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LIETUVA - ĮV YKIAI 
IR KOMENTARAI

Politika
Gegužės mėnesį baigta plati gyvento- 
apklausa. kurią komentuodamas 
aicnto patarėjas pripažino, kad tyri- 
įskiriami rinkimams. 35,7% nenurodė 
iopolitiko, kuris geriausiai atstovautų 
interesus, o 19,8% pasakė, kad tokio 
^Likusieji pasisakė už A. Brazauską 
«). V. Landsbergį (8,6%). E. 
uską (6.2%). Šeštoje vietoje atsidūrė 
tankus (2,9%). po jo G. Vagnorius 
iį Rinkimuose 11,7% balsuotų už 
nes sąjungą (konservatorius), LDDP 
[9,1% ir Krikščionys demokratai 
. Pagal šiuos duomenis sekančiame 
e daugumą turės dešiniųjų partijų 

■rija.
LDDP atstovas A. Kunčinas spaudos 
faencijoje pranašavo vyriausybės 
ta konservatoriams laimėjus rinki- 
l Savo informacijos patikimumą 
irdamas 70-80% jis sakė, kad minis- 
pirmininku numatoma skirti G. 
norių, užsienio reikalų ministru A. 
rgą. Iš viso pranašaujamos 23 ga- 
kandidatų pavardės, jų tarpe B. 
avičiene - finansų ministrė ir B. 
elis (buvęs LDDP) - švietimo 
tras. Seimo vicepirmininkas J. 
tonis (LDDP) sakė įsitikinęs, kad 
konservatoriai laimės daugumą, ki- 

,imo pirmininku bus V. Landsbergis. 
Konservatorių valdybos atstovė R. 
auskiene komentavo, kad LDDP 
ima informacija nėra patikima. Pa
jos. konservatoriai turi po kelias 
bdatūras į kiekvieno ministro postą, 
■ dėl jų bus tariamasi su koalicijos

V. Adamkus
Gyventojų apklausinėjimuose popu- 
■» paviršiuje jau senokai matosi 
f gamtosaugininko V. Adamkaus 
adė. Be abejonės jo populiarumui 
Wa tai, kad jis nėra atsakingas už nie
kas vyksta Lietuvoje. Padeda taip pat 
■aščiuose spausdinami pokalbiai, 
tos atidžiau paskaičius matomi geri 
i, bet nieko daugiau. Pavyzdžiui, 
stiebiu laikraštyje" į klausimų: Jūsų 
kis į dabartinę ir ateities mediciną?' 

Adamkus: .Alano nuostata: gydymas 
būti prieinamas visiems. Ir vaistais 
abejo, tik naujausiais ir efektyviais) 
'u aprūpinti ir pensininkus, vargšus, 
inčius jų įsigyti. Tai - valstybės 
;a." 0 į klausimą ar jam žinoma 
ibio dalia, V. Adamkus atsako: 
ės ūkis buvo ir turi būti vienas 
dinių Lietuvos gyvenimo stulpų, 
sis Seimas pirmoje eilėje turėtų 

d Lietuvos kaimo atkūrimo progra- 
Tikslią, konkrečią, kuri žemdirbiui 
ktų sparnus. Ūkininkų atgimimas

reikš Lietuvos atgimimą.“
Visa tai yra labai gražu, tačiau jokių 

konkrečių programų V. Adamkus nepa
siūlo. Tegul, matyt, tai vykdo naujasis 
Seimas.į kurį A. Adamkus nekandidatuo
ja. O jei Seimui nesiseks, bus galima 
kritikuoti, didinti savo populiarumą ir 
ruoštis bandymui tapti prezidentu. Dr. A. 
Kabaila Čikagos lietuvių radijo laidoje 
padarė šią pastabą: „Su nuostaba stebiu 
užsienio lietuvių veiklą: dr. K. Bobelio. V. 
Adamkaus, prof. T. Venclovos, A. Štromo. 
Ir turiu su apgailestavimu pasakyti, kad 
pasigendu pozityvaus įnašo į Lietuvos 
gyvenimą. Ir tik kyla klausimas - kam 
didžiausia nauda iš tokios veiklos?“

Ekonomika
Ministras pirmininkas M. Stankevičius 

supažindino Seimą su valstybės biudžeto 
padėtimi. Suteikus Vyriausybės garanti
jas, jau gauta $ 12 (JAV) milijonų 
Tarptautinio Valiutos Fondo paskola 
energetikos ūkiui. Rugsėjo pradžioje 
Lietuvą turėtų pasiekti $ 55 mln. Pasauli
nio Banko paskola Lietuvos bankų 
restrukturizavimui ir energetikos ūkiui. 
Nebeliko įsiskolinimų Rusijos įmonėms 
už branduolinį kurą, kuris perkamas už 
lėšas.gautas eksportavus elektros energi
ją. į biudžetą, tačiau, nesurenkama 
pakankamai lėšų ir yra mažai vilčių, kad 
padėtis pagerės. M. Stankevičius atsipra
šė žemdirbių, kad jie iki šiol gavo tik 58% 
numatytų jiems iš biudžeto skirti lėšų. 
Ministras pirmininkas kalbėjo, kad vis dėl
to į biudžetą surenkama 17% daugiau lėšų 
nei pereitais metais, tačiau čia jis neįverti
no infliacijos.

Druskininkų verslininkai pramato, kad 
nuo liepos pradžios įsigaliojus Alkoholio 
kontrolės įstatymui, mieste darbo neteks 
beveik 100 žmonių. „Mes atrodome lyg 
idiotai, kurie užsieniečiui skardinę alaus 
gali parduoti tik nuo vienuoliktos 
valandos", sakė vienos bendrovės di
rektorius. „Suprantama, mes atrodome itin 
kvailai, uždrausdami pietaujančiam 
poilsiautojui išgerti stiklą vyno ar taurelę 
konjako“, sakė Druskininkų meras. 
Draudimą jis pavadino liguistu požiūriu į 
normalią kulinariją. Dėl šio įstatymo 
Lietuvos rinka praranda apie 200 pava
dinimų gėrimų ir savo veiklą priverstos 
nutraukti šešios alkoholį importavusios 
bendrovės.

Vilniaus bankui iš kalinio V. Dubaus
ko atlyginimo kas mėnesį pervedama 20 
litų. V. Dubauskas, nubaustas 4 metams 
laisvės atėmimu, Vilniaus bankui yra 
skolingas 1,4 milijono JAV dolerių. Jeigu 
ir toliau bus grąžinama po 20 litų į mėne
sį, bankas visą skolą atgaus po 23 tūkstan
čių metų.

Brisbanės "Žilvitis" šoka " Cascade Gardens" Gold Coast, 1996.7.14. (Žiūr.
straipsnį šio nr. 3 psl.). Nuotr. R. Platt

Kasdienybės
McDonald'as ketina iki 2000 urėtu 

Baltijos šalyse atidaryti 60 restoranų ir 
sukurti Baltijos restoranų tinklą su 
vadovybe Lietuvoje. McDonald'as keti
na Baltijos šalyse investuoti mažiausiai 
pusę milijardo JAV dolerių. Svarbiausias 
uždavinys - surasti vietinius produktų 
tiekėjus.

Vilniaus aerouostas įsigijo du specialius 
tunelius, kuriais iš aerouosto patalpų tie

K. PRUNSKIENĖ NAFTOS PREKYBOJE
Paaiškėjus, kad Lietuvos naftos tinklą 

bando dominuoti Rusijos naftos gigantas 
„LUKoil“, Lietuvoje užvirė karšti ginčai. 
„LUKoil“ interesus palaiko komersantų 
ir aukštų pareigūnų grupė, kurioje akty
viai reiškiasi buvusi premjerė Kazimiera 
Prunskienė. Tam aštriai priešinasi 
dešiniosios partijos ir žymi dalis Lietuvos 
spaudos. Iš „Lietuvos ryto“ perspaus
diname ištrauką apie K. Prunskienės 
dabartinį veiklą, o kartu - dalį kritiško 
komentaro, kurio autorius yra to dienraš
čio viceredaktorius Rimvydas Valatka.

Red.* * •
.LUKoil Baltija" naftos produktais 

prekiaujanti 1994 metais įkurta Švenčio
nių bendrovė „Vaikara". tarp kurios steigė
jų ir akcininkų yra Lietuvos moterų parti
jos pirmininkė Kazimiera Danutė Pruns
kienė, tapoŠvenčioniųkuroprekyboslydere.

Bendrovės pavadinimą trys jos steigė
jai - Vaidotas Prunskus, Kazimiera 
Prunskienė ir Ramūnas Valatka - sudarė iš 
savo vardų pirmųjų skiemenų. Vienas iš 
direktorių Vaidotas Prunskus - K. 
Prunskienės sūnus.

Į abi degalines, K. Prunskienės teigimu, 

siai patenkama į lėktuvą. Įrengus šiuos 
tunelius, sutrempęs keleivių registracijos 
laikas, nereikės specialių vežiojimo 
autobusų.

.Lietuvos ryto“ smulkių skelbimų tarpe: 
.žadėjusiems gauti Lietuvos pilietybę 
atsilyginsiu“. Kokia yra Lietuvos piliety
bės kaina?

Gabrielius Žemkalnis, 19.7.96.
Žinių šaltiniai: „L.a.“, ,L r.“. „Vartai“, 

„VI“, J.R., A.K.

K.Prunskienė: .Tegu kalba, kas ką nori’.
P.Lilcikio nuotr.

investuota 800 tūkst. litų. Degalinės dirba 
rentabiliai.

Praėjusiais metais ekspremjere kartu 
su verslininke D. Teišerskyte įkūrė Moterų 
partiją, po to D. Teišerskytė iš jos buvo 
išstumta ir K. Prunskienė tapo šios parti
jos pirmininke.

Pastaruoju metu K. Prunskienė ir 
Moterų partija aktyviai pasisako už Rusi
jos bendrovės ,LUKoil“ dukterinės įmo
nės ,LUKoil“ pasiūlymą kurti Lietuvoje

nukelta i 2 psl.

1



TRUMPAI IS VISUR
Liepos T7 d. sprogo TWA keleivinis 

lėktuvas pakeliui iš New Yorko J. F. 
Kennedy aerouosto į Paryžių. Lėktuvas 
buvo vos pradėjęs savo skrydį ir iškilęs 
į keturių kilometrų aukštį virš Atlanto 
ties Long Island. Žuvo visi skridę 229 
asmenys. Sprogimo priežastis galutinai 
neišaiškinta, bet įtariami musulmonai 
teroristai. Lėktuvas buvo atskridęs į New 
Yorką iš Atėnų.

Raudonąjam Kryžiui ir Vokietijos 
žvalgybai tarpininkaujant, Izraelis į lais
vę išleido 45 Hezbollah arabų kovotojų, 
kalintų Libano pietinėje srityje, užimtoje 
Izraelio. Mainais Izraelis atgavo dviejų 
savo karių kūnus.

Liepos 19 d. tamilai sukilėliai užpuo
lė Šri Lankos vyriausybės karinę bazę 
Mullaitivu vietovėje Ceilono šiaurės 
rytuose. Bazėje buvo apie 1600 karių. Po 
kelių dienų sunkių kovų tamilai giriasi 
sunaikinę bazės įgulą. Šri Lankos vy
riausybės pastiprinimai nepajėgia pra
siveržti iki bazės. Nuskandintas ir vienas 
karo laivas, apšaudęs sukilėlių pozicijas. Naujuoju Rusijos gynybos ministru 

Boris Jelcinas paskyrė gen. pulkininką 
Japonijoje maistu apsinuodijo apie Igor Rodionov, nuo 1989 metų buvusį 

6000 pradžios mokyklos vaikų. Tikroji 
apsinuodijimo priežastis nėra išaiškinta, 
žinoma tik bakterijų rūšis. Greičiausiai 
vaikai apnuodyti jiems įduodamais 
sumuštiniais. Mirė bent keturi apsinuodi
ję vaikai. Epidemija prasidėjo Sakai mies
te netoli Osakos.

Indai nacionalistai bando pakeisti 
europiečių suteiktus miestų vardus 
indiškais. Vėliausias pavyzdys Tamil 
Nadu valstijos sostinė Madras, kuri bus 
pavadinta tamiliškai "Chennai".

atkelta iš 1 psl.
nacionalinį naftos koncerną „Lietuvos 
nafta“.

Moterų partijos pirmininkės iniciaty
va buvo surengtas seminaras, kuriame 
dalyvavo koncerno narėmis panorusių tap
ti bendrovių bei „LUKoil Baltija“ vado
vai. K. Prunskienė prisipažino, kad jos 
vadovaujama partijanorėtų,jog„LUKoil“ 
dalyvautų busimojo koncerno priva
tizavime, o Vakarų bendrovės ateitų su 
pažangia patirtimi.

Moterų partijos nariu tapo bei šioms 
idėjoms pritaria ir buvęs energetikos 
ministras profesorius Leonas Ašmantas -

"Mūsų Pastogė" Nr.30 1996.7.29 psl.2:

Neapykanta tarp Hutu ir Tutsi tautų 
Afrikoje vėl išsiliejo į masines žudynes. 
Ginkluoti Hutu būriai iš kaimyninės 
Zairo respublikos pabėgėlių stovyklų 
puldinėja Tutsi pabėgėlių stovyklas 
Burundi valstybėje bei toliau nuo centro 
gyvenančius Tutsi Ruandoje ir juos 
masiniai žudo.

Čečėnijoje rusų kariuomenė tęsia 
pavienių čečėnų vietovių puolimus, 
pridarydami daug nuostolių čečėnų 
civiliams. Rusus šiek tiek sukrėtė žinia, 
kad į Čečėniją grįžo legendarinis sukilė
lių vadas Salman Radujev, kurį jie sakė
si nukovę balandžio mėnesį. Radujevas 
buvęs tik sužeistas, per Azerbaidžaną 
išvykęs į Europą gydytis. Dabar Raduje
vas sakosi suorganizavęs troleibusų 
sprogdinimus Maskvoje.

Mažiau įtikėtinas yra S. Radujevo 
tvirtinimą^' kad Čečėnijos prezidentas 
gen. Džochar Dudajev irgi tebesąs gy
vas, tik sunkiai sužeistas.

Rusijos gen. štabo akademijos viršinin
ku. Jo paskyrimas buvo gen. Aleksandro 
Lebed rekomenduotas. Gen. Rodionov 
liūdnai pagarsėjo Gruzijoje 1989 m. 
balandžio 9 d. Tą dieną jo įsakymu su 
tankais ir dujomis Tbilisio gatvėse buvo 
išvaikytos minios, reikalavusios laisvės 
Gruzijai. Per „akciją“ žuvo 21 asmuo, 
daugiausia moterys, šimtai sužeistų bei 
apnuodytų dujomis. Vos paskirtas minis
tru, gen. I Rodionovas pažadėjo ypatingą 
dėmesį skirti Čečėnijos ir Tadžikijos 
sutvarkymui, „kur žūva mūsų žmonės“.

Lietuvos ir Norvegijos bendrosios įmo
nės „Pemco Baltija“ konsultantas.

Paklausta, kodėl Moterų partija remia 
„LUKoil“ atėjimą į Lietuvą, K. Prunskie
nė atsakė: „Niekada neprisitaikiau prie 
populizmo. Jei kas naudinga ekonomine, 
socialine ir nacionaline prasme, aš tai ir 
darau, tegul kalba, kas ką nori. Politiniai 
motyvai čia mažiausiai svarbūs.“

Kalbėdama apie Rusijos „LUKoil“ 
vaidmenį Lietuvos naftos ūkyje, K. 
Prunskienė teigė, kad baseinas nebus 
baseinas, jei jame nėra vandens. Pasak jos, 
kad sistema būtų gyva, jai reikia kapitalo,, 
o nuo jo priklausys Lietuvos aprūpinimas 
nafta. Tai būtų Rusijos kapitalas.

I
,Mes, lietuviai, valstybinės ir komer
cinės struktūros, nesantys valdžioje 
politikai turime mąstyti, kokia bus 
nacionalinė energetikos politika, kad 
įgyvendintume savo interesus: aprū
pintume darbu didžiausias energetikos 
įmones, išlaikytume darbo vietas, garan
tuotume įplaukas biudžetui, reguliuotu
me kainas“, - sakė naftos verslu užsiiman
ti Moterų partijos vadovė K. Prunskienė.

Žydrūnas Damauskas ir 
Tautvydas Kontrimavičius

Po 1990 metų ekonominės blokados, 
kai tuometiniam vicepremjerui A. Bra
zauskui nepavyko įtikinti Sąjūdžio, jog 
nenusileidus Maskvai Lietuvos laukia 
ekonominė pražūtis, prorusiška orientaci
ja daugiau beveik nebuvo afišuojama. 
Tačiau ji niekur neišnyko. Tebuvo laiko 
klausimas, kada j i v ėl įgis pilietines teises.

Prorusiškos orientacijos šaltinis 
prasimušė šį pavasarį. Kai buvo kon
statuota, jog Lietuvos energetikai įklim
pę ir įklampinti į beviltiškas skolas, 
dukterinė „LUKoil“ bendrovė Lietuvos 
energetikos ministerijai pasiūlė įkurti 
„Lietuvos naftos“ koncerną. Ministerija 
lyg niekur nieko kitos valstybės įmonės 
pasiūlymą peradresavo Vyriausybei.

Tai buvo tarsi lakmuso popierėlis, 
rodantis, kad atėjo laikas veikti. Moterų 
partija, vadovaujama ekspremjerės K. 
Prunskienės, į mūšio lauką išvilko sun- 

Baltijos valstybių skuba į NATO
| „The Sydney Morning Herald“ liepos 
20 d. laidoje, persispausdino Christopher 
Lockwood straipsnį „Baltic rash for seat

' in NATO“ („The Telegraph“, London), 
i kuriame svarstomos Baltijos valstybių 
į įsijungimo į NATO galimybės.

,3altijos valstybės pradėjo desperatines 
l diplomatines pastangas, kad nepasiliktų 
s „už durų“ NATO planuojant į šią 
(organizaciją priimti tik keletą Rytų Euro- 
|l pos valstybių."
s Diplomatai laukia tvirto nutarimo iš

sekančių metų pradžioje vyksiančio 
specialaus viršūnių pasitarimo, kurie kraš
tai gali būti įsileisti ir kada.

Rusija aiškiai pareiškė savo priešišku
mą bet kokiam NATO išplėtimui ir jos 
nutarimas paskirti gen. Igorį Rodionovą 
Rusijos gynybos ministru sugestionuo
ja, kad ši jos opozicija gali didėti.

Bet, gal daugiausia dėl Vokietijos 
spaudimo negu dėl kitko, politiniai yra 
neįmanoma Rytų Europos valstybes iš vi
so palikti likimo valiai. Dauguma stebėto
jų mano, kad „viršūnės“ paskelbs, kad 4 
kraštai - Lenkija, Vengrija, Čekijos 
respublika ir Slovakija - turi būti priimti 
su pirmąja plėtimosi banga.

Kitiems Rytų Europos kraštams bus 
pasakyta, kad jie galės įsijungti vėliau, bet 
Vakarų vyresnieji pareigūnai privačiai 
pripažįsta, kad tai tikriausiai neįvyks. 
Tikrumoje, pramatomoje ateityje, tebu
sianti tik viena plėtimosi banga.

Paprastas supratimas sako, kad Balti
jos valstybėms, iki 1991 m. buvusioms 
Sovietų S-gos narėms ir dar tebeesančio-' 
mis namais daugeliui rasų, laukimo laikas j 
bus neapibrėžtas. Nauja Geležinė uždan
ga, šį kartą nubrėžta Vakarų, bus skersai 
Europą. Prieš šį likimą Baltijos valstybės, 
vedamos Lietuvos, kaip didžiausios, ir 
kovoja.

Paskutinių savaičių metu, aukšto lygio 

kiuosius pabūklus ir ėmė atvirai agituoti 
už „Lietuvos naftos“ koncerną bei jo 
sąjungą su Rusijos koncernu „LUKoil“. 
Be to, moteriškų violončelių partiją 
užtvirtino ryški valtorna - Moterų partijos 
nariu tapo ir energetikos eksministras L. 
Ašmantas.

komplekso direktoriai ir Socialdemokra
tų partija, pritarusi koncerno idėjai ir 
neprieštaravusi tam, kad suvereniai’ 
valstybei ima diktuoti kitos valstybės 
dukterinė įmonė. Pridėjus LDDP, kurios 
vienas lyderių pareiškė, jog norėtų, kad 
NATO siena baigtųsi Oderiu, išeis išbaig
tas paveikslas.

Niūriems apmąstymams nuteikia ne 
tik tai, kad .JLUKoil'ui" iš anksto ati
duodamas akcijų paketas, bet ir tai, kaip 
draugystės su, .LUKoil“ šalininkai vertina 
Vakarų naftos korporacijų veiklą Lietuvo
je. Visi jie be išimties keikia „Shell“, 
„Statoil“ ir kitas veiklias Vakarų bendroves.

Kokios peršasi išvados? Pirmiausia, 
būtina konstatuoti, kad prorusiškos politi
kos sparnas ne tik susiformavęs, bet ir 
neslepia priešiškumo Vakarų naftos 
korporacijoms.

Rudenį vyksiantys Seimo rinkimai 
pirmiausia turės atsakyti į klausimą, ar 
Lietuva aklai puls į Rusijos glėbį, ar rink
sis politikus, kurie sugeba laviruoti tarp 
didžiųjų jėgų.

Rimvydas Valatka

delegacijos iš Lietuvos, lankėsi Ameriko
je, Kanadoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, 
Belgijoje (kur bazuojasi NATO) ir - visai 
neseniai - Britanijoje.

„Mes bandome pabrėžti, kad aprėžtas 
(NATO) išsiplėtimas, su kitų (valstybių) 
vėlesniu įsijungimu, netinkamas“, sakė 
praeitą ketvirtadienį aukštas Lietuvos 
pareigūnas.

„Europos saugumas turėtų būti ne
dalomas. Mes patyrėme laike 1930-jų,kad 
neutralumo tarp Rusijos ir Vakarų
nepakanka. Jis neapsaugojo mūsų nuo 
Rusijos prarijimo.“

Lietuviai sako, kad jie daugiau negu 
■kuris kitas „pirmos bangos“ kraštas yra 
išpildę NATO reikalavimus dėl narystės.

Pirmiausia, jų karinės pajėgos yra 
tvirtesnėjecivilinėjekontrolėje, negu, pav. 
Lenkijoje. Antra, kaip naują.kariuomenė, 
sukurta po nepriklausomybės atgavimo, 
yra labiau pasiruošusi bendradarbiauti šii 
NATO jėgomis, negu dauguma Ryty 
Europos kraštų.

Lietuviai sakosi - jie aktyviai daly vau- 
ja NATO Partnerystėje dėl taikos, 
dalyvaudami bendruose pratimuoe su 
JAV daliniais ir siųsdami karius į Uostu- 
ją. Lietuva taip pat yra smarkiai pažen
gusi savo planuose įsijungti į Europos 
sąjungą.

„Narystė NATO valstybių tarpe turėtą 
būti atvira kiekvienam kraštui, kuris 
rengiasi stoti į Europos s-gą ir kuris atlie
ka savo pareigas Partnerystėje dėl taikos“, 
- sakė Lietuvos pareigūnas. „M.P.“ mf.

# Gauta žinia, kad Minske, liepos 
mėn. mirė Ivanas Kučerovas, vienas 
1991 m. valstybinio perversmo iniciato
rių , anksčiau kalėjęs Vilniuje drauge su 
M. Burokevičiumi ir J. Jarmalavičiumi, 
bet dėl ligos paleistas. "M.P." inf.
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BENDRUOMENĖS VEIKLOJE $
Valstybės dienos šventėAuksiniamepajūryje

Is Gold Coast lietuvius, 1996.07.14.

Liepos 14 d. nei žvarbus vėjas, nei 
fa rytas neatbaidė brisbaniečių, pa
iniojusių kelionei į Auksinį pajūrį (Gold 
tat). Prie Lietuvių namų jų jau laukė 
iiiejtĮ aukštų autobusas, vos sutalpinęs 
ieliautojus. Autobusui pajudėjus, greitai 
išlikome priemiesčius ir už valandos 
iisiekėme Surfers Paradise. Autobusui 
astojus žaliame parke - „Cascade 
Mens“ - buvome šiltai sutikti vietinių 
kftivių. Ant vėliavėlėm išpuošti; stale- 
6iįjau laukė mums paruošti užkandžiai. 
Suradę senus pažįstamus, turėjom progos 
Įsikalbėti ir pasidalinti naujienomis. 
Vaišinomės ir dalijomės savo atsivežtais 
ianiimynais.

Nurimęs vėjas ir šilta saulutė kvietė 
ūsus į aikštelę. Gold Coast seniūnas Juo- 
bs Songaila pasveikino visus ir kvietė 
sngiedoti Tautos himną. Brisbanės vald. 
pnininkė Gaila Bagdon savo kalboje 
įpibūdino karaliaus Mindaugo reikšmę
mūsų tautai. Nuo Mindaugo apvainikavi- šios šventės pasisekimo.
ao Lietuva pasuko į naują politinį Regina

VALSTYBĖS ŠVENTĖ ADELAIDĖJE
Nors Valstybės šventė dar neseniai 

Lesta, bet Australijoje visur buvo iš- 
itaingai paminėta, nes galvojama, kad 
•eriau kalbėti apie įvykusį karaliaus 
Mindaugo vainikavimą, negu apie lenkų 
pavogtą Vytauto karūną. Neatsiliko nuo 
■įėjimo ir Adelaidės lietuviai, kur ši 
Valstybės šventė buvo labai iškilmingai 
Minėta.

Minėjimas susidėjo net iš kelių dalių, 
taniausia, liepos 6 d., šeštadienį, iš ryto 
š šventė buvo paminėta per Adelaidės 
kiurių radio programą. Programa pradė- 
Ulietuvos himnu, kurį sekė Apylinkės
nMybos pirmininkės Janinos Vabolienės 
rakinimas ir giesmė „Lietuviais esame

Katalikų centro sodelyje, kur išsirikiavus 
ramovėnams, svarų žodį tarė žinomas

Tautiečius minėjimo metu linksmino tautinių šokių grupė "Branda

Nuotr. R. Platt.

gyvenimą. Jis suvienijo gentis, įvesdamas 
valstybę į krikščioniškųjų tautų šeimą.

Meninę dalį išpildė šokių grupė 
„Žilvitis“. Jauni šokėjai smagiai sukosi 
ant pievelės. Buvo sušokta daug įvairių 
šokių; visi stebėjosi šokėjų grakštumu ir 
energija. J. Songaila padėkojo už taip šau
nų pasirodymą, padovanojo šokėjams 
didžiulę šampano bonką, o p. Joana 
Songailienė įteikė mergaitėms saldumy
nų. Marytė Platkauskaitė ir Kristopher 
Ralph nuoširdžiai padėkojo Gold Coast 
lietuviams už taip malonų priėmimą. 
Pravesta loterija davė šokėjams gražaus 
pelno. Pasigirdus armonikos garsams, 
būrėmės į ratelį. Lietuviška daina skam
bėjo po žalią mišką iki vėlyvo vakaro. 
Išsibučiavę atsisveikinome, palikome 
saulėtą pakrantę ir jos draugiškus lietu
vius. Keliavome su dainą ir namus 
pasiekėme jau sutemoje. Nuoširdžiai 
dėkojame visiems, prisidėjusiems prie 

mes gimę“. Tolimesnėje programoje 
girdėjome šventei pritaikytą muziką.

Tą pačią dieną, 2.30 vai. popiet, Lietu
vių namuose įvyko Foto parodos atida
rymas, kur mūsų fotografai išstatė savo 
darbus. Foto parodos atidaryme dalyvavę 
australų valdžios pareigūnai labai tinka
mai įvertino šią parodą, kuri pasidarė kaip 
ir tradicinė mūsų tautinių švenčių minėji
mų dalis. Ji pradeda susilaukti vis dides
nio tautiečių dėmesio.

Sekmadiendį, liepos 7 d. tikrąją šven
tės dieną, minėjimo apeigos prasidėjo 
vėliavų pakėlimu prie Lietuvių namų ir

MENO PREMIJOS
Šių metų Australijos lietuvių dienų rengiamojoje meno paro

doje darbai bus vertinami trimis premijomis.
Dvi premijas skiria Vinco ir Genovaitės Kazokų meno fondas, 

► administruojamas Australijos lietuvių fondo. $ 2000 premija 
7 skiriama už geriausią tapybos ar grafikos darbą (dviejų mata

vimų), pirmenybę suteikiant darbui lietuviška tema. Tai apima 
gamtovaizdį, portretą, natiurmortą, abstraktą, žanrinį kūrinį bet 
kokioje medžiagoje. Antroji - $ 1000 premija, bus skiriama už 
geriausią skulptūros ar keramikos (trijų matavimų) darbą, pir
menybę suteikiant darbui lietuviška tema.

Teisėjų komisija sudaroma iš trijų narių. Jei komisija neatrastų 
pakankamai gero kūrinio meniniu atžvilgiu arba stokojantį lietu
viškumo temoje ar nuotaikoje, premija sulaikoma. Šioms premi- 

I joms gauti yra nustatytos sekančios sąlygos:
1. Kūrinys turi būti sukurtas paskutinių dviejų metų bėgyje lietuvio arba lietuvių 

kilmės dailininko, gyvenančio Australijoje.
2. Premija skiriama meninio vertingumo pagrindu.
3. Premiją skiriant, pirmenybė teikiama kūriniui šiuolaikiniame stiliuje.
4. Kūrinys turi perteikti lietuvišką dvasią.

' Lietuvių kooperatinė kredito draugija TALKA skiria $, 1500, premiją. Premija 
skiriama Australijoje gyvenančiam lietuviui ar lietuvių kilmės menininkui(ei) ir ne 
vyresniamkaip 50 metų, išstačiusiam savo darbus ALD meno parodoje Melbourne 1996 
metų gruodžio mėnesį ir sutinkančiam, kad kūriniai būtų vertinami pagal TALKOS 
premijai skirtus nuostatus.

i Kūrinio, sukurto per paskutiniuosius dvejus metus, tematika ir išpildymo būdas yra
nevaržomi, tačiau kūrinys turi būti nelaikino pobūdžio ir tinkamas gyvenamo namo 
patalpai ar aplinkai. Dalyvaujantieji šios premijos konkurse pasirašo sutikimą, kad jų 

: kūriniai gali būti fotografuojami spaudai. TALKA pasilieka sau pirmumo teisę pirkti 
premijuotą kūrinį jeigu yra viešai paskelbta to kūrinio kaina. TALKA neprisiima jokios 
atsakomybės už eksponuojamus kūrinius. Teisėjų komisiją sudaro trys asmenys ir jeigu, 
komisijos nuomone, nėra premijos verto kūrinio, premija neskiriama.

Čia paskelbta informacija apie meno premijas yra gauta iš p. G. Kazokienės ir 
TALKOS valdybos.

ALD meno paroda rengiama miesto centre, Melbourne, City Town Hall. Meno 
parodą organizuoja G. Gasiūnienė, bet jai šiuo metu išvykus porai mėnesių į Lietuvą, 

visais šios parodos reikalais prašome kreiptis į Bronę Staugaitienę, ruošos komiteto 
adresu: ALD, 13 Wickham Av. Forest Hill, Vic. 3131. Tel. (03) 9878-5631, fax (03) 
9873-1643.

Tautodailės paroda ruošiama atskirai, ją organizuoja Roma Eskirtaitė. Tautodailės 
parodos reikalais kreiptis į ją adresu: 96 Gatehouse St., Parkville, Vic. 3052. Tel. (03) 
9347-0703. ALD informacija.

Foto parodoje. Iš k. - ALB Adelaidės apyl. valdybos pirm, ir mok. R. Kubaitienė.

bendruomenės veikėjas Viktoras Baltutis. 
Po jo kalbos, giedant Lietuvos himną, bu
vo pakeltos vėliavos.

Po vėliavų pakėlimo šv. Kazimiero 
šventovėje įvyko iškilmingos pamaldos. 
Organizacijos dalyvavo su savo vėlia
vomis. Giedojo parapijos choras. Šv. Mi
šias atnašavo ir gražų pamokslą pasakė 
kun. Juozas Petraitis, MIC., savo pamoks
le iškeldamas šios šventės reikšmę 
valstybės gyvenime.

Vėliau, 1.30 vai. popiet, Lietuvių namų 
salėje įvyko iškilmingas šventės minėji
mo aktas. Minėjimą atidarė Apyl. v-bos 
pirmininkė Janina Vabolienė, savo 

patriotine kalba visada pataikanti į 
klausytojų širdis.

Šventei skirtą paskaitą skaitė Alfredas 
Vitkūnas. Prelegentas pabrėžė mintį, kad 
tik Mindaugui spėjus sujungti žemaičių 
ir aukštaičių gentis į vieną valstybę, 
pasisekė išgelbėti Lietuvą nuo kryžiuočių 
ir kalavijuočių ordinų grėsmės. Kitos prū
sų ir latvių gentys, nors ir narsiai kovojo, 
bet joms nespėjus apsijungti, vokiečiai 
vieną po kitos nugalėjo ir pavergė.

Po paskaitos prasidėjo meninė dalis, 
kuri tikrai buvo gausi ir labai gerai atlikta. 
Pirmiausia pasirodė tautinių šokių 

nukelta į 4 psl.
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Pas tolimojo Perth’o lietuvius
* Birželio trėmimų minėjimas 
Perth‘e įvyko birželio 16 d. Jis pradėtas 
iškilmingomis pamaldomis lietuvių 
lankomojoje bažnyčioje. Mišias atnaša
vo kapelionas kun. dr. A. Savickis, 
pasakydamas tai dienai pritaikytą pa
mokslą.
Papietavus, minėjimas tęstas Lietuvių 
namuose. Jo metu kun. A. Savickis 
perskaitė savo suredaguotą aprašymą 
„Lietuva kalėjimuose ir tremtyje“. Po jo 
kalbėjo B. Steckis, primindamas bolševi
kų nežmoniškus darbus Lietuvoje. S. 
Zablockienė paskaitė porą savo kūrybos 
eilėraščių, o V. Repševičienė - eilėraštį 
„Siaubas birželyje“. Sekė F. Garnio ir A. 
Steckienės duetas, padainavęs tris 
dainas, akompanuojant V. Radzivanui. 
Toliau sekė loterijos laimingųjų bilietų 
traukimas.
♦ Liepos 14 d. Perth'o lietuviai 
atšventė dvigubą minėjimą - Lietuvos 
valstybės įkūrimo ir Dariaus - Girėno 
skrydžio metines. Savam kunigui negalint 
atlaikyti mišių, svečio kunigo nesulaukę, 
tautiečiai, vargonais grojant V. Francui, 
sugiedojo keletą giesmių, V. Repševičienė 
perskaitė tai dienai skirtus skaitinius.

RINKOSI ADELAIDĖS SPORTININKAI
Liepos 14 d. Adelaidės sporto klubo 

metiniame susirinkime dalyvavo tik val
dyba ir treneriai, nes susirinkimas nebuvo 
atatinkamai išreklamuotas. įvyko pasikei- 
timųklubo valdyboje. Valdybasusidedaiš 
šių asmenų:
pirmininkė - Jane Vabolis (19 Flora St. 
Stepney. Tel. 362 3050),
vicepirmininkė - Irena Petkūnaitė (c/o 
131 Morgan Ave. Melrose Pk. Tel. 276 
6116),
sekretorė - Melanie Jaunutytė (4/34 John 
St. Payneham, 5070. Tel. 365 4460), 
iždininkas - Antanas Pocius (65 Mt. Os
mond Rd. Mt. Osmond. Tel. 282 4125), 
vyr. amžiaus sportininkų atstovas - Li
nas Pocius (56 Leabrook Dr. Rostrevor. 
Tel. 337 6713),
jaunių reprezentante-AldonaStalbaitė- 
Bagušauskienė (22 Gilbert St. Newron, 
5074. Tel. 337 3621).

Energingoji Neollą Vaitkienė iš valdy- 
sai

VALSTYBĖSŠVENTĖ...
atkeltaiš3psl.

jaunimas. „Brandos“ grupė, vadovaujant 
Laimai Fuller ir Antanui Pociui, pašoko 
, .Kepurinę“, „Žilvino“ grupė, vadovaujant 
Elenai Varnienei ir Remigijai Kubaitie- 
nei, šoko naują šokį„Pliauškutis“. Po to 
pasirodė „Nemuno dukros“ su dainomis 
„Einu per Žemę“, „Oi, motinėle“, 
„Gimtinė“ (su melodeklamacija, kurią 
atliko Vita Bardauskaitė) ir „Gimtinės 
aidai“. „Nemuno dukroms“ vadovavo 
Saulenė Pusdešrienė, joms akomponavo 
R. Kubaitienė.

Vėliau dar kartą šventės dalyvius 
palinksmino tautinių šokių grupės - 
„Branda“ ir „Žilvinas“ - pašokdamos 

ATITAISYMAS
"M.P." Nr. 29-me "Lietuva įvykių apžvalgoje" 4-je skiltyje 4-5 eil. nuo apačios 

parašyta "... Lietuvos bankas - milijoninės skolos". Turi būti "... Lietuvos kuras - 
milijoninės skolos".

Straipsnio Autorių ir suinteresuotuosius atsiprašome. Red.

bendrai sukalbėti poteriai ir užbaigta 
giesme „Marija, Marija...“
Pats minėjimas, kuriame dalyvavo 35 
asmenys, prasidėjo bendrai papietavus 
Lietuvių namuose. Paskaitą apie Mindau
gą skaitė J. Jaudegis, apie Darių - Girėną - 
B. Steckis. Oficialioji minėjimo dalis 
užbaigta Tautos himnu.
Po kavutės, meninės programos metu, S. 
Zablockienė ir V. Repšienė padeklama
vo eilėraščių apie Darių ir Girėną, o po 
to sekė bendros dainos ir V. Repšienės 
bei A. Steckienės duetas, akompanuojant 
V. Francui.
* Labdaros reikalais besirūpinanti 
Emilija Čižeikienė pasiuntė po siuntinį 
Kazlų Rūdos parapijos senelių ir našlai
čių prieglaudai ir kun. R. Ramašausko 
senelių ir našlaičių namams.
* Liepos 9 d. mirė Perth'e gyvenęs 
tautietis Pranas Kiškis (Davis), sulaukęs 
77 metų. Palaidotas liepos 12 d. Karrakatta 
kapinėse.
Liepos 13 d. mirė Perth‘o Royal ligoninė
je ilgą laiką gulėjusi Sofija Meliauskie- 
nė. Laidotuvės įvyko liepos 22 d. Palaido
ta Karrakatta kapinėse.

G,Žinutės“ Nr. 7(224))

bos pareigų išėjo, nutardama truputį pailsėti. 
Klubo korespondentas pasiliko tas pats- 
Edas Taparauskas (78 Bower St. Wood
ville, 5011. Tel. 268 3431.

Buvusioji klubo valdyba dirbo labai ge
rai jaunimo labui, o mažas pasikeitimas 
gal duos tik dar geresnių vaisių. Sėkmės!

Edas
PIRMASIS LAIMĖJIMAS 

ATLANTOJE
Kaip pranešė Sydnėjaus TV 7 stotis, 

praeitą sekmadienį (liepos 21d.), Lietu
vos krepšinio rinktinė Pasaul. Olimpia
doje, Atlantoje laimėjo savo pirmąjį susi
tikimą su Kroatijos rinktine rezultatu 
83:81. Antrosios krepšinio rungtynės', 
įvykę tarp Lietuvos ir Argentinos ko
mandų, pralaimėtos rezultatu 65:61.

Olimpiados moterų dviratininkių 
varžybose plente, Jolanta Polikevičiūtė 
užėmė 5-tą vietą, jos sesuo Rasa - 12-ta 
vietą. "M.P." inf.

ii.li-------- Jinf-J—=inr=

„Kalvelį“ ir „Polką“. Po jų scenoje 
išvydome mūsų „Lithuania“ mišnĮ chorą, 
kuriam dirigavo Vytautas Straukas. Jis 
padainavo „Puikios rožės“, .Lopšinę“, 
„Senas diedas“ ir „Kur giria žaliuoja“. 
Nors dalis choristų yra išvykę atostogų į 
Lietuvą, bet choras, kad ir nepilname 
sąstate, pasirodė tikrai neblogai. Ačiū 
choristams ir jų dirigentui. Po oficialio
sios minėjimo dalies sekė tradicinis vėlia
vų nuleidimas Lietuvių namų sodelyje, 
kurį pravedė ramovenai. Giedant Lietu
vos himną, buvo nuleistos vėliavos ir 
giesme .Marija, Marija“ pasimelsta už 
žuvusius dėl Lietuvos laisvės.

Ačiū Apylinkės valdybai ir minėjimo 
programos atlikėjams už taip gražiai 
pravestą minėjimą. Alb. Pocius

VALSTYBĖS ŠVENTĘ MININT
(Šventės proga Vytauto Juškos skaitytos paskaitos santrauka)

Lietuvos valstybingumo pradžia 
neatsitiktinai siejama su Mindaugo ka
rūnacija, nes tik jo pastangų dėka pas
klidusios baltų gentys tapo apjungtos į 
vientisą valstybę, kuri visiškai teisėtai 
užėmė deramą vietą tuometiniame Euro
pos žemėlapyje. Tai buvojo vadovavimo 
aukščiausias ir pilnavertis pripažinimas.

To meto Europos valstybės buvo ka
ralystės, o šių karalysčių pripažinimą ga
lėjo suteikti tik Romos popiežius, kuris 
savo ruožtu reikalaudavo krikščionybės 
įvedimo ir vietinių kunigaikščių paklus
numo. Krikščionybės įvedimas galėjo įneš
ti Vakarų Europos kultūros bei mokslo 
šviesą, atverdamas galimybes siekti to
limesnių visokeriopų pasiekimų ir už
tikrinti šalies valstybingumo išlaikymą.

Deja, Mindaugo nužudymas priešiš
kai nusiteikusių kunigaikščių intrigų 
išdavoje, o tuo pačiu krikščionybės at
metimas, nubloškė Lietuvą į sudėtingus 
istorinius verpetus. Lietuvos valstybin
gumas sekančiuose šimtmečiuose tapo 
vis mažiau apčiuopiamas.

Lietuva yra lyg stebuklas, nepranykęs 
istoriniuose užmaršties rūkuose. Su 
gailesčiu prisimename išnykusią prūsų 
gentį, bet juk toks pats likimas galėjo 
ištikti ir mus! Tačiau Mindaugo ir Ge- 
diminaičių dinastijos didžiulė istorinė įta
ka bei jų nemarumas, paliko neišdildomą 
pėdsaką kiekvieno lietuvio atmintyje. O 
kur dar kietas, užsispyrėliškas, priešiškas 
būdas įvairaus plauko okupantams?! Ne, 
nesumindžiojo mūsų tautos, nors niekino 
jos kultūrą, kalbą, papročius, trėmė ir 
negailestingai siekė palaužti tautinį ryžtą 
atgauti valstybingumą.

Lietuvos nepriklausomybės atstaty
mas 18-siais metais turėjo didžiulę ir le
miamą įtaką lietuvių tautai. Jeigu nebū
tų šio trumpo valstybingumo laikotar
pio, kažin ar Lietuva būtų atgavusi 
nepriklausomybę 1991-siais metais.

Tarpukaris išauklėjo ir subrandino 
tautos patriotiškumą, nors tuo metu būta 
ir savų svarbių problemų: Vilniaus kraš
to praradimas, komunizmo ir nacizmo 
brendimas, nesutarimai su kaimyninėmis 
valstybėmis, sunkus ekonomikos at
kūrimas, demokratijos stoka. Visa tai 
neleido ir nesuteikė galimybių jaunai 
Lietuvos valstybei galutinai ir įvai
riapusiškai sutvirtėti.

Esu tos nuomonės, kad jeigu tautinin
kai nebūtų parėmę Antano Smetonos 
diktatūros, tai ko gero Lietuva dėl savo 
vidinių nesutarimų būtų netgi anksčiau 
atsidūrusi Sovietų Sąjungos ar Lenkijos 
grobuoniškuose nasruose. Bet nors Anta
no Smetonos diktatūra buvo gana švelno- 
ka, tačiau, kaip ir kiekviena diktatūra,sa
vo pobūdžiu slopina demokratijos vysty
mą ir todėl ji tampa silpna, be politinio 
pliuralizmo tradicijų. Kad ir kaip nemalo
nu būtų tai priminti, bet demokratijos 
tradicijų neturėjimas atsiliepia šiuo
laikiniame Lietuvos gyvenime ir, deja, 
išeivijoje.

Kaip jau minėjau, tarpukarinis lai
kotarpis užgrūdino tautos patriotizmą, 
meilę Tėvynei ir neišdildomą norą kurti 
savarankišką gyvenimą nepriklausomoje 
valstybėje. Šie bruožai negalėjo taip grei
tai išdilti ir jie buvo lemtingi besitęsian
čioje nepriklausomybės atstatymo kovo

je, slogiame sovietmečio laikotarpyje.
Deja, atgavus nepriklausomybę pa

aiškėjo, kad daugelis tautiečių per 
sovietmetį išaugo ir užsigrūdino kaip 
komunistinių kadrų karta, kuri svarbiau
sią pirmenybę suteikė saviems ben
draminčiams ir bendrakeleiviams, viską 
pagrįsdami asmenine nauda, visai ne
kreipdami dėmesio į valstybės interesus ir 
tautos poreikius.

Liūdnus, netgi tragiškus įvaizdžius 
įgavome, kai Seimo nariai vienas kitą net
gi fiziškai užsipuola, jau nekalbant apie 
pastovius žodinius išpuolius. Dar liūd
niau tampa, kai sužinai, kad pagrindinės 
Lietuvos politinės jėgos renkasi atskirai, 
atsisakydamos Seime spręsti valstybės, 
problemas. Buvę komunistai visiškai atvi
rai ir viešai save priskiria tų žmonių 
kategorijai, kurie turi valdymo patirtį ir 
yra pakankamai kvalifikuoti užimti aukš
tus vyriausybės postus.

Visiškai nenuostabu, kad esama 
dabartis nesuteikia pasitikėjimo Lietuvos 
politine vadovybe. Nebeįtikinamai nus
kamba jų pasiaiškinimai apie vakarie
tiškos patirties stoką. Patirties vzervas 
glūdi išeivijos lietuviuose, tačiau nešmok- 
ta ir nenorėta tuo rezervu pasinauoti, bi
jant parodyti savo nemokšiškumą

Šeštuose Lietuvos valstybhgumo 
metuose skaudulį sukelia bankr krizė, 
mafijos siautėjimas, valstybės turto 
išvogimas, korupcija, siekianti net aukš
čiausias vyriausybės pakopas. Neaišku 
kokia istorinė atmintis bus palikta atei
nančioms kartoms,jeigu atsisakyta teisti 
sovietmetyje nusikaltusius partiečius bei 
tuos, kurie pasinaudodami užimama 
padėtimi išgraibė valstybės turtą? Su
siduriama su giliomis etikos bei mralės 
problemomis, politiniu, juridinio bei 
komerciniu oportunizmu. Tai ne ta Lietu
va, kurios mes išeivijoje buvome labai 
išsiilgę, tai ne ta Lietuva, dėl kurios 
nepriklausomybės mes kietai kovojome.

Australijos lietuviai visada dosniai rė
mė savo tėvų gimtinę. Aukos buvo 
duodamos be ribos ir be išskaičiavimų. 
Meilė Lietuvai niekada nebuvp po 
klaustuko ženklu ir viliuosi, kad niekada 
nebus. Žinau, kad mus vargina ir skaudi
na Tėvynės dabartis, piktina neteisybės. 
Mus labai įžeidžia tyčiniai barjerų staty
mai, kai norima atgauti savas teises 
Lietuvoje, pradedant pilietybę suteikian
čiu pasu, buvusio turto atgavimu, mūsų 
įsigytų kvalifikacijų bei patirties pri
pažinimu. Mes norime pilnai pajusti, kad 
esame vienos tautos vaikai, kad Lietuva 
yra mūsų visų namai.

Mums Lietuvos valstybingumas, la
biau už visas kitas tiesiogines apraiškas, 
pasižymi laisvais ir tiesio-giniais ryšiais 
su tėvynainiais, nauja ir sustiprinta pa
žintimi, galimybe dalyvauti tautos kas
dieniniame gyvenime. Šią didžią ir 
reikšmingą tautai dieną - Valstybės dieną, 
viliamės, kad ateityje neteks mūsų Tėvy
nei patirti baisaus kartėlio ir nukraujavi
mo, kurį atneša valstybingumo praradimas.

Linkiu Lietuvos Respublikai, mūsų 
broliams ir seserims lietuviams, amžiais 
gėrėtis Nepriklausomybės Aušra!
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Stasys Lozoraitis

Girnius apie S. Lozoraitį ir J. Slavinę 
vių laisvės troškimo ir pastoviai nepa
žeidinėjo žmogaus teisių. Juk sudaryti 
sandėrį su jėga, kuri siekia išlaisvinti 

. Lietuvą ir palaiko demokratiją, yra visai 
ne tas pats, kaip tarnauti okupantui ir 
jo rinktiniams smogikams. To nevalia 

pamiršti. Jei Amerika ir turėjo savanaudiš
kų priežasčių dėl Lietuvos laisvės bylos 
palaikymo, šie motyvai neužgožia 
pagrindinės Amerikos nuostatos.

Savo interviu Slavinas siekia sukurti 
elegantiško, kultūringo, humaniškai 
nusiteikusio žmogaus įvaizdį. Nėra nė 
užuominos apie tai, kad jis šnipinėjo ir 
išdavinėjo savo pažįstamus - pavyzdžiui, 
Lietuvos Helsinkio grupės narį Eitaną 
Finkelšteiną. Jis stengiasi sumenkinti sa-

‘ Jau šiek tiek nurimo aistros, kurias 
sukėlė Seimo deputatas Kazys Bobelis, 
pavadinęs buvusį Lietuvos ambasadorių 
Stasį Lozoraitį KGB agentu ir kolabo- 
ffltu. Bobelis ilgainiui buvo priverstas 
įsiimti savo nepagrįstus kaltininmus, bet 
5 istorija turi ir kitų aspektų, kuriuos per 
Laisvosios Europos radiją komentavo 
Kęstutis Girnius. Čia perduodame jo 
talentams.

Birželio antroje pusėje dienraštis 
Respublika“ paskelbė straipsnių ciklą, 
pavadintą: Stasys Lozoraitis ir „Charis“. 
ta esama ir įdomios medžiagos, tarp 
jos ir interviu su pačiu agentu „Chariu“ - 
Juliumi Slavinu, bendras įspūdis slogus, 
ks straipsnių ciklas beveik pasidaro 
KGB apologetika - agentų ir etatinių 
darbuotojų pateisinimas.

Vieni tvirtina, kad kitko ir negalima 
buvo laukti, nes straipsnių autorius yra 
Ferdinandas Kauzonas, kuris labiausiai 
tanas dėl savo propogandinių filmų 
(veikiausiai KGB užsakytų) apie tuo metu 
kalinamą kunigą Alfonsą Svarinską. 
Atsieit, KGB aplinkos žmogus, neiš
vengiamai, draugiškai vaizduos savo 
bičiulius ir kolegas, tuo pačiu teisindamas 
ir savo ryšius su šia organizacija. Bet cik- 
lokuriamas įvaizdis, Kauzono motyvai ir 
siekiai - sąmoningi ir nesąmoningi - yra 
svarbiausias dalykas. Straipsnių ciklo 
tariamas vaizdas daugeliui Lietuvoje 
priimtinas, jei ne artimas.

Savo interviu J. Slavinas vaizduojasi 
savotišku sovietinės santvarkos priešu ir 
Lietuvos patriotu. Supraskite, kad su
dėtingos aplinkybės versdavo žmones 
daryti sunkius sprendimus ir vienoje ir 
kitoje geležinės uždangos pusėje. Jis 
tarnavo KGB, Lozoraitis palaikė ryšius 
si Vakarų Saugumu, bet abiem labiausiai 
rūpėjo Lietuva, jie vienas kitą puikiai 
suprato, cituoja Slaviną ciklo autorius. 
Jis argumentas ir įvairūs jo variantai 
rienokia ar kitokia forma yra taip atkak
liai kartojami, kad jie beveik tampa lietu- 
ritj folkloro dalimi. Šalia gerosios fėjos 
ir klastingos lapės jau greit išsirikiuos 
■eras komunistas ir kagėbistas. Ir tai, nors 
KGB nedaug kuo skiriasi nuo Gestapo.

Nežinau kokie buvo S. Lozoraičio ry
šiai su Vakarų tarnybomis, bet jų negali
ma sutapatinti su KGB. Vienas esminis 
skirtumas yra tai, kad KGB buvo vienas 
pagrindinių Lietuvos okupanto įrankių 
sistemingam tautinių siekių ir žmogaus 
teisių slopinimui. Vakarų Saugumo praei
tis nėra tyra kaip krištolas, bet Amerika ir 
Anglija visada palaikė Lietuvos ne
priklausomybę, nesiekė nuslopinti lietu

ve darbą Saugume pokario metais, esą, 
jis nėjo atsakingų pareigų. Bet buvęs 
politinis kalinys Liudas Dambrauskas, sa
vo atsiminimuose „Gyvenimo akimirkos“, 
rašo, kad J. Slavinas buvo sadistiškas ir 
uolus tardytojas, nevengęs gulinčius 
kalinius spardyti ir mušti vieliniu rimbu. 
Po Slavino pastangų pasiteisinti, Dam
brauskas birželio 29d. išspausdino straips
nį „Dienoje“, kur primygtinai pabrėžia 
Slavino sadizmą ir dar kartą teigia, kad J. 
Slavino mušimo metodams galėjo pavydė
ti ne vienas profesionalas sadistas.

J. Slavinas nėra vienintelis, kurio 
atmintis sušlubuoja, kai reikia prisiminti 
praeitį. Tai gana būdinga visai buvusiai 
nomenklatūrai. Jei tikėtum dabarties 
pasakojimais, tai pradėtum galvoti, juk, 
gal Lietuva išvis nebuvo Tarybų Sąjungos 
dalimi, kad kažkokiu nuostabiu būdu ją, 
be Maskvos žinios, valdė lietuviai patrio
tai, kurie naktį negalėjo užmigti, jei per 
dieną nebuvo padarę gero darbo, sustipri
nę tautinę sąmonę, ar apgynę skriau
džiamąjį. Ir ko ne visi buvo rimti, kompe
tentingi profesionalai!

Pirmame „Respublikos“ straipsnyje 
Kauzonas atpasakoja pokalbį su dviem 
buvusiais aukšto rango kontražvalgybos 
karininkais. Jie vertina Slavino veiklą, 
spėlioja, kokie galėjo būti jo santykiai su 
Lozoraičiu, kaip Vakarų tarnybos galėjo 
reaguoti į Slavino ir Lozoraičio ben
dravimą. Kontražvalgybos karininkai - 
toks jų titulas. Bet reikia konkrečiai i 
paklausti, kokias žvalgybines užduotisjie 
galėjo Vilniuje vykdyti? Žinau vieną atve
jį. Kai prieš 10 metų Lietuvoj lankėsi ma
no motina, tada 72 metų, ir 15 metų 
brolvaikis, čekistai įlindo į jų viešbučio 
kambarį, pasikniso po jų rūbus ir lagami
nus, išrašinėjo adresus iš brolvaikio ad
resų knygutės, gal kokią smulkmeną ir 
pasisavino. Manau, kad didelė dalis 
KGB „kontražvalgybininkų“ kaip tik 
užsiėmė šitokiu niekšingu ir beprasmiš
ku darbu. Tai kas norės prisipažinti, kad 
jis specializavosi pasenusių išeivių 
stebėjimu ir sekimu. Geriau vadintis 
kontražvalgybos karininkais: dar geriau 
pridurti keletą sakinių apie ištikimybę 
socializmo idealams, jei ne jų tarybiniam 
įkūnijimui.

Slavino istorija - ir ji nėra unikali - 
palieka blogą skonį. Nemalonus yra tas 
savanaudiškas melų ir saviapgaulės 
derinys, bet nemažiau ir visuomenės 
polinkis jam neprieštarauti. Ir čia galvoju 
ne apie kokį nors kerštą, bet apie reikalą 
sušukti, kartu su tuo mažu berniuku, kad 
imperatorius nuogas!

Paruošė J. Rūbas

KONTEMPLIACIJA
Vincas Kazokas

Dažnai sustojęs taip susimąstau:
Koks tu, gyvenime, gražus ir nuostabus, 

Kaip žemė!
Koks tu neįkainuojamai brangus, 

Kaip žemė!
Koks niekinamas ir neišsakomai pigus, 

Kaip žemė!
Koks tu svaiginančiai turtingas ir gilus, 

Kaip žemė!
Koks biauriai purvinas ir slogiai sunkus, 

Kaip žemė!
Koks baisiai šaltas ir šiurpiai grubus, 

Kaip žemė!
Koks rūsčiai kietas ir draugiškai švelnus, 

Kaip žemė!
Koks tu spalvingas ir nuostabiai platus, 

Kaip žemė!
Visose formose esi tu
Rajus ir beribiai dosnus, -' ■ - >

Kaip žemė! 
Kaip žemė! 
Kaip žemė!

Ir kai aš vieną dieną būsiu jau 
Pavargęs ir galutinai išsekęs, 
Aš atsigulsiu žemėn poilsio, 
Sutapdamas visu savim su ja, 
Neišsemiama ir nepasotinama, 
Kaip kad ir tu, gyvenime, 
Aš būsiu neapsakomai laimingas, 
Atradęs žemėj tai, ką iš tavęs gavau, 
Ir ko dar negavau, gyvenime.

Užduotys - tiesiai iš Australijos
Jau antrą kartą Šakių miesto „Varpo“ 

vidurinėje mokykloje buvo surengtas 
rajono moksleivių lietuvių kalbos kon
kursas, kurio mecenatė - lietuvė iš 
Australijos ponia Aniceta Liutkevičiūtė-
Mainelienė. Konkursų priešistorija būtų

lietuvių kalbos konkursą, o premijoms 
skyrė 270 Australijos dolerių. Abiturien
tai galėjo pasirinkti vieną iš keturių pateik
tų temų apie Vincą Kudirką, kurias paruo
šė pati mecenatė.

Taigi antrasis ponios A. Mainelienės
tokia. Australijos lietuvė Izolda Požėlai- paskelbtas lietuvių kalbos konkursas vy- 
tė-Davis yra žinoma kaip aktyvi lietuvių ko šių metų balandžio 24 dieną. Jame 
bendruomenės veikėja. Jai 1995 metų aktyviai dalyvavo 11-12 klasių rajono

Palinkę prie užduočių... Nuotr. Viktoro Vilčinsko

sausio 26 dieną karalienė Elizabeth II 
suteikė Member of the Order of Australia 
ordiną už veiklą lietuvių bendruomenėje 
Adelaidėje ir Lietuvoje bei už ilgametį 
darbą Pietų Australijoje švietimo srityje. 
Ponia I. Davis jau kelinti metai rengia 
moksleivių konkursus Lietuvoje, suranda 
mecenatus, galinčius finansuoti šiuos 
konkursus. Praėjusių metų pabaigoje prieš 
šv. Kalėdas vykusio pirmojo konkurso 
Šakiuose mecenate ir tapo Aniceta Liut- 
kevičiūtė-Mainelienė. Ji savo motinos 
Antaninos Kudirkaitės-Liutkevičienės, 
kilusios iš Girškabūdžio, atminimui Šakių 
rajono mokyklų abiturientams paskelbė

mokyklų moksleiviai ir pelnytai pasidali
no 400 Australijos dolerių prizinį fondą. 
Geriausiai šiame konkurse (kaip ir 
pirmajame) sekėsi Lukšių V. Grybo bei 
Šakių miesto „Varpo“ vidurinių mokyklų 
moksleiviams. Rajono švietimo skyriaus 
inspektorė Ramutė Vyšneveckienė, 
organizavusi abu konkursus, mokslei
viams pateikė užduotis: Kaip reikėtų 
stiprinti tautinį ir dvasinį atgimimą 
Lietuvoje? Kaip jaunimas galėtų prisidė
ti prie gamtos taršos sumažinimo Lie
tuvoje? Kokie, Jūsų nuomone, pavojai 
gresia Lietuvai dabar ir ateityje? Ir kt.

Violeta Seredžiuvienė
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Pirmieji metai Australįjoje
14ELIOAli Į ROJŲ

Juozas Songaila, kaip pokario išvie-> 
tintas asmuo (DP), į Australiją atvyko 
1947 m. lapkričio 28 d. laivu „General 
Stuart Heinzelman“. Jo kelionės dienų 
įspūdžius aprašė žmona Joana Songailie
nė (Joan M. Songaila) anglų kalba, para
šiusi vyro biografiją, pavadintą „Joumey 
to Paradise“ („Kelionė į rojų“) ir dabar 
ieškanti savo knygai leidėjo.

Su p. J. M. Songailienės maloniu 
sutikimu, išvertę iš anglų kalbos, persi
spausdiname pirmuosius 11 knygos 
puslapių, apimančių Juozo Songailos 
kelionę laivu ir pirmąsias dienas Australi
jos žemyne. Red,• • •

Joan Songąila ; .

Pirmieji žingsniai į Rojų 
1947m.

Prisijungęs Diepholz stovykloje prie 
kitų 400 lietuvių ir neaiškaus skaičiaus 
latvių ir estų, Juozas praleido nepatogią 
savaitę miegodamas ant šiaudinio čiuži
nio be jokių antklodžių. Paskutinį 
sekmadienį Europoje, lenkas kunigas lai
kė mišias bombų sugriautame angare. Ant 
iš kažkur gautų koja minamų vargonėlių, 
Juozas grojo „Pulkim ant kelių“ irLietu vos 
tautinį himną.

Aplink jį jauni žmonės giedojo ir karš
tai meldėsi - „Apsaugok mus mūsų 
kelionėje į kitą pasaulio pusę.“ Jie juk 
neužilgo plauks per vandenynus, kurių, 
dauguma iš jų, niekad prieš tai nematė. 
Kaip ir Juozas, jie pergyveno neteisybę, 
priverstinį darbą, alkį, pavojus gyvybei ir 
kūnui ir dabar žvelgė į nežinomą ateitį.

Savanoriškas pasisiūlymas būti apmo
kytam laivo policininku su kitais 20-čia, 
reiškė, kad Juozas buvo tarp pirmųjų, 
pipusių į Amerikos laisvės laivą „General 
Stuart Heinzelman“. Tai buvo pirmasis 
baldečių išvietintų žmonių transportas į 
Australiją, išplaukęs iš Vokietijos Bre- 
merhaven'o uosto 1947 m. rugsėjo 30 d.

„Tai lyg ėjimas iš pragaro į dangų“, 
pasakė Juozas, kai jam buvo nurodytas 
guolis su matracu, paklodėmis ir ant
klodėmis. O tada po karšto vandens dušu 
su švelniai kvepiančiu muilu ir rankš
luosčiais. Ir viskas taip švaru! Valgio metu 
jie visi išsirikiuodavo su lėkštėmis, kurios 
buvo padalintos į skyrelius ir buvo 
klausiami ką jie norėtų valgyti. Viską! 
Baltakepuriai virėjai pripildydavo lėkštes 
tiek, kiek į jas tilpo, bet visvien dar 
norėdavosi ateiti pakartoti. Galėjo gauti 
pasirinktinai pakelį „Camel“ cigarečių ar
ba šokolado. Stovėdami denyje jie pa
mojavo paskutinį sudie Europai, ir staiga - 
jie jau atsirado Šiaurės jūroje. Kai .jojus“ 
siūbavo ir vartėsi bangose, visi neužilgo 
gailėjosi perdaug prisivalgę. Bent jau lai
vo policininkai neturėjo daug darbo, kol 
nepasiekė Sueco kanalo. Gyvenimas 
pasirodė tikrai geresnis Port Saide su jo 
gražiosiomis palmėmis ir mažais lenk
tyniniais laiveliais.

Jiems stovint ant denio atrodė, kad 
aukštas laivas siaurame kanale plaukė per 
smėlį. Jų dėmesį atkreipė keisti riksmai - 
arabai ant kranto kėlė savo ilgas baltas 
tunikas, kad pasirodytų „ką turi...“
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Biografijos - atsiminimų autorė Joan 
Songailienė su savo vyru Juozu.

Merginos, buvusios denyje, klykdamos 
bėgo į apačią.

Juozo, kaip laivo policininko, pirmas 
darbas buvo jauno lietuvio saugojimas, 
kuris - kaip jam buvo pasakyta - susirgo 
protiniai ir turėjo būti laikomas uždarytas 
kabinoje. Iš pradžių šis vyras kalbėjo visai 
normaliai ir Juozas galvojo, kad čia 
padaryta klaida. Bet čia jis savo sargui 
pradėjo pasakoti , kad „mūsų laivas yra 
sekamas ir bus torpeduotas sovietų 
povandeninių laivų!..“ Jis nieko nevalgė, 
„nes visas maistas esąs užnuodytas".

Sekančią dieną Juozas atnešė jam 
šokolado ir pats suvalgė gabalėlį, 
parodydamas kad jis saugus valgyti. Tada 
vargšas žmogus ryte surijo visą gabalą. 
Vėliau jis ištraukė visiškai tuščią stalčių, 
kad parodytų nuodų kristalus, kurie esą 
ten įdėti. Juozas apsimetė valąs stalčių ir 
vėl uždare jį į kabinų.

Viena iš policininko pareigų buvo 
tikrinti, kad niekas nepraleistų nakties ant 
denio ir būtų savo kabinose 11 vai. nakties. 
Sykį, vėlai naktį, tikrindamas patalpas, 
užėjo jauną porą, pasislėpusią šešėliuose, 
apsikabinusią vienas kitą. Matyt buvo 
įsimylėję, bet jis gailėjosi juos skirti.

Dar prieš išvykstant: J. Songaila su KasselioDP stovyklos taut, šokių grupe, 
kuriai jis talkino akordeonu.

Karininkams buvo pasiskųsta, kad po
ra moterų, keliaujančių laivu, savo kabi
noje „dirbo“ kaip prostitutės, „aptamau- 
damos“ amerikiečius jūrininkus. Juozas ir 
kitas laivo policininkas buvo pasiųsti šitai 
ištirti. Kaltosios mergaitės jiems parodė 
didelius žiupsnius Amerikos dolerių.

„Mes jums duosime dalį pinigųjeijūs 
nepranešite apie mus“. Atsisakę kyšio, jie 
perspėjo merginas paslėpti pinigus ir 
ateityje nelaužyti laivo taisyklių. Laivo 
vadovybei pranešė, kad jokių nelegalių 
veiksmų nematę ir reikalas buvo pamirš
tas. Jei jie būtų apie jas pranešę, merginos 
būtų pasiųstos atgal į Europą.

Laive Juozas surado muzikos instru
mentų - būgnų, saksofoną, gitarą, ir 
geriausia iš visų, mažų akordeoną. Jis 
suorganizavo orkestrą iš vykstančių laivu 
muzikantų. Vienas iš jūrininkų paprašė 
juos pagroti „HappyBirthday"(,Linksmos 
gimimo dienos“) šalia kapitono kajutės 
lango, kai atėjo jo gimimo diena. Po to jie 
išgirdo, kad jūrininkas, suorganizavęs 
muziką, buvo patekęs į bėdą už muzikan
tų įleidimą į laivo įgulos patalpas. 
Jausdamiesi esą kalti dėl jūrininko 
nubaudimo, rado angliškai kalbantį 
bendrakeleivį, kad perduotų jų susirū
pinimą dėl jo baudos. Algai grįžo at
sakymas: ,LIesirūpinkit, jūrininkas daug 
nenukentėjo. Čia siunčiamos cigaretės ir 
šokoladas už jūsų gražų gestą.“

Laivui artinantis prie pusiaujo, Juozas 
prisijungė prie kitų ant denio besikai
tinančių saulėje.

„Apsivilkite baltinius ir pasišalinkite 
nuo saulės“ - šaukė laivo gydytojas. „Čia 
jums ne Europa!“

Ceilone (Šri Lankoje) daugybė mažų 
laivelių apspito laivą. Maži kibiriukai vir
vių pagalba buvo užmesti į denius. Nie
kas iš keliaujančių neturėjo pinigų (išsky
rus darbo netekusias prostitutes), bet 
laiveliais atplaukę žmonės kaip užmokestį 
už gražius dramblio kaulo ornamentus 
priėmė cigaretes.

"Down Under"
Praėjus mėnesiui kai buvo palikta 

Vokietija, laivas prisišvartavo prie 
krantinės Vakarų Australijos Fremantlio 
uoste. Juozas tikėjosi pamatyti augančias 
palmes ir džiungles prie pat balto smėlio 
paplūdimio krašto. Bet vietoj to, besistebį 
keliautojai, apspitę laivo kraštus, matė 
darbščias prieplaukas, aplink kurias stovėjo 
tvarkingi, bet maži namukai.

Susijaudinimas, kad jau pasiektas 
naujasis kraštas, maišėsi su nenoru apleisti 

laivą, kur buvo saugu, šilta ir patogu ir kur 
buvo daug maisto. Jauni DP (dabaraustra- 
lų vadinami „naujaisiais australais“) buvo 
nuvežti į dvejus kariuomenės barakus 
Fremantlyje, kur Juozas prisijungė prie 
grupės jaunų vyrų, ėjusių prie jūros pažiū
rėti gražiųjų balto smėlio paplūdimių, 
kuriuosjie buvo matę brošiūrose. Draugiš
ki australai stabdė savo mašinas, klausda
mi ar jie nenori būti pavėžinami.

„Taip! Į pajūrį , prašome!“
Pajūryje, į kurio baltą smėlį ritosi 

didžiulės vilnys, jie nežinojo kodėl juos 
atvežęs australas mojavo rankomis, 
rodydamas į jūrą. Jie taip pat nesuprato ir 
užrašo, kuris sakė: Pavojus. Maudykitės 
tik tarp vėliavų. Šviečiant skaisčiai saulei, 
jie nusirengė baltinius ir šoko į lūžtančias 
jūros bangas. Sekanti banga kalnu užsirito 
ant jų, išversdama juos iš kojų. Kai banga 
grįžo atgal, Juozas buvo panardytas į 
vandenį ir traukiamas gilyn. Stengdama
sis atsistoti ant kojų ir atgauti kvapų, jis 
pagalvojo, kad dabar tikrai prigers. 
Pergyventi karą, atkeliauti tiek toli ir ... 
sutikti mirtį pajūryje, apie kurį jis svajojo!.. 
Išsisėmusi, pavargusi visa grupė pagaliau 
pasiekė krantą. Jie buvo išblaškyti poros 
mylių ruože, kurjuos buvo nunešęs vandens 
traukimas. Labai jau išvargę, jie dėkingai 
leidosi pakeliui sutiktų mašinų būti 
parvežami į stovyklą.

Po mėnesio Autralijos karo laivas 
„Kanimbla“ juos nuvežė į Melbouną, jų 
tikrąją paskyrimo vietą.

„Mes dalinsimės savo romo davimu, 
jei m išmoksi groti „Waltzing Matilda'“, 
prižadėjo lai vo įgula, sužinojusi, kad Juozas 
moka groti akordeonu. Jie surado jam šį 
instrumentą ir kantriai kartojo dainą, kol 
Juozas išmoko jos melodiją. Jie juokėsi iš 
jo dainos žodžių tarimo, kai jis jiems ją 
dainavo. Jie užrašė savo adresus ant Juozo 
nuotraukos, darytos ant „Kanimblos“ laivo. 
„Atvyk pas mus kai jau įsikūrei. Tada mes 
papuotausim drauge!“

Kai juos sutiko imigracijos ministras ir 
valdžios pareigūnai, visų trijų tautybių 
chorai padainavo po dainą gimtąja kalba. 
Netir tie, kurie nedainavo choruose, jungė
si prie dainuojančių, supami neįprastos 
aplinkos.

1947 m. gruodžio 7 d. jie buvo nuvežti 
į Bonegillos stovyklą, naująjį emigrantų 
priėmimo centrą, netoli Viktorijos ir 
NSW-so sienos. Perjos vartus praėjo virš 
320 000 žmonių, prieš ją uždarant 1972 m.

Sužinoję, kad prieš Kalėdas arki
vyskupas ir imigracijos ministras aplan
kys jų stovyklą, visi šoko puošti labai 
gražią Kalėdų eglutę ir ruoštis svarbių 
lankytojų sutikimui. Lietuviai, pagal savo 
krašto papročius, nutarė pastatyti svečiams 
garbės vartus ir įruošti altorių salėje. 
Praktikavosi choras, o Juozas grojo akor
deonu vyrų tautinių šokių grupei. Jie buvo 
nusistatę, kad lietuviai pasirodytų kuo 
geriausiai. Kai buvo renkama (pamaldų 
metu? - Red.) rinkliava, deja, į lėkštutę jie 
tegalėjo įmesti tik variokus.

Užėjus vasaros karščiams, grupė 
stovyklos jaunų vyrų nutarė eiti pasi
maudyti vienoje užtvankoje prie Alburio 
miestelio.

„Einam, Juozai! Maudymosikostiumo 
nereikia, niekas mūsų nematys!..“ Jie 
šokinėjo nuo medžių šakų į stebėtinai gilų 
vandenį.

,.Plaukim į kitą užtvankos pusę“ - kaž
kas pasiūlė. Kai Juozas protestavo, kad jis

nukelta Į 7 psl.
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Saro laivas "HMAS Kanimbla", atvežęs pirmuosius emigrantus iš Fremantle 
stovyklų į Melbourną (1947 m. gruodis).
idt toli niekad nėra plaukęs, jam buvo 
psakyta: „Nesirūpink, mes plauksime 
tage!“ Kitoje užtvankos pusėje krantas 
tavo ne tik aukštas, bet ir labai status, kad 
beveik nebuvo galima išlipti iš vandens. 
Kas dar blogiau, netoliese, pievutėje 
tnoterys gėrė popietinę arbatą ir juos 
stebėjo. Laikydamiesi vandens paviršiuje, 
jenutarė plaukti atgal prie medžių. Juozas 
kelis kartus būtų panėręs į gelmę, jei ne 
kitų plaukikų pagalba.

Sekantį rytą Melbourne laikraštis 
ptoiame puslapyje didžiulėmis raidėmis 
skelbė: Nuogi baltai plaukioja mūsų 
mdens atsargose.

Gelbėjimo armija (Salvation Army) 
aprūpino baltiečius rašymo priemonėmis 
r popierium ir prižiūrėjo, kad laiškai, 
siunčiami šeimoms, būtų teisingai 
ržadresuoti. Juozas buvo nepatenkintas, 
avęs atsakymą iš motinos ir sesers, ku
rtis, JAV ir Kanadai pradėjus priimti 
migrantus, nutarė vykti į Ameriką vieto- 
e Australijos. Tik Elė, jau ištekėjusi už 
visuomet ištikimo Kęsto Varno, paklausė 

,Kaip mes galime palikti Juozą vieną 
tralijoje, kai jis ten vyko, kad mums

svaras 5 šilingai.
Adelaidėje Juozas buvo pasiųstas į 

Bedford Parko stovyklą. Anuomet ji buvo 
apsupta naudojama ūkiui žeme, bet dabar 
ji yra dalis Universitetui skirto rajono. 
Savo palapine jis dalijosi su kitu lietuviu - 
Romu Tumpa ir latviu Usins (?) Aboliniu. 
Jų „butas“ turėjo medines grindis, trejetą 
sulankstomų lovų ir stalą. Palapinėje bu
vo karšta vasarą ir šalta žiemą. Lauke esą 
dušai buvo uždengti nuo pagrindinio ke
lio . Kitoje stovyklos pusėje buvo Bedford 
Parko sanatorija. Iš ten vieną sekmadienį į 
svečius atvyko slaugės.

„Jūs italas?“ - pirštu parodė į kresną, 
tamsiaplaukį Juozą.

„Ne!..“ Kaip tu išaiškinsi, kad tavo 
motina kazokė, bet jis atvyko iš Lietuvos, 
kai jos, greičiausiai, niekad net negirdėjo 
apie jo gimtinę? „Baltai“ suprato, kad 
slaugės siūlėsi išplauti jiems rūbus ir kvie
tė į „party“ (balių). Vyrai nebuvo įleidžia
mi į jų miegamas patalpas, taip kad jie 
turėjo lįsti pro langus, kurie sutemus buvo 
paliekami atviri. Būdami jų miegamose 
patalpose, vyrai suprato, kad slaugės juos 
jau anksčiau stebėdavo binoklių pagalba. 
Jų krykštavimas susikalbėjimą „sunkiąja

Ne daugiau penkių pėdų aukščio, ši 
asiryžėlė geltonplaukė sesuo, įtikino sa- 
ovyrą, jo tėvus ir seseris, kad jie kurtųsi 
lustralijoje, kai jo motina ir seserys 
įplaukė į Kanadą ir Ameriką.

Vienų metų sutartis
Kaip viena iš sąlygų, emigruojantiems 

Australiją baltiečiams iš pirmojo 
ansporto, buvo susitarimas dirbti vienus 
ictus ten, kur valdžia skirs. Vėlesniais 
ansportais atvykusieji turėjo dirbti du 
lėtus. Vėliau buvo svarstoma, ar tai yra 
galu, nes Australijos valdžia prisidėjo tik 
ūkiais dešimčia svarų prie kiekvieno 
nigranto kelionės.

1948 m. sausio 7 d. Juozas gavo 

lūs esate paskirtas darbininku prie 
Engineering and Water Supply De- 
aitment of South Australia“. Jūs turite 
radėti darbą pirmadienį - 1948.1.12. 
'vyksite iš Bonegillos 1948.1.8.“ Pridėtas 
pliojimas 26,5 vai. kelionei autobusu ir 
sakiniu iš Bonegillos į Adelaidę. Po to: 
lūsų alga bus 5 svarai 12 šilingų ir 6 
Misai į savaitę + 2 ar 3 šilingai stovykloj 
genančių priedas. Išskaitymai iš algos 
aždaug bus tokie: pajamų mokestis (tax) 
14 šilingų 6 pensai, pragyvenimas - 1 

Juozas Songaila, 1949 m. - po savo pir
mojo pakėlimo darbe, Pietų Australijos 
gelžkelių sąskaitybos skyriuje.

kalba“ padarė nereikalingu. Iš tikrųjų, 
susikalbėjimo stoka gal net pateisino šiuos 
laikinus ryšius, nes daugelis merginų, 
atrodo, jau turėjo išsirinkusios draugais 
australus berniokus.

Pabaltiečiąi buvo pristatyti dirbti prie 
kelių. Jie buvo jauni ir linksmai kibo į fizi
nį darbą. Juozo darbas buvo iškrovimas 18 
inčų vandens vamzdžių iš sunkvežimio 
ant kelio. Paprastai tuos vamzdžius kelda
vo keturi vyrai, po du iš abiejų galų. Bet 
Juozas, susidraugavęs su kitu tvirtu vy
ru, vardu Bruno, tokius vamzdžius kil
nodavo dviese.

Buvo vasara, kai temperatūra pakilda
vo iki 43 C, dešimtininkas (foreman) 
liepdavo jiems eiti į pavėsį.

„Jei oras, kurį jūs įkvepiat, degina 
šnerves, turi būti virš 40 ... o tai jau per 
karšta dirbti.“ Naujieji australai šito nie
kad nebuvo patyrę, nes bu vo galima iškep
ti kiaušinį ant šiupėlės, paliktos saulėje.

Pasibaigus pirmajai darbo dienai, apie 
40 iš jų nutarė eiti į vietinį barą (pub) išger
ti alaus. Jiems įeinant pro duris į jau 
prisipildžiusi barą, juos pasitiko alaus 
dvokas, dūmų debesys, karštis ir juos 
pasveikinęs aliarmuojantis šūkis:

„Štai ateina baltai!“
Olif, jų vertėjas estas, paliepė Juozui 

užsakyti „pintą alaus“. Užsiėmęs barme
nas, prakaitui krintant nuo jo kaktos, 
nesuprato Juozo „pointo alaus“ (ištarusio 
vietoj „a paint of beer - a point of beer“) ir 
jį ignoravo. Juozas nutarė palaukti ir 
pasižiūrėti kaip alų užsisako vietiniai. 
Imituodamas juos, jis garsiai rėkė:

„Give me a f... pint!“ (duok man „f...“ 
pintą alaus!).

„Yes,Sir! (Taip, ponas!)-iš karto buvo 
atsakyta.

Laike kitų keletos dienų Juozas sura
do, kad šis naujas žodis magiškai veikia 
visus australus.

„Duok man „f...“ bilietą į miestą“, jis 
paprašė nustebusio autobuso šoferio, kai 
ponios „nieko negirdėdamos“ žiūrėjo pro 
langą. Jis buvo gavęs pirmą algą ir vyko į 
Mayerio parduotuvę pirktis naujų balti
nių. Glifas buvo užrašęs kaip to paprašy
ti. Juozas pridėjo savo magišką žodį ir 
perskaitė šauniai išsipuošusiam pardavėjui:

„A f... Pelaco shirt, f... size eight!“ („f... 
Pelaco baltinius, f... aštunto numerio).

„Taip, ponas!“
Grįžęs į autobusų stotį, Juozas pamatė 

žaliai auksinį autobusą, kuris turėjo juos 
parvežti atgal į stovyklą ir pasakė 
lietuviškai:

„Šitas mūsų autobusas!“
„Kodėl jūs, baltai, mokotės pirmiausiai 

. blogus žodžius?“-subarėjįponia, stovėju
si šalia jo eilėje, palikdama Juozą stebėtis

■ ką jis pasakė ne taip, kad ją užgavo?..
Tas pats autobuso šoferis, kuris atvežė 

jį į miestą, paėmė pinigus už bilietą. Kai , 
Juozas pradėjo sakyti savo magišką žodį 

i „f...“, jis jį pasitraukė į šalį:
„Šis f... žodis negeras!“
„Negeras?...“ - pakartojo nusigandęs 

Juozas.
„Negeras, jis reiškia...“ ir pademons

travo ženklais ką jis reiškia. Juozas 
žvilgterėjęs pastebėjo, kad visas autobu
sas žiūri į jį. Degančiais skruostais jis nu
ėjo į autobuso galinį suolą. *

Tęsinys sekančiame numeryje.

Gražus 
žurnalas

Naujausias .Lithuanian Heritage“ nume
ris (1996 m. gegužės - birželio mėn.) jau 
pasiekė Australiją. Tai dailus ir įdomus žurna
las apie Lietuvą anglų kalba, nuo 1994 metų 
leidžiamas kas antrą mėnesį JAV-se.

Šiame numeryje yra ko pasiskaityti 
visiems. Alberto Čižausko išsamus straipsnis 
apie Emiliją Platerytę supažindina skaitytoją 
su lietuvių ir lenkų sukilimu prieš rusus 1831 
metais ir su mūsų didvyre Emilija. Pamini
mos ir kitos lietuvės, pasižymėjusios tame 
sukilime:

Įdomus atskiras mūsų tautinių šokių 
ypatybių aprašymas. Geriausi šokiai buvo tar
si vaidinimai, kur vieni dalyviai vaidindavo 
roles, o kiti tik dainuodavo arba pamėg
džiodavo. Iš dabartinių šokių trumpais bruo
žais apibrėžiami keturi šokiai: Kepurinė, 
Mikita, Jonkelis ir Blezdingėlė.

Kiti straipsniai yra apie gintarą, krepšinį, 
kaip lietuviai keikiasi, apie lietuvių moterų 
vardus ir birželio 15 dienos okupaciją. 
Vykstantiems į Lietuvą „Lithuanian Heritage“ 
patiekia porą puslapių naudingų patarimų. 
Virėjams yra pluoštas lietuviškų receptų - 
šįkart įvairių saldumynų.

Žurnale yra apsčiai žinučių ir pranešimų. 
Amerikos lietuvaitė Elizabeth Bartkus rašo, 
kaip ji mokytojavo Lietuvoje ir ten būdama 
padėjo kitiems amerikiečiams susirasti savo 
gimines.

.Lithuanian Heritage“ žurnalas visada yra 
gražiai ir gausiai iliustruotas. Ir šitame numery
je randame Antano Sutkaus, Viktoro Kapo
čiaus ir kt. meniškų nuotraukų iš Lietuvos; 
istorinių raižinių; dokumentinių fotografijų 
iš Lietuvos okupacijos ir įvairių piešinių.

Džiugu, kad redaktorius V. Ramonis 
negaili nei energijos, nei lėšų, išleisdamas 
tokį reprezentacinį žurnalą apie Lietuvą ir 
lietuvius. Šitas 40 puslapių leidinys yra gerai 
išbalansuotas turiniu, o spaustuvės darbas 
(atliktas V. Krumplio, Lithoor Inc., Melrose 
Park, IL., USA) yra aukščiausio lygio.

Taigi, tikrai yra kuo pasididžiuoti ir turi
me ką kitiems parodyti. .Lithuanian Herita
ge“ ypatingai tinka mūsų jaunimui ir kaip 
dovana kitataučiams. Su persiuntimu pre
numerata metams į Australiją yra US $ 50.95 
(Amerikoje US $ 29.95). Užsakymus siųsti 
adresu: Baltech Publishing P.O. Box 225, 
Lemont, IL 60439 - 0225, USA.

Tomas Tamulevičius

Prašome nepamiršti 
užsimokėti

•Mūsų Pastogės“ 
prenumeratų.

METAMS TIK $ 45!
"Mūsų Pastogė" Nr.30 1996.7.29 psl.7
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Atsisveikiname su Aleksu-Leksiumi Baltučiu.
1926.2.10 -1996.7.4

Kai kalbi apie artimą ir brangų asme
nį, kurį dažnai sutinki, kuris pilnas jaunys
tės polėkių ir žvalumo skuba gyvenimo 
keliu, išgyveni kartu malonias ir džiugias 
valandas. Tokį menu Aleksą - Lėksiu, 
brolį ir vaikystės bei jaunystės draugą.

Deja, šiandien stoviu prie jo karsto ir 
ieškau žodžių, kuriais galėčiau nusakyti 
netekimo skausmą, kuris tamsia skraiste 
dengia mirusio žmonos Danutės, seserų,

"brolių ir artimųjų širdis.
Buvome broliai ir draugai. Gyvenimo 

gija nenutrūkstamai tęsėsi nuo pat 
kūdikystės dienų. Nors esu metais 
jaunesnis, bet kartu lankėme mokyklą, 
sėdėjome viename suole ir daugelis laikė 
mus dvynukais ypač, kai mūsų gausioje 
šeimoje buvo net dvi jų poros.

NAMUOSE
16 -18 East Terrace, BANKSTOWN, 
Tel. 708 1414, faksas (02) 790 3233,

. ataurro ... ... 
*

1* V ^aiškiai ruki* 'f .f.
* sKAMSKKrri J*

708-1414 *3*
ąfTY* (DHBCMK)
’ ■*»■* ’ 51O-E84O ...

* j’j (VAKARAIS) ^5’
subujotu "»•. «;« •?»

ŽKMOS HALUS USKSS7TĄ jf. LMft.-.'.

* : Ur.TUVHjajAt-^BAHKSWWif -Si

Iki skaudaus atsiskyrimo 1944 metais 
rugpjūčio, kai man teko palikti tėviškę, 
mūsų gyvenimo kelias bėgo kartu. Kartu 
baigėme pradžios mokyklą, kartu augome 
ir brendome gražiame mūsų gimtinės 
sodžiuje. Sovietmetis sutrukdė mūsų 
mokslą. Vokiečių okupacijos metais 
pradėjau lankyti progimnaziją, o Aleksas 
liko ūkyje darbuotis. Jis man neprie
kaištavo, bet nuolankiai pakluso moti
nos valiai.

Vokietijoje vėl susitikome. Aleksas 
pradėjo lankyti gimnaziją ir baigė pen
kias jos klases. Tarnavo anglų kariuome-

tą su žmona Danute, lankėsi Australijoje. 
Susitiko su seserimis ir broliais. Ligos 
slegiamas jautė, kad gal tai paskutinis 
susitikimas. Mirė Los Angeles ligoninė
je š. m. liepos 4 d. Grįžo į Australiją 
amžinam poilsiui.

Aleksas buvo visų labai mėgiamas, 
nuoširdus, kuklus ir labai teisingas. Jo 
atminimas niekuomet neišblės iš mūsų 
širdžių! Liūdesyje liko žmona Danutė, 
seserys: Genė, Zosė, broliai: Petras, Povi
las ir Viktoras, giminės ir artimieji.

Ilsėkis Aleksai - Leksiau, Viešpaties 
prieglobstyje, nes buvai Jam ištikimas ir

Sydnėjaus skautams židiniečiams
Pranešame visiems Židinio nariams, kad dalyvaujantieji Židinio 40 - mečio sukaktuvių subuvi

me - pietuose, įvyksiančiuose rugpjūčio 24 d.. 2 vai. popiet. Lietuvių klube, Bankstowne, iki rugpjū
čio 3 d. praneša apie savo ir artimųjų dalyvavimą, kadangi reikalinga žinoti dalyvių skaičių dėl pietų 
užsakymo. Pietų kaina asmeniui - 15 dol.

Skambinti sesei Margaritai teL 708 2634 arba sesei Irenai tel. 727 9191. 
Iki malonaus susitikimo 40 - metyje!

SLMSGD-jos metinis susirinkimas

nes sargybų kuopose. Atvyko į Australiją nuolankus!
1949 metais, atlydėdamas motiną, tetą ir Alekso Baltučio palaikai buvo atvežti

Sydnėjaus lietuvių motenĮ socialinės globos draugijos metinis susirinkimas į' 
rugpjūčio 18 d. 2 vai. po pietų Lietuvių namuose Bankstowne.

Kviečiame visas draugijos nares kuo skaitlingiau dalyvauti. Bus renkamas r 
mokestis ir priimamos naujos narės. Po susirinkimo vaišinsimės kavute ir pyta; 
pabendrausime. SLMSGD-jos vak

sesutes.
Mėgo žaisti šachmatais ir buvo pasie

kęs gerų rezultatų. Dalyvavo mūsų ben
druomenės gyvenime ir dosniai ją rėmė. 
Priklausė Melboumo lietuvių sporto klu
bui „Varpui“. Vienoje sporto išvykoje j 
JAV, susitiko Danutę Žygaitę ir jų 
gyvenimai susiliejo į vieną vagą. Vedęs 
apsigyveno Los Angeles, bet nepamiršo 
Australijos ir dažnai ją lankė, nes jo 
pasakymu, tai antra jo tėvynė. Lankėsi ir 
Lietuvoje, bet parsivežė sunkius įspū
džius, nes nerado savo vaikystės dienų 
pėdsakų; laikas ir priespauda juos 
sunaikino.

Šiais metais vasario mėnesį vėL šį kar-

iš Los Angeles į Melboumą, kur liepos 15 
d., pirmadienį, Tobin Bros koplyčioje 
atkalbėtas rožinis. Su Velioniu atsisveiki
no kun. Stasys Gaidelis SJ, V. Baltutis, 
Lietuvių klubo vaidybos vardu Vladas 
Bosikis, Melboumo lietuvių sporto klubo 
„Varpo“ vardu R. Ragauskas.

Antradienį, Šv. Marijos Jūrų Žvaigž
dės bažnyčioje gedulingas pamaldas at
laikė kun. S. Gaidelis SJ. Į Fawknerio 
kapines palydėjo ilga virtinė mašinų. 
Palaidotas Baltučių kape, kur jau ilsisi 
motina Ona ir sesuo Valė.

Šermenis Lietuvių namuose paruošė 
Melboumo lietuvių katalikių moterų 
draugija. Viktoras

Savo vyro <*•«!• Alekso Baltučio garbingam atmini
mui. skiriu $ 100 "Mūsų Pastogei".

Liūdinti Danutė Baltutienė. Los Angeles

Prisimindama

a.a. Miko Mataičio ir a-a. Petro Ropės
mirties dešimtmetį, juos pagerbdama "Mūsų Pastogei" aukoju $ 50.

Bronė Ropienė

A. j* A. Aleksui Baltučiui
mirus, brolį Viktorą, buv. Krašto valdybos pirmininką, jo šeimą ir artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame.

ALB Krašto valdyba

A. f A. Stasei Karpalavičieuei 
mirus, židinietę - dukrą Stasę Lipšienę, jos šeimą ir artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime.

Geelongosen. skautų "Židinio" vadovybė ir židiniečiai

Amerikoje mirus a.a. Aleksui Baltučiui, jo broliui, mie
lam "M.P." bendradarbiui Viktorui Baltučiui ir a.a. Alekso Baltučio žmonai 
Danutei, giminėms bei artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia

Lietuvių bendruomenės Spaudos s-ga ir
"Mūsų Pastogės” redakcija

Geelongo choras "Viltis" reiškia gilią užuojautą choro 
solistei Stasei Lipšienei ir jos artimiesiems, mamytei 
a-a. Slastci Ivru-iralavičieiici mirus.

Mūsų visų mylimam

A. f A. Aleksui Baltučiui
mirus, šio didžiojo liūdesio metu reiškiame gilią užuojautą Jo žmonai Danutei ir 
jos šeimai, Baltučių, Muceniekų, Balnionių šeimoms ir artimiesiems.
Liūdesyje kartu su Jumis

Edžius ir Dana Bartkevičiai

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

Leidėjo, administracijos ir redakcijas adresas: P. O. Box 550 Bankstown N. S. W. 2200 
Redaktorius Bronius Žalys. » » $ Redakcijos ir administracijos telefonas (02) 9790 3233 
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. 

Už skelbimų turini redakcija neatsako.
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