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BANDO IŠPROVOKUOTI
Antroji liepos mėnesio savaitė berečių" būrį. Vyriausybė dar kartą

Lietuvai atnešė daugiau provokacijų 
iš tamsiųjų jėgų, kurios dienos 
šviesoje jau bijo bepasirodyti. Lietu- 
Vos Vyriausybė (spėjo Respublikos 
gyventojus apie tolimesnių provoka
cijų galimybę Ir atsiribojo nuo bet 
kokių provokacinių veiksmų prieš 
sovietų kariškius. Derybos su Sovietų 
Sąjunga tebestovi vietoje, o iš 
Maskvos ateinančios naujienos apie 
gilėjančią ekonominę krizę Lietuvai 
taip pat nieko gero nežada. Šiek tiek 
palankesnės žinios iš Europos parla
mento Strasbourge, kur keturias 
dienas lankėsi Lietuvos Parlamento 
pirmininkas.

SUSPROGDINTAS KRYŽIUS

Liepos mėnesio 12 dienos rytą, 
maždaug pusę keturių, Lukiškių 
aikštėje Vilniaus centre buvo su
sprogdintas kryžius 1941 metų birže
lio sukilėliams atminti. Aštuonių 
metrų aukščio ąžuolinis kryžius buvo 
pastatytas šių metų birželio 22 - ąją, 
minint 1941 metų sukilimo metines. 
Kaip pranešė Vilniaus radijas, sprogi
mą tiriantys prokuratūros pareigūnai 
sprogimo vietoje nerado jokių ženklų, 
kurie padėtų nustatyti kas tai padarė. 
Neatmetama prielaida, kad šį "žygį" 
atliko profesionalai. Kaip žinoma, 
Lukiškių aikštės viduryje stovi Lenino 
paminklas, prie kurio ištisą parą budi 
sovietų vidaus reikalų ministerijos 
kariuomenės kariškiai. Pasak jų, prieš 
pat sprogimą prie Lukškių aikštės 
pakraščio, kur buvo pastatytas pa
minklinis kryžius, buvo privažiavęs 
lengvas automobilis. Respublikos po
licija toliau tiria šį įvykį.

Naktį iš liepos 12 - tosios į 13 - ąją 
nežinomi provokatoriai nuplėšė Lie
tuvos vėliavą ir plakatus prie badau
jančių namelio prieš Radijo ir 
televizijos .pastatą Vilniuje. Protes
tuodami prieš jų darbo vietų užgrobi
mą, žurnalistai ir techninio personalo 
atstovai pakaitomis badauja jau 
penkis mėnesius. Kaip pranešė Vil
niaus radijas, provokatoriai vietoje 
nuplėštos Lietuvos vėliavos pakabino 
Sovietų Sąjungos valstybinę vėliavą ir 
prirašinėjo rusiškų bolševikinių šūkių. 
Provokatoriai veikė labai tyliai ir 
miegantys badautojai nieko nepaste
bėjo.

Lietuvos Vyriausybė pranešė turin
ti žinių, kad Sovietų Sąjungos 
ginkluotųjų pajėgų kariškiai rengia 
provokacijas prieš "juodąsias bere
tes" , o gal net ir susidorojimą su šiuo 
specialiu sovietų smogikų daliniu 
Vilniuje. Apie tai rašoma Lietuvos 
Vyriausybės spaudos biuro išplatinta
me pranešime. Jame sakoma, kad 
provokacijas gali vykdyti sovietų 
kariškiai, persirengę civiliais drabu
žiais, arba Lietuvos krašto apsaugos 
departamento ar policijos uniformo
mis. Lietuvos Vyriausybė griežtai 
atsiribojo nuo rengiamų provokacijų 
prieš Vilniuje dislokuotą "juodųjų 

perspėjo ten tarnaujančius vyrus, kad 
jiems gręsia realus pavojus ir paragino 
apsigalvoti ir pasitraukti iš tos 
tarnybos.

Šeštadienį, liepos 7 dieną, įvykusio
je spaudos konferencijoje Aukščiau
siosios Tarybos pirmininkas V. Lands
bergis pasakė, kad minėtas pareiški
mas dėl galimų provokacijų remiasi iš 
įvairių šaltinių gauta informacija. Jis 
pastebėjo, kad melo apie galimus 
užpuolimus esama visą laiką ir tai 
daroma įtampos sukėlimui. Bet mes 
turime būti pasiruošę ir didesniam 
puolimui, sakė V. Landsbergis, kadan
gi įvykių eiga ir procesai Europoje bei 
Sovietų Sąjungoje vystosi palankiai 
demokratinių jėgų įsitvirtinimo ir 
senųjų struktūrų bankroto kryptimi.

DERYBŲ SU SSSR 
SITUACIJA

Lietuvos Respublikos ministras, 
derybų tarp Lietuvos Respublikos ir 
Sovietų Sąjungos koordinatorius A. 
Abišala konstatavo, kad, nepaisant 
Vilniaus pastangų, tarpvalstybinės 
derybos su Kremliumi nevyksta. 
Sovietų Sąjunga ilgai vilkina ekspertų 
grupių sudarymą ir dabar yra davusi 
joms nurodymą kalbėtis tik apie 
kasdieninius reikalus, bet jokiu būdu 
ne apie tarpvalstybinių derybų per
spektyvas. Lietuvos derybų delegaci
jos koordinatorius kaltino Kremliaus 
atstovus dialogo vilkinimu, remdama
sis kelių ekspertų grupių susitikimais, 
kurių pastaruoju metu būta dviejų - 
Vilniuje ir Maskvoje. Armijos ir 
gynybos grupių posėdis buvo sureng
tas Vilniuje birželio mėnesio pabaigo
je, tačiau į jį netavyko nei sovietinių 
ekspertų vadovas, nei jo pavaduoto
jas. Iš esmės tai buvusi Sovietų 
Sąjungos gynybos ministerijos, o ne 
derybų delegacijos grupė. Pasak 
ministro A. Abišalos, tikrosioms 
deryboms jie neturėjo įgaliojimo. 
Kitos ekspertų grupės - sienų ir 
valstybių saugumo - susitikimas įvyko 
Maskvoje liepos mėnesio 4 dieną. 
Sovietų Sąjungos pusę atstovavo tik 
KGB pareigūnai ir jie, pasak A. 
Abišalos, dar kategoriškiau, nei kariš
kiai, atsisakė kalbėti apie tarpvalsty
binius santykius. Lietuvos Respubli
kos derybų delegacijos koordinatorius 
apibendrina, kad Kremlius, skirtingai 
nuo Vilniaus, siekia tik vaizduoti 
derybas, o ne konkrečiai derėtis ir 
susitarti. Kaip žinia, panašioje situa
cijoje yra ir Latvijos bei Estijos 
bandymai derėtis su Kremliumi.

Ketvirtadienį, liepos mėnesio 11 
dieną, Maskvoje Lietuvos Respublikos 
ministras pirmininkas G. Vagnorius 
susitiko su Rusijos Federacijos minis
tru pirmininku Ivanu Silajevu. Vyriau
sybių vadovai svarstė abiejų šalių 
ekonominio bendradarbiavimo proble
mas, pasikeitė informacija apie abie
jose šalyse vykdomas reformas ir 
perėjimą prie laisvos rinkos santykių. 
Labai palankiai apie šių dviejų

PAMINKLAS „KRYŽIUS - MEDIS“

Paminklo fundatorius Viktoras Šliterls prie "Kryžiaus - medžio"

Birželio 26 dieną Kauno Ramybės parke pašventintas paminklas 1941 metų 
birželio 23 - 26 d. sukilimo prieš sovietų okupaciją aukoms atminti.

Toje vietoje palaidota 160 sukilėlių. Jų atminimo pagerbimui ten net 
septynis kartus buvo pastatytas, sunaikintas ir vėl atkakliai atstatytas 
medinis kryžius.

Sydnejaus lietuvio Viktoro Šllterio iniciatyva ir lėšimls Ramybės parke 
pastatytas "Kryžius - medis", kuris minės garbingai žuvusius už Lietuvos 
laisvę jos vyrus, kurių tarpe ilsisi ir Viktoro tėvas Algirdas Šliteris.

Paminklo pašventinimas buvo pradėtas iškilmingomis šv. Mišlomis Kauno 
Arkikatedroje Bazilikoje. Mišias atnašavo prelatas Alfonsas Svarinskas, jų 
metu giedojo katedros choras ir solistas Virgilijus Noreika. Paminklą šventino 
vyskupas Sigitas Tamkevičius, iškilmes pravedė Lietuvos šaulių sąjungos^ 
pirmininkas Gediminas Jankus.

respublikų ministrų pirmininkų susiti
kimą atsiliepė Lietuvos Respublikos 
nuolatinis atstovas Maskvoje E. Bič
kauskas. Pasak jo, pokalbis vyko 
draugiškoje ir geranoriškoje aplinkoje, 
nors Lietuvos Respublikos ministrui 
pirmininkui teko paaiškinti Lietuvos 
kainų politiką, dėl kurios Rusijos 
Federacijos vyriausybė klek anksčiau 
buvo pareiškusi nepasitenkinimą. Pra
ėjusią savaitę Rusijos Federacijos 
ministras pirmininkas I. Silajevas 
atsiuntė telegramas Lietuvos ir Esti
jos ministrams pirmininkams, kuriose 
Išreikštas susirūpinimas, kad kainos 
Lietuvoje ir Estijoje keliamos be 
papildomų konsultacijų, kas buvo 
numatyta ankstesniuose šių valstybių 
susitarimuose dėl ekonominio ir kultū
rinio bendradarbiavimo.

PASIKEITIMAI LIETUVOS 
VYRIAUSYBĖJE

Praėjusią savaitę iš einamų pareigų 
atsistatydino Lietuvos respublikos 
prekybos ministras Albertas Sinevi- 
čius. Savo atsistatydinimo priežastimi 
ministras nurodė jo išrinkimą Lietuvos 
prekybos biržos generaliniu direkto
riumi. Lietuvos Respublikos Parla
mentas priėmė A. Sinevičiaus atsista
tydinimą ir pavedė jam pasilikti eitose 
pareigose, kol bus paskirtas naujas 
Lietuvos Respublikos prekybos minis
tras. Tuo tarpu Lietuvos Respublikos 
ministras pirmininkas Gediminas Vag
norius pabrėžė svarbų Lietuvos poli-

Nukelta į 2 pusi.
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cijos vaidmenį, užtikrinantį teisėtvar
ką Respublikoje. Jis taip pat sakėsi 
norįs užtikrinti, kad policija negalėtų 
boti panaudota politiniams tikslams. 
Premjeras siūlosi tik laikinai perimti 
vidaus reikalų ministro pareigas, 
neatsisakant ministro pirmininko pos
to. Dabartinis vidaus reikalų minis
tras Marijonas Misiukonis pasiliko tik 
laikinai tose pareigose po K. Pruns
kienės Vyriausybės atsistatydinimo.

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos atstovas spaudai Audrius 
Ažubalis.

Ministras pirmininkas Parlamentui 
taip pat pasiūlė Vyriausybę papildyti 
dar vienu ministru be portfelio. 
Vienas jų užsiimtų santykių respubli
kos viduje reguliavimu, į šį postą G. 
Vagnorius pasiūlė Demokratinės dar
bo partijos pirmininko pavaduotoją 
Gediminą Kirkilą. Kitas naujas minis
tras rūpintųsi ryšiais su lietuvių 
išeivija, šią veiklos sritį premjeras 
siūlė patikėti Tautininkų sąjungos 
pirmininkui Rimantui Smetonai. G. 
Vagnorius taip pat siūlė socialinės 
apsaugos ministrą Algį Dobravolską 
paskirti kartu eiti ir vicepremjero 
pareigas. Jis paaiškino, kad socialiniai 
klausimai yra būdingi įvairioms minis
terijoms, todėl jais rūpintis turėtų 
vicepremjeras.

V. LANDSBRGIO VIZITAS 
STRASBOURGE

Lietuvos Respublikos Aukščiausio
sios Tarybos pirmininkas V. Lands
bergis liepos 11 dieną grįžo į Vilnių po 
keturių dienų oficialaus vizito Stras- 
bourge, kur posėdžiavo Europos 
parlamentas. Europarlamente V. 
Landsbergis tarėsi su įvairių frakcijų 
vadovais ir įtakingais politikais. Jis 
susitiko su Parlamento prezidentu E. 
Baron - Crespean bei Parlamento 
vykdomosios valdžios institucijos mi
nistrų kabineto vadovybe.

Trumpoje savo kalboje Europos 
parlamente, Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas 
V. Landsbergis pareiškė, kad Lietuva, 
Latvija ir Estija siekia atgauti savo 
teisėtą vietą tautų bendrijoje. Balti
jos šalių nepriklausomybė buvo tik 
pertraukta ir jos teisinis pagrindas 
nepasikeitė. Lietuvos vyriausybės 
vadovas pabrėžė, kad trys Baltijos 
valstybės buvo pilnateisės Tautų 
Lygos narės. Jeigu Europos tautos 
šiandien sutinka, kad Baltijos valsty
bės yra SSSR dalis, jos tuo pačiu 
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įteisina Hitlerio - Stalino paktą, pagal 
kurį Baltijos valstybės buvo priskirtos 
Sovietų Sąjungai.

V. Landsbergis sakė, kad būtų labai 
naudinga, jeigu Europa galėtų įtikinti 
M. Gorbačiovą, jog jis turėtų pradė
ti tikras derybas dėl Baltijos šalių 
nepriklausomybės. Vakarai gali remti 
M. Gorbačiovo reformas, o taip pat ir 
Baltijos šalių nepriklausomybę, nes 
tie du tikslai vienas kitam nepriešta
rauja. Taip kalbėjo V. Landsbergis 
Europos parlamente. Jis taip pat 
kvietė visus šio Parlamento narius, 
kurie domisi šiuo klausimu, atvykti į 
Lietuvą rugpjūčio mėnesį.

Interviu "Amerikosbalsui" metu V. 
Landsbergis sakė, kad visuose susiti
kimuose su Europos politikais jis 
kalbėjęs, jog Sovietų Sąjungai teikia
ma ekonominė pagalba gali virsti 
ginklu prieš Lietuvą ir kitas Baltijos 
valstybes. V. Landsbergis pokalbyje 
pažymėjo, jog šią problemą daug kas 
Jau supranta ir Vakaruose, nes šaltasis 
karas Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje 
dar nepasibaigė. Paklaustas, ar jis 
nėra nusivylęs, kad Europos šalių 
bendrija nepasiuntė anksčiau į Lietu
vą savo atstovų po Maskvos įvykdytų 
žiaurumų šių metų pradžioje, kaip, 
pavyzdžiui, tai buvo padaryta, pa- 
siunčiant tris atstovus tarpininkauti į 
Jugoslaviją, V. Landsbergis atsakė, 
kad Lietuva laukia tokios trijulės. 
Paklaustas ar gali Europos parlamen
tas priversti Maskvą pradėti tikrą 
dialogą su Baltijos valstybėmis, V. 
Landsbergis atsakė, kad, jeigu Vaka
rai išreikalaus tokį dialogą, jis įvyks. 
Jis taip pat pabrėžė skirtingą Baltijos 
tautų ir Jugoslavijos padėtį: Slovėnija 
ir Kroatija nori gauti nepriklausomy
bę, o Lietuva nori Ją atgauti. V. 
Landsbergis pažymėjo, kad dėl Mas
kvos karo veiksmų Baltijos respubli
kose, SSSR tapo agresine šalimi. 
Todėl, remdami agresorių, Vakarai 
pažeistų savo esmines vertybes. Mes 
Europos politinių vadovų prašome 
moralinės paramos, taip baigdamas 
savo pasisakymą pabrėžė Lietuvos 
Respublikos Parlamento pirmininkas.

Tuo tarpu paskutinė nuomonių 
apklausa Lietuvoje parodė, kad, 
nežiūrint visų nedateklių, 83 procen
tai Lietuvos gyventojų remia nepri
klausomybės siekį, o prieš nepriklau
somą Lietuvos valstybę pasisakė tik 4 
procentai. Likusieji yra neapsispren
dę. Populiariausias Lietuvos politikas 
tebėra Parlamento pirmnininkas V. 
Landsbergis, po jo seka E. Vilkas ir R. 
Ozolas. Buvusioji ministrė pirmininkė 
K. Prunskienė nuslydo į 14 - tą vietą.

J. Rūbas

Mėginsiu...

savo skridimą skiriame ir aukojame tau, 

jaunoji J2ietuva!

Stepas ''Darius Stasys Cjirėnas

Tragiška lakūnų mirtis paliko gilų įspūdį visai lietuvių tautai.
Neišblėstančia meile visi lietuviai gerbia savo lakūnų atminimą.

MASKVA
Sovietų Sąjungos prezidentas M. 

Gorbačiovas, prieš išvykdamas į 
Londoną, pareiškė, kad jis Vakarų 
šalių vadovams yra pažadėjęs savo 
krašto ekonomikoje įvykdyti radika
lias reformas.

Laikraštis "Nezavisimaja gazeta" 
("Nepriklausomas laikraštis") rašo, 
kad M. Gorbačiovas yra parašęs 20 
lapų laiškus septyniems Vakarų 
vyriausybių vadovams, kuriuose žada 
sumažinti karines išlaidas, komunistų 
partijos įtaką, sprendžiant ekonomi
nius klausimus. Savo laiške Sovietų 
Sąjungos prezidentas taip pat paža

SSSR išlaikys ?
Sovietų vadovas, gynęs laipsniškus 

sužlugusio savo šalies ūkio reformas, 
pasakė: "SSSR nepergyvens šoko 
terapijos".

"Mums 73 metus buvo kalbama, kad 
kapitalizmas - tai velnio prasimany
mas. Daugelis Sovietų Sąjungoje 
baiminasi, kad šalis gali patekti į 
grobuoniškus kapitalistų nagus", - 
kalbėjo ministro pirmininko pirmasis 
pavaduotojas Vladimiras Ščerbakovas 
neoficialiame Vakarų ir Rytų versli
ninkų bei politikų susitikime. Šveica
rijos kalnų kurorte Krans - Montanoje 
surengtame forume buvo aptariama, 
kaip pertvarkyti sovietinę ekonomiką.

Žmonių, tiek ilgai penėtų tokia 
baime, mąstymui pakeisti prireiks 
laiko, ir vyriausybė, žengdama rinkos 
link, privalo elgtis apdairiai. "Kas
kart, kai būdavo iškeliamas žemės 
privatizacijos klausimas, - sakė Ščer
bakovas, - žmonės klausdavo: "Ar 
verta grįžti į laikus, kai žmogus 
išnaudojo žmogų?"

"Gyventojai itin atkakliai priešinasi 
pasikeitimams... Jie nepakels šoko 
terapijos," - sakė Ščerbakovas. Rei
kia pereinamojo į rinką laikotarpio, ir 
čia Vakarai privalo padėti. "Tai 
padidins gamybą, sumažins nedarbą, 
pasikeitimai nebus tokie skaudūs". 
Centralizuoto sovietų ūkio iškraipy

dėjo, kad jei respublikos norės palikti 
Sovietų Sąjungą, jos nebus verčiamos 
pasilikti ir tarp jų bus pradėtos 
draugiškos ekonominės reformos.

Tačiau Sovietų Sąjungos preziden
to atstovas V. Ignatenko TASS žinių 
agentūrai pareiškė, Jog būtų naivu 
manyti, kad M. Gorbačiovas paliks 
Londoną apsikrovęs pinigais.

Šiuo metu sunku nuspręsti ar M. 
Gorbačiovui pasiseks įtikinti septynių 
didžiųjų Vakarų pasaulio valstybių 
vadovus palankiai paramai.

Robert Haųpt
("The Sydney Morning Herald") 

mai tokie dideli, kad tik nuo 12 iki 15 
darbo jėgos procentų gamina vartoji
mo reikmenis, kurių nepaprastai 
trūksta. "Visa tai pakeisti brangiai 
kalnuos", - teigė Ščerbakovas savo 
išdailintame kreipimesi į Vakarus 
pagalbos.

Sovietų Sąjunga tikisi didelės 
Vakarų finansų injekcįjos.

"Mums nereikia labdaros - mums 
reikia abipusiai naudingo bendradar
biavimo", - sakė Ščerbakovas.

Sovietų vyriausybei labiau patiko 
Vakarų Europos rinkos ekonomikos 
tipas, negu JAV modelis. "Tačiau 
Vašingtonas norėtų, kad mes žengtu
me toliau. Mes nepasuksime nuo 
socializmo, mes bandome pasimokyti 
iš Vakarų Europos," - auditorijai 
aiškino sovietų ministro pirmininko 
pavaduotojas. Vyriausybės patarėjas 
Genadijus Mellakianas pabrėžė, kad 
tai reiškią mišrią ekonomiką, kurioje 
bus stiprus valstybinis sektorius. 
Sužlugęs centralizuotas planavimas, 
nesant rinkos, kuri jį pakeistų, sukėlė 
sovietų ekonomikos krizę. Vien pir
mąjį šių metų ketvirtį nacionalinės 
pajamos sumažėjo 12 procentų, didėja 
infliacija.

Claude Regln 
"Lietuvos aidas")
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MINDAUGAS IR GEDIMINAS
Šiais metais, liepos mėnesio 6 dieną, 

pirmą kartą Lietuvoje yra švenčiama 
Valstybės diena. Tai diena, kurioje 
prieš 738 metus Mindaugas karūnavosi 
Lietuvos karalium.

Taip pat šiais metais sukanka 650 
metų nuo kito Lietuvos valdovo , kuris 
ir pats save taip titulavo ir buvo visą 
kaimynų, ir Vakarų Europoje tituluo
jamas karaliumi, Gedimino mirties.

Tokia proga norisi trumpai pa
žvelgti j šių dviejų valdovų reikšmę 
mūsų tautos istorijoje ir Įvertinti šių 
dienų akimis jų darbus bei tų darbų 
pasekmes Lietuvai.

Mindaugas, kuris valdė Lietuvą nuo 
apie 1235 metų iki savo mirties 1263 
metais, pats krikštijosi ir visiems 
skelbėsi {vedęs Lietuvoje krikščiony
bę, o taip pat priėmė karaliaus vainiką 
grynai politiniais sumetimais. Jam 
matėsi, kad galutinai suvienyti Lietu
vą tegalima tik kuriuo nors būdu 
sulaikius ar net visai sustabdžius 
išorinių priešų puolimus. O tuo metu 
pats didžiausias Lietuvos priešas, 
taigi ir Mindaugo priešas, buvo 
kryžiuočiai ir kalavijuočiai, nešą 
krikščionybę j Lietuvą ant kardo 
smaigalio. Kadangi jie garsiai skelbėsi 
siekią tik Lietuvos krikšto, ją 
išpuolius į Lietuvą atmesti buvo 
galima jos valdovus ir jų žemes 
apkrikštijus. Ką Mindaugas, veikda
mas per Rygos arkivyskupą, ir padarė. 
Tokiu būdu teoriškai visi Lietuvos 
žemių puolimai, prisidengiant Lietu
vos krikštijimu, turėjo liautis. Kaip 
visi gerai žinome, taip neįvyko. 
Tačiau tokie Mindaugo diplomatiniai 
žingsniai, kaip krikštas ir karūnacija, 
turėjo daug reikšmės ir gilias pasek
mes Lietuvos ateičiai.

Mindaugas Lietuvos karaliumi buvo 
karūnuotas 1253 metų liepos mėnesio 
6 dieną. Negalima susidaryti vaizdą, 
kad tik krikštas ir karūnacija turėjo 
nepaprastos reikšmės Lietuvai. Visas 
jo valdymo laikotarpis buvo ypatingai 
svarbus ne tik tuo metu, bet ir visai 
krašto ateičiai.

To pasekmes galime taip susumuoti. 
Pirmiausiai krikštu ir karūnacija buvo 
paskelbta visai to meto Europai, kad 
Lietuva yra savarankiška valstybė ir 
Mindaugas, popiežiaus bulės žodžiais 
tariant, "mūsų specialus sūnus, lietu
vių, rusų ir daugelio pagonišką kraštą 
karalius...". Nors istorikų nuomone 
Lietuvos valstybė jau egzistavo ir 
prieš Mindaugą, bet tik jam pavyko 
Lietuvos valstybingumą Įforminti.

Pats "vainikavimas, mūsų dienų 
terminais kalbant, buvo Lietuvos 
valstybės de jure pripažinimas ir tuo 
pačiu visiems amžiams Lietuvos 
valstybės pradžia.

Apsikrikštydamas ir priimdamas 
karūną iš Vakarą Europos, Mindaugas 
atvedė katalikiškąją krikščionybę į 
Lietuvą ir tuo pačiu padėjo pagrindus 
Vakarų Europos kultūros pradams 
Lietuvoje.

Su Mindaugu prasidėjo ir Lietuvos 
valstybės kilimas, nes po jo visi 
Lietuvos valdovai vedė tą pačią 
politiką: gintis nuo puolančių kry
žiuočių ir kalavijuočių ir plėsti savo 
(taką ir galią i rytus, į rusų žemes.

Penkiasdešimt trims metams po 
belaikės Mindaugo mirties praėjus, 
Lietuvoje iškilo kitas valdovas, kurio 
mirties 650 metų sukaktį šiemet 
minime. Tai Gediminas, Lietuvos ir 
Rusijos žemių karalius, Lietuvą, 
Rusiją, Lenkiją, Vengriją ir Čekoslo
vakiją šimtmečius valdžiusios Gedimi- 
naičių dinastijos pradininkas.

Lietuvos karalius Mindaugas.
Gedimino valdymo pradžią skaito

me esant 1316 metais. Manoma, jis yra 
Lietuvos valdovo Vytenio brolis, 
kuris, valdovui mirus, užėmė sostą. 
Gediminas buvo tikrasis Lietuvos 
galybės pagrindėjas. Jo nustatytose 
politinėse ir diplomatinėse vėžėse 
išsilaikė jo vaikai, vaikaičiai ir 
provaikaičiai iki pat Kazimiero Jogai- 
laičio, t. y. virš pusantro šimto metų.

Tęsdamas Mindaugo pradėtą politi
ką, Gediminas stengėsi atlaikyti 
vokiečių puolimus iš vakarų ir visomis 
jėgomis su jais kovojo. Tuo pačiu jis 
skleidė savo (taką ir valdas j rytus, i 
rusų žemes. Būdamas geras ir gudrus 
diplomatas, jis išnaudojo (vairias 
progas savo tikslams pasiekti taikiu 
būdu ir per gausios savo šeimos 
vedybas. Jo dvi dukterys: Aldona ir 
Elzbieta ištekėjo 1 Lenkiją, trečioji 
duktė - 1 Tverę Rusijoje. Gedimino 
sūnūs Algirdas, Nerimantas, Karijotas 
ir Liūbertas išėjo į kunigaikščius j 
rusų žemes, vesdami ten mirusių 
valdovų dukteris. Taip per savo 
šeimos ryšius Gediminas užvaldė 
didelius Rusijos ir Ukrainos plotus ir 
užmezgė draugiškus santykius su 
Lenkija bei Mozūrija. Nors rusų 
žemėse Gediminas turėjo rūpesčių su 
kylančia Maskvos kunigaikštyste, bet 
per savo dukters vedybas už Maskvos 
priešo Tverės kunigaikščio, per laiką 
pajėgė kontroliuoti Maskvos užma
čias.

Didysis Lietuvos kunigaikštis 
Gediminas.

Kovose su kryžiuočiais ir kalavijuo
čiais Gediminas išvystė stiprų pasi
priešinimą, apsupdamas Lietuvos pa
kraščius iš vakarų stiprių pilių lanku, 
kurių paskirtis buvo ne tik kovoti su 
priešu ir stengtis ji sulaikyti, bet ir 
apie priešo artėjimą Įspėti toliau 
esančias vietoves, kuriant laužus pilių 
kuoruose ar ant piliakalnių viršūnių. 

Nors lietuvių pasipriešinimas vokie
čiams buvo stiprus ir atėjūnams ne 
kartą teko labai smarkiai pralaimėti, 
vis dėlto kovoti su visos Europos, o 
ypač su Vokietijos imperatoriaus 
remiamais kryžiuočių ir kalavijuočių 
ordinais buvo labai sunku. Bet 
lietuviams užteko jėgų ne tik gintis 
nuo artėjančių priešų, bet ir jiems 
atsilyginti žygiais 1 jų valdomas 
žemes. Įvairūs vokiečių kronikininkai 
yra palikę daug užrašų apie lietuvių 
žygius 1 Prūsiją, Livoniją, Estijos 
žemes ir Sembą.

ieškodamas ir kitų būdų apsaugoti 
Lietuvą nuo ordinų puolimų, Gedimi
nas veikė ir diplomatiškai, siųsdamas 
laiškus 1 Vakarų Europą, kuriuose 
nušvietė vokiečių daromas skriaudas 
Lietuvai. Iš to laikotarpio yra žinomi 
6 laiškai, kurie Gedimino vardu buvo 
išsiuntinėti 1 Vakarų Europą. Vienas 
tų laiškų skirtas "visai krikščionijai", 
du ar trys laiškai rašyti popiežiui, 
Hansos miesto pirkliams bei Saksoni
jos pranciškonams. Savo laiškuose 
Gediminas kvietė pirklius ir amatinin
kus atvykti 1 Lietuvą čia nusisėsti, 
žadėdamas visus tuos naujakurius 
atleisti dešimčiai metų nuo visų 
valstybinių mokesčių. (Tokie mokes
čiai buvo jau ir tada...).

Taip pat Gediminas kvietė į Lietuvą 
vienuolius ir dvasiškius, sakydamas, 
kad jie turėsią čia pilną teisę skleisti 
savo tikėjimą, nes jau vilniuje ir 
Naugarduke yra katalikų bažnyčios 
paties Gedimino pastatytos.

iš šių laiškų iškilo mintis, kad 
Gediminas, pripažindamas popiežiaus 
autoritetą, žadėjo krikštytis. Mano
ma, kad pranciškonų vienuoliai, kurių 
Gedimino dvare buvo bent du, 
surašydami valdovo įsakytus laiškus 
apie krikštą, turbūt, pasakė daugiau, 
negu pats valdovas galvojo.

Gediminas nebuvo krikščionybės 
priešas. Jo vaikai, išėję 1 lenkų (2 
dukterys) ir rusų (1 duktė ir 3 ar 4 
sūnūs) žemes, krikštijosi tų kraštų 
apeigomis, priimdami tų kraštų tikėji
mą. Valdovo tolerantiškumas religijai 
matosi iš šio Jo pareiškimo popiežiaus 
legatams: "Tegul krikščionys Dievą 
garbina pagal savo apeigas, tegul 
rusai jam tarnauja pagal savo paprotį, 
lenkai taip pat savuoju būdu, o mes 
Dievą garbinam savuoju papročiu - ir 
visi turime vieną Dievą”.

Kaip žinome, iš tų Gedimino 
žadėjimų krikštytis niekas neišėjo. 
Daugiausiai dėl vokiečių ordinų 
laikysenos, kuriems krikštas buvo 
didžiausia kliūtis užkariauti Lietuvą. 
Bet jo valdoviška tolerancija ir ryšiai 
su Vakarų Europa, jau tada dėjo 
pagrindus krikščionybės Įsitvirtinimui 
Lietuvoje, ką jo du anūkai Jogaila ir 
Vytautas padarė.

Iš Gedimino laikotarpio mūsų 
istorijoje pažymėtini du Įvykiai. 
Pirmas., tai Vilniaus miesto Įkūrimas. 
Žinome, kad 1322 metais Gediminas 
popiežiui rašė laiškus jau iš Vilniaus. 
Ten pas valdovą buvo atvykę popie
žiaus pasiuntiniai bei kalavijuočių 
atstovai. Vilniuje kūrėsi ir dauguma 
Gedimino kviestų amatininkų Ir 

4,6 milijardo dolerių žala Lenkijai
Varšuva, birželio 27, Reuter. Lenkijos vyriausybė paskelbė, kad šalyje 

dislokuota sovietų armija padarė žalos aplinkai už 53 trilijonus zlotų (4,6 
milijardo dolerių).

Labiausiai nuniokoti natūralūs vandens rezervuzrai, nes į juos buvo pilami 
Įvairūs naftos produktai. "Beveik visuose garnizonuose taip užteršta, - rašoma 
vyriausybės pranešime, kad gali būti neįmanoma išvalyti".

Varšuva derasi su Maskva, kad greičiau Išvestų 50 tūkstančių sovietų 
kareivių. Kalbėdamas seime, Lenkijos užsienio reikalų ministras K. 
Skubiszewskis pasakė: "Mes vedame derybas dėl nuosavybės bei finansiniais 
klausimais - čia galėtume eiti i kompromisus". Tačiau už ekologinę žalą Lenkija 
reikalauja kompensacijos.
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pirklių iš vakarų. Vilnius tapo, buvo ir 
yra didžiausias ir garbingiausias 
Lietuvos miestas. Šio miesto Įkūrimas 
yra nupasakotas gražioje legendoje, 
bet istoriniai faktai rodo, kad jau 
seniai ten būta didesnės gyvenamos 
vietovės ir pilies. Iš kasinėjimų, 
daromų Vilniaus katedros aikštėje, 
peršasi mintis, kad Mindaugas buvo 
ten pastatęs ir pirmąją katalikų 
Bažnyčios katedrą Lietuvoje.

Antrasis įvykis taip pat legendomis 
apipintas, bet yra mažiau istorinis, 
kaip pirmasis. Tai Pilėnų (Punios) 
pilies gynimas, (vykęs pagal vokiečių 
kronikininkų užrašus 1336 metais. 
Pilies gynimas gražiai nupasakotas V. 
Krėvės "Senų žmonių legendose ir 
padavimuose", apdainuotas Maironio, 
pavaizduotas ir V. Klovos operoje 
"Pilėnai".

Gediminas mirė 1341 metais, palik
damas stiprią Lietuvą savo įpėdiniams 
Kęstučiui ir Algirdui, po jų - Vytautui 
ir Jogailai, kurie Lietuvą galutinai 
Iškėlė 1 pasaulinių galybių tarpą.

Gedimino 25 metų valdymo laiko
tarpi galima taip susumuoti:

Pirmiausiai - Gediminas, kaip 
Vytenis ir Traidenis prieš ji, tęsė 
Mindaugo nustatytą lietuvišką politi
ką: plėstis j rytus ir visomis jėgomis 
gintis nuo puolimų iš vakarų.

Antra - Gediminas gerai suprato, 
kad esamose sąlygose ankstesnis ar 
vėlesnis tautos apkrikštijimas buvo 
neišvengiams. Bet toki žingsnį Jis 
norėjo daryti tik savo sąlygomis, 
būtent kryžiuočių ir kalavijuočių 
pasitraukimu.
Trečia - padėties verčiamas, Gedi

minas labai sustiprino Lietuvos gyny
bą iš Vakarų. Ordino puolimai dar virš 
60 metų po Gedimino mirties nepajė
gė tų sustiprinimų pralaužti.

Ketvirta - Gediminas daug plačiau 
negu Mindaugas Lietuvos reikalus 
paskleidė Vakarų Europoje, ieškoda
mas ten Lietuvai kultūrinės ir 
politinės paramos. Taip pat jis dar 
toliau praplėtė Lietuvos ribas į rytus 
ir sustiprino tų žemių priklausomumą 
Lietuvai..

Penkta - jis įsteigė Lietuvos sostinę 
Vilniuje. Nuo Gedimino visų tautos 
kunigaikščių ir visų kaimynų buvo 
pripažinta, kad Vilniaus valdovas yra 
ir visos Lietuvos valdovas.

Šešta - Gediminas yra didingos 
Lietuvos valdovų dinastijos Gedimi- 
nalčių pradininkas. Ši dinastija valdė 
Lietuvą iki Kazimiero Jogailaičio, o 
taip paliko savo ainius Lenkijos, 
Čekijos, Vengrijos ir daugelio rusų 
valdovų sostuose.

Septinta - Gediminas savo įpėdi
niams perdavė labai stiprią Lietuvos 
valstybę su aiškiai nustatyta ateities 
politine linija ir laikysena.

Šiandien, pagerbdami Mindaugą 
Lietuvos Valstybės dienos proga, ir 
pagerbdami Gediminą jo 650 metų 
mirties sukaktyje, Įvertiname šiuos du 
didžiuosius Lietuvos valdovus ir iš jų 
pavyzdžio semiamės stiprybės tautos 
ateičiai.

V. Neverauskas
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Dailininkas Vladas Meškėnas.
Liepos 4 dieną visą Australiją 

aplėkė žinia apie skaudžią nelaimę: 
garsusis chirurgas dr. Victor Chang, 
54 m., rytą, 7 vai. 45 mtn. buvo 
nušautas vienoje Sydnejaus miesto 
gatvėje. Visi daktarai ir ligoninių 
personalai nuliūdo išgirdę šią žinią, o 
ypač tie, kurie kartu dirbo St. 
Vincent ligoninėje. Jis, būdamas 
cardio - thoracis skyriaus vadovu, 
buvo labai draugiškas su visais. Jo 
garsas buvo pasklidęs visame pasauly
je. Įvairūs kraštai Jį kviesdavo daryti 
širdies operacijas: Kinija, Singapūras 
bei kiti Azijos kraštai. Jis neseniai 
grĮžo iš Italijos. Turtuoliai už širdies 
operaciją jam užmokėdavo po kelis 
šimtus tūkstanClų, bet neturtingiems 
operacijas darydavo veltui.

Visi buvę dr. V. Chang pacientai 
yra nusiminę, nes neteko geriausio 
draugo, kuris Juos Išgelbėjo iš mirties 
glėbio. Žymusis portretistas V. Meš
kėnas, buvęs dr. V. Chang pacientas, 
labai liūdi netekęs gero draugo. V. 
Meškėnas yra nutapęs tris dr. V. 
Chang portretus. Pirmasis portretas, 
labai didelės apimties, jau kabo dr. V. 
Chang kabinete, kuris šiuo metu 
užrakintas. Antrą portretą dr. V. 
Chang būtų atsiėmęs iš V. Meškėno 
liepos 5-tą dieną. Jis buvo labai 
patenkintas nutapytu portretu Ir 
kelios dienos prieš mirtį prašė V. JLuksytė

TĖVIŠKĖS PADANGĖJE
SUGRAŽINTI PRARASTĄ ŠLOVĘ

Prieš porą trejetų metų Lietuvos 
teatrai buvo apgulti žiūrovų. Žmonės 
kaip duonos ilgiausioje eilėje per naktį 
laukdavo bilietų į Jaunimo teatrą. 
Ten, senovinėje Arklių gatvėje, 
režisieriaus Eimunto Nekrošiaus 
prakalbinti aktoriai iš scenos drąsiai 
išsakydavo tokias tiesas, kad net 
baugu prisiminti. Mus dar veikė 
baimės sindromas - bijojome saugumo, 
komunistų partijos, bijojome patys 
savęs.

Tos ilgos scenos meno ištroškusiųjų 
eilės neliko nepastebėtos lr užsie-
niuose. Jaunimo teatras pradėjo 
gastroliuoti po pasaulį, savo namuose 
vaidinti nebeliko nei laiko, nei kam. O 
kai Iš akių, tai ir iš širdies. Dabar jau 
sunkiai begelbsti ir iš svetur atvažia
vę režisieriai, vieną po kito į Jaunimo 
teatro sceną paleidę naujus spektak- 
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Meškėną nutapyti jo šeimos narių ' 
portretus. Jis rūpinosi V. Meškėno J 
kūrybine ateitim, tarėsi su juo apie j 
Įvairių Australijos turtuolių portretų ' 
tapymą. Jis pageidavo, kad Jo portre- Į 
tas būtų išstatytas Archibald portre- j 
tų konkurse. V. Meškėnas tebesidar- J 
buoja prie treciojo dr. V. Chang J 
portreto. |

Kasdieniniuose Sydnejaus laikraš- Į 
Cluose dali. V. Meškėno nuotrauka, Į 
kartu su jo nutapytu dr. V. Chang | 
portretu, liepos 5 d. buvo išspausdinta i 
pirmuose puslapiuose.

Įvairių priemiesčių žurnalistai I 
nuolat lanko V. Meškėną, telrauda- > 
mlesl apie jo kūrybinius planus ir ! 
fotografuodami jį. sąryšyje su Jo | 
nutapytu dr. V. Chang portretu.

Visa tai parodo, kad dali. V. ; 
Meškėnas, nors ir tyliai gyvena. | 
visvien yra gerai žinomas Įvairiuose ! 
Australijos sluoksniuose.

Šių metų pabaigoje Australijos I 
dailės akiratyje bus reikšmingas Įvykis 1 
- portretų konkursas Archibald pre- J 
mijai gauti. Tuo paCiu metu vyks ir | 
konkursas Suhnan vardo premijai, j 
Vladas Meškėnas stropiai ruošiasi« 
abiem konkursam. Mes llnklm jam I 
sveikatos ir kuo geriausios sėkmės | 
kūrybinėje plotmėje '.

lius - žiūrovų antplūdžio nėra. O kai 
šitaip, teatras numojo ranka ir 
išvažiavo į Izraelį gastruoliuoti. Iš 
ten, trumpai užsukę į namus, vaidino 
Suomijoje, dabar ar ne Amerikoje... 
Negi ir nebeturėsime teatro?

Į šį klausimą mėgino atsakyti vieną 
dieną Kultūros ir švietimo ministeri
joje susirinkę teatro meno žinovai. 
Sumanymų būta įvairių, kol galiausiai 
buvo paskelbta: 1993 metų balandžio 
mėnesį Vilniuje vyks tarptautinis 
teatro festivalis. Kodėl gi ne! Kuo 
Vilnius blogesnis, sakysim, už Čikagą 
ar Paryžių? Tuo labiau, kad ir 
užsimota labai plačiai. į dvi savaites 
truksiantį festivalį numatoma kviesti 
tik JAV, Kanados, Didžiosios Britani
jos, Prancūzijos, Italijos, Skandinavi
jos šalių geriausias iš geriausių 
trupes. Rytų Europos ir Pabaltijo 
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teatrų nežadama kviesti vien todėl, 
kad Lietuvos festivalis turėtų būti be 
politikos, be mitingų ar deklaracijų, o 
šių kraštų teatrai vargu ar pajėgtų 
atitrūkti nuo politizuotos tikrovės.

Taigi svarbiausia - trupės meninis 
lygis. Kita vertus, organizatoriai 
mano, jog festivalis būtų puiki proga 
atkreipti pasaulio visuomenės dėmėsi į 
Lietuvą, į Vilnių ne kaip į kovos 
lauką, bet kaip į kultūros centrą.

PAGALVOKIME VISOS
j Artėja Lietuvių Moterų Socialinės 
> Globos Draugijos metinis susirinki- I mas, kuris (vyks rugpjūčio mėn. 18 
| dieną (sekmadienį). Ta proga, norė

čiau paprašyti mielų moterų ir 
mergaičių kuo gausiau jame dalyvau
ti. Kaip žinote, draugijos tikslas yra 
šelpti vargan patekusius tautiečius, 
lankyti ir rūpintis jais ligos ar 
nelaimės atveju. Ypatingai reikalingi 
tos globos viengungiai arba žmonės, 
neturintys giminių. Jie nuoširdžiai 
įvertina, 
jais.

Kitas, 
draugijos
Sodybos priežiūra, kuri yra didelis 
mūsų pasiekimas ir pasididžiavimas, 
mes norime ją tinkamoje aukštumoje ir 
išlaikyti. Tą atliekame nedidelės 
žmonių grupelės, suprantančios svar
bią nuosavo kampelio turėjimo reikš
mę, jėgomis ir rūpesčiu. Šiame 

jei juos lanko bei rūpinasi

svarbus 
lietuvių

taip pat labai 
uždavinys, tai

I

Lankydamasis Australijoje, Telšių vyskupas Antanas Vaičius viešėjo 
Sydnejaus lietuvių Sodyboje. Nuotraukoje svečias su Martina Reisgiene, 
Sydnejaus Moterų Socialinės Globos Draugijos pirmininke Tamara Vlngiliene 
ir Aleksandra Storpirštiene.

SYDNEJUJE
Sydnejuje esame laimingi, kad 

laikas nuo laiko iš Lietuvos mums 
atvežami videofilmai, kuriuose pama-
tome paskutinius svarbiausius įvykius 
mūsų tėvynėje. Šiuo kilniu reikalu 
rūpinasi Lietuvos Respublikos preky
bos reikalų atstovas Australijoje 
Viktoras Šliteris. Tai vienas iš tų 
nedaugelio išeivijos narių, kurie 
asmenine iniciatyva atgimstančiai 
tėvynei ir mūsų bendruomenei atlieka 
didelius ir reikalingus darbus.

Liepos 14 dienos popietę sporto 
klubo "Kovo" valdyba su Viktoru 
Šliteriu Sydnejaus lietuviams parodė 
videofilmą apie Rainių miškelio 
Kančios koplyčios ir Kaune pastatyto 

A. + A. Antanui Lėveriui
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame žmonai Onai, sūnums, dukrai ir 
jų šeimoms.

Sydnejaus lietuvių sporto klubo "Kovo"
valdyba ir sportininkai

Pagaliau atsirastų dingstis patiems 
pasitempti ir susigrąžinti prarastą 
lietuviškojo teatro šlovę. Kaip festi
valio šeimininkams mums gali būti 
padaryta išlyga, bet ne nuolaida.

Festivalio direktorių taryba jau 
dirba. Netruks prabėgti dvidešimt trys 
mėnesiai, ir Vilniuje nuskardės fanfa
ros - šventė prasideda. Neįtikėtina? 
Pamatysim. Salomėja Ciciskina

kampelyje tautietis gali Jaustis, kaip 
namuose, senatvės dienas praleidžia 
jaukioje lietuviškoje aplinkoje. Deja, 
toji grupelė žmonių, kurią sudaro 
draugijos narės ir jos valdyba, retėja. 
Kai kurios jau pavargo, kitas ligos 
kankina arba dar blogiau, negrįžtamai 
iškeliavo.

Kadangi esame registruota organi
zacija, naudojamės Australijos val
džios privilegijomis, pagal (statymus 
taip pat ir esame kontroliuojamos. 
Kuo didesnis vienetas, tuo daugiau 
valdžia su mumis skaitosi. Narių 
mažėjimas kelia rūpestį. Todėl prašo
me visų atsižvelgti į esamą padėtį, 
atvykti į susirinkimą. įsirašyti į nares, 
mūsų veiklą praturtinti ir tuo užtik
rinti tolimesnį draugijos egzistavimą.

Iki susitikimo susirinkime.

T. Vingilienė
SLMSG D-jos pirmininkė 

paminklo 1941 metų birželio 22 d. 
sukilimui paminėti šventinimo iškil
mes. Tarp to meto sukilėlių žuvo tada
dar tik septynmečio Viktoro Šliterio 
tėvas Algirdas Šliteris.

Kančios koplyčią Rainiuose, kaip 
mes jau visi žinome, pašventino Telšių 
vyskupas A. Vaičius. Iškilmėse daly
vavo prelatas Alfonsas Svarinskas ir 
daug kitų kunigų.
Kramilius Apylinkės vardu padėkojo 
V. Šliteriul už jo rūpestį, parvežtus 
filmus iš Lietuvos, o taip pat išreiškė 
užuojautą jo tėvelio mirties penkias
dešimtmetyje.

K or.
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spektakliams ir dar daug kūrinių, 
kurių trumpoje apybraižoje nesumi- 
nėsl. Taigi, Juozas Širvinskas 1 Operos 
ir baleto teatro vadovo pareigas atėjo 
gerai pasiruošęs, gerai pažįstantis 
teatro problemas.

Naujos pareigos nėra jam lengvos. 
Okupacijos metais buvo žalojamas ir 
teatras. Jis turėjo paklusti valdymo 
sistemai, atiduoti didelę duoklę pro
pagandai, kas tikrumoje kenkė geram 
teatro vardui, žalojo ir pačią teatro 
paskirti. Kaip žinia, operos ir baleto 
teatrų žmonės labai ambicingi, labai 
jautrūs, jau įsisavimę anos, nelemtos 
sistemos Įpročius, todėl naujam vado
vui, pakitus Lietuvos Respublikos 
gyvenimo nuotaikoms, tautai žengiant 
laisvėjimo keliu, keičiasi Vilniaus 
operos ir baleto teatro paskirtis. 
Dažnai tenka derintis prie naujų 
aplinkybių, o tai jau 
problemų.

sudaro daug

LIETUVOS OPEROS RŪPESČIAI ■»*>**. j™.**
Lietuvių muzikos šventė, vykusi 

nuo gegužės 15 iki 18 dienos praėjo 
sėkmingai. Tai buvo dar vienas 
išeivijos didysis išbandymas, ar dar- 
gyvas išeivijos kultūrinis gyvenimas, 
ar klesti kūryba, ar pajėgūs suruošti 
didingas šventes? Šį egzaminą išeivija 
išlaikė stebėtinai gerai. Teko daly
vauti visuose šventiniuose renginiuo
se, stebėti jų eigą, gėrėtis tikrai 
gerais kultūriniais renginiais, kaip 
religiniu koncertu, poezijos dienomis, 
premijų švente, operos "Lietuviai" 
spektakliais, dainų ir baleto švente, 
Lietuvos solistų atsisveikinimo kon
certe, dar kitais renginiais, jų tarpe ir 
užbaigtuvių didžiajame pokylyje.

Jeigu bus įdomu "Mūsų Pastogės" 
skaitytojams ir kitiems Australijos 
lietuviams, apie šią šventę šnektel- 
sime atskirai, o šia proga norėtųsi 
stabtelėti ties Lietuvos operos ir 
baleto teatro problemomis.

Viešint Čikagoje, turėjau malonią 
progą susitikti ir susipažinti labai 
simpatingą vyrą, dabartinį Lietuvos 
operos ir baleto teatro meno vadovą 
Juozą Širvinską. O kai susitinki tokius 
Iškilius tėvynainius, kultūrininkus, be 
abejo, norisi pažvelgti ir į dabar 
egzistuojančias tų sričių problemas.

Kompozitorius Juozas Širvinskas 
Lietuvos operos ir baleto teatro 
vadovo pareigas perėmė iš buvusio 
vadovo Virgilijaus Noreikos, kurį 
išeivija taip pat pažįsta (1990 m. 
gruodžio mėn.). Taigi, šiose pareigose 
Juozas Širvinskas, galima sakyti, dar 
naujokas, tačiau besikalbant paaiškė
jo jo profesionalumas, gilus teatro 
paskirties supratimas ir administra
cinė nuovoka. Jis yra baigęs Lietuvos 
konservatorijos profesoriaus E. Balsio 
kompozicijos klasę. Buvo Lietuvos 
televizijos muzikos laidų redaktorius, 
garso režisierius, Lietuvos kino studi
jos garso operatorius, muzikinių filmų 
redaktorius. J. Širvinskas yra sukūręs 
įvairių žanrų kūrinių, jų tarpe 12 
Lietuvos kino studijos filmų muziką. 
Čia tesumlnėjau tik mažą dalelę J 
Širvinsko atliktų darbų, o Jų jis turi 
daug daugiau, jų tarpe baletas 
"Mergaitė su degtukais", "Kelionė į 
Atarą", "Simfonija kameriniam or
kestrui", "Baladė fortepijonui ir 
kameriniam orkestrui" ir kt. Kompo
zitoriaus J. Širvinsko kūryboje vyrauja 
kamerinės muzikos žanrų kūriniai, bei 
muzika kinofilmams: "Moteris ir 
keturi jos vyrai", "Savaitgalis praga
re", "Sūnus palaidūnas", "Amžinoji 
šviesa",' "Kelionė į Tadž Machalą", 
"Šienapjūtė". Yra sukūręs muziką 
radijo, televizijos, dramos teatro

turimų fondų, arba atskirai įkurtu 
fondo, paremti Lietuvos Respublikos 
Vilniaus operos ir baleto teatro 
egzistenciją, tuo prisidedant prie 
geresnės teatro veiklos plėtotės, 
jaunų talentų ugdymo ir jų išlaikymo 
savuose teatruose. Berods, Čikagoje 
tam reikalui Jau yra (steigtas fondas, 
kur pirmą 500 dolerių (našą, kaip teko 
girdėti, įnešė G. T. International, Ine. 
kelionių Įstaigos prezidentas Algis 
Grigas, kuris Jau anksčiau, ruošiantis 
vykti 1 muzikos šventę, operos 
"Lietuviai" pastatymui įmokėjęs 
50.000,- rublių, už ką meno vadovas J 
Širvinskas jam nuoširdžiai padėkojo. 
Šis įnašas, esą, palengvinęs Vilniaus 
operos ir baleto teatro menininkų 
kelionę Amerikon, ypač daug prisidėjo 
operos "Lietuviai" pastatyme, gami
nant dekoracijas ir rūbus Lietuvoje.

Lietuvos Respublikos operos ir 
baleto teatras yra valstybės išlaiko-

s
I§

TRUMPAI 
iŠ VISUR

Vakaruose sužinota, kad birželio 
^mėnesi Irako prezidentas Saddam 

Hussein išsikvietė keturiolika savo 
^generolų į Bagdadą ir Įsakė juos 
^nužudyti. Tuo jis sustiprino savo gailą 
§ Irako valdyme.

§ Amerikiečių karinės pajėgos pasl- 
§ traukė iš šiaurinio Irako, kur jos 
^saugojo kurdų pabėgėlius nuo galimų 
| Irako kariuomenės užpuolimų. Stip
rios alljantų pajėgos pasilieka Turki- 
įį jos teritorijoje, Irako pasienyje. Iš čia 
įįjoms nebus sunku sugrįžti, jeigu bus 
§patebėtos represijos prieš kurdus.

Jungtinių Amerikos Valstijų spau- 
jdžiama, Irako vyriausybė pripažino, 
■įkad Irake buvo sistemingai prastžen- 
egiama pasirašytai sutarčiai, atsisa- 
^kant branduolinių ginklų. Paaiškėjo, 
įįkad Irakas savo teritorijoje turi 
^didelius kiekius koncentruoto urano. 
§ Amerika tvirtina, jog jos žiniomis 
Dirakas pripažino tik dalį savo turimų 
į? branduolinių ginklų išteklių. Irakui 
■■ grasinama paslėptas branduolinių 
ginklų atsargas likviduoti puolimais iš 

jį oro.

§ Jugoslavijoje paaštrėjo kovos tarp 
§ serbų četnikų ir kroatų kaimiečių bei 
^policijos rytinėje Kroatijos dalyje. 
§Tuo tarpu Bosnijos - Hercegovinos 
^respublikos prezidentas Allja Izetbe- 
igovlč kreipėsi j Europos bendruome
nės valstybes pagalbos prieš Serbijos 
jį ir Kroatijos užmačias pasidalinti jo 
iįrespublikos teritoriją.

"Mūsų Pastogės" bendradarbis Jurgis Janušaitis (kairėje) dalinasi mintimis su 
Vilniaus operos ir baleto teatro meno vadovu Juozu Širvinsku (viduryje). 
Pokalbyje dalyvauja G. T. International kelionių biuro prezidentas Algis 
Grigas, savo aukomis dosniai parėmęs Lietuvos operos ir baleto teatrą.

Lietuves opera yra išugdžiusi labai 
gerų, talentingų solistų, tačiau menki 
atlyginimai, sunkios gyvenimo sąly
gos, aplinka, verčia talentinguosius 
operos solistus pasiieškoti geresnių 
gyvenimo sąlygų net svetimose vals
tybėse. Tokių atvejų turime ir 
ateityje jų gausės. O tai, kaip tik 
kenkia Lietuvos Respublikos operos ir 
baleto teatrui.

Meno vadovas Juozas Širvinskas 
žiūri į šią problemą su dideliu 
susirūpinimu ir ieško galimybių kaip 
užtikrinti geresnį gyvenimą Lietuvos 
didiesiems talentams, kad jie pasiliktų 
savoje tautoje.

Čia buvo išreikštas didelis prašymas 
lietuviškąja! išeivijai, gal ji galėtų iš

§ įvertindamos pažangą likviduojant 
§ apartheido sistemą, JAV atšaukė 
^ekonomines sankcijas prieš Pietų 
^Afrikos respubliką. Amerikos pavyz
džiu pasekė daugelis kitų pasaulio 
^valstybių, tačiau Pietų Afrikai dar 
^tebevaržomas ginklų pardavimas.

mas, ir tam reikalui skiriama virš trijų 
milijonų rublių, tačiau dabar, J. 
Širvinsko teigimu, viskam keleriopai 
pabrangus, ta suma nėra didelė ir 
jeigu nebūsią gauta paramos iš kitur, 
teksią daug ko atsisakyti teatrinėje 
veikloje, o tai būtų didelis nuostolis 
pačiai tautai. Tikrumoje, nežiūrint 
visokių spaudimų okupacijos metais, 
Lietuvos operos ir baleto teatras 
tyliai ugdė ir slaptai skleidė lietuvių 
tautoje sąmoningumą, ruošė kelius 
tautos prisikėlimui, laisvam gyveni
mui, ką matome jau šiandien. ______ _

J. Širvinskas labai gerai vertino §pOtvynius šiaurės ir rytų Kinijoje, 
išeivijos kultūrinio gyvenimo pasieki- ^Atkirsta virš penkių milijonų gyvento- 
mus- | Jų, virš 1.300 žuvo. Kiniečiai dėl laivų

| trūkumo nepajėgia evakuoti izoliuotų 
^vietovių gyventojų.

§ Po penketą dienų užtrukusių inten- 
§ šyvių derybų, JAV valstybės sekreto- 
§rius James Baker ir Sovietų Sąjungos 
^užsienio reikalų ministras Aleksandr 
■?Besmertnych pareiškė pasiekę beveik 
^visišką susitarimą dėl strateginių 
■įginklų apribojimo sutarties projekte.

§ Nuo gegužės mėnesio vidurio besi- 
§ tęsiančios liūtys iššaukė didžiulius

Sovietinės žvalgybos nesėkmės 
NorvegijojeOslas. Norvegijoje - eilinė sensaci

ja. Šeštadieni savaitraštis "Ny Tid" 
pranešė, kad gegužės pabaigoje iš 
Oslo dingo 33 metų žurnalistas, 
sovietinio laikraščio "Rabočiaja tri
būna" Skandinavijos korespondentas, 
KGB agentas Michailas Butkovas. Šią 
naujieną pagavo kiti laikraščiai, ji 
perdavinėjama per radiją, visą laiką 
papildant naujais komentarais bei 
spėliojimais, Norvegijos oficialių as
menų pasisakymais. Kai žinia pasiekė 
Maskvą, Švedijos telegramų agentū
ros TT korepondentas Maskvoje bandė 
aiškintis, kas gi iš tikrųjų buvo tas 
Butkovas. Oficiali versija, kad Butko
vas buvo laisvas žurnalistas, nuo 1989 
vasario dirbęs laikraščio "Rabočiaja 
tribūna" korespondentu Norvegijoje, 
sukėlė žinančių žaidimo taisykles 
Maskvos žurnalistų Juoką, tuo labiau,

kad šis laikraštis, KPSS centro 
komiteto pradėtas leisti tik 1990 
metais, beveik nespausdina informa
cijos iš užsienio. "Aišku kaip dieną, 
kad Butkovas buvo KGB žmogus", - 
pareiškė vienas iš vadovaujančių 
"Ogonioko" bendradarbių, išklausęs 
detales apie Butkovo buvimą Norve
gijoje.

Naujausiais duomenimis, Butkovas 
šiuo metu yra Anglijoje, kur JI 
apklausinėja britų kontržvalgyba. Po 
to su Juo norėtų pasikalbėti norvegų 
Žvalgybos darbuotojai. Neatmetama 

prielaida, kad Butkovas gali išduoti 
visą sovietų žvalgybos tinklą Norve
gijoje. O kas tada? Ogi nieko 
ypatingo, procedūra jau beveik tapusi

§ 1989 metais Irano musulmonų
§ lyderio ajatolos Khomeini pasmerktas 
§ mirti, D. Britanijoje gyvenąs rašytojas 
§ Salmon Rushdie vėl pradėjo slapstytis. 
J- Liepos mėnesio pradžioje Milane 

užpultas ir perdurtas peiliu Ettore 
jį Caprloli, kuris S. Rushdie knygą "The

rutina: norvegai leidžia suprasti 
sovietų ambasadai, kad kai kurių jos 
darbuotojų buvimas Norvegijoje nepa
geidautinas, ir jie išvyksta "ilgų 
vasaros atostogų", nelaukdami ofi
cialaus Norvegijos pareiškimo.

Ryšium su šiuo įvykiu Norvegijos § Satanic Verse" buvo išvertęs j italų 
spauda primena, kad tai nebe pirmas ' . . .
toks atvejis per nepilnus metus. Pernai 
vasarą Norvegijoje politinio prie
globsčio pasiprašė KGB agentas A. 
Mllavskis, o šiemet, tuoj po Gorbačio
vo vizito, - 20-metls sovietų prekybi
nės atstovybės Osle darbuotojas. 
Taigi Butkovas - trečias, 
paskutinis?

("Lietuvos aidas")

ij kalbą, o liepos mėnesio 12 dieną netoli 
§ Tokijo buvo žiauriai nužudytas tos 
§ pačios knygos vertėjas įJaponų kalbą 
§ profesorius Hitoši Igarašl.

> Prieš septynių labiausiai išsivysčiu- 
| šių pramonėje šalių viršūnių susitiki- 

mą Londone, Japonijos ministras 
jį pirmininkas Toshlki Kaifu pasisakė 
jį prieš masinę ekonominę paramą 
§ Sovietų Sąjungai, kol pastaroji laiko 

kol jos 
chaose.

^užgrobusi 
į? ekonomija

japonų salas, ir 
esanti visiškame
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^SPORTAS
JAU LIETUVOJE

Be jokios muitinės apžiūros palie
kame Latviją ir įvažiuojame į savo 
gimtąją Lietuvą. Atrodo daug kas 
nesikeičia, tačiau pavažiavus truputį 
toliau jau buvo galima pastebėti, daug 
daugiau gyvenamųjų namų ir atskirų 
ūkių. Žemė atrodė gera, tačiau visur 
gražios žalios lygumos ir labai mažai 
miškų. Pravažiuojame gražųjį Pasvalį 
ir toliau spaudžiame link Kauno, kur 
manęs laukia sesuo. Čia pasiliekam 
neilgai, nes rytojaus dieną aš jau turiu 
būti Vilniuje ir dalyvauti televizijos 
pasikalbėjime. Sesuo pyksta, kad taip 
greitai ją palieku, bet ką padarysi, 
pasimatysim vėliau.

Kelias į Vilnių labai geras, vakare 
judėjimas nedidelis, tad po valandėlės

IV Pasaulio lietuvių sporto žaidynių 
štabo viršininkas J. Grinbergas.

Sekantį rytą jau esu kviečiamas į 
Pasaulio lietuvių sporto žaidynių 
štabo posėdį, kur man duodama 
paskutinė šventės reikalų informaci
ja. Susipažįstu su štabo viršininku 
energinguoju J. Grinbergu, pasimatau 
su kitais štabo nariais ir sakau jiems, 
kad yra sunkumų su vizomis. Paaiškina 
man kodėl taip yra, ta pati padėtis 
ir su Amerikos sportininkais, bet sako, 
kad viskas bus gerai... Iš čia skubu į 
susitikimą su Lietuvos televizijos 
reporteriais, kuriuos man pristato 
mūsų gera draugė, "Sporto" žurnalis
tė M. Marcinkevičiūtė. Pasikalbėjime, 
kuris truko gal 10 minučių, esu 
klausinėjamas apie Australijos lietu
vių sportinį gyvenimą, atvykstančius 
sportininkus ir kita. Papasakojau viską 
ir gailiuosi, kad mūsų jaunimas dėl 
mokslo negali atvažiuoti. Vėliau 
gailisi ir visi kiti sportininkai nes, kaip 
pastebėjau, Australijos lietuviai ir 
musų sportininkai turi didelį pasise
kimą ir yra gal kiek ir daugiau čia 
mėgiami.

Šis pasikalbėjimas su manimi buvo 
net du kartus transliuojamas per 
Lietuvos televiziją, o mano atvykimas 
bei aprašymai apie Australijos lietu
vių sportininkus tilpo daugumoje 
laikraščių.

SUSITIKIMAS SU VADOVAIS
Susitikau su Olimpinio komiteto 

vadovais - Australijos lietuviams 
gerai pažįstamu šio komiteto prezi
dentu A. Poviliūnu, Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininko pavaduotoju K. 
Motieka bei kitais olimpinio komiteto 
nariais, kurie neseniai buvo grįžę iš 
Barcelonos ir ten turėjo susitikimus su 
Tarptautinio olimpinio komiteto va
dovais. Kaip politikoje, taip ir sporte, 
"Mūsų Pastogė" Nr.29 1991.7.22

siekiant atgauti savo olimpines teises, 
didžiausius trukdymus daro sovietai. 
Jau ne vieną kartą buvo pasakyta: 
"Atgaukite savo nepriklausomybę ir 
tuojau pat tapsite pilnateisiais na
riais". Sovietai ir vėl pasiūlė lietu
viams dalyvauti atskirai savo koman
domis, bet sovietinėje sudėtyje, ką 
lietuviai atmetė.

Labai įdomu buvo pasiklausyti 
įvairių pasakojimų iš Barcelonos, 
susipažinti su K. Motieka, kuris 
pakvietė aplankyti Parlamentą.

Kaip "Žalgirio" atstovas Australi
joje, dalyvavau visuotiniame "Žalgi
rio" prezidiumo suvažiavime, kuriame 
buvo atstovauti visos Lietuvos atskiri 
"Žalgirio” vienetai. Susipažinau su
visų didžiųjų miestų sportiniais 
vadovais, kurie visi, be išimties, 
pakvietė mane apsilankyti jų mies
tuose, su jumoru paaiškindami, kad 
Kaunas ir Šiauliai - biznio ir mafijos, 
Pasvalys - gerojo alaus, Alytus - 
pačios geriausios naminės, Klaipėda - 
gražuolių miestai ir panašiai... Ką 
gi, laiko radus, gal reikės ir pačiam 
pasitikrinti ar taip jau ir yra...

Keletą dienų gyvenau naujame 
"Žalgirio" viešbutyje Vilniuje, kuris 
randasi kone pačiame miesto centre, 
netoli futbolo stadiono. Lietuvos 
sporto draugijai "Žalgiris" vadovauja 
Australijoje viešėjęs ir geras mūsų 
bičiulis V. Nėnius, o viešbučiui - 
buvęs pasaulio imtynių čempionas 
Bagdonas. Viešbutis naujas ir tikrai 
labai puikus, visur švaru, gražu. 
Australų sportininkams, kurie nenorės 
gyventi šeimose, čia bus galima 
išsinuomoti puikų kambarį su visais 
patogumais dviem asmenims tik už du 
dolerius, t. y. 100 rublių vienai dienai. 
Australijos doleris šiuo metu čia 
kainuoja 25 rublius. Vieta patogi, 
visai šalia stadiono, krepšinio salės, 
maudyklų. Šalia ir puikus medicininis 
centras, kuriam vadovauja mums gerai 
pažįstamas dr. V. Zumeris, klijentų 
paslaugoms čia net aštuoni gydytojai, 
dantistai, masažistės ir kt. Yra ir 
puikiai įrengtas širdies ligų dispanse
ris, remiamas didžiulės vokiečių 
firmos, su kompiuterinėmis kardiogra
mų mašinomis. Nors po apturėtų 
daugelio priėmimų, pats tikrlnausi 
širdį ir sveikatą. Dispanseryje geri ir 
modernūs įrengimai, reikiami vaistai. 
Visa tai, greičiausiai, turima nemažų 
V. Zumerio sugebėjimų dėka. Šiuo 
metu čia kaip tik viešėjo V. Šliteris iš 
Sydnejaus su australų biznierių dele
gacija. Vieną iš jų ištiko raumenų 
spazmos ir jam net pasijudinti buvo 
sunku, tačiau gavus masažus ir kitas 
medicinines procedūras, vėl sveikas ir 
veda pasitarimus su Lietuvos prekybi
ninkais.

įdomus susitikimas įvyko su Pasau
lio lietuvių sporto žaidynių atidarymo 
Kauno miesto ceremonijų organizato
riais. Visa atidarymo programa žada 
būti nepaprastai graži ir iškilminga, 
truks apie 5 valandas. Šventė prasidės 
13 valandą Kauno Arkikatedroje 
Bazilikoje iškilmingomis pamaldomis, 
kur bus pašventinta ir šventės vėliava. 
Tada, 14.30 vai., per visą Kauno 
miestą prasidės eisena į Ąžuolyno 
stadioną. Šešioliktą valandą į stadioną 
bus atnešta, per visą Lietuvą keliavu-

pusl. R 

si, šventės ugnis. Prie aukuro ją atneš 
Lietuvos, pasaulio ir olimpiniai čem
pionai Vencienė ir Umaras. Padėką ir 
pirmąjį šventės žodį tars organizaci
nio komiteto pirmininkas R. Ozolas, 
pakviesdamas pačią šventę atidaryti 
Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininką V. Landsbergį. Po 
to vyks labai įdomi šventinė atidary
mo programa. Manoma, kad Kaune tuo 
metu bus pilnas stadionas žiūrovų, 
kurių jame telpa 12.000! Vilniuje per 
uždarymo iškilmes laukiama apie 
15.000 žmonių. Tačiau jau dabar 
baiminamasi, kad šventei tikrai pri
truks bilietų.

IV Pasaulio lietuvių sporto žaidynių 
organizacinio komiteto pirmininkas 
Romualdas Ozolas.

Visur, kur tik būnu, su didžiausiu 
susidomėjimu klausia manęs apie 
atvyksiančius Australijos lietuvius 
sportininkus. Apgailestaujama, kad 
didžioji dalis jaunimo dėl mokslų 
atvykti negalės. Ką padarysi, tikrai 
visiems labai gaila.

Teko taip pat susitiksi su šiuo metu 
Lietuvoje viešinčiu garsiuoju lietuvių 
krepšininku Šarūnu Marčiulioniu. Su 
Juo įrašiau labai įdomų pasikalbėjimą 
ir apie tai parašysiu atskirai. Šarūnas 
Lietuvos sportui duoda tikrai nepap
rastai daug. Šiuo metu jo lėšomis 
Lietuvos valkams statoma krepšinio 
mokykla. Materialinė Lietuvos sporti
ninkų padėtis šiuo metu yra labai 
sunki, vyriausybės parama gana men
ka arba jos tiesiog nėra jokios, o 
Lietuvos sporto žvaigždėms išsivaži- 
nėjus po užsienius, išlepinti Lietuvos

Lietuvos olimpinio komiteto prezi
dentas Artūras Poviliūnas Adolfo 
Užos akimis. 

sporto žiūrovai, nematydami jų sporto 
aikštėse ir stadionuose, neina į 
rungtynes - ne taip, kaip pas mus - 
nesvarbu kur mano remiama komanda 
žaidžia, aš ją seku ir remiu. Tai vis dar 
sovietinės santvarkos pasekmės.

GYVENIMAS LIETUVOJE
Dar Australijoje girdėjau, kad 

dabar Lietuvoje nėra ką valgyti, 
parduotuvės tuščios ir pan. Jau virš 
savaitės, kaip esu čia. Gal kasdien 
buvoju pas įvairius žmones, jau 
nekalbant apie restoranus ir oficialius 
priėmimus. Ir labai nustebau, kad 
visur, kur tik buvau stalai pilnutėliai 
apkrauti įvairiausiomis gėrybėmis, 
įvairiausiais gėrimais. O jau turguje ir 
komercinėse parduotuvėse pilna vis
ko, ko širdis geidžia. Žinoma, šiose 
parduotuvėse prekių kainos aukštos, 
tačiau, nors aš nežinau iš kur, bet 
žmonės pinigų joms nupirkti tikrai 
turi. 0 garsiajame turguje Gariūnuo
se, netoli Vilniaus - tokio vaizdo 
niekur kitur nesu matęs. Net ir mūsų 
Flemingtono turgus gali nurausti iš 
gėdos prieš Gariūnus. Paprastose 
valstybinėse parduotuvėse visko ma
žai. Bet kartą su seserim nuėjau į jos 
vietinę parduotuvę. Čia -duonos įvai
rios ir skanios, sūrių, sviesto, pieno 
dešrų ir pan. pilna. Ir kaip man 
žmonės sakė: "Lietuva iš bado 
niekada nemirs, o kai tik atgausime 
pilną laisvę ir sienas - darbštūs 
lietuviai ją per 2-3 metus pilnai 
atkurs", ir aš tuo pilnai tikiu.

Teko susitikti ir su naujais penkiais 
Lietuvos milijonieriais. Tai savo 
didesnes ar mažesnes įmones turintieji 
ir prekiautojai su užsieniu. Jų namai - 
retai kur tokius Australijoje pamatysi, 
užsienietiškos mašinos ir pan. Ta
čiau jie it- daug dirba, ir skundžiasi dėl 
didelių pajamų mokesčių. Jais skun
džiasi ir ūkininkai, ir sporto vadovai, 
nes jie, atrodo, tikrai dideli. Bet, 
antra vertus, valstybei dabar taip pat 
labai reikia pinigų. Pavažiavus apie 
Kauną ar Vilnių ir net provincijoje 
gali matyti daug statomų naujų 
gyvenamųjų namų. Ir tai ne taip, kaip 
mūsų mažoki šeimų nameliai, bet 
tikros pilaitės, 2-3 aukštų, mūsų 
pinigais jie būtų mažiausiai milijono 
vertės. Išvadą gali daryti, kad žmonės 
tikrai nebadauja ir neskursta...

Jau daug Lietuvoje sutikau svečių 
iš Australijos. Atrodo, kad visi labai 
patenkinti, lanko savo gimines, važi
nėja po visą Lietuvą ir sako, kad tikrai 
džiaugiasi tokiomis atostogomis. Mano 
prietelius, Sydnejaus lietuvių namų 
direktorius V. Kondrackas sveikina 
savo kolegas klube, visus draugus ir 
gimines. Čia būdamas pirmą kartą po 
penkiasdešimties metų patenkintas 
viskuo, tik sako, jam daugiau į Lietuvą 
Aeroflotu skristi tikrai nesinorės.

Sveikinu visus savo bičiulius ir iki 
sekančio susitikimo.

Ant. Laukaitis

PADĖKA
Sydnejaus lietuvių sporto .klubo 

"Kovo" valdyba ir sportininkai nuo
širdžiai dėkoja Sydnejaus lietuvių 
klubo valdybai už 500 dolerių auką.

LSK "Kovo" valdyba Ir 
sportininkai

NORI SUSIRAŠINĖTI
Penkiolikos metų vidurinės mokyk

los mokinė nori susirašinėti su 
bendraamže mergaite, gyvenančia 
Australijoje. Vilija skambina pianinu, 
mėgsta skaityti, sportą. Norėtų 
sužinoti apie gyvenimą Australijoje. 
Rašyti:

Kalvelytė Vilija, Žemaičių
gt. 14 - 6, Kaunas 233026,
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A. + A. ANTANAS LĖVERIS
Mirties angelas neapleidžia mažos 

Sydnejaus lietuvių bendruomenės. 
Liepos 5 dieną, širdies priepuolio 
ištiktas, staiga mirė St. Marys 
priemiesčio gyventojas Antanas Lė
veris.

Velionis buvo kilęs iš Kudirkos 
Naumiesčio. Tėvai Jonas ir Ona 
Lėveriai - Suvalkijos ūkininkai. Augo 
brolių Juozo, Vytauto ir Jono drau
gystėje. Vėliau broliai emigravo j 
Kanadą ir visi ten. jau mirė. Turėjo 
Antanas ir dvi seseris: Petronėlė mirė 
Lietuvoje, Elena gyvena Amerikoje.

Antanas Lėveris karinę tarnybą 
atliko artilerijos pulke Seredžiuje. 
Tarnybą baigė I Inžinerijos bataliono 
mokomoje kuopoje i puskarininkio 
laipsniu. Vilnių sugrąžinus Lietuvai, 
Antanui teko garbė su Lietuvos 
kariuomenės Rinktlme įžygiuoti į 
Vilnių.

Išėjus atsargon, pradėjo ūkininkau
ti. 1943 metais vedė ūkininkaitę 
Onutę Grigaitę. Už gerą ūkininkavimą 
ir karinę tarnybą bolševikai trims 
mėnesiams buvo uždarę Antaną kalė
jimam Raudoniesiems i Lietuvą artė
jant antrą kartą, jauna Lėverių šeima 
su trijų savaičių sūneliu Antanuku 
pasitraukia l Vokietiją. Besitraukiant 
miršta Lėverių naujagimis, šeima karo

'sūkuryje pasimeta ir tik laimingas 
sutapimas vėl juos suveda.

Prasidėjus emigracijai, Antanas 
nauja tėvyne pasirenka Australiją ir 
atvyksta jon 1948 metais. Šeimų tais 
metais dar nepriėmė, ji atvyksta tik 
po metų ir pradeda vargingą naują 
gyvenimą miškuose, kur Antanas 
atliko privalomo darbo sutarti. Po to 
persikelia į St. Marys miesteli ir čia 
jau ima pastoviai kurtis. Atidaro 
nedidelę lentpjūvę ir savistoviai 
pelnosi pragyvenimą. Nors Lėverių 
šeima gyvena nearti Sydnejaus, tačiau 
netrunka remti pirmųjų Lietuvių

ŠVIETIMO TARYBOS PRANEŠIMAS
1. Dėkojame:

a) Adelaidės ir Melbourno tautietėms, kurios renka ir siunčia spalvotų 
reklamų brošiūrėles. Tikimasi iš Pietų Australijos švietimo ministerijos gauti 
leidimą jas aptraukti plėvele "Laminex". Jos bus (teiktos anglų kalbos 
mokytojams - joms Lietuvoje;

b) Odetai Stlmburienei už 100.00 dolerių, Violai Arlauskienei už 50.00 
JAV dolerių aukas "Lietuvių namams" Vilniuje. Juose mokosi vaikai, kurių 
tėvai tebegyvena Sibire, Baltijos valstybėse ir Rytprūsiuose;

c) dr. Sauliui Varnui ir Stepui Gusčiai už kasečių (rašus lietuvių 
savaitgalio mokykloms Australijoje -ir Lietuvos mokykloms bei lietuvių 
klasikinės ir moderniosios muzikos valandėlei per radijo stoti 5UV;

d) "Lietuvos atstatymo fondui" Melbourne, kuris sumokėjo 394.90 
dolerius už 5 pakopų anglų kalbos kursą, l kurt įeina: vadovėliai studentams ir 
mokytojams, gramatikos sąsiuviniai, kasetės ir 1.1. Šis kursas bus perduotas J. 
Janonio vidurinei mokyklai Šiauliuose, angių kalbos mokytojai Eugenijai 
Vaičiulienei.

e) Adelaidės lietuvių namų sąjungai, leidusiai pasinaudoti foto
kopijavimo mašina. Atšvietėme nemažai pedagoginės medžiagos lietuvių 
kalbos mokytojams Sibire. Jie moko lietuvių tremtinių vaikus ir vaikaičius 
gimtosios kalbos. 47 mokytojai dalyvaus mokytojų seminare Vilniuje, 
rugpjūčio 12 - 13 dienomis. Esame paprašyti jiems atvežti kuo daugiau 
pedagoginės medžiagos, nes Australija yra vienintelis kraštas pasaulyje, 
išskyrus Vasario 16 gimnaziją ir, aišku, Lietuvą, kur galima laikyti 
valstybinius lietuvių kalbos egzaminus brandos atestato įsigijimui. Tokią 
galimybę išsikovojome jau prieš 17-ka metų.

2. G. Žemkalnis atsiuntė (domių žinučių apie naujai išleistą knygą vokiečių 
kalba: Klemens Ludwig "Das Baltikum: Estland, Lettland, Litauen", 
Beck'sche Reihe: Aktuelle Laenderkunde, DM 17,80, taip pat apie lietuvių 
kalbos kursą Eichstaetto universitete. Nuo šių metų gegužės 6 dienos 
profesorius dr. Alfred Bammesberger pradėjo dėstyti elementarų lietuvių 
kalbos kursą Eichstaetto katalikų universitete.

3. Kolegė Kristina Dundienė sutiko pavaduoti vyriausią lietuvių kalbos 
egzaminatorę ir SAC komiteto pirmininkę I. I. Davis šiose pareigose nuo š. m. 
liepos 1 iki 1992 vasario mėnesio pradžios. Ačiū, kolegei Kristinai.

4. Sveikiname ALB Švietimo tarybos narį Algimantą Taškūną apdovanotą 
OAM medaliu už nuopelnus Švietimo ministerijai Hobarto universitete ir baltų 
bendruomenei. Gal kiek mažiau žinoma, kad Algis yra daug pasidarbavęs 
Tasmanijos švietimo ministro dovanotų knygų persiuntime į Lietuvą ir 
"Lithuanian Studies Society" įsteigime ir puoselėjime. Primename, dėka jo 
pastangų studentai - aspirantai turi galimybę apginti mokslini darbą 
lietuviška tema Hobarto universitete.

5. Nuoširdi padėka "Adelaidės lietuvių jaunimo sąjungai", surengusiai 
"Gyvojo žodžio" kultūrinę vakaronę su diskusijomis balandžio 29 dieną. 
Energingoji sąjungos pirmininkė Anita Patupienė, Andrius Dunda, Vytautas 
Straukas ir Vytas Janulis skaitė, vaidino, deklamavo su skaidrių ir muzikos 
palyda Pietų Australijos rašytojų ir poetų kūrybos Ištraukas. Buvo malonu 
stebėti jaunosios režisierės ir jos talkininkų kūrybingų idėjų gausumą: 
prasmingas Įžangos žodis, mirusiųjų kūrėjų pagerbimas žvakutės uždegimu - 
simboliškas gestas, nes jų žodis dar gyvas mūsų bendruomenėje, skoningi 
skaidrių ir muzikos montažai, gerai parinkta programa, (domūs diskusijų 
klausimai. Sveikiname Jaunąją režisierę taip sumaniai suderinusią veiksmų 
eigą tai avanscenoje, tai perkeliant ją i žiūrovų tarpą ir tuo būdu Juos 
(traukiant l programos vyksmą. Jaunieji šios vakaronės rengėjai vykusiai 
reagavo | diskusijose iškeltus klausimus. Valio Jums!

Isolda I. Poželaitė - Davis
ALB Švietimo tarybos pirmininkė 

namų statybos. Auga graži Lėverių 
šeima: dukra Birutė, sūnus Gediminas 
ir dvyniai Romualdas su Vytautu. Dar 
vienas Lėverių sūnus, susirgęs tymais, 
mirė Neapolyje, pakeliui ( Australiją. 
Sūneliui susirgus, šeima buvo uždaryta 
karantine, ir mažąjį palaidojo svetimL 
Lėveriai, patys nors neišėję didelių 
mokslų, savo valkus Išmokslina. Visi 
jie baigia aukštąjį mokslą: duktė 
Birutė dirba Melbourno miesto pla
nuotoja, Romas ekonomistas, Vytas 
dirbo statybos inspektorium. Šiuo 
metu jis vadovauja Lėverių lentpjū
vei.

1990 metais Antanas Lėveris buvo 
nuvykęs t Lietuvą, grižo laimingas. Jis 
matė savo gimtinę paskutini kartą. 
Religinga ir susipratusi Lėverių šeima 
neapleidžia lietuviškų pamaldų ir 
renginių, dosniai remia lietuviškas

organizacijas.
Liepos 10 dieną arti 200 tautiečių 

ir draugų susirinko palydėti Antaną 
Lėverj paskutinėje jo kelionėje. Ge
dulingas pamaldas laikė prelatas P. 
Butkus Ir kunigas P. Martūzas, giedojo 
"Dainos" choras. Bažnyčioje ramovė- 
nų vardu atsisveikino A. Vinevičlus, 
pensininkų vardu - S. Stirbinskas, 
Apylinkės valdybos vardu - A. 
Kramilius. Lynojant, velioni visi 
palydėjo I Rookwood lietuvių kapines. 
Sugiedojus giesmę "Marija, Marija" ir 
Tautos himną, karstas su velionio 
palaikais nusileido kapo duobėn.

Po to Lietuvių namuose buvo 
surengti šermenų pietūs.

Ilsėkis ramybėje taurus suvalkieti. 
Tebūnie Tau lengva Australijos žeme
lė.

a. k.

A. + A. Antanui Lėveriui
mirus, žmoną Onutę, dukrą Birutę, sūnus Gediminą, Vytautą ir 
Romualdą bei jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Antanina ir Albertas Žvirbliai, 
Meilutė ir Vytautas Blndokai, 

Bronė Jankienė

A. + A. Antanui Lėveriui
staiga mirus, nelaimės ir skausmo valandose nuoširdžiai užjaučiame velionio 
žmoną Onutę, dukrą Birutę, sūnus Gediminą, Romualdą, Vytautą ir jų šeimas. 
Tegul Aukščiausias suteikia jiems stiprybės šiose liūdesio dienose.

Lėtutė ir Antanas Kramiliai

Staiga mirus mano mylimam vyrui 
A.A. ANTANUI LĖVERIUI, 

vykdydama jo valią, a.a. Antano 
atminimui skiriu "Mūsų Pastogei" 100 
dolerių auką.

Priimkite šią kuklią auką nuo mūsų 
šeimos, kaip dėkingumą už jūsų darbus 
lietuvybės išlaikyme tolimoje Austra
lijoje. O. Lėverlenė

A. A. Antanui Lėveriui mirus, vietoje 
gėlių, "Mūsų Pastogei" aukojame 20 
dolerių.

M. ir J. Keliavai

LIETUVOS INVALIDŲ VAIKŲ IR NAŠLAIČIŲ

FONDUI
Lietuvos invalidų vaikų ir našlaičių 
fondui aukojo:
750 dolerių - Adelaidės lietuvių 
moterų katalikių draugija;
420 dolerių - Gold Coast lietuviai per 
V. Petraitienę;
400 dolerių - C. Marks;
150 dolerių - P. Pullinen;
100 dolerių - B. Prašmutaitė;
100 JAV dolerių - Pov. Kazla;
80 dolerių - J. Langevičius;
po 50 dolerių - Z. Letukienė, G. 
Baltutytė, I. Bakšys, L. S. S. 
Melbourno skautų Ramovė, LSS 
Melbourno Džiugo tuntas (JAV dole
riais), J. Poškus, J. Grigonytė, 
anonimas, V. Ratkevičius, J. Bagdo

AUKOS AUSTRALIJOS 
LIETUVIU FONDUI

Australijos lietuvių fondui aukojo:
220 dolerių - Juozas Jasulaitis 

(1000);
20 dolerių - J. Balčiūnas (1420);
10 dolerių - V. Ališauskas (930).

.................. "Mūsų

nienė, A. Cibulskytė, Šliterių šeima 
(trijų paskutiniųjų aukos skiriamos J. 
Dambrausko atminimui vietoje gėlių); 
po 30 dolerių - O. Baužienė, A. ir U. 
Juciai;
25 dolerius - C. ir S. Dubinskal;
po 20 dolerių - O. Bridžiuvienė, S. 
Kanienė, A. ir V. Gudaičiai, S. 
Kolakauskienė, G. Antanėlis, N. 
Liutikaitė (trijų paskutiniųjų aukos 
skiriamos J. Dambrausko atminimui 
vietoje gėlių);
15 dolerių - K. Kaminskas.

"Vilties" draugijos vardu, nuošir
džiai dėkoju visiems aukojusiems.

D. Baltutytė
"Vilties" d-jos atstovė Australijoje

A.a. Broniaus Šidlausko atminimui 
aukojo:

25 dolerius - S. Pocius (120) - 
N.S.W..

A.a. Česlovo Volodkos atminimui 
aukojo:

20 dolerių - K. Starinskas.
A.a. Edvardui Sąženiul Melbourne 

mirus, vietoje gėlių aukojo:
po 20 dolerių - I. O'Dwyer (150), 

M. Kemežienė (177);
po 10 dolerių - Aug. Ramanauskie

nė (174), S. Savickienė (205), J. ir S. 
Meiliūnai (1112).

Ačiū visiems už aukas. Sveikiname 
naują tūkstanininką melbourniškj Juo
zą Jasulaiti, kuris fondui aukodamas 
įvairiomis progomis pasiekė šią sumą!

Vincas Ališauskas 
AL fondo iždininkas

Pastogė" Nr.29 1991.7.22 pusi. 7
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maclnls suvažiavimas" buvo padaryta 
klaida. Pirmosios skilties 16 eilutėje 
nuo galo tekstas turi skambėti 
sekančiai:

F’šydnejaus lietuvių]
j NAMUOSE j

16 -18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. Tel. 708 1414 j
Padėka

Gauta 20 dolerių auka Lietuvos 
Respublikos atstovybės Australijoje
išlaidoms iš R. Pomeringo, Brisbane. 
Nuoširdus ačiū.

Dr. A. Kabaila
LR Atstovas Australijoje

PAGALBA LIETUVAI
Fondui "Pagalba Lietuvai" per

Sydnejaus Apylinkės valdybą aukojo:
100 dolerių - S. Radzevičius:
50 dolerių - A. Briunkienė.

Pagerbdama a.a. A. Lėverį,
vietoje gėlių aukojo:

20 doleriu - J- Penkaitienė;
10 dolerių - J. Abromas.
Nuoširdžiai dėkojame visiems au

kojusiems Lietuvai.
J. xMickiene

Sydnejaus Apylinkės valdyba

"Mūsų Pastogės" Nr. 27 išspausdin
tame straipsnyje "ALB vadovų infor-

" Vėliau, suvažiavimo metu, buvo r 
pereita prie atskirų dienotvarkėje I 
numatytų klausimų svarstymo1'. |

Dėl klaidos atsiprašoma.
Redakcija

NORI SUSIRASINETI
Dvidešimt keturių metų Žydrūnas, j 

nevedęs, norėtų susirašinėti su ben- > 
draamžials Australijos lietuviais. Ra- . 
Syti:

Žydrūnas Miklošlus, P.O.
Box 62, 235406 Šiauliai
- 06, Lietuva. !

Padėka |
Dėkojame O. Lėverienel už 100 I 

dolerių ir V. Brillngai už 30 dolerių I 
aukas.

Sydnejaus lietuvių klubo |
valdyba |

I 
1

TURGUS 
1

(MARKET DAY)

Liepos 28 dieną
SEKMADIENĮ

2 VAL. PO PIETŲ.
I 
I 
1

t

t

Sydnejaus pensininkų klubas liepos 25 d. (ketvirtadieni), 12 vai. 
Lietuvių klube Bankstowne ruošia

POPIETĘ
Bus gera programa ir turtinga loterija. Kviečiame visus apsilankyti. 

Būsite pavaišinti karštais ir šaltais užkandžiais, pyragaičiais, kava, o 
taip pat lengvais ir stipresniais gėrimais.

Visa tai tik 10 dolerių.
Prašome užsisakyti vietas pensininkų valdyboje 

arba klubo raštinėje.
Pensininkų klubo valdyba

.................................................................................................................
į APSIGYVENIMAS LIETUVOJE 

NAUJOS SĄLYGOS
S ™Mes parūpiname kelionės dokumentus dviejų savaičių laikotarpyje. = 
f Mūsų kainos žemos. Skambinkite dėl informacijos lapo.
5 KELIONĖS Į VILNIŲ |
| * Qantas ir Aeroflotu per Singapūrą ir atgal - nuo 1900 dolerių. =
= * Thai ir S AS per Kopenhagą į Rygą ir atgal - nuo 2888 dolerių. =
3 * Qantas ir Finair per Helsinki j Taliną ir atgal - nuo 2535 dolerių. =

IŠKVIETIMAI Į AUSTRALIJĄ |
Pasidalinkite kelionės išlaidas - sumokėsite 42 procentus viso g 

| kelionės bilieto (apie 1260 dolerių), o jūsų giminės likusią sumos dalį = 
| mokės rubliais. g

Nerizikuokite ligos atveju. Mes galime padėti apdrausti jūsų g 
= gimines, jiems viešint Australiioie.

APTARNAVIMAS IR BUTAI |
= * Butai - nuo 31 dolerio per savaitę.
= * Viešbučiai - nuo 65 dolerių už kambarį nakčiai.
| * Mašinų "Lada" išsinuomojimas už 12 dolerių vienai dienai, o
□ neatsižvelgiant į nuvažiuotus kilometrus. Š

* Pervežimas iš Talino į Vilnių, Kauną ir atgal už 205 dolerius. Mašina 
vyksta 3 keleiviai, į šią kainą įeina ir maistas kelionės metu.

AUTOMAŠINŲ PIRKIMAS LIETUVOJE 
Pirkite savo giminėms Lietuvoje naujausio modelio "Ladą". Kainą 

sužinosite, pareikalavę kainoraščio.

SYDNEJUJE skambinti K. Šnlukš- 
tienei arba Jayne tel. 262 1144, 5 
aukštas, King St., Sydney 2000.

MELBOURNE skambinti Vicki ar 
Luba tel. 600 0299, 3 aukštas. 343 
Little Collins St., Melbourne.

Presents the Other Europe)

•Kį Rugpjūčio 2-18 dienomis, nuo 5 iki 7 valandos po pietų 
Blackwood gatvės galerijoje veiks skulptoriaus W

g FAUSTO SADAUSKO fi
ii >ltj

įllį SKULPTŪROS a
jJt; darnų parodu. Parodos atidarymas įvyks rugpjūčio 2 d. (penktadienį) 
igj nuo 5 iki 7 vai. po pietų.

Parodos adresas: Meat. Market Craft Centre. 42 Courtney Street, 
igj North Melbourne 3051. Tel. 3,29 9966. ’;)tj

i TIK PER ANGLIJĄ GREIČIAU IR PIGIAU 1 
| Siūlome pasinaudoti mūsų Išplėsta ir įvairiapusiška prekyba su t 

LIETUVOS RESPUBLIKA.
Pasiunčiame naujausius Vakarų Europoje gaminamus ir gaunamus ' 

j vaistus. I
Plačiai pasaulyje žinomas angliškas ir kitas įdomias medžiagas, j 

rūbus, sportinius kostiumus ir sportinius batus. »
| Elektronines prekes, rusiškus ir kitų kraštų gamybos automobilius. 1

Pervedame palikimus į Lietuvą arba kitus kraštus pageidaujama | 
J valiuta, atliekame visas finansines ir banko operacijas aukščiausiu '
j klijentui kursu, priimame trumpalaikes arba neriboto laiko Į
i investacijas, sudarome testamentus bei administruojame nuosavybe, | 

tarpininkaujame įvairių dokumentų sudaryme. J
I SIŪLOME POPULIARŲ SIUNTINį: 1991 m. Nr.l

3 m. vilnonės medžiagos eilutei, 3 m. puikios medžiagos suknelei, 1 j 
» vyriškas arba moteriškas sportinis kostiumas, 1 pora sportinių batų, j 
I vyriška arba moteriška striukė. ,
| Siuntinio kaina 525 doleriai oro paštu. |

Parduodame lietuviško šrifto rašomąsias mašinėles "Olimpia". '
Į BEKONKURENCINĖS MAISTO SIUNTINIŲ KAINOS 1

Siuntinys Nr.5, 125 doleriai. i
10 dėžučių įvairios konservuotos mėsos, 10 svarų ryžių, 200 gr. > 

1 tirpios kavos, 4 svarai cukraus, 2 dėž. šprotų, 4 svarai dešros, 2 svarai !
| sūrio, 2 svarai kavos pupelių, 2 svarai valgomosios alyvos, 1 bonka I

krupniko. j

j BALTIC STORES & CO., Į
(Z. Juras) į

11 London Lane, Bromley, Kent, BRI 4 HB., England
I Tel. 081 460 2529 ’
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