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Lietuvos Respublikos Prezidentas 
atostogų metu Nidoje

Šoka seni, šoka jauni, šoka ir prezidentai!

Nebepajėgia finansuoti 
savo biudžeto

Rugpjūčio 17 d. spaudos kon
ferencijoje ministras pirmininkas Adol
fas Šleževičius pareiškė, kad atei
nančią žiemą ketvirtadalis ar penkta
dalis šeimų gaus subsidijas, kad galėtų 
tinkamai apšildyti savo butus. Tam 
reikės kelių šimtų milijonų liti;. Tačiau 
valstybės biudžete kompensacijoms 
numatyta tik 70 milijonų litų ir tie jau 
išnaudoti pirmojo 1995 metų ketvirčio 
metu. Norima dar labiau prispausti 
jmones, kurios yra skolingos už 
energiją. Paspaudus įmones, į iždą jau 
įplaukė 120 milijonų litų, tačiau 
biudžeto deficito neįmanoma padeng
ti. Dabar norima leisti valstybės obli
gacijas. Tačiau per pirmą 1995 - tų 
metų pusmetį buvo parduota tik 
ketvirtis tų obligacijų, kurias valstybė 
norėjo parduoti. Yra aišku, kadkomer- 
ciniai bankai neturi pinigų arba nepa
sitiki vyriausybe, kad ji laikui atėjus 
obligacijas išpirks.

Reikia pastebėti, kad pirmą 
kaitą A. Šleževičius užsiminė ir apie 

valstybinių obligacijų pardavimo žalą 
privačiam sektoriui. Valstybinių obli
gacijų siūlomos palūkanos aukštos, 
kokių privatus sektorius neįstengia ar 
neranda reikalo mokėti. Kaip matome, 
žmonių sudėti resursai buvo ir yra 
nukleipiami į valstybės išlaidas sub- 
siduojant ne tiek ekonominę plėtrą, 
kiek patenkinant savo rinkėjus. Anks
čiau ar vėliau šie resursai turėjo išsekti. 
A. Šleževičius mano, kad bankai ne
beturi laisvų lėšų. Tiesa, bet jų nebeturi 
ir privatus sektorius.

Spaudos konferencijoje A. Šle
ževičius pareiškė, jog jis tikisi, kad 
valstybinės obligacijos bus platinamos 
užsienyje. Jis kaltina Lietuvos banką 
už per daug lėtą finansavimą, o komer
ciniai bankai per maži, kad galėtų pri
imti ir paskirstyti stambias užsienio 
paskolas. Tačiau A. Šleževičius atmeta 
pasklidusius kaltinimus, kad Lietuvos 
valstybė yra prasiskolinusi.

Vakarų finansiniai resursai, 
kaip ir visi resursai, yra riboti ir dėl jų 
reikia varžytis, tai yra sutvarkyti savo 
ekonominę sistema taip, kad ji būtų 
pranašesnė už kitas. Tada atsiras ir 

užsienio bankai ir finansai Lietuvoje. 
Žinoma jie atsirinks, kas verta fi
nansuoti ir kas ne, o tą šiandien 
patenkinamai atlieka ir kai kurie l ,ietu- 
vos bankai, tik mažu mąsto. Tad 
nesutvarkius ekonomikos, stebuklų iš 
vakarų irgi negalima laukti.

Lietuvos finansų ministerijos 
sekretorius Petras Navikas, Laisvosios 
Europos radijo darbuotojui pareiškė, 
kad valstybės išlaidos finansuojamos 
tik 70%. Šiais metais biudžete nu
matyti 419 milijonų litų daugiau 
išlaidų nei pajamų. Be to, 313milijonų 
litų skola driekiasi iš praėjusių metų. 
Tokiu būdu valstybei reikia skolintis 
bent 700 milijonų litų. Navikas puolė 
bankus sakydamas, kad pernai bankai 
sumokėjo 74 milijonų litų pelno 
mokesčių, kai tuo tarpu šių metų pus
metį tik 1,5 milijono litų. Pelną bankai 
perveda į rezervą rizikingoms pa
skoloms dengti.

Apkaltino jis ir alkoholio bei 
tabako prekybą, sakydamas, kad treč
dalis alkoholio prekybos yra nelegali. 
Danijoje spausdinamos naujos alkoho
lio ir tabako banderolės, kurios bus 
privalomos ir vietiniams gamintojams. 
Tokiu būdu vyriausybė tikisi daugiau 
mokesčių, kad padengti deficitą.

Infliacija vėl iškyla
Praeitų metų gale atrodė, kad 

infliacija Lietuvoje įveikta ir ji turėtų 
būti ne aukštesnė kaip 20%. Tarptauti
nis valiutos fondas (TVF) nustatė 1995 
- tiems metams infliacijos lygį Lietu
voje ne aukštesnį kaip 25% permetus. 
Su tuo sutiko ir vyriausybė. Per pirmus 
septynis mėnesius infliacija šiemet jau 
pasiekė net 19,9 procento. Aišku, kad 

ji viršys 25 - rių procentų lygį. Tai 
pareiškė statistikos departamento 
pašnekovas Algimantas Petronis Lais
vosios Europos radijui, o taip pat ir 
vyriausybės pareigūnai. Tikimasi ją 
sustabdyti prie 30 - ties procentų ribos. 
Žymesni kainų padidėjimai buvo 
maisto produktų sektoriuje, ypač 
cukraus ir miltų.

Vyriausybė iš anksto skelbia 
duoninių grudų ir cukraus supirkimo 
kainas, tačiau reikalingų atsargų ru
denį vengia supirkti. Jei ir superka, tai 
ūkininkams nesumoka laiku. Tuo pasi
naudodami pirkliai superka pigiai ir 
eksportuoja produktus į vakarus ar ki
tas kaimynines šalis, kur duona bran
gesnė. Atėjus žiemai ir pavasariui, Lie
tuvoje atsiranda grūdų ip cukraus sty
gius. Pirkliai superka grūclus ir cukrų 
aukštesne kaina vakaruose ir parduo
da juos Lietuvoje. Tokiu būdu pirkliai 
uždirba eksportuojant ir vėl impor
tuojant produktus. Ūkininkų pajamos 
krinta, vartotojai sumoka aukštesnę 
kainą ir infliacija kyla. Kainoms ky
lant, krenta vidutinis pragyvenimo 
lygis. Kainos šiais metais kurui, butui 
ir energijai padidėjo apie 23%, o 
maisto produktams 22%.

Tiesa, būta ir algų pakeitimų, 
bet jie būna maži ir toli atsilikę nuo 
kainų pakilimų. Be to tarnautojai, kaip 
ir mokytojai ištisus mėnesius laukia 
algų, o žemdirbiai už parduotus 
produktus laukia pusmečiais ir dar 
ilgiau.

A. Šleževičius 
į Taliną ir Rygą

Rugpjūčio viduryje premjeras
nukelta į 2 psl.
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Adolfas Šleževičius lankėsi Estijoje, 
kur aptarė įvairius, abi šalis liečiančius 
klausimus. Latvijoje jis mėgino 
išspręsti ekonominės jūros sienos nus
tatymą, o taip pat ir oro erdvės 
kontrolės virš Baltijos jūros sunor- 
mavimą. Abu klausimailabai opūs,nes 
tai liečia valiutą. Tvirtinama, kad 
ginčyjamoje teritorijoje po Baltijosjūra 
esama naftos klodų.

Latvija perėmė iš buvusios So
vietų Sąjungos oro erdvės kontrolę ir 
ją šiandien kontroliuoja. Oro erdvė 
virš Baltijos jūros nusidriekia toli į 
pietus ir blokuoja Lietuvos oro erdvę 
iš vakarų. A. Šleževičiaus manymu, 
Lietuva kasmet netenka apie milijono 
dolerių pajamų už svetimų šalių 
lėktuvų skrydžius virš šios teritorijos. 
Abiejų šalių interesai yra ekonomi
niai, tad greito susitarimo nelaukiama.

NATO propozicija
Vokietijoje, Garmisch - Parten- 

kirchen įvykusiame tarptautiniame 
seminare "Gynyba demokratinėje 
visuomenėje" dalyvavo ir Lietuvos, 
Latvijos bei Estijos parlamentarai. 
Vakarų šalių specialistai, diplomatai 
ir aukšti karininkai dėstė sunkumus ir 
privalumus norint įstoti į NATO pil
nateise nare.

Seminaro dalyvis, social
demokratų parlamentaras, Vytautas 
Plečkaitis Laisvosios Europos radijui 
sakė, kad Baltijos šalių parlamentarai 
buvo perspėti neturėti didelių iliuzijų 
dėl savo šalių narystės NATO orga
nizacijoje. Siūlė savo saugumui dau
giau dėmesio skirti namuose.

Buvo teigiama, kad nei viena 
vakarų valstybė neteiktų rimtos 
pagalbos, jei Baltijos šalys būtų 
užpultos. Pagalba būtų daugiau sim
bolinė, išreikšta protestais, pasmerki
mais ir sulauktų gal kiek ginkluotės.

Norvegijos gynybos ministras 
pareiškė, kad jei Baltijos valstybės 
neparodytų rimto pasipriešinimo, su
laukti pagalbos iš kitur būtų nenor
malu.

Kai kurie kalbėtojai net pa
juokavo, kad pasienio gyventojai 
turėtų telefonus ir žinotų kaip, pavojui 
ištikus, paskambinti didžiosioms pa
saulio žinių agentūroms. Tai galėtų 
turėti didesnę įtaką sustabdyti agresiją, 
nei ginklo panaudojimas.

Baltijos šalys buvo raginamos 
uoliai jungtis į NATO programą 
"Partnerystė vardan taikos" ir kitas 
vakarų organizacijas. Baltijos šalių 
įsijungimas į NATO buvo lyginamas 
su Ukrainos įsijungimu.

V. Plečkaitis teigia, kad Kara
liaučiaus srities militarizavimas 
vakarų negąsdina, tačiau Baltijos 
šalims tai nepaprastai aktualu. Tai 
paryškinti, vienas vakarų kalbėtojas 
pacitavo Rusijos pareigūno pasisaky
mus, jog Baltijos regijonas ankščiau 
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ar vėliau turėsiąs būti integruotas į 
Rusijos interesų sferą. Vakarų kal
bėtojas reiškė mintį, kad Vishigrado 
šalys, tai yra Lenkija, Čekija, Slova
kija ir Vengrija įsijungs į NATO dar 
iki 2000 metų.

Lietuvos sienų 
saugumas

Lietuvos piliečiai jau seniai 
prašo, kad jie galėtų įvažiuoti į Vokie
tiją be vizų. Atsakymas buvo, jog 
Vokietija imsis svarstyti bevizinį 
įvažiavimąLietuvos piliečiams tik tada, 
kai Lietuva garantuos patikimą savo 
sienų apsaugą. Atrodo, jog patiki
miausiai saugoma Lietuvos siena yra 
su Lenkija. Sovietmečiu ši siena buvo 
"langas" į vakarus, tad ji buvo bolše
vikų užtverta visa jiems žinoma 
technika. Tačiau Marijampolės pasie
nio policijos rinktinės štabo komisaras 
Gintautas Vinkšnaitis Laisvosios Eu
ropos radijui pareiškė, kad įranga 
esanti prasta ir laikas ją pakeisti 
modernia. Komisaras pareiškė, kad 
103 kilometrų Lenkijos sienos ruože 
sulaikoma daugiausia nelegalių emi- 
ograntų iš Azijos šalių, kurie nori 
patekti į Vakarų Europos šalis.

Komisaro G. Vinkšnaičio tei
gimu, rytinės Lietuvos sienos yra prak- 
tiškąi nesaugomos ir tik kertant Lietu
vos - Lenkijos sieną, nelegalūs emi
grantai susiduria su rimtesne kliūtimi. 
Tačiau su sienos kirtimo agentų pa
galba nelegalūs praeiviai įveikia ir ją.

Pasieniečiams trūksta ne tik 
modernios technikos, bet ir susisieki
mo priemonių ir net benzino. Skaudžiai 
nusiskundžiama pasieniečių tarnybos 
atranka. Nėra šaunių vyrų, kad būtų 
galima pasirinkti. Priimami net ne
mokantys lietuvių kalbos ir menkai 
patikimi vyrai. Komisarui tai sukelia 
daug rūpesčių, nes jis turi patikėti 
ginklą ir sprendimą kaip elgtis tokiam 
asmeniui.

Baltarusijos premjeras 
Klaipėdoje

Rugpjūčio 18 d. į Klaipėdą at
vyko Baltarusijos ministras pirminin
kas Mihail Ščeger su grupe verslininkų. 
Lietuvos ministras, pirmininkas Adol
fas Šleževičius aprodė svečiams Klai
pėdos uosto įrangą, keltus ir jų prie
plaukas, transporto infrastruktūrą ir 
eilę įmonių. Baltarusai nori per Klai
pėdos uostą eksportuoti savo gaminius 
- trąšas, traktorius, automobilius, 
plastiką ir kitus lengvosios industrijos 
produktus. Vėliau norima importuoti 
naftą iš vakarų šalių.

A.Šleževičius sakė, kad Balta
rusija vėliau norėtų pasirašyti ilgalaikę 
sutartį dėl Klaipėdos uosto naudoji
mosi, kad vietiniai administratoriai 
negalėtų kištis į Baltarusijos prekybos 
reikalus.

Klaipėdos uostas turi neišnau

dotą kapasitetą, tad Lietuva yra su
interesuota Baltarusijos prekyba per 
Klaipėdos uostą.

Apskričių valdytojai - 
tautos pleištas

Savivaldybės demokratiškose 
šalyse būna demokratiškiausios val
dymo formos. Į jas renkami kandida
tai būna gyventojams pažįstami kaip 
apsukrūs ir sąžiningi žmonės. Jie gerai 
pažįsta ne tik savo apylinkės proble
mas, bet ir žmonių norus. Tokiu būdu 
savivaldybės gali sudaryti ekonomiš
kiausius biudžetus atitinkančius gy
ventojų norus. Beveik visose šalyse 
daugiausia lėšų iš mokesčių surenka 
cenrtrinė vyriausybė, tad moralu ir 
privalu, kad dalis tų pinigų būtų 
grąžinti į savivaldybes, kur piliečių 
reikalavimai išreikšti savivaldybių 
biudžetuose.

Totalitarinėse šalyse savival
dybėms iš viso nėra vietos. Komitetai 
gali tiesti ranką į "Centrą" - partiją ir 
prašyti išmaldų, o jų niekada 
neužtenka net reikalingiausiai infra
struktūrai. Kraštas nuskuręs. Kad 
užsitikrintų saugumą, vyriausybė 
pinigus skiria mažoms smogiančioms 
grupėms - policijai, armijai, o tie žino, 
ką reikia daryti.

J.Balvočiaus pieš.

Lietuvos savivaldybių rinki
muose nebuvo išlaikyta demokratiška 
tradicija, kur eiliniai piliečiai gali 
kandidatuoti. Kandidatus galėjo išstaty
ti tik partijos. Pasiteisina, kad bus 
išrinkti "mafiozai". Nejaugi lietuviai 
daugiau pasitiki mafiozais, o ne
padoriais žmonėmis? Vyriausybė vie- Spaudai paruošė Anskis RiSGYS

TRUMPAI IŠ VISUR
Rugpjūčio 17 d. Kinija vėl 

išsprogdino branduolinę bombą Lap 
Nor bandymų srityje, tuo sukelda
ma tarptautinių protestų bangą. Ki
nija atlieka ir raketų šaudymo pra
timus, raketoms krentant į tarptauti
nius vandenis vos 130 km. į šiaurę 
nuo Taivano.

Bermudos gyventojai referen
dume 73,7% pasisakė už koloniji
nių ryšių su Didžiąja Britanija 
pratęsimą. Bermudo ministras pir
mininkas John Swan atsistatydino, 
kaip buvo prižadėjęs, jei Bermuda 

toje to, kad sutvarkytų kriminalistus, 
atėmė iš žmonių teisę kandidatuotis. 
O gal būta kitų priežasčių?

Neužteko to, kad vyriausybė 
PASKYRĖ savo patikimus apskričių 
prižiūrėtojus, kurie uzurpavo beveik 
visas RINKTŲ savivaldybių admi
nistratorių pareigas. Tuo sutriuškino 
demokratiškiausią valdymo formą - 
savivaldą. Savivaldybės nesudaro 
savo biudžeto, o vėl, kaip sovietiniais 
laikais, tiesia ranką į "Centrą" išmaldų 
gauti. Kažkoks biurokratas sėdįs Vil
niaus kontoroje ir nežinodamas nieko 
pavyzdžiui apie Šilutę ar Ventą, pasako 
kiek finansų jos gaus, kada i- kam 
pinigai turi būti išleisti.

Jau eilę metų girdime aps vy
riausybės lėšų neišmokėjimą Vhiaus 
miesto savivaldybei, kad ši 'alėtų 
išmokėti algas mokytojams ir iriems 
tarnautojams. Atsilikta net pusemetų. 
Miesto taryba savo posėdyje (T. 08.) 
sužinojo, kad apie 30% Vlniaus 
miesto gyventojų vyriausybė parė
dymais, turi teisę naudotis legvata 
važinėti miesto autobusais įmoka
mai. Miestas turi pirkti aubusus, 
remontuoti juos, mokėti algasaasuo- 
tojams ir t.t., o vyriausybėiuoda 
parėdymus nemokamai vaAnėti. 
Panašūs nusiskundimai aidi š visų 
Lietuvos kampų.

Valdant Lietuvą LD)P, o 
savivaldybes opozicijai, apkričių 
valdytojai yra tas PLEIŠTAS kuris 
ne tik suskaldo ir supriešina lietuvą, 
bet ir prižiūri, kad savivalda Lietuvoje 
neįkoptų į aukštesnę stadiją r nepri
lygtų vakarų valdymo forma. Šian
dien Vilniuje LDDP. Kitais meais gal 
opozicija, o savivaldybėse LD)P. Jei 
apskričių valdytojai liks cenri įran
kiu, pleištas liks ir savhldybių 
plėtra žus.

Savivaldybės šiandien prerstos 
partijų pjautynių arena. Jei ietuvos 
žmonės supras savivaldybių swbą, į 
parlamentą ir vyriausybę pates tokie 
žmonės, kurie supras ir gerbs avival- 
dybių darbą. Tada abi rinkto admi
nistracijos dirbs savo srityje iiužinos, 
kokius darbus ekonomiškiamerieisri 
savivaldybėms, o kokius tu atlikti 
vyriausybė. Be to savivaldybė admi
nistracija yra gera mokykla, kap reikia 
žmonėms, o ne partijai TARN ė/77. .

nubalsuotų prieš autoiomijos 
reikalavimą. Referendumą boikota
vo didelė už nepriklausomybę agi
tuojanti partija. Manoma, kad ši 
partija savo boikotu bandė atsiekti 
ministro pirmininko John Swan 
pasitraukimo.

Izraelio laikraščiuose keli 
veteranai kariškiai išspausdino at
siminimus apie 1956 ir 1967 metų 
karuose išžudytus egiptiečius karo 
belaisvius. Pulkininkas Arieh Biro 
sakė pats nušovęs apie 50 belais-
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vių, nes neturėjęs pakankamai 
karių juos saugoti. Egiptas reika
lauja ištirti faktus ir nubausti 
kaltuosius. Izraelio ministras pir
mininkas Jicak Rabin pasmerkė 
karo belaisvių žudymą, bet atsisakė 
kelti bylas už jų išžudymą.

K 2 kalnas Pakistano Himala
juose yra sunkiau įkopiamas, negu 
Everestas. Septyni vakariečiai, jį 
įkopę, žuvo besileisdami žemyn, 
nuo sniego griūties. Žuvusiųjų 
tarpe buvo garsi britų alpinistė 
Alison Hargreaves, šių metų 
gegužės mėnesį pagarsėjusi kaip 
pirmoji moteris, solo įkopusi į 
Everesto kalną, nesinaudodama de
guonie bakais.

®®®
Bosnijoje, netoli Sarajevo 

žuvo trys amerikiečiai diplomatai, 
vykę į Sarajevą su vėliausiu taikos 
projektu. Siaurame kelyje prasi
lenkiant dviems kolonoms jų šar
vuotas automobilis nuslydo į prara
ją, sprogo ir užsidegė. Žuvo ir 
vienas prancūzas karys, 5 kiti kariai 
sužeisti.

Serbų artilerijai nuolat ap
šaudant Dubrovnik miestą pietinėje

Lietuvos Seimo delegacija Sydnėjuje
Australijos parlamento kvie

timu į šį tolimą žemyną atvyko Lie
tuvos Respublikos Seimo delegaci
ja. Ją globojo Australijos užsienio 
reikalų ministerija. Atlikusi savo 
misiją Naujojoje Zelandijoje dele
gacija rugpjūčio 20 dieną apsilankė 
Sydnėjaus Lietuvių Namuose. Kaip 
buvo sutarta, trečią valandą svečių 
laukė apie 200 vietinių lietuvių.

Svečiai vėlavo, nes paaiškėjo, 
kad užsienio reikalų ministerija 
jiems norėjo aprodyti Sydnėjaus 
miestą.

Delegacija buvo sudaryta iš 
keturių asmenų: Seimo pirmininko 
[Česlovo Juršėno - delegacijos va
dovo, jo patarėjo, Arūno Godu- 
navičiaus ir dviejų Seimo narių - 
Gedimino Kirkilo (LDDP) ir Vy
tauto Bogušio (krikščionių de
mokratų partija).

Svečius pasitiko ir oficialiai 
pasveikino Sydnėjaus Apylinkės 
pirmininkas Vytautas Juška ir Lie
tuvos Respublikos Garbės konsulas 
■Viktoras Šliteris.

Prieš pradėdamas savo 
pranešimą Česlovas Juršėnas api
būdino visus delegacijos narius, 
kartu ir save patį. Daugumos susi
sukusių nuostabai pareiškė, kad 
jis pats ir Gediminas Kirkilas yra 
buvę komunistų partijos nariais. 
Česlovo Juršėno pranešimas apie Lie- 
tuvos dabartinę padėtį buvo arčiau 
ealybės, gana sklandus ir aiškus, 
lis apibūdino Lietuvos valstybės 

Kroatijoje, kroatai ten pradėjo kon
centruoti savo kariuomenę, pla
nuodami išstumti serbus iš jų pozi
cijų kalnuose.

/TtYi tYIYt

Paaiškėjo, kad Irako prezi
dento Saddam Hussein du žentai su 
šeimomis pabėgo į Jordaną po to, 
kai Saddamo sūnus Uday peršovė 
du savo tėvo brolius, vieną jų 
mirtinai.

©®®
Irakas galiausiai prisipažino, 

kad jis buvo paruošęs raketas su 
bakteriologiniais užtaisais. Kaltę, 
kad tai iki šiol jis slėpė nuo 
Jungtinių Tautų komisijos, Irakas 
bando suversti vienam is Saddam 
Husseino žentų, gavusiam prieglobs
tį Jordane.

Irako kariuomenės intensy
vus apmokymas ir manevrai 
neramina kaimynus, bijomasi naujo 
Kuwaito ar Saudi Arabijos užpuoli
mo. JAV pasiuntė į šias valstybes 
13 laivų, pakrautų tankais, sunk
vežimiais, šaudmenimis ir kitais 
karo reikmenimis. Pavojui iškilus, 
kariai bus tuoj nuskraidinti į Saudi 
Arabiją ir Kuvvaitą, kur jau lauks 
paruošta sunkioji ginkluotė.

atkūrimą ir tvirtėjimą. Pasidžiaugė 
sovietinės armijos išvedimu iš Lie
tuvos. Tačiau Č. Juršėnas neturėjo 
drąsos pasakyti, kad 1992 metų 
balandžio 21 dieną Seime buvo bal
suojama dėl "Dėl referendumo apie 
piliečių valią išvesti SSSR ka
riuomenę 1992 metais” klausimo 
įtraukimo darbotvarkėn ir jis nuo 
balsavimo susilaikė. Savo pranešime 
daug laiko skyrė savo, kaip Seimo 
pirmininko darbų reikšmei ir eigai. 
Kalbėdamas apie Lietuvos vidaus 
bei ekonominę padėtį Č. Juršėnas 
pabrėžė, kad dar susiduriama su 
įvairiais sunkumais, nes perėjimas iš 
socialistinės valstybės į laisvos 
rinkos ekonomiką kartais esąs painus 
ir net skausmingas.

Klausimams buvo užsirašęs 
A. Kramilius, Dr. A. Viliūnas ir Pr. 
Nagys. Vėliau dar buvo leista pa
klausti dviems kitiems asmenims. 
Klausimai lietė nuosavybės grąži
nimą, labdaros siuntų traktavimą ir 
t.t.

Č. Juršėnas, baigdamas at
sakyti į A. Viliūno klausimą dėl 
birželio sukilimo vertinimo Lietu
vos spaudoje, drąsiai pareiškė, jog 
lietuviai šaudę žydus, vokiečiams 
dar nepasirodžius. Šis Č. Juršėno 
pareiškimas visų čia esančių daly
vių tarpe sukėlė nepasitenkinimo 
reakciją. Pasigirdo aršūs protestuo
jančių šauksmai. Salės grindys 
drebėjo nuo kojų trypimo. Tuo Sei
mo delegacijos pranešimas ir 

baigėsi.
Susitikimą su svečiais ir klau

simų organizavimo tvarką pravedė 
Vytautas Juška, kuris svečiams 
įteikė ir simbolines dovanėles - 
knygas. Delegacijos vadovas Č. 
Juršėnas Sydnėjaus Apylinkės pir
mininkui perdavė neseniai išleistą 
knygą apie Lietuvos prezidentus. 
Perskaitė Lietuvos Respublikos 
Prezidento Algirdo Brazausko svei
kinimą, skirtą Australijos lietu
viams. Su svečiais buvo bendrauja
ma Lietuvių Namų valgykloje, pasi
vaišinta tradiciniais lietuviškais pa
tiekalais ir australiškais gėrimais.

Palikdamas salę nejaučiau nei 
pykčio, nei nepasitenkinimo dele
gacijos dalyvių pareikštomis minti
mis, žinodamas , kad neturėjau Lie
tuvos pilietybės renkant Seimą, ne
turiu teisės ir balsuoti. Vienok nuo 
pat savo išvykimo iš Tėvynės, ke
liavau po pasaulį ir įsikūręs Aus
tralijoje visuomet tikėjau, kad Lietu
va taps Nepriklausoma, bet nie
kuomet nesitikėjau, kad Nepriklau
somos Lietuvos Seimo pirmininku 
bus išrinktas buvęs komunistas.

Vincas AUGUSTINAVIČIUS

ČESLOVAS JURŠĖNAS
gimė 1938. 05. 18. Ignalinos 

rajone. 1960 metais baigė Vilniaus 
universitetą, 1968 m. įstojo į Lietu
vos komunistų partiją, 1973 metais 
baigė Leningrado aukštąją kompar
tijos mokyklą. Keletą metų dirbo 
"Tiesos” redakcijoje, 1978 - 1983 
metais Vilniaus "Vakarinių nau
jienų" redaktorius, vėliau Lietuvos 
komunistų partijos Centro komiteto 
propagandos ir agitacijos skyriaus 
spaudos, televizijos ir radijo sekto
riaus vedėjas. 1982 - 1989 metais - 
LTSR žurnalistų sąjungos valdybos 
sekretorius. 1990 metais išrinktas 
Aukščiausios Tarybos deputatu 
Švenčionėlių apygardoje. Algirdą 
Brazauską išrinkus prezidentu, nuo 
1993 metų vasario mėnesio - Seimo

pirmininkas. Aktyvus LDDP vei
kėjas, šios partijos Tarybos ir Pre
zidiumo narys.

GEDIMINAS KIRKILAS 
gimė 1951. 08. 30. Vilniuje. 

Baigė aukštąją kompartijos mo
kyklą ir nuo 1982 metų dirbo 
Lietuvos komunistų partijos struk
tūrose. 1990 metais išrinktas Lietu
vos komunistų partijos sekretoriu
mi. 1992 metais išrinktas į Lietuvos 
Seimą, kur yra LDDP frakcijos 
pirmininkas ir Nacionalinio saugu
mo komiteto pirmininko pavaduo
tojas. Nuo 1993. 04. 17. LDDP 
pirmininko (Adolfo Šleževičiaus) 
pirmasis pavaduotojas.

VYTAUTAS BOGUŠIS
gimė 1959. 01. 22. Varėnos 

rajone. 1976 metais kartu su 9 
bendramoksliais už religinius ir 
tautinius įsitikinimus buvo paša
lintas iš mokyklos. Įsitraukęs į disi
dentinį judėjimą 1988 metais buvo 
vienas iš nelegalaus minėjimo prie 
Mickevičiaus paminklo organiza
torių. Kurį laiką dirbo Vilniuje 
Jaunimo teatro inžinieriumi. Yra 
vienas iš Lietuvos krikščionių de
mokratų partijos atkūrėjų. 1992 
metais išrinktas į Seimą šios par
tijos sąraše. Seime įeina į Savival
dybių komitetą.
I —irnr=— inr^=lnir=ini ■ 1

Skaičiai ir faktai
* 1991 - siais mūsų šalyje tebuvo 5 900 
ūkininkų, kitais metais - jau 73 000,1993 m. 
- 111 400, o pernai- 134 600.
* Ūkininkams priklauso 32% žemės ūkio 
naudmenų. Tai šiek tiek mažiau negu žemės 
ūkio bendrovėms ir įmonėms.
* 1994 m. ūkininkai iš ha prikūlė po 18,1 cnt 
grūdų (b -vės -17,8), prikasė po 95 cnt bulvių 
(56), išaugino po 109 cnt daržovių (64), 
gavo po 4,9 cnt linų pluošto (b -vės - 4,2)
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Alternatyvinis požiūris į Lietuvą
Sydnėjaus Lietuvių klube 

apsilankius Lietuvos parlamentarų 
delegacijos nariams, kurie tau
tiečiams papasakojo apie Lietuvos 
padėtį, "MūsųPastogė" užkalbino 
sydnėjiškį Dr. Vytautą Donielą.

"M. P.": Jus taip pat iš
klausėte pranešimus - vos prieš ke
letą valandų grįžęs iš Lietuvos, kur 
praleidote beveik pusmetį. Kokia 
Jūsų reakcija?

V. Doniela: Natūralu, kad 
pagrindinis kalbėtojas, Seimo pir
mininkas Česlovas Juršėnas, padėtį 
apibūdino ramiai, net optimistiškai. 
Jis yra vienas iš valdančiosios par
tijos (LDDP) lyderių, todėl jam ne
dera kritikuoti savo paties įtaigo
jamą kursą.

Kiek tai liečia Lietuvos užsie
nio politiką, tai tiesa, kad Lietuva 
pamažėle integruojasi į Vakarų Eu
ropos struktūras, o tam, kaip pabrėžė 
Č. Juršėnas, "reikia turėti gerus san
tykius su kaimynais”. Bet čia iškyla 
konkretūs nesutarimai. Dešinieji, 
matydami neaiškią situaciją Rusijo
je ir jos imperinių siekių atgijimą, į 
rytus žiūri su įtarumu. Pavyzdžiui 
kaimyninė Baltarusija faktiškai 
sugrįžo į sovietmetį. Ten jau atmesta 
prieš keletą metų legalizuota tautinė 
vėliava bei herbas ir sugrįžta prie 
daugmaž sovietmečio simbolikos. 
Prieš tai buvo panaikinti šiokie tokie 
ekonominiai barjerai su Rusija ir 
įsijungta į rublio zoną. Dabar žen
giama toliau: prieš savaitę buvo 
išimti neseniai perrašyti istorijos 
vadovėliai mokykloms, griežtai 
grįžtant prie sovietmečio tekstų. O 
juk dabartinis Baltarusijos preziden
tas Lukašenka rinkimuose prieš 
porą metų taip pat "ėjo už Baltarus
iją", o savo pirminiu tikslu laikė "ne
politinę kovą su nusikalstamumu". 
Lietuvos dešiniuosius neramina tokie 
kaimynų slydimai atgal ir būtent 
per valdžion grįžtančius komparti
jos aktyvistus. Dar stipriau kompar
tija atsinaujino Kazachstane, Uz
bekijoje ir pan., kurios vadovai net 
giriasi, kad jau porą metų kai 
nebesą opozicijos. Į tokius įvykius 
LDDP žiūri, sakyčiau, linksmai. Iš 
tiesų, su tokiais vadovais bičiuliau
jamas! labai draugiškai, einant iki 
rytietiškai prabangaus apsikeitimo 
dovanomis, kurias su neslepiama 
ironija išvardina kritiškai nusiteiku
si Lietuvos spauda. Taigi, dėl ryšių 
su Rytais (net su "pavyzdinga" Ki
nija), įtampos Lietuvoje yra daug.

Česlovas Juršėnas nepaminė
jo fakto, kad Lietuvoje jau kartojasi 
nuskurdintų žmonių mitingai ir 
aštrėja spaudoje reiškiama dabarti
nio valdymo kritika. Itin reikšmin
ga tai, kad ataką veda tokie dien
raščiai kaip "Lietuvos rytas" ir 
"Respublika", kurie dar prieš metus, 
tiesiogiai ar netiesiogiai, daugmaž 
palaikė LDDP. Per pastarąsias dvi 
savaites į atvirą kovą su LDDP 
valdžia stojo "Respublika", spaus
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dindama detalius tyrimus apie kadrų 
politiką ir korupciją LDDP valdžios 
sluoksniuose, apie įžūlų valstybinio 
turto perpumpavimą LDDP akty
vistų naudai, apie iš užsienio gau
namų milijoninių paskolų netinka
mą panaudojimą ir t.t. Svarbiu 
taikiniu tapo premjeras Adolfas 
Šleževičius, kartu iškeliant ryšius 
tarp LDDP ir korumpuotų fi
nansinių grupuočių.

"M. P.": Gal keletą žodžių 
apie "kadrų politiką", jei tai reiškia 
saviškių statymą į valdžios postus?

V. Doniela: Minėtos blogy
bės yra tarpusavyje susijusios, todėl 
kadrų politika yra tik vienas 
padėties aspektas. Tokioje šalyje, 
kur dar daug kas skirstoma (pvz. dar 
dalinamas valstybinis turtas) bei daug 
kam duodami leidimai - o Lietuva iš 
šios fazės dar neišbrido - įstatymų 
leidėjais bei vykdytojais, teisėjais 
ir gėrybių skirstytojais svarbu turėti 
savo žmones. Leninas kadaise sakė, 
kad "kadrai lemia viską", ir LDDP 
šį principą įgyvendina efektyviai. 
Jei Landsbergio - Vagnoriaus metu 
buvo pakeista apie 20% svarbesnių 
valdininkų, šiandien padėtis "at
statyta". Net virš rinktų deputatų 
savivaldybėse stovi valdžios pa
skirti patikimi apskričių valdytojai. 
"Respublika" prieš keletą dienų 
rašė: "Šiandieną viską lemiamieji 
yra kompartijos nomenklatūros sen
buviai, nemariojo komjaunimo at
stovai, buvę gamyklų ar konstruk
torių biuro partorgai". To paties dien
raščio vedamasis meta griežtą kal
tinimą:

"Valdančiosios partijos 
(LDDP) vadovybė yra susijusi su 
keliomis korumpuotomis finansi
nėmis - pramoninėmis grupuotėmis, 
siekiančiomis nustūmus konkuren
tus pasidalyti Lietuvos ekonomiką, 
mongolų totorių principu "nuskalb
ti" valstybei ir jos piliečiams pri
klausančius pinigus, užgrobti šian
dien dar nepriklausomas informa
cines priemones ir vėliau diktuoti 
ekonominį bei politinį visos vi
suomenės gyvenimą".

Čia cituoju tik "Respublikos" 
vieną gabaliuką, bet panaši LDDP 
valdžios kritika (tiek analitinių 
straipsnių, tiek vedamųjų formoje) 
beveik kasdien spausdinama ir 
"Lietuvos ryte". Tyčianeminiu "Lie
tuvos aido", kuris , kaip dešiniųjų 
dienraštis, dabartine valdžia yra 
nepatenkintas iš principo. Galima 
pridurti, kad "Respublika" jau iškėlė 
ir giminingą klausimą ir atspaus
dino didžiosiomis raidėmis: 
"KAS SĖS UŽ GROTŲ DĖL 
LIETUVOS ŪKIO SĄMONINGO 
ŽLUGDYMO 1993- 1995METAIS"

Ši opi problema menkai at
sispindi užsienio lietuvių spaudoje. 
Aiškesnį vaizdą būtų galima susi
daryti perspausdinant svarbesnes 
ištraukas, gal net kurį nors straipsnį 
ar dienraščio vedamąjį, kur žur

nalistas ar redakcija tiesiog įdeda 
savo širdį ir blogybės mechanizmą 
aprašo paprastais žodžiais.

"M.P.":Turbūt reikės prašy
ti Jūsų pagalbos, nes Lietuvos 
padėtį ir spaudą Jūs sekate akylai. 
Kalbant apie sąmoningą ekonomikos 
žlugdymą, skaitytojams būtų įdomu 
išgirsti apie "perpumpavimą" ir tyčia 
vykdomus bankrotus, tačiau apie tai 
kitą kartą. Pabaigai, kiek dabar Lie
tuva prasiskolinusi užsieniui ir ar 
tokios skolos nekelia pavojaus?

V. Doniela: Taip, apie įsisko
linimo pavojų rašoma vis dažniau, 
todėl, kad dalis paskolų yra "praval
gomos ir prakūrenamos" be naudos 
ateičiai ir todėl, kad šiek tiek nuteka 
į privačias kišenes.

Iki šių metų liepos 1 d. Lietu
vos vyriausybės vardu arba su jos 
garantija yra sudarytos sutartys su 
užsieniu sumai, kuri viršyja 1100 
milijonų JAV dolerių. Lietuvon yra 
atkeliavę apie 600 milijonų dolerių,. 
iš kurių beveik visi vienaip ar 
kitaip jau panaudoti. Reikia pridurti, 
kad visos šios paskolos paimtos 
LDDP valdymo metu, vadinasi per 
nepilnus tris metus. Tai greitas sko
linimosi tempas, nors kaipo toks 
nėra baisi išimtis. Daugiau rūpesčio 
kelia tai, kad net virš 40% paskolų 
yra sunaudojamos energetikos reik
mėms. Tai jokia investicija, nes šitie 
pinigai "prakūrenami", o rūpestį 
aštrina tai, kad energetikos sistema 
yra apsipynusi skandalais ir korup
cijos kaltinimais.

Pagal vienus šaltinius, apie 
22% paskolų yra išleidžiami "lito 
stabilizavimui", kada norima išlaikyti 
pastovų lito kursą, tiksliau lito pri
rišimą prie JAV dolerio dirbtinu 
kursu $ 1 = 4 lt. Toks dirbtinis pririši

Institutas prašo Australijos lietuvių paramos
Kreipiuosi Lietuvos gyven

tojų genocido aukų atminimo insti
tuto vardu su labai dideliu prašymu. 
Institutas yra valstybinė institucija, 
įsteigta 1994 metų birželio mėnesį. 
Jo pagrindiniai tikslai: įmžinti 
lietuvių tautos rezistencinę kovą 
prieš okupacinius režimus bei ge
nocido aukas, trėmimus į Sibirą, 
priverstinį lietuvių tautos žiedo 
pasitraukimą iš Tėvynės, Lietuvos 
gyventojų fizinį naikinimą bolše
vikų ir nacių koncentracijos sto
vyklose; visuotinis švietimas įvai
rios parodos.

Šiuo metu institute dirba 9 
žmonės, turintys humanitarinį - 
meninį išsilavinimą. Instituto pa
grindą sudaro memorialinio meno 
dirbtuvės (vadovas skulptorius Jo
nas Jagėla), kurios ruošia projektus, 
skulptūrinius modelius lietuvių 
tautos kovai už laisvę kančioms at
minti.

Kiti skyriai renka medžiagą 
apie sunaikintus, esamus, atstatytus 
ir visai naujai pastatytus pamink
lus (kryžius, koplytstulpius, pamin
klus, skulptūras, paminklines len
tas ir t.t.) Lietuvos nepriklausomy

mas turi pliusų ir minusų, tačiau tarp f 
minusų yra tai, kad aukštas lito kur
sas apsunkina lietuviškų gaminių 
eksportą. Neatsitiktinai, pernai Lie
tuvos užsienio prekybos deficitas 1 
pasiekė beveik pusantro milijardo 
litų! Gi komersantai, bijodami lito,, 
staigaus nuvertėjimo, pinigus laiko 
Vakarų bankuose. Prof. Kęstučio 
Glavecko (ne dešiniojo sparno 
ekonomistas) apskaičiavimu, už
sienyje laikoma apie 2 milijardus 
lietuviams priklausančių JAV do
lerių.

Apie 13% paskolų yra sunau
dojamos žemės ūkio rėmimui, liku
tis - verslo ir kitokios veiklos skati
nimui. Skolų grąžinta dar nedaug, 
nes jos beveik visos yra ilgalaikės. 
Tačiau, žinoma, iškyla klausimas, 
kaip jos bus atiduotos ateityje,- o 
ryškios programos nėra. Ta našta 
paprasčiausiai kris ant vėlesnių 
valdžių nugaros.

Spauda prisimena ir korupci- a 
jos elementą. Kol kas nemažai dė
mesio spauda skyrė "Vilties" spaus
tuvei, kurią vyriausybė įkūrė pa
naudodama 12 milijonų dolerių, nors 
- kaip teigiama - spaustuvių Lietuvo
je užtenka. Buvo įtariama, kad ši 
spaustuvė su moderniais įrengimais 
bus "perpumpuota" - galų gale ji iš 
tiesų prisidarė nuostolių, bankruta
vo ir buvo parduota pigiai. Šios te
mos Lietuvos laikraščiai neužmiršta 
ir apie ją ateityje tur būt girdėsime 
dar daugiau, kaip ir apie nusiskun- ■ 
dimus, kad didelės sumos yra 
išleidžiamos valdžios pareigūnų 
kelionėms į užsienį, kurios žinomos 
kaip "valstybinis turizmas".

"M. P.": Ačiū už komentarą. 
Tikimės, kad ateityje sugrįšime ir 
prie kitų čia minėtų temų.

bei, tremčiai, laisvės kovotojų at
minimui; renka gyvų žmonių pri
siminimus, spaudos leidinius, 
mokslinę ir grožinę literatūrą apie 
tremtį, kovas už laisvę, priverstinį 
pasitraukimą iš Tėvynės.

Mes žinome, kad lietuviai 
užsienyje daug nusipelnė Lietuvai, 
leisdami mokslinę ir grožinę li
teratūrą apie Lietuvos tragediją. Tos 
literatūros Lietuvoje yra labai ne
daug. Manome, kad būtina sudaryti 
visų išleistų knygų bibliografinę 
rodyklę ir esame įsitikinę, kad šito 
negalėsime atlikti be jūsų pagalbos. I

Taip pat turime surinkę tru
putį žinių apie įvairius paminklus, 
pastatytus užsienyje lietuvių, mūsų 
tautos kovų ir kančių atminimui. 
Būtume labai laimingi ir dėkingi 
už šių paminklų nuotraukas, jų 
aprašymą, kur, kada ir kieno jie 
pastatyti. Tikimės Jūsų pritarimo 
šiai mūsų minčiai ir geranoriškos 
pagalbos.

Rašykite mums instituto 
adresu:
Dr. Ramutis - Bonifacas MIKŠYS, 

LGGAA instituto direktorius,
Žydų gatvė 4a, 2001 Vilnius, 
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Premjeras Adolfas Šleževičius Amerikoje
Du įžymus svečiai iš Lietuvos 

-Lietuvos Respublikos ministras 
[pirmininkas Adolfas Šleževičius su 
žmona ir dukterimi, o taip pat Lietu- 

■ vos Seimo užsienio reikalų komiteto
pirmininkas Dr. Kazys Bobelis su 
žmona viešėjo Amerikoje. Ta proga 

I Vaikų globos Lietuvoje organizacija 
"Saulutė" liepos 20 d. suruošė Pa
saulio Lietuvių Centre, Lemonte, 
visuomeninį susitikimą su Dr. Ka
ziu Bobeliu, kuris savo plačiame 
pranešime aptarė Lietuvos eko
nominę ir politinę padėtį, nesi
drovėdamas teigti, kad dabar Lietu- 

, voje gyvenimas sparčiai gerėja ir 
vyriausybės politika yra gera.

Liepos 23 d. Didžiojoje Pa
saulio Lietuvių Centro salėje buvo 

i suruoštas visuomenės susitikimas 
su ministru pirmininku Adolfu 
Sleževičium. Šį susitikimą plačiai ir 
išsamiai aprašė "Draugas" rugpjūčio 
mėti. 8 d. Šia proga ir paminėsime 
keletą premjero minčių.

Į susitikimą publikos susi- 
I inko gana daug. Taigi buvo parody- 

is dėmesys svečiams.
Dr. Leonas Kriaučeliūnas su

trinkusius supažindino su Birute 
ileževičiene, jos dukrele ir Dalia 
lobeliene, o Dr. Kazį Bobelį 
akvietė papasakoti apie Adolfą 
ileževičių.

Dr. Kazys Bobelis pažymėjo, 
kad Adolfas Šleževičius premjero 

pareigas perėmė 1993 m. kovo 30 d. 
Vyriausybei vadovauja labai sėk- 
Jningai ir atliko jau daug darbų, 
įteikėjo pradėti tiesiog nuo nulio, 
; es pirmoji vyriausybė (turėjo gal

yje Vytauto Landsbergio) padariusi 
{formas, kurios tebeduoda Lietuvai 
daug žalos, todėl labai sunku viską 
(Statyti, - teigė Dr. Kazys Bobelis.

Į pastaruosius kalbėtojo 
adžius publika reagavo labai garsiai 
neigiamai. Dr. Kazys Bobelis 

riežtai žmones nutildė ir stengėsi 
įgėdinti dėl "nekultūringumo", 
linistrą pirmininką Adolfą Šle- 

j įvičių publika sutiko santūriu plo-
mu.

Toliau kalbėjo pats premjeras 
dolfas Šleževičius. Štai keletas jo 
idingesnių pasisakymų:

j "Nėra reikalo dabar sverti, 
s daugiau darbavosi, kad Tėvynė 
isvę atgautų. Visų tikslas buvo 
snas - nepriklausomybės siekiai, 
dėl ir rezultatai buvo pasiekti", 
anjeras keletą kartų paminėjo, 
d nereikia smerkti tų, kurie 
upacijos metais priklausė komu- 
stij partijai, nes "tuomet tai buvo 
tnintelis būdas gyventi. Svarbu, kad 
! asmenys nepadarė tiesioginės 
los savo Tėvynei".

’ Svečias toliau kalbėdamas 
teikė daug statistikos duomenų,

1 Iriais bandė parodyti, kaip 
1 gerėjo gyvenimas, kaip viskas 
1 jikeitė nuo 1992 metų. Taigi tik 

liktų džiaugtis irdėkotivaldžiai??? 
įčiau faktai rodo kitokį Lietuvos 

gyvenimą apie kurį svečiai ne
užsiminė.

Premjeras atmetė kaltinimus, 
kad Lietuva prasiskolinusi. Esą 
paskolos kaip tik sukelia priešingą 
vaizdą: skolinama tik valstybei, kuri 
gali grąžinti pinigus, kurios 
ekonomika tikima, todėl Lietuva ne
turinti jokių problemų gauti paskolas 
iš užsienio. Dabar skola siekianti 
470 milijonų dolerių, bet valstybė 
turi 636 milijonus dolerių aukso 
atsargose, kurie reikalui esant būtų 
panaudoti skolų grąžinimui. Tikras 
optimistas, - o spaudoje skaitome 
visai priešingas nuomones apie 
Lietuvos įsiskolinimą.

Premjeras savo ilgoje kalboje 
piešė šviesią Lietuvos ateitį, ryškino 
prekybos mažinimo galimybes su 
Rusija, santykių stiprinimą su 
Vakarais.

Kalbėdamas apie partijas, opo
ziciją, premjeras kritiškai vertino 
jų veiklą, užsiminė apie Lietuvos 
tautininkus, kad tai esanti nereika
linga partija, neatstovaujanti Seime 
narių daugumos ar visuomenės, f 
tai atsiliepė Dr. Leonas Kriauče
liūnas, pažymėdamas, kad ir Ame
rikos tautininkų pažiūros ne visada 
sutinka su Lietuvos tautininkų 
pažiūromis.

Premjeras buvo paklaustas, ar 
lito pririšimas prie dolerio yra nau
dingas Lietuvai, tai gali baigtis tra
giškai.

Į šį klausimą premjeras atrėžė 
gana griežtai, sakydamas, kad 
užsienyje tik "lietuviai sa
vamoksliai" reiškia tokias klaidin
gas nuomones ir tai yra jų proble
ma. Jie nėra jokie ekspertai ir 
nežino, ką kalba. Lito perkamoji ga
lia esanti dar didesnė negu atrodo, 
pririšimas prie dolerio yra labai 
naudingas, tvirtino premjeras.

Buvo paklausta apie pensijų 
skirtumą tarp partiečių komunistų ir 

menkučių pensijėlių buvusiems par
tizanams, tremtiniams.

Čia premjeras ilgai kalbėjo,

Pensininkas Jonas SMOLIS, 
atvykęs iš Varėnos į Vilnių dalyvavo 

demonstracijoje dėl geresnio gerbūvio

pasimetė sąvokose ir nieko konkre
taus į šį klausimą neatsakė, tik 
pripažino, kad pensijos dar nesu
tvarkytos.

Klausimų diskusijoms va
dovavo Dr. Leonas Kriaučeliūnas. 
Buvo ribotas laikas, tad klausi
mams jo nedaug beliko.

Baigdamas savo kalbą prem
jeras, lyg pamiršęs ką tik pasakytus 
piktokus žodžius "lietuviškiems sa
vamoksliams" už pastabas, vėl pra
dėjo čiulbėti apie vienybę, apie

Laiškas
Į Jus su prašymu kreipiasi ku

nigas Anupras Gauronskas, gyve
nantis ir dirbantis šiuo metu Kara
liaučiaus žemėje. Mažojoje Lietu
voje.

Telšių vyskupui skyrus, 
atvykau skelbti Dievo žodį ir patar
nauti tikintiesiems Karaliaučiaus 
srityje.

Nuostabus šis mažas žemės 
lopinėlis savo geografine padėtimi 
pritraukia daugelį atvykusiųjų pasi
likti ilgesniam laikui. Šiandien sri
tyje gyvena daugiau negu vienas 
milijonas įvairių tautybių žmonių, 
daugiausia rusai. Tarpe jų apie 20 
su viršum tūksančių lietuvių. Nors ir 
nedidelis žemės plotelis, bet labai 
margas tiek tautiškumu, tiektikėjimo 
išpažinėjais.

Krašto praeitis įdomi, garbin
ga ir Lietuvai artima. Bėgant metams 
daug kartų keitėsi šio krašto veidas, 
gyventojai ir valdžia. Tik netolimoje 
praeityje - prieš 50 metų - pagrindi
niais krašto gyventojais buvo vo
kiečiai, dar anksčiau - prūsai, lietu
vninkai. Šiandien tiek vienus, tiek 
kitus pakeitė nauji gyventojai.

Džiugu, kad tarpe įvairių žmo
nių gyvena ir lietuviai. Žinančiam 
šiek tiek šio krašto praeities istoriją, 
nemalonu ir skaudu girdėti, kai 
atėjūnai savinasi šį žemės kampelį, 
sakydami, kad čia buvo yra ir bus 
Rusija, nuo čia prasideda ir čia bai
giasi Rusija. Nežinantys, o ypatin
gai jauni žmonės suklaidinti patiki.

Sukako 50 metų nuo karo pa
baigos. Karas padarė daug žalos 
kraštui ir gyventojams. Sugriauti 
miestai ir gyvenvietės. Gyventojai 
žuvo kare, pasitraukė į vakarus, buvo 
ištremti į lagerius . Po truputį atsta
toma, kas sunaikinta, bet negrįžta iš 
kapų mirusieji. Skaudžiausia, kad 
Prūsijos nebėra, ji sunaikinta.

Šiandien čia gyvena atvykę 
įvairiu laikotarpiu iš įvairių vietų 
žmonės. Dabartinis krašto gyvento
jas - naujakurys. Tarpe jų ir lietuvis. 
Subyrėjus sovietinei valdžiai, 
perėmus vairą tariamiems demokra
tams, žmonių gyvenimas ne 
pagerėjo, o tik pablogėjo. Vietoje 
buvusių atsirado nauji. Sunki eko
nominė būklė pastūmėjo į kitas blo
gybes: mafiją, narkomaniją ir t.t. 
Su dideliais sunkumais susiduria 
krašto Bažnyčia ir jos tikintieji. 
Prieš karą šiame krašte stovėjo daug 
gražių Dievo namų. Daugelis iš jų

išeivijos įnašą į Lietuvos gyvenimo 
tvarkymą, kvietė nedalinti lietuvių 
į grupes - gerus ir blogus.

Tad gal gerbiamas premjeras 
gal ir mano, kad turime pagarbiai 
nusilenkti ir tiems, kurie 50 metų 
žudė, trėmė, kalino mūsų tautą...

Lietuvos Premjeras su šeima 
atostogauja Amerikoje, globojamas 
Dr. Kazio Bobelio. Atostogas 
praleidžia jo viloje, Kolorado valsti
joje-

Jurgis JANUŠAITIS

iš Tilžės
sugriauta, išlikusieji užimti įvairių 
organizacijų. Tikintieji norėdami juos 
susigrąžinti, turi pastatyti tolygų 
pastatą, kur galėtų persikelti tie, ku
rie buvo įsikūrę Dievo namuose. Tos 
bažnyčios, kurios dar nebuvo 
užimtos, dabar priklauso pravosla
vams. Katalikai ir evangelikai - 
liuteronai prieš karą pristatę daug 
gražių Bažnyčios pastatų, liko be 
pastogės. Yra išleistas valstybės 
prezidento įstatymas grąžinti kulto 
pastatus tikintiesiems šeimininkams. 
Niekas šio įstatymo nesilaiko. Taip ir 
galioja dėsnis - "Kieno galia, to ir 
valdžia". Neturėdami kitos išeities, 
mes, katalikai, ieškome būdų kaip 
pastatyti nors mažą koplyčią arba 
atstatyti sugriautąją, kad turėtume 
stogą virš galvos ir nereikėtų mels
tis lauke ar kur nors kambaryje, 
kultūros salėje. Viena iš tokių vietų - 
tai Tilžė - Sovietskas. Prieš karą čia 
stovėjo graži katalikų bažnyčia, kuri 
tuo metu buvo sugriauta. Prieš 2 
metus atgavome tos sugriautos 
bažnyčios vietą ir skubiai pradėjome 
statyti naują. Šiuo metu dengiamas 
bažnyčios pastato stogas ir atlieka
mi įvairūs apdailos darbai adminis
traciniame korpuse. Medžiagos ir 
įvairūs darbai brangiai kainuoja. Vi
sas lėšas, kurias gerieji žmonės 
suaukojo, jau išnaudojome. Norint 
užbaigti statybos darbus, kreipiamės 
į Jus nuoširdžiai prašydami pagal
bos patalpinti savo laikraštyje mūsų 
"kreipimąsi į visus geros valios 
žmones". Gal atsiras tų gerų žmonių, 
kurie mus supras ir savo auka pa
rems, kad galėtume pastatyti taip 
reikalingus Dievo namus. Šie Dievo 
namai ir administracinis pastatas tar
naus kaip kultūrinis centras visiems 
Karaliaučiaus krašto gyvenantiems 
lietuviams. Čia įsikurs vaikų 
darželis, mokykla, biblioteka, vyks 
įvairūs kultūriniai renginiai. Tikime 
Jūsų gerumu ir pagalba. Aukas 
galima siųsti:

"Talka" Melbourne, į Anupras 
Gauronskas sąskaitą Nr. 0707 3874.

Iš anksto dėkojame ir 
meldžiamės už Jus.

Su pagarba ir broliška meile 

Kunigas Anupras GAURONSKAS 
Tilžės "Prisikėlimo" parapijos klebonas

AK ŽINOTE KAI):
Lietuvos kalėjimuose šiuo metu yra 14 00 
žmonių. Iš jų- 450 moterų. Beveik 1% jų 
baigusios aukštuosius mokslus. 25% čia 
pateko už smurtinius nusikaltimus. “Popu
liariausias" nusikaltimas - asmeninio, visuo
meninio turto vagystės, sukčiavimas.
lūsų Pastogė“ Nr. 34 1995.8.28. psl.5

5



gražiojoje lietlvoje^^ Žmonės žūva dėl gintaro
Kl onius ŽA1A S

Esame šiauriausiame Lietuvos 
mieste - Biržuose, buvusioje kuni
gaikščių Radvilų pagrindinėje rezi
dencijoje, statytoje 1589 metais. Čia 
praleista ir manoankstyvojijaunystė, 
tad Biržai - bent man - labai svarbi 
Lietuvos vietelė, svarbesnė už visas 
kitas. Nors Biržai, man ir primena 
vaikystę, tačiau dabar jie yra visai 
kitokie - karo metu per juos net 6 
kartus praūžė mūšių banga ir iš 
senųjų - mano Biržų - neperdaugiau- 
siai kas yra likę - tai katalikų refor
matų ir pravoslavų bažnyčios, vie
nas kitas, sunkiai beatpažįstamas 
pastatas (prie to daug prisidėjo laiko 
dantys!), žinoma, liko savo vietose 
Apaščios ir Agluonos upės ir dabar 
tebeatplaukiančios per miestą, Šir- 
venos ežeras. Bet yra ir kai kas 
naujo, kas kutena širdį - tai gražioji; 
atstatytoji Biržų pilis, kunigaikščių 
Radvilų pasididžiavimas. Ir nors jai 
trūksta gynybinių sienų, nors jos 
perkasose nebepliuškena vanduo, vis 
vien ji atrodo labai didingai. O juose 
dvi labai svarbios įstaigos - Biržų 
biblioteka ir Biržų krašto muziejus 
"Šėla". Bibliotekos prieškambariuo
se biržiečių kilmės rašytojų stendai, 
kuriuose eksponuojamos jų kny
gos, nuotraukos ir kita memorabi- 
lija. Pasirodo, kad ir muziejuje 
(užimančiame antrą pilies rūmų pusę) 
neužmirštami kultūros žmonės, ypač 
savieji, biržiečiai. Čia kaupiama 
įvairiausiuose kraštuose gyvenančių 
lietuvių dailininkų paveikslai (ypač 
didelė ekspozicija skirta Kanadoje 
gyvenusiam dailininkui J. Dagiui - 
jo paveikslai ir skulptūros užima 
daugiau negu vieną didžiulį kam
barį), rašytojų knygos, pasižymėjusių 
tautiečių atmenos - foto nuotraukos, 
laiškai, atsiminimai ir kitkas. 
Didžiulė ekspozicija skirta aktoriui - 
dramaturgui Borisui Dauguviečiui ir 
jo šeimai (net išleistas jiems skirtas 
bukletas), broliams Mekams, dai
lininkui Vytautui Ignui Ignatavičiui, 
Martynui ir Jonui Yčams, mu
zikams Broniui Budriūnui ir Vladui 
Jakubėnui, poetams Bernardui 
Brazdžioniui, Pranui Lembertui ir 
daugeliui kitų. Kuriamas platus 
išeivijos lietuvių skyrius. Ir tai tik 
maža dalis muziejaus veiklos, su
kauptų turtų, neminint tautodailės, 
istorijos, buities ir kitų skyrių, kurie 
užima 38 kambarius. Labai įdomiai 
eksponuojami ir pilies pogrindžiai, 
kurių asla tebealsuoja tais laikais!..

Yra ir daugiau to, ko anksčiau 
Biržuose nebuvo: turgavietėje, ant 
labai aukšto pjedestalo iškelta 
biržiečio revoliucionieriaus Ju
liaus Janonio paminklo ir prie atsta
tyto žuvusiems už Lietuvos nepri
klausomybę ("Birutės") paminklo 
esančių sovietų karių kapinaičių. 
Juos - J. Janonio paminklą ir kapi
naites) nutarta iš miesto iškeldinti!..

„Mūsų Pastogė“ Nr. 341995.8.28. psl.6

Vaikštome pabiržės kaimų - 
Kaunių, Naradavos, Klausučių - lau
kais. Jau liepos pabaigą - ateina lai
kas pjauti rugius, kviečius... O 
neužilgo ateis eilė ir kitoms kul
tūroms. Vakar (25. 07.) Klausučių 
laukuose burzgė kombainai, pjauda
mi rapsą (tai į svėrą ar garstyčias 
panašus augalas, iš kurio sėklų 
spaudžiamas aliejus, o kai žalias - 
tinka pašarui).

Keistai dabar atrodo Lietuvos 
laukai (žvelgiant į juos po 50 metų)
- begaliniai platūs, nusitęsę į tolius, 
vis dar be sodybų, kur - ne - kur 
perskirti nedirbamų dirvų didesniais 
ar mažesniais rėžiais, kuriuose bujo
ja usnys, ramunės, svėrės, dagiliai ir 
kitos piktžolės... Labai daug piktžolių 
ir kultivuojamuose laukuose, tad 
ateityje su piktžolėmis kovoti bus 
labai, labai sunku.

Ūkininkai stoiški - sunku iš jų 
išgirsti nusiskundimą, bet tai, ką 
girdi, nėra gera - "Nežinom kas bus 
ateity!.. Niekas ūkininku nesi
rūpina..."

Vakar stebėjau LTV žurnalisto 
Šliužo paruoštą vaizdelį - "Bend
rovė", kur kalbama apie dabar esan
čią situaciją kaime (atpasakoju sa
vais žodžiais): Po įvairių neramumų
- karų, badų, marų - visada grįžtama 
į kaimą. Taip ir po Lietuvos atgimi
mo pirmiausiai žvilgsnis buvo 
nukreiptas į kaimą ir taip, tarp kitų 
nesusipratimų, gimė "bendrovės". 
Buvo apie 1300 kolūkių. Dalis jų 
išdalinta, dalis persiorganizavo į 
bendroves... Šiemet apie 15% bend
rovių nustos egzistavę.

O ir išsidalant buvusius 
kolūkius - kaip pasidalinti turtu: po 
plytą, po šiferio lakštą?.. Gal vienam 
teks langas, kitam durys?.. Gal 
lengviausia būtų pasidalinti kolūkio 
turtu visa tai pardavus, bet buvusių 
kolūkinių pastatų niekas neperka!..

Žmonės pradeda "atsibusti" ir 
kituose ekonomikos sektoriuose. 
Kiek girdėti, pradedami statyti 
mažesni butai, kad žiemą nereikėtų 
šildyti nenaudojamos erdvės. Sako, 
kad (procentiniai) pabrango mažesni 
butai, nes jų apšildymui išleidžiama 
mažiau lėšų. Kad ir tokiuose Biržuose
- provincijos mieste - dauguma mo
terų vis dar, palyginti, gražiai ap
sirengę (to nepasakyčiau apie vyrus). 
Blogiausiai apsirengę pensininkai, 
nors jie džiaugiasi, kad berods nuo 
liepos 1 d. jų pensijos pakeltos ar ne 
iki 145 litų mėnesiui.

Nuo seno žionoma: Rytų Prū
sija, vėliau Kaliningrado sritis - gin
taro kraštas. Tai - ne poetinis įvaizdis, 
o rūsti proza.

Pirmiausia paaiškėjo, kad gin
taro čia gausybė - 92 procentai pa
saulio atsargų. Vienintelis jį per- 
dibantis kombinatas yra Jantarnajos 
gyvenvietėje. Kur galima- rasti 
gintaro? Kur tik panorėsite, bet 
kokiame pajūrio kampelyje. Reikia 
tik giliau įbesti kastuvą.

Muromskojės gyvenvietėje 
siautė šaltas Baltijos vėjas. Nepai
sant to, 20 su kaupu hektarų 
kolūkio laukas, išraustas penkių 
šešių metrų gylio duobėmis, pa
nėšėjo į žmogišką skruzdėlyną. Ka
sinėjo atsargiai. Iš pradžių kastu
vais, o ten kur prasideda melsvas 
gintaro sluoksnis, raikydavo peiliais 
ir netgi rausdavo rankomis. Svar
biausias gintaro ieškotojų radinys - 
smulki gintaro žaliava, vadinama 
karoliukais. Tačiau retsykiais pasi
taiko ir stambių grynuolių. Nuo 
vieno tokio grynuolio ir prasidėjo 
Muromskojės "klondaikas". Pra
ėjusią vasarą kolūkio traktorininkas 
čia aptiko pusantro kilogramo gin
taro gabalą. Vadinasi, visiškai negi
liai slypi saulės akmens klodai. Ir į 
Muromskojės gyvenvietę suplūdo 
žmonės. Artimiausiame miškelyje 
stichiškai įsikūrė stovykla. Blin
dažuose ir palapinėse įsitaisė gin
taro ieškotojai, įvairiausio plauko 
prekeiviai, gintaro supirkinėtojai, 
reketininkai. Buvo aiškinamasi san
tykiai, o sandoriai dažniausiai vyko 
valiuta.

Muromskojės "klondaiko" pro
duktyvumas neprognozuojamas. 
Kartais viena smulkiausio darbo 
diena neatneša nieko, kita - iki 
penkių šimtų "žaliųjų" (t.y. dolerių).

Žiemą gintaro ieškotojų 
skaičius gerokai sumažėja. Daugiau
sia lieka savų, kaliningradiečių. 
Matėme, kaip duobėse kapstėsi 
jūrininkai ir lakūnai (pasitaikė ir 
karininkų), vietinio kolūkio "Pirmyn 
į komunizmą" gyventojai, mėnesiais 
negaunantys atlyginimų, tiesiog 
bedarbiai, valkatos, jaunos ir ne 
visai jaunos moterys ir svarbiausia - 
vaikai. Šis pragariškas darbas pra
sideda rytmetiniu vandens sėmimu 
iš "savo" duobės. Gintaro ieškotojų 
žodžiais, norint visiškai nusausinti 
darbo vietą, tenka išpilti iki 300 
kibirų vandens. Tada, kad duobės 
kraštai neužgriūtų, jie sutvirtinami.

Beje, "klondaike" griūtis - kas
dieninis įvykis. Prieš pat mums 
atvykstant, Donskojaus gyvenvietėje 
užgriuvo tris žmones, o Filino prieš 
metus iš karto žuvo dvidešimt.

Pietų metu vietos komersantai 
atveža maisto ir svaigalų. Gintaro 
ieškotojų statistika teigia, jog 
sėkmingam darbui kasdieną reikia 
ne mažiau kaip dviejų litrų degtinės. 
Jų teigimu, žiema be apšildymo ir 
dopingo perkasti vagoną įšalusios 

žemės (tokia vidutinė gintao ieško
tojo vyro paros norma) tiesiog 
neįmanoma.

Beje, tuščiais degtiės bute
liais gintaro ieškotojai žymduobes; 
kiekviena jų duoda vidutiiškai iki 
pusės milijono rublių. Geraįgudus, 
per mėnesį galima iškasti to ar net 
keturias duobes. Gintarožaliava 
parduodama iškasenų vietoe pus
velčiui. Taip, mano kasėjai, ra sau
giau. Ir kaip pavyzdį psakoja 
neseną įvykį Muromske, kai 
suradę žemėje 3,8 kilogram gry
nuolį, grupė gintaro iekotojų 
nuvežė jį į juodąją rinką Prnorsko 
mieste. Nuo to laiko jų gyvtniekas 
nematė... Tiesa, vietos valda mė
gino sukurti savą supirkimounktų 
tinklą ir perparduoti saulės menį. i 
Bet ši idėja subliūško, nemažos 
kombinato kainos nieko nepraukė. 
Kadaise klestėjusi įmonė ta mili
jardine srities skolininke.

Gintaro vogimas ištombi- 
nato pasiekė nenusakomusiąstus. 
Naktį prieš mūsų atvykimą sauga 
sulaikė dvi grobikų grupesu 124 
kilogramais saulės akmenėtai ku
riomis naktimis karjere sulkoma 
iki pusšimčio žmonių.

Gintaras didžiulėmis pOijomis 
tebekeliauja į užsienį. Mšrutas 
aiškus: pirmiausia Lietuvapaskui 
Lenkija, Vokietija...

Vidaus reikalų valdyk duo
menimis, per Kaliningrad srities 
sieną kasdien neteisėtai peežama 
ne mažiau kaip tona ginto. Jau 
šiandien juo perkrautos viso Euro
pos parduotuvės. " Lietuvorytas"

J •\ISIK\IJOS
UETUVę

V.Z.

FOMtl
A.fA. Kęstučiui ■ Edmundu Ram
anauskui Melbourne mirų, vietoj 
gėlių aukojo:
L. šlikienė
R. ir V. Savickai (160) 
J. ir S. Meiliūnai (1310) 
V. Didelis (155) 
A Ališauskas (135) 
J. Grigaitienė (280)
M. Kemešienė (270) 
A Bertašius (80) 
M. Antanaitienė (295) 
A ir B. Staugaičiai (580) 
A ir J. Šimkai (125) 
V. ir G. Ališauskai (1265) 
H. Petrauskas (60) 
A. ir D. Klimai (100) 
F. ir M. Sodaičiai (430) 
V. ir R. Pumpučiai (145) 
J. ir B. Makuliai (235) 
V. ir A. Dumskiai (100) 
O. Aleknienė (1145)
S. Savickienė (225)
A. f A. B. Straukui mirų vietoj 
gėlių aukojo:
J. Bičiūnas (2020) 
Nuoširdžiai ačiū už aukas, 

Vincas A
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I. f A. Bronius St raukas ■ šviesus visuomenininkas
Šių metų rugpjūčio mėnesio 

14 dieną mūsų lietuviškąją bend
ruomenę paliko - žurnalistas, kul- 
tūros darbuotojas, bendruome- 
nininkas, šviesus visuomenininkas - 
Bronius Straukas.

Gimęs 1909 metų balandžio 
19dieną, Eržvilko valsčiuje, Tauragės 
apskrityje, ūkininkų šeimoje. 1930 
metais baigė Tauragės gimnaziją, 
atitarnavo Lietuvos kariuomenėje ir 
1931 metais išėjo į atsargą aspirantu 
leitenanto laipsnyje. Studijavo Vy
tauto Didžiojo universitete Kaune
ekonomiką, kartu dirbdamas val
diškoje tarnyboje. Karo metu dirbo 
Valstybinėje Knygų leidykloje. 1942 
metais sukūrė šeimą su Genovaite 
Babiskaite. Jiedu išaugino du sūnus 
■ Vytautą ir Algį, o taip pat dukrą 
Giedrę. Visi jie baigė aukštuosius 
mokslus, gražiai įsikūrė.

Kaip ir kiti išeivijos lietuviai, 
B. Straukas su šeima pasitraukė į 
Vakarus 1944 metais ir po ilgų 
klajonių 1949 metais atvyko į Aus
traliją, kur galutinai įsikūrė 

' Adelaidės mieste. Kaip ir dauguma 
nūsų naujųjų atvykėlių Bronius 
tavo priverstas imtis fizinio darbo ir 
greitai tapo išmoningu dailide.

Lietuviškame organizaciniame 
yvenime B. Straukas reiškėsi jau 

nuo gimnazijos laikų.
Universitete jis buvo korpo

racijos "Ramovė" nariu. Adelaidėje 
i. Straukas pilnutinai pasinėrė į lie- 
uviškąjį gyvenimą. Čia jis - ALB 
Apylinkės valdybos narys, bibliote- 
ios vedėjas, lituanistinio kiosko 
redėjas, Adelaidės Lietuvių Sąjun
gos "Ramovė" valdybos narys, Aus
tralijos Lietuvių Bendruomenės 
jarbės teismo narys, ALB Krašto 
Tarybos daugkartinis atstovas, choro 
Lithuania" dainininkas, skautų tėvų 
omiteto narys, savaitgalio mokyk
is tėvų komiteto narys - jis aplamai 
alyvavo visur, kur stipri darbo ran- 
air guvus protas buvo reikalingas.

Bet pačią didžiausią vagą B. 
(raukas išvarė lietuviškoje spau- 
oje, rašydamas ne tik į Australijos

Aleksandro Jasaičio palikimas
Lietuvių klubo organizacinio 

omiteto Sydnėjuje 1962 metų na
ys Aleksandras Jasaitis, vėliau 
Sėjęs į pensiją, persikėlė pastoviai 
yventi į The Entrance.

Mirė Nareen Gardens Hoste- 
yje, Bateau Bay, N. S. W. Toli nuo 
pačio Sydnėjaus, kur daug darbavo
si Lietuvių bendruomenei Lietuvių 
lamuose, mirė vienas svetimame 
lustelyje. Aleksandras Julius Jasaitis 
javo kuklų turtą 1992 metų testa- 
tente paskirstė visai eilei lietuviškų 
Jganizacijų, jų tarpe ir Sydnėjaus 
i Apylinkės valdybai - $ 560.25. 
į Esame sujaudinti tokiu gero 

fflutiečio elgesiu ir rūpestingumu.
Apgailestaujame, kad jam mirus 

, ks nebuvome informuoti ir net šio 
i taraus lietuvio laidotuvėse ne-

lietuviškus laikraščius, bet ir JAV 
bei Kanados leidinius. Spaudoje B. 
Straukas pradėjo bendradarbiauti j au 
1926 metais ir nuolatos rašydamas 
straipsnius ir apžvalgas bei kritiką, 
tapo vienu rimčiausiu lietuvių žur
nalistu Australijoje, turinčiu lengvą 
stilių ir nuosekliai dėstančiu mintis. 
Ypatingai glaudžiaiB. Straukas bend
ravo su "Mūsų Pastoge" ir jos 
tuometiniu redaktoriumi Vincu Ka
zoku. B. Strauko straipsniai, įdomūs 
paskaityti, paliesdavo įvairiausius 
mūsų lietuviško gyvenimo aspektus, 
pradedant minėjimų aprašymais ir 
baigiant giliais straipsniais, nag
rinėjančiais mūsų lietuviškąjį išei
vijos gyvenimą. Jo nuomone, mūsų 
spauda turi būti skirta atviram pasi
sakymui ir tarnauti mūsų bend
ruomenės susijungimui. Jis nesi
varžė parašyti ir kontraversinių 
straipsnių, kuriais kaip tik ir galima 
išjudinti mūsų pastangas ir darbą 
Lietuvos laisvinimo kelyje.

Atsisveikindamas su Bronium 
Strauku, gerbiamu darbščiu Ade
laidės Lietuvių Sąjungos nariu nuo 
pat jos įsikūrimo dienų - taigi visus 
40 metų - (Nuo 1955 metų Tai jau 
156 narys iškeliavęs į Amžinybę), 
Sąjungos vardu reiškiu gilią užuojautą 
jo žmonai Adelaidės Lietuvių Sąjun
gos narei Genovaitei Straukienei, 
sūnums Vytautui, Algiui ir dukrai 
Giedrei.

Ilsėkis ramybėje gerbiamas 
Broniau.

Vytautas NEVERAUSKAS

galėjome dalyvauti. Lai Aukščiau
sias Amžinybėje suteikia Alek
sandrui Amžiną šviesą už jo gerą 
širdį ir meilę lietuviškai bendruo
menei. Tai pirmas toks atvejis, kai 
buvo prisiminta ir Lietuvių bendruo
menė testamente. Sydnėjaus Apy
linkės valdyba, apsvarsčiusi šį reika
lą nutarė iš A. Jasaičio palikimo 
skirti premijas Lithuanistinių kursų 
mokiniams.

Mūsų gili padėka A. f A. 
Aleksandrui Jasaičiui ir užuojauta jo 
giminėms, kur jie bebūtų.

Antanas KRAMILIUS
ALB Sydnėjaus Apylinkės valdybos vardu

JANIS PETERIS
Užteršta kalba taip pat baisi kaip 

užteršta upė

Adelaides lietuvių 
pensininkų klube

Adelaidės lietuvių pensininkų 
klubo veiklioji valdyba mums su
ruošė visada populiarią "Bingo" po
pietę su kavute, kuri įvyko rugpjūčio 
10-tą dieną, Adelaidės Lietuvių 
namuose.

Kaip jau įprasta visų pirma 
pirmininkas E. Dukas nuoširdžiai 
pasveikino skaitlingai susirinkusius, 
kartu atsiskaitydamas už valdybos 
veiklą, papasakodamas apie ateities 
planus. Jis taip pat pranešė, kad 
sekantys renginiai - tai pietūs Lietu
vių Namuose rugsėjo 3 - čią, "Bin
go" popietė - rugsėjo 14 - tą ir 
Vakaronė, kuri įvyks rugsėjo 23 d. 
Po pranešimo pirmininkas dar pri
minė, kad po kavutės V. Baltutis, 
neseniai grįžęs iš Lietuvos, maloniai 
sutiko pasidalinti įspūdžiais.

V. Baltutis kaip delegatas ir 
Australijos Lietuvių bendruomenės 
atstovas dalyvavo Lietuvos Preziden
to sudarytoje Lietuvos išeivijos 
atstovų komisijoje. Komisija buvo 
sudaryta tikslu paruošti Pilietybės 
įstatymo pakeitimo projektą. Mūsų 
kalbėtojas išsamiai ir įdomiai
apibūdino daugumą svarbių ir 
rūpimų klausimų. Po to delegatas 
išsamiai atsakė į pateiktus įvairius 

f MŪSŲ t 

MIRUSIEJI
SYDNĖJUJE

Rugpjūčio 17 dieną mirė MYKOLAS ZAKARAS 
Palaidotas rugpjūčio 21 dieną

A. f A. MYKOLUI ZAKARUI 
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jo žmonai Marijai ir visai 

jos šeimai
Margarita ir Pranas Mikalauskai,

Randwick

A. f A. MYKOLUI ZAKARUI
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jo žmonai Marijai, dukrai 

Liūdai, sūnams Brain, Juliui ir anūkams
Ina ir Alfa Olšauskai,

Kazys Kemežys ir Marcelina Kemežienė

Tauriam lietuviui

BRONIUI STRAUKUI
mirus, giliausią užuojautą reiškiu jo žmonai Genovaitei, dukrai 

Giedrei ir sūnums Vytautui ir Algiui.
Adolfas Vaičaitis

Tauriam lietuviui

BRONIUI STRAUKUI
mirus, gilią užuojautą reiškiame sūnui Vytautui, šeimai ir 

artimiesiems.
Vida ir Viva Alekna

„Mūsų Pastogė“ Nr. 341995.8.28. psl.7

publikos klausimus.
Po paskaitos, dar kiek linksmai 

ir jaukiai pabendravę, laimingi 
skirstėmės namo. Norime širdingai 
padėkoti V. Baltučiui už tokį išsamų 
pasikalbėjimą. Dėkojame ir valdy
bai, suteikusiai mums malonią 
popietę, kuri buvo tikrai gerai įvertin
ta. Tuo tarpu, iki sekančio karto!

Ona BAUŽIENĖ, B. E. M.

PERIME
Apylinkės valdyba praneša, 

kad Tremtinių Namų įrengimui jau 
surinkta $ 1100. Pinigai bus išsiųsti 
į "Talkos" sąskaitą artimiausiu laiku, 
nes rinkliava jau užbaigta. Valdyba 
nuoširdžiai dėkoja aukotojams už taip 
reikalingą ir kilnią paramą grįžu- 
siems Lietuvos tremtiniams.

HSS
Dažnai į užjūrius tarnybos 

reikalais keliaujantis mūsų Apy- 
linkės narys, Dr. profesorius Zig
mas Budrikis neseniai vėl keliavo. 
Šį kartą su žmona Evi nuvyko į Lie
tuvą, kur praleido vieną savaitę. 
Aplankė savo pusbrolį. Skuode 
buvo priimtas ir pavaišintas naujai 
išrinktųjų rajono viršininkų, su
kuriais turėjo įdomų pasikalbėjimą. 
Žada ir kitais metais ten nuvykti.
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In formali j;
SYDNEJUJE

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 . „ ...

112 John St.. Lideoinbe, 
tel. 049 9399.

Rūbų vajus tęsis iki rugsėjo 
mėnesio 3 d.

Sydnėjaus lietuvių katalikų 
kultūros draugijos valdyba 

KALĖDINIAI 
siuntiniai į Lietuvą

Svarbus ir skubus pranešimas 
visuomenei

Gautu pranešimu iš Lietuvos 
muitinės mūsų siunčiamos dovanos 
giminėms, našlaičiams, seneliams, dau
giau nebus traktuojamos kaip labdara. 
Mūsų siunta ir toliau bus priimama, bet 
kaip normali pašto siunta. Mūsų kon- 
traktoriui išdavė leidimą išvežioti pašto 
siuntą po Lietuvą Nr. 00001. Dar nėra 
priimtas formalus įstatymas šiuo reikalu.

Sąlygos
Dėžės svoris, tiek didelės, tiek 

mažos, neturi viršyti 1000 litų, arba 
$ 330.00 australiškų dolerių. Laikantis 
šių sąlygų, siunta bus praleista be 
muito. Siuntėjas turės deklaruoti siun
tinio svorį ir jo kainą. Prašau ben
druomenės narių atkreipti dėmesį į šį 
skelbimą. Siųskite Jūsų užsakymus 
kuo skubiausiai, kad dovanos galėtų 
pasiekti Lietuvą dar prieš Kalėdas.

Kita gera žinia yra ta, kad kontei
neris ateis j Klaipėdą, o ne į Rygą, kaip 
praeityje.

Skambinkite dėl užsakymų
Antanui Kramiliui tel. 727 3131, 
arba palikite pranešimą auto- 

atsakovui (answering machine).
Antanas Kramilius. OAM, jp. 

ALB Sydnėjaus Apylinkės valdybos labdaros 
siuntinių organizatorius

Sydnėjaus pensininkųklubas'Neringa” ruošia

IŠKYLĄ Į GAMTĄ
Kelionė autobusu pajūriais 

j Gosfordo apylinkes 

Rugsėjo 13 dieną
Išvykstame iš lietuvių klubo 8.30 vai. ryto 

Grįšime apie 5.00 vai vakaro 
Kviečiame visus, irnepensininkus.

Kelionė autobusu $ 10.00 asmeniui.
Vietas užsisakyti pas

Stasį Norvilaitį 709 6051, 
Mindaugą Šumską 708 2886

VALDYBA

Svdiičiiiiis Bibliotekoje
Pranešu, kad Biblioteka yra gavusi ir 

parduoda knygą -

"KELIONIŲ VYNAS"
Rašytojas iš JAV

Henrikas Stasas
Knygų labai ribotas skaičius, tad prašau 

paskubėti įsigyti.
B. STAŠIONIS - Bibliotekos vedėjas

Gerbiamas Vytautai Juška, 
Tremtinių Grįžimo Fondo val

dybos vardu nuoširdžiai dėkoju 
Jums ir Jūsų vadovaujamos 
Sydnėjaus Lietuvių Apylinkės 
nariams už $ 5000 (penkių 
tūkstančių) Australijos dolerių auką.

Jūsų auka pasitarnaus greites
niam Sibiro tremtinių prieglobsčio 
"Tremtinių Namų" remontui ir 
įrengimui.

Ačiū Jums!
Vytautas CINALSKAS 

Tremtinių Grįžimo Fondo valdybos pirmininkas

MELBOURNE
Siuntiniai į Lietuvą 
Melbourno Lietuvių klubas organi
zuoja siuntinių siuntas j Lietuvą. 
Siuntinių dėžes galima įsigyti Lietu
vių Namuose, sekmadieniais nuo 

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

nuo 12.00-3.00 vai. p.p.
Dėžės kaina $ 45 

Dėžės svoris 30 kg.
Pristatymo laikas bus praneštas 
vėliau. Dėl informacijos kreiptis:

V. Bosikis, tel. 94581637

Melbourno Lietuvių klubo valdyba

PRANEŠAME
Melbourno klubo nariams, kad 

METINIS SUSIRINKIMAS 
įvyks 

Rugsėjo 23 d., šeštadienį, 2.00 vai. p.p. 
Lietuvių namuose 

44 Errol st., North Melbourne.
Šiais metais savo kadenciją klubo 

valdyboje baigia trys nariai:
Kęstutis Lynikas, 
Feliksas Sodaitis, 

Benius Beržauskas.
Naujų kandidatų pasiūlymui formas 
galima gauti pas klubo baro vedėją 
arba pas valdybos narius.

Melbourno lietuvių klubo valdyba

TĘSIAMAS VAJUS
Socialinės Globos Moterų 

Draugija Melbourne tęsia "Kirvio 
sriubos" vajų. Per anksčiau paskelb-

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ NAMUOSE

KLUBO PAVASARIO BALIUS
Jau suknelės pakalnius, 

ir kirpėjos užsakytos.
Vyrai ruoškitės • skubėkit, 
ponioms šokti prižadėkit.

Ponios gražios ir aistringos, Iš po lovų ’lakierkas" traukit,

tą vajų surinktas gėrybes sukrovėme 
į penkis siuntinius ir pasiuntėme 
penkioms Vilnijos lietuviškoms mo
kykloms. Iš viso esame gavusios 15 - 
ką šelptinų lietuviškų mokyklų 
adresų Vilnijos krašte.

Štai ir vėl atsirado proga! 

Lietuvių klubas Melbourne organi
zuoja talpintuvą. Norėtume persiųsti 
siuntinius' toms lietuviškoms mo
kykloms, kurios pagalbos dar tebe
laukia.

Kreipėmės į geros valios 
žmones, prašydami paaukoti kas ką 
gali, - ar tai būtų sąsiuviniai, pieš
tukai, spalvoti pieštukai, trintukai, 
spalvotas popierius karpiniams, są
siuviniai piešimui, pieno milteliai, 
kakao, džiovinti vaisiai, sportiniai 
marškinėliai, galima aukoti ir 
pinigus.

Socialinės Globos Moterų 
Draugija Melbourne narės priiminės 
aukas Lietuvių klube, baro salėje, 
po televizija, sekmadieniais, nuo 
rugpjūčio mėnesio 27 dienos iki 
rugsėjo mėnesio 23 dienos.

VALDYBA

P E R T H E
Apylinkės valdyba praneša, kad 

Tautos šventės minėjimas ruošiamas 
rugsėjo mėnesio 17 dieną, Lietuvių 
Sąjungos Namuose, tuoj po mišių, 
t.y. apie 12.30 vai. p.p. Bus bendri 
pietūs, paskaita, meninė programėlė 
ir loterija. Tautiečiai mielai 
kviečiami minėjime dalyvauti.

Liepos mėnesio antroje pusėje 
iŠ JAV grįžo Birutė Radzivanienė. 

Ten buvo išvykusi prižiūrėti sun-

VISIĮ PAVASRIO
^BALIl

Kur:............Lietuvių Klube Bnkstowne
Kada:.. Šeštadienį, rugsėjo 16.7.30val. 
Kaina:........................ ...$25 Asmeniui,

įskaitant vakarietį su vynu 
Apranga:................................. Vakarinė
Kapela:.................. Cliff Franis + Ketui
Programa:..........................Msųgarsūs

"Linksmii Broliai" 
Loterija:..............................$ Trtinga S

Bilietų užsakymą:
Darbo valandomis skaninti 

klubo sekretorei...........................1.7081414
Po darbo - Elenai..........................1.610 2540
Laurai.............................................. 1.8236669
Dianne............................................. t. 682 6621

Prašomo bilietus įsigyti iki rusėjo 10 d. 
užtikrindami baliaus sklandų ianavimą 
Tikimės visus narius bei j draugui 
pamatyti mūsų "Pavasari Baliuje" 
Vakaras bus linksmas, dragiškas i 
malonus. Gal ir laimė nusišypos...

t Eva Kubbos paveiksis -■ 
Harvey World Travel Lan Cove « 

viena naktis ir pusryčiai Menzies Hel - Holiday 
Inn Sydney

Edi Lašaičio drožins u 
raDurel bendrovė-10tuzių(120) 

skardinių alaus -°
(J. Belkaus +V. Šliterio ima) 

■» Cox Pharmacy - Konjakooonka -u 
u- Martinos Reisgienės - Jiosta -u 

o- Onos Kapočienės - Rankšuostis 
o- Unicom Restaurant Banktowne 

vakarienė dviems asmenhs 
Lietusių klubo moterų kometas 

coocoecoococcocococeoco&aoo 

kiai sergančią savo vyo motin 
Kaip jau žinome, ją avaduo 
liepos pradžioje išvažiavoos vyri 
Vytautas Radzivanas.
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