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UŽSIENIO POLITIKA
Lietuvos užsienio politika praė

jusią savaitę vėl tapo diskusijų 
objektu. Lietuvoje diskusijas 
inicijavo buvęs Lietuvos UR minis
tras A. Saudargas, spaudos konfe
rencijoje atkreipęs dėmesį į JAV 
laikraštyje „Washington Post“ 
pasirodžiusį straipsnį, kuriame 
rašoma, kadJAVruošiasi pripažinti 
išplėstąRusijosįtakos sferą, kuriai, 
iki tam tikros ribos, priskiriamos ir 
Baltijos valstybės, jei tai nepa
žeidžia tarptautinės tesės reika-' 
lavimų ir nedaro žalos Vašingtono 
interesams. JAV valstybės sekreto
rius W. Christopher paneigė bet 
kokią intenciją keisti Amerikos 
politiką Baltijos valstybių atžvilgiu
ir pareiškė, kad JAV aktyviai rems 
Baltijos rajono integracij ą į Vakarų 
politines, ekonomines ir saugumo 

' institucijas. Jis taip pat priminė 
žurnalistams prezidento B. Clinton 
žodžius, pasakytus jo vizito Rygoje 
metu; „Baltijos valstybės neturi 
būti, nėra ir nebus niekieno įtakos 

- sferoje“. Tačiau Lietuva norėtų 
daugiau aiškumo šiuo klausimu ir 
ketina paraginti savo diplomatines 
tarnybas surinkti kuo daugiau 
informacijos.
Dabartinei, LDDP vedamai, 

Lietuvos užsienio politikai netrūko 
kritikos nuo pat jos pradžios. A. 
Saudargas savo trečiadienio spa
udos konferencijoje nuosaikiai ir 
kvalifikuotai išdėstė, kur, jo 
nuomone, daromos klaidos Lietuvos 
užsienio politikoje. Dažnai LDDP 
politiką kritikuoja ir konservatorių 
lyderis V. Landsbergis. Tačiau 
LDDP vadovai atkakliai gina savo 
politiką. Po A. Saudargo konferen
cijos užsienio reikalų ministras P. 
Gylys per interviu Eltos žinių 
agentūrai išdėstė eilę pastarųjų 
metų Lietuvos užsienio politikos 
pasiekimų integruojantis į Vaka
rus: narystė Europos Taryboje, 
laisvos prekybos sutartis su Euro
pos Sąjunga, sėkmingos derybos dėl 
asocijuotos narystės šioje sąjungoje. 
Jį parėmė ką tik iš Briuselio grįžęs 

1 Užsienio reikalų ministerijos 
sekretorius A. Jonuška, pareiškęs, 
kad integravimosi į ES tempas 
„pranoko mūsų viltis“. Esanti ir 
realigalimybė pasirašyti asocijuo
tos narystės sutartį su ES dar šiais 

į metais, sakė A. Jonuška. Kaip 
f integracijos į Vakarus link žingsnį 
I jisnurodė ir Lenkijoje vykstančius 
I kariniusNATOmanevrus, kuriuo- 
J se dalyvaus ir Lietuvos kontingen- 
įj tas - 27 kariai ir.įarininkai - kartu 
■ su kitų 12 Europos šalių bei JAV 
I kariniais daliniais.

Praėjusios savaitės pradžioje 
Vilniuje lankėsi Rusijos parlamento 
Aukštesniųjų rūmų pirmininkas V. 
Šumeika. Savo vizito metu jis 
pareiškė, kad Rusija jau šį mėnesį 
pradės įgyvendinti praėjusiais 
metais pasirašytą su Lietuva 
sutartį dėl palankiausių prekybos 
santykių taikymo viena kitos 
prekėms, nelaukdama karinio 
tranzito per Lietuvą sutarties 
pasirašymo. Anot jo, jei Lietuvos 
siūlomos tranzito taisyklės atitiks 
tarptautinius reikalavimus, Rusija 
jas priims. Rusija ir Lietuva yra fjTr 
lygiaverčiai partneriai, sakė V. J**’’-/ 
Šumeika. Tai, bene, pirmas toks I I W 
palankus Lietuvai aukšto rango MM;: 
Rusijos politiko pasisakymas, 
Sunku pasakyti ar jis kalbėjo tik ____
savo, ar visos Rusijos vardo Bet 
galima spėti, kad jis ruošė dirvą S. 
Kirilovo vizitui.

Rugsėjo 16 dieną Vilniuje lankėsi 
kitas Rusijos diplomatas, užsienio 
reikalų ministro pavaduotojas S. 
Kirilovas. Jis tarėsi su prezidentu 
A. Brazausku ir užsienio reikalų 
ministru P. Gyliu apie abiejų šalių 
užsienio reikalų ministerijų ben
dradarbiavimą, bet buvo paliestas 
ir karinio tranzito per Lietuvą 
klausimas. Pasitarimų metu buvo 
parafuotas Lietuvos ir Rusijos 
užsienio reikalų ministerijų ben
dradarbiavimo protokolas. Proto
kole numatoma, kad ministerijos 
kartu aptars ir svarstys abiejų šalių 
santykių klausimus, o taip pat ir 
tarptautines problemas bei darbą 
tarptautinėse organizacijose. S. 
Kirilovas pastebėjo, kad pasirašyti 
panašių protokolų su Latvija ir 
Estija kol kas nenumatoma. Ar tai 
nebus bandymas suskaldyti Bal
tijos valstybes?

Kalbėdamas su žurnalistais apie 
karinio tranzito klausimą, S. 
Kirilovas psakė: „Tranzito taisyklių 
klausimas tai Lietuvos klausimas, 
nes kroviniai bus pervežami, 
būtent, per Lietuvos teritoriją“. 
Rusijos pusę tos taisyklės domina, 
nes čia reikalas eina apie Rusijos 
piliečių ir krovinių pervežimą, sakė 
Rusijos viceministras. Jis sakė esąs 
įsitikinęs, kad Lietuvos kolegos 
atsižvelgs į Rusijos interesus. 
Tranzito sutartis dar nepasirašyta, 
tačiau daugelis tos sutarties 
straipsnių jau realizuojami, pa
stebėjo S. Kirilovas.

Derybose dėl Lietuvos ir Balta
rusijos sienų nustatymo priartėta 
prie sprendimo, Laisvosios Europos 
radijui sugrįžęs iš Minsko sakė 
Užsienio reikalų ministerijos 
sekretorius. Užsienio reikalų 
ministro P. Gylio vadovaujama, 

Lietuvos delegacija Minske iš 
esmės suderino Lietuvos ir Balta
rusijos draugystės ir bendradar
biavimo sutartį. Tačiau sutartis 
nebuvo parafuota, kaip buvo 
planuojama, nes nebuvo suspėta 
laiku paruošti sutarties tekstus 
abiejų šalių kalbomis. Tarpvals
tybinę sutartį tikimasi pasirašyti 
Vilniuje dar šį mėnesį, kai ten su 
oficialiu vizitu lankysis Baltarusijos 
prezidentas A. Lukašenka. Tačiau 
dėl Baltarusijos prezidento ligos šį 
vizitą gali tekti atidėti.

A. Jonuška Laisvosios Europos 
radijui sakė, kad susitarta viešai 
nekomentuoti derybų dėl sienų 
eigos. Tačiau niekam ne paslaptis, 
kad pagrindinė kliūtis yra Adutiš
kio geležinkelio stoties pastatas, 
kurį abi valstybės laiko savo 
nuosavybe. Tačiau ir galutinai 
nesusitarus dėl sienų, nėra kliūčių 
pasirašyti tarpvalstybinę Lietuvos 
ir Baltarusijos draugystės sutartį, 
sakė Lietuvos Respublikos užsienio 
reikalų ministerijos sekretorius A. 
Jonuška.

Rugsėjo 13 dieną Rygoje buvo 
įsteigtas Baltij os valstybių Ministrų 
Tarybos sekretoriatas. Jo atidary
mo išvakarėse Latvijos ministras 
pirmininkas V. Birkavas pareiškė, 
kad šios instancijos įsteigimas 
ženklina naują Baltijos valstybių 
istorijos etapą.V. Birkavas, kartu 
su Lietuvos bei Estijos ministrais 
pirmininkais, A. Šleževičium ir M. 
Laaru, nasirašė susitarimą apie 
bendrą Baltijos valstybių karinį 
dalinį, kuris dalyvaus JTO taikos 
palaikym o operacijose.

Praėjusią savaitę Lietuvoje 
viešėjo Europos Komisijos (EK) 
viceprezidentas L. Britten. Į 
Lietuvą jis buvo pakviestas pre
zidento A. Brazausko. Įdomu, kad 
abu L. Britten tėvai yra kilę iš 
Lietuvos, kas, be abejo, turėjo įtakos 

sprendimui iš ES biurokratijos 
pakviesti būtent jį atvykti įVilnių. 
Lietuvai, sprendžiant jos prašymą 
įstoti į ES, reikia turėti draugų 
ilguose Briuselio koridoriuose. 
„Narystė ES yra mūsų strateginis 
tikslas, kuris kiekvieną dieną įgyja 
vis ryškesnius kontūrus“, kalbėjo 
p.Britten'ui surengęs pietus prezi
dentas A. Brazauskas. Iš savo 
pusės, L. Britten ragino lietuvius 
palaikyti gerus santykius su Rusija, 
nes geri santykiai su jos didžiuoju 
kaimynu padės Lietuvai tapti ES 
nare. Palaikydami gerus santykius 
su Rusija, lietuviai neduos pre
teksto savo kritikams Vakaruose 
sakyti, kad ES išplėtimas į Rytų 
Europą sukels neigiamą Rusijos 
reakciją, sakė EK viceprezidentas.

Rugsėjo 19 dieną Lietuvos pre
zidentas A. Brazauskas, Vokietijos 
prezidento R. Hercog kvietimu, 
išvyko keturių dienų vizitui į 
Vokietiją. Interviu Vokietijos 
spaudos agentūrai DPA metu jis 
pareiškė, kad per šį vizitą jis tikisi 
užsitikrinti Vokietijos paramą 
Lietuvos prašymui įstoti asocijuota 
nare į Europos Sąjungą. Prime
nama, kad iki sausio mėnesio 
Vokietija pirmininkaus ES. Pre
zidentas A. Brazauskas taip pat 
nurodė, kad per rugsėjo 19 - 22 
dienomis vyksiančius pokalbius jis 
aptars abiejų šalių ekonominius 
ryšius ir Lietuvos santykius su 
kitomis jos kaimynėmis - Lenkija, 
Rusija bei Baltarusija.

VIDAUS POLITIKA
Seimo dešiniosios opozicijos 

lyderis V. Landsbergis savo rugsėjo 
12 - sios dienos spaudos konferen
cijoje aštriai kritikavo valdančiąją 
partiją. Jo žodžiais, Lietuva „slysta 
į „čiaučeskinę liaudies demokra
tiją“. Anot V. Landsbergio, svarbus

Nukelta į 2 psl.

1



TRUMPAI 
IŠ VISURAtkelta iš 1 psl.

veiksnys yra šiuo metu valdančio
sios partijos blaškymasis ir despe
racija, neturint idėjų ir plano, kaip 
išeiti iš ūkinės ir moralinės kri- 
zės.Lietuvoje susiklostė autoritari
nė - lobistinė santvarka, kurioje 
daugiausiai lemia interesų grupės, 
prieinančios prie valdančiosios 
partijos irmanipuliuojančios Seimo 
daugumą, sakė opozicijos lyderis. 
Pasakjo, ši santvarka vis sparčiau 
slysta neokomunistinės diktatūros 
kryptimi. Norima visai kontroliuoti 
teismus, prokuratūrą ir advoka
tūrą, prezidentas reikalauja sau 
teisės skirti net Generalinio pro
kuroro pavaduotojus; Aukščiausias 
Teismas išvaikomas ir bus ski
riamas iš naujo, todėl teisėjai, kurie 
nori toliau dirbti pagal savo 
profesiją stengiasi įtikti partinei 
valdžiai; Vidaus reikalų ministe
rijos struktūrose sparčiai didinama 
vidaus kariuomenė, šaknimis 
siekianti NKVD laikus, sakė V. 
Landsbergis spaudos konferenci
joje.

Į opozicijos vadovo kritiką atsakė 
Seimo pirmininkas C. Juršėnas, 
kuris ją pavadino „tikrai neįti
kėtina“. Anot Seimo pirmininko, 
visos V. Landsbergio kalbos apie 
diktatūrą yra paistalas, sukeltas 
pralaimėjimo referendume. Gąs
dinimo priemonių griebiamasi tada, 
kai neturima konstruktyvių pasiū
lymų, sakė C. Juršėnas.

Be opozicijos kritikos, LDDP turi 
ir vidaus problemų. Pirmadienį 
Seimo daugumos frakcija ketino 
rinkti naują frakcijos vadovybę. 
Nors LDDP prezidiumas yra nu
taręs, kad frakcijai ir toliau 
vadovaus dr. J. Karosas, dalis 
valdančiosios partijos narių nėra 
juo patenkinti ir ketina kelti jam 
alternatyvą. Tai jau ne pirmas 
bandymas iš frakcijos vadovo 
pozicijos pašalinti J. Karosą. Vos 
prieš pusmetį su J. Karosu kon
kuravo J. Bernatonis, kuris tačiau 
nesulaukė daugumos frakcijos 
narių pritarimo. Dabar J. Karosu 
nepatenkintieji LDDP Seimo nariai 
galvoja siūlyti G. Kirkilo kandi
datūrą. Tačiau G. Kirkilas šiuo 
metu yra išvykęs į Ameriką ir nėra 
aišku ar jis sutiks kandidatuoti į 
LDDP frakcijos vadovo poziciją.

LDDP frakcijos Seime seniūno 
pavaduotojas A. Kunčinas Laisvo
sios Europos radijui tvirtino, kad 
nuvertėjusių santaupų kompen
savimo problema yra labai aktuali 
partijos narių tarpe. Jau esąs 
paruoštas ir indėlių kompensavimo 
įstatymo projektas, kurį Seimas 
svarstysiąs vėliausiai šių metų 
spalio mėnesį, sakė A. Kunčinas. 
LDDP paruoštas įstatymo projektas 
iš esmės nesiskiria nuo konser
vatorių referendumui pateikto 
įstatymo, kurį Seimo dauguma ir 
Vyriausybė dar taip neseniai aršiai 
puolė. Pagal tai, kiek bus sukaupta 
lėšų, bus nustatytas kompensavimo 
koeficientas. Pirmenybė išmokant 
kompensaciją bus teikiama žmo
nėms, esantiems sunkiausioje 
"Mūsų Pastogė" Nr.38 1994.9.26 p

socialinėje padėtyje - pensininkams, 
invalidams, senesnio amžiaus 
žmonėms, sakė A. Kunčinas. Tačiau 
jis negalėjo pasakyti, kokio kom
pensacijos lygio nuvertėjusių 
indėlių savininkai galėtų tikėtis.

Prieš referendumą vykusiose 
diskusijose ne vienas ekonomistas 
pastebėjo, kad parduodamų valsty
bės objektų realioji kaina gali labai 
skirtis nuo tos, kurią Vyriausybė 
norėtų gauti. Iš kitos pusės, 
Vyriausybė valstybės turtą, kaip, 
pavyzdžiui, namus Turniškėse, 
dažnai atiduoda už juokingai žemą 
kainą, tuo būdu mažindama gali
mybę tinkamai kompensuoti nu
vertėjusius gyventojų indėlius. 
Todėl kritika, kurią Vyriausybė 
taikė referendumo iniciatoriams, 
gal geriau tinka jai pačiai ir jos 
indėlių kompensavimo įstatymo 
projektui.

KITOS ŽINIOS
Rugsėjo 15 dieną Vyriausybės 

rūmuose sušauktoje spaudos kon
ferencijoje energetikos ministras A. 
Stasiukynas supažindino žurna
listus su artėjančio žiemos sezono 
butų šildymo tarifais. Socialiai 
remtinos šeimos už butų šildymą 
mokės kiek mažiau, negu praeitą 
žiemą, o didelių butų ir namų 
savininkams teks mokėti žymiai 
daugiau. Už valstybės remiamo 
(subsidijuojamo) bloko 1 kvadra
tinio metro apšildymą reikės 
mokėti 1,15 Lt. per mėnesį. Už 
kiekvieną kvadratinį metrą, iki 10 
kv. virš valstybės remiamo bloko, 
bus mokama po 1,65 Lt. per mėnesį. 
Už likusį namo ar buto plotą reikės 
mokėti po 2,15 Lt. už kvadratinį 
metrą per mėnesį. Nežiūrint 
šildymo tarifų pakėlimo, surinkti 
iš gyventojų pinigai padengs tik 
dalį savikainos, sakė ministras A. 
Stasiukynas. Jis taip pat nurodė, 
kad nustatyta ir gana sudėtinga 
kompensacijų sistema, kuri turėtų 
užtikrinti, kad šeima šildymui 
neišleis daugiau, kaip 15% savo 
mėnesinių pajamų. Ministras 
pateikė norą pavyzdžiu. Dviejų 
pensininkų šeima, gyvenanti 3 
kambarių bute, šią žiemą už buto 
apšildymą per mėnesį mokės 22 
litais mažiau, kaip pernai metais. 
Tačiau dviejų pasiturinčių asmenų 
šeima, gyvenanti penkiuose kam
bariuose, mokės per mėnesį jau 85 
litais daugiau, negu praėjusią 
žiemą. Ministras neminėjo, kiek 
papildomo biurokratinio personalo 
reikės administruoti šią sistemą, 
bet tikėjosi, kad bendra valstybės 
dotacijų suma butų šildymui šį 
sezoną turėtų sumažėti.

Praėjusią savaitę Seimo ekono
mikos komitete kelis kartus buvo 
svarstytas Vartotojų teisių gynimo 
įstatymas, šį projektą dar šį mėnesį 
numatoma svarstyti ir plenari
niuose Seimo posėdžiuose. Jei 
įstatymas bus priimtas, Lietuvos 
vartotojas nebesijaus toks bejėgis 
tiek prieš viduje gaminamą, tiek ir 
iš užsienio atvežamą parduoti broką 
ir nekokybišką produkciją. Lietuvos 
Vartotojų teisių gynimo įstatymo 
projekto rengėjai tvirtina, kad šis

(Diktatoriui generolui Raoul 
Cedras ir jo vadovaujamai chuntai 

i pasitraukus nuo valdžios vairo, 
' rugpjūčio 19 d. paskutiniu mo- 
| mentu sustabdyta beprasidedanti 
i invazija į Haiti.

Haiti pašonėje sutrauktas 18 karo 
i laivų, jų tarpe dviejų lėktuvnešių, 
Į invazinis laivynas su 20 000 karių, 
| privertė gen. Cedras nusileisti 
» atvykusiai, Jimy Carter vadovau- 
i jamai, amerikiečių delegacijai.
’ Amerikiečių kariai taikingai 
| išlaipinti Haiti ir prižiūrės valdžios 
: perdavimą 1991 metais karinės 
| chuntos nuverstam prezidentui 
į Jean - Bertrand Aristide.
į *
i Prancūzų policijai pavyko užtikti 
I ir likviduoti baskų teroristų labo- 
Iratoriją ir sprogmenų sandėlį 

Mouguerre vietovėje. Baskų po- 
* grindžio organizacija teroro veiks- 
' mais bando priversti Ispanijos 
| vyriausybę sutikti su baskų sričių 
į atsiskyrimu nuo Ispanijos.
I *
i Irakas drastiškomis priemonėmis 
I bando sustabdyti dezertyravimą iš 
I" kariuomenės. Abiejų ausų nupjo

vimu nubausti 780 pagautų dezer- 
| tyru-
" *
| Bosnijos serbai nutraukė elektros 
į energijos, vandens ir dujų tiekimą 
j apsuptam Sarajevo miestui. Jie taip 
i pat tęsia musulmonų varymą iš 
I savokontroliuojamųsričių.Pasku- 
| tinių dviejų mėnesių bėgyje iš savo 
r namų Bosnijoje išvaryta virš 6000 
L..—

projektas ruoštas remiantis JTO 
Generalinės Asamblėjos direktyvos 
apie vartotojų teises principais.

Svarstant šį projektą, Vyriausybę 
atstovaujantis ekonomikos mi
nistras A. Vasiliauskas sakė, kad 
įstatymo tikslas yra garantuoti 
gyventojų bei prekių ir paslaugų 
vartotojų teises, ginti jų ekono
minius ir socialinius interesus, 
reguliuoti santykius tarp vartotojų 
ir prekių bei paslaugų tiekėjų. 
Seimo ekonomikos komiteto narys 
J. Veselka tvirtino, kad šis įsta
tymas paruoštas remiantis nauju 
principu: pirkėjas visada teisus (dar 
vienas žingsnis į Vakarus!). Įsta
tyme, tarp kitko, numatyta, kad 
pardavėjas turės pirkėjui išduoti 
kasos kvitą, kuris galės būti ir 
garantija, kad prekė yra gerai 
pagaminta ir neturi defektų. Be to, 
pirkėjas turės gauti ir lietuvių kalba 
parašytas vartojimo instrukcijas. 
J. Veselka’galvoja, kad dėl versli
ninkų opozicijos šį įstatymą nebus 
lengva priimti ir įgyvendinti.

Nuo ateinančių metų vasario 1 
dienos įsigalios eilė pakeitimų 
Lietuvos Baudžiamajame kodekse. 
Apie naujojo Baudžiamojo kodekso 
rengimą ir tardytojų problemas 
trečiadienį, rugsėjo 14 dieną, 
žurnalistams kalbėjo Vidaus rei
kalų ministerijos Tardymo depar
tamento direktorius J. Vasiliaus
kas. Jis paaiškino kodekse numa
tytas naujoves, tarp kurių yra ir 

musulmonų. .
Rugsėjo-J6!dienąjš Austra'alijos 

federalinio parlamento pasitra-aukė 
ilgametis liberalų partijos polititikas, 
buvęs Australijos užsienio reieiklų 
ministras, vėliau opozicijos lydideris 
ir galiausiai opozicijos užsieienio 
reikalų „šešėlinis ministras“ i An
drew Peacock.

*
Rugsėjo 17 d. Londone po i ilgos 

ligos mirė žymus filosofas Sir} Kari 
Popper, savo raštais sugriovęs 
pokario metais Vakarų Europoje j 
išpopuliarėjusio „naujojo marksiz
mo“ filosofinius pagrindus. Gimė 
Sir K. Popper 1902 metais Vienoje, 
Hitleriui prijungus prie Vokietijos 
Austriją, kurį laiką gyveno Nau
jojoje Zelandijoje.

*
Rugsėjo 18 dieną JA Valstijose, 

prieš keletą dienų dėl skausmų 
nugaroje išstojęs iš teniso turnyro, 
rastas negyvas teniso ekspertas 
Vytautas Gerulaitis.

*
Ugnikalnio išsiveržimas Papua j 

Naujajai Gvinėjai priklausančioje 
Naujosios Britanijos saloje Rabaulo 
miestą padengė . storu pelenų 
sluoksniu. Iš Rabaulo irjo apylinkių 
skubiai evakuota apie 70 000 
žmonių. Du prie pat miesto esantys 
ugnikalniai „nerimavo“ jau nuo 
1984 metų, o panašus ugnikalnio 
išsiveržimas įvykęs 1937 metais 
pareikalavo arti 300 žmonių aukų.

*
Autonominėse Palestinos srityse 

sudaryta naujoji arabų vyriausybė 
susiginčijo su Jordanijos karalyste 
dėl musulmonų šventųjų vietų 
Jeruzalėje ir Jordano upės Vaka
riniame krante globėjo titulo.

riboto pakaltinamumo sąvoka. 
Pasak J. Vasiliausko, tai būtų 
taikoma, pavyzdžiui, psichiniai 
neveiksniems asmenims, kuriems 
už kapitalinius nusikaltimus 
nebūtų taikoma mirties bausmė, o 
izoliacija iki gyvos galvos. Dabar 
laisvės atėmimu yra baudžiami 
33,4% nuteistųjų; padarius pakei
timus kodekse, šis rodiklis turėtų 
išaugti iki 40%.

Naujame Baudžiamajame ko
dekse numatyta, kad kaltinamie
siems, tardymo metu suteikusiems 
informaciją, kuri padėtų išaiškinti 
daugiau nusikaltimų, galėtų būti 
nutraukta baudžiamoji byla. Kal
bant apie vagystes, naujame 
kodekse nebeskiriamas valstybinis, 
visuomeninis ar asmeninis turtas - 
bausmės bus vienodos. Sugriežtin
tos bausmės už transporto prie
monių „nuvarymą“. Svetimo auto
mobilio panaudojimas be savininko 
žinios bus prilygintas vagystei 
(dabar bausmės už automobilio 
panaudijimą yra mažesnės, negu 
už vagystę). Griežtos bausmės 
numatytos už nusikaltimus prieš 
pareigas einantį policininką; Seimo 
narį, deputatą.

Kaip žinia, nuo ateinančių metų 
sausio 1 dienos Lietuvoje pradės 
veikti nauja teismų sistema. Atrodo, 
kad teisinių reformų įgyvendinimas 
užtruks gana ilgai, nes reikės

Nukelta į 3 psl.
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[ŽI MHU OMI XI S IHKBĮ BWIOSi; fiustralijos madų premijos
BRONIUI STASIONIUI - 80!

Bronius Stašionis.

Daug metų stebėjome plačią 
Broniaus Stašionio visuomeninę 
veiklą mūsų lietuviškoje bendruo
menėje Sydnėjuje. Stebėjau ir 
stebėjausi, kaip jis kiekvienos, ant 
jo pečių dedamos, bendruomeninės 
pareigos ėmėsi be menkiausio 
atsikalbinėjimo ir greitai bei 
sąžiningai prisiimtą užduoti at
likdavo. Sydnėjaus lietuviams 

: Bronius Stašionis geriausiai pa
žįstamas. Jį mes matėme viso
kiuose lietuvių susirinkimuose, 
kuriuose dažniausiai buvo kvie
čiamas pirmininkauti ar sekre
toriauti. Neabejoju, jog dauguma 

’ įvairiausių protokolų Sydnėjujeyra 
parašyti Broniaus Stašionio ranka.
Jis rėmė tautinius lietuvių 

reikalus ir tautinio aukuro iš
laikymą. Visa tai tęsėsi nuo 1951 - 
ąjųiki šių metų, kai Broniaus vaikai 
rugpjūčio 21 - ąją surengė savo tėvui 
pagerbimą. Pagerbimas įvyko 
Sydnėjaus lietuvių namuose, į 
kuriuos Bronius yra sudėjęs dau
gybę savo rūpesčių ir darbų. 1958 - 
1959 ir 1970 -1971 metais Bronius 
Stašionis buvo šio pastato valdy
tojas ir tvarkytojas.
Mokyklinio amžiaus vaikus 

turintieji anuomet griebėsi gelbėti 
juos nuo lietuvių kalbos pamiršimo 
ir ėmė steigti lietuvių savaitgalio 
mokyklėles. 1951 metais tokioje 
savaitgalio mokyklėlėje Seftono 
priemiestyje B. Stašionis dirbo 
mokytoju. 1952 - aisiais mokykla 
tavo įsteigta Yagoonoje, čia 1953 
metais B. Stašionis ėjo tėvų 
komiteto pirmininko pareigas, o 
1955 vėl dirbo dar ir mokytoju. Be 
galo sunku tada buvo gauti toms 
mokyklėlėms patalpas, taigi tėvų 
komitetui teko pareiga surinkti 
aukas tų patalpų apmokėjimui. Tuo 
irgi rūpinosi B. Stašionis.

1956 m. Bronius buvo išrinktas 
Lietuvių bendruomenės Tarybos 
nariu. Šiose pareigose jis išbuvo 
net 29 metus.
1957 - aisiais jis išrenkamas į

Atkelta iš 2psl.

į atprasti nuo sovietų laikais įprastų 
Į ardymo metodų ir teismo pro— 
Icedūrų. Tai, kad padaugės nu
liteistųjų laisvės atėmimu skaičius, 

'■Jielia rūpestį Pataisos reikalų 
■iepartamentui, kadangi kalėjimai 

Australijos Krašto valdybą. Tais 
pačiais metais buvo pakviestas 
administruoti „Mūsų Pastogę“. 
Administratoriaus pareigas jis ėjo 
18 metų! Dar ir šiandien kai kurie 
mena jo surengtus spaudos balius 
gražiose miesto salėse.

1961 - 1963 metais skautų tėvų 
komitetas išrenka jį pirmininku.

1961 -1963 metais choras „Daina“ 
pakviečia Stašionį dirbti choro 
administratorium.

1968 metais ALB Sydnėjaus 
apylinkės metiniame susirinkime 
Bronius išrenkamas tos valdybos 
sekretorium.

1970 metais Bronius Stašionis 
dirba atsargos karių ramovėnų 
skyriaus valdybos iždininku.

1968, 1974, 1980 metais Banks— 
towne .. - įsteigtas Sydnėjaus
lietuvių klubas,-savo vedėju pa
sirinko Bronių Stašionį. Šiose 
pareigose jis buvo šešis metus. 
Atsimenam visi jo rengtus nuo
taikingus klubo vakarus, iškilmin
gus Naujų metų sutikimus.

1976 metais Australijos lietuvių 
fondas paskyrė Bronių Stašionį 
savo įgaliotiniu ir čia jis dirba jau 
18 metų. 1980 metais Lituanistinė 
katedra Čikagoje paskiria Bronių 
savo įgaliotiniu. Taigi jau 14 metų 
jis eina ir šias pareigas.

1983 metais Bronius išrenkamas 
ALB atstovu į Pasaulio lietuvių 
seimą, tais pačiais metais jis dar 
buvo išrinktas ir į Australijos 
lietuvių garbės teismą, dirbo jo 
sekretorium.

1984 metais Bronius Stašionis 
perėmė Sydnėjaus lietuvių biblio
tekos vedėjo pareigas. Jas tebeeina 
ir šiandien. O nuo 1984 metų jisdar 
Vasario 16 - sios gimnazijos 
Vokietijoje įgaliotinis.

1990 metais Bronius Stašionis - 
Australijos lietuvių delegatas 
Pasaulio lietuvių kongrese Lietu
voje.

1991 m. B. Stašionis ėjo Sydnėjaus 
apylinkės valdybos Kultūros tary
bos pirmininko pareigas.

Daug lietuviškų knygų skaitytojų 
jau yra mirę. Šeimos jų turėtas 
knygas atgabena į B. Stašionio 
vadovaujamą biblioteką. Ir teko 
girdėti, kad dalis tokių, už Lietuvos 
ribų išleistų, knygų Broniaus 
Stašionio dėkajau pasiekė Lietuvos 
aukštesniųjų mokyklų bibliotekas, 
jomis tenlabai domimasi. Supranta 
B. Stašionis, jog toks aukštesniųjų 
mokyklų bibliotekų rėmimas yra 
nepaprastai svarbus.

Mielam ir be galo darbščiam 
Broniui Stašioniui 80 - čio proga 
visi linkim dar daug sveikų ir 
saulėtų metų!

Jurgis Reisgys

bei pataisos namai ir dabar jau yra 
perpildyti. Spaudai paruošė

J. Rūbas, 18.9.94

PATIKSLINIMAS
Patiksliname Australijoje gyve

nančių tautiečių, turinčių teisę bal-

Premijų įteikimo ceremonijoje, 

kuri įvyko Sydnėjaus miesto 
rotušėje rugsėjo 8 - sios vakare, 
dalyvavo geriausi visos Australijos 
madų salonai. Premijai įteikti

Suska ir Andy su savo darbų 
įvertinimu - trofėjų.

pakviesta buvo premjero Paul 
Keating graži ir elegantiška žmona 
Anita Keating. Salėje prie mažų 
staliukų buvo susirinkusi rinktinė 
Sydnėjaus publika. Scena, meniškai 
pritaikyta šiai progai, laikas nuo 
laiko keitėsi, idant kaip galima 
efektingiau išryškinti įvairias 
madas, įvairiems dienos laikams. 
Premijų įteikimo ceremonija bene 
svarbiausias metų įvykis Austra
lijos madų pasaulyje.

Moterų vakarinių drabužių sky
riuje iš trijų finalistų laimėjusiu 
buvo išrinktas salonas „Tour“. Jo 
savininkai ir madų kūrėjai - Suska 
ir Andy. Suska - dantų gydytojos 
Irenos Reisonienės dukra. Galime 
pasidžiaugti, kad mūsų jaunimas 
nenuilstamai dirba savo profesijose 
ir pagaliau savo darbo srityse 
pasiekia pačių aukščiausių rezul
tatų bei viešų įvertinimų. Suska 
Rayson keturių metų diplominį 
madų kursą baigė Sydnėjaus meno 
koledže. Sekantys dešimt metų jai 
buvo itin sunkūs. Madų pasaulyje 
■ypatingai sunku prasimušti savi
tais kūriniais ir idėjomis, kadangi 
konkurencija nepaprastai didelė - 
nuo seno čia įsitvirtinusios firmos 
nenori įsileisti jaunų žmonių. Daug 
pradedančiųjų netenka vilties ir 
pasitraukia. Bet ne Suska! Ji 
nepavargdama kovojo ir dirbo 
nugalėdama vis naujai iškylančias 
kliūtis, visiškai pasišvęsdama 
pasirinktai profesijai. Pelnas 
mažas, reikalavimai milžiniški, 
darbui tenka atiduoti 10 - 16 
valandų kas dieną. Ir taip savaitė 

i---------------------------------------------- j
* suoti ir dalyvavusių referendume j 
j skaičius (pagal gautus iš LR kon- į 
: sulatų Australijoje pranešimus): j 
| ADELAIDĖJE: iš 22 turėjusių Į 
j teisę balsuoti, balsavo 18; j

MELBURNE: iš 35 turėjusių teisę f 
balsuoti, balsavo 26;

SYDNEJUJE: iš 32 turėjusių bal- f 
suoti, balsavo 15 (plius 5 pavėlavę); | 

Taigi, skaičiai daug didesni negu 
buvo skelbta praėjusiame "M.P.” | 
numeryje. i

"M. P.’ |

po savaitės, metai iš metų, kol 
pagaliau pasišventėlės darbas 
atnešė taip lauktus rezultatus. 1989 
metais Suska kartu su partneriu 
Andy įsteigė madų firmą „Tour“. 
Firma specializavosi originalių 
vakarinių, išeiginių moterų dra
bužių srityje. Suska ir Andy atidžiai 
seka Paryžiaus, Niujorko, Tokijo 
madas. Jų firmos sukurti modeliai 
labai aukšto tarptautinio lygio, 
pasižymi savitumu, jaunatviškumu 
ir didžia elegancija. Firma „Tour“ 
nuolat dalyvauja konkursuose. 
1993 m - laimėta pirmoji vieta 
„Glamour P. M.“ skyriuje per 
Australijos madų premijos kon
kursą. Tais pačiais metais firma 
buvo pakviesta į „Fashion for 
AIDS“, viešbutyje „Regent“. Po to 
jie atidarė „Tour“ madų saloną 
Strand Arcade, Australijos madų 
premijos konkurse laimėjo pirmąją 
vietą skyriuje „Vakarinė moterų 
apranga“. 1994 metais - keturi

’Tour" firmos balinė suknia.

interviu televizijos stotyse, atsto
vaujant firmą „Tour“. Rugsėjo 
mėnesį atidarytas naujas „Tour“ 
madų salonas „Westfield“ preky
biniame centre Chatswoode.

Apie firmą „Tour“ neretai spaus-’ 
dinami straipniai ir nuotraukos 
tokiuose žurnaluose, kaip „Cleo“, 
„Eile“, „Dolly“ ir kt.

Sveikiname mūsų jaunąją madų 
kūrėją Suską ir jos partnerį Andy 
bei linkime jiems daug sėkmės.

Jolanta Janavičius

PRANEŠIMAS
Sydnėjaus ietuvių Į 

šeštadieninė mokyklėlė vėl 
pradės veikti nuo šeštadie
nio, rugsėjo 24 d., 11 vai. 
ryto.

Prašome tėvelius atvežti 
mažuosius į pamokas.

Vedėja
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parodantys mūsų kultūrinio gyvenimo apraiškas ir 
gyvastingumą, bet Dainų šventė užima ypatingą vietą. Gal 
todėl, kad Dainų šventė buvo pirmas renginys,iš kurio pamažu 
išsivystė arba prisijungė ir kiti renginiai, praplėsdami Lietuvių 
dienų laiką net iki vienos savaitės.

Šiemet po sėkmingos Pasaulio lietuvių dainų šventės Lietuvoje 
grįžę choristai, su dar didesniu entuziazmu ruošiasi Australijos 
lietuvių dainų šventei Adelaidėje.

Dainų šventės repertuarą visi chorai gavo gana anksti. 
Dalyvaus penki chorai: Adelaidės, Melburno, Geelongo, 
Sydnėjaus ir Melburno jaunimo choras „Gintaras“.

Dainų šventei yra paskirta gruodžio 28 diena. Ji vyks 
atnaujintoje Adelaidės rotušėje - miesto salėje, kur vyko visos 
ankstyvesnės Dainų šventės. Numatoma, kad dalyvaus virš 100 
choristų. Ši šventė bus jubiliejinė, jungiantis prie Lietuvoje 
įvykusios Pasaulio lietuvių dainų šventės 70 metų jubiliejaus. Į 
šiąjubiliejinę šventę numatoma kviesti visus Australijos lietuvių 
chorų dirigentus, dirbusius su lietuvių chorais. Jiems priklauso 
visų mūsų dėkingumas ir pagarba, nes jų pastangomis ir 
nenuilstamu darbu ir šiandien Australijoje skamba lietuviška 
daina ir vyksta Dainų šventės. Visi Australijos lietuvių chorų 
chorvedžiai; šiandien dirbą ir dirbę, šioje jubiliejinėje dainų 
šventėje bus pagerbti. Todėl kviečiame visus chorvedžius 
apsilankyti ir apie galimybę dalyvauti Dainų šventėje pranešti 
Dainų šventės vadovui E. Dukui.

Dainų šventės reikalus aptarti, posėdžiavo Dainų šventės 
komitetas ir apsvarstė visas smulkmenas: pradedant repeticija, 
programomis, bilietais ir t.t.

Visais Dainų šventės klausimais prašome kreiptis į Dainų 
šventės vadovą Edvardą Dūką: 33 Talbot Ave., Plympton, SA 
5038. Tel. (08) 293 3289.

LD rengimo komitetas

IR SUMAINĖ ŽIEDELIUS
Rugpjūčio 27 - oji - išskirtina 

Šumsku šeimos diena - sūnus Pet
ras sumainė žiedelius su Sarah 
Harris. Abu jaunieji profesionalai, 
kompiuterių ekspertai, Sydnėjaus 
technologijos universiteto absol
ventai. Ten, universitete, juos ir 
suvedė likimas. Petras lietuviams 
labai gerai pažįstamas - jis pasi
žymėjęs sporto klubo "Kovo" krep
šininkas, nepamainomas "Sūkurio" 
šokėjas ir "Talkos" darbuotojas.

Įspūdingos bažnytinės tuoktuvių 
apeigos vyko Telopea krikščionių 
centre, kurias filmavo net kelios 
Sydnėjaus televizijos stotys. Be 
jaunųjų, vestuvinių ceremonijų 
"žvaigžde" buvo ir jaunosios tėvelis, 
kurį tą rytą besidarbuojant ištiko 
nelaimė - jam buvo atlikta mikro- 
operacija. Pertraukus operaciją, 

pacientas buvo Westmead ligoni
nės darbuotojų atvežtas į bažnyčią, 
kad prie altoriaus laukiančiam 
Petrui pats galėtų atvesti savo 
dukrą Sarah.

Vestuvinė puota vyko puošnioje 
Allegro svetainėje, Kenthurste. 
Svečiai gėrėjosi svetainę supančiais 
senais eukaliptais ir gilaus slėnio 
vaizdais. Po iškilmingos oficialio
sios dalies, buvo išsakyti nuoširdūs

ai - MASIS RASOS
GIMTADIENIS

Rugsėjo 10 dienos pavakaryje į 
Sydnėjaus lietuvių namus sugužėjo 
arti šimto svečių kartu su Rasa 
Marija Venclovaite atšvęsti 21 - ąjį 
jos gimtadienį.

Tarp giminių, artimųjų ir draugų

Sarah ir Petras Šumskai.

ir jumoro pilni linkėjimai, perskai
tytos iš toli ir iš arti gautos sveiki
nimo telegramos ir sugiedotas ga
lingas "Ilgiausių metų" su valio, 
valio jauniesiems. Jaunieji žydėjo, 
o sveteliai vaišinosi, kol atėjo atsis
veikinimo valanda. Išvyko jie į 
nežinomą šalį, o sveteliams "žino- 
jet atet, žinoket išet".

Ilgiausių metų jaunavedžiams 
Sarai ir Petrui! A. R.

galima buvo matyti ypatingai daug 
jaunimo, kadangi ir pati Rasa labai 
aktyviai reiškiasijaunimo veikloje. 
Tiesa, įtemptos medicinos mokslo 
studijos nebeleidžia jai taip in
tensyviai, kaip anksčiau, sportuoti. 

Tačiau ji suranda to laiko dalyvauti 
ir chore „Dainoje“, ir tautinių šokių 
grupėje, ir įvairiuose Sydnėjaus 
universiteto pasirodymuose.

Salėje išstatytoje nuotraukų 
parodėlėje atsispindėjo Rasos 
nueitas 21 - nerių metų gyvenimo 
kelias nuo pat gimimo dienos. 
Beveik visi svečiai kur nors tarp tų 
nuotraukų surado ir save.

Oficialioji vaišių dalis prasidėjo 
Rasos tėčio, dr. Irvio Venclovo, 
sąmojinga kalba. Sąmojumi jam 
nenusileido, vienas su kitu var
žydamiesi, ir kiti kalbėtojai: Rasos 
brolis Markus, sesuo Audrė, drau
gai Aistis Bieri ir Venta Protaitė, 
kurso draugės medikės.

Po sugiedotų ilgiausių metų, 
užpūstų žvakučių, pasivaišinus 
tortais, jų tarpe milžinišku ra
guoliu, svečiai dar ilgai linksminosi 
ir šoko, dėkodami dr. Irviui ir Nijolei 
Venclovams už suruoštas nuotai-miGINIO SUSIKAUPIMO SAVAITGALIS

Savaitę Sydnėjuje viešėjo dabar
tinis Kauno Prisikėlimo bažnyčios 
kelbonas kun. Eugenijus Bartulis.

Kun. E. Bartulis taip pat vado
vauja ir šios Lietuvos šventovės 
atstatymui. Bolševikai, nugriovę 
bažnyčios bokštą, joje buvo įrengę 
radijo gamyklą „Banga“. Dabar 
bažnyčia jau sugrąžinta tikintie
siems, kurių arti 100 000 šiuo metu 
naudojasi maža medine bažnytėle. 
„Banga“iš patalpų jau išsikraustė, 
ant kun. E. Bartulio pečių teliko 
milžiniškas darbas atstatyti šven
tovę vėl į maldos namus.

Bažnyčios remontui reikalingos 
lėšos, kurių Lietuvoje gyvenantys 
parapijiečiai patys sutelkti niekaip 
nepajėgs. Todėl, su kardinolo

Vincento Sladkevičiaus palaimini
mu, kun. E. Bartulis ir atvyko į 
Australiją, vildamasis,' kad ne tik 
Lietuvos, bet ir išeivijos lietuviai 
parems šventovės atstatymą.

Kun. E. Bartulį Sydnėjuje malo
niai priglaudė ir apdovanojo 
Algimanto ir Dalios Burneikių 
šeima. Svečias labai domėjosi 
australiška gamta, šiltu jūros 
vandeniu, o, bene, labiausiai - 
lietuvių gyvenimu po .Pietų kry
žiumi.

Prie garbės stalo: iš kairės - A. Giniūnas, kun. P. Martūzas, preB. J. 
Meaney, svečias kun. E. Bartulis, A. Savickienė.

Nuotrauka A. Burneiikio

Rasa Venclovaite.
kingas vaišes ir ypač už vienos iš 
mūsų jaunimo pažibų, Rasos, 
išauginimą. V. P.

Rugsėjo 18 -19 dienomis svečias 
Sydnėjaus lietuviams pravedė jau 
seniai lauktas Rekolekcijas. Reko- 
ekcijų tema - šeima ir ištikimybė 
jai, nutolimas nuo religijos Lietu

voje, atgavus laisvę. Kunigas 
iškalbus ir įdomus pamokslinin
kas, tokio sydnėjiškiai jau seniai 
nebuvo girdėję.

Po pamaldų, sekmadienį, Kata
likų kultūros draugija mielam 
svečiui suruošė atsisveikinimo 
pietus. Užkandus, svečias parodė 
Lietuvos televizijos susuktą vi
deofilmą apie Prisikėlimo bažnyčią. 
Filmą demonstravo Antanas Kra- 

milius, pietų metu dalyvavo . virš 
šimto parapijiečių. Patį filmą su 
paaiškinimais pristatė svečias, 
apeliuodamas į australiečius 
prisidėti, sudedant atstatomai 
bažnyčiai langus. Tai būtų labai 
gražus Australijos lietuvių įnašas 
šventovės atstatyme.

Rugsėjo 19 dieną iš Sydnėjaus 
kun. E. Bartulis buvo išlydėtas 
Adelaidėn. Linkime šiam uoliam 
Kristaus vynuogyno darbininkui 
daug sėkmės ir sveikatos. Tikė
kime, kad Australijos lietuviai 
išgirs jo maldas ir prašymą...

Kor.
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KULTŪRINĖSE PARAŠTĖSE

Bžmiršta sukaktis
A. Kantvilas

Įvairių jubiliejų, metinių švenčių 

ar kitokiuose minėjimuose viena 
sukaktis kažkaip praslenka nepa
minėta, o gal ir visiškai užmiršta. 
0 vienok, ši sukaktis primintų 
įvykius lietuvių tautos gyvenime, 
išreiškusius kovą dėl laisvės, 
nepriklausomybės ir tautos iš
likimo.

1943 m. kovo šešioliktosios naktį 
okupacinė vokiečių valdžia areštavo 
46 lietuvius ir kaip įkaitus išsivežė 
į Vokietiją, kad nubaustų tautą, 
pagąsdintų tautos vadus ir pri
verstų Lietuvą dėtis prie nacistinės 
Europos kūrimo. Įkaitai buvo 
patalpinti Štuthofo koncentracijos 
stovykloje ir iškentėjo joje beveik 
iki karo pabaigos - 1945 - ųjų 
pavasario, kai nugalėjusių kariuo
menė išžudė ar iš vaikė SS sargybas 
ir kalinius išvadavo.

Ši auka gal ir nebuvo tokia didelė 
visos lietuvių tautos nuostolių 
sąskaitoje, bet visgi tai buvo 
istorinis, pakankamai reikšmingas 
ir nedviprasmiškas tautos nusi
statymo ir apsisprendimo pareiš
kimas. Todėl tų įvykių sukaktis gali 
būti įteisinta paminėjimui: nuo 
1993 iki 1995 būtų 50 - ties metų 
sukaktis, kai grupė lietuvių kalėjo, 
kentėjo, kas diena žvelgė mirčiai į 
akis. Bolševikų okupacijos laikais 
oficiali komunistinės valdžios linija 
lietuviams nepripažino „antinaci- 
nės rezistencijos veiklos“. Polit- 
biurui, partijai, rusų tautai ir vėliau 
pokariniam pasauliui lietuvių 
tautos vadai buvo vaizduoj ami, kaip 
vokiečių kolaborantai, naciai, darbo 
žmonių ir demokratijos išdavikai. 
Mes, išėjūnai, dipukai ir emigran
tai, pasklidę po visas pasaulio šalis 
tą „nuodėmę“ nešiojomės ir dėl to 
neretai kentėjome labai ilgai, beveik 
penkias dešimtis metų.

Šiandien net laisvoje Lietuvoje 
dar bandoma suniekinti 1941 - ųjų 
metų tautos sukilimą prieš bolše
vikus, kai vokiečių kariuomenė 
birželio 22 - osios rytą žengė per 
Rytprūsių sieną. Dar ir dabar 
bandoma įtikinti Lietuvos žmones, 
kad 1940 - ųjų raudonoji okupacija, 
areštai ir pagaliau baisūs pirmieji 
išvežimai lietuvių nenuskriaudė, 
dar nebuvo vykdomas tautos 
genocidas ir todėl prieš bolševikus 
neapykantos nebuvo ir kovoti 
nereikėjo. Ir 1941 - ųjų sukilimas, 
kuriame dalyvavo apie 100 000 
žmonių - vyrų ir moterų - pareika
lavo kraujo aukos didesnės negu 
1918 - 1919 metų nepriklau
somybės kovos (2 700 užmuštų, 
4000 sužeistų, 1500 pagrobtų į 
nelaisvę), tai buvęs vokiečių 
Gestapo sąmokslas, o ne spon
taniška tautos laisvės deklaracija.

Daugelis prisimename, kad tada 
vokiečiai gražiai nusiskutę ir 
išsiprausę atidarytuose tankuose 
ir sunkvežimiuose praūžė per 
Lietuvą, paimdami šimtus tūks
tančių belaisvių, grobdami didžiau-

sius Rusijos plotus, beveik be 
pasipriešinimo vydami raudonąją 
armiją. Tada vokiečių kariuomenei 
sąjungininkų ir pagalbininkų 
nereikėjo ir palanki mūsų „nepri
klausomos Lietuvos“ valdžia buvo 
po šešių savaičių išvaikyta. Atvykęs 
nacių partijos aparatas, Gestapas 
perėmė valdžią, skyrė tarėjus, 
organizavo administraciją. Ir tik 
1942 - ųjų pabaigoje, po žiemos 
patirties, kada frontai užstrigo ir

Arheih maldai Leben Suss...

pergalė užtruko, imta ieškoti 
draugų, pasirodė kvietimai dėtis 
prie karo. Savisaugos daliniai - 
lietuviškos kariuomenės likučiai 
saugojo Lietuvos pakraščius nuo 
raudonųjų partizanų ir tik retais 
atvejais įsikišdavo į nukariautos 
Rusijos teritoriją. Vokiečiams to 
jau nepakako, jie ėmė reikalauti 
daugiau: nors 55 dalinių, taip kaip 
buvo gavę iš latvių ir estų.

Lietuvos tarėjų valdžia priešinosi 
kvietimams, reikalavimams, ulti
matumams. Buvo grąsinama kelių 
tūkstančių žmonių iš lietuvių 
inteligentijos tarpo areštu, masiniu 
jaunimo gaudymu darbams Vokie
tijoje. 1943 - jų pradžia buvo 
varžybų ir grąsinimų kulminacija. 
Kovo 16 - sios nakties areštai, 
universiteto uždarymas turėjo 
įrodyti, kad Gestapas nebejuokauja. 
46 areštuotų asmenų grupė, kurią 
sudarė 4 tarėjai, 4 universiteto 
profesoriai, dienraščio redaktorius, 
kunigai, apskrities viršininkas, 
svarbesnių įstaigų vadovai ir 
tarnautojai, advokatai, gimanazijų 
mokytojai, organizacijų veikėjai, 
keli jauni studentai ir ūkininkas 
Jonas Šernas turėjo būti pamoka ir 
bausme tautai už nepaklusnumą. 
Areštuotieji kovo 19 dieną buvo 
išvežti. į Vokietiją ir pagaliau 
patalpinti Štuthofo koncentracijos 
stovykloje, per kurios krematoriu
mo kaminus jie turėjo išrūkti per 3 
- 4 savaites.

Atrodė, kad tokios pamokos 
užteks - areštuotųjų tarpe buvo 
patys populiariausi tautos vadovai 
ir veikėjai. Toks smurtas Lietuvą 
sukrėtė, išgąsdino, tačiau nede
moralizavo. Pogrindžio spauda tęsė 
suimtųjų šaukimą priešintis, 
atsirado nauji vadai. Vokiečių 
pastangos organizuoti kariuomenę 
rezultatų nedavė. Savanorių ne
atsirado, jaunimas slapstėsi miš

kuose. Bandymas tartis su 
likusiais tarėjais taip pat nuėjo 
niekais, kadangi mūsų tarėjai 
reikalavo paleisti įkaitus, kurių 
devyni iki gegužės mėnesio pradžios 
jau buvo mirę, kiti - ligoniai, 
mirtininkai „kripeliai“, netinką jau 
ir įkaitais būti. Himlerio įsakymu 
buvo pakeistas kaceto režimas, kad 
išlaikyti bent jau tuos, kurie dar 
judėjo, ir... nuostaba - likusieji 37 
oficialiai buvo paskelbti įkaitais ir 
palikti gyventi. Juos perkėlė dirbti 
į „pastoges“, leido rašyti laiškus, 
susisiekti su giminėmis. Pradėjo 
plaukti maisto siuntinėliai iš savų 
ir pažįstamų, iš susidariusių 
šelpimo grupelių.

Visi tie pasikeitimai grąžino viltį 
išsilaikyti, pakėlė nuotaiką. Maisto 
parama iš tėvynės padėjo pagyti 
ligoniams, kripeliai pamažu atsi
gavo ir ėmė stiprėti. 1943 metų 
Kalėdas nelaimingųjų grupė at
šventė visi kartu savo atskirame 
barakėlyje su viltimi iškęsti sun
kumus ir sulaukti laisvės. Lazda ir 
kiti sadistiniai prižiūrėtojų ar 
vyresnių siautėjimai nebegrėsė 
gyvybei. Neužilgo ir visiems kali
niams gyvenimas pagerėjo - visa 
stovykla buvo išdezinfekuota ir 
nuutėlinus perkelta į naujas 
erdvesnes patalpas. Dieninis 
mirtingumas, kuris iki tol būdavo 
apie 1% stovyklos gyventojų, t.y. 40 
- 50 žmonių per dieną, dabar 
sumažėjo. Rytuose frontas braškėjo. 
Stalingradas jau buvo kritęs, 
Pauliaus armija belaisvėje ir 
Partijos vadai pradėjo abejoti 
pergale, atsirado baimė, kad gali 
tekti atsakyti už žiaurumus, 
skriaudas ir neteisybę.

Įkaitus pasiekdavo gandai ir 
žinios iš namų, kad bandymai 
surinkti kokią nors kariuomenę ar 
SS dalinius nesiliauja. Tautiečių 
nuotaika, grįžtančios sovietų 
okupacijos grėsmė sudarė sąlygas 
pagaliau pradėti organizuoti lietu
višką kariuomenę, taip vadinamą 
gen. Plechavičiaus Rinktinę.

1944 - ųjų vasarai baigiantis 
štuthofiečiai viską sužinojo smul
kiai, kai dalis Rinktinės štabo buvo 
atvežti į kacetą ir prijungti prie 
įkaitų grupės. Labai greitai ir latvių 
tautos inteligentų grupė, likviduo
jant Salaspilio kacetą, buvo atvežti 
į Štuthofą. Vienuoliktojo bloko 
miegamojo tarploviai visai su
siaurėjo, o dienomis kambaryje prie 
stalo laisvų vietų išvis nebeliko. 
Dar pora mėnesių ir... ryšys su 
giminėmis visiškai nutrūko, ka
dangi Lietuvą vėl užplūdo raudonoj i 
armija, dabar einanti jau kaip 
nugalėtoja.'Koncentracijos stovyklos - 
Aušvico, Treblinkos, Maidaneko

, Talino, Rygos, Vilniaus 
žydų getų likučiai ir visi politiniai 
kaliniai iš Rytų buvo evakuoti į 
Štuthofą. Kacetas, visą laiką 
talpinęs apie 4000 kalinių, 1944 - 
ųjų rudenį jau buvo prikimštas iki 
50 000 dūšių. Daugiau nei metai 
prabėgo, kai nesimatė čianei utėlės, 
nei kokio kito parazito. Su žmonių 
skaičiais atkeliavo irjie, ir badas, ir 
ligos, ir mirtininkai. Krematoriu
mas nespėjo deginti mirusių, todėl 
kūnai buvo deginami kaip malkos 
didžiuliuose laužuose, netoli sto
vyklos barakų, dieną ir naktį be

paliovos. Rytų vėjui papūtus, juodos 
„sniegulės“ gulė žemėn ant stogų ir 
tarp barakų. Mirusiųjų skaičių 
didino žydų transportai iš Aušvico. 
Pastarieji čia atvykdavo ypatingai 
išvargę ir sunykę.

1944metų Kalėdos praėjo didžiam 
susirūpinime ir visokiausių gandų 
debesyse. Dauguma kalinių laukė 
ateinančios rusų armijos, kuri juos 
išvaduosianti, mūsiškiai įkaitai 
šiuo klausimu turėjo didelių 
abejonių. Ar artėjanti laisvė bus 
tikra: kai kurių šeimos, žmonos, 
vaikai buvo pasitraukę į Vakarus, 
kiti iš NKVD ir komunistų valdžios 
nesitikėjo nieko gero. Gandai, kad 
kacetas bus evakuojamas į Vaka
rus, tolyn nuo artėjančių rusų buvo 
apsvarstomi kas vakarą, kuriami 
planai, daromi pasiruošimai. Kartu 
su kitais skudurais, surinktais per 
kone dvejus nelaisvės metus, buvo 
raišiojami nešulėliai su menkomis 
maisto atsargomis, kurių mažai kas 
jau ir beturėjo. Kai kurie iš įkaitų 
grupės dirbo rūbų ir dokumentų 
skyriuje, prieidavo prie vokų su tais 
daiktais ar rūbais, kuriuos vilkėjo 
arešto metu. Drausmė jau buvo 
susilpnėjusi ir tvarka nebekontro- 
liuojama, taigi dauguma per 
dirbančiuosius „susiorganizavo“ 
savo dokumentus, laikrodžius, 
vestuvinį žiedą ar kokį niekniekį, 
žieminį paltą, gal geresnius batus...

Apie sausio vidurį lytuose sudun
dėjo patrankos, dangus ėmė raudo
nuoti nuo gaisrų. Sausio 25 - sios 
vidurnaktį stovyklą pakėlė eva
kuacijai. Matyt, planai buvo 
paruošti, kadangi išvarė gana 
tvarkingai, koloną po kolonos viso 
aštuonias kolonas po 2000 žmonių. 
Kripeliai, mirtininkai ir keli 
barakai išbadėjusių Vengrijos 
žydžių buvo palikti dievų valiai, 
kiti pakilo žygiui, jau nuo pirmo 
žingsnio pavargę, išalkę, šautuvais

A -tvatA*-. Aa-zp paca-CoM

1945 sausio pabaigoje palikome 
Štuthofą, išvaryti kažkur tolyn į 
vakarus... _________
ir kulkosvaidžiais apsikarsčiusių 
sargybų ir šunų lydimi. Paryčiais 
ėmė snigti. Paskui pakilo žvarbus 
vėjas, o vakarop pūga jau staugė, 
kaip šimtas vilkų. Kolonos, po 
penkis gretose, viena už kitos ištįso 
kilometrais ir dešimtimis. Ėjo, 
klampojo pusnis, slinko, klupo, krito 
čia pat pakelėje, vėl bandė keltis ir 
šliaužte šliaužė. Įkaitai laikėsi kiek 
galima arčiau vienas kito, vienas 
kitą padrąsindami, kits kitam 
pagelbėdami. Stūmėsi palengvėle 
pirmyn, stengdamiesi neatsilikti, 
neišsiskirti, nes supokšėdavę šūviai 
pranešdavo apie atsilikusiųjų 
likimą. Ėjo išalkę, pailsę, jau be
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Sveikiname Lietuvos sportininkus ir vadovus, 
dalyvaujančius Pasaulio sporto veteranų varžybose 

Brisbanėje.
Geriausios sėkmės ir viešnagės Australijoje!

ALFAS valdyba ir 
Australijos lietuviai sportininkai 

\ ------ -- —$
MIRĖ VITAS GERULAITIS
Australų spaudos, radijo ir tele

vizijos žiniomis, rugsėjo 19 d. South
ampton, Niujorke,sulaukęs tik 40 
metų amžiaus, mirė pasaulinio gar
so lauko teniso žvaigždė Vitas Ger
ulaitis. Mirties priežastimi, kaip 
manoma, buvo name susirinkusios 
apšildymo sistemos smalkės.

Vitas Gerulaitis gimė 1954.06.26 
Niujorke. Jau 1970 metais jis buvo 
Niujorko gimnazijų lauko teniso 
čempionas, 1972 metais - JAV lau
ko teniso jaunių žaidėjas ir po kelių 
metų tapo teniso profesionalu, grei
tai pagarsėjusiu pasauliniu mastu. 
1975 metais Vitas Gerulaitis 
laimėjo porinį Wimbledono turnyrą 
Anglijoje. 1977 m. Italijoje ir 1978 
m. Australijoje laimėjo taip vadi
namus "Open" turnyrus. Tais 
pačiais metais jis buvo ir JAV "Davis 
Cup" teniso rinktinės nariu, 
laimėjo prieš Venesuelos ir Pietų 
Afrikos čempionus. "Boston Globe" 
žurnalistas Budd Collins pavadino 
Vitą Gerulaitį "lietuviškuoju liūtu" 
ir ta pravardė prilipo jam tarptau
tinėje spaudoje bei televizijoje ("L. 
Encikl." XXXVII - 1985).

1977 - 1980 m. Vitas Gerulaitis 
buvo JAV teniso rinktinės narys, 
1978 metais jis buvo laikomas 
trečiąja pasaulio lauko teniso 
rakete. Dirbo jis ir teniso žaidynių 
pranešėju bei analistu radijuje ir 
televizijoje. Rugsėjo 14 d. jis dar 
žaidė Seatie ATP čempionų turnyre 
(vyresniųjų, virš 35 metų amžiaus, 
grupėje).

Ilsėkis ramybėje. B. Ž.

BRISBANAS SPORTO ŽINIOS
METINIS SUSIRINKIMAS
1994 m. rugsėjo 4 d. Brisbanės 

lietuvių namuose įvyko sporto klubo 
„Baltijos“ metinis susirinkimas. 
Susirinkimui'buvo pakviesti pir
mininkauti - Evaldas Sagatys, 
sekretoriauti - Regina Platkaus- 
kienė. Pranešimus padarė klubo 
pirmininkas Vaidas Stankūnas, 
iždininkas Algis Mališauskas ir 
sekretorius Algis Milvydas.

Šiais metais, šalia vyrų krepšinio 
komandos, pradėjo žaisti ir mer
gaičių, jaunesnių nei 12 metų, 
komanda. Naujas komandos išsta
tymas pareikalavo nemažai išlai
dų, o su pajamomis praeitais metais 
buvo blogai, nes ilgai užsitęsę 
Lietuvių namų remontai sumažino 
galimybes užsidirbti iš renginių. 
Nors ir susilaukėme paramos iš 
Apylinkės valdybos, iždas vis tiek 
randasi nepergeriausiame stovyje. 
Ateinančiais metais mergaitės 
turės pereitį į jaunesnių kaip 14 
metų grupę, bet kelioms žaidėjoms 
tada sueis tik 9 metai, todėl būtina 

rimtai pagalvoti ar vertėtų išstatyti 
atskirą, jaunesnių 10 metų ko
mandą, kuri galėtų būti mišri - 
mergaičių ir berniukų.

Už kelių savaičių iš Lietuvos į 
Pasaulio sporto veteranų žaidynes 
atvyksta didžiulis būrys veteranų 
sportininkų ir jų rėmėjų bei 
palydovų. Tokio lietuvių antplūdžio 
Brisbanėje niekada nėra buvę, 
todėl prašome visų brisbaniečių 
prie sportininkų priėmimo kiek 
galima prisidėti.

Buvusiojivaldyba sutiko pasilikti 
kitai kadencijai. Jos sudėtyje yra: 
pirmininkas Vaidas Stankūnas, 
iždininkas Algis Mališauskas, 
sekretorius Algis Milvydas, reng
inių vadovas Rimas Vitkūnas, 
krepšinio vadovas Raimundas 
Mališauskas ir ryšininkė Monika 
Stankūnaitė.

PASAULIO SPORTO 
VETERANŲ ŽAIDYNES

Nuo rugsėjo 26 d. iki spalio 8 d. 
Brisbanėje vyks Pasaulio sporto 
veteranų žaidynės. Jose dalyvaus 
virš 23 000 sportininkų (olimpia
dose paprastai būna apie 10 000 
dalyvių). Tai bus tikrai didžiulio 
masto įvykis.

Prieš kelis mėnesius Brisbanės 
lietuvių sporto klubą „Baltiją“ 
nustebino žinia, kad iš Lietuvos į 
šias žaidynes žada atvykti didelis 
būrys sporto veteranų, Penkių
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PAMINKLINĖS PRISIKĖLIMO BAŽNYČIOMS 
ATSTATYMO KOMITETAS KREIPIASI Į 

AUSTRALIJOS LIETUVIUS

IMM1III Brangūs tautiečiai, 
" Širdingai prašome Jus kiek galint 
jparemti mūsų Tautos Šventovės - 
"Kauno Kristaus Prisikėlimo baž- 
jnyčios atstatymą. 1934 m. birželio 
- 29 d. pašventinus šios bažnyčios 
| kertinį akmenį, sparčiai pradėjo 
; kilti didingas pastatas, turėjęs tapti 
| Tautos Prisikėlimo simboliu (pa- 
I statas yra toje pačioje vietoje, nuo 
I kur kadaise okupantų patranka
| savo šūviais kasdien primindavo, 
" kad esame nelaisvi). Deja, 1940 
i metais dėl visiems žinomų prie- 
* žasčių darbas nutrūko...
| Dabar mes esame tie laimingieji 
i Lietuvos žmonės, kuriems lemta 
I tęsti ir užbaigti beveik prieš šešias 
| dešimtis metų mūsų pirmtakų su 
" meile pradėtą darbą. Tačiau šį 
i garbingą uždavinį pajėgsime atlikti 
’ tik visi kartu, padedami rėmėjų ir 
| geradarių. Aukoti Tautos Prisi-

Kun. Eugenijus Bartulis.
Nuotrauka A. Kramiliaus 

kėlimą simbolizuojančiai šventovei 
ne tik kiekvieno mūsų pareiga, bet 
ir didelė garbė.
Teatlygina Jums Dievas už 

dosnumą ir telaimina Jūsų žings
nius meilės ir tiesos kely.

Kun. Eugenijus Bartulis 
Kauno Kristaus Prisikėlimo 

bažnyčios klebonas - atstatymo 
komiteto pirmininkas

Brangūs broliai ir seserys!
Šio laiško žodžiais norėčiau pasveikinti Jus, taip toli likimo 

nublokštus nuo Tėvynės, bet išlikusius tos pačios Lietuvos 
vaikais.

Po skaudžių priespaudos metų atkūrę Nepriklausomybę, 
pamatėme, kiek daug dar turime padaryti, kad Lietuva atsigautų 
iš tikrųjų. Lietuvos Katalikų Bažnyčia gyvai jaučia visų pasaulio 
lietuvių dvasinę ir medžiaginę paramą šiuo atgimimo lai
kotarpiu.

Prieš šešiasdešimt metų viso pasaulio lietuvių talka Kaune 
buvo pradėta statyti Paminklinė Kristaus Prisikėlimo šventovė. 
Augusi drauge su prisikeliančia tauta, kartu su ja išgyvenusi 
okupacijas, šiandien ji, kaip ir visa Lietuva, kyla iš griuvėsių. 
Šios bažnyčios istorija simbolizuoja mums, Lietuvos vaikams, 
tekusią dalią ir ateities viltį.

Ir Jus, visus čia susirinkusius, maloniai kviečiame prisidėti 
prie šio kilnaus darbo malda ir auka.

Mes melsimės, kad gerasis Dievas gausiai jums atlygintų už 
visa gera, ką esate Lietuvai padarę ir dar padarysite.

Visus Jus nuoširdžiausiai sveikinu, džiaugiuosi ir linkiu 
gausios Dievo palaimos.
Kaunas, 1994.08.25 

Kardinolas Vincentas Sladkevičius 
Kauno Arkivyskupas Metropolitas

žiedų asociacijos narių. Iš anksty
vesnio patyrimo, kai į Pasaulio 
gimnastikos varžybas atvyko tik 
du dalyviai, nors buvo pradžioje 
tikėtasi daug daugiau, manyta, 
kad ir čia panašiai tikriausiai 
atsitiks.

Tačiau šį kartą įvyko atvirkščiai. 
Norinčiųjų atvykti skaičius pa
laipsniui augo, o dabar registracija 
jau sumokėta, vizos gautos ir 
apgyvendinimas sutvarkytas.

Pačių sportininkų atvyksta 56 ir 
su rėmėjais bei palydovais iš viso 
bus netoli šimto. (Pagal jau gautas 
žinias, krepšininkų ir svečių į 
Brisbanę atvyko virš 100! Visi jie

apgyvendinti lietuvių šeimose. 
Red.). Didžioji svečių dalis bus 
krepšininkai, trys vyrų ir viena 
moterų komanda, virš dešimties 
irkluotojų ir lengvaatletai. Sąra
šuose matosi daug buvusių iškilių 
sportininkų pavardžių, taigi ti
kimasi, jog bus pasiekta ir gerų 
rezultatų. Brisbanėje niekada 
nebuvo tokio skaičiaus lietuvių 
svečių, bet visiems jau yra rastas 
apgyvendinimas pas lietuvius. 
Laukiame mūsų brolių ir sesių 
sportininkų veteranų atvykimo.

A. Milvydas 
Brisbanės sporto klubo 

„Baltija“ sekretorius

ŠYPSOKIMĖS
Vienas pažįstamas turėjo baisiai 

blogą įproti moterų draugijoje pasa
koti labai nešvankius anekdotus.
Moterys nutarė jį nubausti. Sekantį 
anekdotą jam pradėjus pasakoti jos 
nutarė demonstratyviai išeiti. Štai jis 
ir vėl pradėjo:

- G aria! vys, pilnas palaidos moralės 
moterų plaukia į Ameriką...

Moterys, kaip viena atsistojo ir eina 
pro duris.

- Ponios, neskubėkite! Laivas tik 
rytoj išplauks.

Amerikonas turistas krato galvą 
žiūrėdamas į Eifelio bokštą ir sako 
greta stovinčiam.

- Per paskutinius 20 metų aš čia jau 
šeštą kartą atvažiuoju, bet jie vis dar 
nepasiekė alyvos.
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Užmiršta sukaktis
Atkelta iš 5 psl. . .

jokių „privilegijų“, ginkluoti sargai 
ir vilkinių šunų lojimas varė ir vijo. 
Vienam kitam šmėkštelėdavo 
mintis: o gal sutemus bus proga 
nematomai į pakelės krūmą, 
patvorį ar kokį apleistą trobesį 
nuslinkti... Tačiau kol kas visi dar 
ėjo kartu, viens kitą matydami ir 
jauste jausdami. Jėgos menkėjo, 
trūko kvapo ir mintys apie pabė
gimą virsdavo beviltiško nuovargio, 
abuojumo košmaru: o gal geriau 
kristi ir nebesikelti, kol kulka į 
pakaušį užmigdys amžinam po
ilsiui...

Žygis tęsėsi turbūt penkias dienas 
- nuo pirmos švieselės iki sutemų, 
pūgai kiek aprimus, pailsint ap
leistose daržinėse, vis daugiau ir 
daugiau tuštėjančiu pilvu, kol tos 
ištįsusios kolonos, jau gerokai 
sumažėjusios žmonėmis, priėjo 
pirmuosius apleistos vokiečių darbo 
stovyklos pastatus. Medinius 
barakus, netoli Lauenburgo, apie 
40 km į vakarus nuo Dancigo. Vėl 
prasidėjo reguliari koncentracijos 
stovyklos rutina ir taip iki kovo 
mėnesio pabaigos, iki paskutinio 
bėgimo vėl atgal į Štuthofą, nes 
raudonoji armija buvojau visiškai 
apsupusi Dancigo apylinkes ir į 
vakarus jokio kelio neliko. Šio 
bėgimo metu buvo svarbu jokiu

LAIŠKAI REDAKCIJAI
Gerbiamas p. Redaktoriau,

LPKTS - GOS VARDU
Šių metų liepos mėn. „Mūsų 

Pastogėje“ ir „Tėviškės Aiduose“ 
buvo išspausdintas sąrašas 61 Lie
tuvos politinių kalinių ir tremtinių 
sąjungos skyrių pirmininkų, kurie 
atstovauja 44 630 narių. Žinoma, 
jų tikslas yra prašyti Australijoje 
gyvenančių lietuvių paramos. Tik 
neseniai iš vieno tų skyrių pirmi
ninkų sužinojau, jog yra gavę 
pirmąjį pono V. Baltučio laišką, kad 
Australijos žmonės galėtų mums 
padėti...

Nežinau kas koordinuos tą „ma
sinę paramą“. Aš labai atsiprašau 
ALB Krašto valdybos už „apsilei
dimą“ savo pareigose, kaip Lietuvos 
politinių kalinių ir tremtinių 
sąjungos atstovas Australijoje, ir 
tariu ačiū už „Mūsų Pastogėje“ ir 
„Tėviškės Aiduose“ jų paraginimą 
„Nepamirškite Lietuvos laisvės 
kovotojų“ bei naujų sąskaitų 
atidarymą „Talkoje“ . Žinoma, 
mano atidaryta sąskaita ir dažnas 
kreipimasis į Australijos lietuvius 
dėl paramos LPKT sąjungos na
riams buvo nepastebėtas, nors tai 
buvo aiškiai paskelbta ir skelbiama 
beveik porą metų.

Kaip išvengti tolimesnių neapsi
žiūrėjimų, primenu mano atida
rytos LPKTS - gos numerį - 9441 
„Talka“, Melbourne. |
Man atrodo, kad būtų daug 

taktiškiau, jei ALB Krašto valdyba 
kalbėtų ar aukotų savo vardu ir 
LPKTS reikalą paliktų jos atstovui 
ar bent jį informuotų. Nežiūrint į 
tai, aš esu dėkingas LPKTS vardu 

būdu nepatekti po suirzusio SS - 
ninko kojomis, šiaip taip išlikti 
gyvam. Kaliniai skendo pabėgėlių 
civilių ir kareivių minioje, SS - kai 
tirpo žmonių maišatyje, lenkai 
naudojosi proga ir pradingdavo.
, Daugelis iš įkaitų grupės atsi
skirdavo kelyje ir likdavo kokiame 
nors kaimelyje ar miestelyje. Dalis 
buvo sugrąžinta į Štuthofą, o iš ten 
baidokais vežami į Daniją. Vėliau 
jie pakeko į Švediją. Keletas 
pakliuvo bolševikams į rankas ir jų 
odisėja dar nesibaigė. Tik keli 
sugrįžo į Lietuvą, kur nei laimės, 
nei laisvės nerado. Dar kiti pateko 
į Vakarus, tačiau čia jau būtų vėl 
kita istorija ir prireiktų dar daugiau 
puslapių.

Gyvų aprašytųjų įvykių liudi
ninkų jau labai mažai beliko. 
Lietuvoje, Skriaudžiuose, tebegy
vena ir tebekankliuoja Leonas 
Puskunigis, dr. V. Sruogienė, įkaito 
Balio Sruogos našlė, baigia 95 - 
uosius savo gyvenimo metus, prof. 
M. Mackevičius irgi netoli jos, 
Čikagos priemiestyje, dar gyvas ir 
artinasi j au prie devyniasdešimties, 
Pilypas Narutis irgi ten, o jis dar 
jaunas, tik virš 74 - erių, turbūt dar 
J. Ciuberkis kur nors tebėra, ir 
Jonas Malinauskas... Tiesa, vienas 
irgi dar gyvas, šių eilučių autorius, 
tebėra Tasmanijoje, Hobarte.

Australijos lietuviams ir juos 
atstovaujančiai mūsų ALB Krašto 
valdybai už 10 000 dolerių ir dar 
pažadėtus 12 000 dolerių.

V. L. Mačys 
LPKTS atstovas Australijoje

Gerb. redakcija,
iš patikimų šaltinių sužinojome, 

kad laikraštyje "Mūsų Pastogė" 
galima pasiskelbti, norint susipa
žinti su lietuviais vyrais, gyve
nančiais Australijoje.

Esu Stefanija Dudėnaitė, ūgis 162 
sm , baigiau Vilniaus universitete 
ekonomiką. Pageidaučiau susipa
žinti su 55 - 60 metų vyriškiu. Ra
šyti man galima: Stefanija Du
dėnaitė, Kalvarijų gt. Nr. 150 - 90, 
Vilnius 2042, Lithuania.

Gerb. redakcija,
Prašyčiau išspausdinti Jūsų 

laikraštyje "Mūsų Pastogė" sekantį 
skelbimą:

Susirašinėčiau su 55 - 67 metų 
lietuviu. Asta Kaslauskaitė, Vilni
aus universiteto absolventė, ekon
omistė.

Mano adresas: Asta Kaslauskaitė, 
Kalvarijų gt. 150 - 90, Vilnius 2042, 
Lithuania.

P.S. "Patikimi šaltiniai", atrodo, 
nebuvo patikimi, kadangi "Mūsų 
Pastogė" vedybų reikaluose pa
prastai netarpininkauja!.. Tačiau, 
kaip pirmam tokiam prašymui, šį 
kartą darome išimtį.

Red.

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

(Maironis)

Pagerbdamas
A. t A.

AM AAĄ CESNAVlClŲ,
vietoj gėlių "Mūsų Pastogei" aukoju 20 dolerių.

Robertas A. Pomcringas

vietoj gėlių "Mūsų Pastogei" aukoju 10 dolerių.
S. Šaparienė

p1“1 

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

A. Miniotaitč - Schaffer ir 
Romas Miniotas

PADĖKA
Mirus mano mamytei

<lr. Kotrynai Ginneniiiliienei, 
mums taip skaudžioje valandoje visiems draugams, 

bičiuliams ir pažįstamiems išreiškus užuojautą raštu 
ar žodžiu ir palydėjus ją į amžinos ramybės vietą, 
širdingai ir nuoširdžiai dėkojame.

Liūdintys diiktč Irena Bagdonavičienė, 
žentas Kostas, anūkas. Viktoras su šeima

AR JŪS ŽINOTE KĄ REIŠKIA GYVENTI 
PRIEŽIŪROS NAMUOSE
IR NEMOKĖTI KALBOS?

Praeitą savaitę į „Mūsų Pastogės“ 
redakciją kreipėsi Sydnėjaus Royal 
Prince Alfred Hospital Geriatrinės 
(senatvės ligų) medicinos depar
tamento darbuotoja, prašydama 
lietuvius padėti savo tautiečiams, 
nemokantiems anglų kalbos ir 
esantiems ligonių slaugos namuose 
(Nursing homes).

BENDRUOMENĖS LANKY
TOJŲ SCHEMA (Community 
Visitors Scheme) yra sudaryta 
federalinės valdžios iniciatyva. Jos 
tikslas - specialių draugų vieni
šiems, angliškai nekalbantiems 
tautiečiams priežiūros namuose 
suradimas, tokiu būdu palengvi
nant jų gyvenimą.

Ligoninė padėtų patardama ir 
padėdama tokiems ligonių lanky
tojams - padengiant kelionių 
išlaidas viešomis ar privačiomis 
transporto priemonėmis, duodama 
30 dolerių dovanėlių nupirkimui.

LABDAROS SIUNTINIAI KALĖDOMS Į LIETUVĄ
Pranešu, kad dėžės siuntiniams į Lietuvą bus išduodamos šį šeštadienį, rugsėjo 24 d. nuo 9 vai. 

iki 14 vai. Sydnėjaus lietuvių klubo kieme, prie skautų sandėlio.
Atsiimant dėžes, prašome apsimokėti už jų persiuntimą. Už didelę dėžę - 60 dolerių, už mažą 

- 40 dolerių. Tie, kurie mokės čekiais, turi čekius išrašyti Sydney Lithuanian Community vardu. 
Drauge gausite informaciją raštu. Ją būtinai perskaitykite, tai palengvins jums adresavimą ir 
pokavimą.

Paruoštos transportui į Lietuvą dėžės turi būti pristatytos į Sydnėjaus lietuvių klubą (16 -18 
East Terrace, Bankstown) spalio 1 d. nuo 8 vai. iki 13 vai. Pristatydami dėžes į konteinerį, 
paruoškite raštu pilną jūsų ir Lietuvos adresą, kam siunčiamas siuntinys ir kokia dėžė - didelė ar 
maža. Šią informaciją turite paruošti namuose, kadangi krovimo laikas bus ribotas. Dėžės bus 
išduodamos tik tiems, kas vra užsisakę. Konteineris yra pilnas ir jokių išimčių padaryti nebus 
galima. Dėkoju iš anksto už jūsų bendradarbiavimą. A. Kramilius

ALB Sydnėjaus apylinkės valdybos vardu 
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Pagerbdama 
" A. t A.

DAINĄ BERNOTIENĘ

Lankytojas (visitor) turi mokėti 
abi - lietuvių ir anglų - kalbas. Jis 
įsipareigoja bent kartą į savaitę 
(pagal galimybes) aplankyti pa
skirtą ligonį (vizito trukmė nuo 20 
iki 60 minučių). Įsipareigojimo 
laikas 6-12 mėnesių.

Lankytojo pareiga būti ligonio 
draugu, nuraminti jį, bandyti 
sumažinti jo vienatvę. Nėra jokių 
medicininės ar asmeninės 
priežiūros įsipareigojimų.

Sydnėjuje gyveną tautiečiai, kurie 
galėtų atlikti šį kilnų darbą, gali 
skambinti Veronikai tel. (02) 516 
7120.

Tautiečiai, gyvenantys kitose 
vietovėse, gali rašyti savo valstijos 
sostinei Commonwealth Depart
ment of Health, Housing, Local 
Govt, and Community Service 
G.P.O. Box 9848, o ACT gyventojai 
- G.P.O. Box 9889. „M. P.“ inf.'
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Informacija
KVIEČIAME 

ZANAVYKUS
Sekmadienį, spalio 9 d., po 

lietuviškų pamaldų, 2 vai. po pietų 
Lietuvių klube, Bankstowne, 
i 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 
vedėjai.

Pobūvio metu numatome progra
mėlę ir zanavykųparodėlę. Ateikite 
nesigailėsite. Kviečiame ir lau
kiame.
Organizatoriai; Martina Vidžiūnaitė

- Reisgienė, Antanas Kramilius

AUROS
AUSTRALIJOS LIE

TUVIŲ FONDUI
50 dol. - O. Aleknienė (1125) - a.a. 

Igno Aleknos 13 metų mirties at
minimui;

50 dol. - vaikaičių Luko ir Mykolo 
vardu įnašą padarė D. ir V. Si- 
mankevičiai (420);

po 20 dol. - A. Zubras (615), J. 
Grigalaitienė (240) ir Melburno soc.

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

DARBOWARKKJE :
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 Ir pasiūlymai 

10. Susirinkimo uždarymas
-----  000 .......

Pagal "laikos" nuostatus dešimt narių 
atvykę į susirinkimų, sudaro kvorumą. 
Kiekvienas narys, nežiūrint |o turimų 
įnašų, susirinkime turi Ilk vieną balsą. 
Narys negali atstovauti daugiau kaip 3 

kitus narius.
Nario atstovavimo Įgaliojimas turi būti 
surašytas ir pasirašytas ant oficialaus 
blanko Ir turt aiškiai nurodyti kaip 
atstovaujantis narys turi balsuoti.

Atstovavimo Įgaliojimai turi pasiekti 
draugijos Įstaigą ne vėliau kaip 48 vai. 

prieš susirinkimą.
Vadovaujantis naujaisDraugijos 

įstatais, šis pranešimas tr 
metinė apyskaita nariams nėra 

siunčiami individualiai.
Apyskaitas galima gauti visos e 
Talkos įstaigose ir susirinkime.

I

Į SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel 708 1414

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBO
* METINIS BALIUS *

ruošiamas spalio 1 d., šeštadienį, klubo patal
pose, Bankstowne. Pradžia 7 vai. vakaro.

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

kite nesigailėsite! Prašome
atsiimti bilietus (sumokant pinigus) ir užsisa

kyti stalą.
Bilietų kaina 20 dolerių asmeniui.

Iki malonaus pasimatymo!
Klubo valdyba

Laimingas klubo nario bilietas - 537 - 
ištrauktas 1994.9.18, 3 vai. p. p.

Prašom nepamiršti užsimokėti 
..Mūsų Pastogės46 prenumeratą

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

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

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

Australijos, Lietuvių Fondo Valdyba

globos moterų draugija (760),vietoj 
gėlių a.a. Jonui Tamošaičiui mirus.

Dėkojame už aukas.
Vincas Ališauskas

AL fondo iždininkas

AUKOS
"Miisų Pastogei"

B. Viduolis NSW $55
O. Kuprienė NSW $40

A. Zubras Vic. $10
J, Fedar Qld. $5.
J. Čyžas WA $15
M. Kemešienė Vic. $10
Mrs. E. Astramskas NSW $20
K. Bagdonas Qld. $10
P. Žulys Qld. $10
A. Kairaitis Vic. $10
G. Bernotas NSW $15
Dėkojame už aukas.

Re<l.

■

ARMED SECURITY GUARDS

TELEPHONES 61 Liverpool Road
— - SUMMER HILL 2130797 9689 *015 249 374 ‘SX'X

Lufthansos oro kelionių kainos 
Į RYGĄ - TALINĄ ■ VILNIĄ 

NUKRITO!
DABAR bilietu kaina nuo $1830 + taksa 

LOS ANGELES NUO $1390

(spalio 16d. - lapkričio 30 d.)
Taip pat gaunami biliatai į:

JAV - KANADA / TEL flVIVfl - APLINK PASAULĮ

IR T.T.
Pasikvieskite gimines į Australiją. Mes siūlome spe

cialius bilietus į vieną pusę ir su kelione atgal

Susitikite su specialistais: 
GATEWAY TRAVEL

PTY. LTD.

čįVEMAY TfVįJJJ 48 The Boulevarde, Strathfield - 2135 
Tel. (02) 745 3333. Fax (02) 745 3237 
Lie. 2 TA 000 8?8 ACN 001 344 323 
BALTIJOS KELIONKĮ EKSPERTAI

Mūsų Pastoge

l

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

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