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LIETUVOS SAVAITĖS
A P Z V A X Č A

r Lietuvos kelias 
į Europos Sąjungą 

prasidėjo
Birželio gale Prancūzijos kurorte 

tars pasibaigė Europos Sąjungos 
ĮES) posėdis, kur dalyvavo visos 15 
Sąjungos narės svečių teisėmis - 9 aso- 
įjuotos rytų Europos šalys, Bulgarija, 
Rumunija, Vengrija, Slovakija, Čekija, 
Lenkija ir trys Baltijos valstybės,- Lie- 

Itma, Latvija ir Estija. Viena iš svar- 
I task] darbotvarkės punktų buvo 15 
Milijardų dolerių biudžeto paskirsty
tas besivystančioms šalims per atėm
imus penkerius metus. Pietų Europos 
tenorėjo,kaddidžiausiadalis atitektų 
tarės Afrikos šalims, buvusioms 
prancūzų kolonijoms. Tačiau Vokieti- 
t kuri daugiausia prisidėjo prie 
aižėto finansavimo, norėjo, kad pa
rbūtų suteikta rytųEuropos šalims, 
lieto susitarimo, kad Viduržemio 
ąjonui atiteko kiek daugiau negu 6 
įjatdai, o rytų Europai - 8,7 mili- 
įrdaidolerių. Tai reiškia, kad rytų Eu- 
ųaES kasmet skirs po 174milįjonus 
tiriu paramos. Tai didelis Vokietijos 
nuėjimas ginant savo interesus.

Europos Sąjungos bu vopatvirtin- 
i'Balioji Knyga", busimųjų rytų Eu- 
pšalių, narių įsijungimo į ES sąly- 
s. privalumai ir eiga. Knygoje nenu
tolta nei paskirų valstybių įsijungi- 
eeilė. nei įsijungimo grafikas. Visa 
i priklauso nuo paskirų valstybių 
gebėjimų, pastangų ir noro įsijungti.

Asocijuotoms narėms patariama 
Ištiš pilnateisėmis narėmis į 

/ykdant ekonomine's refor- 
ipsniui priimant įstatymus, 
ų narėms keliamiems reika-

rna, kad gali prireikti dar 
ų, kol pirmosios narės galės 
ES. Prieš priimant naujas 
Europos Sąjunga turės re- 
ypač žemės ūkyje ir 

e srityse. Esama daug nesu- 
penkiolikos narių, tad narės 
susitarimų dėl persitvarky- 
i narių priėmimo.

vos delegacijai Cannes susi
gavo pats prezidentas Al- 
auskas. Jis grįžo gana opti- 
usiteikęs. Susitiko jis Can- 
Portugalijos ministru 

ir sužinojo iš jo, kaip greit 
atsistojo ant tvirtų ekono- 

indų, įsijungus į ES. Grįžęs 

namo, A. Brazauskas teigė, kad Portu
galija gali būti geru pavyzdžiu Lietu
vai. Jis pareiškė, kad Lietuvos žmonės 
turi daugiau žinoti apie Europos Sąjungą 
ir NATO, nes įsijungimas į Europos 
struktūras priklausys nuo pačių lietu
vių. Kaip mes sugebėsime valdyti savo 
valstybę, taip mes sugebėsime sukurti 
įstatymų bazę.

Lietuvos ambasadorius prie ES 
Adolfas Venskus žiūri optimistiškai dėl 
Lietuvos įsijungimo į ES. Jis sakė, kad 
svarbu yra išnaudoti atsiveriančias gal i- 
mybes. Nekenks tautinei kultūrai, o 
priešingai padės ją gilinti. Svarbu, kad 
Lietuva atkakliai to siektų, tai yra 
narystės į ES ir NATO.

Europos Sąjunga pranešė, kad 
greitu laiku ji nori įkurti Baltijyje savo 
atstovybes, kad galėtų padėti Lietuvai, 
Latvijai ir Estijai pasiruošti stoti į ES. 
reikia pastebėti, kad nuo liepos 1 d. 
Europos Sąjungai šešiems mėnesiams 
vadovauti perėmė Ispanija. Ji jau dabar 
pareiškė, kad į ES pasitarimus Madride 
nebus kviečiamos asocijuotos narės iš 
rytų Europos. Jos būsiančios pakvies
tos kitais metais, kada nuo 1996 m. 
sausio pirmos dienos ES vadovavimą 
perims Italija.

Šiaurės ir Baltijos 
valstybių pasitarimai

Gegužės 30 d. Vilniuje įvyko 
Šiaurės ir Baltijos valstybių, "5 plius 

3", ministrų pirmininkų pasitarimai. 
Tai tretysis šių šalių pasitarimas, tačiau 
pirmą kartą įvykęs Baltijos šalyje. Vie
nas po kito ministrų pirmininkų savo 
kalbos atidaromajame sakinyje sveiki
no Lietuvą, sujos krepšinio komandos 
pergale Europos Krepšinio turnyre, 
prieš Rusijos komandą.

Pasitarimuose daugiausia 
dėmesio buvo skirta Europos Sąjungos 
problematikai. Tai yra, kaip įveikti 
įstojimo į Sąjungą sunkumus: psi
chologinę, teisinę ir ekonominę. Visos 
penkios šiaurės valstybės ragino Balti
jos valstybes rimtai ir neatidėliotinai 
ruoštis pilnai narystei Europos Sąjun
goje. "Reikia ruoštis konkrečiai ir aiš
kiai", sakė Danijos ministras pirminin
kas Paul Rasmunssen spaudos konfe
rencijoje. Baltijos valstybės turės suku
rti savo stojimo į ES strategiją. Šiaurės 
valstybės yra pasiruošusios joms padėti 
savo patirtimi ir patarimais.

Reikia prisiminti, kad Danija jau 
prieš ketverius metus pasisiūlė Lietuvai

Lietuvos Respublikos Seimo opozicijos nariai plenarinio posėdžio metu. 
Pirmoje eilėje iš kairės: V. Aleknaitė, L. Andrikienė, K. Dirgėla, J. Dringelis. 
Sekančioje eilėje: Romualda Hofertienė ir opozicijos lyderis Vytautas Landsbergis.

Nuotrauka V. Jasinevičiaus
padėti sukurti tinkamus įstatymus, ku
rie būtų priimtini vakarams. Tai įgalintų 
Lietuvą sėkmingai prekiauti su vaka
rais, pritrauktų užsienio investicijas ir 
kartu Lietuvos iždas pasipildytų 
lėšomis. Šiandien sovietinės dvasios 
įstatymai yra modifikuojami ir K a dar 
kartą modifikuojami. Dabar prieitas 
liepto galas-jungtis į Europą ir vaka
rus, ar likti už borto.

Ekonominių zonų 
steigimas Lietuvoje

Lietuvoje, kaip ir Rusijoje, dar 
vis svaičiojama apie laisvų ekonominių 
zonų steigimą. Tiesa, tai tikLDDP "ark
liukas". Šių zonų steigimo atsisakė Es
tija, pavadindama jas - lizdais nešva
riems pinigams išplauti ir mafijai įsi
tvirtinti. Ji pasuko pilnu tempu ir trum
piausiu keliu į Europos Sąjungą. Estija 
atsisakė net ilgamečio ekonominio 
prisitaikymo stojant į Europos Sąjungą. 
Reformas, su kaimynų pagalba, ji įveda 
žaibiškai.

Lietuvos parlamente buvo svars
tomas, o gegužės 28 d. ir priimtas 
Lietuvos "Ekonominių Zonų Įstaty
mas". Opozicijos parlamentarai sako, 
kad tai paskatins korupciją irvaldininkų 
nusikalstamumą. Tuo nepaprastai 
pasipiktinęs Kazimieras Antanavičius: 
"Tai visiška kvailybės viršūnė pasiek
ta šiuo įstatymu... Vienas įstatymo 
straipsnis prieštarauja kitam. LDDP bal
suotojai nesupranta net elementariau
sių dalykų, kad tai prieštaravimai... 
kelia ranką...balsuoja". LDDP teisina
si, kad įstatymas dar negalioja, reikės 
vėliau priimti konkrečių zonų įstaty
mus.

Visa Europa pasiruošusi padėti 
Lietuvai reformuotis ir įstoti į Europos 
Sąjungą, kai tuo tarpu grupė Lietuvos 

parlamentarų tebeverda sovietinę košę 
ir mėgina įtikinti, kad tai Vienos 
šnicelis.

Klaipėdos uosto 
rekonstrukcija

Europos investicijų bankas, 
priklausąs penkiolikai Europos Sąjun
gos (ES) narėms, paskyrė 14 milijonų 
EQ Klaipėdos uosto rekonstrukcijai, 
pastatyti konteinerių terminalą. Nu
matoma, kad terminalas bus pastatytas 
per tris metus, o paskola yra 18 -kai 
metų. Paskolą reikės grąžinti tik po 
penkių metų. Metinis palūkanų dydis - 
7 procentai. Paskola įsigalios, kai ją 
ratifikuos Lietuvos Seimas. Dar 5 mil
ijonus EQ, kaip negrąžinamą subsidi
ją, skyrė Europos Sąjunga Klaipėdos 
uosto judančių transporto priemonių 
priėmimui pagerinti.

Europos Sąjunga skaito Klai
pėdos uostą Europos infrastruktūros 
dalimi, svarbiu rytų - vakarų ryšiams 
mazgu.

Grąžinkite pinigus, 
darbo ir duonos
Tokią rezoliuciją išnešė liepos 4 

d. penkiatūkstantinė minia, susirinkusi 
prie Lietuvos Seimo rūmų.

Bankrutuojant Lietuvos komer
ciniams bankams, nukentėjo ne vienas 
milijonas indėlininkų praradę apie 52 
milijonus litų, skelbia indėlininkų 
komitetas. Susirinkę nukentėjusieji 
kaltino vyriausybės bankų įstatymą, 
leidusį užgrobti indėlius. Minia išsakė 
daug epitetų vyriausybės ir prezidento 
vardu, kvietė indėlininkus atsiimti 
indėlius iš visų komercinių bankų.

nukelta į 2 psl.
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atkelta iš 1 psl.
Prieš rengiamą demonstraciją 

bankai ir vyriausybė baiminosi, kad 
žmonės nesukeltų panikos bankų siste
mai. Dieną prieš demonstraciją 
prezidentūroje buvo pasitarimas, kur 
buvo įspėti Seimo nariai ir policija. 
Lietuvos laisvės lygos lyderis Vytautas 
Šutauskas mitingo metu kalbėjo, kad jį 
buvo iškvietęs policijos komisaras ir 
liepęs V. Šutauskui pasirašyti, kad 
mitingo metu nebus šturmu imamas 
parlamentas, daužomi langai, imami 
įkaitai.

Sekundės banko indėlininkų 
komiteto narė Violeta Paškauskaitė 
pateikė LDDP seimo nariui Vytautui 
Juškui sekančius klausimus:

1. Kodėl Sekundės banko byla 
per pusantrų metų vis dar nebaigta, nors 
tai buvo pažadėta padaryti?

2. Kodėl vienuolikos žmonių tar
dytojų grupė klausinėja banko 
indėlininkus, tačiau visai neliečia firmų 
vadovų, kurie negrąžina Sekundės 
bankui paskolų?

3. Kddėl Lietuvos bankas 
perėmęs Sekundės banko fondus į savo 
rankas jų negrąžina, nors ir anstolių 
kontora to pareikalavo?

4. Kodėl aferistai kaltinami va
liutinių operacijų tvarkos pažeidimu, o 
ne sukčiavimu ir klaidingos sąskaitos 
vedirhū?

Atsakymo iš LDDP seimo nario 
Vytauto Juškos negavo.

Pažadų pažadai
Seimo biudžeto ir finansų 

komiteto pirmininkas Feliksas Kolo- 
sauskas pareiškė, kad indėiįnįnkai^j^- 
radę indėlius,'komerciniams baųkams 
bankrutavus, atgaus savo pinigus. Jis 
mano, kad penkių metų bėgyje vyriau
sybė grąžinsianti visus prarastus 
indėlius bankuose, tik neišmokės 
palūkanų. Pirmiausia atgausią pensi
ninkai, paskui ir kiti.

Paklaustas iš kokių lėšų šie mili
jonai litų bus išmokėti, jis atsakė, kad 
iš palūkanų, kurias vyriausybė gauna 
parduodama komerciniams bankams 
savo valstybinius popierius. Investicijų 
fondo taisykles vyriausybė turi paruoš
ti iki spalio 1 d., o pinigus fondas 
pradėsiąs išmokėti nuo 1996 sausio 1 d. 
Skubėjo patvirtinti, kad mokesčių 
mokėtojų lėšų nereikėsią.

Lygiagrečiai bus ruošiamas 
indėlių draudimo įstatymas ir bankų 
paramos įstatymas, pagal kurį bus su
kurtas bankų rėmimo fondas. Kolo-
sauskas pataria bankams atsisakyti 
brangių mercedesų, prabangių balių, 
nepagrįstai aukštų algų ir ištaigingų 
rūmų statybos.

Ar bus padaryta viskas, kad 
bankai ateityje nebankrutuotų? Deja, 
palikti plačiausi vartai mafiozams! Jie 
galės semtis pinigus iš bankų, o fondai 
tegu pasirūpina indėlininkais. Nesą

monė! Nėra paties pagrindinio elemen
to, būtent turto užstato, gaunant paskolą. 
Žinoma tam reikia dokumentaliai įtei
sinti turto nuosavybę. Tai vienas iš 
demokratijos ir laisvos rinkos kertinių 
kolonų! To dabartinis Lietuvos Sei
mas, vargu ar norės ir sugebės padaryti, 
norsopozicijajauseniai šaukiasi hipote
kos įstatymo, kad turto nuosavybės gran
dis būtų aiškiai matoma.

Latvijos prezidentas 
Lietuvoje

Latvijos prezidentas Guntis Ul
manis liepos 5-6 dienomis su oficialiu 
vizitu lankėsi Lietuvoje. Jis susitiko su 
Lietuvos prezidentu Algirdu Brazaus
ku, ministru pirmininku ir kitais 
pareigūnais. Pasakė jis ir kalbą Lietu
vos parlamente, ragino bendradarbia
vimą, o ne konkurenciją. Siūlė sukurti 
bendrą strategiją Baltijos šalims sie
kiant naiystės Europos Sąjungoje ir 
NATO. Iškėlė jis šiaurės šalių svarbą, 
einant į Europą.

Pareiškė, kad nesutinkąs su naf
tos terminalo statyba Būtingėje, nes 
Latvijos uostai, ypač Venspilio naftos 
terminalas gali aptarnauti Mažeikių 
rafineriją. Iškėlė jis ir nesutarimus tarp 
Lietuvos ir Latvijos, kaip ginčus dėl 
ekonominės zonos Baltijos jūroje ir 
sienos nustatymą.

Privatūs vizitai medžioklėse gana 
dažni tarp dviejų prezidentų, tačiau šis 
buvo pirmas oficialus vizitas. Abi šalys 
turi panašių problemų, tad atsiranda ir 
bendra kalba, daromi bendri sprendi
mai.

Pakeistas įmonių 
įstatymas

Prieš išeinant vasaros atostogų, 
Lietuvos parlamentas pakeitė įmonių 
įstatymą. Įstatyme nusakytos net 48 
sritys, kuriose be vyriausybės licenzi
jos, veikla įmonėms draudžiama. Opo
zicija buvo prieš tokiam gausiam 

licenzijų išplėtimui, nes tai padidins 
biurokratizmą, sudarys sąlygas 
kyšininkavimui, korupcijai. Adminis
tracija padidės ir gauti licenziją reikės 
su prašymu trypčiotinuo vienobiurokra- 
to prie kito. Seimo narys Kazimieras 
Antanavičius teigė, kad įstatymas - tai 
grįžimas ne į socializmą, o į komuniz

TRUMPAI IŠ VISUR
Buvęs Prancūzijos prezidentas 

Francois Miterrand pasmerkė dabar
tinio prezidento Jacques Chirac nu
matytus atominių ginklų bandymus 
Pacifike. Prancūzų karo laivyno 
jūreiviai liepos 10 d. jėga užėmė prie 
Mururoa atolo prisiartinusį "žaliųjų" 
laivą "Rainbow Warrior", prieš laivo 
įgulą panaudodami ašarines dujas. 
Keistu sutapimu, lygiai prieš 10 metų 
liepos 10 d. slapti prancūzų agentai 
nuskandino pirmąjį žaliųjų "Rain
bow Warrior" laivą Auckland uoste 
N. Zelandijoje, nužudant laive bu
vusį "žaliųjų" fotografą Fernando 
Pereira.

Bosnijos serbai smarkiai puldinėja 
musulmonų "salą” Srebrenicos mies
te ir apylinkėse. Jie puola ir ten taikai 
palaikyti atsiųstus olandus, Jungti
nių Tautų karius, juos sistemingai 
apšaudydami artilerijos ugnimi. Kele
tas tų postų krito serbams, į kurių 
rankas pateko virš 20 olandų karių. Iš 
vieno tokių postų besitraukią olandai 
pateko į Vyriausybės karių apšau
domą lauką ir vienas olandas buvo 
nukautas.

Indonezijos vyriausybė nenoromis 
nusileido Australijos viešosios 
nuomonės spaudimui ir užkulisi
niams įtikinėjimams irpareiškė atšau
kianti savo kontroversinę gen. Įeit. 
Herman Mantiri nominaciją amba
sadoriaus postui Australijoje. Kad 
užakcentuoti savo nepasitenkinimą, 
Indonezija numato ilgesnį laiką 
neužpildyti vakuojančio posto Can- 
berroje.

Nuo užsitęsusių liūčių plačiai iš 
krantų išsiliejo Jangce (Geltonoji) upė 
pietinėje Kinijoje. Potvyniai nunio
kojo dešimtį provincijų ir izoliavo 
apie 6 milijonus gyventojų. Prigėrė 
daugiau kaip 1200 žmonių.

Atvyksta
Rugpjūčio 14 d. į Australiją 

atvyksta Lietuvos Respublikos Sei
mo delegacija, vadovaujama Seimo 
pirmininko Česlovo Juršėno. Dele
gacijos sudėtyje taip pat bus Seimo 
nariai Vytautas Bogužis, Gediminas su tautiečiais Sydnėjuje.

Lietuvos žmonės domisi pernai skandalingai nupirkto "Jetstar" islorbriįa. į 
Valdžios išgirtas lėktuvas šįmet skraidė tik 10 valaiaiiihįĮ 

. ..... , . ........................... ...aiioi

mą ir jis atspindi LDDP mąs 
Atsieit tik valdininkai - biui 
žino, kas gera ir kas bloga.

LDDP balsavusi už šį įs 
sakė, kad įvedus licenzijas, įi 
atsiras tvarkos.

Spaudai paruošė Anskis Reisgygys

D. Britanijos min. pirmūnu 
John Major, birželio mmėi 
atsistatydinęs iš konservatoriuių 

tikos iš savo partijos dešiniojo jo spai 
no, liepos 4 d. buvo vėl ištrfr/nfrji 
partijos lyderiu 218 balsais priešieš 89 
Prieš J. Major kandidatavęs jojo kabi 
neto narys John Redwood r neteki 
savo portfelio naująjame miiinistn 
kabinete.

Liepos 4 dieną 10 000 įppykusit 
serbų minia apsupo Graikijos; amba
sadą Belgrade, įžeidinėdamiggraikus 

pastatą. Tuo jie atsikeršijo užtai,ai, 
graikų žiūrovai palaikė lieietu 
prieš jugoslavus per Euuro: 
krepšinio pirmenybių ffin 
Atėnuose.

Boris Jelcinas išleido dekretą,ją, į: 

įgulas Čečėnijoje. Iki šiol btmvo tvir 
tinama, kad rusų kariuomeniiė pasi 
trauks iš Čečėnijos, būdamappakeis 
ta Vidaus Reikalų ministsterijo 
pajėgų. B. Jelcinas naujuoju R Rusijo 
Vidaus reikalų ministru paskyj-rėgea, 
Anatolijų Kulikovą, nuo vvasario 
mėnesio vadovavusį rusųą karo 
pajėgoms Čečėnijoje.

Liepos 6 d. Irakaą pirmą ą 

toms, kad jis masiniai gaminoio bak 
teriologinius ginklus prieš 15989/9 
m. karą dėl Kuvaito. Iki šioll Iraki 
visuomet griežtai paneigdatavo b 
kokius užmetimus dėl bioli^logini 
ginklų gamybos.

Didelės Turkijos karinės papajėgos 
įsiveržusios į Šiaurinį Iraką, tr, tris dit 
nas stengėsi sunaikinti i kurdi 
sukilėlių atsparos punktus, išiš kuri; 
jie puldinėja Turkijos teritonjsiją.

Kirkilas ir Arūnas Godunaviččius..
Delegacija lankys Naujžąją 2 

landiją rugpjūčio 15-19 diennom 
Sydnėjuje išbus nuo rugpjūčioo 19- 
iki 24 -os dienos, pageidauja su.u siti]
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LIETUVOS ĮSPŪDŽIAI
Lietuvoje šiuo metu 

dirba ir svečiuojasi 
sjdnėjiškis profesorius

VYTAUTAS
110X11: LA

Jis mielai sutiko atsaky
ti į keletą "Mūsų Pastogės" 
klausimų.

"M. P." Lietuvą keliasdešimt 
metų valdė kompartija. Betdabar 
kartais sakoma, kad tikrų komu
nistų nebuvę, arba, kad jų buvę 
nedaug. Ką tai reiškia? Pagaliau 
koks y ra ryšys tarp buvusios kom-

rijos ir LDDP?
V. Doniela. Stalinistinio laik

ino aiškinti turbūt nereikia. T ai buvo 
taus, bet’’ideologiškai tvirtas” laiko- 
tarpis. Tačiau laikui bėgant, tasai ideo
loginis tvirtumas, arba partiečių 
tikėjimas į komunizmą, pradėjo keistis 
ta prasme, kad jiems netgi kompartijos 
aktyvistams, svarbesniu dalyku tapo 
asmeninis gerbūvis. Privilegijų jie 
susikūrė nemažai. Dar prieš Sovietų 

komentatoriai pastebėdavo, kad kom
partija "genda ideologiškai”, nes komu
nistiniai šūkiai neretai tapo tik instru
mentu savo rankose išlaikyti absoliučią 
valdžią ir ūžt ikrinti gerą gyvenimą kom
panijos nariams.

Per pastaruosius porą dešimtmečių 
r Lietuvoje ne vienas partietis buvo 
"kieologiškai šiaudinis". Algirdas Bra- 
niskas užsieniuose sako, kad tikrų 
tomistų buvę gal tik trys procentai. 
Tačiau žinoma, jei "tikrais komunis
tas" ir nebuvo visi partiečiai, visgi 
egzistavo reali galinga kompartija su 
realiais nariais, kurie sudarė ir per 
KGB išlaikė totalitarinės sistemos pag
irius. Nėra politinės sistemos be as
menų, kurie ją remtų, saugotų ir už ją 
ruoširdžiai kovotų. Be abejo, nemažai 
tartiečių silpnai tikėjo komunizmo 
ūkiais, tačiau savąją totalitarinę sis- 
emąperjėgąbrukokitiems, varžė kitų 
žmonių laisvę, netgi sudarkė kitų 
žmonių gyvenimus. Šia prasme eilinis 
žmogus ne tik gyveno komunistinėje 
valstybėje, bet ir matė daugybę realių 
tanmistų, kurie kaip vadovai tokią 
valstybę rėmė, saugojo ir baudė už 

J nepalankias mintis. Taigi gal nedaug 
Įto “idėjinių" komunistų, bet pakako 
Įloakrečių" komunistų, per kurių 
■tetai vykdomą priežiūrą sistema 
Į iro totalitarinė.
! Griuvus Sovietų Sąjungai, dauge
les partiečių iš tiesų gali sakyti, kad 
romunizmu jie netikėję. Bet juk kom- 
tartijoje buvo kartojami ideologiniai 
ūkiai. Daug svarbiau tai, kad kompar- 
ijabuvo galiga jėga, kuri kontroliavo 
isąvalstybę ir valstybes turtą. Natūralu, 
tadšijėgatęsiasi, būtent kaip svarbius 
tostus užimančių administratorių tink
as. Lygiai natūralu, kad šis tinklas ne 
ik tęsiasi, bet kaip "saviškiai", savo 
gilią stengiasi išlaikyti ir toliau. Taik- 
tlaišj principą išsakė dabartinio Seimo 
Lmninkas, LDDP šulas, Česlovas 
■tos, pabrėždamas, jog svarbu ne 
Inos vardas, bet jos galia. Kaip ir 
kelyje kitų postkomunistinių vals- 
Bkį, sąsaja tarp buvusios kompartijos 

ir dabartinės LDDP yra akivaizdi per 
pavardes, išsilaikiusius aukštus soviet
mečio pareigūnus, o dabar ypač per 
ekonominės galios kaupimą LDDP ša
lininkų rankose.

"M. P." Džiaugiamės, kad Lie
tuva atstatė nepriklausomybę. O 
gal jai vėl gręsia pavojai?

V. Doniela. Ateitį sunku nuspėti. 
Bet galima kalbėti apie šiandienos ten
dencijas. Pirmiausia daug priklausys 
nuo padėties Rusijoje. Deja, ten atsi
gauna imperinis galvojimas, kuriam 
pritaria generolai ir kuris yra labai arti
mas stiprokai išsilaikiusiems komunis
tams ir jų prisiminimams apie Sovietų 
Sąjungos šlovę. Beje, sovietinių respub
likų (išskyrus Baltijos kraštus) grįžimas 
į buvusią sovietinę erdvę vyksta per 
tai, kad tų respublikų valdžion grįžta ir 
netolerantiškai įsitvirtina bu vę kompar
tijų vadovai.

Lietuvoje egzistuoja stiproka įtam
pa. Dešinieji nori, kad Lietuva jungtųsi 
prie Vakarų Europos, NATO ir t.t. 
Dalinai dėka jų spaudimo dabartinė 
LDDP valdžia irgi eina tuo keliu. Tačiau 
pati LDDP nėra šiuo atžvilgiu vieninga. 
Jos šalininkų tarpe atsiranda organi
zuotų reikalavimų, kad dėl Lietuvos 
ėjimo Vakarų Europon reikėtų, 
pavyzdžiui, atsiklausti visos tautos. 
Paskutiniu metu taip pat pagausėjo 
straipsnių ir užuominų apie įvairias 
Vakarų blogybes. Mažai, atrodo, pade
da faktas, kad iš Vakarų plaukiantis 
visokeriopos materialinės paramos srau
tas yra gausus ir gal būt viršyja mielai 
imamas keletos šimtų milijonų dolerių 
tarptautines paskolas. Gi iš Rytų 
materialinės paramos nėra ir iš ten jos 
niekas nesitiki. Priešingai, Rusija yra 
skolinga milijonines sumas ir Lietuvos 
valstybei, ir Lietuvos komersantams. 
Tačiau visa tai negadina šiltų, draugiškų 
jausmų, kurie aiškiai egzistuoja tarp 
atviresnių asmenybių kairiajame sparne 
ir Rytų apskritai. Simboliškai tai buvo 
akivaizdu per antrojo pasaulinio karo 
pabaigos metines. Išeivių akimis, so
vietinė okupacija nebuvo geresnė už 
vokiškąją, bet dabartinė Lietuvos 
valdžia istoriją mato kitaip. Sovietinės 
armijos kapai bei memorialai buvo 
pagerbti garbės sargybomis ir valdžios 
vyrų prakalbomis. Sovietinė šešiolik
toji divizija vėl tapo didvyre. Bendrai 
Rytų trauka, nors šiek tiek prislopinta, 
yra juntamai didelė.

Dešiniųjų tarpe kyla dar vienas 
rūpestis. Per pastaruosius keletą metų 
Lietuvoje iškilo regimas plyšys tarp 
nedidelio naujųjų turtuolių sluoksnio ir 
didelės masės tų žmonių, kurie vos iš
siverčia. Dešinieji argumentuoja, kad 
tautos nuskurdimą sukūrė LDDP 
leidžiami įstatymai ir jų nesiliaujančios
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pataisos, kurios leido didelei valstybės 
turto daliai pereiti į "saviškių" rankas. 
Kaip ten bebūtų, skurdo ir nevilties 
požymių Lietuvoje yra nemažai. Ne
nuostabu, kad net TV programos 
atkreipia dėmesį į dažnėjančius pasi
sakymus, kad "prie ruso buvo geriau". 
Šitokios nuotaikos valstybingumo 
neskatina, ypač jei prie jų prisijungia 
susirūpinimas nusikalstamumo augimu 
ir spaudoje kasdien iškeliamas ko
rupcijos plitimas valdžios sluoksniuo
se. Kad tik augąs skurdas ir nepa
sitikėjimas'valdžia nevestų link

JUOS NAUJI MISN
" Paskutinės vilties" 

mitingas
Liepos 4 d. į "Paskutinės vilties" 

mitingą Nepriklausomybės aikštėje 
susirinkę keli tūkstančiai žmonių, 
nukentėjusiųjų nuo bankų, valdžios bei 
teisėsaugos institucijų, pareikalavo 
sudaryti visuomenės tribunolą Prezi
dento, Seimo ir Vyriausybės apkaltos 
procesui pradėti. Mitinge buvo smer
kiama "ekonominio genocido politi
ka", kurios dalis yra komercinių bankų 
įstatymas, ’’leidžiantis vogti gyventojų 
indėlius". Susirinkusieji pasmerkė Vy
riausybę ir Lietuvos banką, ginančius 
"Aurabanką".Taippatbuvoreikalauja- 
ma, kad "kapitalistai deklaruotų kapita
lo formavome šaltinius ir priemones". 
Mitingą organizavo Lietuvos laisvės 
sąjunga, vadovas Vytautas Šuslauskas 
ir Kultūros - doros sąjunga, vadovas 
Algirdas Statkevičius.

"3 plius 5" susitikimas 
Vilniuje

Praėjusį savaitgalį Vilniuje buvo 
susirinkę aštuonių Šiaurės Baltijos 
šaliųMinistraipirmininkai. Pirmas toks 
susitikimas pagal principą "3 plius 5" 
buvo surengtas 1992 metais Danijos 
mieste Rione. Premierų pokalbiuose 
Vilniuje akcentuota, kad Baltijos vals
tybių integracija į Europos Sąjungą 
nemažai priklausys nuo pačios ES pasi
rengimo priimti naujas nares. Tačiau 
dar daug kur reikia pasitempti ir Lietu
vai, Latvijai bei Estijai - pavyzdžiui, 
tobulinant savo įstatymdavystę, kad ji 
atitiktų demokratinės Europos reika
lavimus.

LDDP frakcijos 
pareiškimas

Nuskurdinti Lietuvos gyventojai 
raginami visai nemokėti nuolat didi
namų mokesčių už komunalines pas
laugas, kaip kad tų mokesčių, 
vyriausybės leidimu, nemoka bankru
tavusios įmonės, žemės ūkio bendrovės. 
Lietuvos seimo LDDP frakcija išplati
no pareiškimą, kuriame teigiama, kad 
tokia akcija yra valstybės pagrindų grio
vimas ir todėl gali būti kvalifikuojama 
kaip antivalstybinė veikla. LDDP frak
cijos nuomone, naujieji komunalinių 
mokesčių tarifai nei kiek neapsunkins 
socialiai remtinų žmonių, nesjiems yra 
numatyta kompensacija iš valstybės 
biudžeto. LDDP frakcija kreipėsi į Lie
tuvos Seimo Etikos ir procedūrų komi- niaus našlė ir vaikai.

' Mūsų Pastose' 'Nr.28 1995.7.T7

politinės katastrofos!
Kita vertus, nors kairioji 

visuomenės dalis jaučia simpatiją Ry
tams, reikia prisiminti, kad staigiai ir 
stambiai praturtėjusi kompartijos dalis 
(nomenklatūra, įmonių viršininkija, 
bankininkai, įtakingi valdininkai ir t.t.) 
mieliau gyventų "vakarietiškai". Bend
rai Lietuvos gyventojų tarpe yra nemažai 
pasimetimo. Visi norėtų gyventi gražiai 
irpasiturinčiai "kaip Vakaruose”, tačiau 
elgsena neretai yra likusi sovietiška.

(bus daugiau)

I M
siją, prašydama apsvarstyti Seimo na
rio Kazimiero Antanavičiaus agitaci
nius veiksmus - raginimą nemokėti 
mokesčių už komunalines paslaugas, 
taip pat paprašė Lietuvos generalinę 
prokuratūrą atkreipti dėmesį į as
menis, organizuojančius komunalinių 
mokesčių nemokėjimo akciją.

Seimo narys, ekonomikos mokslą daktaras, 
profesorius Kazimieras Antanavičius

Opozicijos lyderis abe
joja premjero pozicija

Tėvynės sąjungos (Lietuvoskon- 
servatorių) pirmininkas Vytautas 
Landsbergis mano, kad Ministro 
Pirmininko Adolfo Šleževičiaus "po
zicija dėl Valerijaus Ivanovo ir jo 
bendražygių yra nekvalifikuota". Lie
pos 3 d. spaudos konferencijoje Seimo 
dešiniosios opozicijos lyderis pažymėjo 
esą deportuoti šį veikėją iš Lietuvos 
nereikštų surengti jam antrą teismą ar 
dar kartą nubausti už tą patį nusikal
timą, kaip teigia premjeras. Jis taip pat 
atkreipė dėmesį į tai, kad praėjusią sa
vaitę buvo atleistas Vidaus reikalų mi
nisterijos Migracijos departamento di
rektorius Česlovas Blažys, pritaręs V. 
Ivanovo deportacijai.

Sugrįžo Juozas Grinius
Birželio 30 d. Utenos miesto 

kultūros rūmuose Lietuvių katalikų 
mokslo akademija ir Utenos kata
likiškos dvasios "Saulės" vidurinė 
mokykla surengė mokslinę konferen
ciją, skirtą filosofui Juozui Griniui. 
Buvo pristatyta ir istorijos daktares Al
donos Vasiliauskienės knyga "Žvilgs
nis į Juozą Grinių". Liepos 1 d. Utenos 
rajono Sudeikių bažnyčios šventoriuje, 
greta senelių kapo, iškilmingai palai
doti iš JAV atvežti Juozo Griniaus pa
laikai. Iškilmėse dalyvavo Juozo Gri-
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NAUJAS DIPLOMAS
Balandžio 28 d. Canberros Uni

versiteto diplomų įteikimo iškilmėse 
Rasa Blansjaar gavo B. A. diplomą 
komunikacijos srityje

Rasa yra Joe ir Rasos Žižytės 
Blansjaarų jauniausia duktė. 8-tą 
birželio jai suėjo dvidešimt vieneri 
metai. Nelengva bu vo ką tik mokyklą 
pabaigusiai aštuoniolikmetei palikti 
įprastą aplinką, šeimą, draugus ir 
pradėti aukštojo mokslo studijas vie
nai svetimame mieste ir su ribotais 
ištekliais. Nežiūrint sunkumų, Rasa 
studijas baigė trumpiausiu laiku ir 
aukštais pažymiais.

Nuo pat vaikystės Rasa dalyva
vo lietuviškame gyvenime, nors dėl 
tėvelio tarnybos laivyne, kelis kar
tus teko ilgesniam laikui išvažiuoti į 
užsienį. Vos įstojus į Sydnėjaus 
"Aušros" tunto paukštytes, turėjo 
skautavimą tęsti tarp pietinės Angli
jos skautukų "Brownies".

Dabar Rasa priklauso "Aušros" 
tunto vyresnėm skautėm. Neseniai 
matėme ją darbuojantis tunto žie
mos stovykloje. Anksčiau Rasa šoko 
dviejose lietuvių tautinių šokių 
grupėse. Studijuodama mėgo darbų
temas pasirinkti iš lietuvių istorijos 
ir tautosakos.

MUS BAMI
Žengiame siauromis sena

miesčio gatvelėmis - čia vienur, čia 
kitur katalikų bažnyčia, stačiatikių 
cerkvės... Senamiestyje - nors čia 
pilna net ant šaligatvio pristatytų au
tomašinų (tiesa ne naujausio tipo) - 
vyrauja kažkokia kitokia dvasia, bet 
tai nenuostabu, juk eini XVI - XVII 
amžiaus gatvėmis. Mūsų tikslas - 
Vilniaus, ne, ne tik Vilniaus, visos 
Lietuvos šventovė - Aušros Vartų 
koplyčia, įrengta buvusioje Vilniaus 
miesto gynybinėje sienoje. (Ji - ko
plyčia - su stebuklingu Dievo Moti
nos paveikslu, brangi ne tik Lietuvos 
tikintiesiems; turbūt nėra pasaulyje 
tokio lenko, kuris apie ją nežinotų!..) 
Trumpa susikaupimo valandėlė 
mažoje šventovėje, dar žvilgterime į 
tamsų Madonos veidą, prikabinėtus 
votyvus už išklausytas maldas, vėl 
tylutėliai išeiname į vidurdienio 
saulėje skęstančias Vilniaus gatves - 
skubame į Arkikatedrą, kuri perpiete 
buvo uždaryta ir tik dabar 14.30 vai. 
vėl įsileidžia lankytojus. Žmonių 
nedaug - viena ekskursų a ir mes, keli 
turistai. Baltas sienas puošia gausūs 
religinio turinio paveikslai, bet yra ir 
istorinių - karaliaus Mindaugo, kuni
gaikščių - Vytauto, Jogailos, dr. J. 
Basanavičiaus bareljefas ir kt. O 
viduje tokia balta rimtis, kad bijai 
garsiau sušnabždėti... Vis tik - bent 
man - Arkikatedra įspūdingiausia iš 
lauko - tai Vilniaus perlas ir Lietuvos 
vyriausia šventovė.

Dabartinę, klasicistinę išvaizdą
"Mūsų Pastogė” Nr.28 1995.7.17 psl.4

Paklausta apie ateities planus, 
Rasa atsakė, norinti įsigyti darbo 
patirties ir siekti nepriklausomos 
profesijos rašiniais viešosios komu
nikacijos priemonėms. Šiuo metu 
Rasa dirba AIM institute Sydnėjuje.

Rasa Blansjaar
Linkime Rasai geriausios

sėkmės profesiniame darbe ir atei
ties planuose! V. Binkis 

Arkikatedrai davė Laurynas Stuoka - 
Gucevičius (1783 m.). Arkikatedroje 
neseniai perlaidoti ir šv. Kazimiero 
palaikai.

Aplankome ir dar vieną šven
tovę - tai šv. Petro ir Povilo bažnyčia 
- vienas gražiausių XVII - XVIH 
amžiaus baroko kūrinių. Negali ati
traukti akių nuo jos freskomis,
mozaikomis, skulptūromis išgra
žintų lubų, kupolų, kur tarp įmantrių 
raštų su įsprukusias ant bažnyčios 
sienų saulės spinduliais žaidžia maži 
angeliukai. Tai lyg lietuviška, 
miniatiūrinė šv. Petro bazilika To
moje, tik čia vyrauja vien šviesios 
spalvos, nėra to aukso ir prabangos.

Tyli pavakarė Vilniaus 
Lazdynų rajone. Ant aukštumėlės 
taip pievų ir miškelių stovi 1991 m. 
kovos už Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymą liudininkas - Vilniaus TV 
bokštas. Tai čia giedančios lietuvių 
minios gynė šį, ryšių su pasauliu 
centrą, tai čia žuvo 14 pasiryžėlių 
lietuvių, daugumoje visai jaunų 
žmonių, po tankų vikšrais ar nuo 
kulkų. Žmonės visą šią aplinkinę 
vietovę laiko šventove. Tarp tankų 
išverstų provėžų pastatyti liaudies 
meistrų daryti kryžiai, prie kurių 
įrašai - maldos: "Apšlakstyk, Viešpa
tie, žuvusiųjų krauju mano tautos 
sąžinę" - "Išbaltink, Viešpatie, 
žuvusiųjų krauju mano genties dra
bužį". Sako, kad tankai bokšto link 
ėję iš rytų pusės. Prie Vairo (dabar 
Sausio 13 - sios) gatvės, nuo kurios 

tankai veržėsi prie TV bokšto, 
kryželis žymi Algimanto Petro Ka
voliuko žuvimo vietą. Dauguma kitų 
žuvo prie bokšto. Kur jie žuvo, vie
tos pažymėtos juodo marmuro 
kolonėlėmis, išskyrus Loretą
Asanavičiūtę, kurios žuvimo vieta 
pažymėta balta kolonėle. 
(Asanavičiūtė buvo dar gyva, kai ją 
atvežė į ligoninę).

Bokšte ir dabar dirba įstaigos. 
Sako, kad ten veikiąs ir restoranas, į 
kurį renkasi šių dienų vilniečiai ir 
jų svečiai. Esąs ir muziejėlis, 
kuriame pavaizduotos lemtingos 
nepriklausomybės atstatymo dienos 
ir naktys.

Nežinau, ar tai geras ekono
minio atkutimo ženklas, ar ne taip 
geras, bet privati "mini" prekyba 
klesti Vilniaus autobusų - troleibusų 
sustojimo -vietose ir visur, kur 
būriuojasi žmonės - šaligatviuose, 
aikštėse ir aikštelėse. Prekiautojų 
daug, gal šimtai, gal tūkstančiai - čia 
nuo ankstaus ryto iki vėlaus vakaro 
ant stalų ir stalelių, iš pintinių ir 
kartono dėžių pardavinėjami bana-

Geelongo lietuvių choro "Viltis" dainininkai

Sėdi iš kairės: Stasė Lipšienė, Elvyra Stuikeviėienė, Antanina Žvirblienė. Biruti 
Šutienė, Meilutė Bindokienė, Gražina Pranauskienė - dirigentė, Regina Skerienė 
Genovaitė Valaitienė, Onutė Gvildienė, Nijolė Brat, Aldona Scano.
Stovi iš kairės: Juozas Manikauskas, Otto Sehrederis,KajetonasStarinskas, Pram i 
Vaičekauskas, Manroe Grossnickie, Liudas Bungarda, Pranas Saldokas. Juozas Gailiu > 
Antanas Gvildys ir Dr. Artūras Gružauskas.

Koncertas liepos 22 dieną, šeštadienį 2.30 p.p. Lietuvių Bendruomenė 
namuose, 128 Douro St. North Geelong.

Aios niDiirviv namams
Į Tremtinių grąžinto fondo sąskaitą Nr 888
TALKOJE iki birželio 4 dienos gautos
sekančios aukos (TAIKA, P.0, box 307,

North Melbourne, 3051)

S

S. Tamošaitis $ 100 N. Liutikaitė $ D
R. K. Ragauskas $ 100 J. Liutikas $ D
Andrius Žukauskas $ 50 J. Raithel $ U
Melb. skaut-kų Ramovė $ 50 J. & W. Ramanauskai $ 10)
Juozas Balčiūnas $ 1000 M. & A. Reisgiai $ K/
Marija Verbyla $ 50 V. Petniūnienė $ S

$'
$

D. & M. Šumskai
N. N.
J. ir W. Ramanauskų 60 metų vedy

Jono ir Vilhelminos Ramanauskų
60 m. vedybų jubiliejaus proga; 

Tremtinių Namams $ 425.00
M. & D. Šuniškai

G. V. Aras $ 50
K. Scitnickienė $ 50
A. Juodagalvis $ 25

Tragiškai žuvus sūnui

A. t A JONUI PAPLAUSKUI 
gilią užuojautą reiškiame jo tėvams ir visai šeimai.

Elizabeth ir Jonas Černiauskai

■

nai, obuoliai, agurkai bei k kitos 
daržovės ir vaisiai. Prie daugugumos 
šių prekybos priemonių įtaisyti fti dvi
račių ratai - užbaigei dienos "bizniznį" ir 
stumiesi namo!.. Įvairiose, aikšikštėse 
klesti panašūs, iš paskirų siį stalų 
sudaryti turgeliai. Tuos stalus, ss, svar
stykles ir skaičiavimo mašinas, ks, kiek 
girdėjau, čia suvežą sunkvežimiimiais 
tų "parduotuvių" savininkai. Vika/s/ų 
bei daržovių kainos įvertinuys jas 
australiškais doleriais maždauggtreč- 
daliu mažesnės negu Sydnėjuje.ė. V ai
sių, pavyzdžiui bananų, kokokybė 
dažnai geresnė negu "oficialialioje" 
prekyboje ir truputį pigesnė (žmmonos 
pastebėjimais).

Lietuviai geri žmonės ; - pa
kankamai mandagūs, užjaučiaantysir 
kartais, esant bėdoje, padedanntys!.. 
Bet, neduok Dieve, tokį viilnietį 
įsodinti į automašiną - lėks,s, kaip 
akis išdegęs ir kaip man atatrodo, 
taikys visais galimais būdūdais 
suvažinėti vargšą "pėstininką".(1. (Oaš 
maniau, kad tik Sydnėjuje vainruoto- 
jai yra manijakai!..).

(bus dalinčiau)

E. Mensonas
E. & P. Mariukas
D. Buckingham
S. & G. Dryžai
P. Donieliėnė 
S. Kranas

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$

-■ 
5!
50 
20 
X 
H) 
S

1
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Atostogos Liet n vo j
Linksma kelionė

Palydėti giminių ir artimųjų, o 
i dar ir savo EŽY klubo draugų, 
mūsų dešimtukas sėdome į Qantas 
tfidyjį "Jumbo" ir pradėjome savo 
kelionę į Lietuvą. Net ir mūsų vienin
telė moteris A. Skeivienė, po visų 
turėtų bėdų su kelionės bilietais, pasi
juto linksmesnė ir jautėsi laiminga. 
Kartu su mumis skrido ir australų 
jaunių buriuotojų triukšminga rink
tinė, tai norintiems po pirmojo 
vhiskiuko prisnūsti nelabai sekėsi. 
Tačiau laimingai pasiekę Bangkoką, 
persėdome jau į lenkų irgi Boeingo 
lėktuvą ir čia jau daug linksmesnės ir 
gražesnės lenkaitės pradėjo mus 

is. Ir
tikrai maistas ir aptarnavimas, jau 
įskaitant irgi nemokamų ir kiek
Mint geriamų gėrimų, yra daug 
geresnis negu kitose oro linijose. Ir 
čia mes susipažinome su viena Ber
lyno vokiečių futbolo komanda, kuri 

tuštinti savo tautinio gėrimo - alaus 
dėžutes ir buvo net linksmesni už 
laksčiau buvusius australus buriuo
tojus. Susipažinome ir su keletu jų 
vadovų ir bandėme prisiminti jau 
gerokai pamirštą vokiečių kalbą. 
Užsimezgė tikrai nuoširdūs santy
kiai, tik jokiu būdu negalėjome įtrauk- 
d į juos V. Šliogerio, kuris pasiėmęs 
labai storą (gal būt ir labai įdomią) 
knygą.turbūtnorėjojąužbaigti skai
tyti iki kelionės pabaigos.

Varšuvoje teko laukti apie 7 - 
lias valandas, tačiau ten nemokamai 
gavome valgyti, susipažinome su 
lėliais iš kitų kraštų važiuojančiais į 
fevynę lietuviais. Laikas praėjo 
ėnuobodžiai. Vilniuje mūsų niekas 
etikrino, tik atžymėjo pasus, o jau 
ėjus pro vartus laukė didžiulis skal
ius giminių ir draugų. Mane taip pat 
įtiko artimieji ir Sporto komiteto 
adovai, ir Olimpinio komiteto 
rezidentas su kitais savo darbuoto- 
ais. Nors buvome susitarę kartu visi 
pabūti, padaryti bendrą nuotrauką, 
tettaip viskas susimaišė, tai artimie- 
jiišgrobstė savuosius, kad aš, likęs 
ten paskutinis, jau savo grupės 
isugaudžiau. Po malonaus paben- 
■ivimosu sportine vadovybe ir arti- 
kisiais. sesuo ir jos sūnus išvežė 
Ine j Kauną, kur po poros dienų, 
atimųjų aplinkoje, atšvenčiau ir

Jau Lietuvoje
Šiais metais mano Kauno IV - 

gimnazija atšventė savo 75 - ių 
etų jubiliejų ir ta proga jie 
leidžia savo leidinį. Parašiau ir aš 
jo atsiminimus, kaip sunkiais karo 
43 - siais metais teko ir man ją 
igti. Pačioje gimnazijoje buvau la- 
igražiai priimtas direktorės ir kitų 
kytojų pakviestas į abiturientų 

teginto iškilmes ir jų balių. Tai 
to labai malonūs ir gražūs 
laystės prisiminimai.
| Kaunas, mano jaunystės mies

tas, per tuos metus, kada aš paskutini 
kartą ten buvau, daug kuo nėra 
pasikeitęs, tačiau dabar krautuvės, o 
jų įvairiausių yra daug, yra pilnos 
prekių, gražiai išdėstytų ir neblogai 
reklamuojamų. Matosi labai daug 
užsienietiškų prekių. Kainos, 
daugelio prekių, yra kone panašios į 
mūsų ir kai kurios net brangesnės. 
Tačiau nedaug kas jas gali pirkti, nes 
labai ir labai žmonėms trūksta to lie
tuviško lituko. Tačiau vertinant kai
nas mūsų akimis, ypatingai maistą, 
gėrimus ir rūkantiems cigaretes, kurių 
pokelio kaina yra tik apie dolerį, kai
nos yra čia daug mažesnės, nors paly
ginus su pernykštėmis kainomis, yra 
pakilę. Daug nekalbant, nors už aus
trališką dolerį gauname nepilnus 3
litus, o už amerikonišką - nepilnus 4, 
apsipirkimas yra daug pigesnis ir tu
rint dolerių, gyventi galima tikrai 
gerai. Žinoma nevaikštant po 
ištaigingus restoranus ir naktinius 
klubus, kur kainos yra tikrai aukštos. 
O naujų kavinių, bariukų, restoranėlių
per tuos metus pridygo daug, kaip 
grybų Dzūkijoj po lietaus. Negaliu aš 
ir suprasti, kaip jie visi išsiverčia ir 
kaip pelną daro. Vilniuje, pačiame 
centre atsidarė "Ponių laimės" kavinė 
- restoranas. Tai tikrai puiki patalpa, 
geras ir ne per daug brangus patar
navimas, o atrodo, kad čia vienišos 
ponios, o gal ir panelės tikisi ir su 
užsieniečiais, gal net turtingais, 
susipažinti. Nekalbant daugiau apie 
kavines ir barus, kurių ir labai 
puikių teko pamatyti ir Kaune, 
Klaipėdoje ir net Dzūkijos Alytuj, ir 
kuriuos lanko daugumoje dabartiniai 
pasiturintys Lietuvos žmonės, na ir 
jaunimas, o iš kur jie pinigų turi, tai 
dar nesužinojau. Liūdnesnė Lietuvos 
dalis tai yra esantis sunkus eilinio 
žmogaus, ypatingai pensininko gy
venimas. Kur tik ėjau, kur tik 
važiavau, vis girdėjau paprastų, net 
ir dirbančių žmonių skundus: nėra 
pinigų apsimokėti už buitinius gy
venimo dalykus, vargas susirgus, nėra 
vaistų be pinigų, visur kyšiai. Kyšiai 
net ligoninėse, jeigu nepradėsi duoti 
"dovanėlių", nuo paprastos slaugės 
iki pačio gydytojo (gal tikrai ir ne 
visur), tai negausi nei švarios 
paklodės ir viso kito aprūpinimo, 
įskaitant ir vaistus. Algos yra pap
rastiems dirbantiems labai mažos, o 
pensininkams tai pasibaisėtinos, 
taip kad pragyventi yra labai sunku 
ir apie matomas krautuvėse gėrybes, 
daugeliui tik pasapnuot tegalima. 
Daugelis kaltina eilinius poli
cininkus, muitininkus bei kitus 
valdininkus už kyšių ėmimą. Tačiau 
kaip man pasakė vienas policininkas, 
kaip pavyzdžiui jis gali su dviejų 
mažų vaikų šeima išgyventi už 300 
litų per mėnesį algos. Tegul vyriau
sybė, Seimas ir kiti aukštieji 
valdininkai mažiau važinėja po 
užsienį, mažiau perka sau brangių 
dalykų ir padidina algas, pensijas. 
Antanas laukaitis .(bus daugiau)

A. Laukaitis ir A. Vaitkevičius
Lietuvos Olimpiniame Komitete pagerbiant juos gauna dovanas ir gėles

SIDNĖJUJE LIETUVOS VALSTYBĖS
ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Lietuvos valstybės šventę 
paminėti susirinko gana daug tau
tiečių. Šventė prasidėjo St. Joachim 
bažnyčioje šv. Mišiomis, kurias 
laikė kunigas P. Martūzas, giedojo 
"Dainos” choras.

Po pamaldų iškilmingas mi
nėjimas įvyko Lietuvių Namuose 
Bankstowne. Jį atidarė Sydnėjaus 
Apylinkės valdybos pirmininkas V. 
Juška. Tylos minute buvo pagerbti 
visi kovotojai žuvę už Lietuvos 
Laisvę ir Nepriklausomybę.

Trumpą žodį tarė Lietuvos 
Respublikos Garbės konsulas Vikto
ras Šliteris. Po to sekė Sydnėjaus 
Apylinkės valdybos sekretorės 
Rymantės Geli paskaita apie Lietu
vos valstybės istorinę reikšmę. Tai 
buvo labai įdomi ir turininga 
paskaita, sudominusi visus klausy
tojus, nes joje teko išgirsti dar mums 
visiškai nežinomų istorinių faktų. 
Rymantės Geli paskaita - aukšto 
akademinio lygio. Gera turėti savo 
Apylinkėje jauną, energingą, apsi
švietusią narę, kuri nors čia 
Sydnėjuje ir neseniai apsigyveno, 
tačiau aktyviai įsijungė į visuome
ninę veiklą.

Po paskaitos įvyko vietinių 
dainininkų koncertas. "Sutartinė" 
puikiai atliko keturias daineles:

ALKOS 
Iaustralijos

fondui
Per mūsų įgaliotinį Geelonge A. 

Obeliūną gauta:
A. A. Mėtai Budrienei mirus, 

vietoj gėlių aukojo:
S 25 V. Šalovėjus (265).
po $ 20 Geelongo Apylinkės 

valdyba (870), F. & M. Andriuko- 
niai (220), L. & S. Bungardai (285), 
J. Manikauskas(455), F. & A. Band
žai (155) ir O. Schrederis (435).

po S 15 B. Malojer ir nežinomas 
asmuo.

Rymantė Geli Nuotrauka A, Burneikio

"Giedu dainelę", "Dūno upė", "Kur 
sodai žydėjo", "Kur eisiu, eisiu...". 
Antanas Kramilius labai jausmingai 
padeklamavo "Žemė gimtoji". 
"Dainos" choras, vadovaujamas B. 
Aleknaitės ir J. Ankaus, kaip visada 
šauniai padainavo: "Graži mūsų 
žemė", "Kurgiriažaliuoja", "Mažutė 
mūsų Lietuva", ištrauką iš kantatos 
"Tėviškės namai". Minėjimą uždarė 
V. Juška, nuoširdžiai padėkojęs 
visiems dalyviams. Sugiedojus Tau
tinį himną, minėjimas pasibaigė.

Po minėjimo teko nugirsti nuos
tabą, kad pamaldose nebuvo tautinės 
vėliavos. Viliamės, kad tai įvyko ne 
iš blogos valios.

Buvęs

po$ 10 V. Aukštiejus (410), M. 
Anskaitis (15), V. & E. Bindokai 
(150), A. & O. Gvildžiai (195), E. 
Meižienė (70), A. Mykolaitienė (35), 
P. Papreckas (40), A. Obeliūnas 
(1100), L. Petruševičienė (55), K. 
Starinskas (235) ir O. Zylė

po $ 5 V. Čerakavičius (345), B. 
Grufas (55), A. Jančiauskienė (175), 
S. Karpalavičienė (160), R. Saldu- 
kas (50), A. & A. Žvirbliai (195), 
nežinomas asmuo, L Luscombe (25) 
ir R. Skėrienė (170).

Nuoširdus ačiū už aukas.
Vincas Ališauskas 
Al Fondo iždininkas

Jablonskis mūsų tautai yra vienas iš 
didžiausių vyrų, kurie kada buvo. Už 
nuopelnus, padarytus lietuvių kalbai, 
jis amžinai paliks tautos atminime.

"Mūsų Pastogė" Nr.28 1995.7.17 n«L5
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ATSTATOMA MiniMNkV PILIS
1991 metais Amerikos lietuvių 

inžinierių ir architektų sąjunga 
paskelbė spaudoje Medininkų pilies 
donžono atstatymo projektą. Sąjun
ga įsipareigojo sukelti lėšas pilies 
atstatymui, ir įvykdyti restauraci
jos darbus. Atstatymo projektas 
dedikuotas Lietuvos didingai 
praeičiai ir atgimusios Lietuvos 
kankiniams - 1991 metais Me
dininkuose žuvusiems Lietuvos 
pasienio sargybiniams.

Vienas iš pagrindinių tikslų 
tačiau yra "Atsverti lenkų/gudų 
įtaka šioje apylinkėje, duodant vie
tiniams gyventojams darbą ir 
pasididžiavimą garsiąja savo 
protėvių praeitimi".

Pilis yra 30 km. į pietryčius nuo 
Vilniaus prie pat Baltarusijos sienos. 
Šiandieną Medininkų apylinkėse 
gyvena lenkai/gudai.

Medininkų apylinkės nutautėjo 
palyginti neseniai. Tai atsitiko 18 
amžiuje, kada po bado, maro ir kitų 
negandų aptuštėjo dideli valstybės 
plotai ir į juos ėmė keltis DLK gy
ventojai iš rytų, kalbėję gudiškai.

Po pirmo Pasaulinio karo, Me
dininkams atsidūrus Lenkijos ribose, 
nutautinimas vyko dideliu valsty
biniu mąstu. Tačiau visai išnaikinti 
lietuvybės nepavyko ir dar kai kur 
kaimuose žmonės tebekalbėjo lietu
viškai. Iki šių dienų išliko lietuviškos 
pavardės, vietovardžių ir kaimų pa
vadinimai. Išliko žmonių papročiai, 
pakelės kryžiai su lietuviškomis 
koplytėlėmis (jei nebuvo bolševikų 
nugriauti), naminiai tautiniai audek
lai, rankšluoščiai, lietuviškų gėlių 
darželiai, nepakitęs liko ūkininkavi
mo būdas bei įpročiai, padavimai, 
prietarai.

Medininkų pilis yra seniausia 
mūrinės pilies tipo, taip vadinama 
kastelinio tipo Lietuvos pilis. Ji 
statyta 13 amžiuje, suvienijus Lietu
vos valstybę ir karaliaus Mindaugo 
laikais, kartu su Alšėnų ir Krėvos 
pilimis atliko svarbų gynybos vaid
menį karuose su kryžiuočiais, ir 
apie 400 metų saugojo Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės sostinės 
- Vilniaus apylinkes.

Apie Medininkų pilį tebėra daug 
padavimų, esą pilį statę milžinai, 
kurie sviesdavo darbo įrankius ki
tiems milžinams, kurie statė tuo pačiu 
metu Krėvos pilį, 50 kilometrų ats
tume.

Pilis atlaikė mūšius su 
kryžiuočiais, nors ir buvo vieną 
kartą sudeginta. Istorikai mini apie 
kryžiuočių pilies puolimus 1311, 
1313 (DLK Vytenio laikais) ir 1320 

metais. Ypač nesėkmingas buvo 
1320 metų kryžiuočių puolimas, 
nes lietuviai įviliojo priešus į 
klampų ir tamsų mišką ir juos 
sumušė.

Mūšyje žuvo Ordino magistras 
Henrikas Plockietis ir 29 ordino rite
riai. Nors kitas šaltinis mini apie 
žuvimą 22 brolių ir 200 karių.

1385 metais, kada ordinas 
niokojo Medininkų kraštą, Skirgaila 
ir Vytautas, surinkę daug vyrų, pas- 
tojojiems kelią, plaukiant upe atgal, 
persekiojo, neleido išlipti įkrantą ir 
pridarė daug nuostolių.

1402 metais, didysis komtūras 
Wilhelm von Helfenstein Me
dininkus pasiekė ir sudegino, 
žygiuodamas į Vilnių .

Vytautas Didysis naudojosi 
Medininkų pilimi, gal būt ir joje 
gyveno, sprendžiant iš siųstų dviejų 
raštų. Viename rašte iš 1415 metų 
didžiajam magistrui, Vytautas Di
dysis vadina savo pilimi (unserem 
husse Medniki).

Pilyje gyveno DLK Kazimieras 
Jogailaitis, jo sūnus šv. Kazimieras 
ir DLK Aleksandras. Daug kartų čia 
buvojęs Jogaila bei kiti kuni
gaikščiai. Istorikas V. Sirokomlė gal
voja, kad DLK Kazimieras miręs ne 
Vilniuje, o Medininkuose. Pilis bu
vusi DLK Kazimiero vasaros rezi
dencija.

1812 metais bėgdama prancūzų 
kariuomenė buvo susimetusi pilies 
kieme pasišildyti ir degindavo me
dinius jos pastatus.

Tarp Pirmojo ir Antrojo Pa
saulinio karo Medininkai priklausė 
Lenkijai ir nutautinimas vyko vals
tybiniu mąstu. Pilis griuvo ir tapo 
visai apleista.

Sovietiniais laikais Medininkų 
miestelis labai nusmuko, pavirto 
paprastu kaimeliu, pilies ginamųjų 
sienų viduje buvo įrengtas daržas, o 
iš lauko pusės pilį užgožė medžiai, 
kazematai paversti tvartais.

Pilis yra mūrinė ir akmenų staty
bos, sienos, mūrytos iš lauko ak
menų, tarpus užpilant kalkių ir 
molio skiediniu.

Medininkų pilį reikia atstatyti 
dabar, dėl jos svarbios geografinės 
padėties, garbingos istorijos ir dėl 
to, kad joje Lietuvos Respublikos 
teritorijoje, senovės lietuvių žemėje, 
retai girdima lietuviška kalba.

Jurgis Zaikauskas 
Australijos Inžinierių ir Architektų Sąjungos

Melbourne skyriaus pirmininkas

Užteršta kalba taip pat baisi 
kaip užteršta upė.

*60 Metų bendrai gyventa
1995. 7. 2. sekmadienio 

ankstyvoje popietėje vienas po 
kito stojo automobiliai prie Da
lios ir Mindaugo Šumsku namų 
Condell Parke. Rinkosi ten gen
tys, draugai ir geri pažįstami į 
Vilhelminos ir Jono Ramanauskų 
60 meti; vedybinį pagerbimą.

Erdvioje, lyg tam specia
liai statytoje patalpoje, kieme, 
buvo susirinkę apie 30 vyresnio, 
vidutinio ir jaunatviško amžiaus, 
gražių ir gerai nusiteikusių as
menų. Svečiai buvo apgalvotai su
sodinti prie gausiai apkrautų stalų. 
Visom gėrybėm pasirūpino marčios, 
dukra, žentas, sūnūs. Visų jų dėmesys 
buvo atkreiptas į pagerbiamus su
kaktuvininkus. Visa režisūra buvo 
sklandi. Vyresniems buvo malonu 
matyti, kad jaunesnioji, priauganti 
karta gražiai pagerbė 60 metų san
tuokoje išgyvenusius Vilhelminą ir

Sydnėjaus 
savaitgalio mokykloje

Savaitgalio mokyklos vaikučiai su mokyklos vedėja (kairėje) Jadvyga Masiokiene ir 
rankdarbių ratelio vedėja Martina Reisgiene. Nuotrauka Danutės Lee

Balandžio 22 d. savaitgalio 
mokyklos mokiniai, net ir užmiršę, 
kad tai dar mokyklos atostogų lai
kas, visi kaip vienas susirinko į 
mokyklėlę.

Jie visi žinojo, jog ta diena 
mokykloje, bus skirtinga nuo visų 
kitų, kas nors vyks naujo, nematyto 
ir negirdėto...

Vaikučiai šį kartą atsinešė 
margučius į mokyklėlę. Ta diena 
savaitgalio mokykloje buvo paskirta 
margučių ridinėjimui. Ir riedėjo 
kiaušiniai marginti ir dažyti. Vaikai 
žaidė patenkinti ir laimingi.

Esame dėkingi rankdarbių 
ratelio vedėjai Martinai Reisgifcnei

Krepšininkams įteikti 
valstybės apdovanojimai

Jonas ir Vilhelmina Ramanauskai

Juozą Ramanauskus. Šio jaukaus 
pobūvio metu sukaktuvininkams 
buvo išreikšti glėbiai linkėjimų, 
apibūdinta jų jaunystė.

Iniciatoriai šio susitikimo pro
ga surinko $ 425 aukų iš Sibiro 
grįžusiųjų namų statybai.

J. Reisgys

ir savaitgalio mokyklos vedėjai Jad
vygai Masiokienei už šio margučių 
ridinėjimo suruošimą. Organizatorės 
taip pat paaukojo dvi dovanėles 
gerinusiems ridinėtojams. Nelengva 
buvo juos išrinkti. Mažųjų grupės 
laimėtoja tapo T. Kalėdaitė, jai ir 
teko Maitinos dovanota pintinėlė 
su margučiais ir šokoladiniais 
skanėstais. Antroji dovanėlė paskir
ta Rimui ir Dariui Kazokams - 
didžiulis šokoladinis kiaušinis.

Tikime, kad mūsų vaikai ilgai 
prisimins šį įvykį. Čia jiems kaip tik 
ir buvo dar viena lietuviškų tradicijų 
pamokėlė.

Danutė Lee

a t a VINCUI DANTAI
mirus, sūnėną Gytį Dantą su šeima nuoširdžiai užjaučiame.

Sydnėjaus lietuvių pensininkų klubas "Neringa"

"Mūsų Pastogė" Nr.28'I995.7.17 psl.6

Prezidentas Algirdas Brazauskas 
liepos 4 d. įtekė Didžiojo Lietuvos Ku
nigaikščio Gedimino ordinus ir meda
lius Lietuvos krepšinio rinktinės 
žaidėjams. "Jus sveikina visa Lietuva, - 
pasakė A. Brazauskas, - esat šaunuo
liai. Po metų - olimpinės žaidynės. 
Linkiu jums išsaugoti tą kovos dvasią, 

kuriąpademonstravote Atėnuose". Lie
tuvos krepšinio rinktinės treneris Vla
das Garastas sakė: "Mes laimingi ir 
kartu truputį nusiminę, kad nepavyko 
pakartoti Lietuvos krepšininkų.triumfo 
1937 ir 1939 metų Europos čempiona
tuose. Bet tada buvo lengviau - 
varžybose nebuvo jugoslavų", sakė jis.
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PADĖKA
Liūdesio valandose mirus mano mylimam Vyrui, 

geraširdžiui patėviui ir seneliui

a. t A. IZIDORIUI JONAIČIUI
reiškiu nuoširdžią padėką visiems mus paguodusiems geru žodžiu, 
raštu, užuojauta laikraštyje, gėlėmis ar vietoj gėlių auka "Mūsų 
Pastogei", Tremtinių Namams ar Skautų reikalams. Širdingas ačiū 
iš arti ir toli atvykusiems į laidotuves.
Ypatinga padėka priklauso kun. P. Martūzui už šv. Mišias ir 
gedulingas apeigas krematoriume; "Dainos" chorui ir solistui An
tanui Kramiliui už giesmes bažnyčioj; prie karsto garbės sargyboje 
stovėjusiems Atsargos Karių Ramovės atstovams ir A.S.S. sesėms; 
jautrius atsisveikinimo žodžius krematoriume tarusiems A. L. 
Bendruomenės vardu A. Kramiliui, Skautų vardu J. Zinkui, Atsar
gos Karių vardu A. Vinevičiui. Didelis ačiū ištikimoms mieloms 
bičiulėms, talka ir pyragais prisidėjusioms prie šermenų ruošimo. 
Nuoširdus ačiū Vytautui Patašiui už rūpestingai paruoštą, išsamų 
nekrologą.

Elena Jonaitienė ir Šeima

Ilgamečiu! Bibliotekos puoselėtojui, 
neužmirštamam bendradarbiui

a t a. VINCUI DANTAI
tyliai, netikėtai iškeliavus Amžinybėn, nuoširdžiai 

užjaučiame
Gytj Dantą bei kitus artimuosius, drauge liūdėdami.

Bibliotekos bendradarbiai

Dėdei

A t A VINCUI DANTAI
iškeliavus j Amžinybę giliai užjaučiame dr. Gytį Dantą, šeimą ir 

artimuosius.
Monika Martišienė, Viktoras Martišius, Baiba Kalnins

Netekusi artimiausio žmogaus, dėdės

A t A VINCO DANTOS
Gytį Dantą ir jo šeimą nuoširdžiai užjaučiu.

Eva Kubbos

A. t A. VINCUI DANTAI
mirus, Dr. Gytj Dantą, netekus mylimo dėdės, gilai užjaučiame.

Karys Kemežys, Ina ir Alfa Olšauskai, M. Kemežienė

t MŪSŲ t
MIRUSIEJI

A.+ A.
Janina AMlHlIMITf ■ PlIDliMlM 

1926.1.29. ■ 1995.7.2.
Po ilgos sunkios ligos, amžinam 

poilsiui atsigulė Janina Perminienė. 
Gimė ir augo Žiežmariuose, Trakų ap
skrityje. Jos gyvenimo kelias nebuvo 
lengvas. Jaunas 17 metų brolis žuvo 
prie Stalingrado. Tėvas pateko 
belaisvėn. 1942 metais vokiečių ka
riuomenei apsupus Bažnyčią, Janinasu 
daugeliu kitų jaunuolių buvo pagauta ir 
išvežta darbams į Vokietiją. Paskuti
niai jos prisiminimai, paliekant Lietuvą 
buvo nualpusį motina ir verkianti maža 
sesutė Kauno geležinkelio stotyje. 
Būdama vos 14 metų, karo vėtrų 
mėtoma, ieškojo kelio į namus. Deja, 
Lietuvos ir namiškių nebeteko pamaty
ti. Po karo gyveno Lubecko stovykloje. 
1947 metais išvažiavo darbams į Ang
liją. Čia susipažino su Anicetu ir 1955 
metais sukūrė šeimą. Janina, gyvenda
ma Manchesteryje, įsijungė į tautinių 
šokių grupę ir chorą. Buvo gabi vaidy
boje, priklausė menininkų būreliui. 1959 
metais susilaukė sūnaus Rymanto. Jau 
rodės gyvenimo džiaugsmas aplankė 
Janinos šeimą. Sūnų augino tikrai lietu
viškoje dvasioje. Nuo mažų dienų Ry- 
mantukas kalbėjo gražiai lietuviškai. 
1961 metais visa šeima išemigravo j 
Australiją. Pirmieji įsikūrimo metai 
Brisbanėje buvo nelengvi. Pamažu pa
sistatė savo pastogę. Janina mylėjo 
gėles, savo darželiuose ir sode praleis
davo ilgas valandas. Mėgo siuvinėti - 
jos namuose pilna gražių rankdarbių. 
Bet likimas neleido džiaugtis ramiu 

Janina Andriūnaitė - Perminienė

gyvenimu. 1978metaisRymantaseida- 
mas 18 - tus melus, tragiškai žuvo auto
avarijoje. Tėvams neapsakomas skaus
mas, o Brisbanės lietuviai prarado vie
ną iš geriausių savo jaunuolių. Po tokių 
skausmingų pergyvenimų, Janinos 
sveikata sušlubavo. Pamažu negailes
tinga liga mažino jėgas. Buvo paguldy
ta į "Canossa" ligoninę. Vyro ir seselių 
vienuolių priežiūroje Janina išgyveno 
aštuonerius metus.

> Laidotuvių pamaldos vyko St'. 
Marys bažnyčioje. Palaidota šalia savo 
sūnaus "Nudgee" kapinėse. Atsisveiki
nimo žodį tarė R. Platkauskienė. Viešpa
tie, priimk jos sielą į savo nesibaigian
čios laimės prieglobstį.

Brisbanietė

A.t a. Mėta BLUKIEM
Skaudi žinia sukrėtė Šchrederių ir 

Šileriu šeimas birželio 25 d. Iš mūsų 
tarpo amžinai atsiskyrė Mėta Buckienė. 
Mėta buvo veikli ir darbšti Geelongo 
Lietuvių Bendruomenės veikloje; daly
vavo chore, buvo valdybos narė ir 
rėmėja. Daugelį metų priklausė Moterų 
draugijai, kurioje išdirbo ligi paskutinės 
gyvenimo dienos. Mėgo skaityti kny
gas ir buvo nuolatinė miesto bibliote
kos lankytoja. Niekada neužmiršime 
jos draugiškumo, atviros širdies, gied
rios nuotaikos.

Mėta Buckienė gimė 1920 metais 
ūkininkų šeimoje, Šakių apskrityje, 
Gotlybiškiuose. Baigė Zyplių žemės 
ūkio mokyklą. Tėvas Jurgis Šileris mirė 
1966 metais, motina Ana Šeštokytė mirė 
1976 metais, brolis Petras pasimirė 1986 
metais, o jos jauniausia sesuo Emma 
Schreiderienė mirė 1992 metais. Taip

išmirė visa Šileriu šeima. Jų nenudirb
tus darbus toliau tęsia vaikai ir anūkai.

Į Tuckers Chapel North Geelongo 
koplyčią - krematoriumą palaikų su
deginimui susirinko atsisveikinti dide
lis būrys lietuvių ir kitų tautų žmonių. 
Atsisveikinimo maldas kalbėjo evan
gelikų kunigas Peter Kriewaldt. Gee
longo Lietuvių Bendruomenės vardu 
jautrų atsisveikinimo žodį tarė Stasė 
Lipšienė, moterų draugijos vardu - Čilė 
Vaicekauskienė.

Šermenys įvyko Geelongo Lietu
vių Bendruomenės namuose su gausiai 
atsilankiusiais lietuviais. Pietus paruošė 
Moterų draugijos narės. Mėtos atmini
mui ir pagerbimui vietoj gėlių pinigus 
aukojo Australijos Lietuvių Fondui.

Brangi Mėta, tegu Tau bus lengva 
Australijos žemelė. Ilsėkis ramybėje.

O. Sehrederls

Pagerbdami mūsų klubo narį 

a f a VINCĄ DANTĄ 
vietoj gėlių aukojame $ 30 "Mūsų Pastogei" 

Sydnėjaus lietuvių pensininkų klubas „Neringa“

PADĖKA
A. t A. MĖTAI BUCKIENEI 

mirus, reiškiu padėką visiems, kurie dalyvavo laidotuvių apeigose, 
išreiškė užuojautas. Vietoj gėlių aukojo Australijos Lietuvių Fon
dui. Abiems senjorams Obeliūnams ir Lilly Obeliūnienei, kurie 
padėjo surengti šermenis. Dar kartą visiems didelis ačiū.

Otto Schrederis

■ ■ "Mūsų Pastogė" Nr.28 1995.7.17 p?1.7
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Sydnėjaus Dariaus ir Girėno 
Šaulių skyrius organizuoja 1941 

m. birželio 22 - 25 d. Sukilimo 
. prieš raudonąjį okupantą

MINĖJIMĄ
Minėjimas prasidės pamal

domis St. Joachim's bažnyčioje, 
Lidcombe, liepos 16 d. 11.30 vai. 
ryto. Šv. mišias už sukilimo au
kas laikysKun. Povilas Martūzas.

Po pamaldų minėjimas vyks 
Lietuvių klubo auditorijoje, 
pradžia 2 vai. p.p. įdomią paskai
tą skaitys sukilimo dalyvis, akci
joje sužeistas, Dr. Alfonsas 
Viliūnas. Mažai kas žino, kad 
šiame sukilime žuvo mūsų 
Garbės konsulo Viktoro Šliterio 
tėvas, palikdamas jį mažamečiu 
našlaičiu.

Po paskaitos bus rodomas 
filmas "Partizanai". Aukos bus 
renkamos Sukilėlių klubo na
riams ir Šauliams Lietuvoje.

Kviečiame visus iš arti ir toli.
A. Kramlllus, 

Šiaulių skyriaus vardu 

Išvyksta

gimtadienio proga ruošiama konfe
rencija. Pirmą kartą meno istorijoje 
dalyvauja ir išeivių menotyrininkai. 
Iš Australijos paskaitą skaityti pa
kviesta Dr. Genovaitė Kazokienė.

Atvyko
Kini. R. Repšys

Liepos 11 dieną iš Lietuvos atvyko 
kunigas marijonas Ričardas Repšys, 
Dieną pabuvęs D. ir A. Burneikių 
globoje, išvyko į Adelaidę. Ma
nome, kad kunigas praleis Australi
joje tris mėnesius.

AUKOS ,flŪSŲ PASTOGEI-

Visiems aukotojams 
tariame širdingą ačiū! 

L B Spaudns Sąjungos valdyba

J. & V. Ramanauskai NSW $ 30
V. & J. Deikai NSW $ 10
H. Statkuvienė VIC $ 10
K Podėnas VIC $ 5
R. Dambrauskas VIC $ 15
V. Juod NSW $ 10
V. Palavikas VIC $ 13
M. Prašmutienė VIC $ 15
Pr. Zubrickas NSW $ 5
Mrs. M. Krupa NSW $ 15
E. Svirklienė NSW $ 100

IEŠKO
Jonas Vanagas, iš Vilniaus, ieško

Dr. G. Kazokienė
Rugsėjo 20 d. Kaune įvyksta Mįkalo- 
jaus Konstantino Čiurlionio 120 metų

savo tetos ONOS 
SKIRKIENĖS 
ir dukros RENĖS

GIUOM.ii I.II/niVU CHORO VEIKLOS 
40 CIO IR "VILTIES" CHORO PENKMEČIO
KONCERTAS!

Liepos 22 dieną, šeštadienį, 2.30 p.p.
Lietuvių Bendruomenės namuose 1211 Douro St. North Geelong 

įvyks
jungtinio choro "VILTIS" ir Melbourno "GINTARO" jaunimo 
grupės koncertas. Choristai pasiruošę jus linksminti dviejų dalių 

programa, kurioje ne tik girdėsite naujų damų ir 
solistą Jlllilį Lipšį, bet ir matysite naujų šokių.

Jaunas kompozitorius ■ gitaristas
Martynas Valys atliks keletą improvizacijų lietuvių liaudies 

dainų temomis.
Jaunimo grupės šokių vadovė Dalia AlltaiiaitięilC.
dainininkų grupės vadovė Dalia Levickiene
Akompanuoja Jan Henderson, diriguoja Dana Levickienė ir 
Gražina Pranauskienė.

Bilieto kaina $ 10.
Po koncerto įvyks bendra vakaronė, kurioje kviečiame visus pasilikti. Vakarą 
palinksmins jūsų atsinešti gėrimai ir užkandžiai, o užmirkusieji atsinešti, ar iš toli 
atvykusieji, galės nusipirkti šaltų užkandžių virtuvėje.

Bus ir loterija., Laukiame visų!

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ NAMUOSE

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

Jaunimo
MAtHf gOoS

Rugpjūčio 27 d„ sekmadieni 2.30 vai, o.o, 
PROGRAMA: Magikas. Kaukių premijavimas 

Įėjimas $ 5.00 suaugusiems, $ 2.00 jaunimui

SKIRKAITĖS VLADO DRAKŠOS
Nijolė Vainoraitė - Novogradskienė, Ieškomieji prašomi pranešti "Mūsų 
iš Palangos, ieško savo pusbrolio Pastogės" redakcijai

a t a HILDAI ZDUOBIENEI
mirus, nuoširdžiai užjaučiame jos sūnus, mūsų skautiškos šeimos 

brolius, ps. Arvydą, Edį su šeimomis ir artimuosius.
Sydnėjaus skautų "Aušros" tuntas

We’ve come a long way.
SVEIKINAME

Moterų Statuso Įstaigą

1995-taisiais sukanka 21-eri metai, kai ši įstaiga buvo 
įkurta prie Ministro Pirmininko Departamento.

Moterys šiandien dirba apmokamą darbą, kaip dar niekada 
anksčiau. Jos gali pasirinkti, tikėtis paaukštinimų, gali 
pasiekti kitokių galimybių, ko neatsitikdavo prieš 21-erius 
metus.

1995-taisiais Moterų Statuso Įstaiga tęsia savo pastangas, 
kad nugalėtų kliūtis, kurias moterims dar tenka sutikti.

1995-tieji yra tie metai, kuriais reikėtų prisiminti, kad 
sukūrimui pagarbos asmeniškoms teisėms ir laisvėms 
reikia daugiau negu valstybės įstatymo. Reikia jūsų 
dalyvavimo.

Mes jau daug pasiekėme. Kartu dirbdami mes kuriame 
ateitį.

1995-tieji - Tarptautiniai Tolerancijos Metai.

Dėl daugiau informacijų apie Tarptautinių Tolerancijos Metų 
parengimus susiriškite su IYT Sekretoriatu, Fax (06) 264 1399, 
arba P.O. Box 25, Belconnen, ACT 2615

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY Published by the Lithuanian Community Publishing Society Ltd. Leidėjas Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga 
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