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DERYBOS SU 
BALTARUSIJA

Vilnius, rugpjūčio 31d. Netru
kus turėtų susitikti Lietuvos ir 
Baltarusijos derybų grupės dėl 
sienos demilitavimo klausimų. 
Lietuvos derybų su NVS šalimis 
grupės vadovas ambasadorius 
Virgilijus Bulovas trečiadienį 
spaudos konferencijoje sakė, kad 
tiksli data kol kas dar nenustatyta, 
tačiau „ko gero jame bus išspręsta 
Adutiškio problema“.

Be to, dabar intensyviai rengiama 
tarpvalstybinė Lietuvos ir Balta
rusijos sutartis. Pasak V. Bulovo, 
sutarties projektas jau buvo per
duotas Baltarusijai ir neseniai iš 
Minsko gauti atsiliepimai.

Jei dėl sutarties nebus „didelių 
prieštaravimų“, rugsėjo mėnesį 
įvyks Baltarusijos prezidento 
Aleksandro Lukašenkos vizitas į 
Lietuvą, kurio metu prezidentai ir 
pasirašys šią sutartį, sakė ambasa
dorius V., Bulovas. .. t,

PASIRAŠYTA KARIMO 
BENDRADARBIAVIMO

SUTARTIS
Lietuva ir Vokietija pasirašė 

karinio bendradarbiavimo sutartį, 
numatančią pasikeitimą infor
macija ir pagalba ruošiant ka
rininkus. Dokumentą rugsėjo 1 d. 
pasirašė Vokietijos gynybos mi
nistras V. Ruehe ir Lietuvos krašto 
apsaugos ministras L. Linkevičius. 
Iki šiol Lietuva turėjo karinio 
bendradarbiavimo sutartis su 
Danija, Prancūzija ir Lenkija.

PASIBAIGĖ II
PASAULINIS KARAS

Rugpjūčio 31 d. Lietuvoje vyko 
renginiai, skirti okupacinės sovie
tinės rusų armijos išvedimo iš 
Lietuvos metinėms, o taip pat ir 
išvedimo iš Estijos faktui paminėti.

KONSERVATORIAI 
NEPRARADO RYŽTO
Rugpjūčio 31 d. Tėvynės sąjungos 

valdyba išplatino pareiškimą „Dėl 
referendumo rezultatų“, kuriame 
sakoma:
„Referendumo teikto Konstitu

cinio įstatymo priėmimas turėjo 
paskelbti rimtą kovą korupcijai ir 
organizuotam nusikalstamumui, 
paskatinti valstybės turtąparduoti 
tikra kaina, padidinti rinkos 
perkamąjį pajėgumą ir atstatyti 
įmonių akcijų, kurias privatizavimo 
metu teisėtai įsigijo akcininkai, 

, vertę, be to, perduoti dalį priva
tizuoto valstybės turto indėlinin
kams, apdrausti ir apsaugoti 

santaupas, priversti valstybės 
pareigūnus deklaruoti savo paja
mas. Būtume pajėgę pareikalauti 
tvarkos ir įgyvendinimo tų teiktų 
įstatymo nuostatų, kurios val
dančiajai partijai neleistų žlugdyti 
verslo, nusikalstamu keliu stabdyti 
gamybos, beveik visiškai nuvertinti 
pagal privatizavimo įstatymus iki 
1994 metų įsigytų akcijų.

Dabar šis referendumas, kurį 
valdančiajai partijai pavyko su
žlugdyti, nesukėlė teisinių pasek
mių. Tačiau jo praktinė nauda 
šimteriopai atpirks žmonių patirtus 
rūpesčius ir išlaidas referendumui 
organizuoti. Seimo dauguma ir 
Vyriausybė jau negalės nespręsti 
pačių svarbiausiųjų ekonomikos ir 
teisėtvarkos problemų, o nuo to 
priklauso ar išvengsime artėj ančios 
pražūtingos ūkio krizės. Tokių 
sprendimų reikalauja ir 800 000 
aktyviausių Lietuvos piliečių, 
dalyvavusių referendume, ir di
džioji dalis kitų aktyvių Lietuvos 
piliečių, kurie ir nulems ateinančių 
rinkimų rezultatus“.

Komentuodamas referendumo 
rezultatus, G. Vagnorius priminė, 
jog Rusijos Konstitucija priimta 
30% visų balsų, o Mastrichto 
sutartis Europos Sąjungos šalyse 
irgi ratifikuojama panašia balsų 
dauguma, todėl referendumo rezul
tatas laikytinas pozityviu. Kon
servatoriai „visomis konstitucinė
mis priemonėmis“ sieks referen
dumo projekto nuostatų įgyvendi
nimo ir nepripažins piliečių teisėtu 
būdu įgytų akcijų nuvertinimo. 
„Negalėsime taikstytis ir su tuo, 
kad teisėtai dalyvaujantys priva
tizavimo procese asmenys verčiami 
pirkti valstybės turtą šimteriopai 
pakelta kaina, o „prichvatizuo- 
jantys“ jį pasiima pasiima pus
velčiui, - sakė G. Vagnorius.

PAVADINIMU PAGERBTAS 
ŽUVUSIU MOKINU, 

ATMINIMAS
Nuo šių metų daugelis Vilniaus 

mokyklų, vadintų numeriais, įgis 
pavadinimus. Viena jų - Lazdynų 
mikrorajone esanti 34 vidurinė 
mokykla nuo šiol vadinsis Sausio 
13 - sios vidurinė mokykla. Šioje 
mokykloje mokėsi Vidas Maciu
levičius, Rolandas Jankauskas, 
Ignas Simulionis, kurie 1991 m. 
sausio 13 dieną žuvo prie Vilniaus 
televizijos bokšto.

IR E. LEONTJEVA PA
SKIRTA VALSTYBES 

KONSULTANTE
Laisvosios rinkos instituto di

rektorė Elena Leontjeva nuo rugsėjo

1 •••••„
Melburno'skautai stovykloje. Iš dęiš. ; Audrius Skeivys, Da
nielius Lukaitis, Tomas Kviecinskas, Justinas Klimas, Darius 
Tamašauskas, Paulius Kviecinskas, Girnius Antanaitis, Dan Žižys, 
Ber Žižys ir tuntininkė v. sk. Pamela Sadauskienė.

Plačiau apie š. m. įvyksiančią Rajoninę stovyklą skaitykite 4 psl.

1 dienos paskirta valstybės kon
sultante ekonomikos reformos 

‘.-liausimais. Potvarkį premjeras A. 
Šleževičius pasirašė antradienį. 
Kaip žinoma, E. Leontjeva šiemet 
savo publikacijomis daugeliu atvejų 
formavo visuomenės nuomonę, 
tinkamą A. Šležęyičiui. Ji buvo 
viena didžiausių valiutos sistemos 
įkūrimo Lietuvoje propaguotojų. 
Premjero patarėjais ar konsul
tantais jau dirba A. Ambrazevičius, 
S. Rencys, K. Purvinskas,' Š: 
Buškevičius.

TAUTOS SUVEREMTETO 
RIBOJIMAS

Lietuvių PEN centro valdybos 
pareiškimasi993 m. rugsėjo 6 dieną 
Niujorke Lietuvos Respublikos 
atstovas Jungtinėms Tautoms A. 
Simutis ir Rusijos Federacijos 
atstovas Jungtinėms Tautoms Ly 
Voroncovas įregistravo Jungtinėstį.^į 
Tautose Rusijos ir Lietuvos dekla
raciją kaip oficialų dokumentą.
Visuomenė, žinodama apie šį 
dokumentą tik tiek, kad jis atstoja 
anksčiau ruoštąjį Rusijos ir Lie
tuvos susitarimą dėl kariuomenės 
išvedimo ir yra valstybių vadovų 
„nepasirašytas, abiems pusėms 
sutarus“, nerimauja, jog būtent šiuo 
dokumentu rusų kariuomenė 
atsikratė

juridinio apibrėžimo, o Rusijos, 
valstybė - atsakomybės už Sovietų 
Sąjungos, kurios.teises ir pareigas 
jipaveldėjo, Lietuvainuo 1940metų 
padarytą žalą.

1994 m. liepos mėnesį LR Prezi
dento A. Brazausko dekretu A. 
Simutis atleistas iš LR atstovo 
Jungtinėse Tautose pareigų..

TARIAMA 
„NUSIKALSTAMUMO

ST/lBILIZACIJA“LIErUVOJE
Lina Baltrukonytė rašo: Lietuvos 

Respublikos Seimo narys Egidijus 
Bičkauskas vakar rytą mus - 
keturių stambiausių Lietuvos 
dienraščių žurnalistus, pasikvietęs 
į savo kabinetą pasakė: „Aš ne
norėčiau, kad mūsų pokalbis būtų 
panašus į spaudos konferenciją. 
Lietuvoje susiklostė negera padėtis. 
Pasikalbėsime, ką gi būtų galima 
padaryti?“

Niekam seniai ne paslaptis, kad 
Lietuvoje keroja nusikalstamumas, 
korupcija, teisinis nihilizmas. Virš 
įstatymų jaučiasi ne tik nusi
kaltėliai, virš įstatymų jaučiasi ir 
valdžios, teisėsaugos pareigūnai. 
Kurgi viso to šaknys? „Vyrauja 
visiškas atbukimas. Nusikaltimų 
padaroma tiek daug, kad jie tampa 

^kasdienybe. Mes susitaikėme su 
.^..:orupcijos faktais. Jei spaudoje 

skaitome apie tai, kaip pareigūnas 
paėmė stambų kyšį, vienintelė 
reakcija: „Va, dar vienas įkliuvo . 
Ir viskas“, - sakė E. Bičkauskas.

Ar neatrodo, kad viskas buvo
daroma turint aiškų tikslą? - klausė 
žurnalistai. Nusikaltimų gausybė. 
O juk kuo daugiau jų padaroma, 
tuo lengviau nepakliūti į tei singumo 
rankas. Kelis sugauna, dešimtys 
laisvėje. Visi pastebime tendenciją: 
smulkių nusikaltimų mažėja, bet 
katastrofiškai daugėja sunkių. O 
mes mėginame apsimesti, kad 
Lietuvoje esanti kažkokia „nusi
kalstamumo stabilizacija“. Kas rytą 
redakcijos gauna Vidaus reikalų 
ministerijos suvestines. Iš jų

Nukelta į 2 risi.
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LIETUVOS SAVAITĖS !
, APŽVALGĄ Jį

TRUMPAI 
IŠ VISUR

Atkelta iš 1 psl, 
susidarė įspūdis, kad ne viename 
Lietuvos rajone tylu, ramu. Nebent 
koks girtuoklis savo sugėrovą 
papjauna. O juk taip nėra.

Ilgai kalbėjomės apie teisėsaugos 
struktūrų bendravimą su spauda. 
„Taip, - sutiko E. Bičkauskas - 
įprasta viską slėpti, reikia to ar 
nereikia“. Išties žurnalistams bent 
kiek svarbesnę (bet visiškai ne
slaptą) informaciją reikia plėšte 
plėšti. Žinia, nebūtina skelbti tai, 
kas gali pakenkti tardymui, tačiau 
tiesiog nenorima bendrauti. Im
kime patį paprasčiausią dalyką? 
tardytojas, tirdamas bylą, yra- 
vienintelis žmogus, galintis spręsti, 
kokia informacija ir kiek jos galima 
suteikti žurnalistui. Deja, tikrovėje 
yrą kitaip. Duoti ar ne, ir kiek duoti. 
informacijos spaudai dažnai nu
rodinėja aukštieji pareigūnai. O jei 
išdrįstama pasielgti savarankiškai, 
grūmojama pirštu: „Na, na, na...“

Keblūs ir teisėsaugos struktūrų 
santykiai su visuomene. „Be vi
suomenės pagalbos jokia policija, 
jokie teismai nieko nepadarys. O 
visuomenė visiškai pagrįstai ne-

Prezidentui. Kaip sakė E. Bič- i 
kauskas, Prezidentas turėtų šį Į 
klausimą išspręsti. Jeigu, žinoma, g 
nesukursime dar vienos prastai ! 
dirbančios struktūros ant savo g 
galvos. Juk įstatymų, įsakų ir ? 
nutarimų prirašyta devynios ga- | 
lybės. Tik kas juos vykdo? Su = *
kiekviena,netirpačiasmulkiausia-J Pasibaigė beveik savaitę užtrukęs 
byla teismuose terliojamasi nuo į Australijos pajūrio darbininkų 
kelių iki keliolikos mėnesių. I unijos streikas, paralyžavęs visus

Šią procedūrą dabar bandoma j Australijos uostus. Vyriausybė 
kiek įmanoma sutrumpinti, supa— ! susitarė su unijos vadovybe dėl 
prastinti baudžiamąjį procesą, kad 
eilinėse, smulkiose bylose visos 
apklausos vyktų jau pačiame 

Teismai, prokuratūra, policija be teisme. Kas kita - organizuoto 
tokios pagalbos yra bejėgiai“. Ilgai nusikalstamumo bylos. Tokių bylų, 
kalbėjome apie liudytojų saugumą, deją, maža ir jose užgriebiama tik 
E. Bičkauskas tik rankomis skėš- maža organizuoto nusikalstamumo 
telėjo: „Kaipjuos apsaugoti? Viskas 
remiasi į pinigus. O mes - būkim 
atviri - esam elgetos. Buvo leista 
įslaptinti liudytojus. Tačiau man 
visa ta procedūra labai nepatinka. 
Juk kaip jie įslaptinami. Teisme 
teisiamajam pareiškiama, 'kad X zistuoti be organizuoto nusikals- 
dieną, Y valandą, M. mieste jis 
reketavo Z žmogų. Ką tai reiškia? 
Jis gali paklausti: koks miestas, 
kuri diena, gal aš tame mieste visai 
nesu buvęs?

Toks teismo procesas - pasity
čiojimas ir iš teismo, ir galų gale iš 
pačios demokratijos“. E. Bičkauskas 
sakė visoje Lietuvoje suradęs tik 
vieną kaip reikiant įslaptintą 
liudytoją. Restorane per muštynes 
užmušė žmogų. Vienas žmogus, tą 
vakarą ten sėdėjęs su draugais, 
sutiko duoti parodymus, bet prašė 
jį įslaptinti. Kadangi restorane buvo 
daug žmonių, tai niekas ir ne
sužinojo, kuris jų ryžosi duoti 
parodymus. Tik vienas atvejis, o 
kiti... „Man apskritai labai nepa
tinka , kad mes lyg ir mokomi su 
nusikalstamumu kovoti už kažko 
slapstydamiesi, anonimiškai. Kokia 
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pasitiki šiomis struktūromis, todėl 
pagalbos iš jos sulaukti vargu ar 
galima tikėtis“, - sakė Seimo narys. 
- Susidaro užburtas ratas. Žmonės 
bijo pasiskųsti, nes žino, kad policija 
greičiausiai negalės jų apginti.
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dalelė. „Kodėl nė vienoje tokioje 
byloje nėra kaltinamas valdžios 
struktūros atstovas? - klausė E. 
Bičkauskas. - Juk organizuotas 
nusikalstamumas be korupcijos 
.neįmanomas. Korupcija gali eg-

gi čia kova?“ Kaip sakė E. Bič
kauskas, reikia pirmiausiai at
skirti: kas yra viešoji tvarka, kas - 
profesionalus nusikalstamumas. 
Kovojant turi būti taikomos 
skirtingos, priemonės. Juk visi tie 
vadinamieji buitiniai nusikaltimai 
- sūnus užmušė tėvą ar brolis brolį- 
ne policijos, ne teismų bėda. Tai 
musų visuomenės liga. O kovoje su 
profesionaliu nusikalstamumu 
svarbiausia, ir policija tuo turėtų 
pirmiausia užsiimti, ne reagavimas 
į konkretų nusikaltirhą, o pre
vencinis darbas: Tai yra'ir fiktyvių 
firmų steigimas ir fiktyvus'daly
vavimas privatizacijos procese. 
Reikėtų ir ilgai, galbūt metais, 
stebėti, rinkti duomenis, įrodymus. 
Visa tai pas mus visiškainedaroma. 
Yra priimtas Seimo liepos 19 d. 
nutarimas sukurti ypatingą pa
dalinį kovai su nusikalstamumu.
Dabar visos žinybos - muitinė, 
pasienis, VRM, KAM - dirba katra 
sau. Reikia visą tą darbą sujungti. 
Tuo ir turėtų rūpintis naujasis 
padalinys. Jis turėtų būti tiesiogiai 
pavaldus generaliniam prokurorui 
arba net Lietuvos Respublikos

tamumo, bet ne atvirkščiai“. Deja, 
tokių bylų nėra.

NEPELNINGA 
PREKYBA

Per pastarąjį , pusmetį Lietuvos 
eksporto į Rusiją nuostoliai sudarė 
apie 25 milijonus JAV dolerių. 
Rusija visoms Baltijos valstybėms 
taiko dvigubus 20 - 50 procentų 
muitus. Rusija vis dar nepatvirtino- 
palankios prekybinio režimo su
tarties. Lietuvos pramonės ir 
prekybos ministerija pasirašė 
ekonominio ir prekybinio bendra
darbiavimo sutartį su Maskvos 
vyriausybe, nes Rusijos prezidentas 
didiesiems Rusijos miestams leido 
netaikyti šios muitų tvarkos. 
Maskvai per metus reikia iki 100 
tūkstančių tonų mėsos gaminių, 
apie 1,5 milijono tonų grūdų, 
sviesto, daržovių. Šiuo metu

Į Po derybų su JAV pareigūnais, 
j Kuba apsiėmė sustabdyti masinį 
f savo piliečių bėgimą plaustais, 
j laiveliais ar kitomis priemonėmis į 
! JAV. Už tai JAV sutiko kasmet iš 
i Kubos oficialiai įsileisti ne mažiau 
: kaip 20 000 emigrantų.
I *
. NaujojiPapuaNaujosios Gvinėjos 
| vyriausybė griebėsi labai griežtų 
g priemonių valstybės ekonomikos 
į stabilizavimui. Valstybės'valiuta - 
j kiną - nuvertinta 12 procentų. 
Į Valstybės tarnautojų algos užšal- 
| dytos iki 1995 metų pabaigos, o-iki 
’ šių metų pabaigos užšaldytos 
| kapitalinės išlaidos. Iš pareigų 
. atleistas centrinio banko valdytojas 
| Sir Mekeres Morauta.

i *| Žemai skrendąs vienmotoris 
g Cessna tipo lėktuvas, pasisukinėjęs 
I uždraustoje erdvėje virš Vašing- 
| tono, nėrė žemyn ir sudužo Baltųjų 
! rūmų pievelėje prie prezidento Bill 
| Clintono gyvenamų patalpų. La- 
’ kūnas žuvo. Incidento metu rū- 
| muose nebuvo nei prezidento, nei 
r jo artimųjų.

*
Bandant išlaisvinti Kambodijos 

sukilėlių pagrobtus tris vakarie
čius,jųtarpe vieną australą, Kinijos 
ministras pirmininkas apsilankęs 
Prancūzijoje pažadėjo Kinijos 
tarpininkavimą su Khmer Rouge 
vadovybe.

I' Australijos valstybinės laivinin
kystės bendrovės ateities užtik- 

| rinirno.

Maskva sviestą perka Naujojoje 
Zelandijoje.

IŠ „TREMTINIO“
Lietuvos politinių kalinių ir 

tremtinių sąjungos leidinys „Trem
tinys“ rugpjūčio 19 dienos Lietuvos 
įvykių santraukoje rašo:

"Nustojo ėjęs savaitraštis ,Am
žius“. Sąjūdžiui be kovos atidavus 
atskilėliams populiariausius savo 
laikraščius „Atgimimą“ ir „Res
publiką“, .Amžius“ labai pavėluotai 
mėgino išsikovoti vietą po saule. 
Savaitraščiui talkino daug žinomų 
autorių, nuosekliai tęsusių vals
tybingumo gynimo tradicijas. 
Kylant kainoms (o ir 'kitoms , 
priežastims veikiant) ėmė mažėti 
skaitytojų. Ar prisikels dešiniųjų 
laikraštis?

Nepriklausomybės akto signa
taras, kelių vyriausybių krašto 
apsaugos ministras Audrius But
kevičius neigiamai vertina susi
klosčiusią padėtį krašto apsaugos 
sistemoje“

„Iki šiol Seimas, Vyriausybė ir 
Prezidentūra nesvarsto bazinių 
dokumentų, reikalingų krašto 
apsaugos sistemos kūrimui. Jau 
dveji metai praėjo, kai mes buvome 
pateikę nacionalinio saugumo 
kocepcijos projektą. Niekas iki šiol

*
į Serbams atsisakius garantuotii 
I Sarajevo aerouosto saugumą,, 

popiežius Jonas Paulius II buvo 
j priverstas neribotam laikui atidėtii 

savo vizitą į serbų apsuptą Bosnijos? 
sostinę. Tačiau .jis apsilankė? 
Kroatijos sostinėje Zagrebe. Kroatui 
kalba kreipdamasis į maldininkui 
mases, jis ragino pamiršti nuo
skaudas ir tarpusavio neapykantą 
bei siekti laimingo sugyvenimo su. 
kaimynais serbais ir musulmonais. 
Dar pilnai neatsigavęs po sužeidimo 
šv. Tėvas atrodė išvargęs, iška
muotas, einant jam teko remtis į 
lazdą.

*
Rugsėjo 7 dieną Šveicarijoje mirė 

populiarių romanų apie Toli
muosius Rytus autorius James 
Claveli, ypatingai pagarsėjęs savo 
istoriniu romanu apie 17 - ojo 
amžiaus pradžios Japoniją„Šogun“. 
Antrojo pasaulinio karo metu 
rašytojas keletą metų buvo ka
linamas japonų karo belaisvių 
stovykloje Changi, Singapūre.

James Claveli gimė Sydnėjuje 
prieš 69 metus, britų karo laivyno 
karininko šeimoje.

*
Kinija pareiškė griežtą protestą 

Jungtinėms Amerikos Valstijoms 
dėl jų paskelbto diplomatinių ir 
prekybinių santykių sustiprinimo 
su Taivaniu.

Kinija grąso boikotuoti šių metų 
spalio mėnesio Azijos sporto žai
dynes Hirošimoje, jei ten apsilankys 
Japonijos pakviestas Taivanio 
prezidentas Lee.

t. s- . ____ .
Pasaulio Sveikatos Organizacija 

vienbalsiai priėmė nutarimą se
kančių metų birželio 30 d. savo 
laboratorijose sunaikinti pasku
tines raupų bakterijų atsargas, 
kadangi raupų liga yra sėkmingai 
išnaikinta visame pasaulyje.

nepriimta... konceptualių doku
mentų neturint, einama tik prie 
vieno - voluntaristinės politikos 
nacionalinio saugumo srityje“, 
konstatuoja eksministras penk
taisiais (!) nepriklausomybės 
metais.

DAR APIE 
REFERENDLMĄ

Pagal Vyriausiosios rinkimų 
komisijos kompiuteriuose esančius 
duomenis referendume balsavo 
36,8% rinkėjų. Aktyviausiai daly
vavo Neringa - 48,7% rinkėjų, 
Šilalės rajonas - 42,44%, Kauno 
miestas - 41,88%. Pasyviausi buvo: 
Jonavos rajonas - 20,80%, Igna
linos rajonas - 20,02%, Šalčininkų 
rajonas - 11,80%, Vilniaus rajonas 
- 8,29%... („Kauno diena“, 08.29 d.) 

Referendumas didelio susidomė
jimo Australijos lietuvių tarpe 
nesukėlė. Nieko stebėtino - Seimo 
rinkime Australijoje dalyvavo virš 
500 Lietuvos piliečių. Prezidento 
rinkimuose Australijoje užsire
gistravo 535 Lietuvos piliečiai, gi 
balsavo 476. Tačiau už A. Bra
zauską iš jų balsavo tik 25. 
Dabartinės Lietuvos vyriausybės 
parėdymais per visą Australiją 
priskaityta tik 31 pi lietis, o balsavo

Nukelta į 3 psl.
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ALB SYDNĖJAUS APYLINKĖS 

NARIŲ SUSIRINKIMAS
Metinis ALB Sydnėjaus apylinkės 

informacinis susirinkimas įvyko 
rugsėjo 11 dieną Lietuvių klube.

Susirinkimą atidarė Sydnėjaus 
apylinkės valdybos pirmininkas 
inž. Vytautas Juška. Pradžioje jis 
pakvietė visus susirinkusius tylos 
minute pagerbti metų bėgyje 
iškeliavusius į amžinybę bendruo
menės narius. Susirinkimui pir
mininkavo dr. V. Doniela, sekre
toriavo B. Stašionis, mandatų 
komisijon pakviesti buvo: Juozas 
Dambrauskas, Algis Dudaitis ir dr. 
T. Sturaitienė.

Pirmininkas Vytautas Juška savo 
pranešime pasidžiaugė, kad jo 
kadencijos metu valdyba neturėjo 
jokių nemalonumų, apgailestavo, 
kad labai pareiginga ir nuoširdi 
valdybos sekretorė Gražina Gry
baitė šiuo metu randasi ligoninėje. 
Savo keliu pirmininkas, kiek 
sąlygos ir darbas leido, susitiko su 
visa eile diplomatų ir vyriausybės 
pareigūnų. Šio mėn. 22 d. NSW 
ministras daugiakultūriniams 
reikalams Hon. Michael Photios 
susitikimui kviečia Lietuvių ben
druomenės atstovus, jis, atrodo, 
pageidauja daugiau žinoti apie 
mūsų bendruomenės problemas ir 
rūpesčius.

Pagal žodinį V. Šliogerio prane- 
i Šimą, mūsų radijo valandėlės 

pranešėjaiE. LašaitisirV. Šliogeris 
nuo einamų pareigų yra atleisti. 
Kitų dviejų pareiškimai SBS radijo 
stoties buvo atmesti. Lietuviška 
Sydnėjaus radijo valandėlė nustoja 

į veikusi, kadangi bendruomenėje 
| neatsirado šiam darbui tinkamų 
! pranešėjų. Lietuvių bendruomenės 

vadovai raštu apie tai jokių pra
nešimų nėra gavę... Vytautas Juška

LIETUVOS SAVAITĖS APŽVALGA
Atkelia iš 2 psl.

vos 15... Jungtinėse Amerikos 
Valstijose dar keisčiau, nes Ame
rika į užsienio valstybių sąrašą 
išvis neįtraukta... Keista,bet tenka 
prieiti išvados, kad LDDP vy
riausybė vėl „išpilie tino“ Australijos 
ir kitus pasaulio lietuvius, kurie 
gyvena ne Lietuvoje.
LDDP kalbos apie norą įtraukti 

pasaulio lietuvius į Lietuvos 
gyvenimą - tik muilo burbulas ir 
senosios propagandos likučiai. 
Išvis LDDP kompartijos pavel
dėtojai nepripažįsta, kad buvo 
pasaulyje politiniai pabėgėliai, 
kurie nenuilstamai dirbo, kad 
pasauliui primintų sovietų oku
paciją ir didžiulę skriaudą, sovietų 
daromą visai lietuvių tautai.,

Kad to nepripažinti, jie „prilipdo“ 
pasaulio lietuviams „išeivių“ ar 
^migrantų“ vardą. Įdomiai apie tai 

pasisakė Povilas Žumbakis, Čikagoje 
. gyvenantis, Australijos lietuviams 

I pažįstamas advokatas:
I „Išsireiškimas „emigrantas“ 

K dažnai naudojamas netiksliai. Tą 
netikslų termino naudojimą, ži

li noma, puikiai išnaudojo sovietiniai 
I propagandistai. 

savo pranešime išreiškė susirūpi
nimą dėl lietuvių bendruomenės 
ateities. Mirtys retina mūsų 
bendruomenę, o iš jaunesniosios 
kartos susirinkime jis buvo pats 
jauniausias. (Už durų klubo pa
talpose vyko įvairūs žaidimai, bare 
skambėjo stiklai. Ar nereikėtų per 
bendruomenės susirinkimus pa
skelbti „sausą“ valandą ir uždaryti 
visus žaidimus. Gražūs kvietimai 
šiems mūsų bendruomenės nariams 
ir net organizacijų pirmininkams, 
atrodo, nieko nereiškia, a.k.).

Finansinę bendruomenės ata
skaitą pateikė ižd. Jonas Zinkus. 
Kontrolės komisijos pirmininkas 
Vytautas Patašius pasidžiaugė 
tvarkingai ir rūpestingai iždininko 
vedamomis kasos knygomis. Apy
skaita ir visi pranešimai buvo 
priimti vienbalsiai.

Į Krašto Tarybą atstovauti 
Sydnėjaus apylinkę pagal balsų 
daugumą buvo išrinkti: A. Kra- 
milius (28 balsai), dr. V. Doniela 
(26), P. Pullinen (24), dr. R. 
Zakarevičius (24), V. Šliogeris (23), 
K Ankus (22), B. Žalys (21), A. 
Bumeikis (21), O. Kapočienė (20), 
ir V. Augustinavičius (18) Pasitrau
kus P. Andriukaičiui (20), į jo vietą 
įėjo sekanti kandidatė dr. G. 
Kazokienė (17 balsų). Kandidatai: 
dr. A. Viliūnas (16), J. Burokienė 
(15), R. Kalėda (4).

Einamuose reikaluose iškilo eilė 
opių klausimų dėl mūsų bendruo
menės veiklos ateities.

Pirm. Vytautas Juška išreiškė 
savo susirūpinimą dėl bendruome
nės narių susirinkimų ignoravimo, 
lietuviškų pamaldų lankymo ir 
pagaliau paskutinio visus ištikusio 
šoko - lietuviškos radijo valandėlės

Iš J. Stalino nagų pasprukę 
lietuviai nebuvo emigrantai, tuo 
metu jie buvo pabėgėliai. Vėliau, 
nesant galimybių grįžti į Tėvynę, 
jie tapo užsienio lietuviais, net ne 
„išeiviais“, nes jie iš krašto neišėjo 
savo noru. Jiems grėsė mirtinas 
pavojus, todėl turėjo laikinai 
pasitraukti. Bet likimas lėmė 
palikti Tėvynę ne tik laikinajam 
periodui...

Emigrantai yra žmonės, nutarę 
visam laikui persikraustyti iš savo 
gimtojo krašto į svetimą. Jie nėra 
pabėgėliai ar jėga išvaryti žmonės. 
Jie palieka savo Tėvynę laisva valia. 
Mūsų tarpe emigrantų buvo tiek 
mažai, jog vadinti visus žmones tuo 
vardu, geriausiu atveju yra ne
tikslu, o blogiausiu atveju, tai yra 
istorijos slėpimas. Reikia manyt, 
kad sovietiniai „diplomatai“ šį 
išsireiškimą naudojo ne per klaidą“. 
(Citatos pabaiga).

Taigi, mūsų „išvietinimo“ istorija 
tęsiasi ir toliau.

Spaudai paruošė 
Dr. Algis KABAILA 

(Naudotasi „Lietuvos aido“, 
„Tremtinio“, „Lietuvos ryto“ 

ir AGEP medžiaga)

Sydnejiskiai Dainos" choro nariai, dalyvavę Dainų šventėje Li
etuvoje. Iš kairės: Jadvyga Masiokienė, Stasys Norvilaitis, Jad
vyga Burokienė, Romas Kalėda, Birutė Aleknaitė, Antanas Kra- 
milius, Loraine Sullivan, Giedrius Dryža. Nuotr, A. Kramiliaus
uždarymo.

Dėl radijo valandėlės susirin
kimas kvietė pirmininką išsiaiš
kinti šį klausimą su SBS radijo 
valandėlės vadovais, pasiteirauti 
kodėl nebuvo priimti pareiškimus 
pateikę ir kas egzaminavo šių 
žmonių lietuvių kalbos mokėjimą.

Pirmininkas palietė ir mūsų 
spaudos reikalus. Jis iškėlė klau
simą apie tai, kad gal jau atėjo 
laikas „Mūsų Pastogėje“ įvesti 
skyrelį anglų kalba, kad sudominti 
visai lietuviškai nekalbančius ir 
neskaitančius mūsų bendruomenės 
jaunosios kartos narius. Tam 
pritarė dauguma susirinkusių.

Nesidomėjimas Lietuvių ben
druomenės veikla, sakė pirmi
ninkas, liečia ne tik Sydnėjaus 
lietuvius, kiek jis yra girdėjęs, 
Melburne jau yra sunkumų su 
sekančios kadencijos Krašto val
dybos sudarymu (sekanti valdyba 
turėtų būti Melburne).

Organizacijų pranešimų tarpe 
choro „Daina“ vardu pranešimą 
padarė A. Kramilius. Savo prane
šime jis iškėlė įdomų faktą, kad 
lietuviškame sydnėjiškių chore 
dainuoja trys australai - Loraine' 
Sullivan, kuri, beje, savo lėšomis 
skrido į Lietuvą ir dainavo Dainų 
šventėje, David Fraser, kuris yra 
ne tik choristas, bet ir choro 
iždininkas, Joseph Blansjaar, kuris

IŠ TOLIMOJO PERTHO
* Pertho tautiečiai, prisidedant 

ir kitoms tautybėms (italams, vo
kiečiams), atkreipė dėmesįį vargs
tančių Ruandos žmonių kančias ir 
surinko jiems paremti 1,100 do
lerių. Surinkti pinigai perduoti 
Pertho vyskupijai, kaip pagalba 
kenčiantiems Ruandoje.

* Rugsėjo 18 - 24 dienomis 
vyksiančiose svorio kilnojimo 
pirmenybėse dalyvaus ir du lietu
viai. Viso iš 29 kraštų į šias pir
menybes atvyks 280 dalyvių.

* Rugsėjo pradžioje savo 
paveikslų parodą East Fremantle 
suruošė Linda Skrolytė.

* Pertiškiai jau gavo iš Lietuvos 
ten užsakytus medalius labdaros 
darbuotojams atžymėti. Medaliai 
bus duodami prisidėjusiems prie 
labdaros siuntinių pasiuntimo į 
Lietuvą. 

savo gražiu balsu pasirodo ir solo 
partijose. Lietuviams tai, kad jų 
dainomis domisi ir jų mokosi 
australai, teikia didelę garbę. Ar nė 
gėda tiems mūsų balsingiems 
tautiečiams, kurie leidžia savo 
balsams „rūdyti“... Į Dainų šventę 
Adelaidėje choras planavo vykti 
autobusu, kurio nuomojimas kai
nuoja arti 10 000 dolerių. Choras 
priima ir pašalinius, kadangi 
autobuse dar yra laisvų vietų. A. 
Kramilius taip pat pranešė apie 
labdaros siuntą į Lietuvą. Prašė 
paramos Nijolei Bižytei dėl knygų 
persiuntimo į Lietuvą. Ji ten jau 
tris metus dėsto anglų kalbą. Šiam 
pasiūlymui nariai pritarė. Dr. G. 
Kazokienė ir Martina Reisgienė 
pareiškė, kad mūsų bendruomenėje 
dar yra daug kultūrininkų, nors 
susirinkimuose jie ir nedalyvauja. 
Valdybos iždininkas Jonas Zinkus 
atskiru pranešimu kreipėsi į narius 
dėl fondo „Parama Lietuvai“, 
klausdamas ką reikėtų daryti su 
žmonių suaukotais pinigais, kurie 
dabar guli banke. Gauta buvo 
įvairių pasiūlymų, kurie bus 
naudingi valdybai ateityje iškilus 
paramos reikalams.

Susirinkimas nors ir buvo ne
gausus, tačiau vyko draugiškoje 
nuotaikoje ir darbingai. Baigtas 
susirinkimas Tautos himnu.

a.k.

V. Radzivanas Perthe suka- 
filmą apie lietuvių gyvenimą. Fil
mas, ar jo ištraukos, bus demons
truojamos per naują televizijos 
kanalą 31 spalio mėnesio pradžioje.

* Rugpjūčio 14 d. nuotaikingai 
paminėtos Pertho apylinkės valdy
bos pirmininko kun. Alfonso Savick
io ir "Žinučių" redaktoriaus Alfon
so Cižeikos vardinės. Ta proga taip 
pat buvo peržiūrėtas videofilmas 
apie Dainų šventę Lietuvoje, kurį 
parūpino A. Cižeika.Varduvinin- 
kams sugiedota "Ilgiausių metų!", 
įteiktos dovanėl ės.

Valdybos sekretorė R. Sidarienė 
pranešė gavusi laišką iš jachtos 
"Laisvė” kap. I. Minioto, kuriame 
nusiskundžia bloga finansine 
padėtim. Jachta randasi San Die
go, Kalifornijoje, ir jis abejoja ar 
pajėgs užsibrėžtą tikslą pasiekti...

("Žinutės")
Mūsų Pastogė" Nr.37 1994.9.19 psl.3
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PRISIKĖLIMO BAŽNYČIOS KLEBONAS

1994.09.12 - Sydnėjaus aerouoste: kun. Eugenijus Bartulis ir jį 
pasitikę Lėta ir Antanas Kramiliai. Nuotrauka A. ^„iliaus

„Mūsų Pastogės“ redakcija gavo 
daugiau žinių apie rugpjūčio 29 d. į 
Australiją atvykusį Kauno Kris
taus Prisikėlimo bažnyčios kleboną 
kun. Eugenijų Bartulį ir jo misiją 
Australijoje.

Kun. E. Bartulio tikslas ne tik 
aplankyti Australijos lietuvius, 
pravesti jiems rekolekcijas, bet 
surasti lėšų jo atstatomai okupantų 
nuniokotai Tautos šventovei Prisi
kėlimo bažnyčiai. Jo tikslui pritarė, 
ir jį remia JE kardinolas Vincentas 
Sladkevičius, Kauno arkivysku
pijos metropolitas.

Į Sydnėjų iš Melburno, kur jis jau 
pravedė rekolekcijas, kun. E. 
Bartulis atvyko rugsėjo 12 d. Čia 
apsistojo p. Dalės ir Algio Bur- 
neikių namuose Strathfielde.

Rugsėjo 17 -18 dienomis (šešta
dienis ir sekjna.lienis) Sydnėjaus 
lietuviams katalikams jis praves 
rekolekcijas Lidcombe katalikų-

gerb. kunigas, lydimasp. Kramilių, 
jau lankėsi „Mūsų Pastogės“ 
redakcijoje, rugsėjo 14 d., lydimas 
p. Andriukaičių, aplankė lietuvių 
Sodybą Engadinėje.

Rugsėjo 19 d. (pirmadienį), 10.55 
vai. ryto svečias jau išskris į 
Adelaidę(Adelaidę jis pasieks 
ANSETT lėktuvu 12.25 vai., skry
džio nr. AN 083).

Rugsėjo 26 d. (pirmadienį), 7.45 
vai. ryto) iš Adelaidės išskris į 
Perthą, kurį pasieks 9.25 vai. ryto 
ANSETT lėktuvu, skrydžio nr. AN 
179.

Iš Pertho išskris į Melburną spalio 
4 d. (antradienį) , 7.30 vai. ryto. 
Melburną pasieks 12.45 vai. popiet. 
ANSETT lėktuvo skrydžio nr. 
AN162, ir tą pačią dieną, 3.25 vai. 
popiet, išskris į Launcestoną, 
Tasmanijoje, kur atvyks 5.25 vai. 
popiet (ANSETT skrydžio nr. AN 
613).

bažnyčioje:
šeštadienį -15.30 vai. pamokslas; 

išpažintys - nuo 14 vai;
16.00 vai. šv. Mišios;

sekmadienį- išpažintys nup 10 
vai. ryto;šv. Mišios - 11.30 vai.; 
rekolekcijų užbaigimas.

Kun. E. Bartulis nori kuo daugiau 
susipažinti su Sydnėjaus lietuviais 
ir pačiu Sydnėjum. Rugsėjo 13 d.

Spalio 10 d. (pirmadienį) grįš į 
Melburną, o iš čia tą pačią dieną 
išvyks į Brisbanę. Svečias spalio 17 
dieną vėl grįš į Melburną.
Toks, mums žinomas, svečio ke
lionių tvarkaraštis. Daugiau žinių 
spausdinsime sekančiuose „Mūsų 
Pastogės“ numeriuose.

„M. P.“ inf.

SUSIPAŽINKIME
(TRUMPA SVEČIO KUN. E. BARTULIO BIOGRAFIJA) 

Gimęs 1949. 12. 07 Kaune.
1968 - baigė 11 Kauno 7 vidurinės mokyklos klasių.
1969 - paimtas į tarybinę armiją. Pradžioje tarnavo Gorkio 

apskrities seržantų mokykloje, vėliau - Usurijske, netoli 
Vladivostoko, kur ir baigė karinę tarnybą.

1971 - įstojo į Kauno kunigų seminariją.
1976 - baigus seminariją, 1976.05.30 paskirtas vikaru į Kelmės 

parapiją. Vėliau vikaru dirbo Radviliškyje, Kaune (Petrašiūnuose), 
Kauno arkikatedroje - bazilikoje. Tolesnis jo darbas: Deltuvoje, 
vėliau Kauno arkikatedroje - bazilikoje klebonu, Kauno 
arkivyskupijos kurijoje kardinolo kancleriu, Kauno kunigų 
seminarijoje - dvasios tėvu (nuo 1990m.), Kauno Kristaus 
Prisikėlimo bažnyčioje klebonu ir drauge šios bažnyčios atstatymo 
komiteto pirmininku.

Kunigo šeimoje yra 6 broliai ir 4 seserys. Jis - pats mažiausias 
(184 cm) ir jauniausias. Tėvai mirę. Visi broliai ir seserys gyvi. Iš 
seserų - dvi vienuolės.

Jo adresas: Kaunas, Aušros - 22 - 2. „M.P.“ inf.

PIRKDAMAS "MUSU PASTOGĖS" 
LOTERIJOS BILIETĄ, 
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RAJONINĖ "AUŠROS" STOVYKLA
Gautos žinios iš Rajoninės sto

vyklos org. komiteto pirmininko 
Antano Pociaus apie Adelaidės 
apylinkėse, Loftia Parke, 1995 
sausio 2-8 dienomis ruošiamą 
RAJONINĘ „AUŠROS“ STO
VYKLĄ.

Užsiregistruoti į stovyklą reikia 
ne vėliau š. m. lapkričio 15 dienos, 
prisiunčiant registracijos formas ir 
50 dolerių (negrąžinamų) rank
pinigių nuo kiekvieno skauto. 
(Norintieji gauti dainorėlį turi 
pridėti dar po 3 dolerius). Stovyklos 
organizaciniam komitetui pinigai 
reikalingi T - marškinėlių paga
minimui.

Tuntai turi patys atsivežti savo 
palapines arba iš anksto užsisakyti 
per A. Pocių.

Kviečiami sk. vyčiai ir vyr. skautės 
prisistatyti, kaip būsimi stovyklos 
vadovai.

Jei skautai iš kitų vietovių norėtų 
gauti transportą iš Adelaidės į

stovyklavietę, apie tai turi pranešti 
organizaciniam komitetui iki š. m. 
gruodžio 20 d.

Sk. vyčiai - vyr. skautės į stovyklą 
atvyksta sausio 1 d. iki 4.00 vai. 
popiet, kad padėtų ją įrengti. Apie 
savo atvykimą turi pranešti sto
vyklos štabui iki gruodžio 20 d.

Visais stovyklos reikalais rašyti 
Antanui Pociui, 65 Mt. Osmond Rd., 
Mount Osmond - 5064. Tel. (08) 379 
7164 (namų), (08) 254 0120 (darbo). 
Faksas (08) 272 0333.

(Iš Aplinkraščio)

SYDNĖJAUS "AUŠROS" TUNTO 
SKAUTAMS IR SKAUTĖMS

Aušriečiai, pageidaujantys daly
vauti Rajoninėje stovykloje Pietų 
Australijoje, registracijos formas 
gali atsiimti „Mūsų Pastogės“ 
redakcijoje pas v.s. B. Žalį, P.O. 
Box 550, Bankstown 2200 (16 -18 
East Terrace, Bankstown 2200),-tel. 
790 3233 (darbo), 520 3073 (namų).

TASMANIJOJE GYVENANČIŲ 
LIETUVIŲ DĖMESIUI!

Kunigas Eugenijus Bartulis į Launcestono aerouostą atskrenda spalio 
4 <1. (antradienį), 5.25 vai. popiet.

Į Hobartą atvyks spalio mėn. 6 d., ketvirtadienį.
Smulkesnę informaciją apie svečio kun. E. Bartulio kelionės programą 

skaitykite šiame „Mūsų Pastogės“ numeryje. Pasiteirauti smulkiau apie 
svečio viešnagę Tasmanijoje galite skambindami: Hobarte - Ramūnui 
Tarvydui tel. 725 147, Launcestone - p. Stepšiams tel. 311 761.

St. Augustavičius
ALB Hobarto apylinkės valdyba

"Mūsų Pastogės" leidėjai iš 1991 m. vasario 28 d. Viktorijos 
valstijoje mirusio ilgamečio "Mūsų Pastogės" skaitytojo

A. f A. PRASTO VALOMO
testamento vykdytojų gavo "Mūsų Pastogei" testamente skirtą 

palikimo dalį - 100 dol. (vieną šimtą dolerių).
Šį palikimą priimdami leidėjai prisimena a.a. Praną Valonį su 

pagarba ir dėkingumu.

PAGERBDAMI
Geelongo lietuvių bendruomenės narą?.kultūrininko, Geelon- 

go bendruomenės kronikos 1948 - 1978 metų autoriaus,
A. f A. ANTANO SKĖRIO

atminimo jo mirties dešimtmečio (1984.9.16) proga "Mūsų 
Pastogei" aukoja 20 dol.

Žmona Regina,
duktė Irena su šeima

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame A. Laukaičiui visos Stirbinskų šeimos 

Australijoje ir Lietuvoje vardu už
A. f A. Stasio Stirbiusko (Pupos) pelenų nuvežimą 

į Lietuvą ir dalyvavusiems laidotuvėse Laukuvos kapinėse.
Gwen ir Viktoras Stirbinskai

su šeima, Perthas

AUKOS F. Adamonis
H. Statkuvienė

SA 
Vic.

$10
$5

"MUSŲ PASTOGEI" E. Svirklienė NSW $100
J. Astrauskas WA $15 Z. Poškaitis Vic. $5
M. Antanaitienė Vic. $15 J. šniras Vic. $10
I. Norvydienė Vic. $10 P. Šiaučiūnas Tas. $15
J. Poškus SA $10’ J. Smilgevičius Qld. $5
M. Didžys Vic. $10 J. Mockūnas ACT $5
Sabina Urniežius Qld. $10 A. V. Balsys SA $10
J. Jankienė Tas. $15 Dėkojame už paramą. Red.
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KULTŪRINĖSE PARAŠTĖSE
Esame konservatyvūs, mūsų 

viltis - jaunimas...
Kas skaito „Gimtąjį kraštą“, jau 

turėjo pastebėti, kad prieš kelis 
mėnesius pasikeitė savaitraščio 
vyriausiojo redaktoriaus pavardė. 
Dabar išeivijai skirtą periodinį lei
dinį redaguoja Mečislovas Laurin
kus. Taip, tai tas pats Laurinkus 

aktyvus Atgimimo dalyvis, filo
sofas, vienas iš Sąjūdžio pradi
ninkų, Landsbergio laikų Respub
likos saugumo komiteto pirminin
kas, žinomas publicistas. Jo strai- 

• psnius ir pasisakymus susidomėję 
skaitome ir Australijoje. Vilniuje, 
nuėjusi į „Gimtojo krašto“ redakciją 
ir įsitikinusi, kad tai „tas pats“ 
Mečislovas Laurinkus, pirmąjį 
mūsų pokalbio klausimą suformu- 

i lavau gal ir ne pačiu taktiškiausiu 
1 būdu. Betgerbiamam mano pašne

kovui užteko jumoro nusijuokti ir 
po to rimtai atsakyti. Tikiu, kad 
pasikalbėjimas sudomins ir „Mūsų 
Pastogės“ skaitytojus:

- Kaip jums, p. Laurinkau, 
pasisekė - nežinau, kaip turėčiau 
išsireikšti - pakilti ar nusmukti iki 
.Gimtojo krašto“ redaktoriaus 
pareigų?

■ Nepavadinčiau to nei nusmu
ktai, nei pakilimu. Tiesiog niekuo
met neatsisakydavau parašyti į šį 
laikraštį, neatsisakiau ir kai 
pakvietė redaktoriumi.

- Ar keisis „Gimtasis kraštas“?
-Turi keistis. Bus storesnis, turės 

daugiau informacijos. Mano ma
nymu, savaitraštis gali talpinti 
informaciją, pavyzdžiui, ir apie 
teatrus.

■ Kažin ar užsienio lietuviams 
labai įdomus spektaklių laikas 
Vilniuje ir Kaune?

■ Norėčiau, kad „Gimtasis 
naštas“ būtų įdomus ir čia, ne vien 
užsienyje. Turime nemažai skaity
tojų ir čia.

- Koks jūsų tiražas šiuo metu?
■ Tiražas - arti 5000 egzempliorių.
- Ar daugės redakcijoje darbuoto-

i K?
-Turėtų didėti, jeigu atsiras naujų 

skyrių. Norėčiau, kad „Gimtąjį
: kraštą“ perskaitęs žmogus gautų 

idilinę, ekonominę, teisės ir 
Vidtūros informaciją, susipažintų

Į a profesionalų komentarais, kad 

jam nebereikėtų skaityti kito 
laikraščio. Noriu prisikalbinti į 
bendradarbius politologų, jaunų 
žmonių, kurie pradėjo reikštis kartu 
su Atgimimu.

- Ar daugiau vietos bus skiriama 
žinioms apie užsienio lietuvius?

- Taip. Norime teikti plačią 
informaciją apie lietuvių gyvenimą 
svetur, įvairiose šalyse turėsime 
bendradarbių, kurie mums rašys. 
Taip pat daugiau pasakosime apie 
čia esančius tautiečius, kurie 
nemažai dirba valstybės konsul
tantais, šiaip turi įvairius užsiė
mimus, ištisai gyvena Lietuvoje. 
Nuo 1988 - 1989 metų pasakyta 
daug skambių frazių apie kontak
tus su tautiečiais, bet pastoviau jų 
nepuoselėjo. Iš karto po Kovo 11 
emigracijos nomonė Lietuvoje labai 
aukštai vertinta - tautiečio pasisa
kymas buvo palankiau sutinka
mas, negu Seimo nario. Man labai 
svarbus atrodo ne tiek ekonominis, 
kaip intelektualinis abiejų tautos 
dalių bendravimas. Atgimimo 
pradžioje į Lietuvą atvyko dirbti 
nemažai pasiryžusių jaunų žmo
nių. Jie įnešė daug nauja. Aukš
čiausiojoje Tarybojejie, pavyzdžiui, 
įvedė sampratą „public relations“, 
apie kurią anksčiau čia niekas 
nebuvo girdėjęs. Tačiau vėliau ir iš 
valdžios, ir iš kūrybinių susivieni
jimų pusės kontaktai su tautiečiais 
tapo labai pragmatiški, atsitikti
niai.

Dar prasčiau su tautiečiais iš kitos 
pusės - iš Rytų. Jie nepajėgūs patys 
nusipirkti informacijos, valdžia 
jiems niekuo nepadeda. O jų 
pasisakymai labai konceptualūs - 
jie turi daug vertingų minčių, 
pasiūlymų. Sibire yra labai daug 
išsilavinusių lietuvių, tiesa, yra ir 
labai vargingų.

- Kaip „Gimtasis kraštas“ žada 
padėti Sibiro lietuvias?

- Padėjimo būdai čia’du: kelti 
problemą ir atakuoti valdžią užjos 
nesprendimą,

- Neseniai vienas šmaikštuolis 
žurnalistas keturis didžiuosius 
Lietuvos dienraščius suskirstė taip: 
du partiniai (suprask, „Lietuvos 
aidas" ir „Tiesa“ (dabar „Diena“) ), 

vienas kraštutinis (suprask, „Res
publika“) ir vienas skaitomas 
(suprask, „Lietuvos rytas“). „Res
publika“ pati save vadina vienin
teliu romantiniu leidiniu, kovo
jančiu už teisybę. Kuriam tipui 
priskirtinas „Gimtasis kraštas“?

- Formaliai aš esu Konservatorių 
partijos pirmininko pavaduotojas; 
pirmininkas - Vytautas Landsber
gis. Bet mano redaguojamas lai
kraštis bus objektyvistinis. Jau 
dabar skelbiame ir socialdemokratų 
idėjas.

Sovietiniais laikais buvo 
sakoma, kad „Gimtasis kraštas“, 
kaip ir mūsų visas gimtasis kraštas 
buvo saugumo kontrolėje. Dabar 
štai vėl jo redaktorium tapo žmogus, 
užėmęs aukštas pareigas nauja
jame saugume. Ar iš to negali kilti 
implikacijų?

- Ne. Iš tikrųjų aš politiškai 
neangažuotas. Aš pats politikoje 
orientuojuos į idėjas, o ne į žmones. 
Man ypač artimos neokonserva- 
torių idėjos. Esu linkęs laikraštyje 
leisti debiutuoti jauniems libera
lams, jauniems konservatoriams. 
Tas pasiteisina, nes yra gerų idėjų. 
Nauja karta nori kitaip daryti. 
LDDP irgi neatmetu,ypačjaunosios 
kartos. Lietuvojeyra nemažai idėjų. 
Jaunųjų liberalų ir konservatorių 
konkursuose pateikti pasiūlymai 
apie vyriausybę, niekuo nenusilei
džia, sakykime, Seimo saugumo 
komiteto pasiūlymams.Jeigubent 
trečdalis sekančio Seimo būtų 
išrinktas t iš žmonių, kuriems nuo 
24 iki 30 metų, būtų didelė pažanga.

- Kaip apibūdintumėte nuotaikas 
Lietuvoje šiuo metu?

- Per laikotarpį, kai Lietuva ėmė 
laisvėti, paaiškėjo, kad esame labai 
konservatyvūs. Reiškiasi netgi 
inercija. Daug kas niekaip negali 
pasijusti atsakingas už save. 
Jaučiama tendencija, nenoras 
paleisti valstybinį sektorių. Aš 
manau, 70% valstybės rankose 
išliks dar ilgai. Atrodo, kad ši 
valdžia pasirengusi kartoti prieš
kario tvarką: valdininkija išpūsta, 
perkamos valdžios vietos, korupcija 
didelė.

- Ką galėtumėte pasakyti apie 
Australijos lietuvius?

- Asmeniškai buvau sutikęs tik 
kelis žmones. Australija man tebėra 
Žiulio Verno „Penkiolikmečio 
kapitono“ šalis, konkrečiai sunkiai 
įsivaizduojama. Atrodo, kad Aus
tralijos lietuvių bendruomenė

Garbieji lietuviškos knygos
Vilniaus universiteto mokslo 

darbai „Knygotyra“ - jau 33 metai 
gyvuojantis tęstinis leidinys, 
kuriame skelbiami lietuviškos kny
gos, periodinės spaudos, bibliotekų 
istorijos tyrinėjimai bei publikacijos. 
Jis jei ir nekonkuruoja, tai tikrai 
reikšmingai papildo Europos šalių 
knygotyrinės spaudos gretas: 
vokiečių “Gutenberg - Jahrbuch“, 
britų „Solanus“, lenkų „Studia o 
Ksiąžce“, rusų „Kniga“. „Knygotyrą“ 
komplektuoja per 100 mokslinių 
bibliotekų 20 užsienio šalių. Šiuo 
metu yra rengiamas naujas (29- 
asis) leidinio tomas, kuriame bus 
skelbiama 1993 m. rudenį įvykusio 
.Aušros“ 110 - sioms metinėms

l/'ČP'cri

___2__ £1
I LAURINKUS MEČYS (g.l951.0fA 
| 22) Klaipėdoje), AT deputatas, i 

išrinktas Rietavo r. a. Nr. 72 (Plungės 1
I r.). Iki 1954 gyveno Komijos ATSR, I 
| Intos vaikų namuose. Tuo metu | 
| represuota jo motina kalėjo Intos I 
Į lageryje. 1954 - 1956 gyveno Plungės i

r. Juodeikių k. pas senelius. Grįžus 
I motinai su ja išvyko į Vėžaičius * 
I Klaipėdos r., kur baigė ašt. mokyklą. | 
[ Vėliau mokėsi Vilniaus technologijos | 
j technikume, tarnavo armijoje. 1978 i 
• VU įgijo lietuvių k. ir literatūros 
I specialybę. Mokytojavo Vilniaus r. Nuo I 
I 1983 dirbo Lietuvos MA Filosofijos, | 
Į sociologijos ir teisės i - te, Lietuvos | 
| filosofijos istorijos skyriuje moksl. i 
. bendradarbiu. Sąjūdyje nuo josusikū- 
' rimo, Sąjūdžio Seimo tarybos narys, • 
I vienas iš Sąjūdžio k - jos stalinizmo I 
| nusikaltimams tirti iniciatorių. AT Į 
| Prezidiumo narys. 1990 - 1991 i 
. Valstybės saugumo departamento prie

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ’ 
I general, direktorius. Parlamen- I 
| tinėms frakcijoms nepriklauso. Yra | . 
į Valstybės atkūrimo ir Konstitucinės k į 
. - jos narys. Buvo TSRS liaudies 
I deputatas. Vedęs. Žmona Nijolė - I 
I tautosakos tyrinėtoja. Šeimoje auga I

kompaktiška, veikli. Iš viso mes 
dar neturime vieni apie kitus tikro 
vaizdo. Vakarų gyvenimas, ar 
lietuvių ar ne lietuvių, pas mus 
buvo idealizuotas. Ir dabar tebėra.' 
Pats esu pastebėjęs, kaip kai kurie 
lietuviai iš Lietuvos užsienyje 
elgiasi visai kitaip negu namuose, 
tiesiog negali žmogaus atpažinti. 
Turėdami utopinį vaizdą ir susidūrę 
su tikrąja Vakarų problema, 
žmonės pasijunta vėl nerealiai. 
Netgi, sakysime, racionalizmas 
Vakarų valstybių sistemoje čia turi 
utopinį šešėlį. Tikiuosi, kad mūsų 
laikraštis padės ir Australijos, ir 
kitų šalių lietuviams geriau tarpu
savyje susižinoti, realiau vieniems 
j kitus žiūrėti.

- Ar nežadate keisti „Gimtojo 
krašto“ pavadinimo?

- Ne, pavadinimas liks tas pats. 
Atsižvelkime į žmonių konservaty
vumą.

Kalbėjosi Rita Baltušytė

mylėtojai
skirto knygotyros seminaro me
džiaga. Deja, pastaruoju metu 
Vilniaus universiteto leidykla 
pergyyvena ne geriausius laikus: 
mokslo ir mokymo darbai spaus
dinami pasenusia technika, ant 
blogos rūšies popieriaus, neiliu
struoti. Mūsų manymu, Aušrai“ 
skirtas „Knygotyros“ tomas turėtų 
būti išleistas nepalyginamai koky
biškiau. Dėl to jį tektų spausdinti 
už universiteto sienų - modernioje 
spaustuvėje, ant gero popieriaus, 
su iliustracijomis. Tačiau tam reikia

Nukelta į 3 psl.
"Mūsų Pastogė" Nr. 37 1994.9.19 psl.5
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gSPORTAS
BALTIJOS KELIO 

BĖGIMAS
Juodojo kaspino dieną, rugpjūčio 

23 - ąją, iš Vilniaus katedros aikštės 
pradėtas 600 kilometrų Vilnius - 
Ryga - Talinas istorinio 1989 metų 
Baltijos kelio bėgimas. Šešiolika 
vyrų iš visų Lietuvos vietovių šį 
kelią yra pasiryžę nubėgti per 3 
dienas. Prieš pradedant bėgimą, 
Vilniaus katedros klebonas mon
sinjoras pašventino nedidelį kryžių, 
kurį bėgikai neš per visas tris 
Baltijos valstybes. Toks bėgimas 
rengiamas jau treti metai. Anksčiau 
kartu bėgdavo ir latviai su estais, 
baltarusiai ir rusai. Šįmet bėgimą 
pradeda tik lietuviai, nors vėliau 
prie jų prisijungė ir latvi ai su estais. 
Bėgikai šį kelią įveikė keisdamiesi 
tarpusavyje kas keliasdešimt 
kilometrų.

LIETUVOS JAUNIŲ 
Europos Čempionų 

REZULTATAI
L. Bungarda, rašydamas apie šias 

pirmenybes, padarė keletą mažų 
apsirikimų. Jauniai pirmas rung

LIETUVIS PRIVATUS 
DETEKTYVAS

Rugpjūčio 30 dieną Lietuvos 
Respublikos garbės konsulas Vik
toras Šliteris oficialiai atidarė 
„Security Investigator“ biurą 
„V.I.T.A.S.“ 61 Liverpool' Rd., 
Summer Hill, 2130, tel. 7979689. 
Šio apsaugos ir paieškojimų biuro 
savininkas ir direktorius yra Vitas 
Karpavičius - Karp.

Vytautas Karpavičius Australi
joje gerai žinomas, kaip „Kovo“ ir 
Australijos lietuvių stalo teniso 
čempionas. Detektyviniam darbui 
pomėgį jis turėjo nuo pat vaikystės. 
Jo tėvas (miręs čia, Sydnėjuje) buvo 
aukštas Lietuvos policijos valdi

Garbieji lietuviškos...
Atkelta iš 5 psl.

lėšų. Kaip apskaičiavo spaustu
vininkai, 275 puslapiųmašinraščio 
teksto apimties tomo spausdinimas 
1000 egz. tiražu ir medžiagos 
kainuotų apie 9000 litų arba 2300 
JAV dolerių. Redaktorių kolegija 
tokių pinigų neturi, todėl kreipiasi 
paramos į,Aušros“ autorių, leidėjų 
ir knygnešių įpėdinius, lietuviškos 
knygos ir istorijos gerbėjus. Visų 
mums palankių rėmėjų pavardės ir 
aukų dydis bus nurodytas at
skirame leidinio lape. Labai džiau
giamės pirmaisiais rėmėjais - 
Olandų firmos „Karūna“ atstovybės 
Lietuvoje direktoriaus pavaduotoja 
p. Rasa Tolvaišaite ir Lietuvos 
Respublikos ambasadorius Len
kijoje p, D. Junevičius jau paaukojo 
300 dolerių.

Šiuo metu,.Knygotyros“ medžiaga 
redaguojama, ją į spaustuvę ga
lėtume atiduoti 1944 m. lapkričio 
"Mūsų Pastogė” Nr.37 1994.9.19 psl.6

tynes Izraelyje pralaimėjo ne 
Kroatijai, bet Slovėnijai rezultatu; 
74 - 79. Vėliau jie laimėjo prieš 
Vokietiją rezultatu 84 - 62, prieš 
Graikiją 98 - 95, Izraelį 88 - 68, 
Italiją 79 - 73, Ispaniją 91 - 71 ir 
žaisdami dėl aukso medalio ir 
Europos čempiono vardo, po labai 
sunkios kovos nugalėjo Kroatiją.

GRAŽI FUTBOLININKŲ 
PERGALĖ

Lietuvos futbolo rinktinė žaidžia 
Europos taurės varžybose, rungty
nės vyko Minske, stebint 25 000 
žiūrovų. Lietuvių rinktinė rugsėjo 
8 dieną nugalėjo Ukrainos rinktinę 
rezultatu 2-0. Įvarčius įmušė 
Ivanauskas ir Skarbalius.

Prieš tai, rugpjūčio 25 d., Vilniuje 
premilinarinio rato Europos taurės 
rungtynes Lietuva laimėjo prieš 
Wales (Anglija) net 6-0.

R. MAŽUOLIS SEPTINTAS
Romoje vykstančiose pasaulio 

plaukimo pirmenybėse Lietuvos 
plaukikas (buvęs ir Australijoje) R. 
Mažuolis 100 metrų laisvo stiliaus 
plaukime gavo tik septintą vietą.

ninkas, taigi ir abu sūnūs - Jurgis 
ir Vitas - jau nuo vaikystės buvo 
supažindinti su įvairiais šauna
maisiais ginklais. Ypatingai su 
sportiniais, nes jis, kaip vienas iš 
geriausių Lietuvos šaudymo mei
strų, buvo policijos ir Lietuvos 
šaudymo rinktinių dalyvis.

Atvykus į Australiją, Vytautas 
daugelį metų dirbo taksi biznyje, 
tačiau visą laiką jam rūpėjo 
vaikystėje pamėgti ginklai ir 
detektyvo darbas. Metęs taksi 
darbą, jis baigė specialią mokyklą, 
išlaikė egzaminus, gavo leidimą 
ginklo laikymui ir dirbo įvairius 
apsaugos ir detektyvinius darbus. 
Savo srityje buvo pakeltas į 

mėnesį. Dėl to labai prašytume 
rėmėjų atsiliepti iki spalio pradžios. 
Mums būtų patogu, jei aukas 
įteiktumėte „Knygotyros“ redakto
rių kolegijos vadovams - vyr. 
redaktoriui prof. D. Kaunui (namų 
tel. 650 537) arba atsakingajai 
sekretorei dr. E. Macevičiūtei 
(namų tel. 740 282). Jų darbe* 
adresas toks: Vilniaus universi
tetas, Komunikacijos fakultetas, 
Knygotyros katedra, 2054 Vilnius, 
Saulėtekio ai. 9, korp. 1, kab. 202. 
Tel. 768 961, faksas 613 473.

„Knygotyros“ redaktorių kolegija 
garantuoja teisingą lėšų panaudo
jimą nurodytu tikslu ir savailaikį 
informacijos pateikimą Jurus 
pageidavus. Nuoširdžiai dėkojame 
už paramą.

Prof. dr. Domas Kaunas 
„Knygotyros" vyr. redaktorius, 

dr. Elena Macevičiūtė 
„Knygotyros" ats. sekretorė 

Vilnius, 1994.04.30

Vyt. Karpavičius prie savo 
biuro.

„supervisor“ laipsnį, prižiūrėjo kitų 
darbus.

Dabar atidaręs savo privačią 
“V.I.T.A.S.“ bendrovę, ateityje 
galvoja sudaryti savo paties va
dovaujamą didesnę privačių de
tektyvų - paieškojimų ir apsaugos 
firmą. Ant savo uniformos jis turi ir 
lietuviškų ženklų, kurie jo darbui 
visai nekenkia. Gauti leidimą 
atidaryti tokią firmą dabaryra labai 
dideli suvaržymai. Įeinantįbetkurį 
klubą reikia iš pistoleto išimti visus 
šovinius. Tik patruliuodamas turi 
nešioti uniformą, o šiaip visada 
dėvėti civilinius drabužius. Kiek jis 
žino, tai šiuo metu visoje Austra
lijoje tarp lietuvių tokių detektyvų 
nėra.

Linkėdami V. Karpavičiui daug 
sėkmės ir laimės jo detektyviniame 
darbe, tikėkimės, kad, reikalui 
esant, jis bus naudingas ir padės 
savo tautiečiams. Po atidarymo 
artimų draugų ir giminių grupė, 
kaip dr. V. Doniela su žmona Dalia, 
V. ir J. Šliteriai, J. Karpavičius ir 

PADĖKA
Už mano saugumo ir tyrinėjimo įstaigos oficialų ati

darymą esu labai dėkingas didžiai gerbiamam Lietuvos 
Respublikos garbės konsului Viktorui Šliteriui su žmona. 
Jiems ir visiems dalyvavusiems šiame atidaryme, o taip 
pat prisidėjusiems prie mano pagerbimo tariu nuo
širdų lietuvišką ačiū.

Visados jūsų
Vytautas Karpavičius

PADĖKA
Visiems dalyvavusiems mano vyro

A. f A. JUOZO KlSUilKOS 
laidotuvėse, pareiškusiems užuojautą šeimai, aukoju

siems šv. Mišias už jo vėlę, ar vietoje gėlių aukojusiems 
lietuviškoms institucijoms, tariame nuoširdų ačiū.

Mano ir šeimos speciali padėka mūsų kapelionui kun. 
Povilui Martūzui, atlaikiusiam už Velionio vėlę gedulin- * 
gas šv. Mišias ir palydėjusiems karstą su jo palaikais į 
amžino poilsio vietą.

Petroučlč Kušleikieuč ir šeima

V. Laukaitienė bei kiti buvo labai 
skaniai žmonos Mildos ir kaimynės 
A. Liutackienės pavaišinti, viską' 
užbaigiant lietuviškais cepelinais.

KLUBO VEDĖJAS 
PAVARGO

• Sydnėjaus lietuvių klubo vedėjas 
Jurgis, pavardę jo visi žino, pagal 
paskutines gautas žinąs, palieka 
menedžerio postą ir dabar jo paties 
žodžiais - jau galės stovėti kitoje 
baro pusėje, kartu su draugais 
paragauti „skočiuko“, pabandyti 
laimę prie pokerio mašinų (reikės jį 
stebėti, gal turės kokių paslapčių, 
kaip laimėti pinigų) . O svarbiausiai 
- nebus jokių priežasčių, dėl kurių 
negalėtų dalyvauti sekančiais 
metais Lietuvoje įvyksiančiose 
Pasaulio lietuvių sporto žaidynėse.

Įdomu, kas „atsisės“ į jo kėdę? O 
tuo tarpu, jo draugai lauks pasi
rodant Jurgio šioje baro pusėje.
PUIKI GIMIMO DIENA

Gražiuose V. Gulbino namuose 
šiuo metu gyvena viešnia iš 
Lietuvos. Tai marijampolietė, tik 
ką baigusi Kauno veterinarijos 
akademiją Loreta Sidaravičiūtė. 
Maloni, visuomet besišypsanti ir,, 
rodos, visada norinti kaip nors 
kitiems padėti, ji svečiuose pas 
mus atšventė savo 24 - ąjį gimta
dienį. O V. Gulbinas, turėdamas 
minkštą širdį atvykusioms Lietu
vos gražuolėms, iškėlė vaišes, kad 
bedainuojant jos baigėsi tik pa
ryčiais. Svečių daugumą sudarė 
neseniai atvykusieji iš Lietuvos - 
Rita Kavaliauskaitė, D. Svaldenytė, 
V. Ivanauskienė, Vladas Gard, 
Toma ir Antanas Vaidotai, na ir, 
žinoma, pati „bosienė“ D. Gulbi
nienė. Teko ir man šioje puotoje 
kartu su dar keliais, ne dabar iš 
Lietuvos atvykusiais, dalyvauti ir. 
gardžiuotis tais visais skanėstais, 
kuriuos paruošė pati sukaktu
vininkė Loreta. Ir nežinau, maty
damas čia ir kitur tiek gražių ir 
puikių lietuvaičių, negaliu suprasti, 
kaip tie mūsų vyrukai užpuola ant 
daugeliu atvejų blogesnių ir negra
žesnių svetimtaučių, nematydami 
tų lietuviškų perliukų.

Antanas Laukaitis
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Šalta mirties ranka vėl išsivedė 
amžinybėn dar vieną adelaidiškį. 
Liūdesyje liko žmona Greta (ALB 
garbės narė), sūnus Martynas ir 
dukra Margareta su šeimomis.

Velionis 1908-metais gimė lietu
vininkų šeimoje, Klaipėdoje. Baigęs 
mokslą, pasirinko bankininko 
profesiją. Dirbo Žemės banke 
Klaipėdoje ir Kaune. Vedęs Gretą 
Kurmytę, rengėsi laimingai gyventi 
gražioje Girulių pušyno vasarvie
tėje. Labai mėgo vandens sportą, 
todėl ir namą pasistatydino netoli 
nuo Baltijos jūros. Buvo uolus 
buriuotojas, Kuršių marių ir 
Baltijos vandenis išraižė skersai ir 
išilgai, jachta apiplaukė visus 
Baltijos regiono uostus. Kadangi 
mokėjo anglų, prancūzų ir vokiečių 
kalbas, nesunkiai įsigijo draugų ir 
tarp kitų valstybių buriuotojų. 
Būdamas j ach tos „Nijolė“ kapitonu, 
kai 1938 metais vyko Lietuvos 
tautinė olimpiada, Jonas Baltijos 
regatoje atstovavo Klaipėdos jachtų 
klubą ir laimėjo sidabro medalį, 
kuris dar ir dabar puošia Adelaidės 
lietuvių muziejų. Jono Deckio 
prisiminimais labai domėjosi 
neperseniausiai Adelaidėje viešėję 
jaunieji Lietuvos buriuotojai. Jonas 
mėgo fotografuoti, buvo kruopštus 
filatelistas, numizmatikas, stiprus 
šachmatininkas. Patogų pragy
venimą iki pensijos jis užsidirbo 
Geležinkelio departamente. Jonas 
mėgo skaityti lietuvišką spaudą, jo 
vaikai kalba lietuviškai ir anūkai

SUDIEV
DAINAI BERNOTIENEI

MŪSŲ MIRUSIEJI
Skamba ir žvanga, gaudžia varpai, 
Liūdną ir skaudų skleisdami gandą: 
Vėl pavilliojo auką kapai!
Dieną į dieną tiek jų atranda!..

(Maironis)

A. f A. JONAS DECKYS

Jonas Deckys.

lanko lietuvių savaitgalio mokyklą.
Sunkios ligos per tris mėnesius 

pakirstas, rugpjūčio 25 - ąją 
pasakutinį kartą akis užmerkė savo 
narųuose. Centennial Parko koply
čioje religines apeigas atliko 
velionio parapijos kunigas J. Biar. 
Adelaidės lietuvių sąjungos vardu 
liūdną "sudie" tarė pirmininkas V. 
Neverauskas, draugų vardu su 
velioniu atsisveikino K. Vanagienė. 
Palaidotas Jonas Deckys Cente
nnial Parko kapinėse.

Žuvėdrų klyksmas, vėtrungių 
šešėlis,

Iškeltos burės - vaizdas tėviškėlės 
Nors ir toli nuo Baltijos, 
Tu vis girdėsi šauksmą jos...
Liūdnai lopšinę tau vis liūliuos 
Lieknutės pušys Giruliuos.

Ilsėkis ramybėje. T „ 

vaizdoje.nepripažino. Jurgis Hukas 
buvo užkastas nebyliame, be
vardžiame partizanų kape Že
maitijoje. Po mėnesio širdies 
smūgio ištiktas mirė Dainos tėvas.

Likusieji šeimos nariai nutarė 
persikelti į Telšius, kur tikėjosi, 
susimaišę su miesto gyventojais, 
ilgiau išsilaikyti. 1950 m. Daina su 
kitais šešiais jaunuoliais išlaikė 
varžybinius egzaminus į Telšių 
meno mokyklą. Norinčiųjų buvo virš 
trijų šimtų. Deja, paaiškėjus jos 
neproletariškai kilmei, iš meno 
mokyklos ją pašalino. Teko grįžti į 
gimnaziją. 1952 metais Daina 
ištekėjo už Stasio Bernoto. 1959 
metais atsiradus galimybei vokiečių 
kilmės žmonėms repatrijuoti iš 
sovietų užimtų kraštų, Daina su 
vyru ir dukra Erika pasiekė 
Vokietiją ir po metų Australiją. Čia 
gimė du sūnūs: Stasys ir Jurgis.

Patirti sunkumai vis dėlto pa
laužė jos sveikatą. 1969 ji turėjo 
pirmą vėžio operaciją. Tačiau liga 
jos dvasios nepalaužė ir po poros, 
metų, būdama ligonis, Daina įstojo 
į Padstow meno mokyklą. Ją baigė.pi 
ketvertų metų. 1986 ji Liverpool 
meno mokykloj studijavo keramiką 
ir madų kūrybą (fashion design). 
Daugeliui tai atrodė nelaukta, bet 
iš tikrųjų šios studijos buvo jos 
jaunystės troškimų įgyvendinimas. 
Daugiausiai Daina dirbo tapyboje, 
kuri, kaip ir ji pati, tryško džiau
gsmu ir energija. Savo ritminguose 
paveiksluose ji naudojo pačias
ryškiausias grynas spalvas. Juose 
nesijaučia nė lašo skausmo ar 
nevilties.

Menas j ai buvo priemonė užmiršti 
šį sunkų gyvenimą ir susikurti ki
tą, gražų, šviesų pasaulį. 1992 
metais Lietuvių Dienų parodoje ji 
buvo apdovanota pagyrimo atžyma 
už grafinį darbą „Mirštantis 
miškas“.

Po 26 metų kovos su vėžiu 
gydytojai jai pranešė, kad liga ją

DAINA BERNOTIENĖ, "Ant kran
to", 1983.

nugalės už trijų mėnesių. Daina su 
šiuo lemtingu sprendimu susitaikė 
po kelių dienų ir suplanavo kelionę 
į Ameriką pas dukrą Eriką ir į 
Lietuvą paskutiniam atsisvei
kinimui su tėvyne ir draugais.’ 
Suplanavo ir savo laidotuves.

Sofija Daina Bernotienė mirė š. 
m. rugsėjo 2 dieną rūpestingoje 
sūnaus Jurgio globoje. Australų 
monsinjoras Meany atlaikė mišias 
Lidcombės bažnyčioje. Krema
toriume atsisveikinimo kalbas 
pasakė dr. Aleksandras Mauragis, 
dr. Genovaitė Kazokienė ir Sofija 
Šaparienė. Dainos poeziją skaitė 
Jonas Zinkus, Kazoko poeziją -
Jadvyga Viliūnienė. Jauniausiam 
sūnui Jurgiui užbėrus ant velionės 
karsto Lietuvos žemės, lydint choro
garsams „Op, op Nemunėli, ar tu 
mane šauki?“, Dainos karstas 
ušžsidengė nežinomybės užuo
laida. ' ■ -

Pasiliko liūdintys vyras Stasys, 
dukra Erika, sūnūs Stasys ir Jurgis, 
Sydnėjaus menininkai bei gausus 
būrys jos draugų ir pažįstamų.

Genovaitė Kazokienė

Taip gaila atsisveikinti su kūry
bingų, energija trykštančiu žmo
gum, kokiu dar taip neseniai buvo 
Sofija Daina Bernotienė. Nežiūrint 
įvairiausių nesėkmių, ji pulsavo 
optimizmu net ir sunkiausiose 
valandose ir mokėjo savo pakilią 
nuotaiką perteikti kitiems, mokėjo 
nepasitikinčius padrąsinti, drąsius 
paskatinti ir nusiminusius pa
guosti. Daina Bernotienė buvo 
apdovanota daugeliu gabumų: 
vaizdžiai ir gerai sukomponuotu 
pasakojimu ji mokėjo sudominti ir 
ūsai svetimą žmogų, turėjo me
ninių ir literatūrinių sugebėjimų, 
kuriuos pilnai išvystyti jai nelėmė 
likimas.
Daina gimė 1933 metais Viešvėnų 

dvare, Telšių apskrityje, gausioje 
von Buck šeimoje. Jie buvo vokiečių 
ateivių palikuonys, kuriems per 300 
metų Lietuva tapo tikrąja tėvyne.
Dauguma iš mūsų su bolševikais 

atsisveikino vieną kartą, bet Dainos 
šeimai teko atsisveikinti du kartu, 

! kai juos, pabėgėlius apsistojusius 
f netoli Berlyno, komunistai sugaudė 
Iii vežė į Sibirą. Dainos šeimai 
■pavyko iš to traukinio pabėgti dar 
■Prūsijoje. Kelionė į Lietuvą per 
apleistą ir tuštutėlę Prūsijos 
f dykumą truko du metu ir tuo laikų

Daina Sofija Bernotienė

dažnai teko maitintis sniegu ir 
medžio žieve.

Pasiekus Viešvėnus, juos ėmė 
globoti buvusieji jų dvaro darbi
ninkai. Dainos brolis Jurgis tuoj 
prisijungė prie Lietuvos partizanų 
Žemaitijos miškuose ir greitai žuvo 
kovoje už Lietuvos laisvę. Dainos 
šeima, nenorėdama išsiduoti ir 
išduoti juos globojusius žmones, 
Jurgio lavono, išstatyto visų aki-

Pagerbdami 
AXA.

DAINĄ BERNOTIENĘ,
vietoj gėlių "Mūsų Pastogei" aukojame 50 dolerių.

A. Miniotienė - Scbaffer ir 
Romas Miniotas

Pagerbdami 
A, f A. 

DAINĄ BERNOTIENĘ,

vietoj gėlių "Mūsų Pastogei" aukojame 40 dolerių.
E. Kurlinskienė ir 

Šatkauskai

AUKOS ’’MUSŲ PASTOGEI”
Pagerbdami A. f A. Jono Deckio atminimą, "Mūsų 

Pastogei" aukojo:
30 dol. - choras "Lituania"; 25 dol. - A. ir B. Sinickai; po 20 dol.

- Adelaidės moterų ansamblis, S. E. Bankas, K. Vanagienė, 
Reinkių šeima, S. ir A. Blandžiai; po 15 dol. - U. Vilkienė, J. 
Purvins; po 10 dol. - P. Andrijaitis, E. B. Dukas, A. ir U. Juciai, 
R. Kurauskienė, Violeta Mount, M. Pareigis, K. Pocius, O. 
Riškienė, Alf. ir A. Urnevičiai, M. Vaznelis, J. Vosylienė; 5 dol.
- Pr. Žutautas.

Viso suaukota 300 dolerių.

"Mūsų Pastogė" Nr.37 1994.9.19- psl.7
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Informacija
Rugsėjo 25 d., sekmadienį, 2 vai. po pietų Sydnėjaus 

lietuvių namų viršutinėje salėje įvyks

"Mūsų Pastogės" popietė.
Programoje: J. A. Jūragio žvilgsnis į keturių lietuvių 

autorių kūrybą ir Moterų ansamblio "Sutartinė" dainos.
Popietės metu bus traukiama "Mūsų Pastogės" loterija.
Kviečiame visus gausiai dalyvauti.

LB Spaudos Sąjunga

PIRKDAMAS "MGSq PASTOGĖS" 
LOTERIJOS BILIETĄ, 

PAREMSI SAVO LAIKRAŠTI

PRANEŠIMAS 
"TALKOS" NARIAMS

Lietuvių Kooperatinė 
Kredito Draugija "Talka" 

1994 spalio mėn. 1d., 
šeštadienį, 3.00 vai. Lietuvių 
Namuose, 50 Errol Street, 

North Melbourne, 
šaukia:

METINĮ
SUSIRINKIMĄ

DARBOTVARKĖJE :
1. Susirinkimo atidarymas
2. Balsavimo komisijos 

sudarymas
3. 1993 metinio susirinkimo 

protokolas
4. Pranešimai:

a. Veiklos
b. Atskaitomybės
c. Statutinis'
d. Revizijos

5. Pranešimų diskusijos Ir 
tvirtinimas

6. Valdybos rinkimai 
(renkami 2 nariai)

7. Valdybos išlaidų 
nustatymas

8. Pelno paskirstymas
9. Sumanymai tr pasiūlymai

10. Susirinkimo uždarymas
— ooo.....

Pagal Talkos" nuostatus dešimt narių 
atvykę susldnklmą.sudaro kvorumą. 
Kiekvienas narys, nežiūrint Jo turimų 
(našų, susirinkime turi tik vieną balsą. 
Narys negali atstovauti daugiau kaip 3 

kitus nartus.
Nario atstovavimo Įgaliojimas turi būti 
surašytas ir pasirašytas ant oficialaus 
. blanko ir turi aiškiai nurodyti kaip 

atstovaujantis naryš-turl balsuoti.
Atstovavimo įgaliojimai turi pasiekti 

draugijos Įstaigą ne vėliau kaip 48 vnl. 
prieš susirinkimą.

Vadovaujantis naujaisDraugijos 
įstatais, šis pranešimas tr 

metinė apyskaita nariams nėra 
siunčiami individualiai.

Apyskaitas galima gauti visose 
Talkos įstaigose ir susirinkime.

AUKOS
AUSTRALIJOS 

LIETUVIŲ FONDUI
44 900 dol. - a.a. Prano Dranginio 

testamentinis palikimas;
1000 dol. - gautas per Stasį Šiuškų 

a.a. Prano Valionio testamentinis

PRANEŠIMAS 
Melburno lietuvių 

klubo nariams
Metinis Melburno lietuvių klubo 

narių susirinkimas įvyks rugsėjo 
24 dieną, šeštadienį, 1 vai. p.p . 
Susirinkimo metu bus svarstoma 
sekanti > darbotvarkė :

1. Susirinkimo atidarymas. 2.Mi- 
rusių narių pagerbimas. 3.Naujų 
narių pristatymas. 4.Susirinkimo 
sekretoriaus kvietimas. 5. Mandatų 
komisijos kvietimas. 6. Praėjusių 
metų susirinkimo protokolo skai
tymas. 7. Pirmininko pranešimas. 
8. Iždininko pranešimas. 9. Revi
zoriaus pranešimas. lO.Revizįjos 
komisijos pranešimas. ll.Disku- 
sijos dėl pranešimų ir jų priėmimas. 
12.1994 - 1995 m. sąmatos pa
teikimas ir tvirtinimas. 13. Kandi
datų į klubo' valdybą klausimas.
14. Revizijos komisijos rinkimai.
15. Mandatų komisijos rinkimai.
16. Klausimai ir pasiūlymai. 17. 
Susirinkimo uždarymas.

Melburno lietuvių 
klubo valdyba 

KVIEČIAME
ZANAVYKUS

Sekmadienį, spalio 9 d., po 
lietuviškų pamaldų, 2 vai. po pietų 
Lietuvių klube, Bankstowne, 
■ organizuojami zanavykų ir jų draugų 
pietūs.
Kviečiame visus zanavykus, 

kilusius iš Šakių apskrities apsi
lankyti į šį pirmą susitikimą, 
pasidalinti savo įspūdžiais ir arčiau 
susipažinti vienas su kitu. Dabar
tinė Lietuvos vyriausybė bando šį 
kraštą sudraskyti. Šiuo reikalu bus 
paruošta rezoliucija.

Galintys apsilankyti šiame pobū
vyje, prašome skambinti Martinai 
Reisgienei tel. 543 1001 arba 
Antanui Kramiliui tel. 727 3131. 
Dalyvaujantys pietuose už juos 
susimokėti turės patys.

Registracija yra būtina. Žmonių 
skaičių reikia pranešti svetainės

palikimas;
20 dol. - Vincas Stagis (1420) 

vietoje gėlių a.a. Petrui Bašinskui 
Brisbanėje mirus.

Nuoširdus ačiū.
Vincas Ališauskas

AL fondo iždininkas 
"Mūsų Pastogė" Nr37 1994.9.19 p.
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vedėjai.
Pobūvio metu numatome progra

mėlę ir zanavykų parodėlę. Ateikite 
nesigailėsite. Kviečiame ir lau
kiame. ■
Organizatoriai :Martina Vidžiūnaitė

- Reisgienė, Antanas Kramilius

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ į
NAMUOSE

16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel 708 1414 |

Laimingas klubo nario bilietas
- 498 - ištrauktas 1994.9.11, 3 vai. p. p.

j klubo direktorius nominuojančių pareiškimai gaunami klubo I 
raštinėje. Pareiškimai turi būti grąžinti klubo sekretoriui iki 

rugsėjo mėn. 14d. 9 vai. p.p.

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBO
* METINIS BALIUS *

ruošiamas spalio 1 d., šeštadienį, klubo patalpose, Banks
towne. Pradžia 7 vai. vakaro. I

Puiki vakarienė, vynas, gera muzika! Laukiami klubo nariai ir I 
narės, visi iš toli ir iš arti - atvykite nesigailėsite!

Prašome atsiimti bilietus (sumokant pinigus) ir užsisakyti 
stalą.

Iki malonaus pasimatymo! , ...
Klubo valdyba

Kodėl nepasidžiaugti baltomis 
Kalėdomis su savo draugais ir 
giminaičiais Baltįjos kraštuose 
ar Europoje. Savo tikslą pasiek
site skrisdami FINAIR oro lini
ja-

-Z.F//VZ7įF/MV
'Tows
20 Bay Street, Double Bay, NSW 2028
Telephone (02) 328 1377
Facsmile (02) 327 2611
Lie. No. 2TA003334 ACN 054 - 712739

FLYING FINN TOURS Jums siūlo labai geras oro kelionių 
kainas, kad galėtumėte praleisti šią specialią progą su brangiais 
Jums asmenimis, pradedant nuo 2080 austr. dol.

Arba kodėl nepasikviesti brangių asmenų į Australiją, kad 
drauge praleisti šiltas ir saulėtas Kalėdas "pasaulio apačioje". 
Kelionių kainos nuo 2030 austr. dol.

Dėl smulkesnės informacijos skambinkite FLYING FINN AIR 
TOURS.

NUMATYTOS SIUNTINIŲ IŠSIUNTIMO DATOS

1994 M.
1) Rugsėjo 3. 2) Spalio 22, 3) Gruodžio 3.

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
išsiunčiami kas 6 savaitės 

ŽEMIAUSIOS KAINOS 
AUKŠČIAUSIAS PATARNAVIMO STANDARTAS 
Dėl smulkesnės informacijos kreiptis į Kristiną 
Artimiausios siuntosT994 m. rugsėjo 3 d.

ADELAIDE (08) 212 2499. BRISBANE (07) 287 4339. CANBERRA (06) 297 2506. MELBOURNE (03) 363
8346. NEWCASTLE (049)517437. 

M ii s ų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLYT

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

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P. O. Box 550 Banksrown N. S. W. 2200 
Redaktorius Bronius 2alys. ® # Redakcijos ir administracijos telefonas (02) 790 3233 
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Prenumerata metams $ 35 U žsienyje paprastu paštu $ 50 N. Zelandijoje oro paštu $ 65
U žsienyje oro paštu $ 90
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