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Lietuvoje pirmoji dainų šventė B 
skambėjo 1924 m. rugpjūčio 24-26 B 
dienomis. Šiemetinė vyko liepos 6 BB 
- 9 dienomis Kaune, Vilniuje ir ki- 
tose Lietuvos vietose. Surengta iki 
šiol 13 dainų švenčių. Šių metų 
šventėje dalyvavo 27000 dalyvių, 
išeivių atvyko 1133. Šventėje taip 
pat dalyvavo 2450 šokėjų ansamb- ftjĮjįž 
lių, 14 chorų ir 10 folklorinių 
ansamblių. ripį

I šią šventę atvyko iš Vilniaus vR 
3545, iš Kaun 0-2511, Klaipėdos - j M ‘| 
1699, Šiaulių - 1532, Panevėžio - 
1530. Daugiausiai atvykusių buvo -ĮJp 
iš provincijos: Trakų - 694, Plungės |w j 
■ 594, Utenos - 561, Jurbarko - 531 LįA 
ir iš Kauno apylinkių - 501. !įv

Viktoro Ka počiuas nuotrauko-HrB 
je - baigiamieji šokių dienos ako- 
rdai: Vilnius, "Žalgirio" stadionas, a. 4 
1994 liepos 9 d. Daugiau apie dainų |M 
šventę skaitykite 3 - me puslapyje,

LIETUVOS J VYKIU flPŽVflLGfl
NUOMONIŲ APKLAUSA

Prieš keletą savaičių pravesta 
nuomonių apklausa parodė, kad 
Lietuvos gyventojų akyse patiki
miausia institucija tebėra bažnyčia. 
Ja pasitiki 77% apklaustųjų, 
nepasitiki -16%. Nedaug atsilieka 
masinės informacijos priemonės, 
nes jomis pasitiki 66%, nepasitiki - 
26%. Reikšminga tai, kad kitomis 
svarbiomis institucijomis daugiau 
nepasitikima, negu pasitikima. 
Lietuvos banku, Krašto apsauga, 
Prezidento tarnyba pasitiki vos 
truputį daugiau nei trečdalis 
apklaustųjų, tačiau nepasitikin
čiųjų yra žymiai daugiau. Žemo 
reitingo, kai pasitikinčiųjų yra 
mažiau trečdalio, susilaukė Mini
strų Kabinetas, policija ir savival
dybės. Nepasitikinčiųjų jomis yra 
apie du trečdaliai. Pačioje apačioje 
stovi Seimas (pasitikinčiųjų 25%, o 
nepasitikinčiųjų - 65%) ir teismai 
(pasitikinčiųjų 22%, nepasitikinčių 
-60%).

„KORIDORIAUS“ 
KLAUSIMAS

Tebesitęsia nesutarimai dėl 
karinio tranzito sutarties. Už kuo 
greitesnį sutarties pasirašymą 
pasisako Prezidentas A. Brazaus
kas, siedamas ją su muitų suma
žinimu iš Rusijos pusės. Premjeras 
A. Šleževičius laiko Lietuvą tranzito 
šalimi ir teigia, kad, jei sutartis 
nebūtų pasirašyta, Lietuva netektų 

ir didelės dalies bendrojo tranzito. 
Opozicija, kaip ir anksčiau, tebėra 
įsitikinusi, kad tokios sutarties 
pasirašymas reikštų Lietuvos 
įtraukimą į Rusijos karinės įtakos 
zoną. Vis daugiau opozicijos atstovų 
tokį valdžios nusistatymą vadina 
atvira išdavyste. Socialdemokratų 
lyderis Aloyzas Sakalas teigia, kad 
nereiktų Rusijai suteikti jokių 
iliuzijų, todėl sutarčiai pritarti 
negalima. Panašiai griežta yra ir 
krikščionių demokratų pozicija. 
Prieš keletą dienų Vilniuje įvyko 
protesto akcija. Eitynėse nuo 
Katedros iki Seimo keli tūkstančiai 
žmonių skandavo šūkius „Nepar- 
duokite Lietuvos“, „Tranzitui - ne“.

Nesutarimas „koridoriaus“ 
klausimu paaštrina tą principinių 
pažiūrų skirtumą dėl santykių su 
Rusija, kuris iškilo jau per Seimo 
rinkimus. Tuo metu kairieji teig
davo, kad atsikūrusios Lietuvos 
laikysena Rusijos atžvilgiu esanti 
nedraugiška, žeminanti, net agre
syvi. Valdžią perėmus LDDP, 
netrukus buvo paleista Česlovo 
Stankevičiaus vadovaujama dery
bų su Rusija delegacija, pakeičiant 
ją daug palankesne Rusijai grupe, 
kurios vadovu paskirtas Virgilijus 
Bulovas. (Eventualiai, šiai grupei 
buvo palikta dar mažiau teisių). 
Simboliškai šį pokytį išreiškė ir 
naujojo Seimo pirmininko Česlovo 
Juršėno pirmasis įsakas, kuriuo 
buvo pašalintos barikados, sukurtos 

prie Seimo rūmų kruvinojo Sausio 
įvykių metu. Vėliau kai kurie LDizr 
aktyvistai neslėpė savo simpatijų 
naujo formato Rusijos komunistų 
partijai, o Vyriausybė neparėmė 
Latvijos ir Estijos, kai šios siekė 
svetimos armijos išvesdinimo. 
Tokia laikysena toli gražu nepaten
kina Lietuvos dešiniųjų, kuriems 
nerimą kelia Rusijoje atgyjantys 
imperialistiniai tikslai, randantys 
atgarsio ir jos kariškių planuose.

REFERENDUMAS
Liepos 12 d. Seime, LDDP daugu

mos balsavimu, buvo priimtas 
nutarimas, pagal kurį dešiniųjų 
organizuojamas ekonominis refe
rendumas („Dėl neteisėto privatiza
vimo, nuvertintų indėlių ir akcijų 
bei pažeistos teisėsaugos“) įvyks 
rugpjūčio 27 d. Tai pati anksty
viausia data, galima pagal įsta
tymą. Opozicijos lyderis V. Lands
bergis pareiškė, kad tokiu sku
bėjimu yra bandoma referendumą 
sužlugdyti, nes jis įvyktų vasaros 
atostogų metu. Organizatorių 
siūloma data buvo spalio mėn. 9 d.

Pagal dabar galiojantį įstatymą, 
referendume keliamas klausimas 
laikomas priimtu tik tada, kai už jį 
pasisako daugiau kaip pusė visų 
balso teisę turinčių Lietuvos 
piliečių. Pagal naujausią referen
dumo įstatymo pataisą (pravestą 
Seime LDDP balsais), referendumo 
turinį ir pasekmes prieš tai dar turi 
įvertinti ekspertų komisija.

Pasak referendumo organizato
rių, referendumo tiksiąs yra 

stabdyti įsisiūbavusį, o dalinai ir 
< aidžios remiamą, valstybinio turto 
grobstymą, perrašant jį „saviš
kiams“. Susitikime su užsienio 
diplomatais Gediminas Vagnorius 
pareiškė, kad šiuo metu apie 1000 
valstybinių įmonių yra perre
gistruotos privačioms akcinėms 
bendrovėms be jokio oficialaus 
privatizavimo, vadinasi, už valsty
bės turtą nesumokėta nei investi
ciniais čekiais, nei litais, nei valiuta. 
Tokios įmonės taip ir vadinamos: 
„valstybinės įmonės (uždaros 
akcinės bendrovės)“. G. Vagnorius 
dar kartą pabrėžė, kad nesiūloma 
atimti šitaip „privatizuotą“ turtą - 
bet reikia už jį deramai atsilyginti.

ŽEMĖS ŪKIO BANKO 
PRIVATIZACIJA

Spauda gyvai reagavo į žinią, kad 
baigiama privatizuoti anksčiau 
valstybiniu buvusį Žemės ūkio 
banką. Seimo komiteto pasitarime 
konstatuota, kad privatizavimo 
metu 60% balsų nuo balsavimo teisę 
turinčių Žemės ūkio banko akcijų 
įsigijo šeši juridiniai ir du fiziniai 
asmenys, nieko bendro neturintys 
su žemės ūkiu. Be to, šių bendrovių 
įstatinis kapitalas esąs mažas (nuo 
100 Lt iki 20 000 Lt), o akcijų 
nupirkta už milijonines sumas. Visų 
šešių bendrovių kilmė - vienas ir 
tas pats kapitalas, kuris, atrodo, 
sukauptas nemokėjus mokesčių.

Spaudoje pažymima, kad vienas 
iš banko vadovų pareiškęs, kad 
naujasis pagrindinis savininkas

Nukeltą į 2 psl.
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Atkelta iš 1 psl.

esąs „komercinė paslaptis“. Dar kiti 
banko vadovai negalėję raštu 
atsakyti į Seimo komiteto suformu
luotus esminius klausimus. Atrodo, 
jog Seimo komitetas banko priva
tizacijos aplinkybes tirs ir toliau.

ŽVEJYBOS LAIVYNO 
BĖDOS

Valdžios dėmesys valstybiniam 
žvejybos laivynui, padalijant 
valstybinę įmonę „Jūra“, plačia 
spaudos nuomone esąs pavėluotas. 
Skeptiškai žiūrima ir į Klaipėdon 
siunčiamas komisijas, kurios jau 
nebegalėsiančios padėti dar plau
kiojančioms laivų įguloms, kurios 
prie svetimų krantų plūduriuoja be 
kuro, maisto, laimikio bei pinigų 
rezervo.

Atsikūrusiai Lietuvai teko nema
ža Sovietų Sąjungos žvejybos 
laivyno dalis, kuri tuo metu buvo 
įvertinta kaip stambus turtas, 
galintis duoti puikų įnašą Lietuvos

Metislwb Stepaviiiaui Pieš '•

("Lietuvos aidas” Nr.37)
pramonės bei prekybos savisto
vumui. Pagal dabartinius prane
šimus, valstybinė žvejybos įmonė 
„Jūra“ esanti paskendusi skolose, 
kurios siekia apie 200 milijonų litų. 
Apie padėtį laivyne nuolat rašė 
Lietuvos spauda, nurodydama, kad 
žvejybos laivynas esąs blogai 
administruojamas, esą neaiškumų 
stambiuose valiutiniuose atsiskai— 

■ tymuose ir vykstąs neteisėtas laivų 
ir kitokio turto įsigijimas. Pasta
ruoju metu spauda neretai pabrėžė, 
kad žemesnio rango darbuotojams 
bei jūrininkams neišmokamos 
algos. Telegramomis įgulos kone 
kasdien kreipiasi į vis aukštesnes 
valdžios instancijas ir net laikraščių 
redakcijas.

Šioms bėdoms vedamąjį paskyrė 
dienraštis „Respublika“ 122 - me 
numeryje. Jame aiškinama, kad 
anksčiau, kai laivyną buvo galima 
privatizuoti ekonomiškai ir protin
gai, savanaudiškais tikslais buvo 
skleidžiama darbuotojus gąsdi
nanti propaganda, esą „ateis 
privatininkas, visus atleis iš darbo“. 
O tuo metu laivyno vadovybė 
pelnėsi, skurdindama visą laivyną 
ir jo žmones. Pasak dienraščio, 
eventuali „privatizacija“ buvo 
paprasta ir efektyvi: „Sure
montuoji žvejybos traleri vals
tybės sąskaita už kelis šimtus 
tūkstančių ir jau žinai -jis tavo. 
Kokia jau ten problema pa
laukti kelis mėnesius, kol 
valstybės tarnybą pakeisi prival
ėta. Tada prieš išeinant iš 
darbo, būtina susitarti dėl laivo
"Mūsų Pastogė" Nr.29 

kainos - iki keliasdešimties 
tūkstančių dolerių, kitaip ta
riant, dešimtimis kartų suma
žinti, nusipirkti - ir tu jau 
turtingas privatininkas... „No
menklatūrinė“ privatizacija 
Lietuvoje žengia pilnu tempu. 
Ir žvejybos laivyno žlugimas - 
kaip tik iš šios operos“.

Be to, išlaidų susidaro ir apmo
kant užsienyje gaunamas baudas. 
Prieš kiek laiko, pažeidęs jūrų 
taisykles, Filipinuose buvo areš
tuotas naujai pavadintas „Kapi
tonas Ivanas Stulovas“. Nors 
pirminė milijono JAV dolerių bauda 
eventualiai sumažinta, su jūreivių 
išlaikymo išlaidomis laivynas 
prarado apie pusę milijono dolerių. 
Šiuo metu keturi Lietuvos laivai 
dėl skolų yra areštuoti Afrikos 
uostuose ir vienas - Argentinoje.

UŽSIENIO PASKOLŲ 
KRITIKA

Liepos 12 d. įvykusioje spaudos 
konferencijoje socialdemokratų 
atsakingasis sekretorius ir Seimo 
narys Rimantas Dagys analizavo ir 
kritikavo Tarptautinio valiutos 
fondo ir Pasaulio banko veiklą 
Lietuvoje. Pasakjo, TVF investicinė 
politika Lietuvoje yra ydinga, 
kadangi ji remia paskolų teikimą, 
kurioms nėra sukuriami paskolų 
grąžinimo šaltiniai. Šitaip Lietuva 
gali greitai tapti prasiskolinusia 
valstybe. Jis taip pat kritikavo šių 
tarptautinių organizacijų reko
mendaciją litą susieti su doleriu, 
nes tokiu būdu lito vertė palaikoma 
dirbtinai, o dirbtiniam vertės 
išlaikymui reikia naudoti valstybės 
valiutinius rezervus. R. Dagys 
nesiūlė Lietuvai atsitverti nuo 
tarptautinių organizacijų, tačiau 
teigė, jog reikia suvokti kokius 
interesus jos atstovauja, pažiūrėti 
kokios jėgos už jų slepiasi ir vengti 
aklo pasitikėjimo.

Šiuo metu Lietuva įvairiems 
kreditoriams yra skolinga apie 500 
milijonus dolerių. Šios paskolos 
buvo paimtos į valdžią atėjus LDDP, 
todėl atmokėjimo klausimą kelia 
kone visos opozicinės grupės, 
pabrėždamos, kad kol kas - kaip 
teigia ir atsakingi ministerijų 
vadovai - didžioji paskolų dalis yra 
„pravalgomos ir prakūrenamos“. 
Dabartinė valdžia yra numačiusi 
imti ir daugiau paskolų. Tikimasi, 
kad per artimiausius metus vien 
Pasaulio bankas dar skolins apie 
100 mln. dolerių.

UŽSIENIO PRE- 
KYBOS STATISTIKA
ELTA pateikė patikslintus duo

menis apie 1993 metų Lietuvos 
užsienio prekybos apyvartą. Pernai 
Lietuvos užsienio prekybos balan-

1994.7.25 psl.2 _______________________

TRUMPAI 
IŠ VISUR
Balandžio mėnesį Kambodijoje 

komunistų sukilėlių pagrobtų 
australės modeliuotojos Kellie 
Wilkinson ir j os dviejų draugų kūnai 
atrasti netoli pagrobimo vietos pa
jūryje, pusiaukelėje tarp Sihanouk- 
ville ir sostinės Pnom Penh. 
Grobikai ilgai derėjosi dėl išpirkos 
mokesčio, jau nužudę savo aukas.

$
Haiti ištrėmė arti šimto Jungtinių 

Tautų bei Amerikos Valstybių 
Organizacijos žmogaus teisių 
stebėtojų. Pernai į Haiti atvykę 
tarptautiniai stebėtojai doku
mentavo daugybę karinės dikta
tūros aparato įvykdytų politinių 
žmogžudysčių, pagrobimų, išprie
vartavimų ir kitokių smurto veiks
mų, tuo įsipykdami Haiti vyriau
sybei.

$
Dili katalikų vyskupas Carlos 

Filipe Belos apkaltino Indonezijos 
vyriausybę nuolatiniais smurto 
veiksmais prieš Rytų Timoro 
gyventojus. Be to, į salą atsiųsti 
kariškiai ir policija deda visas 
pastangas musulmonų religijos 
katalikiškame Rytų Timore propa
gavimui.

$
Savaitės bėgyje į Jupiterio planetą 

trenkėsi viena po kitos 21-na 
kilometro dydžio kometos ske
veldros. Mokslininkai stebėj ę šį retą 
fenomeną, mano, kad panašus 
įvykis žemėje dėl labai smarkiai 
pasikeitusių atmosferos sąlygų 
sunaikintų visą gyvybę.

$
Ruandos vyriausybės kariuomenė 

pasitraukė į kaimyninės Zaire 
valstybės teritoriją ir ten buvo 
nuginkluota. Milijoninė Hutu 
pabėgėlių masė, užplūdusi Zaire, 
sudarė Jungtinėms Tautoms ir šios 
valstybės vyriausybei neišspren
džiamą galvosūkį.

sas buvo neigiamas - deficitas 
sudarė 1090 milijonų litų. Bendra 
apyvarta buvo 18,5 milijardo litų, 
iš kurio eksportui teko 8710 
milijonų litų, importui - 9800 
milijonų litų. Daugiausiai pre
kiauta su buvusios Sovietų Sąjun
gos regionu, kuriam atiteko 57% 
viso Lietuvos eksporto ir beveik 7 0% 
importo. Beveik visa kita prekyba 
vyko su Vakarų Europa. Šiame 
regione didžiausia partnerė buvo 
Vokietija, iš kurios įsivežta 9,7% 
bendrojo Lietuvos importo.

Išgaunamojoje ir perdirbamojoje 
Lietuvos pramonėje pernai dirbo 
apie 400 000 žmonių, o tai apie 170 
000 mažiau, negu 1989 metais.

NAUJOKŲ PROBLEMA
Prieš keletą savaičių baigėsi 

pavasarinis jaunuolių šaukimas į 
Lietuvos kariuomenę. Buvo pla
nuota pašaukti 3 500 naujokų, bet 
vėliau, nesant reikiamo finan
savimo, šis skaičius buvo suma
žintas iki 2 700, po to iki 2 600.

Rusijos prezidentui Borisisui 
Jelcinui užsispyrusiai rišant nrusų 
kariuomenės išvedimą iš Estijos is su 
estų pilietybės suteikimu dešinim- 
čiai tūkstančių rusų atsargos karirių, 
JAV senatas priėmė rezoliucįiiją, 
kuri savo ruožtu suriša ekonomiiinės 
paramos teikimą Rusijai su nrusų 
karių atitraukimu iš Estijos.

Rusijos pasiuntinys Sergiejujus 
Zotov tuoj ėmė gąsdinti, kacad 
užpykęs Rusijos parlamentas gagali 
atsisakyti patvirtinti rusų kariucuo- 
menės išvedimo iš Latvijos. 
sutartį.

Estų rojalistų partija kreipėsisi į 
Didžiosios Britanijos karaliennės 
Elžbietos II jauniausią sūinų 
Edvardą, kviesdami jį tapti Estįijos 
karaliumi. Kalle' Kulbok vacdo- 
vaujama, rojalistų partija Estiįjos 
parlamente turi apie 10 procerntų 
vietų.

©
Įveikęs nacionalistų palaikomą 

ligšiolinį prezidentą Leonicrfą 
Kravčiuką, Ukrainos prezidentu 
išrinktas glaudesnių ryšių su Rusija 
šalininkas Leonidas Kučma. Ttuo 
pat metu, nežiūrint į tai, kad prieš 
jį pasisakė tiek parlamento daugiu— 
ma, tiek karinė vadovybė, Gudijoje 
prezidentu išrinktas'Aleksandas 
Lukašenko, griežtai pasisakęsprieš 
korupciją.

Berlyno burmistras Eberhard 
Diepgen atsiprašė Australijos 
vyriausybės už tai, kad australų 
aborigenų moterų šokių grupė dėl 
savo rasės buvo negražiai išprašyta 
iš vieno Berlyno viešbučio.

Europos sąjungą sudarančios 
valstybės Europos Komisjos pir
mininku išrinko Liuksemburgo 
ministrą pirmininką, krikščionį 
demokratą Jacques Santer. Anks
čiau siūlytas kandidatas belgass, 
veto teise pasinaudojus D. Brita
nijai, į šias pareigas išrinktas 
nebuvo.

Nustatytu laiku tiek naujokų 
nepavykus surinkti, šaukimas buvo 
pratęstas dešimčiai dienų. Kariškių 
tvirtinimu, šaukimas užtruko todėl, 
kad reikėjo itin kruopščiai patik
rinti tuos jaunuolius, kurie tarnams 
pasienio tarnyboje. Visgi pripa
žįstama, kad buvę nesklandumų. 
Šiemet iš pašauktųjų tik 68% atėjo 
pasitikrinti sveikatos ir pateikė 
reikiamus dokumentus. Iš jų 
medikai tinkamais tarnauti pripa
žino tik apie 40% šauktinių. 
Vengusiems atlikti karinę tarnybą 
bus taikomos piniginės baudos (apie 
120 Lt.), ojeijie neatvyks ir į rudens 
šaukimą, jiems bus keliamos 
baudžiamosios bylos.

Parengė V. Doniella

Aglinsko pisi.
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PASAULIO LIETUVIŲ
DAINŲ ŠVENTĖ = c

Antanas Laukaitis, Lietuva

Nors neoficialiai ši šventė prasi
dėjo jau liepos 2 dieną, kada pirmieji 
į ją atvyko Australijos lietuviai ir 
Trakų kultūros rūmuose surengė 
savo pirmąjį koncertą. Pilnoje 
žiūrovų salėje australiečiai pasirodė 
labai gražiai: Sekančią dieną jie 
jau Kauno Rotušės aikštėje 
pakartojo koncertą, ir dar kitą dieną 
vėl labai sėkmingai koncertavo 
Vilniuje. Daugelis vietinių žmonių 
juokaudami sakė, kad autraliečiai 
taip sėkmingai, kaip kengūros 
šokinėjo po visą Lietuvą ir parodė,

TĖVYNĖS SĄJUNGOS RASTAS
Susirūpinusi . vis blogėjančią 

Lietuvos ekonomine padėtimi, 
Tėvynės sąjunga (vadovaujama 
Vytauto Landsbergio ir Gedimino 
Vagnoriaus) kreipėsi į Prezidentą 
ir Vyriausybę, siūlydama neatidė
liotinų veiksmų programą. Pasak 
autorių, pramonės lygis per pasta
ruosius du metus nukrito iki 
ketvirčio. Sumažėjo tiek realios 
pajamos bei pensijos, tiek valstybės 

į pajamos. Iki pusės sumažėjo žemės 
ūkio gamyba, bet ne todėl, kad 
ūkininkai ar bendrovės tiek tegali 
pagaminti, o todėl, kad iš jų 
nebėsuperkama produkcija. Vy
riausybės nebekontroliuojama 
perdirbančioji monopolija palaiko 
dirbtinai žemas supirkimo kainas 
ir mėnesiais neatsiskaito su žem
dirbiais.

Rašte sakoma, jog kai kuriųmėsos 
ir pieno kombinatų vadovai pikt
naudžiauja lėšomis, kurios pri
klauso ūkininkams ir bendrovėms. 
Jie skolina lėšas privatiems asme
nims už didelius procentus arba 

> perka sau tokius dalykus, kurie 
j nereikalingi įmonėms. Seimas, 
, deja, nekreipia į tai reikiamo 

dėmesio. Lieka nenubausta korup
cija, dalies valdininkų savivalė, 
akcijų bei indėlių grobstymas, 
neteisėtas valstybės kapitalo 
savinimasis.

Rašte taip pat sakoma, kad 
„didžiausias pavojus valstybin
gumui ir žmonių gerovei kyla, kai 
pati valdžia - Seimas ar Vyriausybė 

: - ima remti ekonominį nusikals
tamumą“. Tarp pačios valdžios 
daromų nusikaltimų minimas per 
pastaruosius du metus vykęs 

I valstybinių įmonių kapitalo nuver
tinimas iki absurdiškai nereikš
mingos kainos, valstybinių įmonių 
perregistravimas į privačias ben
droves be jokių įstatymų ar teisėto 
privatizavimo, privačių akcijų 
pasisavinimas, užsieninių paskolų 
išdalinimas be konkurso, „pinigų 
plovimo“ dangstymas per valsty
binę energetiką ir centrinį banką.
Kreipiantis į prezidentą, sakoma, 

kad jis gali apginti Konstitucijos 
garantuotą nuosavybės nelie
čiamybę, sustabdyti ekonomikos 

i griovimą, o kartu ir dirbtinį žmonių 
I skurdinimą, kuris didėja, kai

A.AAAA
kad ir tolimojoje Australijoje mes 
mokame labai gražiai lietuviškai 
dainuoti ir šokti.

Dar iki oficialaus šventės atida
rymo pasirodė ir paskiri kitų 
valstybių vienetai. Buvo padėtos 
gėlės ant J. Basanavičiaus ir M. K. 
Čiurlionio kapų. Įvyko ir žuvusių 
už Lietuvos laisvę pagerbimas 
Antakalnio kapinėse, iškilmingos 
mišios Vilniaus arkikatedroje ir 
Pasaulio lietuvių dainų šventės 
vėliavos šventinimas. Visame 
Vilniaus mieste vyko ne tik uždari, 

valstybinis turtas yra išsidalomas 
neteisėtais būdais. Prašoma, kad 
Prezidentas pakeistų neseniai 
Vyriausybės išleistą potvarkį, pagal 
kurį žmonių anksčiau įsigytos 
akcijos į valstybinį turtą yra 
nuvertinamos keliasdešimt kartų, 
tuo leidžiant, kad turtą perimtų 
kiti asmenys.

Rašte skundžiamasi, kad iš 
užsienio gaunamos paskolos yra 
blogai naudojamos. Dalis jų yra 
išleidžiama beviltiškai, o kita dalis 
ir rezervas yra laikomi užsienio 
bankuose už mažus procentus - 
mažesnius, kaip kad už tarptau
tines paskolas moka Lietuva. Be to, 
valdžia įsiskolina vidaus bankams, 
mokėdama aukštas palūkanas. 
Pasak autorių, „sunku pateisinti ir 
masišką šimtų milijonų litų mokes
čių nesurinkimą bei mokėjimų 
atidėjimus, kai tuo pat metu dėl 
lėšų stygiaus griūva sveikatos 
apsauga ir švietimas“. Autorių 
nuomone, dabartinė Lietuvos 
ekonomikos krizė perauga į ūkio 
paralyžių, kuris artimiausią rudenį 
ir žiemą gali sukelti katastrofinius 
socialinius padarinius. Bet skubūs 
žingsniai sprogimą gali pašalinti. 
Raštas užbaigiamas keliais lapais 
konkrečių pasiūlymų. Jų tarpe: 
nustatyti ir palaikyti realų, o ne 
dirbtinį, lito kursą; mažinti kainų 
augimą; sumažinti bankų palūka
nas; sureguliuoti mokesčius; sure
guliuoti socialinių sričių finan
savimą. Rašte ypač pabrėžiama, 
kad laikas sustabdyti valstybinių 
įmonių alinimą ir svetimo turto 
grobstymą, sustabdyti žemės ūkio 
produktų perdirbimo monopolijų 
savivaliavimą, palaikyti minima
lias produktų supirkimo kainas ir 
užtikrinti atsiskaitymą su ūkinin
kais bei žemės ūkio bendrovėmis.

Spaudos konferencijoje Gedi
minas Vagnorius sakė nesąs didelis 
optimistas ir nesitiki, kad į šiuos 
pasiūlymus būtų nedelsiant re
aguota. Juk LDDP dabar yra 
„didžiojo kapitalo“ partija, o 
„saviškių“ interesai esą ginami net 
įžūliai. Tačiau padėties blogumą 
suprantanti pati LDDP, tad į 
siūlymus gali būti atsižvelgta.

„M.P.“ inf. 

bet ir lauke įvairūs koncertai, 
parodos, etnografinių grupių pasi
rodymai. Čia buvo galima pamatyti 
visą Lietuvos etnografinę kultūrą, 
kaimo meistrų darbus, o taip pat ir 
pasivaišinti senoviniais lietuvių 
valgiais, paragauti lietuviškos giros

Australijos lietuvių išvykos į 
Dainų šventę organizatorė 
Gražina Pranauskienė.

Šventės atidarymo išvakarėse 
Katedros aikštėje vyko labai 
įspūdingas folkloro ansamblių 
koncertas - vakaronė. Ne tik pati 
didžioji Katedros aikštė, bet ir 
aplinkinės miesto vietos, Gedimino 
kalno papėdė buvo pilnutėlė tau
tiečių, kurie klausėsi Lietuvos 
ansamblių atliekamų dainų ir 
šokių, o vėliau linksmiausio ir 
balsingiausio dzūkų ansamblio 
vadovaujami, tūkstančiai jaunų ir 
senų sudarė ratukus, šoko, dainavo 
iki pat vidurnakčio. Bandžiau toje 
milžiniškoje minioje surasti savo 
prietelius iš Amerikos ir kitur..
Kurgi ten surasi, nors radau tuos, 
kurių, tiesą pasakius, visai ir 
nesitikėjau rasti. Jau beveik savaitę 
Kaunas ir Vilnius gyveno ta 
šventiška nuotaika. Tokios tau
tiškos ir masinės nuotaikos man 
niekada gyvenime neteko matyti ir 
pačiam pergyventi.

Melburno "Gintaro" tautinių šokių grupė "Žalgirio" stadione 
repeticijos pertraukos metu. Paskutinėje eilėje, pirma iš kairės 
grupės vadovė Dalia Antanaitienė.

ŠVENTĖS ATIDARYMAS 
Liepos 7 dieną Kaune įvyko 

oficialus ir iškilmingas Pasaulio 
lietuvių dainų šventės atidarymas. 
Į atidarymą iš Vilniaus atvažiavau 
su Šiaurės Amerikos ŠALFAS 
pirmininku A. Šileika ir jo pava
duotoju M. Levicku. Jis su senjorais 
ir tautinius šokius šoka. Auto-
________________________ "Mūsų Pastogė" Nr.29 1994.7.25 psl.3

mobiliu privažiuoti arčiau Neži
nomo kareivio kapo buvo visai 
neįmanoma, kadangi keliai policijos 
buvo užblokuoti. Tik mano raudona 
kortelė „Spauda“ teikė nemažai 
privilegijų, taigi atsidūriau visai 
netoli. O žmonių, žmonių! Pilna 
Laisvės alėja, Donelaičio ir kitos 
aplinkinės gatvės. Prie Nežinomo 
kareivio kapo ir Laisvės paminklo 
tvarką palaikė šauliai, policija, 
kariai, stovėjo choro „Perkūnas“ 
vyrai, visi rengėjai ir garbės svečiai. 
Su miesto burmistru ir kitais Kauno 
miesto vadovais atžygiavo ir 
opozicijos vadas V. Landsbergis. 
Lygiai 4 valandą suskambo varpai, 
ant paminklų padėtos gėlės, o vyrų 
chorui pradėjus, visa šimtatūks
tantinė minia galingai užgiedojo 
Tautos himną ir giesmę „Marija, 
Marija“. Lydint Pasaulio lietuvių 
dainų šventės vėliavai, trys stilin
gomis tautinėmis sukniomis vilkin
čios lietuvaitės nuo Nežinomo 
kareivio kapo amžinai degančios 
šventos ugnies uždegė šventės 
fakelą ir pradėjo eiseną į Dainų 
slėnį. Paskui jas žygiavo dainorių, 
šokėjų ir jų palydovų begalinė 
minia. Padėjus gėles, gražų sveiki
nimo žodį tarė Vytautas Lands
bergis. Savo kalboje jis pabrėžė 
dainos reikšmę, sakė, kad daina 
lietuvį vedė per visas sunkiausias 
mūsų istorijos dienas.

Puikus vasariškas oras. Žiūrovais 
buvo užpildytas visas didysis Kauno 
dainų slėnis, visi bilietai išparduoti, 
nors, palyginus su žmonių uždar
biu, jų kaina buvo gana didelė. O 
Kauno dainų slėnis tikrai nuo
stabiai graži vieta. Lygiai 6 valandą 
prasidėjo pirmoji dainų šventės 
diena. Į ją atvyko ir Respublikos 
Prezidentas A. Brazauskas bei kiti 
garbingi Lietuvos bei užsienio 
svečiai. Iš visos Lietuvos ir kitų 
pasaulio kraštų šventėje dalyvavo 
virš 5000 choristų. Šventė prasidėjo

Tautos himnu, į kurį giedoriams 
griausmingai atsiliepė visa tūks
tantinė minia. Šventės programoje 
dalyvavo mišrūs, užsienio lietuvių, 
vyrų, moterų, vaikų ir mergaičių, 
jaunimo, jungtiniai chorai, šoko 
tautinių šokių šokėjai. Tarp visų 
Lietuvos ir užsienio lietuvių 
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VALSTYBĖS ŠVENTĖ SIDNĖJUJE
Sidnėjaus lietuviai Valstybės 

šventės minėjimą, atkeltą į liepos 
10 dieną, pradėjo pamaldomis, 
skirtomis Lietuvai, šv. Joachimo 
bažnyčioje, Lidcombe. Su vėlia
vomis dalyvavo organizacijos, 
gausu tautiniais rūbais pasi
puošusių lietuvaičių. Savo pamoks
le kun. Povilas Martūzas nušvietė 
Lietuvos valstybės ir tautos kelią 
nuo Mindaugo iki mūsų laikų, 
išryškindamas laiko bėgyje besi
keičiančius tautos santykius su 
krikščionybe ir Bažnyčia.

Iškilmių tęsinys vyko Lietuvių 
namų salėje. Po trumpo Apylinkės, 
pirmininko V. Juškos žodžio, 
programos dalyvius pristatant 
Ramunei Zinkutei - Cobb, sekė 
darni dainų, deklamacijų, tautinių 
šokių ir muzikos pynė, pradėta 
Almio Jūragio oracija Mindaugui, 
savo vainikavimu įvesdinusiam 
Lietuvą į Europos valstybių tarpą.

Tris dainas, palydint gitara, 
gražiai atliko veteranų ketvertukas 
(A. Savickienė, J. Muščinskienė, P. 
Andriukaitis ir V. Račkauskas). 
„Sūkurio“ veteranai, vadovaujami 
Rasos Blansjaar, sušoko „Šustą“, 
„Patrepsėlį“ ir kt., kiek vėliau - 
„Subatėlę“. Jaunesnieji „Sūkurio“ 
šokėjai, vadovaujami Jūratės 
Valytės, neatsiliko su „Ketvir
tainiu“ ir vėliau su „Audėjėle“.

PASAULIO LIETUVIŲ DAINŲ ŠVENTĖ

Atkelta iš 3 psl.

kompozitorių atliktų kūrinių buvo 
atliktos ir trys dainos iš pirmosios 
lietuvių dainų šventės - C. Sas
nausko „Kur bėga Šešupė“, St. 
Šimkaus „Oželis“ ir V. Kudirkos 
„Tautiška giesmė“. Oras buvo tikrai 
puikus, mes, australiečiai, visiem 
gyrėmės, kad tai mes tą gerą orą iš 
Australijos visiems atvežėme. Už 
tai daug pagyrimų gavome. Šventės 
atidarymo nuotaika taip pat buvo 
be galo puiki, viskas buvo nuostabu
- ir dainų, ir šokių atlikimas, viskas 
buvo šventiška ir nuostabu. O kai 
užsienio lietuvių chorai, diri
guojami jauno dirigento iš Čikagos; 
D. Polikaičio, „Ąžuolyno“ orkestrui 
pritariant, sudainavo „Šiaurės 
pašvaistę“, tai nuo plojimų sudre
bėjo net ir senieji Dainų slėnio 
ąžuolai. Truko plojimai net kelias 
minutes, žiūrovai kėlėsi, plojo 
stovėdami, vėl sėdo ir vėl stojosi. 
Tos kelios valandos besiklausant 
dainų ir stebint šokius prabėgo taip 
greitai, kad nei nepastebėjau, jog 
jau laikas ir į namus žygiuoti. Visa 
aplinka, viskas aplink buvo panašu 
į milžinišką tautiečių vakaronę. 
Visur įvairiausi prekystaliai, 
pardavinėjamos knygos, spauda, 
gintaras, tautiniai dirbiniai, vais
vandeniai, vaisiai, valgiai ir alus. 
Alkoholiniai ispiritiniai gėrimai gerti 
buvo uždrausta. Čia australams 
dabar gyventi tikrai būtų labai gera
- alaus visokio, vietinio, užsienie-
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Pakaitomis deklamavo Danutė 
Ankienė (Pr. Vaičaičio „Lietuva“), 
Eglė Gailiūnaitė (B. Brazdžionio 

‘Mūsų protėvių žemė“), Antanas 
Barkauskas (J. Strimaitienės 
„Laisvė ir vienybė“), Dana Gailiū- 
nienė (B. Brazdžionio „Lietuvos 
vardas“), A. Barkauskas pianinu 
taip pat paskambino L. v. Beet
hoven „C“ sonatos antrąją dalį.

Jaunasis „Dainos“ choro ketver
tukas (B. Aleknaitė, V. Burneikytė, 
L Stasiūnaitienė ir J. Viržintaitė), 
pianinu palydint J. Ankui ir gitara 
R. Stasiūnaičiui, jautriai atliko„Tu, 
ramunėle, pasakyk“, „Grįžtu į 
Lietuvą“, „Lietuva, brangi“

Nors ir sumažėjęs visu trečdaliu, 
kitiems išvykus koncertuoti į 
Lietuvą, meninę minėjimo dalį 
užbaigė, Justino Ankaus vado
vaujamas, „Dainos“ choras. Gražiai 
nuskambėjo „Lėksim, žirgeli, vėju“, 
„Obelis ir upelis“, „Kaip brangi esi“ 
ir „Trys spalvos“.

Baigiamąjame žodyje Apylinkės 
valdybos pirmininkas V. Juška 
prisiminė skaudų smūgį, kurį šią 
savaitę patyrė Sidnėjaus lietuviai 
ir visa Australijos lietuvių ben
druomenė, netekdama inž. Vytauto 
Bukevičiaus.

Minėjimas baigtas Tautos himnu.

V. P.

tiško, net ir australiško gali gauti 
visur.

Po koncerto šventės dalyviai buvo 
pakviesti į Kauno sporto halę, kur 
specialiai jiems buvo surengta 
vakaronė. Vaišino visus sumuš
tiniais, vaisvandeniais, alumi. Čia 
sveikinimo žodį pasakė Prezidentas 
A. Brazauskas, o paskui, kaimo 
kapelos linksminami, visi iki 
paskutinio prakaitėlio šoko ir 
dainavo. Visi iki vieno. Čia kaip tik 
sutikau ir pasikalbėjau su dauguma 
australiečių. Visi manęs klausė apie 
tą „mafijozinį“ sumušimą. Nura
minau visus, kad per biednas esu, 
kad mafijozai mane muštų. Kiek 
sutikau ir su kuo kalbėj au, visi labai 
patenkinti visa priežiūra, aprū
pinimu, vaišingumu ir rūpes
tingumu. Tą patį man sakė ir svečiai 
iš kitų pasaulio kraštų. O mums 
telieka tik džiaugtis, kad Lietuva 
taip gražiai priima savo išeivijos 
vaikus.

Be dainų šventės Kaune, galima 
buvo aplankyti ir dvi įdomias 
parodas - „Lietuvos valstybės 
pinigai“ (joje eksponuojami pirmieji 
Lietuvos, dar 12 - ojo amžiaus 
pinigai ir vėlesnieji iki šių dienų), 
antroji paroda - J. Malinauskaitės 
sukurti Lietuvos istorinių herojų 
portretai. P. Vileišio aikštėje buvo 
atidengta penkių metrų aukščio 
skulptūrinė kompozicija, simbo
lizuojanti tris šokyje ir dainoje 
skrendančias figūras. Skulptūros 
buvo padarytos pirmajai dainų 
šventei atminti. Skulptorius V. 
Narutis, architektas E. Miliūnas.

■ . (Bus daugiau)

IŠVYKSTA Į LIETUVĄ

posėdžio: atsisveikinta su ilgamečiu šaulių kuopos vadu Stasiu Pačėsa, 
kuris artimiausiu laiku išvyksta į Lietuvą pas savuosius. Nuotraukoje iš 
kairės: buv. kuopos vadas Stasys Pačėsa, rev. kom. narys J. Gatavičius, 
šaulių kuopos vado pavaduotojas J. Keraitis ir 1. e. kuopos vado pareigas 
S. Saųseris. Trūksta valdybos nario P. Laurinaičio.

ADELAIDĖ ŠVENČIA LIETUVOS 
VALSTYBINGUMO ŠVENTĘ

Daugelį metų lietuviai šventė 
1930 m. paskelbtą Tautos šventę, 
kurios tęstinumu mes rūpinomės ir 
išeivijoje, ją švęsdami su meile ir 
pagarba pavergtai Tėvynei.

Prie naujai paskelbtos Lietuvos 
valstybingumo dienos šventės 
nebuvo lengva iš karto priprasti, 
ypač, kai ji pakeitė, mumyse 
prigijusią, rugsėjo 8 - ąją. Tačiau 
Adelaidės lietuviai jau treti metai 
ruošia šios naujos šventės minėjimą 
ir, atrodo, kad pagaliau pradeda 
prie jos priprasti. Galima sakyti, 
kad Adelaidės lietuvių bendruo
menėje ji jau visai prigijo, nes, 
nežiūrint sumažėjusio žmonių 
skaičiaus (nemažai grupei išvykus 
į Lietuvą), beveik visi kas tik galėjo 
atvyko į šventės minėjimą.

ALB Adelaidės apylinkės valdyba: iš kairės pirmoje eilėje - Birutė 
Mikužienė, pirm. Janina Vabolienė ir Gaila Dundienė, antroje eilėje - 
Šarūnas Vabolis, Elizabeth Page - Hanify, Ramutė Stankevičiūtė ir 
Bronius Sabeckis. 

Prie Lietuvių namų nuo ankstaus 
rytojau plevėsavo pakeltos „Ramo- 
vėnų“ vėliavos, o į šv. Kazimiero 
bažnyčią vėliavų pakėlimui ir į šv. 
Mišias atvyko uniformuoti visų 
organizacijų atstovai su savo 
vėliavomis. Čia, prieš pat vėliavų 
pakėlimą, žodį šventės proga tarė 
Lietuvos Respublikos garbės kon
sulas Jurgis Jonavičius.

1.30 vai. po pietų Lietuvių 
namuose vyko Lietuvos valsty
bingumo dienos minėjimas. Minė
jimą pradėjo Adelaidės apylinkės 
valdybos pirmininkė Janina Vabo
lienė, kuri savo žodyje Lietuvos 
valstybės atstatymą prilygino 

stebuklui, įvykusiam mūsų tautos 
gilaus tikėjimo Lietuvos ateitimi ir 
nenuilstančios kovos dėka; stebuk
lu, kurio savo gyvenime nebesi
tikėjome išvysti.

Tylos minute buvo prisiminti 
ginklu už Lietuvos laisvę kovojusieji 
ir žuvusieji, Sibiro taigose ir 
išeivijoje mirę lietuviai, kuriems, 
deja, nebeteko sulaukti Nepri
klausomos Lietuvos valstybės.

Šios šventės prasmei išryškinti, 
Vytauto Neverausko įdomiai pa
ruoštą paskaitą, autoriui sune
galavus, teko perskaityti Janinai 
Vabolienei. Maloniai visus nuteikė 
savo įvairumu, perdavimu ir geru 
išbalansavimu paruošta meninė 
programa. Susižavėję klausėmės 
jaunų instrumentalistų Bacho

„Suite in B. Minor“, Hilary Borgoyne 
„Dienos svita“ ir fleitos solo. Tai 
Leonavičių šeimos muzikos kvar
tetas, nuo 6 iki 15 metų amžiaus - 
Mark, Nelly, Colleen ir Ben, kurie 
puikiai valdo smuiką, violončelę, 
antrą smuiką, fleitą ir pianiną. 
Džiaugėmės. naujomis jėgomis 
mūsų bendruomenėje. Toliau 
programoje išgirdome poezijos iš 
„Lietuvos vaizdai“, ištrauką kurią 
skaitė Elena Varnienė ir Niko— 
demas Skidzevičius. Tai nenuils
tantys mūsų scenos darbuotojai.

Turint omenyje, kad ši šventė 
yra mūsų tautos pasididžiavimo ir

Nukelta į 5 psl.
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XVIII AUSTRALIJOS LIE 
TUVIĘI DIENOS

Adelaide

LR GARBĖS KONSULAS LANKĖSI 
VIETNAME

a«h

F

Liepos 5 - 14 dienomis, Lietuvos 
vyriausybės pavedimu, Vietname 
prekybios tikslais lankėsi LR garbės 

Pagalturimus adresus neseniai išsiuntėme virš lOOkvietimų Australijoje I konsulas, reziduojantis Sydnėjuje, 
gyvenantiems menininkams, su savo kūriniais dalyvauti Adelaidėje I Viktoras Šliteris.
rengiamose Australijos Lietuvių Dienose. < „M.P.“ bendradarbių paprašytas,

Šie mūsų naudoti sąrašai gali būti 2 - 3 metų senumo. Tad šiuo I konsulas padarė trumpą 
kreipiamės ir į tuos lietuvių kilmės menininkus, kurie asmeniškai * pranešimą apie šią kelionę ir jos 
kvietimų nėra gavę, kviesdami savo dalyvavimu praturtinti rengiamą 1 rezultatus.
meno parodą.

Dėl praktinių sumetimų, paveikslai turi būti ne didesni 75x90 cm, ( 
įskaitant rėmą. Kiekvienas menininkas prašomas išstatyti ne daugiau, ( 
kaip tris kūrinius. I

Taip pat prašome kuo skubiau atsiųsti šiuos davinius: vardą, pavardę, į 
adresą; kūrinio pavadinimą ir dydį; panaudotą medžiagą; jei į 
pardavimui - kainą; trumpą biografiją. I

Informacija reikalinga ruošiant katalogą. Vėliausia data šiems |
duomenims - š. m. lapkričio mėn. 1 d. I

Vinco ir Genovaitės Kazokų įsteigtas fondas skiria dvi premijas po I 
1000 dolerių. Viena premija - geriausiam dviejų matavimų kūriniui, • 
antra - trijų matavimų kūriniui - skulptūrai.

Šio fondo premijos skiriamos kūriniams lietuviškomis temomis.
Kūrinių apdraudimu pasirūpina patys menininkai.
Už parduotus kūrinius bus imamas 20% mokestis.
Meno parodos atidarymas įvyks š. m. gruodžio mėn. 28 dieną, 14.00 

vai. St. Peters Town Hall.
Ši salė randasi Payneham Road, St. Peters, kelios minutės pėsčiomis 

nuo Lietuvių katalikų centro ir vos du kilometrai nuo Lietuvių namų. 
Tame pačiame pastate vyks Teatro festivalis ir Jaunimo vakaras.

Meno parodos rengėja - dail. Mary Milton - Rudzinskas: 1 Romalo I įorįum ekonominiams ryšiams dr. 
Ave., Magill S. A. 5072. • Nguyen Dinh Quan ir daugeliu kitų

Visais su paroda susijusiais reikalais prašome kreiptis į meno parodos pareigūnų bei miesto pramonės 
rengėją virš pateiktu adresu. j atstovais. Visiems buvo naujiena,

Laukiame visų Adelaidėje! . _ kadLietuvajaudaugmetųprekiavo
ALI) renginio komitetas. |.gu Vietnamu, žinia, netiesiogiai, 

tuomet dar per Maskvą. Lietuva 
dideliais kiekiais eksportuodavo 
stakles, maisto pramonės auto
matus, šaldytuvus, kompresorius, 
trąšas. Vietnamas buvo pagrindinis 
Lietuvos eksporto partneris Azijoje.

MENO PfIRODfi

Kartu su Sydnėjaus lietuviams 
gerai pažįstamu senatoriumi The 
Hon. Bryan Vaughan ir keletu 
vietinių vietnamiečių, Haiphongo 
miesto ekonominių ryšių komiteto 
pakviestas, atvykau į Vietnamą, 
čia mus Hanoi miesto aerouoste su 
gėlėmis pasitiko Haiphongo miesto 
atstovai ir, sutvarkę dokumentus, 
nugabeno į Haiphongą, kur buvome 
apgyvendinti. Haiphongo miestas - 

I jūros uostas, kuriame gyvena 
I pusantro milijono gyventojų.
I Jau sekančią dieną prasidėjo 
I susitikimai su miesto valdyba: 
I Haiphongo miesto komiteto pirmi-
• ninku, parlamento atstovu dr. Dao
• An, Haiphongo komiteto direk-

"IŠVIETINTI ASMENYS" SYDNĖJUJE
Pirmadienį, liepos 18 d., šis: 

spektaklis buvo pakartotas Wol- 
longongo universitete, kur, pagal 
gautus pranešimus, irgi praėjo su 
didžiuliu pasisekimu.

Aktoriai, Kansas universiteto stu
dentai, liepos 19 d. jau išskrido 
namo į JAV. režisieriai Liuda ir 
Ronas Popenhagenai dar skaitys 
paskaitas Goethe institute Sydnė
juje ir NSW universitetuose. Jie 
grįžta į JAV liepos 28 dieną.

Plačiau apie patį spektaklį 
rašysime sekančiame "M.P." nu
meryje. "M.P." inf.

JI IR Ė
A.tA. dr. U.OXAS PETRAUSKAS
Liepos 18 d. Sydnėjaus Engadinės prie

miestyje mirė a.a. dr. Leonas Petraus
kas, gimęs 1919 m.

Velionis buvo pasižymėjęs sportinin
kas, lakūnas, prieškarinėje Lietuvoje jis 
buvo valstybinės krepšinio komandos,

Kaip jau rašėme 27 - me "Mūsų 
Pastogės" numeryje, Kansas uni
versiteto aktoriai, vadovaujami Liu
dos Apinytės ir Ron Popenhagenų 
(jie yra ir šio spektaklio autoriai ir 
režisieriai), praeitą sekmadienį,lie
pos 17 d., Sydnėjaus lietuviams 
suvaidino "Nušalintos personos" 
C’Išvietinti asmenys").

Į spektaklį susirinko pilnutėlė 
Sydnėjaus lietuvių namų salė. 
Spektakliui pasibaigus, autoriai - 
režisieriai ir jaunieji aktoriai (viso 
15) buvo pagerbti ilgai trukusiomis 
ovacijomis.

Viktoras Šliteris 
LR garbės konsulas

Lietuvai atgavus nepriklausomybę, 
tiesioginiai prekybos ryšiai prak
tiškai nutrūko.

Po keturias dienas trukusių 
pasikalbėjimų buvo pasirašytas 
memorandumas, kuriame susitarta 
tarp Haiphongo ir Lietuvos atnau
jinti prekybos santykius. Lietuva 
pagal galimybes pristatys trąšas, 
pieno miltelius, cementą, įvairias 
mašinas ir kt. Australija - plieną, 
vilną, miltus, cukrų, medvilnę ir 
kt. Vietnamas - ryžius, kavą, rūbus.

Po to delegacija lankėsi Hanoi, 
kur susitiko su grupe prekybos ir 
importo - eksporto atstovų. Buvo 
aptartos prekybos galimybės tarp 
Lietuvos - Australijos - Vietnamo.

Pradžia gera. Dabar grįžus 
prasideda didžiausias darbas - 
derybos dėl kainų ir transporto 
realizavimas. „M.P.“ inf.

AUSTRALĖ GARSINA LIETUVĄ
Lietuvą būtina garsinti visokiais 

būdais, kadajigi jai labai reikia 
draugų visame pasaulyje.

kuri du kartus yra laimėjusi Europos 
krepšinio čempionų vardą, narys.

L. Petrauskas ilgesnį laiką sirgo vėžio 
liga. Velionio palaikai liepos 21 d. su
deginti Sutherlando Woronoros kapi
nių krematoriume. B.Ž.

RDELRIDĖ ŠVENČIU...
Atkelta iš 4 psl.

džiaugsmo šventė, programa baigta 
tautiniais šokiais, kuriuos atliko 
„Brandos“ šokėjai (ne visi, „pabėgo“ 
įDainų šventę Lietuvoje), o „Bran
da“ mūsų niekada neapvilia, tik 
pradžiugina.

Lietuvos valstybingumo dienos, 
minėjimas buvo baigtas Tautos 
himnu ir „Marija, Marija“, ramo- 
vėnams nuleidžiant vėliavas Lie tu
vių namų sodelyje.

Adelaidės apylinkės 
valdybos kor.

Lietuvos valstybingumo dienos 
minėjimas buvo paskutinis Ade
laidės apylinkės valdybos ir Kul
tūros tarybos bendras renginys.

Kultūros tarybai baigiant savo 
darbą, Adelaidės apylinkės valdyba 
nuoširdžiai dėkoja jos nariams už 
eilės metų darbą, ruošiant kultū
rinius renginius bei minėjimus.

Kultūros tarybos sudėtyje, su 
mažais pasikeitimais, buvo: Janina' 
Vabolienė, Genovaitė Vaisiliaus- 
kienė, Ieva Pocienė, Elena Var
nienė, Leonas Gerulaitis ir Viktoras 
Baltutis. y ir i. i-J. Vaboliene 

Adelaidės apylinkės 
valdybos pirmininkė

Nuo to laiko Amanda ruošia 
platesnę disertaciją daktaro laips
niui (Ph.D.). Šis jos darbas tyrinėja 
dabartinės Lietuvos problemas ir 
ieško išeičių. Amandos pasiekimai 
jau susilaukė tarptautinio moks
lininkų susidomėjimo. Ji buvo 
pakviesta skaityti paskaitas apie 
Lietuvą AABS (Baltijiečių studijų 
draugija) šeštoje ir septintoje 
konferencijose. Jos straipsniai 
išspausdinti Lietuvos, Australijos 
ir tarptautiniuose žurnaluose, pav., 
„GeoJournal“, kuris leidžiamas 
Vokietijoje ir Olandijoje.

1993 metais Amanda buvo išrink
ta Tasmanijos universiteto Lietuvos 
studijų sąmbūrio vicepirmininke, o 
nuo 1994 metų pradžios - pirmi
ninke.

šiais metais Amanda pakviesta į 
Tarptautinę geografų konferenciją 
(Internatonal Geographical Union 
Regional Conference 1994), kuri 
rugpjūčio 22 - 29 dienomis įvyks 
Čekijos sostinėje Prahoje. Konfe
rencijoje dalyvaus 2000 dalyvių iš 
viso pasaulio. Amanda jiems skaitys 
paskaitą apie Lietuvos energijos 
problemas („An environmental 
perspective on Lithuania's energy 
problems“).

Po Prahos konferencijos Amanda 
dalyvaus tarptautiniame Halki 
seminare, kurį šią vasarą ruošia 

Nukelta į 6 psl.

AmandaBanks Vilniuje, 1992m.

Čia Lietuvai nemažai pasitar
nauja jauna australe mokslininkė 
Amanda Banks iš Tasmanijos 
universiteto. Jau ketvirti metai, 
kaip ji tyrinėja Lietuvos gamto
saugos problemas ir jų ryšį su 
Lietuvos ekonomika bei politika. 
1990 metais ji parašė mokslinę 
disertaciją anglų kalba „Lithuania's 
Environmental Problems“, šią 
knygą 1991 metais su iliustra
cijomis iš Lietuvos išleido Tasma
nijos universiteto Lietuvos studijų 
sąmbuns.______________ "Mūsų Pastogė" Nr. 29 1994.7.25 psl.5
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AUSTRALĖ GARSINA LIETUVĄ
j Atkelta iš 5 psl.

Graikijos ELIAMP fondas. Čia ji 
skaitys' kitą paskaitą „Enviro
nmental Policy: Lithuania and the 
European Union“.

Amanda taip pat pakviesta į 
Baltijos šalių tyrimų institutą 
Anglijoje (Baltic Research Institute, 
Bradford University, Bradford, 
England). Ji užsuks pas juos 
pasidalinti turimomis žiniomis ir 
padiskutuoti Lietuvai rūpimais 
klausimais.

Po to Amanda numato du 
mėnesius praleisti Lietuvoje. Per 
tą laiką ji nori surinkti papildomos 
medžiagos disertacijai ir patobulinti 
savo lietuvių kalbos žinias.

Viena tik bėda, kad toks Lietuvos 
garsinimas kainuoja krūvą pinigų. 
Todėl labai džiugu, kad Amanda 
pradžiai jau gavo nemažai piniginio 
paskatinimo ir iš lietuvių, ir iš 
australų tarpo, Melburno lietuvių 
katalikių draugija jai paskyrė 200 
dolerių, Lietuvos studijų draugija 

Tasmanijos universitete - 500 
dolerių, JAV lietuvių fondas -1000 
amer. dolerių, o australų studentų 
draugijaTasmanijoje -1200 dolerių. 
Australijos lietuvių fondas jai 
pažadėjo grąžinti išlaidas iki 1500 
dolerių sumos, kai sekančiais 
metais ji užbaigs studijas.

Dėka visų šių geradarių, lėktuvo 
bilietas jau nupirktas. Trūksta dar 
1500 - 2000 kukliam pragyvenimui 
Europoje ir Lietuvoje. Jeigu kas 
norėtų padėti Amandai, galite 
prisidėti dviem būdais - pirkdami 
jos knygą sau bei kitiems arba 
tiesiog jai nusiųsti savo paramą. 
Amandos knyga „Lithuania's Envi
ronmental Problems" kainuoja 10 
dolerių su persiuntimu. Ją galima 
užsisakyti pas: TUULSS, Post 
Office Box 777, Sandy Bay, Tas
mania, 7005.

Norintieji jai nusiųsti dovanėlę 
gali rašyti tuo pačiu adresu: Miss 
A. Banks, PO Box 777, Sandy Bay, 
Tasmania, 7005.

Tomas Tamulevičius

Nutilo mylimos Mamytės, močiutės, promočiutės balsas. 
Užgęso linksmos akys ir šypsena veide.

Paliko tylūs, liūdni namai ir nepamirštamas užgesintų 
žvakių kvapas...
PADĖKA

1994 m. gegužės mėn. 24 d. iškeliavus amžinybėn
A.tA. Mildai Gečiauskienei

nuoširdžiai dėkojame:
Enfield parapijos klebonui kun. Camalieri už paskutinių 

šv.Sakramentų suteikimą. Kun. Povilui Martūzui už Rožinio 
pravedimą, atlaikytas šv. Mišias bažnyčioje, celebruojant kartu 
su kun. Camalieri, ir palydėjusiam Mamytę į amžino poilsio 
vietą. A. Kramiliui už vargonavimą ir pasakytą atsisveikinimo 
kalbą Sydnėjaus lietuvių bendruomenės vardu.

Choro „Daina“ giesmininkams už giedojimą. Visiems ir vi
soms už užprašytas šv. Mišias už a.a. Matildos vėlę, atsiųstas 
gėles į namus ir vainikus į bažnyčią.

Visiems išreiškusiems užuojautą žodžiu, kortelėmis, per 
spaudą, taip pat aukojusiems vietoje gėlių „Mūsų Pastogei“. 
Visiems už Mamytės aplankymą namuose, leidžiant jai pasku
tines savo gyvenimo dienas ir valandas. Genutei Kasperaitienei 
ir jos padėjėjoms už pagamintą šermenų maistą. Danutei Gul
binienei, Loretai ir Ditai už pyragus.

Širdingas ačiū, ačiū visiems tėvynainiams taip gausiai 
palydėjusiems a.a. Matildą į kapus.

Ilsėkis ramybėje, brangi Mamyte, Dievo prieglobstyje.
Liūdintys duktė Ona Grušienė,

Bnmeikiiį šeima ir giminės

"SfJNTENC'E - SI BERIA LIETUVOS POLITINIŲ KALINIŲ IR TREM
TINIŲ SKYRIŲ PIRMININKŲ ADRESAI

Autorė Ann Lehtmets yra estė, 
viena iš nedaugelio 17 metų 
iškentėjusi Stalino kančių pragarą. 
Jos dukrai pavyko mamą išsikviesti 
į Adelaidę, kur jos vyras dr. Douglass 
Hoyle knygoje anglų kalba įamžino 
baisius savo uošvės pergyvenimus. 
Knygoje atsispindi ne tik žiauri 
naikinamų tautų tragedija, bet ir 
naikintojų būdas, jų neįtikėtinas 
žvėriškumas ir visos sistemos 
niekšiškumas. Ann Lehtmets Sibire 
dirbo nežmoniškose sąlygose, kur, 
jei darbo norma neatliekama, 
duonos davinys neduodamas, 
vidurnaktyje ji ne kartą buvo 
kviečiama į tardymo kamerą, 
bendradarbiauti su NKVD, nors ir 
žadėta jai už tai gerą kambarį,

Informacija
SYDNĖJUJE

METINIS 
SUSIRINKIMAS

Sydnėjaus lietuvių moterų socia
linės draugijos metinis susirinki
mas įvyks rugpjūčio mėn. 14 d., 
sekmadienį, 2 vai. po pietų Lietu
vių namuose Bankstowne.

Kviečiame visas draugijos nares 
ir prijaučiančias kuo gausiau daly
vauti.

Bus renkamas nario mokestis ir 
priimamos naujos narės. Po susi
rinkimo vaišinsimės kavute su 
pyragais ir pabendrausime.

SLMSGD-jos
valdyba

PASKAITA APIE 
LIETUVOS MOKYKLAS

Liepos 24 d., 2 vai. po pietų Lietuvių 
namuose, Bankstowne, mokytoja 
Nijolė („Nin“) Bižytė, savanoriškai 
3 metus dirbusi Lietuvos mokykloje,
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lengvą darbą, daugiau duonos, ji 
atsisakė. Nepasirašė ir jai pateikto 
popieriaus, nors enkavedistas 
grasino ginklu, o vėliau, įsiutęs kaip 
žvėris, išsuko per riešus abi rankas 
ir išmetė pro duris. Latvė sanitarė 
tada slaptai nuo ligoninės vado
vybės gydė Anną...

Šią knygą verta visiems įsigyti. 
Tinka ji ir australams padovanoti, 
o ir mūsų jaunimui niekada nebus 
per daug įrodymų, kodėl mes 
palikome tėvynę ir atsiradome 
Australijoje. Nenustebčiau, jei su 
laiku ši knyga taps „bestselleriu“. 
Tas jau priklausys nuo leidėjų 
sugebėjimo ją išreklamuoti plates
nei skaitytojų masei.

T. K.

skaitys paskaitą apie švietimo darbą 
Lietuvoje ir pasidalins savo įspū
džiais. Paskaita bus iliustruojama 
videofilmais.

Sidnėjaus lietuvių 
klubo valdyba

AUKOS
„MŪSŲ PASTOGEI*

T. A. Žurauskas ŠA $10
Mrs. N. T. Oertelis Vic. $30
S. Kairys ACT $15
J. Leskys NSW $5
Renoldas Cėsna Vic. $30
A. Auglys Qld. $10
O. Baužienė sA $100
A. Brunkienė NSW $5
A. Drilingienė NSW $5
V. Deikus NSW $5
Br. Dambrauskas NSW $15.
Dėkojame už aukas.

Red.
Prašome nepamiršti 

užsimokėti 
.Mūsų Pastogės*6 

psl6 prenumeratą.

(Tęsinys iš 2 / numerio).

26. KVĖDARNA (471 nariai): Kęs
tutis Balčiūnas, Piliakalnio 6,5934 
Kvėdarna, Šilalės raj.

27. LEKĖČIAI (50narių): Vidman
tas Mašanauskas, Lekėčių km., 
Šakių raj.

28. LAZDIJAI (750narių): Jadvyga 
Sandienė, M. Gustaičio 5-5, 4560 
Lazdijai.

29. MARIJAMPOLĖ (1600 narių): 
Vytautas Raibikis, Klaipėdos 83, 
'4520 Marijampolė.

30. MAŽEIKIAI (328 nariai): Bro
nius Balvočius, Žemaitės skg. 8, 
5500 Mažeikiai.

31. MOLĖTAI (74 nariai): Gedi
minas Melaikis, Liepų 2-1, 4150 
Molėtai.

32. NAUJOJI AKMENĖ (328 nariai): 
Bronė Puleikytė, Respublikos 15- 
20, 5464 Naujoji Akmenė.

33. NIDA (25 nariai): Jonas Ze- 
niauskas, Kopų 21-8, Nida.

34. PAKRUOJIS (450 narių): Leonas 
Pabilionis, Karašlio km., Pakruojo 
raj.

35. PALANGA (340 narių): Birutė 
Litvinienė, Lieknų 20-1, Palanga - 2.

36. PANEVĖŽYS (2500 nariai): 
Jonas Čeponis, Šviesos aikštė 10, 
Velžys, Panevėžio raj.

37. PASVALYS (312 narių): Rolan
das Rastauskas, Taikos 15-16,5250 
Pasvalys.

38. PLUNGĖ (400 narių): Povilas - 
Algirdas Domarkas, V. Mačernio 
6-24, 5640 Plungė.

39. PRIENAI (900 narių): Dalia 
Raslavičienė, Kauno 69, Veiveriai, 
Prienų raj.

40. RADVILIŠKIS (800narių): Stasė 
Janušonienė, Radvilų 19-3, Radvi
liškis.

41. RASEINIAI (500 narių): Anta
nas Vizbaras, V. Grybo 2-15, 4400 
Raseiniai.

42. RIETAVAS (187 nariai): Vytau
tas Samsanavičius, Parko 3-16, 
5663 Rietavas.

43. ROKAI (100 narių): Edmundas 
Pakalniškis, Ąžuolo 6-7, Rokai, 4311 
Kauno raj.

44. ROKIŠKIS (500 narių): Zofija 
Gončarukienė, Taikos 9a-l, 4820 
Rokiškis.

45.SKUODAS (280 narių): Zita 
Sudavičiūtė, Mosėdžio 22-2, 5670 
Skuodas.

46. ŠAKIAI (500 narių): Laima 
Tamašauskienė, Draugystės takas 
3-5,4460 Šakiai.

47. ŠIAULIAI (2000 narių): Česlo
vas Dirkė, Vilniaus 213-5, 5400 
Šiauliai.

48. ŠILUTĖ (700 narių): Vytautas 
Vaicekauskas, Vilų 11-2, 5730 
Šilutė.

49. ŠIRVINTOS (172 nariai):, Vikto
ras Alekna, Kantrimiškio km., 4100 
Širvintos.

50. ŠVENČIONYS (100 narių): Vy
tautas Tautvaišas, Miško skg. 2, 
4730 Švenčionys.

51. TAURAGĖ (1137 nariai): Gedi
minas Katinas, Melioratorių 2-40, 
5900 Tauragė.

52. TELŠIAI (714 narių): Vladas 
Petrulis, Kęstučio 25-7,5 610 Telšiai..

53. TRAKAI (500 narių): Stasys 
Matulionis, Trakų 10-9.4050 Trakai..

54. TROŠKŪNAI (34 nariai): Eli- 
gijus Smetona, Gegužės 1- ji 17,. 
4930 Anykščiai.

55. UKMERGĖ(906 nariai): Albinas: 
Zailskas, Jaunimo 62-17 , 49201 
Ukmergė.

56. UTENA (510 narių): Vincas: 
Bliznikas, Aušros 99-27,4910 Utena..

57. VARĖNA(870narių): Vytautas i 
Kaziulionis, Paupio 24,4640 Varėna..

58. VILKAVIŠKIS (370 narių):: 
Kęstutis Dambrava, Birutės 2-41,, 
4270 Vilkaviškis.

59. VILKIJA (73 nariai): Stasė 
Kuklerienė, Vilkijos km., Kauno raj.

60. VILNIUS (5227 nariai): Vytas 
Miliauskas, Gabijos 67-5, Vilnius.

61. ZARASAI (217 narių): Kazys 
Gurskis, Savanorių 6-40,4780Zarasai. 1
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LIETUVOS TEISINGUMAS 
PREZIDENTO SEIFE

Pastaruoju metu Įvairiuose Lietu
vos sluoksniuose labai plačiai 
aptariamas nesuvaldomas nusikals
tamumas - tiek kriminalinė veikla, 
tiek korupcija. Stiprios kritikos 
sulaukė „Centuriono“ grupės narių 
išteisinimas Vilniuje, o taip pat ir 
prezidento A. Brazausko pasisa
kymas, kad jo seife gulįs dar 
nepanaudotas svarbių kyšininkų 
sąrašas. Perspausdiname JAV 
advokato Povilo Žumbakio komen
tarus, paskelbtus „Lietuvos aido“ 
99 numeryje.

Red.
Kriminalistų tamsūs darbai Lietu

voje visiems jau yra atsibodę. 
Gatvės pilnos chuliganų, kyšinin
kavimas ir „blatas“ nusitęsia net iki 
valdžios viršūnių, žmonės turi 
mokėti apsaugos mokesčius tiek 
gatvės reketininkams, tiek ir 
organizuotos mafijos atstovams, 
kurie valdžios neveiklumą puikiai, 
išnaudoja savo naudai.

Aiškiai matyti, jog LDDP nesu
geba susidoroti su nusikaltėliais, ar 
jie būtų menkiausi kišenvagiai, ar 
tarptautinės-mafijos veikėjai. 
Sutelkę visą valdžią į savo rankas ir 
pasiskelbę turintys didelę valdymo 
praktiką, partiečiai yra aiškiai 
bankrutavę. Jie neturi jokio plano, 
jokios programos, kaip sulaikyti 
krašto pakrikimą.

Opozicija turėtų jau šiandien 
sudaryti konkretų planą, kaip 
išvalyti kraštą nuo kriminalinio 
elemento, pradėti viešai diskutuoti 
apie tai. Jeigu tai nebus atlikta dabar, 
paskui bus per vėlu - Lietuva neturės 
jokių galimybių tapti civilizuotu 
kraštu. Į kraštą, kuriame gausu 
kriminalistų, rimti verslininkai ir 
gamintojai nekels kojos. Valstybė, 
kurioje nusikalstamumas nekontro
liuojamas, pritrauks tiktai „biznie
rius“, ieškančius greito pelno bei 
progos apvogti kraštą. Rimti 
verslininkai, prekybininkai, įmonių 
ir gamyklų savininkai neinvestuos 
savo pinigų į šalį, kurioje dieną 
naktį reikia rūpintis dėl gatvės 
vagių, iškištų biurokratų rankų ir 
valdžios korupcijos. Pasaulyje yra 
užtenkamai valstybių, kur galima 
saugiau ir pelningiau investuoti 
kapitalą.

Negaudama užsienio investicijų, 
Lietuva ir toliau skurs. Dėl korup
cijos kenčia visa tauta, išskyrus 
privilegijuotus biurokratus ir 
įvairius kriminalistus.

Štai pasiūlymas opozicijai, kaip 
būtų galima jau šiandien pradėti 
planuoti perimti valdžią, kai 
„darbiečius“ ištiks fiasko: opozicija 
turi aiškiai parodyti tautai, jog 
kraštas pūva nuo galvos - nuo 
viršūnių. Tai galima nesunkiai 
įrodyti, kadangi nomeklatūra yra 
perpildyta senais saugumiečiais, 
prisiekusiais tarnauti Maskvai visą 
gyvenimą. Pastarųjų kolegos 
Maskvoje yra išplėtoję masinę 

tarptautinę kriminalinę veiklą. Jų 
kolegos Vilniuje turi smulkų 
skyrelį.

Vyriausiojo Rusijos pareigūno 
padėjėjas generolas Genadijus 
Čebotariovas, kovojantis su nusi
kalstamumu, sako, jog Rusijoje yra 
apie 5 600 gaujų, iš kurių apie 160 
yra pasaulinio lygio. Iš Rusijos 
[Vakarus jos išgabena maždaug po 
milijardą dolerių kas mėnesį. Iki 
šiol išgabenta apie 40 milijardų 
dolerių... Apsukrūs kriminalistai 
naudoj a modernius prekybos būdus, 
stengdamiesi gauti tuos pinigus ir 
,Jšplauti“juos Vakaruose. Jų veikla 
apima daug sferų. Jie užsiima verslo 
„apsauga“, prostitucija, brangių 
spalvotųjų metalų prekyba. Į jų 
„priežiūros“ zoną taip pat pateko 
bankai ir įvairios prekybos organi- 
zacijos. Kad tie kriminaliniai 
elementai neprarastų galios ir toliau 
galėtų vežti savo pinigus į užsienį, 
jiems ypač svarbu kontroliuoti 
bankus ir finansų organizacijas.

Yra žinoma, kad buvę KGB 
agentai yra įsivėlę į kriminalinę 
veiklą. Tas platus KGB tinklas, be 
abejo, turi savo šaknis ir Lietuvoje. 
LDDP atstovai nekreipia dėmesio į 
KGB veikėjų infiltraciją nei 
valdžioje, nei komercijoje. Ar 
partiečiams rūpi, kad buvę KGB 
pareigūnai ir kolaborantai perima 
bankus, svarbius valdžios postus, 
valdo komerciją?

Prokuratūra, kad ir norėdama 
sustabdyti nusikalstamumą, to 
padaryti negalėtų, nes krašto 
policij a yra ne veiksminga ir žmonės 
ja nepasitiki. Teismai neparodo 
nepriklausomybės. Retas teisėjas 
drįstų bausti mafijozus. Žmonės 
bijo eiti į teismą liudyti. Krimina
listai nepaiso įstatymų, nebijo 
policijos, prokuratūros nei teismų. 
Jiems priklauso gatvės ir valdžios 
koridoriai...

Opozicija gali ir privalo paskelbti 
konkrečią programą, pagal kurią 
buvęKGB tarnautojai ir žinomi 
nusikaltėliai negalėtų patekti į 
valdžios biurokratiją,, teisingumo 
įstaigas ir teisėtas verslo ar gamybos 
firmas.

Asmenys, norintys tarnauti val
džioje arba įsigyti leidimą dirbti, 
pavyzdžiui, bankų srityje, turi 
įrodyti, kad jų rankos nesuteptos. 
Tarnavimas valdžioje yra privi
legija, ne teisė. Leidimas verstis 
bankininkyste, draudimu, finansų 
ar kita veikla galinčia pakenkti 
tautiečiams, pasitikintiems valdžios 
išduotais leidimais, turi būti 
atsargiai išduodamas ir prižiūrimas.

Lietuvoje kyšių šiandien prašoma 
viešai, jie toleruojami ir net 
reikalaujami. Kuo daugiau yra 
privilegijuotų biurokratų, visokių 
nekoordinuotų ir neaiškių įstatymų 
bei dekretų, tuo labiau klesti 
kyšinikavimas.

Prezidentas Algirdas Brazauskas

MŪSŲ MIRUSIEJI ■ —. -
Mielam bičiuliui

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

timiesiems reiškiame nuoširdžią užuoj autą ir kartu liūdime.
Ona Baiižiciiė ir šeima

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

nuoširdžią užuojautą.
V. ir A. Jakštai

Musų mylimam
A. + A. 

VYTAUTUI BUKEVIČIUI

mirus, vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" aukojame 100 dolerių.
Šcpokų šeima

ATSISVEIKINIMAS SU TĖVU
Šeimos vardu noriu padėkoti visiems draugams, kaimynams 

ir pažįstamiems, kurie atvyko iš visur palydėti mano tėvelį 
Vytautą Edmundą Bukevičių į jo paskutinę kelionę.

Mano ypatinga padėka jo brangiai žmonai Mildai, kuri jam 
suteikė septyniolika laimingiausių gyenimo metų. Ji mano 
tėvelį labai mylėjo, jam saulė šviesdavo akyse, kai įeidavo į 
kambarį. Už Tavo meilę ir rūpestingumą - širdingiausias ačiū.

Noriu taip pat padėkoti Mildos dukroms Ditai ir Renee, kad 
jos priėmė mano tėvelį ne kaip patėvį, bet ir kaip gerą draugą. 
Dėkui ir Ditos vyrui Graham Yabsly, kuris priėmė mano tėvą, 
kaip mylimą uošvį. Mildos broliui Arminui ir jo šeimai dėkui, 
kad priėmė mano tėvelį, kaip artimą švogerį.

Nuoširdžiausiai dėkoju dr. Beniui Vingiliui už jo ilgų metų 
draugystę, raminančius žodžius sunkioje ligoje ir atsisveikinimo 
kalbą. Dėkoju p. Elenai Jonaitienei, Kęstučiui Protui ir Baliui 
Barkui už pagarbą atsisveikinant su mano tėvu.

Tėvas turėjo daug artimų draugų, pažįstamų ir bendradarbių. 
Jis buvo visų priimtas, su visais bendradarbiavo ir rūpinosi. 
Gyvenimo bangose jis visada buvo pirmas. Visi jo darbai, 
rūpesčiai, siekiai ir meilė visiems buvo jo gyvenimo tikslas.

Šeimos vardu dėkoju už pagerbimą a.a. Vytauto Bukevičiaus 
- mano tėvelio ir Mildos vyro.

Tėveli, ilsėkis ramybėje. Tavo mirtis yra mūsų skausmas. 
Pasimatysime anoje pusėje.

Ričardas Rickevičius

žino, kad jo administracija gyvena 
iš kyšių. Bet jis prašo, kad spauda 
pozityviau rašytų apie Lietuvą, nes 
kitaip atbaugins užsienio inves
ticijas... Prezidentas yra teisus. 
Valdžios korupcija atbaido ir 
atbaidys rimtas investicijas ir atves 
kraštą į visišką bankrotą. Dau
giausiai nukentės darbininkai ir kiti 
paprasti piliečiai - tie patys, kuriems 
kandidatas A. Brazauskas įrodinėjo, 
kaip jis mokėsiąs tvarkytis.

Bet partietis A. Brazauskas (nors 
pagal Konstitucijos nurodymus iš 
partijos oficialiai yra atsistatydinęs) 
negali tvarkyti valdžios iš principo. 
Jis remiasi sena nomenklatūra, kuri 
iš esmės yra supuvusi. Jos nebe
galima išvalyti. Ją galima tik 
pakeisti.

Matydamas tokią netvarkąkrašte. 
prezidentas A. Brazauskas pasi
kvietė pagrindinius savo pareigūnus 
į kabinetą pakalbėti apie nekon
troliuojamą padėtį. Posėdžio metu 
prezidentas pareiškė, kad j o „seife“ 
yra kyšius imančių pareigūnų

sąrašas. Jis to sąrašo neišdavė net 
prokuratūrai. Kodėl?
■ Manyčiau, todėl, kad jeigu tas 
sąrašas yra išsamus ir tikslus, jo 
administracijos atstovai turėtų sėdėti 
ne iškilminguose valdžios rūmuose, 
bet kalėjimuose... Pagal 
vakarietiškos teisinės sistemos 
normas, toks nusikaltėlių sąrašo 
slėpimas, kurio dėka įvairaus lygio 
kriminalistai gali veikti, yra 
kenksmingas prezidento žingsnis.

Jeigu prezidentas tikrai tokį sąrašą 
turi ir jo neišduoda, jis toleruoja 
korupciją!.. Korupcija išplitusi 
visame krašte, o jos pareigūnų 
sąrašas saugomas prezidento „seife“!

Opozicija turi auksinę progą ir 
šventą pareigąpaaiškinti tautai, kaip 
ji, laimėjusi rinkimus, sustabdys 
korupciją. Žinoma, netoleruodama 
nešvaraus elemento tarp savų!

Pagrindinė JAV saugumo agen- 
tūraFBI, kovojanti su organizuotais 
kriminalistais, rūpinasi ir tarp-

Nukelta į bsi.8
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS

GALVOS SKAUSMAI - MIGRENA
Visi mūsų kūno organai yra labai 

svarbūs. Tačiau būtina sutikti, kad 
svarbiausias iš svarbiausių yra 
smegenys. Medicininė technika gali 
palaikyti gyvybę be gyvenimo, bet 
tikra mirtis įvyksta, kada gydytojai
nustato, jog smegenys nustojo 
veikti. Tai yra smegenų mirtis (brain

Dr. Alexander Carolus Cursi- 
us - Curtius Pr. Lapės pieš.

Reikia sutikti su 17 - tojo 
šimtmečio Niujorko (tais laikais 
miestas vadinosi New Amsterdam) 
lietuviu gydytoju Karoliu Kuršiu. 
Jis 1662 m. savo disertacijoje apie 
inkstų akmenis rašė, kad „akmenys 
rasti ne tik pūslėje ir inkstuose, bet 
taip pat smegenyse, pačiame (jei 
sakymas dievybei patinka) sielos 
soste“. Taigijau tais metais lietuvių 
gydytojas K. Kuršius žinojo, kad 
tikroji mirtis įvyksta tada, kai miršta 
smegenys ir siela apleidžia kūną.

Galvos skausmus sukelia įvairios 
smegenų ligos. Paminėsiu keletą 
tokių ligų.

Infekcinės ligos kūne sukelia 
karštį - temperatūrą, kas paveikia 
smegenis irsukelia galvos skausmą. 
Toliau eitų sužeidimai, augliai 
(piktybiniai ir nepiktybiniai), kraujo 
indų lokalizuoti išsiplėtimai (eneu- 
rizmai), vidinė įtampa, kraujo 
išsiliejimai. Pastarieji įvyksta, kada 
kraujo indai, dažniausiai dėl aukšto 
kraujo spaudimo, atsiveria - 
sprogsta.

Galvos skausmai paprastai gy
domi pirmiausiai pašalinant juos

Atkelta iš 7 psl, 
tautine mafija, galinčia kontroliuoti 
ne tik gatves ir miestus, bet ir 
valstybes. Artimiausia FBI įstaiga 
nuo Lietuvos yra Berlyne. Kodėl 
opozicija negalėtų kreiptis į FBI su 
prašymu padėti Lietuvai? Kodėl 
neatidaryti skyriaus Vilniuje?

Anais laikais Kaukazo gaujos 
padėjo Stalinui apiplėšinėti bankus 
ir tapo bolševikų kadrų baze. Vėliau 
tie patys plėšikai tapo saugu
miečiais, čekistais, kagėbistais. 
Brežnevo laikais korupcija buvo 
išplitusi po visą Sovietų ^Sąjungą. 
Tuo metu komunistų partijos ir 
saugumo viršūnės dirbo ranka 
"Mūsų Pastogė" Nr.29 1994.725 

sukėlusias priežastis. Kol priežastis 
nepašalinta, gydoma paprastais, 
nesudėtingais, bet gerai skausmą 
slopinančiais vaistais (analgaesics).

Viena iš sudėtingiausių prie
žasčių, sukeliančių galvos skaus
mus yra migrena. Aprašyti septyni 
migrenų tipai, įskaitant pilvo 
migreną, daugiausiai pasireiš
kiančią vaikuose.

Tipiška migrena yra simptomų 
kompeksas, kuris pasireiškia 
periodiškai. Charakteringas daž
niausiai vienpusis galvos skausmas, 
svaigulys, lygsvaros netekimas, 
pykinimas, vėmimas, šviesos 
nepakentimas. Ne taip jau retai, 
nors ir ne visuomet, pasireiškia 
ženklai, įspėją, kad migrenos 
priepuolis artėja: prieš akis pradeda 
blykčioti, rodytis šviesios zigza
ginės linijos arba vandens spalvos 
lopinėliai. Regėjimo lauke gali 
atsirasti nematomų vietų, kartais 

viena akimi visai nustojama matyti. 
Kartais jaučiamas specifinis kva
pas. Tie ženklai vadinami „aura“ - 
lotyniškas žodis, turįs tris prasmes 
- vėjelis, kvapas, šviesos spindulys.

Kol kas migrenos išgydyti dar 
negalima paprasčiausiai dėl to, kad 
tikroji ją sukelianti priežastis dar 
nežinoma. Daug prirašyta apie ją 
teorijų, nė viena jų nepatvirtinta.

Mano studijų laikais vienas iš 
profesorių bandė įrodyti savo 
migrenos teoriją smegenų mitybos 
sutrikimu. Smegenys, gausiai 
išraizgytos kraujo indais, yra labai 
gerai maitinamos. Dėl nežinomų 
priežasčių joms kartais prireikia 
daugiau maisto ir jo gavimas sukelia 
migreną. Šito profesoriaus nuo
mone, tai atsitinka dažniausiai 
įtemto galvojimo proceso metu.. 
Tada kraujo indas, ypatingai 
arterijos, išsiplečia įleisdamos 
papildomą maistą ir indų •sienelės 
pulsuojančiai paliečia tam tikrus 
smegenų centrus, ko pasėka - 
migrena. Tas profesorius teigė, kad 
tik inteligentiški žmonės turi tikrą 
migreną. Ko jis sakė nesuprantąs, 
yra tai, kad, pagal statistiką, moterys 
dažniau kenčia nuo migrenos negu 
vyrai!!! Tačiau gale jis neužmiršda
vo pabrėžti, kad jis pats dažnai 

rankon su pogrindine ekonomika 
bei juodąja rinka.

Toks giminystės siūlas nuo 
Stalino iki šiandienos laikų - tai tas 
nelemtas ryšys tarp buvusių sau
gumiečių ir Maskvai lojalių par
tiečių bei šiandienos mafijozų. 
LDDP, kaip bolševikų - komunistų 
partijos vaikas, negali pakeisti savo 
prigimties. NEGALI NET SUPRASTI 
SAVO ESMINĖS LIGOS.

Esant tokiai situacijai, Algirdas 
Brazauskas drįstų atidaryti savo 
seifą? Nemanau! Manau, kad tai 
gali padaryti rimta, gerai persi
organizavusi opozicija. Tam laiko 
yra labai nedaug.

■ o _____ Povilas. Žumbakis .

j SYDNĖJAUS LIETUVIŲ Į 

! NAMUOSE į
I 16 - 18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel 708 1414 * I
1 ' - '■ I
} (ĮSIDĖMĖTINOS DATOS LIETUVIŲ klube) }

LAIMINGAS PRIZAS
| Nuo rugpjūčio 28 d. kiekvieną sekmadienį, 3 vai. p.p. bus į

traukiamas laimingas klubo nario numeris. Prizas -100 dol., 
kurio neatsiėmus tą sekmadieni, jis kils kas savaitę po 25 dol..

I Laimingojo numerio savininkas turės būti klube, kad pizą j
I atsiimtų laike 5 min. po jo ištraukimo.
I — I

Rugpjūčio 20 - 21 d. d. kultūrinis savaitgalis - Mugė
I Spalio 1 d. Klubo nįetūfis balius. |

Ketvirtadieniais klube vyksta bilijardo varžybos.
Pradžia 7.30 popiet. Besidomintys kviečiami dalyvauti

| Prašome klubo narius, dar nesumokėjusius šių metų nario mokesčio ]
($20), tai atlikti artimiausiu laiku.

NUMATYTOS SIUNTINIŲ 1SSIUNTIM0 DATOS 
1994M.:

1) Liepos 23, 2) Rugsėjo 3, 3) Spalio 22, 4) Gruodžio J.

Siuntiniai j Lietuvą 
issiunciami kas*savaites

ŽEMIAUSIOS KAINOS
AUKŠČIAUSIAS PATARNAVIMO STANDARTAS 

Del smulkesenčs informacijos kreiptis į Kristinąi

Artimiausios siuntos 1994m.: 23 liepos

f KO R POLI
^4 Lirpaven Ave. Lethbridge Park 2770 
tel. (02/8’35 1176; tel?(02) 628 2009

AGENTAI:
ADELAIDE (OB) 212 2499, BRISBANE (07) 2B7 4339, CANBERRA (06) 297 2506, MELBOURNE (03) 363 8346, NEWCASTLE (049) 517 437.

gaunąs migreną. Manau, jog šiais 
laikais toks profesorius nebūtų labai 
populiarus. Ir anuomet studentės jo 
nemėgo...

Kaip jau minėjau migrenos pagy
dyti negalima, galima tik migrenos 
sukeltus skausmus sustabdyti. 
Tačiau tas nereiškia, kad po kiek 
laiko migrena vėl nepasikartos. Yra 
keletas vaistų, kurie sustabdo 
migrenos priepuolį. Visi jie turi 
nelabai malonių ar net kenksmingų 
Šalutinių pasėkų.

Paskutiniu laiku surastas labai jau 
greitai ir sėkmingai veikiantis 
vaistas - sumatripan succinate. Dvi
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šių vaistų tabletės kainuoja 60 
dolerių arba dvi injekcijos - 143 
dolerius. Vaistai migrenos priepuolį 
sustabdo perporą valandų irnedaro 
jokių nemalonių ar kenksmingų 
pasėkų. Gaila, kad valdžia kol kas 
atsisakė šiuos vaistus priimti į 
valdiškos paramos sistemą (NHS). 
Su tokia parama pacientui reikėtų 
mokėti tik 16 dolerių, nežiūrint kiek 
vaistas kainuoja. Kaip žinote, AIDS 
gydymui ir tyrinėjimams valdžia 
permetus skiria 12 milij onų dolerių. 
Greičiausiai homoseksualai - vyrai 
ir moterys - retai kenčia nuo 
migrenos. Dr. A. Spalis
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