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LIETUVOS SAVAITĖS APŽVALGA
RUSIŠKAI KALBANTIEJI 

KONTRO LIUO JA LIETUVOS 
NEKILNOJAMO TURTO RINKĄ

Anatolijus Makaškinas prieš tris 
metus atvykęs iš Maskvos į Lietuvą 
šiandien vienos iš didžiausių 
nekilnojamo turto (Real Estimate) 
generalinis direktorius. Jis nėra 
Lietuvos pilietis ir nekalba lietu
viškai. Laisvosios Europos radijo 
darbuotojui jis pasakė, jog nekilno
jamo turto rinka Lietuvoje kol kas 
dar nėra iki galo susiformavusi. 
Dažniausiai prekiaujama butais ir 
namais, o taip pat patalpomis ir 
žeme, miestuose ir priemiesčiuose. 
Nekilnojamas turtas perkamas ir 
parduodamas labai aktyviai. Jei 
kitose ekonominėse srityse užsienio 
investicijas galima skaičiuoti ant 
pirštų, tai į nekilnojamą turtą 
užsieniečiai investuoja, Makaškino 
žodžiais, gigantiškai. Tačiau butus 
ir patalpas perka taip pat ir vietinės 
firmos ir vietiniai turtuoliai.

Nuomojamų patalpų kainos Vil
niuje yra aukščiausios visose 
Baltijos valstybėse. Butų kainos 
Lietuvoje jau du, tris kartus lenkia 
tas pačias kainas Rygoje ir Taline. 
Iš buvusių Sovietų Sąjungos miestų 
Vilniaus nekilnojamo turto kainos 
nusileidžia tik Maskvai ir Sankt 
Peterburgui, tvirtino Makaškin.

Vilniuje vienas kvadratinis gyve
namo ploto metras kainuoja apie: 
priemiesčiuose (ne Žvėryne) - 60 
JAV dolerių, senamiestyje - nuo 200 
iki 700 dolerių. Mažas sklypelis 
žemės senamiestyje buvo parduotas 
už ketvirtį milijono dolerių. Makaš
kin netikėjo, kad Lietuvoj e tiek daug 
turtingų ir labai turtingų žmonių. 
Paklausa labai didelė.

Aštuoniasdešimt procentų viso 
biznio tenka Vilniaus ir Kauno 
miestams. Dabar žemių supirkimas 
persimetė ir į Lietuvos pajūrio zoną 
- Klaipėdą ir pajūrio kurortus. 
Klaipėdoje aktyviai nekilnojamą 
turtą pradėjo pirkti čečėnai.

Lietuvoje nekilnojamo turto 
rinkoje veikia gan daug firmų. Vien 
Vilniuje jų apie 26 - šios. Tačiau 
rinką dominuoja tik 4-5 firmos. 
„Real Estimate“ yra viena iš jų. Jos 
kontroliuoja 60 procentų visos 
Lietuvos nekilnojamo turto rinkos.

Nors mums niekuomet nekildavo 
mintis klausti kokia mūsų tautybė, 
sakė Makaškinas, bet galima 
pasakyti vieną dalyką: „Nekil
nojamo turto rinką Lietuvoje 
kontroliuoja rusakalbiai biznieriai“. 
Visos didžiosios nekilnojamo turto 
firmos susijungusios į nekilnojamo 
turto firmų asociaciją. Ši asociacija 
atlieka garbės teismo funkcijas. Ji 
rūpinasi firmų veiklos, juridiniais 
ir saugumo klausimais. Taip pat 
koordinuoja firmų investicijas į 

nekilnojamą turtą. Šiuo metu 
asociacija derasi su Vilniaus miesto 
savivaldybe, kad asociacijai inves
tavus 50 - 60 milijonų dolerių, pusę 
gyvenamo ploto ji pasilaikytų sau. 
Dabar tvarkomės, kad vietos 
valdžiose iškeltume savo atstovus, 
kad savivaldybės' laikytųsi mūsų 
įsitikinimų, nes mes turime įvairių 
projektų ir programų, sakė Makaš
kinas.

NEPRIKLAUSOMYBĖS
ĮTVIRTINIMAS BALTIJOS 

ŠALYSE TĘSIASI

Sovietų Sąjunga, o taip pat ir 
šiandieninė Rusija labai nenori 
paleisti iš savo įtakos sferos Baltijos 
valstybių. Rusijos spaudimas 
sukoncentruotas į Estiją, kur 
privežtų rusų kolonistų yra pats 
didžiausias procentas. Estija ne
paprastai gerai susiorganizavusi 
ekonomiškai ir kietai laikosi 
monetarinių ir biudžetinių įsipa
reigojimų. Estijos krona, surišta su 
Vokietijos marke, šiandien yra viena 
iš pastoviausių valiutų Europos 
biržose. Estijos ekonomikos modelis 
yra Pasaulio banko siūlomas ne tik 
Rytų, bet ir Vakarų valstybėms. 
Estija parodė tvirtą pasiryžimą kuo 
greičiau ištrūkti iš Rytų ir įsijungti 
į Vakarų ekonomiką. Ji atsisakė bet 
kokių iš Rytų siūlomų lengvatų, kad 
liktų ištikima Jaunamarte“ Vaka
rams. Be abejonės, Estija yra labai 
kietas riešutas maskoliui.

Rusiška propaganda iš Maskvos 
prieš Estiją vis stiprėjo. Netgi kai 
kurie Vakarų žurnalistai jau buvo 
ėmę rašyti apie rusakalbių Estijos 
gyventojų žmogaus teisių pažei
dimą. Realiai vertėtų kalbėti ne apie 
žmogaus teisių pažeidimus, bet apie 
privilegijų sumažinimą privežtiems 
kolonistams. Estijos įstatymai buvo 
suformuluoti pagal Europos modelį 
ir peržiūrėti Vakarų ekspertų. Čia 
Estijai daug pasitarnavo Europos 
saugumo ir bendradarbiavimo 
konferencijos tautinių mažumų 
skyriaus pirmininkas V an der Stool. 
Jis daug, kartų lankėsi Baltijos 
šalyse ir nei karto ten nerado 
žmogaus teisių pažeidimo atvejų. 
Europos saugumo ir bendra
darbiavimo konferencijai pasiūlius, 
kad Estija palengvintų pilietybės 
gavimo sąlygas, ji pataisė pilietybės 
įstatymo projektą. Šiandien Europa 
stovi už Estijos nugaros.

Kad užtikrinti Estijos saugumą, 
liepos 11-12 dienomis su oficialiu 
vizitu Estijoje lankėsi Vokietijos 
prezidentas von Weizecker. Tai 
pirmas oficialus Vokietijos prezi
dento vizįtas ne tik Estijoje, bet ir 
bet kurioje buvusios Sovietų 
Sąjungos dalyje. Vokietijos prezi
dentas pasakė, kad jo vizitas turi

Jono Kuprio nuotrauka (iš "Observer").LIETUVAITES
stiprinti Estijos suverenumą ir 
padėti reformų procesams. Pre
zidentas pažymėjo, kad Estija 
esanti Europos dalis nė kiek ne 
mažiau, kaip Vokietija. Jis taip pat 
kalbėjo su rusiškai kalbančios 
mažumos atstovais ir vyriausybės 
pareigūnais. Vokietijos prezidentas 
pabrėžė, kad kariuomenė iš Estijos 
turi būti atitraukta.

Vizito metu žurnalas „Die Welt“ 
rašė: „Vokietijos padėtis atsa
kinga, ji turi išaiškinti rusams, kad 
Baltijos klausimo spręsti imperine 
politika dagiau jau nebegalima. Tai 
nebus lengva, nes mąstymas 
imperinėmis kategorijomis Rusijoje 
tebėra plačiai paplitęs ir vadovau
jančiuose sluoksniuose. Rusų etninė 
mažuma Estijoje nėra mažuma 
įprastu požiūriu. Tai tik okupacinio 
režimo perkelti gyventojai ir jais 
piktnaudžiauti lyg laužtuvu politi
nėms ir strateginėms ambicijoms 
patenkinti negalima. Niekas neiš
drįstų tvirtinti, kad milijonas estų 
galėtų kelti grėsmę 150 milijonų 
rusų“.

Neatsižvelgiant į visus raginimus 
iš Vakarų ir Estijos vyriausybės, 
Narvos ir Sillamae rusakalbiai 
gyventojai ėjo prie referendumo. 
Pagal Estijos konstituciją referen
dumas būtų nelegalus. Rusakalbiai 
tvirtina, jog referendumas legalus.

Po Vokietijos prezidento apsilan
kymo, Rusijos derybų su Estija 

komisijos pirmininkas pasakė, kad 
Narvos ir Sillamąe referendumai ir 
autonomijos reikalavimas yra 
Estijos vidaus reikalas. Jis tvirtino, 
kad Rusija nenorinti didinti trinties 
su Estija, bet pridūrė, kad Estijos 
veiksmai privertė Rusiją pasisakyti. 
Jis taip pat sakė, jog Rusija sieks, 
kad rusų teisės Estijoje būtų 
apgintos.

Būtina pastebėti, kad šis žemo 
rango Rusijos pareigūnas kalba net 
Užsienio ministerijos vardu. Jis 
buvo atsiųstas tartis dėl kariuo
menės atitraukimo, tačiau kariuo
menės atitraukimo klausimus ėmė 
jungti su tautinių mažumų teisėmis 
Estijoje. O tai visiškai prieštarauja
Europos saugumo ir bendra
darbiavimo konferencijos nutari
mams, kur sakoma, kad kariuo
menės išvedimas yra besąlygiškas. 
Taigi kokia yra galimybė su tokiu 
pirmininku susitarti bet kuriuo 
klausimu?

Kaip praneša žinių agentūra 
„Baitfax“, naujai išrinktas Latvijos 
prezidentas Ulmanis sakė, kad 
Latvijos pilietybė turėtų būti 
suteikta palaipsniškai, kad tokiu 
būdu būtų galima išvengti proble
mos su rusakalbiais gyventojais, 
kaip tai atsitiko Estijoje. Tai galima 
padalyti metinėmis kvotomis. Jis 
pasiūlys, kad Latvijos seimas kuo
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greičiau imtų svarstyti pilietybės 
klausimą. Latviams reikia išvengti 
spaudimo, kokį patyrė estai. Tačiau 
Rusijos kariuomenė turi būti išvesta 
dar šiais metais, pabrėžė Latvijos 
prezidentas.

LITO PRADŽIA
Liepos 20 dieną pasibaigė talonų 

keitimas į litus. Lietuvos banko 
valdytoj as Romualdas Visokavičius 
Laisvosios Europos radijui pareiškė, 
kad lito įvedimas praėjo gana 
sėkmingai. Iki šios datos rinkoje 
nebuvo pakeista 
dar viena trisdešimtoji dalis 
talonų. Jie bus keičiami ir toliau 
tiems žmonėms, kurie negalėjo to 
padaryti, kaip pav. ligoniams,, 
jūrininkams, į užsienį išvykusiemsi 
asmenims. Pasaulio bankas stebi 
Lietuvos finansinę padėtį ir vertina 
ją gana teigiamai, tvirtino R. 
Visokavičius. Ruošiamasi pasirašyti 
ekonominį - politinį memorandumą 
su Tarptautiniu valiutos fondu, kad 
Lietuva galėtų gauti tolimesnių 
kreditų. Paklaustas, ar lito vertė 
atsilaikys, kada pramonės gamyba 
toliau smunka, R. Visokavičius 
atsakė, kad „...tiek turi būti pinigų, 
kiek yra prekių“. Nėra abejonės, 
kad Tarptautinis valiutos fondas 
žiūri „per petį“ ir sąlygoja toli
mesnius kreditus.

Netrukus bus atlikta elektroninė 
užskaita visų ankstyvesnių san
taupų ir paaiškės daugelio firmų 
likimas. Daugelis jų yra ant ban
kroto ribos ir į jas turės ateiti kiti 
šeimininkai. Seimas, prieš išei
damas vasaros atostogų, turi 
patvirtinti bankroto įstatymą.
Prieš lito įvedimą apyvartoje buvo 

iki 30 milijardų talonų. Keičiant 
vienas prie šimto, šiandien apy
vartoje turėtų būti 300 milijonų litų. 
Atrodo, aritmetika paprasta. Deja, 
taip nėra. Lietuvos ekonomikoje yra 
daug ir stambių nežinomųjų, kurie 
turės įtakos litui. Šiuo metu vienas 
amerikietiškas doleris prilygsta 
4,35 litams.
Lietuvos įstatymai nusako, kad 

visos transakcijos bus tik litais. Taip 
turėjo būti ir su talonais. Tačiau, ar 
buvo? Dalis transakcijų, ypač 
valdiškose parduotuvėse, buvo 
vykdomos talonais. Bus ir litais. 
Tačiau kas privers Gariūnuose 
prekes pardavinėti už litus, ypač 
retas prekes, kurių eilinėse valdiš
kose parduotuvėse nėra? Žmonių 
santaupos juodai dienai necir
kuliuoja bankų apyvartoje, o 
doleriai paslėpti namie. Visa
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šešėlinė ekonomika, įskaitant ir 
nekilnojamo turto rinkos kapitalą, 
nėra Lietuvos teritorijoje, bet 
Vakarų bankuose. Nėra žinoma kiek 
tiksliai to turto Vakaruose yra 
sukaupta, tačiau manoma, kad apie 
2-5 bilijonus dolerių. Su visais 
faktoriais reikia skaitytis.
Nė viena demokratinė valstybė 

nekontroliuoja visų finansų, tiktai 
savo ekonomiką ir įstatymus 
sutvarko taip, kad ir nekontro
liuojamas sektorius įsilieja į suman
iai ir tvirtai vedamą valstybės 
ekonominę politiką. Taigi Lietuvos 
ekonomijos sėkmė priklausys nuo 
Lietuvos vyriausybės ir Lietuvos 
banko sugebėjimo tvarkyti įstaty
mus, finansus ir ekonomiką taip, 
kad pasitikėjimas ja būtų ne tik 
Lietuvoj e, bet ir užsienyje. Ar LDDP 
filosofijaj sugebės sukurti tokį 
ekonomiriį ir finansinį klimatą, 
pamatysime. Šiuo metu, nors 
infliacija ir yra nukritusi, gamyba, 
ypač industrijoje, vis dar krinta.

LIETUVOS VOKIETIJOS 
PAREIŠKIMAS

Lietuvos užsienio reikalų minis
tras P. Gylys ir Vokietijos ministras 
Kinkei Bonoje pasirašė bendrą’ 
pareiškimą, kuriuo kviečiama 
bendradarbiauti visose srityse. 
Vokietija padės Lietuvai plėtoti 
rinkos ekonomiką ir politines 
struktūras. Vokietija taip pat 
skatins, kad Lietuva būtų priartinta 
prie Europos bendrijos ne tik 
politiškai, bet ir ekonomiškai. 
Vokietijos užsienio reikalų minis
tras pranešė, kad taip pat pasira
šytas susitarimas dėl kultūrinių 
mainų.

SKYLA LIETUVOS 
OPOZICIJA?

Liepos 14 d. krikščionys demo
kratai ir „Tėvynės sąjunga“ po 
pasitarimų priėmė bendrą komu
nikatą, kuriame išdėtyti bendri šių 
partijų interesai ir išreiškiamas 
noras arčiau bendradarbiauti. Tai 
buvo interpretuota, kad opozicijos 
partijos persitvarko į du blokus, 
reiškia.- įvyktų opozicijos skilimas. 
Tuo smarkiai susirūpino mažosios 
'opozicijos; partijos. Abiejų partijų 
vadovybės padarė pareiškimus, kad 
bendras komunikątas buvęs nesu
sipratimas, iššaukęs daug berei
kalingos spekuliacijos politiniuose 
sluoksniuose.

Anskis Reisgys

TRUMPAI
IŠ VISUR
Centrinis Rusijos bankas atšaukė 

iš apyvartos visus rusų banknotus, 
išleistus prieš 1993 metusi Gyven
tojams7 leidžiama išsikeisti iki 35 
000 senųjų rublių, t.'y. apie 52 
australiškų dolerių vertės sumą. 
Likusios santaupos turi būti depo
nuojamos valstybinėje taupomojoje 
kasoje, kur jos bus įšaldytos 6 
mėnesiams. Prie dabartinės inflia
cijos po 6 mėnesių šios santaupos 
gali būti visiškai bevertės.

Centrinis Rusijos bankas tokiu 
žingsniu užkirto keltą viski 'eilei 
buvusių sovietinių respublikų be 
saiko spausdinti senoviškus rublius, 
bet kartu sukrėtė ir rusų pasiti
kėjimą valdžia bei bankais. Prezi
dentas B. Jelcinas reformą paskelbė 
nelegalia ir bando sušvelninti jos 
pasekmes.

* -i-' ;4

Borisas Jelcinas skubiai nutraukė 
savo atostogas ir grįžo į Maskvą po 
to, kai Rusijos parlamentas pradėjo 
akciją prieš keletą jo bendradarbių, 
leisdamas prokuratūrai iškelti 
jiems kriminalines bylas. Pavojuje 
yra ministro pirmininko pavaduo- 
tojai Michailas Paltoraninas ir 
Vladimiras Šumeiko. '

*
Armėnų karinės pajėgos užėmė 

svarbų Agdam miestą Azerbaidža
ne, tokiu būdu atskirdamos nuo 
centro visą pietvakarinę Azerbai
džano dalį. Agdamą nuo armėnų 
gynė apie 4000 azerbaidžaniečių 
karių.

*
Nežiūrint paskelbtų paliaubų, 

serbų artilerija smarkiai apšaudė 
Sarajevo miestą, įskaitant Jung-
tinių Tautų karinę bazę. Serbai 
užėmė svarbias aukštumas į pietus 
nuo Sarajevo, visiškai dominuo
jančias Bosnijos sostinę, e

*
JAV pasirašė visą eilę sutarčių su 

Gudija. Sutartyse numatoma sumo

KARO "NUSIKALTĖLIŲ" MEDŽIOTOJAI JAV
VfiL ATSISUKO Į LIETUVIUS

Čikagos lietuvis advokatas Pau
lius Žumbakis, atstovavęs teis
muose Amerikos lietuvius, kaltintus 
karo nusikaltimais, rašo, jog 
„nusikaltėlių“ medžiotojai, JAV 
įstaiga OSI, šiuo metu ypatingą 
dėmesį vėl atkreipė į Amerikos 
lietuvių bendruomenęt^iettiš'tdlltJ-

kėti Gudijai 59 milijonus JAV 
dolerių už šios respublikos terito
rijoje esančių branduolinių ginklų 
išmontavimą ir sunaikinimą.

*
Per tarptautinę karo aviacijos 

dieną Fairford, Anglijoje, ore 
susidūrė du rusų naikintuvai. Nors 
lėktuvai nukrito ir sudužo, abu 
lakūnai išsigelbėjo parašiutų pa
galba.

♦
Europos bendruomenė griežtai 

įspėjo Kroatijos vyriausybę, kad 
Bosnijoje, Mostai srityje, kroatų 
vykdomas, prieš musulmonus nu
kreiptas, etninis valymas nebus 
toleruojamas.

*
Prieš glaudesnį Didžiosios Brita

nijos įsijungimą į Europos bendruo
menę nusistatę „sukilėliai“ konser- 
vatoriai parlamentarai, prisi- 
dėjęprie darbiečių opozicijos, grąsė 
užblokuosią Maastrichto sutarties 
ratifikaciją britų parlamente.

Vyriausybė surinko reikiamą 
balsų skaičių, kad galėtų atmesti 
darbiečių siūlytus kontraprojektus/ 
tik ministrui pirmininkui J. Major 
statant pasitikėjimo klausimą ir 
grąsinant visuotiniais rinkimais.

♦
Prezidentas Bill Clinton iš einamų 

pareigų atleido Amerikos federa
linės policijos (FBI) direktorių 
William Sessions, kritikuojamą dėl 
netinkamo federalinių resursų 
naudojimo, piktnaudžiavimo susi
siekimo oru privilegijomis, mokesčių 
nuslėpimu ir t.t. Direktorius W. 
Sessions buvo paskirtas FBI direk
toriumi prieš šešerius metus 
normaliai dešimties metų kaden
cijai.

♦
Penkios opozicinės partijos Japo

nijoje žada susiblokuoti naujame 
parlamente, tuo būdu sudarydamos 
didesnį balsų skaičių, nei iki šiol 
valdžiusi Liberalų demokratinė 
partija. Nei vienas iš šių blokų 
nesudaro absoliučios daugumos, 
taip kad jėgų pusiausvyra priklau
sys nuo saujelės komunistų bei 
bepartinių parlamento narių.

ninkauja grupė buvusių Lietuvos 
kagėbistų ir ypatingai specialus 
spaudos atstovas LietuvosJSeime, 
buvęs KGB agentas „Karalius“, 
kviesdami į Vilnių agentus iš 
Izraelio ir JAV gaudyti Lietuvoje 
„nacius“.

Tuo tarpu buvusieji kagėbistai, 
įskaitant poną „Karalių“, kurie 
praeityje dirbo JAV šnipinėdami ir 
skleisdami dezinformaciją išeivių 
tarpe, yra apsaugoti ir negali būti 
traukiami atsakomybėn už jų 
kriminalinius nusikaltimus.

„Chicago Tribūne“ ir „Washington 
Post“ aprašo vėlyviausias OSI 
aukas. Septyniasdešimt penkių 
mėtų amžiaus pensininkas Kazys 
Ciurinskas, buvęs stdtybininkas, iš 
Crown Point, Indiana, apkaltintas 
melavęs JAV imigracijos valdinin
kams. OSI kaltina jį 1941 - 1942 
metais tarnavus II lietuvių bata-

Nukelta į psl. 7.
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LAIŠKAI IŠLIETUVOS
LAIŠKAS IŠ KAUNO

Atvykus iš Vilniaus į Kauną, 
krinta į akis kai kurie skirtumai. 
Kaune daugiau lietuviškos heral
dikos, daugiau lietuviškų simbolių 
tiek parduotuvių vitrinose, tiek ant 
viešųjų pastatų, transporto prie
monių ir taksi automobiliuose. Čia 
retai teišgirsi kalbant rusiškai ar 
lenkiškai, miestas dvelkia lietu
viškumu. Be to, susidariau. įspūdį, 
kad ir žmonės čia madagesni, negu 
Vilniuje. Parduotuvėse aptarnau
jantis personalas, bendrai paėmus, 
paslaugesnis, o kai kurios parda
vėjos netgi sugeba nusišypsoti savo 
klientui! Ypatingai tai buvo pastabu 
„Merkurijaus“ parduotuvėje, di
džiausioje Kaune, ir kuri j au panaši 
į nedidelę universalinęVakarų 
Europos parduotuvę .

Laisvės alėja, jau senokai tiktai 
pėsčiųjų gatvė, neturi sau lygios nei 
viename kitame Lietuvos mieste ir, 
mano nuomone, ji viena iš gražiau
sių pasaulyje. Čia gražiai deko
ruotos parduotuvių vitrinos, kavi
nės, restoranai, kioskai, praeivius 
linksmina gatvės muzikantai, 
dainininkai, dainuojantys liaudies 
ir partizanų sukurtas dainas. 
Laisvės alėjoje visuomet pilna 
žmonių/atėjusių apsipirkti, pasi
vaikščioti, susitikti su draugais, 
pasėdėti ant suolelių medžių 
pavėnyje, pasiklausyti gatvės 
muzikantų ar dainininkų.

Kaune gatvės švarios, visur yra 
pakankamai šiukšlių dėžių, jos 
dažnai ištuštinamos, gerai prižiū
rimi parkai ir gėlynai. Viešasis 
transportas - autobusai ir trolei
busai - šviesūs ir ne tiek perpildyti, 
kaip Vilniuje, kur dauguma kelei
vių, atrodo, važiuoja „zuikiais“. 
Elgetaujančių, deja, mačiau ir 
Kaune, nors kartais sunku pasakyti 
artai žmonės tikrai į vargą papuolę, 
ar alkoholikai, pritrūkę pinigų 
degtinei. Vietinės gamybos (ir 
rusiška) degtinė čia, palyginti, pigi 
- vidutiniškai 5 Etai (apie 2 dol.) 
puslitris. Kitų Lietuvoje pagamintų 
gėrimų - vynų, midaus, trauktinių, 
likerių - ne visur galima gauti, 
kadangi jie eksportuojami į Vidurio 
ir Vakarų Europos kraštus. Tuo 
tarpu parduotuvėse pilna impor
tinių alkoholinių ir nealkoholinių 
gėrimų iš Vokietijos, Anglijos, 
Suomijos, Prancūzijos ir kitur. Pagal 
Lietuvos standartus jų kainos gana 
aukštos, tačiau šiek tiek žemesnės 
nei Australijoje.

Labai gražiai sutvarkytas Karo 
muziejaus sodelis, kur atstatyti 
Nežinomo kareivio kapas ir Laisvės 
statula, J. Basanavičiaus, S. Dau
kanto, V. Kudirkos, P. Vileišio, M. 
Jankaus ir kitų garsių Lietuvos vyrų 
biustai. Prie Nežinomo kareivio 
kapo dega amžinoji ugnis ir ten 

visuomet rasi padėtas puokštes 
gyvų gėlių. Cįa malonu ateiti, 
pasėdėti, susikaupti ir pagalvoti 
apie tuos tautos žadintojus, kurie 
dirbo Lietuvos valstybės atsta
tymui.

Kaune teko susipažinti ir paben
drauti su keletu jaunosios ir 
vidurinės kartos žmonių, kurie man 

paliko labai"gerą įspūdį. Imponavo 
jų darbštuma$auenergija ir opti
mizmas, su kuriuo jie žiūri į 
Lietuvos ateitį. Gal jie nėra tipiški 
daugumai šių dienų Lietuvos 
gyventojų, bet jeigu tokių vyrų ir 
moterų Lietuvos,yįsupmęnėję yra 
nors 10%, ir jeinors dalis jų iškops 
į vadovaujančias pozicijas, Lietuva 
išbris iš dabartinės stagnacijos ir 
vėl suklestės.

Pabaigoje norėčiau pareikšti dar 
keletą bendrų pastabų. Taip, 
gyvenimas Lietuvoje dabar tikrai 
nelengvas, bet nėra taip blogai, kaip 
kai kurie žurnalistai spaudoje jį' 
pięšią.,;Nqi;s , žmonės skundžiasi 
aukštomis kainomis, bet perka 
apelsinus, bananus, ledus, tortus, 
pyragaičius, šokoladą ir kitus 
saldumynus, nekalbant jau apie 
pagrindinius maisto produktus/ 
kurių netrūksta. Galbūt didžiausia 
problema dabar Lietuvoje yra 
padidėjęs nusikalstamumas ir 
neefektyviai dirbanti policija. 
Praėjusią savaitę Vilniaus policijos 
akademijoje buvo išleista pilnoji 
gerai apmokytų 130 policininkų 
laida. Jų, žinoma, neužteks policijos’ 
prestižo atstatymui ir ženkliai 
padidintam išaiškintų nusikaltimų 
skaičiui.

Daug kalbama apie organizuotą 
nusikalstamumą, „mafiją“. Be 
abejonės, ji egzistuoja, bet mafija 
veikia daugiau ekonominėje sferoje 
ir eilinių piliečių tai daug neliečia. 
Retas Lietuvos politikas yra nepa
perkamas ir stambieji verslininkai, 
kurie turi ryšius su ta vadinama 
mafija, praktiškai diktuoja Lietuvos 
finansinę politiką. Įvedus litą ir į 
nacionalinę valiutą keičiant neri
botas sumas laikinųjų pinigų tuo 
pačiu santykiu, sudarytos sąlygos 
stambiems ir mažesniems opera
toriams „išplauti“ savo nelegaliai 
sukauptą kapitalą. Manoma, kad 
dabar tie pinigai bus pradedami 
investuoti į legalų biznį Lietuvoje, o 
verslininkai labai stengiasi • tapti 
respektabilūs - aukoja stambias 
sumas labdarai, švietimui, visuo
meniniams projektams. Investavę 
pinigus Lietuvoje, jie bus suinte
resuoti, kad ekonomika būtų stabili, 
efektyviai administruojama teisė
tvarka, kad chuliganai ir smur
tininkai nusikaltėliai būtų susodinti 
už grotų. Todėl galima tikėtis jau 
netolimoje ateityje pastebėti laips
nišką nusikaltimų sumažėjimą. 
Taip man aiškino žmonės, kurie 
seka situaciją nusikaltėlių pasaulyje 
ir, atrodo, yra gerai informuoti. 
Pasak jų, Lietuvoje greit pasibaigs 
nepažaboto kapitalizmo periodas ir 
pereis į normalesnį „civilizuotą“ 
kapitalizmą,koegzistuoja Šiaurės

Amerikoje, Australijoje ir Vakarų 
Europoje. Galbūt jie ir teisūs, bet 
tai parodys ateitis.

Tai tiek įspūdžių iš Kaimo, kur 
dabar, kaip ir visoje Lietuvoje, 
švenčiama karaliaus Mindaugo 
karūnavimo 740 metų sukaktis - 
Lietuvos valstybės pradžia. Oras 
atšilo ir ruošiuosi važiuoti Falang
om Viso geriausio!

Jurgis Rūbas

A.+ Ą. JULIUS VETEIKIS
Liepos 23 d. Sydnėjuje po ilgos ligos, sulaukęs 83 metų amžiaus, 

mirė žurnalistas ir visuomenininkas a.a. Julius Veteikis.
Velionio palaikai liepos 27 dieną buvo sudeginti Rookwoodo 

kapinių krematoriume.
Nekrologas velioniui bus spausdinamas sekančiame mūsų 

laikraščio numeryje. Redakcija

SENASIS KAUNAS.

nuomonės ir pasisakymai
PAGALVOKIME!

(Vėl tapsime išvietintais? - D. P.)

Dažnai kalbame ir girdime, kad 
istorija kartojasi. Ji lyg: tas didžiulis 
ratas - po pilno apsisukimo vėl grįžta 
į išeities tašką.

Istorijos pasikartojimas baugina 
Australijos lietuvius, kurie iš saugių 
DP stovyklų Vokietijoje (saugių, nes 
kai kurios buvo saugomos sargy
binių) 1947 metų pabaigoje pradėjo 
skristi į svetingas šalis. Nebaugino 
plačios pasaulio marios ir po mė
nesio jie pasiekė Terra australis. 
Egzotiška šalis dipukus priėmė gana 
rezervuotai, su tam tikru nepa
sitikėjimu, kadangi atvykėliai buvo 
iš buvusio priešo žemės - Vokietijos, 

ir nepajėgė išsiaiškinti kurioje 
sąjungininkų pusėje jie kovojo. 
Gerdami šaltą alų, dipukai aiškino 
nutautėjusiems anglams - austra
lams, kad buvę atsitikimų kada 

tėvas nešiojo raudonarmiečio, o 
sūnus vermachto uniformą. Austra
lai kraipė galvas, negalėdami 
suprasti mūsų nesugebėjimo apsi
spręsti.

Metai Jyg tie rudeniniai Lietuvos 
pievų voratinkliai nusitęsė iki šios 
dienos. Šiandien jau esame kar
šinčiai, ilgesingai žvelgiantys į 
praeitį ir vėl baiminamės, kad 
istorija gali pasikartoti. Šio krašto 
vietiniai, Edie Mabo ir Aukš
čiausiojo teismo padrąsinti, pradėjo 
akciją, kuria siekiama atgauti 

baltųjų užimtas žemes. Aborigenai 
per ilgus šimtmečius klajojo, 
sėdinėdami medžių pavėsyje 
sapnavo savo nesudėtingus sapnus, 
maitinosi driežais ir džiaugėsi 
karšta vasaros saule. Gyveno jie be 
civilizacijos, be kelių, namų ir 
kitokių baltųjų išgalvotų rakandų. 
Šiandien žvelgia jie į miestus, kurie 
stiebiasi savo aukštais pastatais 
link mėlyno dangaus, užstodami 
bekraštį horizontą - visa tai baltasis 
žmogus pastatė ant jų žemės!

Aborigenų akcija vis labiau 
plečiasi, jų reikalavimai vis didėja. 
Taigi, nenustebk, jei čiabuvis su 
kaulu rankoje pasibels į tavo namo 
duris ir paprašys išsikraustyti.

Grįžti į' tėvynę, nors ji ir laisva, 
bet vis dar ieškanti „demokratijos“, 
lyg ta slidi žuvis vis išslystančios, 
vargu ar bus galima. Bandome 
atgauti prarastą Lietuvos pilietybę, 
bet vis susiduriame su daugybe 
sunkumų - reikia turimos atsisakyti. 
Išdavė žalsvus „pasėlius“, bet jų 
terminas pasibaigė, o pratęsimo 
nėra. Prašome atiduoti rekvizuotą-- 
savo ar tėvų turtą tėvynėje. Vėl 
potvarkių, įstatymų ir privatizacijos 
konglomeracijoje nesusigaudo ir 
pačios išmintingiausios naujosios 
valdžios galvos.

Ką daryti? klausia jau prie 
aštuntosios dešimties priartėjęs 
pavargęs tautietis. Atrodo, kad vėl 
teks nupūsti dulkes nuo seno 
lagamino ir ieškoti prieglobsčio 
kokioje nors kitoje „terra australis“, 
kad netapus vėl DP.

Išvietintas
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gjSPORTAS
ATOSTOGOS LIETUVOJE

IŠ LIETUVOS RAŠO A. LAUKAITIS

Laikas taip greitai bėga, kad 
nespėjau pamatyti, o jau net šešias 
savaites viešiu Lietuvoje. Oras, oras 
čia! Net nežinau nei kaip jį 
apibūdinti. Paliekant Lietuvą 
laiškuose buvo rašoma, kad ši 
vasara Lietuvoje žada būti tokia 
pat karšta, kaip praėjusiojii, pilna 
australiško karščio. Todėl aš pats ir 
kiti mano prieteliai vežėmės dau
giausiai vasarinius drabužius. Bet 
oras per tą laiką čia taip pasikeitė, 
jog dabartinė australiška žiema 
daug šiltesnė už čionykštę vasarą. 
Jau ketvirta diena kaip lyja, 
perkūnai griaudžia, į mišką pa
grybauti jokiu būdu negali nueiti - 
grybams trūksta šilumos ir jie 
menkai beauga. Šaltas, drėgnas ir 
tiesiog žiemiškas oras su gripu 
paguldė ne vieną svečią. Aš pats 
būdamas Baltijos kraštų sporto 
varžybose taip peršalau vėjuotame 
Talino pajūryje, kad net ir dabar 
dar nosis ištinusi. O Estijoje, beje, 
buvo labai įdomu pabūti keletą 
dienų ir stebėti šias didžiules, net 
dvi savaites trukusias varžybas. 
Kartu su Sporto departamento va
dovais į Estiją keliavome automo
biliais. Latvijos pasienyje, nors ir 
turėjau oficialius paskyrimo doku
mentus, latvių muitininkai tikrino 
labai kruopščiai,patikrino visus do
kumentus ir automobilius. Tikrai 
nesijautė, kad mes esame „bralių 
tauta“. Visai kitaip buvo prie latvių 
- estų pasienio. Estai čia buvo labai 
malonūs, gražiai pasisveikino, 
palinkėjo laimingos kelionės. Spor
to šventės atidarymas Talino spor
to stadione buvo labai gražus ir 
įspūdingas. Jį atidarė ir sveikinimo 
žodį tarė Estijos prezidentas L. Meri, 
nuo kurio garbės svečių ložėje aš 
sėdėjau gal poros metrų atstumu. 
Šventės atidarymo metu taip pat 
buvo labai malonu susipažinti su 
Australijos ambasadoriumi Švedi
jai, jis taip pat čia buvo kaip garbės 
svečias. Su juo ir jo žmona vėliau 
dalyvavome atidarymo bankete, kur 
teko gan plačiai pasikalbėti. Jis 
mums, Australijoje gyvenantiems 
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baltijiečiams, pataria būtinai spaus
ti Australijos valdžią, kad pastaroji 
atidarytų nors vieną konsulatą Balt- 
ijios valstybėms, kad ir Rygoje, 
tuomet vizų gavimui ir kitais 
reikalais nereikėtų vykti į Maskvą 
ar Daniją, kas labai nepatogu ir 
brangiai kainuoja. Tokiu ambasa
doriaus patarimu vertėtų daugiau 
susidomėti baltijiečių bendruo
menėms ir bendromis jėgomis siek
ti, kad Australijos konsulatas būtų 
įsteigtas pačiose Baltijos valstybėse. 
Ambasadoriaus nuomone, tai turėtų 
pasisekti.

Varžybose labai gražiai pasirodė 
lietuviai - merginos krepšininkės 
tapo čempionėmis, vyrai buvo an
tri. Rungtyniauta penkiolikoje spor
to šakų ir Lietuva gavo 35 aukso, 25 
sidabro ir 24 bronzos medalius. 
Aukso medaliais Lietuvą aplenkė 
tik Rusija, gavusi jų 42. Varžybose 
dalyvavo ir aukšti Rusijos olimpin
iai sportininkai, sporto vadovai. 
Kaip man pasirodė, jie vis dar tebe
sijaučią esą „vyresniaisiais broliais“, 
visus aplink laikydami tik savo 
pavaldiniais. Jie labai pageidavo, 
kad sekančios tokios varžybos vyktų 
Sankt Peterburge, kur jie tai galėtų 
aktyviai panaudoti propagandini
ams tikslams. Tačiau visos kitos šių 
varžybų dalyvės nusprendė, kad 
jokiu būdu negalima tokias varžybas 
leisti rengti Rusijai. Lietuvos kūno 
kultūros ir sporto departamento, 
generalinis direktorius Vyt. Nėnius, 
pasitaręs su kitais vadovais ir vyr
iausybe, šias varžybas po keturių 
metų pasiūlė surengti Lietuvoje. Jo 
pasiūlymui pritarė visos kitos 
valstybės ir, atrodo, jog sekančios 
Baltijos kraštų sporto varžybos vyks 
Lietuvoje.

MISS LIETUVA
Liepos 3 dieną už 20 kilometrų 

nuo Vilniaus esančiame naujai 
pastatytame puikiame viešbutyje 
„Villon“ įvyko 1993 metų "Miss Li
etuva" rinkimai. Ja išrinkta buvo 
kaunietė Jūratė Mikutaitė. Jūratė 

176 cm aukščio, tamsiaplaukė 
gražuolė iš Kauno. Ji taip pat tapo 
ir "Miss Flora". Laimėjus šiuos titu
lus, Jūratė dovanų gavo automo
bilį „Nissan“, metus laiko galės nau- 
dotis“Floralit 2“ paslaugomis, gavo 
Anglijos biznieriaus skirtą 10.000 
dolerių dovaną ir Lietuvą ji at
stovaus konkurse "Miss World". J. 
Mikutaitė 21 - nerių metų, Kaimo 
medicinos akademijos trečio kurso 
studentė. Ji taip pat yra tarptau
tinės klasės sportinių šokių šokėja, 
labai mėgsta šokius, kuria chore
ografines kompozicijas, modeliuoja 
rūbus, mėgsta gaminti maistą.

Miss Lietuva Jūrate Mikutaitė.

Į grožio karalienės šventę orga
nizacinės firmos „Akademia Femi- 
na“ ir aš buvau pakviestas. Firmos 
vadovė ir savininkė Jūratė Vilim
ienė supažindino mane su visais 
renginio vadovais ir rengėjais bei 
kai kuriomis konkurso gražuolėmis. 
Konkurso dalyvio bilietas kainavo 
net po 250 dolerių, tačiau visos 300 
turimos vietos j au seniai buvo išpirk
tos. Viešbutis, kuriame vyko kon
kursas, tikrai labai modemiškas ir 
gražus. Konkurso metu įėjimas į jį 
buvo saugomas gražiai apsirengu
sių jaunų vyrų, net po kelis kartus 
tikrinančių įėjimo bilietus. Kaip vė
liau man buvo paaiškinta, konkur
so rengėjai baiminosi, kad renginio 
metūmafijos ar reketininkų nebūtų

FLORIDOJE VIEŠĖJO LIETUVOS TAUTINIO 
OLIMPINIO KOMITETO PREZIDENTAS

J. Janusaitis

Lietuvos olimpinio komiteto prez
identas Artūras Poviliūnas su šei
ma (žmona Laimute ir sūnum Audri
um) nuo birželio 8 dienos iki liepos 
mėnesio pradžios viešėjo Daytona 
Beach, Floridoje. Paviešėti juos pa
kvietė ir viešnagės metu globojo 
žymus sportininkas ir sportinės 
veiklos organizatorius Vytautas 
Grybauskas su žmona Joana.

Viešnagės tikslas, svečių žodžiais, 
paviešėti, paatostogauti mielų 
draugų globoje, susipažinti su Flor
ida, Floridos lietuvių gyvenimu, 
aplankyti žymiausias jos vietas, 
pabuvoti pa? mielą bičiulį dr. Joną 
Domanską Kalifornijoje, o svarbi
ausiai - Atlantoje susitikti su Tarp
tautinio olimpinio komiteto organ
izaciniu komitetu ir Atlantos lietu
vių bendruomene ir išsamiai aptarti 
visas problemas, susijusias su Li

niekas užpultas, tame tarpe ir pa
grobtos konkurso gražuolės. Dvy
liktą valandą vakaro, prieš paskel
biant konkurso nugalėtoją, įvyko 
gražuolių paradas, galutinai buvo 
atrinktos 6 finėlistės, o nepatekusi
os tik ašarą nubraukė. Gamtoje, 
ant ežerėlio kranto specialiai tam 
įrengtoje scenoje buvo surengta 
muzikinė programa, pademonstruo
ti visų pretendenčių meniniai 
sugebėjimai, po to vaišės, aptar
naujant kelneriams. Mano many
mu, čia buvo Lietuvos milijonierių, 
ypatingai jų žmonų, pasirodymas. 
Jeigu Lietuvoje yra labai daug var
gingai gyvenančių žmonių, tai 
nemeluodamas galiu pasakyti, jog 
didelis skaičius yra ir labai turtin
gai gyvenančių, daug milijonierių. 
Jie pasinaudojo tomis kelių metų 
suirutėmis savo bizniams, kaip sa
koma juodiems pinigams, kad 
paverstų juos baltais ir šiandien jau 
labai gerai gyvena. Taigi ir šio 
baliaus metu gražių moterų gražus 
apsirengimas parodė, kad Lietuvo
je jau atsirado turtingųjų elitas. Šio 
vakaro metu susitikau su Šarūnu 
Marčiulioniu, kuris, apsuptas 
gražuolių, jautėsi labai laimingas. 
Aš pats čia buvau globojamas „Li
etuvos ryto“ vyr. redaktoriaus G. 
Vainausko, dirbusio konkurso 
vertinimo komisijos teisėju, ir jo 
žmonos žurnalistės,, kuri labai 
plačiai aprašo visą litų istoriją, o ir 
man papasakojo apie juos daug 
įdomių dalykų.

Pats vakaras buvo labai įdomus 
daugeliu žymių ir įdomių žmonių, 
pokalbiais.

Be šio konkurso j au už poros dienų 
Palangoje buvo išrinkta „Miss Uni
verse 93“, ja tapo pirmoji vicemiss 
Lietuva Loreta Brusokaitė, 20 - metė 
kaunietė studentė. Ji taip pat Li
etuvą atstovaus konkurse „Miss 
Universe“. Dar viename gražuolių 
konkurse „The Look of the Year“, 
kurį rengia pasaulinė fotomodelių 
firma „Elite“, laureate buvo išrink
ta septyniolikmetė Alytaus 
vidurinės mokyklos mokinė Jolan
ta Riaubaitė. Ji gavo 10.000 dolerių 
dovaną ir dalyvaus kitose varžybose.

(Tęsinys sekančiame numeryje) 

etuvos sportininkų dalyvavimu ol
impiadoje Atlantoje 1996 metais. 
Tą misiją Lietuvos tautinio olimpin
io komiteto prezidentas Artūras 
Poviliūnas, atrodo, atliko labai 
sėkmingai.

Pirmiausiai jis su šeima susitiko 
su Daytona Beach, Floridoje, lietu
viais per Birželio išvežimų 
minėjimą. Čia Artūras Poviliūnas 
padarė gana išsamų pranešimą apie 
Lietuvos sportinį gyvenimą, tikslus 
ir pasiekimus.
Atkūrus Lietuvos nepriklau

somybę, Lietuvos tautinis olimpi
nis komitetas padėjo daugpastangų, 
kad Lietuva būtų priimta į tarptau
tinę olimpinę šeimą. Tikslas buvo 
pasiektas. Lietuva šiandien yra pil
nateisė narė tarptautinėje olimpia
doje ir gali dalyvauti visuose ol
impiniuose žaidimuose.

.Nukelta į 5 psl.
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Savo pranešime svečias pažymėjo, 
kad Lietuvos sportininkai labai 
dėkingi lietuvių išeivijai už visoke
riopą paramą ir čia pat teigė, kad 
Lietuvos tautinis olimpinis komite
tas nenumato daugiau varginti 
išeiviją aukų rinkimu, ir lėšas ban
dys patys visokiais būdais telkti. 
Tam tikslui numatoma steigti įvairi- 
as krautuvėles, kuriose būtų 
pardavinėjami įvairūs suvenyrai, 
planuoja rengti loteriją, poilsio viet
oves, reklamas, žodžiu, viską, kas 
neštų pelno. Tikisi sulaukti pagai

li! Pasaulio lietuvių sporto žaidy
nių organizatorius Jurgis Jon- 
avičius, Šiaurės Amerikos išvykos 
komiteto pirmininkas Vytas Gry
bauskas ir Lietuvos tautinio ol
impinio komiteto prezidentas 
Artūras Poviliūnas.
bos ir iš Lietuvos vyriausybės, nors 
bandoma apsieiti ir be didesnės jos 
paramos.

Birželio 27 - 29 dienomis Artūras 
Poviliūnas lankėsi Atlantoje. Jis 
buvo šiltai sutiktas, priimtas Ol
impinio organizacinio komiteto 
įvairių komisijų aukštų pareigūnų, 
su kiniais detaliai aptarė Lietuvos 
sportininkų dalyvavimą 1996 - ųjų 
metų olimpiadoje Atlantoje.

Manoma, kad Lietuvai atstovaus 
apie 30 pačių geriausių įvairių spor
to šakų žaidėjų. Tikimasi pergalių, 
ypač lengvojoje atletikoje, o taip pat 
ir sėkmingo krepšinio komandos 
pasirodymo. Olimpiadoje norima 
Lietuvą atstovauti kiek galima 
tinkamiau, kad joje plevėsuojanti 
trispavė vėliava liudytų apie Lietu
vos ryžtą.

Pasitarimai vyko pagal iš anksto 
sudarytą planą, beveik kas valandą, 
tariantis vis su kitos komisijos 
pareigūnais. Po to svečias komiteto 
pareigūnų buvo priimtas paben
dravimo susitikimuose, specialiu

SPORTO NA UJIRNOS
** 1993 m. 28- ąją Europos vyrų 

krepšinio čempionatą laimėjo 
Vokietija, nugalėjusi finaluose 
Rusiją rezultatu 71: 70. Trečioje 
vietoje liko Kroatija, prieš Graikiją 
laimėjusi rezultatu 99: 59. Lietuva 
iš šio čempionato-iškrito pirmame 
atrankiniame rate.

** Austrijoje, Vienoje, baigėsi 29 
- tojo Europos vyrų krepšinio 
čempionato pirmasis atrankos 
turnyras, kuriame dalyvavo: ir 
Lietuvos rinktinė. Turnyrą laimėjo 
Ukraina, po to sekė Lietuva, 
Olandija, Islandija, Austrija ir 
Škotija. Ukrainos ir Lietuvos 
rinktinės pateko į pusfinalį, kuria

ose jo garbei suruoštuose pietuose, 
aprodė olimpinį kaimelį, sporto are
nas, susipažino su vykdomais pro
jektais. Atlanta olimpiadai ruošiasi 
sparčiai ir kruopščiai.

Po to Artūras Poviliūnas ponų Ka
zlauskų namuose susitiko su Lietu
vių bendruomenės valdyba, nariais. 
Susitikime dalyvavo būrelis bend- 
ruomenininkų ir pirmininkas prof. 
Pranas Zunde.

Pasitarime buvo aptartos gali
mybės pagloboti į olimpiadą atvyk
siančius sportininkų palydovus - 
gydytoją, trenerius, masažistus ir 
kitus, kurių iš viso būsią apie 20 
asmenų.. r

Atlantos bendruomenininkai 
nuoširdžiai apsvarstė visas gal- 
imybes, pažadėjo svečiams pilną 
globą - pragyvenimą, apgyvendin
imą lietuvių šeimose.

Taigi šiuose pasitarimuose konk
rečiai buvo išspręsta daug klausimų, 
susijusių su 1996 metų olimpiada 
Atlantoje.

Kaip minėjau, globėjų dėka svečiai 
aplankė beveik visas žymiausias 
Floridos vietas, pasisvečiavo lie
tuvių šeimose.

Birželio 30 dieną Joana ir Vytau
tas Grybauskai į savo svetingus 
namus sukvietė didelį tėvynainių 
būrį nuoširdžiam pabendravimui su 
Lietuvos tautinio olimpinio komite
to prezidentu Artūru Poviliūnu ir jo 
šeima, prieš jiems išvykstant atgal 
į tėvynę. Išvykstantiems buvo 
išreikšti patys nuoširdžiausi linkė
jimai. »

Tenka pažymėti, kad Poviliūną 
šeima čia paliko labai malonų 
įspūdį. Keturiasdešimt dviejų 
metų amžiaus Artūras Poviliūnas 
buvo vienbalsiai perrinktas Lietu
vos tautinio olimpinio komiteto prez
identu. Jis malonaus būdo, atviras, 
nuoširdus, tėvynę mylintis jos 
sūnus. Matydamas šių dienų ne- 
santaikas ir sunkumus, į Lietuvos 
ateitį jis vis tiek žvelgia viltingai, 
bendram darbui kviesdamas tiek 
^tėvynainius išeivijoje,

tiek ir pačios Lietuvos žmones. A. 
Poviliūnas labai rūpinasi Lietuvos 
sportine veikla. Dėkingas jis ir pon
ams Grybauskams, jau antrą kartą 
sudariusiems sąlygas aplankyti 
Ameriką. Artūras pats pirmas dar 
okupacijos metais įAustraliją atvežė 
Lietuvos sportininkus ir nuo to laiko 
prasidėjo gražus bendradarbiavi
mas. Buvo malonu su Artūru nuo
dugniai išsikalbėti ir Jūsų kore
spondentui. Sėkmės Lietuvos sport
ininkams!

me žais 20 komandų (5 grupės po 4 
komandas). Turnyras vyks Grai
kijoje šių metų lapkričio mėnesį, 
Lietuva žais lapkričio 10 d. su Estija, 
13 - ąją su Slovėnija ir 17 -ąją su 
Latvija.

Vienoje Lietuvą atstovavo V. 
Chomičius, A. Karnišovas, R. 
Brazdauskis, D. Dimavičius, G. 
Krapikas, G: Einikis, A. Visockas, 
D. Sirtautas, E. Kavaliūnas ir S. 
Štrombergas. Treneriai - V. Garas
tas ir H. Giedraitis.

** Liepos 4 d. Taline baigėsi 
pirmosios Baltijos šalių žaidynės, 
kuriose dalyvavo Estija, Lietuva, 
Latvija, Lenkija, Rusija, Vokietija,

MŪSŲ ATEITIS

(Paskaita skaityta ALB veiklos darbuotojų konferencijoje 
1993.06.26)

Rūta Z. Sankauskienė
Kuo galime mes užtikrinti, kad 

Lietuvių bendruomenė ir toliau 
klestės Australijoje dar ir dvidešimt 
pirmame šimtmetyje?

Dauguma aktyvių Lietuvių ben
druomenės narių sensta. Tie, kurie 
gimė Lietuvoje ir atvyko čia kaip 
pabėgėliai, stiprias bendruomenes 
sukūrė daugumoje didžiųjų miestų. 
Jų vaikai, gimę Europoje arba 
Australijoje, užaugo lietuvių kalbos 
ir kultūros įtakoje JDaugelis jų lankė 
lietuviškas mokyklas, šoko tauti
nius šokius, priklausė skautų, 
sporto ir kitoms jaunimo organi
zacijoms. Tačiau nemaža jų dalis 
asimiliavosi ir priėmė australišką 
gyvenimo būdą. Dabar juos galima 
laikyti australais ir turi jie visai 
menkus ryšius su Lietuvių bendruo
mene. Taip, daugjų pamiršo lietuvių 
kalbą - gal girdi ją tik kai apsilanko 
tėvų namuose per šeimų suėjimus, 
bet patys jau ir nebando kalbėti 
lietuviškai. Jie galbūt dar kepa 
kugelį, švenčia Kūčias ir prisimena 
išgyvenimus, patirtus daugia
kalbėje šeimoje, mokantis kelių 
kultūrų. Tačiau kaip yra su jų 
vaikais? Antroji Australijoje gimusi 
lietuvių karta daugumoje šiuo metu 
dar yra tik mokyklinio amžiaus! 
Koks šių lietuvių procentas supran
ta ar kalba lietuviškai? Koks 
procentas girdi lietuvių kalbą-tik 
tada, kai apsilanko pas sęnęlius? 
Koks procentas per šeimų suėjimus, 
per Kūčias ir Velykas valgo lietu
viškus patiekalus, susipažįsta su 
lietuviškais papročiais ir tradici
jomis? Kiek jų lankys lietuvišką 
mokyklą, šoks tautinius šokius ar 
dainuos prie skautiško laužo? Kiek 
jų galės bendrauti su giminėmis 
Lietuvoje? Kiek norės aplankyti 
Lietuvą, kada užaugs?

Norėdami užtikrinti, kad Austra
lijos lietuvių bendruomenė toliau 
funkcionuotų ir ateityje, būtinai 
privalome padaryti viską, kad mūsų 
jaunoji karta sužinotų apie pavel
dimą palikimą - savo lietuviškas 
šaknis. Jie turi pažinti Lietuvą, jos 
praeitį ir savo šeimos giminystės 
išsišakojimą. Turi sužinoti kas buvo 
jų proseneliai, kur jie gyveno 
Lietuvoje ir 1.1. Galbūt jie galėtų 
išgirsti nors trumpus pasakojimus 
apie savo senelių gyvenimąi Lietu- 
+*+++<<++•*♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦* 
Švedija ir Suomija. Lietuvą čia 
atstovavo 220 sportininkių., kurie 
dalyvavo penkiolikos sporto šakų 
varžybose ir laimėjo 34 aukso, 25 
sidabro ir 24 bronzos medalius. 
Laimėtų medalių lentelėje Lietuva 
užėmė antrą vietą po Rusijos.

Šios Baltijos šalių žaidynės yra 
numatytos rengti kas ketveri metai, 
sekančios įvyks 1997 metais. II 
žaidynes rengti pageidauja Sankt 
Peterburgas ir Vilnius. Galutinį 
sprendimą šiuo klausimu padarys 
rugsėjo mėnesį Taline įvyksiąs 
Baltijos šalių sporto vadovų suva
žiavimas.

J. Jonavičius 

voje, imigraciją į Australiją ir 
įsikūrimo sunkumus. Visa ši infor
macija j au dabar turėtų būti įrašyta 
į garso juosteles, arba visa tai mes 
prarasime amžinai.

O kaip su lietuvių kalba? Kai aš 
augau (esu gimusi jau Australijoje), 
tėvai sakydavo: „Kalbėk lietu
viškai...“ O ką mes vaikai dary
davome? Kai jie negirdėdavo, 
tarpusavyje angliškai kalbėjomės. 
O ką darome dabar? Netgi tarp 
lietuvių draugų kalbame angliškai. 
Gyvenant Australijoje, žinoma, 
mums lengviau kalbėti mus supan
čia valstybine kalba. Taigi, kaip 
tuomet mes galime išmokai savo 
vaikus kalbėti lietuviškai? Dabar 
tas mokymas daugumoje jau nebe- 
prasideda namuose. Net kai kurie 
seneliai „bijodami“, kad anūkėliai 
jų nesupras, arba kad jų nesu
maišytų, nebekalba su jais lietu
viškai... O iš tiesų maži vaikai labai 
greitai išmoksta kalbas. Pietų 
Australijos švietimo departamentas 
reikalauja, kad visose pradžios 
mokyklose greta anglų kalbos būtų 
mokoma ir kita kalba. Europoje 
vaikai be jokio maišymosi ar 
konfuzijos išmoksta daug kitų 
kalbų! Todėl nevenkime su savo 
vaikais ir anūkais kalbėti lietu
viškai, jie tik lengviau išmoks 
suprasti kitą kalbą. Jeigu jie ir 
nekalbėtų gerai lietuviškai, tačiau 
visuomet turėdami galimybę aplan
kyti Lietuvą, jie visada galės 
patobulinti savo lietuvių kalbos 
žinąs. Užtikrinkime, kad seneliai 
su savo anūkais kalbės tiktai 
lietuviškai - galbūt tai kaip tik ir 
bus tas viskas, kas padės jiems 
išmokti lietuvių kalbą. Nors ir 
retkarčiais išgirstas ir įsimintas 
žodis yra geriau, negu nežinoti nė 
vieno...

Tačiau Lietuvių bendruomenės 
išlikimui Australijoje lietuvių kalba 
nėra būtinybė. "Jaužinios", dau
giausiai rašančios angliškai, yra 
pačio aktyviausio lietuvių jaunimo 
Australijoje balsas. Kalbą visuomet 
galima išmokti..., jeigu tik noras 
yra ar reikalas (vien tik apsilan
kymas Lietuvoje gali padaryti 
stebuklus)!
Taigi - ką privalo gauti mūsų vaikai 

ir jaunimas? LIETUVYBĘ! O kaip gi 
jie tą lietuvybę gauna ar įsigyja? 
Kada susidomi Lietuva, lietuviškos 
kilmės faktais ir kada savanoriškai 
tampa Lietuvių bendruomenės 
dalimi? Man atrodo, kad:

1. Jie turi vertinti, branginti 
kultūrinį paveldėjimą, savo kilmę, 
papročius ir tradicijas;

2. Jiems turi būti prieinama 
informacija, žinios apie Lietuvą;

3. Jiems turi būti prieinamas tam 
tikras bendravimas su Lietuvių 
bendruomenės nariais. Jie turi įgyti 
tam tikrus draugiškus ryšius, kad 
atsirastų noras bendrauti su kitais 
Lietuvių bendruomenės nariais ir 
vėlesniais jų gyvenimo metais. Be 
viso to, vaikai, augę izoliacijoje,

Nukelta į 6 psl.
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nesijaus patogiai, apsilankę Lietu
vių namuose ir nenorės lankytis 
lietuviškuose renginiuose. Draugiš
kus ryšius jie gali palaikyti, 
įsijungdami į lietuvių skautus,’ 
sporto klubus, tautinių šokių 
grupes... ir, ypatingai, į lietuvių 
mokyklas, per kurias yra leng
viausias būdas išlaikyti savo 
lietuvybę. Lietuvių mokykloje 
galima išmokti lietuvių kalbą ir 
pagerinti jos žinojimą, pažinti 
Lietuvos istoriją, geografiją, kultū
rą, tradicijas. Lietuviškoje mokyk
loje galima šokti lietuviškus tau
tinius šokius, dainuoti lietuviškas 
dainas, čia gali pasitaikyti pirmoji 
proga pasirodyti scenoje, dalyvauti 
koncertuose, ir svarbiausia - įsigyti 
draugystę visam gyvenimui!

Mūsų mokyklos smarkiai pasi
keitė. Jos turėjo tapti įdomiomis ir 
džiaugsmingomis, kad vaikai jose 
būtų laimingi. Mes visą laiką 
stengėmės pagerinti mokymo 
kokybę ir mokslą joje paversti vaiko 
malonumu. Dabar mes rodome 
mūsų mokiniams Lietuvos tele
vizijos programų vaikams video
juostas, tikėdamiesi tokiu būdu juos 
pripratinti prie lietuvių kalbos 
įsiklausymo, o vėliau - ir prie 
ištarimo.

Lietuvių mokykla turėtų būti 
perpildyta vaikais. Tačiau realybėje 
to nėra, tik keletas ją lanko. 
Adelaidėje, kur lietuviškoje mokyk
loje yra didžiausias mokinių skai
čius, ją lanko tik virš 30. Mokyklą 
lanko tie, kurių tėvai rūpinasi 
lietuvybe ir yra įsitikinę, kad 
tėvams labai svarbu bendrauti su 
savo vaikais (draugiškumo ryšiai 
čia veikia). Daugumoje tai yra tie 
patys tėvai, kuriuos matome 
aktyviai reiškiantis ir Lietuvių 
bendruomenėje. Kitų išjudinti 
tiesiog negalima: jie užimti sportu, 
apsipirkimais ar poilsiu namuose. 
Daug netikrų pasiaiškinimų, tačiau 
kokia jų kaina? Jų vaikai daugu
moje užauga lietuvių kultūros 
ignorantais. Laikui bėgant vis 
daugiau jų prarandame, vis daugiau 
ir daugiau jų ištirpsta Australijos 
katile.

Bet, Lietuvių bendruomenės 
išsilaikymui Australijoje lietuvių 
mokykla nėra būtinybė..., nors tie, 
kurie ją lanko, turi daugiau tiki
mybės pasilikti bendruomenėje ir 
aktyviai reikštis joje.

Bendruomenės išsilaikymo pa
slaptis glūdi kiekviename iš mūsų... 
visose trijose kartose, gyvenančiose 
Australijoje. Mes visi privalome 
norėti, kad bendruomenė gyvuotų... 
ir kiekviena karta privalo dėti tam 
pamatus ir prisidėti savo asme
niniais įnašais.

Dabar, kaip padėtis Lietuvoje 
pasikeitė, ir atsidarius durims į ją, 
susirišta su giminėmis, atsinaujino 
susidomėjimas lietuvybe. Anūkai 
nori daugiau sužinoti apie Lietuvą. 
Vieni nori geriau pažinti savo 
gimines Lietuvoje, kiti pageidauja 
susirašinėti su savo pusbroliais, dar 
kiti pajuto norą lankyti lietuvių 
mokyklą, kad geriau pažintų kraštą 
ir, kai lankysis Lietuvoje, kad galėtų
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LEISKIT Į TĖVYNĘ u

„Leiskit į tėvynę“ - taip Melburno 
„Dainos sambūris“ pavadino pasku- 
inį savo koncertą, skirtą lėšų 
telkimui mūsų bendrai kelionei į 
dainų šventę Lietuvoje, kurion’ 
kartu vyks Geelongo ir Melburno 
lietuvių chorai ir ansamblis „Ginta- 
ras .

Birutė Prašmutaitė 
r • ‘ ‘ .

Koncertas įvyko liepos 18 dieną 
Lietuvių namuose. Pavyko jis gerai, 
buvo įvairus ir įspūdingas. Dviejų 
dalių programoje, be „Dainos 
sambūrio“, dalyvavo ir Gražinos 
Pranauskienės vadovaujamas cho
ras „Viltis“, o taip pat ir Dalios 
Antanaitienės „Gintaro“ ansamblis, 
kurio nariai ne tik šoka, bet ir 
dainuoja, bei dar nematytas, 
negirdėtas violončelės ir kanklių 
trio. L

Koncerto šeimininkas. „Dainos 
sambūris“, diriguojamas Birutės 
Prašmutaitės, pianinu akompa
nuojant jos sesutei Zitai ir Petrui. 
Celnai, atliko pirmosios koncerto 
dalies pradžią, padainuodami net 
septynias dainas - K. Vasiliausko 
„Žemėj Lietuvos“, V. Juozapaičio 
„Gromatėlę parašiau“, J. Motie- 
kaičio „Tarė, barė“, D. Polikaičio

susikalbėti su tolimais giminaičiais.
Mes turime stengtis, kad šis 

susidomėjimas būtų ir toliau palai
komas bei vystomas. Seneliai ir tėvai 
tiesiog privalo kalbėti apie Lietuvą, 
perduoti tradicijas. Įvairiomis 
progomis turime dovanoti knygas 
apie Lietuvą (dabar galima gauti 
labai gerų lietuviškų knygų), 
lietuvių menininkų kūrinius ir 
gintaro dirbinius. Lankykimės 
lietuvių bibliotekose ir muziejuose, 
kur rasime daug angliškų knygų 

apie Lietuvą. Valgykime pietus 
lietuvių namuose, atsiveskime savo 
senus draugus... Dalyvaukime 
tautinėse šventėse, kai jos rengia
mos valstijose kur mes gyvename. 
Sužinokime, kada vyksta lietuvių 
socialiniai renginiai ir maloniai 
praleiskime laiką šokiuose, baliuje 
ar kultūriniame renginyje. Jei mes 
taip darysime, tai ir mūsų vaikai 
taip elgsis. Leiskime visoms trims 
mūsų kartoms bendrauti ir būti 
aktyviomis, džiaugdamiesi faktu, 
kad ruošiame ateities kartą lietu
vybės išlaikymui ir Lietuvių ben
druomenės Australijoje tęstinumui 
ne tik dvidešimt pirmame šimtme
tyje, bet ir dar ilgiau.

„Ateisiu“ , T. Makačino „Balnojau 
žirgelį“, nežinomo autoriaus „O, 
ramunėle“, J. Neimonto „ Pasisėjau 
žalią rūtą“. Darniai susidainavęs 
ansamblis nukėlė mūsų mintis 
išsiilgtonftėvynėn, kur jau visai 
neužilgo nuskris ir jiė patys su savo 
nuostabiomis dainomis. Moterų 
balsų neišpasakytas švelnumas 
ypatingai jautėsi pirmoje dainoje 
„Žemė Lietuvos“. Sambūrio vyrai, 
jų suskaičiavau trylika, koncerte 
taip pat pasireiškė labai galingai. 
Dainą „Balnojau žirgelį“ jie dainavo 
vieni, balsai skambėjo ypatingai 
pakibai. Dabartinė 'satn&ūrib jėga 
gal geriausiai nuskambėjo dainose 
„Tarė, barė“ ir „Pasisėjau žabą rūtą“.

Geelongo choras „Vytis“ žiūrovus 
nustebino savo naujais ir be galo 
gražiais vakariniais apdarais. 
„Vilties“ moterys padainavo Vaker- 
leno „Menuetą“, vyrai prisijungė 
linksmoje dainoje „Miškų gėlė“ ir 
rimtesnėje „Vai, žydėk, žydėk“. 
Tačiau geriausiai gal skambėjo 
„Žemaitiškas pasirokavimas“, ku
riuo „Viltis“ drąsiai ir gražiai 
užbaigė savo pasirodymą ir sulaukė 
gausių aplodismentų.

Tarp chorų pasirodymų išėjo- 
„Gintaras“ su savais šokiais ir 
dainomis. Buvusi „Dainos sam
būrio“ dirigentė Danutė Levickienė 
čia dirigavo ir vargonėliais akom
panavo savo naujai sukurtam 
jaunimo chorui iš „Gintaro“ šokėjų. 
Jie padainavo dainą „Atžalynas 
Lietuvos“, kuriai žodžius parašė 
poetė Irena 0‘Dwyer, 6 muziką 
Danutė Levickienė. Šią modemišką, 
jaunimui pritaikytą kompoziciją su 

judesiais ir solo dainomis, gyvai 
atliko jaunieji dainininkai, gale savo 
pasirodymo ateidami nuo scenos į 
žmones, kad ir šie įsijungtų į dainos 
refreną. Publikai, atrodo, labai 
patiko ši naujiena, jiems buvo 
karštai ir ilgai plota. Vėliau 
jaunimas prisijungė prie jungtinio 
choro.

Padainavęs, „Gintaras“ pirmoje 
koncerto dalyje dar pašoko „Aušrelę“ 
ir „Ūsaunyką“, o antroje dalyje dar 
tris šokius. Mergaitės pašoko 
sudėtingą šokį su rankšluosčiais 
„Abrūsėlį“, o mišri šokėjų grupė - 
„Juodąjį Jonkelį“ ir „Aštuonnytį“. 
„Gintaras“ šiame koncerte pasirodė 
ypatingai gerai, sakykim, yra 
pasiekęs savo aukščiausią lygį. 
Džiugino visų šokėjų veiduose 
švytinti naturab šypsena, judesiai 
lengvi, šokių figūros drausmingai 
išlaikomos, apranga ir bendrai visa 
išvaizda jie buvo labai patrauklūs. 
Vienas malonumas įjuos žiūrėti, ką 
pubbka atitinkamai išreiškė ploji
mais.

Dar viena naujiena šį koncertą 
pavertė tikrai išskirtiniu - niekada 
negirdėtas, nematytas instru
mentinis trio iš Ievos Brovedanytės 
(violončelė); Alekso ir Darnaus Arų 
(kanklės). Jie pagrojo baudies dainą 
„Ko liūdi, putinėli“, Johann 
Pachelbelo „Canon“ ir Stasio Šim
kaus „Oi, kas sodai“. Violončelės ir 
kankbų derinys šių tikrai muzikalių 
jaunuobų rankose skambėjo tikrai 

nuostabiai. Daug kas net ir po 
koncerto tebesižavėjo šiuo puikiu 
muzikiniu periiuku.

Melburnas gali tik džiaugtis ir 
didžiuotis savo tarpe turėdamas tokį 
talentingą j auną betuvį, kaip Petras 
Celna. Šį kartą jis paskambino 
„Lenkiamės tau“, ištrauką iš A. 
Stankevičiaus kantatos „Kryžių ir 
rūpintojėbų žemė“. „Dainos sam
būrio“ moterys pianistui švelniai 
pritarė niūniavimu. Tai buvo dar 
vienas tikrai gražus momentas šio 
koncerto programoje.

Koncertą šešiomis dainomis 
užbaigė jungtinis Melburno „Sam
būrio“ , Geelongo „Vilties“, ansamb
lio „Gintaras“ choras. Keitėsi 
dirigentai - Birutė Prašmutaitė, 
Gražina Pranauskienė, Mečys 
Kymantas. Dainos - J. Strolios 
„Parveski, Viešpatie", S. Sodeikos 
„Jūs, bemebai“, V. Šimkaus „Aš 
užmiršau“, B. Kiverio „Man skamba 
toliuos“, M. Klajūno „Lietuva“, L. 
Abariaus „Leiskit į tėvynę“. Išskir
tinai gerai buvo sudainuota liaudies 
daina „Jūs, bernebai“. Joje gavosi 
gyvas ritmas ir tempas, daug 
kontrasto tarp vyrų ir moterų 
partijų ir puiki pabaiga. Daina „Man 
skamba toliuos“ taip pat labai 
gražiai skambėjo. Jąypač praturtino 
jaunimo grupės balsai. Šioms dviem 
dainoms dirigavo Gražina Pranaus
kienė. Antrosios dainos žodžių 
autorius Vincas Kazokas, dainos 
„Lietuva“ kompozitorius „Vilties“

Danutė Levickienė.

choro narys Kymantas pats dirigavo 
savo dainai. Neveltui ši daina yra 
laikoma viena iš gražiausių, 
sukurtų išeivijoje. Jos žodžiai ir 
muzika sujudina sielą, pažadina 
visus meilės jausmus tėvynei 
Lietuvai. Solo partijoms atlikti buvo 
pakviestos „Dainos sambūrio“ 
jauniausios narės Kim Pettiford ir 
Daiva Statkutė. Jau šią daina ne 
tik verta, bet ir tiesiog būtina 
nusivežti į Dainų šventę Lietuvoje. 
Koncertas užsibaigė daina „Leiskit 
į tėvynę“.

Koncerto pranešėjas lietuvių 
kalba buvo Vytas Antanaitis, o anglų 
- Rita Čižauskaitė. Apšvietimą 
tvarkė Juozas Balčiūnas, garsus - 
Algis Karazija.

Koncertui pasibaigus, visi dalyviai 
susirinko scenoje ir, publikai 
smarkiai nuplojus, išklausė tikrai 
pelnytų padėkos žodžių, priėmė 
gėlių puokštes. Po to visi buvo 
pakviesti į Jubibejinę salę užkan- 
džiams.

Mėgėja
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* Dr. Danius Kairaitis rugpjūčio
17 d. išvyksta dėstyti chemiją į 
Vilniaus universitetą ir Kauno - 
technologinį universitetą.- Dr. 
Kairaitis įsipareigojo dėstyti che
mijos discipliną Lietuvoje dviem su 
puse mėnesio. Grįš į Sydnėjų 
maždaug lapkričio mėnesio pra
džioje. .

* Dr. Ramutis Zakarevičius liepos
18 d. išvyko į Lietuvos mokslų 
akademijos fizikos institutą Vil
niuje, kur dėstys net šešis mėnesius.

PASIDAIRIUS
* Dr. Vytautasj/Doniela, šešis 

•mėnesius dirbęs Kauno Vytauto 
Didžiojo universite, rugpjūčio 
mėnesio gale žada grįžti Sydnėjun. 
Viešnagės Lietuvoje -metu dr. 
Vytautas Doniela; sukūrė šeimą, 
vedė lietuvaitę iš Kauno. Svei
kiname ir linkime laimės!

Dr. V. Doniela yra vienas iš 
pagrindinių „Mūsų Pastogės“ ben
dradarbių, nepamirštantis mūsų 
savaitraščio ir Lietuvoje - nuolat 
siunčiantis medžiagą apie Lietuvos 
gyvenimą. B. Z.

DVIGUBA Š VENTĖPERTHE
Dariaus ir Girėno bei Lietuvos 

valstybės šventę Perthe pradėjome 
iškilmingomis pamaldomis St. 
Francis bažnyčioje liepos 11 dienos 
ryte.

Šv. mišias atnašavo du kunigai - 
iš Melburno pas mus buvo atvykęs 
kun. J. Petrauskas, ir Pertho ka
pelionas kun. A. Savickis. Kun. A. 
Savickis pasakė labai gražų, spe
cialiai tai dienai skirtą pamokslą.

Tuoj po pamaldų visi susirinko į 
Lietuvių namų salę, kur šeiminin
kės jau buvo paruošius gardžius 
bendrus pietus.

Tuoj po pietų jau Lietuvių namu
ose buvo tęsiamas tos dienos 
minėjimas ir programa.

Minėjimą vedė Apylinkės valdy
bos sekretorė R. Sidarienė. Ji pa
kvietė Apylinkės valdybos pirmi-

NUOMONĖS...
Atkelta tt 2 jul.

lione< Baltarusijoje. Jo pavardė 
neseniai rasta Vilniuje esančiuose 
archyvuose. K. Čiurinsko advokatas 
John Gibaitis pareiškė, kad K. 
Čiurinskas tarnavo Lietuvos ka
riuomenėje, bet karo pradžioje 
užmynė ant minos ir sunkiai 
susižalojo dešinę ranką, kas jam 
neleido įvykdyti primetamus nusi
kaltimus. Gibaitis pridėjo: „... OSI 
krapšto statinės dugną. Žmonės, 
kuriuos OSI apkaltino, yra seni ir 
miršta vienas po kito, todėl, kad 
pateisinus savo egzistenciją, OSI 
desperatiškai persekioja, ką gali...“

Sausio mėnesį OSI apkaltino Joną 
Grabauską, 74 metų amžiaus 
vaistininką iš Čikagos, kuris, esą, 
taip pat tarnavo II batalione. Kaip 
ir K. Čiurinską, jie kaltino J. 
Grabauską tik tarnyba tame bata
lione, specifiniai nenurodant, kokius 
nusikaltimus jis yra įvykdęs.

Prie pabaigos artėj a viena seniau
sių bylų, iškeltų Liudui Kairiui 1978 
metais, kaltinamam 1943 metais, 
esą, priklausiusiam kariniam 
daliniui Treblirikos ‘koncentracijos 
stovykloje. Po ilgos teismo eigos ir 
visos eilės apeliacijų? 1984 metais 
teismas pripažino, kad Liudas6 
Kairys sargybiniu Treblinkoje buvo, 
ir apie tai nutylėjo, kad gautų JAV 
pilietybę. Tačiau teismas negalėjo 
įrodyti, jog L. Kairys asmeniškai 
yra atsakingas už stovykloje įvyk
dytus nusikaltimus, o taip pat, kad

ninką kun. dr. A. Savickį šventės 
proga tarti žodį. Prelegentas kalbėjo 
apie Lietuvqs karalių Mindaugą, jo 
krikštą ir kovas su kryžiuočiais, o 
taip pat ragino nepamiršti ir para
mos šiandieninei Lietuvai. Jis pats 
surinko visą konteinerį, kurį ne
trukus siųs laivu. Pats taip pat 
žada skristi Lietuvon.
. Po to apie Darių ir Girėną kalbėjo 

B. Steckis, paminėdamas ir kitus 
mūsų tautos divyrius, kovojusius 
Lietuvos laisvės ir garbės vardan.

yyy Balys Steckis

Redakcija yra gavusi visą eilę ko
respondencijų iš Auksinio Pajūrio, 
Pertho, Sydnėjaus apie skautų 
veiklą ir kt. Visą tai skaitytojai 
galės paskaityti sekančiame "Mūsų 
Pastogės" numeryje. Red.

jis savanoriškai buvo įstojęs į 
Treblinkos karinį dalinį. Vis tik 1986 
.metais iš L. Kairio buvo atimta JAV 
pilietybe ir 1987 m. liepos 27 d. 
imigracijos departamentas įsakė, 
kad L J Kairys būtų išsiųstas į 
Sovietų Sąjungą. L. Kairio apeliacija 
vėliau buvo patenkinta ir 1989 m. 
gegužės d. teismas nutarė pakeisti 
jo išsiuntimą į kitą šalį. L. Kairys 
prašėsi išsiunčiamas į Vakarų 
Vokietiją, 1990 metais teismas jo- 
prašymą sutiko patenkinti. Tuomet 
L. Kairys dar kartą prašė peržiūrėti 
jo bylą. Tačiau 1992 m. gruodžio 2 
dieną apeliacinis teismas patvirtino 
L. Kairio išsiuntimą į Vokietiją. 
Tada L. Kairys su apeliacija kreipėsi 
į Aukščiausiąjį Teismą. Jo apeliacija 
buvo atmesta ir šių metų balandžio 
mėn. 8 dieną jis buvo ištremtas į 
Vokietiją, kur šiuo metu gyvena 
Vasario 16 - sios gimnazijos patal
pose. • ,s '

Šifre--metu Amerikoje OSLyra 
apklaūšinejilsi 20 lietuvių, iš kurių 
šešiems iškeltos bylos, tačiau 
sovietų imperijos sugriuvimas visas 
karo „nusikaltėlių“ bylas perse
kiojamoms aukoms pastatė į žymiai 
palankesnes aplinkybes.

J. Jonavičius

A.IA. JULIUI VETEIKIUI 
mirus, vietoje gėlių "Mūsų 

Pastogei" 20 dolerių aukoja
V. ir,B. Barkai

Visuomenininkui ir žurnalistui
A. t A. JULIUI VETEIKIUI

mirus, jo žmoną Lizą, gimines ir artimuosius Australijoje ir Tėvynėje 
užjaučia

Sydnėjaus lietuvių klubo
valdyba

A t A. JULIUI VETEIKIUI

mirus, jo žmoną Lizą ir artimuosius giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

Eugenija Bliokienė, 
j •< Tamara ir Benius Vingiliai

A. t A. JULIUI VETEIKIUI
f

mirus, giliam liūdesy likusiai žmonai Lizai, giminėms ir visiems 
artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia

■ ' S......... r - -■ ....... '' “

.-n Danutė ir Stasys Storuliai

Žurnalistui ir visuomenininkui
A. t A* JULIUI VETEIKIUI

mirus, jo žmoną Lizą,svainį Jurgį Staugirdą su žmona Dora, visus 
gimines ir artimuosius Australijoje ir Lietuvoje, giliai užjaučiame.

Pranas ir Elena Nagiai, »
prisimindami velionį kaip "Mūsų Pastogės" redaktorių, bendradarbiau

jant mūsų"Minties" spaustuvėje, spausdinant savaitraštį, ir kaip artimą 
prietelių. -

A. t A. JULIUI VETEIKIUI
palikus šią ašarų pakalnę, jo žmonai Lizai, giminėms ir artimiesiems 

nuoširdžią užuojautą reiškia ir drauge liūdi
u. -i Danguolė Bdgušienė

A.+A. JULIUI VETEIKIUI
mirus, nuoširdžią užuojautą žmonai Lizai, giminėms ir artimiesiems 
reiškia ir dauge liūdi

 Cecilija Protienė ir Birutė Nagulevičienė

Buvusiam "Mūsų Pastogės" redaktoriui
A. t A. JULIUI VETEIKIUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiu jo žmoną Lizą ir artimuosius.
■ Rita Baltušytė

j "Mūsų Pastogė" Nr.31 1993.08.02 psL7
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Informacija
Australijos lietuvių jaunimo sąjunga ruošia

ROMANTIŠKĄ VAKARĄ
Kur: Melburno lietuvių namuose, 44 Errol St., Nth. Mel

bourne. '
Kada: rugpjūčio 7 d., šeštadienį, 8 vai. vakaro.
Apranga: juodi kostiumai.
Kaina: 25 doleriai.
Jūsų laukia karšta vakarienė, loterijos ir romantiška 

muzika.
Bilietus užsisakyti galima pas: Aldoną Gincevičius tel.

826 4460, Bronę Staugaitienę tel. 878 5631.
Jonas Rukšėnas

Pirmininkas

MELBOURNE
PRAŠYMAS

Melburno „Dainos sambūris“, 
sąryšyje su išvyka į Dainų šventę 
Lietuvoje, prašo menininkus ir 
sugebančius padaryti atitinkamų 
emblemų pavyzdžius. Pavyzdžius 
siųsti ne vėliau, kaip 2-3 savaičių 
bėgyje „Dainos sambūrio“ valdybai: 
44-50 Errol St., Nth. Melbourne, 
Vic. 3051..

Choro valdyba

SYDNĖJUJE
KULTŪRINIS SAVAITGALIS

Sydnėjaus lietuvių klubas, talki
namas Apylinkės valdybos narių ir 
visos eilės lietuvių bendruomenės 
žmonių rugpjūčio 21-22 dienomis 
Lietuvių namuose rengia lig šiol 
dar niekada nebuvusį renginį - 
atviras lietuvių kultūros dienas.

Atviros kultūros dienos vyks net> 
dvi savaitgalio dienas. Jų metu 
apsilankiusieji galės pasigrožėti 
tautiniais lietuvių liaudies šokiais, 
lietuviška muzika, aplankyti lietu
vių liaudies dirbinių ir įvairiausių 
rankdarbių, meno parodas. O tie, 
kas mėgsta skaniai pavalgyti ar 
pasmaguriauti, galės užsukti į 
kulinarijos patiekalų parodą, 
pasigardžiuoti lietuvių šeimininkių 
paruoštais lietuviškais ir visokiais 
kitais patiekalais. Sako, kad bare 
tomis dienomis vynas ir alus liesis 
tiesiog upeliais, lietuvišku sūriu jie 
bus užkandami, silkės uodega 
pagardinami.

Kultūrinio savaitgalio tikslas yra 
Lietuvių namuose tomis dienomis 
sulaukti ne tiktai savų tautiečių, 
bet ir kitų žmonių, kad susipažintų 
su lietuvių kultūra, tautinėmis 
tradicijomis papročiais, atsineštais 
iš tėvų ir protėvių žemės. Savaitgalio 
metu mūsų tautiečiai turės pui
kiausią progą atsivesti į Lietuvių 
namus savo kitų tautybių bičiulius, 
kad ir jie susipažintų su lietuviais ir 
Lietuva.

Sydnėjaus lietuvių klubo darbuo
tojai ir gausūs jų talkininkai atvers 
tomis dienomis plačiausiai klubo 
duris ir lauks visų Jūsų ir Jūsų 
draugų! Kuo daugiau - tuo links
miau! Atvykite! Atskubėkite!

ATMINKITE - rugpjūčio 21 - 22 
dienomis - visi kas gyvas skubėkite 
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į Sydnėjaus lietuvių namus! Tomis 
•dienomis būsite patys brangiausi ir 
labiausiai laukiami mūsų mieli 
svečiai!

Rengėjai

BUTAS VILNIUJE : 
t 

Vilniaus centre, prie Kalvarijų: 
gatvės,-išnuomojamas 3 kambarių: 
butas arba atskiri kambariai su! 
visais patogumais: virtuve, telefonu, į 
vonia ir 1.1. :

Dėl nuomos ir kitais klausimais« 
galima kreiptis: Viktoras Prans-i 
kūnas, 575 Cape Otway Rd., Moriac, t 
Vic. 3240, tel. (052) 662 021.

AUKOS AUS
TRALIJOS 
LIETUVIŲ 

FONDUI
Australijos lietuvių fondui aukojo: 
a.a. Prano Binkaus atminimui - 

po 10 dolerių - M. ir S. Eimučiai 
(60), M. ir E. Šidlauskai (75);

a.a. Vytauto Končiūno atminimui
40 dolerių - A. G. Kalėdės (100);
a.a. Julijai Kesminienei Moming- 

tone mirus, vietoje gėlių surinko 
Juozas Kairys -

50 dolerių - J. ir L. Fail (130);
30 dolerių - V. ir E. Stagiai (1380);
po 20 dolerių - S. iErminasi (40), 

A. Kristens, H. Lenkauskas, E. ir R..
Lipšiai (55), A. ir O. Gvildžiai (165), 
M. Igaunienė (50), I. ir B. Budriai 
(70), M. Kemešienė (230), J. ir A. 
Kairiai, A. ir B. Staugaičiai (480), 
G. ir D. Žemkalniai (235);

po 10 dolerių - J. Tamošiūnas (55), 
V. ir G. Ališauskai (1145);

9 dolerius - J. Klupšiėnė (35);
po 5 dolerius - A. Alseikienė, I. 

Garbenis, V. ir V. Kasperaičiai (20), 
A. Presnekovas, J. Šverebas.

Nuoširdžiai dėkojame visiems 
aukojusiems.

Vincas Ališauskas
AL fondo iždininkas

AUKOS 
„Mūsų Pastogei“
J. Gailius Vic. $5
J. Jesulaitis Vic. $100

Dėkojame visiems aukojusiems.
Redakcija
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SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16 - 18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel 708 1414

Šauni klubo - lietuvių bendruomenės į
1 KULTŪRINĖ POPIETĖ I

įvyks rugpjūčio 21 - 22 dienomis (Šeštadienį ir ] 
sekmadieiiį)nuo 12 vai. iki iki 7 vai. vakaro. |

Kultūrinio savaitgalio metu jus džiugins muzika, tautiniai | 
šokiai, dainos, parodos, lietuviški patiekalai. , |

Nuo 12 vai. iki 7 vai. vakaro veiks vaiko priežiūros kam- | 
barys, kur vaikai žais ir bus pastoviai prižiūrimi. |
Ateikite visi ir atsiveskite savo draugus! g

Mielus klubo narius, pamiršusius sumokėti klubo nario mokestį, 
, prašomu padaryti galimai greičiau.

i f Klubui reikalingas patalpų valytojas.
Dėl sąlygų kreiptis į klubo vedėją tel. 708 1414.

Pranešame, kas rugsėjo 25 dieną ruošiamas 
METINIS KLUBO BALIUS.

METINIS SUSIRINKIMAS . 7. Ligonių lankytojos pranešimas.
Sydnėjaus lietuvių moterų socialinės 8. Klausimai ir sumanymai.

globos draugijos metinis susirinkimas 
įvyks š. m. rugpjūčio mėn. 8 d., 
sekmadienį 2 vai p. p. Lietuvių namuose 
Bankstowne.

Metinio susirinkimo dienotvarkė:
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Praėjusio metinio susirinkimo proto

kolo skaitymas.
3. Draugijos pirmininkės pranešimas.
4. Patikėtinių pranešimai.
5. Iždininkės pranešimas.

6. Revizijos komisijos pranešimas

TALKA - LITIMPEX
PINIGŲ PERVEDIMAS IŠ AUSTRALIJOS Į LIETUVĄ

Nuo š.m. liepos mėn. 
Talka daro pinigų per
vedimus į Lietuvą ir per 
LITIMPEX banką. Pini
gai pervedami Australi

jos doleriais, gavėjai gali 
juos atsiimti bet kuria 
norima valiuta, arba 

litais, pagal tos dienos 
Litimpex kursą.

t
Dėl smulkesnės informacijos kreiptis Į Talkos Įstaigas
ADELAIDE ” MELBOURNE SYDNEY
362 7377 328 3466 796 8662

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

t Funerals of Distinction +
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N. S. W. 
Tel. 724 5408. Veikia 24 valandas per parą.
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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 savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi.

Už skelbimų turinį redakcija neatsako. Bendradarbių pasirašyti straipsniai nebūtinai 
reiškia redakcijos nuomonę.

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

9. Susirinkimo uždarymas.
Kviečiame visas draugijos nares ir pri

jaučiančias kuo skaitlingiau dalyvauti. 
Bus renkamas nario mokestis ir priima
mos naujos narės.

Po susirinkimo pasivaišinsime kava ir 
pyragais, pabendrausime.

P. S.
Susirinkimo metu bus renkama 

draugijos valdyba.

SLMG d - jos valdyba

Gavėjui Lietuvoje nėra 
būtina turėti sąskaitą 

LITIMPEX banke, tik tuo 
atveju yra svarbu labai 
tiksliai nurodyti gavėjo 

pavardę, vardą, adresą ir 
telefoną. Pinigų pervedi
mo operacijos atlieka

mos telex'u ir užtrunka 
3 dienas.
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