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Lietuvos įvykių apžvalga
Pakeliui į Europos struktūras
Lietuvos vyriausybė daug šneka apie 

Lietuvos įsijungimą į Europos struktūras. 
Tačiau,jungiantisįEuroposSąjungosirNATO 
struktūras Lietuva turi išpildyti daug 
įsipareigojimų ir pasiekti nustatytų standartų. 
Baigaintis 1995-tiesiems metams paaiškėjo, 
kad įstojimas į Europos Sąjungą (ES) bus itin 
sunkus.

Europos Sąjungos narės nėra pasiruošusios 
padidinti savo biudžeto. Iki šiol Vokietija į ES 
biudžetą įnešdavo apie 30 % visų pajamų. Tuo 
tarpu Viduržemio jūros šalys, tai yra 
Portugalija, Ispanija ir Graikija yra Europos 
Sąjungos remiamos šalys. Šios šalys skun
džiasi, kad jos turi didelį ekonominį spaudimą 
iš nepasiturinčių Afrikos kraštų ir reikalauja, 
kad Sąjungos šiaurinės šalys skirtų joms 
daugiau lėšų. Tuo tarpu Vokietija, daugiausiai 
įnešami finansų į Sąjungą, su tuo nesutinka. Ji 
remia Rytų Europos šalių, ypač Lenkijos ir 
Čekijos priėmimą į Europos Sąjungą.

Visų Rytų Europos šalių, įskaitant ir 
Lietuvos, ekonomika remiasi žemės ūkio 
gaminių produkcija. Anksčiau jos visos 
priklausė nuo Sovietų Sąjungos rinkos. 
Šiandien jos ieško rinkos Europoje. Vokietija 
turėjo ES pasiūlymą, kad padidinti 10 % 
įvežamiems Rytų Europos šalių žemės ūkio 
produktams kvotas, tačiau ji buvo priversta lokį 
pasiūlymą atsiimti, nes užprotestavo ES narės, 
kurių ekonomika taip pat remiasi žemės ūkio 
produkcija ir kurios gauna iš ES biudžeto 
stambių subsidijųsavo infrastruktūrai pagerinti 
- tai Portugalija, Ispanija, Graikija ir Airija. Jos 
draugesuPrancūzijabijo, kaddėl Rytų Europos 
šalių priėmimo, Europos Sąjungai teks 
atsisakyti savo žemės ūkio politikos ir didelių 
subsidijų esančioms narėms.

Aišku, kad Lietuvos priėmimas į ES 
priklausys nuo Lietuvos ekonomikos pajė
gumo, finansinės sistemos išvystymo, teisinės 
sistemos priartėjimo prie Vakarų sistemos ir 
eilės kitų nurodymų „Baltojoje“ ES knygoje.

Nors Lietuva, kartu su kitomis Baltijos 
šalimis, yra priimta asociuota ES nare, 
parlamentas negalėjo to ratifikuoti, nes 
Lietuvos konstitucija draudžia parduoti žemę 
užsieniečiams. Lietuva delsė paduoti prašymą 
tikrajai ES narystei, kol jos neprispyrė šiaurės 
šalys, ypač ragino Danija. Likus porai savaičių 
iki ES Miftirido konferencijos, vykusios 
gruodžio 16 d., parlamento nutarimas buvo 
padarytas, kad prezidentas ir ministras 
pirmininkas tokį prašymą padarytų. Gruodžio 
11 d. užsienio reikalų min. Povilas Gylys 
įteikė oficialų pareiškimą, kuriame prašoma 
priimti Lietuvą į Europos Sąjungą.

Gntodžio 16 d. Madride susirinkę ES 
vadovai, kur dalyvavo ir vienuolika rytų ir 
vidurio Europos šalys, padavusios prašymus 
stoti pilnateisėmis narėmis į ES, nutarė, kad 
naujų narių priėmimas bus pradėtas svarstyti 
1997 metų pabaigoje. Hd to laiko esančios 15 
ES narės turės aptarti persitvarkymus ir nutarti 
naujų narių priėmimą, kurių pragyvenimo 
lygis yra daug žemesnis. Tuo pat metu bus 
svarstomas ir Kipro bei Maltos priėmimas į 
Sąjungą, kurios laukia jau eilę metų. Nenutarta 
kokia tvarka bus naujos narės priimamos.

Iki 1997 metų pabaigos Europos Komisija 
turi paruošti raportus apie paskirų valstybių 
pasiruošimą būti priimtoms į ES. Be to turi būti 
pamuštas biudžetas, nurodantis kiek šalies 
p.iėmimas kainuos esamoms narėms. Aišku, 
kad kuo neturtingesnė šalis, tuo daugiau 

kainuos esamoms narėms. Visų šalių 
priėmimas iš kartoekonomiškai neįmanomas, 
su tuo nesutiks esamos narės. Tokiu būdu 
ekonominis šalies išsivystymas bus vienas iš 
svarbiausių faktorių priimant ją į Europos 
Sąjungą.

Įstojimas į NATO paskutiniu metu 
pasidarėgan miglotas. Šiuo metu JA Valstybės 
yra užsiangažavusios Dayton taikos susitarimo 
įgyvendinimui buvusioje Jugoslavijoje. 
Serbijos bendradarbiavimas su Amerika ir 
NATO pajėgomis yra būtinas. Užsitikrinant 
sėkmingą taikos įgyvendinimą, Amerika yra 
suinteresuota, kad Serbijos užtarėja Rusija 
prisidėtų prie taikos įgyvendinimo ne tik 
Bosnijoje, bet visuose Balkanuose. Atrodo, 
jog daromos nuolaidos Rusijai.

Gruodžio 5 d. NATO valstybių užsienio 
reikalų ministrai nutarė iki 1997 metų atidėti 
sprendimą, kurioms rytų ir vidurio Europos 
valstybėms leisti stoti į NATO. Rusija nuolat 
kartoja priešinimąsi NATO išplėtimui į tylus. 
Rusijos pareigūnai pareiškė, jog Rusija 
neketina sumažinti kariuomenės Baltijos šalių 
pasienyje, bet ir nesirengia siųsti daugiau karių 
į šį regioną. Maskvos tyrimo institutas Europos 
studijoms pareiškė, jog Rusijos karines pajėgas 
reikia įvesti į Baltijos valstybes, jei šios šalys 
stotų į NATO. Toks grąsinimas Lietuvai itin 
pavojingas. Baltarusijoje,prierytinėsLietuvos 
sienos, šeimir '.ikauja Rusijos kariuomenė, o 
Rusijos okupuotoje Karaliaučiaus srityje 
prigrūstaiki 300000kariškių su visa ginkluote 
iš rytų Vokietijos, Lenkijos ir net Lietuvos.

Amerikos lietuviai, kartu su kitais 
baltiečiais, pavieniui ir per savo organizacijas, 
kreipėsi į JAV senatorius ir kongresmenus, 
atkreipdami jų dėmesį į Rusijos grąsinimus 
Baltijos valstybėms. Iniciatyvą perėmė 
senatorius Richard Durban. Keturiasdešimt 
du kongresmenai pareiškė laišku prezidentui 
Bill Clinton, kad Amerika turi griežtai 
pasisakyti prieš tokį Rusijos karinės doktrinos 
projektą. Rusijos vyriausybė turi išsižadėti 
tokių ketinimų, nes Lietuvos, Latvijos bei 
Estijos valstybių suverenitetas turi būti 
respektuojamas.

Savo laiške, rašytame gruodžio 15 d. 
senatoriui Richard Durban, prezidentas Bill 
Clinton patvirtino JAV valstybės įsiparei
gojimą, išreikštą spalio 10 d., kur sakoma, kad 
, JAV yra tiesiogiai ir konkrečiai suinteresuota 
Baltijos valstybiųsaugumu, nepriklausomybe, 
suverenumu ir teritoriniu vientisumu“. 
Prezidentas atmetė naujai pasirodžiusią Rusijos 
karinę doktriną, kuria grąsinama Baltijos 
valstybėms, jei jos stos į NATO. Prezidentas 
nurodė, kad užklaususRusijosužsienioreikalų 
ministrą Kozyrev, šis atsakė, kad jam tokia 
doktrina nežinoma. Doktrina prieštarauja 
Rusijos tarptautiniams įsipareigojimams ir 
Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo 
Organizacijai (ESBO),-sakė prezidentas.

Šaltajam karui pasibaigus ir Rusijos 
ekonomikai sugriuvus, didžiosios valstybės 

.mažina savo karinius biudžetus. Tikėtis, kad 
dabartinės NATO šalys finansuos naujai 
priimtas šalis į savo tarpą, yra nerealu. Šiandien 
norima priimti į NATO tas šalis, kurios 
priklauso Europos ekonominėms struktūroms 
ir kurių karinės pajėgos yra paruoštos taip, kad 
jos galėtų sėkmingai įsilieti į NATO struktūras. 
Tad, priėmimas į NATO jungiamas su šalių 
ekonominiu pajėgumu.

Girdėjome iš Lietuvos kariškių nusis
kundimų, kad kariuomenė negauna nei to, kas 
skirta jai iš vargingo biudžeto, nes nėra pinigų.

Petras Abukevičius - savo stichijoje. Žiūr. apie jį 5-me psl.

Iš kitos pusės, Krašto apsaugos ministras, 
važinėdamas po Europą, tvirtina, kad Lietuvos 
kariuomenė sėkmingai ruošiasi įsijungimui į 
NATO, o grįžęs į namus teigia, kad Briuselis 
(kur yra NATO būstinė) giria Lietuvą. Kur 
tiesa?

Laisvosios Europos Radijas (LER) 
pasiteiravo pas kariškius. Laikinai einąs 
Lietuvos pajėgų gen. štabo viršininko pareigas 
pulk. Įeit. Surgėlainformavo, kad tarnaudamas • 
kariuomenėje kareivis iššauna vidutiniškai 
devynis šovinius, tris iki priesaikos davimo ir 
šešis po jos. Kariškiai tvirtina, kad įvykdyti 
mokymo kursą, kareivis turėtų iššauti bent 75 
šovinius. Tai būtų minimalus skaičius, 
neskaitant šaudymo į taikinius. Danai ir 
vokiečiai iššauna tarp 1000 ir 1200 šovinių.

Trūkstama ne tik šovinių, bet ir kuro 
mašinoms, lėktuvams, laivams. Jūros pajėgoms 
skiriama tik 32% planuoto kuro. Lietuva turi 
aštuonis batalionus. Bataliono pajėgumas 
kautynėse, palyginus su rusišku batalionu, yra 
net 10 kartų silpnesnis ir gynyboje būtų labai 
neefektyvus. Karininkai sutinka, kad karinis 
paruošimas labai blogas - nėra pinigų. Tik 3% 
Krašto apsaugos ministerijos lėšų pajėgiama
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skirti koviniam paruošimui.
Kelias į NATO tolimas, ypač po Lietuvos 

bankų sistemos sugriuvimo.

Lietuvos bankų krizė
Gruodžio 20 d. Lietuvos bankas sustabdė 

Lietuvos Akcinio Inovacinio banko (LAIB), o 
po toirLitimpeks banko veiklą. Dramatinėmis 
aplinkybėmis, prieš pat Kalėdas, suareštavo ir 
abiejų bankų valdybų pirmininkus. Nereikia 
užmiršti, kad šie du bankai sudaro apie 20 % 
visos Lietuvos indėlių. Buvo žinoma, kad 
panašius finansinius sunkumus išgyvena ir 
kiti bankai, tad žmonės apgulė kitų bankų 
duris ir reikalavo savo indėlių. To pasėkoje per 
paskutinį mėnesį Lietuvos indėliai litais 
sumažėjo 12 %, o valiutinių sąskaitų išimta 
net 20 %. Tikėtasi, kad nuvertinta bus ir 
Lietuvos valiuta - litas.

Lietuvos vyriausybė kreipėsi į Tarptautinį 
Valiutos Fondą (TVF) ir Pasaulio Banką (PB) 
prašydama pagalbos. Vyriausybė paruošė 
finansų gelbėjimo planą - rezoliuciją, kurią 
Parlamentas gruodžio 29 d. priėmė. Nutarta, 
kad LAIB ir Litimpeks bankų veikla bus 
atkurta, vyriausybė iki sausio 20 d. paruoš
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KORUPCIJOS
Vytautas Doniela

Tęsinys iš praeito numerio
Antrasis korupcijos mechanizmas yra 

susietas su indeksacija. Po Kovo 11 buvo 
aišku, kad Lietuvoje bus grįžta prie 
privačios nuosavybės. Pirmoji vyriausybė, 
kuriai vadovavo Kazimiera Prunskienė, 
šiam klausi mui daug dėmesio neskyrė, bet 
tai dalinai suprantama, nes Lietuva ir taip 
turėjo pakankamai bėdų bei patyrė 
spaudimo iš Sovietų Sąjungos pusės. 
Ryžtingai tą reikalą po metų pajudino 
antrasis premjeras Gediminas Vagnorius, 
kurio vienas iš tikslų buvo nors šiek tiek 
sumažinti tą didžiulę nelygybę, kuri 
egzistavo tarp kompartijos su įvairiomis 
privilegijomis , ir eilinių žmonių - 
nepartiečių. Kiekvienas suaugęs pilietis 
gavo po5000investicinių čekių (jaunesnieji 
mažiau), už kuriuos galėjo bent dalinai 
išsipirkti butą, namą ar įsigyti akcijų 
fabrikuose, įmonėse, parduotuvėse. Bet 
Lietuvoje piniginiu vienetu tebebuvorublis, 
o tuo metu jau buvo įsibėgėjusi rublio 
infliacija. Vadinasi, jei kokio nors daikto, 
sakysim buto vertė vienu metu buvo 10 
000 rublių, po pusmečio jis jau kainavo 20 
000ir taip toliau. Krentant rublio vertei, už 
tą patį objektą reikėjo nuolat kelti rublių 
skaičių. Tai ir yra indeksacija - rublių 
skaičiaus kėlimas pagal tam tikrą formulę. 
Čia iškyla problema: nežiūrint, kad 
Vyriausybė nuolat išleidžia potvarkius ką 
kiek indeksuoti, konkretus apskai
čiavimas visgi priklauso ir nuo konkrečių 
pareigūnų. Šioje srityje taip pat įsigalėjo 
paprastos valdininkijos, t.y. žemo lygio 
korupcija. Sakysim, traktorius kadaise 
kainavo 10 000 gerų rublių, bet infliacijai 
gilėjant, jis galėjo būti indeksuotas iki 20 
000,50 000 ar 100 000 pigių rublių ir 1.1. Gi 
dėka palankaus valdininko, traktorių galima 
nusipirkti ir už tiek pat, 10 000 rublių, 
vadinasi, pusvelčiui.

Tokia korumpuota indeksacija darosi 
svarbi, kai reikalas sukasi apie didelius 
objektus kaip įmonės ir panašiai, nes didelis 
skirtumas, ar sumokėsi sumą lygią 10 000 
dolerių ar tik 1000 dol. Privatizacijos 
Lietuvoje istorijoje reikšminga tai, kad 
premjeras Šleževičius apie 2 metus 
sustabdė indeksaciją, o tai reiškia, kad 
didžiuosius objektus buvo galima pirkti 
pusvelčiui. Ir dabar, ir jau tuomet buvo 
aišku,kas iš to pelnosi, nes daugelisdidžiųjų 
objektų sąmoningai perėjo į „saviškių“ 
rankas (nors čia reiktų dar kalbėti ir apie 
specialiai išleistus įstatymus, kuriais buvo 
nuvertintos akcijos, kurias žmonės buvo 
įsigiję už investicinius čekius). Lietuvą 
palyginus su resovietizuotu Kazachstanu, 
skirtumas toks, kad Kazachstano prezi
dentas Nazarbajevas įmones ir fabrikus 
tiesiog atidavė jų sovietmečio vadovams, 
o Lietuvoje buvo žaistas 3 metus vykęs 
žaidimas su tokiais pat rezultatais - paprasti 
žmonės praktiškai negavo nieko, išskyrus 
gal būt išsipirktą butą.

Reikšmingą pavyzdį, kaip galima 
piktnaudžiauti indeksacija, pateikia 
Lietuvos žvejybos laivyno likimas. (Yrant 
Sovietų Sąjungai Lietuvai buvo atitekę 
daugžvejybos laivų, nes Klaipėda, pirmoje 
eilėje, buvo žvejybos, o ne karinis uostas 
kaip Liepoja). Dabar, vos po penkerių 
metų, šio laivyno egzistencija baigėsi, 
didelei laivų daliai pereinant vieno banko 
nuosavybėn. Kaip nurodo nuolatiniai 
straipsniai dienraščiuose, bankui parduo
damiems laivams buvo pritaikyta žema 
indeksacija, keliskart žemesnė už tą 
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MECHANIZMAI
(nepriimtą) įvertinimą, kurį buvo pateikusi 
nepriklausoma vertintojų firma iš Didžio
sios Britanijos.

Apie valstybinio turto, pvz. pramonės 
objektų perkeliavimą į privačias rankas, 
daugumoje susietas su LDDP, spauda yra 
prirašiusi nepaprastai daug. Pernai net 
patsai Valstybės kontrolierius Vidas 
Kondrotas Seime pripažino, kad neteisėtai 
buvo privatizuota valstybės turto už 250 
mln. litų pagal neindeksuotą skaičiavimą, 
o tai keli milijardai litų pagal realią vertę. 
Tokįneteisėtąarbalabaiabejotinądidžiųįų 
objektų privatizavimą mėgino sustabdyti 
pernai Tėvynės Sąjungos inicijuotas 
referendumas, kuris Lietuvoje sukėlė 
nepaprastą pasipriešinimą iš LDDP pusės. 
Buvo gąsdinama, kad jei referendumas 
praeitų, Lietuvoje kiltų infliacija irtt. Buvo 
aišku, kad referendumas paliečia gana 
įdomų LDDP nervą - valstybinio turto 
perėmimąįsaviškiųrankas. Kaip Lietuvoje 
visi prisimena, balsavimo išvakarėse 
televizijoje pasirodė patsai prezidentas 
Brazauskas, pasisakęs prieš referendumo 
tikslus ir duodamas pavyzdį pareiškimu, 
kad jis neisiąs balsuoti.

Trečiasis korupcijos mechanizmas 
veikia pasinaudojant bankų ir bankelių 
bankrotu. Pati bankų kilmė Lietuvoje yra 
įvairi: bankų kapitalą dalinai sudaro taip 
vadinamas „įsuktas“kompartijos bei KGB 
turtas, mafijos pinigai, išplautas kapitalas 
iš Rusijos ir, galų gale, kapitalas iš Lietuvos 
įmonių bei fabrikų, kuris ne retai atsidūrė 
privačiose rankose, kai pramonės vadovai 
sugebėjo įmonės kapitalą paversti savais 
pinigais. (Vienas iš būdų bu vo su infliacijos 
pagalba. Pvz. įmonė įmoka 1 mln. rublių 
vertingaisrubliaisirtampabanko dalininke 
arbaakcininke. Rubliuinuvertėjus, vadovas 
atmoką įmonei tą vieną milijoną, kurio 
tikra vertė yra jau tik 10 000 rublių - bet 
tokiu būdu jau ne įmonė, o pats vadovas 
tampa banko bendrasavininku.)

Bankai prarado nemažai nemažai 
kapitalo, kai lengvai skolindavo už labai 
aukštas palūkanas ir kai subankrutavę 
skolininkai skolos apmokėti nebepa
jėgdavo. Tokia nelaimė, paradoksiškai, 
bankus išmokė naujos gudrybės, būtent, 
bankrutuoti, pirma pelningai išsinešiojus 
banko kapitalą. Šitaip galima daryti, 
žinoma, tik tada, jei banko savininkai nėra 
atsakingi bankroto atveju - o kaip tik tokį 
įstatymą priėmė LDDP dauguma Seime. 
Pavyzdys: bankas priima indėlius ir juos 
skolina. Skolinama ir „saviškiams“, žinant 
ar net susitarus, kad jie pinigų negrąžins. 
Tokiu būdu po kelių ar keliolikos didelių 
paskolų bankas nebeturi pinigų ir nebegali 
atmokėti savo indėlininkams. Bankas yra 
priverstas „bankrutuoti“ ir indėlininkai 
praranda savo pinigus. Bet kadangi 
paskolos buvo išduotos saviškiams, pinigai 
iš tikrųjų nėra žuvę. Banko savininkai iš 
paviršiaus atrodo bankrutavę, bet tikrovėje 
jie dalinasi pinigus su tais, kurie buvo 
paėmę paskolas ir vėliau sakėsi negalį 
grąžinti. Rezultate, pinigus praranda rimti 
indėlininkai, bet juos susišluoja banką 
valdanti grupė, t.y. „saviškių“ tinklas.

Šitokiose machinacijose labai svarbu 
išankstinis planavimas. Pelningiausias 
bankrotas tada, kai galima susišluoti 
indėlius, kuriuos bankan įnešė valstybinės 
institucijos. Šitoks tiesiogklasikinis atvej is, 
sakoma įvykęs prieš pusmetį ir jį plačiai 
aprašė spauda. Pasak „Respublikos“, 
istorija tokia: aukšti pareigūnai reko
mendavo, kad banke vardu „Aurabankas“ 
sąskaitas atidarytų valstybinės įstaigos, pvz. 
Lietuvos paštas ir tt. Tokiu būdu įnešami 
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TRUMPAI 
IŠ VISUR

Sausio 11 d. Japonijos min. 
pirmininko pareigas pradėjo eiti nacio
nalistinių pažiūrų Rijutaro Hašimoto, 
buvęs prekybos ministras sausio 5 d. 
atsistatydinusio Tomijiči Murajamos 
kabinete. R. Hašimoto pažadėjo likvi
duoti jo pirmtako vyriausybę kamavusią 
finansinę krizę ir sureguliuoti gerokai 
pašlijusius prekybinius santykius su 
JAV.

Laisvos Papuos Sąjūdis pagrobė 
24 įkaitus Indonezijos valdomoje N. 
Gvinėjos salos dalyje (Irian Džaja). 
Sąjūdis reikalauja nepriklausomybės 
Vakarinei N. Gvinėjai. Eventualiai 11 
įkaitų buvo paleisti, bet Sąjūdžio te
belaikomų įkaitų tarpe yra 7 europiečiai, 
tyrinėję N. Gvinėją.

Sausio 12 d. Boris Jelcinas 
paskyrė Jevgenijų Primakovą Rusijos 
užsienio reikalų ministru, vietoje atleis
to A. Kozyrevo. J. Primakovas yra buvęs 
Pravdos korespondentas Artimuose Ry
tuose, tad greičiausiai turi KGB agento 
stažą.

Buvęs Pietų Korėjos prezidentas 
Chun Doo Hwan, kalinamas dėl 1980 m. 
valstybės perversmo organizavimo, da
bar patrauktas atsakomybėn ir dėl 1.2 
bilijono aust, dolerių vertės kyšių gavi
mo. Daugiamilijonines sumas jis gavęs 
iš pasaulinio garso P. Korėjos firmų, 
kaip Hyundai, Samsung, Hanjui, Dae
woo ir t.t.

Jau anksčiau už kyšių ėmimą pat
rauktas teisman Roh Tae Hwan, ėjęs P. 
Korėjos prezidento pareigas po Chun 

milijonai. Bet banko vadovybė skolina 
milžiniškas sumas tam tikrai grupuotei, šį 
kartą vardu „Luokė“, kuri tarsi paskolų 
grąžinti nebegali. Kadangi bankroto atveju 
nukenčia valstybinės įstaigos, kurios tame 
banke turėjo sąskaitas, „ Aurobanką“ imasi 
gelbėti valstybė. Premjeras Šleževičius 
nutaria banko gelbėjimui skuti 60 mln. litų 
iš valstybės iždo. Taip ir būtų įvykę, jei ne 
protestai spaudoje, kuri įtarė čia vykstant 
machinacijas, nes atrodo, kad pasipelnyti 
sutarė iš vieno dirbanti banko vadovybė 
(kuri skolino), „Luokės“ grupė (kuri 
skolinosi) ir, kaip sakoma, premjeras 
Šleževičius (kuris sandėrį palaiminęs, nes 
jis kažkodėl gelbėjęs tik „Aurabanką“, nors 
bankrotan ėjo ir keli kiti bankai). Pasak 
spaudos, visi bendradarbiai esą iš LDDP 
sferos. „Luokė“ būtų nusinešusi pinigus 
(tuometujijaupirkodalį„Vilniausbanko“), 
o tariamą bankroto žalą būtų padengę 
mokesčių mokėtojai. Link metų galo 
Vyriausybė „Aurabankui“ visgi davė 30 
mln. litų paskolą.

Mažesniu mastu, korupcija gali vykti 
taip: įmonė turi pinigų, bet ji už didelius 
procentus be reikalo skolinasi iš banko. 
Bankas uždirba, bet, aišku, dalis pelno turi 
atitekti ir įmonės vadovybei, kuri tą 
bereikalingąpaskoląpaėmė.Šitaip padaręs 
pvz. „Lietuvos geležinkelių“ direktorius, 
kuris valstybinius milijonus už žemus 
procentus laikė Genadijaus Konopliovo 
„Tauro“banke,betėmėpaskolasužaukštas 
palūkanas iš Litimpeks banko. Valstybės 
kontrolė nustatė, kad direktorius valstybei 
padarė didelę finansinę žalą, tačiau saviškių

Doo Hwan.
Dabartinis prezidentas Kim 

Young Sam viešai prisipažino, kad prieš 
išrinkimą prezidentu 1992 m. jis negalėjo 
išvengti politinės paramos iš .neteisėtų 
šaltinių.

Žmogaus teisių organizacijų ži
niomis, Bosnijos serbai yra sumetę apie 
8000 lavonų, etninio valymo aukų, į 
Liubija kasyklų duobes Vakarų Bosni
joje. Dar ir dabar iš kitur iškasamos 
žudynių aukos ir gabenamos į Liubija 
kasyklas. Bandę šias žinias patikrinti 
vietoje, žurnalistai buvo serbų areštuoti 
ir po paros ištremti.

Apie 250 čečėnų sukilėlių sausio 9 d. 
užėmė dalį Kizlian miesto Dagestane, 
Čečėnijos kaimynystėje, ir pagrobė porą 
tūkstančių įkaitų. Jų vadas, Čečėnijos sepa
ratistų lyderio Džochar Dudajevo žentas 
Salman Radujev, grasė išžudyti įkaitus, jei 
rusai nepasitraukas iš Čečėnijos. Miestą 
užimant žuvo 23 žmonės.

Sausio 10 d. Radujev su čečėnais 
sukilėliais sunkvežimiais išvažiavo atgal į 
Čečėniją, pasiimdamas tik 100 įkaitų, kitus 
paleido. Rusų kariuomenė, pradžioje leidusi 
čečėnams trauktis pagal susitarimą, užkirto 
jiems kelią ties Pervomaiskoje kaimu Da
gestano pakraštyje, reikalaudama atiduoti 
įkaitus. Radujevas įsitvirtino kaime, paim
damas dar 100 vietinių įkaitais. Tūkstančiai 
Dagestanogyventojųdemonstruodami reika
lavo iš rusų, kad jie praleistų čečėnus, ne
rizikuodami įkaitų gyvybėmis.

Sausio 15 d. stiprios rusų pajėgos su 
artilerija ir malūnsparniais puolė čečėnus 
Pervomaiskojekaime, tvirtinant, kad čečėnai 
pradėję žudyti įkaitus. Puolimas pradėtas 
Boris Jelcino įsakymu. Jo pareiškimu, ban
ditų negalima palikti nenubaustų. Čečėnai 
dar gynėsi po visos dienos puolimų.

neįprasta bausti; jis buvo perkeltas į kitą 
aukštą postą, visgi toje pačioje geležinkelių 
administracijoje.

Šiek tiek specialesnis atvejis yra 
Genadijaus Konopliovo tariamai iš 
Anglijos atvežti 28 mln. dolerių. Jeijis tuos 
pinigus atvežė, jis turėtų mokėti mokesčius, 
nes Anglija apie tuos pinigus nieko nežino. 
Jei neatvežė, kodėl garsiai deklaruoti tą, ko 
neturi ir save išstatyti mokesčiams? Kad 
čia turbūt machinacija, paaiškėjo iš to, kad 
valstybės pareigūnai pradėjo daryti 
prieštaringus pareiškimus, o padėtį gelbėti 
ėmėsi pats prezidentas Brazauskas, viską 
tarsi nuleisdamas juokais. Bet kas nors už 
to turėjo slypėti. Pirmiausia, Konopliovo 
„Tauro“ bankui reikėjo pasirodyti esančiu 
galingu, nes premjeras Šleževičius jam 
pavedė skirstytikeliolikos milijonų dydžio 
Europos Sąjungos paskolą. (Paskolų 
skirstymas bankams duoda reikšmingą 
pelną, nes galima imti tam tikrus procentus). 
Tačiau turbūt svarbiau buvo tai, ką nurodė 
prof. Kęstutis Glaveckas: jei Konopliovas 
ir neturi tų 28 mln. dolerių, juos deklaravęs 
jis turi teisę juos turėti, pvz. iš nežinia kur 
milijonai dolerių gali atsirasti jo banke 
plovimo tikslais. O Rusijoje didelės 
nelegalios sumos nuolat laukia būti kur 
nors išplautos.

Nors čia buvo minimi milijonai, 
dešimtys milijonų ir net šimtai milijonų, 
gali kilti klausimas, kokia suma sumuša 
.Lietuvos rekordą. Kaip gal ir pridera, 
didžiatisia suma vedaį aukščiausią Lietu vos 
politinę viršūnę. 1993 metų birželio mėnesį 
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KORUPCIJOS...
atkeltais? psi.
„Lietuvos Rytas“ netikėtai sužinojo, kad 
tuometinis LDDP finansų ministras 
Eduardas Vilkelis pasirašė įgaliojimą, kad 
viena visai neaiški firma gautų Lietuvai 
2,5 milijardo dolerių paskolą. Kilus 
triukšmui spaudoje, paaiškėjo, kad tą 
pasiūlymą davė; ar suinteresuotas šalis 
suvedė, prezidentas Brazauskas. Dalykui 
iškilus viešumon, buvo mėgintąjį nuleisti 
juokais, nes nematomas neaiškios firmos 
atstovas buvęs 80 metų senutė. Finansų 
ministras įgaliojimus skubiai atšaukė, o 
kai reikalas visgi buvo perduotas proku
ratūrai, patsai ministras - dalyką prideng
damas ir save apjuokdamas - pareiškė, kad 
įgaliojimus 2,5 milijardo dolerių paskolai 
pasirašė žinodamas tik skolininko pavardę 
ir net ne vardą, o tik pašto dėžutės numerį 
Maskvoje (žurnalistai vėliau nustatė, kad 
ir toks adresas neegzistuoja). Spaudos 
nuomone, reikalas turbūt sukosi apie 
nepavykusį bandymą, susietą su „Rusijos 
pinigų plovimu“.

Yra ir kitokių švaistymo formų. Apart 
korupcijos milijonų lygyje, savotiška 
prastos ekonomikos rūšis yra ir nesiliau
jančios valdžios vyrų kelionės použsienius, 
pramintos „valstybiniu turizmu“. Jų 
finansinę reikšmę nurodo bet koks 
konkretus pavyzdys. Prieš keletą savaičių 
įvyko eilinis, mažai pastebėtas ir, atrodo,- 
didesnės svarbos neturintis prezidento 
vizitas į Rumuniją ir Turkiją. Kas sudarė 
prezidento ekipažą? Patsai prezidentas 
Brazauskas, jo dukra, 8 palydovai iŠ 
prezidentūros, užsienio reikalų ministras, 
vidaus reikalų ministras, krašto apsaugos 
ministras, kultūros ministras, taip pat 
Šiaulių miesto meras, Vilniaus Technikos 
universiteto rektorius, Prekybos Rūmų 
„Lietuva“ pirmininkas. Koksai išlaidų 
dydis? Atrodo, nemažiau kaip ta suma, 
kurią Australijos lietuviai geranoriškai iš

' z . .—— .......... .. ...... '

Lietuvos įvykių apžvalga
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planą ir siūlymą bankams atsiskaityti su 
indėlininkais po vasario pirmos dienos.

Vyriausybė raginama prašyti pasaulinių- 
finansų institucijų pagalbos, kovojantsu bankų 
krize.

Ministras pirm. A. Šleževičius kratosi 
bankų krizės atsakomybės, suversdamas kaltę 
Lietuvos banko valdybos pirmininkui Kaziui 
Ratkevičiui ir bankų vadovybėms. Nesupran
tami premjero arogantiški teigimai, jog 
Lietuvoje, bankininkystės krizės nėra, bankų 
uždarymas neturėsjokiosįtakosLietuvosūkiui, 
indėliai saugūs ir biudžetas bus įvykdytas. Tuo 
tarpu visų opozicijos partijų vadovai, 
dienraščiai ir bankų vadovai kaltina vyriausybę, 
vedančią blogąekonominęirfinansinępolitiką, 
nesugebančią kontroliuoti bankų ir juose 
vykstančių nusikaltimų. Kaltinimas ir TVF, 
savo politika žlugdantis Lietuvos ūkį.

Sausio 8 d. seimo koncervatorių frakcijos 
nariai susitiko su finansų ministru R. Šarkinu. 
G. Vagnorius paklausė, kokios yra šiandien 
realios galimybės vyriausybei skirtikonkrečias 
pinigines lėšas iš biudžeto ar kreditais, kad 
bankų veikla būtų tęsiama? Ministras atsakė, 
„šiandien jokių galimybių nėra“ ir pridėjo, jog 
į praeitų metų biudžetą negauta 150 mln. litų 
planuotų lėšų. Į biudžetą šį mėnesį patenka tik 
pusė tiek lėšų, kiek būna paprastai. Tam turi 
įtakos ir banko veiklos sustabdymas. Užsienio 
kompanijosatsisakopirkti Lietuvos vertybinius 
popierius, kurių dėka buvo tikėtasi padengti 
deficitą, sakė ministras.

TVF atstovas Lietuvai Dominico Fanizza 
pokalbiuose su Laisvosios Europos Radiju 

savo santaupų surinko Tremtinių namams 
Vilniuje. Tiek išleista kelionei, kurios 
galėjo ir nebūti - ar įvykti su kuklesne 
palyda.

Plintant ekonominei netvarkai, 
pasipelnymui ir valstybės lėšų š vai stymui, 
kritikų akyse patsai prezidentas tampa 
savotišku korumpuotos Lietu vos simboliu. 
Jis viešai skundžiasi korupcijos išplitimu 
įvairiose valdžios sluoksniuose, tačiau jis 
taip pat prieštarauja ir šaiposi, kai kas nors 
bando imtis realių priemonių korupcijos 
pašalinimui ar mažinimui. Žinoma, tokį jo 
elgesį galima suprasti, nes jis yra valdančios 
LDDP asmenybė, dargi vienas iš jos 
neformalių lyderių. Deja, principinis 
Brazausko žingsnis buvo žengtas įvedant 
litą, kai visi pateikiami pinigai buvo 
paskelbti teisėtais. Pasaulyje, kur nuolat 
kovojama su nešvarių pinigųplovimu, toks 
Lietuvos, ypač jos prezidento, žingsnis 
buvo stebinantis- ir laimė tikta, kad Lietuva 
yra nedidelė ir ekonomiškai ne itin svarbi 
valstybė. Tačiau nutarimas neskirti tarp 
švarių ir nešvarių pinigų, atvėrė galimybę 
Lietuvoje nešvarų kapitalą plauti legaliais 
būdais. Tai pakenkė ir užsienio inves
ticijoms Lietuvoje. Latvija bei Estija, kaip 
patvirtinaPasaulioBankoneseniaipravesta 
apklausa, yra patrauklesnės už Lietu vą. Tą 
akivaizdžiai rodo ir statistika. 1994 metais 
vienam Lietuvos gyventojui teko tik 83 
JAV doleriai užsienio investicijų, bet 
Latvijos gyventojui teko du kart daugiau, o 
Estijos - 4 kart daugiau. Tarptautinės 
ekonomikos dienraštyje „Wall Street 
Journal“ prieš keletą savaičių tilpęs 
analitinis straipsnis išvardina Lietuvos 
ekonominės politikos neigiamybes: 
Lietuvos įmonės nėra privatizuojamos per 
atvirus konkursus, bet parduodamos 
vietiniams vadovams; Lietuva laužo 
susitarimus, jei jie nenaudingi įtakingiems 
vietiniams komersantams; Lietuvos 
biurokratai garsėja kaip įžūlūs kyšininkai, 
o bendrą Lietuvos atsilikimą ir korupciją 
rodo, kaip simbolis, Lazdijų muitinė.

pasakė, kad sausio 11 d. į Vilnių turėjo atvykti 
TVFmisija, kuri Lietuvojepraleis dvi savaites. 
Pirmą savaitę misija rinks bankų duomenis, o 
antrąją parengs visapusiškas rekomendacijas 
Lietuvos bankų sistemai pertvarkyti.

Spaudos konferencijoje 11/1 min. pirm. A. 
Šleževičius pareiškė, kad pirmiausia bus 
kompensuojama smulkiesiems LAIB ir 
Litimpeks bankų indėlininkams iki 5000 litų.

Lietuvos vyriausybės krizė
Lietuvos žurnalistai surado, kad prieš 

vyriausybei uždarant Lietuvos Akcinio 
Inovacinio banko (LAIB) duris gruodžio 20 
d., min. pirm. A. Šleževičius gruodžio 8 d. iš 
jo išsiėmė dalį savo pinigų, o gruodžio 18 d. ir 
likutį - 135 000 litų. Tuo tarpu 60 000 
indėlininkų pinigai atsidūrė nežinioje. To 
pasėkoje sausio 2 d. min. pirm. A. Šleževičius 
spaudos konferencijoje prisipažino, kad jis tai 
padaręs dėl asmeninių finansų pertvarkymų. 
Pokalbiuose su prezidentu A. Brazausku, A. 
Šleževičius pareiškė, kad jam bus nebeįma
noma vadovauti vyriausybei. Tačiau, po to 
Laisvosios Europos Radijui (LER) jis pasakė, 
kad „sprendimas kol kas nesubrendo“.

Tačiau sausio 3 d., per Lietuvos radiją A. 
Šleževičius jau pareiškė, kad jis ir toliau 
vadovaus vyriausybei, nors daug kas ragino jį 
atsistatydinti. Atsiimtus pinigus jis grąžinsiąs 
į tų patį LAIB banką. Visa tai buvo sutarta su 
prezidentu A. Brazausku, užsienio reikalų 
min. Povilu Gyliu, seimo kancleriu Neriu 
Germanu ir LDDP seimo frakcijos vadovu G. 
Kirkilu. Per radiją jis kreipėsi įpartijos draugus 
sakydamas, kad „mūsų oponentai mėgina mus 
suskaldyti ir supriešinti, nustumti partiją nuo

Ir surpaipė aukso žiedus...

Ramonu ir dr. Ramutis Zakarevičiai.
Nuotr. Roy Mc Auley

Gruodžio 16 d. Sydnėjaus lietuvių 
bendruomenė pasipuošė dar viena šeima, 
dr. Ramučiui Zakarevičiui sumainius 
žiedus su Ramona Rataite.

Abu jaunavedžiai yra gražiai užsire
komendavę savo veikla tiek Sydnėjuje, 
tiek toli už jo ribų. Dr. Ramutis, 
elektronikos inžinierius, įsitraukęs į 
mokslinį ir pedagoginį darbą NSW 
Universitete, atiduoda kartu ir didžiulę 
duoklę bendruomenei. Jį esame matę ir 
ALB Krašto valdyboje, Baltų Taryboje, 
Spaudos S-gos v-boje ir Žmogaus Teisių 
komitete. Matėme jį grojantį vargonais 
bažnyčioje, skambinantį fortepijonu per 
mūsų minėjimus, lektoriaujantį Lietuvoje, 
padedantį prisikeliančiai tėvynei.

politinės arenos. Aš kaip mūsų partijos... 
partijos.,.partijos ir vyriausybės vadovas tvirtai 
įsitikinęs, kad mes ir šį kartą įveiksime 
...sunkumus“.

Sekančią dieną Lietuvos žmonės išgirdo ir 
prezidento nuomonę. Premjero atsistaty
dinimas buvęs tik „emocinės prezidento 
patarėjų prielaidos“. Prezidentas pripažino, 
kad premjeras padaręs klaidą, bet aiškino, kad 
kritiškoje valstybės padėtyje A. Šleževičių 
reikia palikti, reikia pildyti svarbius seimo 
nutarimus, reikia gelbėti 65 000 indėlininkų 
beprarandamas santaupas. Gynė prezidentas 
A. Šleževičių, lyg kito žmogaus, galėjusio 
vykdyti parlamento nutarimus Lietuvoje 
nebūtų. O gal dėl to, kad jis partijos vadovas ir 
bus diskredituota partija?

Sausio 5 d. staiga atsistatydino užsienio 
reikalų min. Povilas Gylys ir krašto apsaugos 
min. Linas Linkevičius .Abu ministrai pareiškė, 
kad nebegali dirbti su premjeru A. Šleže
vičiumi, o L. Linkevičius pridūrė, kad 
vyriausybę ištiko politinė ir moralinė krizė. 
Vėl įvyko LDDP ir prezidento pasitarimai su 
likusiais 16 ministrų. To pasėkoje likę ministrai 
pasisakė, kad jie lieka savo pozicijose ir dirbs 
su A. Šleževičiumi.

Sausio 8 d. prezidentas atmetė dviejų 
ministrų atsistatydinimą, palikdamas ir 
Lietuvos banko valdybos pirm. K. Ratkevičių 
savo pozicijoje. Visi sutiko tęsti savo darbą 
esamose pozicijose.

Pasipylė daugybė kritikos pilnų laiškų 
prezidentui iš įvairių sluoksnių. Jų tarpe ir 51 
parlamentaro pasirašytas laiškas prezidentui. 
Pasirašiusiųjų tarpe net buvę LDDP nariai. 
Lietuvos ambasadorius Britanijai Raimondas 
Rajackas; buvęs prezidento A. Brazausko 
patarėjas, aštriai pasisakė apie premjero elgesį ] 
ir pareiškė, jog jam gėda atstovauti tokią šalį. J

Bankininkystės ir vyriausybės krizė ' 
tebeverda.

Spaudai paruošė Anskis Reisgys '

Ramona, mūsų žinomo grafiko Vaclovo 
Rato duktė, buvo pasirinkusi savo motinos, 
Lietuvos baleto šokėjos, specialybę. Ji 
gastroliavo plačiai užsienyje su Australijos 
Baleto trupe bei ankstyvesniais baleto 
vienetais (Elizabethan Opera Ballet Co., 
Borovanskio baletu). Dabar ji garsėja 
madų pasaulyje, pritaikydama iš savo tėvo 
paveldėtą menininkės gyslelę drabužių 
projektavimui. Savokūriniusji yrarodžiusi 
Lietuvoje, Vakarų Europoje ir Amerikoje.

Kun. P. Martūzui susirgus, jaunuosius 
sutuokė olandų kilmės katalikų kunigas 
John Bosman Šv. Širdies vienuolyno 
koplyčioje Kensingtone. Svečiai iš 
Lietuvos, prof. Romas Krivickas ir p. 
Laima Krivickienė, skaitė per šv. Mišias 
Šv. Rašto ištraukas, gi tikinčiųjų maldas 
perskaitė Danutė Ankienė, Justinui Ankui 
palydint šv. Mišias vargonais.

Vestuvių vaišėms svečiai susirinko į 
NSW Universiteto klubo salę, gražiai 
papuoštą geltonais, žaliais ir raudonais 
balionais. Be giminių iš Melboumo ir 
Canberros, svečių iš Lietuvos ir Tasma
nijos, Sydnėjaus lietuvių, buvo atsto
vaujamas ir akademinis baleto ir madų 
pasauliai, darniai suburti vieno tikslo - 
pasidžiaugti dr. Ramučio ir Ramonos 
laime.

Vaišių ceremonijoms gražiai vadovavo 
jaunojo pabrolys Laurie Cox, savo kalboje 
tradiciniai su sąmoju „papešiojęs1 
jaunuosius. Viena po kitos sekė kalbos, dr. 
Ramučio Zakarevičiaus žodis, prisimenant 
savo ir Ramonos tėvelius. Malonią 
staigmeną padarė svečiai iš Vilniaus, 
dainininkas Henrikas Pumputis, įspūdin
gai sudainavęs porą dainų, vienųjų Irenai 
Vilnonytei - Grant akompanuojant.

Po kalbų, dainų, šokių, skanių valgių ir 
gėrimų atėjo laikas išlydėti jaunavedžius 
povestuvinei kelionei ir skirstytis su 
maloniais prisiminimais.

Daug laimės dr. Ramučiui ir Ramonai 
Zakarevičiams! v. P.

SYDAftJAUS KATALIKŲ 
PARAPIJOS REIKALAI

Atsigulus į ligoninę rimtai operacijai 
kun. P. Martūzui, lietuviškų pamaldų 
reikalas buvopakibęsore. Kun.P.Martūzas 
jau keletą kartų buvo pareiškęs, kad jo 
sveikata silpnėja ir jeigu atsirastų kitas 
kunigas, jis norėtų pailsėti. Lietuviškos 
Misijos komitetas kreipėsi į emigrantų 
kapelionų viršininką vysk. David Cremin, 
kuris bandė surasti kitatautį kunigą, bent 
laikinai, kuris atlaikytų mišias lietuviams 
angliškai. Iki to laiko neradęs kito kunigo, 
vysk. D. Cremin sausio 14 d. atvyko pats ir 
atlaikė lietuviams mišias bei susitiko tuo 
pačiu su Misijos komiteto nariais ir 
tikinčiaisiais.

Vyskupas labai susirūpinęs susidariusia 
padėtimi Lietuvių bendruomenėje. Pasi
tarus su St. Joachim's parapijos klebonu 
kun. Norman Grady, juodu pasiūlė pietų 
vietnamietį kun. Dominic Tran, kuris tuo 
laiku y ra laisvas ir sutiko laikyti lietuviams 
mišias mums įprastu laiku, kas sekmadienį 
11.30 vai. Lidcombėje. Mišios, aišku, bus 
angliškai, bet skaitymai ir giesmės bus 
lietuviškai. Kun. D. Tran pareiškė, kad jis 
yra toks pats kaip ir mes lietuviai, pabėgęs 
nuo komunistinio teroro ir su malonumu 
patarnaus lietuviams iki tol.kol ateityje 
išsispręs lietuvio kunigo klausimas.

A. Kramilius
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BENDRUOMENĖS VEIKLOJE S NUOMONĖS IR PASISAKYMAI
DR. R AMI Xi; ZIYKUTĖ - COBB IŠVYKSTA

Dr. Ramunė Cobb su vienu savo pacientu.

Prieš kelias dienas teko atsisveikinti su 
miela drauge Ramune, išvykstančia dirbti 
ir gyventi j JAV. Man, kaip ir visiems jos 
artimiesiems ir pažįstamiems, liūdna žinant, 
kad gal tik kartą metuose galėsime vėl 
susitikti ir pabendrauti, o Ramunės 
kompanijoje visad taip miela ir įdomu.

Tačiau, visi džiaugiamės jos profe
siniais ir vadybiniais atsiekimais, nu
vedančiais į darbą ir gyvenimą JAV. 
Ramunė Zinkutė - Cobb,BVSC, Hon. 
(Sydney), MACVSC,buvo paskirta 
tarptautiniu techniniu direktorium pa
saulinio masto veterinarinių preparatų 
firmoje Fort Dodge Animal Health. Ši 
firina - padalinys garsaus tarptautinio 
konglomerato American Home Product 
Inc. Iki šiol dr. Ramunė Zinkutė - Cobb 
kelis metus buvo firmos technine vadove 
Australijoje ir Naujojoje Zelandijoje. 
Naujojoje tarnyboje ji bus atsakinga už 
veterinarinių preparatų tyrinėjimą ir 
išvystymą, taip pat už suteikimą patarimų, 
žinių bei techninių patarnavimų vete
rinarijos klausimais. Ramunės direkcija

ADELAIDĖS I’IASLVLMiŲ KLUBO KALĖDŲ EGLUTĖ
Adelaidės Pensininkų klubo tradicinė 

Kalėdų eglutė įvyko gruodžio 14 d. (1995 
m.) Adelaidės Lietuvių namuose. Įžengus 
į puikiai dekoruotą salę, tuoj pasijuto 
šventiška savijauta. Ilgi stalai papuošti 
gėlėmis ir žvakėm, ant scenos didžiulė 
žibanti Kalėdų eglutė. Susirinko apie 150 
svečių. Svečiams susėdus prie stalų, 
pirmininkas E. Dukas nuoširdžiai pas
veikino susirinkusius su Kalėdomis, 
primindamas jų esmę irlinkėdamas visiems 
geriausios sėkmės. Toliau sekė Adelaidės 
apyl. pirm. J. Vabolienės nuoširdus 
sveikinimas. Garbės Konsulas J. Jonavičius 
taip pat pasveikino, linkėdamas visiems 
laimingų švenčių.

Programą pravedė klubo pirm. E. 
Dukas. Visų pirma klausėmės „Patarimų 
ir kaip elgtis patekus į ligoninę“. Šį 
jumoristinį dalykėlį puikiai išpildė K. 
Vanagienė, sukeldama nemažai juoko. 

Ilgametei klubo narei

A. f A. Karolinai Iiiveinienci 
mirus, dukrą Gražiną, jos šeimą ir visus artimuosius giliai užjaučia

Canberros Lietuvių klubo valdyba ir nariai

; C" ' Pagerbdami

A. f A. Algį Janavičių 
vietoj gėlių "Mūsų Pastogei” aukojame $ 10

Nijolė ir Algis Bučinskai
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aptarnaus veterinariniais reikalais net 54 
šalis, jų tarpe ir Rytų Europą bei Baltijos 
kraštus, kuriems pradedami teikti pa
tarnavimai.

Dr. Ramunės Zinkutės - Cobb prie
žiūroje bus trys veterinarinių preparatų 
labaratorijos: tai Princeton JAV, Sobrino 
Ispanijoje ir mūsų Sydnėjuje. Firmos 
vadovybė pakvietė ją į Fort Dodge 
Animal Health vyriausią vedamąjątamybą. 
Ramunė yra pirmoji moteris, pasiekusi 
tokią aukštą poziciją šio tarptautinio 
konglomerato istorijoje, na ir, tikriausia, 
Australijos lietuvaitė betkur kitur. Jigyvens 
Kansas mieste JAV su dukra Elenute.

Dr. RamunėZinkutė- Cobbbuvo aktyvi 
mūsų Sydnėjaus visuomenės tarpe jau nuo 
■savaitgalio mokyklos dienų. Ją matėme ir 
vaidinimuose, ir tautiniuose šokiuose, daug 
dirbo skaučių gretose. Ramunei išvažiavus, 
jos ypač pasiges „Sūkurio“ veteranai 
šokėjai, „Dainos“ choristai, na o ką 
bekalbėti apie mus - Ramunės bičiulius. 
Sėkmės tavo darbuose, Ramune, ir iki 
pasimatymo! Vytenis Šliogeris

Toliau sekė moterų Okteto dainos, kurios, 
vadovaujant G. Vasiliauskienei, išpildė tris, 
dainas: Jau vakaras buvo“(M. Petrausko), 
„Dobiluose“ (J. Gaižausko) ir „Baltijos 
vėjas“ (A. Bražinsko). Dainininkės 
susilaukė daug aplodismentų. Toliau sekė 
Kalėdinės giesmės, vedamos pirm. E. 
Dūko. Jas giedojo visi dalyviai: "Gul 
šiandieną“,“Tylią naktį“ ir „Tyli naktis“.

Klebonui kun. J. Petraičiui palaiminus 
vaišių stalą, sėdom vaišintis geroje 
nuotaikoje. Šeimininkės su talkininkėmis 
svečius skaniai privaišino. Vaišes 
užbaigėme kava ir pyragais, kurių buvo 
apsčiai.Taipbebendraujantpirm.E. Dukas 
dar suspėjo padaryti keletą 1996 m. klubo 
veiklos pranešimų.

Didelė padėka pirmininkui E. Dukui, 
visai valdybai ir talkininkams už gražiai 
suruoštą tradicinę Kalėdų eglutę.

Iki kito karto! OnaBaužienė. B.E.M.

PROTESTAS
1995 metų spalio 20 d., dienraštyje 

.Lietuvos rytas“ Nr.247 yra Artūro Račo 
straipsnis Jungtinių Valstijų diplomatas 
priminė, kad žydų nuosavybę reikia 
sugrąžinti“. Pradžioje rašoma: .Lietuva 
jau žengė pirmą svarbų žingsnį sprendžiant 
žydų bendruomenės nuosavybės grąžinimo 
problemą, ir mes tikimės, kad ateityje bus 
padaryta dar daugiau. Lietuvos vadovybė 
pademonstravo problemų suprati mą ir gerą 
norą,“ - sakė .Lietuvos rytui“ Lietuvoje 
besilankantis JAV ambasadorius Europos 
Sąjungoje, specialusis Valstybės depar
tamento pasiuntinys nuosavybės grąžinimo 
reikalams Vidurio irRytųEuropojeStuartas 
Eisenstatas.

Prieš porą metų iš Kanados atvykusi R. 
Epštein Paul, per mėnesį gavusi suklastotus 
dokumentus, įsigijo Lietuvos 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, p. Epštein 
apkaltino .Lietuvos rytą“ antisemitizmu. 
Spalio viduryje teismas Vilniuje nusprendė 
pripažinti negaliojančia Epštein ir 
Kliukovskio pardavimo - pirkimo sutartį 
ir grąžinti namą savivaldybei.

Toliau A. Račas rašo, kad pagal Seimo 
kanclerį N. Germaną, p. S. Eisenstatas 
nedarė Jokio spaudimo Lietuvai, jis tiesiog 
atvažiavo išsiaiškinti, kokia yra padėtis“.

Toliau straipsnyje teigiama, kad JAV 
piliečiai, gyveną JAV, turi teisę atgauti jų 
pi jų tėvų turėtą turtą. Dar sakoma, kad 
žydų religinių bendruomenių turtas turi 
būti joms grąžintas. Į tą turtą turi būti 
įtrauktos sporto klubų ir laikraščių 
nuosavybės.

Straipsnyje paminėta, kad balandžio 
mėn. aštuoni įtakingi kongresmenai įteikė 
pareiškimą JAV valstybės sekretoriui W. 
Christopheriui, kuriame reikalaujama, kad 
komunistų konfiskuota žydų nuosavybė 
Rytų Europoje, tarp jų ir Lietuvoje, būtų 
grąžinta buvusiems savininkams ar jų 
palikuonims, kitaip nukentės tų valstybių 
santykiai su JAV. Šitokie kongresmenų 
pareiškimai yra įžūlus kišimąsis į 
suverenios valstybės vidaus reikalus ir 
įstatymdavy stę. Ne p. S. Eisenstato ir kitų 
astuonių kongresmenų teisė nurodinėti 
Lietuvos vyriausybei kam ir kokį, 
komunistų konfiskuotą okupacijos metu, 
turtą grąžinti, kam ne.

Atėję į valdžią komunistai carinėje 
Rusijoje daugžydųturtokonfiskavo. Kodėl 
p. Eisenstatas ir aštuoni kongresmenai 
nereikalauja iš dabartinės nekomunistinės 
Rusijos valdžios grąžinti ar kompensuoti 
žydų religinėms bendruomenėms už jį? 
Logika gi būtų ta pati, tik apie 20 metų 
skirtumas. JAV vyriausybė, kokios spalvos 
ji bebūtų, pasižymi savo akiplėšiškumu 
kištis į mažų, suverenių valstybių vidaus 
reikalus ir grąsinti, o kartais ir imtis jėgos, 
jei tos valstybės nevykdo JAV pagei
davimų.

Būtų labai įdomu, kokį atsakymą p. S. 
Eisenstatas ir aštuoni kongresmenai gautų 
iš dabartinės Rusijos vyriausybės. 
Lietuvos, Lenkijos ir Vengrijos vyriau
sybės (kur p. S. Eisenstatas su panašiais 
reikalavimais lankėsi, pagal A. Račo 
straipsnį) - reagavo nuolankiais atsipra
šinėjimais ir pasiaiškinimais.

Būtų gera, jeigu išeivijos bendruomenių 
vadovybės, ypač JAV, čia Australijoje, o ir 

kituose kraštuose, pareikštų stiprų protestą 
prieš tokį įžūlų JAV diplomato ir 
kongresmenų elgesį. Deja, tokio protesto 
mūsų bendruomenės vadovai nepareikš.

Turiu dar kartą paminėti „Dienoje“, 
LDDP oficioze Vilniuje, prieš keletą 
mėnesių Antano Barusevičiaus iš Klai
pėdos, atspausdintame straipsnyje ,Apie 
atsiprašymą tautos vardu“ teigimą: 
„Sutinku, kad didžiųjų nuomonė ir žydų 
pinigai dauglemiapasaulyje. Betnesutinku, 
kad už pinigus būtų perkama (ir par
duodama - mano pridėta) Lietuvos garbė“.

Kodėl lietuvių bendruomenių vadovai 
nedaro protesto demaršų šioje situacijoje 
JAV vyriausybei? Kai kurie iš jų, bent čia, 
Australijoje, yra susirišę su žydais 
šeimyniniais ryšiais, kai kurie tarnybiniais, 
okiti apskritai bailūsirbijožydųgrąsinimų. 
Manau, kad taip yra ir kituose kraštuose. 
Būtų labai jau gera, jeigu Lithuanian- 
Americans išdrįstų pareikšti griežtąprotestą 
JAV vyriausybei nebijodami, kad bus 
apšaukti antisemitais. Afro-Americans, 
kaip žinome, tokio antisemito vardo nebijo 
ir nevengia.

Tiesiog graudu, kad p. S. Wiesenthalis 
melagingas (ar jei norit, tiesos neatitinkąs) 
tvirtinimas: „Lietuvoje antisemitizmas 
visais laikais buvo stiprus“ Lietuvos 
spaudoje skelbiamas didelėm raidėm. 
(Jolita Venskutė ir Vienos, .Lietuvos 
rytas“, Nr. 206, psl. 10,1995 m. rugsėjo 2 
d.). Netikiu, kad p. S. Wiesenthalis 
nežinotų, kad prieškariniam neprik
lausomos Lietuvos laikotarpyje, niekui 
kitur žydai taip gerai neturėjo kaip mūsų 
tėvynėje. Patys žydai prezidentą A. 
Smetoną vadino „žydų tėvu“. Tik Lietuva 
ir Ispanija priėmė prieš karą iš Vokietijos 
tremiamus žydus. Lietuva buvo tranzito 
kelias Vokietijos žydams į Ispaniją. Visos 
kitos valstybės nelegaliai atvykusius žydus 
grąžindavo atgal į Vokietiją. Netikiu, kad 
p. S. Wiesenthalis to nežinotų. Manyčiau 
p. J. Venckutė to nenori ar nedusta žinoti. 
Kitaip gi parašytų straipsnį ir apie kitą 
medaliopusę. Tikiu, kad p. S. Wiesenthalis 
ir p. J. Venckutė žino (kaip žurnalistė 
turėtų žinoti) kada prasidėjo Vokietijos - 
Sov. Sąjungos karas (1941 m. birželio 
mėn. 22 d. rytą).

P.S.: Wiesenthalis J. Venskutės 
straipsnyje tvirtina, kad „Žinote, lietuviai 
juk nelaukė, kol ateis naciai. Šie pasirodė 
praėjus trims dienoms po pogromo Kaune 
1941 metų vasario pradžioje“. Toks 
tvirtinimas yra paprasčiausias melas. Aš ir 
mano karta tai žino. Nežino tie, kurie gimė 
karui pasibaigus. Toks rimtas dienraštis, 
kaip .Lietuvos rytas“ tokio melo neturėtų 
skelbti. Jokio pogromo Birželio 21,22,23 
dienomis nebuvo. Jau birželio 23 d. 
vokiečiai žygiavo Garliavos plentu link 
Kauno. Tą labai gerai žinau: birželio 23 d. 
Garliavos plentu mane sužeistą vokiečių 
armijos karys vežė motociklu į ligoninę. 
Sunkvežimis, kuriuo mane iš Fredos atvežė 
iki Garliavos plento, negalėjo pravažiuoti. 
Vadovavau partizanų vienetui Fredos 
daržininkystės mokykloje, kur besi
traukiantys Raudonosios Armijos kariai 
užpuldinėjo mokyklos mokinius, ypatingai 
mergaites.

„Towards The Final Solution“ knygoję 
(dokumentų rinkinys, daugiausia iš KGB 
archyvų) psl. 55 rašoma, kad SS leitenanto 
Hamann vadovaujamas dalinys iš 8-10 
patikimų karių ir lietuvių partizanams 
bendradarbiaujant ( in cooperation with 
Lithuanian partisans), jau 23.3.1941 m.

nukelta į 7 psl.

4



KULTŪRINĖSE PfiRfiŠTĖSE
Apie žmogų, kuris myli vilkus

Petrą Abukevičių pirmąkart susitikau 
šiemet, Naujų Metų dieną Sydnėjuje pri
vačiame subuvime. Pasakojo norįs nuvykti į 
Tasmaniją, tensurasti irnufilmuoti raudonąjį 
vilką!.. - „ Tasmanijos tigrą “ - pataisiau -bet 
jiejaulOOmetųkaipišnykį!.. - „Ne, raudonąjį 
vilką! Tik jų, mat, beveik niekas nemato, 
slapstosi!..“ Taip susipažinau šį garsų 
kinematografininką, režisorių, Lietuvos 
dokumentinio kino kūrėją, vilkų „pusbrolį“, 
globėją ir vieną geriausių pasakorių (ir 
fantazuotojų) apie gyvąją gamtą, kuri jam - 
nesvarbu kur jis beeitų - kalba, šnekina, 
kartais pagalbos prašo...

PetrasAbukevičius gimė 1928 m. rugsėjo 
8 d. Pumpėnuose. Studijavo Pedagoginiame 
institute Vilniuje, vėliau - Kūno kultūros 
institute Kaune, o užbaigė 1954 m. stodamas 
(Maskvos Kino institutą, jį užbaigdamas 1959 
m. Kurį laiką dirbo Ašchabade, 10 metų 
Lietuvos kino studijoje, kurfilmavo ir režisavo 
įvairių temų juostas... Nežinia, kaip ten būtų 
baigęsi, jei nebūtų užsimezgę santykiai su 
SSSR Centrinės TV Pasikeitimų su užsienio 
šalimis redakcija, suteikusia galimybę filmuoti 
taip pamėgtą gamtą. Čia dirbo 20 metų.

Užklaustas kiek yra padaręs filmų, P. 
Abukevičius sakosi, kad 120-145, daugiausia 
gamtos temomis. Tarp jų ir 13-kos filmukų 
seriją, pavadintą „Meškutės Nidos nuotykiai" 
ir buvusią labai populiarią mažųjų tarpe. Jo 
darytus filmus esą įsigiję per 100 pasaulio 
šalių. Filmavo ne tikLietuvoje, betilgusmetus 
Sibire, Čiukčiųpusiasalyje, Kamčiatkoje irkt. 
daug jo filmų premijuota įvairiuose filmų 
festivaliuose.

1992m. P. Abukevičius įkūrė savo studiją, 
pavadindamas ją Canis Lupus Film, kuriai be 
paties kūrėjo priklauso V. Domaševičius, R. 
Gurklys ir A. Baronas. Tai jie dirbo prie 
dokumentiniofilmo „Gėlė ant tako ", kuriame 
vaizduojamos 200 metų lietuvių kovos dėl

PIRMIEJI METAI
Prisiminimų nuotrupos A. ZUBRAS

Tęsinys iš praeito nr.

Gręta 
mudviejų atsisėdo ir prof. Putinas - 
Mykolaitis. A. Venclova nepasirodo 
ir vis kažką svaičioja tas pats Švieti
mo komisariato pareigūnas. Teirau- 
juos M. Račkausko - kur gi Venc
lova? "Neklausk", atsako "jis visai 
pasimetęs. Atvažiavo iš Maskvos 
žmogus pagelbėti" kitiems metams 
paruošti mokyklų programas. Išme
tamos lietuvių liaudies dainos, o jų 
vietoje vertimai iš rusų kalbos, 
atitinkančių naujų laikų dvasiai". 
Paaiškinimas buvo miglotas, bet fak
tas liko faktu - A, Vanclova nepa
sirodė. Pareigūnas atsiprašė, kad 
prelegentas susirgęs. Kiek pasikalbėję, 
išsiskirstėme. Jokių daugiau referatų 
bei paskaitų lituanistams nebebuvo. 
Nuėjau paklausyti istorijos paskaitų. 
Prof. Jonynas kalba apie valstiečių 
sukilimus 1831 ir 1863 metais. Tik 
kiek aš žinau, kad tai daugiau bajorų 
sukilimai. Įdomiausia tai ruso, pri
statyto profesoriumi, bet karininko 
uniformoje paskaita. Laikau, kad tai 
buvo pamoka. Lietuvos didieji kuni
gaikščiai - tai buvę didžiausieji rusų 
žemių grobikai. Ivanas IV, nežiūrint 
visko, žymiausia asmenybė: Rusijos 
valstybės kūrėjas, pirmasis caras. 

savo laisvės atstatymo, „Sugrįžimas“ - 
sovietijos gulaguose žuvusiųjų kaulų grą
žinimas į Tėvynę ir daug kitų.

Paskutiniaimetaifilmųindustrijainebuvo 
dėkingi, stokojo finansų. Bet darbas ir dabar 
nenutrauktas, tiksulėtėjęs. Trejus metus dirbo 
kartu su grupe iš Anglijos-filmavo Taimyro 
pusiasalio gamtą, fauną, Astrachanėje - 
paukščių karaliją, Kamčiatkoje - meškas, 
erelius, ugniakalnius, geizerius... Norilske - 
žuvusių lietuvių kapus.

Bet kaip pats studijos pavadinimas rodo, 
P. Abukevičiaus meilė yra vilkai. Savo 
sodybėlėje - Indubakiuose, jis turi jų ar ne 
aštuonis. Tai vis našlaičiai, sužeisti... Retas 
taip pažįsta vilkus kaip jis. Net japonai 
kviečiasi konsultacijoms statydamifilmą, kur 
įmaišyti vilkai.

Į Sydnėjų, iškviestas Seftone gyvenančio 
brolio, Petrai atvyko drauge su žmona 
Gražina, teatro aktore, gruodžio 14 d, namo 
grįš sausio 29 d. Sydnėjuje praeito savaitgalio 
metu spėjo suruošti filmų popiečius Lietuvių 
sodyboje (12/1) ir Lietuvių klube, Bankstowne 
(13/1), kur sausio! 3-jai paminėti demonstra vo 
filmą "Šiaurės Golgota". „Laisvalaikiu ", kiek 
tai jam pavyksta, stengiasi kuo daugiau 
susipažinti su Sydnėjum ir Australija, ypač jos 
gamta. P. Abukevičiaus svajonė atvykti dar 
kartą į Australiją ir „susukti“ filmą apie 
Australiją ir jos lietuvius, gal net pradedant 
sekančiomis Lietuvių dienomis!..

Palinkėkime jiems svetingos viešnagės 
Kengūrų žemėje ir jų noro išsipildymo!

B.Ž.

® & ®
Skaitytojams pateikiame „Lietuvos aide “ 

talpintą Sauliaus Šaltenio reportažą „ Gyve
nimas su vilkais“, kuris jus supažindins su 

.Petru Abukevičium - kinematografininku - 
gamtos draugu.

Red.

Apie Petrą Didįjį, su didžiausia 
pagarba kaip apie sistemos ir gyveni
mo stiliaus reformatorių, Petrogrado 
steigėją. Talkinęs Lietuvai ir apskri
tai Pabaltijui apsiginti nuo švedų. 
Dabar man paaiškėjo visu ryškumu, 
kad aš Biržuose neskaitysiu pamokos 
mokytojams apie Lietuvos istorijos 
interpretavimą. Tik kaip tą daryti? 
Reikia pasekti A. Venclovą. Taip ir 
padariau. Grįždamas sustojau pas 
vieną čia taip pat naujai prieglobstį 
Lietūkyje radusį bičiulį Račkų. Jis 
paminėjo vieno gydytojo pavardę, 
pas kurį nuėjau ir šiaip taip gavau 
pažymėjimą, kad sergąs. Porą dienų 
praleidęs Radviliškyje, grįžau į Pas

valį ir savaitę niekur nesirodžiau, 
nėjau nei į gimnaziją pamokoms. 
Pažymėjimą nusiunčiau į Biržus. Po 
kiek laiko susitikau su agitpropu. Šis 

gerokai papriekaištavo ir davė supras
ti, kad mano liga netikėjęs. Mokyto
jai buvo suvažiavę ir reikėjo skirs
tytis be paskaitos. Jis pats tik kiek 
painstruktavęs juos. Dabar galvoju, 
kad vis dėlto aš anais laikais pasiel
giau lengvabūdiškai. Paveikė A, Venc
lovos pavyzdys. Bet gi aš nebuvau 
anų laikų viešpačiams Venclova. Ir 
vis dėlto nenukentėjau! Manau, kad 
daugiausiai man padėjo tie "Vakarų"

"Princesė" - Petro Abukevičiaus favoritė

j ~ w

Jau ketveri metai, kai Petras Abuke- lankantis, kaip tik šventė savo gražaus 
vičius gyvena su vilkais Indubakių kaime “keturių dešimčių metų šeimyninio 
užTauragnų. Tas kaimas tikrai vertas savo 
vardo, giliame indubime, ledynmečiu 
išgulėtam - ten žvyras, akmenys, kelelis į 
stačią pakalnę ir Petro Abukevičiaus piešti 
lyg gatvių ženklai perspėjimai, ko nevalia 
daryt su vilkais: nekišt piršto pro vilkų 
aptvaro tvorą - nukąs ir pan. Vienam 
nukando. Muspasitinkalyg tikras sodybos 
šeimininkas, vilkų prižiūrėtojas mažas ir 
žioplas šunelis, berods vardu Bobis - jam 
irgi uodegos galas vilkų nukąstas. Petras 
Abukevičius gyvena tikrai įstabioj vietoj - 
kadajisne vieną naktį budėjęs be miego ir 
vis laukęs filmavo vilkiukų gimimą, buvo 
įstabinaktis. Galit įsivaizduoti, sako Petras 
Abukevičius, vilkai staugia, vos vos 
pradeda brėkšt, gegutė staiga užkukuoja, 
lakštingala ima plakt - ir taip garsiai, ir taip 
viskas suderinta, niekas taip nesupins, joks 
kompozitorius, kaip gamta moka - rodos, 
perpaširdžius ligi paties dangaus kyla. Čia 
viskas ypatingai ryškiai girdėt, kai liežuvis 
neapsiverčia nusikeikt. Čia jis išgyveno 
ketverius metus, o su žmona Gražina, mums

gyvenimo sukaktį. Apie aptvarą su vilkais 
pasipuošę lyg bažnyčion eina kažkokie 
žmonės su vaikais, tyliai rodo viens kitam 
į vilkę Princesę ar jos vaikus. Ekskursijos 
jau eina - bil ietų nereikia, dar gali pasi vaišint 
nukritusiais obuoliais, o Abukevičiaus 
vilkai, panarinę sprandus, lyg nemato tavęs, 
kartais ima ir susiduria žmogaus ir vilko' 
akys...

Petras Abukevičius dabar filmuoja 
vilkus japonams, pusę metų jie finansuoja, 
Petras Abukevičius negali atsidžiaugti 
uteniškių gerumu ( kaip gi jis be Utenos 
mėsos kombinato išmaitintų savo žvėris). 
Petras Abukevičius priekaištauja sau, kad 
dargerai neišmoko vilkų kalbos. Iš pradžių, 
kai sugalvojo filmuot vilkus, tie patys 
kaimynai, kurie dabar yra artimiausi Petro 
Abukevičiaus bičiuliai ir pagalbininkai, 
klausė: O kaip, pone Petrai, tavo vilkai 
žiūrės į mūsų aveles, a?

- O iš kurjūsų vilkai atsirado? -klausiam.
- Vilkė yra estė, gryna estė. Išdidi tokia,

nukelta į 6 psl.

ir "Baltischer Beobachter" 1937 m. 
vedamieji, kurių kopijas buvo gavęs 
KGB karininkas.

1941 m. pavasariop įtampa lyg 
ir aprimo. Apie naujus tardymus bei 
areštus nebegirdėti, žemės reforma 
pravesta, pramonė, prekyba ir didesni 
gyvenamieji namai nacionalizuoti, 
vokiečių kilmės ar ta proga pasinau
dojusių repatriacija įvykdyta. Ap
siprasta ir su karu Vakaruose, lyg 
Pabaltijo jis visai neliestų. Skundžiasi 
Pasvalyje gatvėje sutikta senutė - jos 
namai nacionalizuoti, nes peršokę 
leidžiamą kvadratūrą. Ji našlė, grįžo 
iš JAV ir čia buvo įsikūrusi. Kur jai 
dėtis? Patraukau pečiais. Ką gi aš 
galiu padėti ar patarti! Krautuvių po 
suvalstybinimo labai mažai, bet koo
peratyvo krautuvėje prekių yra, nors 
gauti sunku. Pirmenybė pažįstamiems 
valdžios pareigūnams. Esu Panevė- ________
žyje duonos krautuvėje. J Panevėžį KGBage^ai pradėję^ prievartauti

žinių apie kitus teisininkus. Jis to 
negalėjęs padaryti, todėl tuoj po Ka
lėdų 1941 m. su tėvais išvykęs į Vokie
tiją. Bet ir ten nepritapęs, tad su 
žmona lietuvaite emigravęs į Aus
traliją.

Pasigirsta iš aukštų valdžios 
pareigūnų, kad Lietuvoje bus įvesta 
kolektyvinių ir valstybinių ūkių sis
tema, kokia yra visoje TSRS teritori
joje-

Matyt neįveža. Kodėl jis neatsisiųs
dinąs priimtuvo iš Maskvos? Karinin
kas nusišypso ir prataria: "Maskvoje 
tokių aparatų nėra". Kažkur vykda
mas, esu vėl Panevėžyje. Užeinu į 
mano buvusio gimnazijos dienų klasės 
kolegos E. B. butą. Jis nepriklauso
mais laikais buvo baigęs teisių fa
kultetą, bet negavo juristo darbo 
praktikos. Saugumas jam primetė 
raudoną dėmę, nes studijuodamas 
prenumeravo Vokietijoje leidžiamą 
komunistinį žurnalą. Tiesa, tik vie
nerius metus. Dabar kaip nukentėjęs 
ir be privalomos metų praktikos buvo 
paskirtas Panevėžyje aukštom teisėjo 
pareigom. Tėvai ir kiti šeimos nariai iš 
Šeduvos ruošiasi repatrijuoti į Vokie

tiją. Jis tačiau liksiąs. Kai kitą kartą 
jau 1941 m. žiemą vėl bandžiau jį 
aplankyti, nebesuradau. Sutikau tik 
Australijoje, Sydnėjuje. Panevėžyje

atvežė rusus su šeimomis kažkokiems 
dideliems valdžios darbams. Berods, 
ten buvo statomas aerodromas. Rusų 
moterų prigužėjusi duonos parduo
tuvė. Mūsiškės moterys su panieka 
žiūri į ruses ir įžeidžiančiai pasišaipo 
iš jų. Viena rusiškai: "Palaukit, pa
laukit, stumdy sitės ir jūs (".Traukinyje 
sutinku rusą karininką. Aš vežuosi į 
Pasvalį Blaupunkto priimtuvą. Klau
sia, kur aš gavęs tokį gerą priimtuvą. 
Atsakau, kad anksčiau jų buvę 
daugelyje krautuvių, bet dabar dingo.
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Apie žmogų, kuris myli vilkus
atkelta iš 5 psl.

V. Vaitkaus nuotr. 
kentėjo, laukė savo valandos, savo vilko, ir 
atliko, ką jai reikia. O vilkai iš Rusijos, 
ruseliai buvo vilkai. Lietuvė vilkė 
susitvarkė - vieną papjovė, tą papjovė...

- Tai jie kaip mafijozai be gailesčio 
vienas kitą... Žmogus žmogui vilkas... O 
kas vilkas vilkui?

- Ne, čia yra kita tvarka, - nesutinka 
Petras Abukevičius. - Ne, aš nežinojau, 
kad estai vilkai šeima. Maniau, kad jie 
svetimi ir dar du vyrus iš Rusijos atvežiau 
ir vieną moteriškę iš Kauno. Todėl tiek 
dramų. Nonų pasakyt, kad ir vilkai įgyja 
tautos charakterį.

Petras Abukevičius rodo, kuri čia vilkė 
estė, perėmusi savo estų tautos charakterį, 
kurie čia rusai, kuri čia smarki lietuvė - jų 
santykiai, pasirodo, kur kas sudėtingesni - 
ne taip, kad susitiko, dantis iššiepė ar 
susiporavo viens du, kaip kai kurie dvikojai 
sutvėrimai iš žmonių padermės, kur 
pakliūva bet kada ir su bet kuo. Iki 
gimstant vilkiukams kiek jaudinimosi, 
nerimo, laukimo, žaidimo ir klastos.

- Vadinasi pati žemė, kurioj gyvena 
vilkai ir žmonės, vienodai moko ir žmogų 
ir gyvulį. Lietuviškas vilkas lietuvio 
charakterį turi?

- Kuo toliau, tuo labiau tuo įsitikinu.
- Gerai, vajau ekskursijos eina žiūrėt 

vilkų. Neerzina, liežuvių nerodo, žmonių 
giminei gėdos nedaro? Ko jie, žvėrys, gali 
žmogų išmokyti?

- Pirmiausia sąžinės, - karštai sako Petras 
Abukevičius. - Vilkų sąžinė tokia: neseniai 
vilkas tėvas beveik nukando uodegą savo 
sūnui todėl, kad tas norėjo paimti maistą, 
skirtą mažiesiems. Arba jeigu tu, vilkas, 
pralaimėjai dvikovoje, jei tu nebe vadas, 
tau leidžiama pasitraukt. Štai taip, aš 
atsigulu, pakeliu rankas ir vilkas man 
negriebs už arterijos, aš silpnas, aš 
apnuoginau labiausiai pažeidžiamą savo 
vietą. Žmogus silpnesnį papjaus, o vilkas 
sako: žygiuok.

- Tai kas žiauresnis: vilkas ar žmogus?
- Aišku žmogus, - liūdnai šypsosi 

Indubakių vilkynės šeimininkas. - Vilkas 
neturi to žudymo azarto, kaip tie, kurie 
žudymą vadinasportu...Pertelevizijąrodė, 
kaip mūsų valdžia medžioja. Jie turbūt 
konjaką laka, žvėrį, kur jiems reikia, atvaro, 
antis iš mašinų pyškina, šernus kaipkiaules 
prijaukintus prie maisto, verčia. Ir tai 
vadina sportu? Aš baigiau Kūno kultūros 
institutą, žinau, kas yra sportas. Aš neturiu 
šautuvo, bet suprantu, kas yra medžioklė ir 
kam ji reikalinga. Medžioklė - rimtas 
reikalas ir medžioti turėtų profesionalai. 
Kadaise padariau vieną filmą. Direktorius 
sako: Petrai Abukevičiau, ką tu padarei? O 
ten krenta medžiai nupjauti, krenta stirnos, 
zu ikiai, briedžiai, o medžiotojas laimingas. 

Mūsų Pastogė" Nr.3 1996.1.22 psl.

Aš ištaisiau filmą ir dabar gailiuosi. Kur 
dabar surasi tą iškirptą kadrą, kai nušauto 
briedžio akyse mačiau savo kamerą? Aš 
dabarnorėčiau dar kartąparodyt pasauliui, 
kad tai yra žudymas.

Kitą savaitę Petras Abukevičius atsives 
žmogų, kuris moka staugt vilku. Tas. 
žmogus Dzūkijoj gyvena, ir dar tokių yra. 

Kai seniau po 50 rublių už vilko kailį’ 
mokėdavo, tai jis gaudydavo vilkiukus 
tokiu būdu: žmoną pirma leisdavo į olą ir 
sakydavo, kad žmoną jis ištrauks, o jei jis 
pirmas lįs, tai kas jį tada ištrauks? Ką vilkai 
gelbės: vilkę ar vilkiukus? Žmonės dar 
svarsto, kai nelaimė prispirta: vaiką ar 
mamą gelbėt. Vilkai gelbės tik mamą, nes 
ji, žino, dar prigimdys vilkiukų.

Petras Abukevičius rodo į akmenį, prie 
kurio kadaise vilkė kasė kasė įnirtingai 
žemes, tiesiog lipo ant kino režisieriaus ir 
jo pagalbininkų, galvojo gal pyksta, bet 
nepanašu. Tada pakėlė akmenį ir atrado du 
prispaustus vilkiukus:

- Ji gi kasė ir vis kalbėjo man: vilkiukai 
negyvi, bėk į pagalbą. Aš gi jos draugas, 
šeimininkas. Aš noriu išmokt jų kalbą.

Vilkų kalba gal nelabai praktiška šiais 
laikais, galvoju, nors gal mums jau 
sunkesnė ir už užsienio kalbas.

Petras Abukevičius įstabus žmogus, 
čia, Indubaky, kur giliai mūsų sąmonę iki 
pačių pakraštėlių persmelkia vilkų 
žvilgsnis, laksto vaikaičiai, susirinko 
draugai, jo bendražygiai, narsi, senyva 
kaimynė,kuriišskyre,perlipusi, per aptvaro 
tvorą, neleido vilkui vilko pjaut, dukra 
Ugnė, tėvo akimis, žavi marti ir šauni 
žmona Gražina. Lūšnoj su linksmu virš 
stogo iš pagalių sukaltu bokšteliu kabo jų 
vestuvių fotografija, kadaise dar juodai 
baltos fotografijos laikais gabaus Kauno 
fotografo teptuku išdažyta. Ten jiems kiek 
parausvinti skruostai ir Petras Abukevičius 
dar be juodos barzdos, dar sportininkas, 
dar kino nenuvargintas, dar širdis 
neoperuota, dar neprabėgo pusė gyvenimo 
paskui paukščius kur nors Žuvinte sekiojant 
ar budint naktimis prie vilkės gimdyvės - o 
kaip ji gražiai, o kaip ji kultūringai į pasaulį 
veda vilkiukus, o kaip ji nukanda bamby tę, 
kaip moka nuprau sti, aplaižyti ir viską, kas 
nereikalinga nepalikt, suvalgyti Gamta 
protinga. Vilkaikeičia Indubakių apylinkę 
ir Petrui Abukevičiui atrodo, kad žvėrys, 
jo filmai apie gyvūnus daro žmogų geresnį.

- Aš labai tuo tikiu. Jeigu žmogus kuo 
daugiau žinotų, pavyzdžiui, apie varną, - 
sako Petras Abukevičius, - tai labai dideli 
dalykai jam atsivertų.

- Vadinasi, žmoguiirvamąreikiapažint 
taip pat rimtai, kaip ir kokią bankininkystę 
ar politiką?

- O, - sako Petras Abukevičius, šunelis 
Bobis, kadaise palikęs uodegą per 
neatsargumą vilkams, seka iš paskos toks 
varganas, vilkų nepripažįstamas net tolimu 
giminaičiu. - Valandos filme būtų galima 
apie kranklį labai daug pasakyti. Tai labai 
protingas paukštis, panašiai kaip vilkas 
tarp kitų žvėrių.

Vakaras.Paliekamtokiąjaukiąirkeistą 
Petro Abukeyičiaus vilkinyčią Induba- 
kiuose. Baltų, dar svaigiai kvepiančių 
sienojų namelį, kur šeimininkas žada ir 
žiemot (svajoja knygą parašyt apie vilkus, 
net prie filmo apie Čiurlionį, kurį kadaise 
darė su Dausa ir Landsbergiu, sugrįžt), 
ropoja anūkai, krapnoja lietus, kažką 
kantriai,nesitikėdamabūti suprasta, kartoja 
varna, narsi kaimynė, vilkų taikytoja, 
melžia karvę, ir pilkas, sidabro nužertas
vilkas vilkui - kaip žmogus - neplėšia iš 
dantų paskutinio kąsnio... *
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SvlatL: gllloagi:

Šventė prasidėjo gruodžio 26 d. 1995 
metais sportininkų registracija Geelongo 
Lietuvių namuose. Užsiregistravo 220

1 sportininkų ir vadovų.
Gruodžio 27 d. vyko sportininkų 

pamaldos, kurias laikė Geelongo lietuvių 
kapelionas kun. dr. P. Dauknys, pamaldų 
metu pašventinęs ir naują Geelongo sporto 
klubo „Vyčio“ vėliavą.

'q’ Oficialus atidarymas vyko „Leisure 
Centro“ sporto stadione. Buvo įneštos 
Australijos, Lietuvos ir sporto švenčių 
vėliavos, jas sekė paskirų klubų spor
tininkai, priešakyje nešdami savo klubų 
vėliavas. Atidarymo iškilmių pranešėjas 
buvo K. Starinskas, pakvietęs žodį tarti 
šeimininką - „Vyčio“ klubo pirm. A. 
Wiasak, pasveikinusį ir palinkėjusį 
sportinės sėkmės visiems šventės daly
viams. Po jo žodį tarė Geelongo lietuvių 
bendruomenės pirm. S. Šutas ir ALFAS 
pirm. A. Laukaitis. Sveikino sportininkus 
ir Geelongo vicemerė M. Lewis, o šventę

' atidarė Geelongo Tautybių Tarybos prez. 
S. Konteli. Šventės invokaciją perskaitė 
Melbourne klebonas ir Geelongo kape
lionas kun. dr. P. Dauknys. Sportininkų 
pasižadėjimus lietuvių kalba perskaitė D. 
Koszela ir anglų - L. Liebich. Pasibaigus

■ oficialiai daliai, programąišpildė Geelongo 
tautinių šokių grupė „Gegutė“, vado
vaujama B. Liebich ir Geelongo choras, 
vadovaujamas G. Pranauskienės, akom
panuojant H. Henderson. Po trumpos, bet 
gražios meninės dalies, choras kartu su

i visais gausiais atidarymo dalyviais 
! sugiedojo Australijos ir Lietuvos himnus.
I Lietuviško maršo garsams skambant ir, 

dalyvių plojimams palydint, šventės 
daly viai išžygiavo iš salės. Vėliavos, kartu 
su klubų skydais, buvo pakabintos salės 
balkone.

Kaip ir visose mūsų sporto šventėse, 
krepšinis buvo pagrindinė sporto šaka. Jau 
anksčiau rezultatuose minėjau, kad šios 
šventės nugalėtojais tapo Melbourne II-ji 
vyrų komanda. Daug kam tai buvo 
netikėtas siurprizas, nes tikrai atrodė, kad 
čempionais taps Melbourne „Varpo“ I-ji 
komanda. Tačiau „Varpo“ jauniai visas 
rungtynes kovojo labai gražiai ir ištver
mingai, kai buvusių čempionų komandoje 
matėsi, ypatingai antrajame puslaikyje, 
nuovargis (ar tik prie jo neprisidėjo 
išvakarėse buvęs „Krupniko“ klubo 
vakaras?). Pirmąjį puslaikį laimėjo buvę 
čempionai, tačiau antrajame jie neatlaikė 

jaunųjų spaudimo, jų geresnių mėtymų ir 
po tikrai labai gražios kovos, daugumai 
žiūrovų palaikant jaunius varpiečius, 
atsiekė labai gražią pergalę ir pelnytai tapo 
šios šventės vyrų krepšinio nugalėtojais. 
Rezultatas 38:35 (10:18) „Varpo“ II-sios 
komandos naudai. Šis laimėjimas tikrai 
paskatins „Varpo“ jaunius dar daugiau 
dirbti, kai pirmoji komanda ateityje turės 
rimčiau pagalvoti prieš būsimas su savo 
jauniais rungtynes. Taškai: „Varpo“ II-ji: 
I. Skimbirauskas -12, L. Skimbirauskas - 
9, S. Levickis - 6, K. Levickis - 5, P. Oželis

- 4, A. Firinauskas - 2, o „Varpo“ I-ji: C. 
Zdanius -11, E. Ragauskas-10, V. Šalkūnas 
- 7, T. Zdanius - 5, D. Sadauskas - 2, S. 
Balnionis, L. Kasperiūnas, V. Vyšniauskas, 
M. Marcelaitis - 0.

Trečiosios vietos laimėtojai - Sydnėjaus 
„Kovas“ tik antrąją dieną, kai prie 
komandos prisijungė aukštasis B. Foster, 
žaidžiantis su pajėgia australų komanda, 
pasirodė aikštėje daug geriau. Labai aiškiai 
matėsi komandos nesusižaidimas, fizinio 
pasiruošimo trūkumas, blogi, ypatingai. 
baudų, mėtymai ir pirmą kartą mano 
matomas toks koviečių žaidėjų svorio 
pridėjimas (atrodo, Sydnėjuje yra geras 
maistas, o gal ir dar kai kas?). "Kovo” 

komanda turi gerų žaidėjų, tik reikia 
daugiau rimto darbo ir kondicinio 
pasiruošimo.

Vyrų varžybose dalyvavusi Geelongo 
„Vyčio“ komanda, kaip ir pridera 
šeimininkams, kovojo labai kietai ir 
gražiai. Stebėtina, kadkomandos veteranas 
ir dabartinis valdybos pirmininkas A. 
Wiasak dar ir dabar buvo visas žaidimo 
inspiratorius, nepavargstančiai kovojantis 
prie savo ir priešininkų krepšio, todėl ir jų 
atsiekti gražūs laimėjimai yra labai 
sveikintini.

Adelaidės „Vytis“ šį kartą pasirodė 
gana silpnai, nes atrodė, kad ir pati komanda 
buvo ne pilno sąstato, ojaunių, kurie galėtų 
pakeisti vyresniuosius, taip pat nesimatė.

Melbourne „Varpo“ III-ją ir veteranų 
komandą reikia tik sveikinti, kadjie sudaro 
savo komandas, žaidžia ir rodo pavyzdį 
jauniesiems, kad metai neuždaro vartų 
sportui ir žaidžiant prieš juos, dar reikia 
gerokai pasistengti ir dažnai, gal tik 
jaunystės ištvermė nugali vyresniųjų turimą 
žaidimo patyrimą.

Antanas Laukaitis
(Tęsinys sekančiame "MP" nr.)
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NUOMONĖS IR PASISAKYMAI
atkelta iš 4 psl.
Panevėžyje nužudė 7.523 žydus. Kad toks- 
teigimas yra melas, mes tą žinom. Knyga 
„Towards The Final Solution“ parašyta ir 
išleista ne lietuviams, o visam pasauliui 
anglų kalba ir išversta į keletą kalbų. Jos 
skaitytojai tikrai nežino ir nesigilina, kas 
dėjosi Panevėžyje 1941 metų kovo mėnesį 
ir nežino, kad jokių žydų žudynių negalėjo 
būti, nes 1941 m. kovo mėn. 23 d. 
Panevėžys, kaip ir visa Lietuva, buvo Sov. 
Sąjungos okupuotas. Jeigu jau kas buvo 
žudomi, tai lietuviai patriotai, kurie 
priešinosi okupantams. Žudikai buvo 
komunistai, labai galimas daiktas, kad jų 
tarpe galėjo būti ir žydų. Greičiausia, kad 
tai spausdinimo klaida. Jeigu taip, tai 
leidėjai turėjo ir turi pareigą taipakartotinai 
paskelbti per visas informacines priemo
nes. Kitaip skaitytojui, nežinančiam tikrų 
faktų, susidaro įspūdis, kad jau kovo mėn. 
1941 m. lietuvių partizanai žudė žydus. 
Tame pačiame puslapyje rašoma, kad 
Lietuvos partizanai dalyvavo žydų 
žudynėse 1941 m. rugpjūčio mėn, D vinske, 
DagdojeirKraslavoje. Tai melas. Lietuvos 
partizanai veikė tik Lietuvos ribose nuo 
22-28 d. birželio mėn. 1941 m.

1941 m. Birželio sukilimo dalyviai - 
partizanai niekada nebuvo formaliai 
suorganizuoti. Sukilimo metu spontaniškai 
susiorganizavo Vietinės Apsaugos štabai, 
o operacijoms pasibaigus taip pat

Kviečiu kalbėtis atvirai
Rymantė Geli, viena tų, „naujųjų“ 

emigrančių, atvykusiprieš5 metus iSLietuvos. 
Šiuo metu yraALB Sydnėjaus apyl. valdybos 
narė, SBS liet, radijo valandėlės bendradarbė, 
tad labai gerai žino neseniai atvykusiųjų 
tautiečių statusą tarp Australijos „ čiabuvių “, 
atvykusių 1947 - 50 metais.

Red.
© « 9

ŠismanopasisakymasbuvoparuoštasSBS 
radijo valandėlei, transliuojamai iš Melboumo 
ir klausytojų išgirstas sausio 9 d. Pasisakymas 
rado atgarsį - daugelis man skambino į namus. 
Pasikalbėjus, susidariau klausytojų nuomonę 
- reikia kalbėtis atvirai, reikia aiškintis apie 
susidariusias negeroves, o išsiaiškinus - bandyti 
jas pašalinti.

Po pagrindinės pokarinės emigrantų 
bangos, praėjus kuriam laikui, tik vienas kitas 
prasiveržė pro „geležinę uždangą“. Daugeliu 
atveju tai buvo garsūs rašytojai, menininkai, 
muzikai, artistai, sportininkai ir pan., tie, kurie 
buvo drąsesni ir pasikliovė savimi. Tačiau tai 
buvo tik vienetai, išsprukę iš „Sovietinio 
rojaus“. Jie buvo vadinami disidentais, t.y. 
asmenys, nepripažįstą viešpataujančios 
ideologijos.

Noriu priminti ir tai, kad nuo 7-ojo 
dešimtmečio pabaigos iš Sovietų Sąjungos 
legaliai išvykti buvo įmanoma tik žydams. 
Nemažai būta mišrių šeimų Lietuvoje, o kai 
kurie specialiai pasinaudojo šiaproga sudaryti 
tokias šeimas, kad tik pavyktų išvykti.

Kiti - „nelegalūs“ - deja, labai smarkiai 
rizikavo. Tiems, kuriems nepavyko prasiveržti, 
ateitis baigėsi gana liūdnai - KGB rūsiuose, 
kur „plovė“ smegenis, o ten „išplauti“ 
nepavykus, tęsė psichiatrinėse ligoninėse ir 
panašiose įstaigose.

Perestroikos metais M. Gorbačiovas kiek 
kilstelėjo „geležinę uždangą“, nes jį spaudė 
SNO Generalinė Asmblėja ir Žmogaus Teisių 
Lyga. Reikėjo nors vaidinti demokratiją, todėl 
„nubarstė“ žiupsnį demokratijos bent jau. 
suteikdamas galimybę artimiausiems gimi
naičiams aplankyti vieniems kitus. Bet nebuvo 
lengva ir tada, nes speciali tarnyba, tvarkanti 
išvykimo dokumentus, buvo viena iš KGB 
padalinių. Buvo ieškoma įvairiausių kliaučių, 

spontaniškai išsisklaidė. Sukilimui 
pasibaigus, partizanai nebuvo organizuo
jami į vienetus. Jeigu vėliau, vokiečiams 
pradėjus genocidą, vienas ar kitas Lietuvos 
pilietis, gal ir tautietis, prisidėjo prie tokių 
vienetų savanoriškai ar vokiečių oku
pacinės valdžios priverstas, tai jokiu būdu 
negalima tvirtinti, kad Lietuvos partizanai 
buvo žydų žudikai. Taiyramelas ir lietuvių 
tautos šmeižtas. Lygiai taip pat negalima 
sakyti, kad visi žydai 1935-36 m. gyvenę 
Sov. Sąjungoje, priklausė komunistų 
partijai, ar kad visažydųtautayraatsakinga 
už tai, kad Centro Komiteto įsakymu buvo 
badu numarinti 8-10 milijonų ukrainiečių, 
vien dėl to, kad tuo metu KP Centro 
Komitete iš 59 narių 56 buvo žydai, kiti 3 
ne žydai, vedę žydes. (Duomenys paimti iš 
knygos „Rusijos valdovai“(The Rulers of 
Russia),išleido bažnyčios istorijos prof. 
Denis Fahey. Šiai knygai 1939 m. duotas 
Vatikano „Imprimi potest“, o tai reiškia, 
kad knygoj nieko nėrapriešRomoskatalikų 
doktrinas, taip pat, kad melo nėra.)

Čia aprašytus faktus, mano nuomone, 
Lietuvoje vyriausybė ir opozicija, o 
išeivijoje (kur daugiau lietuvių) jų 
bendruomenių vadovybė turėtų drąsiai 
protestuoti atitinkamoms vyriausybėms, o 
taip pat Izraelio vyriausybei ir žydų 
bendruomenėms užsienyje ir tuo būdu 
paneigti lietuvių tautos šmeižimą.

Dr. A. Viliūnas

Rimantė Geli
Nuotr. A. Bumeikio 

daromi įvairūs tyčiniai barjerai.
Nuo 1989-ųjų metų „Sąjūdžio“ banga 

nugriovė bet kokias skiriančias „uždangas“. 
Abiejose pusėse prasidėjo masinis svečia
vimasis, emigravimas.

Tai kokie emigrantai esame mes, tie, kurie 
išvykomeišLietuvosjaupoNepriklausomybės 
atkūrimo? Ranką prie širdies pridėjusi sakau, 
kad politiniais tremtiniais ar disidentais mūsų 
jau tikrai nepavadinsi. Mesesameekonominiai 
emigrantai, svečiose šalyse ieškantys geresnio 
gyvenimo. Todėl pokarinės emigracijos 
pažiūra į mus, naujai atvykusius, yra visiškai 
skirtinga. Ir tai suprantama.

Bet ar mes buvome deramai pasiruošę 
vieni kitus suprasti? Ne! Kodėl?!

Ir vėl, galbūt, reikėtų pradėti aiškintis šiek 
tiek iš toliau. Apie 50 metų buvome praradę 
bet kokį tiesioginį bendravimą ir visiškai 
neturėjome aiškaus supratimo vieni apie kitus.

Po ilgo laiko tarpo susitikome kaip vienos 
tautos, viena kalba kalbantys žmonės, tačiau, 
deja, labai skirtingi. Mes gyvenomeskirtingose 
sistemose ir skirtingose sąlygose, o šios 
sistemos ir sąlygos savaip savus žmones 
išauklėja. Mes susitikome skirtingai išauklėti 
ir skirtingai gyvenimui pasiruošę žmonės, 
todėl ir nenuostabu, kad apie tuos pačius 
dalykus kaip: garbė, dora, sąžinė, darbas, turtas,

Police and Ethnic 
Communities Advisory Council

Call for Nominations

The NSW Commissioner of Police, Mr. A.R. Lauer is establishing a Police and Ethnic 
Communities Advisory Council, to be chaired by the Police Commissioner.

Membership will include bodi police and ethnic community representatives.

The Council will advise the Police Service on service delivery and community relations.

NSW Police Service invites expressions of interest from individuals and community 
representatives.

Please ring (02) 339 5535 or 339 5721 for the Charter and Terms of Reference.

Nominations should be directed to:

Senior Ethnic Affairs Policy Officer 
NSW Police Service,

Community Safety Development Branch, 
Level 12, 14-24 College Street, 

Darlinghurst NSW 2010.

Closing date for submissions: 5.00p.m.,
5 February 1996 |

šeima turime pakitusį ir nevienodą supratimą. 
Štai čia ir yra pagrindinis kliuvinys - 
skirtingos pažiūros - o jos, deja, žmoguje 
keičiasi lėčiau, negu kad politinės situacijos.

Sovietinė sistema žiauriai darkė ir žalojo, 
bandvdama.iš mūsų sulipdyti „homo sovie- 
ticus" - žmones be tautybės ir pilietiškumo 
jausmo. Mes buvome „niekieno“ žmonės - 
„varžteliai“ sistemoje, kurioje sklandė labai 
troškus, slogus, pridvisusio kalėjimo tvaikas. 
Klestėjo padlaižiavimas, suktumas, apga
vystės, melas, kyšininkavimas. Vos ne 
kiekvienas .iš mūsų turėjo dvigubus ar net 
trigubus „dugnus“, t.y. galvojome vienaip, 
sakėme kitaip, o darėme trečiaip, nes... reikėjo 
išlikti...

O atvykus gyventi į Vakarų pasaulio šalis, 
JAV, Kanadą ar Australiją reikia šiuos 
„dugnus“ prarasti, nes suktumo, „blato“ ar 
„plataus užnugario“ dėsniai čia paprasčiausiai 
neveikia.

Pirmieji metai yra patys sunkiausi, nes turi. 
išgyventi didelius ir sudėtingus dvasinius lūžius 
ir kuo greičiau bandyti suprasti bei prisitaikyti 
prie naujojo gyvenimo reikalavimų. Tai 
padaryti nelengva, nes atvykstame gana silpnai 
pasiruošę. Visų pirma, beveik nemokame anglų 
kalbos, o mūsų Lietuvoje įgytas profesinis 
pasiruošimas, sulyginus su čia esančiu - 
netinkamas arba nepripažįstamas. Gydytojams, 
teisininkams, ekonomistams, inžinieriams ir 
kt. norint užsidirbti duoną toje pačioje 
anksčiau turėtoje profesijoje - beveik 
neįmanoma. Visų pirma, reikia stipriai 
pasiruošti ir perlaikyti labai ir labai nelengvus 
egzaminus. Daugelis iš mūsų, anksčiau 
turėjusių profesijas, jų atsisakė.

1. E. Černiauskienė NSW $15.00
2. S. B. Radzevičius NSW $15.00
3. E. Astramskienė NSW $ 5.00
4. A. Malinauskas WA $15.00
5. V. Kutas NSW $ 5.00
6. L. Venslovas ACT $ 10.00
7. A. P. Šurna Vic. $ 5.00
8. V. Kondrackas NSW $ 5.00
9. V. Gaidžionis NSW $ 5.00
10. J. Zablockis NSW $ 15.00
11. P. Antanaitis NSW $ 5.00
12. A. V. Šutas NSW $ 5.00

A. f A. Aleksandro Jasaičio
testamentiniu palikimu, jo advokatai pervedė $ 560 Sydnėjaus skautų 

"Aušros" tuntui.
Tunto skautai šią dovaną priėmė su pagarba ir dėkingumu.

Vytenis Šliogeris
"Aušros" tunto reikalų vedėjas
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Taigi, atvykstame su didelėmis svajomis ir 
norais, bet su labai labai mažutėmis gali
mybėmis. Prireikiakokių5-7metų,kolpamažu 
„atsistoji ant kojų“.

Labai prašau suprasti, kad mes tuoj pat 
atvykę negalime iš karto intensyviai įsijungti į 
bendruomenės visuomeninį gyvenimą, t.y. 
dainuoti choruose ar šokti ansambliuose! Rūpi 
susitvarkyti savo gyvenimiškąsias problemas, 
kurių yra tikrai nemažai. Duokite laiko! Tik 
Laikas yra tas Didysis Gydytojas irMokytojas, 
kuris visada jums parodys kas yra kas. Tik 
nesuplakitemūsų visų į„tųblogųjųiš Lietuvos“ 
kategoriją, nebūkite greiti savo vertinime, nes 
nors ir mažas paleistas akmenėlis kartais gali 
tapti sunkiu akmeniu, užveriančiu vartus...

Aš gerai žinau, kad abi pusės, po kelerių 
metų bendravimo, patyrėdaug kartėlio. Žinau, 
kad privačiuose rateliuose, susibūrimuose 
nemažai diskutuojama apie „mus“ ir „jus“. 
Geriau kalbėkimės atvirai. Nustokime mėtyti 
akmenimis vieni kitus, geriau bandykime 
nutiesti aiškų, lygų ir saulėtą supratimo kelią. 
Tai, galbūt, bus nelengva, tačiau reikia pradėti. 
Nes tik gerai išsiaiškinę ir supratę mus 
skiriančias priežastis, galėsime jas pašalinti.

Reikia galvoti apie ateitį, apie tai, kad 
kiekvienas „senai“ ar „naujai“ atvykęs yra 
reikalingas bendruomenei, kad esame viena 
lietuviška šeima, kuri privalo darniai dirbti, 
norėdama svetimuose kraštuose išsaugoti savo 
bendruomenių dvasinį ir kultūrinį gyvenimą.

Susitelkime, ištieskimeranką vieni kitiems, 
nes kitaip mes paprasčiausiai pradingsime 
šiame dideliame žemyne.

KVIEČIU KALBĖTIS ATVIRAI!
Rymantė Geli

13. J. Vaičius NSW $20.00
14. K. Grigas NSW $15.00
15. V. Aukštiejus Vic. $ 5.00
16. V. Salaviejus Vic. $15.00
17. A. Gudelienė SA $ 5.00
18. P. Andrijaitis SA $15.00

NORI SUSIRAŠINĖTI
Esam dvi našlės. Abi esam po 49 m., 

abidvi muzikos mokytojos. Ieškom draugų 
iš Australijos lietuvių, vyresnio ir pana
šaus amžiaus vyriškių. Rašyti:

Regina Blažienė, Virginija Sakalienė 
Pylimo 32 - 2, Vilnius, Lietuva.
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Popiete apie Lietuvą
Tėvynės Sąjungos Sydnėjaus skyrius ruošia diskusinę popietę, kuri įvyks 

sekmadienį, sausio 28 d., 2 vai. po pietų Lietuvių klube. Kalbės: Vincas Augusti- 
navičius apie įspūdžius Lietuvoje ir Anskis Reisgys apie dabartinę Lietuvos bankų 
krizę. Po pranešimų seks klausimai ir diskusijos. Popietę praves dr. Vytautas 
Doniela. Visi maloniai kviečiami atsilankyti. Valdyba

Melbourne Lituanistinių kursų nauji mokslo metai
Melbourne Lituanistinių kursų nauji mokslo metai prasideda šių metų 

vasario 10 d., šeštadienį, Princes Hill Secondary College patalpose, Arnold 
Street; Carlton, 9 vai. ryto. Kursai yra Viktorijos valdžios pripažinti. Jais galima 
įsigyti VCE pažymį lietuvių kalboje, kuri yra lygiai vertinama su kitomis 
Svetimomis kalbomis. Kiekvienam jaunuoliui pravartu mokytis svetimos kal
bos, o lietuvių kilmės jaunimui, aišku, geriausiai apsimoka tobulintis lietuvių 
kalboje. Šiuos kursus lanko ne tik gimnazijos amžiaus jaunimas, bet ir kiti, 
kurie nori mokytis lietuvių kalbos, nebūtinai tikslu laikyti VCE egzaminus. 
Norintys šiais metais mokytis lietuviškai, kviečiami atvykti į pirmą pamoką, 
kuomet nauji mokiniai galės užsiregistruoti. Dėl informacijos galima skambin
ti p. dr. R. Švambarienei tel. 9555 6201, arba Principal's Office, Victorian 
School of Languages tel. 9639 1230 arba 9639 1231.

Ieva Arienė

Prašom nepamiršti užsimokėti 
„Mūsų Pastogės66 prenumeratą.

NUO METŲ PRADŽIOS "MP" KAINUOJA $ 45

SYDNĖJAUS PARAPIJIEČIAMS
Kun. P. Martūzas jau grįžo į savo butą Cronulloje. Jo sveikatos stovis nėra labai 

geras ir jis savo pareigų, kaip kapelionas, kol kas eiti negalės.
Yra gautas vietnamietis kunigas Dominic Trang, kuris sutiko kas sekmadienį 

lietuviams atlaikyti šv. Mišias anglų kalba, giedant, skaitymus ir maldas atliekant 
lietuviškai. Pamaldos prasidės nuo sausio 21 d. Jos vyks įprastu laiku -11.30 ryto.

Visus prašome uoliai lankytis ir įsijungti į šv. Mišias.
Sydnėjaus Lietuvių Misijos Komitetas

TALKOS 
PRANEŠIMAS

Nuoiautlo 1 d., 1996, naujiem* ir atnaujinamiems 
indėliams galioja sekantys procentai:

Terminuoti indėliai:
Suskaites minimumas $500

12 mėn.
$5 000 + 7.75%
$500 -$4 999 7.5% 
6 mėn. 7%
3 mėn. 6.5%

Terminui pasibaigus, indėli galima išimti ar 
pervesti j kitų sąskaitą. Palūkanos įmokamos 
į einamąją sąskaitą. Jei klientas nepraneša 
savo pageidavimo, sąskaita automatiškai 
pervedama Į naują, tokį patį terminuotą 
indėlį. Pinigus iš terminuotų indėlių galima 
išimti terminui nesuėjus. Tuo atveju mokama 
tik 2% už išimtus pinigus.

Einamosios sąskaitos: 
$5000 + ” 4%
$1000-$4999 3% 
$l.oo-$999 2%

TALKA 
INFORMATION

The following interest rolei apply from January 1, 1996 
for all new and renewed deposits:

Term Deposits:
Account minimum $500

12 month
$5 000 + 7.75%
$500-$4 999 7.5%

6 month 7%
3 month 6.5%

On maturity, the deposit and Interest may be 
withdrawn or transferred to other accounts. If 
the client does not notify his/her intentions, 
the account is automatically rolled over for 
another equal term at current interest rate.
Withdrawals may be made from term 
deposits before maturity date. In such case 
only 2% is payable on the withdrawn sum.

Current Accounts:
$5000 + 4%
$1000 -$4999 3% 
$l.oo-$999 2%

Paskolos:
Su turto užstatu 9.5%

Iki $165,000

NAUJOS paskolos 7 c 0/ 
pirmieji 12 mėn. virs $20,000 / .5 /o

Su dokumentu užstatu 12%
Iki $25.000 ‘

Su garantuotojais 13%
Asmeninės 13%

Iki $5,000

Loans:
Mortgage security 9.5% 

up to $165,000

NEW loans over $20,000 7 cOZ 
capped lor 12 mlh.. *

Title deposit security 12% 
, up to $25,000 TOO/Guarantor secured 13% 

up to $10,000
Personal UDteS50D0 13%up te 9&.UUU

Talka vlršminėtus paskolų procentus gali 
keisti metų bėgyje atsižvelgiantį bankų ir 

finansinių įstaigų siūlomus procentus.

Loan Interest rates may be varied during 
the year depending on current interest 

rates offered by banks and other societies.

For further detailed information 
please contact our offices:
Adelaide 362 7377

Melbourne 9328 3466
Sydney 796 8662

LITHUANIAN CO-OPERATIVE

TALKA ==
CREDIT SOCIETY LTD

Dėl smulkesnės informacijos 
prašome kreiptis į mūsų įstaigas: 

Adelaide 362 7377 
Melbourne 9328 3466
Sydney 796 8662
LIETUVIU KOOPERATINĖ

TALKA ==
KREDITO DRAUGIJA
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SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

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

faksas(02)7903233

Klubas atidarytas
Pirmadieniais 5 v.v. -10.30 v.v.
Antradieniais klubus 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.

Klubo valgykla veikia
Ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais 

nuo 6 iki- 9 vai. popiet
Sekmadieniais nuo 1 iki 8 .vai. popiet

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ ORGANIZACIJŲ
PARENGIMŲ KALENDORIUS 1996 METAMS

SAUSIS
21d. Sekmadienis. Sporto klubas „Kovas“.
28 d. Laisva.

VASARIS
4 d. Laisva.
11d. Laisva.
18 d. ALB apylinkės v-ba, Vasario 16-toji.
25 d. SLM soc. globos d-ja, kultūrinė 
popietė.

KOVAS
3 d. LKK draugija, Kaziuko mugė.
10 d. Laisva.
17 d. Laisva.
24 d. Laisva.
31 d. Laisva.

BALANDIS
7 d. Laisva.
14 d. Laisva.
21 d. Laisva.
28 d. ALB Syd. apylinkės v-ba, metinis 
susirinkimas.

GEGUŽĖ
5 d. Savaitgalio mokykla, Motinos diena 
Lietuvių klube.
12 d. Laisva.
19 d. Laisva.
26 d. SLM soc. globos d-ja, popietė - 
koncertas.

BIRŽELIS
2 d. Choras „Daina“, popietė-koncertas.
9 d. Laisva.
16 d. Jungtinis Baltų Komitetas - išvežimų 
minėjimas Latvių salėje, Strathfielde.
23 d. Laisva.
30 d. Laisva.

LIEPA

14 d. Laisva.
21 d. Laisva.
28 d. Laisva.

RUGPJŪTIS
4 d. Laisva.
11 d. Laisva.
18 d. SLM soc. globos d-ja, metinis 
susirinkimas. •
25 d. Laisva.

RUGSĖJIS
1 d. Laisva.
8 d. Laisva.
15 d. Laisva.
22 d. Spaudos Sąjunga, "Mūsų Pastogės" 
popietė.
2i9 d. Laisva.

SPAUS
6 d. ALB Syd. apylinkės v-ba, informacinis 
susirinkimas, delegatų rinkimas.
13 d. Laisva.
20 d. Laisva.
27 d. SLM soc. globos d-ja, lešminė 
Engadine.

LAPKRITIS
3 d. LKK draugijos popietė Liet, klube.
10 d. Spaudos Sąjungos metinis susirin
kimas.
17 d. Choras „Daina“, metinis koncertas.
24 d. LKV sąjungos „Ramovė“ Sydney 
skyrius, Kariuomenės šventė.

GRUODIS
1 d. Savaitgalio mokykla, mokslo metų 
užbaigimas.
8 d. Laisva.
15 d. Laisva.
22 d. Laisva.
29 d. Laisva.7 d. ALB Syd. apylinkės v-ba, Valstybinė

šventė. -------------------
Šis planas sudarytas pagal informaciją, gautą gruodžio 10 d.

A. Kramilius
ALB Syd. apylinkės v-bos vicepirmininkas

Mūsų Pastogė
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