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Ch. Miloszui - aukščiausias Lietuvos
Liepos 26 - ąją, Nidos rotušėje Nobelio premijos laureatui Czeslawui Miloszui Lietuvos Prezidentas 

L Brazauskas įteikė Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino II laipsnio ordiną. Juo žymusis poetas ir 
seistas vasario mėnesio 16 dieną apdovanotas už nuopelnus Lietuvos mokslui, menui ir kultūrai.

"Jūsų kūrybos išaukštinimas pasaulyje - tai didžiulė garbė ir mums, - kalbėjo apdovanojimo ceremoni
joje Prezidentas A. Brazauskas. - Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino II laipsnio ordinas - didžiausias 
iki šiol Lietuvoje įteiktas apdovanojimas. I laipsnio ordiną įteiksime tikriausiai tik tuomet, kai Lietuva labiau 
Bstiprės". Prezidentas savo kalboje prisiminė, jog Cz. Miloszas baigė Vilniaus universitetą, O kaip rašytojas 
radėjo reikštis Universiteto žurnale. Vėliau poetas dirbo Vilniaus radijuje, "simpatizuodamas ne tik 
enkams, bet ir lietuviams, baltarusiams, žydams. Tuo metu tai buvo ne tik nepopuliaru, bet ir pavojinga".

"Mūsų gimimo vieta - tai didžiulė jėga, - sakė Cz. Miloszas, priėmęs apdovanojomą. - Daugelį metų 
buvau rašytojas emigrantas, iš šios Europos dalies pamestas Vakaruose. Vakarai - daugelio čia gyvenančių 
tanių svajonė, tačiau ten sunku išlikti ir labai lengva pražūti. Jei aš nepralaimėjau, tai tik todėl, kad 
levaizdavau esąs vienas iš jų. Išsaugojau pagarbą Lietuvai ir vaizdus, matytus vaikystėje: už pirmą pamatytą 
nedį, už paukščius, už dainas, girdėtas prie Nevėžio krantų. Tai dažnai mane įkvėpdavo eilėms. Ilgus metus 
yvenau Kalifornijoje. Čia supratau, kodėl mano pusbrolis Oskaras Milašius ieškojo mitologinės Lietuvos, 
tors jo vaikystės vaizdai buvo lietuviški tik Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės prasme. Šeštojo, septintojo 
[aštuntojo šio amžiaus dešimtmečio Europa skyrė nedaug dėmesio okupuotoms Baltijos šalims. Rašytojas, 
uris sumanydavo parašyti apie deportacijas, iš karto sulaukdavo daug kaltinimų. Matyt, mane lydėjo geros 
vasios, kad visai neišsigandau intelektualaus Paryžiaus. Manau, jog rašyti apie lietuvių nelaimę buvo tas 
linimumas, kurį galėjau padaryti, kad išreikščiau padėką savo gimtinei. Sąmoningai norėjau įvesti į pasaulio 
teratirą Lietuvą, kurios jau beveik nebebuvo. Įvertinau tas istorines komplikacijas, kurių neaprėpia Vakarų

apdovanojimas

lonių vaizduotė. Suvokiu ir labai vertinu man suteiktą garbę - šį apdovanojimą. Pirmą kartą tokiu ordinu 
lovanotas rašytojas, kuriantis lenkų kalba. Tai leidžia tikėtis, kad Lietuvos ir Lenkijos santykių ateitis yra 

("LR" 1995.07.27.)
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įflgera. Manau, kad šį apdovanojimą pelniau už tai, kad išsaugojau atmintį".

Nobelio premijos laureatas
(Z1SI AHAS MILOSZAS

Eltos nuotrauka

PTALTOIS ŠVIETIMO KONGRESAS
1993 metais viso pasaulio 

gogai susibūrė į vieną Tarptau-
inio Švietimo - Education Interna- 
ional - organizaciją.

Šių metų liepos 19-23 
iienomis Afrikoje, Zimbabvės 
ostinėje Hararėje įvyko pirmasis 
tos organizacijos narių kongresas, 
kongresą suvažiavo virš penkių 

imtų delegatų iš visų kontinentų bei 
mstrečio šimto stebėtojų.
I Iš visų Lietuvos pedagogų 
rganizacijų vienintelė Lietuvos 
jokytojų profesinė sąjunga (LMPS) 
fra priimta Education Intemacional 
rganizacijos pilnateise nare, tuo Lie- 
ivą kongrese atstovavo L. M. P. S. 
irmininkė Lietuvos Respublikos 
rimo narė Romualda Hofertienė.

Kongrese priimta apie 
videšimt rezoliucijų: profsąjungų 
šsės, mokytojų statusas, moteris

švietime. Priimta reikšminga rezo
liucija apie mažų tautų teises, 
pripažįstant paveldėtą garbingumą 
ir unikalų indėlį į visuomenės vys
tymąsi, akcentuojant, jog ypatingos 
mažų tautų kultūros ir kalbos 
praturtina kultūrinį žmonijos pa
likimą ir nusipelno ne tik pagarbos, 
bet ir apsaugos. Education Interna
tional organizacijos prezidente buvo 
išrinkta amerikietė Mary Hatwood 
Futrell.

Po kongreso Hararėje, liepos 
24 - 26 dienomis vyko pasaulinė 
konferencija AIDS profilaktikos 
švietime klausimais. Konferencijos 
metu buvo skaitomos paskaitos, 
priimami nutarimai. Į šią konferen
ciją taip pat buvo pakviesta dalyvau
ti Lietuvos Mokytojų Profesinės 
Sąjungos pirmininkė R. Hofertienė.

Nuotraukoje: antra iš kairės 
Romualda HOFERTIENE, trečia - latvė Iveta OZOLĄ kongreso metu.

Quanta
Latvia

Lietuvių kariai JAV
Antradienį JAV Fork Polk ka

rinio parengimo bazėje prasidėjo 
didžiausios šių metų NATO ir part
nerių sausumos pratybos "Cooperative 
Nugged - 95”. Pratybose dalyvauja ir 
30 - ties lietuvių karių būrys. Iš viso 
pratybose dalyvauja 3780 žmonių. Pra
tybas aplankė JAV gynybos sekreto
rius J. Perry. ("L R", 08. 09., 08. 10.)

Šias pratybas vakar (95.08.10.) 
parodė SBS TV naujienos su komen
taru, kad į NATO reikia priimti tik 
gerai kariniai pasiruošusias šalis. 
Niekam neįdomu ginti tuos, kurie 
patys gintis nepasiruošę. Lietuvos 
LDDP vyriausybė palieka Lietuvą 
neapgintą ir neapginamą. Nuolatinis 
moralinis silpninimas Lietuvos gyny
binių pajėgų yra istorinė skriauda 
Lietuvai, už kurią gali tekti skaudžiai 
mokėti visai tautai. Tai akivaizdu 
neapsiginklavusios Bosnijos kančioje, 
kuri yra tokiame kontraste su apsi
ginklavusia Kroatija.

Baltijos šalims iki 
NATO dar toli

Didžiosios Britanijos parlamen
to gynybos komitetas trečiadienį 
perspėjo, kad per greitas NATO 
išplėtimas tik pakenktų saugumui. Jo 
nuomone, nei vienos Rytų Europos

šalies įstojimas neatneštų karinės 
naudos NATO. Apie Baltijos šalis 
sakoma, kad reikia palaukti, kol apie 
jų priėmimą bus galima galvoti 
kariniu požiūriu. ("L R", 08. 09.)

, Kiek kokia partija 
privatizavo patalpų

Lietuvos partijos savo veiklai iš 
i valstybės nemokamai perėmė (priva- 
. tizavo) 91 patalpą. Iš jų beveik pusė' 
: (45 patalpos) atiteko valdančiąja! 

LDDP (buvusiai kompartijai). Lietu- 
: vos politinių kalinių ir tremtinių 
; sąjungai teko 22 patalpos, Social- 
i demokratams - 8 - nios. Tėvynės 
; Sąjungai (Lietuvos konservatoriams), 

Centro sąjungai ir kai kurioms kitoms 
i teko po vieną patalpą. ("L R", 08.09.)

Iš neseniai besilankiusių Lietu- 
i voje vis išgirsti atkartojant tokią 

stulbinančią nuomonę, kuri esą papli
tusi Lietuvoje: kai bus rinkimai, rink
sim tą pačią valdžią, nes jie jau daug 
prisivogę... Kiti vogtų nuo pradžios... ' 
Be abejo, buvusiąja! kompartijai tai 

„maloniausia muzika. Stačiai nuostabu,. 
. kaip ir mes leidžiame būti įtraukti į. 
Į komunistų seniai jau suredaguotą 
i liaudies vedžiojimą už nosies.

nukelta į 2 psl.
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rocard / Mastercard" kortelės. Norintatkelta iš 1 psl.

Sumažėjo bendrų su 
užsieniu įmonių

Lietuvoje
Iki šių metų liepos 20 d. visos 

bendros su užsieniu įmonės turėjo per
siregistruoti. Iš 3027 įmonių persiregis
travo tik 1328 įmonės (44 %). Didžiausia 
investuotoja Lietuvoje, kaip ir anksčiau, 
lieka Didžioji Britanija, kurios kapita
las vertinamas 152'mln. litų, o ši šalis
Lietuvoje turi 32 bendras įmones. An
troji yraVokietija, investavusi 83,6 mln. 
litų. Toliau eina Austrija (28 mln. litų), 
Rusija (15,5 mln. litų), JAV (15 mln. 
litų). ("LR", 08.10.)

Universitetas Kretingoje
Kretingos Šv. Antano kolegija 

gavo Vyskupų konferencijos pa
laiminimą ir sieks aukštosios mokyk
los statuso. Kolegija taptų Vytauto 
Didžiojo Universiteto Teologijos 
fakulteto padaliniu. Dabar kolegijoje 
mokosi 94 moksleiviai, iš jų tik penki 
vaikinai. Šį prašymą svarstys Seimas. 
("L R", 08. 10.)

Investicinių čekių 
paklausa auga

Liepos mėnesį baigėsi valstybi
nio turto pardavimas už visiems Lietu
vos gyventojams išdalintus investici
nius čekius. Nuo rugsėjo 1 dienos už 
investicinius čekius bus galima iš 
valstybės pirkti tik žemę ir privatizuo
jamus butus. Paskutiniu metu investici
nių čekių kaina ėmė augti. Jei birželio 
mėnesį vieną čekį galima buvo par
duoti už 7 - 9 centus, tai rugpjūčio 
mėnesį kaina paaugo iki 14 centų. Už 
vidutiniškai vienam Lietuvos gyvento
jui išduotus čekius dabar galima gauti 
448 litus. Viso liko nepanaudota apie 
8% investicinių čekių. ("L A", 08.10.)

Privatus kapitalas 
sudaro daugiau kaip 

trečdalį
Lietuvos kapitalo
Per visą privatizavimo už inves

ticinius čekius laikotarpį Lietuvoje 
išvalstybinta 5700 įmonių, arba 85% 
visų privatizuotinų objektų. Privatus 
kapitalas dabar sudaro 36% viso šalies 
kapitalo. Blogiausi privatizavimo re
zultatai yra parduodant įmones už 
laisvai konvertuojamą valiutą. Pavyko 
parduoti tik 46 įmones, arba 65% 
įtrauktų į privatizavimo programą. 
("L R", 08. 10.)

Popoliariausios 
VISA kortelės

Iš visų Lietuvoje platinamų 
kredito kortelių populiariausios yra 
VISA. Jas platinantis "Vilniaus Ban
kas" yra pardavęs 1500 kortelių. 
Antrosios pagal populiarumą yra 
Taupomojo Banko platinamos "Eu-
„Mūsų Pastogė“ Nr331995.8.21. psl 2

jas įsigyti reikia padėti į banką ne 
mažiau 2000 USD. Lietuvoje parduo
damos ir vietos kredito kortelės, 
kuriomis atsiskaityti galima tik litais. 
("LR", 08.07.)

Atimta pilietybė JAV 
lietuviui

JAV Filadelfijos valstijos teis
mas priėmė sprendimą atimti pilietybę 
iš 78 metų lietuvių išeivio Jono 
Stelmoko. Šis 78 metų lietuvis buvo
apkaltintas nuslėpęs, kad antrojo pa
saulinio karo metais bendradarbiavo 
su naciais. Per teismą buvo pateikta 
medžiaga, kadleitenantasJ.Stelmokas 
vadovavo daliniui, saugojusiam Kauno 
getą. Jei teismas priims sprendimą 
deportuoti J. Selmoką iš JAV, šis turės 
teisę ieškoti valstybės, sutinkančios jį 
priimti. Tokią procedūrą galima užtęsti 
ištisiems metams. JAV specialiųjų 
tyrimų skyriaus prokurorai jau keleri 
metai nuolat dirba Lietuvos archy
vuose. ("R", 08.08.,"L R", 08. 05.)

11 Lietuvos Avialinijos" 
perka antrą "Boeing"

"Lietuvos Avialinijos" ir JAV 
kompanija "Empire Capital Corpora
tion" pasirašė sutartį pirkti antrą 
lėktuvą "Boeing737-200". 1982 metais 
pagamintas lėktuvas kainavo 8,4 mili
jono JAV dolerių. Jis bus pavadintas 
Stasio Girėno vardu. Dar šiemet kom
panija norėtų pirkti trečią "Boeing" 
klasės lėktuvą. Tam tikslui tikimasi 
surinkti pinigus pardavus 7 rusiškus 
"TU 134A" lėktuvus. ("L R" 08. 05.)

10% į JAV išvykstančių 
lietuvių negrįžta

Pasak JAV ambasados Vilniuje 
konsulo Steven J. Wangsness apie 
10% lietuvių, atvykusių į JAV, lieka 
ten visam laikui. Pernai apie 3,5 - 4 
tūkstančius lietuvių gavo JAV vizas 
trumpalaikei kelionei į Ameriką. Apie 
900 yra laimėję "žaliąją kortelę", 
leidžiančią jiems legaliai gyventi ir 
dirbti JAV. Ambasada apie 20% 
prašymų išduoti vizas atmeta. 
Važiuojantysis turi įrodyti, kad su 
Lietuva jį sieja stiprūs ryšiai - turi šei
mą, turto, darbą. ("LR" 08. 04.)

Televizijos tiltas Kryžių 
kalną sujungs su 

popiežiumi
Rugsėjo 9 d. Kryžių kalne prie 

Šiaulių bus aukojamos šv. Mišios, pri
simenant Jono Pauliaus H apsilankymą 
prieš porą metų. Kas vyks šventajame 
kalne, tiesiogiai galės stebėti daugelio 
Europos šalių gyventojai. Kryžių kalne 
bus įrengtas didžiulis televizijosekranas, 
teletilto dalyviai galės tiesiogiai padis
kutuoti su popiežiumi. ("L A", 08.09.)

Mažiau uždirbantieji 

prisiduria parduodami 
savo kraują

Šiuo metu respublikinis kraujo 
centras Vilniuje per dieną priima 
kraujo iš 50 - 100 žmonių. Už beveik 
pusę litro kraujo mokama 70 litų. Kaip 
ir sovietiniais laikais, daugiausiaikraujo 
duoda mažai uždirbantys žmonės. 
("R", 08.09.)

Lietuvis pelnė aukso 
medalį kompiuterių 

olimpiadoje
Olandijoje vykusioje septintoje 

tarptautinėje kompiuterių mokslo 
olimpiadoje dalyvavo ir Lietuvos ko
manda. Vilnietis moksleivis Linas

TRUMPAI IŠ VISUR į
Bosnijos ir Krajinos serbų vadai 

išmetinėja Serbijai, kad ši juos išda
vusi, neįsiveldama į karą su Kroatija, 
apsaugoti Krajinos separatistų. Vis
gi Serbija yra sukoncentravusi stip
rias karines pajėgas Kroatijos pa
sienyje ir greičiausiai reaguos, jei 
Kroatija bandys jėga atsiimti Rytų 
Slavoniją, vienintelę savo teritorijos 
dalį, pasilikusią serbų rankose.

Serbija nukreipia bėglius iš Kraji
nos į savo Kosovo provinciją, dau
gumoje albanų apgyventą, kad ten 
padidinti serbų gyventojų nuošimtį. 
Be to, Serbija neįsileidžia karinei 
tarnybai tinkamų vyrų, reikalauda
ma, kad jie stotų į Bosnijos serbų 
kariuomenę.

JAV satelitų ir žvalgybos lėktuvų 
nuotraukos rodo šviežiai suverstos
žemės plotus netoli Srebrenicos, 
paremdamos liudininkų parodymus, 
kad ten pravestos masinės žudynės. 
Jungtinių Tautų apskaičiavimu, 6000 
žmonių dingo be žinios, Bosnijos 
serbams užėmus Srebrenicą.

Bosnijos serbų lyderis Dr. Radovan
Karadzič buvo priverstas atsisakyti 
nuo bandymų perimti kariuomenės 
vadovybę į savo rankas, šiai nepa
klusus jo įsakymams.

Rugpjūčio 8 d. į Jordano sostinę 
Amaną iš Irako atbėgo du preziden
to Saddam Hussein žentai: Irako 
pramonės ministras gen. Įeit. Hus-
sein Kamel Hassan ir jo brolis pulk. 
Įeit. Saddam Kamel Hassan, va
dovavęs prezidento Saddam Hussein 
gvardijai. Atbėgę su žmonomis ir 
palyda, jie žada paremti Irako opo
zicijos pastangas nuversti diktatorių 
prezidentą.

Nežiūrint tarptautinių protestų, 
Prancūzija ruošiasi branduolinių 
ginklų bandymams Muroroa atole. 
Ji tačiau dabar pasižadėjo daugiau 
niekad bandymų nebedaryti, šiai 
serijai pasibaigus. JAV prezidentas 
Bill Clinton irgi pareiškė, kad JAV 
jau nuo dabai' sustabdo bet kokio 

Medžiūnas apdovanotas vienu ii 
aukso medalių. Dar trys mokslei 
iškovojo bronzos medalius. ("II 
08.09.)

Vaikai prie jūros moko 
kalbėti lietuviškai
Keliolika kilometrų nuo Pak . 

gos, prie pat jūros kranto vti j 
užsienio lietuvių vaikų ir jauni j 
stovykla "Atgaja" ir Rytų Lietui 
moksleivių stovykla "Rytsalis 
Suvažiavę iš aplinkinių kri 
vaikai mokosi kalbėti lietuvis E 

("L R", 08. 04.)

Spaudai paruošė Dr. Algis KABAI 
Ruošiant šią kroniką p;isin:iud | 
Lietuvos spaudos žinių rinkini ;

stiprumo atominių ginklų bani 1 
mus. j

®@® Į
Kašmiro separatistai nužudė j 1 

grobtą turistą, norvegą Bans Chi j 
tian Ostroe, Indijos vyriausybei: 
siruošiant paleisti kaltinamų 15 i 
paratistų sukilėlių. Kašmirosukilti ; 
grąso nužudyti ir 4 likusius pagro i 
tus vakariečius: du britus, vii ii 
vokietį ir vieną amerikietį. 1

Ispanų policijai pasisekė sutruki 
ti baskų teroristų bandymą nužud; 
Ispanijos karalių Juan Carlos, i> 
atostogaujant Balearų salose. Sub

keli sąmokslininkai.

Rugpjūčio 2 d. Šiaurės Kori 
priėmė humanitarinę maisto sim 
laivą su ryžiais, Pietų Korėjos atsiųs 
Jie tačiau sulaikė dovanas i 
plukdžiusį laivą ir jo asmens įgti 
apkaltinę ją šnipinėjimu. Vienas
įgulos narių fotografavęs... Po II: ( 
derybų, laivas su įgula buvo palei 
rugpjūčio 13 d.

I
Tikėjimą raganomis tyrusi Pit

Afrikos komisija pranešė, fc 
Transvaalio provincijoje 12mėnes 
laikotarpyje (iki balandžio mėnesi
buvo sudeginti 277 žmonės, jtai 
raganavimu.

Britų astronomas Ian Crawfw 
įrodinėja, kad Einšteinas kly-i 
sakydamas, kad joks kūnas ne»i 
skristi greičiau už šviesą. Cra

2



ELTOS NAUJIENOS
Lietuvos jaunimas 

dalyvaus susitikime su 
Šventuoju Tėvu 
105 jaunuoliai iš Lietuvos daly

tais rugsėjo 9 dieną Loreto mieste 
1 (Italija) vyksiančiame Popiežiaus Jono 
1 Pauliaus H susitikime su Europos jau- 
! tintu. Grupė sudaryta iš kiekvienos
' vyskupijos, taip pat katalikų jaunimo 
l organizacijų atstovų. Apie tai pranešė 
' Lietuvos Vyskupų Konferencijos koor- 
liinacinis centras.

J Tąpačiądienąkatalikiškasisjau- 
ijnimas rinksis prie Kryžių kalno netoli 
'kaulių miesto. Šiame kalne pastatyta 
, keliolika tūkstančių kryžių. Šioje vieto- 

Ilankėsi Šventasis Tėvas vizito į Lie
tuvą 1993 metų rudenį metu. Sųsitiki- 
no tema - "Dievas tapęs žmogumi.

• fečiapriimtasu meile, pakeičia mūsų 
gyvenimą". Po šv. Mišių ir meninės 
pgramos teletilto Loretas - Kryžių

• eitas metu įvyks Lietuvos jaunimo
■ okalbis su Popiežiumi.

Loreto miestas garsėja šventuoju
• m. Iš Palestinos išstumti kry- 
j iiočiai 1291 metais pervežė į Loreto

amą, kuriame Nazarete gyveno 
ivenčiausioji Mergelė Marija. Nuo to 
tiko pagarbinti ją kasmet renkasi 
alininkai iš viso pasaulio.

Vytautas Landsbergis 
primena apie vakuo
jančias vietas Seime

Dešiniosios opozicijos lyderis 
pautas Landsbergis neatmeta 
imybės, kad Seimas savo kadenciją 

' ą ne visos sudėties. Jo įgaliojimai 
' iriasi kitų metų rudenį.

Seime šiuo metu yra dvi vakuo- 
| orios vietos. Pernai mirė Seimo 
‘ ąs Juozas Bastys, o prieš dvi sa-
■ ties Juozas Bulavas. Jie buvo išrink
tai LDDP sąrašą.

Pagal Seimo rinkimų įstatymą 
I sančio Seimo nario vietą užima 
spartiniame sąraše buvęs kandida- 

L Tačiau LDDP rinkiminis sąrašas 

išbaigė (jame buvo 73 kandidatai). 
I V. Landsbergis spaudos konfe
sijoje priminė, kad tokiu atveju 

tu Seime atitenka partijai, kuri turi 
pusią balsų likutį. Jis sutiko, jog 

no rinkimų įstatymo nuostatą, reg- 
' sntuojančią vietų paskirstymą 
1 ui kvotas ir balsų likučius reikia

Minti, dėl to Tėvynės Sąjungos 
’i icija pateikė pasiūlymus. Tačiau 
j i kuriuo atveju aišku, kad tie du 

odatai turi tekti ne LDDP, sakė
Landsbergis. Dėl šios priežasties, jo 
Įmone, Seimo dauguma stengsis, 
ISeimas nebūtų papildytas naujais 
šis. Likus kokiam pusmečiui iki 
į)rinkimų LDDP frakcija, galimas 

i Iykas, balsuos, jog papildymas 
i dinas, teigė jis.

Šiuo metu Seime yra 139 nariai.
! d Konstituciją jų turi būti 141.

šiltininkai ragina akty
viau siekti narystės

NATO

Viltis, kad Lietuvos saugumas 
padidės jai tapus Europos Sąjungos 
asocijuota ar net tikrąja nare, Lietuvos 
tautininkų sąjungos pirmininkas 
Rimantas Smetona pavadino 
iliuzinėmis. Saugumą gali garantuoti 
tik NATO, todėl Lietuva privalo 
atkakliai siekti narystės šioje organiza
cijoje, sakė jis žurnalistams.

Stasio MONTVYDO piešinys
R. Smetonos nuomone, reikia 

panaudoti diplomatines galimybes bei 
dalyvavimą tarptautinėse organizaci
jose, kad į NATO būtų priimtos visos 
"prosovietinės šalys nuo Estijos iki Al
banijos". Tai, sakė jis, galėtų būti pa
daryta vienkartiniu aktu.

Tautininkų sąjungos vadovas 
apgailestavo, kad praktiškai nėra 
politinio ir gynybinio bendradarbiavi
mo tarp Vidurio Europos šalių. Jis sus
tiprintų šių šalių saugumą, kol NATO 
plėtimo galimybės tebediskutuojamos

PABALTIJIS IBAXI,
Trys danai išvyko jachta iš 

Danijos sostinės Kopenhagos prieš 
dvi savaites. Savo įspūdžiais iš Lie- 
tuvosjie pasidalino su "Lietuvos aido" 
žurnaliste.
Pirmas sustojimas - Klaipėda

Kai keliautojai čia buvo prieš 
dvejus metus, šis miestas jamnelabai 
patiko. Gatvėse tamsu ir baugu. 
Kažkokie vaikėzai buvo įsiveržę į 
jachtą dienos metu ir mėgino 
apiplėšti. Išgelbėjo tik kitos, kai
myninės jachtos savininkas. Vakare 
buvo nemalonumų su vietiniais gy
ventojais.

Dabar, pasak draugų, Klai
pėdoje jiems patiko. Jachtklubas 
pajaunėjo, atsinaujino. Čia prisišvar
tuoja daugiau svečių iš užsienio. 
Patiko ir Lietuvos policininkai, mies
te maloniai paaiškinantys kur yra 
alaus baras. Policininkas patarė būti 
atsargiems irnetmiesto plane nurodė 

ir narystė, pasak R. Smetonos, gali būti 
atidėta ilgesniam laikui.

Daugiausia valstybės 
kapitalo privatizavo 

pramonė
Per pirminį privatizavimo turą, 

kuris truko nuo 1991 metų rugsėjo iki 
1995 metų liepos, didžiausią valstybės 
kapitalo dalį privatizavo pramonė - jos 
įmonių išvalstybinto kapitalo dalis 

sudaro 65 procentus viso privatizuoto 
turto. Kitos ūkio šakos pagal privati
zuoto kapitalo dydį atrodo daug kuk
liau: statybos pramonėje išvalstybinta 
11 procentų, prekybos ir visuomeninio 
maitinimo sektoriuje 7 procentai, 
transporto ūkyje - 3 procentai viso pri
vatizuoto turto.

Ekonomikos ministerijos Priva
tizavimo departamento duomenimis, 
per pintąjį privatizavimo etapą iš viso 
šalyje privatizuota 5700 objektų arba 
85 procentai visų numatytų sąraše. Iš 

vietas, kurias geriau aplenkti. Šiek 
tiek išgąsdinti draugai atėjo į auto
busų stotį, nes ketino vykti į Lietu
vos sostinę. Apsidairę jokio pavo
jaus nepastebėjo.

Nėra tvarkos Vilniuje
Sostinėje turistai apsistojo 

viešbutyje "Turistas". Jie stebėjosi, 
kad pasaulyje dar egzistuoja toks 
aptarnavimas. Viešbutis, pasak jų 
tempia tik prie dviejų žvaigždučių
lygio. Kadangi keliauninkai mėgsta 
pasilepinti skaniais gėrimais, nuste
bo, kai negalėjo vakare nusipirkti 
konjako. Teko eiti į restoraną, o ten 
jiems nelabai patiko. Ypač nemalo
niai nustebino moterys, kurios 
priėjusios rodė pirštais, kiek jos kai
nuoja. Pasak danų, net Danijoje tokių 
nėra, kurios vos išgirdusios 
užsienietišką kalbą puola į glėbį. "Jos 
tikriausiai mano, kad mums pinigai 
iš dangaus kaip manai krinta", - pasa
kojo turistai;-'Vilniuje tik bažnyčios 

jų 2920 stambių ir vidutinių įmonių 
išvalstybinta viešo akcijų pasirašymo 
būdu, 2727 smulkūs objektai parduoti 
aukcionuose, 15 įmonių parduota 
skelbiant geriausio pelno plano 
konkursą. Už laisvai konvertuojamą 
valiutą parduota 46 įmonės. Viso pri
vatizuoto kapitalo vertė siekia 3,5 mlrd. 
Etų arba 72 procentai privatizuotino 
valstybinio turto.

Pržiūrėtos valstybinės 
pensijos

Lietuvos Respublikos pirmojo 
laipsnio valstybinę pensiją, kuri ski
riama už didelius nuopelnus valstybei 
ir yra 320 litų, Lietuvoje gauna 161 
buvęs personalinis pensininkas. Iš 
viso, remdamasi Valstybinių pensijų 
įstatymu, Lietuvos Respublikos pir
mojo ir antrojo laipsnių valstybinių 
pensijų skyrimo komisija prie 
Socialinės apsaugos ir darbo minis
terijos peržiūrėjo 2522 personalinių 
pensijų bylas, iš kurių dar 1670 buvu
sių personalinių pensininkų pasiūlė 
skirti antrojo laipsnio valstybines pen
sijas (160 litų). Komisijos sprendimu 
700 asmenų, kuriems "nepakako 
nuopelnų", valstybinės pensijos nebu
vo paskirtos.

Pasak Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos pareigūnų, pirmojo 
ir antrojo laipsnio valstybinės pensijos 
buvo paskirtos žymiems rašytojams, 
poetams, aktoriams, architektams, 
visuomenės veikėjams ir kitiems, Lie
tuvai nusipelniusiems žmonėms. 880 
antrojo laipsnio valstybinių pensijų 
paskirta motinoms, išauginusioms ir 
gerai išauklėjusioms dešimt ir daugiau 
vaikų.

Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijoje taip pat toliau kaupiamos 
naujų kandidatų gauti valstybines 
pensijas bylos. Juos siūlyti turi teisę 
Seimas, Vyriausybė bei ministerijos. 
Pasak ministerijos atstovų, vien 
Kultūros ministerija žada pasiūlyti 
apie 60 kandidatų.
□t. ........ist ibessgjeii jai---------

AKIMIS
ir cerkvės labai gražios. O vairuoto
jus visus šaudyti reikia - niekas ne
praleidžia per perėjas. Tris kartus 
manęs vos nepartrenkė", - piktinasi 
svečias. Draugams pasirodė, kad Lie
tuvoje nėrajokių įstatymų automobi
lių savininkams - jie gatvėse karaliai. 
Buvo labai nustebę, pamatę gatvėse 
visiškai girtą policininką ir kareivį, 
kuris vienoje rankoje tempė gėlių 
puokštę, o kitoje - nebaigtą gerti 
butelį "Lithuania" degtinės. Danai į šį 
gėrimą žiūri labai skeptiškai. Jie no
riai geria viskį, džiną ir raudoną vyną. 
Vilniuje draugai prabuvo vos parą ir 
paliko šį miestą be jokių sentimentų: 
"trūksta Lietuvai geležinės, kaip 
Pinočeto rankos. Girdėjome, kad 
Vytautas Landsbergis norėjo tvarką 
padaryti, bet jį nuvertė komu-' 
nistai"."Lietuvos aido" žurnalistė 
paaiškino , kad žmonės patys tokią 
valdžią išsirinko ir dabar, nors viskuo 
nepatenkinti .tyli. .
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Karaliaus Mindaugo minėjimas
Istorija, į kurią atsiremiant yra mūsų istorija. Šviesos ir tiesos spindulys 
teapšviečia skurdžius ir garbingus, kraujuojančius ir sopulingus jos puslapius.

Lietuva 17 - jo amžiaus 6 -jį 
dešimtmetį buvo pripažinta to meto 
Europos aukščiausiu lygmeniu - Lie
tuvos karalyste. Aukščiau tebuvo 
šventasis Tėvas ir šventosios Ro
mos imperatorius. Pagerbti ir pa
minėti vienintelį Lietuvos karalių 
Mindaugą po pamaldų Geelongo lie
tuviai rinkosi į Lietuvių namus.
Paskaitą šia tema skaitė Irta Valod- 
kienė. Paskaitoje, tolimos mūsų is
torijos fone, dėmesys buvo skiria
mas tarp įgeidžių pilno, godaus Min
daugo žmogaus ir Mindaugo - pir
mojo ir vienintelio Lietuvos kara
liaus, kuris sukūrė Lietuvos valstybę 
ir mums - Tėvynę. Po paskaitos 
pasirodė tautinių šokių grupė

GRAŽIOJOJE LIETUVOJE
Visą dieną ekskursuojame po 

gražiąją Dzūkiją - gėrimės jos mies
tais ir miesteliais, pušynais ("mes 
esam dzūkai, girių karaliai"...menasi 
daina)... Nežinau, kuris Lietuvos 
kampelis yra gražiausias, bet viena 
yra tikra, kad Druskininkai vienas iš 
tų gražiausiųjų!.. Tai ant Nemuno 
kranto, tarp pušynų paskendęs kuror
tas, garsėjantis savo sanatorijomis. 
Pačiame mieste - žavus ežeriukas. 
Vasarotojų dauguma kalba rusiškai 
ar lenkiškai (priešingybė Kuršių Ne
ringai, kur sako, girdėsi tik vakiečių 
kalbą).

Ilgiausiai užtrunkame Druski
ninkų papuošale - "Miško aide". Tai 
savotiškas girios muziejus, pastaty
tas ant "vištos kojos" - tiesa, prieš 
kelis metus sudegęs, bet dabar iš nau
jo atstatytas. Jo aplinkoje - pušyne - 
liaudies meistrų medžio skulptūros. 
Ir kokios jos įvairios, meniškos - čia 
ir koplytstulpiai, šv. Florijonas, savo 
vaikų apsupta Eglė, žalčių karalienė 
ir daugybė kitų lietuviškų pasakų - 
legendų charakterių - miškinių, lau
mių, raganų, grybų "pulkaunykų". 
Kai kurios jų mena svarbius Lietuvos 
įvykius.

Geriame kavą gražutėje, netoli 
"Miško aido" esančioje kavinėje ir 
vėl leidžiamės į kelią. Pakelėje įsili
pame į Merkinės piliakalnį, grybau
jame Varėnos pušynuose. Deja, 
grybauti reikia saulei tekant, o mes
„Mūsų Pastogė“ Nr. 331995.8.21. psl.4

Justinas Marcinkevičius 
"Gegutė", pašokdama kelis tauti
nius šokius. Po šokėjų sekė mūsų 
viešnios Birutės Kymantienės dainos. 
Birutės šiltas, sodrus balsas užliejo 
visą salę dainomis, kurias ji atliko 
kartu su savo dukrelėmis. Įsižiebė 
viltis, kad lietuvių kalba dar ilgai 
skambės mūsų minėjimuose ir su
buvimuose. Norisi išreikšti Birutei 
Kymantienei pagarbą ir dėkingumą.

Birutė KYMANTIENĖ su dukrelėmis
Valdybos vardu dėkojame 

visiems prisidėjusiems prie šio 
minėjimo parengimo. Atskirai - 
padėka G. Valaitienei ir V. Brei- 
nezeriui už nuoširdų darbą, kuriam 
reikėjo daug laiko ir triūso ir kuris, 
deja, ne visada matomas.
A. L. B. Geelongo Apylinkės valdyba 

miške atsiradome gerokai popiet... 
Vistik randame vieną baravyką, ke
lias ūmėdės ir voveruškas, kuriuos, 
kaip brangius trofėjus, krauname į 
mašinos bagažinę.

Prieš grįždami namo dar 
užsukame į prie Nemuno kilpos 
stovintį Birštono miestą. Tai kitas 
žavus kurortas, išsidėstęs Nemuno 
krantuose. Vaikštome takais išgrįstais 
didžiosios upės pakrantėse, 
užsilipame į medžiuose paskendusį 
Birštono piliakalnį, ragaujame 
Birutės šaltinio vandenį (tai jau nebe 
šaltinis, nes gėrėm tą mineralinį 
vandenėlį iš specialių čiaupų, spe
cialiame pastate). Ir nors buvome 
ištroškę, bet jo vanduo man atrodė 
"persūdytas"...

Ir Birštono sanatorijose - ku
rorte daug žmonių, nekalbančių lie
tuviškai. Bet ką darysi - Lietuvai 
reikia valiutos!..

Pabundu. Dar tik 5.00 valanda 
ryto. Palangėje stiebiasi rasoti jur
ginų žiedai - po ii gų metų vėl esu 
Biržų krašto kaime. Girdžiu, kad 
kieme jau kalbasi šeimyniškiai, 
ruošdami pieną., išvežimui į pieninę. 
Čia laikas nenormuotas - 7 valandą 
ryto, apsitvarkius su ūkio darbais ir 
kiek užkandus, šeima išsiskirsto - 
kas į tarnybą, kas prie ūkio darbų. 
Liekame dviese su seseria. Paklau
sus, kaip sekasi sesuo liūdnai palin
guoja galva: "Žinai, brolel, gal tau ir 

keista, bet tarybiniais metais buvo 
geriau - galėjome gyventi!.. O dabar, 
į valdžią atėjus saviesiems - nebege
rai, nesuduriame galo su galu. Ir Die
vas žino kada laikai pagerės - lyg šiol 
nesimato pagerėjimo..."

Viena laimė - šiemet geri metai. 
Laiku palijo, laukuose daug žolės, 
gyvuliai nusiganę, sotūs. Kas buvo 
apsukrus - šieno prisivežė į valias!.. 
Tik ūkininkus spaudžia įvairiausios 
paslaugos - už jas prašoma litų, litų, 
litų. O iš kur jųpaimti, jei ūkio produk
tai pigūs, o ką bepirktum - pasakiškai 
brangu. Ir sesers akyse žybteli ašara... 
Matyt, kad nelengva, nes sesuo ne iš 
tų, kurios lengvai ašaroja.

Lankomės Tado Ivanausko var
do gamtos muziejuje, esančiame 
Kauno Laisvės Alėjoje. Jis įsteigtas 
dar 1919. 07. 05. Nepasakyčiau, kad 
muziejaus patalpos idealios, bet pats 
muziejus labai gerai sutvarkytas, su
klasifikuotas. Muziejaus prieškam
baryje jo kūrėjo ir mecenato Tado 
Ivanausko (1886. 12. 16. - 1970. 06. 
01) biustas, jo memorialiniame kam
baryje įvairiais eksponatais pavaiz- 
duotajobiografija, mokslinės ekspe
dicijos, ryšiai su mokslo įstaigomis, 
mokslinė - pedagoginė - organizacinė 
veikla, apdovanojimai...

Muziejuje saugoma apie 
125000 preparatų, kuriuos sudaro 
eksponatai iš įvairių pasaulio kraštų, 
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RusijaČečėnijąužkariavo 1859 
metais. Ta proga caras Aleksandras 
II išleido medalį. Čečėnija tapo 
Rusijos kolonija. Čečėnai visą laiką 
rusams priešinosi ir įnirtingai ka
riavo. 1944 metais Stalinas visus 
čečėnus ištrėmė į Kazachstaną ir 
Vidurio Aziją. Tik 1957 metais 
čečėnai gavo leidimą sugrįžti į 
savo tėvynę.

1991 metais jie paskelbė savo 
nepriklausomybę, išsirinko prezi
dentą, parlamentą. Rusija buvo 
priversta išvesti savo kariuomenę 
iš Čečėnijos. Ir tai buvo padaryta 
metais anksčiau negu Lietuvoje. 
Nuo pat pirmųjų nepriklausomybės 
metų Čečėnija iš Rusijos patyrė 
politinę, ekonominę, finansinę, 
transporto blokadą,- buvo norima 
sužlugdyti nepriklausomybę, bet 
tai nepavyko.

1994 m. gruodžio 11 d. Rusi
jos kariuomenė įsiveržė į Čečėniją 
ir pradėjo ištisai naikinti miestus, 
gyvenvietes, kaimus ir žmones. 
Manoma, kad tokių aviacijos 
bombų, artilerijos totalinių antpuolių 
būdu žuvo ne mažiau 40 tūkstančių 
žmonių.

Rusija padarė du didelius 
teisės pažeidimus. Jeigu vertinti jos 
santykį su Čečėnija kaip vidaus 
reikalu (taip patvirtina B. Jelcinas), 
tai prezidentas pažeidė Konstituci
ją, kurios 88 straipsnis nurodo, jog 
nepaprastoji padėtis įvedama pre
zidento ir tuoj pat patvirtinama

tarpe jų nelabai daug iš Australijoj 
Įvairiomis schemomis pavaizduw 
gyvūnijos vystymąsis planetoje, jos 
evoliucija. Įdomus mamutų, gyvau
siu prieš 13 - 12,5 000 metų, skyriui 
Čia patalpintų Antakalnyje rasą 
mamuto ilčių skersmuo - 19,5 era. 
ilgis 300 cm, gyvūnas galėjęs būt 
310-315cm aukščio. Čia pat ir taura 
iškasenos. Tai buvęs 600 - 800 1} 
sveriąs žolėdis, su iki 2 metrų plofij 
ragais, išnykęs maždaug prieš 30W 
metų.

Kituose kambariuose didžiules į 
drugių - peteliškių - Lietuvos ir kitų I 
kraštų kolekcijos. Sraigių rinkimus-1 
se nemažai Australijos lietuvės E j 
Liutikienės ir dar vieno tautiečiu j 
eksponatai ir net pašto ženklų, vaiz-| 
duoj ančių įvairius pasaulio gyvūnu I 
rinkinys.

Bet didžiausi, klasifikuoti Ii I 
paukščių bei įvairių gyvūnų iškamšų I 
rinkiniai. Vien paukščių ar ne 25-1 
kios pagrindinės grupės: žvirbliniai, | 
pelėdiniai, lėliniai, čiurliapaukščiaiA 
žalvaminiai - visų neišvardinsi... Žiu-1 
duolius atstovauja kloakiniai 
(monotrema) - kengūros ir t.t., nepil- 
nadančiai, kiškiniai, graužikai, 
plėšrieji ir visa eilė kitų, neskaitau 
roplių ir kitų šios grupės sutvėrimu.

Sunku viską aprašyti, tepra- 
leidus muziejuje tik kelias valandas 

į ’
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parlamento. Rusijos prezidentas 
vienasmeniškai įvedė nepaprastąją 
padėtį, naudojo kariuomenę ne
skelbdamas nepaprastosios padėties 
ir nesikreipdamas į parlamentą.

Rusija taip pat pažeidė 1992 
metais jos pasirašytą pasitikėjimo 
ir saugumo Europoje dokumentą 
pagal kurį, jeigu pergrupuojamaii 
sukoncentruojama 9 tūkstančiai ka
riškių, tai šalis privalo prieš 42 
dienas apie tai pranešti visoms 52 
Europos saugumo ir bendradarbia
vimo organizacijos valstybėms. Ru
sija Čečėnijoje vienu metu pri
traukė ne mažiau 40 tūkstančių ka
reivių.

Šiuo metu rusai Čečėnijoje 
traktuojami kaip okupantai. Ru
sijos karininkai Čečėnijoje išsiima 
žvaigždutes iš antpečių, kad nebūtą 
kaip karininkai, snaiperių taikiniais. 
Sukarinta vidaus policija (Omonas) 
būna su kaukėmis, nes bijo čečėnų 
keršto. Nuo 21 valandos Grozne nie
kas nedrįsta vaikščioti gatvėmis 
šaudo. Kareiviai labai girtuokliauja 
viską vagia ir pardavinėja čečėnam 
Pavyzdžiui, raketinis ginklas "Grač 
kainuoja 7,5 tūkstančius dolerių, ai 
tomatas - 400 tūkstančių rublii 
Čečėnai iš kariškių perka ginklu 
šaudmenis, traktorius, uniformas.

Rusų kariškių daug žūsti 
Oficialiai karinė valdžia skelbi; 
kad žuvo apie 2 tūkstančius, tx 
regimai gali būti apie 20 tūkstančių 
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tęs kaip pasakoja čečėnai, užimant 
kokią nors aukštumėlę, suguldoma 
400 ■ 500 vyrų. Vienas Rusijos 
Dūmos deputatas pareiškė, kad 
Čečėnijos kariškių jau žuvo 2 kartus 
daugiau negu Afganistane.

Čečėnus rusai persekioja vi
soje Rusijoje. Pavyzdžiui, atvykę 
Kiuri registruotis kaip užsieniečiai - 
labai griežtai. Pačioje Čečėnijoje iš 
420 gyvenviečių sugriautos arba la
bai sugriautos 387. Gyvenvietė 
Gaišenoj sulyginta su žeme. Tai 
genocido politika už kurią privalu 
atsakyti pagal tarptautinius įstaty
mus.

Kodėl Rusija eina į derybas? 
Sedėl geranoriškumo ar pasikeiti- 
bo. Rusijoje gruodžio mėnesį įvyks 
irlaniento rinkimai, baigiasi fi
nansiniai karo resursai, kariai

jI gos insf UiiUIuvuoji:

DALIS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO TARPPARLAMENTINIŲ RYŠIŲ SU ČEČĖNIJA GRUPES N,IRIŲ 
Seimo nariai (iš kairės į dešinę): Petras GINIOTAS, Stasys MALKEVIČIUS, Antanas STASIŠKIS, Juozas TARTILAS, Algirdas ENDRIUKAI
TIS, Romualda HOFERTIENĖ, Pranciškus TUPIKAS, Valdas PETRAUSKAS, Romualdas OZOLAS, Vadovas LAPĖ ir Juozas DRINGELIS.

negauna algų, valgo atsargos mais
tą Svarbiausia - teroro baimė. 
Maskvos gatvėse, metro stotyse 
budi rasų kariškiai su neperšau
namomis liemenėmis, šarvuočiai. 
Sutrikusia Rusijos ekonomiką tai 
tisai sukiužina, tai verčia juos karo 
baigimą forminti, kad ir pasauliui 
būtų galima pasakyti jog rastas

Derybose su čečėnais Rusija 
naudoja seną prievartos ir spaudimo 
taktikų. Štai paskutiniąją derybų 
kariniais klausimais dieną, liepos 
29-ąją, čečėnų delegacija vietoj 
1 valandos kelyje sugaišo, dėl 
Rusijos trukdymų 8 valandas ir po 
n, tuoj po atvykimo, išvargę 
pradėjo derybas. Svarstymas vyko 
per naktį ir buvo pasirašytas 4 va
landą ryto. Tai primena laikus, kai 
Lietuvos patriotus NKVD tardyda
vo naktimis arba, kaip V. Moloto
vu prievartavo per naktį Lietuvos 
iriausybės narius Maskvoje 1940 
etais.

Čečėnai reikalaus nepriklau- 
tmybės ir vargu ar šis čečėnus 
tsiginkluoti įsipareigojantis susi
tikimas bus įgyvendintas.

Lietuvos Seime yra tarpparla- 
tentinių ryšių su Čečėnija 31 
eputato grupė. Taip pat 23 Lietu

vos Seimo nariai, išimtinai iš | 
dešiniųjų, įeina į 17 - os valstybių I 
atstovų 1995 metų gegužės 28 dieną I 
sukurtą Tarptautinę parlamentarų I 
grupę Čečėnijos problemoms.

Liepos mėnesį 7 Lietuvos ' 
Seimo ir Tarptautinės parlamentarų I 
grupės nariams nebuvo duotos vizos ' 
vykti į Čečėniją. Rusija nori, kad ' 
derybos, o taip pat politinės Į 
padėties Čečėnijoje stebėjimas būtų j 
neįmanomas, nes negražius darbus j 
norima atlikti slaptai.

Vakarų šalių pozicija Če- | 
čėnijos nepriklausomybės reikalu | 
yra egoistinė ir nemorali, todėl | 
mums, lietuviams čečėnams padėti | 
sunku, nors esame per trejetą jos | 
nepriklausomybės metų daug padėję | 
ir parėmę. Mes neužmiršome savo | 
nepriklausomybės kovų ir pasiprie-1 
šinimo laikų, laisvės idėjos ir todėl I 
labai gerai suprantame čečėnui 
siekius. Šiuo metu daug dirbame I 
tarptautinėje plotmėje ieškodami I 
Čečėnijos nepriklausomybės rėmėjų. I 
Tai yra kartu ir Lietuvos laisvės' 
gynimas, nes neteisybė ir neįvertinta Į 

skriauda vienoje vietoje bus pratęsta 
prie Lietuvos sienų.

Tarptautinės parlamentarų grupės |
vykdomojo komiteto pirmininkas i

Algirdas ENDRIUKAITIS

Į ČERVENĘ IR ATGAL
Taip vadinasi Igno Končiaus, 

eno iš nedaugelio Červenės žudy
tų liudininkų, praėjusio baisųjį 
olgotos kelią iki masinių žudynių 
stos ir išlikusio gyvo, atsiminimų 
yga, neseniai tapusi prieinama ir 
ttuvos skaitytojams. Jau praėjo 
metai, kai Červenėje, tuometi- 

me Igumene, esančiame per 60 
nuo Minsko, rusų enkavedistai 

audė gausybę politinių kalinių - 
uvių, baltarusių, lenkų, kitų tau
tų žmonių. Iš Minsko kalėjimo 
buvo pėsčiomis varomi į Červenę, 
lionė truko pusantros paros. Nu- 
rgusius kalinius genocido vykdy
si šaudė vietoje, o už kelių 
ometrų nuo Červenės ėmę visus

masiškai naikinti. Likimas lėmė iš
likti nedaugeliui. Sunkiai sužeisti 
ar apsimetę negyvais po lavonų 
krūvomis jie buvo palikti vokiečių 
besivejamų enkavedistų...

Štai jau nebe pirmi metai, kai 
minint žudynių dieną iš Lietuvos ir 
Baltarusijos į Červenę suvažiuoja 
žmonės pagerbti savo tėvų, senelių, 
tėvynės patriotų atminimo. Liepos 
1 d. jaudinančią išvyką organizavo 
Politkalinių bendrija (Politkalinių 
sąjungos Vilniaus tarybos narys Pet
ras Girdzijauskas, Politkalinių 
sąjungos valdybos prezidiumo narys 
Algirdas Katkus). Ji ne tik kasmet 
organizuoja Červenės aukų pager
bimą, bet taip pat lietuvių žuvimo 

vietoje yra pastačiusi paminklą, ko
plytstulpių.

Keliaudami į Červenę, nepa- 
miršome ir Medininkų tragedijos 
aukų. Prie paminklo padėjome gėlių, 
uždegėme žvakes, skaitėme eiles, 
giedojo choras.

Červenėje mūsų jau laukė 
didelis pulkas baltarusių, aplink 
plaikstėsi balta - raudona - balta 
Baltarusijos liaudies fronto vėliavos. 
Netrukus vėjyje suplevėsavo ir 
mūsų trispalvės. Kolona pajudėjo - 
nuo Červenės link žudynių vietos - 
tik ne taip, kaip 1941 - aisiais. ap
supta pasiruošusių bet kuriuo metu 
iššauti enkavedistų, bet laisva, 
žinanti savo istoriją ir pagaliau ga
linti ją gerbti ir ja didžiuotis. 
Pirmąją pagerbėme baltarusių žuvi
mo vietą. Padėjome gėlių, sukal
bėjome maldą, buvo pašventinti 
naujai pastatyti kryžius ir koplyt
stulpis, giedamos baltarusiškos ir lie
tuviškos giesmės. Kalbėjo Baltaru
sijos liaudies fronto narys Mikola 
Kupava, Baltarusijos lietuvių 
bendruomenės veikėja Virginija 
Tamauskaitė, Lietuvos Seimo na
rys Algirdas Katkus. Visi susijau
dinę klausėsi jau senučiuko, per 
Červenės žudynes išlikusio gyvo bal
tarusio Geržidovskio.

Nežinoma tiksli vieta, kur 
buvo sušaudyti lietuviai. Kaip dainoj 
dainuojama, prie karjero, prie 
pelkės, prie žvyryno. Toje vietoje 
dabar kruviną žemę ženklina rūstus 
paminklas tarp tragediją menančių 
medžių. Taip pat nebuvo aplenkta ir 
vieno ikikarinės Lietuvos vadų 
pulkininko Šarausko žuvimo vieta. 
Ir prie šio koplytstulpio padėta 
gėlių, uždegtos žvakės, giedotos 
giesmės. Lietuvos Skautų sąjungos 
brolijos vyriausias skautininkas 
Algirdas Berkevičius pažymėjo: 
"jų dvasios stiprybė, narsa turi visur 
ir visada būti mums pavyzdys, kad. 
tokios baisybės nesikartotų".

Žodį tarė Baltarusijos 
Aukščiausiosios Tarybos narys 
Popkovas, mūsų Seimo narys R. 
Jakučionis, žuvusio pulkininko Ba

lio Giedraičio giminaitis, pulkinin
kas Steponas Limantas, dar vienas 
gyvas likęs žudynių liudininkas.

.ALGIRDAS KATKUS kasmet orga
nizuoja Červenės aukų pagerbimų

Tos liūdnos, bet iškilmingos 
nuotaikos fone išgirdau bekrykštau- 
jantį kokių penkerių metų berniuką 
- iš Baltarusijos lietuvių šeimos - 
kuris taip nuoširdžiai džiaugėsi 
dėdės iš Lietuvos dovanota tris
palve. Taigi gal bus išgirsti Algirdo 
Končiaus, to paties Igno Končiaus 
sūnaus, nevilties persmelkti žodžiai, 
kad tiek mažai šiandien tarp mūsų 
jaunų veidų, o į Červenę besi- 
renkančiųjų galvos kasmet vis 
žilesnės.

Eglė MILKAMANAVlClCTĖ

Indų plovėjas • prezidentas
Prancūzijos prezidentas 

Jacques Chiracas įtiko amerikie
čiams. Pirmoje spaudos konferenci
joje Baltuosiuose rūmuose jis 
kalbėjo apie savo studijas JAV. 
Keliais sakiniais anglų kalba jis pa
pasakojo savo "karjerą nuo indų 
plovėjo iki prezidento". Prieš 40 
metų dirbdamas kelneriu Howardo 
Johansono restorane jis net neįsi
vaizdavęs, kad kada nors sėdės 
šalia Jungtinių Amerikos Valstijų 
prezidento Baltuosiuose rūmuose. 
Deja, anglų kalbą jis jau pamiršo 
ir turėjo baigti savo pasakojimą 
prancūziškai.
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Šventes uždarymas TREMTINIŲ NAMAI
Taip greitai prabėgo tos 6 žai

dynių dienos, kad nei aš pats, nei kiti 
jose dalyvavę, nepajutome, kai šešta
dienį rugpjūčio 5-tą dieną rinkomės 
Kauno muzikinio teatro sodelyje 
pradėti savo baigiamąją eiseną į 
Kauno Dariaus ir Girėno sporto sta
dioną, {baigiamąją uždarymo šventę. 
Didžioji sportininkų eisena, kaip ir 
per atidarymą, kartu su vėliavomis , 
valstybių pavadinimais, kuriuos nešė 
tai dienai apsirengę berniukai ir 
mergaitės, priekyje vedant žaidynių 
organizatoriams, sustojo prie karo 
muziejaus, kur juos pasitiko varpų 
muzika "ir miesto meras padėkojo 
visiems dalyviams ir organizato
riams, pasakydamas, kad be sporto 
šventės čia buvo ir visų pasaulio lie
tuvių susibūrimas ir vienybės šventė. 
Po šv. Mykolo Arkangelo bažnyčioje 
sugiedotų patriotinių giesmių, visų 
čia dalyvavusių pasaulio valstybių 
vadovai padėjo gėles prie 
Nežinomojo kareivio kapo ir Laisvės 
paminklo.

Po šių trumpų,bet jaudinančių 
iškilmių visa didžioji kolona, lydima 
parkinių orkestrų ir kaimo kapelų, 
pajudėjo link sporto stadiono. Visur 
pakelėje tūkstančiai kauniečių, ploji
mai ir sveikinimai, girdėjosi "valio 
Australijos lietuviai taip gražiai 
pasipuošę".

Prie sporto stadiono vėl dau
gybė svečių pasitinka, čia visur 
prekybos stalai daro gerą biznį, nes 
tiek atidaryme, tiek ir uždaryme buvo 
labai puikus saulėtas oras ir mus aus- 
traliečius net gyrė, kad mes 
atsivežėme savo gražų australišką 
orą. Lygiai 17 valandą prasidėjo 
uždarymo ceremonija. Šį kartą nepa
radavo visi žaidynių dalyviai, o tik 
nugalėtojai, pasipuošę savaisiais auk
so medaliais ir specialiomis juos
tomis. Juos tūkstantinė žiūrovų pub
lika pasitiko ovacijomis. Uždarymo 
programoje buvo daugiausiai parinkti 
tokie dalykai, kurie ypatingai 
atvykusiems svečiams, primintų Lie
tuvą ir dvasiniai susijungtų su ja. Tai 
buvo masiniai jaunųjų ir vyresniųjų 
tautiniai šokiai kartu ir dainų pynė, 
skudučių muzika, solisto E. Kania
vos dainos ir vėliau duetas su mažąja 
dainų laureate - Andrijana. Žiūrovus 
linksmino ir ore įvairiausias figūras 
darė pačių pasigamintais lėktuvais 
trys lakūnai. Taip pat į sporto aikštelės 
vidurį nusileido ir parašiutininkai. 
Įdomūs buvo ir jaunieji gimnastai. 
Baigiamąjį žodį tarė vyskupas S. 
Tamkevičius ir Premjero pareigas 
einantis ministras L. M.Stankevičius. 
Pabaigoje "Ąžuolyno" orkestrui gro
jant lietuvišką maršą ir sportinių 
šokių merginoms pilnai pasirodant 
kartu su orkestru, pakyla į orą
paleisti balionai ir žaidynių ugnį 
užgesinus ir sugiedojus Lietuvos 
Himną, V - sios Pasaulio-lietuvių 
žaidynės baigiamos.

V ilniuje ALFAS pirmininkas Antanas 
LAUKAITIS su gėlėmis sutiko "Kovo" 

krepšininkę Dainą DIČlCiVAITIį

Po oficialaus šventės 
uždarymo, sporto halėje buvo labai 
graži ir linksma dalyvių ir svečių 
vakaronė, kurią pradėjo su šokiu Lie
tuvos prezidentas A. Brazauskas ir 
Kauno vicemerė V. Maranavičienė. 
Prie valgiais apkrautų stalų alaus ir 
vaisvandenių, ypatingai gražiai gro
jant kaimo kapelai, jaunimas ir visi 
kiti su dainomis ir šokiais linksmino
si iki gero vidurnakčio.

Nors mūsų grupėje dėl mokslo 
ir nedalyvavo patys geriausi mūsų 
sportininkai, tačiau medalių gavome 
ir aukso ir bronzos ir paskirų 
pagyrimų. Aukso medalininkai buvo 
stalo tenisininkai savo amžiaus 
grupėje ir apie laimėtojus parašysiu 
vėliau. Gaila nei vyrams, nei mote
rims krepšininkams nepasisekė gauti 
aukštesnių vietų.

Antanas LAUKAITIS
(bus daugiau)

Moterų krepšinis
Kauno "Vytis" - Australija. Pirmą 

kėlinį laimėjo australietės, o rung
tynes - kaunietės 46 : 39 rezultatu. 
Geriausios žaidėjos prizą gavo 20 - 
metė studentė iš Sidnėjaus Daiva 
Dičiūnaitė.

Šiaulių "Maistas" - Australija, 
laimėjo šiaulietės rezultatu 74 : 49.

Bilijardas.
A. Rapkevičius - V. Burokas (Aus- tas 

tralija) -2:0.
G. Sauka (Australija) - V. Volot- 

kaitė (Šiauliai) -2:1.
A. Krasauskas (Vilnius) - A. Skir- 

ka (Australija) -2:0.

"Snooker" žaidimas.
S. Šmitas (Australija) - R.Mleč- 

ka - I : 0.

Futbolas.
Draugiškos futbolo rungtynės Lie

tuva - Baltarusija baigėsi 1 : 1 san
tykiu <T>

Skelbkite®
"Musų Pastogėje"

- visi žinos!

Tremtinių grįžimo fondo 
pirmininkas V. Cinauskas yra man 
atsiuntęs įvairios informacijos su
sijusios su Tremtinių namais Vilniu
je. Laikau savo pareiga šia informa
cija pasidalinti su lietuviais Austra
lijoje, taip gausiai ir nuoširdžiai 
prisidedančiais prie šio projekto 
įgyvendinimo.

Esu užklausęs V. Cinausko, 
kokiu būdu bus atrenkami tremtiniai 
apsigyventi šiuose namuose, nes gi 
gali kilti abejonių, ar "nesuveiks" 
pažintys ar giminystės ryšiai. Į tai 
V. Cinauskas atsako: "Neverta 
kalbėti apie kažkokį "blatą" ar 
giminystės ryšius, nes pensionatas 
skiriamas tremtiniams ir kaliniams, 
kurie nebeturi giminių ir artimųjų, 
t.y. vienišiems ir silpnos sveikatos 
žmonėms. Aplamai, tai Fondo 
rėmėjai galėtų patys siūlyti mos pa
sirinkimo kriterijus, kas, manau, ir 
bus daroma ateityje. Tai būtų labai 
logiška, nes pinigai yra Fondo 
rėmėjų, tad ir aukotojų teisė, o gal ir 
pareiga, yra ne tik klausti, bet ir 
patiems duoti atsakymus".

Paskutiniame laiške V. Cinaus
kas rašo:

"Iki šios dienos nuo pra
ėjusiųjų metų rudens esame už re
montą ir rekonstrukcijos darbus 
sumokėję 148.099 litų. Šiandien 
banke turime 19.000 JAV dolerių ir 
trejetą tūkstančių litų. (Australijoje 
rugpjūčio 6 d. Tremtinių grįžimo 
fondo sąskaita Nr. 888 "Talkoje" 
pasiekė $ 48.678.50 G. Ž.).

Didieji lietuvių fondai JAV 
kol kas tik žodžiais (jų atstovai) pri
taria Fondo veiklai arba prisideda 
labai nežymiai. Daugiausiai pa
remia nedidelės ir neturtingiausios 
organizacijos ir pavieniai žmonės.

Kadangi nesame tikri, kad 
pavyks surinkti visą reikalingą 
pinigų sumą, kad vykdytumėm

Kunigas atsiprašė dėl antisemitinio pamokslo
Beveik mėnesį užsispyręs savo 

tiesos laikėsi Gdansko Šv. Brigitos 
bažnyčios klebonas kunigas prela-

Hėnrykas Jankowskis, savo 
antisemitiniame pamoksle įžeidęs 
žydų jausmus.

Pagaliau neatlaikęs ne tik 
visuomenės, bet ir dvasininkų 
spaudimo, šią savaitę prelatas 
laiške Gdansko arkivyskupui Ta- 
deuszui Gocolowskiui pareiškė ap
gailestavimą ir atsiprašė už 
"neapgalvotus žodžius žydų 

P AG E Ii lt D AM AS

A.vA. Alfonsą STABINGĮ

Noriu dar kartą mūsų tautiečiams priminti poetą, politinį kalinį, 
mirusį gegužės 8 d. Lietuvoje, kurio ankstyva mirtis neleido 
užbaigti dviejų poezijos knygų, kuriam ir grįžimas į Tėvynę 
nebuvo lengvas. Jo atminimui aukoju "Mūsų Pastogei" $ 50

įsipareigojimą atidaryti šį pensio
natą 1996 metų birželio 14 d., esame 
priversti numatyti, kad įrengsi® 
tik trečdalį pastato ploto, kuria® 
gali apsigyventi tremtiniai. Tokia 
yra padėtis, bet mes nenuleidžia® 
rankų ir kol gyvi stengsimės padaly
ti tai ką esame įsipareigoję ir priva
lome padaryti".

Atidžiai sekant mūsų spaudoje 
nuolat skelbiamus aukotojų sąra
šus, neabejotinai su pasididžiavimą 
darome išvadą, kad kai reikia am 
stalo dėti ne vien žodžius, bet ir do
lerius, Australijos lietuviai yra jaut
resni už turtinguosius Šiaurės 
Amerikos brolius ir seseris. Netu
rime čia turtingų ir didžiulių orga
nizacijų, bet daugelis jų prisideda 
pagal savo galimybes. Prisidėjo Kraš
to Valdyba, prisideda ir dauguma 
Apylinkių valdybų. Jokiu būdu iŠ 
viso nerūšiuojamas aukojančiųjų 
sumos, kurių susirūpinimas tremti
niais yra vienodai gilus ir negali 
būti matuojamas aukota suma. Vis 
dėlto noriu iškelti du pavyzdžius.

Sale seniūnija, susidedanti tik 
iš keletas pensininkų ir ligonių, 
atsiuntė jiems, manau, labai didelę 
$ 300 auką. Geelongo lietuviai, 
kurių nėra daug, sukėlė $ 8260.

Aukos Tremtinių namams, . 
matau skelbtuose sąrašuose, renka- t 
mos ir vietoj gėlių pagerbiant 
mirusiuosius, renkamos ir vedybų 
jubiliejaus proga. Jokia auka Trem
tinių namams nėra per maža. Dauge
lis aukų yra labai didelės, jas duo
dant, tiems, kurie tari mažiausiai- 
pagalvokime ką reiškia doleri 
mūsų pensininkui, ko jis turi atsi
sakyti ištiesdamas pagalbos ranką 
tiems, kurie iškentėjo tikrąją tremtį.

Esame turtingi. Turtingesni 
širdimis.

Gabrielius ŽEMKALNIS

adresu". Arkivyskupas, priėmęs 
atsiprašymą, nutarė sankcijų prela
tui netaikyti ir įspėjo, kad 
"pasikartojus panašiems atvejams 
iš kunigo bus atimta parapija".

Kunigo H. Jankowskio pa
mokslas, kuriame Dovydo žvaigždė v 
buvo prilyginta svastikai, pjautuvui 
ir kūjui, sukėlė didžiulį protestą 
visame pasaulyje.

ELU
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Sydnėjaus Lietuvių Moterų Draugijoje
Synėjaus Lietuvių Moterų 

Socialinės Globos Draugija šiuo 
metu administruoja Lietuvių Sody
bą Engadine priemiestyje, Šiandien 
Sodyba yra mūsų visų pasi
didžiavimas. Šios sodybos steigėja, 
organizatorė yra mūsų senosios 
emigracijos kartos - Ona Baužienė, 
BEM. Mirus jos vyrui Antanui, Ona 
persikėlė gyventi į Adelaidę pas 
sūnų. Ona Baužienė nors ir gyven
dama Adelaidėje savo širdį laiko 
Sydnėjuje. Tai matome iš pasi
sakymų spaudoje.
Rugpjūčio 13 d. įvyko Moterų 

Draugijos metinis narių susirinki
mas. Atsilankė apie 30 narių. 
Buvusi ilgametė Draugijos pirmi
ninkė Tamara Vingilienė pakvietė 
pirmininkauti Jadvygą Viliūnienę 
ir sekretoriauti Aleksandrą Stor
pirštienę. Buvo perskaitytas Onos 
Baužienės sveikinimas iš Adelaidės, 
kuri pasidžiaugė, kad jos darbų 
medelis vis žaliuoja, pagražėjęs, 
sulaukęs virš 20 metų. Linkėjo šių 
dienų darbininkėms, saugant ir 
prižiūrint Lietuvišką Sodybą Syd
nėjuje, sveikatos ir ištvermės.
Pirmininkė T. Vingilienė patiekė 

94 - 95 metų veiklos pranešimą. 
Ypatingą padėką išreiškė Onutei 
Kapočienei, kuri besąlygiškai au
kojasi lankydama mūsų ligonius ir 
kitus pagalbos reikalingus tautiečius. 
Dėkingumą išreiškė Algiui Milašui 
už prižiūrėjimą knygų ir finansų 

, reviziją, už ką jis neima mokesčio.
Patikėtinių vardu kalbėjo Martina 
Reisgienė. Čia paaiškėjo, kad 
valdžia net nepranešus Sodybos 
administracijai buvo pakeitusi Sody
bos vardą į "Engadine Homes Trust". 
Teko eiti į teismą, kas kainavo 
nemažą sumą pinigų ir pagaliau 
vardas buvo sugrąžintas į "Lithua
nian Village Homes". Visa tai

S. L. M. S. Globos Draugijos Valdyba 
Sėdi: A. Storpirštienė, T. Vingilienė, 
M. Keisgienė.
Stovi: O. Kapoeienė, J. Lašaitienė, J. 
Traškienė ir M. Butkevičienė. Trūksta 
J. Masiokienės

Nuotrauka A. Kramiliaus

Draugijai buvo atnešę labai daug 
rūpesčių. Lietuviai aukojo pinigus ir 
tą Sodybą statė, o štai koks valdžios 
biurokratas plunksnos brūkšniu buvo 
ją beveik iš mūsų atėmęs. Martina 
pranešė ir apie daromus žygius su 
Ethnic Communities Council, kartu 
su Apylinkės valdyba gauti apmo
kamą socialiniams reikalams tar
nautoją. Gavus finansinę parama iš 
valdžios, būtų galima išvystyti tink
lą apmokamų tautiečių, kurie 
lankytų pagalbos reikalingus tau
tiečius jų namuose ar hosteliuose. 
Ligonių lankytoja Onutė Kapočienė 
per metus laiko sukorė arti 4 
tūkstančių kilometrų, belankydama 
mūsų bendruomenės nelaiminguo
sius. Iš Onutės paaiškėjo, kokioje 
tragiškoje padėtyje jau yra mūsų 
tautiečių, apie kuriuos kiti nenori 
žinoti ar jų suprasti. Kad aprašytum 
šių žmonių būklę, tam jau reikia 
rašyti knygą. Dėkingi esame Onutei, 
kuri turi tokią jautrią širdį ir randa 
laiko nelaimingiesiems.

Finansinį stovį pranešė iždininkė 

T. Vingilienė. Kapitalinis remontas 
ir kitos išlaidos šiais metais prašoko 
pajamas $ 2438,03.

Po trumpų diskusijų buvo pravesti 
naujos valdybos rinkimai. Čia 
nieko naujo mūsų bendruomenėje. 
Niekas nenori ateiti ir metus ar du 
padirbėti. Pasigendame ypatingai 
jaunesnės kartos moterų. Valdyba 
buvo išrinkta iš: Tamaros Vin- 
gilienės, Onutės Kapočienės, Alek
sandros Storpirštienės, Julės La- 
šaitienės, Jadvygos Masiokienės, 
Mildos Bukevičienės ir Martinos 
Reisgienės. Į kandidates nutarta 
kviesti Danutę Ankienę ir Jadvygą 
Burokienę. Po susirinkimo prie 
Draugijos narių paruoštų vaišių dar 
buvo pabendrauta, pasikalbėta apie 
ateities darbus. Akras

BRANGŪS 
ADE1AIDIEŪIAI

Leiskite Jums padėkoti A. 
Mončio fondo vardu, negailėjusiems 
brangaus laiko, jėgų, aukojusiems 
pinigus tam, kad padėtumėte įkurti 
A. Mončio muziejų. Džiaugiamės, 
kad toli moj e Australų oj e turime tikrų 
ir artimų bičiulių, suprantančių, kad 
Lietuva galės didžiuotis, turėdama 
šio skulptoriaus dovanotų kūrinių 
galeriją, kurią galės aplankyti visi čia 
atvykstantys. Šiuo metu remonto dar
bai vėl atnaujinti, nes šiek tiek para
mos sulaukėme iš Palangos miesto 
savivaldybės ir Kultūros ministeri
jos. Turimos lėšos (jeigu jų užteks), 
leis atidaryti nors dalį muziejaus, t.y. 
vieną aukštą jau šios vasaros antroje 
pusėje. Atsiradus finansinėms 
galimybėms bus remontuojamos 

t MŪSŲ t 

MIRUSIEJI

likusios muziejaus patalpos.
Atskirai norėčiau padėkoti 

Isoldai Poželaitei - Davis, daug 
dėmesio irasmeninių lėšų skiriančiai 
A. Mončio muziejaus įkūrimo prob
lemų sprendimui, atstovaujančiai 
Fondą Australijoje. Mūšų visų bend
ros pastangos muziejaus įkūrimą pa
darys realiu dalyku, nes šiuo metu 
valstybė tam neturi finansinių ga
limybių. Naujoji Palangos miesto 
valdžia š. m. gegužės 29 d. priėmė 
svarbų sprendimą - pastatą, kuriame 
jau kuriamas A. Mončio muziejus 
perduoti Fondui 99 metams.

Adelaidės Lietuvių Bend
ruomenė ir Isolda Poželaitė - Davis 
yra įtraukti į A. Mončio muziejaus 
rėmėjų sąrašą, kas įeis į jo kūrimo 
istoriją. Visi lankytojai žinos, kad 
esate prisidėję prie A. Mončio mu
ziejaus įkūrimo, kuris bus ne mažiau 
reikšmingas Palangai ir Lietuvai kaip 
Gintaro muziejus, jūra, Birutės 
kalnas...

Tepadeda Jums Dievas
Mons. Kazimieras Vasiliauskas 

A. Mončio kūrybinio palikimo 
išsaugojimo fondo pirmininkas

AUKOS ,^IŪSŲ PASTOGEI“
J. Leskys NSW $ 5
K Ščitnickienė NSW $ 15
J. Gatavičius
Sydnėjaus Lietuvių Moterų

NSW $ 10

Socialinės Globos Draugija NSW $ 200
Visiems aukotojams 

tariame širdingą ačiū! 
L B Spaudos Sąjungos valdyba

SKFLBKITĖS 
„N1CSŲ PASTOGĖJE“

s t a KĘSTUČIUI RAMANAUSKUI 
miras, reškiame nuoširdžią užuojautą jo motinai, mūsų draugijos ilgametei 

narei Augustei Ramanauskienei, žmonai Gražinai, dukrai Danutei, sūnui 
Viktorui, broliams Narcizui ir Arvydui bei jų šeimoms.

Socialinės Globos Moterų Draugija Melbourne

a. t a. MARIJAI EIROŠIENEI
mirus, gilią užuojautą reiškiame dukrai Danai, Irenai Ross - Eirošytei ir 

šeimos artimiesiems. Kartu liūdime.
S. L. M. Socialinės Globos Draugija
ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

2. Antroje skiltyje suminėtose 
velionio nueito gyvenimo kelią 
liečiančiose žiniose turėjo būti: 
"Sužinome, kad gimnaziją baigė 
Šiauliuose 1940 metais, kad 1941 
- 1943 m, Vilniuje studijavo me-

Atsiprašome skaitytojų ir nekro-

ATITAISYMAS
Renkant Vytauto Janavičiaus 

nekrologo tekstą, tilpusį praeitos 
savaitės "Mūsų Pastogėje" Nr. 32, 
buvo padarytos ir laiku nepastebėtos 
kelios klaidos:

1. Nekrologo pirmos ski1ties~diciną, kad 1943 - 1945 m. tarnavo— 
paskutinės trys eilutės turėjo būti: vokiečių kariuomenėje...".

■’nors palyginamai nedaug savo
kūrybos paskelbęs, tvirtai įėjo į logo autoriaus.S. Skorulio. 
mūsų išeivijos rašytojų tarpą. Redaktorins

MELB OURNE
Rugpjūčio 12 dieną mirė KĘSTUTIS RAMANAUSKAS 

ADELAIDĖJE
Rugpjūčio 13 dieną staiga mirė visuomenininkas, "Mūsų Pastogės" 

ilgametis bendradarbis
BRONIUS STRAUKAS

SYDNĖJUJE
Sulaukusi garbingo 84 metų amžiaus, rugsėjo 6 dieną mirė

MARIJA ONA EIROŠIENĖ
Palaidota rugsėjo 11 dieną Rookwoodo kapinėse, lietuyių sekcijoje.

f
a. t a VYTAUTUI JANAVIČIUI

mirus, reškiame nuoširdžią užuojautą žmonai Aldonai ir šeimai, broliui 
Jurgiui su šeima ir broliui Algiui. »

Danutė ir Jurgis Karpavičiai

a t a. LIUDUI JABLONSKIUI 
Venezueloje mirus, jo šeimą ir australiečius seseris Janinair Magi- 
lioną, brolius Adolfą ir Anicetą su šeimomis, liūdesyje nubširdžiai 

užjaučiame ir kartu budime. į
Vincė, Pranas Antanaičiai, Martina, Anskis Reisgiai
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Informacija SYDNĖJAUS LIETUVIŲ NAMUOSE

KLERO PAVASARIO RALIUS
MELBOURNE
Siuntiniai i Lietuvą

Melbourne Lietuvių klubas or
ganizuoja siuntinių siuntas į Lietu
vą. Siuntinių dėžes galima įsigyti 
Lietuvių Namuose sekmadieniais, 
pradedant

rugpjūčio mėn. 20 d.
iki rugsėjo mėn. 17 d. imtinai,

________nuo 12 ■ 3 vai p.p.________
kaina $ 45, 

___________svoris 30
Pristatymo laikas bus praneštas 

vėliau. Dėl informacijos kreiptis:
V. Bosikis

tel. 9458 1637
Melbourno Lietuvių klubo vaidyba

DtŽtS

SIDNĖJUJE
Našlaičiams ir tremtinių šei

moms Lietuvoje sušelpti Sydnėjaus 
lietuvių katalikų kultūros draugija 
praves rūbų ir vaikų žaislų rinklia
vą. Surinkti rūbai bus persiųsti 
sekančia labdaros siunta į Lietuvą.

Tautiečiai maloniai prašomi at
liekamus rūbus ir vaikų žaislus 
pristatyti A>Savick.eneU

82 John St., Lideombe, 
tel. 649 9399.

Rūbų vajus tęsis iki rugsėjo 
mėnesio 3 d.

Sydnėjaus lietuvių katalikų 
kultūros draugijos valdyba 

Kalėdiniai 
siuntiniai į Lietuvą 
Sužinojęs, kad paskutinė Sydnėjaus 
Apylinkės siųsta siunta jau yra 
pristatyta gavėjams Lietuvoje 
nežiūrint įvairių trukdymų iš 
valdžios, skelbiu sekančios siuntos 
registraciją. Kaip pranešiau per ra
diją sąlygos tos pačios - dėžės dviejų 
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 ir 
$ 120 vertės, kad išvengti muito. 
Toks buvo telefoninis pranešimas iš 
Lietuvos. Dokumentai šiuo klausimu 
dar neatėjo.
Prašau visus siuntėjus nedelsiant 
pranešti man dėžių užsakymus iki 
šio mėnesio pabaigos

telefonu 727 3131
Dėžės bus išduotos tik užbaigus re
gistraciją. Platesnę informaciją 
paskelbsiu, kai gausiu pranešimą 
raštu iš Lietuvos.

Antanas K KAMILU S 
AI.B Sydnėjaus Apylinkės valdyba

Sydnėjaus pensininkų klubas "Neringa'ruošia

IŠKALĄ Į GAMTĄ
Kelionė autobusu, pajūriais į 

Gosfordo apylinkes.
rugsėjo 13 d. 

pietums sustosime "Mingara" klube 
Kaina $ 10 asmeniui

Išvykstame iš Lietuvių klubo
8.30 vai. ryto

Kviečiame visus pensininkus ir 
nepensininkus dalyvauti iškyloje, 

grįšime apie 5 vai p.p. 
Vietas užsisakyti pas

Stasį Norvilaitį tel. 790 6051
VALDYBA

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.

.Melbourno lietuvių klubo valdyba

Gražiausia lietuvaitė

Gražiausia pasaulio lietuvaitė
Asta M1KAIYTĖ

Dr. Kazio Martinkaus (1953 -1984) 
pomirtinės stipendijos fondas

1984 m. sausio 13 d. mirus biochemijos dr . Kaziui Martinkui, jo 
šviesaus atminimo įmžinimui 1985 m. buvo įsteigtas ir inkoiporuotas kas
metinis stipendijų fondas.

Stipendijos fondo komisija, apsvarsčiusi gautus stipendijų prašymus, 
nutarė 1995 m. stipendiją skirti:

$ 1,000.00 - Klaipėdoje gimusiam Kęstučiui Bendinskui, ruošiančiam 
daktaratą iš Biochemijos Bowling Green State Universitete, Bowling 
Green, Ohio.

$ 500.00 - Larisai Matukaitei, iš Kanados, žadančiai studijuoti London . 
School of Hygiene and Tropical Medicine, daryti magistrą iš Immunology 
of Infectious Diseases. I

Kristina IMARTINKUFli, Dr. Kazys Martiniais Memorial Scholarship Fund

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS 

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

Vyrai ruoškitės - skubėkit, 
ponioms šokti prižadėki!. 
Iš po lovą "lakierkas" traukit, 
ir nuo jų greit dulkes braukiu

Jau suknelės pakabytos, 
ir kirpėjos užsakytos. 
Ponios gražios ir aistringos, 
bus labai, labai laimingos

liii!»seio 16 <1» šeštadieni 7.30 vai. p.p

Rugpjūčio mėn. 27 (L sekmadienį 2.30 vai. p.p. 
Lietuvių klube įvyks 

KAUKIU PARADAS

Ja tapo 19 metų Vilniaus aukš
tesniosios ekonomikos mokyklos II 
kurso studentė Asta Muralytė, anks
čiau tapusi ir gražuolių konkurso 
"Mis Vilnius' 95" nugalėtoja. Mergina 
be stambios piniginės premijos, buvo 
karūnuota sidabrine karūna su gintaro 
papuošimais, kainavusia 2000 JAV 
dolerių.

Kas galėjo patikėti?
Kai 1990 m. kovo 11 dieną 

tuometinė Lietuvos tarybų socia
listinė respublika paskelbė savo, ne
priklausomybę, kas galėjo patikėti, 
kad po dviejų metų Sovietų Sąjunga 
nebeegzistuos.

1992 metų rudenį Nepriklau
somos Lietuvos valdžią grįžo naujai 
persikrikštijusi komunistų partija. 
Lygiai kas galėjo patikėti?

Lietuvos savivaldybių tin- ; 
kimuose dešiniosios partijos 
pravedė didžiausią skaičių savo 
narių. Kas gali išpranašauti 1996 
metų rinkimų į Seimą rezultatus?

Būtų malonu išgirsti skaitytojų 
pranašystes!

SUGRĮŽTA
Rugsėjo 23 d. iš Lietuvos 1 

sugrįžta Tėvynės Sąjungos 
Sydnėjaus skyriaus pirmininkas

Dr. Vytautas Donielį _
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