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Prezidentas pasirašė Seimo 
rinkimų įstatymą

Prezidentas Algirdas Brazauskas pasirašė 
ausytą Seimo rinkimų įstatymą. Pagal naują 
idakciją, kad partija patektų į Seimą, ji turi 
trinkti ne 4, o 5 procentus balsų. Be to, 
tariami už partijos sąrašą, rinkėjai galės 
^reikšti savo teigiamą ar neigiamą nuo- 
nonę apie kiekvieną asmenį. Mažų partijų 
šovai šiuo įstatymu nepatenkinti, nes tai, jų 
■none, veda į dvipartinę sistemą. Seimo 
tikimai vyks spalio 20 d. LR, 07.02

Be abejo, mažųjų partijų prognozė yra gana 
gisinga. Betgi vienintelės tikrai stabilios 

J ianokratijos, kaip antai pas mus Australijoje 
a JAV, Kanadoje, Naujojoje Zelandijoje, 

g Didžiojoje Britanijoje, kaip tik ir remiasi 
r dvipartinę sistema. Tad ir Lietuvai dėl
■ ■ dvipartinės sistemos nėra ko būgštauti. Tačiau
■ įtikimų įstatymų kaitaliojimas arti rinkimų 
* jra priešingas rinkiminėms nuostatoms. Kyla 
1 taimas, kam toks keitimas yra naudingas, 
t Be abejo, naudingas jis bet kokiems nau-

jiems sąmbūriams ar partijoms, kadangi jų 
klestėjimui reikalingas politinis nestabilumas.

Seimas leido steigti laisvąją 
Šiaulių ekonominę zoną

Seimas pritarė sprendimui Šiauliuose įkurti 

pirmąją šalyje laisvą ekonominę zoną. 
Opozicijos reikalavimu, į šią zoną neįeis Siau

bi aeruostas. Tikimasi, kad laisvos ekono
minės zonos įkūrimas sukurs nemažai naujų 
darbo vietų Šiauliuose ir pritrauks užsienio 

investicijų. LR, 07.03

Lietuvos televizija taps valstybine
Po dviejų metų svarstymo Seimas priėmė 

visuomenės informavimo įstatymą. Pagal šį 
įstatymą Lietuvos televizija bus finansuo
jama tik valstybės lėšomis. Draudimas per 
valstybinę televiziją demonstruoti reklamą 
įsigalios palaipsniui, iki 2002 metų. Privačių 
radijo ir televizijos stočių vadovai siekė, kad 
valstybinei televizijai būtų uždrausta gauti 
pajamų už reklamas. Mat, privačios stotys 
išsilaiko tik iš reklamų, o valstybinė televizi- 
ja gaudavo lėšų ir iš biudžeto. Tai jai leisda
vo pigesnėmis kainomis parduoti reklamos 
laiką. LR,07.03

Bet kokie draudimai kvepia senąja dvasia, 
lai tik draudimais buvo užsitikrinama, kad 
ik teisinga informacija pasieks piliečius. 
Kaip efektingai manipuliuoti viešąsias 
informacijos priemones buvo išmokta per 
sovietmetį, parodo ir Rusijos rinkimai. Kaip 
bus per Lietuvos Seimo rinkimus, dar 
pamatysime. Be to, nereikia užmiršti, kad 
buvusių komunistų partija ir jos nariai 
.paveldėjo“ partijos, tad ir valstybės ir Lietu
vos žmonių turto didelę dalį. LDDP yra ne 
varguolių, o turčių partija. O didelis turtas yra 
it didelė politinė jėga ir, neabejoju, kad ji 
bus be atodairos naudojama „buvusiųjų“ 
politinei naudai.

Lietuvoje atlikti skurdo tyrimai
Lietuvoje mokslininkai atliko skurdo 

tyrimus. Tyrimų rezultatai rodo, kad nuo 1993 
metų skurstančių žmonių nedaugėja. Blo
giausiai gyvena ne pensininkai, bet jaunos 
šeimos, turinčios mažų vaikų. Pagal realų 
minimalų gyvenimo lygį (120Lt.) 1995 me
tais žemiau skurdo ribos gyveno 25%įįįetu- 
vos gyventojų. Skurstančios šeimos 65% 
pajamų išleidžia maistui, 19% būsto išlaiky
mui. Butų šildymo ir karšto vandens 
kompensacijas gavo net 18% gyventojų. LR, 
06.03

Miško paukštis į mišką žiūri, o rusai 
Lietuvoje balsuoja už komunistus

Kaip pranešė Rusijos ambasados darbuo
tojai, per pakartotinius Rusijos prezidento 
rinkimus du trečdaliai Lietuvoje gyvenančių 
Rusijos piliečių balsavo už komunistų at
stovą Ziuganov. Per pirmąjį balsavimą už 
generolą Lebed balsai atiteko komunistams. 
Iš maždaug 310 tūkstančių Lietuvoje 
gyvenančių rusų absoliuti dauguma turi 
Lietuvos pilietybę ir rinkimuose nedalyvavo. 
' Jūsų apžvalgininkui aišku, kad kaip tik tas 
trečdalis milijono Lietuvos piliečių balsų yra 
užprogramuotas balsuoti už komunistų 
paveldėtojus,LDDP. Tad nenuostabu, kad 
LDDP tikisi gauti apie trečdalį Lietuvos pi
liečių balsų. Tai ir mums reikia įsidėmėti ir 
padaryti atitinkamas išvadas.

„Philips“ planai Šiauliuose
, JPhilips“ kompanįj os atstovas pranešė, 

kad Šiauliuose bus įkurtas kompanijos tie

kimo centras. Iš čia bus skirstomi gaminiai 
Lietuvai, Latvijai ir Estijai. "Philips" norėtų 
derėtis su vyriausybe dėl elektronikos ga
myklos statybos Šiauliuose. Atsirastų 300 - 
500 darbo vietų aukštąjį techninį išsilavinimą 
turintiems žmonėms. Jei prieš porą metų prie 
Šiaulių aerouosto buvo galima išvysti tik porą 

sargybinių, tai šiandien ten jau yra du, bankai, 
46 įmonės. LA, 06.29

Folkloro festivalis Vilniuje
Vilniuje vyksta Baltijos šalių folkloro 

festivalis. Vilniečius linksmina ne tik įvairių 
Lietuvos regionų muzikantai, bet ir svečiai iš 
visų prie Baltijos jūros esančių šalių. LR.06.02

Klaipėdoje bus statoma 
geoterminė elektrinė

Pasaulio bankas buteikė 5,9 mln. JAV dole
rių paskolą geoterminės jėgainės Klaipėdoje 
statybai. Rytinėje Klaipėdos dalyje bus iš
gręžti trys gęžiniai. Iš jų bus imamas labai 
druskingas vafiduo, kurio šiluma bus nau
dojama vandeniui šildyti. Šilumos energija 

bus naudojama-, tik Klaipėdos mieste. Staty
bą numatoma baigti iki 1998 metų pabaigos. R, 
06.02

Liucija Baškauskaitė rašo knygą
Televizijos stoties „Tele - 3“ direktorė Liu

cija Baškauskaitė Amerikoje pasirašė sutartį

išleisti knygą. Knygoje bus aprašoma da
bartinė situacija buvusioje Sovietų Sąjungos 
respublikoje. Autorė remsis „Tele - 3“ projek
to istorija. Taip pat Amerikoje netrukus tu
rėtų būti pradėtas kurti vaidybinis filmas, 
scenarijui jau rašomi dialogai. Parinkta ir ak
torė, kuri vaidins pačią L. Baškauskaitę. LR, 
06.29

Didėja sodybų, sodų ir naujų 
butų kainos

Gana nelauktai padidėjo nebaigtų statyti 
namų ir sodybų užmiestyje kainos. Žmonės 

negali išlaikyti butų arba neišgali jų nusi
pirkti ir ieško vietoje jų sodybų užmiestyje. 
Sodybą ir dar 50 arų žemės galima nusipirk
ti pigiau negu dviejų kambarių butą. 30 - čia 
procentų padidėjo ir netoli miesto esančių so
do namų kainos. Prieš metus 16 tūkstančių li
tų kainavusi sodyba dabar parduodama už 28 
tūkstančius litų. Nebaigtas įrengti namas 
kainuoja nuo 80 iki 140 tūkstančių litų. Be
veik tiek pat prašoma už 4 kambarių butą 
Vilniuje. LR, 06.01

Skulptūros ant Arkikatedros stogo
Vilniuje ant Arkikatedros bazilikos stogo šį 

mėnesį bus pradėtos montuoti trys skulptū
ros - šv. Kazimiero, šv. Elenos ir šv. Stanislo
vo. Originalios skulptūros buvo sunaikintos 
1950 metais. Žalvarinių skulptūrų autoriai - 

skulptoriai Stanislavas Kuzma ir Vytautas 
Navickas. Jie jas atkūrė pagal nuotraukas. 

Manoma, kad skulptūros ir jų pastatymas 
kainuos 360 tūkstančių litų.

Kaune pastatytos viduramžių 
kartuvės

Kaune, Rotušės aikštėje, keletas dailininkų 
ir architektų pastatė tikras natūralaus dydžio 
kartuves. Kartuvės simbolizuoja menininkų ir 
visų šalies piliečių protestą prieš smurtą. 
Leidimą statyti kartuves davė savivaldybė, o 
pinigais ir medžiagomis, pasak dailininkų, 
prisidėjo geri žmonės - išskyrus bankininkus. 
Kartuvės mieste stovės apie mėnesį.
LR, 07.03

Papilio vidurinė mokykla šventė 
400 metų jubiliejų

Biržų rajono Papilio vidurinė mokykla 
šventė 400 metų jubiliejų. Mokyklą prie 
evengelikų reformatų bažnyčios įkūrė 
kunigaikštis Kristupas Radvila. Sveikinimą 
atsiuntė ir Lietuvos Respublikos Prezidentas. 
LR, 07.04

Dažniausiai lietuviai perka 
naudotus vokiškus automobilius
Lietuvoje naudotus automobilius perka net 

30 kartų dažniau, negu naujus. Populiariausi 8 
- 10 metų vokiški automobiliai. Praėjusiais 
mėnesiais labiausiai perkami buvo „Opel 
Kadett“ ir „Volkswagen Golf1. LB, 07.04
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Mokestis už dovanas ir 
paveldėtą turtą

Nuo liepos 1 d. pradėjo galioti paveldimo ar 
dovanojamo turto mokesčių įstatymas. Mo
kestį mokės ir Lietuvos piliečiai, ir Lietu
voje turto įsigiję užsieniečiai. Ne giminėms 
paveldint ar gaunant dovaną reikės mokėti 
nuo 10 iki 25 procentų nirto vertės mokestį. 
Artimiems giminaičiams šis mokestis yra nuo 
1 iki 3 procentų. Nuo mokesčio atieidžiami 
artimi giminaičiai, jei turto nustatyta vertė ne 
didesnė kaip 30 tūkstančių litų. Į apmo
kestinamo turto sąvoką įeina ir pinigai. LR, 
07.03

Lietuvos užsienio skola pati 
didžiausia Baltijos valstybėse

Lietuvos skola užsieniui pernai buvo 
didžiausia Baltijos valstybėse. Lietuva buvo 
skolinga 827 milijonus JAV dolerių, Latvija - 
430 milijonų, Estija - 260 milijonų. Vienam 
Lietuvos gyventojui užsienio skolos teko 224 
JAV doleriai, Latvijos gyventojui - 172 dol., 
Estijos -125 doleriai. LR, 06.28

Priminima, kad prieš LDDP grįžtant į val
džią Lietuvos prasiskolinimas buvo ma
žiausias Baltijos valstybėse, o pragyvenimo 
lygis aukštesnis, nei kitose Baltijos valsty
bėse.

Energetikus baugina ruduo
Šilumą ir elektros energiją tiekiančios; 

bendrovės „Lietuvos energija“ generalinis; 
direktorius Rimvydas Rykšėnas pareiškė, kad 
tokios blogos finansinės padėties prieš artė
jantį šildymo sezoną dar nebuvo. Kitą žiemą 
iš viso gali būti neįmanoma tiekti šilumą. 
Bendrovė negali nupirkti kuro artėjančiai 
žiemai, nes Vyriausybė atsisako suteikti 
bankams garantijas. „Lietuvos energija“ siūlo 
užsienio bankams užstatyti Kauno hidro-’ 
elektrinę už reikalingas paskolas kurui įsigy
ti ir skoloms grąžinti. Kauno hidroelektrinė 
galėtų būti įvertinta 80 mln. JAV dolerių.

Vartotojai skolingi bendrovei 332 milijo
nus litų. Pagrindiniai energetikų skolininkaii 
yra pati valstybė, jos organizacijos. Energe
tikai ėmėsi ryžtingų priemonių - visiems 
skolininkams nutraukiamas energijos tie
kimas. Vilniuje elektros energija atjungta 15 - 
ai mokyklų, greičiausiai bus išjungta elektra 
ir karštas vanduo vaikų darželiams. Dauge
lyje gatvių vakarais neįjungiamas apšvie
timas. LR, 06.28

Birželio 21 d. energetikai nutraukė elek
tros tiekimą jūrų flotilei bei išjungė valsty
binės sienos radijo lokatorius. Lietuvos pa
sienis 4 valandas buvo kurčias ir aklas. 
Prezidentas A. Brazauskas pasmerkė tokius 
energetikų veiksmus, pasakęs, kad energeti
kos ministras nesupranta, kas yra valstybės 
siena ir jos saugumas. Prezidentas taip pat 
pripažino, kad „mūsų šaliai labai nesisekė su 
energetikų vadovybe“. R, 07.02

Keistas pareiškimas „nesisekė“. Kokius 
paskyrėte, tokius Lietuva turėjo. O, kad dar 
opozicijoje esant, A. Brazausko vedamos jė
gos sutrukdė atleisti iš einamų pareigų tuo
metinį energetikos ministrą Ašmantą, dabar 
LDDP prisiminti nenori. Ne tik sabotavo jo 
atleidimą iš ministro pareigų, bet dar piršo jį į 
ministrus pirmininkus... Tik grįžę į valdžią jie 
tuoj Ašmantą atleido.Lygiai taip pat jie pa

sielgė su. tuometiniu Lietuvos banko valdytoju, 
kurį anksčiau rėmė. Išvis ta prognozė, kad 
sekančią žiemą nebus šildymo yra koks tai 
panikos kėlimas prieš Seimo rinkimus. O gal 
ir rezignacija, galvojant, kad praloš. Gi LDDP

"Mūsų Pastogė" Nr.28 1996.7.15 psl.2

galėtų priimti sau šūkiu žinomą Pranzūzijos 
karalių 
ir tvanas“.

„Mūsų Pastogei“ paruošė 

dr. A. Kabaila 
(Naudotasi V. Statulevičiaus žinių 

santraukomis).

Generalinei prokuratūrai, buvo atliktas šie
met. Seimo nario nuomone, neišgelbės jokia

išsireiškimą - „po manęs nors TRUMPAI IŠ VISUR

Lietuvos prezidentasJLieiuvos preziueniab < 
Vokietijoje

Kaip pranešė radijo stotis „Deutche Welle“, R 
liepos 4 - 6 dienomis Vokietijoje lankėsi jį 
Lietuvos prezidentas Algirdas Brazauskas. Jį Jį 
priėmė Vokietijos prezidentas Hercogas, b 
Pranešime nurodyta, kad prezidentas A. R 
Brazauskas tarsis ir su Vokietijos ministru jį 
pirmininku H. Kohl'iu. S

Boris Jelcinas pasiekė įtikinančią pergalę 
liepos 3 d. įvykusiame Rusijos prezidento 
rinkimų antrąjame rate. Jis surinko 53,7% vi
sų balsų. Už komunistų lyderrį Genadijų 
Ziuganovą pasisakė 40,4% rinkėjų. Lyginant 
didelis nuošimtis (4.8%) balsavo prieš abu 
kandidatus. Daugumoje tai reformų šalinin
kai, nusivylę ligšioline B. Jelcino politika.

Daug B. Jelcino šalininkų savaitgalius 
praleidžia vasarnamiuose ir buvo pavojus, kad 
jie nedalyvaus rinkimuose. To išvengti, 
rinkimai buvo pravedami savaitės viduryje, 
trečiadienį, jį paskelbus vieša švente.

Išrinktas Rusijos prezidentu B. Jelcinas.

„M.P.“ inf. įį 
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Ignalinoje netvarka jį
„Esu beveik tikras, kad galėčiau įeiti į jį 

Ignalinos atominę elektrinę su pistoletu, ir jį 
niekas to nepastebėtų. Aparatai sureaguotų. Jj 
bet darbuotojai dirba per daug aplaidžiai“, - b 
pareiškė Valstybės saugumo departamento jį 
generalinis direktorius Jurgis Jurgelis. Jisjį 
teigė, jog į elektrinę buvo įeita su metalo Įj 

gabalu, nors metalo detektoriai cypė.
J. Jurgelis Seimo Nacionalinio saugumo^ 

komitetui pateikė informaciją apie Igaria-q 
linos atominę elektrinę. iį

Seimo narius jis informavo apie elektrinės jį 
finansinius, ekonominius, organizacinius^ 
nusižengimus, kadrų refomavimą. Jis S 
pripažino, kad yra švaistomos lėšos, kurios b 

vėliau įskaičiuojamos į elektros savikainą. R
.Pažeidimų ir lėšų iššvaistymo spektras yra R 

platus, juos galėtume vardyti ilgai“, -n 
nenorėdamas konkretizuoti sakė Valstybės Jį 
saugumo departamento generalinis direk-5 
torius. R

Tarp kitų problemų Jurgelis paminėjo ir jį 
tai, jog atominės elektrinės pastate yra b 

įsikūrusios uždarosios akcinės bendrovės, s 
kuriose dirba darbuotojų giminaičiai. Kartais R 
sunku supaisyti, kas priklauso privačiai fir— b 
mai, o kas - elektrinei. J. Jurgelis mano, jog tai b 
galima sureguliuoti įstatymais - Ignalinos 0 
atominė elektrinė yra specialios paskirties R 
įmonė, todėl įstatymo pataisa galima būtų R 
uždrausti tokį statusą turinčiose įmonėse kurti 8 

privačias struktūras. jį
Susirūpinta ir tuo, kiek elektrinėje dirba R 

lietuvių, ar jų skaičius didėja. Pasak J. Jur- R 
gelio, kasmet lietuvių padaugėja puse pro-b 
cento, tačiau to nepakanka. Valstybės sau- 8 

gumo departamento vadovas pabrėžė, jog tai R 
nėra nacionalizmas. S

Paklaustas apie pagarsėjusią branduolinio b 
kuro kasetės vagystę, J. Jurgelis konstatavo, b 

jog tai įvyko taip pat dėl aplaidumo. Yra din- R 
gę ir kitokio turto. X

Valstybės saugumo departamento ge- b 
neralinis direktorius teigė, jog yra gerai b 

susipažinęs su Černobylio atominės elek
trinės tragedijos priežastimis, iš kurių 
pagrindinė buvo didelė netvarka. J. Jurgelio 
nuomone, dėl netvarkos ir aplaidumo didėja 
nelaimingų atvejų grėsmė.

Seimo nacionalinio saugumo komiteto 
pirmininkas A. Ivaškevičius po posėdžio 
patvirtino, jog pavyko bandymas į Ignalinos 
atominę elektrinę įnešti sprogmenų, o ap
sauga to nepastebėjo.

Toks nusikaltimo imitavimas, leidus

Energingai dalyvavęs rinkiminėje kam
panijoje, likus šešioms dienoms iki rinkimų, 
B. Jelcinas susirgo. Jo artimieji aiškino, jog 
jis persišaldęs, kad jam skauda gerklę. Tik po 
rinkimų paaiškėjo, jog prezidentas atsigauna 
po nedidelio insulto priepuolio. Pastebėta, 
kad insulto paveikta jo kairioji ranka.

Tuoj po rinkimų ministras pirmininkas 
Viktoras Černomyrdinas ir saugumo tarybos 
šefas Aleksandras Lebed ėmė varžytis dėl įta—

Saugumo tarybos šefas Aleksandras Le
bed.

kos ir eventualios įpėdinystės, prezidentui 
mirus ar sunkiai susirgus. Pagal dabartinę 
konstituciją, prezidentui mirus, jo pareigas 
perima ministras pirmininkas. Jo varžovas 
Aleksandras Lebed bando atgaivinti prieš po
rą metų panaikintą viceprezidento instituciją 
šu įpėdinystės teise. Žinoma, jis pats 
pretenduoja į šį postą.
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Rusijos kariuomenė sulaužė pažadą, duotą 
čečėnams per taikos derybas ir nevykdo

esama technika, jei žmonės neatliks savo 
pareigų. Pasak jo, elektrinėje elementari 
netvarka, buvusi iki nepriklausomybės 
atgavimo, yra ir dabar.

Kęstutis Gečas 
(„Lietuvos rytas“)

uima

pa-

Čečėnijos evakuacijos. Jie taip pat new 
nuo kelių užtvarų. Rusų televizijos žinia antis, 
B. Jelcinas atleido iš pareigų rusų karinių: 
jėgų vadą Čečėnijoje gen. Viačesla avą

Tichomirovą, jo vieton paskirdamas te vusį 
Šiaurės Kaukazo karo apygardos viršin into 
pavaduotoją gen. Konstantiną Kulikovi ų.

Visa eilė B. Jelcino iš kariuomenės pš aša- 
lintų generolų Rusijos dūmoje apkali tinti 
korupcija. Jie krovusi turtus, o kareiviai} gy
venę pusbadžiu. Buvęs gynybos minisstras 
Gračiovas dengęs korupciją. Tarp apkaitintų 
generolų yra ir gen. Dimitrij Charėanko, 
Gračiovo marčios tėvas.

Birželio 30 d. Mongolijoje pravestus 
parlamento rinkimus laimėjo opoziccinė 
koalicija. Iki šiol 75 metus kraštą vialdė 
komunistų partija. Sovietų Sąjungai subyrė
jus pasivadinusi Mongolijos revoliucine 
liaudies partija..

Vokietijoje nelegaliai gyvena apie 40 (000 
vietnamiečių, daugumoje paveldėtų iš bu
vusios Rytų Vokietijos. Neturėdami legaldių 
pragyvenimo šaltinių, jie linkę į narkolBkų: 
prekybą, nusikaltimus, todėl Vokietija jause- 
niai bando jų nusikratyti. Po ilgų derybų su. 
Vietnamu, galiausiai susitarta dėl jų re
patriacijos sąlygų.

Kambodijos karalius Narodom Sihanouk 
įspėjo užsieniečius, jog valstybė negali lai
duoti jų saugumo. Ypač daug užsienieičių 
užpuolimų įvyko gegužės - birželio mėne
siais. Ginkluoti apiplėšimai, prievartavimai ir 
pagrobimai vis dažnėja.

%%%
Australijos užsienio reikalų ministras A. 

Downer, apsilankęs Vietname, atnaujino 
pažadą Australijos lėšomis pastatyti tiltą per 
Mekongo upę. Iš Vietnamo tikimasi, kad jis 
palaikys Australijos kandidatūrą į Saugumo 
Tarybą 1997 -1998 metams. Australija jauyra 
buvusi Saugumo Tarybos nare 1946 - 1917, 
1956-1957,1973-1974 ir 1985 - 1986metas. 
Australija yra susitarusi su Švedija remti sie
na kitos kandidatūrą (prieš Portugaliją).

Palestinos valstybingumą pjauna HAMAS 
ir Izraelis. Pieš, iš "Time "
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ENDR EIKLO Vytautą Kavolį išlydint
Melburno moterų dovanos Lietuvos mokykloms
I Socialinės globos moterų draugija Mel- 
Įjiire praneša, kad 1996 m. birželio 29 d. 
Ilšluvių klubo organizuotu talpintuvu šu
kavome ir išsiuntėme 10 siuntinių. Septyni 
lt ją skirti Vilnijos lietuviškoms mokykloms, 
bvargan patekusioms šeimoms ir vienas, per 
t A. Šeškevičių, - Akademinėms Kauno 
Batikoms.
Už paaukotas medicinines priemones 

(tajame Mrs. K. Kennnedy iš Werribee.
Siuntiniai pasiųsti sekančioms mokyk

las: Baltosios Vokės lietuvių mokyklai - 2 
Miliniai, sekančioms penkioms po vieną: 
Įm" vidurinei mokyklai Dieveniškėse, S. 
iąulionio vidurinei liet, mokyklai Eišiškėse, 
’Aušros" vidurinei lietuvių mokyklai Ja-

šiūnuose, Paškonių lietuvių mokyklai Paško- S 
nių kaime, ir Tetėnų antrajai pagrindinei lie- v 
tuvių mokyklai Tetėnų kaime. X

Dėkojame aukojusiems pinigais: p. T. Jur- X 
gelaitienei, mirusio vyro atminimui aukoju- 8 
šiai 200 dol., p. E. Jonaitienei - 100 dol., F. b 
Guzui, Melburno skaudninkams ir A. ir S. įį 
Gabams aukojusiems po 50 dol., O. Ale- įj 
knienei, G. Ališauskienei, Z. Augaičiui, A. cj 
Bajorui, I. O'Dwyer, D. Simankevičienei ir įį 

A. Volkienei aukojusiems po 20 dol., T. Įt 
Jurgelaitienei, Ritai Kunčiūnaitei, J. Žit- b 
kevičienei, E. Marmur aukojusiems po 10 R 
dol., Birutei "M" ir Levutei "E" aukojusioms S 
po 5 dol. 8

J. Z.

SYDNĖJAUS PADANGĖJE

Analysis (1968), History on Art's Side (1972) 
ir Moralizing Cultures (1993). Kartu jis bu
vo veiklus išeivijos intelektualiniame 
gyvenime, nuolat pasirodydamas su ana
litiniais straipsniais bei kritiškais komenta
rais. Dar anksti redagavęs rinkinį Lietuviš
kasis liberalizmas (1959),jis vėliau išspaus
dino studijas Sąmoningumo trajektorijos 
(1986) ir Epochų signatūros (1991). Vėliau
sios dvi jo knygos buvo išleistos jau Lie
tuvoje: Moterys ir vyrai lietuvių literatūroje 
(1992) ir Kultūrinė psichologija (1995).

Vytautas Kavolis buvo pirmasis tarptau
tinio lygio sociologas Lietuvos mokyklų isto
rijoje, žvelgęs į situacijas per objektyvumo, 
ne per norų, prizmę. Nors pradžioje jis linko į 

sociologinę meno reiškinių analizę, visada itin 
artimas jam liko kultūrų (civilizacijų) 
lyginamasis nagrinėjimas. Laimingu suta
pimu, savo intelektualinę biografiją („Nuo 
dailės sociologijos iki moralinių kultūrų“) jis 
užklaustas pateikė Lietuvoje leistam žur
nalui „Proskyna“ (1992, nr.5). Tačiau už 
moksliškai vėsaus dėstymo jo darbuose vi
sada slypėjo aistringas rūpestis lietuviškajai 
kultūrai bei tautinei sąmonei apskritai. Anks
ti įsijungęs į studentiškos, vėliau kultūrinės 
organizacijos „Santara - Šviesa“ veiklą ir ta
pęs tarsi jos ideologu, jis liko vienu iš 
pagrindinių lietuvių mokslinės kultūros kū
rėjų.

Simboliška, kad mirtis Vytautą Kavolį su
tiko Lietuvoje, iš kurios jis savo mintyse 
niekada nebuvo išvykęs.

Vytautas Doniela

Atėjo liūdna žinia, kad prieš porą savaičių 
atsiskyrė sociologas profesorius Vytautą, 
Kavolis. Mirė jis Lietuvoje, po Kovo 11 ne 
pirmą kartą atvykęs iš JAV dėstyti Lietuvos 
universitetuose. Lietuviškoje išeivijoje jis bu
vo plačiai žinomas kaip kultūros žurnalo 
„Metmenys“ redaktorius, nuo 1959 m. išlei
dęs 69 šio žurnalo numerius.

Gimęs 1930 m. rugsėjo 8 d. Kaune, gimna
ziją jis baigė Hanau stovykloje. Studijavo 
Wisconsin ir Chicago universitetuose, o 
magistro (1956) ir daktaro (1960) laipsnius 
jam suteikė Harvard universitetas. Nuo 1964 
m. jis buvo sociologijos profesorius Dick

inson College, Carlisle, Pennsylvania.
Ypatingo darbštumo asmenybė, anglų kal

ba jis išspausdino gausybę straipsnių ir tris 
knygas: Artistic Expresion: a Sociological

APDOVANOTAS LR GARBĖS KOSULAS
Liepos 4 d. iš Lietuvos Respublikos 

Rezidento kanceliarijos gauta sekančio tū
lio telegrama, adresuota Lietuvos Res- 
pblikos garbės konsului Sydnėjuje Viktorui 
Šeriui:

CERB1AMASIS
(ONE VIKTORAI ŠLITERI,

TURIU GARBĖS JUMS PRANEŠTI, KAD 
KARALIAUS MINDAUGO - VALSTYBĖS DIE-. 
SOS PROGA LIETUVOS RESPUBLIKOS PRE- 
JDENTAS ALGIRDAS BRAZAUSKAS TAMS- 
Įį APDOVANOJO DIDŽIOJO LIETUVOS 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO ORDINU.

LAUKIAME IŠ JŪSŲ ŽINIOS KADA ŽA
KITE APSILANKYTI LIETUVOJE, KUOMET 
itTŲ GALIMA JUMS ĮTEIKTI ŠĮ APDO
VANOJIMĄ.

LINKIME JUMS DAUG SVEIKATOS, SĖK
MES ASMENINIAME GYVENIME IR NE
SENKANČIOS ENERGIJOS DARBUOJAN- 
IIS LIETUVOS LABUI.

SU PAGARBA

RESPUBLIKOS PREZIDENTO
KANCELIARIJOS VADOVAS LIETUVOS

RESPUBLIKOS ORDINŲ KANCLERIS 
ANDRIUS MEŠKAUSKAS

LR Garbės konsulas Viktoras Šlitcris
Nuotr. V. Vaitkaus

Valstybės šventes 
minėjimas

Sekmadienį, liepos 7 d., Sydnėjaus lietuvių 
tanuose nuotaikingai buvo paminėta šieme
te Valstybės diena.
Minėjimą trumpu žodžiu atidarė ALB 

Sydnėjaus apylinkės valdybos pirmininkas 
Bytautas Juška, pranešdamas, kad šios dienos 
proga apdovanotas LR garbės konsulas 
Viktoras Šliteris ir jį pasveikino.

Garbės konsulas padėkojo jo apdovano- 
jmo proga jį sveikinusiems tautiečiams ir 
pats pasveikino visus susmukusius su Kara
liaus Mindaugo vainikavimo diena.

Po to sekė Apylinkės valdybos pirmininko 
Juškos paskaita, peržvelgusi valstybinįV.

Lietuvos gyvenimą nuo Mindaugo dienų iki 
dabar (paskaitabus spausdinama ,,M.P.“Red.).

Meninę minėjimo dalį atliko „Sūkurio“ 
tautinių šokių ansamblio veteranų grupė, 
vadovaujama Rasos Blansjaar ir „Dainos“ 
choras, vadovaujamas Birutės Aleknaitės ir 
Justino Ankaus.

Šokėjai mikliai pašoko „Marceliukės 
kadrilį“, „Audėjėlę“ ir „Subatėlę“.

„Dainos“ choras padainavo dainas „Kur gi
ria žaliuoja“, .Puikios rožės“, „Vežė mane iš 
namų“, „Gražiausios spalvos“ ir „Žemė 
Lietuvos“, į kurios priedainį įsijungė ir visi 
minėjimo dalyviai.

Minėjimas užbaigtas apylinkės pirmininko 
V. Juškos padėka programos dalyviams, klu
bo direktoriams už salę, jos sutvarkymą ir 
visiems apsilankiusiems. Po to visų bendrai 
buvo sugiedotas Tautos himnas.

Išvyksta laikinasis 
kapelionas

Sergantį Sydnėjaus lietuvių kapelioną kun. 
Povilą Martūzą pavadavęs vietnamietis kun. 
Dominic Tran savo vyskupo staiga buvo 
iššauktas atgal į Vietnamą ir praeitą sekma
dienį, liepos 7 d., atsisveikino su parapijie
čiais. Jis išvyksta liepos 11 d.

Kapelionas kun. P. Martūzas ir parapijiečiai 
yra labai dėkingi kun. D. Tran už jo 
pasitamavimą mūsų tikintiesiems, kadangi, 
kitu atveju, galimas dalykas, būtume praradę 
iki šiol mūsų naudojamą Lidcombe bažnyčią.

Kapeliono kun. P. Martūzo sveikata yra ne 
per geriausia, tačiau jis eis savo pareigas iki 
gausime, kunigą, kuris jį pakeistų.

B.Ž. Kun. Dominic Tran

PADĖJKA
Noriu išreikšti gilių padėką asmenims, lankiusiems mane ligoninėje - 

ponioms A. Limarev, A. Popovai, K. Saparas. Z. Šapalienei, I. Dūdaitienei, 
M. Migevičienei, M. Kavaliauskienei, dr. ir T. Vingiliams ir Moterų 
socialinės globos draugijai už gėles.

Gerai suprantu laiko trūkumą ir todėl labai įvertinu Jūsų apsilankymus.
Oua Osiiiicnė

Adelaidės pensininkų klubo veikloje
Birželio 29 d. Adelaidės lietuvių namuose 

vyko Pensininkų klubo suruošta vakaronė. 
Dalyvavo gausus būrys narių, pasiryžusių 
linksmai ir jaukiai pabendrauti. įžengus, tuoj 
krito į akis puikiai išpuošta salė pilna ilgų 
stalų. Buvo ir muzika labai gera, taip, kad 
šokiams prasidėjus, nebuvo matyti nė vieno 
sėdinčio, visi linksmai sukosi. O gal dar geros 
nuotaikos priežastimi buvo ir tai, kad tą die
ną kaip tik buvo Petro ir Povilo vardadieniai, o 
Povilas Andrijaitis panoro kaip tik čia švęsti 
vardines k savo svečiams užsakė net 40 vie
tų stalą.

Buvo karšta vakarienė, atsirado ir daugiau 
Petrų su Povilais, netgi dar ir Antanas, kuris 
tik atšventė jau praėjusį vardadienį. Buvo 
daugybė sveikinimų. Be to, Viktoras Baltutis 
per mikrofoną pasveikino Pensininkų klubo 
pirmininką E. Dūką su žmona su jų atosto
gomis į Lietuvą, palinkėjo jiems laimingos

kelionės. Prie V. Baltučio linkėjimų prisi
dėjo ir visi kiti susirinkusieji.

Vakaronė užtruko iki gana vėlyvos nakties.
Visiems varduvininkams ir mūsų pirmi

ninkui su žmona linkime gero vėjo. Lauksi
me laimingai sugrįžtant, o taip pat dėkojame 
visiems, prisidėjusiems prie tokios puikios 
vakaronės surengimo. Iki kito karto!

Ona Baužienė, B.E.M.

Padėka
Tėvynės sąjungai aukojo: 

V. Bosikis (Vic.) - 25 dol., 
Joana Valaitienė - 25 dol., 
D. ir E. Bartkevičiai (NSW) - 30 dol.

Nuoširdžiai dėkoja
TS Sydnėjaus sk. valdyba
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Ateina aidas iš Brisbanės

Brisbanės jaunimas Joninių vakare birželio 22 d. Dešinėje stovi Jonas Jurevičius.

Linksmos Joninės Brisbanėje
Dauguma prismena šiltas birželio naktis 

Lietuvoje, kai Joninių naktį suliepsnodavo 
laužai ir jaunimas ieškodavo paparčio žiedo. 
Šios tradicijos paskatino ir mūsų jaunimą 
linksmai atšvęsti Joninių naktį. Birželio 22 
dieną vos įžengus į salę jautėmės lyg būtu
me atsidūrę miške. Žolynais išpuoštos sie
nos, ant staliukų žvakės, o viduryje salės 
sukrautas laužas. Mergaitės pasipuošusios gė
lių vainikais sveikino svečius ir sodino užsta
lėm Neužilgo pakvipo šilta vakariene, - ku
gelis. Vaišinosi tėveliai ir jaunimas su savo 
svečiais. Tautinių šokių grupė „Žilvitis“ pa
šoko įvairius liaudies šokius ir ratelius, įtrau
kė šokin ir svečius. Buvo be galo malonu 
klausytis lietuviškų šokių muzikos, net ir 
senimas išsijudino valsui. Vėliau skambėjo 
sutartinės, o jaunimas mėgino peršokti per, 
nors ir neuždegtą, laužą. Visi gausiai pirko 
loterijos bilietus, kadangi šio vakaro pelnas 
buvo skirtas „Žilvičio“ kelionei į Lietuvių 
dienas padengti.

Šventės vadovu ir organizatorium buvo Jo
nas Jurevičius. Jis kaip gyvas sidabras - ir prie 
šokių, ir prie dainos. Jam talkino nepailstan
čioj! Gaila Bagdon ir visas būrys šokėjų. 
Maistą paruošė gerosios mamytės. Ta pačia 
proga buvo palinkėta gerų atostogų Genutei ir 
Anicetui, išvykstantiems į Lietuvą. Džiau

Laiškas iš tėvynės
Rašo „M.P.“ bendradarbis Antanas 

Kramilius, šiuo metu viešintis tėvynėje, ir 
dalinasi savo įspūdžiais su skaitytojais. Jis 
Lietuvoje lankosi labdaros tikslais.

________________________ Red.

Atvykome sveiki gyvi į Vilnių birželio 9 d. 
lenkų oro linijų „LOT“ lėktuvu iš Bang Ko
ko. Lėktuvas Boing 767 labai patogus, mais
tas puikus, vaišino alkoholiu, kokio tik pa
rašei. Tarnautojai kalbėjo angliškai ir len
kiškai.

Vilniaus aerouoste mūsų jau laukė Lithu
ania in the World“ vyr. redaktorius Stasys 
Kašauskas, „Lithuanian Weekly“ vyr. 
redaktorius Vitas Katilius, „Armonikos“ 
ansamblio narys Antanas Jonušys ir kiti.

Kaune susitikau su „Kauno dienos“ vyr. 
redaktore Tekle Mačiuliene ir korespondentu 
Leonu Žaliu, su kuriais prie kavos puodelio 
maloniai ir ilgai pasikalbėjome. Šaulių sąjun
gos ir LPK ir Tremtinių būstinėse trumpai
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giamės ir sveikiname mūsų jaunimą už taip 
šauniai suruoštą linksmą vakarą.

Keliauja į Atlantą
Brisbanės jaunimo orkestro smuikininkė 

Edita Furmanavičiūtė ruošiasi ilgai ir įdo
miai kelionei į Europą. Liepos mėnesį ji pra
leis dvi savaites Sydnėjuje, kur repetuos su 
Australijos jaunimu. Repeticijos ir pasiruo
šimas kelionei į Atlantos olimpiadą užims 
visas Editos dienas. Pradžioje orkestras, 
susidedantis iš virš šimto jaunuolių, koncer
tuos Hamburge ir Amsterdame. Po to. liepos 
28 d„ jie nuvyks į Atlantą ir ten atliks du 
koncertus. Orkestras gros olimpiados užda
rymo ceremonijose. Galime tik įsivaizduoti 
kokius nepakartojamus įspūdžius parsiveš 
Edita, dalyvavusi tokioje šventėje. To to ke
lionė tęsis toliau į Kanadą, kur Montrealyje 
bus atliekamas dar vienas koncertas.

Didžiausia Editos svajonė yra ta, kad 
grįždama ji galėtų užsukti į Lietuvą. Ji labai 
jau pasiilgusi tėviškės, kurią paliko prieš 
šešerius metus. Kaune jos laukia sesutė, sū
nėnas ir M. K. Čiurlionio meno mokyklos 
draugai.

Linkime Editai sėkmės kelionėse ir lauk
sime iš jos įdomių laiškų. Gal teks ir mums 
pamatyti garsųjį jaunimo orkestrą per tele
viziją. _ . , . ..

Bnsbamete.

susipažinome, perdaviau dovanas ir aukas.
Oras puikus - +23 laipsniai Celsijaus. Bir

želio 12 d. Gedulingas pamaldas už austra- 
liečio Jono Sadausko vėlę Įgulos bažnyčioje 
laikė mums jau pažįstamas kun. Ričardas 
Mikutavičius. Pamaldų metu šioje nuosta
bioje bažnyčioje man teko garbė sugiedoti 
keturias giesmes. Vargonavo Įgulos baž
nyčios vargonininkas. Bažnyčia papuošta 
gedulo dienai tinkamais papuošimais. Vidu
je - kalnas nužudytų ir išniekintų partizanų 
nuotraukų. Klebonas kun. R. Mikutavičius 
nuo pačio ryto sėdi prie stalo bažnyčioje - čia 

jo raštinė.
Po pamaldų Įgulos bažnyčioje, mano 

nuvežta, Jono Sadausko pelenų urna buvo 
palydėta į Barzdų kapines ir palaidota šalia jo 
motinos. Religines apeigas čia atliko Barzdų 
klebonas Jonas Būga, garsiojo kalbininko 
Kazimiero Būgos sūnėnas.

Nuo birželio 13 d. atrodo ir dangus pradėjo- 
verkti. Tačiau, nežiūrint lietaus, birželio 18 d.

@ Birželio mėnesį Troškūnai atšventė 300 

metų sukaktį. Istoriniuose šaltiniuose Troš
kūnai minimi jau nuo XVI a. - 1698 metais 
miestelyje (tada vadintame Vladislavovu) bu
vo įkurtas bernardinų vienuolynas, leista 
rengti turnyrus, XVIII a. antroje pusėje prie 
vienuolyno veikė mokykla, o nuo 1829 m. ji 
gavo gimnazijos teises. Iki 1950 m. Troškū-
nai buvo valsčiaus centras (Panevėžio apskr.).

© Vilniaus dailės akademijos leidykla jau 
ketvirti metai leidžia knygas. Birželio pra
džioje „Akademijos“ galerijoje buvo prista
tyti du naujausi jos leidiniai. Tai albumas 
„Vilniaus dailės akademija“ ir Irenos 
Vaišvilaitės monografija „Baroko pradžia 
Lietuvoje“.

@ Neseniai iš spaudos išėjo Antaninos 

Garmutės trečiasis trilogijos tomas „Tėvo 
vasara“. Pirmosios dvi knygos vadinasi, Jšėjo 
broliai“ (1990) ir „Motinėle, auginai“ (1993). 
Tai dokumentinių apybraižų knygos, skirtos 
broliui - jaunystės nepagailėjusiam, motinai - 
Tėvynę virš širdies skausmo iškėlusiai ir tė
vui - išmokiusiam su meile ir pagarba prisi
liesti prie šventų dalykų. Autorė - moksli
ninkė. docente. Lietuvą išvažinėjusi skersai ir 
išilgai, kad pamatytų šimtus likimų. Šių kny
gų rašymui atiduoti net šešeri gyvenimo me
tai.

@ Kaip rašo Lietuvos aidas“ (1996. 
nr.l 15), liepos 14 d. Kauno Santakoje būsiąs 
inscenizuotas Žalgirio mūšis. Masinėse mū- 

Lukšių klebonas pavėžino į Telšius pas vysk. 
Antaną Vaičių. Jo Ekscelencija siunčia šil
tus linkėjimus australiečiams ir jaučiasi kal
tas, kad prižadėjęs po 5 metų atsiųsti kunigą į 
Australiją, to pažado vis dar neišpildė.Turime 
suprasti, kad ir Lietuvoje kunigų didelis 
trūkumas. Grįždami atgal su dovanomis 
aplankėme Kuršėnus, Šiaulius. Kryžių kalną 
ir, pilant lietui, suradome Nemakščius. 
Klebonas kun. Kazys Rimkus nusigando 
tokiame ore sulaukęs svečių. Su džiaugsmu 
galiu pranešti, kad ant prel. Petro Butkaus ka
po jau stovi masyvus juodo granito pamink
las, kuris buvo pašventintas gegužės mėnesį. 
O štai iki bažnyčios šventinimo dar toli gra
žu. Klebonas tikisi, kad po bažnyčia esanti sa
lė bus baigta greičiau, tad ten ir pradės laikyti
pamaldas.

Kita gera žinia, kad Sydnėjaus talpintuvas 
jau yra atėjęs į Klaipėdą ir Kaune bus birže
lio 26 d.

Po visą Lietuvą vyko Gedulo dienos ir 1941 
metų sukilimo minėjimai. Per televiziją teko 
išklausyti įdomių pokalbių su gyvais sukili
mo dalyviais, kurie vyko prie V. Šliterio sta
tyto paminklo Kaune.

Lyja ar sninga lietuviai švenčia Jonines. 
Pleškėjo laužai ir per lietų.

Birželio 23 d. Rainių miškelyje, žudynių 
vietoje buvo pašventintas paminklas Ramių 
aukoms. Paminklo statyba rūpinosi vysk. A. 
Vaičius, finansavo Amerikos lietuviai.

Šiaip Lietuvoje nepaprasta žaluma, kelianti 
apetitą, valgau storus lašinius, užgerdamas 
nebrangia degtine. Radijas ir televizija 
transliuoja laidas įvairiomis kalbomis. Dai
nos daugumoje angliškos. Kartais išgirstame 
ir lietuviškai.

Visiems bendradarbiams geriausi linkė
jimai iš žalios Lietuvos. Iki sekančio karto.

A. Kramilius

P.S. Laišką baigęs, birželio 24 d., A. 
Kramilius prideda, kad Jyja be sustojimo ir 
prošvaistės nesimato“. Red. 

šio lauko scenose dalyvausią Vytauto Di
džiojo atskirasis jėgerių batalionas, SKAT,’ 
Vidaus kariuomenės Pirmojo pulko ir kiti ka
riai - apie 200 pėstininkų ir dešimtys raitelių.

© Amerikos „Dirva“ (1996, nr. 15) pra
neša, kad balandžio 7 d. Vilniuje, eidimas 85
- uosius gyvenimo metus, mirė poetas Balys 
Gaidžiūnas. Gimė B. Gaidžiūnas 1917.02-25
d. Dauderių kaime, Baisogalos vlsč. Baigė 
Žemės ūkio akademiją, įgijo agronomo 
ekonomisto profesiją, tačiau savo likimą su
siejo su spauda ir literatūrine kūryba. 1944 
metais hitlerininkai už VLIK'o veiklos 
organizavimą jį areštavo ir iki karo pabaigos 
laikė įvairiuose Vokietijos kalėjimuose. Po 
karo B. Gaidžiūnas dalyvavo VLIK'o, Lie
tuvių tautinio sąjūdžio veikloje. 1949 m. at
vyko į JAV, dirbo „Dirvos“ redaktoriumi. 
1994 metais grįžo į Lietuvą. . |

Yra išleidęs keturias publicistikos ir sep
tynias poezijos knygas.
* Žemaičių vysk. Motiejaus Valan
čiaus 195-tajam gimtadieniui skirta 
tarptautinė knygženklių paroda buvo 
atidaryta š. m. balandžio 27 d. Kretingos 
rajono bibiliotekoje. Joje buvo ekspo
nuojami knygženkliai. gauti iš Kinijos, 
Argentinos. Turkijos, Kanados. Rumu
nijos, Australijos, Suomijos, Rtsijos, 
Latvijos ir Lietuvos.
Vysk. M. Valančiaus muziejuje, jo 
gimtuosiuose Nasrėnuose, taip pat bus 
įrengta nuolatinė knygženklių paroda.
Balandžio 27 d. Kretingos rajono bib-
liotekoje, taip pat vyko jau trečiasis M. 
Valančiui skirtas rajoninis moksleivių 
skaito vii konkursas.
# Dail. Antano Žmuidzinaviiaus 
120-osioms gimimo metinėms sirtą 
tapybos darbų parodą Vilniuje sungė i 
Tautinė galerija. Joje buvo sutelktaipie 
pusantro šimto kūrinių iš muziejaus'on- 
dų ir privačių rinkinių.
Dail. A. Žmuidzinavičiaus kūrpvrų 
palikimą sudaro daugiau kaip du tūktan- 
čiai paveikslų.
Į Lietuvos dailės istoriją dailininkas įeina 
kaip vienas iš pirmųjų prefesiotalios 
lietuvių dailės parodų organizatorių, it 
vienas iš pirmųjų liaudies meno popu
liarintojų ir rinkėjų.

• Dviejų žymių savo krašto rašyto
jų gimtadienius Anykščių gyventojai 
kasmet pažymi balandžio mėn. Antanas 
Vienuolis-Žukauskas yra gimęs 1882 m. 
balandžio 7 d. Ažuožeriuose, o Jonas 
Biliūnas - 1879 m. balandžio 11 d. Niū
ronyse. Jiems kasmet yra skiriamas ben
dras renginių ciklas.
Šiais metais Anykščių koplyčioje vyko 
senosios muzikos ansamblio „Arsenalas“ 
koncertas. Koncertų metu vyko lyrikos 
kūrinių skaitymas, skambėjo kanklių 
melodijos. Tomo Vaisietos vadovaujami 
Lietuvos muzikos akademijos teatrinio 
meno fakulteto studentai skaitė literatū
rinę kompoziciją „Pasikalbėjimas su 
Lietuva“ vysk. Antano Baranausko ir Jo
no Biliūno kūrybos motyvais.
# PalaimintojoJurgioMatulaičio 125- 
sioms gimimo metinėms buvo skirta 
paroda, surengta Vilniuje, Lietuvos moks
lų akademijos bibliotekoje. Joje buvo 
sutelkta gausi biografinė medžiaga apie 
Pal. J. Matulaičio gyvenimą ir veiklą. 
Medžiaga šiai parodai buvo gauta iš 
Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos 
retųjų spausdintų ir senosios periodikos 
fondų.Paruošė P.Ž.
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KULTŪRINĖSE PRRRŠTĖSE
Trumpame dailininkės gyvenime 

užteko vietos draugams ir šokiams

Rita Baltušytė.

, Hė-taip savo paveikslus pasirašinėdavo 
Itstralijoje gyvenusi dailininkė Akvilė 
įnšaitė. Birželio 2 dieną sukanka penkeri 
Etainuo jos mirties. Akvilės gyvybę nusinešė 
^gydoma kraujo liga.
Mošų planetoje Akvilė praleido dvidešimt 

išnertus metus, Čia paliko apie pen- 

tisle'simt tapybos darbų (daugiausiai pastelė 
ifobėje), daugybę piešinių, eskizų, keramikos 
Utinių. Jos darbus matė trylikos parodų 
hnkytojai. 1989 metais Vilniuje ir Niukast- 
tyo 1991 metais Čikagoje vyko persona

te Akvilės parodos, kurių paskutinės ji pati 
tttesulaukė. Šiuo metu šeši Akvilės paveiks- 

, ii m JAV Pasaulio lietuvių centre, vienas 
taus dailės muziejaus nuosavybė.

į ; Akvilė gimė Vilniuje 1962 metų lapkričio ■ 
; Meną. Jos tėvas buvo architektas Algiman- 

I asZaviša. o senelis - rašytojas Juozas Baltu

pi Australiją Akvilė išvyko 1983 metais, 
tojau dvejus metus gyvenau aš. Tais pačiais 
sitis Akvilė įstojo į Niukastlio meno kole- 
fi, jį baigusi - į aspirantūrą toje pačioje mo- 
įbįstaigoje, tik pervadintoje Hanterio meno 
istitutu. Buvo atvykusi pas mane į JAV, bet 
its neįmanoma buvo įkalbėti ten pasilikti.

Pagal Zodiaką Akvilė buvo Šaulys, o šau- 

S, kaip teigia astrologai (ji ir pati domėjosi 
šaigždėmis), - tai žmonės, kurie kategoriškai 

f atsisako suaugti. Galbūt Akvilė kaip daili
ninkė ir nespėjo visiškai atsiskleisti. Ir nors 
kartais -atrodė, kad ji skuba gyventi, Akvilei 
įtinti žmonės suprato, kad jos siela „sena“, 
neretai ji pasirodydavo brandesnė už ją 
tapančius suaugusiuosius.

Šiuo metu kartu su Čikagoje gyvenančiu 

fotomenininku Algimantu Keziu rengiu kny- 
įį apie Akvilę. Norime ją parodyti ir kaip 
nuostabių būtybę, kurią buvo verta sutikti 
gyvenimo kelyje. Šį sekmadienį, 19 valandą, 

Vilniaus Arkikatedroje Akvilės atminimui 
tns aukojamos gedulingos Mišios.

Šiai knygai atrenku Akvilės laiškus, surin

ku ją pažinojusių žmonių atsiminimų. Taip 
atsirado ir Belindos Simmons rašinys, kurį 
siūlome skaitytojų dėmesiui. Belinda nutarė, 
bd gedulingos sukakties proga Akvilę reikia 
frisiminti tokią, kokia ji buvo. O niūria jos 
liekas niekada negalėjo pavadinti.

Belinda Simmons kilusi iš Naujosios 
Zelandijos, bet nuo vaikystės gyvena 
Australijoje. Niukastlio universitete ji studi
javo anglų ir japonų kalbas. Dabar gyvena 
Adelaidėje (Pietų Australija), rašo ir pati 
iliustruoja trumpus apsakymus, spausdinaši 
periodikoje. Kasdieninę duoną pelnosi 
mokytojos darbu.

* * *

Belinda Simmons
Su Akvile suspažinau, kai ji buvo baigusi 

Niukastlio meno koledžą ir mokėsi as
pirantūroje Hanterio meno institute Niukast- 
lyje. Ji rengėsi parodai ir daug laiko praleis
davo instituto dirbtuvėse. Dailininkų dirbtu
vės - didžiulės skardinės patalpos, išsimėčiu
sios tarp eukaliptų instituto teritorijoje. 
Studentai čia galėjo dirbti bet kuriuo paros 
metu penkias dienas per savaitę.

Akvilė prie savo pavaikšto "Mechanizmas11 
(šalia - Dodžis).

Baro klientų mėgstama šokėja
Institutas duodavo dažų, drobės, teptukų, 

mokėjo stipendiją, bet dauguma studentų ir 
aspirantų kur nors dirbdavo. Akvilė dirbo 
„Bellevue“. bare šokėja. Baras įsikūręs 
pagrindinėje miesto arterijoje - Hanterio 
gatvėje. Akvilė šoko, pasivadinusi Nancy, pa
gal savo mėgstamą literatūrinį personažą iš 
Charleso Dickenso romano „Oliveris Turis

tas“.
Niukastlis - uostas ir sunkiosios pramonės 

centras. Iki jo - dvi valandos kelio šiaurės 
kryptimi nuo didžiausio Australijos miesto 
Sidnėjaus. Pagrindinė vietos gyventojų 
darbdavė - B HP anglių kasyklų bendrovė. 
Akvilė sakydavo, kad šis miestas jai labai 
primena Klaipėdą.

Akvilė labai išsiskirdavo iš kitų šokėjų, su 
kuriomis ji gerai sutarė. Jos laikysena sce
noje buvo kažkokia nepaprasta, tarytum šo
kėją gaubė nepaaiškinama aureolė, skyrusi ją 
nuo publikos. Ilpaiv.

Akvilė šoko, kaip buvo reikalaujamą, gana 
provokuojančiai ir atrodė gundanti, tačiau 
nepasiekiama. Mano draugas Andy, kuris 
dažnai nueidavo į „Bellevuc^pažiūrėti Akvi
lės, sakydavo, kad ji atrodo mintimis toli toli 
nuo ją supančios aplinkos.

Apšviesta spalvoto skritulio, ji sukdavosi 
pačios pasirinktos muzikos ritmu. Jos 
mėgstamiausia - Davido Bowe „Never let me 
down“ („Niekad neapvilk manęs“). Kartais ji 
pasipuošdavo beveik juosmenį siekiančiu 
baltu peruku, kartais staiga tapdavo garbanota 
juodbruve. Publika labai ją mėgo, ilgai plo
davo ir šūkavo jos vardą. Ne kartą girdėjau 
žmones gatvėje pavymui šūktelint: .Akvile, 
mes tave mylime“. Akvilė ramiai pra
žygiuodavo pro gerbėjus (jai tai buvo įpras
tas dalykas) ir traukdavo namo, kur jos laukė 
pradėtos drobės.

Įspūdingo formato darbai
Aspirantūros metais Akvilė pradėjo ir bai

gė seriją paveikslų, tiesiogiai ar netiesiogiai 
susijusių su jos darbu naktiniame bare. Kai 

kuriuose jų užfiksuotas ir „Bellevue“ 
pavadinimas.

Man teko laimė stebėti Akvilę dirbant. Ji 
pradėdavo nuo mažu eskizų, kartais ant 
popieriaus skiautelių. Pasiruošimas darbui 
buvo ilgas ir kruopštus, ji piešė be galo daug 
detalių (ypač didelį dėmesį skyrė rankoms) 
bloknote, eskizų popieriuje, iš anksto 
pasižymėdavo spalvas, pamažu derino 
kompoziciją. Paskui iš akies atkirpusi drobės 
gabalą, susikaldavo pagal jį rėmus ir, aptem
pusi drobę bei uždėjusi gruntą, pieštuku 
pažymėdavo paveikslo kontūrus. Vėliau visą 
plotą spalvino mažyčiais brūkšneliais.

Mes su Akvile drauge nuomojome butą 
Niukastlio rajone, vadinamame „Kalnu“ (The 
Hill). Tai iš tikrųjų labai status kalnas miesto 
viduryje. Norintiems mus aplankyti tekdavo 
kopti į pačią jo viršūnę.

Pro mūsų langus gerai buvo matyti visas 
uostas. Kambariai - erdvūs ir šviesūs. Akvilė 
ypač mėgdavo piešti verandoje. Prieš mus čia 
gyvenęs kitas dailininkas Paulas Maheras 
mūsų garaže paliko didžiulę nebaigtą drobę. 
Mes ją nusinešėme laiptais į antrąjį aukštą ir 
atrėmėme virtuvėje į sieną. Ta drobe Akvilė 
naudojosi piešdama tris paveikslus, kuriuos 
vėliau, 1988 metais, išstatė Lietuvoje sūreng- 

, toje pirmoje išeivijos dailininkų parodoje. 
„Pasipraktikavusi“ drobėje, ji vis dėlto nu
tarė, kad jos 'sumanymui geriau tinka po
pierius, pieštukas ir anglis.

Šie darbai kaip ir dauguma Akvilės kū

rinių, - įspūdingo formato. Kiekvieną pa
veikslą jai teko klijuoti iš keturių popieriaus 
gabalų. Ji paprasčiausiai juos pasidėdavo ant 
grindų ir suklijuodavo lipnia juostele. Aš 
stebėjausi, kaip greitai ji dirbo: „Su
sirūpinimas“, „Paslaptis“ (arba „Peleninė“) ir 
„Kapinės naktį“ buvo baigti per porą savai
čių. Kiekvieno šių paveikslų ilgis arba plotis 
buvo per 2 metrus.

Kai Akvilė tapydavo arba piešdavo, ji ga
lėjo bet kuriuo metu darbą nutraukti ir vėl 
pradėti lygiai toje pačioje vietoje, kur buvo 
sustojusi. Aš daug kartų mačiau, kaip ji 
palikdavo piešinį, išeidavo į darbą. Grįžusi 
vėlai naktį, eidavo tiesiai prie paveikslo ir 
toliau dirbo lygiai toje vietoje, kur buvo 
sustojusi, lyg būtų tik akimirksnį nusisukusi.

Šokiai su rankšluosčiais
Ji turėjo savo stilių ir gyvenime, nebijojo • 

išsiskirti iš kitų. Pagal Australijos standartus 
ji netgi rengėsi kiek ekstravagantiškai. Bu
vo matyti, kad ji džiaugiasi spalvomis ir turi 
didelį malonumą, rinkdamasi sukneles ir ki
tus laisvai krintančius švelnių medžiagų ir 
lengvų formų drabužius. Jiems ji skyrė daug 
dėmesio. Pirmame kurse, privalomoje stu
dentų darbų parodoje, dėstytojų patariama ji 
net išstatė savo sukomponuotus ir numegztus 
megztinius. Mes, jos artimi draugai, beveik 
visi iki šiol vilkime Akvilės darbo megztu
kais. Studentai stebėdavosi, kad jauna mer
gina mezga. Iki tol buvome matę mezgančias 
tik savo tetas ar močiutes.

Akvilė - vienintelė mano draugė, kuri 
šukuoseną pasidarydavo su arbatiniu 
šaukšteliu... Arba ji išeidavo iš dušo taip 
pasirišusi savo raudoną rankšluostį, kad 
atrodydavo kaip su gobtuvu. Kartais ji 
susipindavo kasą, perrišdavo-ją raudonu 
kaspinu, priderintu prie tokio pat ryškumo 
sijono iš indiškos parduotuvės ir taip apsi
vilkusi išeidavo, kaip ji sakydavo, „balia— 
voti“. Ji labai mėgo su draugais visą naktį 
linksmintis ir kartais priekaištaudavo, kad 
mes, australai, nemokame taip linksmintis 
kaip jie Lietuvoje...

Kartą išeidama į „Bellevue“, ji apsivilko 

rusišku kareivišku kiteliu, kurį buvo atsive
žusi iš Vilniaus. „Kaip tau patinka?“ - paklau
sė manęs. Kol aš nustebusi apžiūrinėjau keis
tus antpečius ir diržo sagtį, ji pasakė, kad 
švarkas priklauso ,jos seržantui“, ir pridūrė, 
kad aš nesuprantu humoro...

Dažnai mudvi su Akvile piešdavome per 
visą naktį. Rūkydavome, gerdavome iki 
vėlumos ir imdavome triukšmauti. Kartą ji 
man pasakė, jog Lietuvoje jie su draugais 
vietoj „beautiful“ (gražu) sakydavo „būtiful“. 
Tą žodį ir mes įsiminėme ir dažnai, sėdėda
mos virtuvėje, pūsdavome dūmus ir šauk
davome „būtiful“, turėdamos omenyje, koks 
gražus yra gyvenimas.

Kartą aš užėjau pas draugus, o ten■ visu garsu 
su grojo muzika, ir Akvilė visus linksmino 
šokadama apsijuosusi didžiuliu geltonu 
paplūdimio rankšluosčiu. Paskui ji nuėjo į 
vonią lyg į persirengimo kambarį ir iš jos grį
žo pasipuošusi ilgais siaurais raudonais 
rankšluotukais, kurie naudojami baruose. Iš' 
vieno buvo pasidariusi maudymosi kos
tiumo viršų, antrasis atstojo bikini apatinę da
lį- '

Dodžis tampa žvaigžde
Drauge su mumis ant „Kalno“ gyveno 

didžiulis geltonas šuo Dodžis. Iš Akvilės 
pasakojimų ir aš netiesiogiai susipažinau su 
beveik visais jos „pažįstamais“ keturkojais (ji 
taip ir sakydavo: „Vienas mano pažįstamas 
šuo, vardu toks ir toks“) iš Nidos ir Vilniaus. 
Kas su Akvile nors kiek ilgiau bendravo, ge
rai suprato, kad šunys jos gyvenime užėmė ne 
mažiau svarbią vietą negu žmonės. Kiek aš ją 
pažinojau, ji visuomet turėjo šunį. Dodžį mes 
paveidėjome iš vieno draugo. Tai buvo suau
gęs Rodezijos buldogas, turintis vaiko sielą. 
Aš buvau vos pradėjusi piešti, kai Dodžis ta
po vienu iš pirmųjų mano pozuotojų. Pozuoti 
jis labai mėgo ir kantriai gulėdavo, kai jo 
paprašydavai nejudėti. Vakarais išeidamos su 
Akvile, vesdavomės Dodžį kartu, jis mums

Akvilės tapytas paveikslkas "Nuotaka" 
(1990 m.) __________________

■palaikydavo kompaniją ir apsaugodavo nuo 
nepageidaujamų palydovų.

Kartą pobūvio metu vienas draugas padėjo 
Dodžiui ant nugaros peleninę, mes su Akvile 

nukelta į 6 psL
'Mūsų Pastogė" Nr.28 1996.7.15 psl.5
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^SPORTAS
Gerb. LTOK Prezidentui p. A. Poviliūnui

GERBIAMAS PONE PREZIDENTE,
LIETUVOS TAUTINIO OLIMPINIO KOMITETO RĖMĖJAI IR BIČIULIAI 

AUSTRALIJOJE SIUNČIA NUOŠIRDŽIAUSIUS SVEIKINIMUS LIETUVOS 
REPREZENTANTAMS, VYKSTANTIEMS ATSTOVAUTI MŪSŲ TĖVYNĘ 
XXVI OLIMPINĖSE ŽAIDYNĖSE ATLANTOJE.

IŠ TOLIMOSIOS AUSTRALIJOS STEBĖDAMI OLIMPINES VARŽYBAS, 
MINTYSE BŪSIME SU MUSŲ SPORTININKAIS, KAI JIE RYŽTINGAI SIEKS 
PERGALIŲ LIETUVOS GARBEI.

KARTU SU VISO PASAULIO LIETUVIAIS TIKIMĖS IR TROKŠTAME, KAD 
ŽAIDYNIŲ STADIONUOSE KYLANT NUGALĖTOJŲ VĖLIAVOMS, JŲ 

. TARPE SUPLEVĖSUOTŲ IR MŪSŲ TRISPALVĖ.
BRANGŪS LIETUVOS REPREZENTANTAI, - UNKIME JUMS VISIEMS 

GERIAUSIOS SĖKMĖS IR GRAŽIAUSIŲ LAIMĖJIMŲ ATLANTOJE.

JOSŲ JURGIS JONAVIČIUS
LTOK ATSTOVAS AUSTRALIJOJE

Lietuvos olimpinėje delegacijoje -104 nariai

Algis Matulevičius

Birželio 6 d. Vilniuje surengtame Lietuvos 
tautinio olimpinio komiteto posėdyje buvo 
patvirtintas mūsų šalies olimpinės rinktinės, 
dalyvausiančios JAV mieste Atlantoje 
įvyksiančiose XXVI vasaros olimpinėse 
žaidynėse, antrasis preliminarinis sąrašas. 
Pirmasis, į kurį buvo įtraukta beveik pusantro 
šimto kandidatų. ACOG (Atlantos žaidynių 
komitetas) buvo pateiktas gegužės 14 d.

Naujame sąraše yra 64 sportininkai, 32 
treneriai, taip pat gydytojai, kitas aptarnau
jantis personalas bei Lietuvos olimpinės mi
sijos Adantoje, kuriai vadovauja LTOK vice
prezidentas Stasys Šapamis, nariai. Iš viso 
sąraše yra 104 žmonės - tiek dabar LTOK 
prašo akredituoti Atlantos olimpinių žaidynių 
kaimelyje.

Į sportininkų sąrašą įrašyti 16 sporto šakų 
atstovai iš Kauno (23), Vilniaus (14), Klaipė
dos (14), Panevėžio (8), Šiaulių (2), Šilutės (1), 
Prienų (1) ir Druskininkų (1).

Baidarių ir kanojų irklavimas (2 spor
tininkai): Vidas Kupčinskas ir Vaidas Maize- 
ras.

Boksas (1): Vitalijus Karpačiauskas.
Dviračių sportas (16): Rasa Mažeikytė, 

Jolanta Polikevičiūtė, Rasa Polikevičiūtė, Ri
ta Razmaitė, Diana Žiliūtė, Linas Balčiūnas,

Trumpame.
atkelta iš 5 psl.

norėjome jį išbarti, bet šuo atrodė labai 
patenkintas kavos staliuko vaidmeniu.

Kitą kartą, šviečiant ryškiai mėnulio pil
načiai, Dodžis atsisakė išleisti Akvilę į dar
bą. Jis išreikalavo, kad jį pasiimtų drauge. 
Pastačiusi mašiną, Akvilė norėjo šunį užra
kinti viduje (taip jau ne kartą yra buvę), bet 
Dodžis griežtai atsisakė pasilikti vienas ir 
nusekė paskui ją į „Bellevue“. Ten jis laikėsi 
ramiai, ir baro savininkas neprotestavo, kad 
šuo palauktų užkulisiuose. Bet Akvilei likus 
scenoje vienai, Dodžis staiga metėsi į ap
šviestą ratą. Šokėjas nuo publikos skiriantys ir 
bendrą tvarką bare saugantys stipruoliai ban
dė jį pagauti. Bet jiems nesisekė, ir Dodžis 
taip ir liko scenoje. Publika buvo nustebinta 
ir patenkinta, vėliau apie tai net rašė miesto 
laikraštis.

'Mįsų Pastogė*

Artūras Kasputis, Remigijus Lupeikis, Iva
nas Romanovas, Raimundas Rumšas, Saulius 
Ruškys, Arnoldas Saprykinas. Artūras 
Trumpauskas, Mindaugas Umaras, Raimon
das Vilčinskas ir Donatas Virbickas.

Dziudo (10): Algimantas Merkevičius.
Graikų - romėnų imtynės (2): Remigijus 

Šukevičius ir Ruslanas Vartanovas.
Irklavimas (3): Juozas Bagdonas. Einius 

Petkus ir Birutė Šakickienė.
Krepšinis (12): Gintaras Einikis, Artūras 

Karnišovas, Rimas Kurtinaitis, Darius 
Lukminas, Šarūnas Marčiulionis, Darius 
Maskoliūnas, Tomas Pačėsas, Virginijus 
Praškevičius, Arvydas Sabonis. Kęstutis 
Šeštokas, Saulius Štombergas ir Eurelijus 
Žukauskas.

Laisvosios imtynės (1): Ričardas Pau- 
liukonis.

Lengvoji atletika (13): Virginijus Alekna, 
Pavelas Fedorenka, Valdas Kazlauskas. 
Vaclovas Kidykas, Saulius Kleiza, Česlovas 
Kundrotas, Sonata Milušauskaitė, Remigija 
Nazarovienė, Audrius Raizgys, Rita Ra
manauskaitė, Stefanija Statkuvienė, Dainius 
Virbickas ir Nelė Žilinskienė.

Meninė gimnastika (1): Kristina Kliu- 
kevičiūtė.

Plaukimas (8): Nerijus Beiga, Mindaugas 
Bružas, Darius Grigalionis, Raimundas, 
Mažuolis, Laura Petrulytė, Arūnas Savickas,

Sunkumus pasilikdavo sau
Vėliau mūsų keliai išsiskyrė: aš toliau 

mokiausi japonų kalbos Niukastlyje, Akvilė
1988 metais išvažiavo į Lietuvą, kitą pava
sarį Vilniuje surengė personalinę parodą. 
Grįžusi tuos pačius ir naujus kūrinius išstatė 
vienoje galerijoje Niukastlyje, paskui - 
Sidnėjuje, dar vėliau - Amerikoje.

Paskutinius savo gyvenimo metus Akvilė 
praleido Sidnėjuje. Apie savo sveikatą su 
niekuo nekalbėdavo. Kiek ją pažinojau, ji su 
žmonėmis kalbėdavosi tik apie įdomius 
dalykus, manė, kad sunkumus reikia pasilik
ti sau. Niekada negirdėjau jos skundžiantis ar 
dejuojant Nebent kartais nusikeikdavo, jei 
kas ypatingai nepasisekdavo. Jos mėgs
tamiausias žodis buvo „neliūdėk“.

Kiek prikimęs Akvilės balsas ir dabar dar 
skamba ausyse, tačiau paklausyti šio jos 
patarimo, mes, jos draugai, ją prisimindami, 
iki šiol negalime.

„Lietuvos tytas“. Nr.127/96

fADĖKA
Lietuvių bendruomenės Spaudos 

sąjungos valdyba nuoširdžiai dėkoja 
kun. Povilui Martūzui už "Mūsų Pa
stogei padovanotą modernesnį ir ga
lingesnį kompiuterį su patobulintu 
lietuvišku raidynu.

Vytautas Patašius 
Lietuvių bendruomenės 

Spaudos sąjungos valdybos 
pirmininkas

Mūsų nuolatinis rėmėjas ir talkininkas 
kun, P. Martūzas

Mindaugas Špokas ir Dita Želvienė.
Stalo tenisas (1): Rūta Garkauskaitė.
Stendinis šaudymas (1): Daina Gu- 

dzinevičiūtė.
Sunkioji atletika (1): Ramūnas Vyš

niauskas.
Šiuolaikinė penkiakovė (1): Andrejus 

Zadneprovskis.
LTOK generalinis sekretorius Penas Statu

tą .Lietuvos rytui“ pasakė, kad ši paraiška, 
kuri ACOG bus siunčiama liepos mėnesio 

pradžioje, - ne galutinė. Paskutinės pataisos 
bus daromos akredituojantis olimpiniame 
kaimelyje ir net bet kurių sporto šakų varžybų 
išvakarėse, jeigu paaiškės, kad kuris nors 
Lietuvos olimpinės rinktinės narys negalės 
rungtyniauti dėl traumos, ligos ar kitų 
priežasčių.

Visi Lietuvos plaukikai žaidynėms ren
giasi JAV - Floridoje ir Arizonoje. Ten jau 
treniruojasi ir dviratininkės Rasa bei Jolanta 
Polikevičiūtės. Liepos mėnesio pradžioje prie 
jų prisidės ir šią savaitę Europos vicečem
pione tapusi Diana Žiliūtė.

Kiti dviratininkai iki žaidynių dar skris į 
Kolumbijos aukštikalnėse (2600 m virš jūros 
lygio) esančią Duitamą. Liepos 5 d. į JAV 
keliaus krepšininkai, liepos 10 d. - visi 
imtynininkai ir boksininkas V. Karpačiaus
kas.

Visi kiti Lietuvos olimpiečiai, taip pat mū
sų šalies olimpinės delegacijos vadovai 
specialiu .Lietuvos avialinijų“ reisu į Atlantą 
skris liepos 18 d. Antruoju tokiu reisu liepos
27 d. į XXVI vasaros olimpinių žaidynių sos
tinę keliaus LTOK rėmėjai, sporto specialistai 
ir turistai. Šis lėktuvas į Vilnių atskraidins 
žaidynėse jau dalyvavusius Lietuvos spor
tininkus.

Lietuvos olimpinės delegacijos antroji gru- ■ 
pė iš Atlantos išskris rugpjūčio 5 d., o į Vil
nių atvyks rugpjūčio 6 d.

Jauni lietuviai pasižymėjo
Šių metų gegužės 17 dienų Londone 

įvyko Viešų kalbėtojų tarptautinių varžy
bų finalas. Šios varžybos yra skirtos tik 
geriausiems iš geriausių, t.y., jauniems 
vyrams ir moterims, jau laimėjusiems 
panašius konkursus savo krašte. Varžy
bas rengė Angliškai kalbančiųjų sąjunga 
ESU (The English Speaking Union), kurios 
tikslai yra plėsti anglų kalbos naudojimą 
visame pasaulyje ir tuo siekti geresnio 
tautų bendradarbiavimo.

Į šių metų galutines varžybas suvažia
vo 37 jauni kalbėtojai iš 20 valstybių. 
Londone jie varžėsi tarpusavyje kol liko 
tik devyni finalistai - jų tarpe Domas 
Pakėnas iš Lietuvos ir Kathleen Flana

Beje, vakar LTOK iš Švedijos pasiekė itin 
prestižinio šios šalies siuvimo fabriko ..Oscar 
Jacobson", kuris siuva rūbus Švedijos kara
liaus Carlo XVI Gustafo šeimai bei elitinę 
aprangą pasiturintiems golfo žaidėjams, siun
ta - specialiai Lietuvos olimpinei delegacijai 
pasiūti per 100 paradinių kostiumų.

,JL. rytas“ Nr.144

LTOK garbės ženklas
Aukščiausiu Lietuvos tautinio olimpinio 

komiteto apdovanojimu yra LTOK garbės 
ženklas, sukurtas skulpt. Aloyzo Janušauską 
Tai devyniakampė žvaigždė, kurios viduryje 
yra LTOK emblema ir dvi laurų šakelės. 
Žvaigždė pritvirtinta prie grandinėlės 
pagamintos iš sidabro ir paauksuotos.

LTOK garbės ženklas.

LTOK yra užsakęs nedidelį skaičių šių gar
bės ženklų. Tik olimpinio šimtmečio proga 
jais apdovanojami 5 žmonės. Šiaip jau per 
metus bus įteikiami vienas - du LTOK garbės 
ženklai.

„M.P.“inf.

gan iš Australijos. Kathleen yra pusiau 
lietuvaitė: jos motina yra Jūratė Kantvi- 
laitė-Flanagan iš Tasmanijos.

Galutiniame rezultate pirmą rietą 
laimėjo Liu Xin iš Kinijos, antrą (runner 
up) - Rajan Kaloo iš Škotijos, o speciaūitf 
pagyrimus („special commendatiots“) 
pelnė Kathleen Flanagan ir Domas 
Pakėnas. Kathleen kalbos tema buvo 
„Tamsesnė Saulė“, o Domas kalbėjo Ar 
mums reikėtų pakeisti savo lytį?“

Per varžybas publika atskirai balsa
vo, kas jų nuomone buvo geriausias 
kalbėtojas. Žmonių dauguma išrinko 
mūsiškę Kathleen Flanagan.

Tomas Tamulevičius
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Ką palieka LDDP?
Spausdiname pirmąją ištrauką iš dr. Vytauto Donielos paskaitos "Beveik keturi LDDP 

ulfymo metai", skaitytos Sydnėjuje, Tėvynės sąjungos popietėje birželio 30 d.

Vytautas Doniela

Apžvelkime. ką dabartinė LDDP valdžia 
pliks ateinančiai valdžiai, o naujoji valdžia 
jitifiausiai nebebus LDDP rankose. Valdžia 
•ji turbūt dešiniesiems arba kokiai nors 
Mcijai, kurioje LDDP nefigūruos. Deja, šis 
plikimas yra labai liūdnas ir, kalbant grynai 
tomiškai, susideda iš milžiniškų skolų.
Pirmiausiai, skola užsieniui (visi skaičiai 

■kodami JAV doleriais, o vienas JAV doleris 
j® 4 litams). Iki šių metų gegužės 1 d. 
Lietuvos vyriausybė pasirašė gauti užsienio 
ptskolų už 1,5 milijardo dol. Ne visos pa
skolos yra jau gautos, ir nedidelis procentas 
paskolų yra jau atmokėtos. Tačiau iki naujojo 
Seimo, t.y. iki spalio pabaigos, tikroji valsty
bės skola bus 1 400 mln. dol. - o tai yra net 
laputį daugiau negu visas vienų metų vaisty
to biudžetas.

Paskolos panaudotos šitaip: apie 300 mln. 
H kurui ir energijos šaltiniams pirkti iš 
Rusijos, 400 mln. dol. įvairioms įmonėms 
piemli, 125 mln. dol. litui stabilizuoti, 50 mln. 
H. grūdams užsienyje pirkti ir apie 50. mln. 
mulkiam ir vidutiniam verslui paremti. Kaip 
aidžiai sakoma, dauguma šių milijonų yra 
® prakūrenta ir pravalgyta, o paskolos 
toėms kai kuriais atvejais negrįš todėl, kad 
toes užsidaro, bankrutuoja, ar kad tie pi
nigai paprasčiausiai nutekėjo į privačias ki
šenes dėka paplitusios ir net proteguojamos 
korupcijos. Tokias paskolas reikės grąžinti iš 
valstybės iždo, ir jų suma jau siekia 35 mln. 
dl Dar 10 įmonių atsiskaito blogai - vėl apie 
35 mln. dol.

Reikia pridurti, kad dabartinė LDDP 
vyriausybė dar rimtai nesusidūrė su užsienio 
pskolų grąžinimo problema. Grąžinti pagal 
Minus kol kas reikėjo gana nedaug, nes
grąžinimo terminai prasidės sekančių metų 
latrame pusmetyje.

Užsienio paskolos buvo imamos godžiai, 
k»g nesvarstant apie ateitį ir grąžinimo 
platybes. Kodėl taip atsitiko? Atsakymas 
pęrastas. Vakarų valstybėse paskolų ėmimą 
ąsvaisto visapusiška ekspertų komisija. Ima- 
at kaip tipišką pavyzdį Australiją, čia egzis
tuoja vadinamasis Loan Council (Paskolų 
Taiyba), kurį sudaro atstovai iš pagrindinių 
politinių grupuočių, Valstybės Banko atstovai 
rekonomikos ekspertai. Australijos gyven
ini turbūt prisimena vad. Khemlani aferą, 
žl kurios krito to meto Whitlam'o vyriau- 
ąbė. Užblokavus Senate valstybės lėšas, 
iobiečių valdžia bandė paimti kelių šimtų 
tnilĮjonų paskolą, nesitariant ir apeinant Lo
ss Council. Rezultate - didžiulis politinis 
skandalas ir net vyriausybės nuvertimas, nors 
i keli šimtai milijonų dolerių Australijos 
fatomikos rėmuose buvo palyginti nedi- 
ilė suma. Bet nors panašus komitetas 
ąštuoja Lietuvoje, jį pagrinde sudaro 
LDDP žmonės, t.y. tie patys asmenys, kurie 
ta valdžioje. Opozicija, nepriklausomi 
ekspertai, prie tokių sprendimų neprieina. 
Komiteto pirmininku save buvo paskyręs 
^premjeras Šleževičius, kuris kartu vado- 

wo ir paskolų skirstymui. Tiesa, kad pagal 
saymus Seimas turi prižiūrėti ėmimą ir 
dėstymą tokių paskolų, kurios viršija 10 mln. 
rienų, tačiau tai ne visada įvykdavo, o dabar 
patikėja, kad ne vienas nutarimas buvo dary
lis slaptai. Ilgą laiką net nebuvo tikslių ži-

Red.

nių, kiek paskolų pasirašyta, kiek gauta ir kaip 
jos panaudotos. Daug kas išaiškėjo dėka žur
nalistų landumo. Be to, reikia pabrėžti, kad 
visos paskolos atkeliavo LDDP valdymo 
laikotarpiu (Landsbergio- Vagnoriaus valdymo 
metu dar nebuvo gauta nei viena paskola, ir 
buvo prasidėjusios tik derybos su užsienio 
bankais). Per tą laiką net nebuvo nustatyta, 
kiek Vyriausybė gali skolintis kiekvienais 
metais, kas atsakingas už paskolų negrąži
nimą, kokiomis sąlygomis Vyriausybė 
garantuoja paskolų suteikimą įmonėms, ir 
kokias programas turi pateikti tos įmonės, ku
rios nori užsienio paskolas gauti per 
Vyriausybės garantiją. (Šitas faktas įgalino 

korupciją ir ta prasme, kad užsienio paskola 
nuteka į privačias kišenes, pvz. per tyčinį 
įmonės bankrotą. Pasak Valstybės kon
trolieriaus, „vienas iš valstybei žalingiausių 
reiškinių yra susijęs su neatsakingu užsienio 
paskolų su valstybės garantija skirstymu bei 
panaudojimu“.)

Antra, vidaus skolos. Pasaulyje yra įprasta, 
kad retkarčiais valstybė skolinasi iš bankų, 
gyventojų ir t.t., kai reikia pinigų pvz. finan

suoti ilgalaikius valstybinės reikšmės pro
jektus, ar subalansuoti'valstybės biudžetą. 
Tokios vidinės paskolos Lietuvoje vadinamos 
obligacijomis. Obligacijas pradėjo leisti LDDP 
valdžia pereitų metų liepos 19 d., siekdama 
padengti biudžeto deficitą. Paprastai, obliga
cijų išleidžiama tiek, kiek jų reikalinga biu
džeto subalansavimui, tačiau jau šiemet 
obligacijų buvo išleista dvigubai daugiau ne
gu leistina. Biudžeto deficitas buvo numa
tytas 655 mln. litų, tačiau jau dabar jų išleista 
ir neišpirkta už 1 322 mln. litų, o tai sudaro su 

palūkanomis apie 1 600 mln. litų. Taigi, vi
daus skola jau siekia 400 mln. dolerių - ir rei
kia pabrėžti, kad tai palyginti neseniai 
susidariusi skola.

Trečia, skolos už energiją. Energetika 
(benzinas, mazutas arba kūrenamoji alyva, 
dujos, elektra) yra viena iš pagrindinių Lie
tuvos problemų, ir ne tik todėl, kad daugumą 
energijos tenka įsivežti, iš Rusijos, bet ir ta 
prasme, kad energetika yra nuolatinis finan
sinių skandalų, aferų, korupcijos apskritai, 
šaltinis. Didoki pinigai, milijoninis pelnas yra 
daromas energetikos sistemoje, tačiau šios 
neigiamybės yra taip įsitvirtinusios, kad, kiek 
spauda berašytų ir kiek žmonės besiskųstų, 
beveik nieko nepadaryta, kad tos blogybės 
būtų pašalintos.

Tačiau šiuos nemalonius aspektus pa
liekant nuošaliai, faktas yra tai, kad energe
tikos srityje valstybė yra prasiskolinusi. 
Konkrečiai, padėtis tokia: šildymu (mazutu ir 
dujomis) rūpinasi akcinė bendrovė „Lietuvos 

energija“. Iki gegužės 1 d. Vyriausybė šiai 
bendrovei jau buvo skolinga beveik 200 mln. 
dol., o iki metų pabaigos ši skola padidės dar 
apie 75 mln. dolerių. Dėka nesumokamų sko
lų, pati bendrovė yra skolinga tiekėjams (o 
praktiškai tai Rusijos koncernams) taip pat 
beveik 200 mln. dol. Neatsiskaityta dar už 
praėjusią žiemą sudegintą mazutą - 38 mln. 
dol. Nesumokėjus ar nesumažinus skolų, 
Rusijos tiekėjai grąsina nutraukti ar suma
žinti tiekimą, todėl pastaruoju metu Lietuvos 
energetikai bei užsienio ekspertai tvirtina, kad 
reikia imtis neatidėliotinų priemonių, nes ki
taip laike 7-8 mėnesių Lietuvos laukia 
energetinė katastrofa. Bendrai sudėjus visas 
energetikos skolas, paaiškėja, kad Lietuvos 
vyriausybė iš biudžeto turėtų paimti apie 300 
mln. dolerių - bet biudžetas ir taip tuščias.

Prabėgomis reikia pridurti, jog čia egzis
tuoja ir politiniai aspektai. Rusijos naftos 
koncernai yra suinteresuoti Lietuvą laikyti sa
vo erdvėje, todėl yra suinteresuoti laikyti ją 
nuolat įsiskolinusią. O kai Lietuva nuolat 
įsiskolinusi, ji negali skelbti konkursų kon
traktų sudarymui su kitais tiekėjais. Spauda 
įtaria, kad šitokiai padėčiai pritaria kai kurie 
aukšti pareigūnai, nes Rusijos koncernai nėra 
šykštūs kyšių atžvilgiu. Per pastarąsias sa
vaites Lietuvoje kilo naujas triukšmas, kai 
Energetikos ministerija, klausydama naftos 
komplekso vadovų, pateikė planą įkurti ak
cinę bendrovę “Lietuvos nafta“, kurioje tik 
apie trečdalis akcijų priklausys Lietuvos

vyriausybei, o per likusių akcijų paketą įmo
nė būtų susieta su Rusijos gigantu „LUKoil“. 
Paskutinėmis dienomis paaiškėjo, kad už 
skolas bei ateities kurą siūloma užstatyti Kau
no hidroelektrinę. Spaudos konferencijoje 
samprotauta, kad, skolų neatmokėjus, elektrinę 
reikėtų perleisti paskolos davėjui, tačiau užtat 
„2 - 3 žiemas turėtume kuro“. Tokiems pla
nams aštriai priešinasi opozicinės partijos bei 
spaudos dalis, kadangi, sakoma, militarinę 
okupaciją iš palengvo pakeis rusiškoji 
ekonominė okupacija.

Ketvirta, valstybės parama bankams. Kaip 
puikiai žinoma, bankų veikloje susiduriama 
su didelio masto korupcija, kuri siekia ne 
milijonus, bet dešimtis ir net šimtus mili
jonų litų iš negrąžinamų indėlių bei 
perpumpuojamų iš valstybės iždo į saviškių 
kišenes per bankines operacijas. Kaip ten 
bebūtų, po bankų kracho pereitų metų 
pabaigoje, užsienio ekspertai iš Tarptautinio 
Valiutos Fondo bei Pasaulio Banko ap
skaičiavo, kad Lietuvos bankininkystės 
atstatymas kainuos 1 100 mln. litų, t.y. 275 
mln. dolerių. Vyriausybė kaip ir sutiko tokią 
sumą skirti, ją sudarant per obligacijų emi
siją. Priskaičius palūkanas, bankų reor
ganizacija valstybei kainuotų apie 425 mln. 
dolerių. Vadinasi, tiek pinigų iš valstybės iž
do reikėtų išleisti, kad užlopyti tą milžinišką 
skylę, kurią padarė bankininkų nemokšiš
kumas ir, didele dalimi, bankininkų suk
čiavimas. Šią sumą, kurią numatyta sudaryti 

per obligacijų pardavinėjimą, teks atmokėti 

ateities vyriausybėms.
Penkta, skolos tarptautinėms orga

nizacijoms. Palyginti su kitomis šimta
milijoninėmis skolomis, kurios dalinai susi
darė iš korupcijos, skolos tarptautinėms 
organizacijoms nėra didelės. Jungtinėms 
Tautoms Lietuva skolinga nepilnai 4 mln. 
dolerių, UNESCO - nepilnai 2 mln. dolerių, ir 
tiek pat JT taikos palaikymo fondui. Pasta
ruoju metu Lietuvai buvo pagrąsinta, kad ji 
praras nario teises FAO (JT maisto ir žemės 
ūkio organizacija), kuri Lietuvos žemės ūkiui 
padėjo visakeriopa pagalba, verta keletos 
mln. litų. Šiai organizacijai Lietuva skolinga 

keletą šimtų tūkstančių dolerių. Skola įvai
rioms kitoms pasaulinėms organizacijoms 
siekia apie 2 mln. dolerių. E viso šioje srityje 
Lietuva jau skolinga 11.5 mln. dol.

Koks bendro įsiskolinimo dydis? Suma 
negali būti visai tiksli, tačiau siekia tarp 2 ir 3 
milijardų dolerių, kurių dalį bus bandoma ir 
galbūt įmanoma atmokėti. Tačiau reikšmin
gas yra politinis šių skolų aspektas. Šis 

įsiskolinimas buvo padarytas per paskutinius 
4 metus, LDDP valdymo metu, nes Gedimino 
Vagnoriaus vyriausybė užsienio skolų beveik 
neturėjo. Skolinimosi tempas LDDP valdymo 
metu buvo gana greitas, pvz. 1995 metais 
užsienio paskolomis atkeliavusios lėšos sie
kė apytikriai pusę metinio biudžeto.

Paskolų atidavimas bus milžiniška prob
lema ateinančiai vyriausybei, kuri greičiau
siai bus sudaryta iš dešiniųjų arba dešiniųjų 
plius centristų. Labai lengva pramatyti tokį 
scenarijų: neturint kuomi sumokėti ar bent 
sumažinti įsiskolinimus Rusijai už kurą bei 
dujas, tiekimas tampa išjungtas, butai 
nebešildomi, o tai sukuria įspūdį, kad naujo
ji vyriausybė nesugeba susitvarkyti ir kraštą 
įsviedžia į nepakeliamą būseną. LDDP, ži
noma, visą kaltę dėl to suvers dešiniųjų 
vyriausybei. Šiuo atžvilgiu, gali pasikartoti po 

sovietinio režimo griūties įvykusi scena, ir 
būtent štai kokia: nemokšEkas ekonominis 
tvarkymasis privedė Sovietų Sąjungą prie 
ekonominio kracho, nors žemės turtais (naf
ta, dujos, mineralai, auksas, deimantai ir Lt)
Sovietų Sąjunga buvo turtingiausias kraštas 
pasaulyje. Bet ekonominis žlugimas, nesu
stabdomas, tebesitęsė ir reformistams paė
mus valdžią. Ekskomunistinei propagandai 
tai davė progą reformistus apkaltinti blogu 
valdymu, nes, štai, prie komunizmo visi gyve
no neblogai, o dabar gi - gyvenimo lygis aiš
kiai nusmuko. Taip gali atsitikti ir porinki- 
minėje sekančių metų Lietuvoje: nepakeliant 
skolų naštos, krašto ekonomika gali dar la
biau smukti, o tai bus interpretuojama kaip 
naujosios valdžios nemokšiškumas. Gi 
politiškai - skolos atveria kelią naujam 
patekimui į Rusijos ekonominę sferą.

Apskritai, nors Lietuvoje yra daug 
patriotizmo ir noro būti nepriklausoma vals
tybe, dalis tokio kalbėjimo yra klaidinančio, 
deklaratyvaus pobūdžio. Įsistiprinusi sovie
tinių laikų nomenklatūra neturi Rusijai 
atsparumo, nes juk tai kadaise buvę ben
dradarbiai. Ir dabar Lietuvos vadovų susiti
kimai su NVS vadovais yra šiltesni negu su 
vakariečiais. Būdinga, pavyzdžiui, tai, kad 
Rusijos komercinių bankų.federacijos 
pirmininkas buvo sutiktas ne tik itin drau
giškai, bet per savo poros dienų vizitą buvo 
A. Brazausko asmeninis svečias, vežiotas ir 
vaišintas po visą Lietuvą. Ir atvirkščiai, ne 
vienas Seimo narys iš LDDP yra mielai 
laukiamas svečias atgijusios Rusijos valdžios 
ir komercijos struktūrose.

Įsiskolinimo dalina priežastis buvo LDDP 
vyriausybės lengvabūdiškumas ir finansinės

nukelta Į 8 psl.
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NUOMONES IR PASISAKYMAI SYDNĖJAUS LIETUVIŲ
- ALF valdybos pastabos, liečiančios 

Adelaidės rezoliuciją
Dvidešimt penktame „Mūsų Pastogės“ 

numeryje yra išspausdinta ALB Adelaidės 
apylinkės lietuvių susirinkimo rezoliucija. 
Kartu yra paaiškinamsis įvadas, kurį pasi
rašė V. Baltutis, susirinkimo prezidiumo 
pirmininkas, ir A. Šerdis, susirinkimo 
prezidiumo sekretorius. Įvade rašoma, kad 
Apylinkės valdybos pirmininkė Janina 
Vabolienė padarė pranešimą apie bandymą 
gauti Adelaidės savaitgalio mokyklai para
mos iš Australijos lietuvių fondo., Jos prašy
mas paremti Adelaidės lietuvių savaitgalio 
mokyklą buvo atmestas, motyvuojant tuo, 
kad mokyklai parama nereikalinga“, rašo p. 
V. Baltutis ir p. A. Šerelis.

ALF valdyba pareiškia, kad niekada nėra 
pasisakiusi, kad „mokyklai parama ne
reikalinga“. Galime tik daryti išvadą, kad p. J. 
Vabolienė klaidingai informavo Adelaidės 
lietuvių susirinkimą arba susirinkusieji ir 
susirinkimo prezidiumas jos nesuprato.

Susirinkusiųjų vienbalsiai priimtoje re
zoliucijoje taip pat minima, kad p. J. Vabo- 
lienės pranešime ji pabrėžė, jog prašyta pa
rama atmesta, kaip nereikalinga. Rezoliuci
joje protestuojama dėl nutarimo neremti 
Adelaidės savaitgalio mokyklos ir reikalau
jama tą nutarimą atšaukti.

Kviečiame bendruomenę pasidaryti savo 
išvadas iš sekančių korespondencijos ištrau
kų (pilni tekstai nusiųsti „Mūsų Pastogės“ 
redakcijai).

1994.11.20 d., Adelaidės apylinkės 
valdyba, J. Vabolienė.

mūsų mokykla turės užsidaryti, jei 
nesiimsime drastiškų priemonių šiam įvy
kiui sustabdyti. To išvengti, buvo nutarta 
iškviesti pradžios mokyklos mokytoją iš 
Lietuvos vieniems metams. (.:.) Šiam pro
jektui įgyvendinti... yra reikalingos nemažos 
lėšos, todėl Adelaidės apylinkės valdyba 
kreipiasi į Australijos lietuvių fondą, prašy
dama skirti kiek galint didesnę sumą iš fon
do sutaupų“.

1995.0130, ALF valdyba.
Jūsų sumanymą atsikviesti mokytoją iš 

Lietuvos svarstėme fondo valdyboje ir 
diskutavome su įvairiais asmenimis, įskai
tant mokytojus, bendruomenės veikėjus ir 
PLB pirm. B. Nainį. Visur iškilo nuomonė, 
kad visų pirma reikia mokinių, o mokytojų,

tinkamų tam tikslui, yra kiekvienoje 
bendruomenėje. Lėšas, jeigu tokių yra, būtų 
prasmingiau išleisti mokymo priemonėms ir 
mokinių tėvų įjungimui į šį svarbų darbą“.

Praėjo 15 mėnesių be jokios kores
pondencijos šiuo reikalu.

1996.05.06, Adelaidės apylinkės valdyba, 
J. Vabolienė.

„Š. m. ALB Adelaidės apylinkės visuotinio 
susirinkimo metu bendruomenės nariai (...) 
priėmė rezoliuciją (...) ją paskelbti „Mūsų 
Pastogėje“. Nenorėdami drumsti mūsų Lietu
vių bendruomenės gan darnų bendra
darbiavimą, mes nutarėme pirmiau dar kartą 
kreiptis į Jus, prašydami paramos Adelaidės 
lietuvių mokyklos reikalams ir laukiame 
teigiamo Jūsų atsakymo“.

1996.0520 d., ALF valdyba.
„Esame gavę Jūsų 1996.05.06 d. laišką. 

Laikomės ir toliau savo nuomonės, išreikš
tos Jums mūsų atsakyme 1995.01.30 d.- 
Adelaidės apylinkės švietimo ir kultūros dar

bas yra labai svarbus ne tik Adelaidės, bet ir 
visai Australijos lietuvių bendruomenei. -AL 
fondo įsipareigojimas yra remti tokį darbą, 
atsižvelgiant į daugiausiai prasmingą paramą. 
Mūsų minėtame atsakyme ir pabrėžiame, kad 
lėšas yra prasmingiau išleisti mokymo 
priemonėms ir mokinių tėvų įjungimui į šį 
darbą“.

Su šiuo laišku p. J. Vabolienei taip pat buvo 
pasiųstos paramos prašymo anketos .Jūsų 
informacijai ir panaudojimui“. Šios anketos 
su formaliu prašymu, kaip pageidauja lietu
vių kalbos nesuprantantys tikrintojai (audi
tors), iki 1996.06.27 d. nesame gavę.

Rezoliucijos reikalavimo atšaukti „nuta
rimą“ ALF valdyba negali išpildyti jau vien 
dėl to, kad tokio nutarimo (neremti Adelai
dės savaitgalio mokyklos) nėra ir nebuvo. O 
ko nėra, negalima ir panaikinti.

ALF valdyba taip pat apgailestauja, kad 
rezoliucijoje atsirado vietos ir grąsinančio 
pobūdžio, nežinia ką reiškiantis, pareiškimas:

„Šiuo Australijos lietuvių fondo valdybos 
elgesiu Adelaidės lietuvių bendruomenė yra 
pasipiktinusi ir ateityje tokia nuotaika gali 
atnešti nepageidaujamų pasekmių“.

ALF valdyba

NAMUOSE
16 - 18 East Terrace, BANKSTOWN, 
Tel. 708 1414, faksas (02) 790 3233.

Žanos NAKUS S*S LOTOS £7tą D. 7:00 V.V. 
?»; LOTUYty KLUBZ-BANKSTOMi Ą'-

Melbourne tautiečių dėmesiui
Pranešame Melbourne Lietuvių klubo nariams, kad metinis narių susirinkimas įvyksta 

rugsėjo mėn. 21 d., šeštadienį, 2 vai. p.p. Lietuvių namuose.
Šiais metais kadenciją baigia šie klubo valdybos nariai: V. Bosikis, Z. Augaitis, V. Kairys ir 

E. Juzakėnaitė-Kairienė, todėl prašome siūlyti kandidatus sekančiai 1996-98 m. valdybai.
Kadangi šiais metais Melbourne įvyksta Lietuvių dienos, labai svarbu išrinkti stiprią ir 

darbingą klubo valdybą. Kandidatų siūlymo formas galima gauti pas baro vedėją, arba pas 
valdybos narius. Užpildytas formas grąžinti iki liepos mėn. 31d. Taip pat pranešama kad dar 
yra nemažas skaičius narių nesusimokėjusių nario mokesčio, todėl prašome šią parei; nedel
siant atlikti. Asmenims, nesusimokėjusiems nario mokesčio už 2 metus, balsavime: ortelės 
nebus siunčiamos. Melb. Liet klubo vūAyVa

ALKOS .JUM PASTOGH“
P. ir E. Nagiai NSW $50
M. Eidėjienė Qld. $10
S. Kairys ACT $5
C. Protienė NSW $5 Red.

M. Didžys Vic. $10
V. Rekešius Vic. $10
R. Dambrauskas Vic. $5

Dėkojame už aukas.

K.ą palieka LDDP?
Atkelta iš 7 psl.
politikos neišmanymas. Bet įsiskolinimas, 
nuolat atkeliaują pinigai, reiškė pakenčia- 
rnesnę ekonomiką LDDP valdymo metu, tur
būt sąmoningai galvojant, kad skolas tegu vė
liau apmoka mūsų oponentai. Šiokį tokį 
vaidmenį, be abejo, vaidino ir tai. kad, pasko
las priimant ir skirstant tarp saviškių, tam 
tikra dalis nuplaukia asmenine kryptimi.

Žinoma, yra ir kita makroekonomikos 
medalio pusė. Iš vienos pusės, Lietuva kaip 
valstybė yra giliai įsiskolinusi. Iš kitos - už
sienio bankuose gulinčio lietuviško kapitalo 
vertė yra apie 2 milijardus JAV dolerių. (Ši 
suma nėra tiksli, tačiau su tokiu jos dydžiu 
sutinka ir dabartinė Lietuvos valdžia. Pagal 
kitus apskaičiavimus, užsienyje gulintis 
lietuviškas kapitalas yra stambesnis, gal net

'Mūsų Pastogė" Nr.281996.7.15 psl.8;

dvigubai didesnis.) Bet nors to kapitalo dalis 
priklauso valstybinėms įstaigoms bei įmo
nėms, t.y. tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso 
Lietuvos valstybei, didžioji dalis yra priva
čios kilmės kapitalas - ir valstybės skolų juo 
padengti negalima. Tad jei kyla klausimas, 
kokiu būdu kraštas buvo praskolintas, 
neišvengiamai kyla antras klausimas, kokiais 
būdais didelius turtus sugebėjo susikrauti 
privatūs asmenys? Pripažįstant, kad Lietu
voje susidarė akivaizdus plyšys tarp naujųjų 
turtuolių (kurie neretai susiję su LDDP) ir 
naujosios varguomenės (kuri privatizavimo 
procese mažai ką gavo), gal LDDP valdžia 
rėmė saviškius? Galbūt greitą, super- 
amerikonišką saviškių praturtėjimą paleng
vino tuo tikslu skubiai leidžiami įstatymai, nes 
juk nuo 1992 m. spalio Seime dominavo 
LDDP?

(Tęsinys sekančiame „M.P.“ numeryje)

REWRITE
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FONDĄ, 
nes jo tikslas yra: skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę kultūrą, mokslą, 
švietimą, meną ir kitas lietuvių kultūrines apraiškas.
Fondą stiprinsime ir jį ugdysime, jei įvairiomis progomis jam aukosime, stosime 
jo nariais ir nepamiršime jo surašydami testamentus. Testamentuose reikia 
įrašyti tiksliai angliškąjį Fondo pavadinimą ir adresą:

AUSTRALIAN LITHUANIAN FOUNDATION INC.
44 - 50 Errol Street, North Melbourne, Vic. 3051
Visą korespondenciją ir aukas prašome siųsti adresu:

P.O. Box 11, North Melbourne, Vic. 3051
Australijos Lietuvių Fondo Valdyba

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

f Funerals of Distinction f
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N.S.VV. 
Tel. 724 5408. Veikia 24 valandas per parą.
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Leidėjas Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P. O. Box 550 Bankstown N. S. W. 2200 
Redaktorius Bronius Žalys. 3 » S Redakcijos ir administracijos telefonas (02) 790 3233 
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