaus 
spaudykla, koplyčia)" - sakoma mu
ziejaus brošiūrėlėje - plane.

Vienoje "Dzūkijos" sodyboje 

„Mūsų Pastogė“ Nr. 301995.731. psl.4

mus pasitikus šeimininkė Aldona 
Rudauskienė pasakoja apie Dzūkiją 
ir dzūkus, jų kalbos grožį, iš čia kilu
sius garsius kraštiečius, pokario metu 
veikusius gausius "miško brolių" - 
partizanų būrius, jų kovas su okupan
tais ir jų padėjėjais - stribais... Parti
zanų kūnai, po garsaus Klepočių 
mūšio, sumesti į du šulinius. Partiza
nei, mokytojai Ūsėlytei stribai nukir
to galvą ir ją padėjo jai tarp kojų-tai 
matė ant pečiaus pasislėpę vaikai... Ir 
jos pačios daug ištremtų artimųjų 
negrįžo iš Sibiro. Suradome ir ben
dri) pažįstamų Australijoje - plačią 
Kubilių šeimą Adelaidėje.

Jos nurodymu pasukome pro 
lietuvių tremtinių šiaurės Sibire staty
tos jurtos modelį. Tai 8x6 žingsnių 
iš - turbūt - samanų, velėnų ir medžio 
statytas bestogis, su 21angeliais pasta
tas. Pro langus matėsi tik narai, ku
riuose miegojo 50 tremtinių . Neto
liese įruoštos rodyklės su distanci
jomis į artimiausius pasaulio kam
pus: Aliaska - 2500 km, Irkutskas - 
2000 km, Šiaurės Ašigalis -1000 km, 
Lietuva - 10 000 km. Kiek tolėliau 
įrengtas liaudies meistrų koplytstulpis 
ir kryžius. Koplytstulpio papėdėje 
įrašas: "Ateik ir nusilenk ir dvasioj 
prisikeik!" ir data: "1941 - birželio 
14d. - 1991"..

Įsiklausome kaip laukuose lyg 
maži, išmesti į dangų akmenėliai čir 
- viruoja.vyturiai. Seniai, seniai 
begirdėta ta nesudėtinga giesmelė 
iššaukia į akis rasą... O laukuose 
vyksta darbymetė - džiovinamas, 
kraunamas į vežimus sausas šienas... 
Aukštoje žolėje sugulusios atrajoja 
juodmargės!..

Svarbiausias kuoduotosios rūpestis -
kad jauniklis būtų sotus.

"Aukštaitijoje" užsukame į 20 
ha ūkininko sodybą. Šeimininkas su 
tridiene barzda ant smakro sakosi 
pats buvęs partizanas ir tremtinys, 
aprodo ūkio pastatus, kurie esą čia 
atvežti kažkur tai nuo Pasvalio. 
Aplankome ir grytelniko dūminę pir
kelę - (tokioj ir aš gimiau) - stovi ji 
vieniša, prismilkus... Viename kampe 
- prie lovos - lopšys, tokiame, pa
menu, buvo supama už manejaunesnė 
sesuo Stasė.

Aukštaičio, valakininko sody
boje mus pasitiko šeimininkas Bro
nius Červokas, buvęs geografijos 
mokytojas. Jis ne tik aprodė šio, 
matyt, buvusio gana turtingo ūki
ninko sodybą, bet ir papasakojo dažno 
ūkinio padargo istoriją, jo vystymą
si. Nežinojau, kad anksčiau sviestas 
buvo "mušamas" ne muštokėje, bet 
tam tikroje, po balkiu parištoje dėžėje, 
jis buvo svaidomas, o nuo to ir produk

to pavadinimas - sviestas. Klėties 
stogas dvejopas - vienas iš rąstų, ki
tas iš šiaudų. Kodėl? - klausia šei
mininkas. Pasirodo, šiaudų stogas, 
kaip ir visi, saugojo klėtį nuo lietaus, 
bet antrasis - rąstų stogas - nuo vagių 
(ypač, kad klėtis buvo kaip tik po 
šeimininko langais).

Mums, vyresniems, daug kas. 
apie XX a. pradžios gyvenimą buvo 
žinoma. Visa tai prisimindami (ir 
primenami) lyg sapne, praėjome pro 
"Suvalkiją" ir "Žemaitiją", kurių so
dybos šiek tiek skyrėsi nuo dzūkų, 
nuo aukštaičių sodybų. Muziejaus 
pastatai, jų ekspozicijos - tai didelis, 
jau neatkartojamas tautos turtas. Tik 
kiek ilgai jis dar laikys?

Palemono miestelio pakraštys. 
S. Neries gatvė (gatvė?) - toks 
siaurutėlis keliukas... Rašytojų gy
ventuose namuose įrengtas 
Salomėjos Neries muziejus. Prievartų 
esąs įrašas sudaužytas, suskaldytas - 
išsilaisvinusi Lietuva vis dar 
neatleidžia poetei jos praeities 

"ELTOS NAUJIENOS Į j

Per atostogas 
Premjeras žada vykti j 

Čikagą
Ministras Pirmininkas Adolfas 

Šleževičius šeštadienį lankėsi Rygoje, 
pasakė kalbą baigiamąjame Dainų 
šventės koncerte, taip pat susitiko su 
Latvijos Ministru Pirmininku Mariu 
Gailiu ir Estijos Ministru Pirmininku 
Tiitu Vehiu. Ketvirtadienį Lietuvos 
Premjeras lankėsi su darbo vizitu 
Minske, aptarė su Baltarusijos Premje
ru muitų tarifų, kartografinės 
medžiagos perdavimo ir kitus abi val
stybes dominančiusn klausimus. Per 
atostogas, kurios prasideda liepos 20 d. 
A. Šleževičius žada vykti į Čikagą, 
dalyvauti savo puseserės vestuvėse.

Išsaugokime 
Baltijos jūrą

Dviračių žygį tokiu devizu ren-
gia ekologinė bendrija "Atgaja” drauge 
su Lietuvos žaliųjų judėjimu. Pradėję 
kelionę liepos 20 d. Vilniuje, liepos 30 
d. dviratininkai pasieks Palangą ir 
Šventąją, apžiūrės vietą, kur stovės 

garsusis Būtingės naftos terminalas. Bus 
lankomi kultūros paminklai, įvertina
ma jų būklė ir vėliau apie tai informuo
jamos atsakingos žinybos. Taip pat bus 
tiriama Neries, Nemuno, jų intakų, 
Baltijos jūros ir Kuršių marių vandens 
kokybė. Šios ekologinės akcijos išta
kos -1988 metais Sąjūdžioiniciatyvinės 
grupės ir Lietuvos žaliųjų judėjimo 
surengtas dviračių žygis per Lietuvą.

Šv. Mišios Dariaus ir 
Girėno žuvimo vietoje

Šimtai lietuvių iš Lietuvos ir 
Lenkijos sekmadienį atvyko į Pščelni- 
ko (buvusio Soldino) mišką, prie 
drąsiųjų lietuvių lakūnų Stepono Da
riaus ir Stasio Girėno žuvimo vietos, 

nuodėmių. Ir lankytojų - bent šia 
dien - be mūsų daugiau nieko nėa

Apžiūrime dviejų aukštų u 
muką, kur poetė gyveno, kūrė, Pį 
mame aukšte surinktos knygossuS Į 
Neries įrašais, dedikacijomis, poni 
tinė kaukė, nuotraukų rinkiniai išjos | 
gyvenimo, perlaidojimo, Maironio! n, 
Vienuolio biustai, įvairios poetą g 
knygų laidos, laiškai rašytojams 
draugams... ;

Atrodo, kad mažame namelį L 
vis dar sklando poetės nerami dvj v: 
šia!.. Šiuo metu jos kūryba nepo L 
puliari, bet ateis laikas, kai jos nepi 
kartojama lyrika vėl skambės Liete- į,, 
vos jaunųjų kartų tarpe. j.

Prieš išeidamas perskaitau ai į. 
sienos iškabintą literatūrologės-V, p, 
Daujotytės užrašytus žodžius: rc

"Mes vis dar nesuprantame! a| 
Neries iki galo, kažko labai svarbiu Sj 
nesuvokiame. Nesuvokiame atgailos įj 
nesuvokiame didžiausios jos dvasiu & 
kančios, kuri ją sugraužė ir be laiko K 
paguldė "žemelėn šaltona" arbi e 
patvorėlin, anot A. Miškinio". į 

kur pastatytas paminklas. Kiekvienai' k 
metais lakūnų mirties dieną jis pt į 
puošiamas gėlėmis ir vainikais, skam- j 
ba giesmės ir maldos. Šį sekmadieni I 
Šventas Mišias čia aukojo bažnyčių 
klebonas Ričardas Mikutavičius.

Iformacijos cenzūra? ,
"Reikia sunorminti informacijų J 

patekimą į spaudą", pasakė Lietuvis 
vidaus reikalų ministras Romasis t 
Vaitiekūnas liepos 11 d. surengtoji 
konferencijoje. Jis informavo, kad jau i 
pasirašė įsakymą įkurti ministerijoje 
informacijos skyrių, kuris teiks "auten- j 
tišką ir objektyvią" informaciją. Mi
nistras taip pat patikino, jog ketinama 
nuolatos rengti žurnalistų susitikinu' 
ne tik su Vidaus reikalų sistemos vado
vais, bet ir su žemesnio rango pa
reigūnais. Informaciją žmonės gausis 
karto su specialistų komentarais,- 
pažymėjo R. Vaitiekūnas.

Įkopta į Monblaną!
Pirmadienį Lietuvą pasiekė alpi

nisto Vlado Vitkausko pranešimas, kai 
penki lietuviai kartu su kitais įkopė j 
Monblaną. Jiems nesutrukdė šaltis it 
smarkus vėjas. Kalno viršūnėje 
suplevėsavo Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos vėliavos.

PADĖKA
Gerbiamas Broniau Stašioni, 
Tremtinių Grįžimo Fondo valdybos 

vardu nuoširdžiai dėkoju Australijos 
Sydnėjaus Lietuvių Klubo Bibliotekos 
nariams ir Jums už Sibiro kalinių ii 
tremtinių globą, paramąirpasiaukojanė 
darbą šių žmonių gerovei.

Dėkoju Jums už $1000 (vieną 
tūkstantį) Australijos dolerių auką. S 
auka prisidės prie greitesnio "Tremtini! 
Namų" Vilniuje, Meškeriotojų gatvėje 
Nr. 22 remonto ir įsteigimo.

Su gilia pagarba ir dėkingumu
Vytautas CI1WJSKAS 

Tremtinių Grįžimo Fondo valdybos pirnliiHi
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Atostogos Lietuvoj
Krepšininkų 
pagerbimas

Jau tur būt daugelis is jūsų ži
ote, kadmūsų Lietuvos krepšininkai 
Graikijoje laimėjo Europos pirmeny- 
bb sidabro medalį. Jų žaidimą per 
isąlaiką stebėjo tikrai visa Lietuva, 

> lai baigmėje susitiko su Jugosla
vs rinktine, tai tikrai, pradedant 
padentu ir baigiant tolimi ausiai gy
dančiu pensininku, ne tik stebėjo, 
et ir jaudinosi dėl kiekvienos pa
stos amerikiečio negro, kaip spau- 
irašė papirkto teisėjo klaidos, kuris 
likutinėse žaidimo minutėse pa
dūsavo tikrąjį veidą ir darė tokius 
bsurdiškus ir vienašališkus 

I" tus, kad visa 20 tūkstančių 
graikų salė pradėjo ūžti ir 
'Lietuva, Lietuva". Kai pirmą 
pamačiau šį negrą teisėją, 

ant lietuviams žaidžiant ir 
nt prieš tuos pačius jugosla- 
larant tokius vienašališkus 
tus prieš mūsų komandą, tai 
supratau, kad kažkas yra 
r kai vėl jį pamačiau jau 
tsiose rungtynėse, tai iš kar- 
Iraugams pasakiau, kad bus 
Taip ir atsitiko. Lietuva 
jo šešių taškų skirtumu. Ne- 
.akyti, kad jugoslavai žaidė 
iemeistriškai mėtė tritaškius, 
ūsų komanda atsilygindavo 
praėjimais ir likus kelioms 
is iki pabaigos net pirmavo, 
isėjui padarius tokius aiškius 
nūs ir pašalinus Sabonį iš 
vietoje to, kad užskaičius jo 
amuolį, taip pat ir dar po kitų 
iškų sprendimų, lietuviai net 
s išėjo ir nenorėjo sugrįžti, 
rie Sabonio, Marčiulionio ir 
ėgo jugoslavų žaidėjai, ap- 
ir prašė ko ne su ašaromis, 
aikštelę ir baigti žaidimą, 
iau Lietuvoje, per spaudos 
ciją vyr. treneris V. Garas- 
ė, kad jis gal padarė klaidą, 
> grįžti į aikštelę savo ko- 
žaisti, nors gal būtų reikėję 
50 000 dolerių baudą, ką 
padaryti A.Sabonis. Tačiau 
d ir taip, kad lietuviai būtų 

vainikuoti ir nepapultų į Atlan- 
impiadą.

\ Sutikimas vakar Vilniaus "Žal- 

| i’stadione buvo toks, kokio Lie- 
• j nėra buvę. Sveikino rinktinę 

-irpozicija ir opozicija ir čia gal 
rado tarpusavio ginčų ir barnių.

4 nu, kaip ir patys krepšininkai, 
j ingai Š. Marčiulionis, aiškiai 

kė apie šį nesportinį padarytą 
į kurio vyr. dirigentas yra 
giltinės Krepšinio Federacijos 

( iientas jugoslavas B. Stanko- 
i I s, kelias minutes prieš rungty- 

į j abaigą pasišalinęs iš garbingų 
i Į (tribūnos.

: Nepaisant viso to, 15 000 Vil- 
j 1 žmonių sutiko šiuos garbingus 
• i takus "Žalgirio" stadione, 

miestelio klebono ir jo gausių, jaunų 
padėjėjų darbas.

Klebonas čia yra taip populia
rus, kad neišgirdau nei vieno blogo 
žodžio prieš jį. Per tą trumpą laiką jis 
įsteigė labai gražius senelių namus, 
kuriuos prižiūri specialios moterys, 
ir sako, kad vėliau atvyks ir seselės 
vienuolės. O netoli jų yra įkurti na
mai našlaičiams ir vargšams vaikams. 
Kaip pasakojo man klebonas, tai į 
šiuos namus, kur dabar gyvena 36 
vaikai, jie už2 litrus degtinės nupirko 
4 vaikus iš jų tėvų ir dabar vaikai yra 
laimingi, o alkoholikai tėvai irgi yra 
laimingesni, nes iš jų neatėmė tų 
pinigų, kuriuos jie gauna už vaikus ir 
jie gali daugiau nusipirkti degtinės. 
Daug šalpos ir finansinės paramos jis 
gauna iš Amerikos ir Kanados, taip 
kad gali išlaikyti čia senelius ir

ešaltos žiemos malonumais

S. Marčiulionį paveikė teisėjo sprendiniai 
apdovanojo juos ąžuolo vainikais, 
gėlėmis, prezidentas - Didžiojo Lie
tuvos Kunigaikščio Gedimino 3 - jo 
laipsnio ordinais ir kitomis dovano
mis, o tūkstantinė minia visą laiką 
triumfavo, šaukdami Lietuva ir kitais 
patriotiniais vardais, visas iškilmes 
baigiant Lietuvos Himnu. Tai buvo 
pakartojimas tų dienų ir to jausmo, 
kai buvo atkurta mūsų Nepriklau
somybė. Ir tai padarė ne politikai, bet 
sportininkai, ką pabrėžė ir dauguma 
Lietuvos įtakingų žmonių. Šiandien, 
liepos 4 dieną, krepšininkai bus su
tikti ir pagerbti Kaune.

Ką gali padaryti 
darbštus kunigas

Praeitą savaitgalį teko pirmą 
kartą viešėti nedideliame Krakių 
miestelyje, esančiame netoli Kė
dainių ir kur sutikau mums žinomo 
veikėjo ir skauto sydnėjiškio Jono 
Zinkaus jaunystės ir mokslo drau
gus. Čia jau 5 metai kaip klebonauja 
jaunas kunigas Romualdas Rama- 
šauskas. Tai ne tik kunigas, bet ir 
sportininkas, dainininkas ir linksmas, 
darbštus visuomenininkas. Jo pastan
gomis čia vyko Lietuvos ėjimo 
varžybos, į kurias atvyko gražus skai
čius įvairaus amžiaus sportininkų. 
Visos žaidynės, kaip tur būt retai kur 
Lietuvoje, buvo pradėtos pamaldomis 
ir graži, nors dabar klebono dar dau
giau išgražinta bažnyčia buvo 
pilnutėlė, net ir jaunimo chorui pri
tariant gitaroms, giedant. Nors prieš 
tai dieną lietus gerokai pylė, tačiau 
sekmadienį graži saulutė į miestelio 
centrą, kuris nebuvo sugriautas ir yra 
gražus, sutraukė tur būt pačio mies
telio ir apylinkių visus gyventojus 
pasižiūrėti šių ėjimo varžybų. Net ir 
Kauno karių orkestras čia linksmino 
žiūrovus, o visos varžybos praėjo 
labai puikiai. Gi po jų, netoli čia 

esančio piliakalnio ir upės buvo 
surengta labai graži gegužinė, su šaš
lykais ir kitomis gėrybėmis. Tai vis

Nežinau, kiek Sydnėjaus lietu
vių yra matę Australijoje sniegą. 
Taip pagalvojau, kai sūnus pa
skambino ir vos atgaudamas kvapą 
kartojo:

"Pas mane sninga! Sniegas jau 
padengė visą kiemą, visas obelėles, 
vyšnias ir net bičių avilius! Viskas 
atrodo kaip Lietuvoje per Kalėdas! 
Ypatingai gražios pušys - atrodo, kad 
jos laukė sniego, kad galėtų pasiro
dyti pilname grožyje".

Ir tikrai niekas netikėtų Lietu
voje, kad už dviejų valandų kelio 
nuo Sydnėjaus tiek daug sniego iškri
to. Tiesa, sniegas neiškrenta kasmet, 
sakoma, kad paskutinį kartą tiek 
prisnigo tik prieš 39 metus.

Nuotrauka Helmuto BAKAIČIO

Pasaulio jaunių krepšinio čempionate 
Graikijoje Lietuvos nacionalinė rinktinė, pereitų metų Euro
pos čempionė, pralaimėjusi Australijai rezultatu - 94 - 56, 
grįžo į namus be medalių.
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našlaičius.
Važinėjant po Kėdainių rajoną, 

pirmą kartą pamačiau, kad žmonės 
čia gyvena tikrai geriau negu kitur 
Lietuvoje, ypatingai ūkininkai. Čia 
nesimato didžiulių išlaužytų kolchozų 
pastatų, sugriautųjų namų. Atgavus 
Nepriklausomybę, čia buvo protin
gai viskas sutvarkyta, norintiems 
atiduota žemė, o kitiems, padarius 
bendroves, dabar gražiai dirbant gali
ma naudotis visais neišvogtais ūkio 
dalykais. Ir paprasti ūkiai čia yra 
tikrai gražūs. Visur prie namų sodai, 
gražiai išdirbti laukai ir nemačiau čia 
dirvonuojančios žemės ir ten au
gančių ramunių. Jeigu tai būtų buvę 
padaryta ir visoje Lietuvoje, tai tikrai 
ūkininkai gyventų daug geriau.

Antanas Laukaitis
(bus daugiau)

Mėlynųjų Kalnų Savivaldybė 
susirūpino sydnėjiškių kraustymusi į 
kalnus, mat jie iškerta medžius, 
užteršia upelius ir prisistato per dide
lių namų, tuo naikindami kalnų 
grožį.

Kalnų grožis, šaltos žiemos 
malonumai ir sveika aplinka suvilio
jo daugybę meno žmonių. Sako, kad 
kalnuose gyvena daugiau garsių Aus
tralijos rašytojų ir poetų, daugiau 
dailininkų ir skulptorių, daugiau kom
pozitorių ir muzikų bei teatro ir te
levizijos aktorių negu visoje Aus
tralijoje...

Mėlynuose kalnuose gyvena 
keturios lietuvių šeimos.

Vincas BAKAITIS
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IEVA POCIENE
Na, gerai, sakysite, gana! O 

koks bendras parodos įspūdis? Du 
popiečius maišiausi tarp žiūrovų, 
klausiausi, klausinėjau... Ir toks mar
gumynas nuomonių ir pasisakymų, 
kad net nuostabu. Štai, įžvalgesni, ir 
su geresne atmintimi negu mano, 
sako, kad kai kurios nuotraukos se
nos, prieš metų metus darytos ir pa
rodose matytos. Tačiau rengėjai ne
statė sąlygos, kad eksponatai būtų 
tokio ar kitokio "amžiaus".

Su teisėjų sprendimais ne
sutinkančių daug. Šališkumu teisėjų 
jokiu būdu negalima kaltinti - žinau 
iš rengėjų, kad teisėjai peržiūrėjo 
visą krūvą neįvardintų nuotraukų.

Štai Vytauto Neverausko (Jun) 
nuotraukos "Italowie upelis" ir "Po 
vandeniu", labai gražios, spalvingos 
- upeliuką dominuoja puikios, raus
vai rudos uolos, o "Po vandeniu" 
matome įvairiaspalves žuveles ir narą. 
Tiesiog kaip "National Geographic" 
žurnale. Sakau, gražu! Žuvelės po 
vandeniu dar ir įdomu. Bet mano 
pašnekovas atsiliepia: Tai... tokias 
gali ant įvairių kalendorių viršelių 
pamatyti..." Taip ir liko. O štai, vieną 
iš atžymėjimų gavo Pauliaus Rupins- 
kas "Draugas Chris". Maža, juodai - 
balta nuotrauka, kur draugo Chris 
povyzos, veido ir kitų kūno dalių 
nuotraukos lyg ir sukarpytos ir vėl 
surinktos padrikai, Picasso stiliumi. 
Tai profilis, tai veidas iš priekio, tai į 
šoną atsimetusi ranka... Gražu? Ne. 
Įdomu? Taip! Ir taip mes vidutinio
kai žiūrovai susimąstome...

Kažkaip neišvengiamai pagal
vojau apie Adelaidėje gerai žinomą 
a. a. Vytautą Vosylių, kuris be 
gausybės kitų gerų ypatybių, buvo ir 
geras fotografas - kūrėjas, foto sir
galius... Kiek čia jam būtų buvę 
džiaugsmo ir diskusijų. Deja, jo jau 
nebeturime. Bet ateina nauja karta ir 
joje mūsų viltys - ne vien fotografijos 
srityje. Ir mūsų ALB Adelaidės 
apylinkės valdyba jauna... Sėkmės 
jiems ir dėkojame už šį konkursą - 
parodą, vyną ir užkandžius, o tap pat 
ir atidarymo pabaigoje parodytą 
begarsinį filmą iš 1968 Lietuvių 
Dienų Adelaidėje.

v. vitkCnienE

foto konkursas - paroda Patinka gardus lietuviškas vynas,
Liepos 8-9 dienomis ALB 

Adelaidės apylinkės valdyba suruošė 
mums malonią kultūrinę pramogą - 
foto parodą. Jau kuris laikas vietinėje 
spaudoje kartojosi skelbimas šiuo 
reikalu, skatinantis visus, o ypatingai 
jaunimą, dalyvauti konkurse su savo 
eksponatais. Buvo aiškiai nurodyti 
laikas ir konkurso sąlygos. Visų są
lygų čia nevardinsiu, tik svarbiau
sias. Skiriamos trys $ 100 premijos iš 
trijų kategorijų, būtent:

L Iš bendruomenės veiklos.
2. Portretas-asmens nuotrauka.
3. Laisva kūryba-kompozicija.
Beje, dalyvauti buvo galima 

tik su savo pačių darytomis nuotrau
komis, o nuotraukų skaičius neribo
jamas. Konkurso teisėjų pavardės 
neskelbtos, tačiau atidarymo metu, 8 
- tą liepos, paaiškėjo, kad komisija 
sudaryta iš trijų asmenų: gerai ži
nomos skulptorės Ievos Pocienės, 
Boriso Borjero, dailininko, šaržisto, 
foto menininko (jį iš prieškarinės 
Lietuvos gerai prisimena senesnioji 
karta) ir R. Daugalio, meno mokyto
jo, ne kartą teisėjavusio panašiuose 
australų renginiuose.

Kuklus katalogas rodo, kad 
parodoje išstatyta 61 nuotrauka. Dau
giausia nuotraukų, net 17, patiekė 
mūsų fotografas veteranas Alfonsas 
Budrys. Dalyvavo, berods, 10 jau
nesnės kartos atstovų, ir keturi 
gerokai brandaus amžiaus fotogra
fai. Pažymėtina, kad be trijų piniginių 
prizų buvo paskirti net 8 atžymėjimai.

Kategorijoje "Iš bendruomenės 
gyvenimo" pirmą prizą laimėjo An
tanas Pocius su "Aušros" stovykla". 
Portretų kategorijos pirmas prizas 
atiteko Alfonsui Budriui už nuotrauką 
pavadintą "Charakteris". Laisvos 
kūrybos - kompozicijos srityje šim
tine pasidalino 2 laimėtojai: Vytau
tas Neverauskas su "Pajūryj", ir 
Paulius Rupinskas - su "Žemės pi
lis".

Pats parodos atidarymas 
pasižymėjo publikos gausumu ir 
dėmesiu, gražiai išstatytais stendais - 
be to, paprastumu ir tam tikru, pasa
kyčiau, dalykiškumu. ALB Adelaidės 
apylinkės valdybos pirmininkė Jani
na Vabolienė trumpu žodžiu atidarė 
parodą ir tarp kitko paminėjo, kad 
tokias parodas - konkursus ketinama 
ruošti kasmet. Kalbėjo Ieva Pocienė, 
vėl trumpai, aiškiai ir tikrai da
lykiškai. Įsiminė jos kaip vienos iš 
teisėjų pasakymas, kad "eksponatai 
turėjo išreikšti kokią nors mintį, 
parodyti, ko norima atsiekti ir kaip 
atsiekti". Štai ir kriterijus!

Žodi tarė svečias australas John 
Cummins, Liberal Member for Nor
wood, MP. Mūsų Lietuvių Namai 
kaip tik ir priklauso jo elektoratui - 
Norwood. Džiugu, kad jis šia proga 
įteikė Adelaidės apylinkės valdybos 
pirmininkei $ 1000 čekį: pinigai 
skirti valdybos užplanuotam lietuvių 
tautybės asmenų surašymui - statis
tikai Pietų Australijoje. Tikslas pa
girtinas. Kai australai mūsų paklau- 
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joje, taip ir mikčiojame... Valstybi: o stebina noras puikuotis prabanga 
niai duomenys daugumai nežinomi, trečiąkart po karo Lietuvoje vieši Australijos lietuvis Vytenis Šliogeris, 
dažnai kelių metų senumo. Dabar jis pensininkas, vienas iš dienraščio "Mūsų Pastogė" leidėjų, Lietuvių

credito kooperatyvo "Talka" Sydnėjaus skyriaus vadovas. Ilgus metus dirbo 
jynybos ministerijoje auditoriumi. Lietuvą paliko kartu su tėvu 1944 metais. 
Mama su broliu liko Lietuvoje. Vytenio žmona Laima irgi lietuvė. Šeimoje 
iu vaikai - Elena Aleksandra ir Paulius Vytis. Sūnus studijuoja jūrų geodezi- 
ą, dukra - agronomijos specialistė. Su VYTENIU ŠLIOGERIU apie tai, 
tokią jis išvydo Lietuvą, kalbėjosi žurnalistė Aldona Svirbutavičienė.

Lankotės tėvų žemėje trečiąkart. 
Paskutinį sykį buvote prieš 
ketverius metus. Kokias pastebėjote 
permainas?
Ryškios pažangios permainos. 
Tačiau išryškėjo daug žmonių gy
venimo kontrastų. Ypač jie ryškūs 
kaime. Teko aplankyti ne vieną ūki
ninką, kur telikę du senukai, o jų 
vaikai miestuose. Žinoma, jie 
atvažiuoja padėti šienauti, kitus 
darbus nudirbti. Senieji miršta, o 
kartu su mirtimi nyksta sodybos, 
dirvonuoja laukai.
Taip nostalgiškai kalbate apie kai
mą, gal iš kaimo kilęs?
Ne, miestietis, iš Kauno, bet yra 
daug giminių, pažįstamų, gyve
nančių sodžiuje, todėl man pažįstami 
jų rūpesčiai ir negandos. Esu ir pats 
šienavęs, pjovęs javus, ganęskarves. 
Neteko matyti prasimušusių ūki
ninkų, bet skaičiau, kad tokių yra. 
Tik pastebėjau, kad vargsta žmonės, 
dirbantys bendrovėse. Matyt, dar 
nesurasta tobuliausios kooperacijos 
formos ar ūkininkavimo būdo. Pa
galiau per penketą metų gal per 
drąsu stebuklų ieškoti.
Užsiminėte, kad pastebėjote ir 
pažangią permainų. Kur ir kokių?
Komercijoje pastebimos didžiulės 
permainos. Labai gražiai tvarkomi 
administraciniai pastatai, parduo
tuvės, kuriose visko yra, kaip 
Sydnėjuje.
Kas negera smigtelėjo į širdį?
Gyvenimo kontrastai. Žmonės tarsi 
pasidaliję į dvi ryškias klases. Lietu
viui būdingas bajoriškas noras - jeigu 
turiu, privalau pasirodyti, kad visi 
matytų, koks turtingas. Mane, iš 
anglosaksų krašto atvykusį, kur visi 
stengiasi būti konservatyviai kuklūs, 
nedemonstruodami savo turtų, tai 
stebina. Tai ryšku didžiuosiuose 
miestuose - Vilniuje, Klaipėdoje, 
Kaune. Zujaprabangūs "Mercedes", 
"Volvo”, "BMW", labai išsipusčiu- 
sios panelės ir ponios bei ponai, 
einantys į prabangias kavines. Ir 
šalia - suvargusios senutės, ištiesu- 
sios rankas išmaldai.
Jūs ilgai dirbote auditoriumi Gyny
bos ministerijoje Sydnėjuje, tai ga
lite įvertinti Lietuvos kariuomenės 
būklę?
Esu daug skaitęs jūsų spaudoje apie 
ją. Žinau, kad padėtis nėra itin gera,

jai vis mažokai skiriama lėšų, jų 
stinga apsirūpinti karine ginkluote 
ir net maistu. Manyčiau, kad Lietu
vai reikia nedidelės, bet gerai 
aprūpintos, pajėgios kariuomenės, 
kuri pavojaus atveju sugebėtų nors 
24 valandas išlaikyti Lietuvos 
vėliavą ir tai parodyti pasauliui. 
Dar geriau būtų, kad Lietuvos ka
riuomenė būtų profesionali.
Kokią lietuvišką spaudą skaitote Aus
tralijoje?
Kai dirbau lietuvių radijo laidų 
vedėju, skaičiau visus didžiausius 
Lietuvos dienraščius. Dabar man 
labiausiai patinka "Diena", laikau jį 
pačiu rimčiausiu ir solidžiausiu 
dienraščiu Lietuvoje. Jūsų laikraš
tyje glaustai pateikiamos žinios bei 
jų interpretacija. Pateikiamos įvai
riausios nuomonės ir iš jų galima 
susidaryti gyvą tikrovės vaizdą. 
Laikraštis nepiktas, tolerantiškas, 
rimtas ir todėl jį skaitau su 
didžiausiu susidomėjimu.
Ilgą laiką rengėte lietuviškas radijo 
laidas Sydnėjuje. Kokia buvo trukmė 
ir pasisekimas?
Mažumoms suteikta galimybė vie
ną kartą per savaitę vieną valandą 
transliuoti laidas. Jos būdavo gana 
populiarios. Dar viena laida būdavo 
transliuojama Melbourne. Man 
išėjus neatsirado žmogaus, tad 
Sydnėjuje dabar retransliuojama 
laida iš Melbourne. Televizija 
mažumoms laiko neskiria, pavyksta 
parengti gal vieną ar dvi laidas per 
metus. Todėl didžiausia lietuvių ben
dravimo priemonė-laikraštis "Mūsų 
Pastogė", kurį leidžiame 1200 
egzempliorių tiražu.

Ar dabar gyvendamas Vilniuje, 
nepatyrėte paprasčiausių, buities 
nepatogumų?
O, žinote, ne. Gyvenu Fabijoniškėse, 
nuomojuosi butą, truputį brangu, bet 
nieko. Labai patogu susisiekti su 
centru, važiuoja mikroautobusas ir 
autobusas į stotį. Tiesiog puiku. Ir 
dar. Visai šalia - kelios parduotuvės 
ir net per naktį dirba. O aš esu 
raudono vyno mėgėjas, tai aptikau 
lietuvišką "Kabeme", atrodo, Aly
tus jį gamina. Puikus vynas...

a. t A. JONUI RIMANTUI MEILIŪNUI 
mirus, gilą užuojautą reiškiame tėvams šeimai

ir artimiesiems
Monika Martišienė ir Viktoras Martišius
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« SKAITYTOJI ŽODIS *
Vytautas Doniela ("M. P." Nr. 

26) paaiškino kodėl ir kaip LDDP 
valdžia įvedė "Apskričių Atstatymo 
ĮsUtymą". Ir vėl grįžkime prie "pa- 
iangos laikotarpio", kur miestuose 
ir rajonuose veikė ir "Tarybos" ir 
"Valdybos" ir dar kompartijos 
komitetai. Gerai žinome, kad "Tary
bos“ neturėjo jokių teisių, o "Valdy
bos" valdė pagal kompartijos nuro- 
d/pnus. Tai kodėl stebėtis, kad LDDP 
vėl perėmė valdymą apskrityse ir 
miestuose, lygiai kaip tais 
■pažangos" laikais, kur buvo dau
giai prižiūrėtojų, negu dirbančiųjų 
irto kyšiai buvo priimti, kaip an
tros algos uždarbis.

Sveikinu Gabrielių Žemkalnį 
sujo pradėtu vajum pagelbėti Sibiro 
kaliniams. Tik kažkas ten Lietuvoje, 
kap klaipėdiškiai sako - neštimuo- 
ja,nes pastebėjau "M. P." Nr. 24, 
M Vilniaus valdžia paskyrė 3,1 
uln. litų tremtinių apgyvendinimui 
ir kad jau šiais metais apgyvendino 
831 šeimas. O Antano Laukaičio 
straipsnyje ("M. P." Nr. 23) skaitau, 
tai A. Šleževičius pažadėjo 
užtektinai lėšų sutvarkyti tremtinių 
amus Vilniuje.

Gal kas nors galėtų paaiškinti 
kas darosi Lietuvoje? Gal A. 
Šleževičiaus pažadai liko pažadais, 
ogal tie milijonai jau prapuolė, kai 
pasiekė miestų ir apskričių 
^Adomuosius komitetus?

Vincas BAKAITIS. A-S.W.

Perskaitęs "Pilietybės Komi
sijos posėdžiai Vilniuje", dar kartą 
įsitikinau, kad dabartinė Lietuvos 
vyriausybė vilkino ir dar dabar te- 
bevilkina Lietuvos pilietybės 
suteikimą išeivijoje gyvenantiems 
Graviams. Australijos atstovas 
Pilietybės komisijoje V. Baltutis 
rašo, kad po penkių dienų vykusių 
posėdžių nepavyko padaryti net I ir 
H straipsnių pakeitimų. Rezultate 
tik&ikalbėta ir sutarta susitikti rū
ta. Manau, kad pasitvirtina"M. P. 
S27" paskelbti Lietuvos tautiečio 
žodžiai: "...pilietybės neivienas 
Bvykėlis negaus, iki valdžioje 
sėdintieji neišsidalins į Sibirą 
išvežtųjų ir į Vakarus pabėgusiųjų 
turto, namų, žemės. Buvę partiniai 

pusvelčiui prisigrobė jūsų paliktų 
turtų. Visi Lietuvoje žino, kada baigs 
išvogti, kada neliks ko besidalyties, 
tuojau gausite tą pilietybę'.

V. MATAS, A.S.H.

Nors niekas manęs ir neskyrė, 
tačiau buvau lyg mūsų vietovės va
dovas. Pasitikdavau naujai atvyku
sius, palaidodavau mirusius. Prabėgę 
metai pakeitė viską... Dabar težinau 
tik vieną lietuvių šeimą, tačiau ji 
apie Lietuvą nenori net girdėti. Kiti 
du jauni vyrai, lietuviai, apsivedė 
australes ir išsikėlė iš Darvino. Šiaip 
koks atklydęs lietuvis dažniausiai 
vėl išnyksta. Vienintelė mano paguo
da - draugas Povilas, gyvenąs neto
liese. Tai mano išganymas, nes ki
taip net savo gimtą kalbą pamirščiau. 
Gerbiamas redaktoriau, prašau per
duoti linkėjimus T. Storaitienei ir 
Pr. Andrikaičiui.

Jonas RAKAUSKAS, Darvinas

Linkiu visiems "Mūsų 
Pastogės" skaitytojams geros klo
ties. Nuoširdžiai apgailestauju, kad 
nebegalėsiu atsiųsti žinių iš Tasma
nijos, nes greitu laiku išvykstu į Lie
tuvą. Mėginsiu parašyti iš ten, jei tik 
redaktorius spausdins.

Jūsų Stepas AUGUSTA V1C1US, 
Tasmania

JAUNIEJI LIETUVOS 
FIZIKAI AUSTRALIJOJE

Tarp liepos 3 d. ir 17 d. į Aus
traliją buvo atvykę iš Lietuvos 
Fizikos Olimpo mokyklos Vilniuje, 
penki rinktiniai fizikos studentai su 
šios mr kyklos direktore Danute Ūso- 
ryte ir prof. Pavlu Bagdanovičium.

Jie atvyko į tarptautinę fizikų 
Olimpiadą, XXVI INTERNATIO
NAL PHYSICS OLIMPIAD 1995. 
Dalyvavo studentai iš 51 - os 
valstybės. Šią Olimpiadą organiza
vo Canberros universitetas. Lietu
vos studentai gražiai atstovavo Lie
tuvą, ne tik savo dalyvavimu. Da
nielius Rutkauskas varžybose 
laimėjo trečią vietą - Bronzos Me
dalį. Tomas Juknevičius gavo pagy
rimo žymenį.

Uždaviniai buvo pateikti anglų 
kalboje ir jie buvo išversti į lietuvių 
kalbą. Pasibaigus Olimpiadai,

busimieji mokslininkai buvo nuvežti J. Paškevičius $ 20
į Tidbinbilos erdvės stebėjimo stotį, S. Augustavičius $ 20
parlamento rūmus ir kitas žymesnes A. & N. Kantvilai $ 100
vietas Canberroje. G. Kantvilas $ 100

Sydnėjuje jaunaisiais moks- Dr. Jūratė Flanagan $ 100
lininkais rūpinosi Sydnėjaus A. & P. Taškūnai $ 25
Apylinkės valdyba. Valdyba yra gi- B. & H. Šikšniai $ 10
liai dėkinga I. & R. Kalėdoms, B. & R. Tarvydas $ 20
A. Sidaratns, K. & L. Protams, Juo- M. Kožikas $ 10
zui Dambrauskui ir Jonui Muzrimui V. Mikelaitis $ 20
už jaunųjų Lietuvos svečių globą, 
jiems būnant Sydnėjuje.

Ypatingas ačiū Bronei ir Al
fonsui Sidarams, kurie suruošė 
svečių išleistuves liepos 17 d. 
Svečių vardu nuoširdžią padėką 
išreiškė sydnėjiškiams prof. Pavlas 
Bagdanovičius, įteikdamas Lietuvių 
bendruomenei dovaną su svečių 
parašais.

Tenka pastebėti, .kad prof. P. 
Bagdanovičius yrabaltgudžiųkilmės 
ir Aleksandr Jakušev (Jakuševas) 
rusų tėvų sūnus iš Klaipėdos. Val
dyba dėkoja Sydnėjaus jaunimo 
grupei per Andrių Lašaitį, kurie 
svečiams parodė Sydnėjaus gyve
nimą per jaunimo akis.

Jauni svečiai visi jau pramokę 
gerai angliškai ir rimtai ruošiasi 
moksliniam darbui baigę studijas. 
Sėkmės jums.jaunuoliai, ateityje.

AIJI Sydnėjaus Apylinkės valdyba

ALKOS IlUiU riMF NAMAMS ą, ą, Seliokni Melbourne mirus, vie-
Į Tremtinių grįžimo fondo sąskaitą Nr 888 
TALKOJE iki birželio 4 dienos gautos 
sekančios aukos (TAIKA, P.O. box 307, 

North Melbourne. 3051)

A. t A. Rimanto Meiliūno mirties 
proga, aukos vietoj gėlių tremtinių 

namams

Hobarto Apylinkės valdybos 
surinktos aukos

Mrs. M. j. Truchanas $ 100

Meiliūnų šeima $ 300
Sporto klubas Varpas $ 50
E. & R. Lipšiai $ 20
A. & A. Kesminai $ 50
J. & R. Gružauskai $ 30
M. & D. Didžiai $ 50
M. Žiogienė $ 50
A. Zubras $ 200

R. Patašienė $ 50
B. & E. Kiveriai $ 50
O. Jarmalavičienė $ 50

PADĖKA
Didžiam liūdesyje, mano mylimai žmonai, mano vaikų mielai motinai, 

ir neseniai tekusiai močiutei,

A. t a. HILDAI MARIJAI ZDUOBIENEI
mirus, nuoširdžiai dėkoju visiems Australijoj ir kituose kraštuose, 

kurie mus guodė atsilankydami rožančiuje ir laidotuvėse; užjautė žodžiu, 
raštu ir laikraštyje; aukojo mišias ir gėles. Dėkojame Sydnėjaus Aušros 
ir Canberros Baltijos tuntams ir Kovo sporto klubo valdybai ir nariams už 
užuojautas ir dalyvavimą laidotuvėse.

Širdinga padėka kun. P. Martūzui ir pastor Bell už gedulingas šv. 
Mišias, Antanui Kramiliui už giesmes bažnyčioje ir atsisveikinimą. Ačiū 
O. Kapočięnei už rūtas, kurios klojo karstą.

Ypatingai dėkoju mūsų šeimos mieliems draugams, kurie prisidėjo 
prie šermenų ruošimo. Jūsų rūpestis, dosnumas ir meilė nepamirštami.

Vincas Zduoba ir šeima:
Arvydas, Edmundas, Dovilė, Zita, Simona

— „Mūsų Pastogė“ Nr. 301995.731. psl.7

R. & A, Jankai $ 100
K. Paškevičius $ 10
T. Kairienė $ 10
L. Vaičiulevičius $ 5
Mrs. M. Hollis $ 20
D. Gasiūnas S 20 
Atitaisymas: V. Rušienės S 100 per
klaidą įmokėta į šią sąskaitą, perkelta 
į aukas Vilniaus krašto lietuvių mo
kykloms.
Iki liepos 23 d. Tremtinių namams suau
kota $41508.50 "Talka"
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. AUKOS 
^AUSTRALIJOS

LIETUVIU 

LOMIU

A. A. Izidoriaus Jonaičio atminimui:
J. Balčiūnas (1960) $ 20
M. Sodaitienė (95) $ 10

toj gėlių aukojo:
J. Mikolajūnas $ 50
V. & O. Šalkūnai (335) $ 25
J. Balčiūnas (1980) $ 20
J. & J. Zaikauskai (525) $ 20
V. Stagis(1490) $ 20
A. & B. Staugaičiai (540) $ 20
V. & G. Ališauskai (1225) $ 20
M. Sodaitienė (105) $ 10
A. Muciniekas (195) ' $ 10
R. Skėrienė (180) $ 10
I. Luscombe - Skėrytė (35) $ 10
F. Sodaitis (300) $ 10
V. Samulis $ 5
Prisiminimui 60 metų bendro vedy
binio gyvenimo
V. & J. Ramanauskai (380) $ 50
A. A . Vincui liautai mirus vietoj 
gėlių:
V. & J. Ramanauskai (400) $ 20
Sydnėjaus Lietuvių Biblioteka $ 20

Už aukas nuoširdžiai dėkoja
Vincas Ališauskas 

AL Fondo iždininkas

Pagerbdama

A. t A JONĄ RIMANTĄ MEILIŪNĄ 
vietoj gėlių skiriu $ 50 "Mūsų Pastogei" 

Elena Jonaitienė

MA. JONUI MEILIŪNUI
mirus, žmonai Ninai, vaikams, broliui ir tėvams 

gilą užuojautą reiškia
Varpo Sporto Klubas
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SYDNĖJUJE
REKOLEKCIJOS

KUNIGAS

I Ričardas Repšys i
Svečias iš Lietuvos, praves re

kolekcijas Sydnėjuje sekančiomis 
dienomis:

Liepos 29 d. šeštadienį, 
išpažintis nuo 2 vai. p.p. Pamokslas, 
mišios, komunija.

Liepos 30 d. sekmadienį, 
išpažintis, pasibaigus australų mi
šioms 10.45 vai. ryte. Mišios 11.30 
vai. pamokslas ir palaiminimas.

Po rekolekcijų parapijos salėje 
užkandžiai ir susipažinimas su 
svečiu kunigu. Kviečiu visus kuo 
skaitlingiau dalyvauti rekolekcijose. 
Tai reta proga atsidėkoti Visagaliui. 
Kartu neapvilkime kunigo ir garbin
go svečio iš Tėvynės.

Jūsų kunigas Povilas Martūzas

REKOLEKCIJOS

KUNIGAS

Ričardas Repšys, MIC,
aplankys lietuvių bend

ruomenes atskirose vietovėse ir 
praves dvasinį susitelkimą - rekole
kcijas, sekančia tvarka:

1. Hobarte, rekolekcijos liepos 
22 - 23 d.

2. Sydnėjuje - 29 - 30 d.
Po Sydnėjaus kunigas aplankys 

Canberros ir Newcastle lietuvius.
3. Brisbanėje, rekolekcijos lie

tuviams bus rugpjūčio 5 - 6 d.
Po Brisbanės aplankys Gold 

Coast seniūnijos lietuvius.
4. Melbourne, kunigas lietu

vius aplankys rugpjūčio 13 d.
Iš Melbourne kunigas vyks pas 

Geelongo lietuvius ir praves jiems 
dvasinį susitelkimą rugpjūčio 19 - 
20 d.

Perthe, lietuviams rekolekcijos 
bus pravestos rugpjūčio 26 - 27 d.

IEVOS PRIŠMAITAITĖS IS
(69metų amžiaus)

Atvyko į Australiją 1949 metais, anglų tetai vu. Ką > 
nors žinančius prašome pranešti:

JULIE HULME
P.O. Box 388 Ketnpsey, 2444N.S.IS. W. Į

_ ........—— i |i|
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6. Adelaidės apylinkių lietu
viams rekolekcijos bus pravestos 
rugsėjo 1, 2 ir 3 d.d.

Rugsėjo 3 d. kunigas Ričardas 
Repšys išskris atgal į Lietuvą.

Kun. Juozas PETRAITIS, MIC
Australijos lietuvių sielovaldos koordinatorius

MELBOURNE
PRANEŠAME

Melbourne klubo nariams, kad 
metinis susirinkimas 

įvyks
rugsėjo 23d., šeštadienį, 2 vai. p.p.

Lietuvių namuose
44 Errol st.

North Melbourne.
Šiais metais savo kadenciją klubo val
dyboje baigia trys nariai:

Feliksas SODAIT1S, 
Benius BERŽAUSKAS, 

Kęstutis LYNIKAS.
Klubo valdyba kviečia visus ne vėliau 
kaip iki rugpjūčio 20 d. pasiūlyti kandi
datus į 1995 - 1996 metų kadencijos 
valdymą.
Kandidatų pasiūlymui formas galima 
gauti pas klubo baro vedėją arba pas 
valdybos narius.

Melbourno lietuvių klubo valdyba

PRANEŠIMAS
Sekantis

Melbourno Uetuvių pensininkų 
sąjungos narių

SUSIRINKIMAS
įvyks

Rugpjūčio 8 d., antradienį.
Sekretorė A. SADAUSKIENE

SYDNĖJUJE
METINIS SUSIRINKIMAS

Sydnėjaus lietuvių moterų 
socialinės globos draugijos metinis 
susirinkimas įvyks

rugpjūčio 13 d., sekmadienį,
2 vai. p.p. Lietuvių Namuose 

Bankstowne.
Šių metų susirinkime bus renka

ma nauja draugijos valdyba.
Metinio susirinkimo
DIENOTVARKĖ:
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Praėjusio metinio susirinkimo 

protokolo skaitymas.
3. D -jos pirmininkės pranešimas.
4. Patikėtinių pranešimai.
5. Iždininkės pranešimas.
6. Revizijos komisijos pranešimas.
7. Ligonių lankytojos pranešimas.
8. Klausimai ir sumanymai.
9. Susirinkimo uždarymas.
Kviečiame visas draugijos nares ir 

prijaučiančias kuo skaitlingiau dalyvau
ti. Bus renkamas nario mokestis ir prii
mamos naujos narės.

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ NAMUOSEE

16-18 East Terrace, BANKSTOWN, Tel. 708 1414, faktas (02) 790 3233

Rugpjūčio mėn. 27 d., sekmadienį 2.30 vai. p.p. Lietuvių klube įvyks
KllKIĘ PARADAS

Kviečiame visus: vaikus, Jaunimą, tėvus ir senelius pasipuošti kaukėmis ir atsilankyti i 
Siame parengime. Kiekvienai amžiaus grupei bus skiriama premija už geriausia, 
įdomiausią kaukę. Prieš paradą - įdomi programa, kuri užtruks visą valandą. Tai 

nuostabus profesionalas magikas -
"PETER WOODS FUNNY MAGIC SHOW", 

kuris patenkins ir mažus Ir didelius..
Išlaidoms padengti, įėjimo kaina vaikams Ir Jaunimui (įskaitant gėrimą ir čipsus) • 

$ 2.00. Visiems kitiems $ 5.00.
Laukiame visų gausaus atsilankymo!

Po susirinkimo pasivaišinimas, pa
bendravimas.

S. L. M. S. G. Draugijos valdyba

Mielos sesės
Paskaičiusi "M. P." Nr. 20, 

Sydnėjaus Lietuvių Moterų 
Socialinės Globos Draugijos 
pirmininkės Tamaros Vingilienės at
sišaukimą dėl Lietuvių Sodybos, aš 
norėčiau šiek tiek į tai reaguoti.

Per ilgus metus S. L. M. S. G. 
Draugijos pirmininkės pareigose man 
teko nemažai pergyventi, ypač dėl 
Sodybos pastatymo. Draugijos val
dyba sulaukė nemažai kritikos, bet 
nieko nebodama dirbo, triūsė, kol 
atsiekė savo tikslą. Vienu žodžiu 
atsiekėme savo tikslus ir šiandien 
visi galime džiaugtis ir didžiuotis 
turėdami mūsų visų pažibą - Lietu
vių Sodybą. Draugija garbinga, pul
suoja ant tvirtų pamatų. Ji ne tik 
rūpinasi Sodyba, bet ir atlieka lab
daringas pareigas, lankydama mūsų 
tautiečius ligoninėse ir juos globoja. 
Neužilgo, rugpjūčio 13 d. vyks 
Draugijos visuotinis metinis susi
rinkimas. Kviečiu atsiliepti į pir
mininkės T. Vingilienės atsišaukimą 
skaitlingai dalyvauti. Raginkite mūsų 
jaunąją kartą stoti į narių gretas, 
atsinešant naujų idėjų, kad Draugija 
bujotų. Mes sukūrėme Draugiją, da
bar kviečiame jaunuomenę pratęsti 
jos veiklą mūsų tautiečių labui.

Dar kartą kreipiuosi į jus, mielos 
sesės, su didžia viltimi, tikėdamasi 
atsiliepimo. Su geriausiais linkėji
mais. Visuomet Jūsų,

Ona RAI ŽIENE. R. E. M.

APSILANKYKIME
Kiekvieną kartą, aplankykyda- 

mas Melbourną, užeinu į bibliototeką, 
išlaikomą Australijos LietuviųĘ Fon
do.  -

Bibliotekos vedėjas, 
poetas Juozas MIRŠTĄS
Poetas, bibliotekos vedėjas,is, Juo

zas Mikštas sakosi kas rytą atvyiykstąs 
bibliotekon, nes darbo yra ii tikrai 
labai daug. Jis maloniai sveiįeikina 
kiekvieną atsilankiusįjį, kvkviečia 
pasklaidyti žurnalų, laikraščių, ių, išsi
rinkti knygų pasiskaitymui. KiKviečiu 
vietinius lietuvius ir tautiečfečius iŠ 
kitų Australijos vietovių apsilmlankyt 
bibliotekoje, nepamiršti posabsakio: 
knyga - kiekvieno draugas. M Juk iŠ 
tiesų, kiek nenusakomo mataonumo 
ir išminties galima pasisemtemti iš 
kiekvieno spaudos leidinio.

T. V. Ai
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