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Politika
Savo laiške "Lietuvos rytui" V. 

andsbergis, kaltindamas G. Kirkilą 
šlavimu sako, kad "jau dabar viską 
Kibia rinkimų įkarštis". Ar įkarštis, 
r kylanti banga, tačiau nėra abejonės, 
ad už metų įvyksiantiems Seimo 
akiniams yra ruošiamasi.

Valdas Adamkus, buvęs spor- 
ninkas. dabar žinomas JAV gamto- 
lugininkas, pareiškė įsijungsiąs į 
eimo rinkimų kampaniją. Pats ne- 
indidatuodamas (tokia yra šios die- 
K pozicija) Adamkus padės rin- 
minėje kovoje kai kuriems kandida- 
ms. Griežtai pasisakydamas prieš 
DDP jis taip pat pasisako ir prieš 
ivynes Sąjungą, tačiau vengia už
pulti jos vadovus. Naudodamas mitą, 
damkus sako, kad žemės ūkį Lietu
je sugriovė Landsbergis ir Vagno- 
s todėl, kad jie turėjo blogus 
tarėjus. Šią populiarėjančią dainelę, 
ip paklusnūs choristai, kartojadabar 
kiti. Lietuvos spaudoje pasirodė 
klausimų, ar Landsbergis su Vag- 
rium sugriovė ir Rusijos, Ukrainos 
f. žemės ūkį? Donatas Katkus "Lie- 
>s aide" dėsto savo mintis sakvda- 

kad jau nuo 1940 metų pradėta 
tikinti lietuvių liaudis, o kai jau 
ęmulkina, tai baigta - Lietuvos liau
to, gink Dieve, neprisipažins, kad 
įsimulkino. Toliau jis rašo:

"Be abejo, istorikai kartu su 
ichiatrais jau netolimoje ateityje 
x kaip čia atsitiko, kad visai buvo 
•niršta, kas vyko atgavus nepriklau-

O vis dėlto gaila, kad taip 
'eitai buvo užmiršta grandiozinė 
tzinformacijos ir šmeižto kampanija 
ieš V. Landsbergį. Tai buvo tikras 
tichologinis karas, kurį galiausiai 
išimuose laimėjo tie, kurie jį 
radėjo. Apmulkinti tikrai pavyko, 
ras kaimo plėšimas, bendruome- 
lio kolūkių turto vagystės buvo 
rašytos į V. Landsbergio sąskaitą 
šiandien niekas net nebando pri- 
ninti, kad kolūkių vertimas 
•ndrovėmis buvo paremtas nuosta- 
ausia kolūkiečių išlaisvinimo iš 
'ūkinės baudžiavos idėja, noru 
įversti juos to turto bendrasa- 
ininkais, kad tie trys hektarai irgi 
'tvo reformos pradžios žingsniai, 
tebeprisimenama, kad bendroves 
liauti pirmiausia pradėjo naujos 
fonominės sąlygos, energetinės 
Mados bei kaimo feodalai, grobę. 

vogę ir išpardavinėję kolūkių turtą, 
. tuo pat metu įžūliai savo niek- 
darybes prirašinėję tam nekenčia
mam, apšmeižtam ir sumindytam V. 
Landsbergiui. Nebepatogu būtų šian
dien prisiminti, kad visos reformos po 
rinkimų buvo sustabdytos, niekam net 
į galvą neateina, o kaip gi būtų, kaip 
gyventume, jeigu jos būtų buvusios 
tęsiamos ir galiausiai pabaigtos".

R. Ozolas, apkaltinęs korupcija 
Lietuvos vyriausybę ir jos pirmininką 
A. Šleževičių, rugsėjo mėnesį tapo 
populiariausiu Lietuvos politiku. 
Dviem procentais pakilo Adamkaus, 
Vagnoriaus, Landsbergio ir Saudargo 
įvertinimai. Brazauskas ir Gylys pra
rado po 4, o Šleževičius 10 procentų. 
Partijų rikiuotėje pirmąja stoviTėvynės 
Sąjunga (Lietuvos konservatoriai) - 9,5 
proc., juos seka Krikščionys demokra
tai - 8.4 proc.. LDDP - 6.6 proc. ir 
Centro sąjunga - 6.3 proc. Tiktai šios 
keturios pbTlijos. jeigu rinkimai vyktų 
šiandien, surinktų daugiau kaip 4 proc. 
balsų, kurie yra reikalingi, kad būtų 
proporciniai išrinkti pagal partijų 
sąrašus keliami kandidatai. Šie ap
klausinėjimo duomenys paskelbti 
"Respublikoje".

Tėvynės sąjunga siūlo indėlių 
draudimo įstatymą ir įstatymą dėl 
gyventojų sutaupų atstatymo. Taip pat 
bus siūloma papildyti Seimo rinkimų 
įstatymą, kad Seime būtų privaloma 
turėti tiek narių, kiek numato kons
titucija (šiuo metu yra mažiau negu 
numatyta). Spalio 18-tą Tėvynės 
Sąjunga ketino Seimui siūlyti priimti 
rezoliuciją dėl visuomenės įtraukimo į 
kovą su nusikalstamumu ir nutarimą 
dėl Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio 
įvertinimo. Rašant šias eilutes, neturiu 
žinių apie šio pasiūlymo rezultatą.

Korupcija
Prezidentas Brazauskas kal

bėdamas televizijos laidoje pabrėžė, 
kad Lietuvoje šis žodis vartojamas kur 
reikia ir kur nereikia. Prezidento tei
gimu, korupcija egzistuoja visame 
pasaulyje ir Lietuva nėra išimtis. 
Buvęs ambasadorius Paryžiuje Osval
das Balakauskas irgi turi nuomonę, 
rašydamas:

"Žmonės, kurie rinkdami pre
zidentą ir atstovus į Seimą, patikėjo 
mitu apie nomenklatūros kompeten
ciją, dabar ima suprasti, kad vienin
telė sritis, kur jų kompetencija negin
čijama - tai grobimas, tapęs naciona
line nelaime.

Australijos lietuvių krepšinio rinktinė su (kairėje) treneriu P. GUSTAFSON, 
žaidynių metu Lietuvoje

Tiesa, "anais " laikais geri vyrai 
vogdami patys, leido vogti ir kitiems, 
bet kitiems daugiau pagal su
gebėjimus: kokį dešrigalį iš sandėlio, 
kokių kojinę iš fabriko, kokį u- ugcjį 
iš lentpjūvės. O patys grobė (ir grobia) 
pagal poreikius - garažus, pirtis, pi
laites ir t.t., ir t.t.

Galva sukasi prisiminus visas 
aprašytąsias nomenklatūros ir jos 
parankinių aferas, kurių herojai 
nenuteisti ar net neapkaltinti. A. Kli- 
maitis apkaltintas, bet nenubaustas, 
Kliorė "padarė valstybei žymių 
nuostolių", tačiau net iš darbo neiš
varomas. Tokia "teisėsauga" įdomi 
dar tuo, kad ji gali pasitarnauti ir 
kaip argumentas, jog korupcijos ir 
nesą. Atbulinio mąstymo logika tokia: 
jeigu niekas nebaudžiamas, tai nėra 
ir nusižengimo. Antai premjeras savo 
atsakomąjame laiške R. Ozolui rašo: 
"...niekas iš dabartinių ministrų nėra 
nuteistas ar net apkaltintas nusikalsta
mais darbais". Ar tikrai niekas 
nekaltas, ar "teisėsaugos" apsaugotas 
nuo apkaltinimo? Antai Seimo pir
mininkas, gindamas premjerą, pri
sipažįsta žinąs, kad korupcijos mi
nisterijose esama. Seimo narys Sadkaus- 
kas žino dar daugiau - kiek plačiai ir 
kokiomis kryptimis sklis kaltinimai 
korupcija, kai naujai kepama komi
sija iki gruodžio 20 d. ištirs "viską".

"Lietuvos ryto" komentatorius L. 
Tapinas mąsto, kas atsitiks, jeigu 
pavyks konservatorių interpeliacija 
(nepasitikėjimas) vyriausybei.

Jei prie opozicionierių prisi
jungs būrelis LDDP narių, bėgančių 
iš skęstančio laivo? Ką turėsime 
tada? Kitus žmones, kitas pavardes 
tos pačios spalvos vyriausybėje, kuri 

vadovausis tais pačiais įstatymais. 
Todėl mažiausiai pusę metų bus su
maištis ir paralyžius, kol naujieji 
ministrai ir kitokie viršininkai susi
gaudys, kur jie pateko. Ir.be jokios 
abejonės, nauja galinga korupcijos 
banga, nes per likusį pusmetį reikės 
spėti prisikrauti kišenes.

Politikų žaidimus vėl turės 
apmokėti eilinis žmogus. Tad ar ne 
protingiau būtų, demaskuojant be
jėgišką ir korumpuotą dabartinės 
valdžios politiką, palaukti naujų 
rinkimų, kad žmonės galėtų atiduoti 
savo balsus už tą partiją, kuri 
įsipareigos kovoti su korupcija?

Nekorupcija
Į šią kategoriją galima priskirti 

Vidaus reikalų ministro R. Vaitiekūno 
tarnyboje naudojamą Vokietijojevogtą 
Mercedes automobilį, ministrui ži
nant, kad jis vogtas. Korupcija, matyt, 
nepalietė ir ponios Epštein nuotykių. 
Prieš porą metų iš Kanados atvykusi 
R. Epštein Paul per mėnesį, gavusi 
suklastotus dokumentus, įsigijo Lietu
vos pilietybę ir atgavo nuosavybės 
teisę į didžiulį namą Vilniaus centre. 
Namą privatizavus jis buvo tuoj 
parduotas p. Kliukovskiui, o ponia 
Epštein išvyko atgal į Kanadą. 
Spaudai tai iškėlus į viešumą, ponia 
Epštein apkaltino "Lietuvos rytą" 
antisemitizmu. Priešporą savaičių teis
mas Vilniuje nusprendė pripažinti 
negaliojančia Epštein ir Kliukovskic 
pardavimo - pirkimo sutartį ir grąžinti 
namą savivaldybei. Korupcijos šioje 
byloje nėra nei kvapo...

Ekonomika
Įstatymams reikalaujant dekla

ruoti įsigytą brangų turtą, gyventojai 
nukelta i 2 psl.
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Spalio 17 d. prancūzė Jeanne 
Calment atsiekė dokumentais įrody
to ilgo amžiaus rekordą, sulaukda
ma 120 metų ir 238 dienų. Šio 
amžiaus atsiekęs japonas mirė 1986 
metais, gi ponia Calmet vis dar stip
ri. Ji rekomenduoja juoką, kaip ilgo 
amžiaus receptą.

Spalio 20 d. iš pareigų at
sistatydino Willy Claes, NATO ge
neralinis sekretorius. Belgijos parla
mentas atėmė iš jo imunitetą prieš 
teismo organus dėl jo veiklos prieš 
10 metų, jam einant Belgijos eko
nomikos ministro pareigas.

Willy Claes kaltinamas žino
jęs, kad buvę imami kyšiai iš firmų 
už gynybos kontraktus ir gautos 
sumos buvę nelegaliai pervedamos į 
socialistų partijos iždą.

Du aukšto rango vakariečiai 
diplomatai tvirtino turį įrodymų, 
kad serbų milicija Banja Luką sri
tyje išžudė tūkstančius musulmonų 
vyrų ir berniukų. Žudynės įvykę 
spalio mėn. viduryje. Nuo vyrų at
skirtos moterys, vaikai ir seniai 
buvo ištremti į musulmonų kontro
liuojamą teritoriją Bosnijoje.

Spalio 23 - 25 dienomis Jung
tinės Tautos iškilmingfai atšventė 
savo 50 - tą gimtadienį, apie 200 
valstybių galvų susirinkus New 
Yorke. Jie visi turėjo teisę prabilti į 
susirinkusius svečius, ribojant lai
ką po 5 minutes kiekvienam kalbė
tojui. Boris Jelcinas savo penkias 
minutes sunaudojo protestui prieš 
planuojamą NATO išsiplėtimą į

LIETUVA - ĮVYKIAI...

atkeltais Ipsl.
vis dažniau nurodo, kad tai yra dova
na. Pernai dovanojimo būdu turtą 
įsigijo 330 žmonių, o per šių metų 
pirmuosius tris mėnesius - 6231. Ne 
vien tik šiuo, bet ir kitokiais būdais 
atgimstančios Lietuvos gyventojai 
stengiasi išvengti mokesčių mokė
jimo. Lietuvoje šiuo metu yra 124,5 
tūkstančio (ELTA) mokesčių mokėtojų 
(tiktai?). Patikrinus daugiau kaip 18 
tūkstančių mokėtojų, mokesčių ins
pekcija nustatė daugiau kaip 12 
tūkstančių atsiskaitymo pažeidimų.

Birželio mėnesį sukeltas triukš
mas dėl kiaulių (keturkojų) pertek
liaus buvo nereikalingas, nes kiaulių 
paklausa dabar viršyja pasiūlą. Lietu
voje kas mėnesį suvalgoma apie 20 
tūkstančių kiaulių. Ekonomikos baro
metro kilimą galima spėti iš "Šiaulių 
naujienose" spausdinamų patarimų. 
Šalia patarimo "Kaip lengvai nulupti 
virtą burokėlį" yra ir patarimas "Kaip 
nulupti ananasą".
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Pabaltijį ir kitus Rytų Europos kraš
tus. Australiją atstovavo gėn. guber
natorius Bill Hayden ir užsienio 
reikalų ministras senatorius Gareth 
Evans. •

Pakistano min. pirmininkė 
Benazir Bhutto patvirtino ankstes
nius gandus, kad susektas ir sustab
dytas kariškių grupės ruoštas per
versmas. Suokalbininkai buvę vie
nos iš musulmonų religinių frakcijų 
įtaigojami.

Suimti 36 kariškiai, jų tarpe 
keli brigados generolai ir vienas 
gen. majoras.

Okinavos salos gyventojai 
demonstruodami reikalauja, kad 
JAV sumažintų savo bazių skaičių 
saloje. Šiuo metu Okinavos saloje 
yra apie 24 000 amerikiečių karių, 
kurie proporcingai įvykdo daugiau 
nusikaltimų, negu bet kurios kitos 
JAV bazės personalas. Japonijos 
ministras pirmininkas Tomilči Muro- 
jama norėtų išlaikyti JAV bazes, 
valstybės saugumo laidą, tačiau 
nedrįsta stabdyti, demonstracijų, bi
jodamas prarasti balsų sekančiuose 
rinkimuose. Jo vyriausybė labai 
netvirtai laikosi.

Izraelio vyriausybė nutarė pra
tęsti leidimą saugumo tarnybos pa
reigūnams naudoti fiziniai brutalius 
metodus tardant suimtus palesti
niečius, įtariamus teroro veiksmais. 
Keletas ministrų kabineto narių bei 
Izraelio žmogaus teisių organizaci
jos protestavo prieš šį nutarimą.

(^^) (^1^)
Spalio 19 d. Rusijos prezidentas 

Boris Jelcinas viešai paskelbė, kad 
jis apleis iš pareigų savo užsienio 
reikalų ministrą Kozyrevą. Sekančią 
dieną šį nutarimą atšaukė - paliks 
Kozyrevą pareigose, tik paskirs jam

Švietimas ir spauda
Vilniaus A. Vienuolio mokyklos 

trečiaklasiai gavo muzikos vadovėlius, 
kur pamokų programoje numatytos 
"Dainos Leninui" arba dainos "Mes' 
mylime Leniną" mokymasis ir pan. 
Žodžiai, pav.: "Ir Leninas ėjo 
mokyklon kas dieną... ir t.t." Ši žinia 
paimta iš "Lietuvos aido", bet ar gali
ma viskuo tikėti, kas rašoma? Tuo 
abejoja skaitytojas savo laiške redak
cijai:

"Nežinau, ar jau seniai "Res
publikoje" reklamuojasi "palydovių" 
firma "Sekstina", bet mano žvilgsnis 
tik rugsėjo 6 d. stabtelėjo ties ja. Ogi 
Caterine Deneuv! Skambinu. Sako: 
"200 litų už pirmą valandą, o kiek
vieną po to - po 100". Klausiu, kuo 
vardu. Pasirodo, visai ne Katrin... 
Įdomu, ar ir kitos prostitučių artelės 
savo reklamai naudoja kinožvaigždžių 
ar garsiausių manekenių nuotraukas. 
Kaimynas tvirtina matęs tokią rek
lamą su Claudijos Shiffer nuotrauka. 
Vienos apgavystės..."

Gabrielius ŽEMKALNIS, 1995.10.20.
Žinių šaltiniai: 

"ELTA”, BNS, "Lithuanian weekly", LER, 
J. R. ir apžvalgoje minėti laikraščiai. 

stiprų pavaduotoją. B. Jelcinas buvo 
įpykęs, kad vakariečiai ignoravo 
Rusijos protestus dėl NATO rolės 
Bosnijoje. ®®@

Šri Lankoje apie 10 000 karių

Lietuvos ir jos

Str. autorius - Jurgis RŪBAS
Lietuvos spaudoje daug rašo

ma apie krašto ekonominę padėtį, 
jos gyventojų gyvenimo standartą, 
jų socialines problemas. Šiais 
klausimais rašančių nuomonės ir 
padėties vertinimai gerokai skiriasi 
ir dažniausiai atspindi autorių bei 
juos spausdinančių publikacijų poli
tinę orientaciją.

Statistikos departamentas prie 
LR Vyriausybės irgi skelbia įvairius 
ekonominės veiklos duomenis. Lie
tuvos ekonomiką stebi ir apie ją 
rašo užsienio komentatoriai, tarp
tautinių finansinių ir ekonominių 
institucijų (Pasaulio Banko, Tarp
tautinio Valiutos Fondo, Jungtinių 
Tautų Vystymo Programos) eksper
tai. Visa bėda, kad yra tiek daug 
Lietuvos ekonomikos vertinimų - 
dažnai vienas kitam prieštaraujančių 
- jog eiliniam piliečiui beveik ne
įmanoma susidaryti aiškų vaizdą 
nei apie krašto ekonomikos padėtį, 
nei apie jos žmonių realų gyvenimo 
standartą.

Pavyzdžiui, ministras pirmi
ninkas A. Šleževičius pakartotinai 
tvirtina, kad Lietuvos ekonomika 
stabilizavosi, produkcija plečiasi ir 
gyvenimas eina geryn. Tuo tarpu 
opozicinės partijos pranašauja "so
cialinį sprogimą" dėl vis blogėjan
čių pragyvenimo sąlygų daugumai 
Lietuvos gyventojų. Kas teisus? 
Remdamasis Statistikos departamen
to oficialiais duomenimis ir nepri
klausomoje spaudoje pasirodžiusiais 
vertinimais, bandysiu šiame straips
nyje objektyviai apžvelgti esamą 
padėtį ir atsakyti į šį klausimą.

Bendras vidinis produktas
Vienas iš dažniausiai nau

dojamų rodiklių įvertinti krašto eko
nomikos aktyvumą yra metinis 
bendras vidinis produktas (BVP), 
kuris susumuoja visų per metus 
pagamintų prekių ir paslaugų vertę. 
Realusis BVP paprastai yra išreiš
kiamas paritetiniais JAV'doleriais, 
kad būtų galima palyginti skirtingų 
metų rezultatus, nepaisant vietinių 
kainų kaitaliojimosi. Lyginant vieną 
kraštą su kitu, BVP paprastai dalija
mas iš gyventojų skaičiaus.

Dėl rinkų buvusioje Sovietų 
Sąjungoje netekimo ir smarkiai pa

puola tamilus sukilėlius Jafna pu 
siasalyje, remiami artilerijo ir avi 
acijos. Tamilai gi spalio 201 sunai 
kino Šri Lankos degalų atsagas, su 
degindami du benzino sariėlius.

kilusių importuojamos naos, duji 
anglies ir metalų kainų, ietuvc 
realusis BVP pradėjo krist nuo p: 
nepriklausomybės atstatyio 199 
metais. Palyginus su 198' metai 
Lietuvos BVP 1990metai/au buv 
5% mažesnis, 1991 meis 169 
mažesnis, 1992 metais ‘% ma 
žesnis, o 1993 metais 60%nažes 
nis. Kitaip sakant, 1993 mats Lie 
tuvos realusis BVP besudae 40%j 
1989 metų lygio. 1994 meis BVI 
kritimas sustojo ir, į metų ąlą, ne 
pradėjo kilti (pakilo 0,6% plyginu 
su 1993 metais). Pilnų duomnų api 
1995 metus dar, žinoma, tėra, be 
pirmo pusmečio statistika rdo, kai 
BVP kilimas tęsiasi toliau.

Kai kurie ekonomist prog
nozuoja, kad per šiuos meti Lietu
vos realusis BVP išaugs 4r 5 pro
centais. Matyt, 1994 metir 1995 
pirmo pusmečio BVP duomimis ii 
remiasi Lietuvos Vyriausyls vado
vas, teigdamas, kad krašto lonomi- 
ka stabilizavosi ir padėtis eageryr 
- "mes pasiekėme dugną ųau pra 
dėjome lipti iš duobės", ’aip, be 
dar ilgai teks lipti, kol bus psiekta: 
1989 ar 1990 metų-lygis.

Užsienio prekyba
BVP yra tik vien; krašte 

ekonomikos rodiklis. Kitasvarbus 
rodiklis yra užsienio prekpos ba 
lansas, kuris parodo, arvalstybi 
pakankamai uždirba iš sav ekspot 
tuojamų gaminių, kad g’ėtų už 
simokėti už jai reikalingas iportuoj; 
mas prekes. Deja, Lietuvopadėtii 
prekyboje su užsienio šaliis nėrt 
gera. Po nepriklausomybėststaty- 
mo 1990 metais, Rusija ir 1 kurio! 
NSV šalys ne tik pradėjo rkalaut 
pasaulinių kainų už Lietuvaarduo- 
damą naftą, dujas ir kitas Alavas: 
bet taip pat uždėjo iš Lielvos im
portuojamiems produktam aukštu: 
muitus, kas labai apribojo ietuvoi 
eksportą į sovietmečiu turės rinkas 
buvusioje Sovietų Sąjungą. Suras
ti naujas rinkas Vakarų Eupoje ū 
tolimesniuose kraštuose rsirodė 
nelengva. Nors Lietuvos žsienic 
prekyba per penkis nepklauso- 
mybės metus didele dairi persi
orientavo iš Rytų į Vakarusiendra 
paėmus, eksportas sumažėi.

Iš dalies, prie ksporti 
sumažėjimo prisidėjo ioendras 
produkcijos nuosmukis; Žeės ūkyje 
1994 metais buvo prikua 3591 
mažiau grūdų, negu 1990 mais, iš 
kasta 43% mažiau bulvi, 579? 
mažiau cukrinių runkelių, pmelžt: 
41% mažiau pieno. Panašpadėti 
ir apdirbamojoje pramonje. Tu 
tarpu, Lietuvai būtinai rėkia im 
portuoti naftą, dujas, įvaius me 
talus, už kuriuos tenka metėti p;
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aulines kainas. Todėl nenuostabu, 
tad jau kelinti'metai Lietuvos 
užsienio prekybos balansas yra nei
giamas. 1993 metais jis siekė 250 
milijonų JAV dolerių, o 1994 metais 
net 350 mln. dolerių.

Užsienio prekybos deficitą 
Lietuva padengia parduodama už
sienio firmoms kai kurias buvusias 
valstybines įmones ir skolindamas! 
pinigų iš užsienio bankų. Ilgai tokia 
padėtis tęstis negali, nes greit nebe
bus valstybinio turto, kurį galima 
tūtų parduoti, o už augančias pasko
las, kurias reikia pradėti grąžinti, 
įaip pat reikia mokėti vis daugiau 
palūkanų. Kol kas, Lietuvos skola 
užsienio ir tarptautiniams bankams 
tėra didelė - apie 600 milijonų do
mų, kas sudaro tik apie 9% jos 
bendro vidinio produkto. Palyginus, 
pavyzdžiui, su Australija, kurios 
skola užsieniui dabar prilygsta 57% 
los BVP, Lietuvos skola yra tik 
menkniekis. Tačiau, Lietuvos mi- 
oistras pirmininkas A. Šleževičius 
fra pareiškęs, kad neleis Lietuvos 
koloms užsieniui išaugti iki tokio 
i'S'o, jog jų suma sudarytų daugiau 
įei 16% BVP. Bėda yra tame, kad 
lemaža dalis iš užsienio bankų 
pautų paskolų panaudojama pirkti 
taftai, dujoms ir kitoms būtinai 
akalingoms prekėms, vietoj pa- 
audojus visą iš užsienio gautą 
apitalą kelti Lietuvos ūkio gamy
binį pajėgumą: Reikia kelti produk
tą, ypač eksportuojamų prekių, 
ad būtų iš ko mokėti palūkanas ir 
ačias skolas grąžinti.

Infliacija
Dar vienas svarbus krašto 

konomikos sveikatos rodiklis, ro- 
antis, kaip gerai tvarkomi valsty- 
iniai finansai, yra infliacija. Po 
avietinės sistemos žlugimo, per
inant prie laisvos rinkos ekono- 
likos, nė viena buvusi komunistinė 
alstybė neišvengė kainų kilimo - 
vfliacijos. Neišvengė aukštos in- 
liacijos ir Lietuva. 1992 metais in- 
liacija Lietuvoje pasiekė rekordą - 
163% - ir gerokai pralenkė Latviją 
(Estiją. Tačiau, 1994 metais inflia- 
ja nukrito iki 45%, o šiais metais 
kimasi, kad ji neviršys 30%. Pagal 
sivysčiusių industrinių šalių stan- 
artus, tai vis tiek dar labai aukšta 
igūra (pavyzdžiui, Australijoje jau 
keti metai, kai metinė infliacija 
(vyruoja tarp 2 ir 3 procentų), ir Lie- 
pvos Vyriausybė turės dar kurį 
Liką laikytis griežtos finansų poli
škos sumažinti infliacijai.

] Realūs gyventojų atlyginimai 
ir pensijos

Valstybės gyventojų ekono- 
pinis gerbūvis priklauso nuo eilės 
Lktorių: jų realios pajamos, ga- 
amybė gauti darbo, sveikatos ir so

cialinė apsauga, galimybė gauti gy
venamąjį plotą prieinamomis kai
nomis, visiems prieinamas švieti
mas ir t.t. Šiame straipsnyje ap
žvelgsiu tik tris iš šių faktorių - be
darbystę, dirbančiųjų atlyginimus 
ir pensijas.

Pagal oficialią darbo biržos 
statistiką, bedarbių procentas Lietu
voje gana žemas - 3,6% - palyginus 
su kitomis Europos valstybėmis. 
Tačiau, pagal 1994 metais Statis
tikos departamento atliktą tyrimą, 
realus nedarbo lygis yra daug aukš
tesnis, negu skelbia darbo birža. Sta
tistikos departamento duomenimis, 
1994 metais Lietuvoje darbo ne
turėjo virš 269,000 asmenų, arba 
14% visų darbingų žmonių (neaišku, 
ar į šią sąvoką įskaitomos motinos 
su mažais vaikais, šeimos nariai 
prižiūrintys invalidus ir panašios 
kategorijos žmonės, kurie negali eiti 
į darbą). Bedarbio pašalpą 1994 
metais gavo tik apie 20 000 asmenų, 
o vidutinė bedarbio pašalpa buvo tik 
51 Lt. per mėnesį. Mano supratimu, 
be kieno nors pagalbos, pragyventi 
iš tokios pašalpos yra neįmanoma. O 
ką turi daryti tie bendradarbiai, kurie 
dar jos negauna?

Dirbančiųjų padėtis, be abejo, 
žymiai geresnė, negu bedarbių, bet 
ji daug priklauso nuo to, kokioje 
pramonės šakoje žmogus dirba. 1994 
metais vidutinis darbo užmokestis 
per mėnesį buvo 327 litai. Šių metų 
birželio mėnesį jis pakilo iki 512 
litų. Bet nežinant pragyvenimo iš
laidų, vidutinis atlyginimas savaime 
neduoda pilno vaizdo. Bent apy
tikriai galėsime įsivaizduoti eilinio 
dirbančiojo perkamą galią, jei ži
nosime, ką už savo mėnesinį atlygi
nimą jis gali nupirkti. Šių metų 
birželio mėnesį už vidutinį mėnesinį 
atlyginimą buvo galima nupirkti 58 
kg jautienos mėsos, arba 377 kg 
duonos, arba 199 kg sviesto, arba 
442 litrus pieno. Palyginę šiuos mais
to produktų kiekius su tais, kuriuos 
mes už savo mėnesinį atlyginimą 
galime nupirkti Australijoje, matome, 
kiek skiriasi Lietuvos ir Australijos 
gyvenimo standartai.

Per penkis nepriklausomo gy
venimo metus realių darbo atlygi
nimų vidurkis Lietuvoje smarkiai 
nukrito. 1994 metais realusis viduti
nis atlyginimas buvo tik 40% to, kas 
vidutiniškai buvo uždirbama 1990 
metais. Kitaip sakant, vidutinio atly
ginimo perkamoji galia nuo 1990 
iki 1994 metų nukrito net 60%. 
Išskyrus 1991 metus, kainos kiek
vienais metais kilo greičiau, negu 
atlyginimai. Tuo pačiu metu didėjo 
atlyginimų diferenciacija - skirtumai 
tarp gerai, vidutiniškai ir blogai 
apmokamų darbuotojų. Geriausiai

nukelta į 7 psl.

KULTŪRINĖSE PARAŠTĖSE
J. ir J. Janavičių parodos Lietuvoje

vą sužino. Aš tą labai aiškiai jaučiau: 
mūsų misija yra savo darbu, savo 
kūryba labai tvirtai užsiimti. O jeigu 
taip užsidaro, bendrauja tik su lietu
viais, tai po keturiasdešimt metų gan

Neseniai iš Lietuvos grįžo dai
lininkai Jolanta ir Jurgis Janavičiai, 
surengę sėkmingas parodas Kaune ir 
Vilniuje, kurioms abu autoriai atvežė 
po 60 kūrinių.

.4

Jolanta ir Jurgis JANAVIČIAI

"J. Janavičienė meną studijavo 
Freiburge, Romoje ir Sydnėjuje. Savo 
piešinius, grafiką eksponavo Kana
doje, JAV, Indonezijoje, Singapūre. 
Dėsto keramiką Sydnėjaus moterų 
kalėjime ir vienoje meno mokykloje. 
Labiausiai ją jaudina pasaulio gamtos 
ir žmogaus dvasios ekologinės prob
lemos” - rašo "Lietuvos ryto" (Nr. 183) 
korespondentė Vida Savičiūnaitė.

"J. Janavičius dailėje debiutavo 
tik 1964 metais. Freiburge susipažino 
su žymiausiais lietuvių poetais, dai
lininkais ir užsikrėtė meno kūryba. 
Rašė net eilėraščius. Dailę ir istoriją 
studijavo Sydnėjaus universitete. Paro
dose eksponavo lietuviško piliakalnio 
vizijų ciklą, kurį inspiravo prieš metus 
pamatyta vieno Lietuvos piliakalnio 
nuotrauka" (ten pat).

Abiejų dailininkų parodos ati
darytos rugpjūčio 3 d. Kauno paveikslų 
galerijoje. Rugpjūčio 23 - rugsėjo 5 d.d. 
Vilniuje, "Lietuvos aido” galerijoje 
irgi buvo atidaryta J. Janavičiaus tapy
bos ir piešinių paroda, o "Vartų” galeri
joje iki rugsėjo 16 d. veikė Jolantos 
Janavičienės piešinių ir akvarelės 
paroda.

Apie sydnėjiškius dailininkus 
plačiai rašė Lietuvos spauda. Teko 
matyti straipsnių "Lietuvos ryte", 
"Lietuvos aide”, "Kauno laike", "Va
karinėse naujienose" ir kt., kur abu 
dailininkai pasipasakoja ne tik apie 
save, bet ir savo darbą, tikslus. Štai 
Janavičiai pasakoja "Lietuvos aide” 
(Nr. 186):

"...Daugelis lietuvių, ypač 
vyresnio amžiaus, labai atsiskyrė nuo 
australiškos aplinkos, nuo gamtos, į 
tokius getus užsidarė. Mes su Jurgiu tai 
matėme, labai pergyvenome. Mes 
stengėmės gyventi atvira širdimi. Jonas 
Mekas gražiai pastebėjo: jeigu tu ir esi 
išblokštas į svetimą kraštą, turi gyventi 
su laiku. Kaip jau sakiau turi gal 
dešimt kartų daugiau stengtis, būti 
dešimt kartų stipresnis - tada į tave 
atkreips dėmesį. Per mus ir apie Lietu-

liūdnas vaizdas: išsivežė smetonlaikį, 
smetonlaikiu dar ir dabar gyvena. Pa
saulis pasikeitė. Juk daug svarbiau, kad 
mes emigrantai, gyvenam šiuo laiku, o 
ne esam užsikonservavę.

Ponas Janavičius tvirtina, kad 
lietuvių kalba - tai vienintelė sritis, 
kur jie neprisitaikė prie australietiškos 
aplinkos, vienintelis stiprus ryšys su 
Lietuva. Visi kiti ryšiai nebuvo reika
lingi, faktiškai jie gadino gyvenimą. 
Tačiau šis ryšys, matyt, pats stipriau
sias. Ponia Jolanta jaudindamasi, net 
su ašaromis pasakoja, kaip jos dukra 
Viktorija, profesionali žvejė, žuvus 
vyrui, pardavė laivą ir pasiprašė už 
tuos pinigus atvežama į Lietuvą. 
Pamatyti Lietuvą jai buvo svarbiau už 
buities patogumus.

Janavičiai Lietuvoje jau ketvirtą 
kartą. 1986 m. dar tvyrojo baimės at
mosfera, net giminės bijojo atviriau 
kalbėtis - prislopintas balsas, uždangstyti 
langai, pagalvė ant telefono, ir tik 
nelieskit politikos. 1991 metais priešin
gai, visi nori išsisakyti, nueini pas 
landsbergininkus kalbos verda, kun
kuliuoja, nueini pas tuos, kurie jį kri
tikuoja, - vėl kalbos verda, kunkuliuoja. 
Buvo labai didelės viltys, nepaprastas 
pakilimas. Atvažiavome pernai: žmonės 
truputį nusivylę, pamatė, kad dideli 
sunkumai, kad demokratija reikalauja 
■labai daug darbo. Šiemet jaučiasi, kad 
demokratija žengia, žmonės, nepaisant 
sunkumų, tvarkosi. Moterys čia gražiau 
apsirengusios negu Australijoje..."

"Vakarinėse naujienose" 
(1995.09.01)pasakoja Jurgis Janavičius:

"...esu surengęs Australijoje 
personalinių parodų, dalyvavęs gru
pinėse parodose ne vienoje šalyje. 
Tačiau, be dailės, dirbu dar ir kitą 
darbą - vertėju Sveikatos ministerijoije. 
Žmona irgi vienur ar kitur dėsto 
menus. Norėdami užsidirbti pinigų ko
kiai kelionei į Lietuvą ar parodai, ne 
sykį abu vaidinome filmuose. Pragy
venti iš dailės sunkoka. Tokiu atveju
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tenka nusižengti savo kūrybiniams 
principams, pataikauti kažkieno sko
niui, o ne tapyti, kas tau įdomu.

- Kokiuose filmuose vaidinate?
Nepamanykite, kad esame 

artistai... Vaidiname tik veiksmo fone. 
Kartais sėdime kavinėje, kalbamės, 
gurkšnojame vyną, šokame, kartais 
reikia ko kito. Vakaruose nevengiama 
pabūti statistu, jei tau tai patinka.

Vokiečiai reklamuoja Lietuvos gintarą
Rašo iš kelionitf po Lietuvą ir 

Europą grįžęs "M. P. "bendradarbis 
- Jurgis Reisgys.

. Mano brolis Martynas, gy
venąs Mannheime, Vokietijoje, daug 
dėmesio skiria vokiečių spaudai, 
rašančiai apie Lietuvą. 1995.09.05. 
jis mane ir mano brolį Joną nuvežė 
į Eberbacho miestelio muziejuje 
gražiai surengtą, iš Palangos atvežtą, 
gintaro parodą.

Eberbach'as yra senas ir gra
žus miestelis prie Neckar upės. Apie 
16.00 valandą muziejuje buvo apie 
80 lankytojų, susidomėjusių gin
taru. Parodos salė buvo, išpuošta Lie
tuvos dailininkų darbais. Muziejus 
apie parodą buvo atspausdinęs 
dideles reklamas. Parodos bukletai 
buvo dalinami miestelio gatvėse. 
Pati paroda pavadinta - "DieTraenen 
der Goettin Jūrate" (DievaitėsJūratės 
Ašaros). Pagal spausdintą informa
ciją ši gintaro paroda jau vykusi 
Paryžiuje, Romoje, Stockholme ir 
Eberbache.

***
Vos į Mannheimą atvykus iš 

Lietuvos, 1995. 09. 02. drauge su 
sese Ieva išvykome pasidairyti į
Mannheimo miesto centrą. Ten prie J. REISGYS

bbb Atsiųsta paminėti eibei
* M. Kymantas - Klajūnas - 

TAU, TĖVYNE MŪSŲ GIESMĖS, 
DAINOS. Išeivijoje sukurti) dainų ir 
giesmių rinkinys tarp 1962- 1993 m. 
Geelong - Australija, 1995.

Tai 134, didelio formato pus
lapių dainynas su 131 daina - giesme, 
kurioms melodijas sukūrė muz. M. 
Kymantas - Klajūnas, gyvenantis Gee- 
longe, Vic. Tai giesmės - dainos miš
riems ir vyrų chorams, kai kurios pri
taikytos solo bei duetams. Jų žodžius, 
lyriką rašė Australijoje. Amerikoje ir 
Lietuvoje gyveną ar gyvenę kūrėjai. 
Kai kurie jų gerai žinomi (B. Brazdžionis, 
S. Santvaras, P. Širvys), kiti mažiau, ar 
gal šioje knygoje tik pirmą kartą pa
sirodę, bet Klajūno magiškos muzikos 
pakerėta jų lyrika darosi labai graži. 
Daugelis šiame dainyne sudėtų dainų 
jau senokai dainuojamos Australijos lie
tuvių chorų. Vienos, kitos dainų žodžiai 
rašyti paties kompozitoriaus.

Rinkinys paties autoriaus ir 
iliustruotas - daugiausia patriotinių mo
tyvų vinjetėmis, užsklandomis.

Dainyną išleido pats autorius 
savo lėšomis, deja, tik 30 egz. tiražu. 
Jo padarytas darbas yra milžiniškas. 
Dainos mylėtojams reikėtų paremti jo 
pastangas ir dainyną atspausdinti di
desniu tiražu, dalį jo pasiunčiant ir į 

„Mūsų Pastogė“ Nr. 43 1995.1030. psl.4

Neseniai vaidinome keliuose epizo
duose filme "Lenktynės į saulę". Tik
riausiai jį pamatys ir Lietuvos žiūrovai. 
Tai yra vienų tradicinių automobilių 
su saulės varikliais lenktynių istorija. 
Tos lenktynės vyksta nuolat iš Darvino 
miesto iki Adelaidės (apie 2000 
kilometrų). Vaidinome gana garsiame 
vokiečių filme apie emigrantus "Svajo
nių laivas". Už tą tokį darbą per dieną 
moka iki 120 dolerių..."

Sveikiname dailininkus su sėk
mingomis parodomis. B. Ž.

Bernsteine aus Litauen

"M. P." bendradarbis J. REISGYS
prie įėjimo į parodą

moderniosios skulptūros parko pa
stebėjau kelionių autobusą iš Lietu
vos. Pasišnekėję su autobuso per
sonalu. sužinojom, kad į Mannhei
mą iš Lietuvos yra atvykusi sporti
nių šokių grupė "Žuvėdra".

Apie "Žuvėdrą" rašė ir jos 
nuotrauką buvo įsidėjęs vietinis 
laikraštis "Mannheimer Morgen" 
(1995. 09. 04. - Nr. 204).

Tėvynę. Tai išliekančios, vertės kūri
nys, kuris primins Australijos lietuvių 
pastangas išlikti lietuviais, primins jų 
gimtosios žemės ilgesį.

* Dr. A. Viliūnas - PATARIMAI 
APIE SVEIKATĄ IR LIGAS, straip
snių, skaitytų per Australijos radiją 
(1993 - 94 m.) rinkinys. Mažo formato, 
70 psl. knygelė su praktiškais patari
mais apie sveikatą ir autoriaus trumpa 
biografija. Knygos leidėjas - "Medici
nos" žurnalas. Spausdino KMA spaus
tuvė Kaune, 1995 m.

"Leidėjo žodyje" prof. Zigmas 
Satkevičius, "Medicinos" žurnalo vyr. 
redaktorius,sako: "Labai šilta pokalbių 
forma, jumoras ir skaidrus, šviesus 
optimistiškas požiūris į gyvenimą pa
verčia knygelę ne tik naudinga, bet ir 
labai maloniai skaitoma. Perskaitę ją, 
gausite ne tik įdomių žinių apie savo 
kūną, ligas, jų priežastis ir gydymą, bet 
susidarysite vaizdą, kaip sutvarkyta 
žmonių sveikatos priežiūra, medicinos 
pagalba, sveikatos draudimas kitose 
šalyse, ypač Australijoje. Daug daro 
didelė daktaro patirtis - patarimai yra 
trumpi ir aiškūs".

Su tuo ir mes sutinkame. Tik gai
la, kad - greičiausiai - šią knygelę retai 
kas Australijoje matys!.. B. Ž.

Tautos Šventės Minėjimas Ilobarte
Tautos Šventę - Vytauto Didžiojo 

karūnavimo dieną - hobartiškiai atšven
tė rugsėjo 17 d. Ta proga p.p. Šikšnių 
namai buvo išpuošti dailininko M. K. 
Čiurlionio 14 - kos paveikslų kopi
jomis, kurias iškabino Aleksas Kant- 
vilas.

ALB Hobarto Apylinkės valdy
bos pirmininkas Ramūnas Tarvydas 
minėjimą atidarė 16.00 vai., trumpai 
papasakodamas apie Vytauto Didžiojo 
nuopelnus Lietuvai ir pakvietė A. Kant- 
vilą skaityti paskaitos.

Vytauto Didžiojo neįvykęs ka
rūnavimas karaliumi buvo paminėtas 
tik prabėgomis, nors jis užima labai 
garbingą vietą Lietuvos istorijoje. Jo 
garbei skirtą dieną švenčiame tiek 
seniai, kad sunku surasti ką nors naujo 
apie jį pasakyti. Aleksas skaitė paskai
tą apie didįjį Lietuvos menininką M. K. 
Čiurlionį, nuo kurio gimimo dienos 
šiemet suėjo 125 metai. Paskaitoje Alek
sas perbėgo visą Čiurlionio gyvenimo 
istoriją, nuo gimimo dienos iki jo anks
tyvos mirties. Nors Čiurlionis yra gerai 
pažįstamas daugumai lietuvių. Aleksas 
paminėjo daugelį jo gyvenimo atvejų, 
apie kuriuos mes nebuvome girdėję. 
Paskaita buvo išklausyta su dideliu 
susidomėjimu ir klausytojai, ją įvertin
dami, pagerbė ilgu plojimu.

Paskaitininką sekė jaunoji mu
zikė Elzytė pagrodama smuiku jaus
mingą melodiją. Plojimams nutilus 
Ramūnas pakvietė Stepą Augustavičių, 
prieš porą savaičių grįžusį iš kelionės 
po Lietuvą, papasakoti savo įspūdžius. 
Stepas paskaitė santrauką užrašų, pa
darytų kelionės metu.

Po meninės programos ALB

Adelaidės jaunimo žiburiuką
Tik dėl to, kad ko nors nežino

me. nereiškia, kad to ir nėra. Iš kur 
tuomet manome, ateina staigmenos? 
Todėl be galo linksma, kad pernetikėtą 
- nelauktą sutapimą kažkas nuotaikoje 
nušvinta, ir pajustas gyvenimo ritmo 
išskirtinumas lyg ir parodo gyvenimą 
tikrovėje nesant tokį, kokiu'jį matome 
sėdėdami namuose: reikia tik truputį 
panorėti "išeiti į pasaulį..."

Vieną tokį išėjimą įgalino 
Adelaidės ateitininkai, rugsėjo 10 d. 
surengdami ALK Centre jaunimo kon
certą ir sulig pranešėjos, mokinės 
Aurelijos Stapleton įvadiniu žodžiu, 
šis renginys buvo drauge sujungtas su 
Tautos padėka Dievui už iš jo gautas 
buitines, dvasines ir mokslines malo
nes. (Jos buvo išskaičiuotos ilgame 
sąrašėlyje). Buvo uždegtos trys 
žvakutės dėl vilties, tikėjimo ir meilės. 
Scena papuošta ateitininkų lelijos 
ženklu, iš po kurio plati trispalvė juosta 
dvejetu spindulių skleidėsi žemyn. Du 
balti debesėliai ir šešetas baltų paukščių, 
pasidalinę pusiau, sklendė viršutinėse 
ženklo pašonėse, o scenos gilumoje, 
palei grindis, žydėjo gyvų baltųjų 
ramunių tvorelė.

Pasirodymus pradėjo dvi 
mergytės: Vaiva Kubiliūtė ir Eglutė 
Januškevičiūtė, uoliai ir laisvais jude
siais pašokdamos pagal Bethoven'o 
"Fiir Elise" muziką.

Saba Sankauskaitė (10 m.) antro

Apylinkės pirmininkas ir sekretorius 
padarė keletą pranešimų iš gautos 
korespondencijos ir minėjimą už
baigėme sugiedodami "Lietuva Tėvynė 
Mūsų..."

Minėjime dalyvavome visi, ku
rie parengimuose dalyvaujame. Gaila, 
kad tiek mažai mūsų yra likę ir daugu
ma jau senstančių, tad ypatingai 
malonu matyti ir jaunesnių žmonių, 
kurie atsilanko į parengimus, - tai Rožė 
Vaičiulevičiūtė (Wilson) su dukromis 
Elzyte ir Nijole ir Eskirtų Šeimynėlė • 
Vytas, Loreta, dukrelė Inga ir sūnus 
Rolandas. Jie yra mūsų viltis ateičiai.

Minėjimui užsibaigus, vai
šinomės p. Bonifaco ir Hildegard Šikš
nių pagamintais užkandžiais užsi
gerdami kava ar kuo nors stipresniu.

Ponia Teresė Kairienė šventė 85 
metų sukaktį, tad jai sugiedojome 
Ilgiausių Metų...

Juozas Paškevičius pravedė rink
liavą, kad bent dalinai padengtų išlai
das. Lyg šiol tokiomis progomis išlai
das padengdavome iš Bendruomenės 
iždo.

Mindaugas Kozikas, sporto klu
bo "Perkūnas" pirmininkas pardavinėjo 
loterijos bilietus, bandydamas surinkt 
pinigų klubo iždui paremti.

Paulius Auksorius ir Henrikas 
Juodvalkis, savo aukomis parėmėTrem- 
tinių Namų fondą.

Ilgamečiai Hobarto bendruome
nės nariai, Stasys ir Kristina Domkai • 
serga. Stasys jau trečia savaitė gydos 
ligoninėje, Kristina-namuose. Linkini 
jiems greitai pasveikti ir tikimės vd 
juos pamatyti sekančiame parengime

Stepas AUGUSTAVIČIUS

je programos dalyje pašoko savo k 
rybos šokį. Labai nuostabu, kad toki 
gležno amžiaus mergaitės jau tu 
stiprų savimi pasitikėjimą.

Eglutė Januškevičiūtė, Rimant: 
Kubilius ir Vaiva Kubiliūtė - jauniai 
šieji deklamatoriai: drąsiai, aiškiai irs 
judesiais viliojo žiūrovų dėmesį 
vaikiškų pojūčių pasaulį, kuriant 
atrodo, viskas yra gera, linksmai 
saugu...

Vidas Kubilius (9 m.) pianin 
skambino 3 dalykus ir padeklamau 
Viktoro Šimaičio "Namo”. Rimtai i 
drąsiai skambino, o dar rimčiau i 
reikšmingiau padeklamavo, rodos, i 
sai nieko daug nereiškiantį ūkiški 
nuotaikos eilėraštį. Tačiau muzika c 
žodžiuose tarsi spalvomis nupiešė bi
tinį gamtovaizdį! Iš tiesų Vidas tiį 
dainiaus prigimtį, kaip ir jo dėdį 
Saulius ir Sietynas, bet nieko Vidais 
jų nesiskolino. Man tik buvo gaila, ki 
tebuvo vienas išėjimas į sceną.

Laima Kubiliūtė (11 m.) puik 
paskambino pianinu, pagrojo klarnetu 
padeklamavo (trejetu išėjimų į sceną

Ben Leonavičius (9 m.), tiki 
sutapęs su muzika, kaip ir vi | 
Leonavičių šeima, tėvus įskaičiuoja, 
Colleen vartojo fleitą ir violą, Nell . 
violončelę. Leonavičių kvartetas tur ( 
užbaigti ketvertu dalykų prograu, 
Deja, Linui, turėjusiam groti smuil

nukelta į 5 p i
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Iitkelta iš 4 psi.
usirgus, kvarteto pasirinkta medžiaga 
sivo pakeista kita, ir nežinom, kaip 
tūtų skambėję Hendelio keturios 
Liaudies dainos”.

Aurelija Stapleton, muzikės Ne- 
niroš Stapleton dukra, buvo ne tik 
iranešėja, bet vienu išėjimu pagrojo 

I aksofonu, motinai palydint pianinu.
Saba Sankauskaitė ne tik dek- 

itnavo ir šoko, bet ir maloniai išpildė 
ii kūrinius fleita.

Darius Kubilius (14 m.) smuiku 
Į lliko Hendel'io sonatą in E Nr. 6. Jis 
j patingai darniai išgauna atvejinį gai- 
| kis suvirpinimą - tremolo. Žiūrovai 

1 uščiuvę klausėsi.
Andrius Verbyla - kitas geras 

muikininkas: ir ritmo, ir laikysenos 
eitnininkas. Abiems smuikininkams 
ikompanavo p. Stapleton.

.Aleksandras Sankauskas (7 m.)i 
jais vienas dūdele pašvilpavo tris 
dalykėlius, rodos, leisdamas vyres- 
liesiems prisiminti, kad taip kadaise 
ivilpavo "šalia kelio, ant kelmelio" 
lažas piemenėlis, leisdamas dūdelei 
ižjį kalbėti...

Tomas Januškevičius, antrosios 
programos pusės pranešėjas irMairo- 
lio "Mano gimtinė" deklamuotojas, 
savo žodžiu užbaigė dvidešimties da
lykų programą. Puikiai savimi pa
sitikėdamas laikėsi scenoje, dėkojo atsi
lankiusiems, užpūtė žvakutes ir pa
kvietė pasimatyti kitais metais.

Ateitininkų pirmininkas Augus- 
inas Kubilius (šiame amžiuje metai jau 
sesvarbu) padėkojo dalyviams ir jų 
levams už įdėtą rūpestį vaikus pa- 

■ įuošiant programai; pakvietė į sceną 
i jaunuosius menininkus, kuriuos p.p. 
: Vingra Rupinskienė ir Nijolė Vit- 
lįkūnienė apdalino dovanėlėmis. Atei- 
•Įjiininkų pirmininko pakviestas į sceną, 
5 klebonas kun. Juozas Petraitis, MIC,

PIRMIEJI METAI
Prisiminimų nuotrupos A. ZUBRAS

^Tęsinys iš Nr. 40

Reikia kreiptis į patį švietimo 
a komisarą (tada ministro titulas nevar- 
|V ota) Antaną Venclovą. Jį pažinau dar 

universitete studijuojant. Tiesa, jis 
buvo aukštesniuose kursuose ir metais 

lent trim už mane vyresnis. Bet vis 
11 ame pačiame koridoriuje susidur- 

lavau, kartais ir paskaitų auditorijoje. 
[U Tuo metu jį beveik visad matydavau 
'° ai Bronium Raila. Atrodė - neišski- 
11 tiami draugai. Abu jau garsėją poetai 
Į1 rašytojai, trečiafrontininkai. Vėliau teko 
’ sutikti A. Venclovų Klaipėdoje. Jis 
)! tavo lietuvių kalbos ir literatūros 
' nokytojas Vytauto Didžiojo gimnazi- 
u joje, aš gi "Vakarų" dienraščio redak- 
* lorius.

Sovietų karo lavui "Marat" 
11937 m. grįžtant iš anglų Jurgio VI 
3 karūnavimo iškilmių ir jam sustojus 
oficialiam vizitui Klaipėdos uoste, 

3 parašiau "Vakarų" dienraščiui ve
damąjį. Panašų vedamąjį, prašomas 
■ red. J. Grigolaičio, parašiau vokiečių 
3 kalba leidžiamam "Baltischer Beo- 
dachter”. Straipsniai buvo pasirašyti 
' tada plačiai žinomu mano A. Žiemio 
slapyvardžiu. Abiejų vedamųjų pag- 

1 mdinė mintis: dėl vokiško hitlerinio 
1 acizmo ir jo pretenzijų į Klaipėdos 
1 raštą Maskva bus mūsų rėmėjas. A. 
I Venclova nedviprasmiškai buvo gyręs

SYDNĖJAUS LIETUVIU SODYBOJE
* Sydnėjaus Lietuvių Sodyboje 

šiemet pavasaris kaip reta - tokio gėlių 
žydėjimo nebeprisimenama (o gal taip 
kasmet sakoma?). Gi naujienų sodybo
je apstu.

Balandžio gale Sodybą apleido 
sodybietis Vladas Račkauskas, pa
norėjęs senatvę praleisti Tėvynėje. Įsi
kūrė Kaune, Aukštuose Šančiuose, pas 
savo seserį.

Iš Sodybos taip pat išsikėlė Jus
tinas ir Margareta Žemaičiai, kuriems 
jau reikėjo nuolatinės medicininės glo
bos. Į butą Nr. 2 atsikėlė gyventi Jonas 
Reitelaitis.

* Šiemet, kaip niekada daug 
sodybiečių lankėsi tėvynėje, Europoje 
ir Amerikoje. Priskaičiuojama net 8 as
menys. Visi jau grįžo į Sodybą ir dabar 
pasakoja, neatsipasakoja apie patirtus 
įspūdžius, susitikimus su giminėmis, 
draugais, apie gražias lankytas vietas... 
Rugsėjo 30 d. net suruoštas grįžimo iš 
tėvynės popietis, kuriame dalyvavo so- 
dybiečiai, jų draugai ir S.L.M.S.G. 
Draugijos valdybos narės. Vienas iš 
grįžusiųjų dabar baigia montuoti ilgoką 
filmą apie išvyką į Tėvynę, kitas - rašo 
"memuarus", kuriuos - beje - skaitote ir 
"Mūsų Pastogėje".

tarė baigiamuosius žodžius, pa
sidžiaugdamas jaunųjų gabumais, ir 
tuo, kad Lietuva įsivedė padėkos Dieną.

Koncertinis subuvimas užbaigtas 
"Lietuva brangi" giesme.

Malonu buvo stebėti jaunųjų 
prigimties dovanas ir jausti, kad gyve
nimas (po senovei?) yra įdomus ir vis 
dar žydintis... Ir tie iš jaunimo širdelių 
iškritę žiedeliai, žiūrovo sieloje gali 
būti parsinešami namo...

Elena LOMSARG1ENĖ

mane už vedamuosius. Taigi eisiu pas 
A. Venclovą. Paskambinu jam tele
fonu. Šis liepia kreiptis į departamento 
direktorių. Bet mano ten jau būta ir 
jokių vilčių nėra. Kaip patekti pas A. 
Venclovą? Jį tariausi taip įžvelgiąs: jei 
man pavyktų patekti į jo kabinetą, jis 
norės pasirodyti padėties šeimininku, 
o ne pastumdėliu, kuris be kadrų sky
riaus negali daryti sprendimo. Jis paga
liau nėra buvęs kompartijos narys, todėl 
nebus griežtas Maskvos žmogus. Esu 
komisaro A. Venclovos kabineto lau
kiamajame. Paprašiau nuo senų laikų 
išlikusį pažįstamą durininką taip padėti 
Venclovai ant stalo mano kortelę, kad 
šis nepastebėtų. Atėjus mano eilei, 
drąsiai įžengiu į komisaro kabinetą. 
Šis kiek sumišęs:

- Kaip jūs čia?
- Mano kortelė turi būti ant 

stalo!
-Na, tiekto. Prašau sėstis. Paties 

reikalas man žinomas. Kadrų skyrius 
nepraleidžia.

Draugas komisaras paėmė telefo
no ragelį ir paskambino departameno 
direktoriui. Aiškiai man girdint: "Mano 
kabinete yra A. Z. Prašau mano 
atsakomybe jį paskirti mokytoju į 
gimnaziją. Tiesa, dabar jau pavėluota, 
tai bent provincijoje. Pakabino ragelį 
ir pasiūlė cigeretę. Nežiūrint lau
kiančių eilės, šnekėjomės dar kokį

* Spalio 22 d. Sydnėjaus Moterų 
Socialinės Globos Draugijos komiteto 
suruošta tradicinė metinė iešminė, ne
žiūrint nepergeriausio oro, praėjo 
gražaus pasisekimo ženkle - svetelių 
primarmėjo tiek, kad paruoštais kuge
liais ir kitom gėrybėm teko vaišintis, 
galima sakyti, dviem pamainom. Svečių 
tarpe susilaukta Sydnėjuje viešinčios 
Sodybos kūrėjos, p. Onos Baužienės, 
BEMJr čia viešinčių Lietuvos veteranų 
sportininkų - tarp jų rašytojo Kazimiero 
Paltaroko su ponia Odeta ir žurnalisto 
Stasio Baliūno.

Lietui stabtelėjus, Sodybos kie
melyje "Sūkurio" Tautinių šokių grupė 

Nuoširdžiai dėkoju ponioms Tamarai Vingilienei, Alfai Savickienei, 
Anelei ir Jonui Mikutavičiams, Bronei Ropienei, p. Marašinskienei, 
Zitai Vičiulienei mane lankiusiems ligoninėje.
Labai dėkoju p.p. Grybams, Anelei Paliukonienei ir visiems žodžiu ar 
raštu mane guodusiems ligoninėje. Mano ypatinga padėka "Dainos" 
chorui už gražią atvirutę ir gėles.

Visiems nuoširdus ačiū!
Izabelė DANIŠKEVlClENĖ

pusvalandį. Paaiškino, kodėl kadrų 
skyrius prieš mane. Svarbiausia dėl 
pažinčių su praėjusių laikų buvusiais 
žmonėmis. Mane, be abejo, stebėsią 
kai kurie žmonės ir nuo manęs priklau
sysią ar aš išsilaikysiu valdinėje vieto
je. Paklausiau tik kokių be valdinių 
dabartinėje socialistinėje santvarkoje 
galėtų dar būti tarnybų? Čia nusišyp
sojo ir Venclova. Padėkojau, kad man 
padeda išsivaduoti iš lieko žmogaus 
būsenos. Tokie tipai ne vien Turgenevo 
plunksnos kūriniai. Juo dabar ir aš bu
vau pasijutęs. Priminiau, kad esu 
skaitęs Venclovos apysaką "Drau
gystę" , kuri paliko didelį įspūdį. Ji tikrai 
atspindi autorių.

Tarnybinius reikalus atstūmęs, 
švietimo vadovas panoro dar pasi
kalbėti. Kaip buvusį jėzuitų gimnazijos 
mokytoją klausė, ar tos gimnazijos 
kino aparatūra buvusi gimnazijos ar 
vienuolyno? Nieko negalėjau atsakyti: 
ir gimnazija su bendrabučiu ir vasar
namiu Kulautuvoje, ir kino salė su pro
jekciniu aparatu, žinoma, ir bažnyčia 
turėjo būti vienuolyno. Koks gi skirtu
mas? Supratau tik iš tolimesnių A. 
Venclovos žodžių. Gimnazija esanti 
suvalstybinta, o bažnyčia lieka jėzuitų 
ordenui. Klausimas dėl kino salės, kuri 
viena siena prisišlieja prie bažnyčios 
ir dėl kinomatografijos aparatūros. Tuo 
laiku, atrodo, ir komisarui vienuolynų 
likimas naujojoj santvarkoj nebuvo 
aišku.

Vėliau pokalbis pasidarė daug 
privalesnis. Prisiminėm Klaipėdą, 

(vad. Jūratės Valytės), pašoko visą eilę 
tautinių šokių, juos dėmesingai stebint 
sodybiečiams ir jų svečiams (na^riemas 
truputį buvo šlapias, bet jaunieji to 
nebojo ir šoko labai entuziastingai).

Vėliau, atsilankiusieji Sodyboje 
pirmą kartą, apžiūrėjo pačią Sodybą, o 
tuo pačiu beveik visi sodybiečių buvo 
pakviesti apžiūrėti jų butus ir susipažin
ti iš arčiau...

Išsiskirstyta ir atsibučiuota tik 
pavakariais, nes kai kurie svečiai buvo 
atkeliavę ir iš tolimesnių vietovių - 
Mėlynųjų kalnų, bei tolimųjų Sydnė
jaus pakraščių (žinoma, Engadinės vie
tiniai gyventojai neskaito jos esant toli
mu priemiesčiu!..)

Ačiū, kad nepamirštate mūsų! B. Ž.

Viener kavinę prie Dangės upės. Grį
žome ir prie švietimo komisariato 
kadrų skyriaus, kuriam vadovavo 
Liuda Vaineikytė. Buvau jos brolio 
mokytojas ir klasės auklėtojas jėzuitų 
gimnazijoje. A. Venclova pabrėžė, kad 
Vaineikytė nurodymus gaunanti iš 
aukščiau. Tai vis dėl tų sluoksnių, kur 
aš bendravau, dėl organizacijų, ku
rioms priklausiau. A. Venclova rodėsi 
man tada, sutiko su mano paaiškini
mais. Gyvenau bei brendau tokioje 
santvarkoje, kokia ji buvo. Žmogus 
formuojasi aplinkos veikiamas. Man 
asmeniškai ne tiek namai, kiek 
mokykla turėjo įtakos. Gi mokykloje 
atskirų dalykų mokytojai paprastai 
tenkindavosi atlikę pamokas. Sociali
niu mokinių bendravimu mokykla 
nesirūpino. Tik mokyklos kapelionas 
išsiskirdavo. Žinoma, jam svėrė ideo
loginiai motyvai - patraukti jaunimą 
prie bažnyčios. Užtat organizavo ir glo
bojo ateitininkus. Jėzuitų gimnazijoje 
buvau įkalbėtas imtis globoti skautus. 
Turėjau taip daryti kaip liepdavo, nes 
dar tebestudijavau, o darbas buvo man 
svarbus. Po nederliaus ir potvynių 
Šiaurės Lietuvoje, mano tėvai buvo 
smarkiai nukentėję ir nieko man 
negalėjo padėti.

- O aš, matai, kitaip brendau! - 
pabrėžė A. Venclova.

- Patekote į kitą aplinką. Gal 
Marijampolėje buvo apskritai kita 
dvasia? Pagaliau kiekvienas žmogus 
skirtingas.

Bus daugiau
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gSPORTAS
Po 50 metų draudimo

Tokijo olimpinių žaidynių daly
vis, žurnalistas Antanas Vaupšas il
gametį žmogaus potraukį sportui yra 
pavadinęs "didžiąja meile". Ir jisai 
teisus. Kiekvienas, atidavęs savo jau
nystės metus sportui, lieka jam ištiki
mas iki gyvenimo pabaigos. Pasaulyje 
nuolat rengiami sportininkų - veteranų 
turnyrai, čempionatai varžybos. Ir žiū
rovų .nestinga: pagyvenusio amžiaus 
žmonės mielai eina dar kartą pasižiūrėti, 
dar kartą pasidžiaugti savo jaunystės 
dievaičiais.

Pusę amžiaus Lietuvos sporto 
veteranai buvo nelemtos "geležinės už
dangos" atskirti nuo pasaulio spor
tininkų bendruomenės. Ir tik keletas 
metų, atgavus laisvę, vėl gali dalyvauti 
pamėgtos sporto šakos varžybose bet 
kuriame žemės rutulio taške. Tad ne 
vienas su malonumu priėmė Australijos 
veteranų kvietimą dalyvauti Penktose 
jų žaidynėse. Deja, kai kurie negalėjo 
atvykti dėl lėšų stokos. Labai norėjo 
vėlek čia startuoti adainykštės Olim
piados Melbourne (1956m.) dalyvis 
bėgikas Jonas Pipynė, tačiau nerado 
sponsoriaus. Taip vadiname rėmėjus, 
galinčius apmokėti kelionę. Lietuvoje, 
dėl vis smunkančios ekonomikos, 
mažėja verslininkų ir komersantų, 
galinčių padengti sportininkų išlaidas. 
Tad mūsų grupę iš 25 žmonių sudarė: 
pusė, dalyvių, pusė rėmėjų. Labai ačiū 
Melbourne lietuviams, kurie širdingai 
padėjo nakvynės, maitinimo ir trans
porto reikaluose. Juolab tokiame didžiu
liame mieste kaip Viktorijos sostinė. 
Ypatingai reikia padėkoti ponams Da
giams, kurie nuo pat sutikimo aero
uoste, kasdien lydėjo, rodė kelią, or
ganizavo įdomią ekskursiją ligi "12 
apaštalų" prie jūros. Taip pat mieloms 
panelėms Prašmutaitėms, kurios savo 
namą užmiestyje užleido žaidynių da
lyviams. Labai miela buvo vėlek sutikti 
savo buvusią mokinę Jūratę Maša- 
nauskienę, kurios globa ir vaišingumas 
tenisininkams buvo, regis, be ribų. Pa

PADĖKA
Neužmirštamai ir mylimai mūsų Mamai 

A t A Valerijai Juzėnienei, 
pasitraukusiai amžinai iš mūsų tarpo, mus palikus išsiskyrimo 

liūdesyje, atjautusiems nuoširdžiai dėkojame.
Kunigui Povilui Martūzui aukojusiam šv. Mišias ir už laidotuvių 

apeigas; A. Kramiliui vargonavusiam bažnyčioje ir tarusiam atsi
sveikinimo žodžius; "Dainos" choro choristams už gražias lietuviš
kas giesmes; visiems dalyvavusiems laidotuvėse ir šermenyse; auko
jusiems šv. Mišioms ir pagerbusiems velionę gėlėmis ar aukomis 
lietuvių spaudai; pareiškusiems mums užuojautą spaudoje, laiškais, 
žodžiu ir gražiomis gėlėmis; Ponioms, prisidėjusioms prie šermenų 
vaišių; broliui Alfredui už paruoštą video juostą; artimiesiems, 
lankiusiems mūsų Brangią Mamą sunkios ir ilgos ligos metu. 
Ypatinga padėka A. Grikepeliui už atvykimą ir buvimą su mumis 
šiame sunkiame gyvenimo laikotarpyje.

Edžius ir Dana
Bartkevičiai

tirtis rodo, kad lietuviai ypač susivie
nija ištikus nelaimeiarba pavojui.Tačiau 
ir šios didelės šventės metu jautėme 
tam tikrą pakilimą ir palaikymą. Labai 
ačiū, mielieji melboumiečiai, kad ėjote, 
važiavote kartu su mumis į aikštynus ir 
stadionus, kad kartu su mumis džiau
gėtės pergalėmis ir pergyvenote pra-. 
laimėjimus. Taip pat ačiū Australijos 
lietuvių sporto vadovuiAntanui Lau
kaičiui, kuris norintiems padėjo aplanky
ti Sidnėjų ir porą dienų susipažinti su 
šiuo didmiesčiu. Jis padėjo ir dviems 
asmenims, turėjusiems kilnų tikslą: vie
nam aplankyti tėvo, kitam brolio kapus 
lietuvių kapinėse.

Na o kaip mums pasisekė pasiro
dyti?

Ir gerai ir blogai. Be labai gausiai 
dalyvavusių australų (iš viso net 10500 
dalyvių), atvyko Pietų Korėjos, Olandi
jos, Indonezijos, Amerikos, Rusijos ir 
kitų kraštų atstovai. Puikiai startavo 
kaunietis Rimgaudas Žalys, užėmęs I 
vietą šuolyje į aukštį. Jis, beja, buvo ir 
mūsų grupės organizatorius ir vadovas. 
Vilnietis Stasys Baliūnas buvo trečias 
teniso rungtynėse. Virginija Žvirblytė 
ketvirta tarp rutulio stūmikių. Praeityje 
buvusi įžymi stalo tenisininkė Asta 
Giedraitytė iškovojo aukso medalį 
dvejeto varžybose, na o kitą dieną jos 
be jokios abejonės laukė dar vienas arba 
du patys aukščiausi medaliai, nes 
varžovės buvo tikrai gerokai silpnesnės. 
Deja, likimas buvo prieš ją: Astą ištiko 
sunki trauma. Trūko Achilo sausgyslė 
ir dabar jai teks net du mėnesius išbūti 
suginsuota koja. Stipriai patempė koją 
ir šių eilučių autorius. Ką padarysi, 
sportinio entuziazmo krūtinėse nestin
ga, betgi raumenys ir sąnariai nebe tie. 
Sporto deivė ir dosni, ir žiauri. Tokia pat 
kaip ir gyvenimas.

Australų žaidynėms pasibaigus, 
įvyko grandiozinis pabaigtuvių pokylis. 
Dalyvavo ne vienas tūkstantis žmonių. 
Akrobatų pasirodymai... Šampanas... 
Karšta vakarienė... Tačiau mes prie jos-

Melburno varpiečiai R. Mickus ir J. Dagienė sveikina Vilniaus 
merą Alį Vydūną per V Pasaulio lietuvių sporto žaidynes.

Pranešimas SPORTO Klubams
Šių metų 45 - je Australijos lietuvių sporto šventėje, įvyksiančioje Gee- 

longe 27 - 31 gruodžio mėn. bus pravestos šių sporto šakų varžybos:
1. Krepšinis:............................vyrų, moterų,

. berniukų iki 10,12,14,16 metų; 
mergaičių iki 10,12,14,16 metų; 

veteranų vyrų ir moterų.
2. Tinklinis:...........................vyrų ir moterų. 8. Plaukimas:............ suaugusių ir jauniu,
3. Golfas:...............................vyrų ir moterų. 9. Šachmatai. 10. Lawn Bowls.

Visi klubai prašomi savo žaidėjus užregistruoti iki lapkričio 10 d. pas Geelongo
"Vyčio" sekretorę, p. A. Brown, 68 Marshall st., Newtown, VIC, 3220. ALFAS

nesiveržėme. Labiau knietėjo apsi
lankyti skautų vakaronėje Melboumo 
Lietuvių Namuose. Salė buvo kone sau
sakimša. Daugybė jaunų veidų. Or
kestras... Dainos... Šokiai. Įspūdingai 
išsirikiavę tortai ir viliojanti loterija... 
Gal būt mūsų ausiai pernelyg dažnai 
aidėjo angliška šneka, bet vis tiek buvo 
džiugu regėti, kad čionykštis jaunimas 
ateina, kad jis susiburia, kad Lietuvių 
Namai kupini smagaus jaunatviško šur
mulio. Malonu buvo susipažinti net su 
ketvertu brolių Žilinskų, kurie taip ir 
trykšta energija. Atrodo, kad Lietuvių 
Namų valdyba darbščiose rankose.

Tarp jaunimo šen ten matėsi ir 
žilagalviai. Senieji skautai! Buvo įdomu 
pabendrauti su gerbiamu ponu Lyniku 
daug padėjusiu, daug talkinusiu atku
riant Lietuvos piniginį vienetą litą. Juk 
p. Lynikas vienas iš tų specialistų, iš tų 
retų profesionalų, kuriuos dabartinė 
valdžia vis tik pripažino konsultantais 
arba naudingais patarėjais. Estų arba 
latvių emigracija ne tokia skaitlinga 
kaip lietuvių, tačiau jie turi visą eilę 
netgi ministrų iš emigrantų tarpo. Ir 
teisingai: kodėl nepanaudoti šiandien 
Lietuvai taip reikalingos vakarietiškos 
patirties pramonėje ar žemės ūkyje, 
transporto ar chemijos srityse? Deja, 
deja... Dabartinė mūsų valdžia dėl tam 
tikrų savo išskaičiavimų, toli gražu 
neskuba taip pasielgti.

Melboumas, Melbournas... Išvy

4. Bilijardas:.........
5. Lauko tenisas:
6. Stalo tenisas:..
7. "Skvošas":......  

.vyrų ir moterų.

.vyrų ir motery.

.vyrų ir motery.

.vyrų ir motery.

dome spalio mėnesiui mums neįprastą 
saulę ir kone lietuvišką lietų, ir tik 
šiame pusrutulyje šviečiantį Piety 
Kryžiaus žvaigždyną, ir žiaurų vėją,' 
atskriejantį vos ne nuo Pietų ašigalio. Iri 
keletą parkų, kurių čia arti keturias-j 
dešimties, ir puikią šv, Patriko bažnyčią, 
su lig šiol neregėtais vargonais, tarsi 
sujungtais su didžiuliu dūdmaišiu. 0 
svarbiausia susitikome su brangiais 
savo tautiečiais, su broliais ir seserimis, 
žiaurios bolševizmo bangos nublokštais 
už jūrų marių. Ar tik ne tai buvo užvis 
svarbiausia visos mūsų kelionės metu? 
Irtas amerikietis Hemingvėjus, ir pran
cūzas Egziuperi, ir rusas Tolstojus, pa
galiau ir mūsų Vydūnas pačiu bran
giausiu turtu skelbė žmogaus ryšį su 
žmogumi. Lieka pridurti: juolab tau
tiečio su tautiečiu.

Esame giliai dėkingi jums, kad ir 
čia puoselėjate lietuvybę, kad kartu 
Sydnėjuje, Geelonge, Adelaidėje, 
Canberroje ir Brisbanėje gyvenančiais 
lietuviais kiekviena proga protestuoda
vote, piketuodavote, mitinguodavote 
vis primindami Australijai, o drauge 
visam pasauliui apie okupacijoje ken
čiančią Lietuvą. Labai džiugu, kad ii 
jaunoji jūsų karta nepamiršta savo 
tolimos mažos tėvynės. Labai ačiū 
jums už viską. Ir atsiminkite: visada 
visada esate laukiami Lietuvoje.

Algimantas PALTAROKAS 
(Lietuva)

DAINOS MYLĖTOJI/ DĖMESIUI ,
Lapkričio mėn. 25 d., šeštadienį, 2.30 p.p. Geelongo bendruomenės lietuvių namuose 

pirmą kartą išgirsite Geelongo ir Adelaidės jungtinį choro koncertą. Pirmoje dalyje 
dainuos Adelaidės choras "Lithuania", o antroje dalyje girdėsite Geelongo ir Adelaidės 
chorų dainas bei matysite "Vilties" choristų atliekamą folklorinį vaizdelį - "Oi, kam gi tu , 
pabeldei". Bilieto kaina $8, pietūs $6.

Atvykę nesigailėsite. Būkite pasiruošę ne tik dainuoti, bet ir šokti su mumis kartu! ;

Rengėjai
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Lietuvos ir jos gyventojų ekonominė padėtis
atkelta iš 4 psl.
apmokamų darbininkų realūs už-dar- 
biai per paskutinius porą metų 
dargi padidėjo, tuo tarpu blogiausiai 
apmokamų realūs atlyginimai dau
giausiai nukrito. Pagal 1994 metų 
rugsėjo mėnesio statistinius duo
menis, banko tarnautojas uždirbo 
vidutiniškai 1029 Lt per mėnesį, o 
žemės ūkio bendrovių darbininkų 
vidutinis uždarbis buvo tik 166 Lt. 
Įstatymu leidžiamas minimalus mė
nesinis atlyginimas tuo metu buvo 
120 Lt; š.m. liepos mėnesį jis pa
keltas iki 148 Lt.

Pensininkų padėtis dar blo
gesnė. Šių metų balandžio mėnesį 
vidutinė senatvės pensija Lietuvoje 
buvo 125,48 Lt per mėnesį. Po to 
buvo įvykdytas komplikuotas pen
sijų perskaičiavimas ir vidutinė pen
sija pakilo iki 128 Lt. Tačiau, nors 
daugumai pensijos keliais litais pa
didėjo, kai kuriems pensininkamsji 
sumažėjo. Tokių atvejų nemažai pa
sitaikė buvusių tremtinių tarpe, kurių 
socialinio draudimo pensija buvo 
sumažinta, nes jiems dar mokama 
kompensacija už nukentėjimus 
tremtyje.

Palyginus vidutines senatvės 
pensijas dabar mokamas Lietuvoje 
su jos kaimynėmis, matosi, kad 
Lietuvoje jos žemiausios. Net eko
nomiškai nuskurdusioje Baltarusi
joje senatvės pensija yra 10% di
desnė, nei Lietuvoje, o Latvijoje ji 
yra dvigubai didesnė. Žinoma, no
rint palyginti pragyvenimo lygį 
skirtinguose kraštuose, reikia atsi
žvelgti ne tik į atlyginimus bei pen
sijas, bet ir į svarbiausių vartojimo 
prekių bei paslaugų kainas. Palygi
nus 16 svarbiausių buitinių prekių 
bei paslaugų kainas Lietuvoje ir 
jos artimiausiose kaimynėse ran
dame, kad pragyvenimas yra bran
giausias Latvijoje (54% brangesnis 
kaip Lietuvoje), pigiausias Baltaru
sijoje (22% pigesnis, kaip Lietuvo
je). Taigi, sunkiausiai pragyvena 
Lietuvos pensininkai.

Sunki daugelio mažas paja
mas turinčių Lietuvos šeimų padėtis 
matosi ir iš to, kad jos pravalgo 
daugiau, kaip du trečdalius savo pa
jamų, nežiūrint to, kad perka pačius 
pigiausius maisto produktus. Likusį

l» A. »

trečdalį savo pajamų neturtingos 
šeimos išleidžia už komunalines pa
slaugas - butą, elektros energiją, 
dujas, apšildymą, karštą ir šaltą 
vandenį. Nuo 1991 metų tų pa
slaugų kainos išaugo 207 kartus! 
Nenuostabu, todėl, kad labai daug 
šeimų nepajėgia sumokėti už šias 
paslaugas ir turi bent dalies jų atsi
sakyti (pavyzdžiui, buto apšildymo, 
karšto vandens). Apie atostogines 
keliones, pasilinksminimus jos ne
gali net pagalvoti.

Išvados
Iš šioje apžvalgoje pateiktų 

skaičių, kurie daugumoje paimti iš 
oficialių Lietuvos Statistikos depar
tamento publikacijų, aiškiai matosi, 
kad Lietuvos ir daugumos jos gyven
tojų ekonominė padėtis yra tikrai 
nepavydėtina. Tam yra įvairių prie
žasčių, bet gal pagrindinė priežastis, 
kaip sako Seimo narys prof. V. 
Buinevičius, yra tai, kad "bandome 
atkurti kapitalizmą (laisvąją rinką) 
neturėdami tam nei kapitalo, nei 
įgūdžių". Lietuva mokosi kurti lais
vąją rinką ir nežinia, kiek ilgai 
truks šie sunkūs mokslai. Tuo tarpu, 
didelė dalis šalies gyventojų yra 
prie skurdo ribos (ar ją jau 

peržengė) ir jų padėtis negerėja.
Lietuvos pramonei trūksta 

pigių kreditų, naujų technologijų, 
naujų rinkų. Be jų neįmanoma 
išplėsti eksporto ir pasiekti pozityvų 
užsienio prekybos balansą. Vy
riausybės ekonomistai prognozuoja, 
kad sekančiais metais Lietuvos 
BVP išaugs 5%, valstybės pajamos 
padidės 20%, infliacija neviršys 
15%. Jeigu toks ekonomikos augimo 
tempas būtų išlaikytas ir toliau, 
1989 metų produkcijos lygis būtų 
pasiektas po 10 metų. Bet ir tokiam 
augimo tempui išlaikyti reikės daug 
pastangų ir stambių kapitalo inves
ticijų. Taigi, nors ministras pirminin
kas ir teisus, kad Lietuvos ekonomi
ka stabilizavosi ir pradeda augti, 
prie skurdo ribos gyvenančiam pi
liečiui dar ilgai reiks laukti, kol jo 
ekonominė padėtis pagerės. Jei dau
geliui tokių piliečių pritrūks kant
rybės laukti gyvenimo pagerėjimo, 
"socialinis sprogimas" pasidarys vi
sai reali galimybė.

J. RŪBASC K A

t MŪSŲ t
MIRUSIEJI

Mirus Lietuvoje

A.|A. dainai kristinai mauragytei
gilią užuojautą reiškiame Mindaugui, Rasai, Daniui su Sally, 

Skaistei ir Neriui.
Geoff, Vida ir Belinda Howe Marytė Pužienė

Staigiai mirus Lietuvoje Spalio 1 d. 1995,

A. t A. DAINAI KRISTINAI MAURAGYTEI
nuoširdžiai užjaučia Mindaugą, Rasą, Danių ir Sally,

Skaistę, Nerį ir gimines.
Canberros Baltijos Tuntas

Liūdinčią dėl

mylimos anūkėlės DAINUTĖS mirties 
mūsų mielą dainavimo mokytoją p. Genovaitę Vasiliauskienę OAM, 

nuoširdžiai užjaučiame
Adelaidės Moterų Oktetas

Tėvynėje mirus

A.|A. DAINAI MAURAGYTEI 
nuoširdžią užuojautą tėvui S. Mindaugui Mauragiui ir šeimai 

skausmo valandoje reiškia ir drauge liūdi
Sydnėjaus Sk. Vyčių Geležinio Vilko Būrelio senieji vilkai

A. f A. vyr. skautei DAINAI MAURAGYTEI 
, į amžinybę išėjus, jos liūdintiems tėvams Mindaugui ir Rasai, 

sesutei ir broliukams užuojautą reiškia
"Aušros” tunto sesės ir broliai bei vadovai

A. f A. skautei DAINAI MAURAGYTEI
Tėvynėje mirus, jos tėvams, skautininkams Mindaugui ir Rasai Maura- 
giarns, šeimai ir seneliui židiniečiui V. A Aleksandrui Mauragiui liūdesio 

valandose nuoširdžią užuojautą reiškia
Sydnėjaus Skautų Židinys

Mirus

A. f A. DAINAI MAURAGYTEI 
nuoširdžią užuojautą reiškiame mieliems Mindaugui ir Rasai, jų visai 

šeimai ir giminėms.
Guoda ir Jurgis Bliokai

Plačios Baltučių giminės širdžiai nustojus plakti, mano giliausia užuojauta

brangios A. f A. VALĖS
našlaičiams vaikams - Sauliui, Andriui, Dainai ir jos mylimam vyrui 

Algiui Balnioniui
Dėdienužė

Spalio 8 d., sekmadienį, Sibiro tremtiniams paremti suruoštas vajus, atsi
lankiusių dėka, praėjo su dideliu pasisekimu, "šalpa Sibiro Tremtiniams 
remti" Komitetas reiškia gilią padėką visiems tautiečiams taip dosniai ir 
įvairiai parėmusiems komiteto darbą aukomis aukų lape, gausiais ir vertin
gais fantais suruoštai loterijai ir padėjėjams bei padėjėjoms, ruošiant pietus. 
Popietės metu aukojo: S100 - G. Patupas; po S 50 - J. Miliauskas, A. ir V. Patapai 
irl.Taunysa.fa. B.Straukoatminimui; S30-A.irJ.Gudeliai;poS20-J. Bagdonas, 
M. L Davey, St. Gaidauskas, Albina Gudelis, S. Gusčia, J. Lang ir A. Vitkūnas; S15 
- M. Moccatta; po S10 - E. Baltutienė ir M. Pocius; S 5 - H. Ivinskis.

Padėka visiems atsilankiusiems.
Betoaukojo: $ 257.90 Senjorės Šokėjos; $45-J. Poškus; $30-J. Naujalienė, vietoj 
gėlių pagerbiant a. fa. Antaną Dancevičių ir S 20- Jonas ir Irena Lapšiai, vietoj 
gėlių pagerbiant a.fa. Antaną Mikeliūną.

Dėkojame aukojusiems.
Jūsų nuoširdus atsiliepimas ragina Šalpa Sibiro Tremtiniams Komitetą ir toliau tęsti 
šį apsiimtą labdaros darbą. Ačiū visiems

Šalpa Sibiro Tremtiniams Komitetas

Mirus

A. t A. ANTANUI MIKELIŪNUI
jo liūdinčią žmoną Emiliją, dukras Gailutę, Valdonęir jų šeimas bei visus 

gimines ir artimuosius giliai užjaučia
K. Vanagienė ir sūnus Vytas

Mirus

A.fA. ALEKSUI NEKRAŠIUI
jo žmoną Tiną. seserį Oną Pečiuliavičienę, gimines Lietuvoje 

ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame.
Canberros "Ramovė" skyriaus ramovėnai
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Akademinis Skautų Sąjūdis kviečia praleisti popietę 
SU ČIURLIONIU Į PADANGES

M. K. Čiurlionio 120 - jo gimtadienio paminėjime, talkinant dr. Genovaitei Kazokienei, 
dr. R. Zakarevičiui, "Sutartinei" ir deklamatoriams,

lapkričio men. 5 d., 2.00 vai. p.p., apatinėje Lietuvių Klubo salėje.
Visi labai laukiami minėjime ir kavutėj.

_ _ _ _ _ _ _  Akademinio Skautų Sąjūdžio Sydnėjaus Skyrius

SPAUDOS SĄJUNGOS StSIHIMilMAS

Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos narių metinis susirinkimas 
įvyks šių metų lapkričio 19d., sekmadienį, 2.30 p.p.

■ Sydnėjaus Lietuvių Namuose 16-18 East Terrace, Bankstown.
Darbotvarkėje:

1. Praeito metinio susirinkimo protokolo tvirtinimas
2. Metų, pasibaigusių 1995 m. birželio 30 d. apyskaitos, direktoriaus ir revizoriaus 

pranešimų tvirtinimas pagal Sąjungos įstatus.
3. Sąjungos Valdybos sąstato praplėtimas iki 6 narių.
4. Kiti reikalai, kuriuos pagal Sydnėjaus įstatus galima iškelti susirinkime.

Susirinkimo nariai, kurie turi kitų narių įgaliojimus (proxies), turi juos įteikti 
Spaudos Sąjungos raštinei, 16-18 East Terrace, Bankstown, ne vėliau kaip 24 
valandas prieš susirinkimo pradžią.
Iki nominacijų užsidarymo gautos sekančios nominacijos j Spaudos Sąjungos Valdybą:

V. Doniela - siūlė V. Patašius, parėmė A. Laukaitis
K. Protas -siūlė V. Patašius, parėmė V. Šliogeris
V. Šliogeris - siūlė V. Patašius, parėmė V. Doniela

Po oficialios susirinkimo dalies seks prof. V. Donielos paskaita tema - 
"Korupcijos mechanizmai Lietuvoje" bei bus traukiama Spaudos loterija.

Visi susidomėję kviečiami dalyvauti.
Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos Valdyba

16 - 18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel 708 1414, 

faksas(02)7903233

I 
I

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

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

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

Sekmadieniais nuo 1 iki 8 vai. popiet

IEŠKO DARBO
Auklė su dviem 1 ir 5 metų vaikais, kuri gyventų 
vietoje, ieško darbo.
Skambinkite Lindai....................tel.: 519 6813.
Nanny, live in position, 2 children, 1 + 5 year old.
Call Linda................................... tel.: 5196813.

Dantų gydytoj* 
RITA KARKUS 
PERSIKĖLĖ DIRBT 

20 COLLINS st.
11th FLOOR, SUITE 6 
MELBOURNE, 3000 
Telefonas: 9654 5611

AUKOS
! AUSTRALIJOS

LIETUVIU

FONDUI

AUKOS ^lĖSŲ PASTOGEI“
15 
10 
25 

5 
5

15

PRANEŠIMAS
H. Vainauskas
L. Bungarda
D. Vildovas
O. Gvildys
J. Skimbirauskas
M. Antanaitienė

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$

Gautas iš Lukaitis Partners Mel
bourne, Prano Vaičiaus palikimas 
1000 dolerių.
A. t A. Nekrašiui mirus, vietoj gėlių,
25 dol. (145) r .ikoja S. ir K. Pociai 
(N. S. W.)
Nuoširdus ačiū už aukas.

Vincas ALIŠAUSKAS 
AL Fondo iždininkas

1997 Churchill 
Fellowships 

for overseas study
The Churchill Trust invites applications from Australians, of 
18 years and over from all walks of life who wish to be 
considered for a Churchill Fellowship to undertake, during 
1997, an overseas study project that will enhance their 
usefulness to the Australian community.
No prescribed qualifications are required, merit being the 
primary test, whether based on past achievements or 
demonstrated ability for future achievement.
Fellowships are awarded annually to those who have 
already established themselves in their calling. They are 
not awarded for the purpose of obtaining higher academic 
or formal qualifications.

Details may be obtained by sending a self addressed 
stamped envelope (I2x24cms) to
The Winston Churchill Memorial Trust
218 Northbourne Avenue, Braddon, 
ACT 2612.
Completed application forms and reports 
from three referees must be submitted by 
Thursday, 29 February, 1996.

NSW 
VIC 
VIC. 
VIC 
VIC 
VIC

Visiems aukotojams 
tariame širdingą ačiū!

L B Spaudos Sąjungos valdyba

Sekantis
Meibourno Pensininkų 

Sąjungos narių 
SESIRINKIMAS 

įvyks lapkričio 14 d.
Tai bus paskutinė data užsirašyti 

Kalėdiniams pietums. 
Primename, kad šios šventės dalyviai 

turi būti susimokėję nario mokestį.
Sekretorė

Kariuomenės Svetė
HOBART?

Hobarto Apylinkėje Kariuomenėventę 
švęsime sekmadienj, lapkričio re. 26d.

1600 v. ponų šikšnių nam
43 Easton Avenue Moonah Wt.

Visus lietuvius gyvenančius Tasmąoįe ar 
atvykusius pasisvečiuoti maloniai pšome 

apsilankyti ir kartu atšvęsti šią švtę.
Lauksime.

Su pagarba 
Stepas AUGUST A VIČIUS

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS
f Funerals of Distinction f

17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N.S.W.
Tel. 724 5408. Veikia 24 valandas per parą.

REMKITE
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FONDĄ, 
nes jo tikslas yra: skatinu, remti ir puoselėti lietuvių taurinę 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, Vie, 3051

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

Australijos Lietuvių Fondo Valdyba

Prašom nepamiršti užsimokėti 
99Mūsuį Pastogės66 prenumeratą.

Kviečiame dalyvauti
Prel. ps. J. Prunskio vardo rnių

KONKLRSF
Tema:

"Skauto pareigos Dievui ir Tėnei"
Rašinį 3 psl., mašinėle rašą, 
siųsti iki 1996 m.,'sausio 1.

ADRESU:
VYDŪNO FONDAS 

14911 E. 127th Street 
Lemont, IL 60139, US

Pasirašyti slapyvardžiu. Atarame 
užklijuotame voke įrašyti aoriaus 
pavardę, adresą, skautų vieno pa
vadinimą.

PREMIJOS:
L-$250
2. - $ 150
3. -$ 100

Laimėjusieji rašiniai bus pekelbti 
spaudoje. Kiti bus grąžiti 

autoriams.
VYDŪNO FWDAS

SKELBKITĖI
.MCSIJ PASTOGĖJE“

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS ĄlCSĮ pastogė AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKT

Leidėjas Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga. Published by the Lithuanian Community Publishing Society Ltd.
Redaktorius Bronius Žalys. Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P. O. Box 550 Bankstown N. S. W. 2200 Redakcijos ir administracijos telefonas (02) 790 3233 

Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. Bendradarbių pasirašyti straipsniai nebūtinai reiškia redakcijos nuomonę.
Skelbimai: 1 cm x 6 cm = $ 3. Už skelbimų turinį redakcija neatsako.

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