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LIETUVOS ĮVYKIU flPŽVflLGfi
Debesys Rytuose

Žymus Boriso Jelcino politinis priešas 
Aleksandras Ruckoj įkūrė naują sąjungą, 
kurios tikslas suvienyti oponentus Jelci
no vidaus ir užsienio politikai. Ruckoj 
kaltina Jelciną išdavus Rusijos intere
sus ir žada kandidatuoti sekančiuose 
Rusijos prezidento rinkimuose. Vienas 
jo tikslų yra „atkurti Rusiją buvusios 
Sovietų sąjungos ribose“. Nors šio saki
nio prasmė nėra visai aiški, taip jo ben
draminčių yra nemažai asmenybių, ne
pritariančių Baltijos valstybių nepri
klausomybei.

Nors Ruckojaus dar nėra parėmęs Žiri- 
i novskis, tačiau jo laikysena Pabaltijo 
į atžvilgiu yra žymiai agresyvesnė. Prieš 
I keletą dienų, lankydamasis Kaliningra

do (Karaliaučiaus) srityje, kur už jį buvo 
gausiai balsuota per Rusijos Dūmos 
rinkimus, Žirinovskis pareiškė, kad ši 
sritis su Rusija turi susisiekti betarpiškai. 
Tokią dalinės Lietuvos okupacijos mintį 
jis buvo išreiškęs ir anksčiau. Įvairiomis 
progomis jis taip pat teigė, kad tikrumo
je Pabaltijo regionas esąs rusiškas; už 
neklusnumą Baltijos tautas reikiabaus- 
ti ir vėl deportuoti į Sibirą; be to užtektų 
Baltijos -Rusijos valstybių sienas pavers
ti atominių atliekų sąvartynu ir visi ne
išbėgioję baltai taptų invalidais bei 
išsigimėliais.

Ginčai dėl ekonominio 
referendumo

Daug dėmesio spaudoje ir tarp žmonių 
t patraukia Tėvynės Sąjungos bandymas 

pravesti referendumą, kuriuomi siekia- 
mia atkurti Lietuvos Taupomajame 
banke laikytus indėlius, ir sustabdyti 
neteisišką valstybinio turto nutekėjimą 
į privačias („nomenklatūros bei eko
nominės mafijos“) rankas. Jau surinkta 
daugiau nei 300,000 parašų, reikalingų 
tokio referendumo ir atitinkamų įsta
tymų pravedimui. Vėliausia nuomonių 
apklausa rodo, jog referendumo pravedi- 
mą remia 51 proc. apklaustųjų, bet
proc. jo nenori. Referendumą ypač remia

■ dešiniojo nusistatymo asmenys.
Vienas iš referendumo tikslų yra kom

pensuoti žmonių indėlius, kurie rublio 
infliacijos metu buvo užšaldyti Taupoma- 
jamebankel991m. vasario 26d. Keičian
tis piniginei sistemai, santaupos labai 
nuvertėjo, nes vienas tuometinis dar 
reikšmingas rublis dabar prilygsta tik 
vienam centui. Šitaip žlugo daugelio Lie
tuvos gyventojų ilgametės santaupos, o 
vyresnio amžiaus asmenys (pvz., pensi
ninkai, turėję tada dar vertingą keletą 
tūlkstančių rublių) atsidūrė prie skurdo 
ir nevilties ribos.

Pagal buv. premjero Gedimino Vagno- 
riaausekonominį projektą, valstybė turėtų 
kompensuoti tada sutaupytus rublius 
atititinkamu skaičiumi litų. Kadangi 1991 
m. wrasario 26 d. Taupomojo banko sąskai- 
tostase buvo apie 8 milijardai rublių (nors

■ juouos laikė Maskva), dabar reikia sudary

ti 8 miijardų litų fondą. Vagnoriaus skai
čiavimu, tokią vertę galima sukurti pa
naudojant dar neprivatizuotą valstybinį 
turtą, į fondą įtraukiant didžiąsias 
įmones, kaip pvz., Mažeikių naftos per
dirbimo įmonę, ir šiaip reikalingą kiekį 
dar valstybei priklausančių pastatų.

Dabartinė Lietuvos vyriausybė, ypač 
premjeras Adolfas Šleževičius, Vagno
riaus planą labai kritikuoja argumentu, 
kad rublinių indėlių kompensacija litais 
sukeltų milžinišką infliaciją, o be to, 
biudžetas jokiu būdu negalėtų išmokėti 
8 milijardų litų. Tačiau pasak Vagno
riaus, toksai aiškinimas rodo arba reika
lo nesupratimą, arba gynimą tų asmenų, 
kurie į savo rankas nori susiglemžti dar 
likusį valstybinį turtą. Pagal Vagno
riaus planą, šie 8 milijardai litų būtų 
įrašyti į taupomąsias sąskaitas, pinigus 
išmokant ar juos kitaip pervedant per 
ilgesnį laiką, reikalingas lėšas imant ne 
iš biudžeto (t. y., imant ne iš mokesčių), 
bet parduodant ar užstatant valstybinį 
turtą. (Pastaruoju metu Vyriausybė jau 
sutiko, kad nuvertėję indėliai būtų at
statyti truputį aukštesniu kursu nei 1 
rublis = 1 centas, tačiau Vagnoriaus tai 
nepatenkina. Jo nuomone, šiuo metu 
dar įmanomas santykis 1 rublis = 1 litas. 
Tačiau jei valstybinis turtas ir toliau bus 
įžūliai grobstomas, tokia kompensacija 
netrukus jau bus neįmanoma. Vagno
rius atkreipia dėmesį į tai, kad dabar
tinė Vyriausybė nori užbaigti privatiza
ciją kaip galima greičiau.)

Tėvynės sąjungos propaguojamu refe
rendumu siekiama sustabdyti ir Lietu-, 
voje vykstantį Valstybinio turto nute
kėjimą į privačias ir ypač „ekonominės 
mafijos“ rankas per neteisėtus procesus 
(liaudiškai vadinamus vogimu.’., prisi- 
plėšimu, prichvatizacija). Šitaip yra 
susidaręs vis didėjantis plyšys tarp per 
keletą metų iškilusios ekonominės aris
tokratijos ir eilinių žmonių, kurių gyve
nimas yra skurdus. Pagal Vagnoriaus ir 
dešiniųjų analistų nuomonę, LDDP val-

24 dymo metu buvo išleista įstatymų, kurie
yra aiškiai naudingi buvusiai nomenk
latūrai, t. y., įgalino viršininkiją privati
zuoti pramoninius objektus bei vertingą 
nekilnojamą turtą. Premjeru esant Vag
noriui, žmonėms buvo išdalinti investi
ciniai čekiai, kurie suteikė teisę į dalį 
valstybinio turto, tačiau eilinių žmonių 
įsigytos akcijos neretai tapo nuvertintos 
naujais įstatymais, nemažai valstybinio 
turto (pvz., įmonės) buvo perimta 
„saviškių“, jį nuvertinus 20-30 kartų 
pagal LDDP pravestas taisykles. Šiame 
kontekste Vagnorius apkaltina LDDP 
valdžią „sąmoninga žmonių apgaule“ ir 
teigia, kad per dabartinius įstatymus 
turto vertė „atitenka ne turto savinin
kams, t. y., tikriesiems akcininkams ir 
valstybei, bet nekonstituciniu būdu šis 
turtas perduodamas grupelei draugų, 
kurie pastaruoju metu neteisėtai įsigyja

Nukeltą į 2 psl.

Dail. A. Rūkštelė LIETUVAITĖS PUOŠIA KRYŽIŲ

TAUTOS GENOCIDO DIEVĄ MINIM
Kuris lietuvių tautos sūnus ar dukra gali pamiršti 1941-jų Juodąjį birželį, 

kai tūkstančiai geriausių Lietuvos vaikų, vien tik dėl to, kad jie yra lietuviai, 
buvo ištremti iš savo gimtojo krašto? Gyvuliniuose, užkaltuose vagonuose 
išvežti į Lediniuotojo vandenyno pakrantes, Magadaną, Sibiro taigas, kur 
apgyvendinti nežmoniškose sąlygose, alkani, traktuojami kaip vergai, jie 
buvo verčiami dirbti ilgiausias valandas sunkų ir neįprastą darbą. Tremties 
- kalėjimo laikas - daugiausiai buvo nuo 15 iki 25 metų. Į tėvynę iš tūkstančio 
tegrįžo vienas ar du!..

Bet tai buvo tik pradžia. Rusams antrukart grįžus į Lietuvą - 1944 m. - 
trėmimų banga sekė viena kitą... Dabar į mirtį buvo siunčiami buvę partiza
nai, jų šeimų nariai, nestojantieji į kolūkius ir vienaip ar kitaip pasirodę 
netinkami naujajai vergų sistemai.

Kiek iš viso buvo sunaikinta lietuvių tautos žmonių Sibire ir kitose Taiybų 
s-gos vietovėse - kas besuskaičiuos? Nestebėtina, kad mūsų tauta per tą 56- 
metį skaičiais ne tik kad nepaaugo, bet sumažėjo!

Daug žuvo Lietuvos sūnų ir dukterų, bet lietuvis iš prigimties yra kietas - 
tauta išliko gyva!

Minėkime šią - Juodojo birželio - šventę ne tik su giliu liūdesiu ir pagarba 
šiems tautos kankiniams, bet ir su išdidumu, kad mes, nors ir maža tauta, bet 
nepalūžome ir šiandien žengiame pirmuosius laisvus žingsnius.

B.Ž.

IŠ CIKLO „ŠIAURĖ“

KOMI

Debesiai, aplenkit šitą kraštą, 
Amžinoji saule, jam nešviesk. 
Niekad, paukšti, kelio ten neraski, 
Nelankyk, bitele, šios šalies!

Nusigręžk, dangau, nuo žemės veido, 
Neprabuskit, žvaigždės, lig aušros 
Ant mirties, kur kraujo upėm braido, 
Ir kančios kaip ašara tyros.

■1947-1954

BARAKAS

Likit, vėjai, už barako slenksčio, 
Už langų žėruok, dangau, pernakt. 
Mes sužalę prie ugnelės susirinksim - 
Dek, pašvaiste, ir ugnele, dek!

Bus vidurnaktis, ir žiburys ims gesti, 
Ir sumerks žmogus pavargusias akis. 
... Dūmai. Stalas, Blakės. Guolis prastas 
Ir per miegą aimana sunki.

Petras. Zablockis
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Atkelto iŠ 1 P?l- „...................................  ,

Socialdemokratai, kūne bando atstaty- 1 
įmoniųakcįjasarkitaipsavinasisvetimą ti LDDP premjerą Adolfą Šleževičių, ' 

Seime dar nesurinko pakankamai balsų ' 
interpeliacijai(formaliamnepasitikėjimo I 
pareiškimui). Socialdemokratų pa- I 
reiškime sakoma, kad nors valdymo sfe- J 
roję klesti korupcija, tačiau nė vienas. I 
ministras nesiima jokių priemonių ko- I 
rupcijai savo žinyboje išaiškinti bei ko- I 
voti suja. Perpaskutinį pusmetį išaiškėjo | 
nemažai skandalingų istorijų, susijusių | 
su įvairiais pareigūnais, tačiauVyriau-1 
sybė nesiėmė jokių priemonių korupd- | 
jos mastams įvairiose žinybose bent išsi-1

nuosavybę“.
Vienas iš Tėvynės Sąjungos remiamo 

referendumo tikslų yra sustabdyti šitaip 
vykstantį daugumos žmonių atstūmimą 
nuo jiems priklausančios valstybinio 
turto dalies. Vagnorius pabrėžia, kad 
per vėlu atimti jau neteisėtai privati
zuotą didįjį valstybinį i turtą bei per 
vienšališkus įstatymus įsigytas vertin
gas akcijas, tačiau reikalinga, kad už 
„saviškių“ perimtas įmones bei stambųjį 
turtą būtų daugmaž atlyginta. Kitaip 
sakant, referendumo rėmėjai reikalauja 
ne „prisigrobto turto“ grąžinimo, bet 
daugmaž teisingo atsiskaitymo.

Vyriausybės reakcija
Ekonominio referendumo rėmėj ai susi

laukė karštos reakcijos iš LDDP Vy
riausybės bei apskritai kairiojo sparno 
pusės. Ilgame daugelyje laikraščių iš
spausdintame Vyriausybės pareiškime 
sakoma, kad „Tėvynės Sąjunga siekia ne 
atkurti teisingumą, o dar labiau su
priešinti Lietuvos žmones, paralyžuoti 
dabartinės Vyriausybės vykdomą eko
nomikos ir nacionalinę politiką, sukelti 
chaosą krašto ekonomikoje, nuskurdinti 
žmones ir tuo diskredituoti Lietuvos vals
tybę!* Vyriausybės pareiškime taip pat 
sakoma, kad Tėvynės sąjungos projek
tas dėl jau privatizuoto turto dabar jau 
neįmanomas, „nes tai reikštų ne ką kitą, 
o naują nacionalizacįją, ir būtų pažeistas 
šventas nuosavybės neliečiamumo prin
cipas“. Savo pareiškime Vyriausybė ra
gina žmones suvokti referendumo^b- 
surdiškumą“ ir už jį nebalsuoti.

Į ginčą įsitraukė ir Prezidentas Bra
zauskas, specialioje TV kalboje referen
dumą pavadinęs katastrofa Lietuvai ir 
taip pat siūlė jį atmesti. Jis sutiko,, kad 
daromi grupiniai nusikaltimai ir kad 
teisinės institucijos dirba nepakanka
mai efektyviai. Visgi 'valdžios kritika 
nesąs geras dalykas: „Kada kariaujama 
prieš valdžią, kariaujama prieš valstybę“, 
pareiškė prezidentas. J Prezidento kalbą 
atsakė Vagnorius, jog kai kurie jo po
tvarkiai kaip tik ir buvo šališki. Prezi
dentas, pasak Vagnoriaus, stojo mūru 
ginti, deja, ne valstybės, o tik no
menklatūros. Prezidentas nepritarė 
pareigūnų pajamų deklaravimo įstaty
mui, pasirašė įstatymą leidžiantį LDDP 
globojamiems bankininkams ir finan- 
sistoms pelnytis iš kitų bankininkų ir 
verslininkų ir t. t. Pagaliau, prieš pora 
metų Prezidentas, kaip LDDP vadas, 
pažadėjo atstatyti rublinių santaupų pa
jėgumą, bet dabar tai užmirštama. Net 
lito įvedimo metu nebuvo imtasi žygių
švarius pinigus atskirti nuo nešvarių.

Kiti politiniai bandymai
Šalia Tėvynės sąjungos siekiamo refe

rendumo, Tautininkų ir demokratų par
tijos organizuoja referendumą dėl prieš
laikinių rinkimų. Kol kas ši kompanija 
nėra itin sėkminga, nes jos formaliai 
neremia Tėvynės Sąjunga ir krikščionys 
demokratai.Pagal vėliausią nuomonių 
apklausą, už priešlaikinius rinkimus 
pasisako apie trečdalis apklaustųjų, bet 
jų neremia daugiau kaip pusė. Pa
vyzdžiui, ekspremjerui Vagnoriui atro
do, kad LDP valdžioje turėtų pabūti dar 
bent metus, kad žmonės pamatytų, ko .- 

. kieyra LDDP tikslai valstybinio turto 
atžvilgiu.
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aiškinti. Pareiškime priduriama, kad | 
premjeras Šleževičius netaiko jokių ad- | 
ministracinių ar materialinių sankcijų | 
ministrams už neatliktus įsipareigojimus. | 

Interpeliacijai Seime socialdemokratai | 
surinktų pakankamai balsų, jei prie jų | 
prisidėtų dešinieji, tačiau šie argumen
tuoja, kad Šleževičius būtų pakeistas tik 
kita asmenybe iš LDDP sparno ir todėl 
bendras Vyriausybės pobūdis mažai 
pasikeistų. Dešiniųjų nuomone, dabar 
svarbiau yra sustabdyti įsisiūbavusią Į 
valstybinio turto, ypač didžiųjų įmonių, 
neteisėtą privatizaciją.

Valstybės kontrolieriaus 
pranešimas

Spaudos konferencijoje Valstybės kon
trolierius V. Kundrotas pareiškė, kad 
dėl įstatymų pažeidimų per metus iš 
įvairių įstaigų, įmonių ir pareigūnų buvo 
išieškota apie 11 mln. litų. Apie du treč
dalius gražinta biudžetui, o trečdalis - 
nukentėjusioms įmonėms.

Pasak kontrolieriaus, daug pažeidimų 
padaryta privatizuojant valstybinį tur
tą. Piktnaudžiaujama visokiais būdais, 
pvz., dokumentuose vengiama išvardin
ti visus parduodamus pastatus, nedaro
mi pilni inventoriaus sąrašai, perimančių 
asmenų grupės dokumentuose neatitin
ka tikrovės, įgaliojimai sudaromi pa
žeidžiant įstatymus ir t. t. Kontrolie
riaus pranešime minimos ir didelės 
įmonės, kaip Kauno „Banga“ , „Koordi
natė“, Jiesia“, „Drobė“, kitur - „Utenos 
trikotažas“, „Utenos pienas“ ir kt. 
Valstybės kontrolierius taip pat atkrei
pia dėmesį į tai, kad stambių objektų 
privatizacija kartasi vyksta neteisėtai, 
kai objektai pareina į privačias rankas 
manipuliuojant įmonių kapitalo dydžiu.

Pažeidimai Energetikos 
ministerijoje

Savo pranešime Valstybės kontro
lierius ypač išskyrė Energetikos minis
terijos ūkinę ir finansinę veiklą. Prieš 
pora metų tuometini energetikos mi
nistrą Leoną Ašmantą aštriai kritikavo
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♦ Iš viso pasaulio susirinkę į pietinę 
Angliją ir Normandiją II pasaulinio karo 
veteranai bei sąjungininkų valstybių 
galvos iškilmingai pažymėjo 50 metų 
sukaktį nuo 1944 metų birželio 6 dienos, 
kai sąjungininkų kariuomenė pradėjo 
Hitlerio „Europos tvirtovės“ puolimą. Ta 
diena mums žinoma kaip D-Day. Aus
tralijos ministras pirmininkas Paul Keat
ing panaudojo šią proga nesutarimams 
su Didžiąja Britanija išlyginti.

♦ Jemeno vyriausybės pajėgos paleng
va priartėjo prie sukilėlių sostinės Ade
no, įveikdamos tvirtą suskilėlių pasi
priešinimą. Tačiau Jemeno prezidentas 
Saleh patyrė didelį pralaimėjimą diplo
matiniame fronte, kai kelios arabų ša-

I lys, tarp jų ir Saudo Arabija, pripažino 
I sukilusį Pietų Jemeną atskira valstybe. 
| Po to abi kovojančios pusės priėmė 
| Jungtinių Tautų pasiūlytas paliaubas.

| ♦ Naujosios Zelandijos ministras 
| pirmininkas Jon Bolger užkvietė anglų 
| karo laivus į N. Zelandijos uostus.
| Didžiosios Britanijos ir JAV karo laivai 
I čia nesilankė jau dešimt metų po to, kai 
I N. Z. buvo nutarusi neįsileisti laivų su 
I branduoliniais ginklais ar atominiais 
I varikliais.

j ♦ Iš Kubos į Floridą atplaukė prekinis 

laivas su pabėgėliais. Jį atsivijo Kubos 
karo laivai, kurie keturias valandas 
šaudė į pabėgėlius. Sužeisti septyni 
žmonės, tarp jų ir laivo kapitonas.

premjeras Gediminas Vagnorius, tačiau 
negalėjoje atleisti, nes ministrą Ašmantą 
palaikydavo Seimo kairioji dauguma. 
Dabar kartais kritikuojamas ir dabarti
nis energetikos ministras Algimantas 
Stasiukynas; net buvo reikalauta jo at
sistatydinimo.

Valstybės kontrolieriaus ataskaitoje 
nustatyta, kad Energetikos ministerijos 
įmonės dirbtinai padidino kuro ir kitų 
išlaidų kainas ir tuomi gavo neteisėtų 
pajamų. Vien 1992 metų pabaigoje 
(vykstant Seimo rinkimams), be reikalo 
pakėlus kainas, Energetikos ministeri
jos įmonės nepagrįstai gavo 3.7 mln. litų 
pajamų už elektros energiją ir 1.9 mln. 
litų už šiluminę energiją. Valstybinei 
įmonei „Šiluminiai tinklai“ buvo ne
teisėtai paskirta 1 mln. litų. Be to, min
istras Ašmantas, pažeisdamas Vyriau
sybės nutarimus, išreikalavo iš Mažeikių 
naftos perdirbimo įmonės ir Klaipėdos 
naftos eksporto įmonės 4.6 mln. dolerių,

♦ Pi^ų Afrika sugrįžo į Didžiosios 
Britanijos sandraugą, iš kurios buvo savo 
noru pasitraukusi 1961 metais, nepa- 
kęsdama aparteido sistemos kritikos.

♦ Vokietijos kancleris Vilhelm Kohl 
grąžino Prancūzijai 28 vertingus meno 
kūrinius, nacių pagrobtus II pasaulinio 
karo metu. Juos buvo pasilaikiusi komu
nistinė Rytų Vokietija.

♦ Dėl blogų oro sąlygų Škotijoje 
nuošaliame Kintyre iškyšulyje sudužo 
anglų karinis sraigtasparnis. Žuvo visi 
29 juo skridę žmonės, daugiausia aukšto 
rango Didžiosios Britanijos ir Šiaurės 
Airijos žvalgybos ir kontržvalgybos 
pareigūnai, kovos su teroristiniu airių 
pogrindžiu ekspertai.

♦ Ramiojo vandenyno dugne netoli 
Javos salos įvyko stiprus žemės dre
bėjimas. Požeminio smūgio sukeltos 6 
metrų aukščio bangos į jūrą nunešė šim
tus gyvenamų namų rytinėje salos da
lyje. Žuvo apie 250 žmonių.

♦ Indiją kamuoja karščių banga, tem
peratūra kai kur siekia 50 laipsnių Cel
sijaus. Krenta gyvuliai, miršta žmonės. 
Kaimyniniame Pakistane beveik išdžiu
vo du ežerai, teikusieji vandenį šalies 
sostinei Islamabadui ir gretimam Ra- 
valpindi didmiesčiui.

♦ Atslūgo įtampa tarp Ukrainos ir Kry
mo autonominės srities. Abiejų šalių at
stovai pasirašė, susitarimą, kuriuo Kry
mas pripažįsta esantis Ukrainos vals
tybės sudėtine dalimi, saistoma Ukrainos 
įstatymų. Rekomenduota sudaryti nuo
latinę jungtinę komisija, kuri derins Kry
mo ir Ukrainos parlamentų įstatymus 
bei potvarkius.

bet dalis šių lėšų vėliau atsidūrė įvairių 
asmenų ar privačių firmų sąskaitose. 
Valstybinė įmonė „Lietuvos dujos“ 1992 
metų pabaigoje ir 1993 metų pradžioje iš 
8 privačių firmų pirko valiutą, sumo
kėdama apie 30 proc. daugiau‘negu tuo 
metu buvo rinkos kursas. Vėliau tokiu 
būdu susidaręs 25.3 mln. litų nuostolis 
buvo pripažintas valstybės skola. Be to, 
atsiskaitydama su Rusijos koncernu 
„Lentransgaz“, įmonė „Lietuvos dujos“
sumokėjo daugiau negu pusę milijono 
dolerių daugiau negu priklausė.

Pareigūnas
Gyvo atgarsio Amerikos lietuvių tarpe, 

otaippatir Lietuvoje, susilaukė praneši
mas, kad valstybės konsultantu ryšių su 
užsienio šalių draugijomis klausimais, 
paskirtas Vaclovas Sakalauskas. Jis 
paskirtas nuo gegužės 12 d. Sovietmečiu. 
Vaclovas Sakalauskas vadovavo kultū
rinių ryšių su tautiečiais užsienyje drau
gijai „Tėviškė“, kuri leido „Gimtąjį 
kraštą“. Jis taip pat buvo dirbęs SSSR 
ambasadoje Vašingtone ir LTSR drau
gystės ir kultūrinių ryšių su užsienio 
šalimis draugijoje.

Paruoši Vytautas DouMa
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JUODASIS BIRŽULIS SIBIRO TREMTINIŲ POEZIJA
Kasinėtai mes renkamės pagerbti žiau

raus 1941 m. birželio kankinių. Laikas 
bėga irmūsųprisiminimai pradeda išdilti 
iš atminties. Gal tik per Dievo malonę, 
gyvi išlikę liudininkai dar spėjo įamžinti 
žudynių vietas ir vardus tų aukų, kurių 
komunistiniai žmogžudžiai nespėjo 
paslėpti ar sunaikinti. Daug žinių surink
ta ir sudėta JAV kongreso KERSTENO 
komiteto archyvuose. Gaila, kad dabar- 

į tiniai Lietuvos istorikai nesinaudoja tais
autentiškais įvykių aprašymais ir 
nuotraukomis, bet daugiau pasitiki 
NKVD archyvų falsifikacijomis...

Būtų neįmanoma patalpinti visas 
nuotraukas ir Rūdininkų parodymus, 
taigi įdedu tik kebas žudynių vietas ir jų 
aukas.

Petrašiūnų kapinėse atkasto bolševikų 
nužudyto Kauno kalėjimo politinio ka
linio lavonas.

Nebijokite patys ir,ypač jaunoji karta, 
pasižiūrėti į čia talpinamas dokumen
tines nuotraukas irpaskaityti ten buvu
sių žmonių parodymus.

Pažvelkite į vieną iš Petrašiūnų kapo 
kankinio veidą ir išgirskite širdį dras
kantį kančių šauksmą. Kas gah reika
lauti, kad mes pamirštumėm JUODOJO 
BIRŽELIO aukas?

Bebėgdami nuo vokiečių komunistai 
.Petrašiūnų kapinėse nukankino 29 
politinius kalinius. Pagal ten buvusius 
liūdininkus, tįsos aukos labai sužalotos, 
bet kiekvienas kitaip. Iš veidų negalima 
pažinti. Nė vieno nužudyto šūviu. 

. Pastebėti pjūviai gilūs, paskiros kūno 
dalys, kaip nosis, Uežuvis, pirštai ir ly-

Dr. Stanislovas Mačiulis, bolševikų 
nukankintas 1941 m. birž. 26 d. Pane 
vėžyje. ___________

i . . , . , . .....
I ties organai kai kuriems visiškai nu

pjauti. Galvos, rankų ir kojų kaulai 
dažnai sutriuškinti. Ar tai nėra kai kurių 
žmogžudžių kankinimo ypatybė?

Plaukai iš įvairių kūno vietų rauti.
Nustatyta, kad kai kurios aukos buvo 

į užkastos gyvos.
Negalime pamiršti ir mažiau žinomos 

kančių vietos - ŠEPETOS miške. Ten 
nukankinta daugiau kai 50 vyrų, mo
terų ir vaikų. Jie, matomai, užkankinti, 

f nes šaudymo ženklų nebuvo. Lavonai 
baisiai sužaloti: supjaustyti veidai ir 

surėžytos nugaros, išpjauti hežuviai, iš
luptos akys ir pan.

1941 m. birželio 26 d. nukankinti 
Panevėžio apskrities bgoninės gydytojai 
dr. S. Mačiulis, dr. Gudonis ir dr. Žemgu
lys bei sesuo Kanevičienė. Vienam iš 
daktarų nuojauti lytiniai organai, o se

seriai Kanevičienei nupjauta krūtis. Visi 
rasti kankiniai, buvo tik neseniai nu
žudyti, Kanevičienės kūnas dar nebuvo 
atšalęs.

Astravo miške, Biržų aps., biržeho 25 
d. nukankintas A. Navakas. Tik komu
nistiniai gyvuliai galėjo taip kankinti. 
Kur jie, tie žmogžudžiai yra dabar, kodėl 
jų niekas neieško?

Kas gali pamiršti Rainių miškeho ar 
Pravieniškių bei daugeho kitų kančių 
vietas? Apie jas norintieji gah sužinoti 
paskaitę J. Prunskio „Lietuva bolševikų 
okupacijoje“ ir jau minėtame JAV kon
greso KERSTENO komiteto archyvuose.

Antanas Navakas, Daujėnų vis., 
Biržų aps., 1941 m. birž. 25 d. bolševikų 
nukankintas Astravo miške.

Neužilgo daug kas iš mūsų važiuos į 
Tėvynę. Ne vienam gal akyse pasirodys 
ašara, vos prisiminus, kad savo kojomis 
jie hečia tą ŽEMELĘ, kurioje nėra tokios 
vietos, kuri nebūtų nuplauta LIETU
VIŠKU KRAUJU!

Mačys
LPHT atstovas Australijoje 

1994 m. birželis

Stasė Vitaitė

SARGYBINIAI
Tu manai, jei šautuvą nešies, 
Tai valdovas jau esi manos širdies.

O aš aukštą pušį pamiškėj lankau, 
Debesėhui labas rytas pasakau.

Sąmanėlę gelsvai žabą pakelės 
Mano mintys kaip vaikutį glamonės.

Su saulute ar uždrausi tu
Vakarop nuslinkt prie tėviškės langų?

Kaip paukščiukui sumosuot. sparnu 
Ir suklykti „Gyva aš tebesu!“

1955

♦ ♦ ♦

Eičiau, eičiau nesustojus 
Tundrų pelkėmis, miškais. 
Nepavargtų mano kojos. 
Tiktai kas gi, kas išleis?

1955

Juozas Gražulis

ETAPAS
Tvyro stepė - lyg didžiulis kapas, 
Pasiryžęs ■ mirusius praryt. 
Per pusnynus raitosi etapas - 
Nei pradžios, nei galo nematyt!

Saulė kėlės, juokėsi ir sėdos 
Ir alsavo stepė buranu.
Liko tobuos užpustytos pėdos 
Ir svajonės tolimų dienų.

- Eikit, eikit... Man išseko jėgos 
Ir miražai dega akyse... - 
Vyšnių žiedu moja stepių sniegas 
Pamiegot minkštučiuos pūkuose.

... Pasakykit Lietuvai sugrįžę, 
Kad jos vardą mirdamas tariau — 
Ir kantrus nešiau jos sunkų kryžių, 
Kad kitiems gyventi būt geriau —

Žodžiai kartūs, lyg aidai bedugnės, 
Veidas dega dyrina šviesa — 
Akyse išblėsta skausmo ugnys - 
Jas užheja ašarų rasa.

Sudejavo tyhai atsigulęs, 
Ir užmerkė mėlynas akis; ,

Ko jis verkė - žino tik sniegulės, 
Bet jos niekam, niekam nesakys.

Tyliai miega vėjo blokštas lapas, 
Užbūhuotas snaigių patalų — 
Nuvingiavo tolumon etapas, 
Ir aplinkui taip tylu, tylu!..

1949

Stasė Dzenuškaitė

RANKOS
Mano gležnos, mažos, baltos rankos... 
Aš maniau jos glostys, glamonės, rašys - 
Nerimas ir baimė sieloj tvenkiąs - 
Kaip kirtiklio, kaip laužtuvo svorį

(atlaikyt?

Pilkos žemės, juodos akmens anglių 
(dulkės

Smelkiasi pro odą iki smegenų. - 
Prakaitas kaip juodas kraujas sunkias, 
Laša žemėn kaip sula baltų beržų.

Kas iš jūsų liko, mano rankos švelnios? 
Ar pažins jus motinos galva žila?
Ar pažins jus mylimojo delnas!
Koks šaltinis jus nupraus, kokia rasa?

Mordovija, 1950 -1953

Agota Vičiulienė
TRAUKINYS
Šimtas vingių, šimtas vingių, šimtas

šimtas vingių, šimtas upių, šimtas girių,
kad negrįžtum, kad negrįžtum, kad

(negrįžtum,
kad nedrįstum, kad nedrįstum, kad

(nedrįstum...

Iš žydriųjų vasarojų, iš geltonų - 
į pusnynus, į pusnynus, į pusnynus... 
Atnešė, atvilko, atpūškėjo 
į sniegynus, į sniegynus, į sniegynus.

Sušvilpė, piktai nusikvatojo: 
„Kad atvėstum, kad atvėstum, kad

(atvėstum, 
kad daugiau gimtinės savo kojom 
nepahestum, nepahestum, nepahestum“.

Vorkuta, 1951
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bibbį baisiom;
NAUDINGI SUSITIKIMAI

Pirmoji stipendija iš Australijos 
Lietuvos studentui

Jau antrą kartą susitiko estų, latvių ir 
lietuvių bendruomenių Australijoje 
kraštų valdybų pirmininkai, kurie, šiuo 
metu, visi trys Adelaidėje.

Susitikimuose padaromi pranešimai 
apie savos bendruomenės veiklą ir 
rūpesčius. Latvių bendruomenės pirmi
ninkas Bruno Kruminš savo pranešime 
nušvietė latvių išeivijos veiklą ir proble
mas, ypač Australijoje.

Australijos pabaltiečių bendruomenių pirmininkai: iš kairės - mūsų V. Baltutis, 
latvių B. Krūminė ir estų J. Magraken

Latvių Laisvės fondas, įkurtas JAV, 
finansuoja visą latvių išeivijos kultūrinę 
ir visuomeninę veiklą; ne tik JAV, bet ir 
kituose kraštuose išsibarsčiusią. Š. m. 
birželio 13-18 d. Rygoje įvyks Latvijos 
išeivijos konferencija. LatviųLaisvėsfon- 
das apmoka visų bendruomenių atstovų 
kelionesįfeygą. Konferencijoje bus svars
toma latvių išeivijos ateitis ir ryšiai su 
dabartine Latvijos vyriausybe.

Šioje konferencijoje dalyvaus tiktai 
išeivijos bendruomenių atstovai. Bus 
leidžiama dalyvauti tik vienam Latvijos 
spaudos atstovui, išeivijos parinktam.

Šių metų pabaigoje Melbourne įvyks 
Latvių dienos - festivalis, kuriame daly
vaus tiktai Australijos latvių meninės 
pajėgos, nors jų eilės sparčiai retėja. 
Perth'o latvių bendruomenė nebepajėgia 
festivalio suruošti. Festivaliuose žada
ma leisti dalyvauti ir australų meni
ninkams, nes vietinių jėgų nebepakan
ka trijų dienų programai užpildyti.

Š. m. spalio mėn. Australijoje lankysis 
svečiai iš Latvijos, 1995 metais, Austra
lijos vyriausybės pakviestas, atvyks Lat
vijos prezidentas G. Ulmanis.

Pasirašytos su Rusija sutarties sąly
gomis yra nepatenkinta latvių išeivija. 
Latvijos vyriausybė neatlaikė Rusijos 
spaudimo ir padarė labai daug nuolaidų. 
Adelaidėje įsteigtas Latvijos industrijos 
ir komercijos komitetas, kuris sieks kuo 
glaudesnių ryšių su Australijos ir Lat
vijos biznieriais.

Baigdamas, latvių bendruomenės pir
mininkas užakcentavo, kad Pabaltijo 
valstybių draugystė yra labai svarbi ir 
mes gyvenantys užsienyje turime paro
dyti tarpusavio bendradarbiavimą sie
kiant Pabaltijo valstybių santarvės vi
sose gyvenimo srityse.

Estų bendruomenės pirmininkas II- 
mar Magraken trumpai apžvelgė estų 
veiklą ir rūpesčius. Estų bendruomenė 
yra mažiausia tarp pabaltiečių. Bend
ruomenės krašto valdyba yra renkama 
kas treti metai; paeiliui Adelaidėje, Mel- 
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bourne, ir Sydnėjuje. Visa veikla finan
suojama specialaus fondo, kuris sutel
kia lėšas iš Australijoje gyvenančių estų.

Leidžiamas Sydnėjuje vienas savait
raštis, o Adelaidėje, kartą į mėnesį, biu
letenis, kuris yra daugiau informacinio 
pobūdžio. Sekančios Estų dienos - festi
valis įvyks 1995 m. Melbourne, o pa
saulinis estų festivalis - 1996 m. Švedi
joje.

Š. m. birželio mėn. Tartu mieste vyks 
Estijos Dainų ir tautinių šokių šventė. Iš 
Australijos vyks apie 300 estų, tarp jų 
dainininkai ir 28 tautinių šokių šokėjai, 
kurie jau yra sutelkę pakankamai lesų 
kelionės išlaidoms padengti. Lėšos buvo 
sutelktos ruošiant įvairius parengimus, 
loterijas ir kt

Australijos lietuvių veiklą apibūdino 
ALB Krašto v-bos pirmininkas Viktoras 
Baltutis. Jis, kaip ir latvių bei estų 
pirmininkai, plačiai apžvelgė lietuvių 
bendruomenės gyvenimą Australijoje ir 
ryšius su dabartine Lietuvos vyriausy
be. Mūsų bendruomenės problemos la
bai panašios į latvių ir estų. Vyresnioji 
karta pasitraukia iš aktyvaus kultūrinio 
ir visuomeninio gyvenimio, palikdama 
daug spragų, kurių mūsų jaunimas 
neskuba užpildyti.

Politinei veiklai aprimus, nelengva 
visas jėgas nukreipti į kultūrinę veiklą. 
Stoka lėšų dažnai sužlugdo ne vieną 
projektą, o jo sumanytojai, nusivylę, pa
sitraukia iš bendruomeninės veiklos.

Visos Pabaltijo valstybės turi garbės 
konsulus Australijoje. Latviai ir lietu
viai po tris, o estai - vieną.

Susitikimas įvyko š. m. gegužės 24 d. 
Latvių namuose. Sekantį organizuoja 
estų pirmininkas. Buvo svarstytas klau
simas ar ir sekančiuose susitikimuose 
dalyvaus tik bendruomenių pirmi
ninkai? Nutarta, kad trijų asmenų 
posėdžiai daug sklandžiau praeina, todėl 
pasilikta prie dabartinės sudėties.

V. Baltutis

* Jau išleistas PLB seniai suplanuotos 
„LIETUVOS KOVŲ IR KANČIOS 
ISTORIJOS“ I tomas — dokumentų 
rinkinys, apimantis Lietuvos gyventojų 
trėmimus 1941, 1945-52 metais. Jį 
paruošė Lietuvos istorijos institutas ir 
Pasaulio lietuvių bendruomenė, 
finansuojanti leidybą. Numatyta šios 
istorijos išleisti 16 tomų.
(Plačiau apie knygą JV1P“ Nr 19 ir 20.)

Prieš kiek laiko („MP“ 1994 m., Nr. 19) 
„Laiškai redakcijai“ skyrelyje tilpo maža 
žinutė - padėka farmacijos studento, 
gavusio a. a. Liudos Stašionienės vardo 
stipendiją. „MP“ redakcija, pasiteiravo 
apie šį gražų Stašionių šeimos šeštą ir 
gavo papildomos informacijos.

Liuda Ignatavičiūtė, dar būdama gim
nazijos suole svajojo tapti farmacininke, 
tad baigus „Saulės“ gimnaziją Kaune, ta 
svajonė lyg ir pradėjo realizuotis. Bet 
likimas lėmė kitaip: 1936 m. ištekėjo, su 
laiku pagimdė tris sūnus ir dukterį, tad 
tapti farmacininke atidėjo netolimai atei
čiai. Deja, okupacija ir vėl okupacijos, vis 
tolino farmacijos horizontą. Pagaliau, 
artėjant raudonajam terorui, 1944 m., 
susodinę savo mažylius traukinio plat
formoje (kito susisiekimo jau nebuvo) ir 
juos apkabinę, kad neiškristų, po poros 
dienų atsiduria Vokietijoje...O farmaci
jos studijos liko jau labai toli...

1949 m. visa šeima atvyksta į Austra
liją pradėti naują gyvenimą, o jis niekam 
nebuvo lengvas, tuo labiau šeimai su 
keturiais vaikai. Abu sunkiai dirbdami 
(24 metus administravo sėkmingai „Mū
sų pastogę“ už „riešutus“), pusėtinai 
įsikūrė, bet didėjant metų krūvai ir jų 
naštai, išbluko ir jaunystės svajonė tapti 
farmacininke.

Liuda Ignatavičiūtė - Stašionienėmirė 
1990 m. gruodžio 21d., palikusi vienišam 
gyvenimui vyrą Bronių, 4 pirmąsias 
atžalas, 12 vaikaičių ir 5 provaikaičius. 
Našlys Bronius, giliai gerbdamas žmonos 
gyvenimo svajonę, nutarė tą neįvykusią

Canberriškiai ketina keisti patalpas
Prieš 30 metų ant valdžios dykai'tam 

reikalui duoto žemės sklypo Lyneham 
priemiestyje Canberros lietuviai pasi
statė sau susirinkimo namus, kurie, 
kadangi turėjo licenziją pardavinėti 
svaiginančius gėrimus, pasivadino klu
bu - Lithuanian Australian Club. Stip
resni tautiečiai dirbo prie statybos sava
noriškai, silpnesni ir turtingesni skolino 
pinigus palankiom sąlygom nupirkti 
medžiagas. Pastatas buvo mažas b kuk
lus: bariukas su saliuke, apie 100 
kvadratinių metrų. Klubas atsidary
davo vakarais, vedėjai ir patarnautojai 
dirbo savanoriškai. Klubą lankydavo 
netoli gyvenantys lietuviai.

Po poros metų pastebėta, kad klubas 
būdamas šiame rajone vienintelis su li
cenzija, pritraukia ne tik lietuvių kilmės 
klijentus. Atsižvelgus į tai, nutar
ta grynai savanoriškus „Lietuvių namus“ 
pakeisti komerciniu užsimojimu, kurį 
lietuviai kontroliuos b karts nuo karto 
naudos. Šis nutarimas buvo labai sėk
mingas; ne taip kaip visi kiti Australijos 
lietuvių namai ar klubai Canberros klu
bas beveik visus 30 metų ne tik nereika
lavo neapmokamo darbo, bet išmokėjo 
daug pinigų algoms padengti lietuvių 
kilmės vedėjams b kitiems tarnauto
jams. 1989 metais klubas algoms iš
mokėjo $150 000. Klubas taip pat daug 
pinigo paskbdavo paremti Apylinkės 
valdybos, skautų, sporto, choro ir kitokią 
veiklą. 1984 metais Klubas finansavo 
labai sėkmingas Canberroje vykusias 
Australijos lietuvių dienas.

Kitataučių klijentūrai vis didėjant klu

A. a. Liuda Stašionienė. 
kurios vardii pavadintas stipendijų 

fondas

svajonę įamžinti kitu būdu: susirašęs su 
Lietuvos Švietimo ministerija 1991 m. 
įsteigė „Liudos Stašionienės vardo nuo
latinę stipendiją Medicinos akademijoje 
Kaune lietuviui studentui, studijuo
jančiam farmaciją su $1000 į metus“ 
Stipendiatą parenka Akademijos Šėlio
tas. Įsteigus stipendiją, Akademijos pn- 
fesorius E. Tarasevičius pavadino jį 
„unikalia, pirmąja Lietuvoje iš užsieno 
Lietuvos studentui“. Jau išmokėta dvien

* studentam $ 4 000.
Vilniaus valstybinis radiofonas, tą n-- 

kasdieninį įvykį įspūdingai paminėp 
savo užsienio laidoje. Giminaičiai Lieti- 
voje visa tai įrašė į kasetę ir atsiunė 
Australijon.

bas buvo visą laiką plečiamas. Jo pata- 
pos dabar užima apie 1,600 kv. metn. 
Klubo pelnas taip pat pastoviai didėjo - 
nuo nulio 1964 metais, pamažu užaug 
iki rekordinės $133 000 sumos 198 
metais.

1985 m. buvo, gal būt, ne tik pelno, be 
klubo b lietuvių bendruomenės veiklo 
aukštuma. Vėliau pradėjo smukti ne ti 
pelnas, bet b nykti išmirti tie imigrantė 
lietuviai, kuriuos rišo bendras patyr- 
mas Lietuvoje, Vokietijos DP stovyklos 
b įsikūrime Australijoj. Jaunoji karts, 
nežiūrint labai aktyvaus auklėjimo, ners- 
do jokio susidomėjimo klubu, išskyrų 
galimybę kartais bare užsidbbti kišer 
pinigių. Bet šiais laikais, kada jau pe 
paskutinius trejis metus klubas kasme 
neša apie $30 000 nuostolio, net b i 
proga jaunimui dalyvauti klubo veikloj 
užsidarė.

Klubo narių išnykimas, išmirimas r 
finansų kritimas privertė didesnę daį 
Canberros lietuvių pradėti žingsnius 
persikėlimui į kuklesnes patalpas. Nori
ma įsigyti tam reikalui privatų namą 
netoli Canberros centro, maždaug taip, 

’kaip yra susitvarkę Brisbanės lietuviai. 
Toks privatus namas turėtų talpinti su
sirinkimus ligi 40 žmonių, biblioteką, 
archyvą b įvairius ornamentus, kuriuos 
Canberros ponios klubui padbbo b pa
dovanojo. Didesnius susirinkimus tektų 
rengti nuomuotose patalpose.

Persikėlimas į naujas patalpas būtų 
derinamas su dabartinio klubo par
davimu. Manoma, kad klubas vertas apie

Nukelta į 6 psl.
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DOKTORATO TEZĖ LIETUVIŠKA TEMA
(pirmoji Tasmanijos universitete, o gal ir visoje Australijoje)

S. m. gegužės mėn. 14 d. Tasmanijos 
universitetas įteikė filosofijos mokslų 
daktarės laipsnį (Ph. D.) humanitarinių 
mokslų magistrei, dantų gydytojai p. 
Genovaitei Kazokienei. Visada smagu 
pasidžiaugti tautiečių laimėjimais, o tuo 
labiau pažįstamų, draugų ar savų gi
minių pasiekimais. Vargu ar kas nebuvo 
girdėjęs apie Genovaitę Kazokienę- 
daugelis ją pažinojo,daugelis buvo arti
mi draugai. Tie, kurie dalyvaudavo Lie
tuvių dienose, girdėjo ją ir matė meno 
parodų atidarymuose, Tarybos su
važiavimuose, sydnėjiškiai ilgus metus 
klausėsi jos radijo valandėlės, gėrėjosi 
jos organizuojamais minėjimais. Tie, 
kuriepasitenkindavo savos spaudos pasi
skaitymu, negalėjo praleisti jos straips
nių įvairiausiais klausimais. Menas, isto
rija, bendruomenės gyvenimas, litera
tūra bei lietuvių kultūra - ji savo tiesiu 
ir aiškiu, mokytu ir atviru žodžiu visada 
pataikydavo iškelti pačias svarbiausias 
problemas, esmingiausius reikalus.

Kas ją vedė prie tikslo ir pagaliau 
apvainikavo garbingu laimėjimu? Ne 
paveldėjimas, ne testamentas, o kruopš
tus darbas, nepalaužiama ištvermė, 

. kantrybė ir pasitikėjimas savo genijum.
Jau pirmomis tremties.dienomis Tiubin- 
geneji žinojo, kokį kelią pasirinkti. Tame 
mokslo ir šviesos kelyje ji sutiko savo 
gyvenimo draugą Vincą - poetą, rašyto
ją b visuomenininką, kuris suprato jos 
siekimus, mintis ir svajones. Abu rem
damiesi vienas kitu kūrėsi svetimoje 
žemėje - Sydnėjuj, augino jauną šeimą. 
Gal tada ant Genovaitės pečių gyvenimo 
našta gulė visu sunkumu-reikėjo rūpin
tis šeima, tęsti mokslą. Iš pradžių užsi
tikrino profesinį darbą dantų gydytojos 
diplomu Sydnėjaus universitete. Tas 
darbas jai telkė lėšas ir priemones siekti 
vis aukščiau. Tame pačiame universitete 
studijavo meną, įsigijo magistrės laips
nį, parašiusi tezę apie M. K Čiurlionį 
(gyvenimas ir kūryba) ir buvo pagerbta 
Pasaulio lietuvių bendruomenės premi
ja. Nuo tada ji įžengė į meno istorikės 
mokslininkės kelią, kuriuo, neišleisda
ma iš akių galutinio tikslo, pasiekė gar
bingą filosofijos daktaro laipsnį 1992 m. 
pabaigoje. Beveik pusė šimtmečio ilgų, 
dažnai labai sunkių ir skausmingų metų 
buvo apvaikinuotą laimėjimu, vertu 
pasididžiavimo ir pagarbos.

Kiekviena pakopa jos mokslo kelyje 
buvo ženklinama teze lietuviška tema, 
visada su mintimi atiduoti duoklę tėvynei 
Lietuvai, palikti jai nežūstantį turtą. 
„Lietuvių menininkai Australijoje -

i 1950 -1990“ - daktarės Kazokienės 
f kelerių metų darbas, rūpesčių dienos, 

kelionės po visą Australiją ir kitur, 
medžiagos rinkimas, žinios, nemigo nak
tys ir dolerių „maišas“ - nemaža duoldė

I
 tėvynei iš tremtinės, iš kito pasaulio galo. 

Jos kūrinys, sukaupęs tiek daug svar
bios medžiagos apie Lietuvą anglų kal
ba, supažindins daugelį jaunų studentų, 
būsimų mokslininkų ar visuomenės va
dovų su lietuviais, su lietuvišku menu, 
kultūra, pagaliau supažindins su būriu 
žmonių- moterų ir vyrų, jaunų ir vyres

nių, kurie Australijoj gyveno, tebegyvena 
ir palieka žymę, kultūrinį palikimą 
vertesnį už auksą ir tvirtesnį už varį.

Tikiu, kad kiti žmonės, kurie supranta 
i meną ir tokio didelio darbo vertę, prP 

! statys šią tezę- šį milžinišką darbą 
atitinkamai įvertindami darbą, kuris

Dr. G.Kazokienė (dešinėj) su dukra Ugne 

mus pamokys pažvelgti į meną, kūiybą 
parodose ar galerijose kitomis akimis, 
teisingesniu vertinimu ir supratimu. Man 
gi tegu būna leista tik trumpai išsitarti 
paprasto žmogaus, nei mokslininko, nei 
žinovo kalba apie tą malonų šiltą jaus
mą, kuris liejosi širdin bevartant šią 
knygą (žiūr. dr. Donielos str. MPNr. 22).

Norėčiau pakartoti a. a. Vinco Kazoko 
žodžius, kuriuos jis kalbėjo labai seniai 
Sydnėjaus tautiečiams pristatydamas 
lietuvių „Plunksnos“ klubą. Jo žodžiai 
pilni meilės ir pagarbos draugams, žmo
gui, kolegoms:

„Likimas mus1- pajuokė ir nuvedė ki
tais keliais, ne tais, kuriais mes rengėmės 
eiti. Kokią gilią tragediją kiekvienas iš 
mūšų neša savo širdyje ir kaip skaudi 
yra gyvenimo realybė. Plunksnos klubas 
suteikia mums galimybę užsklęsti 
uždangą ant kasdieninės realybės ir pagy
venti kitame, iliuzijų pasaulyje. Per jį 
mes atgauname savo veidą ir randame 
vietą sau ant vertybių svarstyklių. Lan
gas į šį iliuzijų.pasa'ilk kuris priklauso 
tik kiekvienam atskirai šiame siaurame 
ratelyje vadinamame Plunksnos klubu. 
Čia mes tampame nebe maži bevardžiai 
mašinos rateliai... mes tampame as
menys.“

Jei būčiau poetas; ieškočiau žodžių, 
kuriais galėčiau pakartoti tai, ką sakė 
a. a. Vincas Kazokas, ką sako savo tezėje 
Dr. Genovaitė, kalbėdama apie mūsų 
tautiečius menininkus čia, Australijoje. 
Ji su meile ir pagarba pristato juos kaip 
asmenis, kaip žmones, kurie ieškojo ir 
tebeieško savo gyvenimo prasmės, pa
sitenkinimo ir dvasios ramybės, kurda
mi teptukais, kaltais ar rankomis ne 
visada idealioje aplinkoje, dažnai nos
talgijos ar rūpesčių slegiami.

Žinoma, šiandien mes esame gal 
laimingesni pasirinkdami menininko 
kūrėjo kelią, nes nebereikia tiek daug 
laiko studijoms ir techniniam pasi
ruošimui. Šiandien reikia daugiau drą
sos, negu pasiruošimo paimti į rankas 
teptuką ar kaltą ir leisti meilei, pykčiui 
ar... neramiai vaizduotei laisvai lietis 
.ant drobės ar akmens,leisti rankoms 
minkyti molį, kapoti, kalti, kad ir už
simerkus, ir visada išeis meno kūrinys 
vertas kaboti ar stovėti galerijoj.

Dr. Kazokienės penkerių metų vieš
nagė Hobarte buvo kaip meteoro švys
telėjimas. Čia ji spinduliavo savo energi
ją minėjimuose, susirinkimuose, Lietu: 
vių studijų draugijoje ir tarp draugų. 

Dabar, pasiekus tikslą, rodos, būtų lai
kas ir atsikvėpti, tačiau taip neatsitin
ka: mokslininkė jau meta naujas gijas, 
planuoja naujus projektus. Ji jau nuo 
seno renka madžiagą apie šio tolimo- 
pasaulio, Ramiojo vandenyno pietinės- 
dalies salynų gyventojus: jų religijas,' 
kultūras, papročius... Renka dievus... 
Rinkinį vis didina. Hobarte kiekvieną 
šeštadienį galėjai ją sutikti garsiajame 
“Salamanca Place“ turguje, besiderančią 
su visokių „artefaktų“ pardavėj ais. Dievų 
medžioklės aistra nuvedė ją net į N. 
Guinea, iš kur parsivežė glėbius dievų,

NACIJAS flKEDEMIKflS PETRAS BUROKAS
Gegužės 15 d. N.S.W. Universiteto 

Inžinerijos skyriuje sėkmingai studijas 
baigusiam mums gerai pažįstamam 
jaunuoliui Petrui Burokui įteiktas „Bach
elor of Surveing“ (Honours) diplomas.

Petras-ne eilinisjaunas žmogus mūsų 
bendruomenėje. Lietuvių jaunimo 
mėgstamas ir gerbiamas. Baigęs lie
tuvių parapijos mokyklą, lituanistinius 
kursus, su aukštais lietuvių kalbos 
įvertinimais Ashfield gimnazijoje. 
Gimnazijoje buvo„Dux“ - iš matematikos 
kiekvienais metais gaudavo 100% iš 100%.

Penkeris metus ištikimas ministran- 
tas sekmadieniais lietuviškose pamal
dose. Pastebėta, kad ir šiandien Petru
kas neapleidžia sekmadienio pamaldų 
vietinėje Sylvania Waters bažnyčioje.

Pareigingas ne tik moksluose, bet ir 
lietuviškoje veikloje, ateitininkų, skautų 
stovyklose, jaunimo talentų ir tautinių 
šokių „Sūkurys“ dalyvis. Domėjosi ir tau
todaile - medžio drožinėjimu bei juostų 
audimu. Bet arčiausia prie širdies Petrui 
buvo sportas. Jis žaidė „Kovo“ klube, 
treniravo mergaičių komandas, buvo 
klubo administratoriumi,, o šiuo metu 
priklauso „Kovo“ valdybai. Prieš šešis 
metus pilną energijos jaunuolį ištinka 
paralyžius. Dveji metai buvo tikrai 
kritiški, atnešę tėvams Jadvygai ir Vy
tautui Burokams neapsakomo skausmo 
ir rūpesčio. Nepaprastai stiprios valios 
ir ryžto kupinas Petras, jausdamas tėvų 
skausmą, nugali likimą: dalinai atsi
gauna koja, o dešinei rankai likus ne
darbingai, Petrukas išmoksta gražiai 
rašyti kairiąja ir 1990 metais stoja į 
universitetą, pasiryžęs studijuoti ener- 

PAMIRŠTI ŽODŽIO MEMMVKAI

Prieš pora metų - 1992, Deakin Uni
versiteto spaustuvė, Geelonge išleido: 
“A Bibliography of Australian Multicul
tural Writers“ (Daugiakultūrinių Aus
tralijos rašytojų bibliografija). Redakto
riai: Sneja Gunew, Lolo Houbein, Alex
andra Karakostas - Seda ir Jan Mahy- 
uddin. Šis leidinys atsitiktinai pakliuvo 
man į rankas tik prieš pora mėnesių:

Bibliografijoje surinkti angliškai ir ki
tomis kalbomis, taip pat ir lietuviškai, 
rašantieji daugiakultūriniai rašytojai. 
Leidinyje pažymėta, kad lietuvių rašy
tojų skyriui informaciją parūpino Jurgis 
Janavičius ir Juozas Jūragis. Gal per 
klaidą Alena Karazija priskirta latvių 
skyriui?

Vardiniame kalbų skyriuje suminėta 
19 lietuvhyašytojų. Tarp jų nerandame 

poetų ir rašytojų Juozo Mikšto, Marijos 
Elenos Malakūnienės, Prano Pusdešrio, 
Valės Neverauskienės, Alberto Zubro ir 
kitų.

Nežinau, koks kriterijus buvo nau
dojamas, sudarant lietuvių skyrių, todėl

. „Mūsų Pastogė“ Nr. 23 1994.6.13. psl.5

tarp jų ir juodą rūpintojėlį“. Kalbant 
apie šį radinį, jos akys blizgėjo: galėjai 
jausti gimstant naujus planus apie nau
jas studijas. Ir šiuo metu, tur būt, ji dar 
tebevažinėjaieškodamaaborigenųnaujų 
dievų. O dešimtys dėžių supakuotų 
„dievų“ laukia kelionės Lietuvon į Vil
niaus muziejų. (Jie jau pakely į Lietuvą. 
-Red.) Norėtųsi, kad tos dėžės laimingai 
pasiektų Vilnių, ir kad mūsų moks
lininkei būtų leista prikišti rankas jas 
iškraustant ir „dievus“ sutvarkant.

A. hjintii/ns

Petras Burokas

getiką, bet vėliau turėjo pereiti į ma- 
tininkystę.

Prisimenant Petro studijų dienas,' esi 
tikras, kad jei ne skaudi figa, šiam jau
nuoliui nebūtų sunku ir debesis pasiek
ti. Atlikęs praktiką vienoje firmoje, Pet
ras Burokas pasiliko dirbti Civilcad Den
ny Linker & Co, Edgecliff bendrovėje.

šiose skiltyse malonu pasveikinti uni
versitetą baigusį gabų jaunuolį, nu
galėjusį ligą ir neviltį. Ypač džiugu, kad 
Petras randa laiko ir lietuviškiems reika
lams.

Lai Aukščiausias laimina tavo ateities 
kelius, mielas Petras!

akras

sunku pasakyti, kodėl jie buvo pamiršti. 
Dabar vargu ar beįmanoma šią padary
tą, viršminėtiems rašytojams, skriaudą 
atitaisyti. Gal kitą kartą leidžiant pana
šų leidinį, reikėtų būti apdairesniems!

V. Baltutis

PATIKSLINIMAS
Trumpinant p. Alisos Baltrukonienės 

straipsnį „Įdomi kultūrinė popietė Mel
burne“ (JMP'Nr. 19), straipsnio pradžioje 
parašyta: „Pastarieji metai buvo šykštūs 
Melbourne abiejų moterų draugijų kul
tūriniame gyvenime...“ - kas neatitinka 
tiesos. Turėjobūti: „Pastarieji metai buvo 
šykštūs Melbourne lietuvių kultūriniame 
gyvenime, tik abiejų moterų draugijų 
parengtos kultūrinės popietės atnešė 
gražių pragiedrulių.“

Suinteresuotuosius atsiprašome
Bed.
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Canberriškidi ketina keisti patalpas
Lietuviai įdomesni už savo 

kaimynus...
Atkelta iš 4 psl,

$650 000. Klubas turi dar apie $200 000 
grynų pinigų ir išnuomuotą butą, vertą 
apie $130 000. Tad visas klubo turtas 
siekia maždaug milijoną dolerių. Tai 
reiškia, kad iš kuklios pradžios 1964 
metais lietuviai uždirbo apie $30 000 
kapitalo per metus. Šį kapitalą reikia 
išsaugoti. Jis gali priklausyti tik 
bendruomeninėm organizacijom. Nesu
darius tinkamos juridinės bendruo
menės, kapitalą galima labai greitai pra
rasti valdžiai. Jau dabar Canberros Lie- 
■tuvių-Australų klubas veikia faktiškai 

nelegaliai, prasižengdamas klubų veik
lą reguliuojantiems Canberros įstaty
mams, nes neturi pakankąmai pilnatei
sių balsuojančių narių. Sąrašuose yra 
tik apie 160, o pagal įstatymą reikalinga 
mažiausiai 200.

Galimybė padidinti narių skaičių yra

Iš ALB Sydnėjaus apylinkės valdybos 
dienoraščio

ALB Sydnėjaus apylinkė reguliariai 
posėdžiauja kartą į mėnesį. Posėdžių 
metu aptariami einamieji reikalai. At
gavus Lietuvai nepriklausomybę ateina 
pluoštai įvairios korespondencijos ir kvie
timų į įvairius parengimus kitose 
bendruomenėse ir diplomatinėse misi
jose. Šias pareigas, su nemažomis išlai
domis, atlieka ALB apylinkės valdybos 
pirm. inž. Vytautas Juška.
. 9/§/9^ir. 15/4/94 vyko susitikimas ir 
vakarienė su Estijos generaliniu konsu
lu - A. Kaljo.

11/3/94 - susitikimas ir vakarienė su 
Rusijos konsulu Y. Nesterov.

23/3/94 - pasikalbėjimas su Australi
jos konsulu Lietuvai, Mr. Burgess.

23/4/94 - dalyvauta vėliavos pakėlime 
pas Lietuvos garbės konsulą V. Šliterį.

Per Velykas dalyvauta pasitarime su 
Melbourno apylinkės pirmininku 
Paulium Jokūbaičiu.

10/4/94 - popietė su Lenkijos genera
liniu konsulu dr. G. Pienkowski. Aptar
tas Lenkų - lietuvių draugystės sąjun
gos klausimas.

21/5/94 - valdybos organizuotas Lietu
vos užsienio reikalų ministerio pava
duotojo Albino Januškos susitikimas su 
tautiečiais Lietuvių klube. Pirm. V. Juš
ka pravedė pokalbius ir bendruomenės 
vardu įteikė p. Januškai dovaną (knygą 
“Discovering Australia“).

23/5/94 - V. Juška dalyvavo N.S.W. 
parlamento pobūvy.LR užsienio reikalų 
ministro pavaduotojo Albino Januškos 
garbei.

27/5/94-pirm. V. Juška dalyvavo Lenk
ijos konsulate, dirigento Stanislaw Skor- 
.waczewski pagerbime, kurį surengė 
Friends of the Sydney Symphony Or
chestra.

28/5/94-pirm. V. Juška dalyvavo „LOT 
65“ koncerte Sydnėjaus konservatorijo
je. Susitikta su Lenkijos ambasadore Dr. 
Agnieszka Murawinska, Estijos konsu
lu Aldur Kaljo ir Lenkijos konsulais. 
Gautas kvietimas į Lenkijos konsulatą 
17/6/94, į prof. B. Kotorowich koncertą.

□□ Apylinkės valdyba, kartu su Mo
terų globos draugija, veda derybas su 
Australijos valdžios pareigūnais, kad

„Mūsų Pastogė“.Nr. 23 1994.6.13. psl. 

nedidelė. Imigracija iš Lietuvos labai 
maža, ir tie patys, kurie čia atvažiuoja, 
daugiausia nori įsikurti kaip australai ir 
nori atsitolinti nuo lietuvybės, iš kurios 
jie pasitraukė, siekdami pagerinti savo 
ir savo vaikų gyvenimą.

Liepos 3 dieną, 1994, bus rengiamas 
klubo susirinkimas, skirtas klubo 
perkėlimo klausimui aptarti. Persikėlimo 
nutarimui reikalinga surinkti 3/4 visų 
klubo narių balsų; vadinasi ne tik tų, 
kurie dalyvaus susirinkime.. Tokį bal
savimą pravesti labai sunku, atsiradus 
bet kokiai apatijai ar opozicijai. Dėl to 
visiems reikia labai rimtai pagalvoti kaip 
kas balsuos ir atsižvelgti į tai, kad mes 
visi esame mirtingi, ir dabar kaip tik 
pats laikas sutvarkyti savo palikimą, 
nes kitaip viskas gali nueiti į valdžios 
kišenius.

Kazys Kemežys

būtų paskirti apmokami tarnautojai, 
kurie rūpintųsi mūsų bendruomenėje 
ligoniais ir paliegusiais tautiečiais.

□□ Apylinkės valdyba jaučia didelį 
dėkingumą „Dainos“ chorui ir jo jau
niems dirigentams. „Dainos“ choras 
švenčia savo 40 metų jubiliejų, birželio 
18 d. Choristai susiduria su neeilinėmis 
išlaidomis. Į savo jubiliejinį balių ir cho
ristai apsimoka už įėjimą po $25. 

Apylinkės valdyba ragina ir prašo mūsų 
bendruomenės narius gausiai dalyvauti 
„Dainos“ pagerbime ir pasakyti ačiū 
mūsų bendruomenės pagrindiniam 
kultūriniam ramsčiui.

□□ Labdaros siuntiniais ir toliau 
rūpinasi A. Kramilius. Kalėdinė siunta 
bus pradėta organizuoti rugpjūčio mėnesį 
A. Kramiliui grįžus iš Lietuvos. Talpin- 
tuvą tikimasi išsiųsti spalio mėnesį. Beje, 
kovo mėnesį iš Lietuvių klubo kiemo 
iškeliavusi siunta jau džiugina adresa
tus Lietuvoje.

□□ Lietuvos valstybinė šventė šiemet 
bus minima liepos 10 d. Numatytos 
pamaldos, vėliau meninė programa Lie
tuvių klube. Bendruomenė ir organiza
cijos prašomos atkreipti dėmesį į šią datą.

ALB Sydnėjaus apylinkės
valdyba

PRANEŠIMAS
Žurnalo “Lithuania in the World“ 

redaktoriui ir leidėjui Stasiui 
Kašauskui lankantis Sydnėjuje, su
tikau Australijoje platinti šį 
dvimėnesinį žurnalą anglų kalba.

Pageidaujantys leidinį užsisakyti, 
kreipkitės adresu: A. Kramilius, 83 
Queen Str., Canley Heights, 2166. 
Čekius reikia išrašyti “Lithuania in 
the World“ vardu, o Money Order- A. 
Kramiliaus vardu.

Prenumerata metams - 50 austra
liškų dolerių. (Apie žurnalą plačiau 
rašyta praeitan MP“ numeryje.)

A. Kramilius

Dar vienas žvilgsnis į Ana- 
tolio Lyveno knygą “The Bal 
tic revolution“

RIMVYDAS ŠLIAŽAS

Lyvenas yra Baltijos vokiečių bajorų 
kilmės anglų žurnalistas. Žinodamas, 
su kokia panieka šis luomas žiūrėdavo į 
vienitinius Baltijos gyventojus, beveik 
bijai pradėti šią knygą* skaityti. Nurami
na bibliografija - tarp daugybės Lietu
vos intelektualų vardų randi ir išeivių: 
Šilbajorį, Misiūną, Kelertienę, Kavolį, 
Sabaliūną, Seną, Sužiedėlį, Vardį, 
Štromą ir Venclovą. Vadinasi, jis yra 
plačiai apsiskaitęs nešališkas stebėtojas 
iš Vakarų Europos ir gali turėti naujų 
įžvalgių pastabų. Protinga kritika visa
da naudinga.

Apskritai, jis teigia, kad Baltijos tau
tos gali pasirinkti arba siaurą nacio
nalizmą, ir tuo patvirtinti Vakarų įs
pūdį, kad jos baisios, mažos, kitataučių 
nekenčiančios kaimiečių valstybėlės, 
arba Vakarų demokratiją, ir tuo su
tvirtinti kitą įspūdį - kad jos mažos, 
narsios ir laisvę mylinčios tautos.

Daugiausia jis rašo apie lietuvius, ka
dangi jie įdomesni už savo kaimynus. 
Baltijos tautos labai skirtingos. Estai ir 
latviai buvo užkariauti ir kolonizuoti 
vokiečių, kurie davė jiems protestantiz
mą ir miestus, tvarką, prekybą ir atvėrė 
juos Vakarų įtakai. Abi šios tautos 
turtingesnės ir į lietuvius žiūri iš aukšto. 
Lietuviai nepatyrė tiek Vakarų ir mies
tų kultūros įtakos. Miestuose gyveno 
nelietuviai, dėl to lietuviai į miestus, 
svetimuosius ir prekybą žiūri su įtari
mu. Lietuviai kilę iš kaimo ir tai matyti. 
Jie lėti, užsispyrę, nepasiduodantys. Pre
kiauti dėl pelno jiems nelietuviška, 
nekrikščioniška. Jiems bendruomenės 
gerovė svarbesnė negu kapitalistų. 
Katalikybės įtaka irgi padarė lietuvius 
skirtingus. Lietuvoje 1 katalikybė neiš
stūmė pagonybės, bet susimaišė su ja. 
Lietuvos katalikybė yra išorinių ritualų 
vykdymas, lyg pagoniškų burtų daiy- 
mas, jai trūksta įsisąmoninimo, gilu
mos. Lietuviai romantiški, linkę į didin
gą retoriką, didihgą gestą, pasiruošę 
aukotis. Nors kaimynams tai rodytų lie
tuvių atitolimą nuo tikrovės. Lietuviai 
didžiuojasi savo istorija: jie niekad ne - 

buvo užkariauti. Neatsilaikė tik prieš 
lenkų kultūrą. Savo kultūros netvirtu
mas ir kaimynų pažanga jiems kelia 
menkavertiškumo jausmą. Tai matyti iš 
lietuvio būdo (jo arogancija grubi ir ne
tvirta) ir perdėto Lietuvos politikos na
cionalizmo. Šie tautų skirtumai, vienas 
kito nesupratimas ir nepaisymas matyti 
valdžių žingsniuose. Latvius ir estus 
Lietuva supykino, atskirai sudalydama 
sutartį dėl rusų kariuomenės išvedimo.

Baltams būdinga, kad jų kultūra ir 
politika visada susijusios, nes jų tautinė 
tapatybė remiasi kultūra ir kalba. 
Išlaikyti savo kultūrą baltams reiškia 
išlikti gyviems.

Šiandien vėl žvelgiama į praeitį. Iš 
nepriklausomybės metų kuriamas nau
jas mitas, kad tauta buvo kaip vienas 
kūnas, turėjo vieną bendrą sielą, buvo 
radusi savo „lietuvišką“ kelią, Nors 
ekonominiai laimėjimai buvo dideli, bet 
autokratiškas režimas buvo vidaus poli

tikos pralaimėjimas. Jaunalietuviai ir- 
tautininkai vėl siekia tokio fašistinio 
režimo. Dešinieji, atmesdami Vakarus 
dėl jų žemos masinės kultūros, jų bailu
mo 1940 ir 1989 metais, kartu atmeta 
demokratiją. Jie atmeta rinkimus, balsų 
daugumą kaip valdžios teisėtumo pa
grindą. Tokios galvosenos pavyzdžių 
apstu: už Brazauską neva balsavę tik 
tamsūs komunistų suvedžioti kaimiečiai. 
Vadinasi,jų balsainesiskaito,juos reikės 
pamokyti. Landsbergio sargybos vadas 
A. Skučas grasino per rinkimus, kad 20 
tūkst. ginkluotų vyrų niekad nepaklus 
kairiųjų valdžiai. Šauliai grasina, kad 
jie pasiruošę veikti, jeigu valdžia išduos 
Lietuvą. Gaujosgrasina teisėtai valdžiai!

Modernioj valstybėj valdžia turi gink
luotų pajėgų monopolį. Bet ne Lietuvoj. 
Valdžios pajėgos silpnos ar nepatikimos. 
Muitininkai ir pasieniečiai pagarsėjo 
nemokšiškumu ir korupcija. Pagalbiniai 
vienetai atspindi dešiniųjų susiskal
dymą. Butkevičiaus laikais SKAT buvo 
tautininkų, bet prieš Landsbergį. Lands
bergis turėjo savo asmens apsaugą. Ši 
dabar paleista ir buriasi į „sporto klu
bus“. Su kraštutine Laisvės lyga susiję 
šauliai, kiniuos Landsbergis nesėkmin
gai mėgino padalyti valstybės organais. 
Tokios ginkluotos gaujos be ištikimybės 
demokratijai ir valdžiai kelia rūpestį. 
(Rašydamas knygą,Lyvenasdarnežinojo 
apie leitenanto Maskvyčio „išdaigas“.) '

Atmetus racionalų, demokratinį pro
cesą, politika paverčiama ritualu, kul- 

.tūros, politikos ir religijos mišiniu. Baž
nyčia, atrodo, mielai dalyvauja tame tau
tiniame - religiniame teatre, kuriuo yra 
virtę Sąjūdžio suvažiavimai. Bažnyčios 
vadai, kaip rodo jų pasipriešinimas eku
meninio koledžo statybai Panevėžyje, 
nesupranta demokratinės santvarkos. 
Kai ieškoma savo „lietuviško“ kelio ir 
atmetami Vakarai, vis labiau išlenda 
gryna sovietiška galvosena, kuri remia
si siaura dogma ir netolerantiškumu, 
naudoja galią be takto ar diplomatijos. 
.Išsišokimai kartais juokingi: per trečiąjį 
Sąjūdžio suvažiavimą A. Terleckas, 
pagriebęs mikrofoną, šaukė ant kal
bėtojo: kodėl vartojate tą nešvarų sovie
tinį žodį „organas“, kai turėtumėt varto
ti tikrai lietuvišką žodį „institucija“. Bet 
yra ir nejuokingų pavyzdžių: kun. A. 
Svarinskas siūlo sušaudyti kolaboran
tus komunistus be teismo. Lyvenas, 
sukrėstas tokios retorikos, jį vadina “ a 
Torequemada - in - waiting“.

Nors vartojami Vakarų politinio gy
venimo žodžiai, politinė tikrovė nėra 
vakarietiška. Vakaruose partijos skiria
si pagal savo ekonominę ir socialinę pro-

_„ią, o čia - pagal pažiūras į istoriją, 
tautiškumą ir kultūrą. Partijos be or
ganizacijos, drausmės, narių sąrašų tėra 
tik laikinas susibūrimas aplink vieną 
vadą ar šūkį. Skirstyti jas į kairiąsias ir 
dešiniąsias nėra prasmės, nes buvę 
komunistai pasisako už privatizaciją, o 
tautininkai - už įmonių išdalijimą dar
bininkams. Dauguma gyventojų yra 
santūrūs, pragmatiški, ištikimi nepri
klausomybei, bet ne partijoms. Jie nesi
domi politika, o dabar net žiūri su panie
ka į valdžią ir Seimą, kurie viens kitam 
kliudo ir elgiasi neatsakingai. Politiniai 
vadai maitina visuomenę kilniais jaus
mai ir didinga retorika be jokių konkre-

Nukelta j 7 psl.
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■ čių programų. Lyvenas su vertėja skaitė 
Seimo nario Algirdo Patacko straipsnį 
apie Joninių mistikąirtautiškąprasmę. 
Net pavieniai sakiniai ten neturėjo nei 
gramatinės, nei intelektualinės logikos. 
Jis kreipėsi į vertėją: čia nieko negaliu 
suprasti! Vertėja pagalvojus atsakė: 
„Tikrai, bet žinai, lietuvių kalba viskas 
skamba taip gražiai!“ Gal teisingai 
pažymėjo vienas Vakarų žurnalistas: 
paprastų lietuvių dauguma yra sveiko 
proto, bet dauguma jų vadų yra išprotėj ę.

Lyvenas ypač daug rašo apie Lands- 
. bergį, kurio meilė Lietuvai ir jos kultūrai 
neabejotina, tačiau jo tarp pirmųjų disi
dentų nebuvo. Jis geriau už kitus nu
matė Sovietijos sugriuvimą ir, siekda
mas nepriklausomybės, parodė daugiau 
drąsos negu Brazauskas. Po to buvo 
trintis tarp Prunskienės ir Landsbergio. 
Čia niekas nepelnė garbės, išskyrus Lie
tuvos žmones, kurie parodė tokią drąsą 
ir drausmę, kad jie verti geresnių vadų. 
Landsbergis savo vadodvavimo viršūnę 
pasiekęs 1991 m. sausio 13 d., kai jis 
šaukė tautą nenusilenkti vergijai. Jis 
nesitikėio,kad išliks gyvas. Ir žmonės 

atėjo. Beginkliai jie atsistojo prieš tankus 
ginti nepriklausomybės. Pagal Lyveną, 
tai buvo vienas mūsų laikų labiausiai 
jaudinamų vaizdų. Po to Landsbergis 
pasikeitė. Ar išlindo jo garbės troškimas, 
ar atsirado koks neoromantizmas, bet jis 
ėmė tapatinti save su Lietuva. Panašiai 
kaip ir Smetona, jis norėjęs tapti „tautos 
tėvu“. Tokias svajones galėjo išpildyti 
tik ultradešinieji.

Žiūrintį save kaip į apvaizdos pašauk
tąjį, politiniai priešininkai pasidaro vel
nio išperos. Tokie yra išdavikai viduj, 
tokia yra Lenkija, Rusija, Vakarų kul
tūra. Visur piešiami kažkokie neaiškūs, 
bet mirtini pavojai, keliama baimė. Kai 
Landsbergis kalbėjo, salėje s.ukinėjosi 
Terleckas su rezoliucija, siūlančia paša
linti visus ekskomunistus, liberalus ir 
socialdemokratus iš Seimo tarnybų. Nors 
Sąjūdis žodžiais išpažįsta demokratiją, 
bet jis nepažįsta ir negerbia jos. Per 
trečiąjį suvažiavimą pirmininkas Juo
zas Tumelis teigė: santvarka su keliom 
partijom gali būti daugiau negu pavojin
ga. Mums reikia tik vienos, nes komu
nistai dar vis čia ir Lietuvai grasina prie
šai. O kai negali Seimui užmesti savo va
lios, tada išeini ir sustabdai Seimo veiklą.

Taip užsiėmęs Landsbergis nesidomėjo 
administracija, finansais, įstatymų lei
dimu. Pamėgo ritualą. Viešai rodydavo
si apsuptas asmens sargybos (tuo tarpu 
Brazauskas vaikščiodavo vienas). Be 
reikalo keliaudavo į užsienį, o jo raštinėje 
vyravo visiška netvarka. Įgrįso žmonėms 
jo būdas ir jo neveikia.

Paskutinių rinkimų rezultatus Lands
bergis priėmė be grakštumo. 1992 m. 
kovo 17 d. Sąjūdžio susirinkimejis kalbėjo 
su retu kartėliu: LDDP laimėjimas reiš
kia rusų grįžimą. Kairieji kartoja 1940 
m. Vyksta ne politinė, bet moralinė tiesos, 
meilės kova su melu, neapykanta. Vadi
nasi, deputatai neatstovauja tautai, tau
tos daugumos valia nieko nereiškia. Ter
leckas puolė šalia Landsbergio sėdėjusį 
Vagnorių, kad tas nebuvęs pakankamai 
patriotiškas. Kai minia baubė Terlec
kui, tas ant jos suriko: „Durna minia!“ 
Tai geriausiai pasako, ką Sąjūdžio in
teligentai galvoja apie paprastą Lietu
vos žmogų. Landsbergio palikimas - dar 
labiau suskilusi tauta ir pažeista 
demokratija.

Daug vietos Lyvenas skiria 
mažumoms. Baltijos tautos save supra-. 

to kaip vienos kultūros valstybes. Kita
taučiai visada liko svetimi, nepatikimi. 
Neįsivaizduojama, kad ir kitatautis 
galėtų ištikimai tarnauti kraštui. Lyve
nas pats patyręs lietuvių šaltą nesi- 
domėjimą ir įgimtą įtarumą sve- 
timisiems. Kai tikrai nepažįsti kitų, 

'susikuri stereotipus (pvz., Velnių mu
ziejuje velniai turi žydiškų bruožų). 
Prisidėjo pavydas, neapykanta labai 
matomiems ir prasimušusiems žydams. 
Įdomių žinių skaitome apie pačių žydų 
laikyseną lietuvių atžvilgiu. Jie lietu
viais nesidomėjo ir žiūrėjo įjuos su įta
rimu. Yra jidiš posakis: vištai, kuri gie
da, ir lietuviui, kuris kalba jidiš, - abiem 
reikia nupjauti galvas“. Vadinasi, abudu 
įvykiai tokie reti. Kitas posakis: jeigu 
mes, žydai, šiandien jojame aukštai ant 
žirgo, tai lietuviai guli dešimt pėdų po 
žeme. Vadinasi, abukartunegali klestėti. 
Ir ištikruju, abidvi tautybės siekė skir
tingų tikslų. Žydai buvo linkę į Rusiją, į 
platesnę kultūrą, į kairiuosius. Jie Hit
lerio bijojo labiau negu Stalino. 1941 m. 
didelė jų dalis sutiko rusus su džiaugsmu, 
buvę LKP dauguma, jie užėmė aukštas 
vietas ir manė, kad atėjo jų valdžia. 
Haris Heršelis Gordonas tuomet buvo 
berniukas. Jis prisimena: kiekvienas 
žydas iškėlė galvą; jei sutikdavo lietuvį, 
lietuvis pasitraukdavo nuo šaligatvio ir 
praleisdavo žydą.

Lyvenas primena, kad lietuviai irgi 
tarnavo NKVD, kad tarp Stalino aukų 
pagal tautybes buvo dvigubai daugiau 
žydų. Bet 1941 m., atėjus vokiečiams, 
žydai buvo laikomi kaltais. Žemyn su 
elgetų ir žydų valdžia! Prasidėjo žudy
mai. Baltai teisinasi, kad valdė vokiečiai, 
kad tik pavieniai dalyvavo teisėtai keršy
dami. Čia Lyvenas daro nemalonių 
priekaištų, kad lietuviai veikė ne
priklausomai nuo vokiečių, savų ka
rininkų vadovaujamuose daliniuose. Iš 
lietuvių vadovybės atėjo įsakymai, sukėlę 
žudynes: 1941 m. kovo 24 d. atėjo at
sišaukimas iš LAF: atsikratykite žydų, 
išvarykite juos. Vytauto Didžiojo svetin
gumas žydams buvo atšauktas.

Lyvenas klausia, kur buvo kunigai ir 
katalikai? Cituoja Joną Matulionį, laiki- 
n osios vyriausybės finansų ministerį ir 
nuosaikų kataliką. Pas jį atėjo pažįs
tamas žydas, baimindamasis dėl kuria
mų getų.

Matulionis jam pasakė: žydai tiek 
nusikalto, kad lietuviams tik tokis pasi
rinkimas likęs: išnaikinti žydus, suvary
ti juos į kacetus arba atskirti juos ge
tuose. Dėl įsakymo,Nežudyk!“ jis pasi
sakė už getus. Lyvenas mini Veisaitę ir 
Štromą, kurių gyvybes išgelbėjo lietu
viai; taip pat mini Landsbergių šeimos 
didvyriškumą,

Lyvenas kaltina lietuvius, kad jie ven
gia tiesos, nes mitologizuoto sukilimo 
tyrinėjimas iškeltų jiems nemalonių 
faktų. Tyli išeivija, nes ji pati buvusi 
įvelta. Ramybę sudrumstė S. Sužiedėlis 
ir „Šviesa - Santara“, kurie mėgino 
nagrinėti lietuvių įsivėlimą ir už tai kitų 
išeivių buvo aštriai puolami. Lyvenas 

neprimeta lietuviams kolektyvinės kal
tės, tik siūlo, kad jie atliktų tam tikrą 
išpažintį ir tuo ištrintų dėmę nuo savo 
istorijos ir kultūros. Keista, kad, kaip 
patyrė Štromas, neįmanoma nagrinėti 
ir žydų vaidmens per pirmąjį bolše
vikmetį ar jų laikysenos lietuvių at
žvilgiu. Vyrauja neapykanta ir keršto 
jausmas.

Su kita tautybe, lenkais, irgi nelabai 
sutariama. Jeigu vadai turėtų Venclo
vos ar Milošo viziją, kad Vilnius būtų

kaip Strasburgas, kuriame susitinka ir 
maišosi įvairios kultūros, būtų gerai. 
Tačiau lietuvybė ir pilietybė tokia et
niškai, religiškai ir kultūriškai siaura, 
kad joje ^mažumoms nėra vietos. Lyve
nas įtaria, kad dešinieji tyčia kursto an
tilenkiškumą, siekdami sau naudos. 
Lenkų siekiai žinomi:

1) universitetas lenkų kalba,
2) oficialus lenkų kalbos statusas,

anam——**""—v

MUSŲ MIRUSIEJI

A. f A. Matildai Gečiauskienei
mirus, jos dukterį Oną Grosienę, sūnų Bronių bei anūkę Dalią su 
šeimomis ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir drauge liūdime

Vincenta ir Pranas Antanaičiai

A. f A. MATILDAI GEČIAUSKIENEI
mirus, jos dukrai Onai Grosienei, anūkei Daliai Burneikienei, 
Algimantui Bumeikiui, proanūkams Arūnui, Vilijai ir Jolitai 
reiškiame giliausią užuojautą

Rūta ir Vincas Augustinavičiai

A. f A. Matildai Gečiauskienei
mirus, jos dukrą, p. Oną Grosienę, sūnų Bronių Gečiauską, 
Burrieikių šeimą ir artimuosius giliai užjaučiame

Magdalena Migevičienė 
Irena ir Algis Dudaičiai

A. f A. Matildai Gečiauskienei 
mirus, jos dukrai, buv. ilgametei „Dainos“ choro choristei, 
Onai Grosienei, ir visai Bumeikių šeimai nuoširdžiausią 

užuojautą reiškia
„Dainos“ choristės ir choristai

Redaktorei, mielai V. Neverauskienei, Jos sesutei

A. f A. KONSTANCIJAI SINKUVIENEI
mirus Vilniuje, reiškiu nuoširdžią užuojautą

Ona Baužienė, B. E. M.

Vietoj A. f A. MATILDAI
GEČIAUSKIENEI

mirus, ją pagerbdamos, vietoj gėlių aukojame „Mūsų pastogei“ $20
Cecilija Protienė 

Birutė Nagulevičienė

A. f A. Močiutei
Vietoj Matildai

GeisiaMssIsiewei
mirus, reiškiame nuoširdžią 

užuojautą dukrai, Onai Grosienei, ir visai gausiai Bumeikių šeimai 
Vietoj gėlių prie kapo - „Mūsų pastogei“ skiriame $20

Martina ir Anskis Reisgiai

Vietoj gėlių

A t A- 'IAIII I.A1
J H GEČIAUSKIENEI

pagerbti „Mūsų pastogei“ $10 aukoja
V. ir B. B arkai

3) nesuskaldymas rajonų, kur dau
gumą sudaro lenkai,

4) grąžinimas žemių buvusiems 
lenkams savininkams.

(Bus daugiau)

* Anatol Lieven, The Baltic Revolution, 
Yale University Press, New Haven & Lon
don, 1993.
(,Akiračiai“ - „Tiesa“)
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I n f o ■* m a e i j a
Vai, lėkite dainos...

Sydney lietuvių choro

40 - rųecio balius
įvyksta birželio 18 d., šeštadienį 

7 v. v., Lietuvių klube, Bankstown'e
Pakviesta eilė aukštų svečių. Įdomi vakaro programa. 

Vakarienė ir vynas. Baliaus apranga formali.
Bilietus galima įsigyti ir stalus užsisakyti Sydnėjaus lietuvių kubo raštinėje iki 

birželio 17 d.

Maloniai kviečiame dalyvauti ir pagerbti ilgamečius choro dainorius 
Įėjimas $25 asmeniui

BaliausRengėjai

I 
I
I 
I

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel 708 1414

Birželio 18 ČL choro „wnipa 40 n?etų jubiliejus
Liepos 17 d. Kansas universiteto (JAV) teatro grupės spektaklis 

„Išvietinti asmenys“

Rugpjūčio 20 - 21 d. d. kultūrinis savaitgalis - Mugė.
Spalio 1 d. Klubo njetipis balius.

I 
I

I

I

I

I

SVEIKATOS KLAUSIMAIS

ODOS
Kai atsirado ar išsivystė žmogus, kar

tu atsirado, vystėsi ligos, jų gydymas, 
buvo ieškoma ir tebeieškoma būdų, kaip 
nuo ligų apsisaugoti.

Moderni medicina žino ir ištyrė beveik 
visas ligas. Dauguma jų pagydoma, jei 
laiku atkreipiamas dėmesys. Įvairių ligų 
priežastys, kas tas ligas sukelia, taip pat 
moderniai medicinai yra žinoma. Prie
žastingumo požiūriu ligos skirstomos į 
dvi pagrindines grupes - prigimtas ir 
įsigytas. Įsigytos reiškia, kad žmogaus 
organizme, kuris buvo gimęs sveikas, 
atsiranda negalavimai, sužeidimai, kai 
kurių kūno dalių, organų veikimas 
sutrinka.

Viena iš tokių ligų yra taip vadinamas 
vėžys (Cancer) - piktybingumas (malig
nancy). Kas yra vėžys atsakymas pa
prastas - tai piktybinis auglys, kuris gali 
atsirasti kiekvienoje žmogaus kūno da
lyje, organe. Jo piktybingumas pasireiš
kia tuo, kad jis, atsiradęs vienoje kūno 
dalyje ar organe, auga (didėja) net tik 
tame organe, o plečiasi, keliauja į kitus 
organusjuos sunaikina ir žmogus mirš
ta. Auglys, kuris atsiranda kokioj nors 
kūno daly ir nesiplečia į kitus organus, 
vadinasi nepiktybinis (gėrybinis) auglys 
- “benign tumor“. Žinoma, ir toks auglys 
kenksmingas, bet jo gydymas labai pa
prastas -jis išpjaunamas arba sunaiki
namas chemikalais, spinduliavimu ir kt.

Turiu pastebėti - tai nėra plačiai ži
noma - kad žmogaus kūne yra vienut 
vienutėlis organas, kurio niekada nepuo
la piktybinis auglys-tai žmogaus širdis. 
Manau, tai įdomus faktas.

Žmogaus kūnas sudarytas iš keturių 
pagrindinių sistemų: 1) odos - išorinės ir 
vidinės, 2) jungiamojo audinio (supor- 
tivę system), t y., raumenų, kaulų, saus
gyslių (ligaments), 3) vidaus organų - 
insktų, kepenų, plaučių, visceros, ir 4) 
nervų sistemos: centrinių smegenų ir 
periferinių nervų. Visos tos sistemos ir 
jų paskiri organai sudaryti iš tam tikrų 
celių. Tos celės veiksmingos tik tam tikrą 
laiką; jas karts nuo karto organizmas 
pakeičia-atnaujina (regeneruoja). Kodėl 
organizmas pradeda gaminti celes, ku
rios nėra naudingos, negali atlikti gerųjų 
celių paskirties, nežinoma. Viena teorįja 
sako,kad kūne sutrinka regeneracijos 
aparatas, kiti tyrinėtojai - mokslininkai 
mano, kad turi būti konkreti priežastis, 
tik ji dar nesurasta. Dar kiti galvoja, kad
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kiekvienas žmogus tun predispoziciją- 
genetinę informaciją ir jei žmogaus 
amžius būtų pakankamai ilgas, tai visi 
mirtume nuo vėžio. Tad tikroji vėžio 
priežastis nėra žinoma, nors įrodyta, kad 
aplinka, chemikalai, įvairūs spinduliai 
pažadina žmogaus kūne miegantį vėžį.

Geriausiai šį tvirtinimą paremia 
išorinis odos vėžys. Greičiausia, kiek
vieno žmogaus odoje yra „miegančių“ 
(dormant) vėžio pradmenų. Ilgalaikis bu
vimas atvirame ore vasarą, o ypač 
pavasarį - ir nebūtinai saulėtą dieną - 
be aprangos, pažadina tuos miegančius 
pradmenis. Žadintojai - tam tikri, ultra 
violetiniai, spinduliai - ir odos vėžys 
prasidės.

Yra trys pagrindinės odos vėžio rūšys: 
1) B.C.C. - Basal cell carcinoma - pats 
nepavojingiausias odos vėžys, labai re
tai nukeliauja į kitus organus; 2) Squa
mous cell carcinoma pavojingesnis - ple
čiasi odoje ir keliauja į raumenis ir kitus 
organus, ir 3) pats pavojingiausias - me
lanoma, kuris keliauja į visus organus.

Pas kiekvieną žmogų laikui bėgant 
atsiranda dėmelės ant odos, kurios ski
riasi spalva, yra tamsesnės. Jei jos prade
da tamsėti ir kilti virš odos, būtinai tu
rite aplankyti gydytoją.

Kiekvienas odos vėžys langvai pagy
domas, jei pakankamai laiku pastebėtas. 
Paprastai išpjaunamas, pasiunčiamas 
tyrimui ir po kebų dienų gaunamas at
sakymas: „nepiktybinis auglys“ arba 
„piktybinis auglys, išpjovimas pakanka
mas“. Tai reiškia, kad visos naujos, ne
geros, piktos celės buvo išpjautos. Kai 
kurie gydytojai degina arba bando chemi
kalais sunaikinti tokias. įtartinas dė
meles. Mano manymu, neigiama tokio 
gydymo pusė yra ta, kad 1) gydytojas 
niekada tikrai nežinos, ar tai buvo pikty
binė ar nepiktybinė dėmelė; 2) jei dėmelė 
buvo piktybinė, gydytojas taip pat ne
žinos, ar jis visas piktybines celes sunai
kino. Tokio gydymo nemalonius rezul
tatus esu matęs: po kelių mėnesių 
dėmelių, pabrėžiu - dėmelių - atsiranda 
daugiau ar net nukeliavusių į kitus or
ganus.

Kai dėmelė buvo išpjauta ir ateina 
aprašymas - „piktybinė“ - išpjovimas 
nepakankamas“, tučtuojau- tik po kelių 
dienų - operacija pakartojama ir dar 
nėra pervėlu.

Dr. A. Spalis
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Ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais 
nuo 6 iki 9 vai. popiet 

Sekmadieniais nuo 1 iki 8 vai. popiet
I
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Į SMORGASBOARD Į

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

GARBĖS KONSULAS MELBURNE 
PRANEŠA

Pranešu, kad man išvykus tarnybos 
reikalais į užsienį ir vėliau į Pasaulio 
Lietuvių Dainų Šventę, Lietuvos Už
sienio Reikalų Ministerio p. Povilo Gylio 
sutikimu, konsulato vedėjo pareigas lai
kinai, nuo birželio 15 d. iki rugpiūčio 5 
d., eis p. Gabrielius Žemkalnis. G. Žem- 
kalnį galima pasiekti paliekant žinią 
konsulato telefonu (03) 848 5663 arba 
tiesiogiai susitarus paskirtu laiku, sutar
toje vietoje, arba Lietuvių namuose, 50 
Errol Street, North Melbourne, konsula
to kabinete, antrame aukšte, sekmadie
niais nuo pirmos valandos iki antros 
valandos po pietų.

Korespondenciją ir toliau prašome 
adresuoti:

Consulate uf the Republic of Lithuania
8 Teak Court, Doncaster, 3108

Kęstutis Lynikas 
Garbės Konsulas 

(Victoria ir Tasmania)

Dėmesio - žiemos sporto 
mėgėjams - slidininkams!

Canberros sporto klubas „Vilkas“ 
ruošia 1994 m. rugsėjo mėn. 10-11 dieną 
žiemos sporto šventę Blue Cow Moun
tain Resort

Norintieji dalyvauti šioje sporto 
šventėje turi užsiregistruoti iki 1994 m. 
rugpjūčio mėn. 12 d. Registracįjos mokes
tis asmeniui $20. Čekius rašyti: Vilkas 
Sports Club ir siųsti klubo valdybos 
pirmininkui P. Gružauskui: 5 Pelsart St. 
Red Hill, 2603-AC.T.

Jeigu nesusidarytų 20 slidininkų, spor
to šventė turės būti atšaukta. Nakvynę, 
priėmimo vakarienę ir kt. išlaidas ap
simoka patys sportininkai. Pigią nakvynę 
galima gauti Station Resort.
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Žiemos sporto vadovas yra Mindaugas 
Mauragis. Norintieji gauti daugiau in
formacijos skambinkite 06-286 2442.

Canberros sporto klubo
..Vilkas— viddyba

TRĖMIMŲ MINĖJIMAS 
CANBERROJE

Birželio trėmimų minėjimas Canber- 
roje vyks birželio 19 d. (sekmadienį) 3 
vai. popiet, Lietuvių klube.

Paskaitą skaitys dr. William Maley.
ALB Canberros apyl. valdyba

AUKOS 
.3IIM PASTOGEI“
1. M. Krupa NSW $ 5
2. J. Kirša Vic. $15
3: M. Pocius SA $5
4. Sydnėjaus Moterų

Socialinės Globos D-ja NSW $200

Už aukas nuoširdžiai dėkojame
Red.

IIŠKOGIMIMĮ
Virginija Mardosienė ieško Stepo ir 

Prano Šapauskų, sūnų Albino, kiek žino
ma, gyvenančių Adelaidėje ir Elenos 
Kuncaitienės, gyv. Melburne.

Rašyti: Virginijai Mardosienei, Ka- 
taučiznos km., ŽALIOJI (Vilkaviškio ra
jonas), Lithuania.

NORI SUSIRAŠINĖTI
59 metų lietuvė medikė nori susi

rašinėti su vyr. amžiaus tautiečiu. Rašy
ti: Danutei Šopienei, Žemaitijos g-vė 62- 
12, 5500 MAŽEIKIAI, Lithuania.

SKELBK1TĖS
PASTOGĖJE“ - VISI

ŽINOS
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