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ĮPUSĖJUS LIETUVOS PREZIDENTO
Po Nepriklausomybės atstaty

mo, pirmasis Lietuvos Respublikos 
1 Prezidentas, A. Brazauskas, buvo 
[ išrinktas 1993 metų vasario mėnesį. 

Pagal naująją Lietuvos Respublikos 
I Konstituciją, prezidentas yra renka

mas penkeriems metams, taigi A. 
Brazauskas jau yra ištarnavęs pusę 
savo kadencijos. Ta proga norisi pa- 

I klausti, ką jis nuveikė per tuos du 
su puse metų.

A. Brazauskas buvo išrinktas, 
į bent iš dalies, dėl jo gero administra- 
jloriaus, tvirtos rankos šeimininko ir 
[ūkio žinovo reputacijos. Buvo tiki
masi, kad jis sutvarkys griūvantį Lie
tuvos ūkį, puoselės gerus santykius 
su Rytais ir su Vakarais, sutramdys 
augantį nusikalstamumą ir sušvel
nins įtampą tarp politinių partijų. 
Bet tos už A. Brazauską balsavusių 
Lietuvos piliečių viltys neišsipildė. 
Lietuvos pramonės ir žemės ūkio 
produkcija 1993 ir 1994 metais buvo 
žemesnė, negu 1992 metais, taip pat 
tebekrinta realiosios žmonių paja
mos. Kainų kilimo tempai palaips
niui mažėja, bet prekių kainos ir vi
sokie mokesčiai vis dar auga 

[ greičiau, negu pensijos ir darbo atly
ginimai. Pastoviai tebeauga ir 
nusikalstamumas, nežiūrint Seimo ir 
Prezidento sudarytų komisijų kovai 
suorganizuotais nusikaltėliais. Ofi
cialiais statistikos duomenimis, 

[kiekvienais metais užregistruojama 
[tarp 10 ir 20 procentų daugiau 
[nusikaltimų, negu praėjusiais metais. 
[Pagaliau nepavyko Prezidentui A. 
[Brazauskui sumažinti ir įtampos 
Įtarp Lietuvos politinių partijų bei 
liisuomeninių grupuočių. Anksčiau 
lįs gana dažnai susitikdavo su visų 
I [elitinių partijų atstovais aptarti svar

ėlesnius valstybinius reikalus, 
■ sužinoti opozicijos nuomonę dėl vie- 
Itoar kito klausimo. Bet tie susi tikr

inai palaipsniui darėsi vis retesni, 
[Prezidentui vis daugiau pasikliau- 
laant savo patarėjais ir LDDP vado
vais, nors oficialiai jis tai partijai 
Į nebepriklauso.

Iš kitos pusės reikia pripažinti, 
l 'ud Prezidento A. Brazausko kaden- 
Icijos metu nemažai buvo pasiekta 
lisienio politikoje. Priešingai kai 

■kurių Lietuvos dešiniųjų politikų 
jaminimuisi, A. Brazauskas, bend- 
la paėmus, tęsė V. Landsbergio 
lisienio politiką, kuriai pagrindai 

•iivopadėti dar prieš A. Brazauskui 
■įeinant į Prezidento postą. Nors

KADENCIJAI
venimo standarto eiliniam gyvento-dalis jo buvusios partijos buvo (ir 

yra) skeptiškai nusiteikusi Vakarų 
atžvilgiu, Prezidentas A. Brazauskas 
valstybės vairą tvirtai pasuko į 
Vakarus. Po kurį laiką trukusių abe
jonių, Prezidentas pareiškė, kad 
Lietuva nori būti priimta į NATO, 
nors tam ir priešinasi Rusija, kurios 
jis labai stengiasi neužgauti. Jis taip 
pat visą laiką tvirtai rėmė Lietuvos 
pastangas patekti į Europos Sąjungą, 
kurios asocijuota nare Lietuva jau 
tapo. Lietuva pirmoji iš Pabaltijo 
šalių priėmė NATO "Partnerystės 
taikai" programą ir su entuziazmu 
joje dalyvauja. Pasirašytos 
draugystės ir bendradarbiavimo 
sutartys su visomis Lietuvos 
kaimynėmis, baigiamos statyti sienos 
sū jomis.

Žinoma, ne visos Prezidento 
A. Brazausko užsienio politikos ini
ciatyvos buvo vienareikšmiškai 
sėkmingos. Nežiūrint jo 
nuolaidžiavimo Maskvai (o gal, iš 
dalies, dėl to), jam nepavyko page
rinti santykių su Rusija ir išgauti iš 
jos to, kas Lietuvai teisiškai pri
klauso, būtent Lietuvos gyventojų 
sovietiniais laikais įdėtų indėlių 
Maskvos bankuose, 1940 metais iš 
Lietuvos atimtų ambasadų pastatų 
Paryžiuje bei Romoje ir iš Lietuvos 
išvežtų archyvų bei meno vertybių. 
Bendradarbiavimas su kitomis Pa
baltijo valstybėmis irgi labai pa
viršutiniškas ir galėtų būti 
glaudesnis. Kai Baltijos valstybių 
parlamentarų asamblėja priėmė re
zoliuciją, remiančią glaudesnį ka
rinį bendradarbiavimą tarp Lietu
vos, Latvijos ir Estijos, Prezidentas 
A. Brazauskas išbarė asamblėjoje 
dalyvavusius Seimo narius už 
peržengimą savo įgaliojimų ir pa
reiškė, kad Lietuva neturi jokios 
intencijos jungtis į gynybinę sąjungą 
su Latvija ir Estija. Čia vėl pasirodė 
Prezidento baimė neužrūstinti 
Maskvos, nors Lietuvos šiaurės 
kaimynai pritaria bendradarbiavimui 
gynybos srityje, Lietuvos vadovas 
nedrįsta jų paremti. Galiausiai, 
derybose dėl jūros sienų su Latvija ir 
Rusija, Lietuvos Prezidentas ir Vy
riausybė iki šiol neparodė 
ryžtingumo ir principingumo ginant 
Lietuvos interesus.

Nežiūrint tebekrintančio gy-

jui, didėjančios socialinės - 
ekonominės nelygybės bei augančio 
nusikaltimų skaičiaus, Prezidentas A. 
Brazauskas tebėra vienas iš popu
liariausių žmonių Lietuvoje.

Lietuvos Respublikos Prezidentas 
ALGIRDAS BRAZAUSKAS

Kodėl taip yra, nelengva at
sakyti. Gal tai dėl to, kad jis turi 
atviro, teisingo žmogaus įvaizdį, yra 
lengvai prieinamas, dažnai bendrau
ja su žmonėmis, o gal dėl to, kad 
dėl savo gyvenimo nuosmukio 
žmonės kaltina ne Prezidentą, bet

(?-------- ------- -------------
LIETUVOS SAVAITĖS
A I* Z A A ■ <■ %

_______________ ____________ :......... ........ ....................... ................... ................. ............ ->/

Laukia teismo
Trys kaltinamieji Sausio 13 - 

osios byloje šiuo metu Lukiškių 
kalėjime susipažįstasu byla. Promaskvi- 
etiškos Lietuvos kompartijos vadovas 
Mykolas Burokevičius nuo praėjusiųjų 
metų gruodžio mėnesio jau perskaitė 
200 bylos tomų iš 315. Latvijoje už 
panašius kaltinimus praėjusį mėnesį 
buvo nuteistas 8 metus kalėti buvęs 
Latvijos komunistų partijos lyderis 
Alfredas Rubikis. Mykolas Bu
rokevičius, Juozas Jermalavičius ir Uja 
Kučerov kaltinami sąmokslu prieš 
teisėtą valdžią, tyčinių nužudymų or
ganizavimu ir kitais sunkiais nusikal
timais. Sausio 13 - osios valstybinio 
perversmo bandyme, kurį organizuo
jant ir vykdant dalyvavo sovietų kom
partija, jos Lietuvos skyrius ir sovietų 
kariuomenė. 13 žmonių žuvo, šimtai 

Vyriausybę, bankus ir įvairias 
valdžios instancijas.

A. Brazauskas neturėtų per 
daug pasitikėti savo dideliu po
puliarumu - jis gali ilgai neišsilaiky
ti. Tiek jo, tiek jo patarėjų elgesyje 
pastebima vis daugiau negatyvių 
tendencijų, kurios ilgainiui atsilieps 
ir į jo populiarumą. Savo kalbose jis 
atkakliai stengiasi pateisinti Lietu
vos komunistų partiją, pavaizduo
damas jos narius ko ne rezistentais, 
kurie nesavanaudiškai aukojosi už 
Lietuvą. Vienoje savo kalboje jis su
lygino kovotojus už Lietuvos laisvę 
su sovietiniais partizanais. Jis viešai 
atsiprašė Izraelio parlamento už 
žydų žudynes Lietuvoje, bet neran
da reikalo atsiprašyti lietuvių tautos 
už Lietuvos komunistų partijos, ku
riai jis anksčiau vadovavo, vaid
menį mūsų tautos genocide. Taip 
pat, pastaruoju laiku prezidentūroje 
vis mažiau atvirumo, tendencija 
viską užslaptinti, valstybės reikalus 
spręsti siaurame savųjų ratelyje, 
didėjantis nepakantumas spaudos 
kritikai. Ir demokratijai Lietuvoje, ir 
pačiam Prezidentui būtų geriau, jei 
jis neleistų tokiems negatyviems 
poslinkiams įsigalėti per likusią savo 
kadencijos dalį.

Jurgis RŪBAS

buvo sužeisti. Sausio 13 -osios byloje 
išviso kaltinamas 51 žmogus.Daugu
ma jų slapstosi, kaip įtariama Rusijoje 
ir Baltarusijoje, rašoma rugpjūčio 3 d. 
"Lietuvos ryte".

Tragiška poeto žūtis
Liepos 29 d., šeštadienį žuvo 37 

metųpoetas V aidotas Daunys. Tą vakarą 
Vilniaus Vingio parke buvo oro ba
lionų varžybos. Vaidotas Daunys buvo 
vieno iš jų ekipažo narys. Jau pripildžius 
oro balioną karšto oro, jis staiga pašoko 
į viršų, trūko jį laikiusios virvės. V. 
Daunys ir keli kiti vyrai, įsikibę į 
lopšio kraštus bandė jį sulaikyti, tačiau 
nepavyko. Kitivyraispėjolaikunukristi 
ant žemės, o Vaidotas Daunys kažkodėl 
laikėsi įsikibęs į lopšio kraštą. Lopšyje 
buvęs baliono pilotas bandė jį įtraukti 
į vidų, tačiau rankos išslydo, striukė 

nukelta j 2 psl.
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suplyšo ir Vaidotas Daunys iš didelio 
aukščio krito žemėn. Mačiusieji sako, 
kad viskas įvyko per 2 - 3 minutes. 
Našlaičiais liko penki maži Vaidoto 
Daunio vaikai. Pasak poeto kolegų; 
"gal išties Lietuvą persekioja kažkoks 
prakeikimas, atimantis išjos aktyviau
sius, energingiausius ir intelektualiau
sius žmones". Vaidotas Daunys - poe
tas, literatūros kritikas, publicistas, 
žurnalų "Krantai", "Naujoji Romuva", 
almanacho "Regnum" leidėjas. "Reg
num, beje, universalus kultūros 
reiškinys, turintis savo kamerinį 
ansamblį, leidyklą, rengiantis semina
rus ir disputus. "Lietuvos ryte" Vaido
tas Daunys turėjo savo skiltį "Šeštoji 
diena". Kaip tik jo mirties dieną šioje 
skiltyje buvo išspausdinti jo apmąsty
mai apie mirtį.

Krenta "Dienos" tiražas
Dienraštis "Diena" (buvusi "Tie

sa") skelbiasi, kad jis spausdinamas 34 
tūkstančių egzempliorių tiražu. Tačiau 
savaitraštis "Veidas" teigia, kad tikrasis 
tiražas yra tik 12 tūkstančių egzem- verta pažvelgti į tai, kaip galima Lietu-
pliorių. Dar gruodžio mėnesį dienraštis voje paatostogauti. Liepos 25 d. "Lietu-
bu vo spausdinamas 20 tūkstančių tiražu, 
rašoma "Lietuvos ryte" (liepos 24 d.)

Pensininkai 
organizuojasi

"Lietuvos aidas" (liepos 27 d.) 
praneša, kad Panevėžyje įvyko šio mies
to pensininkų draugijos susirinkimas. 
Buvo aptartos juos slegiančios bėdos - 
nepakeliami mokesčiai už šilumą, du
jas ir elektros energiją, mažos pensijos, 
sumažintos kompensacijos už vaistus. 
Buvo nutarta reikalauti padidinti pen
sijas iki 250 litų (62,5 USD) nuo dabar
tinių maždaug 150 litų, grąžinti išlikusį 
nekilnojamą turtą, nusavintus indėlius, 
neatidėlioti kompensacijų išmokėj imo, 
pasitelkti SKAT, Šaulių sąjungos narius, 
kurie galėtų apsaugoti piliečius nuo 
nusikaltėlių. Susirinkime buvo siūloma 

rugsėjo antroje pusėje surengti Seimo 
blokadą. Kai kas siūlė vienytis visoms 
opozicinėms jėgoms, išskyrus Vals
tiečių partiją, jaunalietuvius ir Moterų 
partiją. Vienas iš kalbėjusiųjų klausė, 
kodėl buvęs stribas ar milicininkas gau
na didesnę pensijąnei45 metus išdirbęs 
chirurgu gydytojas ar kvalifikuotas 
darbininkas. Tokie faktai piktina ne jį 
vieną.

Tvarkomas Vilnius
■ Tik naujam Vilniaus merui 
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užėmus postą, buvo imtasi tvarkyti la
bai apleistą miesto gatvių dangą. Per du 
mėnesius sutvarkytos visos pagrindinės 
gatvės. Dabar imamasi tvarkyti kiemų 
dangą ir tiltus. Kaip rašo "Lietuvos 
lytas" (liepos 21 d.), šiemet meras pla
nuoja skirti milijoną litų sutvarkyti 
gatvių apšvietimui.

Modernūs telefono 
aparatai

"Lietuvos telekomas" šiemet pa
sirašė sutartį su Italijos kompanija dėl 
modernių telefono automatų įrengimo 
Lietuvos miestuose. Per du metus turi 
būti įrengta 2000 telefono automatų. 
Šiais telefonais galima skambinti nau
dojant specialias magnetines korteles. 
Pradžioje telefonai statomi viešbučiuo
se, pasienio postuose. Vienas aparatas 
kainuoja 1300 JAV dolerių. Viso Lie
tuvoje dabar veikia apie 6000 telefono 
automatų, informuoja liepos 24 d. "Lie
tuvos rytas".

Atostogos Lietuvoje
Lietuvoje šiemet graži vasara, tai 

vos aide" tilpo straipsnelis apie Ne
ringą. Tai vienas iš prašmatniausių 
Lietuvos kurortų. Jame yra Nidos, 
Purvynės, Preilos, Pervalkos, 
Juodkrantės gyvenvietės. Kuršių neri
jos slenkančios kopos yra vienos 
aukščiausių pajūrio kopų pasaulyje. 
Neringoje 2800 gyventojų. Viso yra 
104 poilsio namai, iš jų tik 7 normaliai 
veikia. Visi poilsio namai irparduotuvės 
privatūs. Kainos 1,5-2 kartus didesnės 
negu Vilniuje. Poilsio namuose su 
maitinimu už naktį reikia mokėti 80 - 
200 litų. Butą galima išsinuomoti už 
100 - 300 litų į parą.

Bene populiariausia Lietuvoje 
praleisti vasaros atostogas Palangoje. 
Ten šį sezoną vėl daug poilsiautojų. 
Žmonės ilsisi ir linksminasi kavinėse ir 
lauke. Tačiau ne visiems poilsiauto
jams ir Palangos gyventojams patinka 
linksmas triukšmas, sklindantis aplink 
šias kavines. "Lietuvos rytas "liepos 31 
i rašė apie Palangos miesto valdžios 
nutarimą, kad nuo vidurnakčio iki 7 
valandos ryto Palangoje turi būti tylu. 
Kavinės, restoranai, barai ir diskotekos 
vidurnaktį privalo nutraukti savo vie
šuosius renginius. Dieną šalia ligoni
nių, vaikų darželių ir gyvenamųjų namų 
taip pat negalima triukšmauti. Nepai
santiems šių reikalavimų gresia ne tik 
baudą, .bet ir uždarymas vienam 
mėnesiui. Verslininkai, kūne Palango
je gali normaliai dirbti tik tris mėnesius, 
pasipriešino šiam valdžios sprendimui. 
Buvo ketinta surengti streiką. Tačiau, 
susitikus su kurorto valdžia, susitarta, 
kad visi vieši renginiai galės vykti ir 
vėlesnėmis valandomis, jei gros tyli 
muzika. Tačiau, jėi žmonės skųsis, kad 
triukšmo per daug, valdžia sugriežtins 
reikalavimus. Vis dėltojaunimas Vasa 

ros estradoje surengė protesto koncertą 
"Neleiskime Palangai numirti".

"Lietuvos aide" (rugpjūčio 2 d.) 
randame informacijos apie Druskininkų 
kurortą. Šią vasarą, pirmą kartą po 
1990 - 1993 metų krizės visos Druski
ninkų sanatorijos pilnos poilsiautojų. 
Čia poilsiauja ne tik Lietuvos gyvento
jai, bet ir svečiai iš buvusios Sovietų 
sąjungos respublikų, nemažai Lenkijos 
piliečių, taip pat vokiečių bei Izraelio 
piliečių. Lietuvos gyventojams viena 
para sanatorijoje kainuoja 30 - 35 litus 
(7 - 9 USD), užsieniečiams brangiau - 
10-11 USD. liukso kambarys - apie 20 
USD. Lietuvos pensininkams 80% ke
lialapio apmoka valstybinio socialinio 
draudimo įstaiga Sodra. Dėl to kai ku
riose sanatorijose pensininkai ilsisi už 
dyką, apmokėdami tik papildomas pas
laugas. Beje, Druskininkų sanatorijos 
yra pelno nesiekiančios įstaigos, todėl 
nemoka mokesčių savivaldybei. Dėl to 
savivaldybei nuolattrūkstalėšųaplinkos 
tvarkymui.

Muzikinė vasara
Šiemet Lietuvoje poilsiautojai ir 

turistai turi nemažai progųišgirsti geros 
muzikos. Jau 25 - ąjį kartą Palangoje 
nakties serenadų koncertus rengia Li
etuvos kamerinis orkestras. Koncertai 
vyksta prie Tiškevičių rūmų esančiame 
rožių sode vėlai vakare. Šiemet įvyko 6 
koncertai. Skambėjo J. S. Bacho, A. 
Vivaldi, W. A. Mocarto ir lietuvių 
klasikų kūriniai.

Pažaislio vienuolyno bažnyčios 
šventoriuje pirmą kartą buvo atlikta 
Friedricho Hendelio oratorija "Mesi
jas". Šį didingą kūrinį atliko. Kauno

Pragyvenimo lygis
1994 metų gruodį vidutiniam 

lietuviui reikėjo dirbti 1,2 - 1,5 karto 
ilgiau negu vidutiniam latviui ar estui, 
kad galėtų nusipirkti kilogramą mėsos 
ar dešros. Kitiems maisto produktams 
sąnaudos skiriasi ne tiek daug. Tačiau 
per kelis mėnesius ekonominė būklė

VIDUTINĖS DARBO LAIKO SĄNAUDOS MINUTĖMIS PRODUKTAMS jįSIGYTl 
(1994 gruodis)

Produktai Lietuva Latvija EEstija

Jautiena 200 121 115
Kiauliena 259 167 154
Sviestas 216 117 157
Kiaušiniai, 10 vnt. 70 60 44
Benzinas, litras 34 22 18
Gamtinės dujos 14 59 76
Elektros energija, 1 kw/val 4 30 1

Lentelė sudaryta pagal Statistikos Departamento duomenis ir paskelbta liepos 24 d. "Lletwcvos ryte*.

Spaudai paruošė Saulius VARNAS 1995 rugpjjūčio 6d.
Ruošiant šią kroniką pasinaudota Laimos ir Vytauto Statuleviėių p.irruošlomhj
Lietuvos spaudos apžvalgomis_____________ __________________ Į

TRUMPAI IS VISUR1
Buvę vokiečių politiniai kaliniai 

pasipiktino, kad vos 4 metus 
atkalėjęs laisvėn paleistas 8? metų 

amžiaus Erich Mielke, ilgametis 
Rytų Vokietijos slaptosios policijos 
viršininkas.

J Hanoverį suvažiavę Vokietijos 
ir kitų Europos kraštų anarchistai 

valstybinis choras, Lietuvos na<aciona-| 
linis simfoninis orkestras, vadotovauja-a 
mas Juozo Domarko ir solistai R Regina ■ 
Maciūtė, Asta Zubaitė, Algis Jananutas ir 
Vladimiras Prudnikovas. Dirigatavo Pet
ras Bingelis. Žymųjį chorą "Alkleliuja" 
publika išklausė stovėdama. Erdrdviame 
Pažaislio bažnyčios šventoriujeje susi- 
rinkodaugiaukaip2tūkstančiaižir.monių. 
Didėjantis kauniečių susidomnėjimas 
klasikine muzika ypač džiuginsią kon
certo rengėjus. Šį koncertą stsuruošė 
Kauno kultūros skyrius, Filhanrmonija 
ir koncertinė firma "Combo". COratori- 
jos klausėsi užsienio ambasaddų dele
gacijos, V Pasaulio lietuvių spoorto žai
dynių dalyviai, rašoma "Lietuvo.osryte".

Išrinkta gražiausia 
Pasaulio lietuvaititė

V Pasaulio lietuvių sportcto žaidy
nių metu išrinkta gražiausia Pasaulio 
lietuvaitė. Ja tapo Mis Vilnius® 5 Asta 
Murelytė. Konkurse dalyvaavo 17 
merginų. Iš jų po vieną buvo iš / Žemai
tijos, Suvalkijos, Dzūkijos ir Akukštait- 
įjos, užsienio kraštų bendruomenaėsbuvo 
išsirinkusios savo gražuoles, tataip patį 
gražiausios Pasaulio lietuvaitės :s karūną 
pretendavo Mis studentė - 95 5 ir Mis 
Gaudeamus - 94. Šis konkursas jis įtrauk
tas į sporto žaidynių programą, ią. Ne vi
sos konkurso dalyvės kalba lietustuvi škai, 
todėl renginys vyko trimis kalbalbomis. 
Pasak rengėjų,daugiausiadėmesiesiobuvo 
kreipiama į grožį, išradingumtmą ir ta
lentą. Pagrindinio piniginio prurizo vertė 
kol kas nežinoma, tačiau graražuolės 
karūna iš sidabro ir gintaro įkainuoja 
apie 2000 USD, pranešė "Lietituvos ai
das" (rugpjūčio 2d.) 

pagerėjo irpagal vidutines dartbo sąnau
das maisto produktams įsigyti i lietuviai 
priartėjo prie latvių. Tačiau 1 latviai ir 
estai turi žymiai dagiau dirbti,!, kad "įsi
gytų" gamtinių dujų ar elektrom energi
jos. Darbo sąnaudos matosisi iš šios 
lentelės: 

pravedė savo tradicines "Chaaosodiel 
nas". Jų pačių žodžiais,'vieienintelisl 
šių dienų tikslas yra barandymasj 
paversti Hanoverį griuvėsių ių krūvai 
Šimtai anarchistų buvo pcpolipijoa 
suimti per keletą dienų užtrtrukusįas 
riaušes, bet sužeisti ir poora šimtų; 
policininkų, apmėtytų akmeenimis ir 
bonkomis. nukelta į 3 psl. ■,
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atkelta iš 2 psl.

Šri Lankos vyriausybė pirmą 
kartą tariniams pasiūlė plačiąją 
autonomiją jų apgyventose srityse 
rytiniame ir šiauriniame Ceilone. 
Savo pasiūlymu vyriausybė siekia 
užbaigti 12 metų trunkantį ypač 
kruviną pilietinį karą, į savo pusę 
palenkdama bent daugumą nuo
saikesnių tamilų. Sukilimui vado
vaują "TamilųTigrai" siekia visiškos 
nepriklausomybės nuo Šri Lankos.

JAV vyriausybė pasisakė nerem- 
sianti Taivano bandymų atgauti 
Jungtinių Tautų nario teises. Prezi
dento B. Clintono administracija 
yra įsitikinusi, kad toks Taivano 
žingsnis iššauktų drastišką Kinijos 
reakciją, greičiausiai bandant jėga 
prisijungti Taivaną.

Argentina vis negali užmiršti Falk- 
landą Salų. Dabarji įsteigė komisiją 
tirti britų karių nusikaltimams Falk- 
landų Salų karo metu.

Krajinos serbams ignoravus 
Kroatijos prezidento dr. Franjo Tud- 
jman ultimatumą atstatyti laisvą su
sisiekimą geležinkeliais bei naftos 
tiekimą uždarytais vamzdžiais, 
Kroatijos kariuomenė rugpjūčio 4 d. 
ryte puolė Krajinos separatistus. Per 
trejetą dienų kroatai paėmė svar
biausius Krajinos miestus, jų tarpe 
Knin ir Petrinja, praktiškai likvi
duodami serbų separatistinę "respub
liką”.

®@® t
Jungtinių Tautų Saugumo Taryba 

protestavo prieš šį Kroatijos žings
ni, o taip pat ir Didžioji Britanija,

ELTOS
Už žemę ir mišką bus 
atsilyginta akcijomis

Patvirtintas įmonių sąrašas,kurių 
ikcijomis numatoma kompensuoti 
Lietuvos piliečiams už valstybės 
įperkamą žemę ir mišką. Didesnė 
ponių dalis yra Žemės ūkio minis- 
jerijos reguliavimo sferoje. Šiose 
ŠOūėse bus galima įsigyti akcijų už 
1-8 milijonus litų. Jeigu žmogus turi 
taės ar miško nuosavybės atstatymo 
itamentus ir pažymą apie kompen
sacijos dydį, jis gali rinktis pageidau- 
įnos įmonės akcijų.

Siūloma steigti laisvąją 
ekonominę zoną
Šiaulių miesto taryba, va- 

iovaudamasi Laisvųjų ekonominių 
ai pagrindiniu įstatymu ir miesto 
ajtos sprendimu, nutarė siūlyti Lie
sos Respublikos Vyriausybei steigti 
Kalių aerouosto laisvąją ekonominę 
jną. Patvirtintas 955 ha ploto zonos 

Istorijos ribų aprašymas ir jos teri- 
prijos planas, numatytos veiklosrūšys: 

Rusija, Prancūzija bei Vokietija. 
JAV pasitenkino raginimu, kad 
Kroatija parodytų susivaldymo, ne
oficialiai moraliai remdama šį 
Kroatijos žygį.

Pradėdami savo puolimą kroatai 
neišvengė eilės incidentų su. Jungti
nių Tautų "Žydriaisiais šalmais". Jie 
nukovė vieną danų karį, nesi
traukusį iš savo posto, sužeidė du 
lenkus. .Jų artilerijai apšaudant 
Jungtinių Tautų įtvirtintą postą, 
žuvo du čekai, kiti trys sužeisti. 
Tvirtinama, kad vienas kroatų da
linys, nuginklavęs 7 danų karius, 
juos varėsi prieš save kaip skydą, 
puldamas serbų pozicijas. Nežinia, 
ar ofenzyva palietė lietuvius "Žyd
riuosius šalmus", tarnaujančius danų 
bataliono sudėtyje.

Kroatams užimant Krajiną, serbai 
civiliai masiniai bėga į serbų 
užvaldytas Bosnijos sritis, ypač į 
Banja Luka apylinkes. Jungtinių 
Tautų globos organai skundžiasi, kad 
nepajėgia aprūpinti bėglių masės.

Prasidėjo nesutikimai Bosnijos 
serbų vadovybėje. Dr. Radovan 
Karadzič, pritariant’serbų "parla
mentui",: atleido iš pareigų kariuo
menės vadą gen. Radko Mladič, 
pats perimdamas vadovybę. Gen. 
Mladič atsisakė paklusti, o jį remia 
bent 18 svarbiausių Bosnijos serbų 
generolų. Dr. R, Karadzič užpyko 
ant gen. Mladič už savarankiškas 
derybas su Jungtinių Tautų atstovu 
Thorvald Stoltenberg bei Europos 
Sąjungos atsiųstu tarpininku Carl 
Bildt.

ŽINIOS
prekyba, gamyba ir eksportas, 
verslininkystė, bankininkystė bei kita.

Prezidentas sakė, kad 
reikia stiprinti ryšius su 

išeivija
Pirmadienį Algirdas Brazauskas 

priėmė sekmadienį Vilniuje pra
sidėjusių V Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynių delegacijų vadovus. Prezi
dentas sakė, kad būtina stiprinti ryšius 
su išeivija, šalinti nesusipratimus 
pilietybės ir vizų klausimais, sudaryti 
palankias sąlygas užsienio lietuvių 
vaikams ilsėtis Lietuvoje. Per susi
tikimą kalbėję Artūras Mičiudas (Ar
gentina), Pasaulio lietuvių bendruo
menės pirmininkas Bronius Nainys 
(JAV), Audrius Šileika (Kanada), An
tanas Laukaitis (Australija), Vytautas 
Budzeika (Lenkija) pasidžiaugė pui
kiai organizuota švente, padėkojo už

pirmininkui
Gerbiamam Juozui Gailiui,
Pirmiausia noriu atsiprašyti 

nežinia už kurios valstybės pašto ne
tikusį darbą.

Jūsų gegužės mėnesio pabai
goje parašyto laiško, apie kurį minite 
š. m. liepos mėnesio 8 d. parašytame 
laiške, mes negavome ir . vargu jau 
begausime. Mes atsakome į visus 
parašytus Fondui laiškus ir 
stengiamės tai padaryti greitai. Neat
sakome tik į sutrikusios psichikos ar 
priešiškai nusiteikusių prieš Fondo 
veiklą laiškus.

Mus džiugina ir jaudina Aus
tralijos lietuvių supratimas ir 
užjautimas Sibiro tremties žmonėm, 
juolab, kad tai jau pasireiškė konk
rečios materialinės pagalbos pavida
lu.

Tremtinių Namų įsteigimui 
aukojančių žmonių pageidavimai, 
pasiūlymai ir patarimai yra prio
ritetiniai. Įjuos bus atsižvelgta prii
mant vienokius ar kitokius 
sprendimus. Norime turėti ir daugiau 
patarimų bei pasiūlymų.

Mes ir anksčiau puoselėjome 
mintį, kad šiuose namuose turės būti 
vardiniai pavienių aukotojų ar or
ganizacijų, paaukojusių lėšas kam
bariai su lentelėmis, kuriose įvardinti 
aukotojai.

TREMTWU NAMAI
Vilnius, Meškeriotojų gatvė Nr. 22

Jau turime vardinių kambarių 
sąrašą. Labai sveikintina, kad tokią 
lentelę Jūs galėsite pasidaryti patys. 
Tokiu būdu ir mes išvengtume gali
mo nuomonių nesutapimo, kaip ta 
lentelė turėtų atrodyti.

Labai miela, kad Jūsų Gerbia
mo klubo valdyba jau pagalvojo ir 
apie vieno kambario vidaus įrangą ir 
normalias buities sąlygas pagal civi
lizuoto pasaulio standartus.

Talinas - gražiausia Baltijos šalių sostine
Nustebome, kad Talinas per 

dvejus metus labai pasikeitė ir į gerą 
pusę. LA žurnalistė papasakojo apie 
čia vykdomą buvusio Estijos premje
ro Edgaro Savisaro akciją "Stabdyk 
nusikalstamumą". Draugai pastebėjo, 
kad Taline daugiau negu Rygoje ar 
Vilniuje gatvėmis vaikštinėja poli
cininkai ir suka ratus jų automobiliai. 
Bet ir čia visko atsitinka. Karta danai

Kadangi mūsų dabartinis svar
biausias rūpestis yra iki žiemos visus 
darbus perkelti į pastato vidų, kiek
vieno šio pensionato kambario vi
daus įranga tebėra tolimesnėje per
spektyvoje.

Realiai įvertindami dabartinę 
fondo finansinę būklę ir Fondo ištek
lių papildymo perspektyvą, mes esa
me apgalvoję ir numatę tokį atvejį, 
kad numatytai pensionato atidarymo 
datai t.y. 1996 m. birželio 14 dienai, 
55 - tosioms masinės lietuvių tautos 
deportacijos į Sibirą metinėms, 
galūsime turėti tik pusę ar net trečdalį 
tinkamų gyventi kambarių. Kiek 
pajėgsime, tiek padarysime, nes pa
garbos ir šilumos atidavimas 
žmonėms, pasipriešinusiems sovie
tiniams okupantams ir tapusiems ge
nocido aukomis, jau tapo mūsų tau
tiečių garbės reikalu. Tiek Lietuvoje, 
tiek priverstinėje išeivijoje.

Kad to nesupranta ar nenori 
suprasti dabartinė Lietuvos valdžia 
yra jos sąžinės dalykas, kurią vargu 
ar ji beturi.

Gerbiamas Juozai Gailiau, 
nuoširdžiai dėkoju Geelongo Lietu
vių Sąjungos klubo valdybai už pa- 
ramąTremtiniųGrįžimo Fondui. Ofi
ciali padėka ir Fondo pakvitavimas 
bus Jums išsiųsti, gavus Lietuvos 
Valstybinio komercinio banko doku- 

men tą, kad Jūsų suaukoti pinigai pate
ko į Fondo sąskaitą šiame banke.

Dar kartą dėkoju jums visiems. 
Linkiu sveikatos ir vilties, kad iš
blaškyti po pasaulį tautiečiai suras 
deramą pagarbą ir vietą savo 
Tėvynėje Lietuvoje.

Su pagarba ir dėkingumu -

Vytautas CINAUSKAS
Tremtimi) Grįžimo Fondo valdybos pirmininkas

prisėdo prie stalelio gatvėje išgerti 
alaus. Prie jų kaip mat prisistatė 
berniukas ir pasiūlė nusipirkti ci
garečių "Marlboro" tik už 10 kronų. 
Jie su malonumu tai padarė. Bet vos 
praėmę pakelį, pamatė visai kitos 
rūšies cigaretes. Kai prie draugų priki
bo kažkoks valkata, nežinia iš kur 
išdygo du policininkai ir jį mikliai 
įsodino į automobilį.

„Mūsų Pastogė“ Nr. 32 1995.8.14. psl.3
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IR DAR APIE LIETUVĄ!.. LIETUVOS DOVANA 
CEELOINGO LIETUVIAMS

Mažos Geelongo bendruomenės lietuviai didžiuojasi Tremtinių 
namams suaukoję virš 6 tūkstančių dolerių. O gal čia tik atsilyginimas 
už Lietuvos "dovaną" geelongiškiams, kurią jie 1989 metais gavo iš 
Lietuvos - Gražiną Burokaitę - Pranauskienę. Šios Lietuvos dukros 
darbais dabar didžiuojasi ne vien geelongiškiai, bet ir visi Australijos 
lietuviai. Susipažinkime su Gražinos Pranauskienės nueitais keliais, 
atsiekimais Lietuvoje ir mūsų Bendruomenėje.

1994 m. Pirmojoje Pasaulio lietuvių dainų šventėje (Vilnius) 
Pirmas iš kairės Gražinos dėstytojas Tadas Šumskas, dirigentė Kllorienė, 
Gražina Pranauskienė ir Gediminas Purlys

Liepos 5 d. perpiete pasiekėme 
seniai norėtą pamatyti Kryžių kalną, 
esantį netoli Šiaulių. Jei Kryžių 
kalnas įdomiai atrodo vaizduose, fo
tografijose, tai to vaizdo nepalygin
si su tuo, ką matai tikrovėje ("in 
situ"). Tai žmonių sukurta šventovė, 
kuriai turbūt nėra atitikmens!..

Ant Kryžių kalno, dar vadi
namo Domantų arba Jurgiškių 
kalnu, manoma, kad XIV a. yra 
buvusi pilis. Kryžiai pradėjo ant 
kalno atsirasti apie 1850 m. ir XIX - 
XX a. sandūroje jis tapo šventa 
vieta, kurioje lankosi žmonės, 
vyksta pamaldos ir kur 1994 m. net 
atsilankė Popiežius. Kryžiai ir kiti 
religiniai ženklai yra padėkos, t.y. 
jais dėkojama už gautas iš Dievo 
malones. Tarybiniais metais Kryžių 
kalnas buvo valdžiai nepageidauja
ma, net gi draudžiama vieta, 
paženklinta "tamsumu", "fanatiz
mu", bet kryžiai kalne vis gausėjo... 
Tad 1961 m. ir po to dar kelis
kartus kryžiai buvo buldozeriais 
"nušluoti", sunaikinti. Šia teritoriją 
net bandyta užtvindyti. "Akcija" 
aprimo nuo maždaug 1985 m.

Tų, didesnių kryžių, čia esą 
virš 20 tūkstančių irjų vis daugėja. 
Bet prie šių didžiųjų remiasi (pa
kabinti ar prikalti) miriadai kitų 
kryžių, kryželių ir kryžiukų. Ir ne 
vien kryžių - čia kabo nesuskaitomi 
rožiniai medalikėliai, stovi šimtai 
statulų ir statulėlių. Kai kurie 
kryžiai - meistrų šedevrai, kai kurie
- tik iš dviejų pagaliukų surišti. O 
jau įrašų gausybė - ir ant pačių 
kryžių, ir ant specialių paminklų - 
gali skaityti visą savaitę ir dievaži, 
ar visus perskaitysi.

"Kentėję - žuvę Sibire, amžiais 
likite gyvi".

"Dėkojame Tau, Viešpatie, už 
suteiktą Lietuvai laisvę ir už mūsų 
globą ilgame išeivijos kelyje. Los 
Angeles lietuviai, 1992 liepos 15 d.".

"A. Mauragis su šeima iš Aus
tralijos".

"Jackevičių atminimui, politka- 
linė sesuo Eugenija, 1995".

"Saugok Tėviškę, Aukščiausias
- Geelongo lietuviai, Australija, 94".

"Viešpatie apsaugok Lietuvą 
nuo tremčių" - įrašyta didelio, gražaus 
kryžiaus - statulos papėdėje.

Užkabinę savo kryželį, su pa
našia intencija, atsisveikinome su
Kryžių kalnu ir mes.

Keliaujame skersai, išilgai po 
Lietuvą - gėrimės jos gamta, mies
tais ir miesteliais, senovės ir dabar
ties kultūros paminklais (gėrimės ir 
Lietuvos žmonėmis, bet apie juos 
vėliau!..). Ką žinai, kada Aukščiau
sias pašauks "sėsti į vėlių suolelį" ir 
ar dar kartą teks grįžti į gimtąjį 
kraštą?..

Tik ką lankėmės neišpasakyto 
grožio Anykščių krašte, apie kurį 
Poetas dainavo: "kalnai ant kalnų, 
, ,Mūsų Pastogė“ Nr. 32 1995.8.14. p:

o ant tų kalnų, kalnai ir maži kalne
liai..." Krašto grožį ir įdomumą dar 
papildo mieste ir apylinkėse tiek 
daug susitelkusių kultūrinių - is
torinių paminklų. Nestebėtina, kad 
apie šį kampelį tiek rašė iš čia kilę 
tautos klasikai - A. Baranauskas, A. 
Vienuolis - Žukauskas, B. Buivy- 
daitė...

1992 m. Anykščių miestas, 
apjuostas Šventosios upės, paminėjo 
550 - sias "vardines". Šiuo metu čia 
gyvena 38409 gyventojai. Pats 
miesto vardas kilęs nuo per jį 
tekančios Anykštos upelės. Mieste 
ir apylinkėse veikia A. Baranausko 
ir A. Vienuolio - Žukausko memoria
linis muziejus. Lankome muziejaus 
kieme esančią A. Baranausko 
klėtelę, dabar apsaugotą tam tikru 
gobtuvu - pastatu, kad išliktų ilges
niam laikui. Muziejus įrengtas 
rašytojo A. Vienuolio namuose - 
apatiniame aukšte įrengta rašytojo 
gyvenimą vaizduojanti ekspozicija - 
nuotraukos knygos ir t.t., viršuti
niame - rašytojo gyventi kambariai.
Miesto centre- A. Baranausko ir A. 
Vienuolio paminklai, didinga šv. 
Mato bažnyčia.

Patį Anykščių Šilelį, jo prieš 
tai nematęs, vaizdavausi tik kaip 
kokį didesnį parką. Bet jis išsidėstęs 
Šventosios krantuose net 9 km 
ruože, prie pat miesto, užima 1498 
ha plotą. Aplankėme Šilelio Liū
diškių kalvoje - piliakalnyje esantį 
"Laimės žiburį" - J. Biliūno kapą - 
paminklą. Pats paminklas yra 14 m 
aukščio. Bilūnas mirė 1907 m., 
Zakopanėje, bet 1953 m. jo palaikai 
perlaidoti čia pagal jo eilėraštyje 
išreikštą pageidavimą, kad "matytų 
kapas sodžių, kūdikėlis kur 
užaugau..."

Šilelyje pūpso ir garsusis Pun
tukas, pagal padavimą velnio neš
tas, kad sudaužytų Anykščių 
bažnyčią, tik vidurnakčiu užgie
dojus gaidžiui, akmuo nukritęs ir 
likęs čia gulėti... Šį 5,7 m aukščio, 
7,3 m ilgio, maždaug 265 tonų 
riedulį prieš 12 -14 tūkstančių metų 
iš Skandinavijos atvilko paskutinis 
ledynas. 1943 m., minint "Litua
nikos" skrydžio per Atlantą 10 - 
mėtį, viename jo šone iškaltas 
lakūnų Dariaus ir Girėno bareljefas 
ir dalis jų testamento žodžių.

Niūronių kaime (J. Biliūno 
gimtinėje) įruoštas vienintelis Lie
tuvoje "Arklio muziejus". Jame kau- 
piami ne tik reliktai apie arklį - šventėse Melbourne (1990 m.), 
įrankiai, padargai, transporto Sydnėjuje (1992 m.) ir Adelaidėje
priemonės, pakinktai, bet ir kiti su 
lietuviška kaimo buitimi surišti eks
ponatai. Jie nebetelpa poroje pastatų 
ir čia kuriasi kažkas panašaus į et
nografinį Rumšiškių muziejų.

Dar užsukame į netoliese 
esantį Šeiminiškėlių piliakalnį, 
anykštėnų vadinamą Voruta. Tai vie
nas didžiausių piliakalnių Aukštai
tijoje. Yra nepatvirtintų teorijų, kad 
XIII - me amžiuje čia buvusi Min
daugo pilis.

1.4 ......------- ------------ —

Gražina Burokaitė pradėjo 
domėtis muzika vaikystėje. Nuo pat 
mažens tiesiog gyveno scenoje, 
todėl visada jaučia didelį potraukį 
dideliam žmonių būriui ir neturi 
scenos baimės. Baigusi Kretingos 
muzikos mokyklą, Klaipėdos 
Aukštesniąją muzikos mokyklą ir 
Vilniaus Konservatoriją (dabar 
įstaigų pavadinimai yra pasikeitę). 
Aštuonerius metus Gražina Bu
rokaitė dirbo Gargžduose, kur 
sukūrė ir vadovavo Medicinos dar
buotojų chorui, Pašto darbuotojų 
ansambliui ir Alguonėnų kaimo et
nografiniam ansambliui. Gražina 
darbe pasireiškė kaip gera organi
zatorė irkoncertų bei įvairių renginių 
vedančioji. Prieš atvykdama į Aus
traliją, vienus metus dirbo Klaipėdos 
Kultūros ir Poilsio parko meno 
vadove.

Gražina Burokaitė - Pranaus
kienė gyvena Australijoje nuo 1989 
metų. 1990 metais su vyru įsikuria 
Geelonge. Ilgamečiu! choro diri
gentui M. Kymantui perdavus jai 
simbolišką dirigavimo lazdelę, įsi
jungia į lietuvišką kultūrinį gyve
nimą. Iš dešimties dainininkų 
grupės Gražina suorganizuoja 27 
dainininkų chorą. Sukurtas choras 
pasivadina "Vilties" vardu ir 
sėkmingai koncertuoja ne tik lietu
viškuose parengimuose, bet ir dainų 

(1994 m.). Taip pat "Viltis" du 
kartus dalyvauja Melboumo tarp
tautiniame chorų konkurse "Hear 
the people sing", kuriame 1992 
metais tampa konkurso finalistais.

Artėjant 1994 metų pirmąjai 
pasaulio lietuvių dainų šventei Lie
tuvoje. Gražina yra paskiriama pa
siruošimo šiai šventei koordinatore 
ir pusantrų metų nenuilstamai dirba 
šį darbą ne tik tvarkydama kores
pondencijos kl ausimus, bet ir organi

zuodama numatytą jungtinį Aus
tralijos lietuvių koncertą Lietuvoje. 
Australijos lietuviai su didžiausiu 
pasisekimu koncertuoja Trakuose, 
Kaune ir Vilniuje. Pasaulio lietuvių 
bendruomenės nutarimu Gražina 
Pranauskienė paskiriama dainų į 
šventės dirigente ir atstovauja Aus- 1 
traliją Vilniaus dainų šventėje di- f 
riguodama užsienio lietuvių miš- Į 
riam chorui J. Gaidelio dainą 
"Pasėjau dobilą" .

1995 metų liepos 22 d. Gražina 
Pranauskienė atšventė savo darbo 
su choru Geelonge penkerių metų 
jubiliejų. Gražina neįsivaizduoja 
savo gyvenimo be dainos ir dirigen
to pulto. Ji 1995 metų vasario 
mėnesį pradėjo vadovauti pirmajam ( 
Australijoje susikūrusiam įvairių g 
tautybių chorui, į kurio repertuarą a 
įtrakė ir lietuviškų dainų. Šį chorą g 
Gražina mokina dainuoti įvairiomis n 
kalbomis. s.

Tuo pačiu ji yra Geelongo į 
Deakin Universiteto stacionaro stu- g 
dentė. Antrą Bakalauro laipsnį 
svajoja įsigyti žurnalistikos srityje.

Baigdamas kreipiuosi į visus 
Australijos lietuvius: - stu meile 
širdyse, šypsena ir išskėstomis 
rankomis priimkime atvykstančius 
iš Tėvynės. Parodykime jiems dau
giau meilės, pagarbos ir ntuoširdu- 
mo.

Vincas AUGUSTINAI F/ClUS

Gyventojų mažėja
Vilnius, liepos 20 d. (BNS). 

Birželio pradžioje Lietuvoje gyveno 
3 mln. 715 tūkstančių žmonių, arba 
2 tūkstančiais 194 mažiau nei metų 
pradžioje, praneša Statistikos depar
tamentas.

Per penkis mėnesius šiemet 
mirė 1605 žmonėmis daugiau nei, 
gimė. Per šį laikotarpį iš viso gimė 
17 tūkstančių 776 kūdikiai, o mirė 19 
tūkstančių 381 žmogus.
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Švente prasidėjo!
Liepos 30d. oficialiai prasidėjo 

V - sios Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynės. Arkikatedroje buvo laiko
mos iškilmingos pamaldos ir pa
šventinta žaidynių vėliava. Pamal
tas ir labai gražų pamokslą sau- 
akimšai prisikimšusioje arki- 
atrdroje laikė prelatas K. Vasi- 
auskas. Prie vėliavos stovėjo visų 
alstybių, dalyvaujančiųjų šventėje 
eprezentantai. Australiją atstovavo

litą Wallis. Po pamaldų 12 valandą 
š Medininkų, kur buvo nužudyti 
Lietuvos pasieniečiai, pradėjo bėgti 
bėgikai ir savo žygį pabaigė An
takalnio (Vilniuje) kapinėse, kur 
yra palaidoti žuvę per laisvės at
gavimą lietuviai. Čia buvo padėtos 
atneštos gėlės. 18 valandą visi 
žaidynių dalyviai rinkosi Nepri
klausomybės aikštėje ir nuo čia 
prasidėjo 5000 sportininkų eisena 
pagrindine Vilniaus Gedimino gatve 
į Kalnų parką, kur vyko oficialus 
Šventės atidarymas. Lietuviškų 
naršų lydimi sportininkai pradėjo 
lią ilgąją eiseną. Priekyje nešant 
Lietuvos vėliavą, ją lydėjo žaidynių 
radovai ir oficialūs pareigūnai, o 
Australija sekė 17 - kos žmonių Ar
gentinos grupę. Nesinori girtis, 
tačiau mūsų pusė šimto sportininkų, 
sekant mergaitės nešamo "Austra
lia” užrašo ir tautiniai apsirengusio 
vietos lietuvio nešamos mūsų 
vėliavos, australiečius vedė ALFAS 
valdyba, Nita Wallis, P. Andriejūnas 
ir. A. Laukaitis. Mūsų merginos, 
pasipuošę savo gražiomis, naujo
mis išeiginėmis uniformomis, sekant 
jas sportiniais treningais vilkinčius 
vyrus, darė tikrai labai įspūdingą 
raizdą. Vėliau ne iš vieno, stebėjusio 
iseną žmogaus, girdėjau labai 
jriant mūsų grupę ir sakant, kad 
ustraliečiai atrodė šauniausiai ir 
mažiausiai iš visų dalyvių. Todėl 
lenuostabu, kad gausiai gatvėje 
tebėję mus žmonės, visą laiką 
kandavo: "Tegyvuoja ir valio Aus- 
ralija". Puikiam "Trimito" orkestrui 
grojant lietuviškus maršus, ir mes 
žygiavom į vidų. Radijo pranešėjas 
paskelbė žaidynių pradžią ir mes 
risi praėję ratą ir žiūrovams keliant 
iidžiules ovacijas, atsistojome sa
vose vietose, tiesiai prieš garbės 
tibūną, kurioje buvo Lietuvos pre- 
ritentas A. Brazauskas, Vilniaus 
neras A. Vilūnas ir kiti garbingi 
įvečiai. Susirinkusius pasveikino 
Lietuvos prezidentas A. Brazauskas 
ir Vilniaus meras A. Vilūnas. Jiems 
pabaigus, griausmingai suskambėjo 
orkestrų grojamas ir visos minios 
giedamas Lietuvos Himnas. Sugie
dojus Himną, buvo išnešta naujai 
pašventinta žaidynių vėliava, kurią 
tešė du kart olimpinė čempionė 
(upšienė, olimpiniai čempionai - 
oksininkas D. Pozniakas, slidininke 

B.Vencienė ir Europos čempionai 
Bengvaatlečiai V. Bardauskienė, K.

Šapka ir irkluotojas V. Briedis. Tuo 
pat metu į aikštelę įbėgo 15 bėgikų, 
kurie įnešė ugnies deglą, prieš 19 
dienų uždegtą Kaune prie am
žinosios ugnies Karo muziejuje ir 
bėgikų perneštą per visą Lietuvą. 
Tai buvo 1100 kilometrų žygis. Žai
dynių ugnies aukurą su šia ugnimi 
uždegė mums visiems gerai 
pažįstamas veteranas sportininkas 
V. Grybauskas iš Amerikos. Spor
tininkų priesaiką perskaitė 
krepšininkai V. Kaukėnas, o teisėjų 
V. Milvydas. Pasibaigus oficialiai 
daliai, prasidėjo žaidynių atidarymo 
kultūrinė - meninė programa. Tai 
buvo tikrai stebėtinai gražus parengi
mas, galintis prilygti ir net pralenkti 
daugelį kitų man iki šiol matytų pa
saulinių pasirodymų. Viskas buvo 
paruošta sportinėje temoje ir manau, 
kad tai galima bus pamatyti vėliau 
Australijoje.

Programa prasidėjo keliems 
šimtams tautiniais drabužiais ir 
senovės lietuvių apranga vilkinčių 
jaunų merginų ir vyrų išbėgimu į 
aikštelę, kur laužams degant buvo 
labai gražiai pavaizduota senovė. 
Žmonės šoko, jodinėjo ant žirgų, 
važiavo karietomis ir buvo parody
ta, kaip senovėj jaunimas linksmi
nosi. Buvo tikrai puiku. Vėliau 
Klaipėdos ''Žuvėdros" sportinių 
šokių grupė, kuri Europos varžybose 
iškovojo antrąją vietą, labai gražiai 
šoko. Gi Visagino akrobatai, Vil
niaus dviratininkai, vaikų šokių 
ansamblis, muzikos mokyklos cho
ras, krepšinio mokyklos jaunieji 
krepšininkai su daugybe sviedinių, 
fechtavimo mokyklos mokiniai, dvi
račių mokyklos, poni arkliukų 
jodinėtojai ir "Kikbokso" grupė 
ypatigai gražiai visi kartu atliko šią 
sportinę programą, kurios iki šiol 
dar niekada nebuvo matyta ir kuri 
visiems žiūrovams paliko tikrai la
bai gražų ir nepamirštamą įspūdį. 
Visa programa tęsėsi daugiau kaip 
dvi valandas ir baigėsi gražių fe
jerverkų pasirodymu. Oras buvo 
ypatingai gražus ir visai programai 
pasibaigus, tie tūkstančiai žmonių 
skirstėsi labai pamažu lyg tai 
norėdami dar daugiau to viso 
gražaus pasirodymo pamatyti.

Mūsų sportininkai yra tikrai 
labai patenkinti visu parengimu, 
priežiūra ir rodomu draugiškumu. 
Jau yra sužaistos kelios krepšinio 
rungtynės, tačiau laimėjimų daug 
nesitikėkime, nes ir mūsų geriausi 
studentai sportininkai negalėjo 
atvažiuoti. Tačiau ne laimėjimų, bet 
lietuviškos širdies ir to gražaus 
krašto atvažiavome čia pamatyti. O 
australiečiai čia visur yra labai 
populiarūs ir vadovai man ne kartą 
pasakė, kad tavo sportininkai yra taip 
mažai reikalaujantys ir jiems viskas 
gerai. Jau buvo mūsų sportininkai 
nuvažiavę į Trakus, Rumšiškių kai
melį, Kauną ir kitur. Gi dabar pats

Lietuvos bankas 10 tūkstančių egzempliorių tiražu išleido 10 litų nominalo 
proginę monetą, skirtą V - sioms Pasaulio Lietuvių Sporto žaidynėms.

žaidynių įkarštis ir atrodo nei nepasiilgo. Tai iki kito karto, 
vienas savo mamytės per daug Antanas LAUKAITIS

Pasaulio lietuvių sporto sąjungų kongresas
Pirmadienį Vilniuje, Vyriau

sybės rūmuose įvyko Pasaulio lietuvių 
sporto sąjungų kongresas. Lietuvos 
Tautinio olimpinio komiteto preziden
tas Artūras Poviliūnas savo pranešime 
priminė, kad 1938 metais buvo 
surengta pirmoji Lietuvos tautinė olim
piada. Po penkerių metų turėjo įvykti 
antroji, bet sutrukdė sovietų okupacija 
ir antrasis pasaulinis karas. Pirmosios 
olimpiados dalyviai, sporto veteranai

Lietuvos Tautinio olimpinio komiteto prezidentas A. Poviliūnas, 
J. II. Samaranchas, K. Motieka, R. Grinbergienė, A. Sabonis

Liettivos jaunieji olimpiečiai
laimėjo aukso medalius

Didžiosios Britanijos mieste 
Bate vykusiose Europos jaunimo 
trečiųjų olimpinių dienų varžybose 
lengvaatlečiai kauniečiai Agnė 
Visockaitė (200m sprintas) ir Min
daugas Pūkštąs (2000 m bėgimas su 
kliūtimis) laimėjo aukso medalius.

Tai pirmieji Lietuvos jaunųjų 
olimpiečių aukščiausieji apdovano
jimai tokiame renginyje. Užpernai 

Europos jaunimo antrųjų olimpinių 
dienų varžybose debiutavę Jono 
Kazlausko vadovaujami mūsų šalies 
krepšininkai užėmė šeštąją vietą 
(dviratininkai) į šešetukus nepateko).

Į pirmuosius dešimtukus iš 
viso iškopė 9 Lietuvos sportininkai iš 
27 rungtyniavusių - trečdalis dele-

--------- „1 

siūlė atgaivinti tautinių olimpiadų 
idėją ir kartu išsaugoti okupacijos 
metais emigracijoje pradėtas rengti 
Pasaulio lietuvių sporto žaidynes. 
Kongresas pritarė pasiūlymams ir 
nusprendė 1998 metais surengti antrąją 
Lietuvos tautinę olimpiadą, savo 
programoje jungiančią ir šeštąsias 
pasaulio lietuvių sporto žaidynes bei 
stipriausių pasaulio lietuvių spor
tininkų čempionatus.

gacijos. Priminsime, kad džiudo 
turnyre Giedrius Jančauskas (iki 60 
kg svorio kategorija) užėmė 5-ąją 
vietą ir Jolanta Dubrovina - 9 - ąją, 
lengvaatlečių varžybose Miglė 
Žalnieravičiūtė (400 m.) laimėje 6 - 
ąją vietą ir Donatas Jakševčius 
(100 m.) 8-ąją, plaukime Eugenijus 
Rakitinas (200 m peteliške) pelnė 4 - 
ąją vietą ir Paulius Jonavičius (100 m 
peteliške) 8-ąją, dviratininkas 
Valerijus Novikovas 2,5 km 
važiavimo į kalną rungtyje pasidali
jo 7 - 14 vietomis.

Lietuvos lengvaatlečių du 
aukso medaliai mūsų šalies dele
gacijai lėmė aukštą 14 - ąją vietą.

"Lietuvos rytas’
astogė“ Nr. 32 1995.8.14. psl.5
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« SKAITYTOJ V ŽODIS f*
"Mūsų Pasto

gės" Nr. 31, perskai
tęs Antano Krami- 
liaus "Dvasinio su
sikaupimo dienos" 
aprašymą jaučiu pa
reigą pareikšti savo 
nepasitenkinimą.

Cituoju pirmą 
sakinį: "Mirus mūsų 
ilgamečiu! kapelio
nui prel. Petrui But
kui, katalikiškos 
bendruomenės veik
la pradėjo palaips
niui šlubuoti". Lan
kiau pamaldas prie 
prel. P. Butkaus, 
lankau ir dabar, kai 
jas pravedakun. P. Martūzas ir nema
tau to, taip vadinamo "šlubavimo". 
Tiek anksčiau, tiek dabar panašus 
skaičius parapijiečių apsilanko 
pamaldose. Aišku, nebeateina į jas 
jau mirę. Kun. P. Martūzas visiems 
mirusiems atlaiko mišias ir atlieka 
laidojimo apeigas, rūpinasi ir lanko 
ligonius. Visi parapijiečiai žino, kad 
mūsų mielas kunigas yra ligotas ir 
jei vieną sekmadienį negali at
laikyti mišių; manau neturėtume jo 
vadinti šlubuojančiu, bet kaip kata
likai melsti pas Aukščiausiąjį jam 
sveikatos.

Toliau A. Kramilius rašo: "Re
kolekcijų, kaip mes jas vadiname,
neturėjome jau keli metai".

Treti metai skaitau Jūsų 
laikraštį "Mūsų Pastogė". 27. 02. 
1995 m. Nr. 8 radau straipsnį 
"Monsinjoras Alfonsas Lipniūnas", 
kuriame rašoma, kad kun. Alfonsas 
Lipniūnas palaidotas Pucko 
kapinėse Lenkijoje. Supratau, kad 
dar yra gyvų žmonių, kuriems teko 
būti kartu su A. Lipniūnu, Štuthofo 
koncentracijos stovykloje. Norėčiau 
truputį pratęsti ir papildyti tą 
straipsnį.

Kunigo Alfonso Lipniūno pa
laikai 1989 m. buvo pervežti į Pa
nevėžį ir perlaidoti Kristaus Kara
liaus Katedros šventoriuje. Tuo 
pasirūpino dabartinis Katedros kle
bonas Juozapas Antanavičius. Tam 
paliudyti siunčiu porą jo kapo bei 
paminklo nuotraukų.

Norėjau seniai parašyti, bet 
ilgai sirgau, o be to buvo lūžusi

Pernai, dr. Vytautas Doniela, 
rašydamas "Mūsų Pastogėje" apie 
Bajorų ir Didikų klubą Vilniuje, 
baigdamas pareiškė, kad Australi
joje gyvena tik vienas Lietuvos 
Bajoras, bet jis jau nekalba lietu
viškai.

Nors ir praėjo ilgokas laiko 
tarpas nuo to straipsnio, norėčiau tą 
dr. Vytauto Donielos pareiškimą 
pataisyti, būtent: -

Australijoje, Gold Coast, gy- 
„Mūsų Pastogė“ Nr. 321995.8.14. p

Svečias kunigas Ričardas Repšys MIC ir kunigas Povilas Martūzas

Čia ir pasirodė, - jei kur ir kas 
sušlubavo, - tai tik A. Kramiliaus 
atmintis. Rašo neteisybę. Rekolek
cijos vyko kiekvienais metais. Šiais 
metais kiek vėliau - laukta atvykstant 
svečio kunigo iš Lietuvos.

Pabaigai A. Kramilius kvies
damas mus visus prašyti Dievo, 
rašo: "Prašykime Dievą, kad mums 
kokiu tai stebuklingu būdu atsiųstų 
tokį kunigą kaip mūsų svečią kun. 
Ričardą".

Man regis, kad Dievui visi 
kunigai yra lygūs. Savo maldoje 
prašysiu Visagalio mūsų mielam ir 
gerbiamam kunigui Povilui Martūzui 
sveikatos ir ištvermės.

Parapijietis

kapas Panevėžyje

dešinė ranka, todėl rašau tik dabar.

B. VAITKIENĖ
Panevėžys - Lietuva 

vena Napoleonas ir Elenutė Volkai. 
Napoleono Volko šeimos doku
mentai rodo, kad Volkų šeimai 
bajorystės teisės buvo suteiktos jau
16 šimtmetyje, ką ir patvirtino 
Kauno Bajorų Deputatų Senatas 
posėdyje, įvykusiame 1850 - tais 
metais, gegužės 18-tą dieną (do
kumento numeris 778).

Dokumente minima, kad: - 
"... sūnus Motiejus Volkasnuo

17 - to šimtmečio valdė paveldėtą 

tėvoniją ir valstiečius, vardu 
Gaižuva, kitaip dar vadinta Vilki
jos valsčiaus Žemaitiškąja Kuni
gaikštyste".

Bajorų teises, dvaro nuo
savybę ir paveldėtą tėvonijį su- 
valstiečiais vėl patvirtino "Impera
toriška Didenybė" (caras), 1865 - 
tais metais, sausio 20 - tą dieną.

Paskutinis "Imperatoriškos 
Didenybės" (caro) dokumentas 
naudotis bajorystės teisėmis buvo 
išduotas dabartiniam Napoleono 
Volko tėvui Kazimierui, 1914 - tais 
metais, gegužės 21 - mą dieną 
(dokumento numeris 2163).

Napoleonas Volkas ne tik 
kalba lietuviškai, bet ir įsijungė į 
visuomeninę veiklą, gyvendamas 
Canberroje, Melbourne ir Gold 
Coast.

Reikia didžiuotis ir džiaugtis,

VYTAUTO DIDŽIOJO GIMNAZIJOS ATKŪRHMO 
TARYBA IR ATKŪRIMO SALDOS FONDDAS
1995 metų rugsėjo mėnesį sukanka 80 metų, kai Vilniuje buvo įk įkurta 

pirmoji lietuviška gimnazija, kuriai 1921 metais buvo suteiktas Vytfytautc 
Didžiojo vardas. Tai buvo svarbiausias lietuvbybės ir prarasto valstystybin- 
gumo atstatymo vilties židinys Vilniaus krašte. Gimnazijos mokytcytojaii 
dirbo Lietuvos valstybės atkūrėjai, Vasario 16 - tosios akto signatarairai: 
Jonas Basanavičius, Antanas Smetona, Mykolas Biržiška, Petras Gaideielionis 
Vadovaujant ilgamečiam gimnazijos direktoriui Marcelinui Šikšniuiui, čia 
mokėsi daug Vilniaus krašto švietėjų. Kai kuriais jų, sulaukusiais gagarbaus 
amžiaus, džiaugiamės ir šiandien.
Gimnazijos jubiliejų minėsime rugsėjo 22 - 24 dienomis Vilniuje, kakai bus
grąžintas Vytauto Didžiojo vardas esančioms eksperimentinėms kldasėms 
Antano Vienuolio vidurinėje mokykloje. 1996 metais Vytauto Diddžiojo 
gimnazija įsikurs Senamiestyje, Augustijonų gatvėje. Šiuo metu vyykasta 
jos projektavimo ir statybos darbai.
Vytauto Didžiojo gimnazijos atkūrimo taryba ir atkūrimo šalpos ffondas 
kreipiasi į Pasaulio lietuvių bendrijas, fondus, Respublikos žinybas, 
pavienius asmenis prisidėti ir materialiai paremti šią kilnią iniciiatyvą. 
Atkuriamam gimnazijos muziejui maloniai prašytume siųsti mums išnikusią 
medžiagų, prisiminimus apie mokytojus, mokinius, jų darbus ir gimnnazijos
gyvavimo laikmetį.
Gerbiami gimnazijos auklėtiniai, atsiliepkite ir papasakokite apiee save, 
bendražygius. Iš anksto nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie prisidlės prie 
Vytauto Didžiojo idealų išsaugojimo ir stiprinimo.

Norintys dalyvauti iškilmėse, registruojasi paštu arba telefonui: 
Aušros Vartų g. 23, Vilnius 2030,

tel. 62 99 46,62 41 83, fax. (370 2) 72 56 92 
mūsų sąskaitos:

Sąskaita Nr. 700092 - litais, naliutinč sąskaita Nr. 410070163 
Lietuvos Akciniame Inovaciniame banke, kodas 260101747, 

Šermukšnių 3, Vilnius 2600

ŠVENTĖS GIMIMAS
Šiaurės ir Baltijos šalių dainų 

šventė - unikalus reiškinys visoje 
Europos chorinio meno istorijoje. 
Šios šventės dalyviai - Estijos, Suo
mijos, Švedijos, Norvegijos, Islan
dijos, Danijos, Lietuvos ir Latvijos 
chorai ir pučiamųjų orkestrai (135 
chorai ir 12 orkestrų) - 1995 metų 
liepos 12 - 16 dienomis susirinko 
Latvijos sostinėje Rygoje. Tačiau 
pasiruošimas šiam įvykiui truko net 
aštuonerius metus. Tada, 1987 metais, 
Šiaurės šalių chorų sąskrydyje Suo
mijos mieste Jakobstate, prie Botni- 
jos įlankos, gimė bendros šventės 
idėja. Konkretus darbas prasidėjo 
1990 metais, kai buvo gautas Latvi
jos kultūros ministerijose palaimini
mas, E.Melngailio liaudies meno cen
tras ėmėsi įgyvendinti šį projektą.

Bajoras Napoleonas VOLKANS

kad mūsų tarpe yra tokių garbrbingų 
žmonių, liudijančių didingą LiLietu- 
vos praeitį. Vincas BAKUI 177$

Šventės programa buvo labai 
"tiršta". Kiekvieną vakarą nuo tre
čiadienio iki penktadienienio bent 
penkiose vietose vienu metui vyko 
šventės dalyvių koncertai .Mano skai
čiavimu, Rygoje per tris dienaas kon
certavo apie 70 chorų. Realiai a aprėpti 
tokią gausybę buvo neįmannoma. 
Devyniuose Latvijos rajonuose -I 
Bauskėje, Rezeknėje, Ventspilyje, 
Smiultenėje, Tukume ir kitur - vyko 
regioniniai koncertai kartu su a vietos 
chorais. Vienas vakaras buvoo skirta; 
geriausiems, reprezentacinianms cho
rams. Surengtas seminarass chorą 
dirigentams, atidaryta liaudiees taiko
mojo meno paroda, koncertavo, 
pučiamųjų orkestrai, vyko eitynės 
Brivibas (Laisvės) gatve, na ir kon
certas Mežaparko estradoje.
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MIRUSIEJI
VYTAUTĄ JANAVlClĘJ PALYDINT

Liepos 25 - os dienos vakare, 
išsiliejus kraujui į smegenis, Vytau
tas Janavičius, nuvežtas į Royal 
North Shore ligoninę, neatgavęs 
sąmonės mirė liepos mėnesio 27 

Į dieną.
■ Staigi ir netikėta Vytauto 
■Janavičiaus mirtis yra ypatingai 

skaudi jo šeimai, netekusiai
Jrūpestingo, gero ir mylimo vyro bei 
j tėvo. Skaudi ji yra jo artimiesiems ir 
Į bičiuliams, kurie staiga pasijuto 
■netekę jautraus, tiesaus ir 
■nuoširdaus, nepaviršutiniško žmo- 
fpus. O toks jis buvo nuo pat 

■ankstyvos jaunystės. Amžinai 
.ieškantis ir nuolat besistengiantis 
suprasti. Tikrovė gi jam atrodė 
surandama "rašale sustingusiuose 
Hžiuose", sudėtuose į knygas. O 
knygose - "visas pasaulis, visos 
iistros, svajonės ir nusivylimai". 
Stengdamasis tikrovę perprasti, jis 
gyveno knygomis, kurių turėjo 
lemažai ir kuriose rasdavo poilsį ir 
itgaivą. Per knygas j is kopė į supra
tai kalną. "Man atrodo", - rašė jis 
įienoje savo knygų, - "kartą įkopsiu 
į aukšto kalno viršūnę. Nuo jos, 
giliai po kojomis matysiu labi- 
antišką slėnį, kuriame šiandien esu 
paklydęs. Ir tik tuomet suprasiu, ko 
dabar negaliu suprasti, nes tik iš 
viršaus matysis visi keliai ir kur jie 
leda".

Vytautas buvo labai privatus 
anuo. Gyveno ’ uždarą gyvenimą, 
mėgo triukšmo, minios, šalinosi 
įuo viską išmanančių, viską ži- 
tančių. Turėjo Dievo dovaną - rašy
mo talentą. Jo jis neužgniaužė. Ir 
lots nepalyginamai nedaug savo 
irybos ' paskelbęs, tvirtai įėjo į 
nūsų išeivijos rašytojų tarpą.

Jo paskelbtą kūrybą sudaro 
knygos "Pakeliui į Atėnus", ro
manas, Sydney, 1962, Vilnius, 
1992; "Nevykėlioužrašai", romanas, 
Sydney, 1975 ir dar romano 
"Vaikystė" fragmentas ir apysaka - 
"Laiškas sūnui", pasirašyti Jono 
Staniškio slapyvardžiu ir pasirodę 
periodikoje. ‘

Plačiąjai lietuvių visuomenei 
Vytautas Janavičius buvo ir liks 
daugiau ar mažiau žinomas kaip 
rašytojas, minėtų kūrinių autorius. 
Apie jo asmenį daugiau patiriame iš 
jo raštų, negu iš turėtų asmeniškų 
sąlyčių. Taip skaitydami jo autobio
grafiją, paskelbtą Lietuvos Rašytojų 
Sąjungos leidyklos Vilniuje perei
tais metais išleistame autobiografijų 
rinkinyje "Egzodo rašytojai", 
sužinome, kad jis gimė 1924 m. 
sausio 19 d. Kaune. Patiriame, kad 
pradinį mokslą ėjo Aleksandrijos 
dvaro mokykloje prie Šiaulių ir 
parengiamojoje Birutavičienės 
privačioje mokykloje. Sužinome, 
kad gimnaziją baigė Šiauliuose 
1940 metais, kad 1941 - 1943 m. 
tarnavo vokiečių kariuomenėje ir 
sunkiai sužeistas fronte, buvo 
patekęs į nelaisvę, iš kurios 1945 m. 
pabaigoje pabėgo. Sužinome, kad 
1946 - 1949 m. tęsė studijas Breis
gau Freibūrge, Vokietijoje, kurių 
nebaigęs, emigravo Australijon, 
prieš tai vedęs Aldoną Veščiūnaitę. 
Pagrindines nueito gyvenimo kelio 
žinias pateikęs taupiais ir kartu 
daug atskleidžiančiais žodžiais to
liau rašo: "Susilaukiau penkių duk
terų. Dirbau dažytoju. Tebedirbu. 
Parašiau labai mažai. Tiesiog gėda 
apie tai kalbėti. Mano knygas su 
mano finansine pagalba išleido 

a * a. VYTAUTUI JANAVIČIUI
mirus, teškiame nuoširdžią užuojautą žmonai Aldonai ir šeimai.

Vilija, Arūnas, Jolita, Dalia ir Algimantas Bumeikiai

A t a VYTAUTUI JANAVIČIUI
miras, mielą Aldoną, dukteris, brolį Jurgį ir artimuosius užjaučiu ir 

kartu liūdžiu.
Dana Giedraitytė

A t a LIUDUI JABLONSKIUI
Venezuelojė mirus, jo šeimą ir australiečius seseris Janiną ir Magi- 
lioną, brolius Adolfą ir Anicetą su šeimomis, liūdesyje nuoširdžiai 

užjaučiame ir kartu liūdime.
Vincas, Pranas Antanaičiai, Martiną, Anskis Reisgiai

Henrikas Šalkauskas, dailininkas. 
Nežinau, ką dar galėčiau pridurti? 
Mane nuo mažens domina istorija. 
Visuomet turėjau sunkumų suprasti 
pasaulį, žmoniją ir tautą, todėl mane 
traukė pradmenys, šaltiniai. 
Lengviausia viską suprasti, man 
atrodė nuo pradžios. Nors dėjau 
daug pastangų, negaliu pasakyti, 
kad šiandien žinočiau daugiau negu 
vakar. Tasai žinojimo ir tikėjimo 
trūkumas ypač skaudus ir triuški
nantis, kai reikia auginti vaikus.

Tikriausiai ne aš vienas tame 
pasimetusiame XX šimtmetyje tuo 
rūpinausi. O dabar jau viskas eina 
prie galo - ir tas šimtmetis ir aš 
pats".

ŠALPA VARGSTANTIEMS
Stengiantis padėti Lietuvoje 

vargstantiems žmonėms atsiranda 
vis daugiau diskusijų - ką remti, kam 
duoti? Šalpos išeivijos lietuvių tarpe 
yra renkamos visur ir visais atvejais, 
tad gal ir nenuostabu, kad žmonės 
retkarčiais išreiškia nepasitenkinimą 
jų gausumu. Iš kitos pusės, ne vienas 
nėra verčiamas aukoti, o tiems, kurie 
jaučia norą padėti vargstantiems, pa
sirinkimas yra platus.

Pereitų metų gale, keletos 
žmonių iniciatyva, Adelaidėje buvo 
pradėtas • vajus šelpti Lietuvoje gy
venančius Sibiro tremtinius ir dabar 
tas vajus, pavadintas "Šalpa Sibiro 
Tremtiniams'', yra tęsiamas toliau. 
Adelaidės Apylinkės valdyba, pa
kartotinai raginama Apylinkės lie
tuvių, sudarė septynių žmonių 
komitetą neribotam laikui, kuris 
rūpinsis lėšų telkimu. "Šalpa Sibiro 
Tremtiniams" komitetas numato ne 
vien rinkti pinigines aukas, bet ir 
ruošti renginius, kurių pelnas bus 
skiriamas išimtinai vargstantiems 
tremtiniams. Ne paslaptis, kad 
grįžusių į Lietuvą tremtinių padėtis 
yra nepavydėtina ir ne vienas jų 
neturi už ką padoriai pavalgyti ar 
nusipirkti reikalingų vaistų.

Sudaryto komiteto pirmininkė 
yra Dr. S. Pacevičienė, iždininkas - 
A. Zamoiskis, nariai - L Pocienė, A. 
Patupienė, M. Neverauskienė, J. 
Vabolienė ir H. Butvilą. Komiteto 
atsiskaitomybę tikrins ALB 
Kontrolės Komisija kartą metuose ir 
visų aukotojų pavardės bus skelbia
mos Australijos lietuvių spaudoje. 
Komitetas taip pat informuos visus,

Ir vis tik viskas neskubėjo eiti 
prie galo. Iš šiais metais "Gimtojo 
Krašto" 20 - ame numeryje paskelb
to pasikalbėjimo su Liudu Vitkausku 
sužinojome, kad Vytautas turėjo dar 
daug planų ir užsimojimų. Patiria
me, kad jam pavyko atgauti dalį 
tėviškės - buvusio Aleksandrijos 
dvaro, - "tik menką dalį, ko niekas 
nenorėjo imti", kad atpirkęs jau 
spėtus "privatizuoti" tvartus, kad jis 
kaip lietuvis norįs grįžti į Lietuvą ir 
į tėviškę, kurios, vienąsyk jau 
nusavintos, nenorėtų ir dar kartą 
prarasti. Sužinome apie jo pasiryžimą 
per 50 metų nualintą ir nuniokotą 
tėviškę atstatyti, išgirstame atsar
giai išreikštą viltį, kad gal dar ką 
parašysiąs...

Staiga viskas nutrūko. Mirties 
angelas išsivedė jį amžinam poilsiui.

Rugpjūčio 3 d. į Rookwood 
krematoriumo koplyčią atsisveikin
ti su Vytautu Janavičium susirinko 
jo gausi šeima, šeimos draugai, ar
timieji ir nemažas Sydnėjaus lietu
vių būrys. Apeigas pravedė kun. P. 
Martūzas. Atsisveikinimo žodžius 
tarė Stasys Skorulis, velionio žentas 
Rene Vogelzang ir artimas bičiulis 
Francis Douglas. Apeigos baigtos 
Lietuvos Himnu. Šermenys buvo su- 
ruoštiEvos Kubbos namuose.

Stasys SKORULIS

kaip sutelktos lėšos yra naudoja
mos.

Jei galime - aukokime! Aukas 
priima visi "Šalpa Sibiro Tremti
niams" komiteto nariai, o taip pat 
Lietuvių Namų Bibliotekos ir Lie
tuvių Namų klubo darbuotojai.

ALB Adelaides Apylinkės valdyba

"ŠalpaSibiroT^emtiniams"

AUKOJO
A. & S. Pacevičiai $ 200
A. Gudas $ 150
A. & P. Dancevičiai $ 100
LKVS "Ramovė" $ 100
V. Neverauskas $ 100
L Račiūnas $ 100
M. Reinkienė $ 100
J. Vabolienė $ 60
P. Andriejaitis $ . 50
Vincas Gudiškis $ 50
A. Saulius $ 50
A. Umevičius $ 50
G. Vasiliauskienė $ 50
A. Beresnevičius $ 25
Romas Beresnevičius $ 25
O. Baužienė $ 20
E. Kurauskas S 20
Juozas Lapšys $ 20
V. Vieraitis $ 20'
S. Dainius $ 10

Išviso: $ 1300
Visiems aukotojams nuoširdus ačiū. 

"Šalpa Sibiro Tremtiniams" Komitetas

Ar žinote kad?
Lietuvos prezidentas A. Bra

zauskas Lietuvos pilietybę išimties 
tvarka nuo 1993 metų rudens yra 
suteikęs 280 žmonių.
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In formaci ja
Sidnėjuje

Pasibaigus rekolekcijoms reiškiu 
nuoširdžią padėką svečiui kunigui
RIČARDUI REPŠIUI MIC

Suteikusiems svečiui nakvynę A. 
Savickienei, D. & A. Burneikiams. Glo
bojusiems, priėmuslems Į savo namus 
E. & A. Giniūnams, M. & L. Coxams. 
Ruošiant pietus, po pamaldų auko
jusiems maisto ir dirbusiems prie 
paruošimo darbų: Vilijai Burneikytei, 
Jadvygai Burokienei, Izabelei Da- 
niškevičienei, Lėtai Kramillenei, Onutei 
Kapočienei, Aldonai Stasiūnaitei, Elei 
Stasiūnaitei ir Reginai Sarkauskienel. 
Sydnėjaus Katalikų misijos komiteto 
pirmininkui Algimantui Burneikiui ir 
visiems nariams už svečio priėmimą ir 
vaišes.
Ypatinga padėka Antanui Kramiliui 
ir Albinui Giniūnui, globojusiems 
svečią kunigą, suteikusiems trans
portą ir visokeriopas paslaugas.
Dar kartą tariu visiems savo 
nuoširdžią padėką. Visų jūsų pasiau
kojimas prisidėjo prie sėkmingo re
kolekcijų pravedimo.

Jūsų kunigas Povilas MARTŪZAS

PAGEIDAUJA
Lietuvos Respublikos Garbės kon
sulas Viktoras Šliteris praneša, kad 
rugpjūčio 20 d. 2 vai. p.p. Lietuvių 
namuose, Bankstowne Lietuvos Sei
mo delegacija, vadovaujama Čes
lovo Juršėno,pageidauja padaryti 
pranešimą vietos lietuviams.

ADELAIDĖJE
Australijos parlamento pakvies

ta, rugpjūčio 14 d. į Australiją 
atvyksta Lietuvos Seimo delegacija 
susidedanti iš Seimo pirmininko 
Česlovo Juršėno, Seimo narių Vy
tauto Bogušio ir Gedimino Kirkilo 
bei Seimo pirmininko patarėjo 
Arūno Godunavičiaus.

Delegacija rugpjūčio 23 d., 
trečiadienį, lankysis Adelaidėje ir 
vizito metu susitiks su Adelaidės lie
tuvių bendruomene.

Delegacija atvyks į Lietuvių 
Namus 2.45 vai. p.p., kur susirinku
siems Seimo pirmininkas Č. Juršėnas 
tars žodį.

Šiame susirinkime yra kviečiami 
dalyvauti visi Adelaidės lietuviai.

j. vabolieM:
ALB Adelaidės Apylinkės valdybos pirmininkė 

J. JONAVlClUS
Lietuvos Respublikos Garbės konsulas

MELBOURNE
PRANEŠAME

Melbourne klubo nariams, kad

metinis susirinkimas
įvyks

rugsėjo 23d., šeštadienį, 2 vai. p.p.
Lietuvių namuose

44 Errol st. 
North Melbourne.

Šiais metais savo kadenciją klubo val
dyboje baigia trys nariai:

Feliksas 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.

Melbourne lietuvių klubu valdyba 

SIDNĖJUJE 
"NERINGOS" KLUBE

Sydnėjaus pensininkų klubo 
"Neringa" valdybos ir narių bend
rame pasitarime nutarta sudaryti 
valdybą iš septynių narių:

Pirmininkas - Valentinas Gulbi
nas, vice pirmininkas Juozas Bagar- 
bauskas, sekretorius - Mindaugas 
Šumskas, iždininkas - Stasys Norvi- 
laitis, ūkvedys - Jonas Karkauskas, 
parengimų vadovės - Bronė Sida- 
rienė ir Genovaitė Stepanovienė,

Numatyta ruošti vienos dienos 
ekskursiją rugsėjomėnesiopradžioje.

Klubo narys Vincas Kondreckas 
jau kuris laikas guli Prince Alfred 
ligoninėje. Rugpjūčio 17 d. jam da
rys operaciją. Veiklią klubo narę 
Jadvygą Muščinskienę ištiko skaudi 
nelaimė - besidarbuodama namuose, 
susilaužė ranką ir susižeidė nugarą. 
Gydosi Lidcombe ligoninėje.

Klubo valdyba ir nariai abiems 
ligoniams linki greitai pasveikti ir 
grįžti į mūsų gretas.

Sydnėjaus pensininkų klubo
"Neringa" valdyba 

GEELONGE 
PADĖKA

Gabrielius Žemkalnis spau
doje paragino aukoti tremtinių 
namams Vilniuje. Praslinkus ket
virčiui metų, sąskaitoje Nr. 888 
aukų suma jau peršoko $ 40.000.00. 
Tai buvo pusė užsibrėžto tikslo.

Geelongo Lietuvių Sąjungos 
klubo valdyba viena pirmųjų pradėjo 
ruošti balių ir vajų balandžio pabai
goje, su tikslu įrengti vieną kambarį, 
kuriam numatyta $ 5000 - $ 6000. 
Daug mūsų tautiečių Geelonge 
nesitikėjo tokią sumą surinkti, bet

k.ri-. . • ... - , T.

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ NAMUOSE
Rugpjūčio mėn. 27 d., sekmadieni 2.30 

vai. p.p. Lietuvių klube jvyks
KU KU, PARADAS

Kviečiame visus:
vaikus, jaunimą, tėvus ir 

senelius pasipuošti kaukėmis ir 
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.

PETER WOODS FUNNY MAGIC SHOW”, 
kuris patenkins ir mažus ir didelius.

Išlaidoms padengti, įėjimo kaina vaikams ir jaunimui (įskaitant gėrimą Ir čipsus) - 
$ 2.00. Visiems kitiems $ 5.00.

Laukiame visų gausaus atsilankymo!

____________________
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KLUBO

šiandien jau tikslas atsiektas ir yra 
suaukota $ 6200, kurie greitu laiku 
bus pervesti į sąskaitą Nr. 888.

Mums yra džiugu, kad žmonės 
taip dosniai parėmė aukomis, fan
tais, darbu. Birutė Liebich suorga
nizavo gražią programą baliuje, 
kuris įvyko gegužės 27 d. Bufeto 
šeimininkės Irmgarda Gailiuvienė, 
Anelė Valodkienė, Meilutė Bindo- 
kienė ir Lotti Liebich padarė gražų 
pelną. Balius ir pravestas vajus 
sutelkė $ 2686.00, o Lietuvių Sąjun
gos klubo valdyba iš savo kuklių 
santaupų dar pridėjo $3514.00, kas 
ir sudarė numatytą auką - $ 6200.00.

Kas norėtų dar prisidėti prie 
tremtinių namų kambario įrengimo, 
esate laukiami iki šio mėnesio pa
baigos. Skambinkite J. Gailiui 

tel. 214 235.
Visiems prisidėjusiems didelis 

ir nuoširdus ačiū.
Į aukščiau minėtą sumą 

neįeina $ 2060.00 auka, jau įnešta į 
sąskaitą Nr.888 nuo Geelongo Lie
tuvių Apylinkės. Taigi bendrai Gee
longo lietuviai suaukojo tremtinių 
namams $ 8260.00.

Lietuvių Sąjungos klubo val
dyba reiškia padėką visiems auko
tojams, baliaus pravedime dirbu
siems ir aukojusiems fantus.

AUSTRALIJON
LIETUVIŲ

FONDUI

SIDNĖJUJ!
Kalėdiniai 
siuntiniai į Lietui
Sužinojęs, kad paskutinė Sydnėjai 
Apylinkės siųsta siunta jau yi 
pristatyta gavėjams Lietuvoj 
nežiūrint įvairių trukdymų i 
valdžios, skelbiu sekančios siunto 
registraciją. Kaip pranešiau per n 
diją sąlygos tos pačios - dėžės dviej 
dydžių:

didelės 66 X 44 X 44 CM
kaina $ 65,

mažos 44 x 34 x 34 cm 
kaina $45.

Dėžės neturi viršyti 30 kg svorio 
$ 120 vertės, kad išvengti muiti 
Toks buvo telefoninis pranešimas 
Lietuvos. Dokumentai šiuo kiaušio 
dar neatėjo.
Prašau visus siuntėjus nedelsia 
pranešti man dėžių užsakymus i 
šio mėnesio pabaigos

telefonu 727 3131
Dėžės bus išduotos tik užbaigusi 
gistrąciją. Platesnę informaci 
paskelbsiu, kai gausiu pranešiu 
raštu iš Lietuvos.

Antanas KRAMIŲ!
ALB Sydnėjaus Apylinkės valdyk

A.fA. Jonui Rimantui Meiliūnui Mt 
bourne mirus, vietoj gėlių aukoju 
Nata ir Jurgis Liutikai (830) $ 1 
R. Šemetas (380) $ 1
Nuoširdžiai ačiū už auką

Vincas Ališausk 
AL Fondo iždiniai
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