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LIETUVOS SAVAITĖS APŽVALGA
Baltijos valstybių prezidentai 
susitinka su JAV prezidentu

Vakarų valstybių vyriausybės pa
geidauja, kad Baltijos valstybės daugiau 
bendradarbiautų tarp savęs ir savo 
tarptautinius sunkumus spręstų kartu. 
Manoma, kad toks kartu veikimas 
suteikia visoms trims valstybėms didesnį 
svorį ir galima daugiau pasiekti. Tuo 
tarpu Rusija mėgina jas suskaldyti ir net 
nuteikti vieną prieš kitą. Nors ekonominė 
struktūra ir skiriasi, ypač tarp Lietuvos ir 
Estijos, paskutiniu laiku mes matome 
daugiau bendradarbiavimo tarp šių trijų 
valstybių.

Po trijų Baltijos prezidentų pasitarimo 
Jūrmaloje rugsėjo viduryje, Latvijos 
prezidentas Ulmanis pareiškė, kad 
mėnesio gale visi trys prezidentai susitiks 
su JAV prezidentu Bill Clinton. Bus 
aptartos, tarp kita ko ir dvi svarbiausios 
problemos, t. y. Rusijos kariuomenės 
išvedimas iš Baltijos valstybių ir Rusijos 
skleidžiama dezinformacija apie Baltijos 
valstybes. Ulmanis nurodė, kad Rusija 
reikalauja, jog ir po kariuomenės 
išvedimoji kontroliuotų slaptą oro erdvės 
stebėjimo stotį Skrundoje, kas Latvijai 
visiškai nepriimtina.

Susitikimas su prez. Clinton įvyko 
rugsėjo 27 d. Niujorke JAV misijos prie 
Jungtinių T autų patalpose. T ą pačią dieną 
JT generalinis sekretorius ruošia 
iškilmingus pietus valstybių lyderiams, 
dalyvaujantiems JT generalinėje asam
blėjoje. A. Brazauskas atvyko į N.Y. 
rugsėjo 26 d., rugsėjo 28 d. jis pasakė 
kalbą generalinės asamblėjos popietinėje 
sesijoje.

Savanoriai grįžta į tarnybos vietą
Kaip anksčiau „Mūsų pastogėje“ buvo 

minėta, Lietuvos ministras pirmininkas 
Šleževičius rugsėjo 16 d. pranešė, kad 
apie šimtą Savanoriškosios krašto 
apsaugos tarnybos (SKAT) vyrų su 
ginklu rankoje pasitraukė iš savo 
dislokacijos vietos Kaune į mišką netoli 
Kauno. Tačiau nenurodyta, kada tai 
įvyko ir kur daliniai sustoję. Po kurio 
laiko paaiškėjo, kad tai įvyko ne staiga, 
o savanorių nepasitenkinimas augo 
ištisais mėnesiais. Jų pirmieji pasi
traukimai buvo laikomi paslaptyje, kad 
užbaigus Rusijos kariuomenės išvedimą 
ir nepakenkus popiežiaus apsilankymui 
Lietuvoje.

Pasitraukę savanoriai padarė pa
reiškimą, kuriame tarp kitko sakoma: 
„mes savanoriai, kovoję sunkiais tėvynės 
metais už Lietuvos laisvę ir nepri
klausomybę, atėjus į valdžią ko
munistams, tapome persekiojami, 
niekinami ir žeminami. Palaipsniui 
naikinama SKAT struktūra“. De
klaracijoje išdėstyta keletas reikalavimų, 
tarp jų — socialinių garantijų, savanorių 
tarnybos stiprinimo.

Iš karto prezidentas ir LDDP užėmė 
tvirtą poziciją prieš SKAT veiksmą, o 

krašto apsaugos ministras Audrius 
Butkevičius pareikalavo, kad savanoriai 
iki rugsėjo 20 d. 12 vai. sudėtų ginklus ir 
grįžtų į tarnybą. Tuo tarpu aštuonios 
politinės partijos padarė pareiškimą, kad 
jos suprantaSKAT problemas, galėjusias 
paskatinti tokius veiksmus, tačiau jos 
nepritaria tokiam jų sprendimo būdui, 
kvietė savanorius bei valstybines 
institucijas spręsti šį incidentą taikiai. 
Po pareiškimu buvo kairiųjų ir dešiniųjų 
partijų parašai.

Susidarė net trys komisijos, kurios 
mėgino švelninti konfrontaciją. To
limesnis spaudimas pasitraukusiems 
savanoriams, galėjo iššaukti visų SKAT 
vyrų pasipriešinimą ir Lietuvos vy
riausybės krizę. Komisijos reikalavo, kad 
Butkevičiaus ultimatumas būtų atšauktas 
ir komisijos galėtų tirti susidariusios 
padėties priežastį ir vesti derybas su 
savanoriais.

Ultimatumo pasėkoje, pasitraukusių 
savanorių vadas Itri. Jonas Maksvytis 
pareiškė, kad savanoriai nepaklus 
įsakymui sudėti ginklus. Jie reikalauja, 
kad atsistatydintų krašto apsaugos 
ministras Butkevičius ir kiti jų išvardinti 
pareigūnai, ir, kad būtų atleisti sovietų 
kariuomenėje tarnavę karininkai- Taip 
pat jie reikalauja geresnio socialinio 
aprūpinimo.

Butkevičius pareiškė, jog' esama 
.padėtis susidariusi dėl to, kad Lietuva 
neturi suderintos gynybos politikos. 
Kariuomenė yra gynybos reikalas ir 
savanoriai tai supranta, tik to nesupranta 
kai kurie politikai. Jie SKAT naudojo 
kovai su mafija, tačiau tinkamai nerėmė 
savanorių. Nėra deramų įstatymų, kad 
SKAT veikla būtų efektyvi.

Savanoriams nustatytu laiku nesudėjus 
ginklų, Audrius Butkevičius įteikė 
prėzidentui atsistatydinimą iš krašto 
apsaugos ministerio pareigų. Taip pat 
atsistatydino ir jo pavaduotojas pik. Jonas 
Gečas. Tačiau iš vėlesnių įvykių matyti, 
kad prezidentas jų atsistatydinimo 
nepriėmė.

Rugsėjo 21d. vakare Kaune teritorinės 
gynybos štabo viršininkas pik. J. 
Abromavičius pranešė nepriklausomai 
radijo stočiai M-l, kad maištaujantys 
SKAT vyrai grįžo į tarnybos vietą ir 
grąžino visus ginklus. Įvyko susirėmimas 
tarp grįžusių savanorių ir likusiųjų. 
Teigiama, kad jeigu nebūtų įsikišę tuo 
metu ten buvę parlamento narys 
Medvedevas ir prel. Svarinskas, in
cidentas galėjęs būti daug rimtesnis.

Prezidentas anksčiau buvo pareiškęs, 
kad nei Itn. Maksvytis, nei pasitraukusieji 
savanoriai nebus traukiami atsako
mybėn. Tačiau Butkevičius kitaip 
galvoja. Ltn. Maksvytis pareiškė, kad jo 
gyvybė pavojuje ir todėl jis su septyniais 
pritarėjais vėl pasitraukė i miškus.

Rugsėjo 23 d. savanorių vadai dalyvavo 
pasitarime su prezidentu Brazausku, 
kuris pareiškė, kad savanoriškoji tarnyba 
bus ir ateityje, tik tam esama mažai lėšų.

Popiežius Kryžių kalne (žiūr. straipsnį 6 psl.).Nuotrauka P. Lileikio.

Tuo tarpu opozicijos lyderis Vyt. 
Landsbergis pareiškė, kad Savanoriškąja 
krašto apsaugos tarnyba reikia rūpintis 
kaip prioritetine sritimi, negailint lėšų. 
Seimas pažadėjo svarstyti SKAT 
liečiančius įstatymus ir jų socialinį 
aprūpinimą. Taip pat seime bus aptariama 
nacionalinio saugumo koncepcija.

Galima pridurti, kad Savanoriškoji 
krašto apsaugos tarnyba buvo visada 
nusiteikusi tautiškai ir, nors ip blogai 
ginkluota, stojo ginti Lietuvos ne
priklausomybės.

Lietuvos ekonomika vis smunka
Lietuva spalio mėnesį turės pasirašyti 

trečią politinį-ekonominį memorandumą 
su Tarptautiniu valiutos fondu, įsi
pareigodama ekonomiškai, kad galėtų 
gauti tolimesnes paskolas. Memo
randumas galios trejis metus. Ministras 
pirmininkas Šleževičius pasakė, kad visi 
memorandumo straipsniai jau suderinti. 
Jie apjma ne tik vyriausybės bei 
monetarinę ir biudžetinę politiką, bet ir 
visas kitas ekonomikos sritis, kad 
sustabdžius infliaciją. 1994 metų gale 
infliacija neturi viršyti lOproc. permetus. 
Tai vienas pagrindinių susitarimo 
rodiklių. Atlyginimai gali būti keliam i., 
nevykdant pinigų emisijos, pakeliant 
darbo našumą.

Našumui pakelti reikia investicijų. Jos 
gali ateiti iš gyventojų santaupų arba iš 

užsienio. Lietuvos žmonių pajamos 
mažos, tad ir santaupų nedaug. Nors litą 
įvedus infliacija žema, Lietuvos bankai 
už paskolas ima labai aukštas palūkanas. 
Todėl skolintis pinigų, sakykime 
dirbtuvės statybai, yra neįmanoma. Kol 
dirbtuvė bus pastatyta, skola pasidarys 
dvigubai arba net trigubai didesnė, o 
gamyba dar nė neprasidėjusi ir pajamų 
jokių. Skolintis iš banko galima tik 
trumpam laikui, pvz., keliom savaitėm, 
nupirkti ir greitai parduoti prekes, 
gaunant didelį pelną — spekuliacijai. 
Taip ir daroma.

Pritraukti užsienio kompanijas į 
Lietuvą sunku. Didžiausia kliūtis, kad 
žemė joms neparduodama, o tik iš
nuomojama. Lietuvos komerciniai 
įstatymai neatitinka vakarų biznio 
standartų ir imtis verslo ten rizika labai 
aukšta. Biurokratizmas nežmoniškas. 
Svetimų bankų, kurie galėtų skolinti 
pinigus investicijai žemomis pa
lūkanomis, neįsileidžiama. Todėl 
padidinti investicijas ir pakelti našumą 
mažai galimybių prie dabartinio Lietuvos 
menedžmento.

Nenuostabu, tad, jog Lietuvos pra
monės gamyba nuo praeitų metų krito 
net 52 procentais. Prieš metus buvo 
manoma, jog gamybos mažėjimas 
stabilizuosis iki šių metų galo. Dabar 
atrodo, jog tai įvyks ne anksčiau kaip iki

Nukelta į 2 psl.
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TRUMPAI 
IŠ VISUR
Nežiūrint Kinijos ypač intensyvios 

politinės akcijos ir spaudimo, Monte 
Carlo posėdžiavęs Tarptautinis Olim
pinis Komitetas paskyrė Sydnėjų 2000 
metų olimpinių žaidynių vieta.

Balsuojant rugsėjo 23 d. vakare paeiliui 
atkrito Istambulo, Berlyno ir Mančesterio 
kandidatūros. Ketvirtame balsavimo rate 
už Sydney pasisakė 45, už Beidžingą 43 
komiteto nariai. ***

Savo rugsėjo 21 d. kalboje per 
televizijos bangas Rusijos prezidentas 
Boris Jelcinas dramatiškai paskelbė 
paleidžiąs Rusijos parlamentą (tiek 
Aukščiausiąją tarybą, tiek Kongresą) ir 
skelbiąs naujus rinkimus šių metų 
gruodžio mėnesį. Pats prezidentas taip 
pat sutrumpins savo kadenciją dviems 
metais, rinkimus numatant 1994 metų 
birželio 21 d.

Rusijos parlamentas,pastaruoju metu 
vetavęs beveik visus vyriausybės 
potvarkius, nesutinka išsiskirstyti, 
paskelbdamas Boris Jelciną atstatytą iš 
pareigų ir į jo vietą paskirdamas 
Aleksandrą Ruckoj.

Vyriausybei, kariuomenei ir policijai 
palaikant Boris Jelcin, parlamentas neturi 
daug galimybių išeiti laimėtoju šiame 
konflikte.

JAV ir kitos užsienio valstybės palaiko 
Boris Jelcinąirjobandymą išvesti Rusiją 
iš akligatvio. Paryžiuje kalbėdamas 
Aleksandras Solženicinas pareiškė, kad 
didžiausia Jelcino klaida buvo, kad jau 
1991 metais, tik atėjęs į valdžią, jis 
nepaleido šio parlamento.

***
Po audringų 3 dienų debatų Izraelio 

parlamentas ratifikavo vyriausybės 
susitarimą su Palestinos Laisvinimo 
Organizacija. i

***

Jungtinės Tautos nutarė, kad jų misija
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Atkelta iš 2 pri.
1995 m. Žemės ūkio gamyba nė kiek ne 
geresnė. Nors ž. ū. gamyba ir ne taip 
smunka, tačiau parduoti gaminius vietos 
rinkoje sunku, nes žmonių pajamos 
žemos. Lietuvos žmonės šiemet suvalgo 
tik vieną trečdalį mėsos kiekio, kokį 
suvalgydavo prieš metus. Rasti rinką 
žemos kokybės prekėms užsienyje, 
sunku. Žemdirbys dažnai neatgauna net 
savo įdėtų išlaidų, tad nėra prasmės eiti 
į dar didesnes išlaidas, kad nuėmus derlių. 
Dažnai nėra jo kur dėti.

Lietuvos seimo agrarinio komiteto 
narys Vidmantas Velikonis Laisvosios 
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Somalijoje pasibaigs ne vėliau kaip 1995 
metų kovo mėnesį.' ***

Gruzijos karinėms pajėgoms ne
pasisekė prasiveržti iki apsupto Suchumi 
miesto, kuris, po sunkių kovų, užtrukusių 
11 dienų, pateko į sukilėlių abchazų 
rankas. Žuvo keli šimtai civilių miesto 
gyventojų. Daug jų buvo evakuoti rusų 
laivų jūros keliu, jų tarpe Gruzijos 
presidentas Edvardas Ševamadzė.

***
. įsigaliojus naująjai Kambodijos 
konstitucijai, princas Norodom Sihanouk 
išrinktas Kambodijot karaliumi. Jis 
pažadėjo būti konstituciniu monarchu, 
tikrąjį valstybės valdymą paliekant 
vyriausybės ir demokratinio parlamento 
rankose.

Jungtinių Tautų pajėgos, atlikusįos 
savo taikos įgyvendinimo uždavinį, 
pasitraukė iš Kambodijos. Rugsėjo 25 
išvyko ir jų viršininkas, australas 
generolas leitenantas John Sanderson, o 
sekančią dieną ir Jungtinių Tautų 
civilinės administracijos šefas japonas 
Jasuši Akasi.

***
Filipinų teismas baigė svarstyti pirmąją 

bylą prieš Imeldą Marcos. Prezidento 
Fernando Marcos našlė pripažinta 
nusikaltusi korupcija, sudarant sutartis 
tarp valstybinių geležinkelių ir I. Marcos 
globojamos organizacijos. Už du 
korupcijos atvejus ji nuteista kalėti po 9 
metus. Kartu kalėjimu nubaustas ir buvęs 
transporto ministras.

Imeldai Markos Filipinuose yra 
iškeltos dar 94 kitos bylos. Šių metų 
rugsėjo 10 d. ji Batac mieste, šiaurinėje 
Filipinų dalyje, palaidojo savo vyro 
palaikus, parvežtus iš Havajų.

***
Afrikos Tautinio Kongreso lyderis 

Nelson Mandela Jungtinių Tautų Forume 
paprašė, kad būtų sustabdytos visos prieš 
Pietų Afriką nukreiptos ekonominės 
sankcijos, nes valstybė toli pažengė 
panaikinti rasinę diskriminaciją.

Australija ir JAV tuč tuojaus sustabdė 
visas ekonomines sankcijas prieš Pietų 
Afriką.  :

Europos radijui pareiškė, kad žemės ūkio 
padėtis yra labai bloga. „Šie metai tikrai 
nebus geri, o ateinantys metai bus dar 
blogesni“, pasakė jis. Rugsėjo pabaigoje 
laukuose atrodo, lyg tai būtų rugpjūčio 
pabaiga. Dar yra nepiautų kviečių ir 
avižų. Daug kur užaugintos bulvės 
apsemtos vandeniu. Užauginti cukriniai 
runkeliai laukuose. Žemdirbys nežino, 
ar juos užarti ar nuimti. Nėra aišku, ar 
galės parduoti cukraus fabrikui, kokia 
bus kaina ir jei parduos, ar fabrikas turės 
pinigų sumokėti už runkelius. Šiuo 
metu dar tik 10 proc. žiemkenčių pasėta.

Anskis Reisgys

Kaimas aklavietėje
Sutrumpintai perspausdiname  politines 
apžvalgininkės Zitos Čepaitės rašinį iš 
savaitraščio „Atgimimas“ Nr 32. Ji 
analizuoja priežastis, dėl kurių kenčia 
Lietuvos žemdirbys, kodėl nesuperkami 
jų pagaminti produktai ir kas iš tos 
betvarkės pelnosi. Ji taip pat rašo apie 
dabartinio Seimo priimtą naujųjų- 
„ krypčių “ įstatymą, kuriame pirmenybė 
teikiama „trihektarinei“ nuosavybei ir 
Žemės ūkio bendrovių (t. y. buvusių 
kolūkių) rėmimui. Red.

-Kartais atrodo, kad darbo žmogui 
sąmoningai neduodama prasigyventi, nes 
kur dėsis naujieji piniguočiai, savo„grynąjį“ 
kapitalą susikrovę iš tarpininkavimo, 
perpardavinėjimo ar lupikavimo. Kol kas 
klesti negamybinė sfera, tačiau būtent čia 
sukrautas kapitalas bus naudojamas 
subankrutavusioms įmonėms ir ūkiams 
pirkti. Valstybė palaiko ne gamybininkus, bet 
spekuliacinę ekonomiką. Akivaizdžiausiai 
štai atsiskleidžia žemės ūkyje.

Skolos ir nuostoliai
. ...Tradicija nemokėti skolų darosi pa
tvaresnė net už įstatymus. Maisto perdirbinio 
įmonės skolingos žemdirbiams per 111.5 
mln. litų Vyriausybė šį pusmetį jau antrą 
kartą skiria maisto pramonės įmonėms 
lengvatinius kreditus, nors ką šiuo atveju 
reiškia žodis „lengvatinis“, sunku suprasti 
—bankai, per kuriuos šie kreditai išduodami, 

reikalauja ne mažiau kaip 60 proc. palūkanų. 
Tai lupikiškas procentas. Pinigas pinigą varo 
- toks bankininko biznis. Tačiau iš nieko 
pinigas neatsiranda, kažkas turi jį uždirbti. Ir 
nereikia toli ieškoti atsakymo, nuo ko devyni 
kailiai diriami.

Maisto pramonės įmonės savo nemokumą 
aiškina tuo, jog joms ne mažiau skolingi jų 
produkcijos supirkėjai ir vartotojai. Štai 
Tauragės mėsos fabrikas žemdirbiams už 
produkciją skolingas 1 mln. 423 tūkst. litų, 
tačiau jam už realizuotą produkciją prekybos 
įmonės ir kiti pirkėjai yra įsiskolinę beveik 
antra tiek. Fabriko direktorius pademonstravo 
visą savo galią, telefonu išbaręs skolininkus 
ir pagrąšinęs netieksiąs daugiau jiems 
produkcijos.Tačiau, kurtą produkciją dėti?

... Jis teigia: „Kiek turėsiu pinigų, tiek 
gyvulių supirksiu. Kitos, kur nori, ten tegu 
deda“ Fabrikas dirba vos trečdaliu galios, 
darbuotojai, dažnai dirbantys nevisą-darbo 
dieną, gauna menkus skatikus. ... Viena 
akivaizdu—fabriko likimas dirketoriui mažai 
rūpi, neieškoma, kur realizuoti pagamintą 
produkciją, o mažinamos gamybos apimtys, 
lygia greta didinant savikainą. Mažiau, bet 
brangiau. Bankroto įstatymas neveikia, o jei 
ir veiktų, valstybinės-akcinės įmonės vadovui 
dėl to nei šilta nei šalta. O gal kaip tik šilta— 
paties į bankrotą suvarytą įmonę pigiai 
nusipirkęs, galėtų toliau tvarkytis jau kaip 
savininkas.

Pagrindinės žemdirbių pajamos vasarą — 
iš pienininkystės. Tačiau ir jos negarantuotos: 
pieno perdirbimo įmonės skolingos už bir
želio mėnesį pristatytą pieną. Tauragės pieno 
kombinato skola žemdirbiams siekia 1.5 
milijono litų, tačiau suskaičiavus, už kokią 
sumą įmonėje saugoma nerealizuotos 
produkcijos bei susumavus pieno produkcijos 
vartotojų skolas, išeitų, jog įmonė nėra 
nuostolinga. Kodėl trinka realizaęij air kodėl f Neretai,..trihektarininkai“, įteisinus šių sklypų 
neišreikalaujama skolų? Vėlei tapati bėda— 
nėra kam rūpintis. Vyriausybė skiria didesnius 
kreditus tiems, kurių skolos didesnės, 
procentai «iž skolą įkalkuliuojami į 
produkcijos savikainą, o kaip realizuoti visą 
produkciją ir atgauti skolas-ir toliau niekam

galvos neskauda. Į klausimą, kodėl įmonės 
neduodą skolininkų į teismą, tik skėsčiojama 
rankomis. Betgi pinigai už maisto prekių 
produkciją kažkur kaupiasi: šioje skolininkų 
grandinėje niekam neskolingos tik dvi galinės 
grandys — žemdirbys, duonos augintojas, ir 
pirkėjas, duonos valgytojas. Tie pinigai, 
kuriuos sumoka „valgytojas“, sunkiai 
pasiekia „augintoją), nusėda tarpinėse 
grandyse ir per bankus ar kitas komercines 
struktūras virsta pinigu, kuris „pinigą varo“, 
pvz., tampa trumpalaike paskola. Skolos 
nuostolius neša vien gamintojams ir 
pirkėjams, tarpininkams jos duodapelną arba 
bent jau nieko nekainuoja.

Nei pakartas, nei paleistas
Tokiais žodžiais dažnas žemdirbys api

būdina savo likimą. Ką besumanytum auginti 
ir parduoti — grūdus ar gyvulius, vis viena 
nuostoliai; sąnaudos visuomet didesnės negu 
supirkėjų pasiūlyta kaina. Už jaučio gyvą 
svorį Tauragės mėsos fabrikas moka 1.35 Lt 
(prieš mėnesį mokėjo 1.55 Lt, dabar kainą 
sumažino), tuo tarpu, Žemės ūkio ministerijos 
valdininkų apskaičiavimais, išauginti vieną 
kilogramą gyvo jaučio svorio valstiečiui 
kainuoja 2.5 Lt. Maisto pramonės įmonės 
ragina valstiečius mažinti produkcijos 
auginimo kaštus, tačiau pačios monopolines 
pozicijas tvirtai užėmusios įmonės žaliavos 
perdirbimo savikainos mažinti nežada. 
Nežada mažinti ir prekybininkams par
duodamos produkcijos kainos, tad tie 
dvidešimt centų, išplėšti iš valstiečio už 
kiekvieną mėsos kilogramą, jokiu būdu 
neturės įtakos tai kainai, kurią mokame 
parduotuvėse, — jie paprasčiausiai nusės 
monopolistų perdirbėjų sąskaitose. Tas pats 
ir pieno kombinate — supirkimo kainos 
mažinamos, o produkcijos realizavimo kainos 
lieka tos pačios. Prekybininkai irgi nepėsti 
— iš perdirbėjų pirkę, pvz., jautieną už 3.66 
Lt, pardavinėja ją kone dvigubai brangiau. 
Tokias perdirbėjų ir prekybininkų sugalvotas 
„procedūras“ praėjusi mėsa tampa nebe
įperkama, produkcija užsiguli, gamyba 
mažinama, nes nėra paklausos, ir visa 
skaudžiausiai atsiliepia žemdirbiams, kurie 
pavieniui išsisklaidę nesugeba susirasti naujų 
rinkų, nežino, ir kokių protesto formų griebtis. 
Įdomu kas nutiktų, jeigu bent vienerius metus 
visi Lietuvos laukai liktų dirvonuoti. 
Valdininkai ir monopolininkai žino, jog 
valstietis taip nepasielgs, jog jis dirbs, tegu ir 
nuostolingai,—tokia žemdirbio etika, ir tie, 
kurie jokios moralės neturi, etinių principų 
besilaikančiuosius begėdiškai eksploatuoja.

Žemės reforma: kryptis 
be krypties

Po Seimo rinkimų, laimėjus partijai, kuri 
prižadėjo ištaisyti žemės reformos klaidas, 
žemės grąžinimas savininkams daugelyje 
rajonų buvo sustabdytas arba vyko gana 
vangiai.... Pirmenybė šiuo metu skiriama 2- 
3 ha nuosavybei įteisinti. „Trihektarininkų“ 
sklypai suskaldyti mažais rėželiai ir išmėtyti 
— vienur daržas, kitur javai, trečiur pievos, 
dar kažin kur ganyklos. Normaliai ūkininkauti 
tokiuose sklypeliuose neįmanoma, betgi skirti 
žemę vienoje vietoje irgi neįmanoma — 
daržas, ganykla turi būti arčiau gyvenvietės, 
kur gyvena dauguma sklypininkų, o javai ir 
pievos gali būti nukelti ir už keleto kilometrų.

nuosavybę, ragina jungtis į bendroves. Kito 
kelio jiems ir nebus, tačiau tokią bendrovė 
irgi vargiai išsilaikys. Jai bankrutavus, 
„trihektarininkai“ neteks žemės, teisėtieyis 
savininkams ji taip ir liks negrąžinta, o nupirks
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ją koks nors iš palūkanų praturtėjęs 
apsukruolis.

Bendrovės byra. Tauragės rajone iš 102 
pusė jau likviduojasi. Kiek tokių susi- 
likvidavusių ar besilikviduoj ančių bendrovių 
visoje Respublikoje — nežinia, Žemės ūkio 
ministerija tokių žinių neturi. Bendrovės turtą 
dalijasi jos nariai — vienam tenka ferma, 
kitam traktorius. Abu tiek pat įkainoti, į 
popierių žiūrint lyg ir jokios skriaudos, o 
realiai juk traktorius vertingesnis už fermą, 
— šią tenka nugriauti, ir tiek.

Seimo priimtosios „kryptys“ įtvirtino 
kaime bankrotines, žemės reformos pra
dininkų sumanytas kaip laikinas, pe
reinamąsias, ūkininkavimo formas. Ūkininkų 
perspektyvos irgi dirbtinai apkarpytos, jiems 
taip pat gali nelikti nieko kita kaip bankrutuoti.

RYŠIAI IR NEIŠNAUDOTOS GALIMYBĖS
KONFERENCIJA, 1993 m. rugpjūčio 17 d.

Australijos Lietuvių bendruomenė ir bendrija 
„Viltis44 — vienas konkretus projektas.

(tęsinys iš praeito numerio)

Iki šiol dirbau savo iniciatyva bendrijos 
„Viltis“ ir Australijos Lietuvių ben
druomenės rėmuose. Darbas nebuvo 
labai organizuotas, nes nebuvo pa
kankamai žmonių, kurie būtų galėję prie 
jo prisidėti. Visa veikla gulė ant kelių 
žmonių pečių, o tokiu atveju dažnai 
pritrūksta jėgų. Todėl ir atsirado poreikis 
steigti Negalios informacijos ir kon
sultavimo biurą. Biuro tikslas būtų — 
šviąsti visuomenę apie negalią ir padėti 
koordinuoti visuomeninių ir valdžios 
įstaigų darbą. Taip pat Biuras teiktų 
informaciją išeivijai apie žmonių su 
negalia padėtį Lietuvoje, kur ir kokia 
pagalba daugiausia reikalinga. Lietuvių 
bendruomenės užsienyje gauna labai 
daug pareiškimų ir prašymų iš įvairių 
organizacijų įvairiems projektams. 
Negyvanant Lietuvoje, labai sunku 
suvokti padėtį ir nustatyti prioritetus, 
atrinkti, kam pagalba labiausiai rei
kalinga ir kur ji bus efektyviausia. Biuras 
taip pat leistų leidinius apie negalią, kad 
Lietuvos visuomenė geriau ją suprastų ir 
efektyviau padėtų.

Atėjo laikas Lietuvos žmonėms 
patiems išmokti padėti savo valstybei, 
mažiau prašyti lėšų iš išeivijos ir Lietuvos 
valdžios. Juk iš biudžeto Lietuvos 
valdžia vien tik bendrijai „Viltis“ 1993 
m. skyrė 24 milijonus talonų Invalidų 
integracijos programai vykdyti. Tie 
pinigai būtų efektyviau panaudoti, jeigu 
visuomeninės organizacijos mokėtų 
pačios savo lėšas rinkti. Kaip jau buvo 
minėta, lėšų rinkimas Lietuvoje yra 
sąlyginai nauja sąvoka. Būtina negalią 
taip išreklamuoti, kad šios srities 
rėmimas pasidarytų ne pareiga ir našta 

Žemės reforma tokia, kokia buvo sumanyta 

1991 m. rudenį, turėjo ryškų politinį atspalvį 
— sunaikinti kolūkius, komunistų atramą' 
kaime. Šiandieninės „kryptys“ irgi aiškiai 
politizuotos, sumanytos neišanalizavus per 
porarefonnos metų susiklosčiusios situacijos. 
Mąstoma ir dirbama žvalgantis į vakar 
dieną, nors žemės ūkio kultūrų derliaus ir 
gyvulių produktyvumo rodikliai šiandien jau 
aiškiai rodo, jog ne „trihektarininkai“ ir ne 

■bendrovės, o ūkininko ūkis yra aiškiai pro
duktyvesnis ir dėl to remtinas. Todėl 
,kryptys“, kurios gal ir palengvina darbą 
žemėtvarkininkams, bet žemės ūkį veda į 
planingą bankrotą, jeigu ne juridiškai, tai 
bent morališkai vertintinos kaip nusikaltimas 
žemdirbiui ir valstjffei. Pirmiausia žem
dirbiui, kuris nuostolingai dirbdamas visus 
maitina, o apsukrių politikų dar yra visokiais 
vardais vainojamas ir už jų politikavimo 
nesėkmes kaltinamas." ’

Zita Čepaitė

i ■
i

Danutė Baltutyte

i

i ■
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visuomenei, o tiesiog taptų madingas. 
Laikas keisti požiūrį į žmones su negalia 
—kokie jie vargšai, kokie jie invalidai... 
Laikas plačiai paskelbti, kas jau padaryta 
, papasakoti apie žmonių su negalia 
pasiekimus, galimybes, supažindinti su 
tuo, kas jau vyksta įstaigose, vis
uomeninėse organizacijose. Man atrodo, 
kad jau užtenka klausytis .verkšlenimų. 
Reikią-pradėti remti pradėtą darbą. 
Parama skatinsdr kitas įstaigas dirbti — į 
juk pasisekimas užkrečiamas. Toks būtų J 
Biuro darbas. Biuro projektas jau ■ 
padarytas, atvyko patyrusio jaunimo iš £ 
Australijos jį įgyvendinti. Tačiau, šiuo I 
metu trūksta lėšų, vien Australijos | 
lietuvių bendruomenė neįstengs šio ■ 
projekto finansuoti. Jį turėtų finansuoti ■ 
Lietuvos valdžia ir įvairūs finansiniai ! 
šaltiniai išeivijoje. Konsultavimo biuras į 
būtinas, jeigu norime suderinti išeivijos ■ 
ir Lietuvos darbą žmonių su negalia ■ 
srityje. Investuokime mes į žmones, į f 
ilgalaikius sukoordinuottis planus, o ne į į 
vienkartinę labdarą ir šalpą. Jos nepadės j 
Lietuvai sukurti savistovės sistemos. ■

Danutė Baltutytė į
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Apie korupciją irki.
Virš pusmečio Lietuvoje prabuvęs ir 

ištisą semestrą Kauno universitete dėstęs 
prof. Vytautas Doniela neseniai sugrįžo 
į Australiją. Jis mielai sutiko atsakyti į 
keletą „Mūsų Pastogės“ klausimų. Čia 
spausdiname pirmą pokalbio dalį.

I

„M.P.“: Skundžiamasi, kad Lietuvoje 
klesti biurokratija, kyšininkavimas ir 
korupcij a apskritai. Ar šito iš tiesų daug?

V. Doniela: Pradėkime nuo korupcijos. 
Korupcija yra parėigūnų, ypač valstybės 
pareigūnų, piktnaudžiavimas tarnybine 
padėtimi, kai už kyšius daromi spren
dimai naudingi išimtinai kuriam nors 
asmeniui arba grupei. Daugiau ar mažiau 
korupcijos yra visose valstybėse, tačiau 
Lietuvoje (kaip ir kitose buvusio 
komunistinio bloko šalyse) korupcija turi 
vaisingesnę dirvą todėl, kad anksčiau 
valdžiusi kompartija naudojosi pri
vilegijomis, aukštesnieji funkcionieriai 
galėdavo įtakoti sprendimus telefono 
skambučiais, apskritai, labai daug kas 
priklausė nuo galingųjų malonės. Bet 
kaip rašė Lord Acton, “power corrupts, 
and absolute power corrupts absolutely“. 
Žlugus komunizmui šitas įprotis nežlugo. 
Priešingai, jis užnuodijo ir kitus 
visuomenės sluoknius, ypač valdininkiją. 
Žemesnioji biurokratijos grandis ima 
kyšius, gi aukštesnioji, kaip pvz. 
ministerijose sprendžiamąją galią 
turintys pareigūnai ir įmonių bei bazių 
viršininkija, valstybės kišenės kartais 
nebeatskiria nuo savos.

Prie būdų, kaip vyksta valstybinio turto 
bei lėšų perpumpavimas į privačias 
rankas, būtų galima sustoti vėliau, tačiau, 
bendrai, Lietuvoje (kaip ir buvusioje 
Sovietų Sąjungoje) turime gana specifinę 
korupcijos rūšį. Daug valstybinio turto 
per vadinamuosius kooperatyvus ir 
akcines bendroves atsidūrė įmonių, 
fabrikų, kombinatų, bazių vadovų 
rankose, o šie daugumoje buvo kom
partijos nariai, kurie ir dabar tebėra 
suinteresuoti išlaikyti ir legalizuoti ne 
visai legaliais būdais sukauptą turtą. 
Kaip šitą nuolat pabrėžia jau beveik visa 
Lietuvos spauda, dabar valdžioje esanti 
Demokratinė darbo partija, kaip Ko
munistų partijos tęsinys, tapo “kapitalo 
partija“, kuri atstovauja daugelio naujųjų 
turtuolių interesus. Spauda nuolat 
pastebi, kad dabartinė LDDP valdžia, 

dienraštis “Lietuvos rytas“, kuris dar 
prieš metus aštriai kritikuodavo są
jūdiečius ir neslėpė savo simpatijų 
politiniams centrui bei kairesniam 
sparnui. Štai keletą eilučių iš vieno šio' 
dienraščio vedamojo:

“Š iandien korupcijos mastai Lietuvoje 
yra tokie dideli, kad valdžiai jau gręsia 
oligarchija (t. y. klikos valdžia, V. D.), o 
Lietuvos piliečiams — demokratijos 
praradimas be jokių perversmų ir be 
Maskvos rankos, vien tik dėl valdžios ir 
atskirų kapitalo grupių, net reketo gaujų 
susiliejimo.“

Ir tas pats vedamasis užbaigiamas 
šitaip: “...šalies piliečiai turėtų teisę 
žinoti, kokiose firmose dalyvauja 
premjeras, ministrai, kiti aukšti pa
reigūnai, jų žmonos, žentai. Korupcijos 
tai nesunaikins, bet šaknis jai pakirsti 
gali“. Reikia pridurti, kad čia turime 
reikalo tik su “abstrakčia“ kritika, o 
dienraštis “Respublika“ neretai kerta .< 
aštriau ir spalvingiau, nors jis irgi toli 
gražu nėra vadinamos landsbergininkų 
opozicijos pusėje.

“M. P.“: Kai spauda rašo šitaip, kas 
turima omenyje?

V. Doniela: Daug kas, ir istorijai 
pradžios nėra, nes korupcija jau buvo 
ryški Brežnevo laikais, o valstybinio turto 
perpumpavimas į privačias rankas tapo 
savotiškai legalizuotas Gorbačiovo metu. 
Lyg tai gamybos skatinimui prie įmonių 
bei fabrikų buvo leista steigti “koo
peratyvus“, bet šitoje schemoje labiausiai 
pelnėsi gamybinių įstaigų vadovybės, 
kurios savo sukurtiems kooperatyvams 
žaliavas ir gaminius parduodavo juo
kingai žemomis kainomis ir netrukus jas 
tikrai perparduodavo už keleriopai 
aukštesnę kainą.. Pavyzdžiui, plytinės 
vadovybė savam kooperatyvui plytas 
parduoda po 20 kapeikų, o apsisukusi jas 
perparduoda statybininkams po vieną 
rublį. Žinoma, nedidelis plytų kiekis, vėl 
per ko nors malonę, buvo paskirstomas 
ir už žemąją valstybinę kainą — bet ko 
gero heapsieinant be kyšio.

Akivaizdu, kad kyšiai ir korupcija 
klesti, kol vyrauja trūkumai ir iš to 
išplaukianti “skirstymo“ būtinybė. Per 
paskutinį pusmetį skandalai kilo ypač 
grynai finansinėje plotmėje, todėl 
nenuostabu, kad dabar Lietuvoje garsiai 
kalbama apie “bankų laikotarpį“. 
Palyginti švelnioje formoje iškilo 
Investicinio banko uždarymas, kuris 
buvo sukurtas ekspremjero Vagnoriaus 
metu, kai Lietuva ruošėsi priimti 
tarptautines paskolas. Tuo tikslu 
Vagnorius pasikvietė iš Kanados išeivį 
bankininką Dudėną. Bet dabar tapo 
įkurtas kitas bankas, o Dudėno vadovau
jamas Investicinis bankas—panaikintas. 
Šiame kontekste Lietuvos spaudoje 
plačiai nuskambėjo prezidento vyriausio 
patarėjo ekonomisto Raimundo Rajecko 
pavardė, kuris su Dudėnu susikirto ir 
viešai.

Paslaptingas buvo finansų ministro 
Eduardo Vilkelio vienai neaiškiai 
užsienio finansų firmai duotas įgalio
jimas parūpinti Lietuvai paskolų net iki

į
„Kovas44 kviečia į filmą

Sporto klubas „Kovas“ maloniai kiečia visus tautiečius į video filmų popietę, j 
spalio 10 d., 2 vai. p. p. Lietuvių klube Bankstowne. Filmo tema - šv. Tėvo ■ 
'lankymasis Tėvynėje, jo priėmimas, šv. Mišios, kuriose jis kalba lietuviškai. ■

Įėjimas - $ 2.00 auka. 1
Rengėjai j
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dalinai ir prezidentūra, yra susijusi su 
akcinėmis bendrovėmis ir komercine 
veikla apskritai, ir todėl neretai įtariama, 
kad tarp įstatymų bei potvarkių yra tokių, 
kurie, kaip Lietuvoje sakoma, yra „kam 
nors naudingi“.

Pavyzdžiui, šitą atmosferą iškelia

&oooe aeępcBSgoopo

2,5 milijardų dolerių dydžio. Lietuvos
1 ekonomikai tai nepaprastai didelė suma. 

Žurnalistams atsekus, kad siūlo galas 
veda į Maskvą, kilo įtarimas, kad čia 
reikalas galėjo suktis apie vadinamų 
nešvarių pinigų perplovimą, kurių 
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Autobusiukas jau Kaune
Pernai vasarą viešėdamos Lietuvoje 

dvi Melbourne Socialinės Globos 
Moterų Draugijos Valdybos atstovės 
aplankė Kauno vaikų invalidų namus 
Vilijampolėje.

susipažinti su ten esančiais vaikais. 
Paaiškėjo, kad vienas didžiausių Namų 
vadovų rūpesčių — transportas, tėvams 
per sunku su sergančiu vaiku keliauti ir 
kasdien grumtis perpildytuose miesto

Mes tuos namus jau ir anksčiau esame 
stambiai parėmusios, padovanota 
ketvertas invalidų vežimėlių, du iš jų 
labai gerai pritaikyti vaikams su smegenų 
paralyžiumi, pirkti Vokietijoje. Esame 
siuntiisios vaistų, vitaminų ir invalidų 
namams reikalingų priemonių bei 
apyvokos daiktų.

Besilankydamos Kaune turėjome gerą 
progą pamatyti tuos namus ir pasikalbėti 
su jų administratoriais, personalu,

autobusuose. Tada ir kilo mintis nupirkti 
ir padovanoti vaikų invalidų namams 
autobusiuką. \

Socialinės Globos Moterų Draugija- 
šią idėją entuziastingai sutiko ir nutarė 
savo organizacijos 40 - mečio proga 
suruoštos mugės pelną paskirti auto
busiuko pirkimui. Mugės uždarbio 
nepakako ir Draugija nutarė pridėti savo 
išteklius.

Mugės organizatorei Gailutei Ga-

siūnienei lankantis Lietuvoje, jos 
pastangomis ir rūpesčiais autobusiukas 
„Latvija“ nupirktas ir šiemet rugpjūčio 
17 d. perduotas Kauno vaikų invalidų 
namams. F

ois įvykis su nuotrauka buvo aprašytas 
straipsnyje „Viena brangiausių pasaulyje

Viena brangiausių pasaulyje dovanų

dovanų“ „Kauno dienos“ laikraštyje 
(1993 rugpjūčio 18 d, trečiadienis Nr 
158 (14011). (Perspausdiname žemiau. 
Red.)

Gautas Kauno vaikų invalidų abi
litacijos namų direktorės Virginijos Gur- 
bininkienės laiškas. J Z

Gera širdyje, kai sužinai, kad tavo bėdas žino, supranta ir užjaučia... Netgi taip toli, 
kaip pavyzdžiui, Melburne, Australijoje.

Žodžių nerandu — iš dėkingumo, taip toli gyvenančių žmonių dėmesingumo 
mums, — sakė Vaikų invalidų abilitacijos namų direktorė Virginija Gurbininkienė, 
kai į šių namų kiemą vakar įriedėjo autobusiukas „Latvija“, su spalvingu užrašu ant 
šono: „Melburno socialinės globos moterų draugijos dovana“.

O iš autobusiuko žvaliai išlipo šios draugijos narė, viešnia iš tolimosios Australijos 
Gailutė Gasiūnienė. Tai ji su savo bendramintėmis ir bendražygėmis („Mes visos 
labai pagyvenusios pensininkės“) ko tik neorganizavo Melburne, kad surinktų lėšų 
šiai dovanai.

Sužinojusios, kad vaikai invalidai negali kas rytą atvažiuoti į savo namelius 
(kuriuose mokosi kramtyti ir ryti maistą, laikyti rankoje šaukštą ir t. t.), nes jie 
nevaikšto, o tėvams per visą miestą atvežti, pavyzdžiui, tokį dvylikametį psichinį 
ligonį fiziškai neįmanoma, moterys nusprendė padovanoti transporto priemonę. 
Labai daug vaistų, kuriuos šių namų auklėtiniai vartoja iki šiol, padovanojo 
anksčiau.

Gydytoja Ramutė Lapelienė amžinai bus dėkinga draugijai už šiuos brangius 
vaistus, kurių iš niekur kitur negauna...

Automobilis kainavo 7 tūkst. JAV dolerių. Jį pardavusi „Statybos“ akcinė bendrovė, 
vadovaujama generalinio direktoriaus Antano Jankausko, padarė nuolaidą, bet 
surinktų lėšų vis vien neužteko.

Pasiskolinom iš draugijos kasos, o kai grįšiu į Melburną, vėl rengsim visokius 
turgus, vakarones, rinksim aukas. Aukoja ne tik lietuviai, bet ir kiti Australijos 
gyventojai, - pasakoja- Gailutė Gasiūnienė ir tvirtina, kad šis darbas yra be galo 
užkrečiantis. Tereikia jį pradėti. Ir čia, Lietuvoje, - pataria. Dabar kasdien į 

Vilijampolę,, Bajorų gatvėje esančius Vaikų invalidų abilitacijos namus, riedės 
gelsvas autobusiukas. Kiekvieną rytą atveš, vakarais išvežios po gimtuosius namus 
čia besigydančius, pasiaukojančių medikų ir pedagogų dėka prie gyvenimo sąlygų 
abilituojamus vaikus. (Be automobilio toliau nebūtume galėję agzistuoti, už anksčiau 
nuomotą iš taksi parko esame labai įsiskolinę“, - tvirtina direktorės pavaduotoja 
Jolanta Vaičiūnienė.) Marijanu Jasaitienė („Kauno diena“)

Apie korupciją irtX
Atkelta iš 3 psl.

Rusijoje dabar gana daug. Kai Rusijos 
parlamento finansų komisijos pirmi
ninkas paskelbė, kad jau “kas trečias 
rublis yra ekonominių nusikaltėlių 
rankose“, šitas pareiškimas ypatinga 
naujiena nebūva, tačiau gerai žinoma, 
kad tokius pinigus stengiamasi lega
lizuoti kokiu nors perplovimu. Nėra 
įrodymo, kad iš Lietuvos pusės pasi
rašytas įgaliojimas yra susietas su 
tokiomis aplinkybėmis, tačiau spaudoje 
daug kam atrodo, kad ministro E. Vilkelio 
paaiškinimai bent kol kas nėra paten
kinantys. Daug ką neramina ir ministro 
užuomina, kad toks ryšys atėjęs per 
prezidentūrą. “Lietuvos rytas“ reagavo 
šitaip:

“Yra apmaudu, kad mūsų valstybėje 
visokie demagogai ir gero oro pardavėjai 
su neaiškiais projektais užkopia iki paties 
Prezidento, o su jais sudarytos sutartys 
gali būti panaudotos kaip liudijimas, kad 
Lietuvoje yra tokio lygio Vyriausybė, 
kuria vargu ar verta pasitikėti“.

Vėliausias triukšmas kilo, kai Lietuvos 
banko pirmininkas Romualdas Viso
kavičius privatų Litimpex banką įgaliojo 
žemės ūkio paskoloms skirstyti 20 
milijonų litų iš valstybės lėšų. Nepa
sitenkinimas buvo dvigubas: pirma, kai 
metinės palūkanos siekia 60 procentų, 
privatus bankas negali neturėti pelno — 
o R. Visokavičius buvo Litimpex banko 
pirmininkas. Antra, kai kaimas tokioje 
sunkioje būklėje, kodėl valstybės pinigai 
negali būti skolinami per kurią nors 
valstybinę instituciją, be palūkanų ar 
imant tik nedidelius administracinius 
mokesčius? Nenuosfabu, kad Lietuvos 
banko pirmininkui R. Visokavičiui buvo
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iškelta baudžiamoji byla.
“M. P.“: Kaip reaguoja visuomenė?
V. Doniela: Šitie ir panašūs įvykiai 

leidžia spaudai bei visuomenei skųstis, 
kad “Lietuvos dalybos“, kurių metu 
vykstantys nešvarumai nebėra jokia 
paslaptis, įsimeta ir į aukščiausias 
valstybės institucijas. Šia prasme,; 
valdančiosios Demokratinės darbo 
partijos gana tamprus ryšys su Lietuvos 
kapitalo sluoksniais nėra ir jai vien tik 
palaima. Iš vienos pusės, partijai yra 
naudingas jos galingas finansinis 
užnugaris (kurio beveik visai neturi, 
pavyzdžiui, Landsbergio sąjūdininkai), 
bet, iš kitos pusės, kapitalo savininkai 
visai natūraliai stato valdžiai savo 
reikalavimus. Padėtį paaštrina tai, kad 
ne vienas dabartinės valdžios vyras patsai 
yra Lietuvos biznio sluoksnių aktyvistas.

Kadangi Lietuvos kapitalas (kaip ir 
kapitalas buvusioje Sovietų Sąjungoje 
apskritai) tapo sukauptas ne visai švariais 
būdais, ir neretai jis tapo sukauptas; 
veiklių bei įtakingų kompartijos narių 
rankose, nereikia stebėtis, kad įvedant 
litą, visi keičiami pinigai buvo paskelbti 
teisėtais. Šito nutarimo signatarai: 
prezidentas A. Brazauskas, premjeras 
A. Šleževičius ir Lietuvos banko 
pirmininkas R. Visokavičius, kaip LDDP 
nariai ar net vadovai, pasielgė visai 
logiškai, nes tokio sprendimo troško 
partijos finansinis užnugaris. Tačiau 
vargu ar toks nutarimas tapo priimtas 
kaip pliusas tarptautinėje ekonomikoje, 
kur dedama tiek daug pastangų Švarius 
pinigus atskirti nuo nešvarių. Iš tiesų, šis 
Lietuvos valdžios žingsnis ten neliko 
nepastebėtas.

(tęsinys sek. M. P. nr) 
psl.4

Jaunimo koncertas Adelaidės lietuvių 
katalikų centre

Skaidrėlate saulėje, toliai! 
Išnykite, kraupūs šešėliai! 
Į dangų išsitiesė rankos 
Ir širdys aukštyn pasikėlė.

Bučiuokitės, broliai!
Gaivinkite džiaugsmo jausmus! 
Skaidrėja pakalnės ir toliai, 
Ir saulėm nušvito dangus.

(V. Mykolaitis-Putinas „Parafrazės“)

Šie V. Mykolaičio-Putino posmai 
puikiai išreiškia tą nuotaiką, su kuria 
žmonės rinkosi į Adelaidės lietuvių 
katalikų centrą, į Adelaidės, pjpitiiųflkų 
organizuotą jaunimo koncertą, įvykusį 
rugsėjo 11d. Tautos padėkos šventės 
išvakarėse. Visa Lietuva, o taip pat jos 
dukros ir sūnūs, kuriems likimas lėmė 
gyventi toli nuo jos, dėkojo už Lietuvai 
suteiktą brangiausią dovaną — laisvę. 
Rusų kariuomenė pagaliau apleido 
Lietuvą, sunkūs buvusio okupanto 
kareiviški batai nebetrypia mūsų žemės. 
Kitas džiugus įvykis — popiežiaus Jono 
Pauliaus 11 apsilankymas Lietuvoje. Juk 
Lietuva — Marijos žemė.

Adelaidės lietuviškas jaunimas savo 
padėką ir džiaugsmą išliejo muzika, 
dainomis, šokiu, deklamavimu ir 
vaidinimu. Tai jau 33 jaunimo kocertas 
Adelaidės lietuvių katalikų centre. Jam 
buvo ilgai ir kruopščiai ruoštasi. 
Programėlės viršelį taip pat sukūrė patys 
vaikai. Vargas nenuėjo veltui. Koncertas 
puikiai pavyko. Visi programos dalyviai 
— jauni, o kai kurie ir visai mažučiai, 
dalyvaujantys pirmą kartą. Šiais metais 
buvo net 7 nauji dalyviai.

Gėlėmis pražydusioje, Lietuvos 
vėliavabei ateitininkų ženklu papuoštoje 
scenoje, koncerto pradžią skelbdamas, 
nuskambėjo V. Mykolaičio-Putino eilės: 

Tiesk aukštyn, jaunuoli, ranką — 
Tavo ten mintis.
Ten nuo krašto iki krašto 
Ant žvaigždėto gyvo rašto 
Spindi ateitis.

Visą vakarą tėvelius, senelius, 
mokytojus ir svečius vaikai džiugino 
gražia muzika. Skambėjo pianinas, 
smuikas, viola, violančelė, fleita. Stebino 
muzikalioji Leonavičių šeima — Col
leen, Nelly, Mark ir Ben. Meilės muzikai, 
darbštumo, tėvelių pasišventimo dėka 
šiems vaikams paklūsta ne vienas 
instrumentas. Gražiai grojo Laima ir 
Darius Kubiliai, kasmet nuoširdžiai 
dalyvaujantys koncertuose, Saba San- 
kauskaitė, Jolanta Laurynaitytė, Audra 
ir Andrius Verbylos. Muziką pakeisdavo 
daina, šokis. Smagiomis dainelėmis 
pralinksmino Dana, Alex ir Emma Giles, 
o šokiu — Jolanta Laurinaitytė ir Saba 
Sankauskaitė. Nebuvo pamirštas ir 
lietuviškas žodis. Andrius Laurinaitis, 
Aleksandras Sankauskas, sesutės Dana, 
Alex ir Emma Giles, Vilija Sabeckytė, 
Laima Kubiliūtė ir Tomas Janiškevičius 
deklamavo J. Marcinkevičiaus, Vytės 
Nemunėlio ir kitų poetų eiles. Glostė 
ausį lietuviška šneka. Gera buvo širdyje, 
kad vaikai ją moka. Kas geriau, kas 
blogiau, bet moka. Išradingas buvo 
Aurelijos Stapleton, Colleen Leo
navičiūtės ir Audros Verbylaitės. 
vaizdelis „Draugystė“, graži ir jaudinanti 
ištrauka iš Šatrijos Raganos „Sename 
dvare“, kurią skaitė Aldona Pretty ir 
Lina Verbylaitė.

Norėtųsi padėkoti visiems, vaikučius 
mokiusiems^ šiam turiningam jaunimo 
vakarui pasiruošti padėjusiems.

Audronė Rekštienė
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užsieniu tuo
pigesnis tarifas

NUOLAIDA
15% nuolaida

15%
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10% nuolaida10%
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3% nuolaida
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0011 TARPTAUTINIO PASKAMBSIMO TARIFAS UŽ KIEKVIENĄ MINUTĘ

Kuo ilgiau Jus 
kalbatės su

Kai skambinate Telecom 0011 standartinis tarifas galioja tik pirmas tris minutes. Sekančiom septyniom minutėm skambinimo kaina sumažinama 
3%, ir po to, kaip parodyta grafike, tarifas vis mažėja. Po 25-kių pokalbio minučių, kiekviena tolimesnė pokalbio minutė kainuoja 15% mažiau 

negu standartinis tarifas. Ši tarifo skalė galioja visuomet užsienio pokalbiams daromiems iš namų ir iš daugumai biznių turinčių papunktes telefonines 
sąskaitas (neįskaitant Telęcard paskambinimus). Šios nuolaidos suteikiamos automatiškai. Taigi, jeigu Jūs siekiate gero sandėrio skambinimams į

{ užsienį pagalvokite apie Telecom 0011 Rate Reducer.
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^SPORTAS
Antanas Laukaitis

Nors jau kuris laikas praėjo kai šv. 
Tėvas lankėsi Lietuvoje ir spaudoj tilpo 
nemažai jo vizito aprašymų, tačiau aš 
noriu pasidalinti asmeniškais įspūdžiais. 
Buvau akredituotas žurnalistas ir galėjau 

iš labai arti stebėti Popiežių ir jo palydą. 
Akreditaciją nebuvo lengva gauti. 
Turėjau užpildytisaugumo anketą, buvau 
apklausinėjamas užsienio reikalų 
ministerijoje ir šefuojamas didžiausio 
Lietuvos dienraščio „Lietuvos rytas“. 
Užsienio 'žurnalistai gavo angliškas 
,,Press card“ korteles su savo nuotrauka 
ir su jomis galėjo visur dalyvauti; ją 
gavau ir aš, o daugumas Lietuvos 
žurnalistų turėjo lietuviškas spaudos 
korteles, su kuriomis ne visur galėjai 
papulti.

Jau Vilniaus aerouoste, prieš at
skrendant Popiežiaus lėktuvui, su
judimas buvo didelis. Šalia raudono 
kilimo, kurio pradžioje buvo paliktas
tarpas Popiežiaus Lietuvos žemės 
pabučiavimui, išsirikiavę stovėjo 
Lietuvos ir kitų kraštų kardinolai ir 
vyskupai, o kiek toliau visas Lietuvos 
diplomatinis korpusas. Kitoje pusėje prie 
pat lėktuvo stovėjo Prezidentas, mi
nisterial ir kiti vyriausybės, Seimo nariai 
bei kviestiniai svečiai. Labai gražiai 
atrodė Lietuvos kariuomenės repre
zentacinė kuopa, jai vadovavęs dviejų 
metrų ūgio puikiai atrodantis karininkas 
atraportavo Popiežiui ir jį palydėjo 
kuopos apžvalgai. Sugroti Vatikano ir 
Lietuvos himnai, visą ceremoniją lydėjo 
kariuomenės orkestro maršai.

Pirmasis Popiežių pasveikino pre
zidentas Brazauskas, pabučiuodamas ir 
Jo žiedą. Vėliau sužinojau, kad Pre
zidentas krikštytas, vedėsi bažnyčioje, 
taip pat jo vaikai, anais sovietiniais 
laikais, buvo pakrikštyti. Pristačius 
garbinguosius svečius, sveikinimo žodį, 
gal kiek susijatidinęs tarė prezidentas A. 
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Brazauskas. Po jo savo pirmąją kalbą 
tikrai visai gražia lietuvių kalba perskaitė 
Popiežius.

Tą pirmąją giliai jaudinančią Po
piežiaus kalbą aerouoste girdėjo tik labai 
mažas skaičius žmonių, galėjusių tik su 
specialiais leidimais ten patekti, tačiau 

per TV viską stebėjo kuo ne visa Lietuvai 
Būtų per ilga aprašinėti visus keturias 

dienas trukusius parengimus. Pasakysiu, 
tik, kad pakeliui iš aerouosto tūkstančiai 
žmonių,: nepaisydami blogo oro, gatvėse 
laukė Popiežiaus papamobilio, kuriuo 
jis važiavo į Arkikatedrą. Ten šv. Tėvas 
meldėsi šv. Kazimiero koplyčioje, vėliau 
buvo sveikinamas Vilniaus arkivyskupo 
A. J. Bačkio. Čia Popiežius vėl pasakė 
kalbą ir palaimino tūkstančius žmonių, 
ne tik tilpusių Arkikatedroje, bet iir 
užpildžiusių Katedros aikštę.

Po maldų Arkikatedroje Popiežius 
nuvyko į Prezidentūrą, kur jam buvo 
pristatytas Seimo pirmininkas, ministeris 
pirmininkas, o vėliau, privataus pokalbio
su Prezidentu metu, supažindintas su 
visa Brazauskų šeima. Iš prezidentūros 
Popiežius nuvyko į Nunciatūrą, kur 
susitiko su visais Lietuvos diplomatais. 
Vakare šv. Tėvas drauge su tūkstantine 
minia Aušros Vartuose kalbėjo rožinį, 
kuris per Vatikano radiją buvo trans
liuojamas visame pasaulyje. Pirmoji šv. 
Tėvo diena Lietuvoje buvo ilga ir sunki. 
Jis, kaip ir visose kelionėse, apsistojo 
Nunciatūroje, nes tai Vatikano įstaiga. 
Kitą rytą jau 8 vai. Popiežius pradėjo 
kelionę į Antakalnio kapines, kur aplankė 
žuvusių už Lietuvos laisvę kapus. 
Paminėsiu taip pat pirmąsias iškilmingas 
mišias Vingio parke, kur nepaisydami 
lietaus, žmonės rinkosi jau iš vakaro. 
Mišiose dalyvavo daugiau kaip 100 
tūkstančių. Vėliau Vilniaus universiteto 
šv. JonobažnyčiojeŠv, Tėvas susitiko su 
kultūros ir mokslo darbuotojais, kuriuos 
pristatė universiteto rektorius R. 
Pavilionis. Vakare Popiežius šv. Dvasios

ŠACHMATAI

zĘ. Rozentalio pergalė Taline
Australijos šachmatų asociacija gavo 

rezultatus įvykusio aukštos kategorijos 
šachmatų turnyro Taline, kur dalyvavo 
15 didmeistrių. Pirmąją vietą pasidalino 
lietuvis E. Rozentalis, estas J. Ehlvest ir 

Eduardas 
Rozentalis - 
šachmatų 
didmeistris.

rusas A. Khalifman. Eduardas Rozenta
lis yra pirmasis lietuvis išsikovojęs aukštą 
vietą įvertinime tarpe pasaulio šachmatų 
didmeistrių. Šiuo metu jo reitingas 
pasiekė 2,600 taškų. Palyginus su Aus
tralijos didmeistriu L Rogers yra didesnis 
penkiais taškais. E. Rozentalis 1990 

bažnyčioje susitiko su Lietuvos lenkų 
bendruomenės atstovais, kuriuos Jis 
pavadino, nors jiems tai ir nelabai patiko, 
lenkų kilmės lietuviais Vakare Šventasis 
Tėvas svečiavosi Vilniaus Arkivyskupo 
rūmuose, o kitą rytą išvyko į Kauną.

Pasiruošimas Popiežiaus sutikimui 
buvo labai rimtas ir, žinoma, brangus. 
Prieš jo kelionę į Lietuvą buvo kalbama 
ir rašoma, kad tokios didelės išlaidos 
nereikalingos. Tačiau daugelis jų 
pasiteisino: sutaisyti keliai, sure
montuotos gatvės. Kauno senamiestyje 
duobėta gatve mhne vežęs taksistas su 
šypsena pastebėjo: „Na, šia gatve tai 
Popiežius tikrai nevažiavo.“ Popiežiaus 
vizitui pasibaigus niekur negirdėjau 
nusiskundimų  juo. Jis lyg tikras šventasis 
užbūrė Lietuvos žmones. Jis paveikė ne 
tik katalikus, bet didžiausius ateistus bei 
kitų tikėjimų žmones. Kalba, malda, visa 
savo išvaizda, tiek oficialiuose pri
ėmimuose, tiek pamokslų metu Popiežius 
skleidė nepaprastą gėrį, šventą taiką. Jo 
veidas visuomet atrodė geras, be 
mažiausio neapykantos ženklo.

Jaunimo pamalddste didžiulis Kauno 
sporto stadionas buvo peprildytas.Il^os 
programos metii (jos mėfii'pasirodė ir 
basų jaunuolių plastinių šokių grupė) 
pradėjo lyti ir pūsti žvarbus vėjas. Tačiau, 
Popiežius visą programą, sveikinimus ir 

Šv. Tėvas kalba. Nuotrauka V. Ščiavinsko.

metais laimėjęs tarptautinį šachmatų 
turnyrą Ženevoje pasirinko šachmatų 
profesionalo darbą.

Pasaulio šachmatų didmeistrio titulas 
suteiktas po laimėto turnyro Liuksem
burge, kuriame dalyvavo 34 dalyviai, jų 
tarpe penki didmeistriai. Australijos lie
tuviai šachmatininkai Eduardui Rozen- 
taliui linki ir toliau siekti progreso gars
inant Lietuvos vardą pasaulyje.

V.A.

Iš Melburno „Varpo“ veiklos
Krepšinis 
16/9/1993: Pusfinalis -
„Varpas“ vyrai 80 - API 50 - 
Taškus pelnė:
D. Sadauskas 25, E. Ragauskas 17, T.

Zdanius 17, J. Skimbirauskas 10. E.
Starinskas 9, R. Vyšniauskas 2. 

16/9/1993 J
„Varpas“ veteranai 28 -- Saints 23. 

***
MLSK „Varpas“ nuoširdžiai dėkoja 

ponams Makuliams už $ 20.00 auką
Rita Mačiulaitienė 

sekretorė

jaunimo pristatymą stebėjo iki galo, nors 
atrodė tikrai sušalęs ir vėjo perpūstas. 
Aš savo kolegoms žurnalistams iš Italijos 
pasakiau, kad jei jis neperšals, tai tikrai 
jį Šventa Dvasia globoja.O italai man 
atsakė, kad Šventasis Tėvas, bent dvi 
dienas savaitėje — trečiadieniais ir 
penktadieniais — pasninkauja ir visai 
nieko nevalgo, bet yra stiprus ir tikrai 
neperšals.

Popiežiaus lankymosi Lietuvoje 
dienomis, visa Lietuva tikrai buvo su juo 
kartu, ar tai dalyvaudami su juo 
parengimuose, ar tai valandų valandas 
stebėdami jį televizijoje. Visa bėda, kad 
kaip ir visą praėjusią vasarą ir tas 4 

dienas, gal išskyrus pamaldas Kauno 
Santakoje, oras buvo blogas ir nemažas 
žmonių skaičius, ypatingai vyresniųjų 
pabūgo per lietų važiuoti į Kryžių kalną, 
Šiluvą ir kitur, nors ir ten buvo visuomet 
virš 100,000 žmonių.

Popiežiaus apsauga buvo ypatingai 
didelė, gal net ir perdėta. Jau Vilniuje ir 
Kaune net 2-3 dienas prieš jam atvykstant 
buvo visai bereikalingai uždarytas 

judėjimas pagrindinėse gatvėse, kai 
Rygoj, kur jis buvo tik 2 dienas, tas 
viskas buvo padaryta daug paprasčiau.

(bus daugiau)
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS MUSŲ MIRUSIEJI
Estrogenas

Nuo senų laikų, žodis „hormonas“ 
sutapatinamas su lytiniais žmonių 
santykiais. Tokia asociacija neturi 
pagrindo. Iš viso žmogaus organizmas 
gamina 61 hormoną. Iš jų tik du — 
testetoronas bei estrogenas, ir tai tik 
dalinai, įtakoja lytinį gyvenimą. Šitą 
žmonių gyvenimo dalį tvarko smegenų 
centre esantis dešimtas nervas, kuris 
vadinasi vagus.

, JJormon“ graikiškai reiškia sužadinti, 
išjudinti veiksmingumą. Hormonai, tai 
cheminės substancijos, gaminamos 
glaudų (liaukų), kurios daugumoje yra 
uždaros ir savo gaminius (hormonus) 
perduoda tiesiai į kraują. Iš kraujo 
hormonai tiesiogiai patenka į atskirus 
žmogaus organus, pagyvina ir sure- 
guliuojajų veikimą. Pavyzdžiui, insulino 
gamybą kasoje (pankreas) kontroliuoja 
hormonas, lotyniškai vadinamas diabe
togenic, gaminamas tam tikros glandos 
smegenyse ir perduodamas tiesiai į 
kraują. Insulino trūkumas sukelia 
cukraligę (diabetą).

Hormonų grupė, bendrai vadinama 
estrogenai, moterų organizme gaminasi 
drauge su kitu hormonu—progesteronu. 
Jų pagrindinis uždavinys — reguliuoti 
mėnesinių ciklą (menstruaciją) ir 
ovuliaciją. Šių hormonų perteklius 
stabdo ovuliaciją. Įdomu pastebėti, kad 
„pil“, tabletė sustabdanti apvaisinimą, 
suformuota iš sintetiškai pagaminto 
estrogeno ir progesterono, pirmiausia 
siekiant nuskausminti menstruacijas, nes 
skausmas sukeliamas ovuliacijos. Ir tik 
antrinė šio išradimo pasėka — apvai
sinimo sustabdymas. Gana ilgai buvo 

' teigimą, kad „pil“ gali sukelti moteris 
lytiniųorganų vėžį, ypač gimdos kaklelio

O čia apie sveikatą 
linksmesniais tonais!..

Svorio liga

Giedu giesmę vis tą pačią 
Apie tą figūrą plačią.

Svorio tema taip prigijo, 
Nieks kalbėti nesibijo.

Ir seneliai ir jaunimas
Visi iniciatyvos imas.

Seni saugoja sveikatą, 
Valgo tik paskirtą „datą“.

Jeigu svorio tik pridėjo, 
Kilometrus pėsčias ėjo.

O jaunimas, kaip kad sako, 
Griebia kas tiktai ant tako.

Valgo maistą labai liesą, 
Kad išlikt figūra tiesi.

O jei kūnas apvalėja,
Tai jau vėl kita idėja:

Graužti morką ir kopūstą, 
Kad tik pilvo neišpūstų.

O salieras ir pipiras
(Pasakys kiekvienas vyras)

Tinka žalias, na, ir virtas
Ir visaip kitaip perdirbtas.

O salotos tokios žalios, 
Garbanotos ir apvalios

Svorį muša tuoj kasdieną, 
Jei suvalgysi nors lapą vieną.

Tik salotų? tik sijotų, 
kad tas kūnas susiplotų.
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(cervix) vėžį; Daugiau kaip prieš 
dvisdešimt metų ši teorija griežtai 
atmesta. Priešingai, įrodyta, kad gimdos 
kaklelio (cervix) vėžys yra genetinė 
išdava (predispozicija). Tai reiškia, jog 
kai kurioms moterims likimo skirta 
susirgti šia liga. Jų gimdos kaklelyje dar 
jauname amžiuje atsiranda pjktybinės 
lastelės. (celės), nors kliniškų nusi
skundimų tuomet dar nebūna. O ir 
tikrinantis laboratorijoje tų ląstelių 
nerandama. „Pil“ pagreitina piktybinių 
ląstelių dauginimąsi, jos anksti pa
stebimos tikrinantis laboratorijoje ir 
moteris išgydomą. Gimdos kaklelio 
vėžys tai jaunų, o ne vidutiniojo amžiaus 
moterų liga, kaip seniau buvo teigiama. 
Estrogenų, kaip minėjau, pirminis 
uždavinys — reguliuoti menstruaciją ir 
ovuliaciją. Labai svarbi ir antrinė šios 
hormonų grupės paskirtis: ji taip pat 
reguliuoja cholesteriną (cholesterolį), 
odos, širdies ir kaulų sudėtį, kraujo 
spaudimą, veikia nuotaiką, skydinės 
liaukos funkcijas, taigi, beveik visą 
moters gyvenimą.

Kas gi atsitinka laikui bėgant? 
Moteriai senstant, jos organizmas 
pąj/argšta ib nebepajėgia pagaminti šių 
hormonų tiek, kad jų užtektų ir šiems 
antriniams uždaviniams. Gydytojai, ypač 
JAV, pataria moterims jau nuo 40 metų, 
ar net ir anksčiau, pradėti papildyti 
estrogeno kiekį organizme. Įrodyta, kad 
moterys vartojančios estrogeną nuo 
jaunų dienų, yra daug sveikesnės.

Estrogenai naudojami keliais būdais.
Labiausiai rekomenduojamas naujausias M1 
išradimas — lopinėlis (patch), iš kurio 
estrogenai betarpiškai pereina į kraują. 
Vartojamos ir tabletės.

Dr. A. Spalis

Kumpį, lašinius tik uostyt 
Ir dar lūpas nusišluostyt, 

Kad neliktų jokio garo, 
Kas tik į storumą varo.

Šaukią daktaras užkimęs
(Taip jau jis išsimokinęs): 

„Meski svorį, pagaliau, 
Šimtą kartų tau salęįąu!..“
.0ĮĮųvj£ švęntės, buvo balius,, , n- 
,, ^ęgu juos visus paralius.

Taip tas svoris ir pašoko, 
Nėra čia jau tikro juoko.

Vėl pas daktarą — taip reikia, 
Apgailėjęs save keiki.

Tuoj svarstyklės — liepia stotis 
Na, ir viską „spaviedotis“.

Kodėl valgei, kodėl gėrei?
Kodėl svoris auga vėlei? 

Pacientas dreba, sėdi. 
Ar tu karvė, kad tiek ėdi?

Ką darai, vis negerai, 
Sako tavo daktarai.

Susitinka draugės senos, 
Jos tarp savęs sugyveno:

„Oi, brangioji, suplonėjai
Ir šiek tiek susiraukšlėjai...“ 

„Oi, brangioji, pastorėjai. 
Na, ale ir pagražėjai...“ 
f Vyras vyrą, kai sutinka, 

^Skundžias, kad per greitai plinka. 

Vyrams svoris neįdomu, 
Svarbu, kad liekna žmona prie šono.

Šiandien valgykim kas duota, 
. Rytoj graušime salotą...

P. Norušiene

A.fA. Kazys Mieldažys

Gauta žinia iš Melburno, kad ten 
rugsėjo 25 d. mirė žinomas visuo
menininkas, buvęs ilgametis „Tėviškės 
aidų“ redaktorius a.f a. Kazys Mieldažys.

Velionis nuo pat atvykimo į Australiją 
įsijungė į lietuviškąją veiklą —1948 m. 
įkūrė Australijos lietuvių d-jos Melburno 
skyrių, buvo jo pirmininku, vėliau 
aktyviai dalyvavo ALB Melburno

A.f A. Kazimierui Cėsnai
mirus, Jo žmonai Heidi, dukroms Monikai, Kristinai ir Rūtai, sūnums Antanui 
ir Jonui su šeimomis reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Melb. Liet. Sporto Klubas „Varpas“

Padėka
Reiškiu nuoširdžią padėką visiems draugams ir pažįstamiems, išreiškusiems 
užuojautą raštu ir žodžiu mano brangiam vyrui Juliui mirus.

Liza Veteikienė ir giminės

* Tasmanijos universiteto Lietuviškųjų 
studijų draugija vėl išleido leidinėlį 
lietuviška tema: „Lithuania: The Impact 
Of The Stimson Doctrine“, parašytą 
Stephen John Waldren, studijuojančio 
paskutinius metus Tasmanijos 
universitete humanitarinius mokslus ir. 
teisę. >.
Knygutėje peržvelgiamas Sovietų s-gos 
Lietuvos pavergimas bei kontrolė ir 
nepripažinimo doktrina, pagal kurią 
pasaulinė bendruomenė atmetė Lietuvos 
aneksiją. Lietuvos įsipareigojimas dėl 
sovietinių sutarčių ir skolų, greičiausiai, 
duos naują akstiną tarptautinei teisei, 
kuri kaip legalus apiforminimas, 
sukurtas įvertinti 1940m. aneksiją, dabar 
nustatys legalią modernios Lietuvos 
valstybės poziciją.
Pati Stimsono doktrina pirmą kartą 
panaudota 1931 m. JAV valstybės 
sekretoriaus H. L. Stimson‘o, aptariant 
Tautų Sąjungoje japonų invaziją į 
Mandžiūriją.
Knygutė, kaip ir kiti TUULSS leidiniai, 
gražiai išleista, su žemėlapiu ir 
iliustracijom, parašyta lengvai supran
tama anglų kalba, gali tikti lietuviškai 
nekalbančiam, bet Lietuvos reikalais 
besidominčiam skaitytojui.

STEPHEN WALDREN „LITHUANIA : 
THE IMPACT OF THE STIMSON DOC
TRINE“, 1993 m. Išleista Tasmanijos 
universiteto Lietuviškų studijų drau
gijos. 32 psl. Knygos kaina: $ 2.00 ir $ 
1.50 persiuntimui. Užsisakyti galima per 
TUULSS, P. O. Box 777, Sandy Bay, 
Tas. 7005.

* Australijos vyresnio amžiaus lietuvių 
„Bičiulis“ Nr 84/1. Tai po neilgos 
pertraukos vėl pradėtas leisti kišeninio 
formato žurnaliukas. Leidžiamas ir 
finansuojamas „Australian Lithuanian 
Pensioner's Companion“. Žada vėl išeiti 
kas tris mėnesius.
Redaktorius — Antanas Šerelis, jo 

apylinkės veikloje, buvo apylinkės 
pirmininku. Iniciatorius-steigėjas Aus- ’ 
tralijos lietuvių inžinierių Melburno 
skyriaus 1959 m., jo pirmasis pirmi- 
ninkas. Kaip aktyvus narys, dainininkas 
ilgus metus dalyvavo Melburno vyrų 
oktete, „Dainos“ Sambūrio ir Parapijos 
choruose.

Apie velionio veiklą, tikimės, išsamiau 
parašys patys Melburno lietuviai.

Ilsėkis ramybėje. B.Ž.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
pavaduotojas ir humanitarinių temų 
redaktorius — Česlovas Dubinskas, ad
ministratorė ir patarėja valgių temomis 
— Jadvyga Šerelienė. 06 iliuistruotų 
puslapių. Numerio kaina $ 2.00.
Turinyje — straipsniai sveikatos 
klausimais, įvairenybės, beletristika, 
Adelaidės kronika ir kt.
Nors administracijos adresas ne
nurodytas, nurodytas redaktoriaus (ir 
pavaduotojo) adresas: 6 Caithness St., 
Unley 5061. Tel.: 08-272 2057. Faksas: 
08-373 4685.

P. S.
Dabar jau yra išėjęs ir „Bičiulio“ Nr 2 .

* Iš Lietuvos, kur ji jau dvejis metus 
dirbą anglų kalbos mokytoja, mus 
informuoja Nijolė (“Nin“) Bižytė, kad 
ten išėjo jos ir kun. Rolando parašyta 
knyga „Užsienietė ir lietuvis kunigas“. 
Knyga 144 psl., su iliustracijomis (N. 
Bižytės iliustracijos, spėjame?). Išleido 
leidykla “W“. Knygos kaina US$ 5.00 
(su pristatymu). Knygą užsisakyti galima 
per Vytautą Aušrotą, 29 Sun Row Drive, 
Etobicoke ON M9P 3H5, Canada.

Užsienietė
Ir

Lietuvis
Kunigas

KUN

* Ten pat galima gauti knygą albumą 
„Lietuvos bažnyčių menas“ su 134 
spalvotomis reprodukcijomis ir nuo
traukomis. Kaina US$ 65.00.

B.Ž. ‘
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Padėka
Gerbiami tautiečiai, ponios ir ponai,
Lietuvos Respublikos Vilniaus miesto 1-mos specialiosios internatinės mokyklos 

našlaičiai ir kolektyvas nuoširdžiai dėkoja p. Kazimierui Butkui, Lietuvos veiksnių 
lėmimo fondo steigėjui, ir taip pat jo įgaliotam asmeniui Lietuvoje p. Mykolui 
Černiauskui, kurie, atsižvelgdami į mūsų šalies sunkią ekonominę padėtį, aukojo 
mūsų mokyklos našlaičiams 2,000 JAV dolerių. Už juos mokykla-intematas įsigijo:

1. Pianiną "Ryga“.
2. Stomatologinę aparatūrą su priedais.
3. Sportinio inventoriaus.
4. Prietaisą kraujo spaudimo matavimui ir vaistų.
Dar kartą tariame lietuvišką ačiū mokyklos vaikų ir kolektyvo vardu Nuoširdžiai 

kviečiame, esant galimybei, apsilankyti mūsų mokykloje.
Mokyklos direktorius K. Gribačiauskas

J SYDNEJAUS LIETUVIŲ
!. NAMUOSE
I 16 - 18 EAST TERRACE, BANKSTOWN, tel. 708 1414

Sporto klubas „Kovas“ spalio 10 d. klubo patalpose 
demonstruos video filmą apie popiežiaus lankymąsi 

Lietuvoje.

Klubo bare gaunamas naujas alus - TOOHEYS NEW ir 
TOOHEYS OLD.

Labai skanus, kviečiame paragauti!

PRANEŠIMAS
Lietuvos Rašytojų Sąjungos leidžiamą 

mėnesinį žurnalą „Metai“ galima 
užsisakyti Australijoje.

Žurnale spausdinama naujausioji 
lietuvių ir kitų tautų autorių kūryba: 
proza, poezija ir eseistika.

Metinė prenumerata — $ 110.00 oro 
paštu.

Prenumeratą priima V. Baltutis, 1 
Belinda Street, Evandale, S.A. 5069.

Žurnale spausdinami meniškiausi ir 
turiningiausi mūsų rašytojų kūriniai.

AUKOS 
„Mūsų Pastogei“
1. R. Platkauskienė Qld.
2. J.J. Vitartas
3. P. Norušienė

Aukotojams iš visos širdies dėkojame.
Red.

$ 5.00 
NSW $ 35.00 
Canada $ 50.00

Melburno miestas kviečia į renginį

Organizatoriai koncertą pavadino fantasmagorinė kelionė per 
įvairių kultūrų choreograjinį palikimą

Melburno gyvastingos tradicinės ir etninės šokių grupės dviejų 
dalių programoje parodys naujausius eksperimentinius darbus ir 

įdomiausius tradicinio repertuaro momentus
Dalyvauja ir lietuvių tautinių šokių grupė „Gintaras“ 

(penktadienį, spalio 15 d.).
Meno vadovas: Chandrabanu.

Koncertas vyks Melburno rotušėje (Town Hall)
Spalio mėn. 13,14 ir 15 d. d.

Pradžia: 7.30 vai. vakaro.
Bilietų kaina - $ 10, su nuolaidomis - $ 5.

Bilietus užsisakyti - tek: 658 9979

Klubo barui reikalingas stiklų plovėjas , -ja. 
Kreiptis į klubo vedėją, tel. 708 1414

SPECIALIOS ORO KELIONIŲ KAINOS
(Ne sezono metu)

į KIJEVĄ, RIGĄ, VILNIŲ, TALINĄ, MASKVĄ 
Iš SYDNEJAUS

Nuo $ 1,540 asmeniui
Nuo $ 840 asmeniui į vieną pusę 
Iš MELBURNO IR BRISBANĖS

Nuo $ 1,790 asmeniui
Nuo $ 1,030 asmeniui į vieną pusę.

YPATINGAS PASIŪLYMAS! Skandinavijos oro linijos - da
bar jūs galite pasikviesti gimines ar draugus į Australiją, bilietus 
paimdami Rygoje, Vilniuje arba Taline - pagal jūsų pačių pasir
inkimą. "Gateway Travel" įvedė šią naują kelionę, kad jums 
palengvintų rūpesčius.

Mes galime Jums padėti su kelionėmis į JAV, Europą, Pietų 
Pacifiką, Aziją ir taip pat su vietinėmis kelionėmis Australijoje.

Duodamomuolaidos keliaujantiems laivais!
Susiriškite su

‘iausias kelias į Lietuva!
Didžiausias nepriklausomas Lietuvos dienraštis 

skelbia svetur gyvenantiems tautiečiams 1994 metų prenumeratą

48 The Boulevarde, Strathfield - 2135 
Tel. (02) 745 3333. Fax (02) 745 3237 
Lie. 2 TA 000 888 ACN 001 344 323

„Lietuvos ryto“ dienraščio prenumeratos kaina 1994 m. - 225 Australijos 
doleriai arba ekvivalentas kita konvertuojama valiuta arba litais. Dienraštis Jums 
bus siunčiamas oro paštu ne daugiau kaip po 2 numerius iš karto.

Taip pat kviečiame prenumeruoti kitus „Lietuvos ryto“ leidžiamus lietuviš
kus leidinius: spalvotą mėnesinį žurnalą vaikams „Genys" (36 Australijos dole
riai), spalvotą mėnraštį „Krepšinis?...!“ (36 Australijos doleriai), dvisavaitinį 
laikraštį jaunimui „Mes!“ (18 Australijos dolerių).

Jei prenumeruosite visus „Lietuvos ryto“ leidžiamus leidinius 
(prenumeratos kaina - 299 Australijos doleriai), 

gausite ir visas „Lietuvos ryto“ 1994 m. išleistas knygas.
Prenumeratoriai gali atsiųsti čekį, išrašytą „Lietuvos ryto“ vardu į redakciją 

(Gedimino pr. 12a, 2001 Vilnius, Lithuania) arba pervesti pinigus į mūsų sąskaitą 
Australijoje:

Lithuanian cooperative 
Credit Society „TALKA“ Ltd. 
For credit to „Lietuvos rytas“ 
Account Nr. 10645516/200070385 
in favour of Commercial Bank UTIMPEX

Banko adresas:
P.O. Box 307 North Melbourne
Australia 3051

Prašome užpildyti šią anketą ir atsiųsti į redakciją:

I Prašau 1994 m. man siųsti šiuos „Lietuvos ryto“ leidžiamus leidinius: I

I I
■ -------------------------------------------------------------------- I
| Pavardė,vardas ---------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Adresas  |

I 
I 
I 
I 
I

Pridedu iekį______ Australijos dolerių sumai arba pervedimo Į bankų

---------------------------------------kopijų, 
(nurodyti šalį)

Taip pat Jūs galite užprenumeruoti „Lietuvos rytą“ 1994 m. giminėms Lietuvoje. 
Prenumeratos kaina - 50 Australijos dolerių. 

Mūsų telefonas - (370-2) 22-61-56, faksas - (370-2) 227656.
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REWRITE
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FONDĄ,
nes jo tikslas yra: skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę kultūrą, mokslą, švietimą, 
meną ir kitas lietuvių kultūrines apraiškas.
Fondą stiprinsime ir jį ugdysime, jei įvairiomis progomis jam aukosime, stosime jo nariais 
ir nepamiršime jo surašydami testamentus. Testamentuose reikia įrašyti tiksliai angliškąjį 
Fondo pavadinimą ir adresą:

AUSTRALIAN LITHUANIAN FOUNDATION INC.
44 - 50 Errol Street,North Melbourne, Vic. 3051

Visą korespondenciją ir aukas prašome siųsti adresu:
P. O. Box 11, North Melbourne, Vic. 3051

Australijos Lietuvių Fondo Valdyba’

MM.AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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 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 
U žsienyje oro paštu $ 90
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