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SO LIETUVOS VĖLIAVA AUKŠČIAUSIOJE PASAULIO VIRŠUKALNĖJE EVERESTE (8846 M) 1993 M. GEGUŽĖS
10 P. Prie vėliavos - lietuvis Vladės Vitkauskas, pasiekęs kalno viršūnę.

LIETUVOS SAVAITĖS APŽVALGA
GYNYBOS MINISTRŲ 

PASITARIMAI

( Birželio 6 dieną Gotlando saloje 

susitko Baltijos ir šiaurės valstybių 
gynybos ministrai. Aptarė bendrojo 

Baltijos valstybių bataliono steigimą, 
kuris dalyvaus tarptautinėse saugo
jimo operacijose. Pasirašytame 
memorandume nusakoma, kad kiek
viena Baltijos valstybė, t.y. Lietuva, 

^Latvija ir Estija, pristatys po vieną 
kuopą susidedančią iš 120-150 karių. 
Bendra kalba bus anglų, jos mokys 
Didžiosios Britanijos instruktoriai. 
Skandinavai padės baltijiečiams 
.pasirengti taikos užduotims, o JAV, 
^Olandija ir Vokietija pasižadėjusios 
parengti bei aprūpinti baltijiečių 
taikos pajėgas.

Gynybos ministrai sutarė artimiau 
bendradarbiauti dėl NATO part
nerystės taikos vardan programos. 
^Švedijos užsienio reikalų ministrė 
Margareth af Ugglas pareiškė, kad 
Švedija iki šiol teikė visokeriopą 
pagalbą, išskyrus ginklus. Ji žinių 
agentūrai Reuter pabrėžė, Rusijai 
primenant, jog tai turi būti įrašyta 

fikmenyjerjos kariuomenė turi būti 
[išvesta iš Baltijos kraštų iki šių metų 
rugpjūčio 31d. Jei ji to nepadarys, 

įtarptautinėje bendruomenėje kils 
Sabai nemalonios nuotaikos jos 
atžvilgiu.
i Lietuvos atstovas Linas Linkevičius 

žurnalistams pareiškė, kad viena iš 
svarbiausių bataliono užduočių yra 
išmokti anglų kalbą. Latvijos gynybos 
ministras pareiškė, kad svarbu turėti 
ginklų, bet svarbiausia įsisavinti 
karinės vadybos įgūdžius ir išmokti, 
kaip dirbama demokratijos sąly
gomis. Baltijiečiai išreiškė nuomonę, 
kad batalionas galėtų būti paruoštas 
iki kitų metų. Tačiau Švedijos 
gynybos ministras Bjorg mano, jog 
tam prireiks mažiausiai dviejų metų, 
kad batalionas galėtų sėkmingai 
pradėti tarnybą taikos palaikymo 
operacijose.

Lietuvoje planuojama steigti kelis 
karinius Jungtinių Tautų mokymo 
centrus, kuriais galėtų naudotis 
valstybės, įstojusios į NATO prog
ramą partnerystė taikos var- 
dan.Tačiau Seimo nacionalinio sau
gumo komiteto narys Nikolajus 
Medvedjevas, dalyvavęs vyriausybės 
posėdyje, Laisvosios Europos radijui 
pranešė, Lietuvai gali tekti šiek tiek 
atsisakyti savo suvereniteto. Yra 
pavojus, kad centrais naudosis tie, 
kurie arčiausiai ir kas labiau aktyvūs. 
Į partnerystės taikos vardan programą 
žada įstoti ir Rusija.

Tokį planą Lietuva nori pateikti 
NATO vadovybei, kartu su pagei
davimais ir įsipareigojimais, stojant į 
programą „Partnerystė taikos var
dan“.

LIETUVOS INTEGRACIJAI 
EUROPOS TRANSPORTO 

SISTEMĄ
Lietuvos susisiekimo ministras 

Jonas Biržiškis birželio mėnesio 
pradžioje grįžęs iš Europos šalių 
transporto ministrų konferencijos 
pareiškė, kad Lietuvai yra būtina 
integruotis į Europos transporto 
sistemą, kadangi Lietuva gali ir toliau 
likti izoliuota. Konferencijoje buvo 
aptartos Baltijos valstybių problemos 
ir pabrėžta transporto svarba Europos 
vienijimuisi. Ministras pažymėjo, kad 
artimiausiu laiku Europoje galės 
važinėti tik ekologiškai švarūs 
automobiliai. Tik dalis Lietuvos 
sunkvežimių atitinka šiuos stan
dartus. Transporto ministrų konfe
rencijoje, Paryžiuje, Lietuva prašė 
prailginti šį terminą.

Šiandien Lietuva transporto atžvil
giu yra izoliuota nuo Europos ir taip 
yra dėl jos pačios kaltės. Sunk
vežimiams tenka praleisti valandų 
valandas labai ilgose eilėse prie 
Lietuvos sienos. Konferencijossienų 
kirtimo rezoliucijoje Lietuva minima, 
kaip neigiamas pavyzdys. Ministrai 
siūlo supaprastinti muitinės proce
dūras ir padidinti investicijas pasienio 
punktams.

Ministras, paklaustas Laisvosios 
Europos radijo kokį sprendimą jis 
numato artimoje ateityje, atsakė, kad 
jis tikisi pagerėjimo, kai sienų 
apsauga pereis iš Krašto apsaugos į 
Vidaus reikalų ministeriją. Tai 

sumažins atsakingas sienų kirtimo 
institucijas. Be to, turėtų palengvėti 
sutarčių pasirašymas su kaimy
ninėmis valstybėmis. Būtina suvie
nodinti reikalavimus vežėjams. 
Reikia keisti ir mūsų pačių psicho
logiją, kalbėjo ministras.

Prancūzijos vyriausybė žadanti 
suteikti didelę pagalbą kompiu
terizuojant Klaipėdos uostą Marselio 
uosto pavyzdžiu, kurį ministras 
pavadino tiesiog fantastiniu. Projek
tas turėtų būti įgyvendintas per metus 
ar pusantrų. Pasaulio bankas žada 
paskolinti 24 milijonus dolerių uosto 
vartų rekonstrukcijai, kadangi var
tuose jau guli nuskendę laivai. 
Pasaulio bankas taip pat žada 
paskolinti 72 milijonus dolerių 
Lietuvos kelių rekonstrukcijai. Per 
tris metus būtų galimaatnaujinti 1500 
km kelių. Laisvosios Europos radijas 
pasiteiravo kaip ministras tikisi šiuos 
kreditus grąžinti, pastarasis atsakė, 
jog tam bus naudojamos kelių fondo 
lėšos, kurios ateis iš kelių mokesčių, 
įsigyjant transporto priemones ir iš 
akcizo mokesčio už benziną. Minis
tras netgi užtikrino, kad kreditai bus 
tvarkingai grąžinami.

TARPTAUTINIAI 
PAREIGŪNAI 

LIETUVOJE
Birželio pradžioje Lietuvoje lankėsi 

Tarptautinio valiutos fondo (TVF) 
atstovasLietuvai PeterComelius. Šio 
fondo pareigūnai reguliariai lankosi 
Lietuvoje, kad įvertintų ekonominį 
progresą. Spaudos konferencijoje 
Tarptautinio valiutos fondo atstovas 
neigiamai įvertino Tėvynės sąjungos 
siūlymą atlyginti santaupų nuver
tinimą. Jo manymu, nuo to mažiausiai 
nukentės pasiturintys Lietuvos 
piliečiai. Kompensavus indėlius, 
infliacija taps neišvengiama, mano 
P. Cornelius. Infliacija padidės ne 
vieną mėnesį, bet ilgesnį laiką. Tačiau 
su tuo nesutinka Tėvynės sąjungos 
atstovas Gediminas Vagnorius, kuris 
mano, kad P. Cornelius, susipažinęs 
su visu planu, ypač privatizacijos 
pertvarkymu, savo nuomonę pakeis
tų. Cornelius manymu, indėlių 
kompensavimui reikėtų sukaupti 600 
milijonų dolerių, o tai sukeltų 
infliaciją. Tačiau konservatorių plane 
sakoma, jog tai bus įšaldyta, kol bus 
sukauptas 800 milijonų rezervas. G. 
Vagnorius aiškina, kad P. Cornelius 
nežino, kad valstybės kapitalas 
šiandien išdalinamas veltui, o 
neparduodamas už kiek jis šiandien 
vertas. TVF žiūri tik į monetarinę 
politiką, bet visiškai nekreipia
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dėmesio į privatizaciją, kurios dabar 
Lietuvoje nėra.

Lietuvos vyriausybė, prezidentas 
dažnai nusikundžia, kad Lietuvai 
nesiseka pritraukti investicijas. P. 
Cornelius, įvertinęs Mažeikių naftos 
perdirbimo įmonę „Nafta“, pasakė, 
kad įmonė gamina tik žemą oktavinį 
benziną, kuris Vakaruose jau nenau
dojamas. Reikia didelių investicijų, 
kad „Naftos“ įranga būtų modifikuota 
aukšto oktavų skaičiaus benzino 
gamybai. Įmonė nėra investuotojams 
patraukli ir vargu ar investicija 
pasiteisins.

Tuo pat metu Lietuvoje lankėsi 
Europos parlamento pirmininkas 
Edmunt Klepsch. Jis susitiko su 
prezidentu A. Brazausku, ministru 
pirmininku Šleževičium ir kitais 
Lietuvos pareigūnais, pasakė kalbą 
parlamente, ragindamas Lietu vąkiek 
galimai anksčiau įstoti asocijuota 
Sąjugos nare. Narystė galėtų būti 
ratifikuota dar nepasibaigus Graikijos 
prezidentavimo Tarybai laiku. Jis 
pažymėjo, jog pažanga Lietuvos 
ekonomikoje leidžia tikėti, kad 
sutartis dėl asociatyvinės narvstės 
Europos sąjungoje galėtų būti 
pasirašyta artimiausiu laiku.

Pokalbiuose E. Klepsch akcentavo 
Ukrainos svarbą Europai. Tačiau, 
kalbėdamas apie Baltarusiją, pabrėžė, 
kad ši valstybė įsijungė į Maskvos 
glėbį. Jis teigiamai įvertino Lietuvos 
savivaldybių įstatymus, • kurie pri
lygsta Europos standartui ir nepalaikė 
lenkų nusiskundimų dėl šio įstatymo. 
E. Klepsch Lietuvą aplankė savo 
kadencijos gale.

Pasaulio bankų atstovai lanky
damiesi Lietuvoje atsakė į klausimą, 
kodėl Lietuvoje nesikuria Vakarų 
bankų skyriai, aiškindami, jog 
užsienio bankai nagrinėjo šį klausimą 
ir mano, kad Lietuvoje nėra tinkamų 
įstatymų užsienio investitoriams ir 
negarantuojama investicijų apsauga. 
Reikia komercinių bankų, akcinių 
bendrovių įstatymų. Lietuvos bankų 
sistemoje esama daug problemų, 
kurių neišspręs pasaulio bankų 
teikiami kreditai. Lietuvos vyriau
sybė turėtų kuo greičiau ruošti 
įstatymų projektus, o Seimas juos 
priimti. Taip pat buvo išreikšta kritika 
naujam bankų įstatymui, nes jis 
nesuteikia Lietuvos bankui užtektinai 
galios kontroliuoti komercinius 
bankus.

Pasaulio bankas skyrė 26,4 milijonų
dolerių kreditą Lietuvos energetikai, istorikams, kurie gali greičiau prieiti 
Tačiau Lietuva galės naudotis juo tik 
tada, kai energetikos kaina bus pakelta 
iki to laipsnio, kad nebūtų nuo
stolinga.

KOMPANIJOS PRIE BANK
ROTO-- VYRIAUSYBEI 

TRŪKSTA LĖŠŲ
Įsigaliojus naujam Lietuvos vyriau

sybės įstatymui ir įsteigus tris naujas

prie dokumentų ir gyvų liudininkų. 
Kaip skaitėme spaudoje, užsieno 
lietuviai pirmuoju tomu labai pasipik
tinę. Dabar aštri kritika pasipylė ir 
Lietuvoje.

Smarkiai puolami knygos suda
rytojai istorikai Šalčius, Kašauskienė 
ir Rudys. Jie kaltinami tendencingai 
parinkę dokumentus ir norį istoriją 

ministerijas, techniškai vyriausybė: sufalsifikuoti. Politinių kaliniu ir 
j j trpmhnni cauinnnc nrr>7irlAnfac KnhfC

turės atsistatydinti. Tačiau tai r .
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TRUMPAI 
IŠ VISURnepakeis nieko, nes ministras pir- | 

mininkas Adolfas Šleževičius tikisi | 
pasilikti savo poste, tad ir da- | 
bartiniams ministrams bus pasiūlytos I 
tos pačios pozicijos. LDDP

tai garantuos. Trims 
naujoms ministerijoms kandidatūros 
bus pateiktos artimiausiu laiku. Taip 
pat bus pateiktos vyriausybės progra
mos pataisos.

Finansų ministras Ed. Vilkelis sakė, 
kad Lietuvos biudžetas vykdomas 
sunkiai. Baigiantis pirmam pusmečiui 
gali tekti kreiptis į Seimą dėl 
reikalingų biudžeto pataisų. Naujai 
įvesto pridėtinio mokesčio efekto 
reikia laukti iki birželio 25 dienos, 
kai į biudžetą įplauks pirmieji 
įmokėjimai. Tada daugelis įstaigų 
atsidurs ant bankroto ribos. Apie 260 
- čiai įmonių vyriausybė atidėjo 
mokesčių mokėjimą, tačiau daugelis 
jų iš viso nemato galimybės toliau

■z

Iš einamų pareigų atsistatydino 
I Latvijos užsienio reikalų ministras 
I Georgs Andriej.evs. Balandžio 
I mėnesį kartu su kitais 4 Latvijos 
I seimo nariais jis buvo apkaltintas 
I bendradarbiavimu su KGB sovietų 
' valdymo metais.

*

Austrijos balsuotojai referendume 
I didele persvara ratifikavo valstybės 
| įsijungimą į Europos sąjungą. 
| Artimoje ateityje panašūs refe- 
| rendumai bus pravesti Norvegijoje, 
| Švedijoje ir Suomijoje.
I *
I Birželio 12 d. Brukline, JAV, 
I sulaukęs 92 metų amžiaus mirė 
I rabinas Menachem Schneerson 
į (Šnėrson), įtakingos religiniai ultra - 

konservatyvios Leibovič judaizmo 
sektos lyderis. Daugelis jo sektos 
nariųjį skaitė mesiju. Perėmęs sektos 
vadovavimą, rabinas Schneerson 
panaudojo visas modernias prie
mones plėsti savo judaizmo versiją.

*

Rusijos parlamento žemieji rūmai, 
dūmą, nedidele balsų dauguma atmetė 
prezidento Boriso Jelcino siūlomą 
gynybos biudžeto padidinimą visu 
50 nuošimčių, nors šį biudžeto 
projektą jau buvo priėmę aukštieji 
rūmai (Federacijos taryba).. Borisas 
Jelcinas pareiškė, kad ginklavimuisi 
trūkstamas lėšas bus bandoma | 11 LI IV o Icllllclb ICodo UUb Ddimuuid 

gyvuoti ir teks bankrutuoti. Kai kurių | sudarytiparduodantkariniuslėktuvus 
apygardų, kaip Panevėžio, įmonės | irkitąkarinętechnikąAzijoskraštams 
nedavė jokio prašymo gauti lengvatų pir, galbūt, Australijai.
mokesčių sumokėjimui. Į *

Finansų ministras, Laisvosios | Tebesitęsia pilietinis karas Jemene. 
Europos radijo paklaustas, kas laukia I Keletą kartų sutartos paliaubos tuoj 
šių įmonių, atsakė, kad bankroto I nutrūko abiem kovojančioms šalims 
procesas. Jei tai įvyks, smarkiai 1 
padidės bedarbių skaičius. Reikia 
manyti, kad vyriausybė bus priversta 
į tai reaguoti, nes ir pati liks be įplaukų.

LIETUVOS KOVŲ IR 
KANČIŲ ISTORIJĄ

Šiuo pavadinimu Pasaulio lietuvių 
bendruomenė (PLB) nutarė užfik
suoti penkiasdešimties metų lietuvių 
tautos okupacijos skriaudas ir . 
kančias. Bendruomenė apsiėmė šį 
šešiolikos tomų leidinį finansuoti. Tai 
labai kilnus ir skubus darbas, kol dar . 
esama gyvų liudininkų, kad faktus 
galima patikrinti. Šį darbą PLB 
patikėjo Lietuvoje gyvenantiems

sakė, kad penkiasdešimt metų kančios 
istorija neturėtų rašyti apie kolchozų 
kūrimąsi, banditų gaujas. PLB 

pasirinko istorikus, kurie tampriai 
surišti su praeitim ir, kurie galbūt 
bendradarbiavo su KGB. Nesakoma, 
kad jie tai darė, bet iš inteligentijos 

tokių buvo. Gajauskas smerkia 
teiginius, kad tremtiniams buvo 
skiriamas pakankamas-maisto davi
nys ir teikiama medicininė pagalba, 

o taip pat apie mirusiųjų laidojimą. 
Liudytojai prisimena, kaip iš bado 
mirusius vaikus tiesiog išmesdavo iš 
vagonų.

Nežinantiems ir svetimiems ši 
knyga sudarys klaidingą vaizdą, 
nuslepiant nežmonišką okupanto 
elgesį. Gajauskas apgailestavo, kad 
su finansavimu yra surišta PLB. Jis 
nemano, kad vėlesni knygos tomai 
galėtų atitaisyti pirmojo tomo žalą.

Kaip praneša Amerikoje leidžiamas 
„Darbininkas“, Niujorko lietuviai 
birželio 19 d. rengia protesto mitingą 

tremtinių sąjungos prezidentas B alys ir viešą pirmosios „Lietuvos Kovų ir 
Gajauskas Amerikos balso radijui Kančių Istorijos“ knygos sudeginimą.

kaltinant savo priešininkus dėl 
atnaujinimo.

Šiaurės Korėjai sabotuojant bran
duolinės energij os inspektorių darbą, 
Tarptautinė atominės energijos 
agentūra sustabdė techniškos pagal
bos ir paskolų tiekimą Šiaurės 
Korėjai. Reaguodama į tai, Š. Korėja 
liepė paskutiniams dviem Jungtinių 
Tautų inspektoriams išvykti iš krašo. 
Sumobilizuotos stambios Š. Korėos

Korėjos pasienio. Kinija ir Rusijt 
priešinasi JAV pasiūlymams taikyt 
ekonomines sankcijas prieš Šiaurė 
Korėją.

*
Nežiūrint įtampos dėl Šiaurės 

Korėjos, jos kaimynė Kinija save 
teritorijoje įvykdė bandomąjį bran
duolinės bombos sprogdinimą. JAV 
ir Rusija pareiškė Kinijai savo „glų 
apgailestavimą“ dėl branduolirių 
ginklų bandymų moratoriumo p- 
žeidimo.

*

Ruandos sukilėlių vadovybė pa
nešė, kad dalis jos paskirtos apsauos 
katalikų dvasiškiams apsaugai, 
priešingai gautam įsakymui, pravdė 
saugomų dvasiškių žudynes. Nuo
dytas Ruandos sostinės Kigili 
arkivyskupas, du vyskupai ir 10 Itų 
kunigų. Žudynes įvykdę keiri 
sargybiniai buvę nuomonės, ad 
dvasiškiai prisidėję prie jų artimijų 
žudynių. Vienas iš žudikų nukautos, 
kiti trys paieškomi. •' '•

*

Vienoje iš Ruandos sostinės Kijali 
bažnyčių vyriausybės kariai nužidė 
ten prisiglaudusius 9 kunigus r 63 
civilius. Jungtinių Tautų taros 
palaikymo daliniai nepakankamai 
skaitlingi, kad galėtų pristabyti 
tebesitęsiančius žudymus.

Ekonominė lietuves 
padėtis

Finansininkas prof. Valdas Samnis 
tik grįžęs iš Lietuvos į Kamfe 
Amerikos balso radijui pasakė, ad 
ekonominės problemos Lietuvje 
esančios panašios, kaip ir kitse 
buvusiose komunistinėse šalyse, fuo 
1992 metų pabaigos Lietuva pirroji 
tapo nuosekli, ekonominiams er- 
tvarkymams. Vyriausybė pasuo | 
daugelį klystkelių, pav. pri vatizacįos 
sustabdymas ir nomenklatūiinė 
privatizacija.. Subsidijų skyrinas 

valstybiniam sektoriui, vedant j 
infliacinę politiką, o dabar įvedan 
lito patikimumo įstatymą ir valiuto1 
tarybą, einama kita kryptimi. Tai ne 
rinkos ekonomikos mechanizmas, 
keliantis nepasitikėjimą, o daugiau 
sovietinio galvojimo liekana. Vien 
įstatymais ekonomikos stabilizuoti 
negalima, būtina tinkama eko
nomikos politika. Apibūdinimas 
Lietuvos ekonomiką, V. Samonis 
pasakė, kad ji šiek tiek kontro
liuojama, tačiau krypstama į chaosą? 
Lito kursą nusako vyriausybė, o ne

Nukelta j 3 psl.
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PROŠVAISTĖ ADELAIDĖJE
Sekmadienį, gegužės 29 d., būrelis 

adelaidiškių suorganizavo Lietuvių
’ namuose pietus ir turtingą loteriją 
5 j tikslu sutelkti lėšų ir paremti 
’ I skulptoriaus Antano Mončio galerijos

įrengimą Palangoje.
„Mūsų Pastogėje“ ir „Tėviškės 

Aiduose“ praėjusiais metais buvo 
plačiai rašyta apie skulptorių A. 
Mončį, gyvenusį ir kūrusį Paryžiuje, 
gerai užsirekomendavusį tarptautinio 
meno baruose: apie lietuvį, žemaitį, 
begaliniai mylėjusį savo kraštą ir 
svajojusį sugrįžti į jį auksiniame 
saulėlydyje. Skulptorius savo atsi- lapas, į kurį noriai rašėsi, palikdami |.PLB valdybai.
minimuose rašė: „...Tėvyne, aš

s
:>

svajoju apie tave dienomis, sapnuoju 
lave naktimis...“ O tas šimtametis 

savo auką, adelaidiškiai. Norisi I

■ ąžuolas Menčių dirvoje nepa- 
' liaujančiai jam mojo ir kvietė į savo 
l pavėsį...
I ' Lietuvai atgavus nepriklausomybę, 

jis padovanojo jai 58 savo skulptūras 
ir pats rengėsi jon grįžti gyventi 
nuolatinai, atidaryti ten savo galeriją.

Dovanotos skulptūros pasiekė 
Vilnių 1992 m. ir buvo ekspo

nuojamos Dailės muziejuje. Ekspo- 
iicijai pasibaigus, skulptūros nu

gabentos į Palangą ir laikinai pri- 
jlaustos „Jūratės“ bibliotekos patal- 
ose, kol sugrįš ir pats jų kūrėjas. 
>eja, kūrėjas negrįžo... Grįžo tik jo 
alaikai ir prisiglaudė tėvų kape, 

paminėti, kad tą sekmadienį peda
gogė Isolda Poželaitė - Davis šventė
savo gimimo dieną ir turėjo keletą 
stalų su svečiais, kurie dosniai parėmė 
anksčiau minėtą projektą. Aukų 
susilaukėme net iš kitų valstijų: 
dosniai mus parėmė Jonas ir Phyllis 
Mockūnai iš Canberros ir ponai 
Karazijos iš Melburno. Jiems visiems 
nuoširdi rengėjų padėka. Taip pat 
dėkojame Petrui Andriejaičiui, 
organizavusiam pietų virimą, visoms 
talkininkėms ir talkininkams, prisi- 
dėjusiems bet kokiu būdu prie 
sėkmingos popietės, pyragų kepė
joms, loterijai fantus aukojusiems, 
loteriją pravedusiems ponams Vytui 
Opulskiui ir Viktorui Ratkevičiui ir
visiems taip gausiai dalyvavusiems 
pietuose. Gryno pelno popietė atnešė 
virš keliolikos šimtų australiškų 
dolerių, kurie jau išsiųsti į Palangą 
skulptoriaus Antano Mončio galerijai 
Paremti' Rengėjai

j Grušlaukės kapinėse. Skulptūros liko 
, našlaitės. Lietuvos valdžia pareiškė 

neturinti lėšų galerijos įrengimui. 
Globėjams teko kreiptis į užsienio 

j lietuvius irprašyti paramos. Į prašymą 
ė jautriai reagavo A. Mončio draugai 
; bei pažįstami.

LIETUVOS SfiVfilTĖS APŽVALGA
‘ Atkelta iš 2 psl. RUOŠIAMAS TEISMŲ

[Lietuvos bankas. Tokiu būdu bankas ĮSTATYMAS
netenka svarbios kontrolės. Bankui Lietuvos teismų įstatymas ruošia-
paliekama komercinių bankų prie
žiūra. Ji gali keisti lito kiekį apyvartoje 
tik tokiu laipsniu, kokiu pasikeitė 
užsienio valiutos rezervai. Tai mišri 

'j ir sunkiai kontroliuojama sistema.
, | Paklaustas, ką reikėtų daryti, kad 
A padėtis pagerėtų, V. Samonis atsakė, 

■ /jog būtina stabilizuoti realų lito kursą, 
I t.y. atskaičiavus skirtingų infliacijos 
..Įtempų įstaką. Vyriausybei nustačius 
Wketuris litus už vieną JAV dolerį,

Į stabilizuojamas nominalų kursas, o 
s’tai yra primityvus ekonomikos 
Į stabilizavimo būdas. Pagal patyrimą, 
A geriausias būtų paslankus kursas. Jis 
i stabilizuotų valiutą ir suteiktų sąlygas 
Eksportui. Taip pat reikėtų paspartinti 
privatizaciją visiems piliečiams, o ne 
tik nomenklatūrai, t. y. keisti jos 
sampratą. Baigdamas V. Samonis 
pasakė, kad Lietuva turi grįžti į 
teisingą ekonomikos pertvarkymo

įkeltą. Paklaustas, ar grįžtama, jis 
atsakė, kad ne. Padėtis negerėja, o 
ženklai rodo, jog padėtis krypsta į 
chaosą ir trumpalaikių perspektyvų 
nematyti.

e

u 
n 
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mas iš keturių pakopų, susidedančių 
iš Apylinkių, Apygardų, Apeliacinio 
ir Aukščiausiojoteismo. Prieš teismų 
įstatymą pasisakė Aukščiausiojo 
teismo pirmininkas Mindaugas 
Lošys. Pagal naują įstatymą Aukš
čiausiojo teismo teisėjai, kurie yra 
gavę įgaliojimus dešimčiai metų, būtų 
skiriami iš naujo. Kadangi kiekviena 
valdžia gali keisti įstatymus ir teisėjus, 
taip elgiantis Lietuvoje niekada nebus 
nepriklausomų teismų, sakė M. 
Lošys.

Dauguma parlamentarų neatmeta 
galimybės, kad Mindaugas Lošys 
nebus vėl paskirtas Aukščiausiojo 
teismo pirmininku. Masinės infor
macijos ir teisėsaugos pareigūnų M. 
Lošys buvo kritikuojamas už lengvų 
bausmių paskyrimą „Centurionfo“ 
byloje. M. Lošys į tai atsakė, kad 
bausmių paskyrimas buvo padarytas, 
remiantis teisėsaugos pareigūnų ir 
prokuroro pateiktais įrodymais 
teisme. Jei bausmės per mažos, tai tik 
dėl nesugebėjimo pateikti įrodomąją 
medžiagą, o ne dėl jo nuosprendžio.

Paruošė Anskis Reisgys , 13.06.1994

Lietuviais esame mes gimę,'

Lietuviais turime ir būt!

PASAULIO LIETUVIŲ
BENDRUOMENĖ '

PRANEŠIMAS VISUOMENEI

Minėtą sekmadienį Adelaidės 
lietuvių namai prisipildė kaip reta. 
Prie loterijos bilietų stovėjo eilė. Ant 
ilgo stalo salės viduryje buvo išdėlioti | 
loterijos fantai: siuvinėtos staltiesės, . 
kavos virimo aparatas, įvairūs |
rankdarbiai, geros kokybės paklodės | PLB valdybos posėdyje 1994 gegužės mėn. 28 d. dėl Lietuvos Kovų ir 
ir kitos gėrybės. Už stalo ant dviejų į Kančių istorijos pirmos knygos „Lietuvos gyventojų trėmimai 1941, 1945 
stovų puikavosi šeši lietuvių dai- |-1952 m. Dokumentų Rinkinys“ išleidimo buvo nutarta; 
lininkų dovanoti paveikslai (Leono | 1. PLB valdyba pripažįsta klaidas ir už jas atsiprašo.
Urbono, Bronės Mockūnienės, 
Sauliaus Fromo iš Lietuvos ir dar 
vienos dailininkės taip pat iš Lie
tuvos). Čia pat ant stalo gulėjo aukų

| 2. Knygos platinimas sustabdytas. Vertimas į anglų bei kitas kalbas nebuvo 
| pradėtas ir nebus daromas.
| 3. PLB valdybos prašymu, dr. Gedimino Rudžio priežiūroje jau paruoštas 
| knygoje skelbiamų dokumentų paaiškinimas ir šiomis diefiojrti s busatsiųstas 

4. Papildymas - paaiškinimas kartu su pačiu rinkiniu bus peržiūrėtas PLB,
I JAV LB ir Kanados LB valdybų sudarytos specialistų komisijos, susidedančios 
I iš Lietuvos bei išeivijos istorikų, tremtinių bei politinių kalinių atstovų ir pats
I rinkinys bus pertvarkytas pagal jos nurodymus.
I 5. PLB valdybos pavedimu šį darbą koordinuos PLB valdybos vice- 
I pirmininkas dr. Petras Kisielius.
I 6. Šiam PLB valdybos nutarimui buvo pritarta bendrame PLB, JAV LB ir 
I Kanados LB valdybų atstovų pasitarime 1994 m. gegužės 29 d.

7. Tolimesnis Lietuvos kovų ir kančių istorijos leidimas bus tęsiamas 
i persitvarkius pagal Lietuvos bei išeivijos lietuvių pageidavimus ir atsižvelgiant 
j į LB Kraštų valdybų nuomones bei siūlymus.

8. Visi leidiniai prieš atiduodant spausdinti taip pat bus peržiūrimi čia 
minimos komisijos.

PLB valdyba: Bronius Nainys, Rimas (esonis, Vacys Garbonkas, 
Kostas Dočkus, Vytautas Ka mantas, dr. Petras Kisielius, Baniutė 
Kronienė, Milda Lenkauskienė, Paulius Mickus, dr. Vitalija Va- 
saitienė.

PO DVIEJŲ METŲ
1992 metų kovo mėnesį tų metų 

ALB Krašto valdyba Canberroje 
įkūrė komitetą „Parama Lietuvai“ su 
tikslu puoselėti ir plėsti visokeriopos 
paramos rinkimą ir siuntimą Lietuvai.

Dabar jau parėjo du metai nuo 
komiteteo darbo pradžios, taigi gal
verta pažvelgti kas per tą laiką buvo
atsiekta. •' -

Nemažai!
Šio komiteto iniciatyva jau išsiųsti

7 konteineriai į Lietuvą su visokeriopa

vadovėlių, žodynų, knygų ir t.t., gautų 
iš ACT valdiškų irprivačių mokyklų. 
Visa tai buvo išrūšiuota ir pasiųsta į 
Alytaus, Panevėžio, Šiaulių ir Utenos 
švietimo skyrius, taip pat ir p. 
Guščiuvienei, kuri stažavosi Ade
laidėje;

* apmokėjom ALJS siunčiamą 
konteinerį su labdara (4 500 dol.)(

* apmokėjome Pertho bendruo
menės labdaros persiuntimą iš Rygos 
į Kauną (600 dol.);

parama, pav.:
* 15 dėžių medicininių reikmenų, 

reikalingų kasdieniniam ligoninių 
darbui, specifiniam rūbų naudojimui 
operacinėse, gautų iš John James 
Memorial ligoninės;

* 18 precizinių svarstyklių, tinkamų 
mokslo institutams ar techninėms 
mokykloms, 7 elektrines rašomąsias 
mašinėles ir 5 dėžes laboratorijose 
naudojamų indų, gautų iš Common
wealth Scientific and Industrial 
Research Organisation (CSIRO);

* 6 elektronines rašomąsias 
mašinėles, padovanotas firmos Rank 
- Xerox;

* 7 fotokopijavimo aparatus, 
palengvintai pirktus iš firmos 
Cannon;

* 80 dėžių rūbų, surinktų per vajus 
„Sušildyk lietuvį“ar „Aussie Sox for 
Lithuania“, kuriuos aukojo ne tiktai 
lietuviai, bet ir australai, jie buvo 
nusiųsti senelių ir vaikų prieglau
doms;

* virš 2000 medicininių knygų, 
padovanotų ACT Health Department;

* virš 10 000 anglų kalbos

* padengėme persiuntimo išlaidas 
kitų organizacijų labdaros siuntų, 
vežamų mūsų konteineriuose. Ta 
privilegija ypač pasinaudojo Ade
laidės organizacijos.

Visos aukščiau išvardintos prekės, 
išskyrus kopijavimo aparatus, komi
tetui buvo padovanotos ir, žinoma, 
nereikalaujančios kitų išlaidų, 
išskyrus supokavimo ir persiuntimo.

Kitas žymus komiteto pasiekimas 
tai buvo sąlygų sudarymas privatiems 
bendruomenės nariams daug pigiau 
ir visai saugiai pasiųsti didelio svorio 
(3-4 kartus sunkesnius, nei galima 
per paštą) siuntinius savo giminėms 
ir draugams Lietuvoje. Ta galimybe 
pasinaudojo šimtai tautiečių.

Mes pirmieji parodėme kelią ir štai 
dabar visos didesnės lietuvių kolo
nijos pradėjo siųsti atskirus kon
teinerius.

Lietuvių kolonija Australijoje vis 
senėjo ir, žinoma, mažėjo. Vien tik 
savomis jėgomis remiantis mažai ko 
pasieksime, mūsų pastangos kas
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PO DVIEJU METU
Atkelta iš 3 psl.

metai atneš vis mažesnį derlių. Dėl to 
buvo būtina išeiti į plačiąją australų 
visuomenę, jei norėtume rimtai padėti 
Lietuvai. Tai komitetas ir stengėsi 
padaryti.

Šios pastangos atnešė gerą derlių. 
Per du veiklos metus sudarėme 
pažinčių ir radome kontaktų australų 
tarpe. Jie mums pažadėjo ir toliau 
padėti. Pavyzdžiui per vajų „Sušildyk 
lietuvį“ („Aussie sox for Lithuania“) 
kreipėmės į Canberros mokyklas, j 
aplinkines „service“ ir kitas orga
nizacijas. Iš mokyklų gavome apie 
šimtą megztinių, „Cooma Country 
Womens Association“ skyrius at
siuntė dėžę megztinių, o tarptautinė 
organizacija TFP (Tradition Family 
and Property) pristatė virš 50 
megztinių.

Rank - Xerox Aust. Pty Ltd. 
padovanojo elektronines rašomąsias 
mašinėles, o Cannon Aust. Pty Ltd. 
labai atpiginta kaina pardavė ko
pijavimo aparatus.

Turime labai gerus santykius su 
Canberros mokyklomis, kurios yra 
pasižadėjusios ir toliau telkti mums 
knygas. John James Memorial 
Hospital surinko mums ir atidavė apie 
15 dėžių visokiausių medicininių 
reikmenų, kuriuos jau išsiuntėme į 
Lietuvą. Ligoninė ir toliau mums 
pažadėjo atrinkti naudingų prekių, 
reikalingų kasdieniniam ligoninės 
darbui.

Australian Medical Association ir 
Australian Society of Otolaryn
gology, Head and Neck Surgery 
sutiko išplatinti savo leidiniuose

ĮVYSIANČIOS G&ĖS
Jau daugiau kaip 20 metų sodiname 

gėles, kurios nevysta. Šio nuostabaus 
gėlyno pradininku - įsteigėju yra 
tuometinis Australijos Lietuvių 
Fondo pirmininkas Albertas Zubras, 
kurio sumanymu fondas pradėjo vesti 
„Atminimų knygą“. Knygoje yra 
surašytos aukos AL fondui, kuriomis 
vietoje gėlių pagerbiami mūsų 
mirusieji.

„Vietoje gėlių“ dabar j au yra įprasta 
pagerbimo forma, kurią, aukodami 
fondui, išreiškėme'jau beveik 500 
mirusiųjų. Bevartant „Atminimų 
knygos“ lapus, matome, pagerbėme 
ne tiktai Australijoje mirusius, bet ir 
Sibiro tremtinius bei artimuosius 
Lietuvoje.

AUKOS 
AUSIRALUOS 

LIETUVIŲ
FONDUI

20 dol. - Juozas Balčiūnas (1790), 
a.a. Stefos Budrevičienės atminimui.

Nuoširdžiai dėkojame.
yincas Ališauskas

AL fondo iždininkas 
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mūsų pagalbos kreipimąsi Kauno 
ausų, nosies ir gerklės klinikai, kurių 
prašymą gavome per mūsų atstovybę 
Kaune. Šis kreipimąsis jau atnešė 
pirmuosius rezultatus - mums perda vė 
vieno mirusio gydytojo specialisto 
biblioteką.

Gerų ryšių sudarymas ir naudingų 
kontaktų suradimas yra lėtas pro
cesas, kurį reikia atsargiai puoselėti, 
kad atneštų naudą. Tai taip pat 
mėginome padaryti.

Neskaitant tų laikų Krašto valdybos 
perdavimo komitetui 300.00 dolerių 
pradinių administracinių reikalų 
finansavimui, komitetas savo admi
nistracinę ir labdaros veiklą finansavo 
iš nedidelio pelno, padaryto siunčiant 
privačius siuntinius mūsų kon
teineriuose. Kiekviename kontei
neryje būdavo 2/3 ar 3/4 užpildomi 
privačiais siuntiniais, kurių persiun
timo kaina padengdavo persiuntimo 
išlaidas ir palikdavo šiek tiek pelno, 
kas įgalino tęsti komiteto darbą.

Mes dėkojame visiems Australijos 
lietuviams, kurie, siųsdami siuntinius 
mūsų konteineriuose, padėjo komi
tetui tęsti savo užmojus.

Du metai prabėgo greitai. Bendrai 
komitetas yra patenkintas savo 
pasiekimais. Visuomet galima sakyti, 
kad buvo galima padaryti daugiau, 
bet per tą laiką mes pasiekėme 
nemažai, o svarbiausia tai, kad mes 
daug išmokome, sudarėme daug 
naudingų kontaktų, ryšių ir pažinčių, 
gavome pasižadėjimų ir tolimesnei 
paramai.

Komitetas „Parama Lietuvai"
Canberra

Gėlių vietoje Australijos Lietuvių 
Fondui iki šiol yra suaukota 57 500 
dol. - už tokią sumą būtume pirkę 
gėles, kurios, pabrėžusios mūsų 
liūdesį, nuvysta sekančią dieną. 

Liūdesys ar atminimas tačiau ne- 
dingsta po dienos kitos, o pasilieka 
su mumis kol mes patys gyvi.

Nedingsta taip pat ir šios aukos. Kapų 
gėlės tebežydi mūsų kultūrinėje ir 
bendruomeninėje veikloje, mokslo 

stipendijose, išleistose knygose- 
visur, kur tik Australijos Lietuvių 
Fondas suteikia paramą.

Pirmuoju žvilgsniu „Atminimų 
knyga“ atrodo kaip tvarkingai 
vedamas registras, kaligrafiškai

surašytas architekto A. Klimo. 
Kairėje pusėje mirusio pavardė, 
dešinėje „gėles“ aukojusieji ir sumos. 

Atsiminimų lapuose vėl susitinkame 
su senais draugais ir iš knygos, 
padvelkia ne mirtis, o gyvenimas. 

Australijos Lietuvių Fondo „At
minimų knygoje“ susijungia buvu
sieji ir esantieji nevystančių gėlių 
vainike.

Gabrielius Žeiųkalųis

MIRĖ A. t A STASYS LOZORAITIS
Baigiant spausdinti šį „M.P.“ puslapį, gauta žinia, 

kad birželio 13 (ar 14 d.?) Romoje mirė buvęs LR 
ambasadorius Romoje ir Vašingtone

A. t A. Stasys Lozoraitis.
Plačiau apie šią netektį bus spausdinama sekan

čiame laikraščio numeryje.
Inf.

LIETUVIŠKOJI VEIKLA HOBARTO UNIVERSITETE

Lietuviškų studijų draugija Tas
manijos universitete, kelių pasi
šventusiųjų dėka, daro gražų Lietuvos 
populiarinimo - supažindinimo darbą. 
Gautais pranešimais, gegužės mėn. 
ten vyko serija populiarių pokalbių 
lietuviškomis temomis.

Gegužės 7 d. pietų metu vyko dr. 
Jan Pakulski pašnekesys tema „Rytų 
Europos revoliucijos ir Lietuvos 
nepriklausomybė“.

Gegužės 21 d. - Tony Hocking‘o ir

Satyra, kurios veiksmas vyksta 
Australijoje mūsų laikais

Sydnėjuje gyvenanti aktorė ir režisierė 
Ksana Dauguvietytė-Šniukštienė 
parašė veikalą, kurį netrukus žada 
pradėti repetuoti „Atžalos“ teatras. 
Dramaturgijoje debiutuojanti mūsų

IKI PASIMATYMO!.. LINKIME SĖKMĖS 
TĖVYNĖJE

Jungtinis lietuvių choras, susidedantis iš Sidnėjaus, Adelaidės, Melburno, Gee- 
longo choristų ir Melburno jaunimo dainininkų, atsisveikina su tautiečiais prieš 
išvykdamas į 1994 m. Pasaulio lietuvių dainų šventęTėvynėje.

SYDAĖJAUS LIETUVIŲ KRONIKA
RAMOVĖNAI GEDULO 

DIENOJE
Bendromis jėgomis pabaltijiečių 

atsargos karių organizacija kas metai 
susirenka į Sidnėjaus Martino aikštę 
prie nežinomo kareivio kapo ir 
padeda vainikus, prisimindami 
bolševikų vykdytus trėmimus, nužu
dytus karius ir karininkus Estijoje, 
Latvijoje ir Lietuvoje.

Birželio 11d. laikrodžiui išmušus 
12 vai. ir skambant trimito garsams, 
latvių evangelikų pastorius kun. 
McPherson perskaitė invokaciją - 
maldą, o po to prie paminklo buvo 
padėti vainikai. Šioje ceremonijoje 
dayvavo ir nemažas būrelis lietuvių. 
Vainiką prie paminklo padėjo 
ramovėnų pirmininkas Antanas 
Vinevičius, lydimas tautiniais rūbais 
pasipuošusių J. Kedienės ir A. 

dr. Brooks‘o - „Lietuvos ekonominis 
iššaukimas (challenge)“.

Gegužės 24 d. - prof. Weaver ir 
prof. Roe - „Išėjimas iš imperijos 
(Opting out of Empires)“.

Rugpjūčio 16 d. draugija aka
deminiam jaunimui ruošia kitą 
staigmeną - lietuviškų dainų ir tautinių 
šokių videovalandėlę, kuri, tikimasi, 
irgi bus populiari ir gausiai lankoma.

Valio Hobarto akademikams.
B.Ž.

scenos veteranė savo trijų veiksmų saty
ros vieta pasirinko Australiją,o veikmo 
laikas nurodytas - dabartis.

Satyrinė drama pavadinta „Susitu- 
mas“. Veikia šeši asmenys. lf.

Nuotrauka P. Pranausko

Skeivienės. Tą pačią ceremoniją 
pakartojo ir latviai su estais.

BIRŽELIO TRĖMIMŲ 
MINĖJIMAS

Pasikeitus sąlygoms, Sidnėjaus 
lietuvių bendruomenės Sibiro trem
tinius tik maldos formoje per 
lietuviškas pamaldas birželio 12 d. 
prisiminė kun. P. Martūzas. Savo 
pamoksle jis grįžo į šias siaubo dienas, 
kai 1941 m. birželio 13 - 14dienomis 
prasidėjo masinis trėmimas į Sibirą. 
Bolševikai savo kruviną darbą tęsė 
toliau, gyvulišku žiaurumu žudydami 
kunigus, gydytojus ir net kalinius 
kartu su jų prižiūrėtojais, kaip tai 
atsitiko ir Pravieniškėse. Bolševikų 
terorą laikinai pristabdė birželio 22 - 
ąją prasidėjęs vokiečių - rusų karas.

Nukelta į 7 psl
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KULTŪRINĖSE PARAŠTĖSE

200 METŲ NUO PIRMOJO 
LIETUVOS - LENKIJOS SUKILIMO
Aštuonioliktojo šimtmečio antroje 

pusėje „bajorų respublika“, jungtinė 
Lenkijos - Lietuvos valstybė, gyveno 
paskutines savo dienas. Aukso laisvių 
kirmino pagraužta, buvusioji didvalstybė 
nepajėgė apginti savo plačių žemės plotų. 
Juos gobšūs kaimynai dabar naudojo 
tarpusavio teritorinių sąskaitų išly
ginimui.

1772 - aisiaismetais Prūsijos iniciatyva 
įvyko pirmasis Lenkijos - Lietuvos žemių 
pasidalinimas. Rusija užėmė Latgalą su 
Daugpiliu. Ji atsiėmė iš Lietuvos Polocką, 
Vitebską, Mogilevą, Mstislaulį, visas 
žemes j šiaurę nuo Dauguvos ir į rytus 
nuo Drutės - Dniepro linijos Austrai 
prisijungė Galiciją su Lvovu, gi Prūsija 
su kaupu atėmė iš Lenkij os visas bu vusias 
kryžiuočių valdas, išskyrus Torunę ir 
Dancigo miestą.

Tik skubios ir gilios reformos galėjo 
išgelbėti kraštą nuo pražūties. Tą matė 
karalius Stanislovas Augustas Ponia
tovskis, tą matė dauguma bajorijos. Deja, 
Rusija buvo įsigijusi Lenkijos - Lietuvos 
„kardinalinių teisių“ garantės teises ir 
blokavo visas esmines reformas. Tik jai 
pradėjus karą prieš Turkiją 1787 metais, 
daug reformų pasisekė pravesti iki karo 
pabaigos 1792 metais. Reformos susi
laukė pasipriešinimo iš aukso laisvių 
šalininkų. Daįis bajorijos, protestui 
susibūrę į Targovicų konfederaciją, 
išdavikiškai kreipėsi į Rusiją pagalbos 
prieš savo vyriausybę ir seimą. Lietuvoje 
rusus ypač palaikė lauko etmonas Simanas 

Kasakauskas, jo brolis, Livonijos vyskupas 
Juozas Kasakauskas bei Vilniaus vysku
pas Ignas Masalskis.

1792 m. gegužės mėnesį didžiulė rusų 
kariuomenė, turkų karo veteranai,įsiveržė 
į Lenkiją - Lietuvą, sutriuškindama 
atkakliai kovojusius karaliaus sūnėno 
Juozapo Poniatovskio bei amerikiečių 
laisvės kovų veterano Tado Kosciuškos 
korpusus.

Pagal 1790metų gynybos sutartį Prūsija 
turėjo ateiti Lenkijai - Lietuvai pagalbon 
prieš Kateriną II, tačiau carienė papirko 
prūsus teritoriniais pažadais. Prūsija net 
atgrasino Austriją nuo įsikišimo.

Lietuva buvo tuoj okupuota rusų, kai 
jos kariuomenei vadovavęs Viurtembergo 
hercogas Liudvikas, Katerinos II pa
pirktas, atitraukė savo pulkus iš karo 
lauko. Karalius Stanislovas Augustas 
įsakė sustabdyti pasipriešinimą rusams. 
Dalis kariuomenės vadų ir reformų 
šalininkų protestuodami pasitraukė į 
užsienį, jų tarpe karaliaus brolvaikis 
Juozapas Poniatovskis, gen. Tadas 
Kosciuška bei Lietuvos didysis maršalka 
Ignas Potockis.

Gardino seimas, rusų verčiamas, 1793 
m. ratifikavo antrąjį valstybės padalinimą. 
Iš didžiosios valstybės, besitęsiančios 
„nuo jūrų iki jūrų“, liko tik griaučiai. Iš 
Lietuvos Rusija atėmė Brėslaują,. 
Maladečną, Minską, Nesvyžių, Pinską, 
iš Lenkijos - Valuinę ir Podolę. Prūsija

prisijungė Didlenkę su Poznane, Kališu, 
Čenstakavu bei dalį Mazovijos su Polocku 
ir Rava. Tiek Lietuvoje, tiek Lenkijoje 
pasiliko nuolatinės stambios rusų įgulos, 
gi Lietuvai leista pasilikti tik 5000 vyrų 
kariuomenę, Lenkijai - 10 000 karių. 
Rusams pasidavęs Simanas Kasakauskas 
„už nuopelnus“ gavo Lietuvos didžiojo 
etmono buožę, per Katerinos II malonę 
tapdamas faktiniu Lietuvos diktatoriumi. 
Jungtinės valstybės tikruoju šeimininku 
tačiau buvo Rusijos ambasadorius 
Varšuvoje, baronas Igelstrdm. Iki 
galutinio Lenkijos - Lietuvos valstybės 
išsidalinimo trūko tik susitarimo tarp jos 
kaimynių, dingsčių tam pilnai pakako.

Patriotiniai Lenkijos - Lietuvos 
sluoksniai stengėsi užbėgti įvykiams už 
akių, nenorėdami leisti gėdingai, be 
pasipriešinimo, pasiduoti okupantų 
priespaudai. Slaptai ruoštasi sukilimui 
tiek Lenkijoje, tiek Lietuvoje, gi 
pasiruošimus derino Saksonijoje susibūrę 
veikėjai. Sukilimo vadu išrinktas gen. 
Tadas Kosciuška, kuris Paryžiuje buvo 
išgavęs žirondistų valdžios pažadą 
aktyviai paremti sukilimą. Žirondistus 
nuvertę jakobinai nuo pažadų atsimetė.

Sukilimo ruošėjai buvo žymiai radika
lesni, negu ketvertų metų seime pasireiškę 
reformatoriai, gegužės 3 - čiosios 
konstitucijos autoriai. Tiek Tadas 
Kosciuška, tiek ir jo artimieji bendra
darbiai buvo įtaigojami didžiosios 
prancūzų revoliucijos idėjų bei JAV 
nepriklausomybės deklaracijos idealų. Jie 
planavo panaikinti baudžiavą, pašalinti 
suvaržymus kitatikiams, įvesti plačią 
demokratiją.

1794 - tųjų metų sukilimas prasidėjo 
nespėjus gerai pasiruošti, ne visur ir ne 
vienu metu. Jo priešlaikinę pradžią 
išprovokavo rusų spaudimas skubotai 
sumažinti valstybės kariuomenę iki leistos 
15 000 karių ribos bei prasidėję įtartų 
sąmokslininkų areštai. Kovo 12 d. prie 
Ostrolenkos sukilo lenkų raitelių brigada, 
A. Madalinskio vadovaujama, kuri 
išžygiavo į Krokuvą, iš kurios, brigadai

artėjant, kovo 23 d. pasitraukė rusų įgula. 
Sekančią dieną didžiulės minios aki
vaizdoje, Krokuvos turgavietėje buvo 
paskelbtas sukilimo aktas, paruoštas T. 
Kosciuškos, Hugo Kalantajaus ir Igno 
Potockio. Iškilmingai pašventinti su
kilėlių ginklai. Tadas Kosciuška pa
skelbtas diktatorium ir vyriausiuoju 
sukilimo vadu, pradėta sukilėlių mo
bilizacija.

Balandžio 4 d. T. Kosciuška ties 
Radavicais, teturėdamas 4100 reguliarios 
kariuomenės ir 2000 daugiausiai dalgiais 
apsiginklavusių kaimiečių, sumušė daug 
skaitlingesnį rusų kariuomenės junginį, 
tuo paskatindamas daugelį abejojančių 
jungtis į sukilėlių eiles.

Balandžio 16 d. sukilimas išsiplėtė į 
Lietuvą, sukilus Šiaulių įgulai ir ginklu 
privertus Simano Kasakausko atsiųstą 
patikėtinį generolą Antaną Chlevinską 
prisidėti.

Birželio 17 d. ir Varšuva sukilo, 
išsilaisvindama iš rusų per porą dienų.

Vilniuje stovėjo 1 800 vyrų rusų įgula. 
Sumaniai veikdamas Lietuvos artilerijos 
viršininkas pik. Jokūbas Jasinskis, savo 
žinoję turėjęs tik 300 karių, Vilnių 
išvadavo balandžio 23 - 24 naktį. 
Nelaisvėn pateko rusų komendantas 
Arsenjevas ir didysis etmonas Simanas 
Kasakauskas. Sukilėlių teismo pa
smerktas išdavikas etmonas balandžio 
25 d. buvo pakartas Vilniaus turgavietėje.

Sudaryta Lietu vos Valstybės Vyriausia 
Taryba, į kurią, be kitų, įėjo astronomas 
M. Počobutas, Naugarduko vaivada J. 
Niesiolovskis, DLK raštininkas M. 
Bžastauskis. Ypač energingai veikė pik. 
J. Jasinskis, gegužės 3 d. Vyriausios 
Tarybos paskirtas Lietuvos kariuomenės 
vadu.

-Gegužės 7 d. T. Kosciuška jį pakėlė 
generolu, patvirtindamas paskyrimą. J. 
Jasinskis organizavo parako ir patrankų 
gamybą, kurstė sukilimą rusų 1793 m. 
atplėštoje DLK - tės dalyje. Su besi
traukiančiais iš Lietuvos rusais susidurta 
ties Žagare, Joniškiu, Biržais, Pušalotu, 
Žiežmariais, Panevėžiu. Sukilėliai artėjo 
prie Daugpilio ir Minsko. Architektas 
prof. L. Stuoka - Gucevičius suorganizavo 
Vilniaus miesto gvardiją iš 1600 žmonių.

Radikalių pažiūrų gen. J. Jasinskis, 
dažnai apeidamas bajorus ir veikdamas

tiesiog su valstiečiais ir miestiečiais, bajorų 
tarpe įsigijo nemažai priešų, kurie jį 
skundė T. Kosciuškai. Lenkijos sukilimo 
vyriausybė buvo taip pat nepatenkinta 
Lietuvos Vyriausios Tarybos lie
tuviškomis separatistinėmis tenden
cijomis. T. Kosciuškos įsakymu birželio 
1 d. panaikinta atskira Lietuvos Vyriausia 
Taryba, gi gen. J. Jasinskis atleistas iš 
Lietuvos kariuomenės vado pareigų, jį 
pakeičiant lenku Vielhorskiu. Gen. J.. 
Jasinskiu! patikėtas tik vienas iš trijų 
Lietuvos kariuomenės korpusų, kitiems 
dviem vadovavo gen. Ant. Chlevinskis ir 
kunigaikštis K. N. Sapiega. Vielhorskio 
iniciatyvos stoka neigiamai atsiliepė 
sukilimo eigai Lietuvoje.

Tadas Kosciuška skelbėsi kovojąs tik 
prieš Rusiją, tačiau gegužės mėnesį, T. 
Kosciuškai nepasisekus pristabdyti 
įsisiūbavusių patriotų Didlenkėje, į kovas 
Lenkijoje įsikišo ir Prūsija. Birželio 6 d. 
jungtinės rusų ir prūsų jėgos sumušė 
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1 Gen. Jokūbas Jasinskis
1 —---------------
i sukilėlius prie Skocino, už savaites pne 

Cholmo, birželio 15 d. prūsai paėmė 
Krokuvą. Link Varšuvos žygiavo rusų 
kariuomenė, generolų Denisovo, Ferseno 
ir Suvorovo vadovaujama. Įtūžusi minia 

; Varšuvoje įsiveržė į kalėjimą ir iškorę 
, politinius kalinius, Targovicos kon- 
I federatus. Čia žuvo ir Vilniaus vyskupas 

kng. Ignas Masalskis bei Livonijos 
; vyskupas Juozas Kasakauskas. Tadas 
. Kosciuška išgelbėjo karalių Stanislovą 

Augustą nuo panašaus likimo ir nubaudė 
, sugautus žudynių kurstytojus.

Žemaičiai tuo tarpu nutraukė su- 
i sisiekimą Baltijos pajūriu tarp Rusijos ir 
; Prūsijos. Gen. Vaitkevičius birželio 25 

d. užėmė Liepoją, o neužilgo ir Ventpilį, 
paleidinėjo valstiečius iš vokiečių baronų 
baudžiavos.

; Liepos mėn. gen. J. Jasinskis kovėsi 
; ties Salomis šu Zubovo ir Beningseno 

rusų pulkais, gi rusai ir prūsai apgulė 
. Varšuvą, kurios įgula atlaikė puolimus 

laiku paruoštų įtvirtinimų dėka. Rugsėjo 
, 6 d. prūsai turėjo apsupimą nutraukti, 

kadangi Didlenkės sukilėliai grėsė jiems 
. iš užnugario.

Liepos 19 d. rusų generolas Knorring 
puolė Vilnių, bet Lietuvos kariuomenės 

, buvo atmuštas. Tik rugpjūčio 11d. rusai 
sumušė Vilnių gynusį gen. A. Chlevinskį, 
kuris pasitraukė iš Vilniaus. Miestas 
gynėsi toliau, krito tik sekančią dieną. 
Sukilėlių daliniai rusų stumiami traukėsi 
link Gardino. Rugsėjo pabaigoje į Gardiną 
atvykęs pats T. Kosciuška juos nukreipė 
ginti Varšuvos. Dėl neveiklumo išdavimu 
įtartas gen. Chlevinskis suimtas, bet 
sukilimą pralaimėjus tardymas liko 
nebaigtas. Lenkų ir lietuvių daliniams 
pralaimėjus Maciejovicų kautynes prieš 
gen. Freseną, spalio 10 d. sukilimas 
praktiškai baigėsi. Sužeistas Tadas 
Kosciuška be sąmonės pateko rusų 
nelaisvėn.

Liko tikSuvorovo atakuojama Varšuva. 
Lapričio 4 d. gindamas rytinį Varšuvos 
priemiestį Pragą žuvo gen. Jokūbas 
Jasinskis. Už kelių dienų kapituliavo ir 
Varšuva. Suvorovo armija Pragoję 
pravedė masines civilių žudynes.

1795 metais Rusija, Prūsija ir Austrija 
išsidrąskė Lenkijos - Lietuvos valstybės 
likučius, tačiau Kosciuškos sukilimo 
žygdarbiai amžiams įsirašė į istorijos 
puslapius; į tautosaką. „Padėk, padėk, 
pons Kosciuška, maskolius valioti“, sako 
liaudies daina. Nukelta į 7 psl.
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IŠVYKA LIETUVON

ypatingai greitai pajuto tą kainų 
padidėjimą. Dėl duonos kainų 
padidinimo žmonės netgi sukilo, jas 
teko vėl sumažinti. Ypatingai 
skundžiasi ūkininkai. Pernai metų

Gražiai draugų palydėtas Sid
nėjuje, sėdau į galingą QANTAS 
lėktuvą ir nepajutau, kaip atsi
dūriau Singapūre. Čia jau teko 
persėsti j Lenkijos oro linijų lėktuvą, 
ne rusišką kaip kažkada būdavo 
skrendant į Lenkiją, bet amerikie
tišką. „Boeing“. Čia sutikau ir dar 
kelis lietuvius, tarp jų ir sidnėjiškį 
biznierių H. Stošių, kone kasmet 
skrendantį Lietuvon. Jis ten perka 
butus, o turtingiems Lietuvos 
biznieriams parūpina butus Surfers 
Paradise kurorte. Malonu buvo 
susipažinti ir su panevėžiete Onute 
Žilinskiene, kuri,aplankiusi gimi
nes, skrido namo. Daug kas abejingi 
skridimams Lenkijos oro linijų 
lėktuvais, tačiau tiek aš, tiek mano 
buvę bendrakeleiviai likome len
kų lėktuvais labai patenkinti. Ne
skaitant pigesnės bilieto kainos, 
maistas, aptarnavimas, priežiūra, 
net Varšuvos aerouoste belaukiant 
lėktuvo į Vilnių, viskas buvo netgi 
geriau negu skrendant kitų kom- 
panijų lėktuvais.

Atskridus įVilnių, patikrino pasus 
ir niekas nieko daugiau nežiūrėjo.
0 išėjus laukan ten jau laukė mano
sesuo su sūnum, didelis būrys sporto 
Vadovų ir mano draugų. Lėktuve 
taip pat sutikau seną australiečių 
draugą dr. R. Gašką, kuris su 
pirmąja Amerikos krepšininkų 
komanda lankėsi Australijoje. Jis 
šiuo metu yra oficialus Lietuvos 
olimpiečių įgaliotinis būsimoje 
olimpiadoje Atlantos mieste. Kaip 
ir visuomet, laukė ir visų atskridusių 
namo. Gėlės, bučiniai, pirmieji šam
pano gurkšniai, įspūdžių pasako
jimas... Aš su visais giminėmis 
buvau nuvežtas į „Žalgirio“ viešbutį. 
Ten žalgiriečiai suruošė tikrai 
įspūdingas mano sutiktuves. tačiau žmonės neturi pinigų tiems policijos pareigūnu, jis tik pasakė,

Pirmas kelias dienas praleidau pirkiniams. O ypatingai dabar, kad jeigu jo vyrai gaudami tik apie

Pastogė'

įvedus tą „pridedamąjį mokestį“ ir 
svarbiausiai jį įvedus be jokios 
tvarkos bei plano, nors buvo 
padidintos algos ir pensijos, žmonės

ŽIEMOS OLIMPIADĄ PRISIMINUS: Lietuvos sportininkai
PfŽMF.iiiaHi olimpiados atidarymo parade.
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Kaune. Miestas, metus nebuvus, 
nedaug tepasikeitė. Galbūt gatvėse 
tik daugiau duobių atsirado. Sako, 
kad miesto valdžia neturi lėšų joms • 
sutaisyti. Tiek Kaune, tiek ir 
Vilniuje atsirado daugiau uždarų 
nedidelių kavinių, restoranėlių. 
Gatvėse jau nematyti staliukų, kur 
seniau šiltu alumi prekiaudavo. 
Tačiau kioskų, prekiaujančių įvai
riais daiktais vis dar pilna. Prekių, 
ypatingai užsienietiškų, labai daug. 
Įėjus į didžiąsias parduotuves, 
atrodo, kad esi kur nors mūsų 
parduotuvėse. Daugelis daiktų, 
skaičiuojant mūsų pinigais, gal kiek 
pigesni, bet nedaug. O kai pas mus 
būna „sale“ (išpardavimai), tai čia 
yra brangiau. Nustebau, kad Lietu
voje tiek daug užsienietiškų gėrimų 
ir daugelis jų netgi brangesni kaip 
Australijoje. Lietuviška degtinė 
tikrai labai pigi, tik žmonės bijo ją 
pirkti - labai daug privačiai padirb
tos ir ją labai sunku atskirti, kadangi 
ir etiketės, ir banderolės labai gerai 
padirbtos. Kiek pasakojo gera mano 
pažįstama, garsiojo degtinės gami
nių fabriko „Stumbras“ vedėja, netgi
jų fabrikui teko sumažinti degtinės
apyvartą, kadangi žmonės bijo 
pirkti. Aš, būdamas tikras kengūrų
krašto lietuvis patriotas, visiems 
pasakiau, kad jokių užsienietiškų 
dalykų neperku ir nenoriu, kad ir 
kiti juos pirktų, kadangi būtina 
paremti savus žmones, kurių 
daugumas jau netgi bankrutuoja.

Šiaip gyvenimas Lietuvoje palygi
nus nuo pernai metų gal pablogėjęs. 
Eiliniai žmonės, ypatingai pensinin
kai, smulkieji ūkininkai, mokytojai 
ir visi tie, kurie negauna paramos iš 
giminių užsienyje, gyvena blogai. 
Parduotuvės nors ir visko pilnos, 

derlius nebuvo supirktas, daugelyje 
vietų prinokusius javus netgi teko 
aparti, obuolius, bulves supūdyti, 
kadangi biznieriai įveža pigių prekių 
iš užsienio, netgi maisto produktus, 
dažnai gal net blogesnius už

"M.P." sporto skyriaus bendradar- 
bis, ALFAS pirmininkas Antanas 
Laukaitis, šiuo metu viešintis Lietu
voje.
lietuviškus. Mafijozai tvarko biznį 
ir neleidžia pirkti ūkininkų atvežtų 
produktų. Nėra tvarkos ūkiniuose 
įstatymuose ir potvarkiuose. Jeigu 
pirmaisiais nepriklausomybės 
metais ūkis ir žemdirbiai buvo 
nuvaryti į “gilią duobę“, tai dabar, 
nors ir buvo tikėtasi, iš jos neišli- 
pama. Net nežinia, kada tai bus 
galima padaryti.

Pats blogiausias ir visai nesu-
prantamas dalykas yra lietuviška 
teisėtvarka ir teismai. Po pasku
tinio „Centuriono“ gaujos išteisinimo
tiesiog visa Lietuva tuo pasipiktino. 
Aukščiausiojo Teismo pirmininkas 
M. Lošys ir teisėjas V. Vilutis žmonių 
tiesiog vadinami „mafijozų agentais“ 
ir „didžiausiais kyšininkais“. Gauja, 
žudžiusi žmones, reketavusi, piešu
si, kurios bylos prirašyta net 15 
tomų, neskaitant nelegaliai turimų 
ginklų, dėl nepilnų įrodymų buvo 
išteisinta. Pasipiktino tuo Prezi
dentas, pasipiktino visa spauda, o 
žmonės tam tiesiog neranda žodžių. 
Man pasikalbėjus su gana aukštu 

200 litų mėnesinės algos ir rizi
kuodami savo gyvybe, gaudo tuos 
visus mafijozus ir reketininkus, tai 
kam jiems reikia tą daryti, jei 
teisėjai, gaudami po 1000 -1700 litų 
algos ir dar, tikriausiai, didelius

DAIRIŲ ŠVENTES 
LIETUVOJE DALYVIAMS

Lietuvos Respublikos garbės 
konsulas Sidnėjuje Viktoras Šliteris 
praneša, kad yra nuimtas vizų j 
Lietuvą mokestis tiems, kurie vyksta 
į Dainų šventę Lietuvon, kaip 
choristai, šokėjai. Tie, kurie jau yra 
susimokėję, pinigus gali atsiimti pas 
p. V. Šliterį.

ŽURNALAS 
"LITHUANIA IN THE 

WORLD“
Šiais metais Lietuvoje pradėtas 

leisti dvimėnesinis aukštos kokybės 
žurnalas anglų kalba „Lithuania in 
the World“. Žurnale gausu nuotraukų 
ir labai daug naudingos medžiagos 
klausimų - atsakymų formoje apie 
Lietuvą.

Žurnalo kaina - 50 australiškų 
dolerių. Tai puiki dovana kitatau
čiams, biznieriams, gydytojų kabi
netams, bibliotekoms ir visai eilei 
kitų institucijų bei pavieniams 
asmenims, besidomintiems Lietuva. 
Užsakymus galima siųsti A. Krami- 
liui, 83 Qeen St., Canley Heights, 
2166, Australija. Siųsdami čekius, 
būtinai praneškite ar pageidaujate 
gauti visus šių metų numerius. Čekiai 
turi būti išrašyti - „Lithuania in the 
World“, money orderiai - A. Kra- 
miliaus vardu. A Kramili„s

kyšius, tuos mafijozus paleidžia arba 
baudžia labai mažomis bausmėmis. 
Nėra naujo ir gero teisės įstatymo, 
atrodo, kad ir nesiskubinama tai 
padaryti, taigi policininkų suimti 
mafijozai po poros savaičių paleisti 
tiktai juokiasi iš policininkų. Tokia 
padėtis gėdinga visai Lietuvai, 
ypatingai jos teismams ir teisėjams.

BRISBANĖS 
LIETUVIAI, RUOŠKITĖS

Rugsėjo mėnesio pradžioje Bris- 
banėje vyks Pasaulio veteranų 
sporto varžybos. Į jas pakviesti ir 
Lietuvos veteranai sportininkai, 
kurie jau dabar šiaįkelionei ruošiasi. 
Lietuvos sportininkai veteranai yra 
susibūrę į „Penkių žiedų“ asociaciją, 
jai vadovauja buvęs pasaulio 
čempionas ir olimpinis meda
lininkas, irkluotojas Jonas Pinskus. 
Ir aš buvau pakviestas į jų susi
rinkimą, kur jie per mane prašė 
padėti jiems atvykus Brisbanėn. Jie 
visų Brisbanės lietuvių ir ^Baltijos“ 
klubo prašo padėti jiems su nak
vynėmis, apgyvendinimu ir maistu. 
Jų gali atskristi apie 40-50 žmonių. 
To paties prašau ir aš ALFAS vardu. 
Kiek galime daugiau pagelbėkim 
šiems Lietuvos sportininkams 
veteranams.

Antanas Laukaitis
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BALTIEČIIJ GEDULO 

DIENOS MINĖJIMAS
Tradicinis, viešas Sibiro aukų 

minėjimas, organizuotas N.S.W. 
Baltų komiteto, įvyko birželio 13 
dieną Latvių namuose. Minėjime 
apsilankė apie 400 latvių, estų ir 
lietuvių bendruomenių žmonių bei 
baltiečių draugai, per daugelį metų 
drauge dalyvavę demonstracijose, kur 
buvo reikalaujama laisvės paverg
toms tautoms. Jų tarpe buvoN.S.W. 
premjero atstovas, ministras etni
niams reikalams p. M. Photios MP, p. 
Bryan Vaughan MLC, atstovavęs 
N.S.W. opozicijos lyderį Bob Carr, 
šešėlinis ministras socialiniams 
reikalams Federaliniame parlamente 
p. Phill Ruddock MP, kuris atstovavo 
opzicijos lyderį Alexsander Downer, 
policijos pareigūnas', p. Johnson, 
atstovavęs Policijos vyriausią komi
sarą Tony Lauer Svečių tarpe taip 
pat matėsi jau pensijon išėjęs 
senatorius Sir John Carrick bei visa 
eilė kitų svečių - parlamento ir 
spaudos atstovų. Minėjime dalyvavo 
ir iš Amerikos į Sidnėjaus kino filmų 
festivalį atvykęs kino kritikas 
Algirdas Gustaitis.

Minėjimas prasidėjo visų trijų tautų 
vėliavų įnešimu ir Australijos himnu. 
Minėjimą oficialiai atidarė Gvido 
Bagdanovics, pristatydamas svečius 
ir pakviesdamas tylos minute pagerbti 
Sibiro aukas: 1 ■

Pagrindinei minėjimo paskaitai 
skaityti buvo pakviestas advokatas 
Mikelis Strikis, neseniai grįžęs iš 
Latvijos (jis ten dirbo patarėju 
Latvijos valstybės aparate). Advo
katas savo kalboje labai vaizdžiai 
nušvietė siaubingą, net 50 metų 
Baltijos kraštuose trukusiąokupaciją. 
Jo kalboje buvo taip pat prisiminta, 
jog okupacija Latvijoje ir Estijoje 
dalinai vis dar tebesitęsia, okupantų 
kariuomenė vis dar neskubama 
atitraukti, gąsdinama naujų karinių

200 METŲ NUO...Atkelta iš 5 psl.
Tadas Kosciuška, skaitęs save lietuviu, 

caro Povilo 1796 m. buvo išleistas iš 
kalėjimo ir išvyko į užsienį, kur visą savo 
likusį gyvenimą pašventė politinei kovai 
dėl Lenkijos - Lietuvos laisvės. Jis mirė 
1817 metais Šveicarijoje, susižeidęs 
jojimo nelaimėje. Jo pavyzdys įkvėpė 
kiekvienos sekančios kartos patriotus kelti 
ginklą laisvei iškovoti ar vesti nuolatinę 
kovą dėl tos pačios laisvės politiniais ir 
kultūriniais ginklais, nežiūrint aukų ir 
nesėkmių.

Kosciuškos garbei supiltas kalnas 
Krokuvoje, jo vardu didžiuojasi aukš
čiausias kalnas Australijoje. Tačiau 
gražiausias paminklas jam tai Lietuvos ir 
Lenkijos eventualiai iškovota nepri
klausomybė, įkūnijusi Kosciuškos,

Jasinskio ir kitų bendraminčių 
s.

V. Patašius

omi ni s IURKI BAKt OSK
• bazių Latvijoje kūrimu. Jis apgai
lestavo, kad vedama aktyvi akcija, 
iškelianti žydų naikinimo klausimą 
Antrojo pasaulinio karo metais, tačiau 
visiškai užmirštama ir nekalbama apie 
Stalino vykdytą naikinimą, kuris aną 
viršija milijonais nekaltai nužudytų 
žmonių ir tai buvo vykdoma taikos 
metais toje komunistinėje imperijoje. 
Dar ir šiandien ieškomi „karo 
nusikaltėliai“ iš Hitlerio okupacijos 
laikų, kai tuo tarpu nė vienas 
bolševikų budelis vis dar nėra 
nubaustas.

Meninę minėjimo programą pra
dėjo lietuvių jaunimas, „Dainos“ 
choro mergaičių kvartetas (Birutė 
Aleknaitė, Julija Viržintaitė, Vilija 
Burneikytė -Genoveze ir Yvonne 
Staitis), įspūdingai padainavo V. 
Jakubėno dainą „Plaukia antelė“, E. 
Punkrio „Kareivis“, A. Vilčinsko 
„Grįžtu į Lietuvą“ ir „Lietuva brangi“. 
Pianinu dainininkėms akompanavo 
Justinas Ankus, o gitara - Raimundas 
Staitis. Šiluma ir pasigėrėjimo 
jausmas užliejo visų susirinkusių 

širdis, kai scenon išėjo Sidnėjaus 
„SutartinėGražūs rūbai ir dainos 
tuoj sukėlė ant kojų SBS televizijos 
darbuotojus, jau ir aparatus spėjusius 
išjungti. „Sutartinė. “ padainavo „Kur 
aš eisiu“, „Žvaigždės pasakys“ ir 
„Tremtinių giesmę“. „Sutartinėje“ 
dainavo: N. Jurkšaitienė, M. Karpa- 
.vičienė, L. Gaidžionienė, I. Dudai- 
tienė, J. Burokienė, M. Kava
liauskienė, M. Reisgienė, I. Barilienė 
ir M. Cox. L. van Beethoveno 
„Sonatą“ fortepijonu paskambino 
Antanas Šarkauskas.

Likusią programos dalį atliko latvių 
meninės jėgos. Upeniekų šeimos 
mergaitės, Nara, Kaija ir Vesma, 
smuiku, fleita ir violončele atliko F. 
Poulenc, F. Shubert ir A. Vivaldi 
kompozicijas, akompanavo Ingrida 
Sakurova - Rynn.

Latvių vyrų choras, 25 dainininkai, 
diriguojant Dainai Jaunberzinai, 
padainavo keturias latvių kompo
zitorių dainas. Lietuviškai ausiai 
pripratus prie skambių lietuviškų 
dainų, norėjosi ir čia panašių, tačiau 
gal jos buvo taikomos gedulo dienai?

Minėjimas baigtas Brisbanės latvių 
teatro inscenizacija, vaizduojančia 
ešelonus, dundančius į Sibirą...

FILMAS
„LIETUVIAI“

Los Angeles, JAV, gyvenantis kino 
kritikas Algirdas Gustaitis, priklausąs 
Hollywoodo Foreigh Press Asso
ciation, šiuo metu yra atskridęs į 
Sidnėjaus kino filmų festivalį. A. 
Gustaičiui ši organizacija apmokėjo 
visas kelionės išlaidas ir apgyvendino 
pačiame iškiliausiame Sidnėjaus 
hotelyje „Hyatt Kingsgate“.

Algirdas Gustaitis yra labai aukštai 
vertinamas šios organizacijos,, nors 
straipsnius apie kino kritiką jis rašo 
tik į lietuvišką spaudą. A. Gustaitis 
nereklamuoja ir nekritikuoja pasku
tiniu laiku rinkoje pasirodžiusių pigių

Lietuviai įdomesni už savo 
kaimynus...

Tęsinys iš praeito Nr.

Žinome, kad lietuviai neskuba paten
kinti tų reikalavimų. Kai kurie lietuvių 
veiksmai atrodo neįtikimai kvaili. Kai 
Lenkijos premjeras lankėsi Seime, 
dešinieji atsisakė atsistoti ir ploti. Pana
šiai galima pasakyti ir apie reikalavimą, 
kad Lenkija viešai atsiprašytų už Želi
govskio žygį. 0 prie Lazdijų viskas 
užsikimšę!

Didžiausia rūpestį Baltijos valstybių 
ateičiai kelia rusų mažuma, nes jos liki
mas sukelia aistras pačioj Rusijoj ir todėl 
ji pavojinga. Rusai karininkai nekenčia 
baltų, nes jie sugriovę Sovietiją. Pasi
taiko grasinimų, kad baltai gali būti 
nušluoti nuo žemės paviršiaus. Kitaip 
negu kitos imperialistinės tautos, rusai 
neatnešė jokios civilizacijos ar gerovės. 
Jie driskiai, į juos žiūrima su panieka. 
Baltai mėgina juos atskirti ir išstumti. 
Nesunku įsivaizduoti, kaip elgsis tokia 
atskirta, varge paskendusi mažuma. 
Lyvenas primena baltams, kad Europa 
už juos nekovos. Kaip pasakė Švedijos 
prenųeras: mes rankų nuleidę nesė
dėsime, jeigu rusai grįžtų, mes garsiai 
protestuosime! Taigi baltai turi būti prag
matiški ir elgtis pagal tarptautines 
žmogaus teisių normas, suteikti rusams 
pilietines teises. Be jų gali atsirasti gink
luotas konfliktas kaip Jugoslavijoj. Jeigu 
Rusija įsikištų, pablogėtų santykiai su 
Europa, ir Rusija galėtų nusisukti nuo 
Vakarų. Lyvenas giria Lietuvą už jos 
pilietybės įstatymus, kurie neskriaudžia 
rusų.

Grižkime prie paskutinių įvykių ir 
LDDP. Ji laimėjo, kadangi dalis buvusių 
komunistų gerbiami dėl jų vaidmens 
atkuriant nepriklausomybę ir dėl kai
miečių nepasitikėjimo kapitalizmu. 
Pavyzdžiui, Bičkauskas, kuris persekio
jo kun. Svarinską, dabar vienas iš gabi
ausių diplomatų ir populiariausių poli
tikų. Būdinga buvusių kom unistų savybė 
- sugebėjimas prisitaikyti. Jie buvo 
kolaborantai ir oportunistai, nei ypač 
drąsus, nei ypač blogi, jie padėdavo, kiek 
įmanoma tokiomis sąlygomis, pirmiau
sia sau ir paskui kraštui. Jie panašiai 
elgiasi ir dabar. Jie vykdo „privatizaci
ją“. Nupirko gerus sklypus už rublius ir 
uždirba, kai kainos kyla. Vadovai peri
ma valdiškas įmones. Jie išnuomuoja ar 
parduoda dalį įmonės už žemą kainą 
privačiam verslininkui, kurį jie kontro
liuoja, ir tada jau lupa aukštas kainas iš 
pirkėjų, ypač turėdami monopolį. Arba 
parduoda valstybinių įmonių gaminius 
už žemą valstybinę kainą savo privačiai 
firmai ir tada parduoda tuos pačius ga
minius Vakarams rinkos kaina. Aišku, 
skirtumas lieka jų kišenėje.

Pasigirsta balsų, kad tokius reikia 
pašalinti nes jie neprisitaikys prie lais
vosios rinkos. Bet kol laisvosios rinkos 
nėra, jie žino, kaip veikia dabartinė sis
tema. Be jų gal niekas nejudėtų. 
Politiškai jie išsisklaidę keliose parti

ar su tam tikrais tikslais gaminamų 
propagandinių filmų.

Atvykdamas, Algirdas Gustaitis į 
Australiją atsivežė dviejų valandų 
videofilmą „Lietuviai“. Katalikų 
kultūros draugijos rūpesčiu, šis filmas
birželio 12 d., po pamaldų buvo 
demonstruojamas Lietuvių namuose.
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jose, tačiau veikia kartu, kai reikia ap
saugoti savo interesus ir „privatizaciją“. 
Jie artimi Brazauskui ,kuris jau 
sumažino muitus ir mokesčius (buvusio
ji valdžia kraudavo muitus už eksportą 
ir įvežamas žaliavas!). Tik abejotina, ar 
tokia ekskomunistų sandora versle, 
valdžioj ir biurokratijoj bei nusikaltėlių 
ėjimas į ekonomiką panaikins monopo
lijas, įves laisvąją rinką ir pakels gerovę 
daugumos, o ne tik kai kurių.

Baltų laukia dideli darbai. Reikia 
užgydyti sovietų padarytas žaizdas 
žemės ūkiui, pramonei, žmonėms. (Lie
tuva po Vengrijos turi daugiausia 
savižudybių Europoje.) Kam teko Lietu
voje būti krautuvėje ar įstaigoje, žino, 
kokia didelėžala padaryta. Atsižvelgiant 
į visus sunkumus, laimėjimų yra: Estijo
je Vakarų vertybių ir laisvos rinkos skli
dimas. Lietuvoj šovinizmo atmetimas 
išrenkant Brazauską (ir tikrai santykiai 
su Lenkija ir Rusija tuoj pagerėjo). Taip 
pat Lietuva priėmė Konstituciją, kuri 
atspindi tradicinį lietuvių santūrumą ir 
pragmatizmą. Baltai turi geriausią gali
mybę išbristi iš sovietinio dumblo savo 
tradicijų, gerai išauklėtos darbo jėgos, 
savo meilės tautai ir kaimynystės su 
Vakarais dėka. Bet jų saugumą lemia ne 
uždara etninė valstybė, o Europos tautų 
bendras „koncertas“. Tamjie turėtų siekti 
vidinės taikos su savo mažumomis.

Knyga įdomi ir kruopščiai parengta. 
Bet Lyvenas yra pašalietis, ir kartais 
jauti, kad jis nesupranta, kaip jaučiasi 
mažos, dažnai mirtiname pavojuje gyve
nančios tautos narys, kiek jam reiškia 
tautiškumas. Užkliūva man jo pasisaky
mas dėl žydų. Perskaičiau LAF ir Matu
lionio pareiškimus. Taip, ten yra an- 
tisemizmo, bet jokiu būdu ten nėra ragi
nimo žudyti! Gal tie atsišaukimai buvo 
tik dėl nacių akių, o ne iš įsitikinimo! Ap
skritai, naudinga išgirsti rimtas, inteli
gentiškas pastabas iš Vakarų Europos, 
nes jai ir Lietuva juk nori priklausyti.

„Akiračiai“, 1994 m. Nr. 2

Filmo demonstravimo aparatūra 
pasirūpino A. Kramilius, garsus 
tvarkė Kęstutis Ankus. Filmo pa
žiūrėti susirinko apie šimtinė tau
tiečių. Filme - Šiaurės ir Pietų 
Amerikos, Lietuvos lietuviai.

A. Kramilius
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Informacija
GARBĖS KONSULAS MELBURNE 

PRANEŠA
Pranešu, kad nuo birželio mėn. 20 

d. iki rugpjūčio mėn. 5d., man išvykus 
tarnybiniais tikslais, kons ulato vedėjo 
pareigas laikinai eis Lietuvos Res
publikos Užsienio Reikalų Ministro 
potvarkiu paskirtas Gabrielius 
Žemkalnis. Visi konsuliniai patar
navimai, įskaitant ir vizų išdavimus, 
bus teikiami įprasta tvarka ir tiesio
giniai susitarus su p. Žemkalnio tel. 
848 8297 arba paliekant žinią 
konsulato įstaigoje (tel/fax 848 5663). 
Tautiečių patogumui konsulato' 
įstaiga bus atidaryta taip pat ir 
sekmadieniais nuo pirmos iki antros 
valandos po pietų Lietuvių namuose 
(šalia bendruomenės kambario).

Kęstutis Lynikas 
Garbės konsulas

PADĖKA
Dėkojame prof. Algiui ir p. Vidai 

Kabailams už 100 dol. paramą
Tėvynės Sąjungos 
Sidnėjaus skyrius

LPKT ATSTOVO 
PRANEŠIMAS

Lietuvos politinių kalinių ir trem
tinių sąjungai aukojo ir užsisakė LK 
archyvus bei „Tremtinį“: J. Rakaus
kas (Darvine) -45$, O. irP. Stimburiai
- 85$, Br. Jurgelionis - 50$, E. Hostry ■
- 10$, J. Brožys - 50$, G. Narušis ir 
G. Baleiša - po 5$, St. Baltrūnas - 
12$.

Ačiū už aukas ir paramą.
V. L. Mačys 

LPKT atstovas Australijoje

MELBURNO LIETUVIŲ 
KLUBO NARIAMS

Artinasi Melburno lietuvių klubo 
metinis susirinkimas ir naujos klubo 
valdybos rinkimai.

Šiais metais savo kadenciją baigia 
keturi valdybos nariai: V. Bosikis, A. 
Kairaitis, N. Ramanauskas ir A. 
Savickas. Klubo nariai kviečiami 
siūlyti kandidatus į klubo valdybą 
1994 - 1996 metų kadencijai. 
Siūlytojai ir kandidatai turi būti klubo 
nariais, susimokėję metinį nario 
mokestį. Siūlant, būtina užpildyti 
pasižadėjimo dirbtiValdyboje formą, 
jeigu kandidatas būtų išrinktas. 
Formas galima gauti pas klubo 
valdybos narius arba klubo bare ir. 
užpildžius reikia grąžinti sekretoriui 
ne vėliau kaip iki liepos mėn. 30 d.

Taip pat pranešame, kad dėl 
susidėjusių aplinkybių pasikeitė 
dabartinės Valdybos narių pareigos 
sekančiai: pirmininkas - Vladas 
Bosikis, sekretorius - 'Narcizas; 
Ramanauskas, iždininkas - Feliksas 
Sodaitis, baro iždininkas - Algis 
Kairaitis, renginių vedėjas - Albinas 
Savickas, ūkio vedėjas - Benius 
Beržanskas, narys - Kęstutis Lynikas.

Melburno lietuvių klubo 
sekretorius

AUKOS 
"MŪSŲ PASTOGEI"
J. Baikovas NSW $ 10 
J. Skimbirauskas Vic. $ 5
A. Dilba Tas. $15
Dėkojame už aukas.

Red.

Lukaitis Partneriai
ADVOKATAI ir NOTARAS

Klauskite, ir Andrius Žilinskas konsultuos jus lietuviškai

• sprendžiant palikimo klausimus per patikėtinį
• tvarkant velionio turt^
• perkant ir parduodant nekilnojamg turtį
• sprendžiant bet kokius komercijos ir biznio reikalus
• investuojant pinigus
• bylinėjantis

ANDRIUS ŽILINSKAS 
Advokatas 
819 5515 

bukaitis Partners 
123 Church Street 

Hawthorn Vic 3122

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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SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16 - 18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel 708 1414

(ĮSIDĖMLTINOS DATOS LIETUVIŲ KLUBE)

Birželio 28 cLklube ruošiarpas jdoiųus ir turiųiųgas
TURGUS

Liepos 17d. Kansas universiteto (JAV) teatro grupės spektaklis 
„Išvietinti asmenys“

Rugpjūčio 20-21 d. d. kultūrinis savaitgalis - Mugė 
Spalio 1 d. Klubo nfetiyis balius

Ketvirtadieniais klube vyksta bilijardo varžybos.
Pradžia 7.30 popiet. Besidomintys kviečiami dalyvauti

KLUBO VALGYKLA VEIKIA

Ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais 
nuo 6 iki 9 vai. popiet 

Sekmadieniais nuo 1 iki 8 vai. popiet

SKELBKITĖS „MŪSU PASTOGĖJE“ - VISI ŽINOS!

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

|a ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ^
I

! SKRISKITE FINNAIR UNIJA I

J Į VILNiq ;
VASAROS SEZONO KAINOS

LIEPOS 16 D. - RUGPJŪČIO 31 D.

i Dabar kainuoja tik $ 2090 asmeniui !

Susitikite su speciolistaisz
i i
i i

GATEWAY TRAVEL,
PTY. LTD.

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

■■■— 1MM■■■■IM J

Mūsų Pastogė
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