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' Lietuvos Įvykių kronika
□ Ar Baltijos šalys pa

teks į NATO?
Daug kas galvojo, kad Lietuvai 

atgavus Nepriklausomybę, užsienio 
lietuviams daugiau nebereikės 
užžsi'mti politine veikla. Pastaro
siomis savaitėmis Amerikos lietu
viai įsitikino, kad toks galvojimas 
buvo klaidingas. JAV atstovų rūmų 
užsienio reikalų komitete svarstant 
nacionalinio saugumo aktą, iš 
kandidačių į NATO sąraše buvo 
išbrauktos Baltijos šalys ir Ukraina, 
išbraukta išplėtimo data - iki 1999 
metų, ir įtraukta nuostata apie NA
TO bendradarbiavimą su Rusija. 
Lietuvos užsienio reikalų ministe
rijai toks sprendimas sukėlė nerimą, 
nes Vyšegrado šalys iš sąrašo 
išbrauktos nebuvo. Tuo parodyta, 
kad JAV šias šalis traktuoja skir
tingai, negu Baltijos kraštus. Su
sidarė įspūdis, kad Amerikos politi
kai užkulisiuose nutarė atskirti 
Baltijos valstybes nuo Vidurio 
Europos ir palikti juos Rusijos valiai. 
Dėl to labai sukruto baltijiečių 
bendruomenės Amerikoje. Pasipylė 
protestai ir peticijos, skambučiai 
senatoriams ir kongresmenams. Per 
daugelį metų įgyta politinio darbo 
išeivijoje patirtis davė savo vaisių. 
Vasario 16 d., ketvirtadienį, iš 
Lietuvos ambasados Vašingtone 
gauta žinia, kad JAV kongreso 
Atstovų rūmai priėmė lietuvių kil
mės kongresmeno Durbin pataisą, 
pagal kurią Baltijos valstybės 
paliekamos kandidačių į NATO 
sąraše.

□ Santykiai su Izraeliu
Lietuva stengiasi užmegzti drau

giškus santykius su Izraeliu. Lietuvos 
politikai tam aiškiai teikia labai 
didelę svarbą. Neseniai Izraelyje su 
oficialiu vizitu lankėsi Lietuvos 
premjeras A. Šleževičius. Lietuvos 
.Respublikos laikinuoju reikalų 
patikėtiniu Izraelyje paskirtas 
neeilinių gabumų, Vakaruose po
litinius mokslus išėjęs ir daugiau kaip 
10 metų Yale universiteto Tarp
tautinių studijų centre dirbęs 
akademikas dr. Romualdas Mi
siūnas. Š. m. vasario 28 d. į Izraelį su 
oficialiu vizitu ketina vykti LR 
Prezidentas Algirdas Brazauskas. Ko 
siekia Lietuva, skirdama tokį didelį 
dėmesį šiai nedidelei ir tolimai šaliai, 
neaišku.

Pamažu pradeda aiškėti, kaip 
draugystę su Lietuva supranta 
Izraelis ir pasaulinė žydų ben- 
druomenė. Vasario 2 d. „Gimtajame 

’krašte“ rašoma apie į Vilnių at
vykusią Izraelio teisininkų dele
gaciją, kuri archyvuose susipažins 
su okupacijos metais represuotų 

Lietuvos piliečių reabilitacijos 
bylomis. Mat šie svetimos valstybės 
teisininkai yra pareiškę abejonių dėl 
56 asmenų reabilitacijų pagrįstu
mo, įtardami tuos asmenis tal
kininkavus naciams žudant žydus 
Antrojo pasaulinio karo metais. 
Greitai paaiškėjo, kad Izraelio 
delegacija Lietuvos archyvuose 
tikrino ne tik minėtųjų 56 asmenų 
bylas. Vos kelioms dienoms praėjus 
po delegacijos sugrįžimo, savo 
televizijos ekranuose pamatėme tos 
grupės narį- Wiesenthalio centro 
atstovą p. Efraim Zurov, atvykusį į 
Austaliją su 15 lietuvių, gyvenančių 
Australijoje, ir įtariamų karo nu
sikaltimais prieš žydus sąrašu. 
Nežiūrint to, kad karo nusikaltėlių 
paieškos Australijoje jau kuris lai
kas nutrauktos, o tai vykdžiusi įstai
ga uždaryta, Australijos pareigūnai 
tuojau pat paskelbė, jog šiame 
naujame sąraše esančius Melburno 
ir Adelaidės lietuvius tirs federalinė 
policija. Prisiminus kiek ilgų sąrašų 
vviesenthalio centras yra aus
tralams įteikęs praeityje ir kaip iki 
šiol nerasta nei vieno kalto, nors tam 
įrodyti buvo dėta labai daug pastangų 
ir išleista keliasdešimt milijonų 
dolerių, ši Australijos pareigūnų 
reakcija tiesiog stebina.

Tuo tarpu JAV teisingumo de
partamentas stengiasi išsiųsti iš 
krašto buvusį savo pilietįAleksandrą 
Lileikį, įtariamą prisidėjus prie žy
dų naikinimo Lietuvoje. Ši procedūra 
būtų nesudėtinga, jeigu Lietuva 
prašytų Lileikį išduoti. Dėl to JAV 
pareigūnai yra kreipęsi į Lietuvos 
valdžią, prašydami, remiantis 
Lietuvos archyvų dokumentais, 
iškelti bylą Aleksandrui Lileikiui. 
JAV ambasadai Vilniuje buvo 
pranešta, kad nerasta jokių do
kumentų, kurie įrodytų Aleksandro 
Lileikio ryšį su žydų naikinimu prie 
Vilniaus, todėl tyrimas nepra
dedamas ir jis nebus persekiojam
as. Pasaulio žydų kongresas tuoj pat 
reagavo į šį sprendimą. Kongreso 
vadovas pagrasino, kad „vasario 28 
dieną įvyksantis Lietuvos prezidento 
vizitas į Izraelį dėl šio sprendimo bus 
diplomatinė katastrofa“. Š. m. vasario 
14 d. „Lietuvos ryte“ jau praneša
ma, kad Lietuvos generalinio pro
kuroro pavaduotojas tikrina me
džiagą, kuria remdamasi Genera
linė prokuratūra anksčiau atsisakė 
Aleksandrui Lileikiui iškelti Lau
žiamąją bylą.

□ Lietuva - nomenklatū
rinio kapitalizmo šalis?

Seimo nario buvusio ekonomikos 
ministro Juliaus Veselkos nuomone, 
valstybnio turto privatizavimas už

sios minėjime. Žiūr. str. 3 psl. Nuotrauka A. Burneikio

čekius buvo Sąjūdžio klaida, kuria 
sumaniai pasinaudojo buvę ko
munistų partijos veikėjai. Šiuo metu 
jie valdo apie 80% privatizuoto 
Lietuvos furto, o 80% gyventojų 
visiems laikams tapo jų prastai 
apmokamais darbuotojais. Pri
vatizavimas už čekius atbaidė 
užsienio investuotojus, o tiems, ku
rie investavo, visaip kenkiama. Pasak 
p. J. Veselkos, pralaimėjus Sąjū
džiui, „valdžioje absoliučiai įsitvir
tino buvę komunistai ir, jei ne jų 
gobšumas, valdyti būtų galėję 12-16 
metų. Ir ši galimybė dar nepra
rasta“, mano Seimo narys. Pasak p. 
J. Veselkos, neigiama privatizavi
mo išdava yra ta, kad buvo sunai
kinta vidurinioji socialinė grupė ir iš 
jos atimta viskas, net noras domėtis 
politika. Seimo narys sako, kad gru
pė draugų iš žmonių pusvelčiui 
supirko investicinius čekius ir už 
juos įsigijo tikrą ir didžiulį turtą. 
Pasak jo, tik 20% už investicinius 
čekius privatizuoto turto įsigijo 
įmonių kolektyvai, iš kurių jis bus 
taip pat išviliotas.

Rašytojas Ričardas Gavelis va
sario 10 d. „Respublikoje“ rašo, kad 
pagal ekonominę teoriją nesvarbu, 
kad valstybės turtas po privatiza
vimo atsidūrė partinių veikėjų ir 
pramonininkų rankose. Vėliau, 
pradėjus veikti laisvosios rinkos 
dėsniams, kapitalas vis tiek per- 
siskirstys. Todėl, pasak p. R. Gavelio, 

•buvę partiniai veikėjai bei pra
monininkai visiškai nenori laisvosios 
rinkos. „Tokia kapitalistų atmaina 
siekia realios valdžios ir galimybės 
nustatyti vien sau prielankias 
ekonominio žaidimo taisykles. Kad 
jų kapitalas amžiams liktųjų rankose 
irvisgausėtų. Kadjie visada išlaikytų 
monopoliją ir neįsileistų jokių 
konkurentų. Todėl ir atsiranda 
slaptingos akcinės bendrovės, mo
nopolizuojančios stretegines eko
nomikos sritis. Todėl kryptingai į 

bankrotą varomas vidutinis ir 
smulkus verslas. Veikia galinga 
įstatymų bei Vyriausybės potvarkių 
kreipimo vien monopolijoms nau
dinga linkme sistema. Pasaulyje tai 
vadinama lobizmu, o šioje šalyje 
kartais pramenama nepaaiškinamu 
terminu „lubizmas“. (Galbūt šis 
terminas susijęs su buvusiu Lietuvos 
ministro pirmininko Bronislavo 
Lubio, neseniai tapusio Jonavos 
chemijos gamyklos savininku, taip 
pat buvusio šios gamyklos direk
torium, pavarde?)

Šiame kontekste įdomus „Lietu
vos radijo“ vasario 15 d. pranešimas 
apie Kėdainių chemijos gamyklą, 
kurios privatizavimas buvo sulau
kęs atgarsio ir „M.P.“ spausdintose 
apžvalgose. Pranešama, kad Seimas 
įtraukė Kėdainių chemijos gamyklą 
į specialios paskirties įmonių sąra
šą. Tai reiškia, kad gamykla negali 
būti parduodama. Tačiau gamykla 
jau parduota konkurse. Ją įsigijo 
Kauno firma „Minta“ ir 18 asmenų. 
Kėdainių gamykla parduota bran
giausiai iš visų iki šiol parduotų 
objektų. Gamykla neturėjo skolų ir 
dirbo pelningai. Kėdainių chemijos 
gamyklos pardavime ypatinga tai, 
kad pirmą kartą konkurso nelaimė
jo pačios įmonės vadovai.

□ Būsimųjų benamių 
asociacijos konferencija

Prieš savaitę Kaune įvyko Bu
simųjų benamių asociacijos kon
ferencija. Konferencijos dalyviai 
priėmė rezoliuciją, kurioje reika
laujama kompensuoti savininkams 
už turtą, o nuomininkams leisti 
privatizuoti turimą gyvenamąjį 
plotą“. Ši asociacija susikūrė prieš 
ketverius metus, kai Lietuvoje buvo 
išleistas įstatymas dėl piliečių 
nuosavybės teisių į nekilnojamąjį 
turtą atstatymo. Konferencijos 
dalyviai, susirinkę iš Vilniaus,
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Šiaulių, Kauno', Tauragės ir kitų 
miestų, priekaištavo valdininkams, 
ruošiantiems potvarkius, įgali
nančius grąžinti namus savinin
kams, visiškai nespręsdami tuose 
namuose gyvenančių nuomininkų 
problemų, rašoma vasario 14 d. 
„Lietuvos ryte“.
□ Ekonominiai pragied
ruliai

Panevėžio gamykla „Ekranas“ 
pradeda serijinę naujų 51 cm 
įstrižainės kineskopų gamybą. Ko
vo mėnesį jų ketinama pagaminti 
35 - 40 tūkstančių. Naujieji ki
neskopai bus ekonomiškesni, kai
nuos 51-52 JAV dolerius ir bus 
gaminami tik Vakarų rinkai-Italijos, 
Turkijos ir Ispanijos. Be Lietuvos, 
tokie kineskopai gaminami tik 
Lenkijoje. 1994 metais iki 70% 
padidėjo Panevėžio gamyklos ga
minių eksportas į Vakarus. Šiemet 
gamykla ketina apie 30% padidinti 
savo gamybos apimtis.

Molėtų rajono ūkininkai ir kiti 
sodiečiai laiko beveik 10 tūkstančių 
karvių, o žemės ūkio bendrovės - tik 
apie 2000. Ūkininkai plečia arkli- 
ninkystę. Jie jau turi apie 1500 ar
klių, žemės ūkio bendrovėse - be
veik keturis kartus mažiau arklių. 
Privačiuose ūkiuose auginama apie 
1200 avių. Šiemet ūkininkai augina 
daugiau kiaulių, triušių, ožkų. Že
mės ūkio bendrovių fermos tuštėja, 
pranešama „Lietuvos aide“ (vasario 
10d.).

O Lietuvoje kuriasi pri
vačios mokyklos

Lietuvoje veikia 14 privačių 
bendrojo lavinimo mokyklų, turinčių 
licencijas. Trys iš jų yra pagrindi
nės, 11 - pradinių. Daugiausiai 
privačių mokyklų yra Vilniuje - 6,
Klaipėdoje - 2, Kaune, Panevėžyje, 
Pakruojyje, Karmėlavoje, Visagine 
ir Alytuje - po 1. Keturios mokyklos 
priklauso ir yra remiamos religinių 
bendruomenių. Kai kurias mokyklas 
valdžia aprūpina vadovėliais, už
moka už patalpų nuomą, kiti verčiasi 
tik iš tėvų surinktais pinigais. Pa
sak privačių mokyklų vadovų, jiems 
labai trukdo neigiamas valdžios ir 
visuomenės požiūris į privačias 
mokyklas. Jų vadovai norėtų mokėti 
5% mokestį nuo galimo pelno, tačiau 
Vyriausybės projekte numatyta 
rinkti 29% pelno mokestį. Tame 
projekte taip pat siūloma tiek pat 
lėšų skirti vienam mokiniui ir 
privačioje mokykloje, ir valstybinėje, 
skelbiama vasario 8 dienos „Lietuvos 
iyte“.

O Apdovanojimai Va
sario 16 - sios proga

Lietuvos Prezidentas Didžiojo 
Lietuvos Kunigaikščio Gedimino 
ordinu apdovanojo Lietuvos vals
tybei, jos kultūrai, menui ir mokslui 
nusipelniusius asmenis. 2 laipsnio 
ordinu apdovanoti Širdies chirur
gijos khnikos profesorius Algiman
tas Jonas Marcinkevičius ir Nobe
lio premijos laureatas rašytojas 
Česlovas Milošas. Tarp apdova-
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notųjų 3 laipsnio ordinu - kom- i 
pozitorius Lionginas Abarius, di- j 

' rigentas Jonas Dainius Aleksa, I 
rašytojai Grigorijus Kanovičius, j 
Icchokas Meras, Tomas Venclova, I 

, olimpinių žaidynių čempionas', 
Modestas Paulauskas. 5 laipsnio i 
ordinu apdovanotas dimisijos ma- Į 
joras, Lietuvių karių veteranų i 
sąjungos „Ramovė“ centro valdybos, j 
pirmininkas (JAV) Edmundas Ven- i 
gianskas. Didžiojo Lietuvos Ku-j

Boris Jelcinas pasirašė įsakymą, 
uždraudžiantį alkoholio ir cigarečių 
reklamas Rusijos spaudoje, radijuje 
ir televizijoje. Uždrausta reklamuo
ti ir neišbandytus vaistus.

*
Rusija tvirtina, kad čečėnams 

ginklai slapta pristatomi iš Baltijos 
valstybių bei per Kaukazo kalnus. 

! Čečėnų pareigūnai aiškina žur- 
nigaikščio Gedimino medaliais Į nalistams, kad jie prisiperka rei- 
apdovanoti Siaubų sąjungos nariai, i kalingų ginklų iš rusų karių už 
hetuviųišeivijosveikėjai,kultūrosir j dolerius. Jie tol turėsią ginklų, kol 
švietimo atstovai. i 'r : A

O "Vartų“ galerijos par- j 
rodą Čikagoje

Lietuviškoje Amerikos salelėje - j tris savaites trukusį konfliktą. Tai- 
Cikagos M. K. Čiurlionio galerijoje - i kos deryboms tarpininkavusios 
atidaryta Lietuvos dailės paroda, i Argentina, Brazifija, Čilė ir JAV 
skirta Vasario 16 - sios šventei. Joje j prižiūri abiejų kraštų kariuomenių 
visus savo nuolatinius dailininkus i atsitraukimą iš karo veiksmų zonos, 
pristato Vilniaus „Vartų“ galerija, j
Parodoje pristatyti Juzefos Ceičytės, I Pabėgęs į Vakarus buvęs Irako 
Jūratės Mikolaitytės, Algirdo ir1 Į žvalgybos viršininkas, generolas al- 
Klaudijaus Petrulių, Audriaus 
Puipos ir kitų dailininkų tapybos 
drobės, grafikos lakštai bei apie 40 
miniatiūrų. Dalį šios parodos darbų 
kartu su savo darbais specialiai iš 
Lietuvos atvežė daihninkas Saulius 
Vaitiekūnas. Likusieji darbai buvo 
atvežti į Ameriką anksčiau ir j 
eksponuoti „Vartų“ surengtose i 
parodose Niujorko „Galerijoje 10“ ir j 
Balzeko muziejuje. Šią parodą i 
Čikagoje „Vartų“ galerija surengė j 
savo lėšomis. Pasak galerijos šei- i 
mininkės Nidos Rutkienės, jie tuo j 
labai didžiuojasi ir džiaugiasi, ga- i 
lėdami pristatyti tautiečiams Lie- 1 
tuvojegyvenančių dailininkų darbus, , 
rašo vasario 14 d. „Respublika“. J

□ Knyga apie išeivijos 
rašytojus

Lietuvos rašytojų sąjungos lei
dykla išleido knygą „Egzodo rašy
tojai. Autobiografijos“. Lietuvos 
skaitytojams pirmą kartą apie savo 
gyvenimą ir kūrybą pasakojaišeivijos 
rašytojai. Beveik 900 puslapių tome 
spausdinami 125 JAV, Kanadoje, 
Australijoje, Vokietijoje ir kitose 
šalyse gyvenančių rašytojų pa
sakojimai. Knyga išleista 5000 
egzempborių tiražu. LR 02.04.

Ruošiant šią kroniką pasinaudota 
Laimos Statulevičienės paruoštomis 
žiniomis iš Lietuvos.

Spaudai parengė 
Saulius Varnas, 1995.02.19

TRUMPAI
IS VISUR

egzistuos rusų kariuomenė.
*

Vasario 17 d. Ekvadoras ir Peru 
i pasirašė taikos sutartį, užbaigdami

i Samarrai tvirtina, kad Saddam 
j Hussein nuo Jungtinių Tautų 
I inspektorių nuslėpė daug uždraus- 
j tų ginklų. Netoli Takrit miesto esą 
i paslėpti 80 tolimo skridimo raketų 
j ir 200 biologinio karo bombų su 
i juodligės (anthrax) bacilomis.

*
Jungtinės Tautos tikėjosi sutaikyti 

devynias Afganistane tarp savęs 
kovojančias mudžahedinų grupes. 
Išaugus dar vienai, šiuo metų 
stipriausiai grupei - Mulna Omar, 
vadovaujamai Talibaan (funda
mentalistų Islamo religinių stu
dentų) milicij ai, išstūmusiai sukilėlio 
Hekmatyar pajėgas iš Kabulo,

Apie religiją ir politiką Lietuvoje
Sovietmetyje Katalikų Bažny

čios veikla visuomenėje buvo 
labai ribojama, jau nekalbant 
apie ankstyvesni Bažnyčios 
persekiojimą. Dabar padėtis, 
žinoma, pasikeitė. Apie politinius 
aspektus Sydnėjaus lietuvių 
katalikų kultūros draugijos 
pirmininkas Albinas Giniūnas 
pateikia keletą klausimų Tė
vynės sąjungos Sydnėjaus sky
riaus pirmininkui prof. dr. 
Vytautui Donielai.

A. Giniūnas: Pradėkime nuo 
atsikūrusių krikščionių demokratų. 
Kas jiems būdinga, kokios yra 
lyškesnės jų asmenybės?

V, Doniela: Formaliai dabartinė 
Krikščionių demokratų partija yra 
prieškarinės partijos tęsinys. Kalbant 
apie netolimą praeitį, ją atkūrė 
asmenys, kurie buvo aktyvūs ir 
Sąjūdyje, šia prasme, ji, kaip ir 
keletas kitų dabartinių partijų, 
„išsirutuliojo“ iš Sąjūdžio. 1992 m. 
Seimo rinkimuoseji dalyvavo atskiru 
bloku ir dabar Seime turi savo 
atstovus. Partijai vadovauja kau
nietis inžinierius Povilas Katilius. 
Jai priklauso tokie žymūs veikėjai 
kaip buvęs užsienio reikalų minis
tras Algirdas Saudargas, buvęs 
derybų su Rusija delegacijos vado

Jungtinių Tautų bandymas nuėji 
niekais. Dabar Talibaan vadovybt ' 
reikalauja, kad vyriausybės ka
riuomenė pasitrauktų iš Kabulo. I

Nors vergija JAV panaikinta jai 
prieš 130 metų, Missisippi valstijos; 
senatas tik šių metų vasario 17 i 
ratifikavo vergiją panaikinančiu 
JAV konstitucijos 13 - ąją pataisą.

*
Kinija bando sustabdyti bepra

sidedantį prekybos karą su JAV 
Jos policija pradėjo uždarinėti 
diskečių fabrikus, nelegaliai ko
pijuojančius JAV kompiuterio 
programas ir vaizdajuostes. Tarp: 
abiejų valstybių tebevyksta prekybos 
derybos.

Australijos vyriausybė deda pa
stangas, kad sumažinti įtampą tarp 
Kinijos ir Filipinų, įsivėlusių į vis. 
aštrėjantį ginčą dėl Spratley salyno' 
pietinėje Geltonosios jūros dalyje. 
Pretenzijas į šį salyną reiškia ir 
Taivanis, Vietnamas, Malaizija ir 
Brunei.

*
Vokiečiai, britai ir amerikiečiai 

bendrai prisiminė Drezdeno bom
bardavimą ir sunaikinimą prieš 50 
metų. Vokietijos prezidentas Romai. 
Herzog drauge su Kento hercogu 
uždegė žvakę prie Frauenkirche 
bokšto griuvėsių. Daug lietu
viu pabėgėlių žuvo Drezdeno bom
bardavimo metu 1945 metų vasario 
14 -15 dienomis.

*
Paaštrėjusios kovos Bihac srityje? 

gręsia paliaubų Bosnijoje iširimu. 
Serbams blokuojant visus kelius, 
musulmonai civiliai badauja Bihac! 
enklavoje.

Bosnijos serbų parlamentas at-Į 
metė vėliausią Jungtinių Tautų 
taikos planą.

vas Česlovas Stankevičius, trum
palaikis ekspremjeras Albertas: 
Šimėnas ir kt. Beje, nuo Krikščionių 
demokratų partijos reikia skirti 
nedidukę Krikščionių demokratų 
sąjungą, kuriai priklauso ar priklau- ’ 
sė buvęs VLIK'o pirmininkas dr. 
Kazys Bobelis. Šiaip gi Seime ir 
Lietuvos vidaus politikoje Krikš
čionių demokratų partija artimai 
bendradarbiauja su Tėvynės są
junga, kuriai vadovauja Vytautas 
Landsbergis ir Gediminas Vagnorius. 
Šios dvi jėgos ir sudaro pagrindinį 
dabartinės opozicijos svorį.

A. Giniūnas: Girdėti, kad krikš
čionys demokratai savo dėmesį 
atkreipia į kaimą?

V. Doniela: Taip. Per Seimo ir 
Prezidento rinkimus kaimas stipriai 
balsavo už LDDP, todėl norima šią 
situaciją pakeisti. Per keletą metų 
Lietuvoje susikūrė šaunus naujųjų 
turtuolių sluoksnis, nuolat besi
puikuojąs pinigais, užsienio ke
lionėmis ir pan., tačiau kaimo padėtis 
yra varginga. Neretai sunku gauti 
ar atgauti žemę, žemdirbiai skun
džiasi, kad ilgai užsitęsia apmo
kėjimas už pristatytą produkciją. 
Prieš rinkimus LDDP kaimui buvo 
nemažai žadėjusi, bet pažadai vargiai

Nukelta į 3 psl.
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VASARIO 16 - OJI
sydnėjuje

Sydnėjuje reziduojančio Lietuvos 
Respublikos NSW ir Queensland© 
valstijoms garbės konsulo Viktoro 
Sliterio rezidencijoje Killaros prie
miestyje Vasario 16 - sios proga 
surengtoje priėmimo popietėje 
dalyvavo virš 100 asmenų. Nors die-

Garbės konsulas V. Sliteris ir 
Lenkijos generalinis konsulas 
G. Pienkowski.

Nuotrauka A. Kramiliaus 
na buvo tikrai nedėkinga - purškė 
lietus - į priėmimą atvyko keli NSW 
parlamento nariai - John Johnson, 
Jerome Kinross, Brian Waughan, 
NSW Imigracijos direktorius Keith 
*••••

Apie religiją ir politiką Lietuvoje
Atkelta iš 2 psl.

pildosi. Augant plyšiui tarp turtuolių 
ir vargšų, kaimas lieka varguolių 
pusėje. Krikščionys demokratai, kaip 
ir kiti dešinieji, yra tuo susirūpinę, 
turi pagerinimo projektų ir tikisi, 
kad ateityje kaimas juos rems bal
sais.

A. Giniūnas: Dabarties Lietuvoje 
kartais sakoma, kad Bažnyčią į 
politiką turėtų nesivelti. Kaip tai 
suprasti?
V.Doniela: Į šį reikalą pirmiausia 

reikia žiūrėti istoriškai. Sovietmečiu 
Bažnyčiosveikla buvo labai ribojama, 
o nemažai kunigijos bei religingų 
pasauliečių nukentėjo labai skau
džiai. Todėl natūralu, kad Bažnyčia, 
bendrai, stovi dešiniųjų pusėje. 
Kairieji šią tendenciją supranta ir 
todėl aiškina, kad Bažnyčiai į poli
tiką kištis nedera. Šitokia ar
gumentacija sustiprėja prieš rin
kimus, cituojant net iš enciklikų. 
Daug buvo priekaištaujama, pvz. 
kun. A. Svarinskui, kai jis didele 
dauguma buvo išrinktas į anks
tyvesnę Aukščiausiąją Tarybą nuo 
Šilalės apygardos - nors tie patys 
kritikai nieko nesakydavo, kai 
.Tiesoje“ ( dabartinė „Diena“) 
dešiniuosius neretai peikdavo kun. 
Dobrovolskis, plačiau žinomas kaip 
Tėvas Stanislovas. Kunigijos tarpe 
šiokio tokio pažiūrų skirtumo yra. 
Pastebimas procentas linksta link 
neutralumo, bet politiškai pasisa
kyti, pvz. patarti parapijiečiams 
nnkimų metu, nesibaidė žemaičių 
(Telšių) vyskupas Antanas Vaičius ir 
Kauno vyskupas, ilgametis „Kroni
kos“ leidėjas Sigitas Tamkevičius. 
Šitaip galvojančių kunigų, žinoma, 
yra ir daugiau.
A. Giniūnas: Kaip į Bažnyčios - 

'politikos santykį reikėtų žiūrėti iš 
.vakarietiško“ taško? Gal ką gero 
gali pasiūlyti Australijos patirtis?
V. Doniela: Formaliai žvelgiant, 

Owen, Commonwealth banką at
stovavę Danny McGrady ir I. Evans 
ir kt. Atvyko, daugumoje su žmo
nomis, NSW valstijoje reziduojančių 
konsulatų-Austrijos, Belgijos, 
Bulgarijos, Estijos, Graikijos, Hon
dūro, Indijos, Izraelio, JAV, Ju
goslavijos, Kanados, Kinijos, Kiribati, 
Kosta Rikos, Latvijos, Lenkijos, 
Maltos, Olandijos, Paragvajaus, 
Rusijos, Slovėnijos, Švedijos, Švei
carijos, Trinidado, Tongos, Vietnamo 
ir Vokietijos, konsulai. Sydnėjaus 
lietuvių bendruomenę atstovavo 
visa eilė lietuvių bendruomenės bei 
įvairių organizacijų vadovai, taip 
pat daugumoje su žmonomis, jų tar
pe ir pirmasis LR garbės konsulas 
Australijoje prof. Algis Kabaila, ALB 
Sydnėjaus apylinkės valdybos pir
mininkas Vytautas Juška, Antanas' 
Kramilius, OAM, Baltiečių komite
to pirmininkas Vyt. Patašius ir 
daugelis kitų.

Atvykusius prie durų pasitiko LR 
garbės konsulas Viktoras Šliteris su 
žmona. Šmaikštus Sydnėjaus jau
nimas - lietuvaičiai ir lietuvaitės - 
aptarnavo viešnias ir svečius, vai
šino juos lietuviškais skanėstais ir 

demokratijoje kiekvienas turi teisę 
išsakyti savo politinę pažiūrą, turi 
teisę rinkti ir būti renkamu. Šia 
prasme, kunigas kaip valstybės 
pilietis nesiskiria nuo, sakysim, 
darbininko ar mokytojo, ar bet kokias 
kitas pareigas einančio asmens. 
Šitaip reikia suprasti ir pvz. kun. 
Alfonso Svarinsko atvejį. Jam kaip 
piliečiui negali būti uždrausta 
dalyvauti politikoje, nebent jo paties 
organizacija, šiuo atveju Bažnyčia, 
manytų, kad jis negali dirbti dviejų 
darbų, ar kad jo politinės pažiūros 
prieštarauja Bažnyčios mokymui.

Tačiau svarbu atkreipti dėmesį į 
dar vieną aspektą. Savo reikalu 
Bažnyčia mato ne tik antgamtinius 
klausimus. Ji taip pat teikia žemišką 
elgesį liečiančius moralinius ver
tinimus. Todėl Vakarų pasaulyje 
yra visai įprasta, kad laikas nuo 
laiko religiniai vadovai pasisako ir 
politinėje plotmėje - būtent klau
simais, kurie iš pirmo žvilgsnio yra 
grynai visuomeninio pobūdžio, pvz. 
dėl mokyklų, pašalpų politikos, 
karinės tarnybos ir t.t. Pagaliau ne 
viena enciklika yra skirta socialinėms 
problemoms - o tokias problemas 
tenka spręsti politinėmis 
priemonėmis.

Religinių bendruomenių bei au
toritetų pažiūroms sovietinėje 
sistemoje vietos nebuvo, tačiau jos 
yra lygiateisiai nariai Vakarietiškoje 
demokratijoje. Australija šiuo at
žvilgiu yra visai neblogas pavyzdys. 
Mažai kam ateitų į galvą teigti, kad 
iš Australijos politinių diskusijų iš 
principo reikėtų išjungti siūlymus, 
kuriuos daro, pvz. katalikai ar 
anglikonai. O jei per rinkimus jie 
saviems pataria balsuoti už vie
nokią, o ne kitokią partiją, tai jie 
paprasčiausiai naudojasi demo
kratine teise. Lietuvoje, deja, tai dar 
nėra pilnai suprasta.

A. Giniūnas: Ačiū už pokalbį.

"Ilgesio" ansamblis scenoje. Dešinėje - muz. Stasys Liupkevičius.
Nuotrauka A. Bumeikio

gėrimais.
Svečiams susirinkus, 77 - ųjų 

Lietuvos Nepriklausomybės meti
nių proga ilgesnį žodį angliškai tarė 
pats garbės konsulas. Jis supažin
dino susirinkusius svečius su Lie
tuva ir lietuviais. Peržvelgęs gar
bingą šalies praeitį, pabrėžė, kad ji 
visadabuvo nedaloma Europos dalis. 
Konsulas optimistiškai papasakojo 
apie šiuo metu vykstantį krašto 
pertvarkymą, ateities galimybes.

Po konsulo trumpą žodį tarė NSW 
parlamento liberalų partijos atsto
vas Jerome Kinross ir pakvietė 
susirinkusius pakelti tostą už 
Lietuvos Respublikos Prezidentą. Už 
Australijos Karalienę tostą pakėlė 
garbės konsulas.

Primėmimas baigėsi vaišėmis 
kavute ir pyragaičiais, prie kurių 
talkino visa eilė jaunimo.

# # #
Sydnėjuje Lietuvos nepriklauso

mybės šventė atšvęsta išklausant 
pamaldas Lidcombe, šv. Joachimo 
bažnyčioje, o vėliau dalyvaujant 
Lietuvių namuose - tai dienai ALB 
Sydnėjaus apylinkės valdybos su
ruoštame minėjime.

Minėjimą trumpu žodžiu, pa
sveikindamas svečius ir šiais metais 
labai gausiai susirinkusius tau
tiečius, sugrojus Australijos him
ną, atidarė ALB Sydnėjaus apylin
kės valdybos pirmininkas Vytautas 
Juška. Prie mikrofono pakviestas 
LR garbės konsulas Viktoras Šil
eris padarė trumpą pranešimą apie 
ką tik gautą žinią iš Lietuvos, kad už 
nuopelnus lietuvių bendruomenei 
Lietuvos Respublikos Prezidentas 
DLK Gedimino ordino I klasės 
medaliais apdovanojo kun. John 
William Doyle ir Tasmanijos uni
versiteto dėstytoją Algimantą Taš- 
kūną.

Vyt. Juška tarė kiekįlgesnį, Vasario 
16 - jai skirtą žodį, peržvelgdamas 
nepriklausomybės praradimo ap
linkybes ir dabar esančias proble
mas, atsirandančias Lietuvai norint 
įstoti į NATO ir kitas Vakarų pa
saulio organizacijas bei junginius. V. 
Juška sakė: „1990 m. kovo 11 
Nepriklausomybės atstatymą su
tikome ekstazėje, sutikome su 
ašaromis. - juodasis prakeikimas, 
nelemties naktis buvo pralaužti. 
Giliai tikėjome, kad prasidės naujas 
tautos ir mūsų pačių renesansas. 
Tautos atgimimas prasidėjo, Vals
tybės atkūrimas vyksta, tačiau - 
daleidžiu - ne visai pagal tas 
idealizuotas kryptis, kaip buvome 
tikėję, jas išsvajoję. Kas bebūtų, 

nepaleiskime iš akių to, kad mūsų 
Tautos nepriklausomybė nėra ilgam 
užtikrinta. Nepamirškime, kaip 
praeityje susiformavusios ideologijos 
ir netobuli pasaulinių organų bei 
paskirų valstybių nusiteikimai 
mums kainavo nepriklausomybę.

Apylinkės valdybos pirminin
kas V. Juška taria žodį.

Nuotrauka A. Bumeikio
Tai gali ir ateityje atsitikti! Gy
vendami Australijoje, dirbkime 
Lietuvos ateities stiprinimui, tačiau 
nesiekiant tai atlikti supolitinant 
savoišeivišką bendruomenę. Politi
nei veiklai ir kovai vieta yra pačioje 
Lietuvoje, ne Sydnėjuje ar Mel
burne... Lietuvai bus didesnė ti
kimybė savo nepriklausomybę 
išlaikyti, jei ji bus politiškai brandi, 
krašto viduje stabili, jei jos socia
linė, juridinė bei ekonominė padėtis 
bus išvystyta ir aukštame lygyje“.

Baigęs žodį, į sceną V. Juška 
pakvietė NSW multikultūrinių 
reikalų ministrą Michael Photios 
atstovaujantį p. Stephen Mutch, 
MLC, kuris Sydnėjaus lietuvių 
bendruomenės veikėjui Antanui 
Kramiliui įteikė padėkos raštą, 
pasirašytą NSW valstijos ministrų. 
Australijos lietuvių fondo atstovas 
Sydnėjuje Bronius Stašionis 150 
dolerių čekį, kaip dovaną, ir svei
kinimus nuo Australijos lietuvių 
fondo įteikė praeitais metais abi
tūros egzaminuose lietuvių kalbos 
discipliną geriausiai užbaigusiai 
Audrai Dičiūnaitei. Apdovanotoji 
padėkojo AL fondo valdybai, o 
daugiausiai savo buvusiai lietuvių 
kalbos mokytojai Aldonai Veš- 
čiūnaitei - Janavičienei ir tėvams.

Minėjimo meninės dalies prane
šėja Daina Šliterytė į sceną po
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oficialiosios dalies pakvietė ansamblį 
„Ilgesys“, kurį savo viešnagės 
Sydnėjuje metu subūrė .Armonikos“ 
ansamblio vadovas muz. Stasys 
Liupkevičius. Nors ansambliukas 
šiuo vardu pasirodė pirmą kartą, 
tačiaujodainininkės scenojejau nebe 
naujokės. Ansamblyje dainavo Yvone 
Stasiūnaitienė, Jolita ir Vilija 
Burneikytės, Rasa Venclovaitė ir 
Julija Viržintaitė. Joms talkino pats 
ansamblio iniciatorius ir vadovas 
Stasys Liupkevičius (armonika), 
Danius ir Raimondas Stasiūnaičiai 
(būgnas ir gitara). Merginos pa
dainavo net 8 dainas, jų turinys - 
tėvynės ilgesys, meilė, motina ir pan.

„Sūkurio“ veteranai, vadovaujami 
Rasos Blansjaar, pašoko .Audėjėlę“, 
„Vestuvinę polką“, „Šlepščiuką“, 
Antanas Šarkauskas padeklamavo 
Maironio „Nepriklausomybę atga
vus“. Ir štai scenoje „Sutartinė“, 
padainavusi penkias žavias lietuvių 
liaudies dainas, kurių dvi dar šokiu 
buvo paįvairintos.

Programa tęsiasi... Audra Dičiū- 
naitė padeklamavo B. Brazdžionio 
"Aš čia/gyva" . Vėl šoko „Sūkurio“, 

šįkart, jaunieji, vadovaujami Jūratės 
Valytės, jie labai nuotaikingai sušo
ko „Viengungius ir poreles", "Va
karuškas" ir "Putinėlį", A. Šar
kauskas pianinu pagrojo L. van 
Bethoveno Sonatos,A“ trečiąją dalį.

Programą užbaigė choras „Daina“, 
kuris, diriguojant Justinui Ankui, 
padainavo 2 dainas - „Aras“ ir „Į 
naują žygį“, o diriguojant Birutei 
Aleknaitei - „Graži mūsų žemė“, 
„Mažutė mūsų Lietuva“ ir „Gra
žiausios spalvos“, į kurios priedainį 
įsijungė visa gausi auditorija.

ALB Sydnėjaus apylinkės valdybos 
pirmininkas V. Juška padėkojo 
programos dalyviams ir svečiams už 
apsilankymą. Minėjimas buvo už
baigtas Tautos himnu.

Labai geras minėjimas, gera 
programa, tik gal viskas kiek per 
ilgai užtruko?..

ADELAIDĖJE
Lietuvos Respublikos garbės 

konsulo įstaiga Adelaidėje taip pat 
surengė Vasario 16 - sios priėmimą - 
paminėjimą, kuris įvyko vasario 17 
d. B.Ž.

MELBURNE
Vasario 16 - jai paminėti Melburo 

lietuvių namuose susirinko apie 100

SYDNĖJHUS
MŪSŲ LIGONIAI

Gautomis žiniomis, visa eilė 
sydnėjiškių "Mūsų Pastogės" skai
tytojų šiuo metu randasi ligoninėse.

Ona Grosienė gydosi privačioje šv. 
Vincento ligoninėje, Darlinghurste, 
ji čia randasi nuo vasario 14 dienos.

Vincą Kondracką vasario 16 d. 
staiga ištiko insultas, jis paguldytas 
į St. George ligoninę, Kogatrah.

Vasario 22 dieną "by - nass" opera
cijai

ruošiasi "Mūsų Pastogės" politi
nių žinių komentatorius Anskis 
Reisgys. Ligoninėje jam, greičiau-

Garbės konsulas K. Lynikas.

kviestinių svečių. Jų tarpe buvo 
šešiolika generalinių konsulų, 
konsulų, garbės konsulų ir septyni 
parlamentarai, priėmę LR garbės 
konsulo Kęstučio Lyniko ir ALB 
Melburno apylinkės valdybos pir
mininko Pauliaus Jokūbaičio kvie
timą paminėti Lietuvos Nepri
klausomybės dieną ketvirtadienį, 
vasario 16 d. Svečius pasveikino 
Lietuvos Respublikos garbės kon
sulas Kęstutis Lynikas ir pakvietė 
pakelti taures už karalienę ir 
Australiją. Po to kalbėjo senatorius 
Jim Short, vienintelis asmuo Aus
tralijoje, gavęs Sausio 13 medalį už 
pagalbą Lietuvai, jai siekiant 
nepriklausomybės. Pasidžiaugęs 
lietuvišku įnašu į Australijos ger
būvį ir pasiektais lietuviškos kovos 
rezultatais, senatorius J. Short 
pakėlė tostą už Lietuvą. Po šios 
įžangos solistė Birutė Kymantienė 
sugiedojo Australijos ir Lietuvos 
himnus, o susirinkusių garbei 
angliškai dar padainavo „Nemunas 
atves“. Viktorijos premjero Hon. Jeff 
Kennett vardu sveikino ir šiltą kai-, 
bą tarė Hon. Gerald Ashman, 
Viktorijos ekonominės komisijos 
Rytų Europai pirmininkas, kurisjau 
porą kartų lankėsi Lietuvoje. (Jis 
sudarė sąlygas prof. Šumauskūi 
praktikuotis Melburno St. Vincent's 
ligoninėje). Oficialios dalies pabaigai 
p. K. Lynikas pristatė naują ALB 
Krašto valdybos pirmininką Andrių 
Žilinską, kuris tarė trumpą žodį apie 
Vasario 16 - sios reikšmę Lietuvai. 
Priėmimas tęsėsi puikioje vaišių 
nuotaikoje prie gėrimų baro bei 
smaguriaujant Melburno katalikių 
moterų draugijos paruoštais ska-

K.L.

PADANGĖJE
sieli, teks išbūti apie 8-10 dienų.

Visiems linkime kuo greičiau
siai pasveikti ir grįžti į namus!

LIETUVOS PREKYBOS AT
STOVAS AUSTRALIJOJE

Gautas pranešimas, kad vasario 
19 d. į Australiją atvyko LR užsie
nio reikalų ministerijos prekybos 
skyriaus sekretorius Raimondas 
Karoblis. Jis lankys prekybos semi
narą, kuris vyksta Canberroje. R. 
Karoblis taip pat atvežė Australijon 
Lietuvos Respublikos Prezidento 
DLK Gedimino ordino I klasės me
dalius jais apdovanotiesiems kun. 
John William Doyle ir Algimantui 
Taškūnui. "M.P."

NUOMONĖS IR PASISAKYMAI
PO ŠTROMO PASKAITOS
Praėjus keletai savaičių po dr. A 

Štromo paskaitos „Iš priespaudos į 
laisvę: Lietuvos problemos ir per
spektyvos“, skaitytos Adelaidėje per 
Lietuvių dienas, šio straipsnio 
autorius gavo kelis anoniminius 
laiškus, kuriuose žiauriais žodžiais 
kritikuojamas ne tik paskaitos 
turinys, bet ir taip karštai prele
gentui ploję mūsų Krašto Tarybos 
nariai ir kiti ten buvę dignitoriai.

Ar tai yra tik nedavirusių karš
takošių išsišokimai? Perskaitęs dvi 
tos kalbos kritikas„MūsųPastogėje“, 
manyčiau, kad tai buvo dalies mūsų 
bendruomenės, nenorinčios išeiti į 
viešus ginčus, gilaus nepasiten
kinimo išreiškimas.

Paskaitoje nei „Lietuvos problemos, 
nei perspektyvos“ nebuvo dis
kutuojamos, bet aiškiai ir pro
fesionaliai pateiktas vaizdas, kaip 
buvę LKPnariai galvoja apie save. Ir 
ne tik apie save, bet, kad taip galvoja 
dauguma nusovietintų laisvę at
gavusių lietuvių.

To vaizdo leitmotyvas: nuo 1960 
m., ar net dar ir prieš tai, beveik nei 
vienas LKP narys savo širdyje 
netikėjo komunizmo ideologija.

Galbūt taip daug ir plota už tas 
LKP širdis? Juk iš tiesų yra 
nepavydėtinai sunku vykdyti tai, 
kuo pats netiki. Žmogus taip da
rydamas turi turėti net herojiškų 
charakterio požymių!

Pilnai suprantama, kad tie, kurie 
stojo į LKP dėl geresnio darbo, 
profesinės kaijeros armokslo siekimo
- tai darė ir netikėdami komunizmu. 
Tačiau paskaitoje buvo kalbama apie 
Centro komiteto, -valdžios ir bau
džiamųjų organų vadovus, kuriuos 
nuo 1960 metų niekas su lazda ten 
nevarė.

Galbūt dr. A. Štromui reikėtų ir 
padėkoti už padai-ytą paslaugą. Jei 
žinai, kaip žmogus apie save galvoja
- nesunku suprasti, kodėl jis vienaip 
ar kitaip elgiasi. Mūsų spaudoje bu
vę LKP (dabar LDDP) vadovai dėl 
pragaištingų Lietuvai įstatymų ar 
veiksmų įprastai kritikuojami, kaip 
neišmanantys, neišprusę ar ne- 
kompetetingi asmenys. Po A. Štromo 
paskaitos būtų klaidinga taip gal
voti.

Tie, kurie be ideologijos širdyje 
vykdė naikinantį okupanto darbą 
Lietuvoje, dabar turi būtinai įsigyti 
ar bent save ir .kitus įtikinti turį 
istorinę ir moralinę teisę valdyti. Ir 
valdyti be ideologijos - jiems nei 
patyrimo, nei praktikos šioje srityje 
tikrai netrūksta. (Argi Sąjūdis 
nesubyrėjo, norėdamas ideologiją 
įvesti į politiką?)

Dabar visiems gali būti supran
tama, kodėl stengiamasi pakeisti 
taip neseną partizaninių kovų 
istorinę reikšmę - nes jie tik trukdę 
LKP vadus gelbėti tautą nuo su
naikinimo! Japonų prof. Sachiko 
Hatanaka, studijuojanti lietuvių 
kalbos kultūrą ir istoriją, aptikus 
Plungėje besimėtančius tų kovų 
dokumentus, negalėjo suprasti ko
dėl valdžios organai visiškai ne
sirūpina tos taip svarbios tautai 
archyvinės medžiagos apsaugojimu'.

Ne dėl neišmanymo, bet su ap
skaičiavimu stengiamasi prispausti 
ir neutralizuoti tremtinių įtaką I 
Lietuvos gyvenime, juos apiplėšiant j 
nuo sutaupų.

Apgalvotai stengiamasi atsikratyti I 
užsienio lietuvių įtakos, statant , 
kliūtis pilietybės pripažinime. Ją 
nepasitenkinimui numalšinti ir buvo 
nupirktas užsieniui skirtas „Gim
tasis kraštas“ ir pervestas į „Die
nos“ (buv. „Tiesos“) redakciją. Dabar 
mes turėtume gauti tiktai „teisingą“ 
informaciją apie politinius Lietuvos 
įvykius.

Su dideliu apsukrumu pravedama 
prichvatizacija, „teisėtai“ pasi

savinant Lietuvos turtą savo partijos 
narių naudai - nes puikiai su
prantama, kad neturint KGB ir 
raudonosios armijos, valdyti be 
ideologijos širdyse dabar visiškai 
įmanoma su dideliu kapitalu.

Italijos patirtis liudija, kad mafija 
bujoja tik su valdžioje vadovaujan
čių pagalba. Kas gi pasidarė su 
„Respublikos“ redaktoriais, kurie 
netgi daugiau už policij ą buvo surinkę 
informacinės medžiagos apie lie
tuvišką mafiją, net su įtarimais, 
rodančiais į aukščiausius valdžios 
sluoksnius. V. Lingys buvo grubiai 
išeleminuotas. Iš kitų likusių dviejų 
redaktorių vienas buvo nupirktas 
užsieniniais kostiumais, o Vėliau tapo 
„Dienos“ (buv. „Tiesos“) redaktorium. 
Mafija Lietuvoje dar ilgai gyvuos, 
kol iš jų plauks neapmokestinamos 
ir nesusekamos pajamos partijos, 
vadovaujantiems.

Dėl vis palaikomos betvarkės ir 
materialinio smukimo aiškiai pa
stebima įsigalėjusi politinė Lietuvos 
piliečių apatija. Ją skatino pats 
prezidentas : „Neisiu balsuoti dėl 
referendumo!“ Man lankantis Lie
tuvoje, vienas Vilniaus meno aka
demijos studentas, kalbant apie 
padėtį Lietuvoje, pareiškė: „Ponas, 
jūs manote, kad . Lietuvoje kas 
pasikeitė? Tikėkite - niekas ne
pasikeitė!“ Todėl peršasi nemaloni 
mintis, kad sekantys Seimo rinki
mai bus nepavykę, nes tuščiomis 
kišenėmis opozicija tikrai nesuge
bės sukelti rinkiminio entuziazmo.

Ir jei naftos terminalo statyba yra 
sąmoningai vilkinama, karinis 
tranzitas slapta .sutariamas, matosi, 
■aiškus nenoras atsiriboti nuo Ru- 
sijos priklausomumo - tai dabar nebe 
: mįslė kodėl tai daroma. Rusija mūsų 
vadovams - tai lyg draudimo įstaigą, 
jai pagąsdinus, Lietuva - tik LDDP 
sugebės sū ja pragmatiškai susitar
ti, apginant tėvynę nuo rusiško 
pavojaus ir tuo užsitikrinti savo 
tolimesnį valdymą.

Gi, A Štromas nėra sakęs, kad 
buvę be ideologijos LKP vadai savo 
širdyse tikėjo tai Lietuvai, kuri 
spindėjo mums gintare, tautosakoje, . 
dainose ir tautos kančiose. Po tos 
paskaitos būtų per daug to viltis.

Tas buvusių be ideologijos partinių 
vadovų galvojimas apie save ir yra 
visų dabartinių 'negerovių prie
žastys Lietuvoje! A Brazauskas vis I 
dėlto turėtų atsiprašyti mūsų tautos
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LIETUVA IR JOS ŽMONĖS

-JKUR VI II A1AI VAIKUS PERĖJO!-.
Šį eilėraštį skiriu Jums, mielieji, gyvenantiems toli nuo Tėvynės, nors .ten 

gyvenimas visapusiškai kitoks... Tikiu, kad tą šauksmą girdite nuolat savo 
širdyse, deja, gyvenimas lieka gyvenimu ir kokį mums likimas lėmė, tokį ir 
turim nugyvent...

Šių straipsnelių serijos iniciatoriumi 
tikrumoje reikėtų laikyti sydnėjiškj lie
tuvį išeivį Antaną Augustiną, nes tik jo 
dėka jie išvysta šviesą.

0 buvo taip. Man atsikėlus gyventi į 
Sydnėjaus lietu viųsodybą, sužinojęs, kad 
aš kilme kupiškėnas (tikriau - šimonie- 
tis) - jis susiieškojo mane, nes ir jis yra

Šepetos gyvenvietės garsios dainininkės po dainavimo varžybų
Rumšiškėse. _____________________

t šios sodybos gyventojas. Karts nuo karto 
pasikalbėdavome apie Kupiškio kraštą, 
jo žmones, o daugiausia tai apie didžiąsias 

! Šepetos pelkes, netoli kurių ir aš gimiau, 
' ir kuriose, kaip anksčiau žmonės pasa

kodavo, tik raganos ir velniai vaikus 
perėjo... Anais, senais, gerais, laikais, 

j pašepečiuos buvo ir Antano Augustino 
40 haūkis,kuriametarybųlaikaisįsikūrė 
| ŠSepetos gyvenvietė.
s Mano atminty tėra užsilikę tik tėvų 
į pasakos apie Šepetą, nes man esant 6 

metų, drauge su šeima, išsikėliau j pa- 
latvę- Biržų apskritin. Tad tegu apie 

I Šepetą ir jos gyventojus pasakoja patys 
| šepetiškiai. Jų pasakojimai - tai ne poli- 
I tiku gražbylystės. Į jus taria žodį vieno 
į Lietuvos kampelio žmonės - kultū- 
I rininkai - mokytojai. Tėvynėje dabar 
[nelengvas gyvenimas, bet apie tai išdidūs 
šepetiškiai net neužsimena.

. Pasiklausykime!..
Bronius Žalys

□CO 
r f epe t oje straipsnių organizavimu 
^rūpinosi ten gyvenanti Liuda Kriausie- 
nė, dabar virš 80 melų, buv. Kupiškio 
kultūros namų etnografinio teatro 

| „Kupiškėnų vestuvės“ ir spektaklio „Šien- 
' pjovių daina“ artistė. 1982-1991 m. Et-
I nografinis teatras garsėjo visoje Lietu- lietuviškai.

.Štai ir Tėviškės beplaukiantys rugių laukai, 
Šepetos akivaruos sužimba pilnatis.

Iš 1945 m. eilėraščio, 
rašyto Norvegijoje

voje, taip kad jai tekę vaidinti „beveik 
visuose Lietuvos kampeliuose“. Cituo
jame jos laišką:

... truputėlis žinių apie Šepetos gyve
nimą. Šepetos gyvenvietė pradėjo plėstis 
maždaug nuo 1957 metų. Prasidėjo dau

giabučių namų statybos, dirbantiems 
durpyne apgyvendinti. Pastatyta 11 dau
giaaukščių namų. Iš jų vieno pastato 
antrame aukšte įsikūrusi durpių įmonės 
- „Durpeta“ - administracij a, o pirmame 
aukšte parduotuvė, medicinos punktas, 
paštas, restoranas „Svetainė“, kuriame 
laisvalaikį gali praleisti Šepetos gyven
tojai ir svečiai - išgerti po stiklelį balto
sios, atsigaivinti alumi, o vaikučiai - 
ledais... Lankytojų netrūksta. Yra ir dar 
viena užeiga, kuri vaišina alumi. Sekan
čiame daugiaaukštėje yra individualus 
modemusstomatologinis(dantisto)kabi- 
netas, kuriam aparatūrą ir įrengimus 
nupirko durpių įmonė už valiutą, kuria 
ji gauna už kraiką, siunčiamą į užsienį, 
šiaip jau Šepetą puošia vienaaukščiai 
asmenininiai namai, kurių taip pat 
nemažai pridygę. Vienaaukštis ir 
kultūros nmų pastatas, kuris pagal tokį 
kultūros namų lyg ir perprastas. Turi
me ir pirtį, kurią lanko ne tik Šepetos 
gyventojai, bet atvažiuoja čia pasimau
dyti ir kupiškėnai. Beveik visi pastatai 
pastatyti ant buvusios Antanp Augusti
no žemės.

Vietinių gyventojų likę nedaug. Dau
giausia tai atvykėliai iš kitų Lietuvos 
kampelių. Turime atvykusių ir iš toli
mos Rusijos, kurie čia gyvendami išmoko

Liuda Kriausienė-

Tave šaukia -
Skaidrus rytas vaikystėj spindėjęs, 
Palaimingai liepsnojus aušra, 
Amžių džiaugsmas kuris glamonėjo, 
Ir liūliavo ramybe šventa.

Šaukia pievų rasa sidabrinė,
Ir padangių žydrynė melsva ir vaiski 
Ir svaja nuostabi, pirmutinė, 
Neužgęstanti ir nemari.

□ĖO
Mieli kraštiečiai, nors esate ir toli nuo 

Lietuvos, nuo savo gimtinės, bet tikriau
sia tie, kurie esat brandesnio amžiaus, 
pamenat, kad netoli Kupiškio, į pietų 
pusę buvo tokia Šepetos bala - pelkė, 
rudens metu pasidabinusi spanguolynų 
plotais, o spanguolių užtekdavo ne tik 
rajonui, bet ir visai apskričiai.

Apie Šepetą yra nemažai legendų. Vie
na jų, tai kad prieš daug metų - kaip 
žmonės pasakoja - kur dabar yra Šepe- 
ta, buvęs didžiulis ežeras. Ant jo krantų 
stovėjusi bažnyčia, kuri vieną kartą nei 
iš šio, nei iš to, su visais joje buvusiais 
žmonėmis, ėmusi ir nugrimzdusi. Visaip 
buvę spėliojama - vieni sakė, kad anuo
met tie žmonės bu vo 1 abai nedori ir už tai 
Dievas juos nubaudė, kiti - kad mal
dykla buvusi per pilna... Sako, kad ta 
bažnyčia kažkelintuos- metuos, Velykų 
rytą išsikelia į paviršių, ir jei kas įbėgęs

Dabar mokykloje dirbantis mokytojų kolektyvas. Viduryje sėdi 
mokyklos direktorius J. Grigalionis, šalia jo iš dešinės pavad. V. 
Vanagienė, parašiusi straipsnį apie Šepetos mokyklą.

į zakristiją paskambintų varpeliu, tai 
bažnyčia ir liktų krante stovėti, ojoje esą 
žmonės būtų išgelbėti. Bet nors daug kas 
matė ją iškilusią, bet niekas neįėjo, nepa
skambino...

Seniau, sutemus, niekas nedrįsdavo 
nei eiti, nei važiuoti pašepečiais, nes 
pelkių kemsynuose tiek buvę privisę vel
nių, kad jerkas surizikuodavo, tai nuo jų 
išdaigų visas peršilęs, vos kojas pavilk
damas tik paryčiais namo parsirasdavo. 
Kartais tie velniai pasivertę gražiais 
ponaičiais stengdavosi suviliot jaunas 
mergaites ir taip laimėti jų sielas. Žino
ma, pakliūdavo tik neapsukrios. Mat, 
nors velnias ragus paslėpdavo po 
skrybėlėm, bet kur paslėps kanopas? Tai 
apsukresniosios, jas pastebėję, bėgdavo 
nuo jų net per kelis laukus.

O pamatytumėt dabar Šepetą - vietoj 
pelkynų ir kemsynų, kiek akys aprėpia - 
plyti lygūs durpyno plotai, suraižyti 
sausinamųjų griovių, o laukuose dūzgia

Liuda Kriausienė

Ilgesingai alsavę berželiai, 
Graudumoje giesmės vyturių, 
Aidai slinkę pro samaną žalią 
Ir akordai nuklydę mišku.

Šaukia pušys ir kvapūs eglynai - 
Gimta žemė miela ir brangi, 
Kuriai meilę, lyg krištolą gryną, 
Be dvejonės širdyje neši.

Šepetą - Lietuva, 1994 

- burbia įvairios mašinos, ruošdamos 
durpes. Paruošus, jos gabenamos į 
gamyklą, pakuojamos į maišus ir 
vežamos ten, kur jų reikalauja, net į 
užsienį - Olandiją, Belgiją, Vokietiją, 
Prancūziją, Graikiją ir 1.1.

Vietoje pašepečiuos buvusių kelių 
trobų, dabar čia išaugo graži gyvenvietė, 
pasipuošusi keliais dviaukščiais ir net 
vienu triaukščiu pastatu. Vietoje nu
trempto keliuko, pro jas dabar eina pui
kus asfaltuotas pagrindinis kelias...

Stasė Kudzinskienė

□CO 
Praeitų metų gegužės mėn. Šepetos 

pagrindinė mokykla išlydėjo 25- 
ją jaunųjų abiturientų laidą. Tad nupūs- 
kime dulkes nuo mokyklos istorijos 
pumųjų puslapių, kuriuose rasime, kad 
1969 m. Šepetoje buvo atidaryta nauja 
aštuonmetė mokykla. Jos direktoriumi

buvo paskirtas anuomet jaunas, darbš-. 
tus, energingas mokytojas J. Grigalionis, 
kuris ir šiandien tebestovi prie mokyk
los vairo.

Šiais mokslo metais mokykloje mokosi 
112 mokinių, dirba 15 mokytojų. Iš jų 
kūno kultūros mokytoja L Puodžiūnienė 
yra mokytoja metodininkė, R. Kežienė ir 
V. Vanagienė yra vyresnės mokytojos. 
Jos abi dėsto gimtąją kalbą ir literatūrą.

Mokykloje veikia lėlių teatras (mok. J. 
Daubienė). Gerų rezultatų pasiekia jau
nieji mokyklos sportininkai, parsivežu 
iš^ajoninių varžybų ne vieną diplomą.

Mokyklos vizija - tapti dvasine kaimo 
atrama. Tad mokyklos vadovai ypatingą 
dėmesį skiria muzikos, dailės, etikos, 
choreografijos pamokoms - joms skiria
ma daugiau valandų. Mokyklos dai- 
ninkai ir šokėjai rengia koncertus, o 
mokinių dailės darbelius gerai vertina

Nukelta į 6 psl.
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SPORTAS
Nežinia, ką reikėtų daryti, jeigu 

Sydnėjaus lietuviai neturėtų savo 
Lietuvių .klubo - namų. Čia vyksta 
visas lietuviškasis gyvenimas. 
Malonu ir svečiams, ir svetimtau
čiams namus parodyti. Klubo val
dyba, kurios dabartiniu pirmininku 
yra Jurgis Karpavičius, buvęs taip 
pat ir „Kovo“ pirmininku, yra aktyvus 
golfininkas, prieš keletą metų buvo 
ir geru šachmatininku. Jo vado
vaujamoje valdyboje dauguma ir 
dabar dar aktyvūs ar buvę koviečiai 
sportininkai. Jau ne vieną kartą 
Lietuvių klubas yra finansiniai 
parėmęs ne tik sportininkus, bet ir 
kitas, ypatingai jaunimo, organi
zacijas. Iršįkartą,suprasdamimūsų 
sportininkų, vyksiančių j V Pasaulio 
lietuvių jaunimo sporto žaidynes 
Lietuvoje, sunkią finansinę padėtį, 
valdyba jiems paskyrė 500 dolerių 
auką.

Vienas iš didžiųjų sportininkų 
rėmėjų Sydnėjuje ir sporto klubo 
„Kovo“ garbės narys Pranas Mi
kalauskas, palinkėdamas mūsų 
sportininkams geriausios sėkmės, 
parėmė juos 200 dolerių auka.

Žinomas Lietuvos laikų sporto 
veikėjas, inžinierius Izidorius Jo
naitis, be savo skautiškos veiklos, 
niekuomet nepamiršta ir spor
tininkų, kurių didžioji dalis taip pat 
skautai. Linkėdamas klubui sėk
mės, I. Jonaitis sportininkams

Vytautas Nėnius Australijoje.
Kaip savo laiške rašo V. Nėnius, tai 

jis Lietuvoje taip pat turi nemažai 
problemų ir jos daugiausiai yra dėl 
lėšų. Visi prašo, o jo iždas visų 
patenkinti negali.

Šiuo metu Lietuvoje yra 80 vi
suomeninių sporto organizacijų, 
priklausančių jo departamentui. Visi 
laukia išeinančio Sporto įstatymo, 
bet Seimas vis dar jo nepriima. 
Sporto departamentas organizuoja 
pačius didžiausius sportinius ren
ginius, tarp jų bus Lietuvos jaunių ir 
jaunimo žaidynės, būsimos Pasaulio 
lietuvių jaunimo žaidynės ir jau 
pradedama ruoštis 1997 - ųjų metų 
Baltijos šalių žaidynėms. Departa
mente dirba 17 darbuotojų, kiekvie
nas iš jų yra sporto specialistas. De-

partamentas iš vyriausybės šiai 
metais gauna apie 15 milįjonų litą 
nors išpildant prašančių federadjt 
norus, jų reikėtų iki 32 milijoną 
Kaip sako V. Nėnius, atgavus ne
priklausomybę, to laiko sporto va
dovų buvo padaryta didelė žala nai
kinant sporto mokyklas, dėl to labai 
nukentėjo jaunimas ir moksleiviai 
Dabar pamažu jau baigiama šia 
klaidą atitaisyti, organizuojami nauji 
kolektyvai, km jaunimas galėtų) 
sportuoti. Taip pat baigiama paruošti 
fizinio auklėjimo ir sporto programai 
mokyklose, uni versitetuose, kariuo
menėje ir kitur. Vėl pradedama at-Į 
gaivinti paskirų sporto bazių irt 
įrengimų veiklą. Sporto rūmai, pa
gal galimybes, yra naudojami ir 
sportui.
Šis klubas seniau gaudavo 13 mili
jonų rublių savo išlaidoms, o dabar 
turi pats verstis, todėl ir dalis pasta
to yra išnuomota. Uždaras "Žalgirio’ 
baseinas, vienintelis Vilniuje, veikia 
žiemą ir vasarą, tačiau reikalingas 
didelio remonto. Viena Amerikos fir
ma numato jį pataisyti ir pertvarky
ti. Buvusioje "Žalgirio" bokso salėje 
bus įrengtas visai naujas sporto 
kompleksas, viešbutis ir kt. Tuo: 
rūpinasi Olandijos kapitalą turinti 
firma.

Paruošė A. Laukaitis
(Tęsinys sekančiame numeryje)

NUOMONĖS IR PASISAKYMAI

Atkelta iš 5 psl.
ne tik rajoninės, bet ir respublikinės 
komisijos. Jaunieji mokyklos krašto
tyrininkai renka tautosakinę medžia
gą apie Šepetą. Jiems vadovauja mok. R. 
Lenkauskas.

Mokykla džiaugiasi ir mokinių žinio
mis. Praėjusiais mokslo metais mokyk
los jaunieji matematikai ir biologai tapo 
nugalėtojais rajoninėse olimpiadose.

Mokykloje sėkmingai veikia kūno 
kultūros kolektyvo sekcijos: gimnastikos 
(3-4kl. ir 5-9 kL), judriųjų žaidimų(34 
kl.), krepšinio (34 ir 8-9 kl.), lengvosios 
atletikos.

Sydnėjaus lietuvių klubas remia sportininkus
paaukojo 50 dolerių.

Iš Amerikos Australijoje viešėjusi 
E. Baltrušaitienė mūsų sportinin
kus parėmė 20 amerikietiškų dole
rių auka.

ALFAS valdyba visiems aukoju
siems nuoširdžiai dėkoja ir prašo 
galinčius taip pat paremti mūsų 
sportininkų kelionę į Lietuvą. Au
kas prašome siųsti: ALFAS, 18 
Miller Ave., Ashfied, 2131.
Sporto departamento 
direktorius rašo

Gautame laiške nuo Lietuvos kūno 
kultūros ir sporto departamento 
direktoriaus Vyto Nėniaus (prieš 
keletą metų viešėjusio ir Australijoje 
bei įsigijusio čia nemažai naujų 
draugų) rašoma, kad jis asmeniškai 
kviečia kuo daugiau australiečių 
atvykti į būsimas Pasaulio lietuvių 
jaunimo sporto žaidynes, kurios 
prasidės šių metų liepos 30 dieną. 
Kaip jis rašo, Lietuvoje šioms 
žaidynėms ypatingai rimtai 
ruošiamasi. Be kitų kraštų, iš 
ArgentinosirCilėsirgi atvyksta apie 
30 - 50 žmonių. Jau prasidėjusiose J 
šios šventės žiemos varžybose, ku- • 
rios vyksta Kanadoje (Lietuvoje J 
nebuvo galima garantuoti, kad bus • .Atkelta iš 4psl.
pakankamai sniego), iš Lietuvos e uį vadovavimą partijai, vykdžiusiai 
dalyvauja 23 sportininkai. Australiją • lietuvių genocidą taip, kaip atsiprašė 
šiose varžybose atstovauja dr. Nitą J žydų už jų genocidą, vykdytą 
Wallis ir D. Kraucevičius (Jumbo). • Lietuvoje.Tadanetikjisirjodraugai

• jaustųsi širdyse daug smagiau, bet
>•••••••••••••••••••••••••••• • •••••••••••<• būtų ir prakirstas moralinis takas į

...KUR VELAIAI VAIKUS PERĖJOS... • atsakingos prieš tautą vyriausybės
• sudaiymui su lietuviška ideologija.

Visas dirbančiųjų kolektyvas draugiš- • J. Stačiūnas
kas, gyvena ir dirba principu - žmogus • į-f
didžiausia vertybė. Kiekviename moki- • _ ~ . I •
nyje ieškoma asmenybės, individualybės. • Laiškai bičiuliams 
Šie tikslai lengviau atsiekiami bendra- * , .. ... .. . . . ., ,. . . , . . .. • -Z Laiks nuo laiko išgirsti teigimą,darbiauiant su mokinių tėvais, vi- •, , , . , . . .7J • kad Lietuvoje jau seniai nėra ir
suomene. • neĮ,UV0 komunistų. Kai tokio teigi-

V. Vanagiene* .• mo priežastis buna smegenų su- 
J minkštėjimas, tai neverta į tai

□X) • kreipti dėmesį. Bet, kai tokią aki- 
Ne, Šepetoje tikrai nei raganos, nei J vaizdžią melagystę skelbia mokslo 

velniai vaikų nebeperi—čia auga naujos • laipsnius turintis svečias, ir ne tik 
rytų aukštaičių kartos, su pasitikėjimu • šiaip sau svečias, o Antano Snieč- 
žengiančios į ateitį! □□•kaus augintinis, norom nenorom

J tenka atkreipti dėmesį.
• Svečias turėjo didelį pasisekimą.
• Viena poniutė aikčiojo „ak, koks jis
• įdomus žmogus“. Na, turbūt įdomus.
• Ir Atilla the Hun būtų įdomus, bet
• tai dar nereiškia, kad jo nuomonę
• verta priimti. Reikėjo kitos moters,
• kad pastebėtų, jog „karalius be
• rūbų...“
• Tai nebuvo vienintelis klaidingas
• ir klaidinantis svečio teiginys: jų
• buvo tiek daug, kad ir jaučio odos
• neužtektų apie juos visus prirašyti,
• tad šiam kartui užteks to vieno. Ži-
• nia, viskas priklauso nuo apibrė-
• žimo - definicijos. Jei sakysime, kad
• komunistas yra tas, kuris pilnai ir
• nuoširdžiai tiki ir vykdo komuniz-
• mo skelbiamą ideologiją, tai jų bus
• tiek pat nedaug, kaip, sakykime,bepetos pagrinduies mokyklos V- VI klasių mokiniai tremruoteje . kurie tikrai ir ilnai

Mokytoja Irena Puodžiūniene. • ka pavyzdžiu. toks
"Mūsų Pastogė" N r.8 1995.2.27 psi.6 -------

■brėžimas gana naivus. Komu
nistai buvo ir yra tie, kuriems tikslas 
pateisina priemones, kurie meluoja 
nė nemirktelėję, jei jiems tai nau-' 
dingą, kurie siekia tik savo ir savo 
klikos gerbūvio, pamindami kitų 
žmonių teises. Jie paprastai susibu
ria kokio nors skambaus vardo 
grupėje, kad galėtų geriau savo 
griaunančią ir išnaudojančią veiklą 
plėsti.

Komunistams,kaipjiebesivadin tų, 
būdingas visiškas nesiskaitymas su 
teisybe. Advokatas P. Žumbakis savo 
radijo laidose cituoja A. Albertyno 
kalbą Seime 1994.11.25. Kalba bu
vo įdomi tuo, kad tyškiai parodo, 
kokiais absurdais operuoja Lietuvos 
komunistai ir jų bendrai (cituoju):

„Noriu ... priminti atskirus 
Lietuvos istorijos momentus, 
kuriuos dešinioji pusė šiandien 
neteisingai aiškina... 1940 m. 
Lietuvą pardavė ne Sniečkus..., o 
laivo vadas A. Smetona. 1940 m. 
birželyje Tarybų Sąjunga Lietu
vos neokupavo, o įvedė papil
domus Raudonosios armijos 
dalinius... Vienas žymus JAV 
lietuvos politologas Sniečkų 
pavadino Vytautu Didžiuoju II... 
Vytautas Didysis buvo didesnis 
kryžiuočių kolaborantas (jis 
atidavė žemaičius ordinui), negu 
Sniečkus rytų okupantams... Tai, 
žinokit, tokį dalyką - didžiausieji 
kovotojai prieš okupantus buvo 
tarybiniai partizanai ir jų vadas 
Sniečkus“.

Užteks ir tiek tos citatos, nors ji ir 
nepilna. Ir taip koktu rašyti. Bet 
kam mums prireikė kviestis į tą 
dūdą pučiančius?

AK
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Amžiną Atilsį
Leonui Puskunigiiii
Liūdna žinia iš Lietuvos pasiekė Aus- 

trraliją. 1994 m. birželio 26 d. Skriaudžių 
miestelyje mirė Leonas Puskunigis, 
paskutinis Tėvynėje gyvenęs stutthofie- 
tiis. Pernai rusgėjo mėnesį aš buvau 
nusiminęs „Mūsų Pastogėje“ apie lietu
vių įkaitus, kalėjusius vokiečių koncen
tracijos stovykloje Stutthofe 1943-45m. 
Toje 46-šių asmenų grupėje buvo ir 
Puskunigis. Jau vien dėl to jis galėtų 
būti prisimintas gyventi pasiliekančių 
taautiečiųirbent tuo prisiminimu pagerb- 
taas. Sportininkai galėtų jį irgi prisimin
ti, nes Leonas buvo žymus Lietuvos 
atletas: ieties, disko ir rutulio rekordų 
laimėtojas, olimpietis ir geras treneris, 
kiurio parengti lietuviai olimpiečiai yra 
laimėję aukso medalius, deja jau Sovietų 
Sąjungos sąstatuose.

Ir ryta. >

KzU bėk^ -.,
Puskunigis Leonas gimė 1910m. kovo 

23d. Skriaudžiuose, praleido ten ir 
jauiystę. Jo tėvas Pranas buvo žinomas 
kardininkas, kanklių muzikos kūrėjas 
ir mkytojas. Leonas tapo sporto moky
toju ir dirbo gimnazijose. Vokiečių 

į okupacijos laikais dirbo Šiaulių gimna
zijoj, vėliau Marįjampolėje. Tuo laiku 

: buvo susižalojęs koją per kelio sąnarį ir 
, sportuoti negalėjo. Dėl tos sulaužytos 
girnelės jis daug vargo Stutthofe, po to 
kai Marijampolėje vokiečių gestapo areš- 

: tuotas, buvo drauge su kitais įkaitais 
išvežtas į koncentracijos stovyklą. Rytą, 
dieną ir vakare, dirbdamas ar poilsio 
metu, Leonas mankštino savo „štyvą“ 
koją, kad sąnarys nesustingtų, nesu- 

; rambėtų. Stutthofe drauge kalėjęs pro
fesorius Sruoga surado, kad Leonas be 
sporto turėjo dar ir daugiau talentų: jis 
mokėjo pasakoti, pradėjo rašyti ir Didy
sis Aitvaras (taip profesorius Balys 
Sruoga draugų buvo vadinamas) neslėpė 
savo džiaugsmo, skaitydamas ir patar
damas Leonui.

Leonas rašė, šlubavo, minkė nusitvėręs 
lovos galo savo kelį, nugalėjo flegmonas, 
iškentėjo Stutthofą, sulaukė išvadavi
mo, kurį atliko sovietų kareiviai, ir 
sugrįžo į Lietuvą. Laisvės dar čia daug 
neragavo, nes turėjo „atkentėti“ už tat, 
kad buvo kacete, kalėjime ir tremtyje. 
!Grįž?f.s iš „pasitaisymo namų“ dirbo spor
to mokytoju ir treneriu. Paskutinysis 
Lietuvoje gyvenęs stutthofietis, savo 
senatvės pensininko gyvenimo mono
toniją paįvairindavo kanklių muzika. 

Mūsų australietė poetė Lidija Simkutė- 
Pocienė, besilankydama Lietuvoje prieš 
keletą metų sutiko Leoną kažkokiame 
kanklininkų sąskridyje ir tapo visiškai 
apžavėta - koks giedras ir stiprus vyras, 
nepalaužiamos dvasios milžinas. Ji 
parvežė Leono įkalbėtą ir kanklėmis 
įgrotąjuostelę. Negalėjau atsistebėti, kad 
tebeturėjo tokį jauną balsą, o juk buvo 
daugiau kaip 80-ties.

Pradėjome keistis laiškais, norėjome 
dar daug viens kitam pasakyti. Likimas 
tačiau teleido tiktai prieš pat mirtį jį 
aplankyti jo trobelėje Skriaudžiuose, kai 
kartu su Nina buvome tėvynėje. Apsi
kabinome ir apsiverkėme abu po ilgų 
metų išvydę viens kitą...

Gražus būrelis jaunų kanklininkų, 
draugų ir pažįstamų palydėjo Leoną 

paskutinėn kelionėn į Skriaudžių kapi
nes, kur jis atgulė šalia tėvų. Palydinčiųjų 
būrelyje buvo ir dar vienas stutthofietis 
- Mikas Pečeliūnas, atvykęs iš Lenkijos. 
Dalyvavo ir ištikima, nepavargstanti bu
vusių įkaitų atminties saugotoja - Ma- 
saitytė, sesuo Zigmo Masaičio, užmušto 
Stutthofe 1943m. Ji nesiliauja dirbusi, 
kad ta buvusių įkaitų grupė atrastų sau 
tinkamą vietą tautos kančių ir kovų is
torijoj.

□□□
Ta pačia proga norėčiau prisiminti dar 

du stutthofiečius, mirusius tuoj pat po 
išvadavimo, šie metai būtų 50-ji po jų 
mirties.

Dr. Pranas Germantas, vokiečių 
okupacijos meto Lietuvos švietimo 
tarėjas, gimęs 1903m. gruodžio 3d., miręs 
1945m. balandžio 22d. Kacete atsidūręs 
pačiame amžiaus stiprume. Jis mums 
liko enigma, visai grupei paslaptis. Gal 
kas nors galvojo, kad jis išdavikas, na
cionalsocialistas, germanofilas. Man jis 
buvo „per aukštai“, kad jį pažinčiau. Jo ■ 
lova buvo šalia manosios ir ranka pasie
kiama. Kai baisus knarkimas kartais 
išbudindavo jau ir kitus, man tekdavo 
pajudinti jį už peties, kad apsiverstų ir 
nustotų knarkti. Jis gerai kalbėjo vo
kiškai (buvo studijavęs Leipcigo univer
sitete) ir atrodė visai puikus vyras ir 
išvaizda (aukštas, stambus, bet nenu
tukęs) ir protu, kuriuo, esu tikras, ir kiti 
neabejojo. Turėjo būti protingas ir gud
rus, nes reikėjo vesti ir saugoti Lietuvos 
švietimą, mokyklas, universitetą labai 

pavojingulaiku,kaivokiečiųkariuomenė 
skynė laimėjimą po laimėjimo ir okupa
cija atrodė nesibaigs ir nelengvės.

Germantas mokėjo laviruoti, ir Lietu- 
vosjaunimas beveik netrukdomas galėjo 
mokytis, kaikarasliepsnoja aplink. Mūsų 
grupės jaunesnieji norėjome galvoti apie 
jį romantiškai kaip apie modemų Kon
radą Valenrodą. Savo rūpestingumą ir 
sugebėjimus vadovauti jis parodė besi
baigiant evakuacijai, kai blaškėmės 
išbadėję ir išvargę ties Dancigu bolše
vikų apsupime, vis dar saugomi vilkinių 
šunų ir ginkluotų esesininkų.

Negailestinga mirtis, kuri jį nuskynė, 
kai laisvė buvojau nebetoli, neleido jam 
pasisakyti, kas jis buvo, ką darė, ką 
galvojo ir jautė. Mirė nuo šiltinės Stut- 
thofo kacete. Ten sudegintas, bet pelenai 
draugų išsaugoti, atgabenti į Daniją ir 
palaidoti Kopenhagos kapinėse.

Monsinjoras Alfonsas Lipniūnas, 
gimęs 1905m. kovo 12d., miręs 1945m. 
balandžio 28d., Pedagoginio instituto ir 
Vilniaus universiteto lektorius, buvęs 
vyskupo Paltaroko kunigas, pamoks
lininkas Vilniaus Šv. Jono bažnyčioje, 
gal tikrai šventas žmogus. Jis buvo savo 
pašaukimui ir darbams gerai pasiruošęs: 
studijavęs Vytauto Didžiojo, Lilio ir 
Paryžiaus universitetuose ir katalikų 
institute.

Vargo dienomis jis buvo mūsų stiprin
tojas ir paguoda. Tylus ir visada besišyp

santis pro storo stiklo akinius, visada lyg 
klausiantis, kuo galiu padėti? Laikams 
pagerėjus, kai nuolankus atsidavimas ir 
artimo meilė nebebuvo taip svarbi, kun. 
Lipniūnas pasirodydavo vėl pamoks

assssssssssssasasasHSSssssHSS!
JUOZO LUKUOS-DAUMANTO FONDAS

Lietuvos partizanų ir jų vadų 
prisiminimui neseniai buvo įkurtas 
Juozo Lukšos - Daumanto vardo 
fondas. Šis fondas veiks fondo „Į 
laisvę“ lietuviškai kultūrai ugdyti
rėmuose. Jo specialūs tikslai yra: 
finansiniai remti Juozo Lukšos 
žuvimo vietoje, Pabartupio kaime, 
prie Pažėrų, pastatyto paminklinio, 
kryžiaus priežiūrą bei išlaikymą, o 
taip pat ir eventualų kitų partizanų 
kapų tvarkymą; parūpinti stipendijas 
Juozo Lukšos vardo gimnazijos 
Garliavoje abiturientams,norintiems 
siekti aukštojo mokslo ir dirbti 
Lietuvos naudai.

Lietuvoje bus sudarytas trijų 
asmenų administracinis komitetas,

Sidabrinė jubiliejinė
Lietuvos monetų kalykla, pri

klausiusi Finansų ministerijai, šių 
metų vasario mėnesį perėjo Lietuvos 
banko žinion. Kalyklos direktorius p. 
V. Miltakis praneša, kad Lietuvos 
bankas išleidžia proginę 50 litų 
monetą, skirtą Lietuvos Nepri
klausomybės atkūrimo penkmečiui. 
Tai yra pirmoji atgimusios Lietuvos 
sidabrinė moneta, kurios praba yra 
925 ir kurios svoris yra 23,3 g. 
Monetos priekinėje pusėje at
vaizduotas nupjauto medžio kelmas, 
iš kurio išsikerojusi atžala užima vi
są monetos centrą. Antroje mone
tos pusėje - Lietuvos Respublikos' 
herbas, kraštuose papuoštas ban
guojančiais kaspinais. Monetos 
apskritimo paviršiuje įrašas: „TE
GUL MEILĖ LIETUVOS DEGA 
MĖSŲ Širdyse“. Moneta ap
saugota apvalioje, sandarioje per
matomoje plastmasinėje dėžutėje, 

lininku, avelių ganytoju. Avelių, kurios 
buvo ne visos baltos ir gražia vilna, bet ir 
juodos ir susivėlusios, gal ir avinas ar 
ožys jų tarpe pasitaikydavo, neiškęsdavo 
Lipniūnas kartais bakstelėti lazdele to
kiam nutriušusia uodega avinui ar pa
kreipdamas užsispyrusį ožį pro siauras 
dureles. Retkarčiais susikapodavo su 
Rapolu Mackoniu, „Vilniaus balso“ ir 
„Naujosios Lietuvos“ redaktoriumi, ge
rai pažįstamu iš Vilniaus laikų, kai Ra
polas kartais paleisdavo kokią strėlę į 
kunigų pusę; kunigų kantrybė irgi kar
tais turėdavo ribas.

Lipniūnas buvo nepaprastai darbštus, 
niekniekiams neturįs laiko, visada 
užsiėmęs, visada skubąs, ar su knyga, ar 
su užrašais, ar laikydamas mišias. Vėliau 
sužinojau, kad jis dirbo apaštalavimo 
darbą ir tarp kitų kalinių, ne vien mūsų 
grupėje. Man rodos, jis buvo gana vie
nišas, gal ir labai vienišas, užsidaręs. Iš 
tikrųjų jam buvo sunkoka rasti draugų, 
nes buvo labai aukštai ir savo gyvenimu 
ir įsitikinimais, ir jam nusileisti ant 
žemės ne visada būdavo lengva.

Mirtis jį irgi pasiėmė, kai laisvei esant 
gal visai nebetoli. Didžiojo Trečiadienio 
naktį prieš Velykas jo siela išskrido pas 
savo Kūrėją, nebeišlaikiusi artėjančios 
laisvės džiaugsmo, palikusi šiltinės ir 
plaučių uždegimo iškankintą žemiškąjį 
pavidalą. Kun. Lipniūno- paskutines 
valandas jautriai aprašė kunigas Stasys 
Ylasavo knygoje „Žmonės iržvėrys Dievų 
miške“. Kankinys kunigas Alfonsas 
Lipniūnas palaidotas Pucko kapinėse 
Lenkijoj. A. Kantvilas

. 1995 vasario vidurys

kurio projektus bei jų sąmatas 
patvirtins fondas „Į laisvę“ kartu su 
šios programos ir šio Juozo Lukšos 
fondo iniciatore dr. Nijole Bražėnaite.

Aukos šiam Juozo Lukšos - Dau
manto fondui gali būti individualios, 
grupinės (surinktos įvairiomis 
progomis), palikimai ir kt. Čekius 
išrašyti Center for Lithuanian 
Studies, Inc, vardu ir siusti iždininko 

adresu: Kostas Dočkus, 1901 S. 49th 
Ct., Cicero, IL 60650, U.S.A. Aukos, 
galį būti nurašomos nuo JAV 
federalinių mokesčių. Siunčiant 
čekius prašome nurodyti, kad auka 
skiriama Juozo Lukšos - Daumanto 
fondui. n.F

moneta
kuri, savo ruožtu, yra patalpinta 
keturkampioje reprezentacinėje 
mėlynos spalvos dėžutėje su tin
kamais įrašais lietuvių ir anglų 
kalbose. Jubiliejinės monetos kaina 
bus apie 80 litų arba 30 AUD. Tai yra 
palyginus prieinama kaina, at
sižvelgiant į tai, kad kai kurios 
ankstyvesnės vario - nikelio proginės 
monetos buvo pardavinėjamos po 
100 litų.

Monetų kalykla nori skubiai gauti 
informaciją apie žmonių skaičių, 
norinčių įsigyti šią Lietuvos Nepri
klausomybės atkūrimo penkmečio 
jubiliejinę monetą.

Apie savo pageidavimą įsigyti šią 
monetą prašau skubiai pranešti 
raštiškai, faksu arba telefonu 
Lietuvos banko konsultantui: K. J. 
Lynikas, 8 Teak Court. Doncaster, 
Vic. 3018. Telefonas I ir faksas (03) 
8*8 5663.

"Mūsų Pastogė" Nr-81995.J.27 psl.7
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Informacija
HUNKE'S BALTIC & WORLD TRAVEL

LATVIU KELIONIU AGENTŪRA,
14 METU PATIRTIS BALTIJOS KRAŠTUOSE

# Ruošiamos grupinės kelionės į Lietuvę 1995 m. 
gegužės, birželio ir liepos mėnesiais.

# Patarnaujame iškviečiant gimines iš Lietuvos, 
(bilietus galima atsiimti Vilniuje)
# Mūsų agentūra naudojasi LUFTHflNSOS, SflS, LOT ir 

kitę oro linijų paslaugomis kelionėse į Lietuvę.
SKAJIBIAlilTE: dienos metu -Angelikai (03) 867 7155, 

vakarais (7-11 vai.) Henrikui Antanaičiui (03) 857 8338. 
Muškė's Baltic and World Travel (Lie. 31760) 
Suite 17 Albert Square, 37 - 39 Albert Rd., Melbourne

DĖL SIUNTINIŲ Į LIETUVĄ 
iŠ SYDNĖJAUS

Sydnėjaus apylinkės valdyba praneša, kad humanitarinės paramos siuntai 
tuščios dėžės bus išduodamos Lietuvių klubo kieme kovo 11 d., šeštadienį, tarp 
8 vai. ir 14 vai.

Pasiimant dėžes, reikės sumokėti po 65 dolerius už didelę dėžę ir 45 dolerius už 
mažą. Su dėžėmis gausite visą reikiamą informaciją raštu. Buvome priversti 
pakelti kainą, kadangi žymiai pakilo pervežimo laivu mokestis.

Supokuotas dėžes į Lietuvių klubą reikės grąžinti kovo 25 dieną, šeštadienį, 
tarp 8 vai. ir 13 vai. Ant atskiro lapo paruoškite siuntėjo ir gavėjo adresus, 
nurodant kokia dėžė - didelė ar maža - ir atiduokite A. Kramiliui.

Dėžių svoris neturi viršyti 30 kg. Dėžės turi būti stipriai supokuotos, neviršijant 
dėžės išmierų. Virvių naudoti negalima.

Dėl kitokios informacijos galite skambinti A. Kramiliui tel. (02) 727 3131.
A.Kramilius, OAM, JP 

ALB Sydnėjaus apylinkės valdybos vardu

Gailiūnienė, I. J aras, A. Jokantas, A. 
Kapočius, M. Kažemekaitis, P. 
Kušleika, Ad. Laukaitis, A. Le- 
vendauskas, A. Mikalauskas, J. 
Norvilaitienė, J. Paltanavičius, A. 
Pečiulis, L. Pukys, M. Radzevičienė, 
J. K Robertson, P. Sakalauskas, A. 
Savickienė, A. Skeivienė, S. Skorulis, 
K Stašionis, V. V. Šliogeris, V. Šiurka, 
J. Šuopys, E. Valiūkas, V, Vyš
niauskas, M. Zakaras, S. Žukas, A. 
V., I. M., (1 neįskaitoma);

4 dolerius - M. Zakarienė;
po 2 dolerius - A. Janavičienė, V. 

Ramanauskienė.
Nuoširdžiai dėkojame visiems, savo 

aukomis parėmusiems Apylinkės 
valdybos, Krašto valdybos ir PLB 
veiklą.

S. m. sausio 7 dieną „Armonikai“ po 
20 dolerių aukojo - O. Grosienė ir A. 
Viliūnas.

Inovatorių grupė
Sydnėjaus lietuvių klube

Elenos Kiverytės - Erzikov (kuri 
neseniai buvo išrinkta Sydnėjaus 
Lietuvių klubo direktore) iniciaty
va, prie klubo vadovybės buvo 
suburta moterų pagalbininkių gru
pė, kuri padės plėtoti klubo veiklą ir 
stengsis įvesti naujovių į klubo 
programas. Atrodo, kad būrelis veiks 
„Ladies Auxiliary“ principu. Va
dovaujant Elenutei, grupę sudaro 
Laura Belkienė, Milda Bukevičienė, 
Jūratė Ivinskienė ir Danguolė 
Šepokienė. Grupė dar ieško sau 
vardo, tad siūlykime!
Pirmasis grupės renginys - madų 
paradas, kuris įvyks sekmadienį, 
balandžio 9 d. (žr. Lietuvių namų 
skelbimą).

D.D.

p — — — — — _ — — — —
i SYDNĖJAUS LIETUVIŲ
į NAMUOSE

16- 18 East Terrace, BANKSTOWN, Ttel. 708 1414, 
faksas (02) 790 3233
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Wadq paradas Į
balandžio 9 d. (sekmadienį), 2.30 vai. p.p. 

"JAZZ BOWS" demonstruos rudeninius ir žiem
inius moterų rūbus, aksesuarus.

Viskas parduodama su 30% nuolaida.
Staliukai, šampanas, kava, pyragaičiai. i

Loterija (įvairūs prizai).
Vaikus prižiūrės "vaikų kampelis" J

SEKITE VĖLESNIUS SKELBIMUS! Į
I

KLUBO VALGYKLA VEIKIA: ; |||

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

Sekmadieniais nuo 1 iki 8 vai. popiet 
------------ ----------------------------------------1

RENKITE 
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FONDĄ, į 
nes jo tikslas yra: skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę kultūrą, mokslą, švietimą, 
meną ir kitas lietuvių kultūrines apraiškas.
Fondą stipnnsime ir jj ugdysime, jei įvainomis 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 Valdyba

•LYING\F/NN Kodėl nepasidžiaugti savo drau-
* gaiš ir giminaičiais Baltijos kraštu- 

ose ar Europoje. Savo tikslą pasiek- 
’ m site, skrisdami FINAIR oro linija.

20 Bay Street, Double Bay, NSW 2028
Telephone (02) 328 1377
Facsmile (02) 327 2611
Lie. No. 2TA003334 ACN 054 - 712739

FLYLVG FIA® TOURS Jums siūlo labai geras oro kelionių 
kainas, kad galėtumėte maloniai praleisti laiką su brangiais Jums 
asmenimis, pradedant nuo 2080 austr. dol.

Arba kodėl nepasikviesti brangių asmenų į Australiją, kad 
drauge pabūti "pačioje pasaulio apačioje". Kelionių kainos nuo 
2030 austr. dol.

Dėl smulkesnės informacijos skambinkite FLYISIG FINA AIR 
TOURS.

AUKOS
Vasario 16 - sios minėjimo proga 

Sydnėjuje ALB aukojo:
po 20 dolerių - K Butkus, K Grygas , 

I. Jonaitis, N. Liutikaitė, Z. ir A. 
Storpirščiai, F. (pavardė neįskai
toma);

po 10 dolerių - G. Aras, V. Au- 
gustinavičius, V. irB. Barkai, J.irE. 
Černiauskai, A. Dudaitis, A. Griš- 
kauskas, H. Gruetzmacher, J. 
Grybas, V. Jonušys, A. ir V. Kabailai, 
V. Karpavičius, K. Kazokas, G. 
Kazokienė, P. Kušleikienė, O. 
Lėverienė, A. Lingė, R. Linas, V. 
Patašius, V. Petniūnienė, S. Sau- 
kienė, B. ir V. Vaitkai, A Viliūnas, R. 
Zakarevičius, J. Znautas, P. ir B. 
Žaliai,I.M.,V:(pavardėneįskaitoma);

po 5 dolerius - A. Bartkus, K. 
Černiauskas, M. Černiauskas, V. 
Deikus, P. Donielienė, V. Doniela, D.

"Mūsų Pastogė" Nr.8 1995.2.27 į

Sydnėjaus apylinkės valdyba

PADĖKA
Paremti Tėvynės sąjungos kampa

niją Lietuvos savivaldybių rin
kimuose, per Tėvynės sąjungos 
Sydnėjaus skyrių tarp vasario 13 ir 
19 buvo gautos šios aukos (trečias 
sąrašas):

B. Steckis (WA) - 100 dolerių; R. 
Šemetas (Vic.) - 50 dolerių; V. 
Petraitienė (Vic.) - 100 dolerių; J. 
Perlibachas (ACT) - 50 dolerių; 
Melburno katalikių moterų drau
gija- 200 dolerių; A. Giniūnas (NSW)
- 25 dolerius; E. Badauskienė (NSW)
- 20 dolerių; J. Grybas (NSW) - 15 
dolerių; Sydnėjaus lietuvių katalikų 
kultūros draugija 100 dolerių; C. 
Protienė (NSW) - 20 dolerių; Z. 
Augaitis (Vic.) - 50 dolerių.

Visiems aukojusiems nuoširdus 
ačiū. Vytautas Doniela

TS Syd. sk. pirm.
1.8 ..........................-..... =s

PAGALBĄ IMIGRACINIAIS REIKALAIS
Visų rūsių imigracijos ir legalios pagalbos specialistai:

Parramatta 
Imigration 

Services
Lie.: 63996 

CHATO ZADOURIAN
JP 

MIGRATION AGENT.

- ką daryti pasibaigus vizos galiojimo laikui
- sponsoriavimas
- profesijų atgavimas
- darbo pasirinkimas
- vedybos / gyvenantys ne santuokoje
- studentai, apeliacija ir kt.

1/29 Maquarie Street Parramatta, NSW 2150. 
Tel. 891 4477, faksas 893 7343

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 nesaugomi., 

Skelbimai: T cm x 6 cm = $ 3. ® & Už skelbimų turinį redakcija neatsako. 
Bendradarbių pasirašyti straipsniai nebūtinai reiškia redakcijos nuomonę.

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

ii i

■m t■ i« 11

imu

8


	1995-02-27-MUSU-PASTOGE_0001
	1995-02-27-MUSU-PASTOGE_0002
	1995-02-27-MUSU-PASTOGE_0003
	1995-02-27-MUSU-PASTOGE_0004
	1995-02-27-MUSU-PASTOGE_0005
	1995-02-27-MUSU-PASTOGE_0006
	1995-02-27-MUSU-PASTOGE_0007
	1995-02-27-MUSU-PASTOGE_0008

