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, Lietuvos {vykių apžvalga
Praėjusi savaitė Lietuvoje pasižymėjo 

ipiidos konferencijomis. Politikai ir aukšti 
pareigūnai tokiu būdu siekė pristatyti 

’ ūsuomenei savo nuostatas vienu ar kitu 
liausimu, arba atsakyti į jiems spaudoje tai— 
tau kritiką. Šioje apžvalgoje naudojausi 

laisvosios Europos radijo korespondentų 
pnešimais.

Norvegai neturi priekaištų 
V. Landsbergiui

Liepos 5 dieną Kaune Norvegijos karalys- 
is parlamentaras I. Gudavas ir Lietuvos - 
Norvegijos draugijos vadovas N. Sakaras 
surengė spaudos konferenciją, kad užkirsti 
ielią besivystančiam skandalui dėl V. 
Landsbergiui įteiktos norvegų tautos taikos 
(Kinijos panaudojimo. Norvegai sakė neturį 
jokių priekaištų dėl to, kaip naudojama 1991 
metais Lietuvai per V. Landsbergį suteikta 
norvegų tautos .taikos premija.

Birželio 15 - ąją dienraštyje „Diena“ buvo 
išspausdintas straipsnis, pavadintas „Lietu
vis vardu į kišenę“. Jame abejojama ar 1991 
retais per tuometinį Aukščiausiosios Ta
nios pirmininką V. Landsbergį įteikiant 
Norvegijos taikos premiją viskas buvo atlikta 
teisėtai. Šiai problemai skirtos komisijos 

sudarymo klausimą praėjusią savaitę svarstė 
Lietuvos Seimas. Tariamo skandalo užuo
mazgos reiktų ieškoti anksčiau, kai vienas 
Lenkijos savaitraštis paskelbė V. Landsbergį 
esant vienu iš turtingiausių Lietuvos žmo- 
nitį šį tvirtinimą grįsdamas faktu, kad jam 
buvo įteikta beveik pusės milijono dolerių 
dydžio taikos premija.

Kadangi pats V. Landsbergis iki šiol pla
čiau šio klausimo nekomentavo, bręstančiam 
skandalui kelią užkirsti nutarė patys norvegai. 
Norvegijos parlamentaras I. Gudavas spau
dos konferencijoje stebėjosi kylančiu triukš
mu dėl 1991 metų norvegų taikos premijos. 
Lietuvos - Norvegijos draugijos vadovas taip 
pt stebėjosi Lieuivoje kylančiu skandalu ir 
sakė esąs įsitikinęs, jog visi norvegai, kurie 
akojo pinigus šiai premijai, pritarė, kad pini
gai būtų atiduoti V. Landsbergiui disponuoti 
taip, kaip jam atrodo geriausia. Norvegai 
pabrėžė, kad premijos kapitalas, kuris saugiai 
guli viename Norvegijos bankų, nėra 
naudojamas - naudojamos yra tik už šį ka
pitalą gaunamos palūkanos. Konservatorių 
atstovė spaudai R. Rastauskaitė žurnalis
tams priminė, kad 1991 m. spalio 2 d. buvo 
priimtas Aukščiausiosios Tarybos prezidiumo 
įsakas dėl Norvegijios tautos taikos premijos 
ir sudaryta komisija jai administruoti. Tokiu 
Mu buvo įvykdytas norvegų pageidavi
mas, kad premija būtų tvarkoma Lietuvos 
išrinktų žmonių.

V. Juškaus spaudos konferencija
Seimo ekonominių nusikaltimų komisijos 

pirmininkas Vytautas Juškus jo sukviestoje 
gaudes konferencijoje paneigė Romualdo 
Ozolo kaltinimus LDDP vadovams ir 

'informavo apie bankrutavusių komercinių 
bankų tyrimą. Seimo narys R. Ozolas savo 
rašte generaliniam prokurorui gegužės 6 die
ną išdėstė faktas, jo manymu, įrodančius, kad 
buvęs ministras pirmininkas A. Šleževičius ir 

LDDP vadovai G. Kirkilas ir J. Karosas per 
banką „Hermis“ į užsienį pervedinėjo stam
bias valiutos sumas. Šiems teigimams tirti 

Seimo ekonominių nusikaltimų komisija su
darė laikinąją darbo grupę, į kurią įėjo Sei
mo nariai Uždavinys, Lisevičius, Pangonis ir 
kiti. Šios grupės darbo rezultatus V. Juškus 

spaudos konferencijoje susumavo sekančiai:
„Apibendrinus tyrimo metu gautus duo

menis ir dokumentus iš „Hermio“ banko, 
Vilniaus miesto valdybos rejestro skyriaus, 
Ekonomikos ministerijos, Valstybės saugu
mo departamento, VRM Ekonominių nu
sikaltimų tyrimų valdybos, pasienio policijos 
ir Londono metropolinės policijos, Seimo 
nario R. Ozolo teiginiams nepasitvirtinus, 
tolimesni tyrimai komisijoje buvo nutraukti“. 
Bet R. Ozolas dieną prieš šią spaudos 
konferenciją perdavė komisijai naują pluoštą 
dokumentų, kuriuos laikinajai darbo grupei 
pavesta ištirti pagal naujai suformuluotus R. 
Ozolo klausimus. Pats R. Ozolas savo nuo
monę žada pateikti spaudai artimiausiu laiku.

Antrojoje spaudos konferencijos dalyje V. 
Juškus pristatė bankrutuojančių komercinių 
bankų padėtį. Pasak jo, „Sekundės“, .Liet
ūkio“," Tauro“, „Žemės ūkio“, „Ateities“, 

„Kredito“ ir kiti jau bankrutavę ar ban
krutuojantys komerciniai bankai padarė 
Lietuvos žmonėms 782 milijonus litų nuo
stolių. Didžioji dalis tų bankų buvo įregis
truoti 1991 - 1992 metais, kai Lietuvos banko 
valdybos pirmininku buvo V. Baldišis. Ta
čiau, tuo meta komercinių, bankų veikla dar 
įstatymiškai nebuvo reglamentuota, sakė V. 
Juškus. Bet jis negalėjo žurnalistams pa
aiškinti, iš kur kyla dabartiniai komercinių 
bankų sunkumai.

Naujas mokesčių inspekcijos 
viršininkas

Liepos 8 dieną Seimo narys Antanas 
Nesteckis buvo paskirtas naujuoju Valsty
binės mokesčių inspekcijos viršininku. Ka
dangi Konstitucija draudžia Seimo nariams 
turėti dar kitas pareigas (išskyrus vyriausybės 
vadovo arba ministro), A. Nesteckis sekančią 
dieną atsistatydino iš Seimo. Dėl to LDDP 
frakcijos narių skaičius Seime sumažėjo iki 
67.

Ilgai nelaukęs naujasis viršininkas sušaukė 
spaudos konferenciją, kad prisistatytų 
visuomenei ir išdėstytų savo planus ateičiai. 
Jis pastebėjo, kad nesurinktų mokesčių suma 
šiais metais jau viršija 173 milijonus litų ir vis 
didėja. Paklaustas, kokios yra to atsilikimo 
nuo planuotų rodiklių priežastys, A. Nestec
kis atsakė, kad didelė dalis žmonių mokesčių 
paprasčiausiai nemoka. Jis kaltino ir Seimą, 
kad jau patvirtinus biudžetą, dar buvo priim
tos pataisos dėl delspinigių ir baudų skaičia

vimo įmonėms, kurių sąskaitos buvo įšaldytos 
LAIB ir „Litimpeks“ bankuose bei mokesčių 
lengvatos kitoms žmonių grupėms.

A. Nesteckis žada pakeisti jo vadovaujamos 
įstaigos darbo stilių ir padaryti ją mokesčių 
mokėtojų aptarnavimo institucija. Pasak jo, 
mokesčių inspektoriai bus mokomi bendrauti 
su mokesčių mokėtojais, juos konsultuoti, o 
ne ieškoti priekabių. Tam apmokymui bus 
pasitelkti pedagogai, psichologai, sakė nau
jasis Valstybinės mokesčių inpekcijos 
viršininkas.

J. Paleckis paskirtas 
ambasadoriumi D. Britanijai

Kaip anksčiau buvo tikimasi, gavus 
Didžiosios Britanijos Vyriausybės formalų 
sutikimą, Prezidento A. Brazausko patarėjas 
užsienio politikai Justas Paleckis buvo pa
skirtas Lietuvos Respublikos ambasado
riumi D. Britanijai.

J. Paleckis bus jau trečiasis Lietuvos 
Respublikos ambasadorius D. Britanijoje po 
nepriklausomybės atstatymo. Manoma, kad 
jis pradės eiti savo naujas pareigas Londone 
vasaros pabaigoje. Pagal Konstituciją, 
ambasadorius užsienio šalyse skiria ir at
šaukia Respublikos Prezidentas. Patariamąją 
rolę ambasadorių skyrimo klausimais turi 
Seimo užsienio reikalų komitetas, kuris, šiuo 
atveju, balsų dauguma pritarė J. Paleckio 
paskyrimui. Prieš priimant šį sprendimą, UR 
komitetas apklausinėjo J. Paleckį apie jo 
diplomatinę karjerą Tarybų Sąjungos tar
nyboje. J. Paleckis sakė neturįs ko slėpti ir 
esąs dėkingas, kad gavo progą paneigti tik
rovės neatitinkančius gandus apie savo pra
eitį. V. Landsbergis, paklaustas apie naujojo 
ambasadoriaus paskyrimą, sakė, kad dabar 

nėra galimybių patikrinti J. Paleckio bio
grafijos detalių, bet yra aiški jo prorusiška 

orientacija.
Ginčas dėl AB „Lietuvos nafta“ 

steigimo
Konservatorių frakcija Seime susitiko su 

Seimo pirmininku Č. Juršėnu, ministru 

pirmininku M. Stankevičiumi ir energetikos 
ministru S. Kutu aptarti planuojamą akcinės 
bendrovės .Lietuvos nafta“ steigimą. Kon
servatoriai išreiškė susirūpinimą dėl labai 

skuboto šios didžiulės bendrovės planavimo ir 
tam reikalingo įstatymo paruošimo.be 
svarstymo ir debatų. Konservatoriai įtaria, 
kad šio plano tikslas yra neteisėtai privatizuoti 
svarbiausius Lietuvoje strateginius objektas. 
Energetikos ministras S. Kutas aiškino, kad 
."Lietuvos nafta" būsianti naujo tipo akcinė 
bendrovė, kuriama neiš viršaus, bet iš apačios. 
Jis sakė suprantąs abejones, ar kuriant šią 
bendrovę nebus pakenkta valstybės stabi
lumui, ir kvietė konservatorius pasisakyti, ką 
šio įstatymo projekte reikėtų pakeisti. Jis 
užtikrino konservatorius, kad energetikos 
objektai bus privatizuojami pagal galiojantį 
privatizavimo įstatymą, einant tarptautinio 
konkurso keliu. Jis sakė, kad Seimo ekono
mikos komitetas iš esmės pritaria AB „Lie
tuvos nafta“ kūrimui ir sudarė darbo grupę 
teikiamoms pastaboms išnagrinėti. Ener
getikos ministras pripažino, kad didžiausia 
šio projekto problema yra vienos į .Lietuvos 
nafta“ bendrovę įeisiančios įmonės - „Lie
tuvos bankas“ - milijoninės skolos. Kon
servatoriai baiminasi, kad skolos nebūtų 
kapitalizuojamos. Dėl to kilo aštrūs ginčai. 
Juos nutraukė Č. Juršėnas, pareikšdamas, kad

nukelta į 2 psl.
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TRUMPAI IŠ VISUR Politinėmis dabarties temomis
A. Kantvilas Q

Liepos 14 d. Lybijos diktatoriaus pulk. M. 
Gaddafi sūnūs apsilankė rungtynėse Tripo
lio stadione. Daliai minios pradėjus skanduo
ti prieš pulk. Gaddafi nukreiptus šūkius, Ga
ddafi sūnų asmens sargybos atidengė ugnį į 
minią. Nukauta tarp 20 ir 50 žmonių.

Kasmet liepos mėnesį Šiaurės Airijos 

protestantai lojalistai praveda eilę eisenų, 
paminėdami 1690 metų Boyne mūšį, kurio 
metu protestantai sutriuškino airius katalikus. 
Šįmet policija bandė eisenas nukreipti nuo 

katalikų rajonų. Užsispyrę protestantai ke
turias dienas grūmėsi su policijos užtvaromis. 
Galiausiai jiems buvo leista žygiuoti, kas 
iššaukė katalikų riaušes. Iširo 1994 m. rug
pjūčio mėn. sutartos paliaubos tarp katalikų ir 
lojalistų ekstremistų. Šiaurės Airijoje vėl 

prasidėjo smurto veiksmai, žudymai, bombų 
sprogdinimai.

Liepos 15 d. D. Britanijos sosto įpėdinis 
Valijos kunigaikštis Karolis išsiskyrė su 
žmona princese Diana Spencer. Skyrybos 
galutinai įsigalios rugpjūčio 28 d. Jie buvo 
susituokę 1981 m. liepos 29 d. ir turi du sū
nus, Vilhelmą ir Henriką. Po skyrybų Diana 
pasilieka Valijos kunigaikštienės titulą, tačiau 
netenka „Her Royal Highness“ titulo.

Izraelio ministras pirmininkas Benjamin 
Netanjahu apsilankė JAV - bėse, išaiškin
damas naują Izraelio politiką santykiuose su 
arabų kraštais. JAV prezidentas Bill Qinton, 
bijodamas netekti žydų balsų per JAV 
prezidento rinkimus lapkričio mėn., buvo 
priverstas sutikti su naująja Izraelio politine 
linija, nors ji yra beveik diametraliai prie
šinga ligšiolinei Clintono politikai.

Lietuvos įvykių ...
atkelta iš 1 psl.

ši problema bus aptariama darbo grupėje ir 
daugiau į jokius ginčus nesileido.

Akcinės bendrovės „Lietuvos nafta“ stei
gimo įstatymą buvo planuojama priimti dar 
šią savaitę. { konservatorių klausimą, kodėl 
taip skubama, aiškaus atsakymo gauta ne
buvo. Po susitikimo, V. Landsbergis sakė, 
kad LDDP vadovai elgėsi labai arogantiškai. 
Konservatoriai bijo, kad AB „Lietuvos naf
ta“ ir statomas naftos terminalas pateks į Ru
sijos koncerno .Lukoil" rankas. Susitikimas 
su LDDP vadais šitos baimės nepašalino.

Studijų savaitė Telšiuose
Liepos 13 dieną Telšiuose baigėsi penktoji 

„Į laisvę“ fondo lietuviškai kultūrai ugdyti 
studijų savaitė. Joje dalyvavo politikai, 
intelektualai, kultūros darbuotojai ir kiti ak
tyvūs lietuviškos visuomenės atstovai iš 
Lietuvos ir užsienio lietuvių bendruomenių. 
Buvo diskutuojama visa eilė Lietuvai ak
tualių klausimų, tarp jų sekantys Seimo 
rinkimai, energetikos problemos, išeivijos 
politinė veikla ir 1941 metų sukilimas. 
Diskusijose apie ateinančius Seimo rinki
mus Krikščionių demokratų ir Konserva
torių atstovai teigė, kad jų koalicija laimės 
nuo 70 iki 84 vietų Seime, tuo tarpu Centristų 
vadovas R. Ozolas kvietė per būsimą neeilinę 
Seimo sesiją apsigalvoti ir atsisakyt 6% bal
sų batjero. Toks aukštas barjeras atima 
galimybę į Seimą patekti mažesniųjų partijų 
atstovams ir yra priešingas demokratijos

Vos savaitei praėjus po prezidento rin
kimų, Rusijos karinės pajėgos pradėjo di
džiulę ofenzyvą prieš sukilėlius Čečėnijoje, 

tuo galutinai sulaužydamos B. Jelcino 
pasirašytą paliaubų sutartį. Rusų karinėms 
pajėgoms vis dar tebevadovauja gen. Via
česlavas Tichomirovas. Rusų tankai, artilerija 
ir karo aviacija puola eilę vietovių pietryčių 
Čečėnijoje. Per pirmą ofenzyvos savaitę žuvo 

25 sukilėliai ir apie 400 čečėnų civilių.

©e©
Liepos 8 d. Rusijos dūmos narį Sergiejų 

Kovaliovą ištiko sunkus širdies priepulis. S. 
Kovaliovas paguldytas į ligoninę Maskvoje. 
Sovietų laikais S. Kovaliovas kovojo už lie
tuvių žmogaus teises, paskutiniu metu jis 
bandė sustabdyti kovas Čečėnijoje. Liga 

sutrukdė jo kelionę į D. Britaniją, kur Essex 
universitetas jį norėjo apdovanoti už pasie
kimus ginant žmogaus teises.

©S©
Serbų teismas Belgrade nuteisė 32 metų 

Dušan Vuckovič kalėti 7 metus už tat. kad jis 
paleido eilę šūvių į suimtų Bosnijos mu
sulmonų minią, 16 jų nukaudamas ir su
žeisdamas kitus dvidešimtį. Tai įvyko 1992 mj 

■balandžio mėn.

Karo nusikaltimų komisijos nariai, atkasę 
masinį kapą Bosnijoje ties serbų užimta 
Srebrenica, nustatė, kad palaidotieji buvo 
išžudyti civiliai, o ne kautynių aukos, kaip 
buvo serbų tvirtinama. Liudininkų parody
mai karo nusikaltimų tribunole Hagoje rodo, 
kad Bosnijos serbų gen. Ratko Mladič daly
vavo Srebrenicos žudynėse. Tarptautinei 
policijai (Interpol) įsakyta suimti tiek gen. R. 
Mladič, tiek jo buvusį viršininką Radovan 
Karadzič.

principams. Diskutuojant energetikos prob
lemas buvo teigiama, kad Lietuvos ener
getikos centralizacija dabar yra didesnė, ne
gu sovietiniais laikais, ir, kad „dabar Lietuva 
yra pačiame tiesiausiame kelyje į Rusiją". 
Diskusijose apie 1941 metų sukilimą, kuriose 
dalyvavo ir keli to sukilimo dalyviai, buvo 
paneigtas sukilėlių dalyvavimas žydų žu
dynėse ir priminta, kad sukilimas sustabdė 
didelę dalį rusų planuotų išvežimų ir kalinių 
žudynių. Taip pat buvo kritikuojama mo
kykloms apie sukilimą pateikiama medžiaga, 
kurioje dar atsispindi sovietinė to istorinio 
įvykio koncepcija. Diskutuojant išeivijos 
politinę veiklą, žinomas Amerikos lietuvių 
publicistas Juozas Kojelis, aptaręs Amerikos 
lietuvių pastangas siekiant Lietuvos ne
priklausomybės, kvietė Lietuvos politikus 
paruošti projektus, kuriuose išeiviai galėtų 
įgyvendinti pasinaudodami savo įtaka JAV ir 
kitų valstybių valdžiai.

Prezidentas siūlo nevykdyti mirties bausmės
Prezidentas A. Brazauskas siūlo sustabdyti 

mimes bausmės vykdymą Lietuvoje, kol mirties 
bausmės klausimas bus išspręstas Seime. ET par
lamentinė asamblėja praėjusią savaitę paragino 
Lietuvą, Latviją. Rusiją ir Ukrainą paskelbti mo
ratoriumą mirties bausmės vykdymui. Pasak 
Prezidentūros spaudos tarnybos, A. Brazauskas 
padarė šį pasiūlymą, vadovaudamasis žmonišku
mo principais, siekdamas paskatinti Lietuvos inte
graciją į Europą ir atsižvelgdamas j daugumos 
Europos valstybių požiūrį į mirties bausmę.

Spaudai paruošė
J. Rūbas

Ar pats B. Jelcinas, ar kuris iš jo patarėjų 
įvykdė puikų politinį ėjimą, kuris užtikrino 
prezidento laimėjimą liepos 3 dienos 
rinkimuose. Boris Nikolajevič atleido tris 
galingiausius žmones iš savo administracijos 
tuoj po birželio 16 - sios. kai nebuvo pasiekta 
jokių rezultatų. Adeidimo priežastys - intri
gos viršūnėse ir, neva, perversmo prieš 
prezidentą organizavimas.

Asmeninės B. Jelcino apsaugos viršininkas 
ir gerų dešimties metų išgėrimų draugas bei 
patikėtinis gen. Aleksandras Koržakovas, 
federalinio saugumo viršininkas gen. Michail 
Barsukov ir pirmasis ministro pirmininko 
Černomyrdino padėjėjas Oleg Soskovets

Kremliaus hierarchijoje buvo galingiausi ir 
nepriimtini ats. generolui Aleksandrui Lebed, 
kurį B. Jelcinas, norėdamas patraukti į savo 
pusę, paskyrė vyriausiu saugumo viršininku. 
Pats gen. A. Lebed, buvęs kandidatu į 
prezidentus, tačiau atsilikęs nuo B. Jelcino ir 
Ziuganovo, pažadėjo patvarkyti palaidą 
kariuomenę, įsigalėjusią mafiją ir baisią 
korupciją, dabar tampa stipriausiu po B. Jel
cino. kuris ..nebūtinai" turi išsilaikyti prezi
dento kėdėje, veikėju ir, ko gero, prezidento 
įpėdiniu.

Trijų sąmokslininkų galvų reikalavo jau 
labai seniai Jabloko“ partijos vadas Grigorij 
Javlinskij, rinkimuose atsidūręs ketvirtoje 
vietoje, Anatolij Čubajus, buvęs privatiza

vimo viršininkas bei kiti iš liberalų sparno. 
Tačiau gen. A. Lebed kol kas be konkurentų 
atsidūręs tokioje aukštoje pozicijoje su ten 
sėmis, kokių tik norėjo, staiga tampa jėga 
grėsminga ir gąsdinančia jauno ambicingo 
generolo rankose. Kas atsitiks sekančiuose, 
ėjimuose galima tik spėlioti Ar jis vykdys 
savo pasižadėjimus laikytis konstitucijos . ar 
taps nauju tirono, dalijančiu postus savo 
draugams ir įvarančiu baimę savo priešams? 
Ar jis bus mažiau pavojingas savo kaimy
nams gen. „Pinochett“, ar „Napoleonas“?

A. Lebed reputacija ir iškilimas nieko 
bendro neturi nei su demokratija, laisvais 
rinkimais ar Rusijos persiorientavimu į ,jin- 
kos ekonomiją“, o tik kvepia bizantinėmis
intrigomis ir pavojinga, jau nuo seno išban
dyta Kremliaus politika ir Ziuganovo pozi
cija, kaip stiprios opozicijos vado, tampa vis 
daugiau neaiški tokioje Kremliaus varžybų 
atmosferoje.

Galutinai liepos 3 - sios rinkimai, atrodo, 
išryškino, kad liberališkiausias Javlinskij su 
savo reformomis liko nustumtas tolyn nuo 
reikšmingesnės valdžios, gal netgi į visišką 
užmarštį, ir kova vyks dėl B. Jelcino, kurio 
sveikata ir ateitis tebelieka labai įtartina, 
įpėdinio.

Visos šios spekuliacijos politinėmis te
momis gal ir nereikalingos, bet ... mūsų 
veteranai dar tokias temas mėgsta, todėl dar 
kartą žvilgterėkime į generolą Aleksandrą 
Lebed. Jis dar jaunas, atletiškai sudėtas vy
ras, negeriąs svaigalų, su nebloga patirtimi 
kariniuose dalykuose. M. Gorbačiovas jį 
naudojo malšindamas maištininkus impe
rijos pakraščiuose: Gruzijoje, kur rasai, pri
siriję narkotikų, kapojo civilius gyventojus
išaštrintais kastuvėliais 1989 - ųjų balandyje. 
1991 m. sausio 13 d. tas pats generolas pasiro
dė prie Vilniaus televizijos bokšto, kai su tan
kais malšino lietuvių demonstracijas, kaip 
tikras Lenino pasekėjas traiškino taikius 
gyventojus, kaltę suversdamas M. Gorba
čiovui. 1992 metais 14 - oji generolo Lebed 
armija atsirado Tiraspolyje, Moldovoje, kur.

Niūrusis generolas Aleksandras Lelred.

apkaltinęs, kad Rumunija kėsinasi į Mol
dovos žemę (o tos žemės iš tiesų ir buvo 
Rumunijos), įvykdė priverstiną padalinimą, 
pareikalavusį per 1000 gyvybių. Patvarkęs 
Moldovą, mokėjo gražiai apmulkinti Vaka
rus, pasirodydamas mokėjęs išlaikyti tvarką 
ir neleidęs, kad koks neramumų kėlėjas 
sugadintų taip gražiai besirutuliojančią pa
dėtį po šaltojo karo.

Stovėdamas šalia Jekaterinos Didžiosios 
tvirtovės Moldovos pelkėse, gen. A. Lebed 
pasakė, kad Suvorovas turėjo rėmėją Jekate
riną, gen. Žukovas 1945 - ųjų karo laimė

tojas, Berlyno užkariaustojas. turėjo Staliną, o 
dabar jis... ką gi. jis turėjo sau už nugaros? 
M. Gorbačiovą ir B. Jelciną jis laikė 
svyruojančiomis smilgomis. Va, jei jis - Le
bed - turėtų valią, tai reikalus sutvarkytų ki
taip - Čečėnijos karą paverstų tarpusavio 

pjautynėmis tarp Kaukazo tautelių (labai 
nesunkus dalykas). Dėl ekonomijos neaišku, 
greičiausiai, mėgins modernizuoti naujais 
..monopoliais". prilaikydamas korupciją kie
tais metodais, ir lauks, kol B. Jelcinas dėl 
sveikatos pasitrauks. Naujas „meniu“ gali 
būti ekssovietų sąjunga. Baltijos kraštams 
dar nėra priežasties nei džiaugtis, nei atsi
kvėpti.

Prašome nepamiršti 
užsimokėti 

Jflūsą Pastogės** 
prenumeratą.

METAMS TIK $ 45!
"Mūsų Pastogė" Nr.29 1996.7.22 psL2;
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Ir sumainė aukso žiedus
7jnilf"Pę S Šių metų Velykų sekmadienį įvyko viena iš

Ulbu svarbiausių dienų Danielės Rasos Pociūtės ir
--------------------------------------- --------------- J Samuel McCann Jarvis gyvenime. Po eilės

1 b metų draugystės jie sumainė aukso žiedus, 
dalyvavusių nukėlė į pokario metus, į DP b pasižadėdami drauge eiti gyvenimo keliu, 
stovyklas, į nerūpestingas jaunystės dienas, b Danielė veiklių adelaidiškių - poetės Lidijos 

Ne vienas šokdamas partnerei dainavo „Hei- k Šimkutės - Pocienės ir visuomenininko Ro- 
mat deine Steme“ ir pan. Svečiai buvo pavai- Įj mo Pociaus - duktė. Jaunoji savo laiku buvo 
Sinti karšta vakariene ir maloniai praleido va- b veikli lietuviško jaunimo narė. Dainavo 
karą draugų tarpe. b
# Liepos 7 dieną Lietuvių namuose įvyko. S 

Valstybės šventės minėjimas. Minėjimą ati— b 

darė Adelaidės apylinkės valdybos pirmi- R 
ninkė J. Vabolienė. Paskaitą skaitė A. Vitkū- S 
nas, meninę dalį atliko choras „Lituania“, b 
„Nemuno dukros“, tautinių šokių grupės R 
„Branda“ ir.,Žilvinas“, kuris, vadovaujant R. X 
Kubaitienei, pasirodė pirmą kartą. Reikia S 
pagirti ir pasidžiaugti, kad per tokį trumpą 
laiką „Žilvino“ jaunimas išmoko ir ugningai b 

pašoko porą šokių. X
Minėjimas baigtas vėliavų nuleidimu ir S 

Tautos himnu. V.M-N

♦ 44 - tas metinis išvežtųjų minėjimas - dines atšventė Petrai ir Povilai, Jonai ir Ja- b 

įvyko latvių liuteronų bažnyčioje, ninos su Vandomis. Gera muzika daugumą g
Baltijos kraštų tautiečiams. Mal-

kun. J. Petraitis ir diakone M. Sau- 
Koncertinę dalį atliko lietuvių choras

, estų solistė, latvių vyrų choras 
ir kanklių ansamblis.

# 22 birželio įvyko tradicinis Vardinių 

kalius, kasmet Lietuvių namuose ruošiamas 
.Vyčio“ klubo. Gražiai papuoštoje salėje 
ifaninosi jaunimas - sportininkai ir šir

dim jauni tautiečiai.
♦ 23 birželio pietus su gausia loterija 

lietuvių namuose surengė komitetas „Šalpa 
Sibiro tremtiniams“. Pasisekimas buvo di- 
ddis, davę s arti 1000 dolerių pelno. Komi
ko pirmininkė S. Pacevičienė žada pinigus 
pli nuvežti Lietuvon bei asmeniškai pasitei
rauti kam ir kur šalpa labiausiai reikalinga.
* 29 birželio Lietuvių namuose įvyko 

pusininkų klubo vakaronė. Šia proga var-

Išvyko į Vietnamą

mergaičių chorelyje „Eglutėse“, šoko tau
tinius šokius, dalyvavo skautų veikloje ir kt. 
Tačiau gyvenimas eina savo keliu. Šv. Ignoto 
koledže, kurį abu lankė, prieš devynis metus 
užsimezgė jų draugystė, nenutrūkusi per vi
są šitą eilę metų. Jaunąjam baigus studijas su 
„honours“ (baigė komerciją ir inžineriją), jie 
nutarė eiti bendru gyvenimo keliu. Jaunasis 
gavo pasiūlymą dirbti kasyklų inžinieriumi 
„Normanby Mines“ Tennant Creek‘e, Šiau
rinės Australijos Teritorijų valstijoje. Daniel 
ten irgi lengvai buvo parūpintas darbas jos 
profesijos srityje. Ji dirbs sekretore prie 
kompiuterių.

Sutuoktuvės vyko St. Laurence katalikų 
bažnyčioje, Šiauriniame Adelaidės prie
miestyje. Tai jaunojo šeimos bažnyčia. Jau
noji, vedama savo tėvelio ir lydima pirmo
sios pamergės - pusseserės Audros Šimkutės 
iš Melburno, bei dar kelių pamergių iš jau
nojo šeimos ir giminės, žengiant bažnyčion 
buvo pasitikta vargonų ir trimito garsų. 
Sutuoktuvių metu giedojo jaunų mergaičių

įj grupelei bei solo Schuberto. „Avė Marija“, 
b Vestuvėse dalyvavo gerokai virš šimto sve- 

X čių. Tai daugiausiai jaunųjų draugai iš šv. 
q Ignoto koledžo. Tačiau artimesnių draugų bei 
įj giminių buvo iš Pertho, Darwino, Sydnėjaus 
įj ir Melburno.
b Vestuvių puota vyko jaunojo tėvo na- 
įį muose. Tai dideli dviejų aukštų senos sta- 
Įj tybos namai, seniau priklausę škotų emi- 
b grantų šeimai Wakerville priemiestyje. Na- 

X mai apsupti pievelių, gėlynų ir medžių. Sve- 
~ čiai buvo pasitikti su šampanu ir užkan- 

'■ įj džiais. Namo vestibiulyje jaunosios muzi- 
b kantės subtiliai griežė įvairias melodijas.

R Pati vestuvių puota vyko specialiai 
pastatytose laikinose patalpose kieme. Jau- 

Įį nieji, pagal lietuvišką tradiciją, tėvų buvo 
įj pasitikti su duona, druska ir vynu. Pokylio 
fi

Atsisveikinimas.: iš kairės - Danutė Ankuvienė, Algimantas Burneikis, kun. Dominic Tran į! 
ir Kęstutis Ankus. Nuotrauka D. Ankuvienės į)

Sydnėjaus lietuvių katalikų misijos komi
tetas liepos 9 d. atsisveikino su į Vietnamą 
grįžtančiu kun. Dominiku Tran, ilgesnį laiką 
talkinusiu sergančiam Sydnėjaus. lietuvių ka
pelionui kun. P. Martūzui.

Kadangi kun. D. Tran, gavęs vyskupo pra
nešimą, turėjo išvykti labai skubiai, nespėta

mantas Bumeikis ir parapijos komiteto nariai 
Danutė ir Kęstutis Ankai jam įteikė prisi
minimui tautinę juostą - stulą, gintarinį kry
želį ir piniginę 620 dol. auką, greitomis su
aukotą dosniųjų Sydnėjaus parapijiečių.

Ant padėkos atviruko, tarp kitų linkėjimų, 
įrašyta: "Dievas Jus šaukia į Jūsų numylėtą

jam suruošti oficialių išleistuvių. Pas jį į na
mus apsilankęs misijos komiteto pirm. Algi-

Vietnamą, bet gal jis turi Jums kitų planų!.."
B.Ž.

Adele Auškalnyte - Musteikienė
1917 vasario 20 d. - 1996 liepos 3 d.

Liepos 3 d. Brisbanės ligoninėje mirė Adelė 
Musteikienė. Ji buvo gimus Žemaitijoje, Padub- 
rių kaime. Augo gausioje, šešių vaikų, ūkininkų 
Šeimoje. Karo metu palikusi gimtuosius namus, 
viena pasitraukė į Vakarus. Kami pasibaigus, kai 
dar gyveno Vokietijoje, susipažino su jaunu ka
reiviu Vladu Musteikiu. 1946 metais jie susituokė 
ir dar Osnabruk'o stovykloje susilaukė sūnaus 
Algimanto. Po kurio laiko gimė duktė Edita.

1949 metais Musteikiu šeima emigravo į 
Australiją. Vyrui išvykus į Queenslandą kirsti 
nendrių, Adelė viena rūpinosi vaikų gerove ir 
kasdieniniais rūpesčiais. Atlikus privalomą dar
bo sutartį, grįžo vyras. Tuomet šeima susilaukė 
dar vieno sūnaus, Arūno.

Nuolatinai Musteikiai apsigyveno Brisbanėje. 
Adelei teko nemaža kančia - po sunkios avarijos 
tris mėnesius ligoninėje išgulėjo be sąmonės. Ši
ta nelaimė atsiliepė jos sveikatai. Staigus širdies

anūkai ir trylika proanūkų.
Ilsėkis ramybėje, nebesugrjžusi į tėvų namus.

Brisbanietė r

smūgis užbaigė gyvenimo dienas. Palaidota ji 
Goodna kapinėse. 13uvo rami, nuolanki lietuvė. 
Dažnai lankydavo lietuviškas pamaldas ir 
minėjimus. Liko liūdintis vyras, vaikai, devyni

Jaunavedžiai - Danielė (Pociūtė) ir Samuelis 
Jarvis.

pradžioje namų šeimininkas, jaunojo tėvas, 
buvęs Adelaidės miesto burmistras, pasvei
kino visus susirinkusius ir pasidžiaugė, 
turėdamas tokią puikią progą priimti sve
čius. Puota pravesta įprasta tvarka. Laiškais 
jaunuosius sveikino ne tik iš Australijos, bet 
ir iš užsienio. Kadangi vestuvės vyko pirmą 
Velykų dieną, svečiai, pagal lietuvišką pa
protį, gavo ir po velykinį margutį dažytą 
svogūnų lukštais. Jaunąjai taip pat buvo 
prisegtas rūtų vainikėlis. Lidija Šimkutė - 
Pocienė paaiškino apie šias tradicijas ir pa
skaitė savo kūrybos eilėraštį „Weave You a 
Sash“ (Nuaustu tau juostą) ir padovanojo 
Danielės močiutės austą juostą, kad ji juos 
laimingai lydėtų gyvenimo kelyje. Jaunojo 
šeimos draugas, sveikindamas jaunuosius, 
įdomiai nupasakojo jaunojo Stude'htaVmio 
vargus, susitikimą su jaunąja bei jos 
organizuotumo įtaką jaunąjam. Galiausiai 
prabilo pats jaunasis Samuel (Sam) Jarvis su 
tradicinėmis padėkomis visiems, kurie prisi
dėjo prie šios puotos paruošimo. Ypatingai jis 
dėkojo savo jaunai žmonai, kuri buvo 
pagrindine organizatore ir visos ruošos 
prižiūrėtoja. Ji buvusi, kaip atrama, kitiems 
ruošiant šią puotą.

Telieka tik naujai šeimai palinkėti darnaus 
ir laimingo gyvenimo. a.š.

Auka ir meilė
Nebe pirmą kartą užsimename apie Lietu

vos .Motiną Teresę“ - Janiną Navickaitę - 
elgetų, girtuoklių, išėjusių iš kalėjimų, vaikų 
iš asocialių šeimų, kuriuos elgetaujančius 
nuvaro ne tik nuo parduotuvių, bet ir nuo 
bažnyčių, globėją.

„Tarnystė vargingiausiems nėra sunki. 
Sunkiausia prakalbinti širdis, pažadinti Kris
taus meilę ir gerumą...“, rašo Janina, dėko
dama už atsiliepimą ir aukas. Ją aplankė 
mūsų draugijos narė Danutė Baltutienė, kuri 
mums perduoda: „... Man teko pabendrauti su 
ja neilgai, tačiau paliko labai didelį įspūdį. 
Dirba labai sunkų darbą sunkiausiose 
aplinkybėse, be jokių patogumų. Prie durų ei
lė išmaldos prašančių. Janina globoja visus, 
kurie kitur negauna prieglobsčio. Spaudoje 
apie ją yra labai gerų atsiliepimų...“

Janina mums labai dėkinga, gavusi siųstus 
siuntinius, kuriuose rado daug naudingų da
lykų. Siuntėme ir pinigų, bet, aišku, toli gražu 
to neužtenka. Netrukus praeis vasara. Su bai
me širdyje ji galvoja, kad dar vieną žiemą 
teks praleisti šaltoje koplyčioje su kibirėliu

vandens, bliūdais, neturint net kur pamazgų 
išpilti. Prašo mūstį pasimelsti ir padėti, kad 
atsirastų bent vieni namai pūvantiems bro
liams. Tokius namus bažnyčia neseniai davė 
Kėdainių gatvėje, reikia skubiai pradėti 
remontą, bet tam nėra lėšų. Ar padėsime Ja
ninai mes, kaip dosniai pagelbstime ne
pasibaigiančiuose nedatekliuose?

Gauta pirmoji 500 dolerių auka iš p. N.N., 
kuri jau persiųsta. Janinos vardu tariame 
nuoširdžiausią ačiū. O, jei kas pageidautų 
siųsti tiesiogiai nors, Janinos žodžiais, „tik
rai labai ir labai nedaugelis tepasitiki mūsų 
bankais, vis tiktai aš parašysiu ir Jums sąs
kaitos numerį. Gal atsiras žmonių, norinčių ir 
galinčių atsiliepti į SOS šaukimą: Bank Her
mis, SVVJFT: COBH LT 2X, Vilnius, 
Lithuania, 17886, Janina Navickaitė. Te
atlygina Viešpats savo meile ir gailestingumu 
už Jūsų rūpestį, atmintį, paramą...“

V. Vaitiekūnienė
Melburno lietuvių katalikių moterų draugijos 

sekretorė
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Atostogos Lietuvoje
A. Laukaitis

Tai aš ir vėl savo gimtojoje žemėje. Net ir 
nežinau jau kelintą kartą čia viešiu. Bet jau 
gana daug kartų aplankau taip man mielą kraš
tą. Pati kelionė, kartu su O. Kapočiene ir A.

Kramilium.buvopuiki. Varšuvoje, belaukiant 
kelias valandas mažesnio lėktuvo į Vilnių, 
buvom nemokamai pamaitinti, nors pati 
priežiūra ir maitinimas lenkų lėktuvuose yra 
tikrai labai puikus ir net daug geresnis nei ki
tų bendrovių. Vilniuje, tiek manęs, tiek ir kitų 
mano bendrakeleivių, jau laukė daug žmonių, 
pasitikusių su gėlėmis ir šampanu. Net 
nepastebėjome, kaip visi trys išsiskyrėme. 
Mane tuoj į savo globą paėmė sesuo su savo 
gydytoju sūnum ir, žinoma, sportininkų 
vadovybė su draugais. Muitinėje niekas nie
ko netikrino, taip, kad net ir visą kengūrą buvo 
galima įsivežti. Po pirmųjų vaišių aerouoste, 
išvažiavome į Kauną, o ten po kelių dienų 
susitikome įgulos bažnyčioje, kur buvo 
laikomos pamaldos už, O. Kapočienės ir A. 
Kramiliaus atvežto, Australijoje mirusio 
lietuvio palaikus. Vėliau mirusiojo pelenai 
buvo nuvežti į jo gimtinę Suvalkijoje. Malo
nu čia buvo susitikti su mums gerai pažįsta
mu Įgulos bažnyčios klebonu R. Mikutavi
čium, atlaikiusiu gedulingas pamaldas ir visai 
kaimynystėje gyvenančiu, neseniai į Kauną 
atsikėlusiu gyventi A. Giliausku, o taip pat 
šiek tiek anksčiau atvykusiu J. Gervinu. Abu 
čia labai gražiai įsikūrę, tik šių metų šalta 
vasara, gal net blogesnė už mūsų žiemą, gadi
na visą vasaros ūpą.

Gyvenimas Kaune vyksta pilnu tempu. 
Parduotuvės ir jų vitrinos pilnos gražių 
užsienietiškų prekių. Tačiau kainos, ypatingai 
importinių prekių, netgi didesnės už tuos pa
čius dalykus Australijoje. Bet, matyt, žmo
nės jas perka, pirkėjų parduotuvėse yra ir pa
čios parduotuvės nebankrutuoja. Lietuviškos 
prekės, kurios dabar darosi vis geresnės, 
gražesnis įpakavimas ir pati kokybė geresnė 
k sveikesnė už užsienines, darosi populiares
nės. Kaip Australijoje, jas propaguoja rek
lama: „Pirk tik lietuviškus dalykus“. Maisto 
kainos, palyginus su mūsų, pigesnės, o turguje 
dar pigiau. Tačiau, jei žmogus pensininkas ir 
gyvena tik iš savo mažos pensijos, jam to
kios kainos vis tiek yra labai aukštos. Na, o 
rūkoriams ir mėgėjams pabaliavoti, cigaretės 
ir degtinė, pagal mūsų kainas, labai pigūs. Vi
sa bėda, kad dabar čia labai paplitęs, taip 
vadinamas, „pilstukas“ ■ daugiausiai iš 
Baltarusijos ir Rusijos atvežto spirito k vie
toje padaryti įvairiausi gėrimai. Etiketės taip 
gražiai padarytos, taip puikiai atlikti už
klijavimai, kad jokiu būdu negali jų atskirti 
nuo tikrų. Gerai dar, jei tas spiritas buvo ge
ras. bet pasitaiko k blogai išvalyto. Tada jau 
blogiau. Beveik viešai yra kalbama, kad su šio 
spirito įvežimu k vėliau gėrimų darymu yra 
artimai susirišę k ministrai, ir policija. O 
Lietuvos, ypatingai kaimo, didelė bėda yra 
girtuokliavimas. Kaime beveik viešai varo
mas samagonas k. be abejonės, geriama, o to 
pasėkoje neretai įvyksta tragiški nutikimai, 
žmogžudystės k savižudybės. Blogiausiai, 
kad nuo šio tiesiog visos tautos „vėžio“ bent 
kol kas nėra žinoma, kaip gelbėtis.

Šiaip k Kaune, ir Vilniuje per tuos metus 
daug kas pasikeitė. Daug naujų didesnių k 
mažesnių gražiai įrengtų restoranų, kavinių k 
valgyklėlių. Ir. kaip nekeista, visur daug 
žmonių. Žinojau k dabar mačiau, 'kad šiuo 
metu yra daug vargingai gyvenančių žmo
nių, bet vis tiek visos naujai įrengtos

"M.P." bendradarbis Antanas Laukaitis 
tėvynėje.__________
hamburgerių k picų kavinės pilnos žmonių. Ir 
suprask, tu žmogau, tą gyvenimą. Gal tik 
išgėręs to „pilstuko" suprast galėtum.

O Kaunas tai tikrai madų k gražuolių mies
tas. Laisvės alėja - nemeluojant - gal net 
gražesnė už Paryžių, jau nekalbant apie tas 
gražias lietuvaites. O jos tai tikrai labai ma
dingai rengiasi, grakščios k Laisvės alėjoje 
mėgstančios pasirodyti. Viduryje alėjos yra 
graži kavinė .Astra“, lauke taip pat pastatyti 
staliukai. Čia, kaip k Vilniaus .Ponių laimė
je“, pasiėmęs alaus bokalą, o jis dabar tikrai 
geras - šaltas, gali sėdėti valandų valandas k 
stebėti tas gražias lietuvaites, kurių daugu
mai gal ir per brangu užeiti vidun k čia 
pasivaišinti.

Buvau pakviestas dalyvauti Kūno kultūros 
institutą baigusių diplomų įteikime. Koks 
puikus ir gražus Lietuvos jaunimas. Kartu su 
kitais, universitetus k institutus baigusiais, jie 
yra ta Lietuvos atžala, ta ateitis. Ir kaip tik į 
juos sudėtos visos tautos viltys, tik jie galės 
pakeisti dabartinius ir dar komunistiškai 
išauklėtus veikėjus bei Lietuvos gyvenimą 
pasukti kita linkme. Tačiau tik kada tai įvyks 
daugelis klausia manęs, o aš jų klausiu.

Kaune dabar ir vėl žmonės ėmė protestuoti 
prieš neseniai Kauno kunigų tarybos paskelb
tą. nors vyskupų dar nepatvirtintą, sprendi
mą, kad Kauno Įgulos šv. Arkangelo Myko
lo bažnyčia bus panaikinta, kaip parapijinė, k 
atiduota kariuomenei, ją paliekant ne klebo
no vadovaujamą, bet kaip rektoratą, kleboną 
R. Mikutavičių paskiriant rektoriumi ir at
imant jam teisę šioje bažnyčioje duoti krikšto, 
vedybų ar laidojimo sakramentus. Pasipylė 
žmonių laiškai į spaudą, bažnytinei vadovybei 
griežtai pasakant, kad su gerbiamu klebonu 
norima k vėl padaryti taip, kaip jau anksčiau 
buvo padaryta, jam kunigaujant Vytauto 
bažnyčioje. Dabar, kai jis sugebėjo rasti au
kų ir pats dkbo prie bažnyčios atstatymo, ją 
baigia visai atstatyti, jam atimamos kelbono 
teisės. Tai R. Mikutavičiuui būtų didelė 
moralinė skriauda, o bažnyčioje neliktų nei 
puikaus, aukšto lygio choro, nei maldos na
mų miesto centro parapijiečiams, nei di
džiulio skaičiaus tikinčiųjų dabar einančių į 
šią šventovę. Liktų tik sekmadieniais 
sunkvežimiais suvežtas būrelis kareivių su 
kariuomenės kapelionu A. Bulota. Ir, kaip te
ko neoficialiai girdėti, tai tik pavydas kitų 
aplinkinių parapijų kunigų, nes pas kun. R. 
Mikutavičių eilėmis traukia ir krikštytis, ir 
tuoktis, ir laidoti. Iš neturtingų žmonių jis net 
jokių pinigų neima.

Jei jau pradėjau apie kunigus, tai ir toliau 
rašysiu. Mums gerai pažįstamas, neseniai 

Australijoje laikęs rekolekcijas Krakių kle
bonas kun. R. Ramašauskas išgarsėjo ir čia. 
Prieš kelias savaites Vilniaus universitete jis 
gavo magistro laipsnį. Spaudoje buvo 
pažymėtas, kaip žmogus, galintis kalnus 
nuversti, jei tik žino kuriuos. Pernai, 
beplaukdamas baidare Šventosios upe, netoli 
Utenos pamatė buvusią ir dabar labai ap
leistą, apgriuvusią pionierių stovyklą. Tuoj 
jam kilo mintis, kad ją reikėtų našlaičių atos
togų stovykla paversti. Ir dabar stovykla jau 
veikia. Ir dabar dar visai neseniai į ją nuke
liavo 48 jo našlaityno vaikai, o dar 40 - iš 
Utenos specialių globos namų. Bet, kol viskas 
buvo sutvarkyta, teko pastangų labai nema
žai įdėti. Su vietos valdžia, policija, sa
vivaldybėmis, sveikatos centro ir kitais 
pareigūnais bei kauniečiais mecenatais jis 
greitai viską sutvarkė, atremontavo jaukius 
namelius, iš Vokietijos gavo policijos atsar
gos komisarų dovaną - dviaukštes lovas, rado 
stovyklos prižiūrėtojus, Utenos medicinos 
mokyklos studentus, gavo 10 metų nuomos 
teises ir šiandien ne tik apie 100 našlaičių 
vaikų pirmą kartą turi tokias puikias atos
togas. bet ir visas rajonas džiaugiasi, kad iš 
sugriautos stovyklos pasidarė puiki vaikų 
vasarvietė. Galbūt dar daugelis ir jūsų neži
no, kad šis didelis vandens mylėtojas ren
giasi kartu su mūsų karo laivyno koman- 
deriais broliais Dičiūnais, ir jų jachtos įgula, 
kitais metais plaukti per pusę pasaulio į Lie
tuvą bei ten įvyksiančias Pasaulio lietuvių 
sporto dienas. Visa bėda tik, kaip į tai reaguos 
jo dvasinė vadovybė.

Šiuo metu čia vyksta dideli pasiruošimai 
būsimai Atlantos olimpiadai. Liepos 1 dieną 
Kaune vyks oficialus atsisveikinimas su 
kauniečiais sportininkais. Į šį atsisveikinimą 
ir aš esu pakviestas. O po poros dienų, liepos 
3 dieną, Vilniuje vyks paskutinės krepšinio 
rinktinės rungtynės su Ukrainos rinktine. Po 
to bus atsisveikinta su visais olimpiečiais. 
Atrodo, viskas labai gražiai padaryta. 
Svečiavausi aš ir Tautiniame olimpiniame 
komitete, ir buvau labai gražiai prezidento A. 
Poviliūno ir generalinio sekretoriaus P. Sta
tulos priimtas. Jie sakė, kad po Atlantos 
olimpiados ir man, kaip Lietuvos olimpinio 
komiteto atašė 2000 - jų metų olimpiadai 
Sydnėjuje, darbų padaugės. Ar tik nereikės 
nuo visų tų svečių bėgti pas dukrą į Geelon- 
gą? Gal ten jau nesuras manęs. O Lietuvos 
olimpiečiai, jei tik jie laimės prizines vietas, 
užl-ąvietą gaus 15 000, už II-10 000, už UI 
-8 000, už IV-5 000, už V-4 OOOiruž VI- 
2 000 Amerikos dolerių. „Reebok“ firma, ku
ri aprengė visus sportininkus ir delegaciją,

Kauno Laisvės alėjoje.

jei krepšininkai iškovos prizą, pažadėjo, kad 
gaus 100 000, jei sidabrą - 60 000. ir bronzą 
- 25 000 Amerikos dolerių. Kitose sporto 
šakoseužl-ą vietą - 5 000, II - 3 000 ir III- 
1 000 dolerių. Yra numatyta, kad ir kitos 
firmos skirs dovanas, tik reikia pasiekti 
laimėjimus, o tai padaryti, atrodo, bus labai 
nelengva.

Įsigijau ir aš „priešų" krepšinio vadovy
bėje. Mat, gana kietai keliuose laikraščiuo
se pakritikavau vadovą ir vyr. trenerį, kad jk 
po buvusių Lietuvos rinktinės rungtynių 
Sydnėjuje. turint kelias laisvas dienas iki 
rungtynių Canberroje, neleido sportininkams 
atvykti į Sydnėjaus Lietuvių namus ir ten 
artimiau susipažinti su mūsų jaunimu, 
ypatingai, kad visiems buvo ir karšta vaka
rienė paruošta. Nepatiko tai vadovams, nors 
■visi kiti man karštai pritarė.

Šiuo metu jau prasidėjo priešrinkiminė 
propagandinė kova į Seimą. Žmonės taip pat 
gana plačiai apie tai tarpusavyje kalba. Tik 
visi abejoja, ar yra į būsimą Seimą tinkamą 
kandidatų. Net ir mums gerai žinomas 
krepšininkas R. Kurtinaitis yra konservatorių 
prašomas kandidatuoti į Seimo narius. Kol kas 
jo čia dar nebuvau sutikęs, tačiau jo pianai, 
jeigu jį išrinktų, yra suburti stiprią sporto ir 
turizmo frakciją. O šiaip po Lietuvą dabar 
važinėja V. Adamkus, ir, nors jis naujos par
tijos nekuria, bet įsteigė sambūrį, kuris padės 
rinkimuose tiems, kurie yra nusivylę parti
jomis. Nepatinka tas jo sambūris nei 
kairiesiems, nes jis labai griežtai [urisafo 
prieš juos, nei dešiniesiems, nes jie pc jį tik
rai praras daug balsų. Žmonės čia kažko nau
jo laukia ir guodžiasi, kad gal dar atsiras kas 
nors, kas padarys tvarką Lietuvoje.

Kai atvykau į Lietuvą, pasitaikė kelios šil
tos dienos. Palanga, Šventoji, Nida tuoj pat 
prisipildė poilsiaujančiais. Tačiau dabar, kai 
kone kasdien lyja ir oro temperatūra dienos 
metu būna tik 18 - 20 laipsnių šilumos, o 
naktimis vos apie 10 laipsnių, žmonės iš ku
rortų grįžta namo ir vasarvietės liko pytuš- 
tės. Man tai jau visai šaltoka būna, r savo 
draugų vis klausiu, kada gi prasidės čia va
sara. Australijoje bėgau nuo žiemos, o patai
kiau ant dar blogesnio oro.

Tačiau Lietuvoje vis tiek, nors ir prie blo
go oro, yra linksma gyventi. Daug įvairių 
renginių, žaidimų, koncertų ir šiaip gražių 
pramogų, žinoma, lietuviškų, ko mes 
Australijoje neturime. Antanines švenčiau tris 
kartus, o Jonines, jei ne prie turėjusia būti 
didžiulio Joninių laužo, tai namuos prie 
gražaus židinio. Sveikinu visus iš Lietios, it 
iki kito karto.
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KULTŪRINĖSE PARAŠTĖSE
Kur tu čiulbėsi, kur tu ulbėsi, 

margasai skaleli?

Mitologas, tautosakininkas Norbertas.
Vėlius. ________________
Profesoriaus Norberto Vėliaus mirtis yra 

Sielis smūgis lietuvių mitologijai. Po Pra
nės Dundulienės. Algirdo Greimo, Marijos 
Gimbutienės ir dabar Norberto Vėliaus mir- 
fių mūsų mitologijos mokslas prarado savo 
stipriausius šulus.

Prof. Vėliaus man neteko asmeniškai su
tikti, bet išgirdusi apie staigią jo mirtį, nuliū- 
dau, lyg būčiau praradusi gerą draugą. 
Sudominta jo mitologinių išvadų, pasiunčiau 
jam laišką ir Australijos aborigenų legendas, 
tačiau man nuvykus į Lietuvą, jis visada 
Jaukuose“ rinkdavo tautosaką. Pernai, 
svarstant mano įsteigto meno fondo įstatus, 
inrį vertinimo komisiją yra numatyta kvies
ti du mitologus. Vėlius buvo visų siūlomas 
taip svarbiausias narys.Taigi, kitais metais 
ikrai tikėjau jį sutikti. Bet metai pasirodė per

Vėliaus stropumas yra tapęs legendiniu. 
)ar studentu būdamas jis jau tada buvo surin
ks apie dešimt tūkstančių vienetų lietuvis— 
tos tautosakos. Atrodo, kad gabumus pavel
ijo iš motinos, kuri jam prirašė dešimt 
ąsiuvinių legendų ir sakmių, o jo senelės 
tafos Jakienės pasakojimus Vėlius išleido 
itskira knyga. Tautosakos rinkimas, o vėliau 
r ekspedicijų organizavimas buvojo nuola- 
inis vasaros užsiėmimas. Tarp tų sodžiaus 
nenininkų ir paties užrašinėtojo užsimegz- 
lavo stiprūs ryšiai, kaip tai rodo senos dai- 
ų karalienės Anelės Čepukienės laiško 
Įtrauka: „Jei ne tavo jautra, gera širdis, tai aš 
ūtau ir likus juodam purvo dugni. Bet tu 
an padavei savo jauną ranką ir manį seną 
Įtraukei iš to juodo purvo, kur niekas many 
ūt nematy ir nežinoj, kad aš esu pasauly.

P a t i k s 1 i n i ui a s
Prof. Vytautui Kavoliui skirtame nekrologe įsivėlė klaida. Priešpaskutinės pastraipos pirmas ra

itys turėjo būti toks: "Vytautas Kavolis buvo pirmasis tarptautinio lygio sociologas Lietuvos mokslų 

Sonioje... Atsiprašome. Ked.

Tu paskambinai tą varpelį po Lietuvos šalį, 
kuris skambėjo pas kiekvieną žmogų, kad yra 
tokia vargdienė daininykė senų laikų“. 1973 
m. Vėlius išleido vieną tomą jos dainų „Oi, tu 
kregždele!“ Dar 1972 m. išleido „Senelių 
pasakas“. 1974 m. - „Šiaurės Lietuvos pasa
kas“, 1975 m. - „Šiaurės Lietuvos sakmės ir 
anekdotai“ ir „Lietuvių tautosakos" keturis 
tomus su kitais bendradarbiais, 1983 m.-iš P. 
Zalonsko pasakojimų sudarytą tautosaką ir 
dainų linkintį.

Kaip minėta, Vėlius stropiai rinko tauto
saką, bet jo nuopelnas yra tos milžiniškos 
apimties medžiagos suklasifikavimas. Jis bu
vo tas pirmasis akademikas, sugebėjęs iš 
chaotiškos gausybės padaryti tvarką, suskirs
tyti medžiagą į atskiras dalis, pagal vietinės 
tautosakos savybes. Visa tai jis išdėstė savo 
išleistose studijose: .Mitinės lietuvių sakmių 
būtybės“, 1977, „Senovės baltų pasaulėžiūra“, 
1983, „Chtoniškasis lietuvių mitologijos 
pasaulis“, 1987, .Lietuvių mitologija“, 1995. 
Jis pramatė, kad rytų Lietuvoje - aukštaičiai ir 
dzūkai yra didžiausi dainininkai, kad 
dažniausiai jų temos užkliudo saulę ir mė
nulį, kad Perkūnas yra jų šalių valdantis die
vas, kad jų kryžiai, koplytstulpiai ir stoga
stulpiai yra patys aukščiausi Lietuvoje, kad 
liaudies ornamentikoje vyrauja saulutės, 
žvaigždutės ir paukšteliai. Tuo tarpu vakarų
Lietuvoje - žemaičiuose - žmonės daugiau 
linkę prie pasakų ir padavimų, negu dainų, 
kad jie valdomi žemės dievų: Vėlino, Patulo, 
kad labiau garbina žemėpačius, kaukus, žal
čius, rupūžes ir vėžlius, kad žemaičių kryžiai 
žemesni, kad koplytėlės kartais statomos ant 
žemės, ant akmenų krūvos, kad jie mėgsta 
tamsesnes spalvas, kad jų pasakų herojai daž
nai būna ne artojai, bet žvejai ir gintaro rin- 

. kėjai ir t.t„ ir t.t. Labai įdomi Vėliaus stu
dija apie chtoninį mitologinį pasaulį. Čia jis 
išteisina Velnią - arba Vėliną, kurį krikščio
nybė padarė piktu ir pavojingu. Senovės lie
tuvių tikėjime Velnias - Vėlinąs buvo miru
siųjų saugotojas, globojo mirusių turtus, 
tarpininkavo tarp gyvų ir mirusių , mėgo 
muziką ir žmonių draugystę. Deja, daugybėje 
pasakų ir sakmių žmogus velnią apgaudavo, 
primušdavo, primurkdydavo pelkėse. Dažnai 
Vėlinąs pralaimėdavo derybas, nes pilnai 
patikėdavo žmogaus pažadais.

Kos tai buvo žmogus, Norbertas Vėlius, 
kuris gyveno tarp velnių ir dievų, tarp gyvų - 
ir mirusiųjų? Jis gimė 1938 m. Gulbių kai
me, Šilalės apskrity. Vilniaus universitete 
studijavo lietuvių kalbą ir tautosaką. Baigė 
1962 m. Jo mokytojas, docentas Donatas Sau
ka uždegė jaunus studentus troškimu išsau
goti lietuvių tautosaką, o tuo pačiu kalbą ir 
identitetą dėl jos pačios vertės ir savitumo. 
Tai buvo sovietiniai laikai, kada tautybės ir 
tautiškumo siekiai turėjo būti pridengti 
liaudišku apdangalu: tik pasakos, tik senelių 
dainos... Vėliaus veržlumas ir noras kuo dau
giau aprėpti, ir kuo daugiaui šsaugoti lietuvių 
kultūrinių apraiškų, vertė jį darbuotis ne tik 
tautosakoje ir mitologijoje, bet ir istorinėje bei 
vaizduojamojo meno srityse: jis suorganizavo

Lietuvaitė australų Teatre
Apie porą šimtų kilometrų nuo Adelaidės 

yra miestas Kadina. Čia veikia australų 
mėgėju teatras, pasivadinęs „Kemewek Playrs 
Ine.“ Kemewek vardas yra kilęs iš Cornwall 
provincijos Anglijoje ir šis Pietų Australijos 
trikampis - Kadina, Wolaroo bei Moonta 
vadinasi .Mažasis Cornwall“.

Šių metų gegužės gale ir birželio pradžioje 
šis teatras suvaidino J. B. Priestly trijų veiks
mų komediją .Mystery at Greengingers“.

Kemewek teatro grupė, vaidinusi "Mystery at Greenfingers". Sėdi antra iš kairės Julija 
Vasiliūnas (Miss Tracey, elderly spinster).

Vaidinimas vyko Kadinos,.Ascot“ teatre. Tai 
senas teatras, turintis 320 vietų, kurios per 
visus keturis spektaklius buvo visos užim
tos.

Žiūrovai, be vietinių gyventojų, buvo atvy
kę iš aplinkinių miestelių, o taip pat ir iš 
Adelaidės.

Iš Adelaidės lankėsi ir grupelė jaunosios 
kartos lietuvių, kad pasižiūrėtų Julijos 
Neverauskaitės - Vasiliūnienės vaidybos, ku
riai šiame spektaklyje atiteko viena iš svar
besnių rolių.

Julytę gerai prisimena adelaidiškiai - ji 
vaidino „Vaidilos“ teatre, dalyvavo įvairiuose

# Varšuvoje, Lenkijos PEN klube, 
Lietuvos ambasados iniciatyva, suruoštas 
rašytojo Balio Smogos gimimo 100-mečiui 
paminėti skirtas vakaras, kuriame dalyva
vo Lietuvos ambasadorius, gen. konsulas 
Varšuvoje, Varšuvos visuomenės ir lietu
vių bendruomenės atstovai. Pranešimą apie 
B. Sruogos gyvenimą ir kūrybą skaitė 
Vilniaus univ. Polonistikos katedros ved. 
A. Kalėda, Poznanės A. Mickevičiaus

Lietuvos paminklų apsaugos ir kraštotyros 
draugiją, rengė nuolatines ekspedicijas ir šios 
draugijos vardu parengė daug tos srities lei
dinių. Vėliau tapo humanitarinių mokslų 
daktaru, lietuvių mitologijos ir folkloro 
profesoriumi, Lietuvos mokslo tarybos ir 
Vytauto Didžiojo universiteto senato nariu.

Norbertas Vėlius atėjo į šį pasaulį sausio 1 
dieną, per pačius naujuosius metus, išėjo - 
1996 m. birželio 23 d., Joninių išvakarėse, per 
pačias Kupolines, kada augalų dvasia 
susikaupusi gėlių pumpuruose, kada ren
kamos stebuklingą gydomąją galia turinčios 
žolelės, kada ateina laikas atsinešti naują na
mų židinio ugnį.

Tad kur tu nuėjai per Kupolines, į kokius 
namus nunešei žemėje surinktus žiedus - 
pasakas, sakmes ir dainas?

Genovaite Krizokieni 

renginiuose, literatūros vakaruose, „Šiu
piniuose“, radijo programose, tautinių šokių 
grupėje. Studijavo dramą Flinders univer
sitete.

Šiuo metu ji dirba Kadinos vidurinės 
mokyklos laboratorijoje.

Vietiniame miesto laikraštyje buvo iš
spausdintas ilgokas straipsnis, kuriame 
spektaklis smulkiai kritikės aprašytas ir 
palankiai įvertintas.

Kemewek teatro grupė jau 30 metų pastato 
porą vaidinimų į metus ir veikalus režisuoti 
kviečia profesionalius režisierius.

Stebint šį spektaklį nieko mėgėjiško nejau
ti nei vaidyboje, nei aprangoje (1950 m.) ar 
scenos butaforijose.

Taip pat įdomu ir svarbu pastebėti,-įfcad 
aktoriai vaidino be suflerio, kuris yra būtinybė 
mėgėjų teatre.

Sveikiname buvusią adelaidiškę, progra
moje įrašytą Juli Vasilunas, metusią lietuvišką 
sėklą australiškon dirvon.

V. Marcinkonytė

Ali 10 GYVWMK
universiteto Lituanistikos sk. prof. M. 
Jackiewiczius pateikė daug su Lenkija 
susijusių faktų iš B. Sruogos gyvenimo.
# Kaip praneša "Meno dienos", š.rn. pava

sarį Lietuvoje išrinktos gražiausios 1995 m. 
knygos. Jomis tapo: J. Strielkūno poezijos 
rinkinys "Žirgo maudymas" (Rašytojų sąj. 
leidykla), M. Vainilaičio eilėraščių rinktinė 
vaikams "Žydras povas povinėja" (Rašytojų 
sąj. leidykla) ir M. Martinaičio meilės lyrikos 
albumas "Atmintys" (Rašytojų sąj. leidykla). 
Paskatinamieji diplomai atiteko: Vytės 
Nemunėlio "Tėvų nameliai brangūs" ("Vytu
rys"), R. Rimantienės "Lietuva iki Kristaus" 
(Vilniaus dailės akademijos leidykla), "Lietu
vos Respublikos Prezidentai" (Valstybinės 
leidyklos centras), A. Baranausko "Raštai" 11 
("Baltos lankos"), "The Invincible Amdo Ti
betans" (Regnum fondo leidykla), N. 
Miliauskaitės "Uždraustas įeiti kambarys" 
(Rašytojų sąj. leidykla) ir kt.
# 73 - me šių metų "Draugo” numeryje Petras 

Melnikas recenzuoja Vytauto Bubnio 1995 m. 
išleistą (12 - tą pagal eilę) romaną "Žmogus iš 

lenai". Romano tema imta iš dabartinio Lietuvos 
gyvenimo. Recenzentas straipsnio pabaigoje ban
do susumuoti: "Gal Vytautas Bubnys šiuo roma
nu, jo pabaiga, atspėjo dabartinį žmogų, jo "man”, 
svyruojantį tarp gerovės ieškojimo ir savo giliau
sių norų ir troškimų patenkinimo bet kokiu būdu".
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Ketveri LDDP valdymo metai
Spausdiname antrąją ištrauką iš dr. Vytauto Donielos paskaitos, skaitytos šia tema

Sydnėjuje birželio 30 d. Red.

Vytautas Doniela

Ryškiausiai į Lietuvos istoriją dabartinis 
LDDP laikotarpis įeis tuo, kad ši partija, la
bai drąsiai, sudarė sąlygas saviškių pra
turtėjimui, t.y. geriausių valstybinių objektų 
privatizacijai pusvelčiui, o kartais valstybinį 
turtą tiesiog perrašant kokiai nors grupei ar 
individui. Iš tiesų yra ekonominis stebuklas, 
jei 1990 metais asmuo turto kaip ir neturi, bet 
po 5-6 metų jau yra multimilijonierius. Šia 

prasme pastarieji keleri metai neretai 
apibūdinami kaip buvusios sovietinės 
nomenklatūros Aukso Amžius. Ilgiau su
stosime prie tokio praturtėjimo, kuris buvo 
sukurtas per specialiai išleistus įstatymus, bet 
negalima užmiršti, kad turtas kartais buvo 
„daromas“ ministerijose. Iš tiesų pirmieji 
turtuoliai neretai kilo iš tų, kurie galėjo pri
eiti prie produktų ir žaliavų pigiomis 
valstybinėmis kainomis, ar tai Lietuvoje ar 
Rusijoje, ir juos transportuoti į Vakartis.

Su LDDP atėjimu į valdžią prasidėjo saviš
kių praturtinimas Vyriausybės potvarkiais ir 
net Seimo įstatymais. Pirmas pavyzdys.

' Sovietmečiu buvo įprasta darbovietėje ką 
nors susikombinuoti, o sumanūs vadovai 
sugebėjo pasisavinti daugiau, pagal savo 
gabumus. Susidariusius įmonės nuostolius 
padengdavo valstybė. Šitą suprantant, vald
žios paramą galima gauti kaip tik dėl įmonės 
nuostolingumo, o parama yra užtikrinta, jei 
įmonės vadovybė dirba ranka rankon su savo 
ministerija. Kai kągalimagloboti ir vyriausybės 
nurodymu. Atrodo, jog ministerija remdama 

; daro gerą darbą, bet iš tiesų tai valstybės lėšų 
perpumpavimas į privačias kišenes. Dėl 
tikslumo galima pridurti, kad perpumpuojami 
pinigai nebūtinai yra valstybės pinigai. Pvz. 
pieno kombinatai, mėsos kombinatai, grūdų 
sandėliai pagrinde operuoja ne valstybės 
lėšomis, bet pinigais, kurie priklauso 
žemdirbiams už pristatytą pieną, gyvulius ir 
grūdus. Rezultate, žemdirbiams nemokama 
už pristatytą produkciją mėnesių mėnesius, - 
bet kaip tik toks dalykas turi puikią naudą 
korupcijos rate. Kai žemdirbiai skundžiasi, o 
perdirbimo kombinatuose nebėra lėšų, turi 
įsikišti valstybė, ir būtent su finansine para
ma. Valdžia pasigiria, bet iš tikrųjų pelnosi tie, 
kurie sugeba nuplukdyti vienaip ar kitaip 
sudaromus pinigus.

Truputį skirtinga grobstymo forma yra to
kia: kombinatas ar įmonė skolinasi iš 
valstybinio banko, o vėliau ta skola nurašo
ma. Štai viena žemės ūkio įmonė, iššvaisčiusi 

130 mln. litų, vėliau dar pasiskolino apie 6 
mln. litų ir šitos skolos grąžinti nereikėjo. 
Tiksliau, šiai įmonei ir dar 8 kitoms pieno 
įmonėms buvo nurašyta 17 mln. litų išeikvo
jimų, ir būtent iš Žemės ūkio fondo, kurio 

tikrasis tikslas buvo paremti besikuriančius 
ūkininkus.

Dar šiek tiek skirtinga perpumpavimo for
ma buvo įmonių atleidimas nuo mokesčių, jei 
vyriausybė tai praktikuoja be jokių tai
syklių ir programų. Čia irgi lemia ryšiai, o 
valstybė gauna mažiau pajamų (teigiama, kad 
per atleidimą nuo mokesčių 1994 m. vals
tybė prarado apie 500 mln. litų). Be to, įmo
nės, kurios mokesčių lengvatų negauna, ne
gali konkuruoti su mokesčių 'nemokan
čiomis įmonėmis. Gerosios įmonės mokes
čius turi mokėti ne tik už save, bet ir už tas, 
kurios nuo mokesčių yra atleistos. Už tokių 
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abstrakčių formulių vėl glūdi kai kurių vado
vų pasipelnymas, o politinėje plotmėje - šilti 
santykiai tarp kai kurių pramoninkų ir LDDP.

Praturtėjimą gali palengvinti specialūs 
įstatymai. Vienas iš tokių būdų yra surištas su 
infliacija. Dar vykstant infliacijai, t.y. rublio 
nuvertėjimui, Šleževičiaus vyriausybė dvejus 

metus sąmoningai sustabdė valstybinio turto 
indeksaciją. Tai, kas kadaise kainavo 100 000 
gerų rublių, liko įvertintas tuo pačiu 100 000 
rublių, nors per tą laiką rublis buvo nukritęs 
iki gal vienos šimtosios savo ankstyvesnės 
vertės. Vadinasi, vertingą objektą buvo ga
lima nusipirkti pusvelčiui, ir šitaip pirkti bu
vo lengviau vadovams, kurie greit susitar
davo, o ne šimtams darbininkų, kuriems pir
ma reikėjo susiorganizuoti ir. kurie tokiuose 
reikaluose beveik nesusigaudydavo. Žino
ma, šiokią tokią dalį įsigijo mafijinės gru
puotės. Per atsisakymą indeksuoti, t.y. 
apskaičiuoti tikrąją objektų vertę, valstybė 
patyrė didelius nuostolius. Nors Lietuvoje 
buvo daug valstybinių fabrikų, sovietmečiu 
statytų pastatų, kurie neturėjo ir negalėjo tu
rėti prieškarinių šeimininkų, valstybės iždas 
gavo tik trupinius. Apskaičiuojama, kad šitaip

Lietuva neteko ne mažiau kaip 10 milijardų 
litų. Šitame laikotarpyje buvo labiau žiūrima, 

kam turtą atiduoti, negu tai, ar jis parduoda
mas ir apmokamas teisingai. Vaizdingas 
pavyzdys yra Kėdainių chemijos fabriko at
vejis. Paskelbus jį privatizuojamu, tarp pir
kėjų atsirado viena užsienio firma, kuri pa
siūlė rimtą sumą, atitinkančią objekto vertę. 
Objektas būtų buvęs parduotas, tačiau ne
trukus vyriausybės nurodymu pardavimas bu
vo sustabdytas, nes fabriką buvo numačiusi 
įsigyti tam tikra grupė.

Dar vienas būdas saviškiams, ypač va
dovybei, perimti įmones ir panašius objektus, 
buvo suorganizuoti dirbtiną įmonių bankro
tą. Įmonė tyčia nugyvenama, pridaroma 
dirbtinų skolų, o tada ji, kaip nuostolinga ir 
prasiskolinusi, turi būti parduodama pigiai. 
Šitokiu būdu išvengiama konkurentų, ku

riuos paveikia kalbos apie bankrotą, o laimi 
tie, kurie supranta, jog tariamas bankrotas ir 
įsiskolinimas yra tik spektaklis. Žinoma, to

kiais atvejais turi būti pritarimo ir iš vyriau
sybės sluoksnių.

Saviškiams naudingą privatizaciją pa
lengvino ir kiti specialiai išleisti Seimo įsta
tymai bei vyriausybės potvarkiai. Tarp jų yra 
1994 m. liepos 20 d. įstatymo pakeitimas, 
pagal kurį buvo leista privatizuoti įmones 
apeinant privatizavimą reguliuojančius 
įstatymus ir privatizacijos tarnybas, nemo
kant nei litais, nei investiciniais čekiais. Taip 
buvo įteisintas valstybinio kapitalo ne
mokamas pasisavinimas.

Kai kurie iš tokių įstatymų ir pptvarkių lie
čia Lietuvos piliečiams Vagnoriaus valdymo 
metu išdalintus investicinius čekius, su ku

riais kiekvienas pilietis turėjo teisę į tam tik
rą valstybinio turto dalį. Šleževičiaus 
vyriausybės potvarkiais investiciniai čekiai ir 
ypač už juos pirktos įmonių akcijos prak
tiškai tapo bevertėmis - ir taip eiliniai žmo
nės buvo atstumti nuo didesnių objektų, į 
kuriuos jie buvo turėję šiokias tokias teises 
per ankstesnį akcijų įsigijimą.

Iš šių įstatymų vienas turbūt liks ypatingu 
kuriozu ne tik Lietuvos, bet ir platesnėje tei
sės istorijoje. Vykdant privatizaciją, kartu vy
ko nemažai kyšininkavimo ir korupcijos 
apskritai. Ar galima apginti asmenis, ypač 
aukštuosius .valdininkus ir vadovus, nuo 
apkaltinimo korupcija? Įdomu, kad 1994 m. 
liepos 19 d. Šleževičiaus vyriausybė pateikė 

įstatymą, kuriuomi naujai aptariamas „pa
reigūno“ terminas. Reikalas toks: pagal 
Baudžiamąjį kodeksą, už nusikaltimus 
valstybės tarnybai (kyšininkavimą, pikt
naudžiavimą tarnyba, įgaliojimų viršijimą, 
neteisėtą dalyvavimą įmonės komercinėje 
veikloje, pareigų neatlikimą, tarnybinį 
suklastojimą, ir pan.) baudžiami tik pareigū
nai. Tačiau pakeitus atitinkamą Baudžiamojo 
kodekso straipsnį, t.y. perrašius „pareigūno“ 
definiciją, pareigūnų beveik nebeliko. Tokiu 
būdu, valdininkus ir tarnautojus (o tame tar
pe ir valstybinių įmonių viršininkija) pa
darius nepareigūnais, nelieka ko bausti. 
Normaliai žiūrint, jei valstybinės įmonės 
direktorius pažeidžia įstatymą, jis gali būti 
baudžiamas už, sakysim, korupcįją. Bet jei jis 
jau nelaikomas pareigūnu, jis tampa ne
baudžiamu. Šitaip įstatymo keliu daugeliui 

valdininkų, vadovų ir tarnautojų panaikinus 
pareigūno statusą, ne tik buvo sustabdytas 
bylų kėlimas už korupciją, bet nuo bau
džiamosios atsakomybės buvo atleidžiami ir 
tie asmenys, kuriems tokios bylos jau buvo 
iškeltos. Taip buvo atvertas kelias ne
baudžiamumui už korupciją, o Baudžiamojo 
kodekso pataisa buvo priimta tuo metu, kai 
buvo Iškelta nemažai bylų dėl piktnaudžia
vimo. Tai tarsi „nusikaltėlių išlaisvinimo ak
tas“.

Baudžiamoji atsakomybė už korupciją bu
vo atstatyta tik po metų, 1995 m. liepos 4 d. 
Tačiau už korupcinius veiksmus, padarytus 
iki tos dienos bylų kelti nebeliko pagrindo, nes 
įstatymas juk neveikia atbuline data. Šitokia 

juridinė padėtis paaiškina, kodėl korupcija 
Lietuvoje taip išbujojo per keletą metų, nors 
ir dabar įstatymus galima taip interpretuoti, 
kad nors išvagiami yra milijonai, retas 
nusikaltėlis tampa nubaustas. Tačiau laikraš
čiuose kai kurios pavardės blizgėto blizga.

Kalbant apie LDDP laikotarpį, daug reiktų 
kalbėti apie bankus ir jų tuštinimą. Bet ka
dangi apie juos daug rašoma, užteks sche
matiško faktų konstatavimo. Bankų ir ban
kelių krizės ir bankrotai kilo dėl keturių 
pagrindinių priežasčių. Kalbant apie mažuo
sius bankelius, daugelį jų sukūrė sukčiai, ku
rie surinko pinigus ir dingo (pirma priežas
tis), arba susirinko pinigus, nemokėjo jų 
tvarkyti, dalinai iššvaistė be ypatingai blogų 
intencijų ir galų gale indėlininkams neatsi
lygino (antra priežastis). Gi didieji bankai 
prarado nemažai pinigų todėl, kad skolinin
kai, patys patekę į bėdas, skolų atmokėti 
negalėjo (trečia priežastis). Visai kitokia yra 
ketvirtoji priežastis, kur suveikia planuotas ir 
neretai aukšto laipsnio nesąžiningumas, į kurį 
ne kartą įsivelia, kaip priedanga, ir aukšti 
valstybės pareigūnai.-

Įsivaizduokim banką, kuriame pinigus lai
ko ne tik eiliniai indėlininkai, bet ir stambios 
valstybinės įstaigos. Įsivaizduokim, kad šio 
banko vadovybė susitaria su kitais asme-: 
nimis, kad jie pinigus skolinsis ir vėliau sa

kys, kad skolų atiduoti negali. Buank 
bankrutuoja, nes pinigų nebėra. Žinonuk šit 

atveju kyla triukšmas. Tačiau, įsivaizdadokit 
kad yra dar vienas susitarimas, būtent su aukš 
tais valdžios pareigūnais. Šie tarsi susirūpina, 
kad banke žuvo valstybinių įstaigų piningai, 
kad nebėra iš ko mokėti algas, ir Lt. Vafaasi,
reikia tą banką remti, įdedant pinigų iš viHsty- 
bės iždo, nes tada vėl galima mokėti altlgas, 
grąžinti indėlius privatiems indėlininkams ir 
Lt. Paviršutiniškai žiūrint, valstybė padam ge
rą darbą - patenkinti yra ir algas gaunantieji ir 
indėlininkai. Bet kas čia atsitiko? Keliasde
šimt milijonų pateko į gudruolių rankas, o 
nuostolius padengė valstybė. Pasak spaudos, 
panašiai atsitiko su pagarsėjusiu Aurabauiku, 
kuris susietas su lygiai garsia Luokės gru
puote, ir kurį apie 30 mln. litų parėmė 
vyriausybė. Apkaltintų kaip ir nėra, ros jei 
čia atrodo buvo vienoks ar kitoks sandėris tarp 
banko, skolininkų ir vyriausybės, pastaroji yra 
suinteresuota tokį įvykį interpretuoti ūsai 
kitaip. Pagal vėliausius ir labai kritiškus spau
dos pranešimus, šis bankas proteguojamas ir 
toliau.

Prieš dvi uis savaites panaši krizė iškilo šį 
kartą jau valstybiniame banke, būttent 
Valstybiniame komerciniame banke. Pssak 
spaudos, veikėjai esą ne Luokės grupuotė.,te. 
kita pagarsėjusi grupė EBSW. Skandalo 
struktūra esanti panaši. Šis valstybinis batikas 
EBSW firmoms suteikė dideles paskolas, iš 
kurių šiuo metu neatmokama 74 mln.'litų. 
Matyt tikimasi, jog nuostolius padengs vals
tybė, nes bankas juk yra valstybinis. Be to, šis 
valstybinis bankas suteikė 50 mln. litų pa
skolą kitam privačiam bankui, kurį valdo kaip 
tik ta pati EBSW grupuotė. Privatus bankas tą 
sumą išdalino EBSW firmoms ir pts 
bankrutavo. Vadinasi, nuostoliai vėl laka 
valstybės iždui. Neįtikėtina, kad valstpės 
milijonai būtų taip lengvabūdiškai mėtomi.jei 
neegzistuotų kiti tikslai - ypač kai valstybės 
iždas yra toks tuščias, kad vyriausybė 
nebepajėgia laiku išmokėti algų, pensijų į ir 
laužo įvairius savo pažadus.

Kaip tik per aferas bankuose, valstybinnės 
reikšmės korupcija yra pasiekusi, finansitniu 
atžvilgiu, aukščiausią laipsnį. Privalius 
komersantai padaro milijonus, ministerijose ir 
su ministerijų tarnautojų pagalba susikūru
sios firmos padaro dešimtis milijonų, bet 
bankų aferos jau siekia šimtamilijonines su
mas - nors, reikia pripažinti, Lietuva šbje 
srityje dar nepasivijo vieno Latvijos banko ir 
tebėra atsilikusi nuo panašių įvykių Rusijoje. 
Vienok, bankų aferos nėra vien finansinis 
dalykas. Juk faktas, kad po milijoninių 
ištuštinimų beveik nėra bylų, o tuo mažiau 
įkalinimų, visuomenėje sukelia įtarimą, kad į 
šį tinklą yra įsivėlę Lietuvos teisinė sistema ir 
prokuratūra.

Kaip tik ši tyla ir efektyvios reakcijos 
nebuvimas iš vyriausybės pusės suteikia 
pagrindą kaltinimui, kad korupcija, ypač 
saviškių praturtinimas, LDDP valdymo metu 
esąs ne atsitiktinis, o sistematiškas dalykas. 
Taip buvo argumentuojama Seime, kai ban
dant atstatyti premjerą Šleževičių butvo 

demonstruota, kad „vyriausybės iniciatyva 
priimta per 50 korupciją skatinančių ir 
palaikančių nutarimų ir įstatymų“. Ne toktiu 
sausu stiliumi, bet tokio pat turinio aštnrų 
kaltinimą pateikia vėliausioji garsių vanilių 
pritraukusi visuomeninė organizacija „Sanu- 
būris“: „Piliečiai nėra apsaugoti nei ni»o 

tiesioginio nusikaltėlių smurto, nei anuo 
korupcijos teismuose, nei nuo muitininkų beiti 
policininkų. Nuolatos regime, kad atstovau
jami ne rinkėjų, bet asmeniniai ir siauri gru— 
pintai interesai“.
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Pirmieji metai Australijoje
Per jūras, per marias

Bronius Žalys

,IRO posėdyje Ženevoje buvo paskirta 77,5 

į, svarų 800 000 pabėgėlių įkurdinimui 
j ateinančius du metus. IRO savo žinioje 
ji 25 laivus ir tikisi minėtus pabėgėlius 
Minti iki 1950 metų liepos mėn. “ 
Uustralijos lietuvis“, 1948.X.25-Nr.4)

« * *
tepaskaičiavus net neatrodo, kad jaupra- 

įj tiek laiko, kai mes, Vokietijos stovyklų 
jffliidi - „dipukai“ - kėlėmės per jūres - 
arias ■ vandenynus į kitą pasaulio pusę - 
Uraliją. O jau praėjo 49 metai. Greit apie 
iisi( pirmąsias dienas šiame kontinente ži
ebus ieškoma metraščiuose - visa kita liks 
negenda...

buvo galima australų spaudoje gauti 
medžiagos - anot Pulgio Andriušio - apie 
„Dievo paukštelius“, buvau jos šiek tiek 
prisirinkąs. Vis galvojau - su laiku paskelb
siu. Bet ėjo savaitės, mėnesiai ir metai, o to 
laiko bis nebuvo, kad tuos užrašus papil
džius, praplėtus. Dabar matau, jei nepaskelb
siu apie mus - DP - to, ką dabar turiu, gal jau 
ir niekad nepaskelbsiu. Didžioji mūsų spa
uda tokiais, neišbaigtais daviniais nesi
domėtų. Nuobodi tai medžiaga, bet joje įpin
ti ir mūsų likimai.

Tuos, kurie atkreips savo dėmesį į šiuos 
sąrašus, prašau juos papildyti savo at
siminimais - įvairiais transportais vykusių 
šeimų ar pavienių asmenų sąrašais, nuot
raukomis, apie tautiečių pasiskirstymą po 
plačuosius Australijos plotus, jų įsikūrimą ir 
1.1. Skelbkime visa, kol dar esame mes ■ gy

Daugumos DP transportų maršrutas

lamasis transportas, vykęs „Gen. Hei- 
tflman“ laivu, Australijos krantus pasiekė 

metų lapkričio 28 d. ■ vienintelis tais 
nitais. Transportą sudarė vien baltijiečiai- 
litai, latviai, lietuviai. Visi jauni, žmonės be 
kimų.
Sekančiais metais atplaukė 6 transportai. 

1949 - 1950 metais laivus, vežančius į 
hstraliją pokario emigrantus, jau buvo su
it suskaičiuoti.
Pateikiu sąrašą laivų, vykusių iš Vokie

tes, Olandijos, Italijos ir kt. kraštų uostų, 
ujusių emigrantus. Ne visuose jų buvo He
mų Kiek jų ir kuriais laivais jie vyko dar 
tiru išaiškinta. Gal atsiras tautiečių, karietai 
paryškintų?

Artėja 1997 - ieji, o su jais drauge ir mūsų, 
f.rmųjų čia atvykusių „dipukų", penkias-

vieji liudininkai.
Medžiagą siųsti „Mūsų Pastogei“, P.O. 

Box 550, Bankstown, 2200 N.S.W.

• • *

išimt metų sukaktis. Seniai, seniai, kai dar komplektai.

1952 m. imigracija Australijoje buvo pri
stabdyta (sumažinta). Paskutinieji lietuviai iš 
Vokietijos DP stovyklų, greičiausiai, išvyko 
1950 (?) m.

1947 - 1952m. į Australiją įvažiavo apie 700 
000 emigrantų.

Medžiaga naudota: The New Australian 
1948 -195?, "Australijos lietuvių metraštis", 
1961, "Australijos lietuvis" - 1948 - 49 -50 m.

talijos pokario emigrantai - pabaitiečiai 1947 m. lapkričio 28 d. į Fremantle, WA. Po to šis

laivas atvežė dar du transportus į Melburną -1949.0331 ir 1950.03.03.
Nuotrauka iš B. ir A. Birškys, A. L. Putnius ir L Salasoo knygos "The Baltic Peoples", 1986.

Laivo pavadin. Kada Išplauk E kur išplaukė Kada atplauki 
Australiją | kurį uostą Stovykla

Lietuvių 
sk.

Bend ras 
rnigr sk.

Gen. Heinzelman 30.10.47 Bremerhaven 28.11.47 Fremantle Bonegilla 439 843
Gen. Stewart 9 ? 12.2.48 ? . 7 ? ?
Gen. Black ? ? 27.4.48 Melbourne Bonegilla 7 7
Gen. Sturgis 14-15.4.48 Venice 14.5.48 Sydney Bathurst 160 800
Swalbard 7 Bremerhaven 29.6.48 ? ? ?
? 7 ? 87.9.48 Sydney Bathurst 100 900
Charlton Sovereign 15.8.48 ? 29.10.48 7 ? ? ?
Volendam 11.12.48 Rotterdam 24.1.49 Sydney Bathurst 56 1700
Nea Hellas 24.1.49 Genoa 27.2.49 Melbourne Bonegilla 174 1525
Wooster Victory 13.2.49 Naples 15.3.49 Sydney Bathurst 128 893
Castel bianco 18.2.49 « 19.3.49 Melbourne Bonegilla 82 900
Gen. Omar Bundy 20.2.49 20.3.49 Sydney Bathurst 130 842
Protea 18.2.49 Genoa 24.3.49 9 894
Nozzafari 23.2.49 Naples 24.3.49 Melbourne Bonegilla 99 902
Swalbard 22,3.49 •• 21.4.49 ? 900
Amarapoora 13.3.49 •• 19.4.49 Fremantle Grayland,WA 66 617
Dundalk Bay 16.3.49 Trieste 16.4.49 Sydney Bathurst 50? 1024
Gen. Heinzelman 31.3.49 Naples" 26.4.49 Melbourne Bonegilla ? 822
Mohammedi 11.4.49 11.5.49 ? 900
Gen. Steward 17.3.49 13.4.49 n 171 816
Gen. Balou 1.4.49 « 27.4.49 Sydney Bathurst 93 822
Goya 5.4.49 2.5.49 Adelaide Woodside 98 907
Muir 7.4.49 •• 125.49 7 7 ? 881
Skaugum 2.5.49 •• 30.5.49 Melbourne Bonegilla 260 1700
Wooster Victory 24.4.49 24.5.49 ? 885
Castelbianco 27.4.49 275.49 Sydney Bathurst ? 908
Protea 2.5.49 •• 6.6.49 n 34 885
Gen. Hersey ?.4.49 -.-.49 7 7 ? 900
Mozzafari 26.4.49 215.49 Fremantle Grayland,WA 190 902
Oxfordshire 24.4.49 Naples 25.5.49 Adelaide Woodside ? 672
Gen. Sturgis 24.4.49 « 21.5.49 Sydney Bathurst ? 843
Fair Sea 11.5.49 » 9.6.49 Melbourne Bonegilla ? 1896
Helenic Prince 25.5.49 25.6.49 7 1000
Anna Salen 22.5.49 •• 22.6.49 Sydney Bathurst ? 1503
Nelly 17.6(?).49 30.62.49 7 1500
Swalbard 28.5.49 27.6.49 ? 819
Gen. Langfitt 22.5.49 17.6.49 Melbourne Bonegilla ? 826
Gen. Black 28.5.49 N. 24.6.49 7 826
Goya 30.5.49 22.6.49 Fremantle Northam.WA ? 900
Haven 7 Philippines 12.6.49 Sydney Bathurst ? 341
Dimdalk Bay ? Trieste 22.6.49 Melbourne Bonegilla NZ150 900
Gen. Omar Bundy 11.6.49 Naples 8.7.49 Sydney Bathurst 63 842
Gen. Stewart 24.6.49 •• 20.7.49 Adelaide Woodside ? 816
Gen. Taylor 28.6.49 * 2! .7.49 Sydney ? 864
Amarapoora 18.6.49 Taranto 22.7.49 Fremantle Northam, WA 100 615
Skaugum 4.7.49 Naples 28.7.49 Melbourne Bonegilla 100 1700
Wooster Victory 30.6.49 30.7.49 Sydney Bathurst ? 885
Oxfordshire 7.7.49 8.8.49 Fremantle Northam.WA 7 675
Castelbianco 5.7.49 ■ 3.8.49 Sydney Bathurst 92 900
Fairsea 21.7.49 182.8.49 Fremantle, then Newcastle

Greta 91 1896
Goya 19.7.49 19.8.49 Sydney Bathurst 7 900
AnnaSalen 1.8.49 24.8.49 Fremantle Northam, WA 83 1566
Marine Jumper 11.8.49 7.9.49 Sydney Bathurst ? 844
Nelly 13.8.49 15.9.49 Melbourne Bonegilla ? 1500
Dundalk Bay 15.8.49 14.9.49 ? 1024
Skaugum 1.9.49 28.9.49 Sydney Bathurst ? 1700
Gen. Langfitt 27.8.49 22.9.49 Melbourne Bonegilla 7 826
Canberra 30.8.49 5.10.49 Sydney Bathurst 9 766
Amarapoora 5.9.49 19.10.49 Bathurst 7 617
Wooster Victory 10.9.49 9.10.49 Adelaide Woodside ? 885
Castelbianco 26.9.49 25.10.49 Sydney Bathurst 7 900
General Greely 14.9.49 12.10.49 Newcastle Greta 76 1281
Swalbard 9.9.49 8.10.49 Melbourne Bonegilla ? 819
Goya 25.9.49 25.10.49 Sydney Bathurst ? 890
Fairsea 21.9.49 19.10.49 Melbourne Bonegila ? 1890
Marine Jumper 24.9.49 Samar (Phil) 9.10.49 Sydney Bathurst ? 391
Anna Salen 1.10.49 Naples 25.10.49 Fremantle

30.10.49 Melbourne Bonegilla ? 1554
Gen. Greely 1.10.49 Samar (Phil) 8.11.49 Sydney Bathurst ? 400
Blatchford 16.10.49 Naples 16.11.49 u ? 1224
Nelly 18.10.49 18.11.49 Melbourne Bonegilla ? 1570
Gen. Haan 20.10.49 20.11.49 « ? 1303
Dundalk Bay 25.10.49 21.11.49 Sydney Bathurst ? 1200
Skaugum 28.10.49 29.11.49 Newcastle Greta 149 1704

(Danijos liet.)
Oxfordshire 22.10.49 22.11.49 Adelaide Woodside ? 670
Helenic Prince 7.11.49 5.12.49 Sydney Bathurst ? 1000
Gen. Hersey 10.11.49 7.12.49 Melbourne Bonegilla 84 1319
Anna Salen 13.11.49 11.12.49 ? 1570
Gen. Black 16.11.49 13.12.49 Sydney Bathurst 7 1319
Gen. Howze 20.11.49 18.12.49 Melbourne Bonegilla ? 1357
Fairsea 30.11.49 28.12.49 Sydney Bathurst 9 1858
Goya 23.11.49 23.12.49 Melbourne Bonegilla 7 900
Castelbianco 29.11.49 26.12.49 * ? 900
Skaugum 20.12.49 ■■ 6.1.50 Fremantle Northam.WA 7 1590
Nelly 15.12.49 12.1.50 Sydney Bathurst 7 1570
Gen. Langfitt 18.12.49 12.1.50 Melbourne Bonegilla ? 1302
Dundalk Bay 23.12.49 ■■ 22.1.50 ? 1024
Gen. Stewart 3.1.50 Naples 1.2.50 Melbourne Bonegilla ? 1263
Gen. Taylor 7 27.2.50 Newcastle Greta ? ?
Helenic Prince 7 " 67.2.50 Melbourne Bonegilla 7 7

nukelta į 8 psi.
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Pirmieji metai Australijoje
atkeltais 7 psi.

Laivo pa vadin.

-------------------

MfeBpluU KkurSpUukt |kuU«a, S1",U'
Liduviq 

sk.
Bendras 
angr sk.

Gen. Blatchford ? Naples' 183.50 Sydney Bathurst ? 9

Gen. Haan ? 19.250 Melbourne Bonegilla ? 9

Gen. Langfitt 2.150 Mombasa 22. .2.50 Fremantle Graylands 9 9

Goya 7 Naples 23.250 Melbourne Bonegilla 9 9

Castelbianco 9 2350 Sydney Bathurst 9 9

Fairsea 9 23.50 Fremantle Northam,WA 9 9

Gen. Heinzelman ? ■ 3350 Melbourne Bonegilla ? 9

Oxfordshire ? ? 14.350 Newcastle Greta 19 750
(Lietuviai iš Vokietijos ir Austrijos) ? 9

Nelly 9 Naples(Due) 23.350 Sydney Bathurst 9 9

Dundalk Bay 9 •• 25350 Fremantle Northam.WA ? 9

Gen. Muir 9 - 28350 Sydney Bathurst 7 9

Gen. Howze 9 28350 Melbourne Bonegilla ? 9

Skaugum ? * 29350 ? 9

Gen. Ballou 9 30350 Sydney Bathurst 9 ?
Amarapoora 7.3.50 •• 22.450 Newcastle Greta 9 9

Helcnic Prince 23350 25.450 Melbourne Bonegilla 9 9

Gen. Hersey 31.350 - 26.450 9 9

Gen. Greely 17.450 Bremerhaven 13.5.50 * 7 9

Fairsea 18.450 26.550 ■ 9 9

Oxfordshire 26.450 18550 Fremantle Northam.WA 9 9

Goya 20.450 28550 Melbourne Bonegilla 9 9

Castelbianco 19.450 27550 Newcastle Greta 9 9

Nelly 14550 21.650 Melbourne Bonegila 9 9

Skaugum 11550 9.650 ? 7 9 7
Dundalk Bay 18550 25.650 Newcastle Greta 9 9

Anna Salen 18.650 25.750 Melbourne Bonegilla 9 9

Helcnic Prince 20.650 27.750 Fremantle Northam.WA 9 9

Amarapoora 31.750 ■ 8.9.50 Newcastle Greta ? 9

Skaugum 11.650 18.750 Fremantle Northam.WA 9 ?
Goya 13.750 20.850 Newcastle Greta 9

9

Fairsea 8.7.50 - 8.850 Melbourne Bonegilla 9 9

Nelly 7.8.50 ■ 14.950 •» m 9 9

Skaugum 15.850 M 16.9.50 Fremantle Northam.WA 9 9

Castelbianco 1.9.50 1.10.50 Melbourne Bonegilla 9 9

Dundalk Bav 6.9.50 14.1050 Newcastle Greta 9 9

Swalbard 15.950 23.10.50 Melbourne Bonegilla 9 9

Goya 3.1050 10.11.50 9 9

Fairsea 6.1050 14.11.50 •• 9 ?
Gretchen 25.950 2.11.50 H 9 9

Adele 7.1050 6.1150 Fremantle Northam.WA 9 ?
Brazil 12.I05C 19.1150 Melbourne Bonegilla 9 9

Liguria 15.11.5C 17.12.50 9 ?
Roma 30.10.50 Bremerhaven 17.12.50 Newcastle Greta 9 ?
Protea 2.1150 Naples 2.1250 Melbourne Bonegilla 9 9

Skaugum 6.1150 Bremerhaven 8.1250 • 9 9

Nelly 23.1150 25.1250 Sydney? Bonegilla? 9 9

Anna Salen 27.11.50 •• 27.1250 Fremantle Northam,WA ’ 9 9

Goya 5.1250 31.12.50 n ? ?

|« SKAITYTOJI ŽODIS

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ
NAMUOSE

16 - 18 East Terrace, BANKSTOWN, 
Tel. 708 1414, faksas (02) 790 3233,
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Medininkų pilies atstatymo fondaas
Viceprezidentas architektas Albertas Kerelis, neseniai grįžęs iš Lietuvos pranešė, kad pilieses atstatymą 

darbai vyksta gerai, tthip jis rašo, "Medininkų pilis tikrai kyla į viršų. Dirba apie 20 darbinininkų. Jau pa

siekė 3 aukštą.'
Fondo valdyba planuoja paruošti ir vėliau įrengtame pilies bokšte įvairių renginių ir švenčiųių metu ro

dyti istorines skaidres.
Kviečiame pavienius asmenis ir organizacijas aukoti garbingos pilies atstatymui. Pinigus įgalima įnešti 

tiesiog į MPA fondo "Talkos" sąskaitą Nr.9I74-01.
J. ŽŽalkauski

MPA fondo Australijoje e įgaliotinis 
__________________________________________________

Sidnėjaus skautams židiniečiams
Pranešame visiems Židinio nariams, kad dalyvaujantieji Židinio 40 - mečio sukaktuvių suriubuvi-™ 

me - pietuose. įvyksiančiuose rugpjūčio 24 d., 2 vai. popiet. Lietuvių klube, Bankstowne, iki Ki rugpji-1 
čio 3 d. praneša apie savo ir artimųjų dalyvavimą, kadangi reikalinga žinoti dalyvių skaičiųdų dėl pietų | 

užsakymo. Pietų kaina asmeniui -15 dol.
Skambinti sesei Margaritai tel. 708 2634 arba sesei Irenai tek 727 9191. .jH

Iki malonaus susitikimo 40 - mėtyje! ŽiŽidin^H

Gerb. Redaktoriau,
Kaip ir p. V. Bakaitis, aš irgi gavau bro

šiūrą „The World Book of Neverauskasis“, 
siūlant užsisakyti knygą, kurios kaina 40 dol., 
plius pašto išlaidos.

Atrodo, kad kas nors nori pasipinigauti, nes 
ta „knyga“ yra tik keletas susagstytų lape
lių. Nusiskundimus girdėjau ir per australų 
radiją. Tokius pasiūlymus gavo daug įvairių 
tautybių žmonių.

Vienintelis patarimas - nekreipkite 
dėmesio, neprasidėkite, ir, svarbiausiai, 
nesiųskite pinigų, neduokite savo banko 
kortelės numerių, kaip jau yra padarę kai 
kurie tautiečiai.

Red.

♦ ♦ *'

Gerb. Redaktoriau,
V. Neverauskienė

Ieško
Genė Kazimierskaitė ieško Vyto Vaškevičiaus, kilimo nuo Kaupiškio kaimo prie Kybartųių. Jis Lie

tuvoje mokytojavo Marijampolės apskrityje.
Rašyti Genei Kazimierskaitei, Piliakalnių paštas, Kalnėnų kaimas, Vilkaviškio rajonas, Lktuietuva. <

*****

Ieškoma Irutė Čelnas, atvykusi iš Lietuvos. Rašyti: Reginai Miltenis, 919 DufferinSi., aptiff. 502 I 

Toronto - M 6H 46B, Canada.

REMKITE
AUSTRALIJOS LIETUVIU lOYDIĄ, 
nes jo tikslas yra: skatinti; remti ir puoselėti lietuvių tautinę kultūrą, mokslą, šviedetimą, 
meną ir kitas lietuvių kultūrines apraiškas.
Fondą stiprinsime ir jį ugdysime, jei įvairiomis progomis jam aukosime, stosiiritne jo 
nariais ir nepamiršime jo surašydami testamentus. Testamentuose reikia įrašyti tikriksliai 

angliškąjį Fondo pavadinimą ir adresą:

Šiuo klausimu į redakciją taip pat 
skambino (iš NSW) p. Vait ir Dambraus
kas, Repšys iš Viktorijos valstijos ir daug 
kitų.

Laimingai grįžęs iš Amerikos po trylikos 
savaičių kelionės, aplankiau 39 valstijas ir 
Meksiką.

Siunčiu 50 dol. auką "Mūsų Pastogei".
Su pagarba 

Renoldas Čėsna

AUSTRALIAN LITHUANIAN FOUNDATION WC.
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 Valdyldyba

Skelbimai "Mūsų Pastogėje"
Nemokamai spausdinami Australijos lietuvių bendruomenės ir jos padalinių pranešimai 

organizaciniais reikalais (susirinkimai, minėjimai ir t.t), ne didesni, kaip 6 cm x 12,8 cm.
Apmokami: visų renginių (vakarų, balių, koncertų ir t.t.) skelbimai, į kuriuos už įėjimą 

imamas mokestis; padėkos (pagal dydį), užuojautos (15 dol.. už standartinio dydžio - ne daugiau 
4 cm x 6,2 cm - užuojautą), paieškojimai, pasiūlymai darbui, pardavimui ir t.t. - ne mažiau 15 
dolerių (minimumas).

"M.P." administracija

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

Published by the Lithuanian Community Publishing Society Ltd. 
Leidėjas Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P. O. Box 550 Bankstown N. S. W. 2200 200 
Redaktorius Bronius Žalys. * * * Redakcijos ir administracijos telefonas (02) 790 3233233 
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugombmi.

Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
Prenumerata metams $ 45 U žsienyje paprastu paštu $60 N. Zelandijoje oro paštu $ 75 5

U žsienyje oro paštu $ 100

'Mūsų Pastogė" Nr.29 1996.7.22 psl.8

8


	1996-07-22-MUSU-PASTOGE_0001
	1996-07-22-MUSU-PASTOGE_0002
	1996-07-22-MUSU-PASTOGE_0003
	1996-07-22-MUSU-PASTOGE_0004
	1996-07-22-MUSU-PASTOGE_0005
	1996-07-22-MUSU-PASTOGE_0006
	1996-07-22-MUSU-PASTOGE_0007
	1996-07-22-MUSU-PASTOGE_0008

