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LIETUVOS ĮVYKIŲ flPŽVRLGR
Prezidento Valensos vizitas

Antradienį, balandžio 26 d., Vilniuje 
lankantis Lenkijos prezidentui Lech 
Valensai, abu prezidentai turėjo pasi
rašyti Lietuvos - Lenkijos valstybinę 
sutartį. J ai buvo ruoštasi apie pora metų, 
nes ankstyvesni projektai ir pareigūnų 
susitikimai buvo iššaukę įvairiausios 
kritikos. Prieš Valensos vizitą Lietuvoje 
buvo paskleisti lapeliai, kurių tekste 
sakoma, kad Vilnius priklauso Lenkijai. 
Lietuva reagavo pasiųsdama notą 
Varšuvai.

Vienas Lietuvos Seimo narys priekaiš
tavo Lenkijos ambasadoriui Lietuvoje 
Jan Widacki, kad jis neremiąs lenkų 
patriotinių organizacijų Lietuvoje, bet 
anksčiau Romualdas Ozolas amba
sadorių buvo kritikavęs kaip tik už tai, 
kadjolaikysena Vilniaus krašto atžvilgiu 
pažeidžianti Lietuvos teises ir interesus. 
Pačioje Lenkijoje į Vilniaus krašto 
problemas žiūrima ramiau. Oficialiuose 
sluoksniuose Vilnius pripažįstamas kaip 
neginčyjama Lietuvos dabs, ir tai bus 
užfiksuota dabartinės sutarties tekste.

Tarptautiniai komentatoriai pabrėžia,' 
kadLenkijospretenzijosįVilniaus kraštą 
suteiktų paskatą prisiminimui, kad po 
karo Lenkija perėmė nemažai teritorijos, 
kuri tradiciškai priklausė Vokietijai. 
Tada paaštrėtų ir tų žemių statuso 
problema. Tačiau naujų nesutarimų 
lengvai gali iškilti svarstant Kara
liaučiaus srities ateitį, nes ten susiduria 
net keturių valstybių interesai.

Visokavičius išteisintas

Vilniaus teismas galutinai išteisino 
buvusį Lietuvos banko direktorių 
Romualdą Visokavičių, kuris prieš metus 
privačiam Litimpex bankui buvo 
perleidęs 20 milijonų litų paskolų 
skirstymui. Kadangi prieš tai Visoka
vičius buvo buvęs Litimpex banko 
direktoriumi, jis buvo apkaltintas to 
banko protegavimu, tuomi darant žalą 
valstybei. Teismo eigoje kaltinimai 
švelnėjo. Prokuroras nebereikalavo 
kalėjimo bausmės, o tik 10 000 litų 
pabaudos. Savo argumentus keitė ir 
aukšti valstybės pareigūnai. Plačiai 
nuaidėjusi byla baigėsi teismo nuo
sprendžiu, kad pinigų pervedimo atveju 
Visokavičius „atsižvelgė į to meto 
Lietuvos interesus“.

Šiuo metu nėra nutilę ginčai dėl kitų 
kaltinimų Lietuvos bankui, būtent dėl 
prasto pirmųjų litų banknotų spaus
dinimo ir su tuo susijusių išlaidų. Vienaip 
ar kitaip atsakinga laikoma pirmoji 
Lietuvos banko valdyba, kuriai vado vavo 
Vilius Baldišis.

Krikščionių demokratų 
pažiūra

Vilniuje įvyko dvi dienas trukęs 
Krikščionių demokratų partijos tarybos 
posėdis, kuriame daugiausia dėmesio 

teko dabartinei Lietuvos padėčiai. Pasak 
partijos pirmininko Povilo Katiliaus, 
LDDP vykdoma politika esanti žalinga 
Lietuvos dabarčiai ir ateičiai. Lietuvoje 
nuolat pažeidinėjama Konstitucija, 
nevaldomai plinta korupcija, griaunama 
krašto apsaugos sistema, vykdoma 
neteisinga socialinė ir ekonominė 
politika. Katilius pabrėžė, kad kuo ilgiau 
tokia politika bus vykdoma, tuo sunkes
nės bus jos pasekmės Lietuvai. Jo 
teigimu, jei valdžios vykdoma politika 
yra žalinga, normalu, kad įvairios 
politinės jėgos ieško būdų, kaip tą valdžia 
pakeisti. Krikščionių demokratų partija 
nėra pirmalaikių rinkimų iniciatorė, nes 
laikosi nuostatos, kad rinkimai gali būti 
organizuojami tik tada, kai juos galima 
laimėti. Kita vertus, ,jei pirmalaikiai 
rinkimai bus organizuoj ami, krikščionys 
demokratai turėtų veikti kartu su sau 
artimomis partijomis.“

Atskiroje rezoliucijoje dėl krašto 
apsaugos sakoma, kad LDDP grupuotė 
Seimo Nacionalinio saugumo komitete 
uzurpavo tiesioginį vadovavimą krašto 
apsaugos sistemai, tiesiogiaikišasiįvisus 

• kariuomenės reikalus, diktuoja politiką 
ir sprendimus. Kartu pabrėžiama, kad 
ypatinga atsakomybė už krašto apsaugos 
padėtį tenka Lietuvos Prezidentui, kuris 
yra vyriausias valstybės ginkluotųjų 
pajėgų vadas.

Landsbergis apie korupcijų

Lietuvos spaudoje nepaprastai daug 
vietos užima korupcijos problema. Savo 
straipsnyje „Lietuvos aido“ nr. 71 
Vytautas Landsbergis analizuoja „orga
nizuotą nusikalstamumą“, būtent tokį, 
kuris, pasak jo, eina iš pačios valdžios. 
Pasakjo, žmonių apgaudinėjimas tęsiasi 
mažiausia pusantrų metų. Žmonės 
nukenčia, kai nekompensuojamos 
anksčiau bankejų laikytos ir per infliaciją 
nuvertėjusios santaupos, nors dabar 
matoma, kad jas galima atkurti pa
naudojant valstybinį turtą. Labai 
nukenčia žemdirbiai, nors dabar jie jau 
supranta, kad už pristatytus produktus 
nesumokami pinigai sukasi bankuose ir 
neša pelną tiems, kurie neatsiskaito. 
Pasak Landsbergio, daug pinigų bei 
valiutos žmonės prarado ir dabar, kai 
prasidėjo nepatikimų bankelių griūtis. 
Apie tokį pavojų buvo paruoštas 
įspėjimas, kuris turėjo ateiti iš Lietuvos 
banko, bet jis buvo nuslopintas.

Landsbergio nuomone, Lietuvoje 
vyksta spekuliacija bankais, o LDDP 
savo kontrolėn perima ir valstybinį 
Lietuvos banką. Lietuvos turto ir žmonių 
mokesčių, kurie patenka į biudžetą, 
pasisavinimas vyksta įvairiais būdais: 
pirmiausia, išdalinant „saviškiams“ 
valstybinį turtą už juokingas kainas, 
vadinant tai uždaru privatizavimu. 
Pavyzdžiui, didžiulis Radvilų dvaras 
Taujėnuose buvo parduotas už vos 11 
000 litų. Pagal naujus įstatymus, keli

Paulius Augius Pavasaris, 1937

viršininkai gali nuvertinti išlikusį turtą, 
mašinas, įrengimus, pastatus, ir atiduoti 
ar „parduoti“ bet kam, savo pačių 
nutarimu. O per biudžetą piliečių pinigai 
yra išleidžiami remiant neproduktyvias 
įmones, net žinant, kad jos vistiek 
bankrutuos. Šitaip eikvojama ir dalis 
milij oninių užsienio paskolų, o tai vyksta 
uždarai, be parlamentinės kontrolės, be 
visuomenės žinios, nors ateityje paskolas 
kas nors turės grąžinti.

Prisimindamas neseniai spaudoje 
iškeltą milijoninę aferą perkant iš 
užsienio grūdus, kuri praturtino „tarpi
ninkus“, bet nuskriaudė žemdirbius, 
Landsbergis pabrėžė, kad tokias aferas 
dengia ir Vyriausybė, ir valdančioji Seimo 
dauguma. „Kai Tėvynės Sąjungos 
.frakcijos pirmininkas Audrius Kubilius 
mėgino iškelti šitą aferą, Česlovas 
Juršėnas nutraukė posėdį. Kitame 
posėdyje jau pavyko apie tai pakalbėti, 
bet matėme, kaip lengvai sakoma 
netiesa... Pas mus meluojama, kiek tik 
lenda, čia pat. Ir nieko. Varnas varnui 
akies nekerta... Į Tėvynės sąjungos 
pasiūlymą sudaryti specialią komisiją 
šiai aferai ištirti buvo irgi sakoma, kad 
nereikia, užtenka savos iš LDDP“.

Landsbergis taip pat priminė, jog buvo 
bandyta pravesti valdininkų turto ir 
pajamų deklaravimo įstatymą, kad tuomi 
būtų apsunkinta korupcija. Bet galų gale 

įstatymo projektą atmetė ir Prezidentas 
ir LDDP dauguma Seime. Tokiu būdu, 
„aferų nauda pridengta iš esmės“. 
Bendrai, nusikalstamumas dabar esąs 
■labai gerai organizuotas, būtent, 
valstybiškai.

Pasitarimas dėl 
nusikalstamumo

Prezidento Brazausko dekretu anks
čiau buvo sukurta grupė kovai su 
nusikalstamumu, kuriai vadovauja 
Egidijus Bičkauskas. Balandžio 12 d. 
įvyko pasitarimas, kuriame dalyvavo 
generalinis prokuroras, Saugumo 
tarnybos vadovas, Aukščiausiojo Teismo 
pirmininkas, muitinės bei pasienio 
tarnybų vadovai ir kiti aukštipareigūnai. 
Buvo pasiūlyta tarnyboms, sulai
kiusioms kontrabandą, skirti 30% 
konfiskuotų lėšų, o kontrabandos bylas 
palikti apylinkių teismams, nes anksčiau 
jas nagrinėjo Aukščiausiasis Teismas. 
Buvo nusiskųsta, kad nedaug bylų buvo 
privesta iki galo. Taip pat buvo pabrėžta, 
kad Klaipėda gali tapti nauju narkotikų 
kelio mazgu, nes vieno pareigūno 
žiniomis, ištiriama tik apie 10% 
kontrabandos ir sienos pažeidimo atvejų. 
Saugumo tarnybos vadovas Jurgis

Nukelta į 2 psl.
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LIETUVOS |VYKIŲ APŽVALGA
Atkelta iš 1-mo psl.

. Jurgelis pareiškė, kad Lietuva pradeda 
skambėti pasaulyje kaip barbarų šalis. 
Jo nuomone, būtų verta išsiaiškinti, kokj 
ratų apima kyšininkavimo sistema -kaip 
aukštai ji eina, ar ji tobulėja ir brangsta? 
Jo nuomone, darbuotojams reikia kelti 
■algas, kad jienesigundytų kyšiais, o kartu 
stiprinti baudžiamąją atsakomybę. Kad 
reikia elgtis griežčiau, pritarė ir 
Prezidentas Brazauskas.

Komentuojanti spauda pastebėjo, kad 
pasitarime nebuvo priimta jokių speci
finių nutarimų. Dar skeptiškiau atsiliepė 
dešinioji spauda, teigdama, kad korupcija 
yra tapusi valdymo dalimi.

Konfliktai televizijoje

Lietuvoje nenurimsta ir net plečiasi 
ginčas dėl įtakos radijo ir televizijos tinklų 
naudojime. Dešinieji skundžiasi, kad 
LTR (Lietuvos radijo ir televizijos) 
vadovai (Laimonas Tapinas, Gediminas 
Ilgūnas, Saulius Sondeckis ir kt.) yra 
linkę remti valdančiosios partijos liniją 
ir kad kitiems kanalams bei stotims yra 
daroma tendencingų kliūčių. Savo ruožtu 
vadovai savąją laikyseną gina spaudoje 
ir ekrane, nurodydami įvairias, jų tarpe 
ir technines, priežastis.

Lengvoje formoje nesutarimai prasi
dėjo, kai LDDP vyriausybė panaikino 
dar nepradėjusį veikti vad. 28 kanalą, 
kuris buvo kuriamas JAV ir Kanados 
lietuvių lėšomis, pritraukus ir vieną 
užsienio lietuvį finansininką. Tai būtų 
buvusi parama atsikuriančiai Lietuvai, 
ypač kai televizijos bokštą ir studijas 
užėmė sovietiniai daliniai. Tokiam 
projektui pritarė to meto dešiniųjų 
premjeras Gediminas Vagnorius, 
paskyręs patalpas iš valstybinio fondo. 
Tačiau naujoji LDDP vyriausybė 
nusprendė, kad patalpos bu vos suteiktos 
„pažeidžiant įstatymus“. Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės valdyba pa
reiškė detalų protestą, kuris buvo 
išspausdintas išeivijos laikraščiuose, 
tačiau reikalas tuomi ir užsibaigė, nes 
fondai ir aparatūra dar nebuvo sutelkti 
ir kanalas neveikė.

Aštresnis ginčas kilo, kai pradėjo veikti 
pagal ankstyvesnį susitarimą įkurtas 
profesorės Liucijos Baškauskaitės 
kanalas „Tele-3“. (Liucija Baškauskaitė 
yra JAVlietuvė, atvykusi į Lietuvą padėti 
atkurti Vytauto Didžiojo universitetą 
Kaune.) Baškauskaitės tikslas buvo

į

PASITARIMAS LIETUVOS UŽSIENIO POLITIKOS 
KLAUSIMAIS

1994 m. balandžio 9 PLB valdybos 
iniciatyva Baltimorėje, Sheraton Hotel, 
įvyko JAV lietuvių visuomenininkų ir 
Lietuvos diplomatinės tarnybos atstovų 
pasitarimas aktualiais Lietuvos užsienio 
politikos klausimais. Įžanginėje kalboje 
Lietuvos ambasadorius JAV dr. Alfonsas 
Eidintas, sveikindamas šią iniciatyvą, 
pažymėjo glaudesnio dialogo tarp 
išeivijos ir Lietuvos diplomatinės 
tarnybos būtinumą. Ambasadorius dr. 
A. Eidintas pabrėžė nepartinės Lietuvos 
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suformuoti televizijos kanalą vakarie
tišku pavyzdžiu, naudotis vakarie
tiškomis programomis, suteikti galimybę 
klausytis svetimų kalbų ir tokiu būdu 
šiek tiek atsverti įprastinės rusiškos 
televizijos įtaką. Bet jau gan greitai 
Baškauskaitė skundėsi, kad LTR daranti 
spaudimą, kelianti mokesčius ir, bendrai, 
norinti jos kanalą sužlugdyti. Galėjo būti 
ir politinių motyvų, nes jau anksčiau 
Baškauskaitė buvo padariusi keletą 
kritiškų pastabų komunistinio palikimo 
atžvilgiu. Baškauskaitei taip pat dažnai 
buvo priekaištaujama, kad ji kalbanti su 
akcentu ir įterpianti angliškų žodžių bei 
netaisyklingų lietuviškų sakinių.

Konfliktas tapo gana lemtingu, kai 
LTR vadovybė vienapusiškai beveik 
nutraukė nuomos sutartį ir dalį Tele-3 
kanalui skirto laiko žadėjo perduoti 
Poliinter firmai. Be to, dienraštis 
„Respublika“ išspausdino keletą keisto 
lygio straipsnių, nukreiptų prieš 
Baškauskaitę kaip asmenį ir kaip 
televizijos darbuotoją, ir net eilėraštį, 
kuris daug kam atrodė neleistinai 
šlykštus. Pastaruoju metu įtampa 
išsiplėtė ta prasme, kad LTR vadovybės 
principais yra nepatenkinti ir keli kiti 
nevalstybinių TV bei radijo stočių 
vadovai, kurie visgi turi naudotis 
valstybiniu tinklu. Tarp nepasitenkinimo 
priežasčių yra tai, kad LTR vadovybė 
vis pabrėžia tikras ar netikras Baškaus- 
kaitėskanalo skolas, betmažiau dėmesio 
kreipia į faktą, kad Rusijos „Ostankino“ 
stotis Lietuvai yra skolinga net daugiau. 
Rimantas Pleikys, nepriklausomų stočių 
aktyvistas, „Lietuvos aido“ nr.71 rašo:

„Kodėl, kokio dosnumo vedami IRT 
valdybos nariai, „Ostankinui“ nesu
simokėjus net nuo 1993 m. spalio (ir 
pareiškus, kad neketina mokėti), čia pat 
siūlo toliau mokėti iš Lietuvos biudžeto, 
t. y., visų mūsų - mokesčių mokėtojų - 
pinigais? Kodėl LTR valdyba taip 
atkakliai siūlo Vyriausybei skirti ir taip 
skylėto biudžeto lėšas vien tik Maskvos 
„Ostankino“ transliacijoms kasdien nuo 
18 iki 24 valandos? Valdyba nori švaistyti 
valstybės pinigus, tarsi nežinotų, kad 
yra net kelios Lietuvos privačios TV 
kompanijos...“

Savo detalizuotą straipsnį Rimantas 
Pleikys užbaigia sugestija, kad čia gal 
yra įsivėlęs buvęs KGB informatorius 
slapyvarde „Gintaras“ ir klausia, „kada 
šis žmogus bus išvytas iš visų postų ir 
stos prieš teismą, jeigu to nusipelnęs?“

Paruoši V. Doniela

užsienio politikos pirmumą. Svar
biausiais Lietuvos valstybingumo ir 
Nepriklausomybės klausimais turi 
skambėti vieningas lietuvių politikų 
balsas. Pasitarimą moderavo PLB 
valdybos vicepirmininkas Rimantas 
Cesonis, pranešimus skaitė: apie 
Pabaltijo valstybių lyšius Linas Kojelis 
(U.S. - Baltic Foundation pirmininkas), 
Lietuvos-Lenkijos santykius- politinių 
mokslų specialistas prof. dr. Julius 
Šmulkštys, Vokietijos problemą -

TRUMPAI 
IŠ VISUR

♦ Bosnijos serbų ignoravimas jų 
pasirašytų sutarčių ir beatodairiškas 
civilių taikinių apšaudymas apsuptoje 
Goraždėje sunkiaisiais ginklais privertė 
JAV, Rusiją, NATO ir Jungtines Tautas 
suderinti savo politiką Bosnijoje. 
Serbams duotasultimatumas atsitraukti 
20 km nuo Goraždės miesto centro ir 
nutraukti miesto apšaudymą, priešingu 
atveju grąsinama masiniu oriniu 
bombardavimu.

Nors serbai laiku neišpildė ulti
matumo sąlygų, Jungtinių Tautų 
ypatingas įgaliotinis Bosnijoje Jasuši 
Okaši sustabdė numatytą NATO orinį 
puolimą, serbams pradėjus trauktis iš 
Goraždės miesto centro.

Nuo serbų artilerijos ugnies Jung
tinių Tautų deklaruotoje Goraždės 
saugioje zonoje žuvo daugiau kaip 700 
žmonių, daugumoje civilių, apie 2000 
sužeistų. Kovomsapstojus,prasidėjo sunkiai 
sužeistų evakuacija sraigtasparniais

♦ Balandžio23d.NewYork‘oligoninėje 
nuo insulto mirė 81 metų Ričardas 
Niksonas, JAV prezidentas 1969 -1974 
metais. Vienintelis istorijoje JAV

Richard Nixon 
prezidentas turėjęs pasitraukti iš pareigų 
dėl gręsiančios bylos, pastaraisiais 
metais jis amerikiečių buvo vėl palankiai 
vertinamas kaip įžvalgus politikas, 
Watergate skandalui nuėjus praeitin.

♦ Pietų Afrikos rinkimų išvakarėse, 
balandžio 19 d. atsiektas svarbus 
susitarimas su zulu vadovybe. Inkatha 
partija neboikotuos rinkimų. Deja, ir po 
susitarimo pavieniai Afrikos nacionalinio 
kongreso rinkimų darbuotojai žudomi 
Natalyje, o Johanesburgo didmiestyje 
auto mašinose susprogdintos didžiulės 
bombos,nukreiptospriešAfrikosnacionalinio 
kongreso būstines, užmušė ir sužeidė daug 
žmonių Įtariami būrų fanatikai.

Viktoras Nakas, Kaliningrado klausimą 
- Algimantas Gureckas (misijos prie JT 

patarėjas), Lietuvos santykius su Rusija, 
Gudija ir Ukraina aptarė dr. Vytautas 

Žalys (ambasados Washington, DC, 
pirmasis sekretorius). Svarstybose 

dalyvavo ambasadorius dr. A. Eidintas, 
PLB vicepirmininkas R. Cesonis, JAV 

LB vicepirmininkas Algimantas Gečys, 
PLB valdybos atstovas Vilniuje Juozas

♦ Tebesitęsia žudynės Ruandos 
respublikoje. Raudonojo Kryžiaus 
duomenimis, nužudytų civilių skaičius 
viršija šimtą tūkstančių.

♦ Iš spaudoje pasirodžiusių Boriso 
Jelcino prisiminimų paaiškėjo, kaip ant 
plauko buvo pakibęs jo likimas per pernai 
metų spalio mėnesio sukilimą Maskvoje. 
Generolai jo nerėmė, o specialūs daliniai 
atsisakė klausyti įsakymo pulti sukilėlius 
parlamento rūmuose. Jie pakeitė savo 
nuomonę tik tada, kai paklydusi sukilėlių 
kulka nukovė vieną iš jų karininkų.

Demokratija — tai aš!

IŠ prancūzų spaudos

♦ Prancūzų teismas Versalyje nuteisė 
79 metų Paul Touvier, buvusį karo 
žvalgybos viršininką Lijone 1943-44 
metais, kalėti iki gyvos galvos. 1971

metais tuometinis Prancūzijos prezi
dentas buvo Touvier suteikęs amnestiją 
už karo nusikaltimus. Dabartinė byla 
buvo iškelta už nusikaltimus prieš 
žmoniškumą, ne už karo nusikaltimus, 
tuo apeinant amnestiją.

♦ Po dviejų savaičių ginčų tarp 
valdančios koalicijos partnerių, Japonijos 
ministru pirmininku išrinktas Tsumotu 
Hata, buvęs min. pirmininko pava
duotojas ir užsienių reikalų ministras. 
Jam bus sunku dirbti su jį išrinkusia 
koalicįja, kuri sudaryta iš kelių gana 
skirtingų pažiūrų partijų.

♦ Balandžio 19 d. po sunkių kovų 
komunistų Khmer Rouge sukilėliai 
atsiėmė iš vyriausybės dalinių svarbų 
Pailin miestą, Kambodijos kariuomenės 
paimtą kovo 19 d.

♦ Amerikiečiai' laivais atvežė į Pietų 
Korėją apie 200gynybinių „Patrioto“ tipo 
raketų, nukreiptų prieš Šiaurės Korėjos 
„SCUD“ tipo raketas. Atvežtas tam tikras 
skaičius puolamųjų raketų. Šiaurės 
Korėja vėl pasiūlė vienos išjos branduo
linių jėgainių tarptautinį patikrinimą.

♦ Papua N. Gvinėjos vyriausybės 
pakviesta, senatoriaus Stephen Loosley 
vadovaujama australų delegacija apsi
lankė pilietinio karo išvargintoje 
Bougainville saloje, susipažinti su padėtimi.

♦ Karalienė Elžbieta II apdovanojo buvusį 
Australijos generalgubernatorių SirNinian 
Stephen aukštu Keliaryšio ordinu.

Gaila, buvęs ALTo valdybos pirmininkas 
dr. Jonas Valaitis. Pasitarimo pabaigoje, 
kuris visų dalyvių nuomone praėjo labai 
gerai ir buvo turiningas, ambasadorius 
dr. A. Eidintas pastebėjo, kad tokio 
„smegenų centro“ darbas labai rei
kalingas ambasadai Washington. DC, 
bei aplamai visai Lietuvos diplomatijai 
ir išreiškė viltį, kad tokie susitikimai 
taps nuolatiniai.

Rimas Cėsimis
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Laikotarpis
Vytautas Landsbergis

Lietuvos Respublikos konsulinės paslaugos
(Svarbesnieji punktai pagal LR įstatymus Nr.809.796,797,894 ir 378)

Lietuvos naujasis nepriklausomybės 
laikotarpis atrodo skilęs į du - į 1990- 
1992-uosius valstybės atkūrimo ir 

' demokratijosformavimometusirįl993- 
1994 demokratijos varžymų, iškraipymų 
bei kompromitacijos, valstybės šlu
bavimo ir korumpavimosi metus. Tas 
antrasis - tai dabarties demokratūrinis 
tarpsnis, atėjęs po ano - mėginto 

' demokratinio.
Taigi lyg du mažesni laikotarpiai, bet 

vis dėlto vienas: Lietuvos valstybė tebėra, 
nepriklausomybė dar nesužlugdyta, ir 
demokratija, nors nukentėjusi, bet 
neužgniaužta visai. Juntame, jog vėl 

. artėja pokytis, kuris grąžins visuomenei 
daugiau pasitikėjimo ir pasiryžimo, kaip 
1990-1992-aisiais demokratinės ne
priklausomybės metais, grąžins ir pratęs 
vertingiausią kūrybos dvasią. Ji tada 
vyravo, nepaisant sabotažo ir griovimo, 
kurį buvo norima parodyti kaip svar
biausią permainų bruožą. Betpakilsime 
ir įtikėsime vėl savimi, panorėję ir patys 
pasikeisti, jeigu nesutrukdys išorinėjėga, 
kol kas veikiau patenkinta dėl mūsų 
nesėkmių.

Rusijoje taip pat naujas laikotarpis - 
į nuo 1991-ujų pabaigos. Nei Lietuva, nei 
j Rusija nėra naujos valstybės. Sovietų 
Į Sąjungabuvobaisus, perilgas,ypatingas 

komunistinės diktatūros laikotarpis 
didžiulėje Rusijos istorijoje. Tas epizodas 
dabar jau praeityje, kaip ir sovietinė 
Lietuvos okupacija. Bet pabandykime 

i suvokti, kokia jo prasmė, kam tai buvo 
reikalinga ir kokia yra Sovietų Sąjungos 
vieta Rusijos istorijoje.

Kadaise buvo Kijevo, Naugardo, 
Maskvos Rusia. Iš tos trečiosios, rytuose 
išsilaikiusiems maskvėnams plačiau

• įsigalint, atsirado carų Rusija, negai
lestinga monarchij a, kiekvieną šimtmetį

i vis labiau besiplečianti militaristinė 
Rusijos imperija (trumpinant būtų RI). 
Napoleonas nepajėgė pakeisti jos būdo, 
nes Rusijos baudžiauninkai apgynė savo 
baudžiavą. Mūsų šimtmetyje perėjimas

* į demokratiją irgi nepavyko, RI monar
chiją pakeitė totalitarinė sovietų imperija.

Taip Lenino -Trockio, arba bolševikų, 
pučas ir po to sekęs pilietinis karas 
nulėmė naują Rusijos laikotarpį, galų 
gale pavadintą Sovietų Sąjunga (trumpi- 

, nant būtų SS). Pasirengimas užkariauti 
pasauli kainavo SS dešimtis milijonų 
gyvybių, ir tai vadinosi „klasių kova“. 
Paskui buvo nubrėžtos papildomos 
„interesų zonos“ nuo Suomijos iki 
Besarabijos ir pradėta „socialistinės 
sistemos“ ekspansija. Jos vadai neapsiri
bojo net Antrojo pasaulinio karo ir Jaltos 
sandėrio rezultatais; arši įsiskverbimo 
ir ardymo veikla išplėsta po įvairius 
žemynus kaip ano karo tęsinys, išra
dingas ir negailestingas totalus Trečiasis 
pasaulinis karas prieš „kapitalistinį 

I imperializmą“.
Kas išėjo iš viso to - ne sunaikinimo, 

niokojimų, nusikaltimų, bet Rusijos 
i imperinio valstybingumo požiūriu?

Rusija savais būdais laimėjo 75 metus 
į ir išvengė dviejų natūralių istorinių 
Vlaikotarpių. Pirmasis jų buvo tautų 
f apsisprendimas - iškart po Pirmojo 

pasaulinio karo. Antrasis - deko
lonizacija po Antrojo. Lenino ir Stalino 
panaudoti būdai, žinoma, buvo žiaurūs 

• dvigubai pavergtoms tautoms ir šalims, 
kurios nepajėgė pasinaudoti nei pirma, 
nei antra galimybe, neišsiveržė į

nepriklausomybę nė dvidešimčiai metų 
-kaip Lietuva, Latvija, Estija, o liko per 
ištisus 74 metus dar ir bolševikų 
totalitarizmo naikinamos bei dvasiškai 
luošinamos. Ypač čia prisimintinas

Dr. Vytautas Landsbergis kalba.
Ukrainos ir Baltarusijos, taip pat 
Kaukazo tautų likimas. SS buvo ir liko 
Rusija, tiklaikinainaudojusikomunizmo 
doktriną kaip itin patogų ideologinį 
ginklą, kuriuo pridengė ir plėtė, šiek tiek 
modifikavo senąją imperiją.

Suvokti SS kaip laikiną kitaip aran
žuotos Rusijos pavidalą yra naudinga 
visokiais atžvilgiais. Dabar štai turime 
dar vieną aranžuotę - NVS. Rusija nėra 
pasitraukusi iš buvusių savo valdų, 
imperiškai veikia jose (antai oficiali 
Maskvos doktrina: jėgos naudojimas 
geografiškai „artimose“ valstybėse esąs 
teisėtas) ir todėl, be abejo, atsakinga už 
suirutes ir žudynes. Jeigu „atsiims“ 
Ukrainą, ateis mūsų, Baltijos valstybių, 
eilė. Latvija jau avansu pusiau palaužta: 
uniformuota ir neuniformuota Rusijos 
kariuomenė ten pasilieka; repatriacijos 
programų nėra, apie tai niekas nė 
nekalba; užtat kalbama apie „dviejų 
bendruomenių“ valstybę, o jau pakanka
mai aišku,tikneVakaruose.kadLatvijos 
miestus valdys viena bendruomenė.

„Baltijos Beneliuksas“, kurį projekta
vome nuo 1991-jų, o vakariečiai žodžiais 
neva rėmė, bus išduotas, Rusijai 
strategiškai išplėšus jo vidurinę dalį. 
Nedaug išradingumo tereikės pavadinti 
ir įforminti kokius nors ypatingus, 
„asocijuotus“ Rusijos - Latvijos ryšius 
per priedangos įstaigą - NVS. Jau dabar 
Rusija skelbia, neklausdama nė Latvijos 
sutikimo, kad kurs joje karinę bazę, 
tvarkysis kaip NVS valdose.

Ar mes pakankamai gynėme Latviją? 
Ar ji pati pakankamai norėjo gintis? 
Istorijos teisme reikės atsakyti ir į šiuos 
klausimus.

O Rusija toliau laimi laiko, naudojasi 
vėl pakitusiais Vakarų požiūriais. Tautų 
apsisprendimas, net ir dekolonizacija - 
tarsinuėjęįpraeitįnebeaktualūs dalykai. 
Neveltui M. Gorbačiovas taip norėjo 
įsiūlyti mums „atsiskyrimą“, o Vakarus 
trikdė palyginimais: kas būtų, atitin
kamai atsiskyrus Arizonos valstijai nuo 
JAV arba Normandijai nuo Prancūzijos? 
Dabartinės Rusijos dekolonizacija, 
Vakarams paslapčiomis dar tebe
dūsaujant dėl Gorbio ir SS, juo labiau 
susilauktų negatyvaus žodyno, kaip 
antai griuvimas, žlugimas („mes“ prieš) 
revoliucija, destabilizacija, dezin
tegracija... Niekam, deja, nerūpi Rusijos 
demokratija, o prablaivėjimas, kad

Paslaugos
Vizų ir kitų dokumentų išdavimas bei 

legalizavimas užsienio valstybės juri
diniams bei fiziniams asmenims bei tų 
dokumentų pratęsimas, emigracijos bei 
imigracijos dokumentų įforminimas, 
dokumentų pareikalavimas iš Lietuvos 
Respublikos įstaigų, dokumentų lega
lizavimas, aktų surašymas paskiriant 
turto globėją ir ataskaitų tvirtinimas, 
įgaliojimų, testamentų tvirtinimas, 
paveldimo turto surašymas bei šio turto 
saugojimas, paveldėjimo teisės liudijimo 
išdavimas, dokumentų nuorašų ir jų 
įrašų tikrumo paliudijimas, parašo 
dokumentuose tikrumo paliudijimas, 
dokumento vertimo tikrumo iš vienos 
kalbos į kitą paliudijimas, pinigų, 
vertybinių popierių, kitų vertybių 
teisiškas perdavimas nurodytiems 
asmenims, testamento surašymas, 
įgaliojimo ar pareiškimo surašymas bei 
kiti patarnavimai, sutinkantys su 
gyvenamo krašto įstatymais.

Už skubias, per 24 valandas suteiktas 
konsulines paslaugas, imama papildoma 
rinkliava, tolygi 10 JAV dolerių. Už 
paslaugas, teikiamas ne konsulinėje 
įstaigoje, o kitose patalpose, švenčių, 
poilsio dienomis, naktį, imama dvigubi 
atitinkamų paslaugų tarifai.

Kai kurios ištraukos apie 
vizas

Vaikams iki 16 metų vizos išduodamos 
nemokamai. Vizos išduodamos skubiai 
ir nemokamai užsienio valstybių 
piliečiams šiais atvejais: asmenims, 

imperija su demokratija nesuderinamos, 
vargingai skinasi kelią.

Ko jau čia norėti, kad koks nors JTO 
dekolonizacijos komitetas imtųsi NVS 
nagrinėjimo. Juk Rusija beveik jau 
įtvirtino bendrą (buvusią SS) sieną, 
jungtinė kariuomenė Azijoje, Armėnijoje 
(pasienyje), bemaž Juodojoje jūroje 
(laivyne). Vienai sunku tempti tokią 
didelę „baltojo žmogaus naštą“, todėl 
nesiliauja prašymai, kad Jungtinės 
Tautos apmokėtų naujojo Rusijos 
imperializmo išlaidas. Išeitų visai pagal 
Leniną - ,jie patys nusivys virvę...“, o ir 
Stalinas nepyktų matydamas išsaugotą 
„respublikų“ šeimą, darirpasigausinusią 
balsų Jungtinėse Tautose. Ir tiesiog per 
NVS arba Eurazijos konfederacijos“ 
karini biudžetą, ir dar per JTO narystę iš 
kolonijų eitų dvigubos lėšos imperijos 
armijai.

Įgyvendinus šią strategiją, NVS kaip 
naujas RI pavidalas racionaliai pranoktų 
Žirinovskio „gubernijų Rusijos“ galimy
bes. Tačiau Rusija nėra racionali šalis, 
todėl centralizuotos „vieningos ir 
nedalomos“ RI variantas toliau grės
mingai šmėkščioja, įtakodamas ir NVS 
vidinių priklausomybių turinį.

Kas ateina po NVS? Atmetusi taikingą 
dekolonizacijos procesą, Rusija turi dvi 

Ankstyvoje jaunystėje mirčiai pakirtus mylimą sūnų
A. f A. POVILĄ N AGULEVIČIŲ

jo Motiną Birutę ir visą Protų šeimą nuoširdžiai užjaučia
Sydnėjaus Dainos choras
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vystantiems lankyti sunkiai sergančio 
šeimos nario ar artimo giminaičio arba į 
laidotuves, pateikus oficialiai patvirtintą 
dokumentą ar pateikus patvirtintą 
telegramą, taip pat užsieniečiams, 
vystantiems lankyti šeimos narių kapų 
Lietuvoje, pateikus oficialiai patvirtintą 
dokumentą.

Piliečiai, turėdami Estijos arba Latvijos 
Respublikų vizas, gali vykti per Lietuvos 
Respubliką arba joje pasilikti vizoje 
galiojančiu metu. Užsienyje gyvenantys 
lietuviai ir užsieniečiai, turintys „teisės į 
Lietuvos Respublikos pilietybę 
išsaugojimo pažymėjimą“, kartu su 
šeimos nariais gali vykti į Lietuvos 
Respubliką be vizų ir joje gyventi. (Dėl 
šio pažymėjimo įsigijimo procedūros 
laukiame daugiau informacijos iš L R 
Užsienio reikalų ministerijos).

Kitiems užsieniečiams ir užsienio 
lietuviams, su paprastąja viza vyks
tantiems aplankyti giminių, draugų ir 
pažįstamų, taip pat kitais tikslais, 
leidžiama būti Lietuvos Respublikoje iki 
90 parų. Po to reikalingas vizos 
pratęsimas, bet vizito registracija nėra 

reikalinga.
Diplomatinės bei tarnybinės vizos 

išduodamos nemokamai.
Smulkesnės informacijos galima gauti 

Lietuvos Respublikos konsulatuose 
Adelaidėje, Melburne ir Sydnėjuje darbo 
metu arba paskyrus pasimatymą su 
Garbės konsulu.

Kęstutis Lynikas 
Garbės konsulas, Melburnas

galimybes. Arba ji eina į vidinio 
susipriešinimo ir chaoso laikotarpį, arba 
į fašistinio tipo karinę diktatūrą. Ar 
paklus jai tada NVS be pasipriešinimo 
karu, arteberems prisitaikėliai Vakarai? 
Abu variantai Lietuvai labai pavojingi. 
Abiem atvejais ekonominė Rusijos 
katastrofa gaivins imperišką neapykan
tą „pribaltams“, kuriai drg. Žirinovskis 
randa spalvingų pasakymų. Tokiame 
fone ir kai kurių Lietuvos veikėjų 
svaičiojimai apie laimingus laikus, kai 
neva „mokėjom išnaudoti“ SS, atrodo 
dvigubai savižudiški.

Ar visa LDDP supranta pavojaus 
mastą ir savo istorinę atsakomybę, taip 
pat labai abejotina. Nepajėgi sutramdyti 
grupės draugų prichvatizacinių apetitų 
ir konsoliduoti pilietiškai mastančių 
žmonių, ji turi prablaivėti ir pasitraukti. 
Toks reikalavimas darosi valstybiškai 
būtinas, kad atgautosios nepriklau
somybės laikotarpis nesibaigtų tragiškai, 
iš tiesų nedorai ir nedarniai, nes 
neapgintas, o išvogtas, išjuoktas ir 
pragertas. Lietuvos visuomenė turi 
nepasiduoti depresijai ir beviltiško skonio 
TV liūliavimams, o aktyviai svarstyti, 
kokiame laikotarpyje gyvena.

Iš A. Giedraičio elektroninio
pašto - AGEP.

3



SVEIKATOS KLAUSIMAIS

AUKŠTAS KRAUJO SPAUDIMAS
Aukštas kraujo spaudimas (Hyper

tension) yra viena iki šiol neišspręstų 
problemų. Tik 10 proc. visų sergančių, 
ar tiksliau sakant, turinčių aukštą kraujo 
spaudimą, priežastys yra žinomos - 
širdies ir inkstų ligų sutrikimai ir kai 
kurie piktybiniai augliai, kaip vėžys, nors 
pastarieji yra gana reti.

Kai jūsų gydytojas nustato, kad jūs 
turite aukštą kraujo spaudimą ir 
priduria, kad tai yra „essential“ (kas 
lietuviškai reikštų „būtinas“), tai reiškia, 
kad priežastis nežinoma.

Kai kuriais atvejais aukštą kraujo 
spaudimą sukelia širdies ligos ar 
netobulumai širdies struktūroje. Kartais 
spaudimas gali būti žemas. Pastarasis 
yra labai svarbus širdies atakos -infarkto 
- atveju. Staigus žemas kraujo spaudimas 
yra vienas iš svarbiausių simptomų 
artėjančios ar esančios progrese širdies 
atakos.

Iš kitos pusės, taip vadinamas 
„essentiaFkraujo spaudimas susargdina 
širdį ir priveda - jei negydomas - prie 
širdies atakos - infarkto.

Taigi, širdis ir aukštas kraujo spau
dimas turi abipusį ryšį.

Kas gi yra širdis? Tai gniužulas 
raumenų, suformuotų į piramidės 
pavidalą. Ta „piramidė“ yra patalpinta 
mūsų krūtinės kairėje pusėje, labai arti 
plaučių, daugiau į viršų.

Visus savo motorinius veiksmus mes 
valdome per smegenų centrus. Mes 
galime sustoti kvėpavę, galim valgyti ar 
nevalgyti irt t.,betpojūčiųmes negalime 
valdyti, pav., negalim nejausti šalčio ar 
karščio. Motoriniai veiksmai yra vykdomi 
raumenų smegenims duodant įsakymą. 
Bet širdies raumenų mes negalime 
tvarkyti - mes negalim duoti įsakymo 
širdžiai nustoti plakti (tai būtų pavo
jingiausias ginklas savižudžio rankose!...) 
Širdis plaka automatiškai. Tai tvarko 
tam tikras nervų centras, įstatytas į 
širdį. Sis nervų centras nepriklauso nuo 
mūsų valios, proto, smegenų. Širdies 
plakimas reprezentuoja du veiksmus - 
siurbimą ir pumpavimą ir tai vadiname 
kraujo apytaka. Širdis padalinta į du 
pagrindinius skyrius - dešinįjį ir kairįjį. 
Siena tarp tų dviejų skyrių yra aklinai 
uždaroma kūdikiui pirmą kartą sukvė- 
pavus. Jei siena neužsidaro - didelė 
problema; tokius kūdikius operuoja, t.

y., uždaro sieną. Abu skyriai yra vėl 
padalinti į du poskyrius. Vienas siurbia 
kraują iš periferijų per kraujo indus, 
kuriuos vadiname venomis, o kitas 
pumpuoja kraują į periferijas ir visus 
kūno organus per kraujo indus, kuriuos 
vadiname arterijomis. Taigi yra arterinis, 
kraujo pumpavimo,spaudimas irveninis, 
kraujo siurbimo, spaudimas. Abudu 
svarbūs. Abu vienas nuo kito priklauso. 
Dešinysis širdies skyrius, kurį vadinam 
dešiniuoju skilveliu (right ventricle) 
susiurbia kraują iš periferijų ir perduoda 
į viršuje esantį dešinį prieširdį (right 
atrium). Dešinysis prieširdis savo keliu 
pumpuoja kraują į plaučius, kur kraujas 
apvalomas. Tada kairysis prieširdis 
siurbia kraują iš plaučių ir perduoda 
švarų, pilną deguonies kraują į kairįjį 
skilvelį, kuris savo keliu perpumpuoja 
kraują į visus organus ir periferijas. Ir 
čia - periferijose - atsiranda viena iš 
priežasčių, taip vadinamas „essential“ 
aukštas kraujo spaudimas. Arterijos, per 
kurias kraujas perpumpuojamas į visą 
kūną, vis mažėja, kol pagaliau virsta į 
tik per mikroskopą matomas mažytes 
arterijas - artioles, kurios savo keliu 
pavirsta į kapiliarus. Jie susijungia su 
veniniais kapiliarais (Anastoerose). 
Veniniai kapiliarai, padedami arterinio 
spaudimo, pradeda įsiurbimo procesą - 
perduodajau „nešvarų“ kraują; didesnes 
venas ir tuo būdu kraujas atsiduria 
dešiniajame širdies skilvelyje (right 
ventricle) - jo tolimesnis kelias buvo 
aptartas aukščiau.

Čia ir prasideda problema. Tų, mažųjų, 
arterijų sienelės yra padengtos labai jau 
plonais muskulais, kurie padeda širdžiai 
pumpuoti kraują į venas susitraukdami 
ir atsileisdami. Dėl iki šiol nežinomų 
priežasčių, jie daugiau susitraukia negu 
atsileidžia ir todėl gaunasi periferinis 
pasipriešinimas, kuris sukelią aukštą 
kraujo spaudimą. Yra daug vaistų, kurie 
tą, per stiprų, susitraukimą pašalina. 
Bet tai yra simptomatinis gydymas ir 
vaistus reikia imti visą laiką ir periodiniai 
tikrintis, kad būtų pritaikytas imamų 
vaistų kiekis.Ko nežinom - kodėl tie 
raumenys -muskulai,kurie valdomažas 
arterijas, nei iš šio, nei iš to, pas kai 
kuriuos žmones per stipriai susitraukia.

Dr. A. Spalis
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ATSIUSTA PAMINĖTI

Mus pasiekė 20 psl. brošiūra anglų
kalba STUDYING AT KAUNAS 
MEDICALACADEMYIN LITHUANIA, 
išleista 1994 m. Kauno medicinos 
akademijos tarptautinės studentų 
tarnybos (office), redaguota Angelines 
Valančiūtės, anglų kalbą tikrino Petras 
Simaška.

Brošiūroje - skirtoje galimiems užsienio 
studentams - duodama trumpa Medi
cinos akademijos veiklos apžvalga, 
supažindinama su veikiančiais keturiais 
fakultetais - medicinos, stomatologijos, 
farmacijos ir ligonių priežiūros. Akade
mijoje dirba 682 dėstytojai ir moksliniai

bendradarbiai, jų tarpe 90 profesorių ir 
334 docentai. Praeitą rudenį studijavo 
2,800 studentų, iš jų 160 užsieniečių. 
Akademinė ligoninė turi 2,300 lovų ir 
yra didžiausia Kaune; čia atlieka 
praktiką akademijos studentai. Be šios 
ligoninės dar yra galimybė naudotis 
kitom trim Kauno ligoninėm.

Pagrindinė kalba akademijoje - 
lietuvių. Užsienio studentai gali klausytis 
paskaitų anglų ir rusų kalba, bet taip 
pat mokomi ir lietuvių kalbos.

Akademija turi kompiuterių centrą, 
centrinę biblioteką (850,000 tomų), 
akademinę vaistinę, muziejų, leidžia 
savaitinį laikraštį „Avė Vita“ ir žurnalą 
„Medicina“. Akademija yra ne tik 
didžiausia šios srities aukštoji mokykla 
Lietuvoje, bet turi ir plačius ryšius su 
panašiom tarptautinėm mokslo įstai
gom. Vyksta tyrimai įvairiose medicinos
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'PLJK atidarymo ir uždarymo banketai
Transportas bei ekskursijas Lietuvoje ir Anglijoje

DALYVIS nr. I............. lūpos 12-29 dd.......................................US S 1525
PLJK Lietuvos Programa (parengimas, nakvyne tr maitinimosi O O O 
Skrydis iš Vilniaus j Londoną **■-“* i—
9 dienas / 8 naktys Londone (tiktai nakvyne trpusry&siĮzSj)
PI J K atidarymo ir uždarymo banketai
Transportas bei ekskursijas Lietuvoje

DALYVIS nr. 2............. liepos 12-29 dd.................. ......................USS 1795
PLJK Lietuvos Programa (parengimas, nakvyne u mathmmas) Q 8 O 
Skrydis iš Vilniaus | Londoną «. ix* • «
Didi. BriL Ekskursija nr. 2 (nakvyne, pusryaai[x8], vakarienes[x2] tr ekskursijos) 
PLJK atidarymo ir uždarymo banketai 
Transportas bei ekskursijos Lietuvoje

DALYVIS nr. 3.............lūpos 12-29 dd.........................................US $ 1905
PLJK Lietuvos Programa (parengimai, nakvyne tr maitinimas) (ĮĮĮ^
Skrydis iš Vilniaus į Londoną • a
DidL BriL Ekskursija nr. 3 (nakvynė, pusryaas{x8], vakarienes J ir ekskursuos) 
PLJK atidarymo tr uždarymo banketai 
Transportas bei ekskursuos Lietuvoje

US$695TURISTAS nr. 1
9 dienas / 8 naktys Londone (aktas nakvyne tr pusryčiai [*8}i 
PLJK uždarymo banketas

TURISTAS nr. 2......... lūpos 21-29 dd..................... ......  ........................
DidL Brit. Ekskursija nr. 2 (nakvyne, pusryčiai 1x8], vakarienės 1x2J ir ekskun.)
PLJK uždarymo banketas “■ -

TURISTAS nr. 3......... lūpos 21-29 dd. 
DidL BriL Ekskursija nr. 3 (nakvyne, pturydailxd], vakarienes/x5/ tr ekskun.)
PLJK uždarymo banketas - -

TURISTAS nr. 4____ lūpas 12-21 dd.___________________
PLJK Lietuvos Programa (parmgimai. nakvyne tr mastinsmas) 
PLJK atidarymo banketas *
Transportas bei ekskursijos Lietuvoje

STUDIJŲ DIENOS.... lupas 21-29 dd.............. .....................
PLJK Studijų Dienas Anglijoje (parengimas, nakvynė tr maitinimas)
PLJK uždarymo banketas
Transportas bei ekskursijos Anglijoje

PitoiUo* k*no» gili totu b« pranUmo r ntpkito itaydžių | Europą r algd. PUK Program geb keete be panešimo 
KONGRESO REGISTRACIJA PRATĘSTA K 1994 m. GEGUŽES 1 <1 M pepšdomoe riormecpe bei regentu ei*etų, 
niyUr PUK Rjcšce Komtetu. ATTN: FWgenqoe rita.. P.O. Boe 2112. Spnn^VA 22152-081Z USA K7OM2M273

lūpos 21-29 dd.

US$950
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PLJK Ruosos Komitetas įvertino Jūsų nuomonę 
Norėdami užtikrinti kiek galint gausesnį lietuviųjaunimo
dalyvavimą šiame pasauliniame jaunimo sąskrydyje, su džiaugsmu 
pranešame, kad Kongreso kainos sumažintos net 25% (apie $465)!

Pasirinkite 9,11 ar 19 dienų kongreso programą 
Kviečiame pasirinkti: 11 dienų Lietuvoje, 9 dienas Anglijoje, 
arba pilną 19 dienų programą Lietuvoje ir Anglijoje.

Lietuvos programa pratęsta - kelionė laivu atšaukta 
Atsižvelgiant į daugelio PLJ Sąjungos narių nuomonę, nutarta
programos dalį Lietuvoje pratęsti, atšaukiant laivo kelionę Baltijos 
Jura. Kongreso Lietuvos programa - tai unikali proga jaunimui 
susipažinti su tikruoju Lietuvos gyvenimu. Bendrausime su savo 
profesijos kolegomis arba savo specialybės studentais; pra
leisime dieną Lietuvos kaime ir susipažinsime su jo gyventojais; 
įsijungsime į labdaros bei savanoriškos veiklos darbus.
Bus progų pasilinksminti, pažinti Lietuvos kultūrines vertybes 
bei senovės papročius. Praleisime “pagonišką vakarą’ Trakuose, 
bus folkloro vakaronė. Prieš išvykstant j Londoną PLJKSnidijų 
Dienoms ir ekskursijoms, turėsime progos pailsėti Baltijos 
pąjūryje-Juodkrantėje, pamąstyti apie Lietuvoje įgytas žinias, 
bei atsisveikinti su Lietuva jos pasakiškoje gamtoje.

Papiginti skrydžiai per Kongreso kelionės agentūrą 
Skambinkite PLJK oficialiai kelionės agentūrai TRANSEA1R 
įsigyti papigintus bilietus į Vilnių ir namo iš Londono. Skam
binant iš JAV, TRANSEA1R telefonas (darbo valandomis):

us$1385 
PLJK Atstovo Kaina 

1994 m. liepos mėn. 11-29 dd.

19 dienų/18 naktų

• Į kainą įskaityta: • 

Lietuvos Programa (11 dienų) 

Skrydis iš Vilniaus į Londoną

Studijų Dienos Anglijoje (9 dienos) 

Apgyvendinimas ir maistas 

Transportas tarp programos dalių 

Susibuma. seminarai ir vakaronės 

PUK abdaiymo ir uždarymo banketai 

Ekskursijos Lietuvoje ir Angfcjoje

Dalyviai/Turistai 
nuo $525 iki $1905 

(pagal pasirinktą kategoriją)

Lietuvoje: liepos mėn 11-21 dd. 

Anglijoje: liepos mėn. 21-29 dd. 

Pasirinkite 11 (Senų programą Lietuvoje 

arta 9 denų programą Didi Bntanąoje. 

Gakte taip pat dalyvauti pinoję PUK 

programoje (19 (Janų/18 naktų)

1-800-666-4901 (už JAV ribų: 202-362-6100).

Pasaulio Lietuviųjaunimo Kongreso Ruošos Komitetas 
P.O. Box 2812, Springfield, VA 22152-0812, USA 
ūl. /fax. bendrai PLJK informacijai - 
teL PLJK registracijos klausimais - 703-425-9273
Pateikios kainos gali kaištis be pranešimo ir ne|skaito skrydžių [ Europą Ir atgal. 
PUK programa gali keistis be pranešimo. Aukos paremti VIII Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongresą yra rrweiai priimamos “Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas* 
ir “Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjunga* yra pelno nesiekiančios organizacijos

Daug Gimtinių, 
Tėvynė-Viena!

srityse.
5 -14 psl. duodamos visų fakultetų 

programos, o psl. 15-metiniaimokesčiai, 
kurie yra nuo US $2,000 iki 3,000.

16-17 psl. būsimi studentai supa
žindinami su Kauno miestu, Lietuvos 
klimatu ir - pora sakinių - su lietuvių 
kalba.

Akademijos adresas būsimiems stu
dentams :

KAUNAS MEDICAL ACADEMY.
Mickevičiaus 9, Kaunas 3000. 

Lithuania

Fax“as - (3707) 22 07733.
B.Ž.
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Diena ..Aušins” tunto 
stovykloje

Sausio mėnesį Sydnėjų supę gaisrai 
neleido įvykti „Aušros“ tunto stovyklai. 
Kaip tik tose vietose siautė liepsnų jūra, 
didžiulius miškų plotus paversdama 
juodomis dykynėmis. Sydnėjaus skautai 
jau buvo kuprines susikrovę ir stovyk
lauti pasiruošę, kai policijos ir gais- 
rininkųįsakymu, kelionės į Camp Coutts 
reikėjo atsisakyti ir stovyklą atidėti į 
trumpas pirmojo mokslo metų ketvirčio 
atostogėles, balandžio 7-10 dieną.

Kai mes, dvi sesės skautės (duktė Rasa 
ir aš), išsiruošėm stovyklos aplankyti, 
buvo truputį nejauku. Žinojome, kad 
miško dauboje įsikūrusią Camp Coutts 
stovyklavietę gaisras peršoko, bet gal 
bendroji aplinka liko apdegusi, pajuo
dusi, nebe ta, kurią pažinojome?

Virtuvės tarnyba: s. v. v. si. Viktoras 
Šliteris, v. sk. v. si. Rasa Blansjaar ir 
prit. sk. Daina Šliterytė.

Nuotrauka E Jonaitienės.
Važiuojant iš abiejų pusių matėsi išdegę, 
gąsdinančiai nejaukūs plotai. Tačiau 
vingiuotu keliuku nusileidusios, stovyk
lavietę radom vešliai žalią, saugojamą 
milžiniškų eukaliptų ir didžiulių 
paparčių, su dangų atspindinčiu už
tvenktu upeliu ir aukšta, krūmais 
apaugusia uolos siena užnugaryje. 
Tačiau gamtos grožiui turėjo užtekti 
trumpo žvilgsnio, nes stovykla bruzdėjo 
kaip darbštus skruzdėlynas ir apsi
lankiusiems skautams reikėjo iš karto 
jungtis į talką. Mat, neįprastas stovyklos 
laikas kai kuriems skautams neleido 
išbūti pilno laiko. Todėl, apsilankę nors 
dienai ar dviem, visi širdingai griebėsi 
darbo. Išimtis padaryta tik visų se
niausiai - man. Viršininkė prašė vietoj

Stovyklos viršininkės pavaduotoja, 
ps. Marina Coxaitė.

Nuotrauka E. Garrick. 

darbo stebėti ir atsiminti. Taip ir dariau.
Vėlyvas rytmetis. Prie virtuvės 

esančios valgyklos kampe stovyklos 
štabas posėdžiauja. Kitam kampe 
susikaupusi darbuojasi daktarė Vida 
Viliūnaitė, ne sužeistą kelį, ar alkūnę 
tvarkydama, o elektriniu degikliu 
raižiniais puošdama medinius šaukštus. 
Mat, ankstėliau skautai mokėsi to meno, 
bet jiems skirtas laikas pasibaigė ir pačiai 
mokytojaireikiaužbaigtitai,kąmokiniai 
pradėjo. Panašioj būklėj atsidūrė irnetoli 
sėdinti darbe paskendusi Elytė 
Blansjaar. Skautės nutarė padaryti 
naujas, spalvingas skilčių gaireles. Tam 
darbui skirtame užsiėmime visos kūrė, 
komponavo, karpė, dėliojo, bet darbą 
pribaigti teko vadovei. Visam pusdieniui 
ji tapo atleista nuo jauniausių skautukų 
globos, kad vėliavos nuleidimui visos 
skiltys galėtų pasipuošti naujomis 
gairelėmis. Du stalai apkrauti; vienas 
molio išdirbiniais,kitas-medžio. Matyt, 
neseniai darbuotasi, nes ir ant grindų 
nemažai darbo liekanų. Tarp molio 
kūrinių matosi įvairiausios formos indų 
indelių ir ištisa Nojaus arka gyvuliukų, 
gyvačių, slibinų. O medžio žievė naudota 
kaip paveikslų dugnas, ant kurio 
ornamentais išdėlioti miško turtai: 
sėklos, riešutai, išdžiuvusios gėlytės ir 
samanėlės.
Baigėsi štabo posėdis ir galėjau 

pasikalbėti su stovyklos viršininke. 
Išgirdau, kad praeitą dieną skautės, 
vadovaujamos Raimundo Vingilio ir Jono 
Garrick, atliko iškylą į Bundeeną 
susipažinti su aborigenų akmens 
raižiniais. Tuo tarpu du jauniausi 
kandidatai Vilija Jurkšaitytė ir Liudas 
Garrick laikė pirmuosius skautiškus 
egzaminus. Vakare jie davė paukštytės 
ir vilkiuko įžodį.

Iš virtuvės iškiša galvą miltuotas ir 
suprakaitavęs virėjas pranešdamas, kad 
laikas valgyklą užleisti valgymui, nes 
tuoj bus šaukiama pietums. Malonu 
pasisveikinti su vis taip pat draugišku 
Viktoru Šliteriu, kuris perėmęs svarbias 
diplomatines pareigas, vis dėl to surado 
laiko ir šį kartą stovyklautojus aprūpinti 
skaniu ir gausiu maistu. Pašaukti 
atskubėjo du talkininkai ir per akimirką 
apkrautieji stalai buvo nustumti į 
pakraštį, grindys iššluotos, suolai 
sustatyti. O pietums ženklas duotas ne 
švilpuku, o tikro rago gaudesiu. Kaip iš 
anksto žinojom, pietūs puikūs! Šalia 
prisėdę anūkėliai pasakoja, kaip įdomu 
stovykloj, ką išmokę. Liudukas didžiuo
jasi nauju, kuone jo kelius siekiančiu 
raudonu kaklaraiščiu ir ypač didžiuliu, 
sesės Vidos išdegintojo,,m azgu-laikikliu“.

Po pietų, kaip įprasta, valandėlė poilsio, 
bet skautai neatrodo pavargę, mėto 
sviedinį. Anūkėlis Matukas mane 
pakviečia aplankyti vieną nuolatinį 
stovyklos gyventoją: tamsiam kampe prie 
virtuvės pamatų susirangiusį didžiulį 
žaltį - pitoną. Bijojau arčiau prieiti, bet 
Matukas užtikrino, kad jis „naminis“, 
nepavojingas. O goanų taip ir nepa
mačiau, sako, dabar ne tas metų laikas. 
Grįždami nutarėm palypėti į kalną. Už 
vienos uolos užtikom rateliu susėdusių 
mergaičių būrelį. Norėjau pasukti į šalį,

Vilkai pozuoja, iš kairės: Matas Garrick, Hendrykas Vogelzang, Aleksandras 
Karpavičius ir Liudas Garrick. Nuotrauka E. Jonaitienės.

kad nesutrukdytame kokių jaunystės 
paslapčių aiškinimo, bet viena sušuko:
- Pavakary egazaminai! Padedam 

kandidatėms ruoštis.
- Mes tik lietuviškai! - pridėjo viena iš 

kandidačių, kurią per pietas kaip tik 
maniau lietuviškai nemokančią.

Tolimesnį pasivaikščiojimą nutraukė 
švilpukas - pradžia popiečio užsiėmimų. 
Dienai atvažiavęs skautas vytis vaisti
ninkas Edis Karpavičius pravedė 
pašnekesį apie narkotikų naudojimą 
medicinoj ir jų pavojus. Skautės 
kandidatės prisistatė egzaminuotis 
viršininkei. Sesė Virginija Coxaite 
sušaukė jaunesniuosius kalbos ir dainų 
mokymuisi. Šie, pašaukti, iš karto 
apsisuko ir dingo. Aha, pagalvojau, 
neklauso išdykėliai, išlakstė... Bet čia 
pat vėl visi susirinko nešini savo pačių 
iliustruotais dainorėliais... Po kelių 
minučių aidėjo: „Rai rai rai rita“...

Vėliau prisijungiau prie jaunesnių 
skautų gamtos pažinimo iškylėlės per 
mišką ii- pagal upelį. Siauru takeliu 
einant krūmo šakelė uždavė per veidą. 
Nulaužiau, kad kitam neužkliūtų ir tuoj 
pat iš šalia ėjusio vilkiuko gavau barti:

-Stovykloj negalima gyvų šakų laužyti!
Iškylai vadovavusi v. sk. Belinda 

Wilsonnuolatgrupę stabdė, atkreipdama 
dėmesį į mažuosius miško gyvulėlius, 
vabzdžius, ir jų savybes. Prieš grįždami, 
dar sustojom prie upelio „krioklio“, kur 
skautukai buvo anksčiau paslėpę 
plaustus - lenteles. Įvyko varžybos: 
plaustai paleisti į neaukštai krintantį 
vandenį ir stebėta, kuris išvengs kliūčių 
ir toliausiai nuplauks.

Grįžus, saulė slinko žemyn ir oras 
atvėso. Skautai išbėgiojo šilčiau apsi
rengti ir ruoštis ypatingam paskutiniam 

Jaun. skautams šlipsus riša „Aušros“ tunto tunt., s. fil. Eglė Garrick. Iš kairės 
L Garrick ir Vilija Jurkšaitytė. Nuotrauka Vidos Viliūnaitės.
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laužui. Į stovyklą atvažiavo naujųsvečių.
Gražios valandos per greitai bėga... 

Rago balsas jau šaukia vakarienei. Ir 
visi svečiai pakviečiami pasivaišinti 
kugeliu su spirgučiais ir grybais. Puiku!

Paskui - greit į uniformas ir vėliavos 
nuleidimą. Aikštėje uniformuoti stovė
jome dvidešimt keturi, o pakraščiuose 
turbūt nemažiau stebėtojų ir svečių. 
Priimti raportai, perskaityti stovyklos 
viršininkės įsakymai. Šiandien egza
minus išlaikiusios Aleksa Vogelzang ir 
Holly McDonnel duoda skautės įžodį. 
Paskelbta stovyklos pavyzdingiausia 
skautė: Elenutė Šliogerytė. Himną 
giedant nuleidžiamos vėliavos.

Paskutiniam stovyklos laužui ruoštasi 
rūpestingai. Nepabūgę žygio iš Syd
nėjaus į laužą atkeliavo dar keli tunto 
skautai ir svečiai. Jaukioj laužavietėj 
dalyvių susėdo pilnas ratas. Laužą 
uždegė naujai davusios įžodį skautės ir 
vilkiukas. Dainai Šliterytei sumaniai 
vadovaujant, garsiai skambėjo dainos ir 
šūkiai, džiugino pasirodymai ir gražūs 
juokai. Stovyklavusių skautų vardu 
vadovė v. sk. Virginij a Coxaite mediniais 
šaukštais ir kitom įdomybėm „už 
nuopelnus“ apdovanojo stovyklos jau
niausius: paukštytę Katrytę Biretaitę 
už ypač gražų dainavimą, vilkiukus 
Hendryką Vogelzang - už narsumą, 
Matuką Garrick - už entuziazmą 
pasirodymuose, Tomą McDonnel - už 
didžiausią pažangą lietuvių kalboj ir 
Liuduką Garrick - už patvariausią indų 
mazgojimą. Aukštai į tamsą kylančios 
laužo liepsnos bylojo apie stovykloj 
išaugusią draugystę, savitarpio jau
kumą, skautišką broliškumą.

Nukelta į 6 psl.
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^SPORTAS
„LAISVĖ“ Naujojoj ZELANDIJOJ

Jau kuris laikas kai mes stovime 
Wellingtone. Šiandien paskutiniai 
pasiruošimai išplaukimui į Aucklandą. 
Su Wellingtonu jau pakankamai gerai 
susipažinome, išvaikščiojome puikų 
naujovišką miesto centrą, lietuviai mus 
apvežiojo po įdomiausias apylinkes, 
kalnus, apžvalgos aikšteles, tunelius. 
Susidarė 11 žmonių sąrašas. Buvome 
pakviesti pietums pas Arnoldą Vilkinsą, 
čia buvo ir ponia Šlekienė. Ji pasirodo, 
nuo pat stovyklų Vokietijoje aktyvi 
organizatorė (dalyvavo stovykloje 
Pabaltijo valstybių surengtose sporto 
varžybose lageryje). Dabartiniu lai
kotarpiu aktyviai organizavo de
monstracijas prie rusų ambasados, kai 
Vilniuje sausio 13 d. buvo užgrobta 
televizija ir kiti objektai. Parodė daug 
spaudos iškarpų ir fotomedžiagos. Taip 
pat buvome pakviesti ir j jos namus.

Į Wellingtoną įplaukėme dešimtos 
dienos pavakare po išplaukimo iš 
Sydnėjaus. Sutiko mus svetingai, 
netrukus buvo sutvarkyti visi for
malumai, jokių problemų nekilo, 
zelandienčiai mūsų jau laukė, nes 
buvome keletą kartų susirišę per radiją. 
Jauįplaukiantįuostą, kuris yra pačiame 
miesto centre, į akis krito tai, kad 
Wellingtone daugybė žmonių sportuoja. 
Per žiūronus nesimatė nė vieno žmogaus
einančio, visi bėgo. Kaip vėliau įsi
tikinome, jie labai mėgsta bėgioti 
pakrante. Kiekvieną dieną, o ypač 
šeštadienį ir sekmadienį, bėga tiesiog 
masiškai ir jauni ir pagyvenę žmonės. 
Tai daro labai žvalų įspūdį. Čia gyvena 
sveiki žmonės, kurie, kaip ir Sydnėjuje, 
daug sportuoja.

Pirmą rytą po atplaukimo į laivą atėjo 
vietos laikraščio “The Evening Post“ 
korespondentė ir fotografas. Maloniai 
pasikalbėjome ir sekančią dieną tame
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PARfolĖ „LAISVĘ“
Sydnėjaus lietuvių klubo biblioteka 

„Laisvės“ laivo įgulai viešint Syd
nėjuje, paaukojo jai 300 dolerių. Tai 
jau ne pirmas kartas, kai Biblioteka 
paremia įvairias lietuviškas or
ganizacijas, ypač jaunimo.

Ačiū Bibliotekos vedėjui Broniui 
Stašioniui ir jo pagelbininkams.

A Laukaitis
ALFAS pirm.

Diena „Aušros“ tunto ..,
Atkelta iš 5 psl-

Stovyklos štabą sudarė: stovyklos 
viršininkė Aušros“ tunto tuntininkė s. 
fil. Eglė Garrick, adjutante ir viršininkės 
pavaduotoja ps. Marina Coxaite, skautų 
vadovas skautas Viktoras Šliteris - 
jaunesnysis, skaučių vadovė v. s. v. si. 
Virginija Coxaite, paukštyčių ir vilkiukų 
vadovė v. s. v. si. Elytė Blansjaar, 
laužavedė si. Daina Šliterytė, ūkio 
vadovas s.v. v. sl.Viktoras Šliteris ir 
šeimininkas s. v. v. si. Raimundas 
Vingilis.

E. Jonaitienė
„Mūsų Pastogė“ Nr. 171994.5.2. psl.6 

laikraštyje radome straipsnelį ir 
nuotrauką, kurią įdedu.

Tiek apie viešnagę Wellingtone. Tiesa, 
čia mes buvome iškėlę laivą ant 
sausumos. Nuvalėme povandeninę dalį, 
naujainudažėme specialiais dažais, todėl 
tam sunaudojome nemažai laiko. Taip 
pat turėjome problemų su atbuline laivo 
eiga manevruojant uoste. Dabar viską 
jau baigiame sutvarkyti.

Keli žodžiai apie išvykimą iš Sydnėjaus 
ir 10 dienų jūroje. Turiu pasakyti, kad 
išsiskyrimas buvo gana emocingas ir 
daug liūdnų minčių lindo į galvą. Taip 
nuoširdžiai jūsų priimti ir globoti tas tris 
savaites, pajutome, ko ilgam netenkame. 
Buvo graudu matyti jus liekančius antį 
tiltelio, kai mes tolome naktyje. Tiei 
„Ilgiausių metų“ ir rankų mojavimas,! 
sujaudinti veidai darė didelį įspūdį, kurio 
ilgai neužmiršiu, kaip ir daugybės patirtų 
įspūdžių Sydnėjuje ii- bendraujant su 
tautiečiais, išvykose ir jūsų namuose. 
Atsisveikinimui mes apsukome didelį 
ratą prie Sydney Harbour Bridge ir Opera 
House prieš pasukdami į okeaną. Daugelį 
valandų negalėjau atitraukti akių nuo 
lėtai tolstančio Sydnėjaus šviesų jūros, 
kol užėjęs lietaus debesis uždengė 
horizontą ir paslėpė fantastišką reginį. 
Ryte, kai vėl sušvito saulė, Sydnėjus jau 
buvo už horizonto.

Pirmos plaukimo dienos buvo ramios, 
saulėtos. Pūtė nestiprus, gana pastovus 
vėjas į nosį, todėl stengėmės plaukti kiek 
galima aštriau į vėją, kad arte tume 
reikalingu kursu į Wellingtoną.

Artėjant Velykoms, oras pradėjo 
keistis, krito slėgis, artėjo audra. 
Išvakarėse Ujo lietus, tačiau vėjas dar 
nebuvo stiprus. Paskui naktį lietus staiga 
nustojo, trumpam nutilo vėjas, o 
netrukus užgriuvo štorminis vėjas su 
stipriu lietumi. Turėjome keletą ne
lengvų minučių, kol pakeitėme bures.

Velykų rytas buvo audringas. 
Susirinkę prie stalo, kuklius Velykų 
valgius turėjome laikyti rankose, nes 
nieko nepritvirtinto negalėjai palikti. 
Sudaužėme margučius! Pasiūlėme 
simbolinius tostus už jus, naujus mūsų 
draugus, už savo šeimas, likusias 
namuose Lietuvoje ir Amerikoje, 
palinkėjome visiems gerų Velykų ir 
išsiskirstėme kas į budėjimą, kas ilsėtis 
po budėjimo.

Jūra šėlo dar trejetą dienų. Įspūdingai 
tada atrodo okeanas. Didžiuliai vandens 
kalnai tai grėsmingai artėja, tai tolsta. 
Ant keteros matai toli, toli, o pakalnėje 
matai tik dangų. Niekas iš mūsų nesirgo 
jūros liga, galima dar pridėti pora gerų 

žodžių mūsų kolegoms Vasilijui, Romui, 
Sauliui, kurie meistriškai darbavosi 
keičiant bures štorminiame vėjuje, 
nakties tamsojeir esant dideliamjachtos 
pokiypiui, kai mus užgriuvo vėjas.

Jau matėme Naujosios Zelandijos 
pietinės salos krantus, kai vėjas visai 
nustojo pūtęs. Teko plaukti motoro 
pagalba. Kuko sąsiauris ir įplaukimas į 
uostą užėmė dar pusantros paros. Labai 
įspūdingi Zelandijoskrantai, vulkaniniai 
kalnai, salos. Matėme banginių grupes 
ir gana arti prie jachtos. Įspūdingi 
padarai!

LIETUVIŠKA JACHTA PIRMĄ KARTĄ ATPLAUKUSI Į N. ZELANDIJĄ. Sėdi 
- Vasilijus Gubanovas (kairėj), Vytautas Vitkauskas; stovi - iš kairės - Ignas 
Miniotas (kapitonas), Vytautas Vitkauskas (sūnus), Kazimieras Kundrotas; 
Viršuje - Romualdas Gintautas ir Tadas Miniotas.

Nuotrauka Ross Giblin (“The Evening Post“).

Tokietrumpaiįspūdžiai.Viskasįdomu, 
nauja, nematyta. Wellingtonas - gyva 
knygų apie Anglijos istoriją iliustracija. 
Labai nuoširdžiai mus lanko lietuviai, 
nors jų čia visainedaug. Šiandien einame 
vakarieniauti pas Bronių Glinskį.

Prisimindami Sydnėjaus dienas, dar 
kartą sakome ačiū už globą. Perduodame 
linkėjimus visiems lietuviams, sukurtais 
bendravome.

Dabar likome septyniese. Vitkauskai

išskrido iš Aucklando į Fiji pirmadienį, 
kovo 10 d. Kadangi ant denio budime 
dviese po keturias valandas, jų išvykimas 
neapsunkins mūsų kelionės. Aš da
lyvausiu žygyje iki birželio vidurio. 
Manau, kad man teks skristi į Seatle iš 
Havajų, nes gerokai vėluojame.

Kazimieras Kundrotas
„Laisvės“ jachta

Wellington

& A,. CZ H A. T A I
Pasibaigė Vakarų distrikto 

pirmenybės

Pasibaigė Sydnėjaus Vakarų distrikto 
(Western Suburbs) šachmatų pirmenybės.

Pirmenybėse dalyvavo 28 komandos iš 
10-tiesklubų.Komandosbuvo suskirstytos 
pagal pajėgumą į 4 divizijas (A, B, C ir D).

Sydnėjaus lietuvių klubo globojama 
šachmatų komanda žaidė JI“ klasėje, 
kurioje iš viso buvo 8 komandos. Laimėjo

13 ir 1/2 taškų (H vieta). I-mą vietą (14 
taškų) gavo vokiečių - austrų klubas. 
Lietuvių komandoje žaidė anglas, italas, 
lenkas, lietuvis... - tai tikras tautybių 
mišinys!

Komandai vadovavo Stasys Rimkus.
Gegužės pabaigoje prasideda Syd

nėjaus miesto klubų pirmenybės. 
Lietuviai vėl užsiregistravo dalyvauti 
JB“ klasėje. Tikisi laimėti pirmą vietą!..

St. Rimkus

ADELAIDĖS sporto žinios
Pabaltiečių sporto festivaly, kuris bus 

pravestas šeštadienį ir sekmadienį 11 ir 
12 birželio dienomis 1994 m. Adelaidėje. 
Estų, latvių ir lietuvių sporto klubai 
kviečia visus jaunus ir vyresnio amžiaus 
pabaltiečių kilmės tautiečius dalyvauti 
šiame pirmam Pabaltiečių Sporto 
festivaly:

Numatoma pravesti šias sporto šakas: 
krepšinį, tinklinį, tenisą, stalo tenisą, 
golfą, eightball-bilijardą, bridge, corana/ 
novuss.

Dalyvaudami draugiškam “Social 
Dance“, susitiksite senus draugus ir 
įsigysite naujų.

Dėl tolimesnės informacijos, dėl 
registracijos ir dalyvavimo, bet kurioje 
minėtoje šakoj, prašome susirišti su 
vietos sporto klubo „Vytis“ valdybos 
nariais.

Savo apsilankymu Jūs paįvairinsite šį 
festivalį, būsite dalyvis šiose draugiškose 
žaidynėse savo mėgstamoj sporto šakoj 
ir tuo sustiprinsite draugiškumą 
pabaltiečių tarpe, o kad lietuviai geriau 
pasirodytų, žaidėjai - sportininkai 
kviečiami iš kitų mūsų klubų dalyvauti.

Kviečiame įsijungti į draugišką 
atmosferą ir dalyvauti.

AJ^K.Vytis Valdyba
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Maestro ANTANAS KUČINGIS
Lsolda I. Poželaitė - Davis

MŪSŲ MIRUSIEJI-----------------------
STASYS PILIPAVIČIUS

Nedidelio formato ir apimties knygoje* 
yra trys skirtingos dalys. Pirmoje 
randame autorės pratarmę, pluoštelį 
žinių iš Antano Kučingio trilypės 
karjeros: kaimo mokytojo, karininko - 
topografo ir valstybinio teatro solisto, 
pagarsėjusio boso vaidmenų sukūrėjo.

Antroje dalyje yra keletas meile, 
pasiilgimuir rūpesčiu dvelkiančiųlaiškų 

' jaunutei žmonai. Be jų yra ir vienuolika 
jausmingų laiškų dukrai Rasai ir žentui 
Aleksiukui tebekenčiantiems Sibire. 
Laiškai rašyti 1953-1956 metų laiko
tarpyje. Yra ir trys laiškai kolegoms 
užjūryje: V. Jonuškaitei, E. Kardelienei 
ir St. Santvarui.

’ Trečioje dalyje yra A. Kučingio 
bendraminčių, su juo lageriuose ken
tėjusių tautiečių, muzikų, kritikų ir 
gerbėjų atsiminimai. Knygos gale yra 
išsamus A. Kučingio sukurtų vaidmenų 
su datomis sąrašas bei turinys.

Ar tai menininko ir žmogaus išsami 
biografija?Irtaipirne!Knygojeatskleista 
apsčiai įvairių bruožų, bet jie daugiausia 
liečia pagarsėjusį solistą, apdovanotą 
puikiu boso balsu. Daug surinkta 
duomenų apie jo pasirodymus scenoje, 
gastroles užsienyje, kritikų atsiliepimus. 
Iš šito taško žiūrint pateikta nemažai 
medžiagos dar nuodugnesniems tyri
nėjimams. Tad, A. Kučingis, garsiausias 
Mefisto rolėssukūrėjasLietuvosoperoje, 
išnyra skaitytojui prieš akis visame 
rampos šviesų.grožyje. Jis - viena iš 
ryškiausių Lietuvos valstybinio teatro 
asmenybių. A Kučingiobalso diapazonas
- apimtis buvo platus. Malonus tembras
- sodrus, aksominis bosas. Tiesa, 
aukštame registre jaučiasi vibracija. Gal 
jos anksčiau ir nebuvo? Nes turimoje 
plokštelėje Kučingis įdainavo įvairias 
arijas, kai jam jau turėjo būti 78 ar net 79 
metai. Jis, matyt, turėjo labai gerą 
mokyklą ir gerai apvaldytą balso 
techniką, kad taip išraiškingai, niuan
suotai dar sugebėjo dainuoti pasiekęs 
garbaus amžiaus. Kitas didelis jo 
privalumas buvo puiki dikcija. Žodžiai 
kaip perlai. Klausytoją žavi balsių ir 
priebalsių aiškumas. Gimtoje kalboje to 
galima tikėtis, bet šiuos disciplinuotus 
įgūdžius A Kučingis perkelia ir į kitas 
kalbas. Be gimtosios solistas taip pat 
dainavo vokiečių, prancūzų ir rusų kalba.

Chaimas Potašinskas, dirigentas ir 
A. Kučingio akompaniatorius Nepri
klausomoje tarpukario Lietuvoje, detaliai 
apibūdina solisto meninius privalumus 
bei jo didelę meilę ir pagarbą savo 
profesijai:

„... A. Kučingis sugebėdavo, puikiai 
išmokęs tekstą ir įsijautęs į kūrinį, 
perteikti visą spalvų gamą, kurią 
užmanė, ne tik atlikdamas ariją, bet ir 
rečitatyvus bei atskiras frazes...

Su A. Kučingiu dirbti buvo tikras 
malonumas... Grimuotis ateidavo 2-3 
valandas prieš spektaklį... Mažiausiai 
10 minučių (prieš pasirodymą, red.) 
parėmęs ranka smakrą, jis vaikščiodavo 
scenos gilumoje, laukdamas tos aki
mirkos, kai reikės išeiti į sceną...“

Dirigentas Rimas Geniušas apibūdina 
A Kučingio santykius su jaunesniaisias 
kolegomis - dainininkais. Jis buvo 
korektiškas, netgi riteriškas. R. Geniušas 
jį vadina MAESTRO. Šį titulą jam 
suteikęs ne be geros priežasties. Būtent:

„Pirmiausia tai nepaprasta muzikinė 
disciplina. Kiekviena nata savo vietoje,

viskas tiksliai ir griežtai išmokta, jokio 
mėgėjiškumo... Jam nereikėjo koncert
meisterio, pats viską paruošdavo... 
Viskas būdavo paruošta preciziškai ir 
taisyti nieko nereikėdavo. Į repeticiją 
ateidavo geros vokalinės formos. Štai 
kodėl jo negalėdavau lyginti prie kitų. 
Todėl jis buvo MAESTRO.“

Beveik visuose knygos atsiminimuose 
autoriai kitaip A Kučingio nevadinakaip 
PROFESIONALAS, nepaprasto parei
gingumo dainininkas. Skaitytojui 
susidaro įspūdis, kad A. Kučingis buvo 
gausiais talentais apdovanotas ir pats 
sau reiklus aukšto lygio menininkas. O 
koks jis buvo žmogus? Į šį klausimą kiek 
sunkiau atsakyti. Lengvas rūkas 
pridengia jo kasdieninius gyvenimo 
žingsnius. Pavyzdžiui, neturime nevieno 
žodelio iš jo žmonos, nors dukra ir autorė 
bei kiti atskleidžia paskiras jo būdo 
bruožus. Tačiau Kučingis žmogus, vyras, 
tėvas, bičiulis ir pažįstamas nėra toks 
akivaizdus kaip menininkas. Pastarasis 
nustelbia pirmąjį. Gal tik po kančių Sibire 
skaitytojui labiau išryškėja jis. Iš laiškų 
dukrai Rasai išnyra jautriai mylintis 
tėvas, susigraužęs dėl dukros tremties. 
Jis nejaučia nepalankumo jį apvylusiems 
draugams ir kitiems nomenklatūros 
darbuotojams. Kad jis buvo savo 
draugais nusivylęs, neabejotina, bet jis 
buvo santūrus. A. Kučingis turėjo savo 
nusistatymą, bet mokėjo mandagiai, 
lipšniai pabendrauti su visais. Kita 
simpatiškajosavybė-nekandusjumoras 
irpasijuokimasiš savęs pačio, kaip byloja 
ši laiško ištrauka (1956.3.20) dukrai 
Rasai Šleinienei, tebevargstančiaišibire:

„Ponią daktarę Šleinienę prašau 
padaryti kokį mixtum - compositum 
nuo įsisenėjusio bronchito. Aną, 54-jų 
sunkią žiemą (Sibire, red.) užgulė krūtinę 
toks prakeiktas gaidys ir gieda. Kai negali 
jis giedot, tai šnypščia šėtonas, o man ir 
nėr kada prisitaikint. Kuris iš mudviejų 
pasižymės koncerte (A. Kučingis popu- 
liarėjo savo koncertais Sibire, red.) - 
velniai žino. Tik norėčiau jį aptručyt... 
Čia pridedu svetimo kaklaraiščio 
nuotrauką. Tiems pūkams ant galvos 
netikėk, tai tik toks vainikėlis, o tenai už 
jo, už to pūko, tai tokia žibanti, taukuota 
lygumėlė, nelyginant sėdimosios žandas.“

A- ne puikus savo bėdų apibūdinimas?
Operos ir teatro mėgėjams perskaityti 

leidinį ir pavartyti 16 p. nuotraukų bus 
labai malonu. Kai kurie juk dar gerai 
prisimena Kučingį „Fauste“ Mefisto 
rolėje, „Parduotoje nuotakoje“ Kecalio 
puikiai sukurtame vaidmenyje. O kas 
gali pamiršti jo įdainuotą Musorgskio 
baladę „Blusa“? Jiems kaip ir kitiems 
skaitytojams lengvu stiliumi parašyta 
knyga bus įdomi ir patraukli.

‘AntanasKučingis .OnaNarbutienė,172 
p., 16 p. iliustr., dailininkė R. Kiubaraitė, 
Valstybinis leidybos centras, Laisvės pr. 60,

Šių metų balandžio mėnesio 15 d. nuo 
vėžio ligos mirė Stasys Pilipavičius 
(Philips). Laidotuvės įvykoNorth Sydney 
kapinėse balandžio 20 d. Velionį palydėti 
susirinko kaimynai ir keletas artimų 
draugų. ŠaliagyvenusiHazelHenrytarė 
atsisveikinimo žodį.

„Mūsų pastatas“, pasakė ji, „šiandien 
stovi apsuptas aukštų eukaliptų. Stasys 
kadaise juos pasodino ir rūpestingai 
prižiūrėjo. Tie žaliuojantys medžiai yra 
Stasio dovana mums. Stasys buvo 
draugiškas ir paslaugus kaimynas.“

Stasys gimė 1926m. Šiauliuose. Turėjo 
brolį ir dvi seseris. Po karo gyveno 
Greveno ir Augustdorfo DP stovyklose 
Vokietijoje. 1948 m. atvyko į Australiją 
laivu „Protea“. Pusantrų metųkontraktą 
atidirbo cinko kasyklose Tasmanijoje. 
Paskui persikėlė į Melburną, o nuo 1951 
m. dirbo metalo darbininku ir vėliau 

mašinistu Resch's alaus bravore Sydnė- 
juje. Darbą bravore baigė 1982 m. Stasys 
gyveno savo nuosavame bute Glebėje, 
netoli Sydnėjaus miesto centro.

Lietuvai atgavus nepriklausomybę 
Stasys susirišo su savo artimaisiais 
Šiauliuose ir tais sunkiais laikais jiems 
daug padėjo.

Urna su Stasio pelenais bus įmūryta į

A. f A. POVILUI AAGULEVIČIUI
mirus, jo motiną Birutę, senelę Ceciliją Protienę, dėdę Kęstutį 
Protą su šeima užjaučiame ir kartu liūdime.

Magdalena Migevičienė
Irena ir Algis Dudaičiai

Vos jaunystei pražydus

A. f A. Povilui Nagiilevičiui 
mirus, jo mamytei Birutei, močiutei Cecilijai Protienei ir giminėms 
reiškiame giliausią užuojautąir dalinamės Jūsų skausmu ir liūdesiu.

Elytė ir Pranas Nagiai 
Elena Sadauskienė 

Regina ir Ričardas Purcell

A. f A. Povilui Nagulevieiui
mirus, jo motinaiBirutei,seneleip. CecilijaiProtienei, dėdei Kęstučiui
Protui ir artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia

Danguolė ir Arminas Šepokai

A. f A. POVILUI NAGULEVlClUI
mirus, jo motinai Birutei, močiutei Cecilijai Protienei, visiems 
giminėms ir artimiesiems reiškiame giliausią užuojautą.

Danguolė Dogušienė
Julija ir Ainiu Bassil

Vos pradedančiam džiaugtis jaunystės gyvenimu

A. f A. Povilui Nagulevieiui
staiga ir netikėtai mirus, reiškiame gilią užuojautą motinai Birutei, 
močiutei C. Protienei, L. ir K. Protams ir A. G. Nagulevičių šeimoms.

Ričardas Šemetas su
sūnumis Algiu ir Jonu

„Mūsų Pastogė“ Nr. 17 1994.5.2. psl.7

paminklinę sieną šalia žmonos pelenų 
North Sydney kapinėse. Stasio žmona, 
Adelė Povokaitė, kilimo iš Lietuvos, 
Australijon atvyko iš Danijos. Jie gyveno 
kartu nuo 1953 m. Adelė mirė 1990 m. 
rugsėjo 10 d.

Sydnėjuje Stasys turėjo keletą draugų 
darišankstyvųjųjaunystėsmetųLietuvoje. 
dabar, kai jo nebėra, jie Stasio pasiges.

J. V. X

7



Informacija

Rūbai, mados margo svieto!

Rudenėjant, Lietuvių klube atgijo parengimai.„Mellior“ Anna ruošia 
Madų Paradą

gegužės 22 d., sekmadienį, 2 vai. p. p.
Lietuvių klube Bankstown.

Firmos savininkai Alma Kavaliauskaitė - Rountree ir 
David Rountree pristatys ir parodys žiemos ir ateinančio 
pavasario moterų rūbų madas. Matysite naujo sezono 
medžiagas.

Drabužių dydis nuo mažiausio iki didžiausio.
Parado modeliuotojos - lietuvaitės. Atsilankiusieji bus 
pavaišinti uždandžiais ir kava. Veiks baras.

Popietės pelnas skiriamas „Mūsų pastogei“.
Maloniai kviečiame atsilankyti į šaunią madų popietę.

Bilietų kaina $ 10.
Bilietus galima įsigyti iš anksto klube.

Lietuvių klubas
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SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16 - 18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel 708 1414

(įsidKmčtinos datos lietuvių klube) I 

Gegužės 22 d. vyks Madų paradas.

Bus modeliuojami „Mellioi“ firmos (savininkai - Alma Kavaliauskaitė- | 
Rountree ir David Rountree) drabužiai. |

Rugpjūčio 20 - 21 d. d. vyks kultūrinis savaitgalis - Mugė. 
Spalio 1 d. ruošiamas Klubo metinis balius.

KLUBO VALGYKLA VEIKIA j
Ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais 

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

f SMORGASBOARD |

Trečiadieniais nuo 6 iki 8 vai. popiet
Šeštadieniais nuo 1 iki 3 vai. popiet 

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

SVARBU MELBURNO 
PENSININKAMS

S. m. gegužės 10 d. bus švenčiamas 
Lietuvių pensininkų sąjungos dešimt
metis. Kviečiame visus norinčius daly
vauti užsirašyti iki gegužės 1 dienos. 
Svarbu žinoti dalyvaujančių skaičių 
parūpinant maistą.

Užsirašyti pas Melburno Lietuvių 
pensininkų sąjungos valdybos nares:

p. Jablonskienę, tel. 818 7145 
p. Sparvelienę, tel. 429 3629

Vahiyba

PRANEŠIMAS
Sydnėjaus ramovėnams

Gegužės 8 dieną, sekmadienį, 1 vai. 3C 
min. popiet Lietuvių namuose 
Bankstown’e Mažojoje salėje yra šau
kiamas Lietuvių karo veteranų sąjun
gos „RAMOVE“ visuotinas Skyriaus 
narių metinis susirinkimas. Nesusi
rinkus kvorumui, po pusvalandžio, t. y.,

2 vai. popiet ten pat susirinkimas bus 
pradėtas ir skaitysis teisėtu, nežiūrint 
dalyvaujančių narių skaičiaus.

Bus renkama nauja Skyriaus valdyba 
ir revizijos komisija.

Susirinkimo darbotvarkės programa 
bus patiekta susirinkime.

MOTINOS DIENA 
SYDNĖJUJE

Motinos diena lietuvių bendruomenėje 
bus minima gegužės 1 d. sekmadienį.

Prieš pamaldas Lidcombe parapijos 
salėje 11 vai. ryto savaitgalio mokyklos 
mokinukai, vadovaujami mokyklos 
vedėjos Jadvygos Masiokienės, išpildys 
kuklią programėlę motinų garbei. Po 
šios programėlės bus pamaldos, kur 
pasimelsime už gyvas ir mirusias 
motinas. Kviečiame tautiečius kuo 
skaitlingiau dalyvauti minėjime ir 
pamaldose.

Sydney savaitgalio mokykla

LIETUVIŲ LABDAROS DARBUOTOJŲ 
DĖMESIUI

Žemiau paduotieji asmenys prašosi pagalbos: 
Mečislovas Jurevičius, Spindulio 6, Šiauliai; 

daug kentėjęs ir tapęs suluošintu dėl tėvynės 
meilės; jau seno amžiaus.

Genovaitė Petrauskienė, Ežero 65 - 46, 
Šiauliai; serga širdimi; reikia kraujagyslių 
plėtimo vaistų.

LIETUVOS POLITINIŲ KALINIŲ IR 
TREMTINIŲ SĄJUNGOS, ŠIAULIŲ 
SKYRIAUS TARYBOS, pirmininko pavaduotoja

Marija Rimkienė, Draugystės pr. 8 - 33, 
Šiauliai 5400

SKYRIAUS ADRESAS, kuriame dirbama tik 
trečiadieniais tarp 14 - 18 vai.: Žemaitės g. 43, 
Šiauliai, 5400, tel. 22 605.

Šiaulių politkalinių ir tremtinių sąjunga ieško 
ir perlaidoja partizanų palaikus. Ginkūnų 
kapinėse jie pradėjo jiems skirtą vietą, kurios 
aikštelėje nori pastatyti paminklą: du nugaromis 
stovinčius baltus kryžius; jų viršūnėse bus įtaisyti 
du varpai, o apačioje keli laipteliai iš visų pusių. 
Juose simetriškai išsimėtę aštriais kampais 
įvairaus aukščio nulaužti stulpai, vaizduojantys 
sulaužytus žmonių likimus.

Jie susiduria su nenugalimais sunku,mais 
vietoje - neturi lėšų. Todėl kreipiasi į mūsų gerą 
širdį prašydami paramos. Jie yra atidarę Lietuvos 
Politkalinių ir Tremtinių sąjungos skyriaus 
valiutinę sąskaitą Nr 700070713. Lietuvos

„Mūsų Pastogė“ Nr. 171994.5.2. psl.8

valstybinio komercinio banko Šiaulių skyriaus 
banko kodas 260101540.

Lietuvos valstybinio komercinio banko 
VILNIUJE korespondencinės sąskaita - Nr. 
06400030.

Atrodo, kad paminklo statytojai dar nežino, 
kiek susidarys išlaidų. Tikiu, kad trokštant jiems 
pagelbėti patartina su jais susirišti ir pasitikrinti. 
Ir, progai pasitaikius, aplankyti!

• ♦ *
Dieveniškių bažnyčios klebonas kun. Domas 

Valančiauskas trokšta įstatyti Švč. Mergelės 
Marijos Rožančinės bažnyčioje vargonus; jam 
rašyti šiuo adresu: Ašmenos 3, Dieveniškės, 
Šalčininkų rajonas, Lietuva.

(Šiuos sąrašus prisiuntė E. Lomsargienė 
iš Adelaidės)

PJS.
JMP“ redakcija tik perduoda pagei
daujančių gauti vienokią ar kitokią 
paramą prašymus.

Perspėjame, kad praeityje yra buvę ir 
nesąžiningų asmenų, kuriems ši parama 
nebuvo taipjau labai reikalinga...

Prieš siunčiant pašalpą/paramą, 
reikėtų pasitikrinti, ar tikrai (kas liečia 
privačius asmenis) jiems tokia pagalba 
reikalinga.

- " N

1994 m. gegužės mėn. 15 d. sekmadienį 2 vai. p. p. Sydnėjaus Lietuvių 
Moterų Soc. Globos D-ja Lietuvių Namuose ruošia

Linksmą Popietę

Šios popietės linksmą programą su jaunimu paruošė p. Juta Šliterienė. 
Pasijuokus ir pasiklausius įdomios programos, pavaišinsime kavute ir 
pyragėliais

Veiks turtinga loterija. Įėjimas S 5.00.
Atvykite - nesigailėsite.

SX.M.S.G.D-ja
\

NUMATYTOS SIUNTINIŲ IŠSIUNTIMO DATOS
1994 M.:

1) Balandžio 23, 2) Birželio 11,3) Liepos 23,4)Rug_sqo3,5) Spalio 22, 6) Gruodžio 3.

Siuntiniai 1 Lietuvą
issiunciami kas • savaites

ŽEMIAUSIOS KAINOS
AUKŠČIAUSIAS PATARNAVIMOA STANDARTAS 

Del smulkesenes informacijos kreiptis j Kristiną

Artimiausios siuntos 1994m.: 23 Balandžio.

"j KO R POIJ 
£4 Lingayen Ave. Lethbridge Park 2770 
tel (02)^35 1176: teL(02) 628 200)
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AGENTAI:
ADELAIDE (06) 212 2499, BRISBANE (07) 287 4339. CANBERRA (06) 297 2506, MELBOURNE (03) 363 8346, NEWCASTLE (049) 517 437.
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