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LIETUVOS SAVAITĖS APŽVALGA
Lietuvos prezidento vizitas JAV

Be abejo, viena iš didesnių savaitės 
naujienų, tai Lietuvos prezidento A. 
Brazausko vizitas Jungtinėse Amerikos 
Valstijose. Vizito metu A. Brazauskas, 
kartu su Latvijos ir Estijos prezidentais, 

dalyvavo Jungtinių .Tautų Organizacijos 
posėdžiuose ir pasakė kalbą. Išsamų ir 
rimtą tos kalbos komentarą paskelbė 
„Lietuvos rytas“, spalio 1 d. ve
damajame.

(JTO pasakyta) „paskutinėje A. 
Brazausko kalboje pasigirdo naujas 
motyvas - mažoms valstybėms reikalinga 
parama ir tvirtas saugumo garantas. 
Lietuvos Prezidentas, cituodamas 
popiežių Joną Paulių 11, sakė, kad 
didžiųjų valstybių interesai niekada 
neturi priversti mažos valstybės tapti 
svetimos galios satelitu“.

Prezidentas A. Brazauskas

Galima tik spėlioti, kokie įvykiai 
paskatino A. Brazauską išsakyti tokią 
mintį svarbiausiame pasaulio politikų 
forume...

Ypatingą dėmesį, matyt, reikėtų 
atkreipti į Kaliningrado srities problemos 
paminėjimą Lietuvos Prezidento kal
boje... Prezidentas, kalbėdamas apie 
Lietuvos santykius su Kaliningrado 
sritimi šiek tiek pakeitė akcentus - ryšiai 
su šia sritimi traktuojami kaip svarbus 
Baltijos jūros regiono valstybių ben
dradarbiavimo ir Lietuvos santykių su 
Rusija aspektas. Gal būt, šios JTO 
Asamblėjos sesijos metu A. Brazausko 
išsakytos mintys pakeis ligšiolinę 
Lietuvos politiką Kaliningrado srities 
atžvilgiu, kurią apibūdino užsienio 
reikalų ministras P. Gylys, sakydamas, 
kad geriausia politika yra „nerodyti 
aktyvumo ir leisti įvykiams klostytis 
patiems“.

Ekonomikai paskutinėje Lietuvos 
Prezidento kalboje skirta nedaug vietos, 
tačiau koncepcija, atrodo, taip pat 
keičiasi.

Ar tai reiškia, kad praėjus beveik 
metams po LDDP atėjimo į valdžią, 
pagaliau suvokta, jog irkiekviena proga 
kartojant užkeikimus apie ekonomikos 
stabilizavimą ir gyvenimo lygio 
gerėjimą, savaime niekas nepasikeis, kad 
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reikalingi konkretūs žingsniai? Ar tai 
nėra įrodymas, jog visi anksčiau 
deklaruoti gražūs ekonominiai principai 
tėra tik muilo burbulas ir kad neturint 
konkrečios ekonomikos pertvarkymo 
[programos , vienintelė išsigelbėjimo 
priemonė dabartinei valdžiai yra dar 
didesni kreditai iŠ Vakarų (kurie iki šiol 
... yra pravalgomi ir išleidžiami per 
kaminą, tuo dar labiau apsunkinant 
Lietuvos žmonių padėtį).“

Lietuvos ekonominė padėtis
Abstraktūs aiškinimai, kad Lietuvos 

ūkis buvo reformų sugriautas, yra 
nerimti. Visi postsovietiniai kraštai 
išgyvena krizę, sugriuvus komandos ūkio 
sistemai. „Advokatai“ teigią, kad reikia 
vėl suartėti su Rusija ir su t. v. 
Nepriklausomų Valstybių Sandrauga, 
nedaug ką tesuvilios - Rusija išgyvena 
daug gilesnę ekonominę krizę, negu 
Baltijos kraštai. Kalbant apie eko
nominius rodiklius neprotinga juos 
lyginti su išsivysčiusiais kraštais, 
neturėjusiais okupacijos ir jau seniai 
sukūrusiais savo politines ir ekonomines 
sistemas.

Betgi Lietuvos palyginimas su kraštais, 
esančiais panašioje politinėje padėtyje 
yra įdomus, nes padeda susivokti, kaip 
sėkmingai ar nesėkmingai krašto valdžia 
sugeba spręsti ekonomines problemas. 
Ypač reikšmingas palyginimas su kitais 
Baltijos kraštais, Latvija ir Estija, nes jie 
turi problemų, kurios labai panašios į 
Lietuvos problemas.

Primintina ir tai, kad Lietuvos 
Demokratinė Darbo partija — LDDP - 
laimėjo rinkimus, įtikindama rinkėjus, 
kad ji, turėdama daug patirties eko
nomikos tvarkyme, kai partija dar 
vadinosi LKP, geriau sugebės spręsti 
Lietuvos ekonomikos problemas bei 
pasirūpinti socialiniu aprūpinimu.

Apgailestautina, bet skaičiai rodo 
visišką Lietuvos valdžios nesugebėjimą 
pasirūpinti labiausiai socialinės globos 
reikalingais asmenimis, būtent tais, kurie 
mažiausiai uždirba. Štai, rugpjūčio 
mėnesį, vidutinis mėnesinis atlyginimas 
Latvijoje buvo US$ 82 (A$ 123), Estijoje
- apie US$ 77 (apie A$ 116), o Lietuvoje
- US$ 44 (A$ 66), Pažymėtina, kad 
Rusijoje mėnesinis atyginimas buvo tik 
US$ 25, beveik perpus mažesnis negu 
Lietuvoje.

Tuo pačiu laiku minimalus mėnesinis 
atlyginimas Lietuvoje buvo apie US$ 8, 
Estijoje US$ 23, Latvijoje US$ 37. Tad 
minimalus atlyginimas Latvijoje buvo 
keturis su puse karto didesnis negu 
Lietuvoje, tuo tarpu kai vidutinis 
atlyginimas Latvijoje ir Estijoje buvo 
„tik“ du kartu didesnis negu Lietuvoje. 
(Naudotasi „The Baltic Independent“ 
daviniais).

Valdančiojoje partijoje
Valdančiojepartijoje, LDDP, pasirodo 

susikaldymo ženklai. Atrodo, kad

Laisvės alėja Kaune, 1993. Nuotrauka Ged. Umbražūno.

marksizmui ištikimi partijos darbuotojai 
reiškia nepasitenkinimą viešais pareiš
kimais. Tokį pareiškimą grupė kairiųjų, 
senosios nomenklatūros LDDP narių, 
paskelbė per Lietuvos spaudą:

„Kas dieną vis labiau ir labiau sunkėja 
krašto ekonominė bei politinė padėtis, o 
LDDP frakcija klimpsta į sąmoningai 
mums primetamą smulkaus, beprasmio 
politikavimo liūną, vis labiau tolsta nuo 
skelbtų politinių idėjų ir partijos 
rinkiminės programos. Šio proceso jau 
nebegalima sustabdyti tuščiais ginčais 
ar iškilmingomis priesaikomis, reika
linga ryžtinga politinė ir organizacinė 
veikla. Negalėdami likti pasyviais 
stebėtojais ir matyti, kaip blogėja žmonių 
gyvenimas, mes įkuriame LDDP pro
gramos grupę.

Savo veikloje mes griežtai pasi
sakysime prieš bet kokius grupinius arba 
asmeninius interesus, lozungais užslėptą 
karjerizmą ir pataikavimą, savanaudišką 
protekcionizmo politiką. Sieksime 
aiškios, Konstitucija paremtos įstatymų 
kontrolės ir besiplečiančio biurokratinio 
aparato sumažinimo.

Sudarysime kuo palankiausias sąlygas, 
kad kiekvienas mūsų grupės narys galėtų 
nevaržomas realizuoti savo patirtį ir 
talentą politinėje veikloje, pasistengsime, 
kad kiekvienas mūsų mintims pritariantis 
Seimo narys galėtų reikšti savo nuomonę 
visų lygių posėdžiuose ir pasitarimuose“. 
Pasirašė: A. Ivaškevičius, K. Gaška, V. 
Petkevičius, A. Bendinskas, Br. Jag
minas, R. Žurinskas, R. Kolosauskas, B. 
Mačiulis, A. Albertynas, R. Bloškys, V. 
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Maskvoje vėl kol kas ramu
Sekmadienį, spalio 3 d., prie policijos apsupto parlamento susirinko daugiau kaip 

15 tūkstančių kairiųjų demonstrantų, besiveržiančių prie parlamento. Prasidėjo 
susidūrimai tarp demonstrantų ir policijos. Jie įsiveržė į Maskvos mero rūmus ir 

Ostankino TV stotį. Jelcinas paskelbė karo stovį. Jį remią kariuomenės daliniai 
apsupo parlamentą, ir nors ten buvę gynėjai'priešinosi net 10 valandų, vėliau 
besąlyginai pasidavė. Sausio 4 d. sukilėlių vadai - Ruslan Chazbulatov ir gen. 
Ruckoj areštuoti ir patalpinti į vieną Maskvos kalėjimą. , f

Pranevičius, A. Tauras, A. Būdvytis, V. 
Saulis, M. Visakavičius, V. Buinevičius, 
V. Šumakaris, M. Stakvilevičius, R. 
Šiaulienė, K. Jaskelevičius (dar du 
neįskaitomi parašai).

Lietuvos spaudos žiniomis, p. Česlovas 
Juršėnas komentavo: „Nieko čia baisaus 
nematau... “ Žinoma, galvoti, kad LDDP 
suskils, būtų netikslu, kadangi LDDP 
vadovybė gerai supranta partijos jėgos 
reikšmę. Būdingas dabartinio Seimo 
pirmininko pono Česlovo Juršėno 
pasisakymas Lietuvos Komunistų 
partijos suvažiavimo metu, kai iš LKP 
buvo įkurta LDDP. Cituoju:

„Yra kalbų, kad teks dalyvauti partijos 
laidotuvėse. Jeigu dauguma pasiryžusi 
keisti (partijos) pavadinimą, aš dau
gumai, kaip buvęs senas „aparat-čikas“, 

gerbiamojo Šepečio ir mažiau ger

biamojo Kuolelio išdresiruotas, (pa
klustu), žodžiu esu drausmingas. Tuo 
pačiu noriu pabrėžti, kad mes turime 
viską daryti, kad būtų išlaikyta partijos 
jėga“, (citatos pabaiga)

Aišku, išlaikyti partijos jėgą reikia, 
kad partija liktų vientisa. Įdomu pa
žymėti, kad pagal Lietuvos konstituciją, 
iei dabartinis prezidentas dėl kokiu nors 
priežasčių, pavyzdžiui, rimto sveikatos 
sutrikimo, nebeeitų savo pareigų, ponas 
Česlovas Juršėnas, kaip Seimo pir
mininkas, pasidarytų Lietuvos pre
zidentu. Lietuvos Prezidentu taptų, 
„buvęs senas aparatčikas“, pats save taip 
apibūdinęs.

Spaudai parengė Dr A. Kabaila 
Canberra, 1993 m. rugsėjo 4 d.

1



TRUMPAI 
IŠ VISUR
Rusijos parlamento rūmuose užsi

barikadavę 200 parlamentarų atsimetė 
nuo pravoslavų patriarchui Aleksiejui 
tarpininkaujant pasiekto susitarimo 
nusiginkluoti. Parlamento prezidentu 
paskelbto Aleksandro Ruckoj atsi
šaukimai į rusų tautą ir kariuomenę imtis 
ginkluoto pasipriešinimo Boris Jelcino 
potvarkiams privedė prie kraujo pra
liejimo.

***
Spalio 3 d. keli tūkstančiai Ruckoj 

šalininkų komunistų prasiveržė pro 
policijos užtvaras ties parlamento 
„Baltaisiais rūmais“ Maskvoje. Ruckoj 
paraginti, jie jėga užėmė Maskvos rotušę 
ir pagrindinę televizijos stotį, per 
susišaudymus žuvo žmonių abiejose 
pusėse.

Gen. Ruckoj ir prez. Jelcin

Jelcinui ištikima kariuomenė ir 
-policija atsiėmė rotušę ir televizijos 

stotį. Spalio 4 d. ryte parlamento rūmus 
apsupę tankai atidengė ugnį į Baltuosius 
rūmus. Prezidentas Jei .cinas pareiškė per 
televiziją sutriuškinsiąs komunistų ir 
fašistų*maištą.

Po 12 valandų kovos kariuomenė 
užėmė Baltuosius rūmus. Keli šimtai 
rūmų gynėjų pasidavė. Areštuoti 
parlamento pirmininkas Ruslan Chaz- 
bulatov, viceprezidentas Aleksandras 
Ruckoj ir keli Ruckoj paskirti ministrai.

***
Per 15 valandų trukusį susirėmimą 

Somalio sostinėje Mogadišu tarp 
Jungtinių Tautų pajėgų ir gen. Aideed 

šalininkų .žuvo bent 12 amerikiečių karių, 
75 sužeisti. Somalų nuostoliai -, 1,000 
žuvusių ir sužeistų. Keli amerikiečiai 
pateko į nelaisvę, po to, kai didesnis jų 
dalinys ilgą laiką buvo somalų apsuptas.

***
Pilietinis karas Gruzijoje neaprimo ir 

po Suchumi miesto praradimo. Abchazų 
sukilėliai, kurių eilėse kovoja daug rusų 
ir čečėnų, išstūmė silpniau ginkluotą 
gruzinų kariuomenę iš Očamčire miesto,

LIETUVOS SPAUDOJE

Tiesa“, 1993.7.8, Nr 129 Andriaus ŠIUŠOS pieš. I

„Mūsų Pastogė“ Nr. 411993.10.11 psl 2

Virš pusmečio Lietuvoje prabuvęs ir 
j ištisą semestrą Kauno universitete 
j dėstęs prof. Vytautas Doniela neseniai 
I sugrįžo į Australiją. Jis mielai sutiko 
I atsakyti į „Mūsų pastogės“ klausimus. 
I Pirmąjąpokalbio dalį, pavadintą „Apie 
I korupciją ir t. t.“, skaitėte praeitame 
I mūsų savaitraščio numeryje. Dabar 
I malonių skaitytojų dėmesiui — prof. 
I Donielos įspūdžių iš Lietuvos tęsinys.
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„M.P.“: Sakoma, kad yra nesutarimų 
ir valdančioje Demokratinėje darbo 
partijoje. Kaip iš tikrųjų?

V. Doniela: Taip, joje ir jos Vy
riausybėje pradeda išsiskirti skirtingi 
ekonominiai ir kitokie interesai, nors, 
kita vertus, bandoma išlaikyti vienybės' 
fasadą. Įtampą partijos viduje sustiprino 
naujieji Lietuvos banko principai, kurių 
pasekmėje prieš pora mėnesių nepa
prastai krito tvirtųjų valiutų kursas. Tokia 
padėtis negailestingai atsiliepė Lietuvos 
pramonėje, kuri už savo eksportu 
uždirbtus dolerius ir markes gavo perpus 
mažiau litų ir tiesiog nebegalėjo išmokėti 
algų savo darbininkams. (Pagal Lito 
komiteto potvarkį, Lietuvoje galioja tik 
litas, todėl įmonės ir 1.1, savo valiutines 
įplaukas turi bankuose keisti į litus, o 
vėliau, mokėdamos užsienio sąskaitas, 
litus į valiutą vėl turės keisti bankuose. 
O tai, žinoma, kainuoja, arba, kitaip 
sakant, iš to pelnosi bankai). Kai 
įmonėms striuka, joms bankai siūlo 
paskolas, bet palūkanos yra labai aukštos.

Prieš pora mėnesių pramonės ir 
prekybos ministras Klimašauskas, 
nebetekęs kantrybės, viešai puolė

esančio į pietus nuo Suchumi. Daugiau | 
kaip 100,000 gruzinų pabėgėlių bando | 
patekti į saugią kalnuotą Svaneti sritį, I 
nors ten spalio pradžioje siautė pūgos. I 

*** į
Pasinaudodami Gruzijos prezidento J 

Eduardo Ševamadzės pralaimėjimu prieš, ’ 
abchazus, buvusio prezidento Zviado; J 
Gamsachurdijos šalininkai užgrobė Poti j 
uostamiestį. Iki šiol per Poti į-Gruziją | 
buvo pristatoma visa Vakarų hu- | 
manitarinė pagalba. Demoralizuota | 
Gruzijos kariuomenė priversta kautis | 
dviejuose frontuose. |

*** | 
Rugsėjo 30 d. įvyko stiprus žemės • 

drebėjimas Indijoje, jo epicentras apie I 
450 km į rytus nuo Bombėjaus. Visiškai * 
sugriauti keli miestai, žuvo arti 30,000 * 
žmonių. ’

*** 1
Tarptautinės sveikatos organizacijos | 

aprūpino Kubą vitaminais ir įveikė ten | 
paplitusią paslaptingąją akių ligos | 
epidemiją, dabar vadinamą neuritu. |

Apie valdžios bėdas ir t.t.
bankus, pridurdamas, kad pernai, kai 
krašto ekonomika vos laikėsi ant kojų, 
bankai padarė 12 milijardų talonų pelno. 
Iš tiesų, ministras klydo savo nenaudai, 
nes neseniai paskelbta valstybinė 
statistika nurodo, jog vien iš paskolų 
bankai pernai uždirbo 19 milijardų 
talonų, o tai - 190 milijonų litų. Šiemet, 
per pirmą ketvirtį bankai už paskolas jau 
uždirbo 155 milijonus litų, o per antrą 
ketvirtį- 361 milijoną litų. Lietuvos 
ekonomikoje tokios sumos yra mil
žiniškos. Visuomenėje tai sukelia ir 
moralinio nepasitenkinimo, nes jau apie 
70-80 proc. žmonių yra socialiai remtini 
net pagal valstybinę statistiką.

Tačiau bankai turi stiprių gynėjų 
Vyriausybėje. Kaip minėta, svarbusis 
Lito komitetas, kuris į vedantlitą nustatė 
keletą plačiai įtakingų principų, susidarė 
iš prezidento A. Brazausko, prertijero ir 
kartu LDDP pirmininko A. Šleževičiaus 
ir dabar jau suspenduoto Lietuvos banko 
pirmininko R. Visokavičiaus. Kon
krečiau, bankų, biržų ir bendrai finan
sinėje sferoje veikia nemažai LDDP 
asmenybių,  jau neminint nuolatinių kalbų 
spaudoje, kad ten slypi ir KGB kapitalo, 
kai prieš keletą metų jis buvo stipriai 
pervedamas į „privačią sferą“. Taigi, 
dabartinei Vyriausybei yra sunkoka 
apriboti bankų galingumą, nors trinties 
— ir politinės, ir grynai biznieriškos — 
bankų tarpusavio santykiuose jau 
netrūksta.

Be to, Demokratinėje darbo partijoje 
vis labiau pradeda išssikirti vadinamųjų 
„agrarininkų“ sparnas. Pernai, prieš 
Seimo rinkimus, LDDP agrarininkai ir 
jų įtakojami valstiečiai stipriai rėmė ir 
balsavo už LDDP, bet dabar žemės ūkio 
padėtis tiesiog kritiška: perdirbimo 
įmonės (t. y., didieji kombinatai) silpnai 
ir tik palyginti pigiai superka žemės ūkio 
produktus, žemdirbiams desperatiškai 
reikia finansinės paramos arba bent 
atlyginimo už pristatomus produktus, o 
palūkanos už bankų paskolas (pagarsėję 
60%) yra neįkandami. Vadinasi, LDDP 
agrarininkai, norėdami ginti žemdirbių 
interesus, susikerta su kitais LDDP 
sparnais.

Nenuostabu, kad kraštui esant tokioje 
padėtyje, plačiai kalbama apie LDDP 
nepajėgumą spręsti valstybės problemas 
ir apie jos „beviltišką Vyriausybę“. 
Nuolat priekaištaujama, kad LDDP 
valdžia nežino, ką daryti. Jau tapo 
priežodžiu pastaba, kad prezidentas A. 
Brazauskas, kaip ir anksčiau kalba 
tokiomis bendrybėmis kaip „pažiū
rėsime, bandysime spręsti...“, bet nieko 
nepadaroma, o premjeras A. Šleževičius 
kartoja politinius sloganus, kad pirma 
reikia atitaisyti sąjūdininkų sugriautą 
ekonomiką, nenorėdamas suprasti (bet 
gal iš tiesų nesuprasdamas — o tai būtų 
dar blogiau), kad Lietuvoje, kaip ir 
visame buvusiame komunistiniame 
bloke, reikalas sukasi apie plataus masto 
sovietinės ekonomikos neišvengiamą 
katastrofą, į kurią yra įvelta ir Lietuvos 
ekonomika.

Jau gal tik dienraštis „Tiesa“ Vyriau
sybės darbams randa palankesnių žodžių.
O kritikų — iki valiai. Net apžval- _____ „__________ _____________
gininkas RimvydaT Valatka, anksčiu (j akimis, tie 10 ar 20 metų vadovavimo 
aštriai kritikavęs Landsbergį ir Vagnorių, galėjo būti kaip tik pragaištingi. Žinoma,
apie dabartinį LDDP valdymą rašo šitaip: LDDP į savųjų vadovavimo stažą

„Reformos ir privatizacija, neva taisant praeityje žiūri pozityviai, bet nenuostabu,
Sąjūdžio klaidas, buvo pristabdytos, kad iš kito žvilgsnio tasai buvęs ilgametis

Nukelta į 3 psl.

nebestebina ir visuomenės yra to
leruojama... LDDPjaučianepasitikėjimą 
savo jėgomis, nes neturi realios ūkio 
reformos programos, o kompetencija, 
kuria vakarykščiai nomenklatūrininkai 
ypač didžiavosi, pasirodė labiau trukdanti 
negu padedanti rinkos sąlygomis“.

„M. P“: Minite Rimvydo Valatkos 
žodžius, kad prieš Seimo rinkimus LDDP 
pabrėždavo savo kompetenciją. Ar toji 
kompetencija yra realybė ar mitas?

V. Doniela: Į kompetencijos klausimą 
reikia žiūrėti iš platesnio taško. Sovietų 
Sąjunga, pagal savo gamtinius išteklius, 
buvo bene turtingiausias kraštas visame 
pasaulyje. O visgi jos ekonomika po 
Spalio Revoliucijos buvo tokia keista, 
kad eventualiai prisireikė importuoti 
milžiniškus kiekius grūdų, buvo sunau
dotos aukso atsargos, galų gale pradėjo 
pritrūkti naftos ir kuro resursų. Ir dabar 
dar užsienio ekonomistai stebisi, net 
nesugeba tiksliai paaiškinti, kaip tokius 
gamtos turtus buvo galima suniokoti ir 
paleisti vėjais. Bendras atsakymas, nors 
abstraktus, yra visai paprastas: ne
paprasta sovietinių vadovų nekom- 
petencija, kuriai kartais duodamas ir 
spalvingesnis vardas: „beprotnamio 
ekonomika“. Specifiškiau tai paaiškina 
dabarties vokiečių analizės: pramonės 
vadovais tapdavo ne tiek specialistai, 
kiek kompartijai patikimi asmenys, 
neretai į tokius postus paskiriami per 
protekciją. Vadinasi, vadovautasi ne 
kompetencijos, bet klikos principu. 
Planai, projektai, įmonių statyba buvo 
palenkta ne produktyvumui, bet pro
pagandai. Todėl ir lėšų bei išteklių 
švaistymas įvairiose plotmėse buvo kur 
kas platesnis negu kitose valstybėse, o 
Sovietų Sąjungos žlugimo laikotarpyje 
šį faktą dar pablogino tai, kad vadovai, 
bazių viršininkai ir įmonių general- 
direktoriai pradėjo žiūrėti asmeniškos 
naudos, paversdami valstybinį turtą savo 
privačia nuosavybe.

Šita padėtis yra, pavyzdžiui, viena iš 
kliūčiųrytų Vokietijos atstatyme. Reikia 
pertvarkyti ar net fiziškai nugriauti apie 
80 % visos tenykščios gamybinės 
sistemos. Bet taip pat pabrėžiama, kad 
reikės pakeisti panašią proporciją 
buvusių vadovų. Jie buvo gabūs dirbti 
sovietinėmis sąlygomis, t. y., įtakoti 
vienas kitą kompartijos tinklo rėmuose, 
tačiau laisva rinka, konkurencija ir 
atsižvelgimas į žmogų vartotoją reika
lauja, kad vadovų, t. y., menedžerių, 
asmeniškos savybės būtų kitokios. Kitaip 
sakant, sovietinės ekonomikos nekom- 
petencija buvo susieta su vadovų, 
organizatorių, direktorių talentais
politinėje plotmėje, bet kartu su trūkumu 
tokių talentų, kurių reikia gamybinėje 
plotmėje. Vokiečiai, žinoma, šį defektą 
mėgina taisyti, kaip žmogiškai skaus
mingas šis procesas bebūtų buvusiai 
nomenklatūrai.

Lietuvai, kaip buvusio komunistinio 
bloko daliai, tebėra būdinga ta pati 
problema. Juk tas pats dalykas atrodo 
skirtingai žiūrint skirtingomis akimis. 
Žiūrint LDDP akimis, vadovo išbuvimas 
savo poste 10 ar 20 metų jau savaime 
reiškia „kompetenciją“. Žiūrint kitomis

Sąjūdžio klaidas, buvo pristabdytos, 
mokesčiai ir muitai dar labiau išaugo, o 
korupcija pasiekė tokį lygį, kad nieko 
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vadovavimas nebūtinai yra pliusas. 
Įdomu, kad užsienio patarėjai, kurie 
darbuojasi buvusio komunistinio bloko 
šalyse, nuolat ir nuolat kartoja tą pačią 
pastabą: „ten reikia naujo tipo mene
džerių“.

Tėvynėje besilanką užsienio lietuviai 
neretai pastebi, kad parduotuvės, 
valstybinės įstaigos, paslaugų punktai 
galėtų būti tvarkingesni, darbingesni, 
patikimesni, net švaresni. Bet trūksta 
vadovaujančios rankos — o tai niekas 
kita, kaip nuojauta, kad trūksta kompe- 
tetingos vadovybės. Bet, deja, senomis 
akimis žiūrint, toji vadovybė yra 
„kompetetinga“, nes jau turi„ilgo 
vadovavimo patirtį“.
. Per rinkimus LDDP kaip tik pabrėžė 
savo kompetenciją, kadangi jos žmonės 
—anksčiau kompartijos rėmuose —jau 

‘ilgai vadovavo ir „supranta, ko žmonės 
nori ir ko jiems reikia“. Bet iš tiesų, tai 
tik vienas matymo taškas, o jų yra ir 
daugiau. Reikia pridurti, kad per Seimo 
rinkimus vadinamąjį LDDP sugebėjimą 
valdyti — kadangi jos nariai Lietuvą 
valdė keletą dešimtmečių - pabrėždavo 
į rinkimų kampaniją įsitraukę užsienio 
lietuviai. Atrodo, jiems nekilo abejonės, 
kad ilgas kompartijos valdymas jau 
automatiškai buvo kompetetingas 
valdymas, o kompartijos vadai — 
kompetetingi „gaspadoriai“.

,,M. P.“: Keletą žodžių apie pagar
sėjusią ^.biurokratiją. Kaip ją apibū
dintumėte?

V. Doniela: Psichologiškai, dabartinė
Lietuvos biurokratija pratęsia kai kurias 
sovietinės biurokratijos savybes. Nekal
bant apie nepagarbą žmogui, sovietinis 
valdininkas vengė atsakomybės ir žmogų 
„siųsdavo toliau“, kad patsai nebūtų 
apkaltintas tikros ar fiktyvios klaidos 
atveju. Lygiai tas pats tebesitęsia 
Lietuvoje, kai norint gauti kokį nors 
dokumentą, reikia kokio nors kito 
dokumento — ir taip daina be galo. 
Žmogus, eina iš įstaigos į įstaigą, stovi 
eilėsęVjnprs reikalą ko gero galėjo 
sutvarkyti pirmasis tarnautojas. „Vėl 
atsidūriau ten, kur pradėjau“, skundžiasi 
žmogelis. Dabar, žinoma, kyšių ėmimas 
yra atviresnis, o tą skatina faktas, kad 
įstatymai keičiasi ir juos neretai galima 
interpretuoti įvairiai. Kyšis padeda

Popiežiaus vizito 
paminėjimui skirtus paš
to ženklus, laimėjęs metų | 
pra džioįĄ paskelbtą kon- 1 
kursą, sukūrė šiaulietis 
dail. Andrius Repšys. Ju
ose - popiežiaus portretai 
ir vietų, kurias jis lankė, 
vaizdai: 1) Vilniaus 
Aušros vartai; 2) Kauno 
šv. Jurgio bažnyčia; 3) 
Kryžių kalnas bei 4) Šilu
vos koplyčia.

Pirmosios dienos ants-. 
paudu popiežiaus vizitui 
skirti ženklai antspauduoti * 
rugsėjo 3 d. specialiais 
žymekliais; p. ž. 
buvo žymimi
Vilniuje 4-5 d. d., Kaune - 
rugsėjo 6 d., Šiauliuose 
bei -Šiluvoje - rugsėjo 7 d.

Ženklai ‘ spausdinti 
Leipcige, 500,000 tiražu.
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. tarnautojui taisyklę suprasti taip, o ne 
kitaip. Šia prasme, daug taisyklių 
susikuria patys valdininkai.

Kita vertus, neretai net raštiškos 
taisyklės yra neapgalvotai komplikuotos. 

Kalbu iš asmeniškos patirties. Būnant 
Kaune, man prisireikė padaryti nedidelio 
lietuviško dokumento vertimą į anglų 

kalbą. Išversti būčiau galėjęs aš pats, bet 
kas patvirtins? Reiktų važiuoti į Vilnių, 
į Užsienio reikalų ar į Vidaus reikalų 

ministeriją, kad ten kas nors patvirtintų. 
Ten, žinoma, reikės „paraiškų“ vėl iš kur 
nors kitur, kad moku angliškai, ir 1.1. Tad 

lengviau kreiptis į vertimų biurą pačiame 
Kaune.Irštaikokiaprocedūra: 1.Nueinu 
į vertimų biurą, kur paaiškina, kad reikia 

padaryti dokumento kopiją ir ją patvir- 
tinli pąs, notarą.- 2, Einu kitur padaryti 
kopiją. 3. Einu pas notarą, atstoviu eilėje 

40 minučių. Notaras galėtų patvirtinti, 
bet būtinai reikia mano paso, kad paso 
numerį įrašytų į savo knygą. 4. Grįžtu 

namo pasiimti paso. 5. Grįžtu į eilę pas 
notarą, vėl laukiu apie 30 min. Notaras 
kopiją patvirtina. 6. Patvirtintą kopiją 

nunešu į vertimų biurą. 7. Sekančią dieną 
atsiimu vertimą. (Buvo dvi svarbios 
klaidos, todėl reikėjo perspausdinti). 8. 
Einu pas notarą, kuris patvirtina, kad 

vertimas yra patikimas, nes vertimų 
biuras yra užregistruotas valstybės 
knygose.

Šis mažytis reikalas, kuriam Aus
tralijoje būtų užtekę Statutory Declara
tion su pusantros minutės trenkančiu 
taikos teisėjo parašu, Kaune užtruko dvi 
dienas. Gerai, kad vaikščiojimas vyko 
tik dviejų kilometrų spinduliu. O ką 
kalbėti apie žmogų gyvenantį provin-. 

cijoje ar net kaime, kur popierius 
prisireiktų siuntinėti. Man teko apsi
džiaugti nors tiek, kad abu kartus notaras 
nustatytą mdkestį paėmė pats, nes šiaip 

sumokėti tenka valstybinėje mokesčių 
įstaigoje — o tai vėl būtų buvusios 2 
papildomos kelionės.

„M.P“: Ačiū užpokalbį. Sekantį kartą 
pasišnekėkime apie žmonių politines 
nuotaikas irbesikomplikuojančius ryšius 
tarp Lietuvos ir išeivijos. '

(b. d.)

Popiežius pašto ženkluose
ORO PAŠTU
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ominis i»aki:i i:\i;i ilsi:
Tautos šventės minėjimas Hobarte

Hobarto apylinkėje Tautos šventę 
paminėjome šeštadienį, rugsėjo 11d.

Gal būt, kas paklaus, kurią Tautos 
šventę? Mūsų kalendoriuje šiuo metų 
laiku tautos švenčių nėra pažymėta, 
išskyrus Padėkos dieną, kuri, man atrodo, 
šiemet pirmą kartą kalendoriuje atsirado. 
Mes atšventėme net tris šventes vienu 
kanu: Mindaugo karūnavimą, Vytauto 
Didžiojo neįvykusį karūnavimą ir 
Padėkos dieną, kuri, atrodo, kėsinasi 
pakeisti Vytauto Didžiojo karūnavimo 
minėjimą. Gal būt, tik Hobarto Apylinkėj 
taip atsitinka.

Nuo to laiko, kada Lietuva atgavo 
nepriklausomybę, tarp įvairių pakeitimų, 
tautos šventės irgi neliko nepaliestos. 
Atrodo, kad Vasario 16 švęsime čia ir 
Lietuvoje ji bus minima. Sausio 13 ir 
Kovo 11 šventės įsigalės Lietuvoje ir gal 
mes irgi įprasime jas minėti. Lietuvos 
žmonės, išaugę skirtingose sąlygose nuo 
tų, kuriose mes augome, nuvertino 
Vytautą Didįjį ir iškėlė Mindaugą. Abu 
jie yra daug nusipelnę vyrai, abu pagarbos 
verti. Gal mums reiktų švęsti visas 
šventes—tas, kurias šventėme lyg šiolei 
ir prie jų pridėti tas, kurios Lietuvoje 
naujai įvestos. Turėdami daugiau 
švenčių-minėjimų, gal dažniau susi
rinksime, kartu pabuvosime. Bet gal aš 
nukrypau nuo temos...

Šias tris minėtinas dienas atšvęst 
susirinkome visi hobartiškiai, kurie 
visuose parengimuose dalyvauja, gal

CANBERROJE
Praėjusį sekmadienį, rugsėjo 3 d. 

Cąnberroje lankėsi profesorius V y tautas 
Doniela, kuris Lietuvių klube skaitė 
paskaitą apie dabartinę padėtį Lietuvoje. 
Nepaisydami blogo oro Canberros 
lietuviai gausiai susirinko ir atidžiai 
išklausė įdomios ir išsamios paskaitos. 
Neseniai iš Lietuvos grįžęs ir ten Vytauto 
Didžiojo Universitete dėstęs profesorius 
Doniela papasakojo apie Lietuvos
politines bei ekonomines aktualijas. Po kurios dėka Canberroje įvyko įdomus 
paskaitos, susirinkusieji prelegentą parengimas., G • A.K.

Pasiruošimas Pasaulio lietuvių dainų šventei
Štai tik dešimt mėnesių beliko iki 

dienos, kai mūsų mintys ir širdys 

trūko kelių, kurie dėl blogos sveikatos ar 
kitų priežasčių atvykti negalėjo.

Minėjimą atidarė pirmininkas Ra
mūnas Tarvydas, jis trumpai pakalbėjo 
apie dabartinę padėtį Lietuvoje, taip pat 
priminė praeities didvyrius.

Aleksas Kantvilas paskaitė įdomią 
paskaitą apie Lietuvą nuo seniausių ligi 
Vytauto Didžiojo laikų. Paskaitą baigęs, 
pasidalino įspūdžiais iš kelionės po 
Lietuvą, kur jis lankėsi tik prieš keletą 
savaičių.

Bendruomenės sekretorius supa
žindino minėjimo dalyvius su kores
pondencija, susirinkusia nuo paskiausio 
minėjimo (Vasario 16?) ir dabartinio. 
Prieš pradėdamas paminėjo, kad ko
respondencijos peržiūrėjimas yra 
beprasmis, jei susirenkama tik tris-keturis 
kartus į metus, didžiausia jos dalis būna 
labai pasenusi ir bereikšmė.

Ponia Elena Paškevičienė smarkiai 
išbarė apylinkės valdybą už neveiklumą. 
Reikia prisipažinti - gal turėtume būti 
veiklesni, o gal reikėtų veiklesnę valdybą 
išrinkti?

Minėjimą baigėme sugiedodami 
„Lietuva, tėvyne mūsų.“

Minėjimui pasibaigus, vaišinomės 
ponų Šikšnių paruoštais užkandžiais. 
Teresėlė Šiaučiūnaitė, atstovė jaunimo 
reikalams, pravedė loteriją, kuri padengė 
parengimo išlaidas ir dar keli doleriai 
liko sekančiam kartui.

V. Augustavičius

apipylė klausimais. į kuriuos jis santūriai 
bet pilnai atsakė.

Po paskaitos ir klausimų-atsakymų, 
prie, kavos ir užkandžių dar kurį laiką 
tęsėsi neformalios diskusijos. Prof. 
Doniela platino įdomias iš Lietuvos 
atsivežtas knygas. Paskaitininką į 
Canberrą pakvietė p. F. Borumas, 
pensininkų grupės „Paguoda“ vardu. 
Sveikintina „Paguodos“ iniciatyva, 

susijungs su brangia Lietuva!
Į Pasaulio lietuvių dainų šventę iš 

Australijos žada vykti ne tik keturių chorų 
- Sydnėjaus, Adelaidės, Melboumo bei 
Geelongo - dainorėliai, bet ir mūsų 
šaunūs, smagūs šokėjai, geriausi atlikėjai, 
jaunimas!

Daugeliui, tur būt, įdomu, kaip ir kas 
vyks. Trumpai pasidalinsiu žiniomis ir 
pageidavimais, gautais iš Pasaulio 
lietuvių bendruomenės Pirmiausia, iki 
spalio 31 d. kiekvienas Dainų šventės 
dalyvis turi sumokėti negrąžinamą 120 
JAV dolerių mokestį!

Šeimos nariai, kurie važiuos kartu, 
gyvens ir maitinsis su visais, privalo 
kaip ir
visi susimokėti šį mokestį. Tas pats liečia 
ir asmenis, kurie nedainuoja ir nešoka, 
bet nori būti su visais kartu! Bus ir tokių, 
kurie tik skris lėktuvu kartu, bet apsistos 
pas gimines ar pažįstamus. Tuo atveju 
jiems registruotis nereikia. Registraciją 
vykdo Pasaulio lietuvių bendruomenė, 
jai mes ir turime išsiųsti surinktus pinigus.

Nukelta į 4 psl.

3



BiXIHU OMI Xl S I)AUKŲ BAKIOSi:
Pasiruošima s...
Atkelta i§ 3 psi.

Gal būtų geriausia tai padaryti orga
nizuotai, kad nepasimestų pavieniai 
užsiregistravusių vardai.

Registracija rūpinasi chorų ir šokių 
vadovai jūsų miestuose, tad prašome įx 
juos kreiptis ir pas juos užsirašyti į tam 
tikslui skirtus sąrašus. Tik išsiuntę 
mokestį, gausite gaidas ir šokių apra
šymus bei įrašus.

Skristi į Lietuvą taip pat numatome 
visi kartu. Šiuo metu tie klausimai tebėra 
derinami su agentūromis. Kaip bebūtų, 
Vilniaus aerouoste turime nusileisti ne 
vėliau liepos 1 d. (1994 m.)
Mus pasitiks ir apgyvendins. Vos mums 
atvykus, Vilniuje ir Kaune numatyti 
Australijos lietuvių pasirodymai. Jų metu 
koncertuosime atskirai, parodysime 
geriausius savo šokėjus, padainuosime 
gražiausias dainas, nusivešime pers
pektyvius skaitovus, poetus, kuo daugiau 
išryškindami geriausius talentus! Kaune 
bus užsakyta Filharmonijos salė, kurioje 
ne kartą skambėjo geriausių Lietuvos ir 
pasaulinių atlikėjų koncertai.
Prieš akis tad didelis ir atsakingas darbas 
- kuo geriau prisistatyti! To kiekvienas, 
manau, trokštame, tad kibkime į gaidas

Adelaidės pensininkai žaidžia „Bingo“ ir šviečiasi
Adelaidės pensininkų klubo valdyba, 

vadovaujama energingo pirmininko E. 
Dūko, sėkmingaiveikia. Ankstyvo 
pavasario sulaukus, klubas suspėjo 
suruošti tris renginius. Rugpjūčio 12 d. 
Lietuvių namuose vyko „Bingo“ popietė. 
Susirinko nemažai svečių. Po žaidimo 
pirmininkas pakvietė klubo narius ! 
Cibulskį ir K. Kaminską, tik grįžusius iš 
Lietuvos, papasakoti įspūdžius, patirtus 
tėvynėje. Prelegentai kalbėjo apie 
nuostabią Lietuvos gamtą, minėjo tiek 
gerąsias gyvenimo Lietuvoje puses, tiek 
ir trūkumus.

Po pasakojimo susirinkusieji pakviesti 
pabendrauti prie kavutės.

Rugsėjo 9 d. vėl įvyko „Bingo“ 
popietė, o po jos - įdomus seminaras. 
Valdyba į Lietuvių namus pakvietė 
policijos atstovą vyresnįjį policininką 
(Senior Constable) T. Gregory. Jis 
pasveikinęs susirinkusius lietuvius 
pensininkus, su jumoru pasakojo apie 
naujausias namų apsaugos priemones, 
aiškino, kaip apsisaugoti nuo 
vagių, įsibrovimų ir apiplėšimų. Parodė 
video filmą apie tai, kad dažniausiai 

Adelaidės moterys suveda metų rezultatus 
f

Rugsėjo 26 d. Adelaidės lietuvių 
namuose įvyko metinis Pietų Australijos 
lietuvių moterų draugijos sekcijos 
susirinkimas. Jį pradėjo valdybos 
pirmininkė M. Stačiūnienė. Tylos minute 
pagerbtos mirusios narės. Pirmininkauti 
pakviesta V. Vitkūnienė, sekretoriauti 
O. Mačiukienė. Praeito susirinkimo 
protokolą perskaitė sekretorė N. 
Arminienė. Pirmininkė M. Stačiūnienė 
savo pranešime padėkojo Sekcijos 
narėms už metų darbą, „Židinio“ 
gyventojams už bendradarbiavimą ir 
A.L.B. valdybai už visokeriopą pagalbą. 
Adelaidės lietuvių moterų draugijos 
sekcija yra Lietuvių bendruomenės 
padalinys.

Per metus Sekcija 22 kartus rinkosi į
„Mūsų Pastogė“ Nr. 411993.10.11 psl.4

ir miklinkime kojas! Taip pat nebijokime 
pasisakyti norintieji skaityti kūrybą, 
pranešinėti, vaidinti, solo dainuoti, groti 
ir 1.1., nes šiuo metu pagal turimą 
programą sudarytume tik dvidešimties 
minučių junginį, tad ir žiūrovai nejaukiai 
pasijustų po tokio trumpo koncerto 
turėdami eiti namo. Norintieji prisidėti 
prie koncerto, prašomi pranešti Gražinai 
Pranauskienei adresu: 4 Lindon Street, 
East Geelong, 3219. Tingintys rašyti - 
skambinkite tel. (052) 29 2993.

Liepos 4 d. Lietuvoje vyks pirmoji 
jungtinė repeticija, kurioje susitiksime 
su kitais pasaulio lietuvių chorais. 
Reikalaujama tokia apranga; moterys - 
tautiniais rūbais, vyrai tamsiom kelnėm, 
baltais marškiniais ilgom rankovėm ir' 
tautinėmjuostelėm. Atskirai, prieš Dainų 
šventę koncertuojant, moterys bus 
pasipuošusios tautiniais rūbais, o vyrų 
aprangos detalės tebėra svarstomos. Taip 
pat bus pagaminta ir australiška 
emblema.

Lietuvoje chorai, šokėjai, ansambliai 
bus globojami Lietuvos chorų, šokių 
grupių. Nuo liepos 4 d. visi dalyviai 
turės laikytis bendros tvarkos. Šventė 
baigsis liepos 10 d.

G. Pranauskienė 
Dainų šventės koordinatorė 

Australijoje

vagys į namus patenka per šeimininkų 
neapsižiūrėjimą. Constable Gregory taip 
pat davė patarimų, kaip elgtis apiplėšimo 
atveju.

Padėkoję prelegentui, drauge su juo 
susirinkusieji dar pabendravo prie 
kavutės.
Rugsėjo 18 d. pensininkų klubo valdyba 
Lietuvių namuose surengė paskutinę šiais 
metais vakaronę. Nors ir lijo, susirinko 
daug žmonių. Visiems susėdus prie puikiai 
padengtų stalų, pensininkų klubo 
pirmininkas E. Dukas maloniai susi
rinkusius pasveikino, palinkėjo maloniai 
praleisti vakarą. Orkestras ilgai nelaukęs 
užgrojo, o kad muzika buvo gera - visi 
irgi nieko nelaukdami pradėjo šokti. 
Šokiai nutrūko, tik pirmininkui pakvietus 
vėl prie stalo, kur laukė valdybos 
šeimininkių paruošti pietūs.
Po to veikė loterija.
Skirstydamiesi vakaronės dalyviai 
apgailestavo, jog tai paskutinis toks 
renginys šiais metais.
Tad - iki kito karto!

Ona Baužienė, B.E.M.

posėdžius, globojo 5 ligonius, net 190 
kartų aplankė sergančius ligoninėse ir 
namie. Motinos dienos proga apdovanojo 
mokinius, išsiuntė siuntinius Sibiro 
lietuviams, gyvenantiems Tomske.

Metinio susirinkimo metu į garbės 
nares pasiūlytos J. Maželienė ir N. 
Arminienė.

Kontrolės komisijos protokolą per
skaitė N. Arminienė. Ji nurodė, kad 
finansiškai Sekcija gana stipri. Pajamų - 
išlaidų dokumentai tvarkomi labai gerai, 
pastebimas taupumas, bet kur būtinas 
reikalas - lėšų negailima. Ypač tas 
pasakytina apie „Židinį“, todėl jo vertė 
vis kyla.

Pasisakymų ir užklausimų nebuvo. 
Valdyba patvirtinta ta pati, tik pasitrau-
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...Šitoks čiulbonys baugus 
Tai politikos žmogus.

(A. Gustaitis)

Dažnai girdime apie politinę kultūrą. 
Man atrodo, kad tokio „žvėries“ visiškai 
nėra, nors kiekvienos kalbos en
ciklopedija mažiausia paskiria po puslapį 
jos apibūdinimui.

Dar neteko girdėti, kad politinės 
veiklos koridoriuose veiktų kokie nors 
moralai ar etiketai. Visur naudojamos 
visos priemonės, kurias šioje varganoje 
žemėje žmogus beišrado. N. Machiavelli 
(1469-1527) įtvirtino taisyklę, kad 
aukščiausias politikos žmogaus tikslas j 
yra valdžia ir jai pasiekti naudotinos ] 
amorališkiausios priemonės. - , • 

Sunku būtų kalbėti apie politinius 
nusikaltimus, nes vargu ar rastume nors 
vieną šio plataus pasaulio pilietį, kuris 
nebūtų šios „nuodėmės“ papildęs.

Nors gyvenadami laisvame ir de
mokratiškame krašte, nuo politikos ir 
politikavimo negalime atsiriboti. Lietuvą 
okupavus, visa mūsų politinė veikla 
persikėlė į užsienius, į išeiviją, kuri tęsė 
politinę kovą dėl Lietuvos laisvės. Šiai 
kovai vadovauti siūlėsi ir piršosi visos 
Lietuvoje veikusios politinės partijos, 
kiekviena įrodinėdama turinti likusios 
vergijoje tautos mandatą.

Australijoje bandėme išlikti apolitiški, 
t. y., abejingi bet kuriai politinei srovei, 
nors visur pabrėžėme, kad kovojame 
prieš komunizmą - politinę partiją, kuri 
tiek daug žalos padarė ne tik mūsų kraštui, 
bet ir visam pasauliui. Mums artimesni 
buvo, ir gal dar yra, liberalų partijos 
politikieriai, nes jie aiškiai ir ne- ( 
dviprasmiškai pasisako prieš ko-/.] 
munizmą. Darbiečiai, beflirtuodami L 
norėjo mus parduoti, t. y., pripažįnti atšistotfant kojų? 
integraline Sovietų Sąjungos dalimi. įmanoma gyventi be poUtikos? 
Sukilome visi, net ir tie, kurie turėjo It
Darbo partijos bilietu s. Darbiečiai pajuto
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Brisbanės tautinių šokių grupė „Suktinis“, 1993

kusias J. Maželienę ir R. Kurauskienę 
. pakeitė V. Pranckūnienė ir L. Daugelytė
Lloyd.

„Židinio“ gyventojai pareiškė padėką 
valdybai už rūpestį, draugiškumą ir 
pagalbą. ' !i oni'r bb-‘ 'obo'11

Po susirinkimo jo dalyvės ir dalyviai 
pavaišinti kavute.

Č. Dubinskas

LIETUVIŲ 
FONDUI1

50 dol. Ona Aleknienė (1U45), savo vyro 
a.a. Igno Aleknos atminimui.
20 dol. J. Grigaitienė (210)

A.a. Kazimierui Mieldažiui Melbourne 
mirus, vietoj gėlių aukojo: 

daugiau nebeužsiiminėti.
Kaip tyčia, Lietuvai atgimus ir pa

siskelbus nepriklausoma, Darbo partija, 
būdama pozicijoje (valdžioje) be delsimo 
pripažino Lietuvos valstybę, kai tuo tarpu 
Lietuvos draugų konservatorių valdžia 
JAV delsė iki gavo „sutikimą“ iš M. 
Gorbačiovo. Visa šita košė, kaip 
pavadintų humoristas A. Gustaitis, tai 
politinė „veikla“.

Lietuva, išvesta Sąjūdžio iš ko
munistinės balos ir nusikračiusi Sovietų 
globos, nepajėgia atsisakyti komu
nistinės galvosenos. Tai aiškiai parodė 
paskutinieji Lietuvos seimo ir prezidento 
rinkimai. Išeivija tikėjosi greitesnio 
persiorientavimo ir nesurado žodžių, 
kuriais galėtų išreikšti savo nusivylimą.

Net ir Australijoje keletas lietuvių, 
.rėmę dabartinę Lietuvos valdžią, 
prisipažįsta, nors ir ne tiesioginiai, 
suklydę ir atgailauja, koliodami dabartinę 
Lietuvos vyriausybę, nesugebančią 
nugalėti ekonominių, socialinių ir 
politinių sunkumų, kurie spaudžia mūsų 
tautą. Lietuvoje vis garsiau prie
kaištaujama politikams, kuriems pa
tikėtas valdymas. „Atgimimo“ Nr 35 
(savaitraštis leidžiamas Lietuvoje) Petras 
Puskunigis rašo: „Kad po pusės šimto 
metų naikinimo ir mulkinimo pusė tautos 
vis dėlto balsavo prieš persikrikštijusius 
komunistus, tai galima tikėtis, kad 
išsipagiriosime, pasveiksime ir įveiksime 
tuos sunkumus, kuriuos jau patys 
susikūrėme“.

Kiek daug tiesos pasakyta viename 
sakinyje!

Gal ir mums, gyvenantiems de
mokratijos prieglobstyje, nereikėtų per 
daug politikuoti ir smerkti priešingos 
politikos politiką, kuri vargšei mūsų 
tautai, politikierių nualintai, neleidžia

*

po 20 dol.-Melbourne Dainos Sambūris 
(230), Melbourne Parapijos Choras (40),
J. Žalkauskas (445), I. O'Dwyer (180), 

■ V. Didelis (55). J. Balčiūnas (1,690), V.
Stagis (1,400) ir V. G. Ališauskai (1,165). 

loiižu po jo dol. a. Bajoras, Z. Prašmutaitė 
(150), V. Lazauskas (185), P. Morkūnas 
(250), V. Bosikis (50), V. A. Baltrukoniai 
(260), E. Matulionis (70), A. Raudys 
(50), J. S. Meiliūnai (1250), J. Vaitkus,
K. Lynikas (230), F. Sodaitis (280) ir 
P.J. Mulevičiai,
5 dol. Aug. Ramanauskienė(220).

Ačiū Vincui Lazauskui už pagalbą 
surenkant aukas.

Sveikiname mūsų narę Oną 
Aleknienę, naują Australijos Lietuvių 
Fondo tūkstantininkę, kuri būdama našlė, 
pastoviai aukodama pasiekė 1,045 dol. 
sumą.

Nuoširdus ačiū visiems aukotojams.
Vincas Ališauskas

j AL Fondo iždininkas
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KULTŪRINĖSE PARAŠTĖSE
Meno byla, sujudinusi visą Australiją

Rugsėjo mėnesio pabaigoje prasidėjo 
dailininko Vlado Meškėno byla su NSW 
meno galerijos direktorium p. Edmund 
Capon dėl pastarojo 1988 m. išreikštos 
kritikos apie Meškėno tapytą biznieriaus 
Rene Rivkin protretą, kurį jis atvežė į 
Archibaldo parodą. Direktorius pareiškė 
susirinkusiem žurnalistam: “Yuk! It is a 
rotten picture! “ („Fui, kokia biaurybė!“). 
Meškėno portretas tais metais buvo 
atmestas ir į Archibaldo portretų parodą 
nepateko.
, Dailininkas Meškėnas pasijuto labai 
apšmeižtas ir reikalavo p. Capon viešo 
atsiprašymo, kurio negavęs dailininkas 
padavė direktorių į teismą už jo darbo 
išniekinimą ir jo, kaip menininko vardo 
šmeižimą.

Teismas vyko septynias dienas. 
Direktorius aiškino, kad jis, kaip 
specialistas, turi teisę kritikuoti, nors 
dailininkui ir labai nepatiktų jo kritika. 
Ir priminė, kad šiame krašte yra žodžio 
laisvė. Meškėnas teigė, kad jis pripažįsta 
ir gerbia žodžio laisvę, bet mato didelį 
skirtumą tarp kritikos ir šmeižto ir mano, 
kad demokratijoje gyvenąs pilietis 
drauge su žodžio laisve turi jausti ir 
atsakomingumą. E. Capon advokatas dar 
apkaltino dailininką ieškant lengvo 
pasipelnymo iš reklamos, į ką tuoj 
dailininkas atšovė net nesapnavęs apie
kokį nors pasipelnymą, jis nereikalaująs 
nė vieno cento, bet ieškąs moralinės 
skriaudos atitaisymo.

i 
į i

DaiLVladasMeškėnas.Autoportretas(1978)

Po ilgų svarstymų buvo priimtas 
sprendimas, kad Meškėnas bylą laimėjo, 
nes p. Capon kritika tikrai pakenkė jo 
reputacijai ir kaip simbolišką žestą 
priteisė p. Capon sumokėti Meškėnui $ 
100 ir visas teismo išlaidas, kurios iš 
dailininko pusės siekia $ 85,000, o iš p. 
Capon, spėjama, bus dar didesnės. 
Žinoma, p. Capon, kaip valstybinės 
įstaigos atsakingas asmuo yra apdraustas 
ir NSW valstija turės padengti teismo 
išlaidas, tiksliau kalbant — išlaidas 
padengs mokesčių mokėtojai.

Australiškoj spaudoj kilo nepramatyta 
visuotinė reakcija prieš tokį teismo 
sprendimą. Beveik visų laikraščių 
vedamieji šoko ginti žodžio laisvės 
principą, laisvę kritikuoti meno kūrinį ir 
teisę tą kritiką išreikšti be baimės. 
Žinoma, tai paaštrinta reakcija ir, galimas 
daiktas, teoriškai teisi. Bet kaip iš tikrųjų 
buvo šiuo konkrečiu atveju?

Visų pirma, p. Capon išreikšta kritika 

iš viso nebuvo jokia profesionali meno 
kritika. Pasakyti apie meno kūrinį „fui, 
kokia biaurybė“ sugeba kiekvienas mene 
neišprusęs žmogelis. Negeriau p. Capon 
pasirodė ir teisme, kur jis detaliau 
kritikavo Rene Rivkin portretą: „ausis 
kaip kalafioras, akys negyvėlio, ranka 
kaip perleista per moglius“. Tai taip pat 
nieko daugiau nereiškia, kaip papras
čiausią plūdimą, o ne profesionalią 
kritiką.

Nemažiau negu p. Capon „kritika“ 
svarbu yra tas faktas, kad meno galerijos 
direktorius neturi teisės kištis į Archi
baldo parodon pristatytų portretų 
priėmimą ar atmetimą. Tai yra galerijos 
patikėtinių („trustees“) pareiga. Pa
skelbdamas savo „kritiką“ spaudai, 
žinoma, p. direktorius įtakojo „trustees“, 
kurie dėl tos kritikos portretą atmetė. 
Koks iš tikrųjų to atmesto Rene Rivkin 
portreto meninis lygis? Mano nuomone, 
tai vienas iš Meškėno gerųjų darbų, 
galinčių lygintis su internacionalinių 
šiuolaikinių portretistų darbais. Rene 
Rivkin, biznierius-multimilijonierius, 
pavaizduotas kaip savim pasitikintis ir 
savo vertę jaučiantis asmuo. Jo galva 
tvirtai įkomponuota į paveikslą, visi 
veido kontūrai trykšta jėga. Gal išraiš
kingiausiai kalba akys - kupinos 
gudrumo, įdėmiai stebinčios jį supančią 
aplinką sėkmės lydimo biznieriaus 
žvilgsniu. Spalviniai dailininkas pasi
rinko mėlynų tonų monochromą, tapė 
tvirtais potepiais, ekspresyviai, bet 
drauge ir subtiliai išgaudamas paveiksle 
įtampos elementą. Šis darbas, kaip ir kiti 
Meškėno portretai, savyje talpina žymiai 1 
daugiau negu vien asmens panašumą, 
vizualinį paveikslo organizuotumą ir 
tapybos techniką. Jis būtent yra išgavęs 
asmens dvasinį paveikslą, jo užslėptą 
vidinį „aš“. Tuo Meškėno talentas kaip 
tik ir išskiria jį iš kitų portretistų. Meno 
istorikas ir kritikas Elwyn Lynn labai 
taikliai apibūdino Meškėno kūrybą dar 
1967 m. išleistoje knygoje “Eleven 
Lithuanian Artists in Australia“. Lynn 
rašo: „Meškėną intriguoja vidinės 
žmogaus jėgos ir dvasia kūne“. Štai tos. 
vidinės žmogaus dvasios sandaros 
perdavimas paveiksle ir yra didžioji 
Meškėno galybė.

Kokios priežastys iššaukė p. Capon 
tokią aštrią reakciją prieš Rene Rivkin 
portretą,, žino tik jis vienas. Tačiau 
teisme visai nebuvo kalbama apie p. 
direktoriaus kritikos stoką ir apie jo 
netaktišką išsišokimą. Teisme dau
giausia buvo kalbama apie žodžio ląisvę. 
Pasirodo, kad yra skirtumas tarp žodžio 
laisvės principo ir tarp neatsakomingo 
šmeižto. Piktybiškai ir be pagrindo 
šmeižiant meno kūrinį šiuo atveju buvo 
tiesiogiai paliestas ir dailininko asmuo.

Vladą Meškėną sveikiname su lai
mėjimu.

Genovaitė Kazokienė

aiitiiaianat i Biiiiiiaim mini iiiiiiiiiiiiiini nitu imu iiiiiiiiiiiiiiin i

Lietuvių liaudies išmintis sako, kad:

Auga vaikai, auga'ir bėdos.*
Daryk, kaip žmogui dera ir tau bus gera.

Balta duona greit nusibosta, o juoda 
niekados.

Vladas Meškėnas. Rene Rivkin, aliejus, 1988.

dona Prižgintaitė

Jūra
Mezginukais baltais jūra pasipuošus 
Kaip svečią pasitikus mano kojas plauna 
iškėlusi rankas palydžiu laivą tolumon; 
žuvėdros klykauja bangoje nardo 
paskui palikę ją į saulę kyla — — 
o su jomis sparnuotos mano mintys 
paleistos laisvei siekia horizontą...

Pacifike, taip saulėj žėrintis žavus
Tu apkabink mane, karštį vidudienio vėdink 
o aš Tau meilę amžiną už tai žadėsiu 
savo glėby liūliuok mane švelniai;
tenai matysiu mėnesienos sidabrinį kelią 
ir gelmėje sukritusias žvaigždes 
kada praeinant naktis matė mus...

Klaida badu numirę?
Kodėl mūsų tėvai

Jie sakė kad istorijoj senį vienatvėj likę
klaida įvyko paguodos nesurado
kad mūsų kraštas gyvendami savo krašte?
neturėjo būti užimtas Ak, taip, atleiskit man
užtai šiandien aš užmiršau —
vėl laisvę mum grąžino praėjo metų pusė šimto
kuri teisėtai visad mūsų buvo ir niekas to nematė
ir aš galvoju -- kaip žaislu dužo
kur dingo metai ten žmogaus gyvenimas,
kodėl mes esam čia to niekas nesuprato;
kodėl mes pasirinkom kas skaičiuos ašaras
emigranto kelią?.. toj skausmo jūroj
Kodėl tie tūkstančiai kada į klaidą nurašyta buvo
išvežti per prievartą mirtis kiekvieno partizano
užkasti buvo Sibire kovoje už laisvę!

„Mūsų Pastogė“ Nr. 411993.10.11 psl.5
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Antanas Laukaitis
(tęsinys iš praeito numerio.

Žmonės turėjo jau iš vakaro ateiti į 
Vilniaus ir Kauno didžiąsias pamaldas ir 
kone per naktį šalti ir šlapti lietučiui 
lyjant. O Kryžių kalne automobiliai 
pradžioje turėjo sustoti net už 6 
kilometrų, vėliau tai sumažinant iki 4. 
Tas atbaidė daug vyresnių žmonių. 
Policija ir civiliai saugumo žmonės buvo 
gana gruboki ir televizijos bei spaudos 
žmonės daugeliu atvejų buvo gana 
nemandagiai stumdomi. Ką padarysi, tai 
buvo pirmas toks didelis įvykis Lietuvoj 
ir nebuvo norima, kad kas Popiežiui 
atsitiktų, kai smulkių išsišokimų ir čia 
pasitaikė. Tai, Popiežiui važiuojant 
Kauno savanorių prospektu vienas 
girtokas vyras, „sveikindamas“ jį iššovė 
iš balkono raketą, kas išgąsdino visus jo 
sargus. O jam tik pravažiavus du 
savanoriai kareiviai, savo kieme pradėjo 
šaudyti į garažo duris. Gi viena moteris 
pamaldų metu užsimanė su riksmu ir 
jėga priartėti prie Popiežiaus ir todėl ją 
reikėjo ir jėga pašalinti, Tai buvo tik 
labai maži ir smulkūs nesusipratimai.

Jau popiežiui palikus Lietuvą, iš kurios 
jis Vilniuje irgi buvo labai gražiai 
išlydėtas, daugelis savęs ir kitų klausė, 
ar tie geri ir gražūs, taiką nešantieji 
Popiežiaus žodžiai, galės giliau įeiti į 
Lietuvos gyventojų širdis, kad ta 
neapykanta viens kitam, tie tarpusavio 
ginčai, nesugyvenimas ir pavydas, bei 
visas blogis, kurio tiek daug dabar yra 
Lietuvoje, galės būti bent dalinai 
sumažintas ir net panaikintas? O to viso, 
visose savo kalbose linkėjo šv. Tėvas ir, 
kaip jis sakė, savo maldose tai visuomet 
prašo Aukščiausiojo.

Saugumo rūsiuose
Dabar čia Kauno 

policija...
Būdamas Kaune prisiminiau tą dideli 

pastatą Laisvės alėjos ir Vytauto 
prospekto kampe,pro kurį dažnai eidavau
ar važiuodavau į Kauno IV gimnaziją. ’Lietuvą, saugumo rūsiuose kartu sukitais 
Jau nuo Nepriklausomos Lietuvos laikų 
žinojau, kad čia yra Saugumo rūmai. 
Vėliau, sovietų okupacijos laikais, net 
pro šalį bijodavau praeiti, nes tiek visokių 
pasakojimų girdėjau apie tai, kas ten 
dedasi naktimis. V ieną dieną ir aš, tuomet 
keturiolikametis gimnazistas, gavau 
pakvietimą 11 vai. vakaro prisis tatyti į 
šiuos rūmus. Buvau klausinėjamas apie 
mūsų klasę, kurioje nebuvo nė vieno 
komjaunuolio. Drauge mokėsi Stepono 
Dariaus dukraNijolė, generolo Dirmanto 
artima gminaitė, rašytojo Petro Cvirkos 
brolio dukra ir dar daugiau gana padorių 
(gerų sportininkų) jaunuolių ir nė vieno 
svetimtaučio. Kaip vėliau sužinojau, 
norėjo mane užverbuoti, kad prane
šinėčiau, kas dedasi mūsų klasėje, bet 
laimingai išsisukau, nes nemokėjau rusų 
kalbos. Užverbavo klasės draugą Joną,

„Mūsų Pastogė“ Nr. 411993.10.11 psl.6

Š v. Tėvo motinos portretas 
Vilniuje

Vilniuje viešėjęs Amerikoje gy
venantis kunigas E. Gerulis perdavė. 
Arkikatedros klebonui prel. K. Va
siliauskui Popiežiaus motinos portretą, 
kurį paprašė padovanoti šv. Tėvui. ;

Šį portretą kunigas tapė iš- 
vestuvinės nuotraukos, kitoje paveikslo 
pusėje pažymėdamas Emilija Ka- 
čarauskaitė.

Popiežiaus gyvenimo aprašymuose 
dažnai yra minima jo lietuviška kilmė. 
Kaip rašoma spaudoje, tai praėjusiame 
šimtmetyje Žemaitijos dvi seserys 
Ziaubaitės ištekėjo už žemaičių ūkininkų 
Kačerausko (dokumentuose parašyta 
Kačerovskis) ir Sadausko. Kačerauskai 
turėjo keletą vaikų, tarp jų ir dukrą 
Emiliją, kuri Vilniuje ištekėjo už lenkų 
karininko Karolio Wojtylos. Popiežiais 
biografijoje yra rašoma, kad jo tėvfis 
Austrijos-Vengrijos armijos adminis
tracijos darbuotojas K. Wojtyla vede 
jauną lietuviškos kilmės silezietę Emiliją 
Kačarauskaitę. Jų vedybos tartum 
priminė Lietuvos-Lenkijos kovą prieš 
Rusiją. Popiežiaus motina Emilija 
Kačarauskaitę, kilusi iš Silezijos, dirbo 
mokytojai. Jie apsigyveno Vadovicoše. 
Popiežius savo dalinos lietuvškos kilmės 
niekada neneigė ir manoma, kad tėvai 
Karčiauskai iš Vilniaus krašto emigravo 
į Sileziją, nes greičiausiai jos tėvas, 
Popiežiaus senelis, bėgo nuo karo 
tarnybos caro armijoje ir, kaip daugelis 
lietuvių tada atsidūrė Silezijos anglių 
kasyklose. Tai rodo, kad Popiežiaus 
mama buvo tikrai lietuviškos kilmės. ,

N, B, Kačerauskų pavardė, anot str. 
autoriaus, vykstant- gyventi į Sileziją, 
pakeista — sutrumpinta į „Karčiovski“: 

kuris rifams pasakė, kad būtume atsargūs' 
ir nieko prie jo nekalbėtume prieš So
vietų Sąjungą. Padorus lietuvis (ir geras 
sportininkas) Jonas nieko nepranešinėjo 
ir todėl per pirmus trėmimus jį su tėvais 
išvežė į Sibirą.

Antrą kartą sovietams okupavus 

patriotais kalėjo ir mano dėdė prelatas 
Juozas Laukaitis, buvęs vyskupo Antano 
Baranausko sekretorius Seinuose, 
leidėjas ir redaktorius to laiko žinomo 
Seinų laikraščio „Šaltinis“, buvęs Rusijos 
Durnos, vėliau Lietuvos Seimo atstovas. 
Jis, nors ir senyvo amžiaus žmogus, buvo 
priėmęs partizanų priesaiką Seirijų 
miškuose, ten klausęs partizanų išpa
žinčių, vėliau buvo išduotas, sau
gumiečių verčiamas išduoti partizanų 
išpažinties paslaptis. To nepadaręs, 
tardytas ir kankintas Alytaus, Kauno, 
Vilniaus kalėjimuose, kol pagaliau 
nuteistas ir garsiajame Vladimiro 
kalėjime, nesulaukęs bausmės pabaigos, 
mirė.
Dabar buvusieji saugumo rūmai Kaune 

perduoti policijai. Žiaurių prisiminimų 
lydimas, sumaniau aplankyti tuos rūmus.

Popiežius savo "papamobilyje". Nuotrauka Jono Staselio.

Viduje pasitiko budintis. Išgirdęs, ko 
noriu, pakvietė civilį kriminalinės 
policijos valdininką, kuris nusivedė į 
savo kabinetą. Pavartęs^-mantV^žur-^ 
nalistiriius kredencialus, jis pasakė, kžd 
saugumo rūsių negaliu apžiūrėti be 
policijos vyriausio komisaro žinios, o 
komisaras tuo metu buvo vyriau
sybiniame posėdyje. Ilgokai palaukus, 
pasirodė ir komisaras, kuris smulkiai 
mane apklausinėjo, atidžiai apžiūrėjo 
dokumentus ir pagaliau leido su palydovu 
apžiūrėti rūsius.

Rūsyje mane perdavė dviem ten 
budėjusiems policijos valdininkams. 
Paprašiau, kad leistų pasižiūrėti, kaip 
ruošiama vakarienė. Kalinių laukė katilas 
gana tirštos košės, sriuba ir duona. 
Vyresnysis policininkas pasakė, kad 
maisto čia laikomiems netrūksta ir parodė 
kampe sumestus jau apipelijusios duonos 
gabalus. Jis pasakė, kad kalinių maistui 
skiriama po du litus, tuo tarpu ligoninėse 
tik pusantro lito žmogui. Apžiūrinėjant 
rūsius, man paaiškino, kad čia jau nėra 
to, kas buvo sovietų laikais. Daug žiaurių 
kamerų panaikinta, dabar čia laikomi 
kaliniai - vyrai ir moterys - iki teismo 
arba sulaikytieji. Vienoje kameroje pro 
langelį virš durų mačiau gal dešimt 
moterų. Vos langelį atidarius, tvoskė 
gana stiprus kvapas, nes kamera be lango. 
Paaiškino, kad jos suimtos už plėši
kavimą, vagystes, dvi net už žmog
žudystę, kai kurios atrodė išpurtusios, 
gal nuo girtuokliavimo. Viena gulėjo 
kniūpsčia ir rankomis daužė sau galvą ir 
mušė į grindis. Kitos kalinės paaiškino, 
kad ji protiniai nesveika, atrodo, savo 
vaiką užmušė. Pasakiau joms, kad esu 
žurnalistas iš Australijos ir kad man 
įdomus jų gyvenimas čia. Su manim 
kalbėdamos, visos buvo mandagios, nors 
budintis policininkas sakė, kad jos dažnai 
gali elgtis ir labai triukšmingai. 
Atsisveikindamas palinkėjau joms kuo 
greičiau išeiti į laisvę, už ką jos man tik 
padėkojo.

Atidarė man ir vienos vyrų kameros 
langą. .Čia sėdėjo gal aštuoni žmonės, 
sakė, jog kartais jų būnanir daugiau. 
Kvapas ir čia ne geresnis, kaliniai gerokai 
išbalę. Prakalbinti daugelis iš kameros 
galo tik pažiūrėjo, bet noro kalbėtis 
neparodė. Prie langelio iškart priėjo gana 
gerais apsirengęs, gal 35-40 metų 
vyriškis, kuris gerokai skyrėsi nuo kitų. 
Jis pasakė, kad buvo vienas iš „Hermio“ 
banko direktorių ir čia pakliuvo visai 
nekaltai - dėl politinių dalykų. Sakėsi 
pradėjęs rašyti knygą apie dabartinį 
Lietuvos gyvenimą ir ten žada atskleisti 
daug visuomenei nežinomų dalykų. Jis 
man gana daug spėjo papasakoti, kol 
policininkas liepė atsisveikinti ir uždarė 
kameros langą. Atsisveikindamas 
palinkėjau būsimam autoriui greitos 
laisvės ir pasakiau, kad norėčiau jo knygą 

paskaityti. Policininkas paaiškino, kad 
jis yra tikras mafiozas ir čia sėdi kaip tik 
už tai.

Apžiūrėję rūsius gana atvirai išsi
kalbėjome su tais dviem policininkais, 
kurie mane lydėjo. Jie smarkiai skundėsi 
ir paaiškino, kodėl kai kurie policininkai 
nesąžiningai dirba, ima kyšius ir pan. 
Aukštesnio rango, jau su trimis „ma
karonais“ ant rankovės, policininkas 
pasakė, kad kaip tik tą dieną jis gavo 
mėnesio algą -136 litus. Jis turi žmoną, 
du vaikus, gyvena dviejų kambarių 
bendrabutyje. Jis manęs paklausė, kaip, 
mano nuomone, jam iš tos algos 
išgyventi. Parodė irplyštančius valdiškus 
batus, išduotus trejiems metams. O jie 
jau po dviejų suplyšo ir kitus jis turės 
pats nusipirkti. Eilinis policininkas 
uždirba dar mažiau, gyvena privačiai ir 
verčiasi dar sunkiau. Paklausiau, ar 
policija turi kokią profesinę sąjungą? Jis 
tik nusišypsojo ir atsakė, kad „mažiems“ 
policijos valdininkams to nėra, o jei 
pasiskųsi aukštam viršininkui, tai 
sulauksi tik vieno atsakymo: „Jei 
nepatinka, paieškok, kur geriau.* 
Policininkai, su kuriais kalbėjausi ir 
daugelis kitų gyvena tik viltimi, kad 
ateityje padėtis pagerės. Paspaudžiau 
tiems stipriems vyrams dešinę ir 
palinkėjau geresnio rytojaus. Be poli
cijos, kokia ji bebūtų, gyvenimas 
Lietuvoje neįmanomas.

Antanas laukaitis
(b. d.)

Rugsėjo pabaigoje Monte Carlo :
* įvykusiame Tarptautinio olimpin- ;

io Komiteto posėdyje nutarta 2000 :
metų olimpines žaidynes surengti •
Sydnėjuje. :

Ši žinia mieste švęsta net dvi sa- : 
vaites. •

l...... .4 i .....’...........................  ...*.
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KNYGŲ PASAULYJE

Afganistano karo 
tikrovė

ožiai, žino visus perėjimus, uolas, skyles,

Mielam bičiuliui bei ilgamečiu! Dainos Sambūrio choristui
Kazimierui Mieldažiui

mirus, gilią užuojautą reiškiame šeimai, giminėms ir draugams ir 
kartu liūdime.

Dainos Sambūrio choristai.

NUOTAIKOS DĖDĖS ŠAMO ŽEMĖJE
1993 m. bėgyje Klaipėdos „Ryto“ slėptuvesirmaustomuskaipnori...Jiems 

spaustuvėje išspausdinta Zigmo Stankaus peršamas socialistinis gyvenimo būdas
212 psl. knyga „Kaip tampama alb
inosais“. Kaina nepažymėta. Autorius 
sulaukę 19metų 1979metais gavo šaukimą 
stoti į Sovietinę armiją ir šioje knygoje 
pateikia savo išgyvenimus. Keliaujant po 
Lietuvą teko su juo susitikti ir gavęs iš jo tik 
iš spaustuvės išėjusią knygą, pateikiu jos 
apžvalgą.

Kuopos vadas tikrina autoriaus 
„patrijotiškumą“.

Jis Zigmą Stankų pradeda tardyti apie 
jo šeimą, ar neturėjo „miškinių“ (parti
zanų) šeimoje, ar neturi giminių 
užsienyje ir kitų „nacionalizmo“ 
nuodų“...Tokie apklausinėjimai, kaip 
taisyklė, buvo visiems baltams, ypač 
lietuviams, nes bolševikai dar negalėjo 
pamiršti aštuonių metų partizaninio karo 
ir per jį patirtų nuostolių.

Afganistane vyko karas ne tarptautinės 
teisės prasme: t. y., tarp dviejų priešų, 
bet vogimas, plėšikavimas, kankinimas 
civilių ir belaisvių, žudymas pavieniai ir 
masiniai - miesteliais... Autorius mini, 
kad žiaurumų buvo ir iš afganų pusės, 
bet reikia nepamiršti, kad ne afganai 
vyko į Sovietų s-gą, bet Raudoniosios 
Armijos tankai ir malūnsparniai jėga 
okupavo Afganistaną ir pradėjo šį 
barbariška karą! Štai ką sako apie šio 
karo būdą autorius: „Pirmose opera
cijose, prieš einant į „aūlą“ (apgyventa, 
ar prekybinė vietovė - J.P.K.) vykdavo 
artilerinis parengimas... su 122 mm 
gaūbicomis ir 120 mm minosvaidžiais ... 
po kurio ištuštėdavo ne tik parduotuvės, 
bet ir vietinių kišenės, jų laikrodžiai, 
vištos irviskas,kas valgoma... Karininkai 
žinojo apie atvirą plėšikavimą, bet į visą 
tai žiūrėjo pro pirštus, tarytum į vaikiškas 
išdaigas, ir mielai imdavo mūsų 
dovanojamas cigaretes“...

„Karo tikslas - geras 
afganistanietis tik negyvas!“

„O susitikimas su TSKP suvažiavimo 
(nebepamenu kokio) delegatu baigėsi 
tuo, kad daugelis mūsiškių ėmė rimtai 
siūlyti šaudyti visus afganus iš eilės. 
Tuščius „aūlus“ (išžudytas gyvenvietes 
- J.P.K.) ir miestus, apgyvendinti tokiais 
pat „duchais“, tik tarybiniais,, - uzbekais 
ir tadžikais... Tadakaras ir bus baigtas...“-

Kankinimai - žudynės
„Kuopa imdama vieną aūlą neteko 

daugiau kaip pusės karių. ...į nelaisvę 
paėmė 12 dušmenų (afganų-J.P.K.). 
Pulko karatė instruktorius prisigėrė, ėmė 
varžytis, kas iš pirmo smūgio išnarins 
dušmenui“ žandikaulį? „Ką tu darytum, 
jei ne tu, o aš būčiau pakliuvęs į tavo 
nelaisvę?“ paklausė kapitonas Primenka 
dušmeno karininko. „Aš tau gyvam odą 
nulupčiau,“ ramiai atsakė dušmenas. 
„Na, o aš tau nelupsiu, tik pakarsiu...“ 
nuolaidžių balsu atsakė kap. Primenka, 
o seržantas Tkačiukas jau ruošė kar
tuves... Pakorę karininkus, eilinius 
dušmenus numetė nuo stataus skardžio; 
įkišę kiekvienam į kišenę granatą su 
ištrauktu žiedu... (paruoštą greitam 
sprogimui - J.P.K.)

Zigmas Stankus prakalba ir 
afganų balsu.

Dušmenai laksto kalnais kaip kalnų 
QoooooBceBooQeeBCQffQfIBBBBBBBBaBBBeBBBBBBaBBOBaBBeoce>ooooeBB

. nepatinka. Nors ir labai neturtingi ir 
beraščiai, jie galutinai apiplėšiami mūsų. 

(J.P.K. pabraukta). Tyčiojamės iš jiems 
šventų dalykų - einame į haremus, 
pridergiame šventyklas. Šaudome jų 
brolius, seseris, kartais ir vienintelius 
gyvulius. Jie kuo toliau, tuo stipresni, 
atkaklesni, drąsesni. Kovoja visi vyrai, 
net paaugliai.

O mums pumpuoja kitką, vis primena 
- tarytum kištų pirštus iki sąnariukų į 
kijjjvinąrižąįzdą- kąd. žūva įr sužeisti 
mūsų draugai J 8-19 metų tampa 
invalidais ir viskuo kalti dušmenai-juos 
reikia pjauti, šaudyti, naikinti, nes mes 
nenugalimi, nėra pasaulyje tokios 
armijos, kuri mus paklupdytų. O čia 
turim reikalą tik su tais dušmenais, 
kuriems dar toli iki žmonių.

Ligos padeda dušmenams 
nugalėti nenugalimąją armiją!
Nuo pat Sovietų įžengimo į Afga

nistaną šalia amerikonų su moder- 
niškiausiais ginklais, apie kuriuos 
autorius beveik neužsimena, antras 
sąjungininkas buvo įvairiausios ligos, 
užpuolusios raudonarmiečius, su ku
riomis sovietinė „aukščiausio“ laipsnio 
medicina šitaip kovojo: „Rytą išsi
rikiavus mankštai, kuopos vadas su 
pluoštu laikraščių po pažastimi išbėga 
pirmas, mes paskui į nuošalesnę vietą. 
Ten įsakymas visiems nusimauti kelnes 
ir tūpti. Tupime, rūkome, skaitome 
išdalintas laikraščių skiautes. O pulko 
medicinos punkto viršininkas korėjietis 
kapitonas Kim vaikšto tarp eilių kartu su 
mūsų karininkais ir užrašinėja pavardes 
įtartinai skystos produkcijos savininkų. 
Šitaip operatyviniai būdavo nustatomi 
įtartinieji, sergantys dizinterija ir geltlige 
ir kitomis ligomis...“

Autorius po maždaug dviejų metų 
apleido Afganistaną, atlikęs prievartinę 
duoklę Sovietų s-gai. Pati Sovietų 
politinė vadovybė buvo priversta 
prisipažinti pralaimėjusi beveik dešim
ties metų karą prieš, kaip autorius 
teisingai pažymi, beraščius ir visa
pusiškai ūkiškai atsilikusią ir netgi 
politiškai suskilusią, bet religijos 
jungiamą ir tautiniai tvirtą 17 mil. tautelę. 
Autoriaus duomenimis Afganistane 
tarnavo4,670būtinos tarnybos jaunuolių 
iš Lietuvos. Apie karininkus ir pus
karininkius žinių neduoda. Žuvo 89; 98 • 
grįžo invalidais. Kiek buvo sužeistų ir 
viėhaip ar kitaip nukentėjusių fiziniai, 
taip pat žinių nėra. Dėl patirtų ligų ir 
sužeidimų invalidų skaičius kasmet auga. 
Pagrindinės ligos buvo: vidurių šiltinė, 
dėmėtoji šiltinė, maliarija, karštligė, 

infekcinė geltligė, dizinterija, tropinė opa, 
galūnių nušalimas, nustojimas orien
tacijos, narkomanija. 9 iš grįžusiu jau 
yra mirę. Autorius Zigmas Stankus 
pažymi, jog lietuvių tarpusavis ben
dravimas tarp Afganistane tarnavusių 
buvo tik pripuolamaš ir- organizuotumu 
nepasižymėjo, gal dar ir dėl to, kad 
politrukai ir rusai karininkai bet kokio 
tautinio bendravimo nepageidavo nų tik 
tarp lietuvių, bet it tarp kitų tautybių.

J. P. Kedys

Penki dešimtmečiai Kristaus vynuogyne
Dienos ir metai skuba, kaip tie greitieji 

traukiniai, ir jų skubėjime išgyvename 
įvairias reikšmingas sukaktis. Tarp jų 

ypač svarbūs kunigystės jubiliejai.
Štai Čikagoje liepos 10 d. pen

kiasdešimties metų kunigystės sukaktį 
paminėjo du jėzuitai — Kazimieras 
Raudeliūnas ir Juozas Vaišnys.

Sukaktuvininkas kun. Juozas Vaišnys, S. J.
I

Gražaus dviejų kunigų jubiliejaus 
proga liepos 11d. atlaikytos šv. Mišios 
Jėzuitų koplyčioje, surengtas jaukus 
pabendravimas kavutė Jaunimo centro
kavinėje. Gal vėliau visuomenė šias 
sukaktis dar švęs, tai būtų prasminga, 
nes abu kunigai nusipelnė visuomenės 
dėmesio ir gilios nuoširdžios padėkos 
savo darbais Kristaus vynuogyne bei 
lietuviškoje veikloje.

Čikagos lietuvių spaudoje rašoma, kad 
abu jubiliatai kunigystės studijas pradėjo 
Austrijoje, Insbruko universitete. 
Naciams užėmus Austriją, jie persikėlė 
Italijon ir toliau teologiją studijavo
Grigaliaus universitete Romoje.

Baigęs studijas kun. Raudeliūnas 
darbavosi parapijose, o'po karo dirbo 
Monrealyje ir Čikagoje, kur jam teko 
rūpintis besikuriančių jėzuitų eko

TERMS OF APPROX. DEPARTURE OF PARCELS 

in 1994:
1) 29 January, 2) 5 March, 3) 23 April, 4) 11 June, 5) 23 July, 6) 3 September, 7) 22 October, 8) 3 December

Siuntiniai j Lietuvą 
išsiunčiami kas 6 savaitės

ŽEMIAUSIOS KAINOS
AUKŠČIAUSIAS PATARNAVIMO STANDARTAS 

Dėl smulkesenės informacijos kreiptis j Kristiną

Next shipment in 1993: 23 OCT, 4 DEČ'.

rsii KO R P 0 L
. _ . A T zl rvr. Do viz 7 *7 7 (1

ADELAIDE (08) 231 8664. BRISBANE (07) 287 4339 CANBERRA (06) 297 2506, MELBOURNE (03) 363 8346, NEWCASTLE (049) 517 437.
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nominiais reikalais ir ieškoti kunigų 
lietuviams šv. Kryžiaus, Cicero, Union 
'Pier, Beverly Shores, Rockforde 
Waukegane, šv. Jurgio parapijose.

Kun. Juozas Vaišnys S. J? lietuvių 
išeivijai JAV, Kanadoje ir be abejo, 
Australijoje gerai pažįstamas iš plačios 
šakotos ne tik pastoracinės, bet ir 
visuomeninės bei spaudos veiklos.

Baigęs studijas, jis daug metų 
apaštalavo šiaurinėje Italijoje, ypač 
rūpinosi jaunimu. Ėjo vyresniojo 
pavaduotojo pareigas jėzuitų rezi
dencijoje Torine,Genujoje, baigė 
aukštąją skautų mokyklą, vadovavo jų 
lavinimo kursams.

Įsikūrus jėzuitams Čikagoje, kun. 
Vaišnys 1949 m. atvyko Čikagon ir 
tuojau įsijungė j skautiškąją veiklą, tapo 
skautų dvasios vadu, vadovavo kursams, 
stovyklose ėjo kapeliono pareigas. Už 
skautišką veiklą apdovanotas „Geležinio 
vilko“ ordinu.

1950 m. jam teko perimti „Laiškų 
lietuviams“ redagavimą, šias pareigas 
jis sėkmingai eina iki šios dienos. 
„Laiškai lietuviams“ tapo vienu iš
religinės minties geriausių ir įdomiausių 
žurnalų, kuris jau pasiekia Lietuvą ir ten 
mielai laukiamas.

Dvi kadencijas kun. Vaišnys vadovavo 
Lietuvių žurnalistų sąjungos valdybai, 
kurioje ir šių eilučių autoriui1 teko drauge 
dirbti įvairiose pareigose. Kun. Vaišnys 
pirmininkaudamas LŽS valdybai pasi
žymėjo sumanumu, idėjų įvairumu, 
sprendimų tikslumu ir geru orga
nizavimu. Jo vadovavimo metu LŽS 
atliko daug gražių, prasmingų darbų, į 
vieną šeimą subūrė daug plunksnos 
brolių, spaudos bendradarbių.

Gražios sukakties proga gerb. jubiliatą 
nuoširdžiai sveikiname ir linkime 
sveikatos ir dar daug tokio pat našaus 
darbo metų.

JURGIS JANUSAITIS
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Sydnėjaus Lietuvių Moterų socialinės globos draugija rengia
Metinę iešminę

Lietuvių Sodyboje Engadinėje, š. m. spalio mėn. 31d. 
sekmadienį vidurdienį.

Mielus tautiečius kviečiame apsilankyti Lietuvių Sodyboje 
Engadinėje, praleisti popietę su savo draugais ir pažįstamais 

sodybiečiais.
Moterų Draugijos Valdybos ponios vaišins skaniais 

lietuviškais patiekalais, o tautinių šokių grupė (senjorai) 
linksmins šokiais ir dainomis. }

Laimei išbandyti veiks laimės šulinys.
Lauksime visų iš arti ir iš toli.

S.L.M.S.G. D-jos Valdyba

Minint Lietuvių Skautijos 75-metį ir Sydnėjaus skautų vyčių 
Geležinio Vilko būrelio 40 metų Jubiliejų, rengiamas

VAKAKIENt
Vyks spalio 30 d. (šešt.), 7.30 vai. vakare 

Lietuvių klube, Bankstowne.
Apranga - vakarinė, su kauke (tik veido).
Programa - skautiška, vyks šokiai.
Bilieto kaina - $25 asmeniui, įskaitant 

vakarienę ir gėrimus.
Bilietus užsisakyti iki spalio 15 d. pas: 

Jerry Belkų, tel. 727 6171, Algį Kapočių, tel. 
726 1820 ir pas Arvydą Zduobą, tel. 726 4024.

G.V.S.V.B.

Spaudos S-gos pranešimas
Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos metinis susirinkimas įvyks 

Sydnėjaus Lietuvių klube, 16 East Terrace, Bankstown, lapkričio 21 d., 
sekmadienį, 4 vai, po pietų.

L.B. Spaudos Sąjungos nariai kviečiami siūlyti kandidatus į Sąjungos komitetą. 
Nominacijos komitetą turi pasiekti ne vėliau spalio 23 d. Nominacijos 
patiekiamos raštu su bent dviejų Sąjungos narių bei siūlomojo kandidato 
parašais. Komiteto adresas: P. O. Box 550, Bankstown, NSW 2200.

Dabartinį L. B. Spaudos S-gos komitetą sudaro pirmininkas V. Patašius, 
vicepirm. A. Dudaitis ir nariai A. Laukaitis, S. Skorulis ir V. Šliogeris.

Pagal Sąjungos įstatus du dabartinio komiteto nariai, A. Dudaitis ir S. 
Skorulis, turi atsistatydinti per šį metinį narių susirinkimą, bet jie gali būti vėl 
renkami į naująjį komitetą. ■ |

Lietuvių Bendruomenės Spaudos S-gos komitetas |

laiku - bandysime susirinkimą pradėti 
punktualiai.

Iki malonaus pasimatymo susi
rinkime 1

Geelong'o Lietuvių sąjungos klubo
valdyba

Geelong'o lietuvių klubo 
susirinkimas

Š. m. spalio 17 d. sekmadienį 2 vai, po 
pietų Geelong'o Lietuvių namuose 
šaukiamas metinis Lietuvių sąjungos 
klubo narių ir rėmėjų susirinkimas. - 
Darbotvarkė:

1. Susirinkimo atidarymas. 2. Pre
zidiumo kvietimas. 3. Mandatų komisijos 
rinkimai. 4. Praeitų metų visuotino 
susirinkimo protokolo skaitymas. 5. 
Pranešimai: a) pirmininko, b) kasininko, 
c) Revizijos komisijos. 6. Pranešimų 
diskutavimas ir metinės apyskaitos 
tvirtinimas. 7. Naujos valdybos rinkimai, 
renkama iš penkių narių, įskaitant ir 
vicepirmininkę moterų reikalams. 
Revizijos komisija renkama iš trijų narių. 
8. Klausimai ir sumanymai. 9. Su
sirinkimo uždarymas.

Atkreipiamas visų narių dėmesys, kad 
nesusirinkus kvorumui, numatytas 
susirinkimas prasidės 30 min. vėliau ir 
bus laikomas teisėtas.

Po susirinkimo -- karšta vakarienė, 
nariams susimokėjusiems nario mokesti 
UŽ 1993 m,nemokamai, O svečiams 
tik po $ 4.00 nuo asmens.

Gėrimais kiekvienas apsirūpina pagal 
skonį. Kviečiame visus atvykti nurodytu

1993 m. viešas šachmatų turnyras 
dėl VI. Mikėno taurės

Š. m. spalio mėn. 13 d. 7 pm viršutinėje 
salėj, 16.18 East Terrace Bankstown 
Lietuvių Klubo namuose prasideda 
viešas šachmatų turnyras dėl VI. Mikėno 
taurės.
Varžybos vyks kiekvieną trečiadienį ir 

užsitęs 8 savaites. Bus žaidžiama "Swiss" 
(šveicariška) sistema. Pirmųjų vietų 
laimėtojams skiriamos piniginės pre
mijos. Mažesnio įvertinimo žaidikai bus 
suskirstyti grupėmis ir laimėtojai gaus 
išgraviruotas taureles. Kviečiu visus 
žaidikus iš toli ir arti dalyvauti.

Prašome užeiti - pasižiūrėti. Maloniau 
varžytis, kai esi stebimas.

Stasys Rimkus
Sydney Lietuvių šachmatų klubo 

sekretorius

SKELBKITĖS „MŪSŲ 
PASTOGĖ JE“ - VISI ŽINOS!

i SYDNĖJAUS LIETUVIŲ
! NAMUOSE
| 16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN, tel. 708 1414

Tautinių šokių grupė „Sūkurys“ spalio 17 d. 2.30 d. 
popiet Lietuvių klube Bankstown rengia koncertą 

visuomenei.
Visi kviečiami atsilankyti.

Klubo bare gaunamas naujas alus — TOOHEYS 
NEW ir TOOHEYS OLD.

Labai skanus, kviečiame paragauti!

Klubo barui reikalingas stiklų plovėjas, -a. 
Kreiptis į klubo vedėją, tel. 708 1414.

„Kovas“ kviečia į filmą
Sporto klubas „Kovas“ maloniai kiečia visus tautiečius į video filmų popietę, 

spalio 10 d., 2 vai. p. p. Lietuvių klube Bankstowne. Filmo tema - šv. Tėvo 
'lankymasis Tėvynėje, jo priėmimas, šv. Mišios, kuriose jis kalba lietuviškai.

Įėjimas - S 2.00 auka. Rengėjai

EASTERN EUROPE TRAVEL

icaeeoouHBOoeėeeeeę
EASTERN EUROPE TRAVEL BUREAU

KELIONIŲ) LIETUVĄ SPECIALISTAI . ,

* Viešbučiai - Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje.
* Vietiniai traukiniai * Pagalba rūpinantis dėl vizų gavimo.

* IŠ VILNIAUS Į AUSTRALIJĄ*
SPECIALIOS NESEZONINĖS KAINOS

v vur

Pakvieskite savo giminaičius apsilankyti. Kainos nuo 1780 
dolerių ten ir atgal, 980 dolerių - į vieną pusę. Pasirūpiname 
sveikatos draudimo nuolaidomis.

* VILNIAUS SKRYDŽIAI *
Specialios nesezoninės kainos į Vilnių ir atgal - 1550 dolerių, 

850 dolerių -į vieną pusę. Niekad nebuvo pigiau! Taip pat galioja 
nesezoninės kainos Lufthansa ir SAS oro linijų lėktuvais.

SYDNĖJUJE skambinkite Elenai Zolotorenko arba Linai tel. 262 
1144 (ir šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai.). Mūsų adresas: Sydney, 75 
King St., (City).

MELBURNE skambinkite Vicki arba Lubai tel. 600 0299 (ir 
šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai.). Mūsų adresas: Melbourne, 343 
Little Collins St.

BRISBanėje skambinkite Robiui tel. 229 9716. Mūsų adresas: 
Brisbane, 131 Elizabeth St., City.

LIC. ZTA 002531 11
11
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+ Funerals of Distinction +
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N. S. W. 
Tel. 724 5408. Veikia 24 valandas per parų.
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