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Reakcija į Maskvos įvykius

Konfliktas tarp Rusijos prezidento 
Jelcino ir Rusijos Parlamento Lietuvoje 
buvo stebimas su nemažu susirūpinimu. 
Ne be pagrindo bijotasi, kad reakcinėms 
komunistų jėgoms paėmus valdžią, 
iškiltų pavojus Lietuvos nepriklau
somybei. Konfliktui besivystant, Lie
tuvos prezidentas ir Vyriausybė laikėsi 
labai santūriai ir vengė viešų pareiškimų, 
remiančių vieną kurią pusę. Tik 
pirmadienį (4/10), prezidentui Jelcinui 
ištikimiems kariuomenės daliniams 
užėmus Parlamentą ir areštavus 
pasipriešinimo vadus, Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos vadovai paskelbė bendrą, 
Jelciną remiantį, pareiškimą. Jame 
nurodoma, kad Rusijos Aukščiausioji 
Taryba nėra laisvais rinkimais išrinktas 
Parlamentas ir kad Baltijos valstybės 
remia .Jelcino reformas bei pastangas 
surengti demokratinius rinkimus 
Rusijoje.

Lietuvos pezidentas A Brazauskas tą 
pačią dieną taip pat atskirai spaudai 
pareiškė remiąs Rusijos prezidento 
pastangas stabilizuoti padėtį šalyje ir 
viliasi, kad tai bus padaryta mažiausios. 
įmanomos prievartos keliu. Pareiškime 
taip pat sakoma, kad Lietuva su nerimu 
stebi įvykius Rusijoje, primenančius 
kruvinąsias 1991 metų sausio dienas 
Lietuvoje ir galinčius neigiamai paveikti 
kaimyninių šalių saugumą ir stabilumą. 
Prezidentas taip pat paragino Lietuvos 
žmones laikytis rimtai ir atsakingai, nes 
bet koks nestabilumas gali turėti 
neigiamų pasekmių Lietuvai.

Lietuvos užsienio reikalų ministerija 
pasmerkė kai kurių Rusijos politikų 
pradėtą kraujo praliejimą Maskvoje ir 
pabrėžė remianti Boriso Jelcino pa
stangas reformuoti Rusijos valdymo 
struktūras. Apie tokią Lietuvos poziciją 
prezidentas Brazauskas informavo 
Europos Bendrijos šalių, Didžiosios 
Britanijos, Danijos, Italijos, Prancūzijos 
ir Vokietijos ambasadorius Lietuvoje. 
Susitikime, kuris įvyko ambasadorių 
prašymu, prezidentas Brazauskas 
pabrėžė, kad Lietuvos pozicija dėl įvykių 
Rusijoje sutampa su Europos Bendrijos 
ir viso pasaulio demokratinių valstybių 
nuostatomis.

Lietuvos Tėvynės santara pareiškė, 
kad grėsminga padėtis Rusijoje kebą 
pavojų iš priespaudos išsilaisvinusiems 
Baltijos kraštams ir pakvietė, pavojaus 
akivaizdoje, bendradarbiauti visas 
Lietuvos politinesjėgas. Tėvynės santara 
taip pat mano, kad reikia sugriežtinti 
Lietuvos sienų apsaugą, ir pasirengti 
galimoms bolševikinių jėgų provo
kacijoms Lietuvos viduje. Krašto 
apsaugos ministras A.Butkevičius 
korespondentams pasakė, kad krizės 
Rusijoje metu Lietuva ėmėsi visų 
reikalingų saugumo priemonių. Mi
nistras nurodė, kad pastarosiomis 
dienomis buvo sustiprinta Lietuvos sienų 

kontrolė, sugriežtinta šalyje turimų 
ginklų naudojimo tvarka, imtasi pa
pildomų priemonių saugoti valstybinės 
reikšmės objektus - elektros jėgaines bei 
valstybinius pastatus. Sustiprinta 
apsauga ir Lietuvos ambasadoje Mask
voje, kuri be pertraukos dirbo visą 
savaitgalį. Krizės metu, ambasadoje 
prisiglaudė ir Maskvoje dirbančių 
Lietuvos diplomatų šeimų nariai.

Santaupų vertės 
kompensavimas

Lietuvos Seimas, beveik vienbalsiai, 
nutarė svarstyti įstatymo dėl gyventojų 
santaupų kompensavimo ir akcijų pajų 
vertės atstatymo projektą. Jį iškėlė Seimo 
Tėvynės santaros frakcija. Jos iniciatyva 
surinkta jau beveik 300 tūkstančių 
projektą remiančių Lietuvos piliečių 
parašų. Todėl, jei šis projektas būtų 
atmestas, dėl jo gali būti skelbiamas 
referendumas.

Suprasdama šio projekto politinę 
svarbą, Seimo LDDP frakcijos dauguma 
pritaria, kad reikia apsvarstyti naujas 
gyventojų indėlių kompensavimo gali
mybes. Tačiau, tai nereiškia, kad bus 
pasirinktas Tėvynės santaros siūlomas 
kompensavimo variantas, pagal kurį 
gyventojų santaupų rublis būtų pri
lygintas litui. Seimo Biudžeto ir finansų 
komitetas šį variantą atmetė, nors 
komiteto pimininkas Kęstutis Jas- 
kelevičius pasisakė už santaupų in
deksavimą. Jis priminė, kad santaupų 
indeksavimas buvo vienas svarbiausių 
LDDP rinkiminės kampanijos punktų, 
kurį dalis partijos narių dabar lyg ir 
užmiršo. Tačiau, Tėvynės santaros 
projektą Jaskelevičius aštriai kritikuoja. 
Pagal Tėvynės santaros projektą, vienas 
1991 metų vasario 28d. banko taupo
mojoje sąskaitoje turėtas rublis virstų 
vienu litu. K Jaskelevičius sako, kad 
tokia didelė kompensacija yra ne
įmanoma Lietuvos ekonomikos są
lygomis. Pasak jo, 1991 metais kiek- 

’vienas Lietuvos gyventojas vidutiniškai 
buvo susitaupęs po 45 tūkstančius rublių 
ir išmokėjimas dabar tokių sumų litais, 
privestų prie nesukontroliuojamos 
infliacijos irekonomikos  bankroto. Seimo 
dauguma (LDDP) turi parengusi daug 
kuklesnį dalinės kompensacijos planą. 
Abu projektai artimiausiu laiku bus 
svarstomi Seime.

PoUtiniųpartijųkreipimasis
Devynios Lietuvos politinės partijos, 

nuo LDDP iki V. Landsbergio va
dovaujamos Tėvynės sąjungos, įteikė 
prezidentui A. Brazauskui pareiškimą, 
raginantįjį pareikšti norą, kad Lietuva 
būtų priimta į NATO. Pareiškime 
nurodoma, kad naujoji Lietuvos padėtis, 
išvedus visą svetimą kariuomenę, 
reikalauja aiškios, sutarimu ir pasi
tikėjimu paremtos politiniųjėgų pozicijos 
strateginiais Lietuvos politikos kiau

Dariaus ir Girėno paminklas Kaune.

simais. Politinių partijų pareiškime 
sakoma, jog Lietuva, nebūdama įsi
jungusi į kolektyvinės gynybos sistemą, 
nėra saugi, todėl reikėtų, kartu su 
Centrinės Europos valstybėmis, jungtis 
į Vakarų Europos gynybos organizacijas.

Prezidentas A. Brazauskas, ko
mentuodamas šį pareiškimą, pasakė, kad 
Lietuva jau aktyviai dalyvauja kai 
kuriose NATO struktūrose. Jis pareiškė 
pritariąs pagrindinėms politinių partijų 
pareiškimo mintims ir pažadėjo do
kumentą gerai išnagrinėti. Prezidentas 
taip pat korespondentams pranešė, kad 
šią savaitę jis susitiks su kai . 
kurių valstybių vadovais

Vienoje, o sausio mėnesį yra 
pakviestas į Briuselį, kur matysis su 
NATO generaliniu sekretoriumi. ABra- 
zauskas, tačiau, nurodė, kad tokie 
klausimai, kaip stojimas į NATO, negali 
būti išspręsti per vieną dieną, jis 
pažymėjo, kad stojimą į NATO reikėtų 
svarstyti santykių su kaimynais kon
tekste.

Neaiški G.Kirkilo veikla

Gediminas Kirkilas neseniai atsis
tatydino iš Seimo Nacionalinio saugumo 
komiteto pirmininko pareigų, tačiau 
pasiliko LDD partijos vicepirmininku. 
Šiąsavaitę G. Kirkilo veikla buvo aptarta 
partijos prezidiume. Pagrindinė to 
priežastis - neaiškūs jo finansiniai 
reikalai. G.Kirkilas rūpinosi regis
travimu vieno komercinio banko,, kurio 
vienas steigėjų yra jo žentas.

Tačiau, tai ne vienintelis partijos draugų 

priekaištas Kirkilui. Manoma, kad jis 
tarpininkavo, kad partijai ir jos laik
raščiui/Tiesa“ finansinę paramą suteiktų 
stambus biznierius Genadijus Ko- 
nopliovas. Tuomet Kirkilas prisipažino, 
kad daug verslininkų, tarp jų ir 
Konopliovas, rėmė partiją ir jos laikraštį. 
Lietuvoje garsus bankininkas Ko
nopliovas iki tol buvo žinomas kaip 
dešiniosios spaudos rėmėjas. Tačiau šis 
p. Kirkilo paaiškinimas rodo, kad 
G.Konopliovo veiklos baras buvo daug 
platesnis.

G.Kirkilas neneigia, kad jis kreipėsi į 
Lietuvos Banko valdybos pirmininką 
Romualdą Visokavičių, prašydamas 
įregistruoti komercinį banką, kurio 
vienas steigėjų yra jo žentas, kai kurie 
LDDP prezidiumo nariai mano, kad toks 
elgesys nesuderinamas su Seimo nario 
ir partijos vicepirmininko pareigomis. 
G.Kirkilas paneigė kaltinimą, kad jo 
prašymas Lietuvos Banko valdytojui 
buvęs koks nors spaudimas pastarajam. 
Seimo narys Arvydas Ivaškevičius, 
vienas iš Kirkilo oponentų partijoje, 
mano, kad politikas turi turėti švarią 
sąžinę, Jo nuomone, G. Kirkilas turėtų 
atsistatydinti. Tačiau, dauguma LDDP 
prezidiumo narių nemano, kad. 
G. Kirkilas būtų kuo nors prasižengęs 
ir pareiškė pasitikėjimą juo. Reikės 
laukti naujų Seimo rinkimų, kad 
sužinotume, kiek p. Kirkilu pasitiki jo 
apygardos rinkėjai.

Spaudai parengė J. RŪBAS
1993.105
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Apie rūpesčius ir t.t.
Tęsiame „Mūsų pastogės " pokalbį su prof. 

Vytautu Doniela apie pokyčius Lietuvoje ir 
kaip jie atsiliepia išeivijai.

„M.P. “.-Ankstyvesnėje pokalbio dalyje 
iškėlėte keletą bėdų dabartinės valdžios 
darbuose. Kaip į tai reaguoja visuomenė?

V. Doniela: Neseniai išspausdinti 
rezultatai nuomonių apklausos, pra
vestos prieš keletą savaičių. Ne
pasitenkinimo būta ir pernai - net valdžia 
dėl to pakeista. Bet dabartinės apklausos 
rezultatai pradeda stebinti. Vieno 
klausimo tikslas buvo išryškinti, kaip 
žmonės vertina aukščiausių valdžios 
institucijų darbą. Pasirodo, jog į 
„Lietuvos valdžią apskritai“ palankiai 
žiūri tik 11,2%, o nepalankiai - 34,3,%. 
Tik trupinėlį geriau sekasi Ministrų 
kabinetui: palankiai į jį žiūri 11,7%, o 
nepalankiai - 33,5%. Kol kas geriau 
vertinama Prezidento veiklos sfera: 
palankumą jai rodo 27,1%, bet nepa
lankių visgi daugiau - 29,4%. O Seimui 
einasi prastai: jam palankių yra tik 6,9%, 
gi nepalankių - net 38,7%. Kita vertus, 
gana reikšminga, kad apie pusę ap
klaustųjų neturi sąmoningos nuomonės. 
Toks nepaprastai stambus skaičius 
atspindi dažnai girdimą posakį,.kas ten 
valdžioje darosi?!“

Nepasitenkinimo priežastys gana 
aiškios: vargingi atlyginimai, vos 'ne 
žemiausi iš komunizmo ištrūkusių 
valstybių tarpe; didėjantis nusikals
tamumas; skylėtas socialinis aprū
pinimas; galų gale, pasipiktinimas, kad 
beveik kasdien iškyla nauji finansiniai 
skandalai valdančioje sferoje. Lyg to 
neužtektų, aiškėja abejotinos Lietuvos 
banko transakcijos netolimoje praeityje, 
kurias savo laiku įtarė, bet kurių neįrodė 
premjeras Vagnorius.

Kadangi ryškią nepasitenkinimo 
šaltinių dalį sudaro korupcija, ky
šininkavimas, nusikalstamumas ir 
panašiai, nenuostabu, kad žmonės1 
nelabai pasitiki atitinkamomis ins
titucijomis. Jau keleri metai per apklausas 
mažiausiai pasitikėjimo taškų surenka ta 
pati trijulė: teismai, policija, sa
vivaldybės. Savivaldybės paprastai 
užimdavo pačią žemiausią vietą 
vertinimo skalėje, bet prieš pora mėnesių 
į galą nuslinko teismai, kuriais tuo metu
pasitikėjo tik 27% apklaustųjų. Sa
vivaldybės vėl krito vėliausioje ap
klausoje, kai buvo klausta, ar apklausos 
dalyviai į jas žiūri „palankiai“. Tokių 
atsirado vos 3,6%, gi žiūrinčių „ne
palankiai“ - net 49,1%. reikia pridurti, 
kad šie rezultatai neparodo tikslių 
nepasitenkinimo priežasčių, nes sa
vivaldybėms paprastai priskiriamos dvi 
blogybės. Iš vienos pusės, savivaldybė 
gali būti bloga todėl, kad ji nemoka 
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dirbti, pvz., nepakankamai rūpinasi butų 
šildymu ir panašiais patarnavimais. Iš 
kitos pusės, ji gali būti bloga todėl, kad 
„smulkiajame“, t.y., vietiniame, pri
vatizacijos procese ji pasiduoda ko
rupcijos pagundai. Bet žinoma, abiem 
atvejais dėmė krinta ir ant Vyriausybės, 
kadangi ji nesugeba savivaldybių 
suvaldyti.

„M. P. Ar čia tik nepasitenkinimas, 
ar jau nusivylimas dabartine valdžia? Jei 
nusivylimas, tai ar, pravedus rinkimus 
prieš laiką, valdžion grįžtų „dešinieji“?

V. Doniela: Atrodo, galima kalbėti ir 
apie nusivylimą. Tokios nuotaikos 
kartais atsispindi didžiųjų dienraščių 
tone, net vedamuosiuose. Argumentas 
paprastas: naujai valdžiai netrukus sueis 
pilni metai, bet ryškesnių ekonominių 
pagerėjimų nėra, išskyrus infliacijos 
sustabdymą. Taip pat ir aukščiau cituota 
apklausa rodo, kad patenkintų dabartine 
ekonomine padėtimi yra tik 5,1%, o 
nepatenkintų - net 76,2%, „Nežinančių“ 
irgi palyginus nedaug - 18,7%. Kaime 
dar liūdniau: patenkintų tik 4%. Kita 
vertus, į šiuos skaičius reikia žiūrėti 
atsargiai, nes ir gražiai susitvarkiusiose 
vakarų valstybėse „ekonomiškai pa
tenkintų“ piliečių retai būna daugiau negu 
pusė. Tokia jau žmogaus prigimtis, kad 
ir gerai gyvenant, jam tarsi būtina gyventi 
dar geriau.

Pirmieji nusivylimo dabartine valdžia 
požymiai pasirodė prieš pusmetį, kai Ą. 
Brazauskui tapus prezidentu, Kaišiadorių 
apygardoje reikėjo rinkti naują Seimo 
narį. Per papildomus rinkimus LDD*P 
kandidatas gavo žymiai mažiau balsų už 
sąjūdietį. Bet, žinoma, tvirtų išvadų iš t’o 
daryti negalima, nes Lietuvoje balsavimb 
tendencijos dar nėra nusistovėjusios.

Svarbų vaidmenį vaidins ateinanti 
žiema. Pernai ne vienas balsavo už 
LDDP, tikėdamasis, jog LDDP, kaip 
kompartijos tęsinio, šiltesni ryšiai su 
Rusija palengvins benzino, dujų ir 
apskritai žaliavų pristatymą. Bet išėjo 
kitaip. Rusijai ir jos monopolijoms 
valiuta svarbiau negu ankstesnių ryšių 
puoselėjimas. Pagaliau, neatrodo, kad 
dabartinė LDDP valdžia žaliavų bei kuro 
problemai skirtų išimtiną dėmesį, todėl k.......................................................................................................................................................
žiema Lietuvoje gali būti skaudi. Šiaip ar taip, neatrodo, kad dešinieji prestižo smukimas nereiškia automatiško 
Besikartojantys finansiniai skandalai siektų ankstyvų rinkimų - bent dabar. dešiniųjų reitingo kilimo. Tai supranta
aukštosios valdžios lygyje, jos kritikams 
leidžia sakyti, kad jie teisingai pranašavo, 
jog LDDP norėjo grįžti įvaldžią todėl, 
kad jos žmonėms reikėjo kaip nors 
legalizuoti įsigytą (kritikų žodžiais 
tariant, „prisigrobtą“) kapitalą ir 
nekilnojamą turtą. Pati LDDP, žinoma, 
savo tikslus matė kitaip, būtent, į valdžią 
grąžinti ilgametę vadovavimo patirtį 

turinčius asmenis, kuriems esą 
būdingas protas ir kompetencija.

TRUMPAI 
IŠ VISUR
Borisas Jelcinas tęsia Rusijos vykdomosios 

valdžios pozicijų stiprinimą kitų valstybės 
institucijų sąskaitom Sustabdyta Rusijos 
konstitucinio teismo veikla, atsistatydinus jo 
pirmininkui, vienam iš Jelcino priešininkų 
Valerijui Zorkinui. Panaikintos miestų ir 
valsčių taiybos. Sričių aukščiausios tarybos 
turės būti perrinktos gruodžio mėnesį drauge 
su Rusijos federaciniu parlamentu.

Jelcino įsakymu iš Raudonosios aikštės 
pašalinta prie Lenino mauzoliejaus budėjusi 
karinė garbės sargyba.

*

Maskvos korespondentų žiniomis, pačiame
parlamento pučo įkarštyje Kremliaus 
vadovybė buvo puolusi į paniką/1-Padėtį 
išgelbėjo atvykę B. Jelcino patarėjai 
GenadijusBurbulisirMichailasPoltoraninas. 
Pučo metu žuvo apie 170 žmonių, arti 600 
sužeista. Maskvos Lefortovo kalėjime 
laikomiems pučo vadams sudaromos bylos 
„už masinių riaušių kurstymą, turajusį 
sunkių pasekmių“. Už tai numatoma 
maksimali bausmė -15 metų kalėjimo.

*

Spalio 5d. Kinija įvykdė požeminį atominės 
bombos sprogdinimą, nesiskaitydama su JAV 
prezidento BiH‘o Clinton'o prašymu ne
atnaujinti branduolinių ginklų bandymų. 
JAV iš pradžių reagavo, ketindama pati 
rengtis naujiems branduoliniams ban
dymams, tačiau pakeitė nuomonę Kinijai 
sutikus dalyvauti Amerikos prezidento 
iniciatyva sausio mėnesį rengiamoje bran
duolinį ginklą turinčių valstybių kon
ferencijoje. Pasitarime tikimasi visiškai 
uždrausti branduolinius bandymus.

*

Spalio 5d. popiežius Jonas Paulius H 
katalikų vyskupams išsiuntinėjo 180 psl. 
encikliką „Veritatus splendor“. Vyskupai 
turi pasirūpinti, jog katalikų mokyklose būtų 
dėstomi enciklikoje išvardinti absoliučios 
moralės principai, atsisakant kraštutinio 
liberalizmo teologijos dogmose.

*

Aukšto anglikonų bažnyčios dvasininko 
pareiškimu, pradėjus moteris šventinti į. 
anglikonų kunigus, apie 35 dvasininkai

Viena iš priežasčių ta, kad po Kovo 11 
jie buvo nepaprastai atkakliai puolami. 
„Landsbergis sukiršino tautą, o Vag
norius sugriovė ekonomiką“ buvo taip 
uoliai kartojamas šūkis, kad nemažai tų, 
kam gerbūvis daugiau ar mažiau 
svarbesnis už Atgimimo idealus, visai 
rimtai nusisuko nuo vadinamųjų de
šiniųjų. Apskritai, minėtas šūkis turėjo 
ir tebeturi didelės įtakos Lietuvos 
visuomenei, ypač kaime, todėl LDDP 

perėjo į katalikų tikėjimą. Manoma, kad jų 
pavyzdžiu žada pasekti dar apie 250 
anglikonų dvasininkų.

*
Kinija uždraudė privatiems asmenims 

laikyti satelitines lėkštines antenas, kurių 
pagalba galima žiūrėti užsienio televizijos 
programas.

*
Gruzijos prezidentas Eduardas Ševamadzė 

pareiškė, kad Gruzija turės įsijungti į 
Nepriklausomų valstybių sandraugą. Tokia 
esanti Rusijos prezidento Boriso Jelcino 
sąlyga, jeigu Gruzija nori gauti karinės 
pagalbos kovai su abchazų sukilėliais, o taip 
pat apsirūpinti nafta ir dujomis.

Iš buvusios Sovietų Sąjungos respublikų, 
tik Baltijos valstybės, Moldova ir Gruzija iki 
šiol nepriklauso NVS.

*

Pakistano opozicijos lyderės Benaziros 
Bhutto vadovaujama demokratų partija 
laimėjo parlamento rinkimus ir rengiasi 
sudaryti koalicinę vyriausybę, kurioje 
dalyvaus mažesnės partijos.

*

Po patirtų nuostolių kovose su gen. M. 
Aideed'o šalininkais, JAV padvigubino savo 
kontingentą Somalyje dislokuotose Jungtinių 
Tautų pajėgose. Į Somalį papildomai pasiųsta 
5,300 amerikiečių kareivių, ginkluotų 
moderniausiais ginklais bei apsirūpinusių 
tankais. BilTas Clinton'as žada visas JAV 
pajėgas atitraukti iš Somalio iki kitų metų 
kovo 31d.

Amerikiečių tankams atvykus į Mogadišą, 
generolas Aideed'as nedelsdamas pasiūlė 
paliaubas ir taikos derybas.

*
Izraelio ministras pirmininkas Jicakas 

Rabinas pažadėjo, laikydamasis susitarimo 
su PLO, paleisti visus kalinamus pa
lestiniečius. Palestinos išsivadavimo or
ganizacija skubiai rengia Sdvas policijos 
pajėgas, kurių vienas svarbiausių uždavinių 
bus kova su musulmonų ekstremistų 
organizacijomis, bandančiomis teroro 
veiksmais sabotuoti Jasyro Arafato ir Jicako 
Rabino vyriausybės susitarimą.

*
Oslo mieste musulmonų teroristas šūviu 

sunkiai sužeidė norvegų rašytoją, V. Ny - 
gaarde^ išvertusi Salmono Rushdie „Šėto
niškas eiles“ į norvegų kalbąi

įvairios „centro“ grupės, pvz, social
demokratai, kurie šiek tiek atsiribodami 
nuo LDDP, ir toliau stipriai puola 
dešiniuosius.

Kitaip sakant, nors LDDP ir nuvylė 
dalį savo rinkėjų, ji su savo satelitais turi 
pakankamai propagandinių jėgų skleisti 
mintį, kad LDDP gal ir turi trūkumų, bet 
dešiniųjų valdžia Lietuvai būtų dar 
pragaištingesnė. Pastarieji dveji-treji 
metai parodė, jog dešinieji nepajėgūs 
tokiai kairiųjų kampanijai pasipriešinti. 
Visuomenės nepasitenkinimas ar nu
sivylimas viena partija nebūtinai 
garantuoja jai priešingos partijos lai
mėjimą. Kova lieka sunki.

„M.P, Per paskutinius metus pa
sikeitus Lietuvos valdžiai, ar pakito 
valdžios laikysena išeivijos atžvilgiu? 
Kaip Jūs vertinate, pvz., Stasio Lo
zoraičio atstatymą ir naująsias muito 
taisykles labdaros siuntoms?

V, Doniela; Būtų buvę nerealistiška 
tikėtis, kad naujosios LDDP valdžios 
laikysena išeivių atžvilgiu pratęstų 
sąjūdietiškąją. Sąjūdžio simpatijos 
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Simanui Daukantui 200
Šių metų lapkričio 28 d. sueina200metų nuo Simono Daukanto gimimą Jis 

buvo teisės mokslų daktaras, Lietuvos istorikas, rašytojas, švietėjas ir užkietėjęs 
lietuvis, kuris atsisakė bendradarbiauti lenkų laikraštyje, nes buvo pasižadėjęs 
tik lietuviškai rašyti . ,

Kaip daugeliui aukštąjį mokslą baigusių lietuvių, jam teko tarnauti Rusijoj, 
Petrapily, kur jis dirbo Lietuvos Metrikos vedėjo padėjėju ir tokiu būdu galėjo 
prieiti prie istorijai neišnaudotų dokumentų ir daugelį jų nurašyti

Simonas Daukantas yra parašęs daug knygų įvairiais klausimais: Lietuvos 
istorijos, tautosakos, patarimų ūkininkams ir kt. Bet labiausiai žinoma jo 
knyga „Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių“, išleista 1845 m.

S. Daukantas istoriją idealizavo ir joje ieškojo tautinės stiprybės. Jo gimimo 
dienos proga žvilgterėkime ir mes į jo aprašomą Lietuvą. (Ištraukose kai kurie 
žodžiai pakeisti šiuolaikiniais, kad galėtume suprasti.)

Senovės Lietuva
Jei tiktai pažvelgsim į pačią Lietuvos 

tautą, kalnėnų ir žemaičių, aiškiai tenai 
matysim, jog ta tauta jau gilioj senovėj 
turėjo sau atskirą kalbą, būtinai įvairią 
nuo kitų kalbų, o aiškesnę ir skaistesnę 
už visas Šiandien kalbamas, kurioie visa 
gal permanyti irvisa apreikšti; jog anais 
laikais yra turėjusi savo ypatingą tikybą, 
tvarką, vyresnybę ir diduomenę; yra 
turėjusi didžias pažintis su kitais kraštais, 
kurių vardai, lietuvių, kalnėnų ir 
žemaičių, pramanyti, lig šiai dienai išliko. 
Nesgi visi žino, jog lietuvių tauta mažne 
atmenamai daugiau nei per du šimtus 
mylių Žemaičių pajūriais tęsėsi be 
pertrūkio, o palaikai jos kalbos tuose 
kraštuose, iki šiai dienai esantys, tą 
woeooooooooocweeoecwoooooeoeooooocwopQCWi

Apie rūpesčius ir t.t.
Atkelta iš 2 psl.

išeivijai turėjo daug nuoširdžių motyvų, 
tarp jų ir tą, kad dešinieji ir išeivijos
dauguma buvo linkę kritikuoti ir net 
atmesti komunistų palikimą. LDDP 
tokios kritikos nemėgsta; dešiniesiems 
metamas kaltinimas, kad jie sukiršinę ir 
suskaldę tautą, reiškia, tarp kitko, kad 
komunizmo kritika esanti žalinga visai 
tautai. Todėl nenuostabu, kad dabartinės 
valdžios žvilgsnis į išeiviją yra kitoks. 
Jis reiškiamas mandagiai, tačiau, pvz., 
Seime prasiveržia sovietmečiui būdingų 
pasisakymų apie išeivijos kilmę ir jos 
tikslus dabartinėje Lietuvoje, ypač, kai 
reikalas sukasi apie nuosavybės at
gavimą. Iš tiesų, išeiviai nuosavybės 
atgavo labai mažai, nes tą riboja patys 
įstatymai.

Kiek tai liečia Stasio Lozoraičio 
atstatymą, būtų klaidinga šį žingsnį 
priskirti vien dr. Kaziui Bobeliui. Sunku 
tikėti, kad tokį žingsnį būtų rėmęs prieš 
savo norą užsienio reikalų ministras 
Povilas Gylys. Dar sunkiau patikėti, kad 
Prezidentas Brazauskas būtų jį pa
tvirtinęs iš lengvabūdiškumo. Jei tai iš 
tikro būtų buvusi „administracinė 
klaida“, Stasio Lozoraičio būtų buvę 
atsiprašyta ir jis būtų paliktas savo poste. 
Bet taip nebuvo, o tai rodo, kad čia
daugiau negu tariamas dr. Bobelio 
asmeninis sąskaitų suvedinėjimas. 
Ideologinė kova Lietuvoje stipri; ji 
neišvengiamai nuspalvina ir žingsnius 
užsienyje.

Dėl labdaros siuntų apmuitinimo, 
įdomiai pasisakyta „Lietuvos ryto“ 
vedamająįne: , ,, ,, , ,

vTuo metų, kai buvo priimtas šis, 
švelniai tariant, nevykęs nutarimas, dar 
buvo galiama manyti, jog Vyriausybė 
padarė klaidą, arba apsižioplino ne
patyręs Jdęrkas, kokių dabar valdžios 
institucijose yra daug. Tačiau, po to, kai 
Vyriausyį^'nereagavo nei į Pasaulio
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Aliutė KARAZIJIENĖ

liudija.
Lietuviai

Visi buvo augumo vidutinio, ne taip 
smulkaus, .ir pety vyrai žaliūkai, nesgi 
šiandien dar yra tariama; „Žinia, vyras, 
koks paritus, toks pastačius“ arba „Ilgas 
plonas mergininkas, trumpas druktas 
darbininkas“. Nesgi kaip girioje medžius 
žemus ir stambius regėjo nuo vėtrų 
nepaveikiamus, tai tarė, jog ir žmonės ne 
taip aukšti ir liekni, kaip stambūs ir kresni 
žaliūkai yra galintys prieš vargus ir 
nelaimes atsispirti. Jaunuomenė iki 40 
metų skutosi, idant paskui tanki barzda, 
vėpūtiniais susisukusi, ant žandų 
niūksotų; plaukai tamsūs, kurių kasos, į 
užpakalį nudribusios, vėjų sklaidomos it 
arklių karčiai plaikstėsi.

lietuvių bendruomenės prašymą, nei į 
laikraščių ar net paties Prezidento kritiką, 
bereikia daryti išvadą, jog dabartinė 
vyriausybė tiesiog spjovė į išeiviją, kaip 
dėmesio nevertą dalyką“.

„M.P. Sklinda kalbos, kad su
varžytas išeivių grįžimas ir apsi
gyvenimas Lietuvoje. Ar tai gandas, ar 
tiesa?

V. Donfe/a: Taip. yra naujų suvaržymų. 
Tai prasidėjo Vyriausybės 1993 m. 
gegužės 6d. nutarimu, kuriame nurodyta, 
kad iš kitų šalių grįžtantys gyventi į 
Lietuvos Respubliką piliečiai privalo 
pateikti dokumentus, kurių pagrindu jie 
būtų įregistruoti nuolatiniais Lietuvos 
gyventojais: dokumentą, patvirtinantį jų 
išvykimą iš kitos šalies, dokumentą apie 
įsigytą ar išsinuomotą gyvenamąją 
patalpą Lietuvoje ir įrodyti, kad jie turi 
lėšų pragyvenimui. Stipresnius su
varžymus nustatė Seimas 1993m. 
birželio 8d. nutarimu: dokumentais 
įrodęs šias sąlygas, sugrįžęs asmuo bus 
tik po metų pripažįntas nuolatiniu 
Lietuvos gyventoju, po migracijos 
tarnybos patikrinimo, pastarajai įsi
tikinus, kad minimas asmuo tikrai nuolat 
gyvena Lietuvoje, moka mokesčius ir 
t.t.

Šitos sąlygos yrą nepalyginamai 
griežtesnes negu tos, kurias savo 
piliečiams taiko, pvz., Australija ar 
praktiškai bet kuri kita vakarų valstybė. 
Čia varžomi tik pensininkai, jei jie nori 
tęstinai gauti pensiją, o piliečiai kaipo 
tokie yra laisvi važinėti ir gyventi kur tik 
jie nori. Minėtieji Lietuvos Vyriausybės 
ir Seimo nutarimai grįžtančius lietuvius 
tiūktuoja'kaip imigrantus. Atrodo, jog 
šie nutarimJi jšeivijoje dar nėra plačiai 
žinomi, nes protestų dėl jų dar, berods, 

nebuvo. Lietuvoje prieš pora savaičių 
protestavo Krikščionių demokratų

;„M.P;U-: Ačiū, kad nepagailėjote laiko. 
Daug kas mūsų skaitytojams bus nauji 
dalykai.

Raštininkai tų gadynių taip rašo: 
„Lietuviai yra didžiai geros širdies ir 
gailingi žmonės: jūros skenduolius, jūros 
vagių užpultus, jūroj geibi, pakeleivingus 
ir nuvargusius prašalaičius šelpia, tarp 
savo žmonių kam nors nutikus nelaimei, 
tuojau visi susimeta ir pavargėlį sušelpia.

Moterys, kaip ir vyrai, lepumo 
neapkentė, nesgi tankiai nutiko, jog 
žmona bedirbdama sugriuvo (pagimdė), 
pasilsėjusi pati namo glėby kūdikėlį 
parnešė ir jaunu įpėdiniu namiškius 
pradžiugino.

Kaip vyriškieji, taip ir moteriškosios 
niekada savo namų nenutauto, svetimo 
apdaro, drabužių ir kalbos neapkentė, 
todėl pačios namie kasdieninį ir išeiginį 
drabužį sau tiekė, nesgi svečios žemės 
drobę sau pirkti, už gudo, lenko ar 
vokiečio tekėti už visų didžiausią sau 
gėdą turėjo.

Lietuvis yra linksmos širdies žmogus; 
keliaudamas, dirbdamas visados niū-
niuoja ar dainuoja. Nuvargęs ar su- 
sįrūpinęs savyje dainuoja, linksmu 
būdamas, dainuoja skaidriu balsu. Visų 
didžioji jų linksmybė buvo viešėjimas, 
pasiregėjimas genties su genčia arba 
pažįstamu. Įrankiais jų linksmybės buvo 
apvalūs medžio triūbai, kuriuos vadino 
trimitais.

Lietuvių vaišingumas
Svetimų linkan didžiai buvo jaukūs, 

malonūs, nesgi nėr žmogaus pasauly, 
kurs būt buvęs žemaičiuose, o nebūt 
tenai įsigėręs ir nenumylėtu palikęs, 
užvis, jei jis susikalbėt su jais galėjo. 
Pirmasis jų darbas buvo nuvesti svetį į 
pirtį, išpėrus paskui jį gerai išvaišinti ir 
šiltoj troboj išgulinti, ir taip išmylėjus, 
dar jį palydėti. Vaišindami svetį, ragina 
gerti ir pyrago kąsti ir ragindami nesako 
prašau, bet prašom, beje, mes prašom, 
kad tuo parodytų svečiui, jog visi, kas 
vien yra kieme, taip jį myli.

Tikėjimas
Taip aiškios ir taip didžios apie Dievą 

nuomonės nė kokia tautą senovių senovėj
neturėjo, kokią lietuviai įsivaizdavę 
buvo. Nesgi ir paskesnieji raštininkai 
aiškiai tvirtina, jog vieną Dievą ir Kūrėją 
teturėję, kurio visas pasaulis klausės. 
Ant didesnio patvirtinimo tą dar 
pridursiu. Žinoma yra visiems šiandien, 

> jog-didžioje širdgėjoje prancūzas sako 
- ^Mon pie’u“/\ipkiėtis - „Mein Gott “, 

lenkas - „Bijže moj“; visi krikščionys, 
šaukiasi savo Dievo, kurį jis senovėj 
turėjo. Tuo .tarpu lietuvis dejuoja tais 
žodžiais: „AiDievali, ai, Dievali“, nesako 
„mano“ ir tuo pačiu rodo, jog jis tą Dievą 
ir senovėj garbino, kurs visų buvo, ne 
vieno kurio.

Visuomeninė santvarka
Pirma žemė visuomenė buvo, ir kurs 

kame pragyvenęs, girios vidury namą 
sau pastatęs, dirvas aplinkui praplėšęs, 
tas tokį savo gyvenimą ir žemę tam 
gyvenimui priklausančią turėjo už savo 
nuosavybę. Kožnas toks gyvenimas 
vadinosi nuo pirmojo įkūrėjo, jei jis buvo 
Miknius, tai jo ūkis vadinosi Mikniškė, 
jei Raudys - Raudiškė; o Mitkaus vaikų 
ūkis vadinosi Mitkaičiai.

Didysis kunigaikštis, nors viską valdė, 
negalėjo nieko nuveikti be svieto žinios, 
nesgi turėjo kelti sueimą(suėjimą, seimą) 
ir tenai teirautis apie didžiuosius 
valstybės reikalus viusotinai su svietu.

Sueimavojo tokiu būdu: suėjus 
seniesiems ir vyresniesiems apygardos, 
susėdo po ąžuolais ir tris dienas tenai 
rymojo, nė vienas nė žodžio nepra
tardamas, kad pagalvoję tekalbėtų ir ką 
nors išmintingai galėtų pasakyti.

Kariai
Kilus karui, senovėj kalnėnai ir 

žemaičiai patys pakėlė sau vyresniuosius, 
ne turtinguosius ir kilmingus vyrus, bet 
visų narsiuosius, kantriuosius ir gu
viuosius (išmintinguosius) vyrus. Taip 
pakeltas turėjo valdžią ant kiekvieno 
gyvybės ir giltinės, kurio įsakymas 
kožnam šventu buvo. Ta jo valdžia 
tepatvėrė iki karui pasibaigiant, nes karui 
pasibaigus, jis pargrįžo namo ir vėl buvo 
ūkininku, kitiems lygiu.

Kritusį kare turėjo pagrobti iš nagų 
savo neprietelių ir, gimtoje žemėje, 
sudeginę, palaidoti, kas buvo visų 
didžiausia pagarba, nesgi pagal jų 
nuomonę tas tiktai tegalėjo į dangų eiti, 
kas buvo savo žemėj palaidotas.

Prekyba
Platumas ir didumas prekybos rodo 

didumą ir platumą pačios tautos, kuri 
prekiauja. Gilioj senovėj pirmiau buvo 
žinoma Lietuvos krašto prekė, nekaip 
pati jos tauta. Ir taip žemaičių gintaras 
buvo ne vien graikams bet ir finikiečiams 
žinomas ir kaip auksas branginamas. 
Net Mozė ir Aaronas jau metuose 1475 
pirm gimimo Kristaus ant aukurų kūrino 
gintarus.

Žemaičiai dar prekiavo su artimosiomis 
tautomis per jūrą javais, vašku ir žvėrių 
kailiais, užvis su žuvėdais (švedais), o 
nuo jų gavo geležį, varį, druską ir kailius, 
kuriuos paskui pardavinėjo tolimesnėms 
tautoms.

Ant galo, nebegalėdami nė nuo ko 
geležies gauti, metuose 1340 Kęstučiui 
valdant, išleido pasiuntinius į Anglijos 
žemę, kurie ten su anglais padarė sutartį, 
jog lietuviai, kalnėnai ir žemaičiai, galės 
Anglijos žemėj prekiauti ir gyventi, lygia 
dalia angiai galės žemaičiuose ir Kalne 
gyventi ir prekiauti.

Tartum šiandien 
rašyta...

Visi žinom, jog dar atmenamai tiek 
išnaikino girių ir medžių, kurių kitą kartą 
per 200 metų nebūtų iškirtę; ir taip, kur 
prieš 50 metų giriomis vadinami buvo 
miškai, ten šiandien nė

• <
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Labdaros keliai ir klystkeliai
Dažnas labdarai dosnus išeivis savo 

aukas riboja išimtinai giminių rėmimu. 
Tai yra mus pasiekiančių žinių apie 
nesąžiningą dovanų paskirstymą Lie
tuvoje išdava. Ypač stokojama in
formacijos iš vietinio - Lietuvoje 
gyvenančio patikėtinio labdarai perduoti 
ar ją paskirstyti labiausiai jos rei
kalingiems. Iki šiol nei išeivių or
ganizacijos, nei Lietuvoje esančios 
įstaigos nesugebėjo sukurti institucijos, 
kuri tokią informaciją teiktų.'Dr. 
Filomena Taunytė („Gimtasis kraštas“, 
š.m. gegužės 3-5 d.) rašo: „Socialinio 
aprūpinimo ir sveikatos apsaugos 
organizacijųvadovai(...)norėtų, kad 
ji (labdara) būtų teikiama centralizuotai, 
o jie tik paskirstytų. (...) Taip skirstant, 
labdara pakliūva tam vyriausiam 
gydytojui ar tiems senelių namams, kurių 
vadovai yra meilesni i ir geresni mi
nisterijų vadovams“. Vienos Melburno 
labdaros skirstymui tokie ministerijų 
vadovai tarpininkavo ta prasme, kad 
buvo sušaukę labdaros gavėjus ir užleido 
paskirstymui savo patalpas. Kadangi 
atvežusioji Melburno labdarą moteris 
pati ją perdavė gavėjams į rankas 
asmeniškai, už kelių dienų įvykusiame 
susitikime su žurnalistais ministerijos 
atstovė išvardino visus kraštus ir įvairias 
organizacijas, tačiau Australijos lietuvių 
vardu atvežto $20,000 įnašo net nfe- 
paminėjo. Sprendžiama - todėl, kad 
nesuteikėme progos ministerijos pa
reigūnams toje sumoje „pažuvauti“ 
saviems reikalams.

Aukščiau minėtų pavyzdžių šviesoje 
D. Baltutytės straipsnis „Ryšiai "ir 
neišnaudotos galimybės“ („Mūsų pa
stogė“ Nr 39-40) yra tarytum labai 
logiškas ieškojimas išeities panašiose 
nelemtose aplinkybėse. Energingam 
jaunam žmogui, turinčiam trejų metų 
darbo ir gyvenimo Lietuvoje patirtį, 
linkiu sėkmingai sukurti „Negalios 
informacijos ir konsultacijos biurą“. Vis 
tiktai turiu pareikšti ir šiokių tokių 
abejonių bei norėčiau kai ko paklausti.

Ar kalbant Australijos Lietuvių 
bendruomenės vardu, buvo su jos 
vadovybe tuo reikalu tartasi? Manau, 
kad taip. (Juk Krašto Valdybos pir
mininkas yrane tik kaimynas!)Tadkodėl 
negalėtų pasisakyti tuo reikalu ir mūsų 
vyriausieji veiksniai? Jukbiuro iniciatorė 
savo straipsnyje teisingai sako: „Reikia 
kurti sistemą, turėti bendrus trum
palaikius irilgalaikius tikslus. (...)Išeivija 
turėtų parengti ilgalaikes programas svarbiausia, mūsų dovanos nesukels
Lietuvai...“ nesantaikos, pavydo, arba mūsų daiktai

Pagaliau, j eigų biuras planuojamas visos nepraturtins Gariūnų turtingų vertelgų 
išeivijos vardu, tai ar buvo aiškintasi su kišenių. Tuo tarpu suplanuota pagalba
JAV bendruomenės Socialinių reikalų 
taryba, jos pirmininke B. Jasaitiene? Iš 
jospranešimo spaudoje sprendžiame, kad 
ten jau yra laikomasi šiokios tokios 
sistemos: šelptini vaikų namai pa
skiriami globoti atskiroms JAV lietuvių 
bendruomenių apylinkėms, pvz., Mi- 
chianos ir Filadelfijos apylinkėms tenka 
rūpintis „Specializuotų kūdikių namais- 
lopšeliu“ Kaune. („Draugas“, 1993.VI.19)

Lietuvių bendruomėnės apylinkės 
sudaro komisijas, kurių atstovės (-ai) 
asmeniškai aplanko joms priskirtus 
vaikų namus Lietuvoje, išsamiai ištiria 
ten reikalingos labdaros pobūdį. Grįž
usios į Ameriką, jos savo apylinkę
„Mūsų Pastogė“ Nr. 42 1993.10.18 psl.4

supažindina su globotinių reikmėmis ir 
tolesnė apylinkės narių parama or
ganizuojama stengiantis tas reikmes 
patenkinti.

Reikia priminti, kad ir neturint tokios 
kaip JAV sistemos, Australijos žemyne 
taip pat labai apgalvotai paramą vienai 
vaikų įstaigai Lietuvoje teikia Melburno 
Soc. globos moterų draugija (žiūr. „Mūsų 
pastogė“ Nr 40: „Autobusiukas jau 
Kaune“.) Vis dėlto šitos draugijos 
pasirinkimas būtent tos vaikų įstaigos 
vyko labiau spontaniškai, atsitiktiniai, 
nežinant kiek ir kas jau šią specializuotą 
mokyklą globoja (pvz., gal Vokietijos, 
JAV ar kitų šalių filantropai). Tad, 
manau, kad tokio pobūdžio p-lės: 
Baltutytės kuriamas informacinis-- 
konsultacinis biuras būtų labai naudinga? 
įstaiga.

Tik ir vėl klausimėlis: Lietuvoje prie 
Socialinės apsaugos ministerijos įkurta. 
„Globos ir rūpybos taryba“. Ar jinai) 
nenumato imtis panašios rūšies pro
jektų? Ar susižinota su šia įstaiga?

Įsiminė D. Baltutytės straipsnyje 
pareikšta pastaba: „Išeivijos sunkiai 
surinktos lėšos turi būti naudojamos' 
projektams, kuriuos galima kon-? 
troliuoti“. Autorė priduria, kad tik 
įstaigas įkurtas Lietuvoje bendrijoj 
„Viltis“ pastangomis buvo galima{ 
kontroliuoti. Klausimas: ar nauja^ 
steigiamas konsultacinis biuras irgį 
ribosis įstaigomis, sukurtomis bendrijos 
„Viltis“? Ar nebus tuomet informacija 
labai vienapusiška (pvz., gali būtį 
užmirštas senelių prieglaudų reikalas)^ 
tad ir konsultacija ne visai patenkinanti., , 
Manau, kad tai pats svarbiausias 
klausimas, kurį tektų biuro iniciatorėms 
išspręsti dar prieš pradedant (ap
mokamą?) darbą.

Kalbant apie Lietuvos žmonių švietimą 
- žmonių su negalia temomis, derėtų 
susipažinti su kanadietės socialinio 
aprūpinimo mokslų magistrės Irenos K 
Lukoševičienės, taip pat pagal specialybę 
dirbusios Lietuvoje trejis metus, 
straipsniu, tilpusiu „Tėviškės žiburiuose“ 
Nr 25-26,1993. Jame rasime medžiagos 
ne tiktai apie profesionalių socialinių 
darbuotojų rengimą Kauno medicinos 
akademijoje, bet ir vertingų minčių apie 
labdarą apskritai. „Mums vis dar 
priimtiniau labdara konteineriais, nors 
daug tų siunčiamų daiktų ten galima ir 
pigiau, ir geriau pritaikytų įsigyti. O 

turėtų aiškiai atsakyti į pareikštus 
poreikius. Neatlikime gero dėdės ar tetos 
vaidmens - saldainiukas nėra atsakymas 
į Lietuvos sunkumus“, baigia soc. 
darbuotoja Irena K Lukoševičienė.

Būtų gera išgirsti nuomonę žmonių, 
kuriems nėra svetimas labdaros darbas. 
Diskusija, manau, yra būtina.

Danutė SIMANKEVlClENĖ

Tasmanijoje gyvenantis mūsų tautietis 
Algimantas Taškūnas nuolat rūpinasi 
Lietuvos reikalais. Jis įkūrė „Lietuviškų 
studijų sambūrį“ ir jam vadovauja; 1975- 
1990 metais redagavo “Baltic News“; 
yra išleidęs tris knygeles apie Lietuvą 
anglų kalba. Pernai pasirodė Taškūno 
surinktų straipsnių rinkinys “Lithuania 
1990“, kuriame autoriai - lietuviai ir 
australai rašo apie lietuvių nepri
klausomybės gynimą Lietuvoje. Šiemet 
A. Taškūnas išleido knygelę, pavadintą 
“Lithuania: The Impact of the, Stimson 
Doctrine“, jos autorius Launcestonp 
universiteto studentas Stephen Waldren 
(g. 1971 m.).

Jaunasis australas studijuoja politinius 
mokslus ir tarptautinę teisę. Taškūno 
išleistame darbelyje jis nagrinėja 
Stimsono doktrinos poveikį įvairioms 
tautoms.

Amerikos valstybės sekretorius Henry 
L. Stimson savo doktriną paskelbė 1931 Lietuvos piliečių tuo metu buvo suimti, 
m. japonams okupavus Kinijos dalį - e { išvežti į Sibirą. Tačiau 1940 m. Pabaltijo 
Mandžiuriją. Kinijos ir Japonijos • < kraštų konstitucijos nebuvo pakeistos, 
vyriausybėms Stimsonas pasiuntė n ; Taigi, teisiniu požiūriu Lietuva, Latvija 
dokumentą, kuriame pasmerkė okupaciją j ir Estija egzistavo tokiu pat pagrindu 
tarptautinės teisės požiūriu. r, kaip 1939 m., jų aneksija, nebuvo

1932 metais JAV Stimsono doktriną m patvirtinta dokumentų, panaikinančių 
pritaikė Čapo kare tarp Paragvajaus ir :m nepriklausomybę. Sovietų Sąjungai 
Bolivijos. Ypač platų atgarsį Stimsono atrodė,kad 1940m. liepos 14d.Lietuvos

vyriausybei priėmus ultimatumą, viskas 
pakankamai darniai susiklostė. Juk 

1 Lietuvoje buvo sovietų kariuomenė, 
kurios dar daugiau sukaupta palei 
Lietuvos sienas.

. ’, Australų studento rašinio pabaigoje
Pažymima, kad 1918 m. vasario 16 d. paaiškinamas Stimsono doktrinos ir

doktrina įgavo 1936 m. Italijai užėmus 
Etiopiją, taip pat 1938 m. Vokietijai 
įžygiavus į Austriją, o 1939 m. - okupavus 
Čekoslovakiją.

S. Waldren rašinyje apžvelgiami 
Lietuvos reikalai 1918-1940 metais.

Lietuvos savivaldos organas paskelbė 
kraštą nepriklausoma valstybe ir kad 
tuometinė Rusijos valdžia atšaukė 
dokumentus, priešingus Lietuvos 
nepriklausomybei. Pateikiama ištrauka 
iš 1920 metų Rusijos - Lietuvos taikos 
sutarties, kurioje sakoma, kad „Rusija 
pripažįsta Lietuvos valstybės visas 
juridines teises ir savanoriškai visiems 
laikams atmeta visas Rusijos valdymo 
teises Lietuvos žmonėms ir jų kraštui. 
Nežiūrint to, kad praeityje Lietuva buvo 
Rusijos pavergta, tas lietuvių tautai ir jų
kraštui neuždeda jokio įsipareigojimo ir aišku tenka dar kartą pasidžiaugti 
Rusijai“< neišsenkančia Tasmanijos lietuvio 

1921 rų,. nepriklausoma Lietuvos Algimanto Taškūno energija. Jam taip 
valstybė buvo pripažinta daugelio patdėkuiirkuogeriausiossėkmėsateities
didžiųjų valstybių ir Tautų Sąjungos. triūse.

JAV 1922m. pilnai pripažino Agnė LUKŠYTĖ

» LAIŠKAIREDAKCIJAI
Gerb. Redaktoriau, °’°' r' šios organizacijos prašymu jau 1963 m.

Rugsėjo 13 d. „Mūsų pastogėje“ 
atspausdintas Sydnėjaus apylinkės 
vicepirmininko A. Kramiliaus straipsnis, 
kuriame pranešama apie galimybę gauti 
valdžios pašalpą paliegusių ir senelių 
piliečių globai. A. Kramilius nu
siskundžia, kad: „Lietuvių bendruomenė, 
išskyrus O. Kapočienę ir dar kelias kitas 
pasišventusias moteris, kurios lanko 
ligonius, organizuotai nieko nepadarė.“

Gaila, kad Sydnėjaus lietuvių moterų 
socialinės globos draugijos tikslai bei 
atlikti darbai, aprašyti „M. P.“ , taip pat 
ten tilpę prašymai atsiliepti, kam ir 
kur reikalinga pagalba, liko nepastebėti 

arba į juos nekreipta dėmesio. Visų pirma,

KNYGŲ PASAULYJE

Stimsgno doktrinos 
reikšmė Lietuvai

Lietuvos nepriklausomybę dejureiriki
.1939 m. to pripažinimo laikėsi. S. 
Waldren nurodo, kad JAV laikysena 
Baltijos šalių okupacijos atžvilgiu dar 
labiau iškėlė Stimsono doktriną. Ja 
remdamasi Amerika atsisakė sovietams 
perduoti Baltijos šalių auksą, pripažino 
veikusius Pabaltijo kraštų diplomatines 
tarnybas. Nė vienas Amerikos 
prezidentas de jure nepripažino Lietuvos, 

[Latvijos ir Estijos įjungimo į Sovietų 
Sąjungą. Nepriklausomybę atgavusios 
šios šalys galėjo tuo remtis kaip 
tarptautine teise.

Po nepasisekusio pučo Maskvoje 1991 

m. rugpjūčio mėn. Europos šalių užsienio 
reikalų ministrai paskelbė, kad jie 
džiaugiasi atgaivinta Baltijos valstybių 
nepriklausomybe, prarasta 1940 metais, 
kai Lietuvos prezidentui Antanui 
Smetonai ir vyriausybės nariams teko 
trauktis iš Lietuvos. Jaunasis australų 
autorius pažymi, kad tūkstančiai

sutarčių laikymosi ryšys. Autorius 
nurodo, kad Lietuvai po 1939 m. nėra 
jokio teisiu ės pareigos laikytis sutarčių 
su Sovietų Sąjunga, sudarytų tuo metu, 
kai Lietuva buvo okupuota. Tačiau 
ateityje Lietuvai gali tekti kai kurias 
sutartis išsiaiškinti tarptautinės teisės 
plotmėje.

Naujam Lietuvos draugui Australijoje 
- Stephen Waldren - už jo darbą“Lithua- 
nia: The Impact of the Stimson Doc- 
trine“ priklauso mūsų nuoširdi padėka ir 
linkėjimai didelių laimėjimų ateityje. Na,

gauta valdžios paramaLietuvių sodybos 
- Retirement Village-statybai, ją be 
priekaištų atliko ir jau daug metų dalis 
tautiečių ten laimingai gyvena. Nuo 
1956 m., t.y., jau 37 metus, mūsų 
organizacija lanko ir globoja ligonius 
bei vargan patekusius tautiečius, 
ligoninėse, slaugymo įstaigose ir namie. 
Onutė Kapočienė yra S.M.S.G.D-jos 
valdybos narė ligonių reikalams ir labai 
sąžiningai, uoliai bei sumaniai tas savo 
pareigas atlieka. Prie to kilnaus darbo 
prisideda ir kitos moterys, todėl teigimas, 
kad organizuotai nieks nieko nepadaro, 
neteisingas ir visai nepateisinamas.

. Nukelta į 5 psl.
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i:i \in:i iimcici bakiosi:
Lietuvaitės dviratininkės pasaulio

Pasaulio jaunimo dviračių varžybose 
Perthe dalyvavo ir dvi mergaitės iš 
Lietuvos - Diana Žiliūtė ir Rasa 
Mažeikytė. Abi septyniolikametės 
gyvena ir sportuojaPanevėžyje. Merginos 
startavo 62,5 km grupinėse lenktynėse, 
sunkokojekalnų trasoje. 53 dviratininkės 
turėjo įveikti penkis ratus po dvylika su 
puse kilometro. Jau antrajame rate 
Žiliūtė atsidūrė į priekį išsiveržusiame 
dvidešimtuke. Varžybas laimėjo dvi
ratininkė iš Prancūzijos Chevanne- 
Brunel. Diana užėmė dvyliktą vietą, o
Rasa - dvidešimt ketvirtą. Tai gana 
aukšti rezultatai, tačiau nei merginos, 
nei jų treneris nebuvo jais patenkinti, 
nes pasirodo, abi panevėžietės tikėjosi 
vietos pirmajame trejetuke.

Jų rezultatams nemažai įtakos, 
tikriausiai, turėjo ir tas, kad Dianai su 
Rasa nusileidus Perthe, bagaže nebuvo 
jų dviračių, kurie iš Honkongo per klaidą 
buvo pasiųsti įPertho miestą, deja, esantį 
ne Australijoje, o ...Škotijoje. Dviračiai 
atsirado naktį, vos keturioms valandoms 
likus iki starto, merginos neturėjo progos 
net pravažiuoti jais. Galėjo būti ir dar 
blogiau, jeigu ne p. B. Jasas, kurio dėka 
dviračių parduotuvės Tuart Hill Trever 
Greives savininkas paskolino dviračius 
Dianos ir Rasos treniruotėms. Vieno 
dviračio vertė - 4.000 dolerių. Pertho 
spauda ir televizija šiai problemai skyrė

Sydnėjaus padangėje
Lietuviu klubo metinis 

susirinkimas
Spalio 3 d. įvyko metinis Lietuvių 

klubo susirinkimas. Susirinkimą 
atidarė Klubo prezidentas Kęstas 
Protas ir pakvietė tylos minute 
pagerbti metų bėgyje mirusius 
klubo narius.

Normaliai per metinį klubo narių 
susirinkimą yra išrenkama nauja 
klubo valdyba (Board of directors). 
Rinkiminės komisijos pirmininkas 
Jonas Zinkus pranešė, kad į valdybą 
kandidatavo tik vienas narys - 
David Fraser - australas, atėjęs į 
lietuvių bendruomenę per vedybas 
su lietuvaite.

Klubo prezidentas Kęstas Protas 
padarė papildomą asmenišką 
pranešimą prie klubo metinio 
raporto. Šis pranešimas nuskam
bėjo disonansu. Prezidentas tvir
tino, kad prie naujų įstatymų, 
kontroliuojančių bendroves, kan
didatuojantys į klubo valdybą turi
būti kompetentingi asmenys, 
suprantą valdybos darbą. Ar tai 
buvo užmetimas esamiems di
rektoriams, kad kiti yra ne-
iiiiimiiiiiiifuiuiHiuiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiKiiiiiiiiiiiiiiiii  

LAIŠKAI...
Atkelta iš 4 psl.

Sveikintina, kad apylinkės valdyba 
ėmėsi inciatyvos gauti valdžios paramos 
S.M.S.G. D-jos vardu. Tikėkimės, kad ji 
(apylinkės valdyba) ir toliau mūsų 
neužmirš.

Tamara VINGILIENĖ 
S.M:S.G.D-jos pirmininkė

Perthe

Lietuvaitės dviratininkės Rasa 
Mažeikytė ir Diana Žiliūtė.
daug dėmesio.

Antra žemesnių negu tikėtasi rezultatų 
priežastis’ta, kad sportininkės vėlai 
atvyko į Australiją ir nespėjo ak
limatizuotis. Merginos sakė, kad varžybų 
metu joms buvo sunku kvėpuoti, o kojos 
buvo kaip medinės. Perthe Rasa 
Mažeikytė, Diana Žiliūtė ir jų treneris 
Antanas Jakimavičius gyveno V. Franso, 
V.Radzivano, B. Jaso ir V. Repševičiaus 
šeimose. Pratęsus sportininkių buvimo 
laiką Australijoje, jos turėjo progos 
aplankyti gražiausias gulbių miesto 
vietas, susitikti su daugeliu tėvynainių. 
Diana ir Rasa bei jų treneris dalyvavo 
Pertho lietuvių namuose surengtuose 
pietuose, taip pat kalbėjo per radiją. Į 
namus jie išvyksta kupini nuostabiausių 
įspūdžių.

Gintaras RADZIVANAS

kompetentingi? Prezidentas pa
sakė, kad Ši valdyba sutinka savo 
darbą pratęsti dar vieną mėnesį ir 
jeigu tada neatsiras tinkamų 
žmonių įvaldybą, klubas bus 
uždarytas. Prezidentas padarė

Klubo baliaus metu: „Kodėl 
nešokti, linksmam nebūti...“ - Onutė 
Kapočienė ir Antanas Kramilius.

A. Kramiliaus nuotrauka 
1-^ ' 

kaltinimus neišvardintiems asme
nims, kurie, atseit, apskundė
valdybą Klubų administravimo 
departamentui, kad valdybos nariai 
pasisavina gėrimus. Buvo patik
rintos knygos ir trūkumų nerasta. 
Klubas užbaigė darbo metus su $ 
17.680 deficitu.

David Fraser įnešė rezoliuciją, 
kad klubas turi teisę išleisti 
nemažiau 15.000 dol. einamiesiems 
reikalams išvardintiems rezo
liucijoje., taip pat $ 3.000 dol. 
direktorių ir vedėjo (manager) 
apmokymui. Rezoliucija buvo 
priimta, nors nėjSa'sitenkinimo 
balsų girdėjosi. Išvadoje, reikia 
sutikti su realybe, kad profesionalų 

direktorių neturime, nebent jų 
atsirastų po šios rezoliucijos?

Po eilės klausimų susirinkimas 
baigtas viliantis, kad atsiras 
kandidatų į naują valdybą. A. 
Kramilius klubo narių vardu 
išreiškė oficialią padėką Martinai 
Reisgienei ir Angelei Stasiū- 
naitienei, suorganizavusioms klubo 
naudai turtingą kultūrinį sa
vaitgalį, rugpjūčio 21-22 dieną.

Metinis balius
Lietuvių klubo metinio balius 

įvyko rugsėjo 25 d. Esamomis 
sąlygomis reikia skaityti, kad balius 
buvo pavykęs. Dalyvavo daugiau 
kaip šimtas klubo narių ir svečių iš

Ir barmenams klubo baliuje buvo linksma: Alfonsas Sidaras ir Raimondas 
Jurkūnas. A. Kramiliaus nuotrauka.

Sydnėjaus ir apylinkių. Griežė 
samojiečių orkestras. Už 20 dolerių. 
baliaus dalyviai gavo trijų patiekalų 
vakarienę ir vyno, palyginus su 
kainomis kitur - labai pigu.

Programoje matėme (taip pat 
samojietį) žaidžiantį su ugnimi. 
Laimė, klubo neuždegė, bet dūmų
prileido nemažai.

Klubo prezidentas Kęstas Protas 
pasveikino susirinkusius ir pri
statė, berods, samojiečių orga
nizacijos atstovą, dalyvavusį klubo 
baliuje. Kažkodėl nesimatė nei. 
spaudos atstovų, nei klubui at
likusių didelį oiganizacinį darbą 
asmenų, rengiant kultūrini sa-

Ačiū už rūbus ir žaislus
Nuoširdžiai dėkojame visiems, pri- 

sidėjusiems prie rūbų ir žaislų rinkliavos 
tremtinių šeimoms Lietuvoje.

Surinkti rūbai, supakuoti j šešias dėžes 
ir išsiųsti „Pagalbos JLietuvai“ kon
teineriu.

Rūbus aukojo: D.K. Ankai. J.K. 
Bagdonavičiai, A. Brunkienė, K. Butkus, 
P. Donelienė, A. Jablonskienė, J. 
Kedienė, M. Kemežienė, E. Lau
rinaitienė, P. Martynas, Kun. P. Mar- 
tūzas, P. Milašienė, A. Motvidienė, A. 
Prašmutas, G. M. Paulauskai, P. Pullinen, 
V. Ramanauskienė, D.S. Skoruliai, M.
Vaškevičienė, J. Zinkus.

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių 
sąjungai rūbus ir pinigus aukojo:

50 dol. J. Sakalauskas;
25 dol. K. Ščitnickienė;
Po 20 dol. O. Abramavičienė, O. 

Lėverienė, A. Savickienė, A.Z. Stor
pirščiai;;/

10 dol. E. Astramskienė.
Visiems aukotojams nuoširdus ačiū.
Ypatinga padėka Antanui Kramiliui, 

prisidėjusiam prie sėkmingo dėžių 
išsiuntimo.

Sydney Liet, katalikų 
kultūros d-jos valdyba

BBBHaBeūOBBBOBees: 

vaitgalį, taip netolimoje praeityje. 
Iš „public relations“ taško žiūrint, 
virš minėti asmenys buvo pilnai 
nusipelnę gauti komplimentarinius 
bilietus į šį klubo metinį balių, jeigu 
klubas mano, kad jie dar bus 
reikalingi ir ateityje.

„Dainos“ chore
Spalio 8 d. iš kelionės po Europą, 

įskaitant ir Lietuvą, grįžo „Dainos“ 
choro dirigentė Birutė Aleknaitė 
ir valdybos pirmininkas Vincas 
Binkis.

Kol jų nebuvo, penkias savaites 
visą choro naštą ant savo pečių nešė 
dirigentas Justinas Ankus. Choris
tai buvo labai patenkinti, kad šis 

malonaus būdo jaunuolis sugeba 
I j taip sumaniai pravesti repeticijas.

„Dainos“ choro metinis koncertas 
už septynių savaičių, taigi, ne už 
kalnų, o darbo yra daug.

Entuziazmas mažėja vykti į 
Dainų šventę Lietuvoje, nes vien 
registracijos mokestis yra 120 JAV
dolerių, nepriklausomai nuo to, ar 
gyvensi bendrabutyje ar pas gi
mines. Visam išeivijos chorui 
vadovavimą pasiėmė Amerikos ir 
Kanados pareigūnai, kurie per 
mažai kreipė dėmesio į Australijos 
lietuvių chorų reikalavimus dėl 
jepertuaro.ir mokesčių.

i K0R

^SPORTAS
„Varpas“laimipriesMonash

„Varpo“ jauniai spalio mėn. 6d. žaidė su 
Monash krepšinio komanda ir rungtynes 
laimėjo 33:32. J. Skimbirauskas pelnė 10 
taškų, M.Mačiulis - 7, LSkimbirauskas - 6, 
A.Kristens - 6, M.Zdanius - 2, 
ASkimbirauskas - 2.

Rimas MICKUS

Pertho lietuviai aukojo 
Lietuvos dviratininkėms:
po 50 dolerių: Norvilas, Siebertas, 

Pertho bendruomenės valdyba, Zina Ja
sas; ■

po 20 dolerių: J. B. Jasas, G. ir V. 
Stirbinskai, A. ir V. Čižeikos, 
Liutikienė, B. Butkys;

15 dolerių: S. Kuzminskas;
po 10 dolerių: Kamineskas, Jaudagiai, 

J. Čyžas, Pudimaitis, Babarskis, Stat- 
skis, Augenijus Stankevičius;

po 5 dolerius: V. Valiukėnas, 
Petruokienė, Cebulskienė,;

2 dolerius: Lingienė.
Viso surinkta 402 doleriai

J. B. JASAS
išų Pastogė“ Nr. 42 1993.10.18 psl.5

5



^SPORTAS
Saugumo rūsiuose

Išlydėtas Rimas Kurtinaitis

Antanas Laukaitis 
(tęsinys iš praeito numerio) 

Buvusiame Vilniaus 
saugume

Pernai, būdamas Vilniuje, gavau 
leidimą aplankyti ir šio baisaus saugumo 
rūsius ir pamatyti savo giminių, ištremtų 
į Sibirą, bylas. Gaila, kad neradau savo 
bylos, man buvo paaiškinta, kad bylos 
be teismų buvo išvežtos į Rusiją. Dalis 
jų jau grąžinta, bet dėl tarnautojų 
(patikimų specialistų) trūkumo dar daug 
bylų neišrūšiuota. Dalis saugumo rūmų 
paversta muziejumi, kurį sekmadieniais 
galima lankyti.

Daug kas Vilniuje juokais klausia, ar 
žinai, koks aukščiausias miesto pastatas. 
Neatspėjusiam pasakoma, kad tai 
Gedimino pr. Nr 40 - buvusieji saugumo 
rūmai, nes iš jų rūsių net Sibiras buvo 
matyt, o čia kankinamų šauksmai buvo 
girdimi už šimtų kilometrų, jei ne 
paprasta ausimi, tai skausmo ir kančios 
prislėgtomis širdimis.

Naujai įsteigtą muziejų globoja 
Politinių kalinių ir tremtinių sąjunga bei 
Kultūros ir švietimo ministerija. Mu
ziejus užima tik ketvirtadalį pastato. 
Pirmame aukšte įsikūrusi muziejaus 
administracija, antrajame numatytos 
ekspozicijų salės, o trečiajame laikomi 
fondai. Likusi rūmų dalis priklauso 
teisingumo ministerijai, ten įeiti reikia 
leidimo. Archyvai ir slapti dokumentai 
iš rūsių perkelti aukščiau, kur geresnės 
jų laikymo sąlygos.

Iš lauko buvusius saugumo rūmus ir 
dabar dieną-naktį saugo bent šeši 
kareiviai, draugiška šypsena palydintys 
pro šalį einančias gražiąsias lietuvaites. 
Seniau aplink rūmus esančiuose namuose 
gyveno žmonės, ką nors bendra tu
rėjusieji su saugumu - KGB tarnautojai, 
partiniai darbuotojai, saugumiečių šnipai 
ir pan. Tai buvo todėl, kad sukilimo, 
maišto, revoliucijos ar perversmo atveju 
šiuos veikėjus būtų buvę galima skubiai 
visus kartu evakuoti. Tokia taktika 
pasinaudota 1956 m. Vengrijos sukilimo 
metu.

Sovietų laikais KGB pastate buvo 15 
skyrių, čia dirbo daugiau kaip 400 
tarnautojų. Visi jie vienas kitą slaptai 
sekė ir vienas kito bijojo. Įėjęs į pastatą 
atsidurdavai budinčiojo kambaryje, kuris 
gana paprastas, ten esantys įrengimai 
apie 40 metų senumo. Čia apsilankę 
Amerikos žvalgybos (ČIA) atstovai labai 
nustebo, kad baisusis KGB naudojasi 
tokia pasenusia technika. Tačiau, kaip 
atrodo, saugumui svarbiausia buvo ne 
technika, o darbo sistema ir jos rezultatai, 
žinoma pasiekti naudojantis žiaurumais. 
Pastate taip ..pat buvo didelės visokių 
ginklų atsargos.

Suirntasis'pirpjiąusia patekdavo į 
sargybos viršininko kambarį, o’iš ten į 
patalpą, kur būdavo nuogai išrengiamas. 
Viršininko padėjėjo kambaryje dar 
matomos spintoje paliktos svarstyklės, 
kuriomis sverdavo paskutiniu metu 
kaliniams leidžiamo siųsti maisto 
siuntinius. Toliau šešios mažytės 
kameros, kuriose tilpo tik po vieną 
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suolelį, kalinys čia galėjo tik stovėti arba 
sėdėti. Karceris — kiek didesnis. Jo 
kampe — skylė, panaši į tualetą kėdutė, 
suoliukas, kurį atrakinus nuo sienos 
pasidaro guolis. Grindys betoninės, 
prižiūrėtojo dažnai apipilamos šaltu 
vandeniu. Miegoti karceryje leidžiama 
tik penkias valandas. Išeiti iš jo negalima. 
Kaliniai čia būdavo basi, už kameroje ar 
kitur kur kalėjime padarytą „nu
sikaltimą“ jie karceryje praleisdavo 3-7 
paras.

Dabar karcerio sieną puošia buvusio 
partizanų vado A. Ramanausko- Vanago 
nuotrauka. Jo byloje įrašyta, kad jis 
karceryje išsitraukė vinį ir prasidūrė-sau 
akį. Tačiau, tuomet čia jokios vinies 
nebuvo įmanoma rasti, akis partizanų 
vadui buvo išdurta tardymo metu. Jo 
byloje taip pat sakoma, kad jis persipiovė 
pilvą ir nusipiovė lytinius organus. Iš to, 
matyt, kaip narsusis vadas čia buvo 
kankinamas, tačiau jis nieko neišdavė ir 
tuomet buvo išvežtas į Rusiją į Butyrkų 
kalėjimą ir ten sušaudytas. Tardė jį 
majoras Mušanskis (dar gyvas ir, sakoma, 
gerai begyvenąs). Kitoje nuotraukoje 
matomas peršautas kareivis su žiauriai 
ištaškytais smegenimis. Dar toliau matyt 
buvęs partizanas Stanaitis, išdavęs brolį, 
kurį vėliau žiauriai nukankino, o 
išdavikas dar ir dabar gyvena.

Įdomiai pavaizduotas buvusių parti
zanų gyvenimas. Čia parodyta graži 
tvarka partizanų būriuose, kur buvo 
vedama pilna darbų statistika, leidžiami 
laikraštėliai, atsišaukimai, pranešimai ir 
kt. Nusikaltusį stribą ar komunistų 
veikėją pradžioje partizanai perspėdavo 
ir paprastų žmonių nenaikindavo. 
Nuteistuosius šaudydavo mažiausiai trys 
partizanai. Daugeliu atvejų būdavo 
rengiami teismai ir saviems partizanams 
už vagystes ir kitus nusikaltimus, ir jei 
rasdavo jį kaltu, irgi bausdavo, net ir 
mirtimi. Didžiausia bausmė laukė 
išdavikų ir įskundėjų, nors žiauriais 
kankinimais saugumiečiai ir gyvus 
paimtus partizanus priversdavo išduoti 
savo draugus, nurodyti jų bunkerius ir 
ūkininkus, kurie partizanus rėmė.

Saugumo muziejuje parodyti irbuvusių 
stribų žiaurumai. Vienau stribas at
siminimuose yra pasakęs, kad didžiausią 
džiaugsmą jis patirdavo, kai paimdavo 
partizano vaiką už kojų ir trankydavo 
galva į grindinį, kol galva skildavo. 
Muziejaus darbuotojai sakė, kad tas 
stribas labai gerai žinomas ir už rankos 
sveikinasi su dabar žymiais asmenimis.

Muziejuje daug įvairaus dydžio 
kamerų. Po karo, kai buvo suimami 
tūkstančiai, dvivietėse kamerose 
laikydavo net po 20 žmonių. Kampe 
stovėdavo tik kartą per parą ištuštinamas 
kibiras, žmonėms vietos užteko tik 
stačiomis. Paskutiniu laiku saugumo 
kalėjime įrengta net biblioteka su 
Markso, Engelso ir-pan. raštais, kadangi 
čia jau sėdėjo kyšininkai, sienų pa
žeidėjai, spekuliantai. Biblioteka įrengta 
patalpoje, kur anksčiau'kalinius šau
dydavo, kulkų padarytos skylės sienose 
dabar gražiai užlygintos. Pastato 
keturkampio vidury—pasivaikščiojimų 
kiemelis, iš jo matyt saugumo spaustuvė,

Rimas Kurtinaitis sužaidė paskutines 
krepšinio rungtynes Townsville mieste, 
kur jis atstovavo „Šuns“ klubo komandą. 
Jos priešininkė 46tvo praeitų metų 
Australijos NBL čempionė “South-East 
Melbourne Magic“ komanda (atrodo, kad 
nugalėtojos titulą ji išlaikė ir šiemet); 
Nors jo komanda ir pralaimėjo, Rimas 
sugebėjo pelnyti 24 taškus, jis įmetė ir 
paskutinį komandos tritaškį.

Sydnėjaus aerouoste. Iš kairės į dešinę:David Blades (“Townsville Šuns“) ir Rimas
Kurtinaitis su jaunaisiais Sydnėjaus „Kovo“ krepšininkais.

Marijos Atkinson nuotrauka.
pareiškė, kad Townsville mieste jis 
visuomet laukiamas svečias.

Sydnėjaus aeoruoste Rimo su šeima 
laukė „Kovo“ klubo veteranai ir jaunieji 
Sydnėjaus lietuvių sportininkai. Iš
lydėdami olimpinį čempioną iš Aus
tralijos, palinkėjome jam sėkmės 
Madride, o jo šeimai laimingos kelionės 
namo. Kovietis

Dar prieš rungtynių pabaigą per 
garsiakalbius paskelbta, kad žiūrovai po 
rungtynių neišsiskirstytų, nes rengiamas 
oficialus atsisveikinimas su miesto 
numylėtiniu Rimu Kurtinaičiu.

Nuskambėjus paskutiniam teisėjo 
švilpukui, aikštėje pasirodė Rimas. 
Daugiau kaip penki tūkstančiai žiūrovų 
pakilo iš vietos ir kelis kartus lietuviškai 

čia būdavo spausdinami ir padirbti 
dokumentai.

Paskutiniosiomis saugumo gyvavimo 
dienomis, Lietuvai pajutus pirmuosius 
laisvės gūsius, kai tūkstančiai žmonių 
buvo pasirengę savo kraujo kaina ginti 
parlamentą, KGB rūmuose buvo pa
kuojami ir naikinami slapti dokumentai, 
kad saugumo agentai nebūtų išaiškinti ir 
galėtų, pakeitę spalvas, sakyti, kad ir jie 
yra didieji Lietuvos patriotai, kovoję už 
jos laisvę ir nepriklausomybę.

Kiekvieną kartą, praeinant pro bu
vusius saugumo rūmus, širdis suvirpa, 
vaizduotėje iškyla čia vykę baisumai. 
Tikėkimės, kad tikrovėje jie niekuomet 
nepasikartos.

Grįžus į Australiją
Trys su puse mėnesio Lietuvoje

• Sidnėjaus sporto klubo „Kovas“ trofėjų vitrina.

Sji-i

sušuko „Viso gero!“ Po to Rimas lengvu 
žingsniu apibėgo krepšinio aikštę, o 
žiūrovai trikšmingai jį sveikino. Sto
vėdamas šalia savo komandos draugų 
Rimas išklausė oficialaus atsisveikinimo 
žodžių, ir kad nepamirštų Australijos, 
gavo dovanų jos vėliavą, Akubrą 
skrybėlę, pora “thongs“, tortą, Powers 
alaus, Vegemite ir kitų kelionėje 
reikalingų dalykų. Sporto astovai 

prabėgo nepaprastai greitai. Vasara 
pasitaikė lietinga, tačiau tėvynėje sutiktų 
žmonių širdys skleidė šilumą, artumą, 
skaidrino nuotaiką.

Ekonominė padėtis Lietuvoje bloga, 
uždirbami litai nepadengia daugumos 
paprasčiausių pragyvenimo išlaidų, 
tačiau žmonės nenusimena. Vienas 
Sibiro tremtinys man nurodė, kad Sibire 
buvo daugelį kartų blogiau. Reikia tikėtis 
šviesesnės ateities. Gerai būtų, kad 
žmonės klausytų Popiežiaus raginimo 
parodyti vienas kitam daugiau meilės,, 
pagarbos, supratimo.

Lietuvoje, mačiau daug gražaus 
jaunimo, studentijos. Pilnai tikiu, kad 
jaunieji gavę vakarietišką išsiauklėjimą, 
laikui bėgant pakeis buvusius sovietinius 
vadovus ir Lietuvą nuves vakarietiška 
linkme.
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Dar dėl muitų... MUSŲ MIRUSIEJI
Iškilus siunčiamu j Lietuva labdaros

siuntiniu ąpmuitinimo klausimui, PLB
valdybos pirmininkas B.Nainys, buvo
tuo reikalu išsiuntęs laišką LR Ministrui 
Pirmininkui  A. Šleževičiui. Giaištraukos
išMinii Pirmininko atsakymo PLB
V-bos pirmininkui

(... )Lietuvos vyriausybė nuo š.m. liepos 
15d. pradėjo įgyvendinti naują muitų 
politiką, reguliuojančią prekių importą 
ir eksportą. Ji parengta vadovaujantis 
pasauline praktika ir standartais, 
atsižvelgiant j realią Lietuvos eko
nomikos situaciją, ūkio subjektų in
teresus. Nauja muitų politika iš esmės 
buvo teigiamai įvertinta Tarptautinio 
valiutos fondo ekspertų. Ja siekiama 
skatinti prekių eksportą iš Lietuvos ir 
sudaryti sąlygas įmonėms plėsti gamybą, 
kurti naujas darbo vietas. Atsižvelgta ir 
į importo reikšmę plėtojant mūsų šalyje 
konkurenciją.

Suprantame, jog naujas Lietuvos 
muitų režimas tobulintinas. Metų 
pabaigoje muitų tarifai ir apmuitinamų 
prekių sąrašai bus peržiūrėti siekiant 
juos liberalizuoti.

Praėjusią savaitę Vyriausybė, at
sižvelgdama į išeivijos pageidavimus,

ir kitus reikmenis, jeigu asmuo išvyksta 
mokytis, dirbti ir pan. ilgiau kaip 6 
mėnesiams, šiuolaikinio meno kūrinius 
(ne senesnius kaip 40 metų) už sumą, ne 
didesnę kaip 250 JAV dolerių, vieną 
daiktą (prekę), kurios vertė didesnė kaip 
50 JAV dolerių. Be to, be muitų galima 
išvežti (išsiųsti) daiktų (prekių), skirtų 
dovanoms, maisto produktų, būtinų 
kelionėje, už sumą, ne didesnę kaip 50 
JAV dolerių.

Be muitų gyventojas gali įvežti į 
Lietuvą asmeninio naudojimo reikmenis, 
daiktus (prekes), skirtus dovanoms, 
maisto produktus ir daiktus (prekes), 
kurių įvežimas į Lietuvą yra apribotas, 
už bendrą stoną, ne didesnę kaip 50 JAV 
dolerių.Be to, be muitų gyventojas gali 
įvežti' (atsiųsti) paveldėtą užsienyje 
turtą, darbo įrankius, jeigu asmuo 
atvyksta į Lietuvą pagal darbo sutarti 
arba į komandiruotę, savo turtą, jei 
asmuo gavo leidimą nuolat gyventi 
Lietuvoje ir t.t.

Taip pat nustatytos alkoholinių 
gėrimų, vyno, alaus, tabako gaminių, 
kavos, mėsos ir jos gaminių išvežimo ir 
įvežimo normos. Muitai prekėms, kurių 
įvežimas (išvežimas) ribojamas, už dalį, 
viršijančią nustatytas normas, imamas

Mielam mūsų 1-mo transporto prieteliui ir draugui
a. t a. Kazimierui Mieldažiui

mirus, žmonaiApolonijai, dukrelėms irjų šeimoms reiškiame užuojautą 
liūdesio valandoje ir kartu liūdime

Ona Baužienė ir visa šeima

a. t a Mathew Spence
mirus, jo motinai Kristinai ir visai Sadauskų šeimai nuoširdžią 
užuojautą reiškia ir drauge liūdi

MLSK „Varpas“.

papildė š.m. liepos 9d. nutarimą Nr 518 
žemiau pateikiamu 2.5.8 punktu:

„2.5.8. pašto siuntas (iki 30 kilogramų), 
kurias pristato valstybinė įmonė 
„Lietuvos paštas“ arba ūkio subjektai, 
įregistruoti Lietuvoje bei pagal savo 
veiklos pobūdį turintys teisę gabenti 
siuntas ir sudarę sutartis su muitinės 
įstaiga. (...) “

... Manyčiau, kad šis punktas pašalins 
nesklandumus dėl išeivijos siuntų 
Lietuvai ir iš jos.

(... )Nutarimas reguliuoja muitų 
politiką gyventojams. Įmonėms ir 
kompanijoms nustatyta kita tvarka, kuri 
yra gana liberali ir daugiausia ap
muitinamas prekių importas, prekių 
eksportui muitai nustatyti tikžaliavoms.

(...) Be muitų iš Lietuvos galima išvežti 
(išsiųsti) asmeninio naudojimo reik
menis, paveldėtą turtą, darbo įrankius, 
jeigu asmuo dirbo pagal sutartį Lietuvoje, 
savo turtą, jei asmuo išvyksta nuolat 
gyventi kitoje šalyje, asmeninius daiktus

dvigubas muitas, nustatytas už šiuos 
daiktus (prekes), už kitus daiktus 
(prekes) imamas muitas, nustatytas už 
tuos daiktus (prekes), pridedant 10 
procentų jų vertės.

Tokia griežta tvarkanustatytalaikinai, 
kol nėra priimtas gyventojų pajamų 
deklaravimo įstatymas. Mat, kai kurie 
mūsų gyventojai spekuliavimo tikslais 
įveža arba išveža didelius prekiųkiekius, 
neįregistravę savo veiklos. Gaudamį 
didęles pajamas, jie nemoka mokesčių. 
Civilizuotame pasaulyje tokių dalykų 
niekas netoleruoja. Priėmus pajamų 
deklaravimo įstatymą ir įvedus tvarką, 
bus priimti kiti sprendimai. Kartu noriu 
atkreipti išeivijos dėmesį į tai, jog 
neapmuitinamos prekės, atsiųstos kaip 
labdara, ir pinigai.

(..,) Tikiu, jog esama muitų tvarka 
nepablogins išeivijos ir Lietuvos vy
riausybės santykių. (...)

Ministras Pirmininkas 
Adolfas ŠLEŽEVIČIUS

| n f o m a c i j a
NUMATYTOS SIUNTINIŲ IŠSIUNTIMO DATOS 

1994 M.:
Sausio 29., kovo 5., balandžio 23; birželio 11, liepos 23, rugsėjo 3, spalio 22, gruodžio 3.

Siuntiniai j Lietuvą
išsiunčiami kas 6 savaitės

žemiausias; kainus
L AUKŠČIAUSIAS PATARNAVIMO STANDARTAS 

Dėl smulkesenės informacijos kreiptis j Kristiną
>1. ‘J

Artimiausios siuntos 1993 m.: spalio 23 ir gruodžio 4.

iff

Ir dar apie labdaros siuntas
F *ii KO IIP O L

„Mūsų pastogės“ 39 numeryje (1993.9.27) 
buvo atspausdintas laiškas „Paramos 
Lietuvai“ komitetui iš Lietuvos Respublikos 
Muitinės Departamento, kuriame buvo 
išdėstytos naujos Lietuvos Respublikos

Išvardinti siuntoje esantys daiktai, 
jų kiekis ir vertė australiškais doleriais. 
Kad galėčiau suteikti patvirtinimą, prašau, 

kad visi prašymai būtų pasirašyti orga
nizacijos atsakingo asmens. Dokumentus

54 Liiigayen Ave. Lethbridge Park 2770 
tel. (02) 835 1176; tel. (02) 6282009

VMWA

o o
W AGENTAI:

ADELAIDE (08) 231 9664, BRISBANE (07) 287 4339 CANBERRA (06) 297 2506, MELBOURNE (03) 363 8346, NEWCASTLE (049) 517 437.

taisyklės dėl ąpmuitinimo labdaros ir privačių 
siuntinių siunčiamų Lietuvon.

Kiek liečia labdaros siuntas į Lietuvą, 
naujos taisyklės nenumato jokių muitų, bet 
reikalauja, kad prie kiekvienos siuntos būtų 
pridėtas dokumentas, kuris turi būti 
patvirtintas, kad siuntoje esantys daiktai 
tikrai yra humanitarinė pagalba (labdara).

Toki patvirtinimą padaryti Australijoje, 
Muitinės Departamentas įgaliojo „Paramos 
lietuvai“ komiteto pirmininką.

Išvengti nesupratimų Lietuvoje, kai 
siunčiama labdara atvažiuos, kviečiu visus 
labdaros siuntėjus kreiptis į „Paramos 
Lietuvai“ komitetą, dokumentacįją su
tvarkyti.

Nors dokumentas-lydraštis ir gali būti 
surašytas „laisvoje formoje“, jame turi būti 
sekanti informacija:

Kas yra siuntėjas
Kas yra gavėjas

prašau siųsti šiuo adresu: 
Pirmininkas

Komitetas „Parama Lietuvai“
P.O. Box 19 

Lyneham ACT 2602

Dėmesio besidomintys 
Lietuvos spauda!

Pranešu, kad ir kitais metais at
stovausiu Australijoje „Gimtąjam 
kraštui“, „Kariui“ bei “Lithuanian 
Weekly“ ir priimsiu jų prenumeratą.

Šių Lietuvoje išeinančių leidinių 
prenumeratą galima apmokėti as
meniškais čekiais, išrašytais leidinio 
vardu. Čekius siųsti mano adresu: 83 
Queen St., Canley Heights,,2166.

Užsisakydami laikraščius per mane 
sutaupysite — nereikės mokėti banko ir

Turiu atkreipti dėmesį į tai, kad Muitinės 
Departamento laiške nėra išaiškinta, kokias 
prekes Lietuvos Vyriausybė skaito labdaros 
prekėmis ir kas turi teisę gauti labdaros 
siuntas. Išmūsųsiunčiamaįvairiausiųprekių  
įvairiausiais adresais, kaip pavyzdžiui, 
knygos į kunigų seminarijas, siuntiniai 
(pakietai) daugiavaikėms ir tremtinių 
šeimoms. Ar Muitinės Departamentas tokias 
siuntas skaitys labdara, nežinau. Esu parašęs
į Departamentą, prašydamas paaiškinimo negali būti politinės partijos ir pelno 
tuo reikalu. siekiančios organizacijos.

T. . . n . . ... Juras KOVALSKIS
Is jau gauto Departamento rasto aišku

ų >1 humanitarinės pagalbos gavėjais
pirmininkas

persiuntimo mokesčių. Prenumeratos 
kainą rasite minėtuose leidiniuose

Jeigu turite klausimų dėl prenumeratos, 
prašau man skambinti (02) 727 3131. 
Pasistengsiu suteikti kuo išsamesnę 
informaciją. AntanflS RRAMILIUS, JP

Didžiausia gintaro kolekcija 
Australijoje, importuota tiesiog iš 

mūsų dirbtuvės Lenkijoje

GINTARO PAPUOŠALAI
AMADEUS JEWELER Y 

3rd Floor, Rm. 8,250Pitt St, Sydney. 
Tel. 261 5715, Fax 26J 5718.

Atdara nuo antradienio iki 
ketvirtadienio 10 vai. r. iki 
2:00 vai. p.p.
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Sydnėjaus Lietuvių Moterų socialinės globos draugija rengia 

Metinę iešminę 
Lietuvių Sodyboje Engadinėje, š. m. spalio mėn. 31d. 

sekmadieni vidurdienį.
Mielus tautiečius kviečiame apsilankyti Lietuvių Sodyboje 

Engadinėje, praleisti popietę su savo draugais ir pažįstamais 
sodybiečiais. ; -c

Moterų Draugijos Valdybos ponios vaišins skaniais 
lietuviškais patiekalais, o tautinių šokių grupė (senjorai) 

linksmins šokiais ir dainomis.
Laimei išbandyti veiks laimės šulinys. 

Lauksime visų iš arti ir iš toli.
S.L.M.S.G. D-jos Valdyba

1 DOVANA IR PARAMA ARTIMIESIEMS ' 
j LIETUVOJE
f C J
| VAISTAI - pristatome įvairių rūšių Vakarų Europoje • 
s gaminamus vaistus (Jei, žinomas vaistų payadi-
s nimas - receptai nereikalingi).
g MAISTAS - siuntinys Nr. 11. Praktiškas ir įvairus:
į 2 litrai valgomosios alyvos, 2 sv. ryžių, 2 sv. maka-

runų, 1 stiklinė tirpstančios kavos, 4 sv.cukraus,I 1 sv. sūrio, 1 dėž. saldainių, 1 dėž. biskvitų, 2 sv.
pupelių kavos, 2 sv. geriausios dešros arba sala-' 
mi, 4 dėž. konservuotos mėsos.

| SIUNTINIO KAINA - $ 140.00.
S RŪBAI - puikus vyriškas arba moteriškas nertinis, palai-; | 
g dinukė vyriški išeiginiai marškiniai, speciali
| suknelei medžiaga,vyriškas arba moteriškas
f sportinis kostiumas.
J SIUNTINIO KAINA - $ 300.00.
| PARDUODAME „OPTIMA“ (elektronines) rašomąsias
f mašinėles su lietuvišku šriftu. Su pristatymo išlai - 1
f dom $ 340.00.
§ Rašomoji juostelė (cartridge) $ 9.00.
f Klaidų atitaisymo juostelės (5) - $ 20.00.

f PERVEDAME PALIKIMUS Į LIETUVĄ ARBA Į
| KITUS KRAŠTUS PAGEIDAUJAMA VALIUTA j
| BEI ATLIEKAME FINANSINES IR BANKINES
| OPERACIJAS.

| Z. Juras &V. Juras/Baltic Stores & Co.

11 London Lane, Bromley, Kent, BRI 4HB,
Si England.į Tel. 081 460 2592 FAX 081 318 7643.

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

AUSTRALIAN LITHUANIAN FOUNDATION INC.
44 - 50 Errol Street,North Melbourne, Vic. 3051

Visą korespondenciją ir aukas prašome siųsti adresu:
P. O. Box 11, North Melbourne, Vic. 3051

Australijos Lietuvių Fondo Valdybai

į

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

+ Funerals of Distinction +
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N. S. W. 
Tel. 724 5408. Veikia 24 valandas per parą.

rašyti ir angliškai - Vincas Danielius. 
Tilžės 45-7, Šiauliai 5409, Lithuania.
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SKELBKITĖS „MŪSŲ 
PASTOGĖ JE“ - VISI ŽINOS!

I

I

Kolekcionierius nori susrašinėti

Renku atvirukus su bažnyčių, su 
, . paminklų, teatrų vaizdais. 
Mainais galiu siųsti Lietuvos pašto 
ženklus, vokus, atvirukus ir t.t. Galima
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SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16 - 18 EAST TERRACE, BANKSTOWN, tek 708 1414

U

Nominacijos į klubo direktorius

turi pasideri klubo raštinę ne vėliau š.m. spalio 3d. 4 vai. popiet

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

Labai skanus]kviečiame paragauti!

Klubo Larui reikalingas stiklų plovėjas, -a. 
Kreiptis į Įdubo vedėją, tel. 708 1414.

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

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

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

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

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

Lietuvių 'Bendruomenės Spaudos S-gos komitetas

, SPECIALIOS ORO KELIONIŲ KAINOS
(Ne sezono metu)

IĮ į KIJEVĄ, RIGĄ, VILNIŲ, TALINĄ, MASKVĄ
\ Iš SYDNĖJAUS
\ Nuo $ 1,540 asmeniui

Nuo $ 840 asmeniui į vieną pusę 
Iš MELBURNO IR BRISBANĖS 

Nuo $ 1,790 asmeniui
Nuo $ 1,030 asmeniui į vieną pusę.

YPATINGAS PASIŪLYMAS! Skandinavijos oro linijos - da
bar jūs galite pasikviesti gimines ar draugus į Australiją, bilietus 
paimdami Rygoje, Vilniuje arba Taline - pagal jūsų pačių pasir
inkimą. "Gateway Travel" įvedė šią naują kelionę, kad jums 
palengvintų rūpesčius.

Mes galime Jums padėti su kelionėmis į JAV, Europą, Pietų 
Pacifiką, Aziją ir taip pat su vietinėmis kelionėmis Australijoje.

Duodamomuolaidos keliaujantiems laivais!
Susiriškite su

48 The Boulevarde, Strathfield - 2135 
Tel. (02) 745 3333. Fax (02) 745 3237 
Lie. 2 TA 000 888 ACN 001344 323 
BALTUOS KELIONIŲ EKSPERTAI

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY 

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

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P. O. Box 550 Bankstown N. S. W. 2200 
Redaktorius Bronius Žalys. Redakcijos ir administracijos telefonas (02) 790 3233
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomu 

Už skelbimų turinį redakcija neatsako. Bendradarbių pasirašyti straipsniai nebūtinai 
reiškia redakcijos nuomonę.

Prenumerata metams $ 35 U žsienyje paprastu paštu $ 50 N. Zelandijoje oropaštu $ 65 
U žsienyje oro paštu $ 90
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