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C. Juršėnas Maskvoje tarėsi dėl PAMINKLAS PRIMENA 
dvigubos pilietybės su Rusija

"Mūsų Pastogė" (1995.07.24.) 
praneša, kad "rugpjūčio 20 d., 2 vai. 
p.p. Lietuvių namuose Bankstowne 
Lietuvos Seimo delegacija, va
dovaujama Česlovo Juršėno, pagei
dauja padaryti pranešimą vietos lie
tuviams".

Na, o kaip pranešama "Lietu
vos ryte" (1995. 07. 26.), Lietuvos 
Premjeras atostogauja JAV - jose: 
"Ministras Pirmininkas A. Šle
ževičius, atostogaujantis JAV, Čika
goje susitiko su lietuvių bend
ruomene. Į Didžiąją salę Pasaulio 
lietuvių centre pasiklausyti premje
ro susirinko virš 300 žmonių. Svečią 
pristatė Seimo narys, daktaras K. 
Bobelis. Kalbėdamas apie dabartinės 
LDDP vyriausybės pasiekimus, K. 
Bobelis paminėjo ir žalą, kurią pa- 
darė prieš tai buvusios dešiniųjų 
vyriausybės. Premjeras savo kalboje 
gynė lito susiejimą su doleriu, sakė, 
kad, jo nuomone, Lietuvos bankų 
sistema yra stabili, kad bankrutuo
jantys bankai nekelia ypatingų prob
lemų".

Taigi ir vėl Lietuvos ponai 
primygtinai teigia, kad "dešinieji" 
padarė didžią žalą Lietuvai. O apie 
tai, kokią žalą Lietuvai padarė pusės 
šimtmečio sovietinė okupacija, jie 
kalbėtinesuinteresuoti. Nors teiginys, 
kad "dešinieji" sugriovė Lietuvos
ūkį yra akivaizdi neteisybė, pagal 
gerą marksistų metodą kiekviena 
proga, na ir be progos, kalama per 
nevalią, kad taip buvo ir tiek. Kažin 
kaip sutiko tie 300 tautiečių, susi
gundę išgirsti, kaip buvusieji ir to
liau puikiai tvarkosi? Prisimena pir
moji sovietinė okupacija: raudon
armietis, paklaustas ar turi namie 
apelsinų, atrėžė, - "Pas mus visko 
yra, o apelsinų j au net antras fabrikas 
baigiamas statyti!".

Ar kas premjero nepaklausė, 
todėl prieš buvusiems grįžtant į 
valdžią gyvenimo standartas Lietu
voje buvo truputį aukštesnis, negu 
Latvijoje, gi dabar (LR, 07. 24.)Lie- 
tuvoje už kilogramą sviesto reikia 

vidutiniškai dirbti 216 minučių, gi 
Latvijoje 117?

Tuo tarpu "Lietuvos ryte" Gin
as Cibas rašo (cituoju):

Lietuva pakvietė apsi
lankyti Rusijos prezidentą

Maskva, liepos 25 d. (BNS). 
Lietuva pakvietė Rusijos prezidentą 
Borisą Jelciną šį rudenį aplankyti 

Vilnių. Tai antradienį pranešė pre
zidento administracijos vadovas 
Sergėjus Filatovas po valandą truku
sio susitikimo su Lietuvos Seimo 
pirmininku Česlovu Juršėnu. Kol kas 
nežinoma, ar Rusijos prezidentas 
ketina priimti šį kvietimą. "Lietu
vos delegacija perdavė prezidento 
Algirdo Brazausko linkėjimus B. 
Jelcinui ir laukia jo dar iki Rusijos 
parlamento rinkimų", - sakė S. Fila
tovas. Rinkimai į Rusijos parlamentą 
įvyks gruodžio 17 d.

Rusijos prezidento adminis 
tracijos vadovas taip pat pranešė, 
kad ruošiamas premjero Viktoro 
Černomyrdino vizitas į Lietuvą.

Po susitikimo su Č. Juršėnu S. 
Filatovas sakė, kad Rusijos santy
kiai su Lietuva yra "geresni" nei su 
kitomis dviem Baltijos valstybėmis. 
Pasak jo, Lietuvoje sėkmingiau nei 
Latvijoje ir Estijoje išspręstas 
pilietybes klausimas. Pasak S. Fila- 
tovo, susitikime su Č. Juršėnu svars
tyta galimybė Rusijai ir Lietuvai 
susitarti dėl dvigubos pilietybės. 
"Tam truputį kliudo Lietuvos Kons
titucija, tačiau mes šio klausimo 
neatmetame", teigė Rusijos preziden
to administracijos vadovas.

Č. Juršėno vadovaujama Lie
tuvos Seimo delegacija Maskvoje 
su trijų dienų darbo vizitu vieši nuo
pirmadienio, (citatos pabaiga).

Gražiausia, Filatovas su ponu 
Juršėnu svarsto dvigubos pilietybės 
galimybę. Jei LDDP - istai įves 
dvigubą pilietybę su rusais, tad kai 
Lietuvoje pagerės gyvenimo sąly
gos, prigužės tiek "dvigubų piliečių", 
kad ir vėl Lietuvoje daugiau su
sikalbėsi rusiškai, negu lietuviškai.

LDDP nekreipia dėmesio į 
tremtinius ar buvusius kalinius. Ki-

Iš Švenčionėlių geležinkelio stoties ne vienas ešelonas išvežė mūsų 
tautiečius į tremtį. Neseniai čia 
pamiklas.

tas dalykas su prekeiviais: jų vardu 
patogu "buvusiems" Maskvoje 
draugystės ieškoti. Apie tai praneša 
"Lietuvos rytas" sekančiai:

Rusijos ir Lietuvos 
verslininkai suinteresuoti 
tradiciniu ryšių vystymu

Maskva, liepos 26 d. Lietuvos 
Seimo delegacija, vadovaujama Sei
mo pirmininko Česlovo Juršėno, 
antradienį Maskvoje susitiko su 
Rusijos prekybos ir pramonės rūmų 
delegacija, vadovaujama prezidento
Anatolijaus Smirnovo.

Susitikimo metu buvo aptarta 
galimybė įsteigti dvišalio dalykinio 
bendradarbiavimo Tarybą...

(trumpinta...)
...Abiejų valstybių delegacijos 

susitikime Maskvoje pageidavo "kuo 
skubiau" sureguliuoti dvigubo

Naujos vyriausybės 
projektas

Liberalų sąjunga yra pareiškusi 
savo ketinimus formuoti šešėlinę 
vyriausybę ir yra pateikusi žurnalis
tams Lietuvos valstybinio valdymo 
sistemos reformos projektą. Sąjungos 
pirmininko Genučio Venciaus nuo
mone dabartinė valdymo reformaremia- 
si pasenusiu sovietiniu modeliu ir yra 
"valdininkų dauginimo būdas". Į kvie
timą dalyvauti šešėlinės vyriausybės 
projekte pirmoji atsiliepė Moterų par

pastatytas kuklus, bet įspūdingas 
Leono V ASAUSKO nuotrauka

apmokesdinimo panaikinimo prob
lemą bei išspręsti investicijų apsau
gos klausimą. Tai labai aktualu (va
dovams) 1500 bendrų Lietuvos ir 
Rusijos įmonių, veikiančių Lietuvo
je. Šalys taip pat pasisakė už vizų 
režimo supaprastinimą ir pabrėžė 
būtinybę surengti UR ministerijų 
atstovų derybas, (citatos pabaiga).

To tik Lietuvai ir betrūko - 
lengvatų bendroms įmonėms su 
Rusija bei bendradarbiavimo Tary
bos... Neužteko tam pusės šimt- 
mečio! Dar neseniai Lietuva išlindo 
iš maišo ir išlindo nepaprastai gerai 
dėka nuoseklios ir principingos poli
tikos, kuriai vadovavo V. Landsber
gis. O buvusiąją nomenklatūrą vėl 
traukia į Maskvą. Deja, "miško 
paukštis į mišką žiūri".

Dr. Algimantas KABAILA

tija, kurios steigėja yra K. Prunskienė.

Ministrai atostogauja
Vasaros metu Lietuvoje padau

gėjo "dvigubų ministrų", nes pagal 
Konstituciją atostogaujantį ar ilges
niam laikui išvykusį ministrą gali 
pavaduoti tik kitas ministras. Iš devy
niolikos ministrų turi likti kvorumas 
- vienuolika, tam kad Vyriausybės 
posėdyje būtų galima priimti spren
dimus. Šiais metais Prezidentas ir 
Premjeras atostogauja tuo pačiu

nukelta į 2 psi.
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atkelta iš 1 psl.
metu-Prezidentas Lietuvos pajūriuose, 
o A. Šleževičius - JAV.

Apdovanojimų kaina
Apdovanojimai ordinais vyksta 

įvairiomis progomis. V. Landsbergis 
buvo pasirašęs dokumentus dėl 64 
Vyčio kryžiaus ordinų ir 2500 Sausio 
13 - osios medalių įteikimo. A. Bra
zauskas, nuo prezidentavimo pradžios, 
pasirašė dekretus dėl 45 Vyčio 
kryžiaus ir 120 Didžiojo Lietuvos 
Kunigaikščio Gedimino ordinų. 3 - ojo 
laipsnio Gedimino ordinu apdovano
tas ir susisiekimo ministras Jonas 
Biržiškis, kurio nuopelnus "Lietuvos 
rytas" apibūdina ne kaip nuopelnus 
Lietuvai, o kaip nuopelnus jį ap
dovanojusiam Prezidentui, pirmiau
siai duodant galimybę A. Brazausko 
rėmėjo Amerikoje S. Velonskio 
aplinkos žmonėms pasipelnyti Lietu
vos sąskaita. " J. Biržiškio nuopelnas 
Prezidentui yra ir už mokesčių 
mokėtojų pinigus - 2,289 milijono 
JAV dolerių - iš pačių S. Velonskio 
aplinkos žmonių nupirktas vyriausy
binis "Jetstar" - beveik neskraidantis 
lėktuvas", rašoma "Lietuvos ryte".

Pagaliau išvesta 
kariuomenė

Ties Panemunės tiltu Lietuvos 
pusėje (nuo Tilžės) Rusijos ka
riuomenė laikė savo sargybos postą 
penkerius metus ir keturis mėnesius 
nuo Nepriklausomybės atkūrimo. Lie
pos 14 d. jie pasitrauė į Karaliaučiaus 
srities teritoriją. ,

Netektis
Mirė vyriausias amžiumi, 87 

metų Seimo narys, LDDP atstovas, 
Nepriklausomybės atstatymo akto 
signataras Juozas Bulovas.

Leonardo Kardelio pieš.

Auksinė duona
Minimalus mėnesinis atlygini

mas nuo liepos 1 - mos dienos pakeltas 
iki 150 litų. Lietuvoje yra 848.000 
pensininkų, kurių vidutinė pensija yra 
142 litai. "Druskininkų duonos" dar
buotojo vidutinis atlyginimas yra apie 
480 litų į mėmesį, tačiau tai nėra 
duonos pabrangimo priežastis. Duona 
pabrango nuo 2 iki 10 centų už kilo- norėtų net 80,% Uętuvpsjaunųžmonių. serbų iš.v.yti.ar internuoti...................    vakarinėje Bosnijoje......................
„MūsųPastogė“Nr311995.8.7. osl 1 ~ ... ■'11 . . -j

gramą dėl aukštos kviečių supirkimo 
kainos. Kviečiai perkami iš užsienio, 
nes pernai, nustačius žemas kviečių 
supirkimo kainas, Lietuvos ūkininkai 
savo kviečius pardavinėjo užsieniui.

Apie 1000 litų į dieną
Ukmergės pontoninio tilto ka

sininkams, gaunantiems vidutinį 196 
litų mėnesinį atlyginimą, užteks, atro
do, ir duonai, ir sviestui. Padarius pa
tikrinimą nustatyta, kad už pervažia
vimą per tiltą eilinę darbo dieną buvo 
surinkta apie 1800 litų, turgadienį - 
apie 2300 litų. Iki patikrinimo į rajono 
sąskaitą kasdien būdavo pervedama 
vidutiniškai po 1200 litų.

10 = 15
Krašto ekonomiką, reikia tikėtis, 

truputį pataisys Pasaulio lietuvių spor
to žaidynių proga išleista 10 litų mo
neta, kuri yra pardavinėjama po 15 litų. 
Reikia statyti bažnyčias

Telšių vyskupijoje šiuo metu 
statoma septyniolika bažnyčių. "Užtai 
man daug kas priekaištauja, apeliuo
dami į sunkymetį, tačiau esu šventai 
įsitikinęs, kad statyti reikia", sakė 
Telšių vyskupas Antanas Vaičius.

Festivalis Nidoje
Nidoje vyksta festivalis "Nerin

gos vasara 95". Festivalyje, trun
kančiame dvi savaites, vyks 9 rengi
niai, kuriuose pasirodys ansambliai, 
baletas, popdainos, estrada, klasika, 
madų paradas, grožio konkursas "Mi
sis Lietuva". Užsienio svečiai turės 
progą laiką praleisti ne vien tik nuo 
stalo iki stalo besilankydami...

Populiari anglų kalba
Nesenta i vyko stojamieji egza

minai į Lietuvos aukštąsias mokyklas. 
Populiariausios specialybės yra teisė, 
užsienio kalbos, žurnalistika, verslas 
ir vadyba (kurią kai kur dar vadina 
"manadžementu"). Didžiausiaskonkur- 
sas į anglų kalbos specialybę - iš 212 
norinčiųjų priimta 25. Peršasi komen
taras, kad švietimo sistema nesugeba 
prisitaikyti prie reikalavimų.

Patriotiškas jaunimas
Vilniaus Universiteto sociologų 

kaitų su studentais atliktas nuo 16 iki 
30 metų amžiaus Lietuvos jaunuolių 
apklausinėjimas leidžia tvirtinti, kad 
tik labai nedidelė jaunimo dalis yra 
linkusi padirbėti užsienyje, o dar 
mažiau norėtų Vakaruose gyventi visą 
laiką. Tyrimų rezultatai rodo, kad tik 
12% norinčių išvykti į užsienį jaunuo
lių tikslas yra užsidirbti pinigų ir iš jų 
tik pusė būtų linkę likti gyventi 
užsienyje. Iš aukštesnį išsilavinimą 
turinčių jaunuolių 8% norėtų užsienyje 
studijuoti. Nuvykti į užsienį įvairiais 
kitais tikslais - pažinti pasaulį, 
užmegzti ryšius su kitų šalių jaunuo
liais, išmokti svetimų kalbų ir t.t.

Plaukime rankas
Ukmergėje užregistruotas pir

masis šių metų vidurių šiltinės atvejis. 
Higienistai pataria dažniau plauti ran
kas... Šiauliuose, privatizavus viešuo
sius tualetus, dabar norima teismo 
keliu keturis iš jų "atprivatizuoti". 
Daugelis privatizuotų tualetų pakeitė 
savo paskirtį, kai kurie tapdami 
kavinėm ar parduotuvėm arba jau 
keleri metai vis remontuojami. Patari-
mas: jeigu prireiks užsukti į tualetą, 
geriausia išeitis yra sėsti į miesto 
autobusą ir važiauoti iki galinės 
stotelės, kur nors ir labai prastas, bet 
tualetas bus.

TRUMPAI IŠ VISUR
Queenslando Valstijos rinkimų 

rezultatai paaiškėjo tik vienuolikai 
dienų praėjus po balsavimo. Rin
kimus laimėjo darbiečiai tik vienos 
vietos persvara, o ir tą paskutinę 
parlamento vietą jie laimėjo vos tik 
su 16 balsų persvara.

Rusijos prezidentas Boris Jelcinas, 
po širdies priepuolio beveik dvi sa
vaites išgulėjęs ligoninėje Maskvo
je, nepasirodė dėkingas savo šei
mininkui. Išrašytas iš ligoninės jis 
tą pačią dieną atleido tos ligoninės 
direktorių dr. Anatolijų Martynovą.

Teismas Londone nubaudė 68 
metų amžiaus moterį už tai, kad ji 
duona ir riešutais lesino Croydon 
priemiestį teršiančius karvelius, savo 
tarša sudarančius pavojų sveikatai. 
Moteriškė nekreipė dėmesio į ke
letą ankstesnių įspėjimų ir tuo 
užsipelnė 28 dienas kalėjimo.

Alžyriečių Islamo fundamentalis
tų grupė liepos 26 d. išsprogdino 
bombą Paryžiaus požeminio trauki
nio vagone, traukiniui sustojus St. 
Michel stotyje Lotynų kvartale. Nuo 
sprogimo žuvo 7 žmonės apie 60 
sužeistų. Ši teroristų grupė nuolat 
žudo užsieniečius, valdžios tarnau
tojus ir vakarų kultūros tautiečius 
Alžyre. ®@®

BHP bendrovė buvo priversta pati 
nuskandinti savo prekinį laivą 
IRON BARON, liepos 11 d. užplau
kusį ant povandeninės uolos ir 
užteršusį Tasmanijos pajūrio ruožą. 
Laivas buvo išvilktas į gilią vietą ir
nuskandintas liepos 30 d. su savo 
kroviniu - mangano rūda. Laivas 
kartu su kroviniu kainavo arti 22 
milijonų dolerių, o firmai dar dau
giau kainuos pajūrio valymo darbai. 
Nuo palietos alyvos žuvo apie ket
virtis visų Tasmanijos pingvinų.

Liepos 25 d. Bosnijos serbųpajėgos 
po kovų su musulmonais miesto 
gynėjais užėmė Žepa miestą, 
Jungtinėms T automs nesiimant jokių 
priemonių apsaugoti savo deklaruotą 
saugiąją zoną. Miesto gyventojai

Kiek kainuos troleiibuso 
bilietai

Vilniaus savivaldybė; sudarė 
sutartį gauti 30 visai naujų "Škoda" 
troleibusų. Tarp kitko, suniukti duo
menys rodo, kad bent 15% keleivių 
važinėja be bilieto. Nutvertieji 
baudžimi vietoje piniginėm baudom, 
bet tik kas ketvirtas turi pinigų baudą 
susimokėti.

Gabrielius ŽEMKALNIS

1995 liepos 27d. 
Žinių šaltiniai: "Lietuvos rytas", 
"Lithuanian Weekly", BNS, UER.

Protestuodamas prieš Jungtinių 
Tautų neryžtingumą iš pareigų at
sistatydino Tadeusz Mazowiecki, 
trejus metus ėjęs Jungtinių Tautų 
įgaliotinio pareigas žmogaus teisių 
pažeidimams . tirti buvusioje Jugo
slavijoje. T. Mazowieckio, buvusio 
Lenkijos ministro pirmininko 
nuomone, Bosnijoje išduodami 
tarptautinės tvarkos pagrindai ir civi
lizacijos principai.

Bosnijos serbų vadai Dr. Radovan 
Karadzic ir gen. Ratko Mladic yra 
Tarptautinio Kriminalinio Teismo 
formaliai patraukti atsakomybėn už 
genocidą ir nusikaltimus prieš 
žmoniškumą. Jiems gręsia areštas 
bet kur išvykus iš jų kontroliuoja
mos srities Bosnijoje.

HAlHH.I.N KIKAliZII
JAV senatas 69 prieš 29 balsų 

santykiu nutarė, kad JAV turi viena
šališkai nutraukti apginklavimo drau
dimą Bosnijos vyriausybei, jei 
Jungtinių Tautų kariuomenė pasi-
trauktų iš Bosnijos ar būtų Bosnijos 
paprašyta pasitraukti. Pastaruoju 
atveju ginklų tiekimo draudimas 
užsibaigtų po 12 savaičių. Net ir šį 
senato, palyginus švelnų, nutarimą 
prezidentas Bill Clinton rengiasi 
vetuoti.

Serbams veržiantis į priekį Bihac 
srityje, Jungtinės Tautos nusprendė 
ginti tik patį Bihac miestą, o ne 
visą sritį. Čia Bosnijos vyriausybės 
pajėgomis į pagalbą atėjo Kroatija, 
kurios kariuomenė įsikišo į kovas ir 
užėmė keletą serbų laikytų miestų
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ELTOS NAUJIENOS
Vyriausybė ■ apie ener
getikos išteklių kainas

Praėjusią savaitę Lietuvos Vy
riausybė išplatino pareiškimą, kuria
me teigiama, kad Lietuvos Respub
likos energetikos ūkis gali normaliai 
veikti tik esant realioms visų rūšių 
energetikos kainoms. 1992 metais,rašo
ma pareiškime, siekiant populizmo, 
Lietuvos gyventojams buvo nustatyti 
net 10 kartų mažesni už savikainą
šiliminės energetikos tarifai. Dėl to
kios kainų politikos dabartinė Vy
riausybė paveldėjo iš ankstesniųjų 
apie 100 milijonų JAV dolerių skolų, 
kurias teko neatidėliojant grąžinti, kad 
nebūti} nutrauktas dujų ir bran
duolinio kuro tiekimas. Atsižvelgdama 
j sunkią ekonominę daugelio šeimų 
būklę, Vyriausybė pareiškime garan
tuoja, kad mokestis už normatyvinio 
ploto būsto mažas pajamas turinčioms 
Įtintoms nepadidės. Skirtumas bus 
kompensuojamas.

Rusijos karo orlaiviai 
nebepažeidinės Lietu

vos oro erdvės
Lietuvos Užsienio reikalų mi- 

listerija gavo atsakomąją Rusijos Fe
deracijos ambasados Vilniuje notą, 
kurioje nurodoma, kad birželio22ir23 
dienomis dviejų Rusijos Baltijos 
laivyno Karinių oro pajėgų lėktuvų 
AN 12 vadai dėl blogų metereologinių 
sąlygų ir kuro trūkumo savavališkai 
nusprendė pažeisti Lietuvos oro erdvę. 
Pasak liepos 21 d. Eltai atsiųsto VRM 
panešimo notoje teigiama, kad as
menys nubausti, o Rusijos gynybos 
ministerija "ėmėsi atitinkamų priemo- 
nių, kad ateityje nepasikartotų tokio 
pobūdžio pažeidimai".

Vytautas Landsbergis- 
apie Jungtines Tautas

"Jungtinių Tautų organizacija, 
dirželyje pažymėjusi savo veiklos 
pikiasdešimtmetį, pasirodė besanti 
taip sukirmijęs grybas, belaukiantis, 
tol jį kas nors paspirs", - liepos 24 d. 
Seime įvykusioje spaudos konferen- 
cįjoje sakė Tėvynės Sąjungos (Lietu
ms konservatorių) pirmininkas pro
fesorius Vytautas Landsbergis. 
Kalbėdamas apie įvykius Bosnijoje, 
V. Landsbergis pažymėjo Jungtinių 
Tautų (JT) politinį bankrotą. Jo 
niomone, ypač JT nepalankus Bos
nijos musulmonų nusivylimas. Kraš
tutinė reakcij a - Ukrainos taikos saugo
toją apšaudymas, sakė V. Landsber
gis. Lietuvos konservatorių lyderis 
taip pat atkreipė dėmesį į JT paskelb
tas saugumo zonas. "Bosnijoje etninis 
valymas tęsiasi toliau. Žmonės išva
rai is gimtųjų namų, pabėgėliai - iš 
Manųjų prieglobsčio vietų. Visa tai 
tykdoma JT pasmerkus ir kartu 
joms... leidus", - sakė V. Landsbergis.

Na ir kas, kad Kiniją 
valdo komunistai
"Kinai nori bendradarbiauti su 

Lietuva. Mes sutarėme keistis dele
gacijomis, įvairiomis progomis. Į 
svečius jie nori pasikviesti ir dešiniuo
sius opozicijos atstovus",-liepos26d. 
Seime įvykusioje spaudos konferenci
joje sakė Lietuvos - užsienio šalių 
draugijų asociacijos prezidentas, Sei
mo švietimo, mokslo ir kultūros 
komiteto pirmininkas profesorius 
Bronislovas Genzelis. Jis ir Seimo 
LDDP frakcijos seniūnas Gediminas 
Kirkilas bei jo pirmasis pavaduotojas

Gediminas KIRKILAS
Seimo LDDP frakcijos seniūnas

Justinas Karosas praėjusią savaitę 
lankėsi Kinijoje analogiškos jų drau
gijos kvietimu. J. Karosas sakė, kad 
Šanchajaus vadovai nori užmegzti 
glaudesnius ryšius su Klaipėda, kad 
Pekine nuo rudens pradės veikti 
Lietuvos atstovybė. Nei Estija, nei 
Latvija savo atstovybių Kinijoje dar 
neturi. Gaila, sakė jis, kad, pavyzdžiui, 
mūsų šalyje vyrauja keista nuomonė: 
jei valdo komunistai, kai kam darosi 
nesmagu. G. Kirkilas pasidžiaugė, 
kad Kinijoje didelis dėmesys yra ski
riamas mokslui. Šiuo metu Pekine 
mokosi du studentai iš Lietuvos. Vie
nas studijuoja kinų kalbą, kitas rytų 
mediciną. 30 studentų iš Kinijos 
mokosi Lietuvoje.

LDDP - apie dešiniosios 
opozicijos pareiškimą

LDDP atstovas spaudai Ramūnas 
Čepaitis išplatino pareiškimą atsiliep
damas į Seimo dešiniosios opozicijos 
atstovės spaudai Rasos Rastauskaitės 
pareiškimą "Dėl LDDP siekimo su
kompromituoti naująsias savival
dybes". Pastarąjame teigiama, kad 
Tėvynės Sąjunga (Lietuvos konserva
toriai) gauna žinių, jog LDDP skyriai 
ir jos paskirti apskričių valdytojai turi 
instrukcijų bei planų, kaip visokiais 
trukdymais, intrigomis ir finansiniu 
spaudimu sukompromituoti naująsias 
savivaldybes ir net nutraukti jų darbą. 
LDDP atstovas spaudai rašo, kad 
pasirodžius šiam dokumentui, kai 
kurie dešiniosįoms jėgoms atstovau
jantys savivaldybių vadovai savo 
nenorą ar nesugebėjimą vykdyti 
rinkiminius įsipareigojimus pateikia 

kaip LDDP trukdymų pasekmę. LDD 
partija visada pasisakė už garbingą 
politiką, pripažįsta rinkimų į savival
dybių tarybas rezultatus kaip rinkėjų 
valios aktą, kad nekuria ir nekurs 
"instrukcijų bei planų, kaip sukompro
mituoti naująsias savivaldybes", rašo
ma LDDP atstovo spaudai pareiškime.

Gautas oficialus 
kvietimas į 

Olimpines žaidynes

LIETUVIAI
PRANCŪZUOS LIETU
VIU BENDRUOMENĖS 
PIRMININKO ŽODIS

Prieš trisdešimt metų. Vasa
rio 16 - sios proga atstovaudamas 
Bendruomenės jaunimą paklausiau, 
kąmums, jauniems, reiškia Lietuva. 
"Seniesiems" - tai gimtoji žemė. 
Mums tais laikais Lietuva buvo 
nereali. Mes žinojom jos istoriją, 
pasakas, šokius, dainas, bet jautėmės 
svetimos motinos įvaikintais naš
laičiais.

Šiandien, 1995 - aisiais, esa
me skaitlingesni, o mūsų draugai 
prancūzai gausesni. Antrasis 
"Prancūzijos - Lietuvos" draugijų 
suvažiavimas, įvykęs š.m. kovo 
mėnesį parodė, kad dešimtys labai 
aktyvių draugijų nepaliaujamai 
plečia savo veiklą. Prancūzijos Lie
tuvių Bendruomenė yra kaip niekad 
gyvybinga ir stipri, nes liko susivie
nijusi aplink lietuvybės liepsnelę. 
Dėkojame Tėvui Jonui Petrošiui 
nepagailėjusiam jėgų saugant, kad 
ši mažytė kibirkštėlė neišblėstų.

O rytoj? Humanitarinė pa
galba tęsiasi, kultūriniai mainai 
vystosi ir atveria kelius ekonomi
niam bendradarbiavimui tarp Pran
cūzijos ir Lietuvos. Tačiau penki 
sovietų okupacijos dešimtmečiai 
pavertė daugelį lietuvių pasyviais, o 
staigus posūkis į rinkos ekonomiką 
pagimdė žiaurų egoizmą. Atėjo lai
kas pagalvoti apie tai, kaip galime 
padėti svo tėvynainiams, ugdant 
socialinę atsakomybę, ką turime 
daryti, kad mūsų humanitarinė veik
la neapsiribotų vien tik materialine 
pagalba. Tuo pačiu nepamirškime, 
kad savo įtemptoje vakarietiškoje 
kasdienybėje turime daug ko pa
simokyti iš lietuvių.

Perkūnas LIUTKUS
LIETUVIŠKA 
KASDIENYBĖ

Atgavusi nepriklausomybę 
Lietuva patiria ekonominius sunku
mus nuo kurių kenčia silpniausieji 
visuomenės nariai. Dabar atėjo eilė 
inteligentijai. Aukštuosius mokslus 
baigę žmonės verčiasi sunkiai ir 
norėdami išvengti finansinių prob
lemų, be savo tiesioginio darbo turi 
prasimanyti papildomų užsiėmimų. 
Beviltiška įrodinėti Lietuvoje,kad 
vienas mokytas atstoja tris nemoky
tus. Iš sovietų paveldėtas mentalite
tas dar gajus. Nors istorijos ratas 
pasuko negrįžtamai, tačiau valdinin

Lietuvos Tautinio Olimpinio 
komiteto (LTOK) prezidentui Artūrui 
Poviliūnui įteiktas laiškas, oficialiai 
kviečiantis mūsų šalies sportininkus 
dalyvauti XXVI Atlantos /vasaros 
olimpinėse žaidynėse. A. Poviliūnas 
mano, kad į Atlantą iš Lietuvos keliaus 
apie 80 - 90 žmonių - sportininkų, 
trenerių ir jų padėjėjų, LTOK vadovų. 
"Tai bus pati solidžiausia mūsų šalies 
olimpinė delegacija per visą Lietuvos 
istoriją", sakė jis.

PRANCŪZIJOJE
kija vis tokia pat nesupratinga. 
Kompetencija ir atsakomybė dar 
netapo pagrindiniais specialistų 
vertinimo kriterijais. Tačiau Lietuva 
- mūsų šalis ir mūsų pareiga ją pa
keisti. Nebijokime nieko. Seneka 
sakė: "Nedrįstame ne todėl, kad 
sunku, bet sunku todėl, kad 
nedrįstame".

Esu Prancūzijoje, nes tikiu 
demokratine Lietuvos ateitimi, no
riu būti atsakingas užją savo kom
petencijos ribose- Čia palankesnės 
sąlygos žinioms gilinti, negu Lietu
voje. Studijos užsienyje - ne išskir
tinė privilegija, tai turėtų tapti nor
maliu specialistų ruošimo būdu. 
Kuo stipresni mūsų šalies ir Vakarų 
Europos ryšiai, tuo sparčiau Lietuva 
integruosis į Europos kultūrinį ir 
ekonominį gyvenimą, tuo greičiau 
ji išspręs savo problemas.

Pasirinktų studijų tema: AIDS, 
nes tai tolerancijos mokykla, kas
dienis susitikimas su kenčiančiais ir 
vienišais žmonėmis. Mano tikslas - 
palengvinti jų kančią ir vienatvę. 
Ką darau Prancūzijoje? Mokausi. 
Mokausi matyti ir jausti, mokausi 
būti atsakingu už savo gimtą žemę, 
už save, už artimuosius. Jei pavyks, 
manęs laukia dar du metai papildomų 
studijų Nancy universitete.

Ur. Darius LIUTKUS 

PRANCŪZUOS LIETU
VIU BENDRUOMENĖS 

NAUJIENOS
* Draugija "Alsace - Lituanie" 

per metus organizavo 24 renginius. 
Tai lietuvių moksleivių ir oficialių 
asmenų iš Lietuvos priėmimas, 
įvairios parodos ir koncertai.

* "Languedoc - Lituanie" kvie
timu Prancūzijoje viešėjo V. Lands
bergis, kuris skaitė paskaitą apie 
Lietuvos konstituciją Montpellier 
Teisės fakultete. Šios draugijos ini
ciatyva buvo organizuota paskaita 
apie M. K. Čiurlionio kūrybą. 48 
prancūzų moksleiviai jau dalyvavo 
ekologinėje kelionėje į Lietuvą. Šią 
vasarą numatoma dar viena tokia 
kelionė ir moksleivių iš Alytaus 
viešnagė Prancūzijoje.

* Ateinančiais metais 
Prancūzijos Lietuvių Bendruomenė 
švęs savo penkiasdešimtmetį. Ta 
proga numatoma išleisti knygą 
"Gyvoji Prancūzijos Lietuvių 
Bendruomenės atmintis". Kviečiame 
visus pasidalinti savo prisimini
mais. Iš anksto dėkojame už bendra
darbiavimą.

„Mūsų Pastogė“ Nr. 31 1995.8.7. ps!3
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IR DAR APIE LIETUVĄ!..
Keliaujame panemuniais, iš 

Kauno. 24 - metis automobilis, val
domas jauno inžinieriaus, burzgia, 
rydamas kilometrą po kilometro, o 
mes godžiom akim dairomės į fan
tastiškus panemunės vaizdus - j 
Nemuną, kuris tai priartėja, tai nu
tolsta nuo kelio, į pušynėliais ir 
gražuoliais baltmarškiniais beržais 
nusėtas pakeles... O jau žaluma, 
žaluma - ji mus, įpratusius prie 
australiškos gamtos, kur vyrauja 
geltonai rusvos spalvos - tiesiog 
svaigina.

Paupio pievose, nors šiandien 
jau liepos 1 - ji, vyksta intensyvus 
šieno džiovinimas ir vežimas.

Viktoro KAPOČIAUS nuotrauka

Deja, ne visur linksmi vaizdai 
- daug dirvonuojančių laukų, kurių 
niekas nedirba. Išardžius kolūkių 
sistemą ir žmonėms atsiėmus žemę, 
ne visi turėjo kuoją apdirbti. Geras 
vaizdas dar neišardytuose ūkiuose - 
bendrovėse - nors jų, atrodo, nedaug 
išlikę.

Stabtelime Kačerginėje. Čia 
anksčiau veikė net 5 vaikų stovyk
los. Dabar tik vienoje - "Merkuri
jaus" stovykloje stovyklauja 200 
vaikų. Užsukame į buvusią "Žvaigž
dutės" stovyklavietę, veikusią dar 
prieš 2 metus - viskas skendi aukšto
je žolėje, išdaužyti kai kurių pastatų 
langai... O anksčiau čia kasmet 
birželio - rugpjūčio mėnesiais 
stovyklaudavo keliom pamainom po 
400 vaikų.

Netoli nuo Kačerginės - Pyplių 
piliakalnėlis. Greičiausiai tai se
novinė sargybvietė, iš kur, priešui 
artėjant, laužų ugnimi buvo praneša
ma Kauno piliai apie artėjantį pa
vojų. Dar už poros kilometrų - Sa
piegų XVI a. statyta Zapyškio 
bažnyčia ant Nemuno kranto. Labai 
apleista, nors sako, kad čia dar 
vyksta klasikinės muzikos koncer- 
tai- Darome nemažą vingį - pasu
kame į Šakius, bet čia trumpai 
pasižvalgę, pervažiuojame tiltu per 
Nemuną į Jurbarką, kur pietaujame, 
o po to sukame atgal, Kauno pusėn. 
„Mūsų Pastogė“ Nr. 311995.8.7. psl.

Šiame Nemuno krante pilna pilių ir 
piliakalnių, saugojusių Lietuvą nuo 
priešo. Išlikę Panemunės ir Raudonės 
pilys (XVII a. pradžia), Veliuonos 
piliakalniai... Dairomės iš Gedimino 
pilies kalno j pasakiškus Nemuno 
apylinkių vaizdus. Piliakalnio viršu
je esančiame obeliske įrašas: "Ge
diminas, Didysis Lietuvos Kuni
gaikštis, gindamas Lietuvos laisvę, 
žuvo Veliuonoj 1341 m. liepos 
mėn. 6d.".

Kas 9-10 km. vis naujas mies
telis, pastatytas aukštame Nemuno 
krante. Iš tolo švyti baltais ar rau
donais bažnyčių bokštais Seredžius, 
Vilkija, Raudondvaris...

Tik vėlokai vakare grįžtame į 
Kauną. Čia laukia Lietuvos krepši

nio rinktinės kova su Kroatija. Bet 
gulti einame pasiutusiai linksmi - 
Lietuva laimėjo (90 - 80).

Dar jaunystėje buvau pri
sižiūrėjęs nepakartojamų Pažaislio 
vienuolyno religinio meno kūrinių 
reprodukcijų, nors pačių originalų 
savo akimis nebuvau matęs. Ir štai 
dabar vaikštau šiame, baroko stiliaus 
didingame pastate, tiesa labai ir labai 
apleistame.

Vienuolyno istorija marga. 
Labai pamaldus Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės kancleris Kristupas 
Pacas, susižavėjęs vienuolių kamen- 
dulių ordino griežta regula, 
nusipirkęs iš Kauno teisėjo S. Os- 
borskio dvarą dešiniame Nemuno 
krante, 1664 m. pradėjo statyti vie
nuolyną, kad jie melstųsi už Lietuvą, 
Pacų šeimą ir tautos dorą, Vienuoly
nas buvo statomas 60 metų (pirmųjų 
20 metų laikotarpiu vien buvo 
vežama iš Lenkijos statybinė me
džiaga -juodas ir baltas marmuras) - 
statybą užbaigė tik Paco brolio sūnus. 
Vienuolyne ilgainiui buvo sukaupta 
daug meno vertybių, žymių Italijos 
dailininkų paveikslų. Bet vienuoly
no praeitis nebuvo laiminga. 1812 m. 
Napoleono kariuomenė iš vienuoly
no pagrobė daug vertingų meno 
kūrinių, apiplėšė biblioteką ir ar
chyvą. 1832 m. jis buvo uždarytas 
caro už, neva, vienuolių dalyvavimą 

1831 m. sukilime ir perduotas pra
voslavų vienuoliams. 1915 m. šie 
vienuoliai, išbėgdami į Rusiją, iš
sivežė vienuolyno archyvą, dalį 
paveikslų, varpus ir daug kitų verty
bių. I - jo Pasaulinio karo metu 
vokiečiai jame įrengė karo ligo
ninę, statė arklius, nuėmė varinį 
stogą. Ir tik 1920 m. vienuolynas 
perduotas šv. Kazimiero kongrega
cijos vienuolėms, atvykusioms iš 
Čikagos, tikslu religingai auklėti 
jaunimą. Per 20 metų jos išlaikė 
"Saulės" mergaičių gimnaziją 
Kaune, mokyklas Telšiuose ir Va
lininke, 2 studenčių pensionatus, 4 
vaikų darželius Kaune, senelių na
mus, turizmo bazę, keliolika švieti
mo bei auklėjimo įstaigų kitose Lie
tuvos vietose.

Užėjus sovietams, 1940 m. 
vienuolynas uždarytas, vienuolės iš
vaikytos. 1951 - 64 m. vienuolyno 
patalpose buvo įsikūrusi psicho
neurologinė ligoninė, 1964 - 66 m. - 
turistinė bazė, 1966 m. Pažaislio 
vienuolynas kaip architektūrinis 
ansamblis perduotas Čiurlionio

★LIETUVOS ASTRONOMIJOS
1969 metais įkurta Lietuvos 

astronomijos observatorija už 65 km 
nuo Vilniaus ant 40 metrų aukščio 
Kaldinių kalvos, esančios apie 200 
metrų virš jūros lygio. Tai senoviško 
Kulionių kaimo žemė

Astronomijos observatorija 
priklauso Teorinės fizikos ir as
tronomijos institutui. Jo moks
lininkams talkina ir Vilniaus uni
versiteto specialistai.

Šiuo metu observatorijos pa
statų kompleksą sudaro du stebėjimų 
bokštai, laboratorinis korpusas, ke
letas gyvenamųjų namelių. Astrono
miniai stebėjimai atliekami trimis 
teleskopais. Didžiausio veidrodžio 
skersmuo -165 cm. Tai galingiausias 
teleskopas Baltijos šalyse, juo gali
ma siekti ir Visatos pakraščius, 
tyrinėti tolimuosius galaktikų pa
saulius. Žvalgosi elektroninė akis, 
sujungta su kompiuteriu.

Astronomų darbams vadovau
ja pasaulyje pripažintas mokslinin
kas, habilituotas daktaras, profeso
rius Vytautas Straižys. Vilniuje su
kurta fotometrinė metodika pagal 
spektrus padeda klasifikuoti žvaigž
des, nustatyti jų ryšį, paviršiaus 
temperatūrą ir panašiai. Rezultatai 
domina pasaulio mokslo visuomenę: 
ant Kaldinių kalvos dažnai vyksta 
tarptautinės konferencij os, seminarai. 
Be to čia keturis kartus per metus 
išleidžiamas Baltijos šalių mokslinis 
žurnalas "Baltic Astronomy". Vi
suomenei ir astronomijos mėgėjams 
skiriamas kasmetinis leidinys - ka
lendorius "Lietuvos dangus".

Mokslui populiarinti 1991 m. 
čia išaugo atskira įstaiga - Etnokos
mologijos centras. Centro direkto
rius dr. Gunaras Kakaras yra parašęs 
ne vieną populiarią astronomijos 
knygą. Centro galerijose yra įrengta 
muziejinė ekspozicija. Yra du bokštai 
teleskopui ir liftui. Bokštus jungia 

dailės muziejui.
Tarybų laikais kaziniimie- 

rietėms buvo uždrausta dirbirbti 
mokyklose ir panašiuose darbuotose. 
5 iš jų kalintos.

Atgavus Lietuvai neprikladau- 
somybę, vienuolynas 1992 m. v vėl 
grąžintas seserims kazimierietėnėms. 
Jame dabar yra apie 20 seserų, kilti tos 
gyvena Vilniuje ir Kaune. Seserirrims 
vadovauja motina - seselė JonJonė 
(Sofija Budrytė). Veikia noviciįcija- 
tas. Vienuolynas jau eilę metų re res
tauruojamas, nors trūkstant lėšų šų šis 
darbas eina lėtai. Vienuolyną remimiąs 
Maltos ordinas ir (daiktais) kai ki ku
rios vokiečių katalikų organizacaci- 
jos. Paaiškinimus ekskursijai teikuskusi 
seselė Simona nesigyrė, kaip vivie- 
nuolyną remia valdžia ir Lietuvavos 
žmonės, bet tai suprantama - es&sanl 
tokioms ekonominėms sąlygotoms 
tėvynėje, aukos plaukia lėtėtai. 
Vienuolės visos dirba, bet et jv 
uždarbio tikrai nepakanka nei vi vie
nuolyno tvarkymui, nei kitieiems 
užsibrėžtiems tikslams siekti.

Liberto KLIMKOS
40 metrų aukštyje esanti apžvalgoms iz 
stebėjimų aikštelė. Iš jos atsiveria 
kvapą gniaužianti Aukštaitijosjos 
panorama. Prie vieno ežerėlio prigrig- 
ludusi etnografinė sodybėlė - jojoje 
rengiama liaudiškų matų ir saikųąpa- 
roda. Aplinkui kuriamas miško paąar- 
kas, kurio takais galima aplanhkyti 
įdomiausias apylinkių vietas, istotori- 
nius, gamtos ir kultūros pavelfeldo 
paminklus - pilialkalnį, aukštapelfelkę, 
vandens malūną. Centro bendradidar- 
biai tyrinėjavisa, kas praeity ir dalabat 
lietuvių tautą sieja su dangstaus 
skliautu bei jo šviesuliais -pradeddant 
etnografija ir baigiant filosofijafija 
Toks požiūris padeda geriau u su 
prasti tautodailės ornamentų, kalealen 
dorinių ir darbo dainų žodžių ų be

O pažintis su 

salę, iš jos į bokštų aukštybę.?. Iš 
apžvalgos aikštelės naktimis galil/ma 
stebėti įvairius dangaus objektus^ bei 
reiškinius. Šeštadieniais centre sukai
tomos paskaitos, rengiamos tradidici- 
nių papročių šventės.

LIbertas KlPllMK?
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GRAŽI ŠVENTE GEELONGE
Visus sudomino didelis, tur

tingas skelbimas "Mūsų Pastogėje" 
įpie dvigubą šventę Geelonge ir bu- 
rasį koncertą liepos 22 d. Geelonge 
neš penkis metus atsikūrė choras ir 

pasivadino "Vilties" vardu. Mes pri
simename tai su džiaugsmu. Kad šis 
choras gyvavo 40 metų, buvo sun- 
dau patvirtinti remiantis "Australi- 
« Lietuvių Metraščiu". Ten yra 
minima, kad pirmasis choras pa
stalė 1956 m. ir greitai vėl nutilo. 
Tiktai 1960 metų pradžioje susikūrė 
Dainos ir Muzikos Mylėtojų Ra
telis". Kokia bebūtų Geelongo choro 
istorija, mums visiems buvo džiugu 
pamatyti šį skelbimą ir sužinoti, kad 
dūrinis gyvenimas ten nemirė ir 
?d jis dabar iš naujo užsiliepsnojo.

Į koncertą susirinko gražus 
lausytojų būrys, apie 100 žmonių, 
les jau ne pirmą kartą lankomės 
etuviškoje geelongiškių pastogėje, 
tiri savo nuoširdumu ir vaišingumu 
ktugiau negu kompensuoja namų 
aklumą. Čia visi vienas kitą gerai 
įžįsta ir todėl Geelongo lietuvių 
tndruomenė sugeba suruošti 
įrengimus ne pagal savo skaičių, 
it pagal savo entuziazmą.

Koncertą gabiai pravedė 
anešėjai Edita Ratajczak ir Mar
sas Valys. Edita pasirodė su gražia 
ttuviška tarsena, bet angliškai kal
biam Martynui, lietuviškos pa
ries sekėsi kiek sunkiau. Pradžioje 
ienoje pasirodė Melbourno Jauni
uj Grupė "Gintaras" su trimis dai
rais: D. Levickienės "Mes - 
žalynas Lietuvos", L. Abariaus 
Viešpaties Lelija" ir D. Levickienės 
lietuvių Giesmė". Dainas var
neliais palydėjo grupės dainų va
se, dirigentė ir kompozitorė 
ta Levickienė. Gal būt kai kam 
Mausimas, kodėl tokią svarbią 
eelongo bendruomenės šventę 
adėjo ir pirmąją koncerto dalį 
tašė svečiai gintariečiai. Strate- 
ikai tai buvo geras sprendimas, nes 
io pat pradžių publika buvo 
Ėavėta šia nepaprastai gražia 
ppe. kuri dalyvavo Lietuvoje, Pa- 
iio Lietuvių Dainų Šventėje 
M metais. Ten ji susilaukė 
tingų ovacijų ir net džiaugsmo 
ni iš lietuviškos publikos. Šios 
spės muzikinis talentas išryškėja 
den tiksliu melodijų išpildymu, 
t ir darniu susiklausymu, be 

Edai" dirbančio dirigen- 
>ai puošia jų žavingi 
bai ir simpatiškos 
rgaičių (ir berniukų) 
1 būt kaip tik dėl šių 
'bių jiems ir atiteko 
certo dalis. Koncerto 
o šilta ir džiugi iš patiai užleidę jaunimą į 
mgiškiai pasirodė ats- 
es" moterų choro atlik- 
s "Lietuva" ir su vyrų 
■geli vėju". Nors dainos 
maloniai, po jaunimo 
uvo pasigendama lais

vumo, šypsenos ir skambesio. 
Žymiai stipriau suskambėjo "Vilties" 
mišrus choras su Vaitkevičiaus 
"Obelėlė ir upelis", Naujalio "Ko 
liūdi putinėli" irsolisto JuliausLipšio 
patosiškai vedama Adomaičio "Pem
pei, pempei". Čia Julius tikrai jautėsi 
"namie" ir sukėlė audringas publikos 
ovacijas. Tai nuopelnai dirigentės 
Gražinos Pranauskienės, kuri nors ir 
sunkiomis sąlygomis sugebėjo su
formuoti "Vilties" chorą Geelonge ir 
suorganizuoti šią šventę.

dirigentė ir kompozitorė
Pirmoji koncerto dalis buvo 

užbaigta dviem tautiniais šokiais - 
"Šiaudelė" ir "Landytinis". Trūksta 
tinkamų epitetų šiai šokėjų grupei 
išgirti, o ypač jos vadovei Daliai 
Antanaitienei, kuri visus šokėjus 
myli ir prižiūri kaip savo vaikus. 
"Gintaro" šokėjai, atsikvėpę 20 
minučių, pradėjo antrą koncerto dalį 
dviem temperamentingais tautiniais 
šokiais - "Audėjėlė" ir "Aštuonytis".

Tačiau iš kur atsirado nauja 
žvaigždė Geelonge, Martyno Valio 
asmenyje? Pagal pranešimus, tai jau 
senoka žvaigždė, kuri suspėjo išleisti 
net kelis CD savo paties atliekamų 
gitaros kompozicijų. Publika labai 
šiltai priėmė jo paties harmonizuotų 
ir elektrinei gitarai pritaikytų, di
namiškai atliktų penkių lietuviškų 
dainų pynę. Sveikiname Martyną 
Valį.

Antrąją koncerto dalį 
sėkmingai paįvairino ir koncertą 
užbaigė jungtinis "Vilties" ir "Gin
taro" dainininkų choras. Čia tikrai 
buvo juntamas skambesys ir jėga. 
Jungtinis moterų choras, diriguoja
mas G. Pranauskienės, akompanuo
jant D. Levickienei, sudainavo Šve
do "Kaip gi gražus, gražus", ojungti- 
nis vyrų choras atliko J. Karoso "Per 
Klausučių ūlytėlę". Toliau sekė 
jungtinio mišraus choro dainos, M. 
Kymanto "Puikios rožės", A. 
Budriūno "Šienapjūtės daina", A. 
Bražinsko "Einu per žemę" ir Gu
davičiaus "Kur giria žaliuoja", kurią 
pabaigai diriguoti buvo pagarbiai 
užleista svetei iš Melbourno, diri
gentei Danai Levickienei.

Šis jubiliejinis koncertas buvo 
tikra šventė Geelongo lietuviams, 
tačiau juo pasidžiaugė taip pat ir 

svečiai iš Melbourno. Į koncertą 
buvo pakviestas ir buvęs gee
longiškių choro dirigentas Vytas 
Straukas, kuris atvyko iš Adelaidės, 
lydimas "Lithuania" choro pir
mininko V. Opulskio. (Pasigedome 
buvusio Geelongo choro dirigento ir 
kompozitoriaus Mečio Kymanto). 
Geelongo Lietuvių Apylinkės 
pirmininkas Stasys Šutas pasveikino 
jungtines koncerto pajėgas ir 
pasidžiaugė kaimynų vienybe saky
damas, kad gal jau nebūsime kartu 
po sekančių 40 metų, bet kad tik
riausiai susitiksime 2000 - siais 
metais. Šiltą sveikinimą paskaitė 
ALB Krašto valdybos pirmininkas 
Andrius Žilinskas. Adelaidės 
"Lithuania" choro vardu sveikino ir

Sportininkai jau Lietnvoie
Liepos 25 d. Lietuvos oro li

nijos lėktuvu į Vilnių atskrido 40 
mūsų sportininkų. Prie nusileidusio 
lėktuvo, tik su specialiais pa
žymėjimais buvo prileisti Lietuvos 
sporto ir Olimpiniai vadovai A. 
Poviliūnas ir V. Nėnius, aerodromo 
sveikinimo grupė su gražiomis 
lėktuvų palydovėmis, grožio for
mulės direktorė J. Vilmienė, kuri 
rengia Pasaulio gražiausios lie
tuvaitės konkursą ir kuriame daly
vauja ir mūsų melbournietė L. 
Skimbirauskaitė, o taip pat ir žolės 
riedulio vadovė, belaukiantieji mū
sų iškiliausios sportininkės D. 
Dičiūnaitės, kuri laimėjo jų skirtą 
geriausiai mūsų sportininkei prizą. 
Išlipus visiems kitiems keleiviams 
iš lėktuvo, ALFAS pirmininkas A. 
Laukaitis, įlipęs į lėktuvą kartu su 
savo valdybos nariais N. Wallis ir 
P. Andriejūnu iš lėktuvo išvedė 
sportinėmis uniformomis gražiai 
pasipuošusius mūsų sportininkus. 
Televizijos ir foto aparatai pradėjo 
visus filmuoti, fotografuoti, o be
laukiantys svečius pasitiko ploji
mais. A. Laukaičiui pristačius aukš
tuosius Lietuvos pareigūnus ir pa
darius prie "Lithuanian Airlines" 
pavadinto lėktuvo istorines nuotrau
kas, gėlėmis apdovanoti mūsų spor
tininkai, praėję imigracijos ir mui
tinių pareigūnus, kurie visai nieko 
netikrino, tarnybas, aerodromo 
didžiojoje salėje buvo sutikti dide
lio skaičiaus laikraščių, televizijos ir 
radijo reporterių, jau anksčiau iš 
Australijos atvykusių draugų ir 
daugelio giminių. Ir vėl masės gėlių, 
daugybės bučinių ir pirmoji mūsų 
sportininkų pažintis su Lietuvos sos
tine Vilniumi. Mūsų sportininkai 
buvo pirmoji grupė ir dar Lietuvos 
oro linijų lėktuvu atvykusi į Pa
saulio lietuvių V - ąsias sporto žai
dynes. Viso miesto didžiosios gatvės 
jau yra papuoštos specialiais ženk
lais, vėliavomis, kasdien per te
leviziją ir radiją bei spaudoje rodo
ma žaidynių reklama ir primenama, 
kiek dar liko dienų iki žaidynių ati
darymo. Todėl nenuostabu, kad 
Australijos lietuviai sportininkai 
buvo taip gražiai ir iškilmingai 

gėles įteikė V. Opulskis. V. Straukas 
pasveikino publikai padiriguodamas 
"Kaip graži esi". Melbourno Dainos 
Sambūrio vardu sveikino "Vilties" 
chorą ir gėlėmis apdovanojo pir
mininkė Danutė Lynikienė.

Gaila, kad organizatoriai ir 
kalbėtojai mūsų bendruomenėse dar 
neišmoksta "protokolo" ir dažnai 
jam prasižengia, kuomet užmiršta, 
nekreipia dėmesio arba ignoruoja 
dalyvaujančius garbės svečius arba 
svarbius pareigūnus.

Nežiūrint to, šventę ir kon
certą galima laikyti gražiai pasi
sekusiais. Visą nuotaiką papildomai 
nuskaidrino Geelongo moterys, pa- 
ruošusios skanią, karštą vakarienę.

Laimingas svečias

sutikti.
Pasidalinus pirmaisiais įspū

džiais, visi mūsų sportininkai buvo 
autobusu nuvežti į sportinių žaidy
nių kaimelį, esantį naujai ir gražiai 
atremontuotose Technikos univer
siteto patalpose. Čia kiekvienas iš jų 
gavo po krepšį, informacijas ir buvo 
apgyvendinti, o susitvarkius nuvežti 
į už kelių šimtų metrų esančią gražią 
"Naktigonės" kavinę, kur austra- 
liečiai bus maitinami, galės atsi
gaivinti ir pasilinksminti. Iš viso 
šiame sportininkų miestelyje gyvens 
apie 1000 svečių ir bus maitinami 
atskirose 5 - se vietose, tačiau tik 
mūsų australai gavo tokią puikią 
kavinę ir čia jie turės tikrai labai 
gražias ir geras sąlygas.

Sekanti 26 d. buvo laisva 
poilsio diena ir visi pradėjo lankyti 
ir apžiūrinėti Vilnių, o daugumą iki 
šventės atidarymo, pas save pasiėmė 
giminės.

Liepos 27 - tą krepšininkai 
specialiu autobusu važiavo į Kauną, 
kur buvo Vytauto Didžiojo univer
siteto svečiai ir čia moterys ir vyrai 
žaidė savo pirmąsias rungtynes. 
Pernakvoję Kaune ir apžiūrėję mies
tą, mūsų krepšininkai grįžo atgal į 
Vilnių ir laukė šventės atidarymo.

Besikalbant su atvykusiais 
sportininkais nesigirdėjo jokių nu
siskundimų, visi yra labai patenkin
ti tokiu gražiu priėmimu, mūsų lietu
višku nuoširdumu. Net lietuviškai 
nekalbantieji greitai susirado artimų 
draugų. Atrodo, kad šventė bus 
labai graži, ją atidarys pats Prezi
dentas, o visam atidarymui ruošia
masi labai daug. Tuo tarpu mes visi 
esame patenkinti ir laimingi būdami 
čia ir siunčiame savo namiškiams ir 
artimiesiems geriausius linkėjimus.

Antanas Laukaitis
(bus daugiau)

GEELONGE
Vienintelis

Geelongo sporto klubą "Vytis" 
atstovaus V - se Pasaulio Sporto 

žaidynėse Vilniuje 
bilijardo žaidėjas ir krepšinio treneris
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MEILE LIETUVAI
"Labai dėkojame, kad 

neužmirštate mūsų Vilnijos Krašto, 
kuris beveik ištisus šimtmečius 
buvo lenkinamas ar rusinamas. 
Dabar po truputį atsigauna ir dar 
tik pradeda dygti pirmieji lietuviški 
daigeliai. Kuriamos pradinės ir 
vidurinės mokyklos..."

Taip rašo Dr. Arvydas 
Šeškevičius laiške socialinės Glo
bos Moterų Draugijai Melbourne, 
atsidėkodamas už paramą ir 
susitikęs Vilniuje su Aliute Karazi
jiene. Dr. A. Šeškevičius yra nepap
rastas lietuvis, vienas iš tų apie ku
riuos skaitome mūsų kultūros istori
joje, kurio besąlyginis tikslas yra 
veikti mūsų tautos labui. Jo moti- 
vacija - ne praeities ieškojimas ar 
atsiminimai, o ateitis. Jis dirba kartu 
su panašiai mąstančiais bendradar
biais, norėdamas, kad Vilnijos kraš
to žmonės ir ypatingai vaikai, 
moksleiviai suprastų, kad jie yra lie
tuvių tautos dalis, o ne svetimų jėgų 
sulaužyti ir suklaidinti Vilnijos gy
ventojai.

Dr. A. Šeškevičius tame 
pačiame laiške rašo - "Didžiausia 
tame krašte yra socialinė ir tautinė 
problema. Yra vaikučių ir neprival- 
gančių. Jūsų pinigai kaip tik ir bus 
tam panaudoti..."

Likimo vėjas atpūtė Dr. A. 
Šeškevičių vizitui į Australiją, o čia, 
toli pramatančių ir suprantančių tau
tiečių dėka ir jiems pasiūlius, 
Socialinės Globos Moterų Draugija 
Melbourne suruošė dabar jau 
visiems žinomą "Kirvio sriubą". 
Geri ir dosnūs tautiečiai paaukojo ir

« SKAITYTOJOJ ŽODIS »
Vienas didžiausių fondų Pa

saulio Lietuvių Bendruomenėje yra 
Amerikos Lietuvių Fondas, turintis 
6 797 narius, kurių nemažas skai
čius gyvena Australijoje. Per 32 
gyvavimo metus LF yra paskyręs 
5 245 847 US dolerius lietuviš
kiems reikalams - kultūrai, švie
timui, jaunimui. Šiuo metu LF fi
nansinė būklė yra gera, nes jau 
dabar turi 7 777 000 dolerių ir 
tikisi pasiekti 8 mln. sumą dar šių 
metų pabaigoje.

Šių metų LF pelno paskirsty
mo komisijos pirmininkė D. Ko- 
jelytė paskelbė metinio pelno pa
dalijimą. Paramai buvo skirta 265 
tūkstančiai dolerių, t.y. fondo meti
nis pelnas. Visiškai arba dalinai 
buvo patenkinti 81 įvairios paramos 
ir 95 stipendijų prašymai. LF 
pelnas paskirstytas sekančiai:

Švietimui, įskaitant ir sti
pendijas-$ 127 214;

Kultūros reikalams-$32 300;
Visuomeniniams reikalams - 

$ 105 500, iš jų išeivijos spaudai 
$25 000.

Anksčiau minėjau, kad LF 
narių tarpe yra didelis skaičius 
Australijos lietuvių, kurie per eilę 
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padovanojo Vilnijos vaikams pieš
tukus, popierių, mokslo priemones, 
batukus, drabužėlius, maistą, pini
gus. Visos šios dovanos jau keliauja 
į Lietuvą!

Neįmanoma išvardinti visų 
geradarių - aukotojų ir darbščių 
Draugijos narių, jie gal net ir 
nenorėtų būti paminėti ir išvardinti. 
Juk ne dėl to dirbame. Ne tam dirba ir 
Dr. A. Šeškevičius. Jis vėl rašo - 
"Su Jūsų išvardintomis mokyklomis 
(Vilniaus krašte) į kurias išsiuntė te 
siuntinius, mes palaikysime ryšius... 
Dabar mokiniai atostogauja ir su 
maistu kiek lengviau: tai pas senelius 
išvykę, tai pas gimines, o mes su 
gydytoju Urbonu sudarėme jiems 
galimybes ir Kačerginės sanatorijo
je paatostogauti ir maitintis. Todėl 
Jūsų pinigėliai padėti į seifą ir "lau
kia rudens" ... Rugsėjyje žadame 
kartu su A. Karazijiene apvažinėti 
kiek galima daugiau Vilnijos 
mokyklų ir pamatyti tikrą padėtį...".

J. ŽALKAUSKIENE
Socialinės Globos Moterų 

Draugijos Melbourne pirmininkė.

Dr. Antanas RAZMA 
LF garbės pirmininkas

metų savo aukomis rėmė Lietuvių 
Fondą. Yra žinoma, kad LF yra 
parėmęs Australijos lietuvių spaudą, 
bet ar mūsų studentai yra gavę sti
pendijų, nėra žinoma. Australijos 
Lietuvių Bendruomenės valdybaiki 
ateinančių metų LF pelno pas
kirstymo turėtų išsiaiškinti gali
mybes gauti stipendijas studentams 
ir galimą paramą mūsų spaudai.

V. AUGUSTINA VlClUS, LF narys

$ BENDRUOMENĖS VEIKLOJE!
sydjnĘjtuje

DVASINIO SUSIKAUPIMO 
DIENOS

Mirus mūsų ilgamečiu! kapelio
nui, prel. Petrui Butkui katalikiškos 
bendruomenės veikla pradėjo pa
laipsniui šlubuoti. Palikę ligotas 
kun. P. Martūzas dar atlaiko sekma
dieniais šv, Mišias lietuviškai. Jam 
negalint atvykti, mums patarnauja 
dabartinis parapijos klebonas Nor
man Grady arba buvęs klebonas, 
dftbar altarista, Mons. JohnMeaney. 
Rekolekcijų, kaip mes jas vadiname, 
neturėjome jau keli metai.

Šiais metais turėjome laimės su
tvarkyti savo dvasinius reikalus. Kun. 
J. Petraičio užkviestas atvykojaunas 
kun. Ričardas Repšys, MIC iš 
Tabariškių parapijos į Australiją. 
Trumpai apsilankęs Adelaidėje vėl 
sugrįžo į Sydnėjų ir liepos 29 - 30 
dienomis Sydnėjaus lietuviams 
pravedė seniai lauktas rekolekcijas.

Reikia pasidžiaugti, kad tiek 
šeštadienį ir sekmadienį iš mūsų 
retėjančios bendruomenės į rekolek
cijas atsilankė apie 150 tikinčiųjų. 
Kun. Repšys pasirinko temą Dievo 
meilė, artimo meilė, nuolankumas, 
per didelis prisirišimas prie žemiškų 
turtų ir t.t. Kalbėjo pavyzdžiais 
visiem suprantama kalba.

Sekmadienį šv. Mišias teko 
laikyti vienam, nes nebuvo kam pa
tarnauti. Nežiūrint visų nesklan
dumų, esame dėkingi mūsų bran
giam svečiui už šias dvasinio 
susikaupimo dienas. Mišių metu 
giedojo "Dainos" choras, vadovauja
mas Justino Ankaus. Ačiū jiems už 
giesmes ir dalyvavimą.

Po rekolekcijų gretimoje salėje 
Lietuvių Katalikų misijos komiteto 
buvo suorganizuoti pietūs su svečiu 
k.un. R. Repšiu, rekolekcijų vadovu. 
Čia priklauso didelis ačiū Danutei 
Ankienei ir jos draugėms, kurios 
taip gražiai suspėjo paruošti už
kandžius daugiau nei šimtui para
pijiečių, atsilankiusių pagerbti 
mūsų brangų svečią iš Lietuvos. 
Prašykime Dievą, kad mums kokiu 
tai stebuklingu būdu atsiųstų tokį 
kunigą, kaip mūsų svečią kun. 
Ričardą.

Antanas KRAMILIUS

ŽINIOS IŠ TASMANIJOS
Garbingas svečias is Lietuvos 

kunigas Ričardas Repšys MIC 
aplankė mūsų bendruomenę liepos 
21 - 26 dienomis. Australijoje jį glo
bojo Apylinkės valdybos pirminin
kas Ramūnas Tarvydas ir jo šeima.

Sekmadienį, liepos 23 d. vyko 
pamaldos šv. Jono bažnyčioje, jų 
metu solo giedojo A. Tarvydas. 
Išklausėme jautrų svečio pamokslą. 
Po pamaldų salėje užkandžiavome. 
Vėliau išklausėme svečio pranešimą 
apie dabartinę Lietuvos padėtį. 
Apylinkės pirmininkas R. Tarvydas 
visų parapijiečių vardu padėkojo 
kunigui R. Repšiui už atvykimą, 

pravestas mišias, kartu įteikdarimas 
dovanų vokelį.

Svečias aplankė mūsų lijigo- 
nius, pasikalbėjo, paguodė, palinkikėjo 
geros sveikatos ir Aukščiausi»iojo 
palaimos.

Laisvomis dienomis svečičias 
buvo nuvežtas į kalnus, prie vanddens 
užtvankų, kurių statyboje dirbo Ii lie
tuviai pirmaisiais įsikūrimo melstais. 
Kunigas lankėsi Hobarto unhtver- 
sitete, susipažino su Lietuvos studdijų 
draugijos veikla.

Dėkojame B. ir M. Šikšniaiams 
už globą svečiui, kurie nuvežė; jį j 
aerouostą ir palydėjo į lėktuvą.

Lietuvos Valstybinės Švetmtės 
minėjimas pirmą kartą prarastas 
liepos mėnesį. Nepaisant šalčių,jame 
dalyvavo beveik visi mūsų mažos 
bendruomenės tautiečiai.

Minėjimą atidarė Apylinhkės 
pirmininkas R. Tarvydas. Jis pakvie
tė tylos minute pagerbti visus žtuvu- 

' sius už Lietuvos nepriklausomybę.
Šia proga paskaitą skaitė 

Aleksandras Kantvilas. Jo paskaaita 
pasirodė visiems labai įdomi ir buvo 
atidžiai išklausyta. Po jos R. Tairvy- 
das padeklamavo keletą eilėrašččių. 
Minėjimas buvo iškilmingai pabaiaig- 
tas Tautos Himnu.

Minėjimo metu surinktos? au
kos Sibiro tremtinių namams skiekė 
net $ 690. Tasmanijos lietuviaai ii 
Apylinkės valdyba taip pat dėfekoji 
Australijos lietuvių fondui už S S 5CX 
paramą bendruomenės veiklai..

J. PASKEVlCllSi

GEELONGE
Metinis Geelongo "Vyčio” 

Kėgliavimo turnyras įvyko liepos 1 
- mą dieną. Į puikią South Barrwoi 
salę susirinko 80 dalyvių - virrš 4( 
jaunių ir tiek pat suaugusitiųjų 
Žaidė po du žaidimus. Laimėfctoja 

o taip pat į mergaičių, bemiiukų 
moterų ir vyrų pogrupius. IMer 
gaičių pogrupyje iki 10 mtnett 
nugalėjo Amy Seeley, o tokioj pa 
amžiaus berniukų - Edis Obeliūūnas 
Kitoje amžiaus grupėje, iki 14 renetų 
tarp mergaičių buvo stipriausiajam 
Koszela, tarp berniukų - Wikas 
Obeliūnas. Moten; grupėje laimėjo 
Ona Porter, vyrų - "Vyties" klolubt 
pirmininkas Aleksas Wialsak. 
Laimėtoju pensininkų tarpe tjtapo 
Vytas Mačiulis.

Pasibaigus rungtynėms, 1 žai 
dėjai ir svečiai susirinko lietiiuvii 
namuose iešminei. Po vaiiišit 
laimėtojams buvo įteikti trofėjaiai i 
dovanos. Vėliau buvo prawest: 
didelė loterija ir pabaigoje i vis 
varžėsi dėl Quiz numerio 21 
didžiausių premijų. Jas laiminėje 
Jonas Obeliūnas - $ 200, Louuist 
Watach - $ 100 ir Anelė Valodkidenė 
-$50. "Vyčio" pirmininkas Alefcksas 
Wiasak pasveikino laimėtojus inrvį 
sus susirinkusius, palinkėdamas 
linksmai praleisti laiką.

IAB.
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kokius nereikalingus nubyrėjimus 
taip, kad per paskutinius 5 metus 
kukli Biblioteka pajėgė paskirti be
sikeliančios Lietuvos įvairioms in
stitucijoms apie $ 10.000.

Kartais sutikęs Vincą saky
davau: "...daug dirbi ir rūpinies mūsų 
benamių reikalais", o Vincas visada 
išdidžiai tardavo: "Mūsų daug, bet 
darbininkų mažai, reikia gi už tuos 
atidirbti, kurie niekada niekur 
aedirbo. Juo mes daugiau dirbsime 
tavo pavergtos Tėvynės labui, tuo 
sunkiau pavergėjams bus mus 
skriausti". Taigi velionis buvo dide
lis patriotas ir visus savo darbus skyrė 
Lietuvos greitesniam išsilaisvi
nimui.

Paskutiniuoju metu atrodė 
irislėgtas, skundėsi nuovargiu, nu- 
ivylimu. Labai dažnai sielvartavo 
dėl brolio tremtinio sunkaus gyveni- 
no, kuris grįžęs iš tremties neturėjo 
įastogės kur prisiglausti. O juk 
iuvokilęs iš didelio, turtingo ūkio... 
diskas dingo dėl raudonųjų barbarų 
topacijos.

Apie ankstyvesnį velionio Vin- 
ogyvenimą žinau nedaug. Mokėsi 
agarės vidurinėje mokykloje, vėliau 
aune ėjo atsakingas pareigas 
Lietūkyje", gyveno Žaliakalnyje, 
tlijų gatvėje, kurioje ir aš gyvenau, 
qa vienas kito nepažinojome. Gal 
k dažnai prasilenkdavome didin
gose Kauko laiptuose. Gabus ir 
manus buvo Vincas. Atliko karinę 
rievolę ryšių batalione, kurią baigė 
imtuoju mokiniu, už ką buvo ap
vanotas sidabriniu laikrodžiu ir 
įkeltas į jaunesnio puskarininkio 
lipsnį. Kartais prisiminęs karinės 
rievolės laikus, mėgdavo pajuokau- 
f... grandiniu taip ir nebuvau, 

Gerbiamam rašytojui

VYTAUTUI JANAVIČIUI
mirus, jo žmoną, ilgų metų Lituanistikos kursų Sydnėjuje vedėją 

ir poetę Aldoną Veščiūnaitę - Janavičienę, dukras 
ir visus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame.

Vida ir Algis Kabailai su šeima

M A. VYTAUTUI JANAVIČIUI
minis, giliame liūdesyje likusius žmoną Aldoną, dukras Kristiną, Jūratę, 

Eleną, Dalią, Karilę ir visus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame.

Danutė ir Stasys Skoruliai

A t A. JONUI RIMANTUI MEILIŪNUI 
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame Tėvams Sofijai ir Jonui, 

broliui Jurgiui ir artimiesiems.
Vytautas ir Regina Pumputis

A t a JANINAI PERMINIENEI 
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jos vyrui Anicetui.

Aldona ir Algis Pakalniai su šeima

mane iš karto pakėlė į puskarinin
kius". Kas nors kiek žino apie Lietu
vos kariuomenės struktūrą, tas žino, 
kad sidabriniais laikrodžiais bei 
puskarininkio laipsniais tų laikų 
kariuomenėje lengvai nesišvaistė, o 
kas buvo tuo apdovanotas, tas tikrai 
buvo to vertas ir turėjo stipriai pa
sitempti. Vincas buvo vienas iš tų 
batalione, kuris sugebėjo tai padary
ti, būti pirmuoju.

Tokie ir panašūs faktai daug 
ką pasako apie individo galvoseną, 
sugebėjimą, būdo turtybę. Vincui tų 
privalumų netrūko.

Visada ilgėsimės Tavęs Vin
cai, nes nebelankysi mūsų, dirbančių 
Bibliotekoje. Mes visada pasigesime 
Tavo patarimo vienu ar kitu 
klausimu, kuriuos Tu taip sumaniai 
išrišdavai savo aštria, gaspadoriška 
galvosena.

Prieš daug metų išvytas 
raudonųjų barbarų iš gimtinės, 
pergyvenęs siaubingus bombų ant
puolius, atsidūręs tolimiausiame pa
saulio žemyne ir taip apkeliavęs 
pusę pasaulio, Tu čia sau poilsį 
radai. Nors Tu, Vincai, visada 
ilgėjaisi gimtinės‘takų, kur praėjo 
džiuginanti jaunystė, gražiausios 
gyvenimo dienos, svajonės 
lūkesčiai...

A.t A. Vinco laidotuvėse daly
vavo daug jo draugų, bendradarbių 
bei pažįstamų. Krematoriume jaut
riais žodžiais, ašarotomis akimis, at
sisveikino jo artimiausieji, bendra
darbiai, sugiedota "Marija, Marija," 
Lietuvos Himnas. Apkrautas gėlėmis 
karstas nuslinko ten, iš kur 
nebegrįžtama,..

Ilsėkis ramybėje
Bronius STAŠIONIS

t MŪSŲ t 

MIRUSIEJI
Sydnėjuje liepos 27 dieną ligoninėje mirė rašytojas

VYTAUTAS JANAVIČIUS
Liepos 31 dieną Sydnėjuje mirė L. SAPKIENĖ

SU JONU MEILIŪNU ATSISVEIKINANT
Liepos 13 d. Melboumo lietu

vių bendruomenė neteko vidurinio
sios kartos aktyvaus nario, intelek
tualo - Jono Rimanto Meiliūno. 
Negailestingoji Motina Gamta pasi
grobė jį, didžiam skausmui artimųjų 
ir draugų, sustabdžiusi širdies 
plakimą. Skaitlingo būrio palydimas, 
palaidotas Jonas Fawkner kapinėse. 
Laidojimo apeigoms vadovavo kun. 
dr. Pr. Dauknys.

Jonas buvo gimęs Austrijoje 
1945 m., į Australijąsu tėvais atvyko 
1949 m. Melbourne Jonas buvo 
baigęs Viktorijos pedagoginį insti
tutą. Studijavo Monash universitete, 
kur įsigijo bakalauro laipsnį - (bach
elor of arts degree with honors). 
1986 m. įsigijo magistro laipsnį. 
Mokslinio darbo tema buvo susieta 
su Lituanistika: "Contrasting Science 
Pradigms in Studying Immigrants; a 
Lithuanian Case Study". Už šį darbą 
jis gavo A. L. Fondo premiją. Karinę 
prievolę atliko 1970 - 71 m.

Baigęs studijas, kiek laiko 
mokytojavo vidurinėje mokykloje, o 
nuo 1975 m. iki pat mirties dirbo 
lektoriumi Coburgo pedagoginiame 
institute, kuris buvo įjungtas į RMIT 
universitetą.

Jonas buvo aktyvus lietuvių 
kultūrinėje veikloje. Lankė anksty
vuosius trejų metų lituanistinius 
kursus, greta ir jaunųjų žurnalistų 
klasę. Vėliau ir pats mokė lituanis
tiniuose kursuose. Aktyvus skautas,

SUDIE BRANGUS BENDRADARBI
Ilgametis Sydnėjaus Lietuvių 

Bibliotekos niekad nenuilstantis 
darbininkas, iždininkas Vincas Danta 
baigė savo kovą su negailestinga liga 
Westmead ligoninėje, užmerkė akis, 
pasitraukdamas amžinąjam poilsiui.

Išdirbau su velioniu Vincu išti
sus 15 metų ir per tuos ilgus metus 
pažinau jį kaip nenuilstantį dar
bininką ar tai tvarkantį bibliotekos 
reikalus, ar kitose srityse, kur dar
bininkų visada būdavo per mažai. 
Jam rūpėjo viskas, kas buvo surišta 
su lietuviška veikla. Keletą metų 
dirbo Apylinkės valdybose, 
Kontrolės komisijose, sekretoriavo 
Lietuvių Bendruomenės suvažia
vimuose, Sydnėjaus Namų valdybo
je. Vienu žodžiu visur kur kam ir 
kada reikėjo, kruopštaus, sąžiningo 
ir prityrusio darbininko, visada 
ieškojo Vinco patarimo bei jo 
sumanumo, bei sugebėjimo. Jis visa
da galvoje turėjo įvairių sumanymų 
kaip ir kokiu būdu padėti 
Bendruomenės laikraščiui, kaip pa- 
kelti klubo apyvartą, užverbuoti

JONAS RIMANTAS MEILIŪNAS 

skautas vytis. 1980 metais buvo 
išrinktas į Australijos Lietuvių fon
do valdybą, kur eilę metų buvo 
sekretoriaus pareigose. Du kartus 
lankėsi Lietuvoje. Sielojosi lietuvių 
tautos vargais.

Liūdesyje paliko žmoną Niną, 
15 metų sūnų Aleksandrą, 13 metų 
sūnų Andrių, 7 metais už save 
jaunesnį brolį Jurgį su šeima, tėvus 
- Sofiją ir Joną Meiliūnus. Šiltai, 
jautriu žodžiu kapų koplyčioje 
atsisveikino šeimos vardu jaunesny
sis brolis Jurgis. Lietuvių namuose 
buvo suruošti šermenys. Mane ypač 
skaudžiai palietė atsisveikinimas su 
Jonu kaip su buvusiu mokiniu. Jam 
reikėjo būti prie mano karsto, o ne 
man prie jo.

Albertas ZEBRAS

VINCAS DANTA

daugiau narių, padidinti pelną, išvys
tyti klubo veiklą ir t.t.

Bibliotekoje, kurioje Vincas 
išdirbo virš 17 metų, jo patarimu 
buvo daug padaryta: pakelta apyvar
ta, pagrindinai pertvarkytos ir 
surūšiuotos turimos knygos, padidin
tas jų skaičius. Jo įvesta griežta at
siskaitomybė;.' kuri .sustabdo bet 

m o-i Annr- o. n
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In formarija
REKOLEKCIJOS

KUNIGAS

Ričardas Repšys, MIC,
aplankys lietuvių bend

ruomenes atskirose vietovėse ir

44 Errol st.
North Melbourne.

Šiais metais savo kadenciją klubo val
dyboje baigia trys nariai:

Feliksas SODAITIS, 
Benius BERŽAUSKAS, 

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

itlelbourno lietuvių klubo valdyba

AUKOS
AUKOS .filŪSŲ PASTOGEI“

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ NAMUOSE
Rugpjūčio mėn. 27 d., sekmadieni2.30 

vai. p.p. Lietuvių klube Įvyks
KAUKI ĘJ V AR ADAS

Kviečiame visus: 
vaikus, jaunimą, tėvus ir 

senelius pasipuošti kaukėmis i 
atsilankyti šiame parengime, 

Kiekvienai amžiaus grupei bus 
skiriama premija už geriausią

KAUKĘ
Prieš paradą - įdomi progra-, 
ma, kuri užtruks visą valandą.
Tai nuostabus profesionalas 

magikas, matytas T.V.

praves dvasinį susitelkimą - rekolek
cijas, sekančia tvarka:

Melbourne - rugpjūčio 13 d. 
Geelonge - rugpjūčio 19 - 20 d. 
Perthe - rugpjūčio 26 - 27 d. 
Adelaidėje-rugsėjo 1,2 ir 3 d.d.
Rugsėjo 3 d. kunigas Ričardas

Repšys išskris atgal j Lietuvą.
Kun. Juozas PETRAITIS, MIC 

Australijos lietuvių sielovaldos koordinatorius 

SYinlJlJE 
METINIS SUSIRINKIMAS

Sydnėjaus lietuvių moterų 
socialinės globos draugijos metinis 
susirinkimas įvyks

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

Bankstowne.
Šių metų susirinkime bus renka

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

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

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

Po susirinkimo pasivaišinimas, pa
bendravimas.

S. I- M. S. G. Uraugijos valdyba

MELBOURNE
PRANEŠAME

Melbourne klubo nariams, kad
metinis susirinkimas

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

Lietuvių namuose

J. Šuopys 
P. Burokas 
Dr. K. Zdainius 
C. Protienė 
A. Bučinskas

NSW
NSW
VIC
NSW
NSW

$
$
$
$
$

5 
.5

10 
5 
5

Visiems aukotojams 
tariame širdingą ačiū! 

L K Spaudos Sąjungos valdyba

AUSTRALIJOS

LIETUVIŲ

FONDU
Jonui Rimantui Meiliūnui Mel

bourne mirus, vietoj gėlių aukojo: 
A. Zubras (645) 
J. Balčiūnas (2000) 
J. Barkienė (150) 
A. & B. Staugaičiai (560) 
A. Ališauskas (115) 
J. & J. Žalkauskai (545) 
M. Antanaitienė (275) 
G. & D. Žemkalniai (295) 
J. Grigaitienė (260) 
Aug. Ramanauskienė (250) 
J. & B. Makuliai (220) 
V. Didelis (135) 
S. & Z. Stankūnavičiai (80) 
M. Kemešienė (250) 
A & J. Šimkai (105) 
V. Bladzevičienė (160) 
J. Mikštas (515) 
V. & D. Simankevičiai (440) 
V. & G. Ališauskai (1245) 
M. Sodaitienė (115) 
V. & A. Baltrukoniai (270) 
K & L. Bartaškai (135) 
P. Bimba (15) 
O. Aleknienė (1135) 
V. & J. Rekešiai (180) 
E. Dudėnienė (80) 
E. Margan- Marganavičius 165$ 
A.ĮA. Liudo Būrelio atminimui: 
Aug. Ramanauskienė (225) $

Už aukas nuoširdžiai dėkojame. 
Sveikiname mūsų narį Juozą Balčiūną, 
kuris nuolatos aukodamas, pasiekė

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 

' $
$ 
$

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$

$

30
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
10
10
10
10
10
10
10
10
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"PETER WOODS FUNNY MAGIC SHOW", 
kuris patenkins ir mažus ir didelius.

Išlaidoms padengti, jėjlmo kaina vaikams Ir jaunimui (Įskaitant gėrimų Ir čipsus) ' 
S 2.00. Visiems kitiems $ 5.00.

Laukiame visų gausaus atsilankymo!

$ 2000 sumą.
Vincas Ališauskas

AL Fondo iždininkas

GYVENKIM 100 METĘ
Ne kartą tenka girdėti, kad 

nerūkymas, alkoholio nevartojimas, 
dieta prailgina gyvenimą. Tačiau ar 
tikrai verta taip stengtis? Ar tai tikrai 
padės sulaukti 100 metų? Specia
listai jau paskaičiavo, kas prailgina 
gyvenimą:

nerūkymas- 10.5 m.
alkoholio nevartojimas - 9,7 m. 
vegetariška dieta ■ 14,6 m.
kefyro, jogurto gėrimas - 12,3 m. 
miegas prieš vidurnaktį -11,5 m. 
kelintasis anksti rytą - 13,8 m.

Tad jeigu laikysitės šių spe
cialistų rekomendacijų, prailginsite 
savo gyvenimą net... 72,6 metų. 
Tikėkite, netikėkite, tačiau paban- 
dyti tikrai verta,_________________

Svdnėiaus lietuviu klubo seba
DANGUOLĖ ŽEPOKIEI

mielai priims užsakymus salių nu 
Ir sutelks visą reikalingą informs 
Skambinti darbo valanti

telefonu: 706 1414

■>aug_sii x iii osi te, s U; t i i yda iii
"MUSĘ! PASTOGĘ’

a.-r a. VYTAUTUI JANAVIČIUI 
miras, žmoną Aldoną ir šeimą skausmo valandoje nuoširdžiai 

užjaučiame.
Nijolė, Irvis, Rasa, Marcus ir Audrė Venclovai

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

t Funerals of Distinction t
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N. S 
Tel. 724 5408. Veikia 24 valandas perps

AUSTRALIJOS LIETUVIU SAVAITRAŠTIS MŪSį PASTOGE AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKllj

Leidėjas Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga. Published by the Lithuanian Community Publishing Society Ltd.
Redaktorius VINCAS AUGUSTINAVlClUS. Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P. O. Box 550 Bankstown N. S. W. 2200 Redakcijos ir administracijos telefonas (02)7501 

Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. Bendradarbių pasirašyti straipsniai nebūtinai reiškia redakcijos nuomonę.
Skelbimai: 1 cm x 6 cm = $ 3. Už skelbimų turinį redakcija neatsako.

Prenumerata metams $ 35 Užsienyje paprastu paštu $ 50 Užsienyje oro paštu $ 90 N. Zelandijoje oro paštu $ 65
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