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LIETUVOS SAVAITĖS APŽVALGA
LIETUVOS VERSLO IR 

INVESTICIJŲ GALIMYBĖS
Tokiu pavadinimu Lietuvos ambasa

da Vašingtone ir JAV Baltijos fondas 
suruošė seminarą. Buvo sukviesti 
įžymūs amerikiečiai ir lietuviai versli
ninkai iš Amerikos ir Lietuvos, o taip 
pat ir Lietuvos vyriausybės atstovai. 
Amerikos verslininkai daro žygius, kad 
vyriausybė įsteigtų fondą „Baltic En
terprise“, kuris duotų paskolas Baltijos 
valstybėse mažoms ir vidutinio dydžio 
bendrovėms. Tokie fondai jau veikia 
Lenkijoje, Vengrijoje ir kitose Rytų 
Europos šalyse.

Seminarą atidarė ambasadorius St. 
Lozoraitis, sakydamas, kadjis yra naud
ingas Lietuvai ir jos prekybai, o taip 
pat ir JAV bizniui. Čia galima surinkti 
visą galimą informaciją apie ekonominę 
Lietuvos padėtį ir apie investavimo 
galimybes joje. Visi dalyviai gavo am
basados paruoštą pluoštą medžiagos 
apie Lietuvą „How to set up business in 
Lithuania“ anglų kalba. St. Lozoraitis 
paprašė išanalizuoti medžiagą ir pa
reikšti savo nuomonę, kas Lietuvoje 
daroma gerai, ir kas blogai. Atidarymo 
dieną atvyko Amerikos bankų ir fin
ansinių institucijų pareigūnai, jiems 
buvo duodami specialūs pranešimai.

Lietuvos ekonomistų asociacijos 
pirmininkas dr. Julius Navickas pa
darė pranešimą apie bendrą Lietuvos 
ekonominę padėtį. JAV prekybos min
isterijos atstovė Pamela Green pastebė
jo, jog Lietuva buvo pirmoji žengusi 
drąsų žingsnį, išstodama iš Sovietų 
Sąjungos. Dabar Lietuva turi sukurti 
bizniui, užsienio investitoriams saugią 
aplinką. JAV banko atstovė Blair Mill
er informavo apie bankų veiklą Lietu
voje. Ji atkreipė dėmesį į organizuotą 
nusikalstamumą Lietuvoje, tačiau 
prašė daug nesibaiminti, kadangi val
stybė į tai yra atkreipusi dėmesį.

Diskusijose buvo užkliūta už klausi
mo, kas Lietuvoje daro biznio sprendi
mus. Kanadietis Kęstutis Makaitis iš 
American Equitable Finance“ po dviejų 
metų patyrimo Lietuvoje, šį klausimą 
dar pats tebebando išsiaiškinti. Jis 
tvirtino, kad tartis su privačiais as
menimis kur kas lengviau nei su 
valstybės departamentais. Jis dėjo 
pastangas investuoti lėšas į privačios 
stoties TV - 26 operavimą ir liko labai 
nusivylęs, kadangi valstybė yra 
didžiausia konkurentė. Jam pritarė 
„Communications“ prezidentė Ingrida 
Bublienė, IBM. Lietuvoje labai reikia 
juridinio biznio reglamento, kadangi 
viskas keičiasi tiesiog kasdien. Jokių 
biznio transakcijų negalima atlikti tel
efonu ir nesilaikoma duoto žodžio.

Konferencijos metu išaiškėjo, kad Li
etuvai labai trukdo savų pinigų 
neturėjimas. Estijoje pažanga tris ar 
keturis kartus spartesnė vien dėl to, 
kad ji turi savo kroną. Lietuvoje nepa
kankamai gera bankų sistema, kadan
gi visus mokėjimus reikia daryti grynais 
pinigais.

Didelio dėmesio susilaukė kompani
ja „Phillip Morris“, kuri Lietuvoje in
vestavo 40 milijonų dolerių, nupirkda- 
ma Klaipėdos tabako fabriką. Firmos 

atstovas pareiškė, kad ji atmeta bet 
kokias mafijozų užuominas ir remia 
policiją. Lietuvai trūksta gerų menedže
rių ir gerų biznio praktikos specialistų, 
tvirtino firmos atstovas.

„Hughe Network Systems“ viceprez- 
identąs cdr. Arūnas Šlekys pastebėjo, 
kad Lietuvoje esama sukaupta nepa
prastai daugintelektualinio pajėgumo, 
kuris reikšmingesnis nei žemės ūkio 
potencialas. Tačiau šiuo pereinamuoju 
laikotarpiu - Jei ne grybai ir ne uogos, 
dzūkų mergos būtų nuogos“. Žemės ūkis 
yra pagrindas, kuriuo reikia remtis.

KODĖL UŽSIENIO BANKAI 
NEINVESTUOJA Į LIETUVĄ
Kiekviena investicija yra daugiau ar 

mažiau rizikinga. Rizika priklauso nuo 
daugelio faktorių. Lietuvos atžvilgiu - 
nestabili jos politinė, ekonominė, tei
sinė situacija. Neturi ji nusistovėjusių 
biznio principų ir bankinių institucijų. 
Atrodo, kad Lietuva turi protekcinę poli
tiką, t. y. nenori įsileisti prityrusių 
konkurentų. Tačiau be didžiųjų pa
saulio bankų investicijos Lietuvoje eis 
vėžio žingsniu. Lietuvos bankai neturi 
nei kapitalo, nei patyrimo investicijų 
atrinkime ir jų administravime.

Lietuvos banko pareigūnas Treinys, 
kalbėdamas „Laisvosios Europos“ rad
ijui sakė, kad didieji bankai, kaip „Deut
sche Bank“, nėra sudominti Lietuva, ji 
per maža. Jis paneigė faktą, kad yra 
protekcionistinė politika.

Komercinio Vilniaus banko valdybos 
pirmininko pavaduotojas Raimondas 
Kvedaras mano, jog Lietuvos banko 
pozicija tebėra ta pati - neįsileisti 
užsienio bankų tris ar penkis metus, 
kad ant kojų per tą laiką atsistotų 
komerciniai bankai. Panašios nuomo
nės yra ir ekonomikos ministras Julius 
Veselka.

Kitaip galvoja Seimo ekonomikos 
komiteto pirmininkas prof. Kazimier
as Antanavičius. Jis pripažįsta, kad į 
Lietuvą nesiskverbia tarptautiniai 
bankai, yra politinis ir ekonominis 
nestabilumas. Tačiau Lietuvai jie reika
lingi, nes nėra komercinio banko, kuris 
galėtų suteikti Lietuvos investitoriui 
pusės milijono dolerių kreditą ilges
niam laikui.

Seimo deputatas Vytenis Andriukai
tis tvirtino, kad yra gimstančių komer
cinių frankų grupinis interesas neįsileis
ti konkurento, kuris galėtų diktuoti 
kitas žaidimo taisykles. Dabar nėra 
jokių taisyklių.

Neturint nusistovėjusių tarptautinių 
bankų taisyklių ir standartų, užsienio 
bankams yra sunku ir nedrąsu su toki
omis institucijomis dirbti. Tai smarki
ai apsunkina biznio transakcijas, ypač 
su užsieniu.

LIETUVA IR IŠEIVIJA - 
KARTU AR ATSKIRAI■ ¥

Toks klausimas iškilo po Lietuvos 
demokratinės darbo partijos (buvusi 
komunistų partija) laimėjimo Seimo 
rinkimuose. Šis klausimas brendo ir 
aštrėję, kai Lietuvoje ši partija be joki
os atųdairos šalino iš pareigų anksty
vesnius pareigūnus ir į jų vietas statė 
savus įmones. Amerikos lietuviai giliai

TĖVYNĖJE VASARA-Į GAMTĄ ŠAUKIA UPĖS, EŽERAI, MIŠKAI
'lllillllllllllllllllllllllllllllKIIIIIIIIIIHIIHIliillMIHilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllillllllllllllllllllltlllHiHlllllillHIIIIII

įsižeidė, kai iš ambasadoriaiis pareigų 
bjauriu manipuliavimu buto atšauk
tas Stasys Lozoraitis. St. Lozoraitis 
buvo neeilinis ambasadorius, neprik-
lausomos Lietuvos tęsinys ir laidinin
kas tarp Lietuvos ir demoktatinio pa
saulio, kada Lietuva ir visa tauta nešė 
vergijos jungą. Ambasadą finansiniai 
rėmė laisvojo pasaulio lietuviai, ypač 
Amerikos lietuviai. Tad iškilo rimtas 
pavojus, jog skilimas tarp išeivijos ir 
Lietuvos gali pakenkti ne tik išeivijai, 
bet ir Lietuvai, ypač tarptautinėje 
plotmėje.

Amerikos lietuvių bendruomenė, 
remiama įvairių organizacijų ir pavi
enių iškilių žmonių, pradėjo skubiai 
ruošti aukščiausio lygio pasitarimą. 
Buvo sukviesta virš dviejų šimtų įtak
ingų žmonių iš bendruomenės, aka
demikų, organizacijų ir Lietuvos. Toks 
pasitarimas įvyko birželio mėn. 19 - 20 
dienomis Detroite, Southfield prie
miestyje. Iš Lietuvos atvyko ministras 
pirmininkas ir LDDP pirmininkas Adol
fas Šleževičius, opozicinių partijų lyde
riai ir Seimo nariai Romualdas Ozolas 
(Centro sąjunga), Aloyzas Sąkalas (So
cialdemokratų partija) ir Saulius 
Šaltenis (Tėvynės sąjunga). Visi nušvi
etė padėtį dabartinėje Lietuvoje, kiekv
ienas kiek skirtingai interpretuodamas.

Ministras pirmininkas A Šleževičius 
atvyko į Detroitą porą dienų anksčiau, 
kur jam buvo suruošti susitikimai su 
automobilių pramonės atstovais, 
verslininkais, bendruomenės atstovais. 
Čia buvo aptarti santykiai tarp Lietu
vos ir Amerikos lietuvių; pilietybės, 

ambasadoriaus atleidimo, nuosavybės, 
Amerikos lietuvių siunčiamos pagal
bos, investicijų skatinimo klausimai. 
Vyriausias organizatorius Algimantas
Gečys pasakė, kadjis nesutinkąs su kai 
kurių laikraščių teigimais, kad į valdžią 
grįžo senieji komunistai, tačiau dabar
tinė valdžia turi savo ketinimus įrodyti 
darbais. Turi parodyti Lietuvai ir išeiv
ijai, kad ji yra demokratiška, toleran-
tiška, gerbia žmogaus ir asmens teises. 
Tada ir spauda pradės kitaip rašyti. Jei 
ji parodys, kad eina į diktatūrą, režimą, 
tada išeivija ir toliau visomis priemo
nėmis priešinsis ir naudos visas tarp
tautines institucijas, kurios jai yra 
prieinamos, ir darbuosis, kad grįžtume 
prie demokratijos.

Į konferenciją, pavadintą „Lietuva ir 
išeivija, kartu ar atskirai“, susirinko 
gerokai virš 200 atstovų. Tai lietuvių 
bendruomenės, organizacijų atstovai, 
mokslininkai, teisininkai, verslininkai, 
talkininkai, teikią pagalbą Lietuvai. 
Suskrido, suvažiavo iš tolimiausių 
Amerikos kampų. Iš Lietuvos - minis
tras pirmininkas A. Šleževičius ir opo
zicinių partijų lyderiai. Lietuvos amba
sadorius Vašingtone St. Lozoraitis, gen
eraliniai konsulai Vaclovas Kleiza iš 
Čikagos, Linas Kučinskas iš Niujorko.

Pateikiame kelis charakteringus pa
sisakymus:

Valdas Adamkus sakė, jog... nega
lima tikėtis, kad išeivija išskėstomis 

rankomis sutiktų naują santvarką, tuo 
dabiau vadovybę, kurios dalis buvo at-' 
sakinga už valstybės sugriovimą. Nepa-
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mirškime, kad dabartinė valdžia 
grąžino į vadovaujamas vietas buvusi
us partijos bendradarbius. Tikėtis, kad 
ši realybė sukurtų pasitikėjimą išeivi
uose yra neįmanoma. Pasitikėjimas yra 
užtarnautas ne pareiškimais, bet dar
bais. Tačiau V. Adamkus ragino 
nenusigręžti nuo Lietuvos, nes moral
iškai tai būtų nepateisinama.

Dr. Vyt. Bieliauskas sakė, jog... vi
ena iš didžiausių kliūčių išeivių ir Li
etuvos žmonių bendravime yra kaltės 
jausmo nejautimas už bendradarbia
vimą su komunistine okupacija. Konk
rečiai jis kalbėjo apie LDDP narius. Ši 
partija turėtų aiškiai pasmerkti savo 
bei savo pirmtakės vardu, išreikšti ap
gailestavimo jausmą dėl padarytų 
klaidų tautai. Ji turėtų stsisakyti bet 
kokių tolimesnių ryšių su komunizmu, 
pakeisdama iš esmės savo įstatus ir 
pareikšdama besąlygišką lojalumą Li
etuvai.

Min. pirmininkas Adolfas Šleževi
čius savo kalboje nušvietė sovietmečio 
kolektyvizaciją ir pateikė statistinių 
davinių, kiek Lietuvai padaryta nuos
tolių. Dabar Lietuvos ūkį keičiant į 
ūkininkų ūkius, susiduriama su dar 
didesnėmis problemomis. Jis kvietė 
išeiviją prisidėti savo idėjomis, atsta
tant Lietuvos ūkį. Tačiau jokių specifi
nių darbų nenurodė. Ministras pirmi
ninkas buvo apipiltas daugybe klausi
mų apie kompensaciją Sibiro tremtini
ams, pilietybės klausimą, laisvos spau
dos ir pasisakymų eteryje, labdaros 
įstatymus, ekonominę padėtį ir t.t. 
Tačiau nebuvo didelio spaudimo atsaky
ti į visus šiuos klausimus.

Svečias Saulius Šaltenis oponavo 
ministro pirmininko pranešimui, kad 
spauda, televizija yra laisva ir viską 
daro savo nuožiūra. Jis teigė, kad 
galimybės opozicijai laisvai pasisakyti 
per televiziją yra apribojamos. Kęstutis 
Makaitis, finansavęs TV - 26 steigimą, 
parėmė S. Šaltenį ir tvirtino, kad vyri
ausybė nesilaiko ankstesnių susitar
imų.

Romualdas Ozolas sakė, kad šian
dieninė Lietuvos padėtis nusistovėjusia 
nelaikytina. LDDP ir Centro judėjimai 
yra praeinantys reiškiniai. Iškils nauji 
veidai ir nauji sąjūdžiai.

PRIIMTOS KONFERENCIJOS 
IŠVADOS

Išeivija, penkiasdešimt metų laisvą- 
jame pasaulyje kovojusi už nepriklau
somą Lietuvą, šiandien jaučia pareigą 
ir teisę dėtis prie Lietuvos valstybės 
atkūrimo.

Pasisakyta už laisvą rinką ir teisėtu
mo įgyvendinimą, kurie įvardinti, kaip 
svarbūs veiksniai demokratizacijai Li
etuvoje užtikrinti.

Paskolos lakštų išleidimas susti
printų Lietuvos ūkį, o užsienio in

vestavimui skatinti ir pasitikėjimui 
stiprinti, reikia, kad Lietuvos valdžia 
vykdytų sudarytus teisinius sandėrius.

Pasisakyta už Lietuvos informacijos 
priemonių privatizavimą.

Pasisakyta prieš Lietuvos pasilikimą 
rytų įtakos sferoje kariniuose reikalu
ose. Išeivija reiškia susirūpinimą dėl 
valdžios plano ruošti karinius special
istus valstybės apsaugai buvusiose So
vietų Sąjungos karinėse struktūrose; 
steigti su Rusija bendras karines 
gamyklas ir ginkluoti Lietuvos kariuo
menę vien rusiškais ginklais.

Pripažinta Lietuvos prezidento teisė 
keisti valstybės atstovus užsienyje, 

tačiau konferencija prašo Lietuvos Re
spublikos prezidentą keisti savo dekretą 
ir palikti Stasį Lozoraitį ambasadori
aus pareigose JAV. Ateityje skiriant 
atstovus šalyse, kur gyvena didesni li
etuvių telkiniai, prašoma konsultuotis 
su Lietuvių bendruomene.

Lietuvių tautą sudaro bendros 
tautinės sąmonės lietuvių kilmės lietu
viai, todėl pilietybės, nuosavybės ir 
žmogaus teisių požiūriu jie yra lygūs, 
nežiūrint kur jie gyvena.

Be šių principinių ir nepaprastai svar
bių pasisakymų, buvo priimta, jogišeiv- 
įja yra pasiryžusi prisidėti prie Lietu
vos materialinės gerovės, o Lietuva 
turėtų paremti išeiviją kultūriniai. 
Ryšiai turėtų būti greitesni ir objekty
vūs, kaip tai galima per nepriklausomą 
ELTĄ. Konferencijos darbas bus 
tęsiamas rugpjūčio mėnesį Los Ange
les, investicijų konferencijoje.

Nėra abejonės, kad ši konferencija 
buvo viena iš svarbiausių pastaraisiais 
metais lietuvių išeivijoje.

A. ŠLEŽEVIČIUS VAŠINGTONE
Po konferencijos Detroite ministras 

pirmininkas A. Šleževičius nuvyko į 
Vašingtoną, kur jo laukė visa eilė susi
tikimų su JAV pareigūnais. Susitikimo 
proga su užsienio reikalų ministru 
Christofer Warren, buvo pranešta, kad 
JAV įsteigė „Baltijos verslo iniciaty-

vos“ fondą su 50 milijonų kapitalu 
mažiems ir vidutinio dydžio bizniams 
steigti Baltijos valstybėse. A. Šleže-
vičius paprašė, kad stebėti, kaip išve
dama Rusijos kariuomenė, JAV 
atsiųstų į Lietuvą savo pareigūnus. Jis 
minėjo naujus, išvedant kariuomenę, 
rusų delegacijos motyvus. A. Šleževičius 
taip pat susitiko su Baltųjų rūmų 
patarėju krašto apsaugos reikalams 
Anthony Lake. Jis padėkojo visiems už 
paramą, išvedant kariuomenę. Dėl 
stebėtojų atvykimo į Lietuvą, šis klausi
mas bus koordinuojamas per JAV am
basadorių Vilniuje Derrel Johnson. 
Pasitarimuose su JAV pareigūnais A. 
Šleževičių lydėjo St. Lozoraitis.

Po susitikimo su Tarptautinio valiu
tos fondo vykdomuoju direktoriumi 

jMichelll Comdeso, A. Šleževičius pa
sakė, jog nesama jokių kliūčių tarp fon
do ir Lietuvos. Vėliau jis susitiko su 
Amerikos verslininkais, žemės ūkio ir 
kitų departamentų pareigūnais.

Susitikime su JAV iždo ministro pa
vaduotoju Rodger Altman buvo taria
masi dėl mokesčių kontrolės tarnau
tojų apmokymo, kad Lietuva galėtų 
surinkti daugiau mokesčių iš biznio, 
gamyklų ir privačių žmonių. Buvo 
aptartas ir kompiuterinės sistemos Li
etuvos sienų apsaugai klausimas. Pa
klaustas „Amerikos balso“ radijo ar vi
sos Lietuvos sienos ir rytuose su Balta
rusija bus šia sistema kontroliuojama, 
A. Šleževičius atsakė, jog visos sienos, 
tik nepaminėjo Baltarusijos atskiru 
žodžiu. Žinoma, kad rytų siena su Bal
tarusija ir skrydžiai iš rytų yra kiauras 
maišas. Tuo pačiu skundžiasi ir Latvij a 
su Estija.

Gegužės 23 dieną A. Šleževičius 
išskrido į Lietuvą.Sugrįžęs ministras 
pirmininkas susitiko su prezideritu A. 
Brazausku. Kiek žinoma, susitikime 
nedalyvavo prezidento patarėjai. Atro
do, kad prezidentas pasikalbėjime su 
savo ministru pirmininku norėjo gauti 
informaciją iš pirmų lūpų ir susidaryti 
savo asmeninę nuomonę.

RUSIJOS BLOKADA 
PRIEŠ ESTIJĄ

Bendrovės „Lantrangas“ direktorius

Baltfax žinių agentūrai pasakė, kad 
Estijai visiškai nutraukiamas dujų 
tiekimas, remiantis Rusijos vyriausybės
įsakymu. Nutrauktas todėl, kad Estija 
savo nauju užsieniečių įstatymu esą 
pažeidusi tarptautinę žmogaus teisių 
deklaraciją. Tačiau Rusijos vyriausybė 
sako, kad dujų tiekimas nutrauktas dėl 
tariamai nesumokėtų dešimties mili
jonų dolerių už ankstyvesnį dujų 
tiekimą. Estijos vyriausybė prašė savo 
žmonių laikytis ramiai ir nekeršyti 
rusams, gyvenantiems Estijoje. Tai es
anti ne jų kaltė, o Maskvos vedama 
politika prieš Estiją. Vyriausybė 
paaiškino, kad Rusijos dujų tiekimas 
tesudaro tik dešimtį procentų viso sun- 
.audojamo dujų kiekio.

Reikia nepamiršti, kad 1940 metais

Sovietų Sąjungai okupavusEstiją, išjos 
buvo atimtas šiaurės rytų regionas ir 
inkorporuotas į Sovietų Sąjungą. Esti
jos pragyvenimo lygis buvo aukštas, 
taigi į jos teritoriją plūdo tūkstančiai 
kolonistų rusų, kurie trėmė Estijos 
žmones į Rusijos gilumą, o jų namuose 
ir darbovietėse atsisėdo patys. Tokiu 
būdu, po penkiasdešimties okupacijos 
metų net vieną trečdalį visų Estijos 
gyventojų sudaro kolonistai rusai. 
Maskvos jie buvo privilegijuojami ir 
estus netgi vertė mokytis rusų kalbos. 
Estų tauta savame krašte buvo pas
merkta tautinei eksterminacijai.

Šiandien tariamieji Maskvos demo
kratai vėl puola Estiją, kad ji, neprik
lausoma valstybė, išdrįso įvesti piliety
bės įstatymą, kuris yra daug žmoniškes
nis negu kai kurių Vakarų Europos 
valstybių ir leidžiantis svetimšaliams 
įsigyti Estijos pilietybę. Ne kartą Euro
pos komisija žmogaus teisėms ginti 
lankėsi Estijoje ir nerado jokių nusi
žengimo prieš žmogaus teisių įstatymą 
faktų. Nėra ko stebėtis, kad kolonistai 
nori išsaugoti savo privilegijas, tačiau 
reikia stebėtis, kad B. Jelcinas, šiand
ien skelbiantis demokratiją, užtaria 
tuos kolonistus. Negi dar ir šiandien jis 
norėtų pavergti Estiją, o gal ir visas 
Baltijos valstybes, kaip jau ne kartą 
buvo skelbiama-iš Maskvos, jog tai es
anti jų įtakos sfera.

^ūsųP^togė'Nr.27 1993.07.05 psLZ

LIETUVA VĖL SU LITU
Kaip jau buvo rašoma anksčiau, nuo 

birželio 25 d. iki liepos 20 d. Lietuvoje 
įvedamas litas, kaip vienintelė Lietu
vos valiuta. Po liepos 20 dienos Lietu
voje visos transakcijos turės būti at
liekamos tiktai litais. Tai taikoma ir 
šiandieninėms dolerinėms krautu
vėms. Tačiau dolerinės sąskaitos banku
ose nebus panaikintos. Kaip skelbia
ma, visi banknotai bus vienodo dydžio, 
tiktai skirtingų spalvų ir designacijų. 
Dydis maždaug atitiks penkių Austral
ijos dolerių banknoto dydį, tik penkiais 
milimetrais bus ilgesni.

Visi talonai keičiami į litus, neatsi
žvelgiant į turimą jų kiekį ar iš kokių 
šaltinių jie būtų gauti.' Vienas priva
lumas, kad, keičiant 50 000 ar daugiau
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TRUMPAI 
IŠ VISUR

*
Irano policija pradėjo masinius mot

erų areštus už nesilaikymą Islamo nus
tatytų taisyklių apsirengimui. Uždari- 
ėjamos parduotuvės, pardavinėjančios 
europietiškus moterų rūbus, konfiskuo
jamos automašinos su europietiškai 
apsirengusiomis moterimis keleivėmis. 
Suimtos moterys nuteisiamos iš- 
plakimui.

*
Amerikiečių policija susekė musulm

onų fundamentalistų suokalbį, kuriuo 
buvo siekiama nužudyti Jungtinių 
Tautų organizacijos generalinį sekre
torių Boutros Boutros - Ghali bei sus
progdinti galingas bombas Niujorko 
tuneliuose po Hudsono upe ir prie 
federalinės policijos centrinės būstinės. 
Suimti astuoni suokalbininkai.

*
Anglų matematikas dr. Andrew Wiles 

birželio 23 d. paskelbė paskutinės Per
mato teoremos sprendimą. Šio sprendi
mo veltui ieškojo geriausi pasaulio 
matematikai nuo 1637 metų, kai 
prancūzas Pierre de Fermat paskelbė jį 
suradęs. Fermatas savo teoremos 
sprendimo paslaptį nusinešė į kapą, ir 
mokslininkai buvo pradėję abejoti ar 
teoremos sprendimas iš viso įmano
mas. *

Amerikiečiai raketomis apšaudė Ira
ko žvalgybos būstinę Bagdade. Rake
tos buvo iššautos iš amerikiečių karo 
laivų Raudonojoje  jūroje ir Persų įlanko
je. Vienkartinis Bagdado apšaudymas 
buvo pristatytas, kaip Irako nubaudi
mas už jų bandymą nužudyti buvusį 
JAV prezidentą George Bush jo vizito 
Kuveite metu šių metų balandžio 
mėnesį.

LIETUVOS SPAUDOJE
POSTKOMUNISTINIŲ ŠALIŲ SUNKUMAI 
(Tęsinys iš Nr.25)

Daugeliui teisėjų ir prokurorų sunku 
atsisakyti senų įpročių. Kai kurių 
teisėjų komunistinė praeitis kliudo būti 
nepriklausomiems ir nešališkiems. 
Teismų niekas negerbia. Prokuratūros 
yra vyriausybinės įstaigos: jų nuospren

LIETUVOS SAVAITĖS APŽVALGA
Atkelta H 2 psl.

talonų, reikės pateikti pasą. Vėliau teks 
deklaruoti iš kokių šaltinių jie atėjo, 
taip kad pajamas būtų galima apmokes
tinti. Tačiau kiekvienas pilietis gali eiti 
į daugelį bankų ir keisti po mažiau, nei 
50 000 talonų. Tokiu būdu niekur tai 
nebus registruojama ir nebus jokios 
kontrolės.

Šiandien Lietuvos vyriausybė deda 
daug vilčių, jog lito įvedimas išspręs 
ekonomines problemas. Reikia tik nepa
miršti, kad litas, kaip toks, to padaryti 
negali. Ekonominis pakilimas priklau
so nuo sumanios ekonominės santvar
kos, produktyvumo ir investicijų. Val
stybė savo finansinę sistemą turi taip 
sutvarkyti, kad pinigų kiekis atitiktų 
prekių kiekį, tada nebus ir infliacijos. 
Jeigu valstybė ir toliau spausdins pini
gus, kad padengti savo išlaidas, vietoje 
to, kad susirinku iš mokesčių, infliacija 
sustabdyta nebus, o tada ir pasitikėji
mas litu, ir menedžmentu kris. Lietu
vos banko valdybos pirmininkas

*
Birželio 25 d. Rusija sustabdė natū

ralių dujų tiekimą Estijai, tvirtindami, 
kad tai ne politinis žingsnis, o tik 
spaudimas išreikalauti susidariusias 
skolas. *

Latvijoje prasidėjo buvusio komu
nistų lyderio Alfredo Rubiks byla už jo 
mėginimą nuversti Latvijos vyriaus
ybę pučo prieš Gorbačiovą metu, 1991 
metų rugpjūčio mėnesį. A. Rubiks 
priešinosi sargybiniams ir teko jėga jį 
pristatyti į teismo salę. Sėdėdamas 
kalėjime, A. Rubiks birželio mėnesį buvo 
išrinktas į Latvijos parlamentą, tačiau 
nežinia, ar jam bus leista tapti parla
mento nariu.

*
Estįjos parlamentas priėmė svetimša

lių įstatymą, numatantį, kad visi ne 
Estijos piliečiai turi per dviejų metų 
laikotarpį įsigyti teisę nuolatiniam gy
venimui Estijoje. Įsigytą tokį leidimą 
bus privalu atnaujinti kas penkeri 
metai. Prieš šį įstatymą protestavo 
sovietųvaldymo laikais masiškai Esti
joje apgyvendinti rusai, kurie nenori 
tapti Estijos piliečiais. Rusija Estijos 
užsienio reikalų ministrui TrivimiVel- 
liste įteikė protesto notą, o rusų lyde
riai, pradedant prezidentu B. Jelcinu, 
grasina Estijai sankcijomis.

Nuo 1985 metų.Nįgeriją valdąs ka
rinis diktatorius geh. Ibrahim Babang- 
ida krašte paskelbė birželio 12 dienos 
rinkimus negaliojančiais. Jau anksčiau 
teismas buvo uždraudęs rinkiminei 
komisijai paskelbti rinkimų rezulta

tus. *
Birželio 24 d. gausūs kurdų demon

strantai užpuolė Turkijos turistų biu
rus, bankus, lėktuvų bendrovių konto
ras Prancūzijoje, Vokietijoje, Skandi
navijos valstybėse. Ginkluoti kurdų 
teroristai užėmė Turkijos konsulatus 
Miunchenę, Marselyje, užpuolė konsu
latus Ciuriche ir Ženevoje. Paimti įkai
tai po kurio laiko buvo išlaisvinti.

džiai arba bent kaltinimai tampa 
politiniu ginklu prieš opoziciją.

Teismai ir viešosios tvarkos žinybos 
silpnos ir blogai finansuojamos. Gy
venti darosi nesaugu. Visose postkomu
nistinėse šalyse daugėja smurtinių 
nusikaltimų, jie smulkiai aprašinėjami 
spaudoje. Mafija klesti.

Romualdas Visokavičius pareiškė, kad 
Lietuvos litų stabilumą garantuos jos 
auksas ir užsienio valiutos atsargos bei 
Tarptautinio valiutos fondo parama. 
Reiškia, kad lito stabilumas ir ekono
minis pakilimas priklausys nuo vy
riausybės sugebėjimo tvarkyti ekonom
iją ir finansus. Ji atsąkinga.už Lietuvos. 
žmonių gerbūvį ir jos ateitį.

Džiaugėsi moteris, žiūrėdama į ką tik 
išleistus litus. „Laisvosios Europos“ 
radijo žurnalistas paklausė jos, ar litai 
jai taip patinką. Primena jie man ank
styvą jaunystę, atsakė ji. Tik dvylikos 
metų kartu su šeima 1941 metais bu
vau išvežta. Tėtis buvo lageryje. Pir
mus metus Altajaus krašte, dvylika 
metų prie Laptevo jūros, o dar tris
dešimt metų... su kom...

Telieka tikėtis, kad mūsų valstybės 
vyrai neapvils jos ir grąžins litui 
prieškarinį prestižą, o lietuvių tautai 
aną džiaugsmą ir laimę. Atsakomybė 
jūsų!

Anskis Reisgys

abP^ alb veiklos darbuotojų 
KONFERENCIJA MELBURNE

Birželio 26 d. Melburno lietuvių namuose įvyko Krašto valdybos sušaukta 
ALB veiklos darbuotojų konferencija, kurios metu iš įvairių Australijos 
lietuvių centrų susirinkę veikėjai turėjo progos išsamiau pažvelgti į eilę 
opių bendruomenės problemų. Gerai paruoštos paskaitos ir po to sekę 
gyvos diskusijos padės ALB Krašto valdybai geriau pajusti bendruomenės 
nuotaikas ir aspiracijas, tuo tarpu bendruomenės nariai, išklausę ALB 
Krašto valdybos pranešimų, susidarė aiškesnį vaizdą apie dabartinį 
kultūrinių ir švietimo reikalų stovį, ir prisidėjo pozityviais pasiūlymais, 
stiprinant veiklą Australijoje ir paramą Lietuvai.

Konferencijoje ypatingai gausiai dalyvavo Melburno lietuviai - popie
tinę sesiją teko netgi perkelti į didesnę salę.

Konferencijos metu Lietuvos garbės konsulas dr. A. Kabaila Viktorijos 
valstijos senatoriui Jim Short įteikė specialų žymenį, kuriuo jį dar pernai 
apdovanojo Lietuvos vyriausybė už ypatingą pagalbą Lietuvai kritišku 
1991 metų sausio - rugpjūčio mėn. laikotarpiu.

Formalioji konferencijos dalis pasibaigė šeštadienį, o sekmadienį kon
ferencijos dalyviai apsilankė šv. Mišiose, kurias atnašavo kun. L Petraus
kas kartu su svečiu iš Lietuvos kun. R. Mikutavičium.

Reikia tikėtis, kad platesnis konferencijos aprašymas ir bent dalis joje 
skaitytų paskaitų bus spausdinami sekančiuose „Mūsų Pastogės“ numer
iuose.

V. P.

Saugūmo tarnybos negali atsikraty
ti komunistinės praeities ir ryšių su 
sovietine (dabar Rusijos) žvalgyba. Šie 
ryšiai su Rusijos saugumo tarnybomis 
ir karinės pramonės kompleksu kliudo 
Rytų Europos tautoms pasiekti tikrą 
nepriklausomybę. Kai kurie politikai 
stengiasi į tai nekreipti dėmesio arba 
sąmoningai meluoja, kad sovietinių sau
gumo tarnybų įtaka nėra žymi. Kiti 
mėgina savo šalis apginti nuo tų žvalgų 
ir atsikratyti praeities palikimo.

1989 ir 1990 metų euforija susilpnėjo. 
Iš komunizmo paveldėtas skurdas čia 
suvaidino svarbų vaidmenį. Daugelis 
žmonių mato, kaip kraunasi turtus jų 
kaimynai.Įvairių žmonių grupių starto 
sąlygos labai nevienodos ir tik nedauge
lis gali tapti turtingais. Pavydo ir kiti 
jausmai skatina reikalauti lygiavos, 
kuri dažnai tampa kairuolių neokomu- 
nistų politiniu šūkiu.

Žmonės pradeda nesidomėti politika 
(to ir reikia neokomunistams). Rinki
mai jų nedomina, vis mažiau rinkėjų 
ateina prie balsadėžių. Politinės parti
jos nesusiformavusios ir neturi liaud
ies paramos. Žmonės nežino, už ką par
tijos kovoja. Partijos irgi nežino, ko 
nori.

Rytų Europos politinis žemėlapis ir 
ateitis neaiški. Vakarietiški kairiųjų ir 
dešiniųjų jėgų sąjūdžiai Rytuose 
nestiprūs. Partija ar sąjūdis, skelbian
tys socializmo ar socialdemokratijos 
idėjas, negali būti populiarūs, nes kai 
kurie komunistai tik persikrikštijo, t. 
y. nuėjo lengviausiu keliu - pakeitė 
pavadinimą, o esmė liko ta pati. Daug 
postkomunistinių populistinių šūkių 
yra nacionalistiniai, ypač tose šalyse, 
kurios atgavo nepriklausomybę. Liber
alai ir liberalieji konservatoriai 
nestiprūs. Postkomunistinės valstybės 
institucijos dominuoja, todėl laisvės 
politika peršama prievarta. Valstybė 
kišasi į visus reikalus.

Kai pokario metais Italijoje ir Vokiet
ijoje žlugo totalitarizmas, didelį vaid
menį vaidino krikščionys demokratai. 
Rytų Europoje jie silpni. Net ir 
krikščioniškoje Lenkijoje krikščionių 
demokratų partijos pešasi tarpusavyje.

Politinėje kovoje dažnai griebiamasi 
nacionalizmo. Buvę komunistai pa
siskelbia nacionalinių interesų, nepri
klausomybės ir teritorinio vientisumo 
sargais. Nacionalinių problemų iš 
tikrųjų yra ir nacionalistinė propagan
da politiškai labai veiksminga. Antra 
vertus, nacionalizmu ir ksenofobija 
dažnai pasinaudojama politiniam 

- priešininkui sunaikinti.
Kai kurios visuomenės grupės nu-

sistačiusios prieš antikomunistinę re
voliuciją ir net jos apraiškas. Kaip ir 
Vakaruose, antikomunizmas nepop
uliarus tarp Rytų Europos intelektu
alų, susijusių su komunistine praeiti
mi. Kai kuriems sunku prisipažinti, 
kad jie taip ilgai ėjo ne tuo keliu.

Žmonės trokšta, kad greičiau įvyktų 
lūžis: komunizmas nueitų į praeitį, 
įsigalėtų nauja politinė ir ekonominė 
tvarka. Bet tokio lūžio pamatyti nega
lima. Pokyčiai vyksta lėtai, ir todėl 
neaišku, buvo antikomunistinė revo
liucija, ar ne. Kol kas matyti tik sta- 
bčiojimas arba trūkčiojantys šuoliai ša
lin nuo komunizmo.

Visose postkomunistinėse šalyse 
spauda sunkiai atsisako praeities 
įpročių ir praktikos. Geltonoji spauda 
ir erotiniai žurnalai lengvai užkariavo 
rinką. Bet sunku sukurti politiškai ne
priklausomą spaudą, kuri tik informu
otų. Kai kurios postkomunistinės 
vyriausybės linkusios grožėtis savo 
įvaizdžiu, kuriamu televizijoje. Priva
tizuojant laikraščius ir žurnalus, radi
ją ir televiziją buvo vadovaujamasi ne 
linkos dėsniais, o politiniais kriteri
jais. Taip buvo sukurtos naujos spau
dos imperijos. Spaudos rinkoje domin
uoja postkomunistinės struktūros. Ap
skritai maža politiškai nepriklausomos 
spaudos. Ne visos politinės grupuotės 
vienodai gali skelbti savo pažiūras spau
doje. Varomos begėdiškos kampanįjos
prieš politinius priešininkus. Kai šie 
negali atsakyti tuo pačiu, pralaimi.

Kultūrą komunizmo laikais finansa
vo valstybė. Kultūra, kaip ir sportas, 
turėjo sudaryti komunistiniams reži
mams teisėtumo regimybę. Rytų Voki
etijos plaukikai, Sovietų Sąjungos šach
matininkai ir baleto šokėjai reklamavo 
komunizmą šalies viduje ir užsienyje. 
Įdomus dalykas: nors menininkai ir 
buvo raginami aktyviai dalyvauti 
komunizmo statyboje, buvo palaikomos 
su gyvenimo tikrove nesusijusios 
kultūros sritys, socialistinio realizmo 
kultūros atstovai palaikė ir socialistinį 
abstrakcionizmą. Tie menininkai, ku
rie laikėsi nuošaliai, buvo giriami.

Kai komunistinė ekonomika sužlugo, 
smarkiai sumažėjo subsidijų ir men
ininkams iškilo problema: būti ar 
nebūti. Kai buvo panaikintą cenzūra, 
suklestėjo privačios leidyklos, pasidarė 
įmanoma patenkinti paklausą. Masinė 
kultūra tapo realybe. Intelektualai ir 
menininkai pasijuto nejaukiai: jie nėra 
tokie populiarūs, kaip anksčiau, jie jau 
nebe dėmesio centre, neteko privileg
ijų, kurias turėjo ne tik kaip režimo

Nukelta į 4 psl.
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NEŠERKITE MASKVOS GALIŪNŲ 
ESTIJOS PREZIDENTO PERSPĖJIMAS EUROPAI

- Kokią rolę vaidina B. Jelcinas?
Estijos prezidentas Lenartas Meri, 

paklaustas vokiečių žurnalisto, atsa
ko:
- Man tenka jums atsakyti klausimu 

į klausimą: kokią rolę vaidina Vakarai?
Vakarai šiuo metu elgiasi lyg jie 

turėtų reikalų su „Miss Universe“. 
Vakarai nekalba apie principus, apie 
demokratiją arba apie reformas, bet 
vien tik apie asmenybes. Jei Vakarams 
geriau patinka turėti reikalų su simbo
liais, kaip su tikromis politinėmis 
jėgomis, tai B. Jelcinas jų akyse gali 
tapti demokratijos simboliu, ar tai Jel
cinui patiks ar ne. Vis tik reikia nuogąs
tauti, ar žmogus, išaugęs komunistinės 
partįjos aparate, gali būti demokratu. 
Gali būti, kad B. Jelcinas yra išimtis, 
bet politikos negalima matuoti išim
timis.

Vienas iš didžiausių Vokietijos 
laikraščių „Die Welt“ (1993.03.05) per 
ištisą puslapį paskelbė interviu su Es
tuos prezidentu Lenartu Meri. Apie 
Estijos galvos pažiūras įdomu paskait
yti, kai tuo pačiu metu Maskvoje vis 
aštrėja galynėjimasis dėl valdžios, o 
Vakarai bando „atsispirti“ nuo galimų 
naujų nemalonumų naujais dolerių bil
ijonais. L. Meri galvoja, kad tai veltui 
išmetami pinigai. Pateikiame keletą L. 
Meri minčių apie Rusiją.

Rusiją, sako L. Meri, valdo ta pati 
senoji nomenklatūra, kuri iš partijos 
sekretorių tapo bankų menedžeriais ar 
fabrikų savininkais. Senoji sistema kol 
kas liko. Jei Vakarai viltingai kalba 
apie demokratijos daigus Rusijoje, tai 
L. Meri primena, kad demokratija Rus
ijoje niekada nebuvo tvirta. Vieninteli-

POSTKOMUNISTINIŲ ŠALIŲ SUNKUMAI
Atkelta iš 3 psl.

rėmėjai, bet ir kaip toleruojami abstrak- 
cionistai. Išblėso populiarumas tų men
ininkų, kurie buvo režimo priešininkai.

Rytų Europos šalys vis stengiasi 
pabrėžti, kad jos nori būti arčiau Euro
pos. Tautos ir žmonės nori sugrįžti į 
Europą, ypač pageidauja būti priimtos 
į bendrąją rinką. Bet naujieji kandida
tai nori gerai gyventi prastai pasiruošę. 
Jų prekės neatitinka Vakarų Europos 
prekių strandarto, yra blogesnės 
kokybės. Bankai neturi tarptautinių 
operacijų patirties, jų vadovai ir tar
nautojai turės daug ko išmokti. Komu
nistinė teisinė sistema negynė privači
os nuosavybės. Ekonomikos teisė buvo 
gana nekonkreti, nieko nebuvo apibrėž
to, taigi gerai pritaikyta komandinei 
ekonomikai. Teisinė sistema keičiama 
lėtai, neapgina žmonių ir bendrovių, 
kurios norėtų investuoti.

Ką reiškia įeiti į Europos ekonomiką? 
Laisvę dalyvauti kitų šalių ūkio veiklo
je ir laisvę kitoms šalims veikti tavo 
šalyje. EEB leidžia laisvą prekių, pa
slaugų, kapitalo ir žmonių judėjimą. 
Kol kas laisvas prekių judėjimas į Rytų 
Europą būtų žalingas j os žemės ūkiui ir 
pramonei, ir sukeltų masinį darbininkų 
bei valstiečių protestą. Jeigu leistų lais
vai emigruoti žmonėms, visi kvalifikuoti 
darbininkai persikeltų į Vakarus. Tai 
taip pat labai pakenktų vietos pramon
ei. Vadinasi, geriau būtų, kad integravi
masis į Europą vyktų mažesniu mastu. 
Pavyzdžiui, būtų integruotos vadina
mosios Vyšegrado šalys. Kai kurie Rytų 
Europos politikai bijo net ir šitokio in
tegravimosi.

Postkomunistinės šalys trokšta grįžti j 
Europą (jos ekonominę sistemą), nori 
įstoti į NATO ir tapti Vakarų gynybos
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ame laikotarpyje, tarp 1905 -1914 metų, 
buvo jaučiamas demokratijos vystyma
sis. Paklaustas ar iš viso įmanoma su
laikyti Rusijos žlugimą, L. Meri atsako:

„Aš nenorėčiau vartoti žodį „žlugi
mas“. Mes juk nekalbėjome apie 
Didžiosios Britanijos ar Prancūzijos 
žlugimą dekolonizacijos pasėkoje. Rus
ijai reikalinga suprasti, kad ateityje ji 
gali egzistuoti tik kaip rusų Rusija - 
Europos valstybė, bet, jei ji to norėtų, 
jai reikėtų tilpti europinėse sienose. 
Europoje negali tilpti kraštas, kuris 
yra toks didelis, kaip Afrikos kontinen
tas“. Estijos prezidentas galvoja, kad 
„Rusijos valstybei būtina identifikuo
tis su rusų tauta ir jos kultūra. Turge
nevo, Čaikovskio ir Tolstojaus Rusija 
puikiai įsijungtų į modernią ir demokra- 
inę Europą, ir aš tikiu, kad tokia Rusija 
bus po sekančių 50 metų“.

- Kaip Vakarai galėtų padėti tokiam 
idealui išsivystyti? - klausia vokiečių 
žurnalistas.

Lenartas Meri negalvoja, kad ide
aliai Rusijai atsirasti padės Vokietijos 
dešrų fabrikai, pagamindami pakanka
mai dešrelių, kad tris kart per dieną 
užtektų pavalgydinti visus Rusijos gy
ventojus. Jis sako:

-Aštuonioliktame šimtmetyje vienas 
pirmųjų rusų disidentų Radiščevas 
parašė knygą ir ją pavadindino „Keli
onė iš Peterburgo į Maskvą“. Joje rašo
ma, kad rajonas tarp Peterburgo ir 
Maskvos prieš 200 metų beveik sutapo 
su Europos vaizdu: kas keli kilometrai 
pakelėse buvo kokia nors sodyba, pašto 
stotis arba viešbutis. Jei dabarjūs trau
kiniu vyksite tuo pačiu keliu, matysite 
tiktai krūmus, tarp kurių šen bei ten 

sistemos dalimi. Rimta kliūtis yra ta, kad 
Rytų Europos kariuomenė nematomais 

praeities saitais susijusi su Rusija.
Buvusios komunistų partijos Rytų Eu

ropoje turi naujus pavadinimus, bet jų 
patirtis sena. Jos stiprios ir aktyvios. Eu
ropos žemėlapyje galima nubrėžti liniją, 
kur neokomunizmas stipriausias. Buvu
sios komunistų partijos daugelyje šalių 
per rinkimus surinko daugiausia balsų 
arba buvo antros, kai kuriose šalyse užima 
dominuojančią padėtį vyriausybėse. 
Postkomunistinių valstybių juosta tęsiasi 
nuo Lietuvos iki Serbijos (įeina ir tokios 
postkomunistinės tvirtovės kaip Rumu
nija, Bulgarija). Dabar Rytų Europoje 
tvyro populistinio neokomunizmo, o ne 
fašizmo pavojus. Neokomunistinė ideo
logija ir politika gali pasinaudoti žmonių 
nepasitenkinimu (jaučiasi nesaugūs) ir 
baime, kurią sukėlė į laisvą rinką nukreip
tos reformos. Galima spėlioti, kad Rytų 
Europoje nebus tokio komunizmo, koks 
buvo. Bet kiek mėnesių ar metų truks šis 
transformavimasis į normalią visuomenę, 
negalima pasakyti. Atviros visuomenės 
šalininkai gali turėti tokios visuomenės 
įvaizdį, bet dar negali būti tikri, kad refor
ma pavyks.

Revoliucija Rytų Europoje dar nesi
baigė. (Jeigu, žinoma, ji iš viso praėjo, 
gal jos ir visai nebuvo?) Pesimizmą kelia 
prarastos 1990 m. viltys.

Pastebimas stiprėjantis pasipriešinimas 
ne tik revoliuciniams sprendimams, bet į 
ir į rinką nukreiptoms liberalioms ir 
demokratinėms reformoms.

Jokūbas Karpinskis

(Paskaita skaityta Prahos Karolio 
universitete) .<L aida£...( N„ 91 

iškyla sugriuvusių namų kaminai. Dar 
po Antrojo pasaulinio karo čia buvo 
sodybos. Jose gyveno žmonės. Dabar - 
visa tai visiškai apleista - viena iš 
niekam tikusio sovietinio ūkininkavi
mo pasekmių. Ir štai dabar vienu ypu 
Rusiją norima padaryti žemės ūkio šal
imi. (...)

- Kad tai pasiekti, pirmiausiai reikia 
išraizgyti Rusijos vidaus politikos maz
gus, ko neįmanoma padaryti viename 
ar keliuose septynių didžiųjų susi
tikimuose. Man, atrodo, kad septynių 
didžiųjų valstybių vadovai šios prob
lemos iš viso nesupranta. Tol, kol Rus
ija neturi savo žemės ūkio, kas nors iš 
kitur turi Rusiją maitinti ir čia Vakarai 
daro principinę klaidą, siųsdami savo 
saliami dešras Maskvos nomenklatūrai. 
Lėšas reikėtų skirti ne maisto pirkimui, 
bet traktorių įsigijimui. Vakarų pagalba 
turėtų būti skiriama tiems, kurie nori 
ir pajėgia pakelti Rusijos socialinę 
gerovę, produkcijos gamybą. Jos vieto
je, Vakarai siunčia saldumynus ir 
dešras. Taip šios problemos neišsispręs.

- Bet juk Vakarai Rusijai yra paskyrę 
milžiniškus kreditus?

- Aš manau, kad didesnė jų dalis šiuo 
metu yra pakliuvusi į Šveicarijos 
bankus, kur, kaip visiems žinoma, pini
gus galima įdėti daug naudingiau, kaip 
Rusijoje, - atsakė L. Meri .

- Reikėtų surasti kažkokį mechaniz
mą, kurio pagalba Vakarų pinigai tikrai 
padėtų sutvirtinti Rusijos ūkį ir padid
inti tautos įplaukas. Lig šiol Rusijai 
skirtieji Vakarų pinigai dingsta, 
kaip bedugnėje statinėje.

- Ar jūs galvojate, kad valdantieji 
Rusijos sluokniai tikrai yra susitaikę 
su mintimi, kad imperija prarasta, - 
klausia žurnalistas.

- Visai ne. Esu įsitikinęs, kad net ir 
Rusijos demokratų tarpe kol kas yra 
noras anksčiau ar vėliau atstatyti Rus
iją jos ankstenėse sienose, ar net už jų.

- Kiek didelis yra pavojus, kad Rusi
jos politika, įskaitant ir prieš Estiją, 
turėtų tokius kariškus tikslus?

- Mes turime vertingiausią pasaulyje 
kapitalą-intelektualinį kapitalą. Mūsų 
tauta yra įaugusi į Europos tradicijas, 
bet ji pažista ir Rusiją. Ateityje Estijai

LIETUVIŲ NUOTAIKOS
Baigėsi žiemos ilgokas sezonas. Sekant 

išeivijos lietuviškąją veiklą Dėdės Šamo 
žemėje galime džiaugtis, kad dar tiek 
daug gyvybės ir ryžto rodo įvairios lietu
viškos organizacijos, fondai,, kultūri
ninkai, visuomenininkai. Ypač VLIKUI 
baigus darbą, stipriai reiškiasi PLB ir 
JAV Krašto valdybos, plėsdamos savo 
plačiašakę veiklą.

Žiemos sezono metu nestokota gerų 

koncertų, savųjų ir iš Lietuvos sulaukus 
meninių pajėgų. Lietuvių opera Čika
goje pavasarį pastatė labai sunkią operą 
"Norma", kuri, reprezentantų nuomone,, 
buvusi viena iš geriausių pastatytų operų, 
žinoma, su pagrindiniais solistais iš Lie
tuvos.

Gegužės mėnesį pfaėjo dar vienos, 
tradicija tapusios Poezijos pavasario die
nos, kurios buvo skirtos Mykolaičio Puti
no šimtajam gimtadieniui paminėti ir 
duoti progos dar kartą šauniai pasireikšti 
Čikagoje gyvenantiems poetams. Poezi

jos dienos vyko Jaunimo centre, gegužės 
mėnesio 28 - 29-dienomis. Tai buvo 
dvidešimtosios Poezijos dienos.

Šiais metais, kaip ir praėjusiais, jas 

ruošė Jaunimo centro Moterų klubas, 
vadovaujamas Salomėjos Endrijonienės. 
Programą paruošė Nijolė Martinaitytė. 

Apie poetą Mykolaitį Putiną kalbėjo jo 
buvęs mokinys, pedagogas Juozas Ma- 
silionis, aptaręs poeto gyvenimo bruožus,

Estijos prezidentas Lenart Meri 

gimė 1929 m. Taline, laisvosios Estijos 

diplomato sūnus. 1941 m. drauge su 

šeima buvo ištremtas į Sibirą, iš kur 

grįžo tik 1964 m. Studijavo istoriją, 

rašė grožinę literatūrą ir filmų scenar

ijus, vertė iš vokiečių, prancūzų, anglų 

ir suomių kalbų. 1991 m. - Estijos 

užsienio reikalų ministras, nuo 1992 

m. - valstybės prezidentas.

teks savotiška rolė. Mes būsime tru
putį, kaip Šveicarija, truputį, kaip 
Singapūras, truputį, kaip Šiaurės Eu
ropa. Estija pritrauks užsienio investi
torius. Mes turime labai gerai išvy
stytą darbo jėgą, kuri šiuo metu dar 
labai nebrangi. Mes pilnu tempu ein
ame Europos kryptimi, bet ne tam, kad 
mestumės Europai ant kaklo. Mes rod
ysime Europai, ką reikia daryti, jei ji 
nori pasilikti Europa. Estija šiuo metu 
yra Europos išbandymo akmuo, - sakė 
Estijos prezidentas Lenartas Meri.

(Iš „Australijas Latvietis“, 1993.04.30)

Iš latvių kalbos v- B. Ž.

DĖDĖS ŠAMO ŽEMĖJE

kūrybą. Su savo kūryba Poezijos dienose 
dalyvavo Alfonsas Šešplaukis-Tyruolis, 
Liūne Sutema, Eglė Juodvakė (pati as
meniškai nedalyvavo), o jos kūrybą skaitė 
Nijolė Martinaitytė), Artūras Tereški- 

nas, Nijolė Jankutė, Kazys Bradūnas (jo 
kūrybą skaitė Agnė Kižienė).

Poezijos dienos susilaukė didelio lais
vanoriškosios visuomenės ir poezijos 
mėgėjų dėmesio, gausiai dalyvavo abiejų 
dienų programose.

Pažymėtina, kad vienas iš pirmųjų Poe
zijos dienų programų ruošėjų, poetas 
Kazimieras, su žmona Kazimiera išvyko 
į Lietuvą ir ten žada praleisti vasarą.

Vasaros metu skautai stovyklaus, 
mokytojai susilėks į Dainavos stovyklą 
studijų dienoms, kai kurie veikėjai 
išvyksta Europon dalyvauti studijų di
enose.

JAV LB Krašto valdybos visuomeni- 
mių reikalų taryba birželio 19-20dieno- 
mis šaukė plačios apimties "Politinės - 
visuomeninės" veiklos konferenciją De
troite. Konferencijoje trys simpoziumai. 
Žymūs kalbėtojai - inž. Valdas Adam
kus, adv. Rimas Domanskis, dr. Juozas 
Kazickas, dr. Tomas Remeikis. Jie aptars 
temą: "Išeivijos žvilgsnis - nepriklauso
mos Lietuvos valstybės santykiai su išeiv
ija". <

Nukelta į 7 psi.
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AUSTRALIJOS LIETUVIŲ SANTYKIAI SU LIE
TUVA DABARTINIAME EKONOMINIAME IR 

POLITINIAME GYVENIME

Saulius Varnas

(Paskaita, skaityta ALB darbuo
tojų konferencijoje, 1993.06.26)

Man pasirodė, kad šiai paskaitai nuro
dyta tema buvo nepakankamai apibrėž
ta, todėl aš pirmoje eilėje pabandysiu 
ją konkretizuoti. Tikiuosi, kad mes čia 
susirinkę neimsime už pavyzdį liūdnai 
pagarsėjusios 7 - ojo dešimtmečio išeiv
ijos veiksnių konferencijos Clevelande, 
kurios rezoliucijos

apibrėžė, kaip išeivijoje gyve
nančiam Petrui ar Marytei leistina ir 
kaip neleistina bendrauti su Lietuvoje 
gyvenančiais tėvynainiais. Todėl aš čia 
kalbėsiu tikrai apie Australijos lietu
vių bendruomenės, kaip organizacijos, 
santykius su Lietuva, o ne atskirų jos 
narių ryšius, kurie yra kiekvieno 
žmogaus privatus dalykas.

Nežinau ar pastaraisiais metais neb
uvo pakeistas ALB statutas (bent jau 
mūsų bendruomenės laikraštyje nau
jesnio statuto teksto man neteko maty
ti), bet mano turimoje 1988 metų 
gruodžio 30 d. versijoje taip sako
ma apie santykius su Lietuva:

„Kol mūsų tautos kamienas yra 
pavergtas ir Lietuvos valstybės suvere
numo vykdymas sustabdytas, kiekvi
enas ALB narys reiškia lietuvių tautos 
ryžtą būti laisva ir nepriklausoma, ir 
aktyviai dalyvauja Lietuvos laisvinimo 
darbe“.

Akivaizdu, kad ši nuostata yra atgy
venusi ir neatitinka dabarties sąlygų.

Lietuvai atgavus nepriklausomybę, 
Australijos lietuvių bendruomenėje kilo 
didelis entuziazmas padėti Lietuvai 
atsistatyti po 50 metų okupacijos. Mel
bourne pradžioje įsisteigė „Lietuvos 
atstatymo fondas“, o po to dar keletas 
mažesnių fondų, kurių tikslas buvo 
padėti Lietuvai materialiai. Kitose 
didesnėse Australijos lietuvių koloni
jose taip pat steigėsi panašūs fondai. Į 
juos stebėtinai greitai ėmė plaukti mūsų 
bendruomenės mastais nemažos pinigų 
sumos. Atrodo, kad kai kurie mūsų 
bendruomenės veikėjai ėmė įsivaizdu
oti, kad jie su tokiomis lėšomis gali 
svariai prisidėti prie Lietuvos valstybės 
atstatymo. Štai buvęs Melbourno 
apylinkės valdybos pirmininkas Jonas 
Kunca savo straipsnyje „Tiesos valan
da“ („Tėviškės Aidai“, Nr.18, 1991 m.) 
gyrėsi kartu su Apylinkės valdyba 
pasiuntęs Lietuvai paramos už 130.000 
dolerių. Toliau jis rašo:“Jei visos 
bendruomenės būtų dariusios panašiai, 
turėtumėm aparatūra aprūpintas vi
sas didesnes Lietuvos ligonines...“ Kiek 
man žinoma, visos Australijos lietuvių 
bendruomenės kartu surinko pagalbai 
Lietuvai kiek mažiau nei 300.000 dol
erių, o tuo tarpu humanitarinė užsienio 
valstybių pagalba Lietuvos sveikatos 
sistemai jau siekia daug milijonų dol
erių, ir vis kažkaip negirdėti, kad toji 
sveikatos sistema būtų pastebimai 
patobulėjusi.

Amerikoje savo būstinę turįs Tautos 
fondas, kuriam, beje, nemažai aukojo ir 
Australijos lietuviai, buvo sukaupęs 
apie 3 milijonų dolerių kapitalą. Likvid
uojantis VLIK'ui, kurio veiklą šis fon
das finansavo, kilo sumanymas visą 
kapitalą perduoti Lietuvai, kad ji galėtų 
greičiau atsistatyti. Į perdavimo cere
moniją Čikagon atvykęs Lietuvos 
premjeras Gediminas Vagnorius užpylė 
šalto vandens ant šio kuklaus sumany
mo autorių galvų, pareikšdamas, kad 
išeivijoje surinkti keli milijonai dolerių 
Lietuvai, kaip valstybei, didesnės 

reikšmės neturi, ir pasiūlė palikti tuos 
pinigus išeivijoje, kurios veiklai finan

suoti irgi reikalingos lėšos. Paaiškėjo, 
kad kai kurie išeivijos veikėjai nemokėjo 
mąstyti valstybiniu mastu - tai, kas 
jiems atrodė didelės pinigų sumos, 
valstybės mastu pasirodė tik smulk
menos.

Stebint iš šalies visas tas pagalbos 
Lietuvai akcijas, kartais imdavai abe
joti, ar tų veiksmų tikslas tikrai yra 
pagalbos suteikimas, ar tai tiktai garbės 
siekimas jų organizatoriams. Išeivijos 
spauda kurį laiką mirgėte mirgėjo 
padėkomis, pagyrimais ir pasigyrimais 
apie Lietuvai suteiktą pagalbą. Kada 
Tautos fondas neseniai Vilniaus uni
versitetui paskyrė 100.000 JAV dol
erių, berods, Tarptautinių santykių 
katedrai įsteigti, spaudoje būta praneši
mų, kad toji suma galėjusi būti didesnė, 
jeigu Tautos fondą administravusiam 
vos ne kaip savo šeimos fondą buv. 
VLIK'o pirmininkui K. Bobeliui ir kel
iems kitiems fondo valdybos nariams 
Vilniaus universitetas būtų suteikęs 
garbės daktarųlaipsnius. Kadangi uni
versitetas tai padaryti atsisakė, tai 
daugiau lėšų iš Tautos fondo ir negavo.

Melbourno ir Adelaidės lietuvių 
bendruomenės bendromis jėgomis pa
siuntė pagalbos Kauno raudonojo 
kryžiaus ligoninei už mūsų bendruo
menės mastu nemažą sumą. Šį faktą 
atžymi, speciali memorialinė lenta, 
kabanti ant ligoninės sienos. Kelių 
Melbourno lietuvių, neseniai apsilank
iusių toje ligoninėje, liudijimu, toje len
toje padėka reiškiama ne Melbourno ir 
Adelaidės lietuviams, suaukojusiems 
pinigus, už kuriuos buvo nupirktos 
dovanos ligoninei, bet asmeniškai bu
vusiam Melbourno apylinkės valdybos 
pirmininkui Jonui Kuncai, kuris tas 
dovanas Lietuvon nuvežė, ir jo šeimos 

nariams (už ką šeimos nariams - nela
bai aišku).

Su laiku žmonės pamatė, kad užsi
brėžtas grandiozinis Lietuvos atstaty
mo tikslas mūsų mažai bendruomenei 
nelabai realus ir aukų skaičius tam 
bendram fondui labai sumažėjo. Tuo 
pačiu metu žmonės vis dar dosniai au
kojo konkretiems nedideliems humani
tarinės pagalbos Lietuvoje projektams, 
kaip pavyzdžiui, pagalbai vaikams in
validams per draugiją „Viltis“. Žinoma, 
aukų’ mastai buvo jau nebe tie, kaip 
pradžioje.

Man, tikriausiai, nebūtų reikalo čia 
šiandien kalbėti šia tema, jeigu ne 
praėjusių metų Seimo rinkimų ir po jų 
sekusių prezidento rinkimų Lietuvoje 
rezultatai. Daug kam išeivijoje LDDP - 
jos, kuri dažnai identifikuojama su 
buvusiu komunistiniu režimu, pergalė 
abiejuose rinkimuose buvo didžiulis 
smūgis. Išeivijos nusivylimą rinkimų 
rezultatais vaizdžiai išreiškė Vincu 
pasirašęs Australijos lietuvis „Gimta
jame krašte“ išspausdintame atvirame 
laiške „broliams ir seserims Lietuvoje“. 
Jis rašė: „Šiandien vaikštau galvą 
nuleidęs iš gėdos, vengiu australų 
draugų, vengiujųklausimų. Užką„dau
guma“ pardavė mūsų TĖVŲ IR PROTĖ
VIŲ ŽEMĘ?.. Liūdniausia, kad patys li
etuviai išsirinko tą baisųjį raudoną 
siaubą savo draugu“ (GK, 1992, Nr.48). 
Australijoje pasigirdo balsų, kad reikia 
peržiūrėti išeivijos požiūrį į nepriklau
somą Lietuvą. Antanas Kramilius 
praėjusių metų „Tėviškės Aiduose“ 
(Nr.47) pareiškė: „Gerbiamieji ir ger
biamosios, noriu, kad išgirstumėt išeiv
ijos balsą, įskaitant ir mano. Mes ofi
cialiai niekada neremsime raudonos 
Lietuvos. Lietuva mums padarė di-

Senoji Zapyškio bažnyčia.

džiausią gėdą ir uždarė mums burnas. 
Daug kas iš australų ir kitataučių mums 
bado akis, kad mes buvome toki kvaili 
ir gaišinome bereikalingai savo brangų 
laiką, kovodami prieš komunizmą“.

Gabrielius Žemkalnis praėjusių metų 
Krašto tarybos suvažiavime kvietė ben
druomenę jungtis į politinį Lietuvos 
gyvenimą. Jeigu aš teisingai supratau 
jo mintį, tas reiškė neteikti paramos 
dabartinei Lietuvos valdžiai, o steigti 
mūsų bendruomenėje atskirų Lietuvo
je veikiančių partijų rėmimo grupes, 
gal net tų partijų skyrius Australijoje. 
Neaišku koks vaidmuo čia tektų mūsų 
bendruomenės Krašto ir apylinkių val
dyboms. Turint omenyje, kad Lietuvos 
rinkimuose dalyvavusių Australijos li
etuvių absoliuti dauguma balsavo už 
t.v. „dešiniųjų“ partijų kandidatus, 
matyt, tikimasi, kad ir šią bendruomenę 
atstovaujančios valdybos taip pat įsi
jungs, o gal net ir vadovaus šioms par
tijų rėmimo grupėms. Atsakydamas į 
šias mintis, Krašto valdybos pirminin
kas Viktoras Baltutis „Mūsų Pastogėje“ 
rašė: „Krašto valdyba mano, kad 
nereikėtų grįžti į pirmuosius mūsų 
bendruomenės gyvenimo šiame konti
nente metus, kai mūsų tarpe politinės 
kovos ir intrigos užgožė visuomeninį ir 
kultūrinį gyvenimą, ir joms nugalėti 
teko pašvęsti daug brangaus laiko ir 
kantrybės“. Prie to galima būtų pri
durti, kad pastaruoju metu iš Lietuvos 
dažnai girdime nusiskundimų dėl sti
praus visuomenės politinio supriešini
mo. Manau, kad mūsų visuomenės 
tyvusis angažavimasis į politinių 
partijųkovą Lietuvoje galėtų atvesti į 
panašų susipriešinimą ir Australijos 
lietuvių tarpe, kas mūsų mažai bend
ruomenei turėtų gana nepageidauti
nas pasekmes.

Tačiau yra vienas Australijos lietu
vių bendruomenę liečiantis klausimas, 
kurio sprendimas galėtų būti laikomas 
politiniu ALB Krašto valdybos anga- 
žavimusi santykiuose su Lietuva. Aš 
turiu omenyje Lietuvos garbės konsulo 
Australijoje skyrimo ir paramos jam 
problemą. Lietuvos valdžia dabartinį 
garbės konsulą paskyrė nesitarusi su 
ALB Krašto valdyba. Tas būtų visiškai 
suprantama, jeigu Lietuvos valdžia 
būtų pasirūpinus konsulato išlaiky
mu. Deja, ji konsulatui operuoti lėšų 
neskyrė. Konsulas netruko įsitikinti, 
kad konsulato veiklos finansavimas iš 
savo kišenės nėra toks j au smagus reika
las. Jis kreipėsi į bendruomenę, prašy
damas finansinės paramos, ir tokia par
ama jam buvo suteikta. Tai buvęs 
Bendruomenės geros valios žestas 
tuometinio garbės konsulo atžvilgiu. 
Tačiau, kiek žinau, ALB statute niekur 
nėra pasakyta, kad ALB - nės pareiga 

išlaikyti Lietuvos garbės konsulą Aus
tralijoje. Dabar teikiama parama gali 
būti ir nutraukta, jeigu bendruomenei 
atrodys, kad garbės konsulu paskirtas 
netinkamas asmuo. Dėl šios aplinkybės 
Lietuvos valdžiai, prieš skiriant naują 
garbės konsulą Australijoje, vertėtų 
pasikonsultuoti su ALB Krašto valdy
ba, jeigu ji nori turėti konsulatą, kuris 
sugebės vykdyti savo funkcijas. Tarp 
kitko, praėjusį savaitgalį Detroite vyku
sioje JAV Lietuvių bendruomenės or
ganizuotoje konferencijoje išeivijos san
tykių su Lietuva klausimui gvildenti, 
buvo priimta rezoliucija, kurioje pagei
daujama, kad Lietuvos valdžia, skirda
ma konsulus ar ambasadorius šalims, 
kuriose yra didesnės lietuvių kolonijos, 
tartųsi tuo klausimu su tų kraštų lietu
vių bendruomenių valdybomis.

Kai kurie mūsų bendruomenės nar
iai yra pareiškę nuomonę, kad Lietu
vos garbės konsulu Australijoje negali 
būti skiriamas asmuo, remiantis dabar 
valdžioje esančią LDDP, kadangi nese
niai vykusiuose rinkimuose apie 95% 
Australijoje gyvenančių Lietuvos 
piliečių balsavo prieš šios partijos kan
didatus. Aš manyčiau, kad bendruome
nės paramos garbės konsului klausi
mas neturėtų būti siejamas su to as
mens politinėmis pažiūromis. Dar dau
giau, esu tos nuomonės, kad ALB - nė,, 
kaip visus Australijos lietuvius at
stovaujanti organizacija, turi išlaikyti 
politinį neutralumą Lietuvos politinių 
partijų atžvilgiu, taip kaip ji visą laiką 
elgėsi (ar jau bent bandė elgtis) su Aus
tralijos politinėmis partijomis. Mano 
nuomone, atsakyti paramą Lietuvos 
valdžios paskirtam garbės konsului 
Australijoje, galima tik tokiu atveju, jei 
tai yra piktybinis žmogus, kiršinęs li
etuvių bendruomenę, sėjęs joje nesan
taiką, arba nuo tos bendruomenės 
atsiribojęs žmogus, visiškainedalyvay- 
jantis jos veikloje. Taigi, aš siūlau, kad 
ALB organizacijos, spręsdamos šį 
klausimą, vadovautųsi bendruomenin
iais, o ne politiniais motyvais.

Komentuodamas kai kurių mūsų 
bendruomenės narių pareiškimus dėl 
jų noro atsiriboti nuo t.v. „buvusių 
komunistų“ valdomos Lietuvos ir pal
ikti ją likimo valiai, norėčiau užduoti 
vieną klausimą. Ne vienas iš mūsų 
girdėjome ir matėme videojuostoje ar 
net asmeniškai likimo nuskriaustus 
Lietuvos vaikus invalidus, jų nuolat 
susirūpinusius tėvus. Aš noriu paklaus
ti - kuris iš mūsų išdrįstų atsistoti prieš 
šiuos nelaimės ištiktus žmones ir jiems 
pareikšti: mesjūsų daugiau neremsime, 
nes jūs išsirinkote į valdžią komunis
tus? Arba aplankykime mintimiskokią

Nukelta į ;psl.7
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^SPORTAS
ATOSTOGOS LIETUVOJE

IŠ LIETUVOS RAŠO A. LAUKAITIS

ŠACHMATAI LIETUVOJE

Jau dvi savaitės, kaip aš pats ir dar 
16 sydnėjiškių, atvykome į Lietuvą ir 
čia atostogaujame. Pati kelionė „Luft- 
hansos“ bendrovės lėktuvais buvo pa
togi ir gera. Daugelis iš mūsų grupės 
turėjo sunkesnius nei leidžiama lag
aminus, tačiau kartu su malonia „East
ern Europe“ kelionių biuro direktore 
Joan sutvarkėme visus reikalus be 
didesnių sunkumų. Kelionė iki Vilni
aus neprailgo, o vienas iš mūsų klubo 
EŽY vadovų Robis, šalia turėdamas 
labai žavią bendrakeleivę, kelione ypač 
buvo patenkintas.

Po diplomų įteikimo Vytauto Didžiojo universiteto svetainėje. Nuotraukoje iš 
dešinės: Lietuvos Prezidentas A. Brazauskas, universiteto darbuotoja, univer
siteto sporto klubo "Vyčio" prezidentė L. Kalvaitienė, A. Laukaitis ir prof. V. 
Doniela.

Metus nebuvus, Vilniaus aerouoste 
iš karto buvo galima pastebėti padary
tą pažangą. Nors pastatas dar visai 
naujas ir iki galo nesutvarkytas, tačiau, 
kaip ir visur kitur, jau yra bėgamoji 
bagažo linija, kuria lagaminai atsi
unčiami iš lėktuvų. Taip pat aplink 
matai jaunus vyrus su vežimėliais, 
kurie siūlo savo pagalbą nuvežti lag
aminus iš aerouosto iki mašinų. Žinia 
už paslaugas reikia atsilyginti „ne
nustatyto dydžio auka“. Neskaitant 
mūsų lėktuvo, tuo pačiu metu pribuvo 
dar vienas iš kitur. Atvykusių daug ir 
prie pasų kontrolės punkto tuoj susi
darė gan nemaža eilutė. Aš priėjau prie 
ten buvusio viršininko ir paaiškinau, 
kad mes esame sporto veteranų grupė 
iš Australijos. Jis mus pasveikino ir 
praleido be eilės, teko tiktai parodyti 
savo vizas ir lietuviškus pasus. Pasus 
galima gauti čia, tik Lietuvoje būtina 
gauti paso galiojimo antspaudą, kurį 
išduoda Imigracijos departamentas. 
Keista, tačiau vykstant į Latviją, mūsų 
brolių muitinėje dažnai reikalaujama 
ir gyvenamos vietos Lietuvoje ants
paudo. Taip yra tiktai su latviais. 
Praėjus pro imigracijos ir įvažiavimo 
tarnautojus, be jokių trukdymų, kaip 
svečiai sporto veteranai, buvome 
praleisti ir pro Lietuvos muitinę. O 
lauke jau laukė daugybė giminių ir 
draugų, netrukus mus visus paėmusių 
savo globon. Mane ir sporto veteraną 
Robį Liniauską tuoj pasitiko savi 
giminės, daugybė draugų, jau pabuvo
jusių Australijoje. Tiesiai buvome 
nuvežti į Kūno kultūros ir sporto de
partamentą, kur įvyko iškilmingas su
tikimas, laistomas šampanu ir gražiais 
sveikinimais. Tą patį vakarą su seser
im, jos vyru ir sūnum dr. Antanu Pūzu 
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išvažiavome į Kauną. Čia praleidau 
pirmąsias atostogų dienas Lietuvoje.

O KAIP ATRODO KAUNAS 
PO METŲ

Nesigiriant galiu pasakyti, kad kaip 
buvo gražus, taip ir liko. Bėgdamas nuo 
Australijos žiemos, maniau Lietuvoje 
rasiąs vasarą. Apsirikau. Nors ir pasako
jo,kad dar visai neseniai čia buvo dideli 
karščiai, dabar oras toks pats,kaip 
Sydnėjuje žiemą. Jei saulė pašildo, 
šilčiau, jei ne - šaltoka, būtinai reikia 
megztinio. Lietutis irgi dažnas svečias.

Bet, jei vasarotojai Palangoje ar kitu
ose Lietuvos kurortuose jo visai nenori, 
tai ūkininkai tikrai džiaugiasi ir 
pranašauja neblogą derlių. Visa bėda, 
kad ne visi laukai užsėti. Nors žmonės, 
kurie nedaro jokio biznelio ir neturi 
giminių užsienyje, labai jau skundžiasi, 
kad gyvenimas sunkus, kainos aukš
tos, vos galima galą su galu sudurti, 
tačiau gražiojoje Laisvės alėjoje tokio 
įspūdžio tikrai nesusidarysi. Iki ank
styvo vakaro, kaip ir anksčiau, čia 
vyksta gražuolių paradai tiesiog kasd
ien. Merginos apsirengusios taip kaip 
ir pas mus Australijoje - mini sijonukai, 
pačios gražios, visa jaunatviška išvaiz
da sakyte sako, kad lietuvaitės neatsil
ieka. Gražioji Laisvės alėja tarytum 
tuštėja, daugumoje joje matai skusta
galvių (dabar čia tokia mada) jaunuo
lių, vilkinčių treningus ir nežinia ko 
ieškančių šioje gražioje Kauno gatvėje. 
Labai mažai žmonių ir kitose gatvėse, o 
po vidurnakčio, kai jose užgesina švie
sas, ten, žmogau, pėščiasjau jokiu būdu 
nesirodyk. Tada čia jau prasideda ma
fijozų ir reketininkų karalystė. Kasdi
en perskaičius laikraščius tiesiog šiur
pas nukrato - tiek daug žmogžudysčių, 
vagysčių ir kitokių nusikaltimų. Dar 
bebūnat Australijoje, į Vidaus reikalų 
ministerijos savaitraštį „Sargyba“ 
parašiau straipsnį apie Vakarų kraštų 
ir Australijos nusikaltėlius, kalėjimus 
ir policiją, kaip ji gana sėkmingai tvar
kosi. Taigi man draugai čia ir sako, 
gerai, kad neparašiau, jog esu Lietuvo
je, o taip jie greičiausiai panorėtų su 
manim „draugiškai“ pasikalbėti. Vyksta 
čia ir jų tarpusavio kovos. Gauja šaudo- 
si su kita gauja. Štai pasakojo, kad 
Alytuje į vieno tokios gaujos vado laid
otuves susirinko juodai apsirengę

Praėjusių metų pabaigoje Lietuvos 
vyrų šachmatininkų rinktinė Europos 
komandiniame čempionate Debrecene, 
'Vengriją),užėmė aukštą šeštąją vietą. 
Pagal Tarptautinę šachmatų federaci
ją (FIDE), kas pusmetį yra skelbiamas 
oficialus reitingas. 1993 sausio 1 di
enos duomenimis, į geriausių pasaulio 
šachmatininkų šimtuką pirmą kartą 
pateko net trys Lietuvos šachmat
ininkai - vilniečiai Eduardas Rozenta- 
lis, Vidmantas Mališauskas ir laikinai 
dirbantis Šveicarijoje Viktoras Gavrik
ovas. O dabar dar visiems Lietuvos 
šachmatų gerbėjams teko didžiausias 
džiaugsmas - V. Mališauskas tik ką’ 
Vilniuje laimėjo pasaulio čempiono zon
inį turnyrą ir iškovojo vienintelį keli
alapį į tarpzoninį turnyrą. Zoniniame 
turnyre dalyvavo. Europos 1.7 zonos 
„A“ subzonos nariai-Lietuvos, Latvijos- 
ir Estijos šachmatininkai.

Šie naujieji aukšti mūsiškių pasieki
mai turėtų sudominti ir nacionalinę 
Australijos šachmatų federaciją. Pa
sitelkus ją, galima būtų užmegzti ryšius 
su Filipinų, Indonezijos, Singapūro, 
Naujosios Zelandijos, Tailando, Hong- 
kongo šachmatų federacijomis. Visos 
šios valstybės pernai dalyvavo XXX 
pasaulinėje šachmatų olimpiadoje 
Maniloje, tačiau pasirodė nepalyginti 
prasčiau už Lietuvą. Taigi jos turėtų 
būti suinteresuotos pajėgių partnerių 
vizitu. Galima būtų pasiūlyti joms, kad 
mūsiškiams vykstant į Australij ą, arba 
grįžtant namo, pakeliui surengtų po 
porą tarpvalstybinių mačų. Tokiu atve
ju, bendromis kelių valstybių šachmatų 
federacijų ir šio žaidimo mecenatų 
pastangomis, žymiai pigiau kainuotų 
kelionė. Pačioje Australijoje, be mačų 
su šios šalies rinktine ir lietuvių 
bendruomenės komanda, galima būtų 
organizuoti geriausių šio renginio šach
matininkų ir svečių iš Lietuvos tarp
tautinį turnyrą švecariška sistema su 
priziniu fondu pagal išgales, kaip tai 
daroma visame psaulyje. Juk šachmat
ininkai yra profesionalai ir tik iš to 
gyvena.

Lietuvos šachmatų federacija valiuti
nių lėšų neturi ir kiekvienas žaidėjas 
verčiasi kaip išmano. Todėl ^ęlionės 
organizatoriams ir rėmėjams būtų ge
rai mandagiai priminti apie skridimo 
išlaidas, kuklų Lietuvos šachmatininkų 
priėmimą šeimininkų sąskaita ir kuk
lius kišenpinigius. Juk sunku būti 

„draugai“ net šešiasdešimt penkiomis 
užsienietiškomis .mašinomis-niriydėję 
brangiausiose gėlėse skendintį karstą. 
Vienas iš tokių vadų pasakė: „Miegok ir 
ilsėkis ramiai, mūsų drauge, už tai bus 
skaudžiai atkeršyta“.

Klaipėdoje, į kurią netrukus turiu 
vykti (ten pasimatysiu su Lietuvon 
sugrįžusiais jachtos „Lietuva“ nariais) 
pasakoja, kad buvo susprogdintas vi
eno iš tų vadukų automobilis „Alfa 
Romeo - 88“, o pats jis mirė ligoninėje. 
Tikiuosi vis dėto, kad man atostogos 
šiame gražiame mieste bus ramios. Ten 
šiuo metu po jūros pratybų vieši 
Amerikos, Vokietijos ir kitų šalių lai
vai. Kalba, kad svetimų kraštų 
jūrininkai labai patenkinti lietuvaičių, 
sulėkusių iš visų Lietuvos pasviečių, 
vaišingumu ir gražumu.

Bajoriškame Biržų mieste puikus 
pieno bendrovės pastatas taip pat buvo 
paverstas griuvėsių krūva, kadangi 
bendrovės savininkai nepanorėjo klaus
yti reketininkų ir mokėti mokesčius.

Kalbėjau su daugeliu žmonių, apie 
tai klausiau daugelio aukštų pareigū
nų, ar jiems ne gėda, kad dabar Lietu
voje tokie dalykai dedasi, tačiau jokio 
pateisinamo atsakymo iš nieko taip ir 
neišgirdau. Sako, kad dabai viskas taip, 

svečioje šalyje be cento kišenėje.
Pateikiu Lietuvos šachmatininkų 

sąrašą, kurie galėtų vykti į Australiją 
su trumpu aprašymu:

Rozentalis Eduardas. Didmeistris. 
Tarptautinis reitingas 2595 (55 vieta 
geriausių pasaulio šachmatininkų 
šimte). Pasaulinėje šachmatininkų ol
impiadoje Maniloje, kur Lietuvos rink
tinė užėmė 24 vietą, prie pirmos lentos 
pelnė 7,5 taško iš 14 galimų. Maniloje, 
tarp kitų, nugalėjo trečiąjį reitingą pa
saulyje turintį (2710) Ukrainos rinkti
nės lyderį V. Ivančiuką, pasaulio čem
pionato pretendentų turnyro fina
lininką olandą J. Timmaną, sužaidė 
lygiomis su JAV rinktinės favoritu G. 
Kamskiu.

Mališauskas Vidmantas. Pasauli
nėje šachmatų olimpiadoje Maniloje 
prie antrosios lentos pelnė 8,5 taško iš 
14 galimų ir baigė vykdyti didmeistrio 
normą. Tarptautinis reitingas 2570 (87 
vieta pasaulyje). Kovo mėnesį Vilniuje 
laimėjo pasaulio čempionato zoninį 
turnyrą, pralenkė du didmeistrius ir 
kitus geriausius Baltijos šalių žaidėjus. 
Liepos mėnesį pirmasis iš nepriklauso
mos Lietuvos šachmatininkų debiutu
os Šveicarijos mieste Bilyje įvyk
siančiame tarpzoniniame turnyre.

Kveinys Aloyzas. Didmeistris. 
Tarptautinis reitingas 2555. Pasauli
nėje olimpiadoje Maniloje prie trečiosi
os lentos surinko 7 taškus iš 14 galimų. 
Daugelio tarptautinių varžybų nuga
lėtojas ir prizininkas.

Ruželė Darius. Pasaulio čempion
ato zoniniame turnyre Vilniuje užėmė 
trečiąją vietą ir baigė vykdyti tarptau-. 
tinio meistro normą. Tarptautinis reit
ingas 2500. Pasaulinėje olimpiadoje 
Maniloje prie ketvirtosios lentos pelnė 
7 taškus iš 11 galimų (63,63 proc. - 
geriausias rodiklis tarp Lietuvos 
rinktinės narių). Labai sparčiai pro
gresuojantis ir netolimoje ateityje daug 
vilčių teikiantis žaidėjas.

Butnorius Algimantas. Tarptauti
nis meistras. Tarptautinis reitingas 
2415.1993 metų ir daugkartinis Lietu
vos čempionas, daugelio tarptautinių 
turnyrų laimėtojas.

Komandos kapitonu ir delegacijos 
vadovu būčiau aš. Esu Lietuvos šach
matų federacijos šachmatų propagan
dos komisijos pirmininkas.

Su pagarba.
Algis Matulevičius

kaip ir anksčiau, aukšti valdininkai 
valdžioje apie tai žino ir, matyt, turi iš 
to naudą. Vėliau man teks kalbėtis su 
ministrais ir gal su prezidentu ir būtinai 
šituos klausimus iškelsiu, nes kaip 
daugelis užsieniečių sako, kad Lietu
vai gėda dėl Gariūnų turgaus, Lazdijų 
muitinės, mafijozų ir reketininkų.

ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLŲ 
SPORTO ŠVENTĖ

Gražiuose Auskštadvario miškuose, 
tarp Trakų ir Alytaus, prie puikaus 
ežero vyko Lietuvos žemės ūkio 
mokyklų sporto ir meninių pasiro
dymų šventė mokslo metų užbaigimo 
proga. Virš 800 žemės ūkio mokyklų 
moksleivių ir studentų iš visos Lietu
vos tris paras gyveno palapinėse, 
varžėsi sporto šakose, rodė savo men
inius sugebėimus, o paskutinę uždary
mo dieną sportiniai lėktuvai ore darė 
įvairiausius pratimus, o parašiuti
ninkai nusileido į stovyklos aikštę. Ši 
šventė man labai priminė mūsų skautų 
stovyklas, tik čia prie palapinių sau 
atskirai virėsi valgyt. Matyt, jie 
nežinojo, kad pas mus Australijoje 
yra prityręs stovyklų virtuvės šefas 
Viktoras Šliteris. O jis galėjo jiems 
tikrai daug padėti.

(Tęsinys sekančiame numeryje)
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BiyiHnoiiExis dakbi; baklosi:
KUN. RIČARDAS MIKUTAVIČIUS

CANBERROJE

Kun. Ričardas Mikutavičius ir Li-

MUSŲ MIRUSIEJI—___________
—  1 ■' ...... .. —■

Australijos lietuvių sportininkų Tėvui

A. t A. LEONUI BALTRŪNUI
mirus, jo žmonai Aldonai, sūnums Andriui ir Petrui bei visiems giminėms 

gilią užuojautą reiškia

Geelongo LSK "Vyčio" valdyba ir sportininkai

VYTAUTUI LANDSBERGIUI - ŽEMKALNIUI 
mirus,

prisimename jus visus, Jį palydėjusius į amžinybę. Ypatinga padėka 
kunigams P. Daukniui ir R. Mikutavičiui.

Atsisveikinote ir mus paguodėle užuojautomis, laiškais, žodžiais, maldė, 
aukomis Įgulos bažnyčiai, rankos paspaudimu, mintimis ar prisiminimo ir 
atsisveikinimo ašarą išliedami - už tai jums visiems nuoširdus ačiū.

Neužmiršote, atsisveikinote, neužmiršime.

Šeimos vardu

duktė Alena Karazijienė, 
sūnus Gabrielius Žemkalnis

Kunigą Ričardą Mikutavičių į Can- 
berrą birželio 13 - ąją atvežė kun. Pov
ilas Martūzas. Svečias apsistojo pas p. 
Stepanus. Tą vakarą ramioje nuotaiko
je spėjo kiek pailsėti, ko matėsi, jog jam 
tikrai jau reikėjo. Didelis noras kuo 
daugiau pabendrauti su tautiečiais 
Australijoje, o ir noras kuo geriau 
pažinti patį kraštą, matomai, jau 
gerokai jį buvo privarginęs.

Karalienės gimtadieniui išpuolus pir
madienį, kaip tik Lietuvių klube buvo 
suruoštos Rekolekcijos tautiečiams. 
Susirinko Canberroje jau seniai regėtas 
skaičius lietuvių, virš šešių dešimčių, 
daugumoje visi žilagalviai, bet ir vi
duriniosios kartos atstovai. Susėdome 
prie padengtų stalų, kaip ir pritinka 
krikščioniškai šeimai. Dr. Stepanas 
pristatė svečią. Po to visi klausėmės 
svaiginančių kunigo žodžių, gilių ir lyr
iškai išsakytų tautinių minčių. Auksa
burnis. Kitaip jo jokiu būdu nepavadin-
si. Kalbėjo kunigas R. Mikutavičius apie 
Lietuvos atgimimą, apie dvasininkijos 
ir kitų krikščioniškai susipratusių 
žmonių, o taip pat ir išeivijos, vaidmenį 
mūsų tautos atgimime. Susirinkusieji 
dėkojo kunigui už jo gražius žodžius 
ilgais plojimais.

Po to visi vaišinosi kukliomis, tačiau 
sočiomis, Birutės Grudzinskienės su
ruoštomis, vaišėmis. Tą vakarą svečias 
susipažino su Canberros lietuviais, Li
etuvos garbės konsulu dr. A. Kabaila, 
buvusiais Krašto valdybos nariais 

Viktoru Martišium, Jūrų Kovalskiu, 
Rasa Mauragiene ir Vytautu Geniu, 
ALB Canberros apylinkės valdybos 
pirmininke Jūrate Grigonyte, Canber
ros lietuvių klubo valdybos pirmininku 
Juozu Vitartu. Svečias sutiko išklausy
ti išpažinčių. Kun. P. Martūzui nešant 
didesnę naštą Sydnėjuje ir negalint 
dažniau atvykti pas mus, daug kas pasi
naudojo proga prieiti išpažinties sava 
kalba.

Atsisveikinus su tautiečiais, svečias 
buvo apvežiotas po Canberrą, arčiau 
susipažino su Australijos sostinės 
architektūrinėmis ir geografinėmis 
ypatybėmis. Buvo matyt, kad mūsų 
miestu jis tiesiog liko sužavėtas. 
Pasigrožėjo ir mūsų skulptorės Ievos

etuvos garbės konsulas dr. A. Kabaila 
Canberroje, Lietuvos konsulate.

Nuotrauka dr. A. V. Stepano

Pocienės skulptūra „Eglė žalčių karal
ienė“, stovinčia miesto parke.

Kun. R. Mikutavičius taip pat svečia
vosi Lietuvos konsulate, kur buvo malo- • 
niai pavaišintas p. Vidos ir prof. Algio 
Kabailos. Diskusijos sukosi apie meną, 
vieną iš kunigo interesų sričių.

Vakare dr. Antano Stepano namuose 
buvo pakviesti keletas viduriniosios 
kartos svečių, kurie su svečiu galėjo 
dar praleisti keletą smagių valandų 
lengvose ir gilesnėse diskusijose.

Canberroje kun. Ričardas Mikutavi
čius turėjo progos patenkinti ir dar vi
eną savo interesų sritį - Lietuvos filatel
iją, kartu su dr. Stepanu ir V. Geniu 
apžiūrėjo jų kolekcijas. O antradienio 
ryte kun. R. Mikutavičius kartu su 
kun. P. Martūzu išskubėjo į tirštą žie
mos rūką link Sydnėjaus. Svečias išnyko 
rūke, tačiau likusių širdyse jis dar il
gam paliko prisiminimą apie nuostabų 
kunigą iš Lietuvos. Ir pažinus šį žmogų, 
visai nesistebi, kodėl pernai metais 
kauniečiai išrinko jį „Populiariausiu 
žmogumi“.

AVS
=nni—- —ifip—------ -----

ATS I S VE I

Gerb. Redaktoriau,
Baigiu sielovadinę kelionę Australi

joje, aplankęs lietuvių bendruomenes 
Adelaidėje, Melburne, Geelonge, 
Launcestone, Hobarte, Brisbanėje, 
Gold Coast, Sydnėjuje, Perthe, daug ir 
naudingai dvasiniai bendravęs su li
etuviais ligoniais, vienišais, seneliais, 
o taip pat ir organizacijų vadovais bei 
nariais.

Prašau per Jūsų laikraštį galimybės 
padėkoti visiems Broliamš ir Seserims 
Lietuviams už susitikimų džiaugsmą, 
svetingumą, o taip pat ir gausias lab
daros dovanas mano atstatomai Įgulos 
(šv. Mykolo Archangelo) bažnyčiai bei 
man. Jaučiu, kad įvyko naujas, ryškus, 
apčiuopiamas lietuvių suartėjimas tar
pusavyje, kurio vykdytojas - šv. mišių 
auka, šviesi maldos valanda, sakra
mentų dovanos.

Išsivežuį Lietuvą šviesų, neišdildomą 
brolybės ir vienybės įspūdį - naują im
pulsą patriotizmui, lietuvybei ugdyti, 
dvasinėms tautos vertybėms puoselėti 
ryžtą.

Ypatingu būdu noriu padėkoti ALB 
inr- ...imt m-ii^ --imi---- -ini- -»

KINANT

Krašto valdybai ir jos pirmininkui V. 
Baltučiui, šv. Kazimiero parapijos 
Adelaidėje kapelionui kun. Juozui 
Petraičiui, Caritas už pakvietimą ir 
pavyzdingą kelionės organizavimą.

Broliams kunigams, taip rūpestingai 
ir galingai parėmusiems kuklias mano 
kaip rekolekcijų vedėjo-pastangas mal
da, sąlygų teikimu.

Šeimoms, kurių pastogėse teko 
praleisti poilsio ir jaukaus bendravimo 
valandėles.

Teatlygina Jums Viešpats!
Australijos lietuvių bendruomenė, jos 

džiaugsmai, pergalės, rūpesčiai, o kai 
kame problemos tampa mano visų 
maldų bei atnašų intencija.

Atvykstantiems iš Australijos į Li
etuvą tautiečiams teiksiu visą galimą 
nuoširdumą, paramą bei globą.

Tesaugo Viešpats mūsų Lietuvą, Aus
tralijos lietuvių bendruomenę, teaugi
na pasėtą Viešpaties sėklą!

Mane rasti galima: kun. Ričardas 
Mikutavičius, Nepriklausomybės 
aikštė 14, Kaunas 3000, Lietuva, Eu
ropa. Tel. 222 371 ir 226 676.

Kun. Ričardas Mikutavičius

LIETUVIŲ NUOTAIKOS DĖDĖS ŠAMO ŽEMĖJE
Atkelta iš psl.4

"Išeivijos ideologinė pagalba šių laikų 
Lietuvos žmogui". Kalbės kun. Antanas 
Saulaitis, SJ, dr. Kazys Ambrozaitis, 
Vaiva Vėbraitė-Gustienė, Sigitas Mik- 
naitis, Juozas Polikaitis.

"Kliūtys santykiuose tarp išeivijos ir 
Lietuvos: barjerai, tarpekliai, ar prara
ja". Šiuos klausimus nagrinės bu v. PLB 
pirmininkas dr. Vytautas Bieliauskas.

Konferencijos svarbi dalis - simpoziu
mas tema: "Išeivijos rolė atsikuriančios 
Lietuvos gyvenime". Kalbėtoj ai - svečiai 
iš Lietuvos: Romualdas Ozolas - Lietu
vos centro judėjimo pirmininkas, Aloyzas 
Sakalas - Lietuvos socialdemoktarų par
tijos pirmininkas, Saulius Šaltenis - 
Tėvynės sąjungos atstovas, Seimo narys.

Po minėtų simpoziumų pagaliau kalbės 
Lietuvos Respublikos ministras pirminin
kas Adolfas Šleževičius, tema "Šian
dieninė Lietuva kelyje į politinę ir 
ekonominę nepriklausomybę".

Pirmoji diena baigiama iškilminga 
vakariene - banketu, kur kalbės ambasa
dorius Stasys Lozoraitis ir ministras 

pirmininkas Adolfas Šleževičius.
Sekmadienį, birželio 20 d. bus tęsiama 

politinė - visuomeninė konferencija, 
kurioje pasisakys visi minėti svečiai iš 
Lietuvos, aptardami "Šiandieniniai 
demokratijos pavidalai ir valstybės vaid
muo Lietuvoje", konferencijos pabaigo
je paskaitą skaitys prof. dr. S. Vytautas 
Vardys, "Politinė kultūra Lietuvoje ir 
laiko reikalavimai!’.. Konferencijos metu, 
sekmadienį švi.Mišios Dievo Apvaizdos 
lietuvių parapijoje.

Žvelgiant į šios konferencijos pro
gramą, be abejo ne vienas susimąstys: 
plati programa, labai naudinga Lietuvai 
ir išeivijai.Kalbėtojų būrys didelis, visi 
išmintingi, gudrūs žmonės. Pasakys daug 
"reikia, turime daryti,turime siekti, tur
ime bendrauti, padėti vieni kitiems ir t.t., 
daug reikia, turime..."

Konferencijos pagrindinis organizato
rius, JAV LB visuomeninių reikalų tary
bos pirmininkas, gabus organizatorius, 
žymus bendruomenininkas Algimantas 
Gečys teigia, kad ši konferencija skirta 
suartėjimui su Lietuva, kad reikia griauti 
užtvaras, kad būtume visi tik "Mes".

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ SANTYKIAI.
Atkelta iš 5 psl.

nors Lietuvos ligoninę, pažvelkime į 
ligos iškamuoto žmogaus akis ir pagal
vokime, ar mes drįsime jam pasakyti: 
mes jūsų daugiau neremsime, nes jūs 
išsirinkote į valdžią raudonuosius? 
Daugelis mūsų turi Lietuvoje giminių 
ir artimųjų, kurių tarpe gal yra pensi
ninkų, mokytojų, kultūros ir mokslo

darbuotojų, o gal ir bedarbių, kurių 
pajamų kartais neužtenka ir mokes
čiams už patarnavimus susimokėti, o 
juk reikia dar ir valgyti, ir kažkuo apsi
rengti. Aš vėl klausiu, kiek iš mūsų, 
palyginus pasiturinčiai gyvenančių 
šiame krašte, išdrįstų jiems pasakyti: 
mes jūsų daugiau neremsime, nes jūs 
išsirinkote į valdžią bolševikus? Pas- 

Taip, ir išeivijos santykiai su Lietuva, . varstykite šį klausimą ir gal suprasime 
ypač po paskutinių politinių įvykių nela
bai korektiški. Lietuva, pripažinkime, 
išeivijai ne per daug rodė ir rodo meilės, 
tik gal tiesiant rankas, prašant pagalbos, 
bet ne išeivijos "išminties". Buvo tokių 
konferencijų. Daug kalbėta, daug gražių 
žodžių pasakyta, bet, anot poeto Antano 
Gustaičio: "Suėję į būrius per naktį už 
vienybę taures kilnojam, o-išsimiegoję, 
ant rytojaus tą vienybę, kaip kokią šunybę 
vėl aplojam" (iš atminties cituoju, už 
netikslumus atsiprašau).
Apie konferencijų tikslus, jų išlaidumą 

ir "naudą" pasisako ir PLB pirmininkas. 
Gal apie tai sekantį kartą.

Jurgis Janušaitis

tokios minties absurdiškumą.
Aš manau, kad Australijos lietuvių 

veikloje Lietuvos atžvilgiu šiuo metu 
didžiausią dėmesį reikėtų skirti lab
darai. Lietuvoje yra labai daug žmonių 
gyvenančių žemiau skurdo ribos. Čia 
verta pridurti, kad ir toji lietuviška 
skurdo riba yra nepalyginamai žemi
au, negu analogiška sąvoka Australijo
je.

Vykdant ekonomines reformas, pere
inant į laisvą rinką, turės neišvengia
mai didėti Lietuvoje bedarbių skaičius, 
ir didėti labai sparčiai, nes iki šiol 
išlaikytas beveik pilnas darbingų 
žmonių užimtumas buvo palaikomas 
labai dirbtinomis priemonėmis.

(Tęsinys sekančiame numeryje)
"Mūsų Pastogė" Nr.27 1993.07.05 psl.7
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GEELONGE

PRANEŠIMAS
Valstybės šventė Geelonge bus 

švenčiama liepos 11 d. , sekmadienį. 
Pamaldos bus laikomos š.Jono bažny
čioje 9.30 vai. ryte. Organizacijos 
kviečiamos dalyvauti su vėliavomis. Į 
šventę pakviesta Melburno „Vytenio“ 
šaulių kuopa. Po pamaldų Lietuvių 
namuose bus rengiamas minėjimas. 
Paskaitą skaitys Tomas Kondrotas. Po 
to - meninė dalis ir pietūs, kuriuos 
paruoš moterų draugija.

Nuoširdžiai kviečiame ir laukiame 
visų atvykstant.

ALB Geelongo apylinkės 
valdyba

GOLD COAST
AUKSINIS PAJŪRIS KVIEČIA
Gold Coast lietuvių moterų draugija 

pirmininkės Genovaitės Bakaitienės 
pastangomis, talkininkaujant lietuvių, 
latvių ir estų padėjėjoms, suruošė balt- 
ijiečių parodą, kurią pavadino „Fine 
Craft From The Baltic“. Paroda sureng
ta buvo Gold Coast miesto meno galer
ijoje (Gold Coast City Art Gallery Bun- 
dall).

Parodos atidarymas įvyks liepos 11 
dieną, sekmadienį, 2 vai. po pietų. Ati
darymo metu kalbės miesto meras, bus 
ragaujami tautiniai valgiai, pasirodys 
Brisbanės tautinių šokių grupė, va
dovaujama Katrynos Milvydienės.

Kadangi tai bus pirmasis baltijiečių 
pasirodymas Gold Coast mieste, 
rengėjos kviečia tautiečius kuo gau
siau dalyvauti. Brisbaniškiai jau 
nusamdė autobusą kelionei į Gold 
Coast. Gal melburniškiai ir sydnėjiškiai 
paseks brisbaniečių pavyzdžiu?

Palikite šaltį, sniegą ir vėją - skubėkit 
pas mus! Čia sušils ne tik jūsų kūnai, 
bet ir širdys!

Paroda veiks nuo liepos 11 iki 24 
dienos. Galerija atidaryta kasdien, 
išskyrus pirmadienius. Skambinti gali
ma tel. (075) 816 521 arba (075) 816 
154.

Rengėjos

-PERTHE
PRANEŠIMAS

Apylinkės valdyba praneša, kad 
ruošia Dariaus ir Girėno minėjimą, 
kuris įvyks liepos 11 dieną, sekmadi
enį. 11 vai. bus pamaldos, o po pamaldų 
kviečiame į Lietuvių namus, kur jūsų 
lauks bendri pietūs, kava su pyra
gaičiais ir loterija.

Tuoj po oficialios minėjimo dalies 
įvyks visuotinis metinis susirinkimas, 
kuris buvo numatytas liepos 4 dienai. 
Susirinkimo metu bus renkama nauja 
Apylinkės valdyba ir kitų organizacijų 
atstovai.

Apylinkės valdyba pamaldose, minėji
me ir susirinkime kviečia dalyvauti vi
sus bendruomenės narius.

Pertho apylinkės 
valdyba

PRANEŠIMAS
APIE SIUNTINIUS

Komitetas „Parama Lietuvai“ prane
ša, kad jo siųstu konteineriai, su arti 
500 privačių siuntinių nuo Australijos 
lietuvių, Rygos uostą turėtų pasiekti 
liepos 2 dieną įr savaitės bėgyje at
sirasti Kaune.

AUKOS
„Mūsų 'Pastogei“
Mrs. O. Riškus SA $15
R. Kaunienė1 Vic. $5
x iš Sydnėjaįis NSW $15
Australijos lietuvių 
dienų Sydnėjųje Rengi
mo komitetas $236,68
Dėkojame už aukas.

Redakcija

Prašome nepamiršti 
užsimokėti 

«Mūsų Pastogės66 
prenumeratą.
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□
Melburno "Dainos sambūris" ruošia koncertą

'LEISKIT į TĖVYNĘ"
Koncertas įvyks liepos mėn. 18 d., 2.30 vai. po pietų Lietuvių namuose, 
North Melbourne.

Programoje: "Dainos sambūris", Geelongo choras "Viltis", 
"Gintaro" Šokėjai ir dainininkai.

Bilietų kaina 10 dolerių, jaunimui iki 15 metų -nemokamai.
Kviečiame visus apsilankyti šiame įdomiame renginyje.

□

□

NUOMOJA BUTUS
Svečiams trumpesniam ir ilgesniam 

laikui išnuomojami dviejų ir vieno mi
egamo kambario butai Kaune, Aušros 
gt. 21 -1, visai netoli prie Prisikėlimo 
bažnyčios, arti miesto centro. Butuose 
visada yra karštas vanduo, televizija ir 
kiti patogumai. Nuoma tik 15 dolerių 
už parą.

Rašyti galima: Dariui Būdai, Aušros 
gt. 21 - 1, Kaunas 233005, Lietuva. 
Skambinti - tel. 00 11 3707 - 2208 33, 
arba 00 11 3707 - 22Č09 33.

IEŠKO
Stasiukonytė - Paberžienė Laima 

ieško savo jaunystės draugės Mikalajū- 
naitės Egidijos gim. 1926 -1927 metais, 
su kuria ji mokėsi Vilniuje, Kuni
gaikštienės Birutės vardo gimnazijoje. 
Egidijos tėvelis buvo lietuvių kariuo
menės karininkas, mama - vokiečių 

kilmės. Žinančius prašome rašyti: Lai
mai Paberžienei, Kalvarijų gt. 9 - 23, 
2005 Vilnius, Lietuva.

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS 
t Funerals of Distinction +

17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N.S.W.
Tel. 724 5808, Veikia 24 valandas per parą.
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SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16 - 18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel 708 1414

Klubas atidarytas
Pirmadieniais 5 v. v. -10.30 v. v.
Antradieniais klubas uždarytas
Trečiadieniais 5 v. v. -10.30 v. v.
Ketvirtadieniais 5 v. v. -11.00 v. v.
Penktadieniais 5 v. v. - 12,00 v. v.
Šeštadieniais 12 v. p. p. - 1.00 nakt
Sekmadieniais 12 v. p. p. -10.00 v. v.

I
| Liepos 27>dM, 2.30 vai. po pietų klubo patalpose įvyks
| r T"

I TURGUSI -------------------------- ---------------------------------
I pranešame, kad rugsėjo 25 d. ruošiamas
I
I METINIS KLUBO BALIUS■
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PRANEŠIMAS

"LIETUVIŠKOJI SKAUTUA"
Lietuviškosios skautybės fondas 

Jungtinėse Amerikos Valstijose šiais 
metais išleidžia knygą „Lietuviškoji 
skautija“. Knygą redagavo v.s. A. 
Namikienė, ji apima 1945 -1985 metų 
laikotarpį.

Knyga bus maždaug 600 puslapių,

gausiai iliustruota. Knygos kaina 38 
doleriai.

Užsakymus jau galima siųsti tiekimo 
skyriaus vedėjui ps. J. Vizbarui: 40 
Aitken St., Sunbury, Vic. 3429. Kartu 
būtina pridėti 38 dolerių čekį, išrašytą 
„Lithuanian Scout Association“ vardu.

Sąrašai su pinigais leidėjui bus 
pasiųsti rugpjūčio 16 dieną.

ps. J. Vizbaras

"TALKA" į LIETUVĄ
NAUJOS SUTARTYS TARP AUSTRALIJOS "TALKOS" IR 

LIETUVOS BANKŲ
Prieš metus lietuvių kooperatinė kredito draugija "Talka" užmezgė fin

ansinius ryšius su Vilniaus banku. Tokiu būdu tarp Australijos ir Lietuvos 
atsidarė saugus kanalas pinigų pervedimui. Per metus "Talkos" klientai jau 
nusiuntė į Lietuvą apie 700 000 dolerių.

Nuo šių metų liepos mėn. "Talka" pradeda operacijas su pačiu stambiau
siu komerciniu Lietuvos banku litimpex. Šio banko centras randasi Viln
iuje, tačiau jo skyriai veikia daugelyje kitų Lietuvos miestų. Visi LITIMPEX 
skyriai Lietuvos gyventojams nesunkiai prieinami.

"Talka" taip pat praneša, kad pinigų persiuntimo procedūra, į vieną ar 
kitą pusę, dabar jau žymiai palengvinta. "Talka", Vilniaus bankas ir 
LITIMPEX praneša, kad Lietuvoje jau nėra būtina atidaryti valiutinę sąskai
tą. Australijos gyventojai gali siųsti pinigus kiekvienam Lietuvos piliečiui, 
nurodydami tik jo pavardę, vardą, adresą ir paso numerį. Pinigus telefak- 
siniu būdu išsiuntus per "Talką”, gavėjas juos Lietuvoje gali išsiimti iš 
banko už kebų dienų.

Taip pat vykstantieji į Lietuvą gali savo pinigus saugiai pervesti per 
"Talką" į banką Lietuvoje ir ten nuvykus juos išsiimti Australijos ar JAV 
doleriais, arba litais. Užtenka tiktai parodyti savo pasą ir pasirašyti.

Šie nauji patarnavimai žymiai palengvina ir kartu užtikrina lėšų perved
imo saugumą, kas šiais laikais yra ypatingai svarbu, jei turistams tenka 
ilgesnį laiką keliauti per svetimas šalis.

Už pervestus pinigus Vilniaus bankas ima 1,18% mokestį. Pavyzdžiui, 
nusiuntus 500 dol., Lietuvoje galima gauti 494,10 dol. LITIMPEX 1,25% ima 
iš savo klientų ir kiek daugiau iš pašalinių žmonių.

"Talka" už pinigų pervedimą ima 15 dolerių iš savo klientų, neatsižvelgiant 
į tai, kokio dydžio suma pervedama. Pinigus taip pat gali pervesti ir ne 
"Talkos" nariai, tokiu atveju imama 25 doleriai.

Klientų žiniai, "Talka" pateikia Vilniaus banko skyrių ar filialų adresus: 
VILNIAUS BANKAS: Gedimino 12, Vilnius; Donelaičio 62, 

Kaunas,Vilties 12, Klaipėda; Ūdrijos 38, Alytus; Kranto 28, Panevėžys; 
Vytauto 2, Trakai.

LITIMPEX: savo skyrius turi visuose didesniuose Lietuvos miestuose. 
Pageidaujantys daugiau informacijos gali kreiptis į "Talkos" įstaigas:

Adelaidėje tel. 362 7377; Melburne tel. 328 3466; Sydnėjųje tel. 796 
8662.

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

Published by the Lithuanian Community Publishing Society Ltd. 
Leidėjas Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P. O. Box 550 Bankstown N. S. W. 2200 
Redaktorius Bronius Žalys. • •• Redakcijos ir administracijos telefonas (02) 790 3233 
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savcrnuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi.

Už skelbimų turinį redakcija neatsako. Bendradarbių pasirašyti straipsniai nebūtinai 
reiškia redakcijos nuomonę.
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U žsienyje oro paštu $ 90

8


	1993-07-05-MUSU-PASTOGE_0001
	1993-07-05-MUSU-PASTOGE_0002
	1993-07-05-MUSU-PASTOGE_0003
	1993-07-05-MUSU-PASTOGE_0004
	1993-07-05-MUSU-PASTOGE_0005
	1993-07-05-MUSU-PASTOGE_0006
	1993-07-05-MUSU-PASTOGE_0007
	1993-07-05-MUSU-PASTOGE_0008

