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Lietuvos įvykių kronika!
Puolimas prieš „trečiąją jėgą“ 
Pastarosiomis savaitėmis Lietuvos 

purioje nemažai dėmesio buvo skiriama 
11 kas neegzistuojančios „trečiosios 
šlitinės jėgos“ kritikai. Tokio fronto 
Ėdimo galimomis pasekmėmis, atro- 
į, labai susirūpinę Lietuvos konserva- 
riai. Jų partijos ruporas „Lietuvos aidas“, 
ridamas t.v. „trečiąją jėgą“ ir su ja 
laitifikuojamą JAV gamtosaugininką 
fildą Adamkų, griebėsi net sovietinio 
tliaus demagogijos.Virgilijus Savickas, 
Mamas apie juos, mums primena vai- 
įžaidimą „valgoma - nevalgoma“ ir čia 
į skaitytojams įtaigoja, kad kiekvienam 
uikui aišku, jog „trečioji jėga“ ir Valdas 
tokus priklauso „nevalgomųjų“ 
alegorijai.

Rimvydas Valatka .Lietuvos ryte“ taip 
81 bando pavaizduoti trečiąją jėgą kaip 
gitą. Jis užsipuola intelektualus, neva 
nislifikuojančius žmonių lūkesčius, ir 
erspėja prieš pasidavimo jų „proto 
Įekuliacijoms“ pavojus. Valatka kiau
te: „Ar politikoje įmanoma kairiuosius 
t dešiniuosius nokautuojanti trečioji 
įgu?“ Naujausios gyventojų apklausos 
citatai, skelbti praėjusiame „Mūsų 
pslogės“ numeryje, rodo, kad rinkimuose 
daugiausiai šansų turinti LK(TS) ir LKDP 
toalicija šiuo metu turi užsitikrinusi tik 
ipe 20% gyventojų paramą, o daugiau 
taip 55% visų apklaustųjų neranda 
[tavoje politiko, kuris atstovautų jų 
Hetesams. Tokiomis aplinkybėmis 
olitikoje daug kas įmanoma. Ir visai 
(būtina nokautuoti savo oponentus, kad 
lyti didelės įtakos šalies politiniame 
yvenime. Tereikia prisiminti gen. A. 
rbed pavyzdį nesenai pasibaigusiuose

Kritikuodamas intelektualus (T. Venc- 
wą, A. Štromą, R. Ozolą, L. Tapiną) ir 
tipažindamas jų „spekuliacijas" pakan- 
amai įtaigiomis, R. Valatka pateikia 
(pimentus, kurie, deja, dideliu įtaigumu 
spasižymi. Jis daro prielaidą, kad trečio- 
jėga bus centristinė ir teigia, kad nebūti 
si kairiuoju, nei dešiniuoju neįmanoma, 
ia tenka priminti, kad didžiųjų Lietuvos 
šlitinių partijų suskirstymas į kairiąsias 
dešiniąsias yra gana ginčytinas daly- 

is. LDDP dabar dažnai kaltinama, esą ji 
panti tik stambiojo kapitalo, nomen- 
itūrinės buržuazijos interesus. Lietuvos 
nservatorių naujoje programoje skėl
imą riboto valstybės kišimosi į eko- 
miką nuostata dar turi būti patvirtinta 
tbais, kol j iems bus galima drąsiai klijuo- 
„dešiniųjų“ etiketę. Būdamas premje- 
Gediminas Vagnorius kalbėjo ir veikė

Labai keistas R. Valatkos nurodytas 
tendentų į trečiąją jėgą sąrašas, į kurį 

įtrauktos Moterų partija, Valstiečių partija 
ir „Rinkimai 96“. Dar keistesnis yra jo 
įvertinimas, kad Centro sąjunga, tautinin
kai ir jaunalietuviai yra „klasikiniais 
kairiaisiais“. Visai neįtikinamas ir R. 
Valatkos teiginys, kad pretendentai į 
trečiąją jėgą nėra nuosaikesni už kairiuo
sius ir dešiniuosius, primetant R. Ozolui 
antilenkiško nusistatymo demonstravimą.

Man regis, kad trečiosios jėgos 
atsiradimo viltis siejama su žmonių noru 
matyti Lietuvos politiniame gyvenime ne 
kažkokias tai naujas ideologines nuosta
tas, o aukštesnę politinę kultūrą, nuo
saikumą, konsensuso ieškojimą ir papras
čiausią žmogišką padorumą. R. Valatka 
vienintelę išeitį mato bendro tautos politi
nio išprusimo kilime ir naujų žmonių 
įsiliejime į jau egzistuojančias dešinią
sias ir kairiąsias partijas. Iš tiesų būtų gra
žu, jei taip įvyktų. Bet leiskit paklausti, 
kodėl, išskyrus vieną Mečį Laurinkų, iki 
šiol nesigirdi apie įsiliejimą į konservato
rių ir krikščionių demokratų gretas 
nuosaikiųjų asmenybių iš jiems ideo
logiškai artimų mažųjų partijų, nežiūrint 
to, kad joms ateinančiuose rinkimuose 
gresia visiškas politinis sunaikinimas? Tik 
cinišką šypseną sukelia praeitos savaitės 
Krikščionių demokratų sąjungos valdybos 
pirmininko Kazio Bobelio pareiškimas, 
kad KDS neatmeta galimybės jungtis į 
koalicijas su kitomis partijomis, „jei tai 
bus naudinga Lietuvai". Deja, asmeninių 
politinių ambicijų prioritetas prieš valsty
bės interesus dar labai ryškus Lietuvos 
politiniame gyvenime. Dėl to naujos, į 
politinį Lietuvos gyvenimą žengiančios 
asmenybės, kaip Valdas Adamkus, vargu 
ar įsilies į didžiąsias partijas, kurių 
vadovybė nepajudinamai įsitvirtinusi. Jie 
ieškos palankesnės dirvos savo siekiams 
įgyvendinti.

Po Maišiagalos Panevėžys?
Liepos 26 d. po pietų į Lietuvą su 

trumpu privačiu vizitu turėjo atvykti 
Latvijos Respublikos ministras pirminin
kas Andris Škelė. Jis ruošėsi darbiniam 
pokalbiui su Mindaugu Stankevičiumi 
Panevėžyje. Latvijoje neslepiama, kad 
premjerai aptars derybų dėl jūros sienos 
reikalus, bendrų pasienio punktų atidary
mą, abiejų šalių siekius įstoti į Europos 
Sąjungą bei santykius su Rusija. Į Lietu
vą kartu su premjeru atvyks ir naujasis 
Latvijos ambasadorius Lietuvoje Atis 
Sjanitis. BNS žiniomis, apie šį privatų 
Latvijos premjero vizitą buvo susitarta 
neskelbti, ir Lietuvos atsakingus pareigū
nus smarkiai nustebino iš Latvijos 
„prasisunkusi“ informacija.

Derybos su Rusija nesiseka
Iš Maskvos sugrįžo URM sekretoriaus

"Lithuania" choras su dirig. Vytautu Strauku Valstybės dienos minėjimo metu. 
(Dalis choristų išvykę į Lietuvą).

Albino Januškos vadovaujama delegaci
ja. Dvi dienas trukusiuose susitikimuose 
su Rusijos URM viceministrais S. Krylo
vu ir I. Kuznecovu aptartos Lietuvos ir 
Rusijos dvišalių santykių problemos: kaip 
pagreitinti sienos demarkacijos ir dėti
mi tacijos sutarties rengimą, parengti sutar
tį dėl nelegalių imigrantų sugrąžinimo. 
Pasak A. Januškos, pastarasis pokalbis 
nelabai pavyko. Kaimyninėje Baltarusijo
je kalbama, kad ji pasirašys tokią sutartį 
su Lietuva tik tada, kai bus susitarta dėl 
to su Maskva. Sutarta dėl „Vnešekonom- 
banko“ skolos Lietuvai konkrečios pini
gų sumos skaičiavimo. Niekaip neiš
sprendžiamas Lietuvos ambasadų pastatų 
Italijoje ir Prancūzijoje atgavimo klau
simas. Lietuva neturi nuosavybės teisių ir 
į Maskvoje esančius ambasados pastatus.

Bankų krizė tęsiasi
Susidariusią padėtį Valstybiniame 

komerciniame ir kituose didžiuosiuose 
Lietuvos bankuose Tėvynės sąjungos 
pirmininkas Vytautas Landsbergis įvardi
jo kaip LDDP krizę. Jo nuomone, tai, kas 
dabar vyksta valstybiniuose bankuose - 
visos ankstesnės bankų politikos pasekmė 
ir atspindys. Padėtis valstybiniuose 
bankuose nei kiek ne geresnė, nei anksčiau 
uždarytuose dviejuose komerciniuose 
bankuose dėl dviejų priežasčių: bankinin
kų nesąžiningumo ir Lietuvos banko 
vadovų (pirmiausia buvusių) nusikalsta
mo abejingumo. Opozicijos lyderis 
kritikavo Vyriausybės politiką gelbėti 
bankus, skolinantis į ateitį būsimų biudže
tų sąskaita bei iš naujųjų užsienio paskolų.

Lietuvos savivaldybių asociacija 
kreipėsi į šalies Prezidentą, Seimo 
pirmininką ir Ministrą Pirmininką, pra
šydama imtis skubių priemonių, kad 
Lietuvos valstybinis komercinis bankas 
(LVKB) pervestų savivaldybėms skirtas 
lėšas. Pareiškėjų nuomone, Finansų 
ministerijos pervedamas sumas bankas 
naudoja savo nuožiūra, praneša ELTA.

.Lietuvos ryte“ rašoma apie bendrovės 
,.Būtingės nafta“ vadovo Vladislovo Ged

vilo piktinimąsi, kad bendrovė negauna iš 
valstybės iždo 3 mln. litų atsiskaityti su 
parengiamuosius terminalo statybos dar
bus atlikusiabendrove „Kauno žemkasys“. 
Dėl to tenka nutraukti statybas, nes LVK 
banke bendrovės sąskaitoje buvę pinigai 
„kažkur išgaravo“. V. Gedvilas sakė, kad 
LVKB laikinąjį administratorių G. Čia- 
pą surasti neįmanoma ir „belieka elgtis 
taip, kaip teisingiausiai su banku pasiel
gė V. Kukys, tik reikia ne žaislinio pisto
leto, o tanko“.

Tuo tarpu LVK banko laikinasis 
administratorius Gintautas Čiapas spau
dos konferencijoje skundėsi, kad biu
džetinės organizacijos nenoriai vykdo 
Vyriausybės nutarimą dėl savo sąskaitų 
pervedimo iš komercinių bankų į LVKB. 
Pasak jo, ypač nenoriai jas atidaro mies
tų ir rajonų savivaldybės, kuriose dirba 
daug konservatoriškų pažiūrų žmonių. 
Ypač sunkus dalykas yra tarpbankinės 60 
mln. litų paskolos banko likvidumo 
problemoms spręsti gavimas. Nors 
Vyriausybė yra davusi savo garantiją, nei 
šalyje, nei užsienyje gauti realių pinigų 
nepavyksta.

Konservatoriai ramina buv.
KGB agentus

Lietuvos konservatoriai savo rinkimų 
programoje nu matė po rinkimų įgyvendin
ti priemones, kurios, padėtų apsaugoti 
žmones nuo šantažavimo praeities ryšiais 
su KGB, taip pat prieš buvusių KGB 
bendradarbių, agentų ir informatorių są
rašų skelbimą. Liepos 24 d. spaudos 
konferencijoje konservatorių pirminin
kas Vytautas Landsbergis sakė, kad 
konservatorių programoje numatyta ats
kirti visus vykdžiusius genocidą ir 
nusikaltusius žmoniškumui, padariusius 
kriminalinius nusikaltimus nuo „nusi
kaltimų nepadariusių buvusių agentų ir 
informatorių, kurie šantažu ir grasinimais 
buvo verčiami bendradarbiauti su spe
cialiosiomis tarnybomis, ir po 1990-ųjų 
kovo 11 -osios tokią veiklą nutraukė “. Šios

nukelta į 2 psl.
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priemonės, pasak konservatorių pirmi
ninko, yra „pakankamai aiškus kelias į 
visuomenės sutaikymą ir teisingumo 
užtikrinimą - teisingumą be keršto", - 
praneša BNS.

Privilegijuotas stojimas į 
universitetą

Vilniaus universitete liepos 25 d. 
surengta spaudos konferencija dėl skan
dalo Teisės fakultete. Prieš savaitę 
dienraščiuose pasirodė intriguojantys 
straipsniai, kuriuose buvo rašoma apie 
specializuotą Generalinės prokuratūros 
grupę - čia buvo dvigubai mažesnis 
stojančiųjų konkursas, negu paprastiems 
mirtingiesiems. L. Pečeliūnienės straips
nyje „Lietuvos aide“ primenama, kad 
Generalinės prokuratūros „išrinktųjų“ 
sąraše figūravo paties generalinio pro
kuroro, abiejų jo pavūdhbtojų, vyriausio
jo muitininko ir kitų didžiausių teisinin
kų vaikai. Tačiau, pasak žurnalistės, „ V. 
Nikitino ir A. Paulausko atžaloms ir 
palengvintos sąlygos pasirodė per sun
kios“. „Lietuvos ryto“ redakcijos skiltyje 
„Laiko ženklai“ kritiškai komentuojami 
ir kitų stojančiųjų į universitetą atvejai. 
Pasak rektoriaus R. Pavilonio, per sto
jamuosius egzaminus nuolat skambėjo jo 
vyriausybinio ryšio telefonas, „valdžios 
vyrai atkakliai siūlė susitikti, paben
drauti... "

Premjeras kviečia išeivius 
į Vyriausybę

Liepos 26 d. „Lietuvos ryte“ aptaria
mas faktas, jog premjeras M. Stankevi
čius susitikime su Pasaulio lietuvių 
bendruomenės (PLB) vadovais, pakvietė 
užsienio lietuvius užimti aukštus postus 
Vyriausybėje. Publikacijoje pateikiamos 
kai kurių užsienio lietuvių nuomonės 
apie tai. Buvęs Investicijų banko pir
mininkas V. Dudėnas sako, jog „tai yra 
gražus, bet bereikšmis gestas... nereikia 
pamiršti, jog nemažai entuziastų, kurie 
nuo pat nepriklausomybės paskelbimo 
stengėsi padėti kraštui atsikurti, buvo iš
stumti iš jiems siūlytų postų ". "Nežinau, ar M. 
Stankevičiaus pasiūlymas yra realus, ar 
tik simbolinis, nes šios Vyriausybės 
kadencija artėja prie pabaigos“, - sako A. 
Grina, buvęs Lietuvos banko konsultan
tas. O Atviros Lietuvos fondo direktorius

Tačiau, jo nuomone, premjero M. h 
Stankevičiaus pasiūlymas išeivijai labai y 
sveikintinas ir neturėtų būti „naujojo i 
premjero pamirštas, juk kviečiama (f 
Vyriausybės vardu".

Dėmesio, Lietuvos piliečiai! S’
„Lietuvos aidas“ liepos 19 d. pranešė, n 

kad nuo rugpjūčio mėnesio nuolat užsie- § 
nyje gyvenantys Lietuvos piliečiai 
tikriausiai galės prisiregistruoti Lietuvos 
diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse 
įstaigose. Tai nebus privaloma, tačiau, 

pasak Užsienio reikalų ministerijos pa
reigūnų, konsulinėms įstaigoms būtų kur 
kas paprasčiau surasti ar identifikuoti 
prisiregistravusius Lietuvos piliečius. 
Lietuvos pilietis turės pateikti pasą, 
dokumentą, kuris suteikia teisę.

Nėra pinigų ir vaistažolėms
Vaistinė „Širdažolė“ - vienintelė 

Vilniuje perka iš žmonių vaistažoles, 
gamina iš jų mišinius. Per kelis mėnesius 
vaistinė turi sukaupti jų tiek, kad užtektų 
iki kito derliaus. Žmonės, daugiausia 
ūkininkai gausiai neša parduoti pačių 
išaugintas ar surinktas vaistažoles. Ta- | buvo priimta eilė nutarimų, sustiprinan- 
čiau, pasak Danutės Ivanauskienės, Učių abiejų kraštų karinį ir politinį 
vaistinės „Širdažolė“ vedėjos, ne visada j] bendradarbiavimą.
galimasupirktivaistažolesdėllėšųstokos. » Bus patobulintaJAV nuomojama Pine 
D. Ivanauskienė kreipėsi į Žemės ūkio Gap satelitų sekimo stotis Šiaurės 
ministeriją,prašydamalengvatiniokredito ^Teritorijoje. Jos nuoma bus pratęsta dar 
vaistažolėms supirkti, bet buvo atsakyta, r dešimčiai metų (iki 2008). Sekančiais 
kad ministerija gali teikti paramą tik \\ metais Queensland valstijoje bus pravesti 
ūkininkams. Tuo tarpu į Lietuvą, turinčią ^didžiuliai Australijos ir JAV kariniai 
šimtametes preparatų iš gydomųjų augalų f manevrai, kuriuose dalyvaus 1700 JAV 
gamybos tradicijas, plūsta vaistažolės iš n kanų. Be to, australų piliečiai galės be vi- 
Lenkijos, Slovėnijos, Vokietijos ir kitur. §zų įvažiuoti į JAV trijų mėnesių vizi
jos gražiau įpakuotos, brangesnės, tačiau ([ tams, nors amerikiečiams vis dar reikės 
ne visada kokybiškesnės. Anot vaistinės Jį vizų, norint įvažiuoti į Australiją.
„Širdažolė“ vedėjos, vaistažolės daugiausia. S 
perkamos kūdikiams, vaikams ar sene- u J’ ' ■ j
liams, kuriems gali pakenkti cheminių 4 liepos 27 d. anksti ryte nežinomas teroris- 
medikamentų vartojimas. D. Ivanauskie- • 

nės manymu, „Sodra“ socialiai remtiniems 
žmonėms turėtų kompensuoti ir už I 
vaistažolių pirkimą. Juolab, kad reikėtų 
skatinti nekenksmingą, nenuodijantį 
organizmo, deja, užmirštą gydymąsi I 
vaistiniais augalais. Tačiau tuo, matyt, 
nesuinteresuota nei Sveikatos apsaugos 
ministerija, nei „Sodra“, kuri dar nuo 
balandžio mėn. nesugeba atsiskaityti su 
šia vaistine už kompensuojamus vaistus.
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"Gamta tik spalvas keičia, turinys lieka tas 
pats!"-taip į Rusijos naująją užsienio politi
ką žiūri "Australįjas Latvietis" laikraščio 
žurnalistas Eduardas Keišs.

TRUMPAI IS VISUR
į Liepos 25 d. Tutsi kontroliuojama 
S kariuomenė be kovų nuvertė demokratinę 
Burundi vyriausybę, kuri susidėjo dek iš 

j Tutsi, tiek iš Hutu tautiečių. Burundi 
į prezidentas, seimo pirmininkas bei kiti 
Hutu vyriausybės nariai pasislėpė užsienio 
ambasadose.

Karinė chunta Burundi prezidentu 
i paskelbė atsargos majorą Pierre Buyoya, 

gana nuosaikių pažiūrų, jau kartą ėjusį 
šias pareigas. Naujasis prezidentas sus
tabdė priverstinį Hutu pabėgėlių trėmi
mą į Ruandą.

Liepos 27 d. indonezų kariuomenė 
puolė PDI partijos būstinę Džakartoje, 
išstumdami ten visą mėnesį įsitv'irtinu- 
sius buvusios partijos lyderės Megawatt 
Sukarnoputri šalininkus. Tūkstantinės 
minios išreiškė protestą riaušių forma, 
degindamos pastatus ir auto mišinas. 
Policija ir kariuomenė griežtomis prie
monėmis išvalė gatves nuo riaušininkų. 
Yra žuvusių. Ponia Sukamopuri yra 
buvusio Indonezijos prezidento Sukamo 
duktė.

, Europos Tarybai pareiškus papeikimą 
’ Rusijai už jos žiaurumus Čečėnijoje, pir- 

'l mą kartą rusų pastatyta Čečėnijos ad
ministracija ėmėsi žygių sudrausti rusų 
kareivius. Du rasų kareiviai suimti už 

j beatodairinį civilių žudymą.

Australijoje apsilankė JAV valstybės 
sekretorius Warren Christopher ir gyny
bos sekretorius dr. William Perry. 
Pasitarimuose su Australijos vyriausybe

Liepos 28 d. baigėsi kairiųjų rpažiū- 
rų politinių kalinių bado streikas Turki
jos kalėjimuose. Badu mirė 12 kilimų, 
apie 60 yra labai nusilpę. Kaliniai išsiko
vojo geresnes kalinimo sąlygas: huma- 
niškesnį elgesį, geresnį sanitarinį aprū
pinimą, apie šimto kalinių grąžinimą į 
Istambulo kalėjimą iš griežto režimo 
Erkisehir kalėjimo.

Liepos 29 d. Kinija atliko dar vieną 
požeminį branduolinės bombos bandy
mą. Ji užbėgo už akių tarptautinių protes
tų bangai tą pačią dieną pareikšdama, 
kad nuo šios dienos ji palaikysianti 
branduolinių ginklų bandymų uždraudi
mo sutarties projektą.

Liepos 27-28 dienomis apie 2000 Ira
no karių įsiveržė į Šiaurinį Iraką ir puo 
lė kurdų sukilėlių bazes. Iki šiol tik Tur
kija puldavo kurdus Irake, Iranas pa 
sitenkindavo kurdų bazių Irake apšaudy 
mu artilerija ar oriniais puolimais.

tas išsprogdino namų darbo šrapnelinę 
bombą Atlantos jubiliejinių žaidynių 

į olimpiniame parke. Žuvo du asmenys, 
sužeisti 129 kiti. Olimpiniai žaidimai vyksta 

i toliau, dar sustiprinus saugumo priemones.

Liepos 287 d. Sydnėjuje pasi 
Nežiūrint visų saugumo priemonių, daugiau kaip 4 mėnesius trukusi 

iškelta Ivanui Milat už septynių ja 
lių nužudymą 1989-92 metais Bei 
valstybiniame miške. Ivan Milat pri| 
tas kaltu ir nuteistas kalėti iki gyvo 
vos. Jis žudė jaunus turistus, pasip 
sius pavėžinimo jo sunkvežimyje.

Archeologiniai radiniai
- iš neolito periodo

Marijampolės rajone netoli Kalvarijos 
archeologai aptiko žmogaus apatinio 
žandikaulio liekanas. Spėjama, kad jos 
gali būti iš akmens amžiaus. Rasta ir ki
tų kaulų, įvairių medžio dirbinių. 
Archeologai čia kasinėja nuo liepos 
pradžios. Dar 1930 metais prie Kirsnos 
upės tyrinėtojai aptiko pačią seniausią iki 
šiol Lietuvoje rastą žmogaus kaukolę, 
išlikusią iš 6-ojo tūkstantmečio prieš mū
sų erą. Radinys pavadintas Kirsnos 
žmogumi ir saugomas Vilniaus univer
sitete. Archeologai turi pasižymėję dar 
bent šešias vietas, kuriose tikimasi atkasti 
vertingų radinių iš neolito periodo pradžios, 
rašoma „Lietuvos ryte“.
Lietuvaitės sėkmė dainininkų 

konkurse
Natalija Katilienė tarptautiniame 

Girardi dainininkų konkurse Koburge, 
Vokietijoje, pelnė net dvi premijas. Reginos 
Maciūtės mokinei paskirta trečioji vieta ir 
specialusis prizas už geriausią XX a. ope
ros arijos atlikimą. Konkurse dalyvavo

per 40 dainininkų iš 12 valstybių. Natali
ja Katilienė dalyvavo konkurse kartu su 
pianiste Egle Perkumaite. Prieš kelias 
dienas Natalija Katilienė kartu su Inga 
Linaburgyte ir Diana Vingelyte išvyko j 
tarptautinį muzikos festivalį Šninse, 
Austrijoje. Po festivalio Natalija Katilie
nė Bonos operos teatre rengs Siuzanot 
partiją Mozarto „Figaro vedybose“ ii 
Nanetos partiją Verdžio „Falstafe“, 
pranešama „Respublikoje".

Ruošiant šią apžvalgą pasinaudota 
Laimos Statulevičienės savaitės spaudos 
apžvalga ir Lietuvos Seime paruoštomis 
LTV laidos „Panorama“, Lietuvos spaudos 
santraukomis, „Lietuvos aidu“.

Spaudai parengė: Saulius Varnas,

AUKOS "MUSŲ PASTOGEI"

M. Radzevičienė
V. Deikus
Br. Ropienė
V. Stagis
Dėkojame už aukas.

NSW $ 20.1
NSW $ 5.1
NSW $ 5.(
Vic. $20.1
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ietuvos bankininkas areštuotas Tailande
Įietuvos ryto“ žiniomis, Tailando 
ggracijos policija pranešė, kad 
agkoke areštavo 33 metų lietuvį Ro- 
a Jušką. Tai buvęs „Balticbank“ 
ildybos pirmininkas.
Tailando imigracijos policijos parei- 

iaai R. Jušką apkaltino tuo, kad jis 
riiavo po šalį be reikiamų dokumentų, 
ii metų sausio mėnesį į Tailandą 
rykęs R. Juška kalėjime dabar laukia 
ponavimo į Lietuvą.
Lietuvoje sausio 3 dieną R. Juškai 

iro iškelta baudžiamoji byla dėl tur- 
:iišvaistymo ir jo pasisavinimo iš 
lalticbank“ stambiu mastu. Kovo 6 
arą nutarta R. Jušką suimti, buvo 
įskelbta jo paieška. Į Tailando 
teigimus dėl buvusio bankininko 

iiikymo kreipėsi Interpolo Lietuvos 
tionalinis biuras.
J-ietuvos ryto“ žiniomis, 1992-1994 
uis būdamas „Balticbank“ valdybos 
alininkas R. Juška, iš anksto žino
siąs, jog kreditai nebus grąžinti, išda- 
•per 45 milijonus litų paskolų.
R. Juška prieš trejus metus iš JAV 

Įienančio lietuvio A. Kučino pasis- 
feo pustrečio milijono JAV dolerių, 
grąžino tik 200 tūkstančių dolerių, 
a duomenų, kad skolindamasis šiuos 
iigus R. Juška sau suteikdavo 
įalticbank“ garantus.
Pernai R. Juška iš Vilniaus aerouos- 

jišskrido į Austriją, išsiveždamas di
dį kiekį smaragdų, kuriuos, kaip 
teikiama dokumentuose, buvo pirkęs 
liskvoje. Paskui su tais brangakme- 
lis jis buvo sulaikytas Danijoje. Bet 
jkelių dienų Danijos policija banki- 
aką paleido.
Manoma, kad R. Juška iš Lietuvos 

ago pernai rudenį, kai buvo ketinama 
teiti „Balticbank“ bankroto bylą. Prieš 
raštuodamas buvęs bankininkas 
slėpė savo nekilnojamą turtą.
Šių metų birželio mėnesį Vilniaus 
Iriausiojo policijos komisariato ir 
eitojo reagavimo rinktinės "Aras" 
teigūnai padarė kratą buvusiame R. 
tikos name Vilniaus Nugalėtojų

Paleistas Kliukovskis
“Respublikos" pranešimu, iš arešto 
teistas bankrutavusio "Kredito banko" 
jbos pirmininkas Vladislovas Kliu
nkis. Bankroto byla buvo iškelta ra- 
s, jog "Kredito bankas" iššvaistė ke- 
sdešimt milijonų litų, o šių metųko- 
>15 d. buvo suimtas jo vadovas, kalti
nt jį "stambiu mastu iššvaisčius pari
tą svetimą turtą". Tarp kitų dalykų V. 
iikovskis buvo pagarsėjęs kaip pir
us milijoninio pastato Vilniuje, kurį 

Apdovanotas Lietuvos garbės konsulas Australijoje
hius, liepos 25 d. Lietuvos Prezidentas 
Igirdas Brazauskas ketvirtadienį įteikė 
klžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimi- 
)5-ojo laipsnio ordiną Lietuvos Respub- 
iosGarbėskonsului Australijoje Viktorui 
ileriui. Šis apdovanojimas suteiktas 
lindaugo karūnavimo-Valstybės dienos 
nga už nuopelnus Lietuvai, jos ūkiui, 
iltūrai, mokslui ir švietimui. Didžiojo 
etuvos Kunigaikščio Gedimino ordinai 
medaliai Valstybės dienos išvakarėse 
įbuvo įteikti didelei Lietuvos ir užsienio 
ilstybių piliečių grupei. Viktoras Šliteris 

gatvėje. Šį prabangų pastatą įrenginėjo 
architektas iš Italijos. Iš pradžių R. Juš
ka namą perrašė savo uošvei, po to jį 
už pusę milijono JAV dolerių užstatė 
Vilniaus bankui. Darę kratą pareigūnai 
sakė net filmuose nematę tokios pra
bangos.

R. Juškai priklausė ir namas Pamėn
kalnio gatvėje. „Balticbank“ indėlininkai 
tikėjosi, kad jį pardavus bus grąžinta 
nors dalis jų pinigų. Tačiau paaiškėjo, 
kad pastatą R. Juška spėjo įkeisti 
Genadijaus Konopliovo „Tauro“ bankui.# * *

Sulaikytojo bankininko komercinę 
biografiją plačiau aprašiusi „Respubli-

Buvęs .Balticbank' valdybos pir
mininkas B.Juška.

Nuotr. iš .Lietuvos ryto"

ka“ pažymi, jog jis kadaise buvo 
neblogas karatistas, o vėliau greitai bu
vo paskirtas (valstybinio) Lietuvos 
banko Žirmūnų skyriaus valdytoju. 
Vėliau jis perėjo į „Balticbank“ ir ta
po jo valdybos pirmininku. Pasak 
„Respublikos“, Romas Juška turėjo 
finansinių ryšių su negatyviai pagar
sėjusia „Vilniaus brigada“ ir skan
dalingąja „Luokės“ grupuote. Naudin
gų pažinčių jis užmezgęs ir elitinia
me „Baltijos klube“, kuriam priklauso 
ne vienas sovietmečio vadovų (jų tar
pe Algirdas Brazauskas) ir JAV lietuvis 
dr. Kazys Bobelis. ,, „... -J Al P “ int

po "atsiėmimo" skubiai jam pardavė Ka
nados gyventoja ponia Epstein-Paul. Per 
pastarąsias savaites "Kredito banko” 
indėlininkai nurodė, kad V. Kliukovskis 
kaip 10 milijonų JAV dolerių vertės tur
tą įkeitęs namą, kurio vertė tesiekianti 
263 000 litų. Po įkeitimo keistu būdu na
mas vistiek likęs V. Kliukovskio žinioje.

Bankininką iš arešto paleido Vilniaus 
I-os apylinkės teisėjas O. Zaicev.

"M.P." inf.

Lietuvos Garbės konsulu Sydnėjuje paskir
tas 1994 m. kovo 23 d. Nuo 1990 m. jis 
buvo Lietuvos prekybos atstovu Australi
joje. (AGEP)

REPARACIJOS ?
Liepos 25 d. Vokiečių radijas "Deutche 

Welle" (SBS) perdavė žinią, kad Vokietijos 
vyriausybė žada, atsilygindama už karo metu 
padarytus-nuostolius, sumokėti Lietuvai US 
J100 mln. reparacijų, su sąlyga, kad pinigai 

eis socialiniams projektams ir daugiau nebus 
keliama kitų reikalavimų. "M.P." inf.

Gold Coast apylinkės žinios

Valstybės dienos minėjimas Gold Coast'e. Dalis minėjinųtidsĮyyių. Nuotr. R. Platt

Šioje gražioje Australijos Ramiojo 
vandenyno pakrantėje būrelis lietuvių 
vis dar jaučiasi sveiki ir aktyvūs.

Šių metų liepos keturioliktą susirin
ko visi lietuviai paminėti Mindaugo 
karūnavimo dieną. Diena buvo graži, 
saulėta ir romantiškame „Cascade Garden“ 
ramume atsisipindėjo visų lietuvių gera 
nuotaika.

Svarbiausia, kad šį kartą čia buvo ne 
tik Auksinio Pajūrio lietuviai, bet ir 
brisbaniečiai su savo puikia šokėjų gru
pe, vadovaujama Jono Jurevičiaus, o taip 
pat buvo lietuvių iš Sydnėjaus ir kitų 
vietovių, žinoma, ir iš Lietuvos.

Gaila Bagdon, ALB Brisbanės apyl. 
lietuvių pirmininkė, paskaitė paskaitėlę 
apie Mindaugo reikšmę Lietuvai ir 
prižadėjo, kad Brisbanės lietuvių apsi
lankymas bus kasmetinis, o gal dar ir

Šauniai ūliota Lietuvių klube
Pagal nugirstas kalbas, užpraeitą 

šeštadienį (27/VII) Sydnėjaus lietuvių 
klubo suruoštas metinis balius praėjęs 
nepaprastai šauniai: labai jau gražios klu
bo „žiemos“ dekoracijos, gera, įdomi 
meninė programa ir puota, kad ją prisi
minę pasakotojai dar ir dabar seilę rijo!.. 

. . .»i ču J U; JiJ

ALB Adelaidės apylinkės valdyba dėkoja
Nežiūrint įvairių būkštavimų, kad "po mūsų" lietuviškoji bendruomenė Australijoje 

dings, jau kelintas dešimtmetis kaip ji veikia ir gyvuoja ne tik pakenčiamai, bet ir visai 
gerai. Vienai ar kitai šventei artėjant ar ruošiant šiaip kokį nors renginį, Apyl. valdyba 
visad kreipiasi į mūsų meninius vienetus, prašydama pagalbos ir, džiugu konstatuoti, kad 
niekuomet nebūna apvilta, niekad neišgirsta - negalime ar negaliu.

Taip buvo ir ruošiant Lietuvos valstybės dienos šventės minėjimą, kuris praėjo ir 
iškilmingai ir gražiai,-pradedantiškilmingomisšv.MišiomisŠv. Kazimiero bažnyčioje 
ir gražiu, nuotaikingu minėjimu Lietuvių namuose.

Adelaidės apylinkės valdyba yra dėkinga visoms meninėms pajėgoms, įsijungusioms 
į šios šventės minėjimo programą ir jų vadovams: "Lituania" choro dirigentui Vytautui 
Straukui, "Nemuno dukrų" vadovei Saulenei Pusdešrienei, tautinių šokių grupės "Bran
da" vadovams Laimai Fuller ir Antanui Pociui ir, naujai atsikūrusios tautinių šokių 
grupės "Žilvinas" vadovei Elenai Varnienei. Dėkingi esame mokytojai iš Lietuvos, 
Remigijai Kubaitienei, kuri prisidėjo prie "Brandos" ir "Žilvino" tautinių šokių paruoši
mo bei akompanavimo.

Ačiū šio minėjimo paskaitininkui Aldui Vitkūnui ir šios dienos proga suruoštos foto 
parodos - konkurso teisėjams: skulpt. Ievai Pocienei, meno dėst. Rimui Daugaliui ir foto 
menininkui Borisui Borjerui už jų svarbų įnašą.

Džiaugiamės visi išgirdę dailų lietuvišką žodį, gražią ir mielą dainą ir atgyjame 
dvasioje išvydę linksmai šokantį, išeivijoje užaugusį jaunimą. Ačiū visiems.

ALB Adelaidės apylinkės valdyba

— "Mūsų Pastogė" Nr.311996.8.5 psL3

dažnesnis.
Visa tai suorganizavo mūsų seniūnas 

Juozas Songaila su savo aktyvia žmonele 
Joana. Žinoma, prie to prisidėjo ir mūsų 
ponios, vadovaujamos p. Juozapavičienės.

Jaunimo šokių grupė .Žilvitis“ atliko 
keletą gražių tautinių šokių, kurie pritrau
kė ir svetimtaučius žiūrovus.

Juozas Songaila akordeonu linksmino 
susirinkusius ir skatino lietuviškom 
dainom, kurių atgarsiai skambėjo puošnių 
medžių ramume. Jo žmonelė rūpinosi 
užkandžiais ir gėrimais, o taip pat stengėsi 
palaikyti ryšius su svečiais.

Auksinio Pajūrio' lietuviai jaučiasi 
laimingi, gyvendami šioje gražioje vie
tovėje. Visi lietuviai, kurie yra nepaten
kinti savo gyvenimu kitose vietovėse, 
yra kviečiami apsigyventi pas mus. 
Tikriausiai, atgaivinsite savo nuotaikas.

Petras Sungaila

Ir muzika buvusi ne iš šio pasaulio!..
Vis tik apie šį šaunių šauniausią balių, 

lyg šiol niekas nieko neparašė... Na, gal gi 
sekančią savaitę „M.P.“ gaus reportažą ir 
tada jau galės oficialiai visiems papasako
ti kaip ten buvo. O kol kas - laukiame!

Ne, Al J*.“ inf.
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Kelionė į Lietuvių sodybą Engadine Žvilgsnis į Lietuvą po 4 metų
Paskutiniu laiku tai laikraštyje, tai 

nuėjus į pensininkų subuvimą vis girdi 
apie Engadine - net ir filmą iš jos gyve
nimo parodė.

Kartą ir sakau savo draugužei: - gal 
pavažiuokim pažiūrėti kas ten per stebuk
las: žmonės (lietuviai) tarp savęs gražiai 
sugyvena, net vienas kitam padeda?!

Čia ta gražioji Sydnėjaus lietuviu sodyba (kurioje Magdutė vistik nepanoro 
apsigyventi!..). ,_________________ Nuotr. V. Vaitkaus.

kur yra toks mažiukas fontanas... PuikusPasiruošėm mašinėlę ir patraukėm per 
žavius Adelaidės kalniukus į Sydney pu
sę. Planą gerai išstudijavom, būtent, kad 
Engadine yra šitoje, o ne į Queenslanda 
pusėje. Oras dieviškas! Saulė žeme 
ritinėjasi - klausom lietuviškos muzikos, 
draugužė dar paniūniuoja kartu. Štai ir 
Wagga Wagga kur nutarėm sustoti nak
čiai. Tuoj išlipusios aplėkėm apie mieste
lį, kad sustingusius raumenis išjudinti - 
mankšta kūnui gerai! Ryte, vos saulutei 
praplėšus akis - kavos puodukas (reikia 
žiūrėti figūras!) ir lekiam vėl!.. Neseniai 
apsigyvenusi Sodyboje, draugė aprašė 
visus trumpiausius kelius, kad sutau- 
pytumėm laiko!

Taip bevažiuojant tuo „trumpiausiu 
keliu“ pasimetėm, kad sustojusios mies
telyje pasiklausėm kelio: „O Engadine tai 
čia pat: suk į dešinę, tada į kairę, vėl į deši
nę ir jau būsite netrukus ten!..“ Na ir su
kam: raitomės žemyn į pakalnę, kelias 
kaip gyvačiukė raitosi. Važiuoti - parašyta
- tik 25 km./val. Draugužė sako: tik žiūrėk 
į priekį (buvo mano eilė važiuoti) - 
nesidairyk!.. Privažiuojam tiltuką - vos 
stovi - tik viena mašina gali šliaužti 10 
km. per valandą. Mašinoje atsirado nes
magi tyla... Draugužė sako: „Tik glauskis 
arčiau kalno!“- aišku, kitaip ir negali. Nuo 
tiltuko vėl raitomės, lipame į kalną... 
Pagaliau ir vėl greitkelyje, po 1,5 vai. 
„greito“ važiavimo. „Įdomu, kodėl 
negalėjau žiūrėti į šonus?“ - klausiu. „Ten 
tik akmenys, praraja ir upė slėnio dugne“,
- sako mano mieloji draugužė, „būtum, ko 
gero, žemyn pasukus!“ Na, širdis atsidūrė 
kulniukuose, prakaitas išpylė - oi! Gerai, 
kad likom gyvos...

Atsigavom - muzikos garsų vėl pilna 
mašina ir beveik dainuodamos pasiekėm 
Sodybą. O čia koks malonus sutikimas - 
rūpintojėlis stovi šalia kelio, namukai 
miške, gėlių visur pilna, nuoširdūs veidai 
su šypsena... Bet ir Sodyba stovi ant uo
los, čia pat ir gana gili praraja... Namu
kai su balkonais, vaizdai visur puikūs, 
bet balkono bijau, galiu naktį „be
vaikščiodama“ bumpt ir nusiristi į apa
čią. Rūpintis nereikėjo, nes draugužė 
apšvietė šeimininkę, kuri ne tik kad duris

užrakino, bet ir raktą paslėpė.
Vakare pasukom iki netoliese esančių 

krautuvėlių - čia po kojų matyti apšviestas 
visas Sydnėjus (tiktai 30 km. atstumu nuo 
Sodybos).

Na ir prasidėjo „atostogų“ savaitė: 
bėgom čia, bėgom ten, tai traukiniu, tai 
mašina: aplankėm garsųjį Kings Cross'ą,

Zoologijos sodas, kelionė laivu po uostą 
tikrai įspūdinga: ypač įdomūs turtuolių 
namai, sulipę ant uolų, o tų laiptukų iki 
vandens - be skaičiaus!.. Net ir Operos 
rūmai viduje akmeninėm sienom. Basos 
palakstėm po Bondi pajūrį - netoks jis jau 
didelis: Alelaidės pajūriai didesni (rei
kia savą pagirti!). Pietus valgyti bokšte? - 
Ne tik jau ne aš! Užlipsiu, o bokštas ir 
grius - girdėjom, kad jis siūbuoja kai stip
rus vėjas pučia...

Gerai, kad grįžom laiku atgal į Sody
bą: čia jau saliukėje ūžia susirinkę kiti 
svečiai... O salėje yra gera virtuvė, 
biblioteka, čia karts nuo karto apsilanko 
Sydnėjaus lietuviukai šokėjai, o ir drau
gai nepamiršta čia gyvenančių gimimo, 
vardo dienų. Štai koks tų sodybiečių dar
nus sugyvenimas - vieni kitus paveža į 
krautuves ar iki traukinio stoties, jeigu 
pats nenori pasivaikščioti-pasimankštinti!..

Bet atėjo laikas grįžti namo. Šį kartą 
pasirinkom greitkelį, gavom planus, 
nurodymus ir gerai nusiteikusios - 
atsisveikinom!.. Važiuojam sau paten
kintos iki pirmos kryžkelės, o čia jau 
galvosūkis: sukt ar nesukt - ą, važiuojam į 
dešinę!.. Privažiavom vartus: mokėkite $ 
2.50. Už ką, klausiam - nuo kada važiuo
jant į Adelaidę reikia mokėti pinigus? Na, 
ir išgirdom „saują“ keiksmažodžių: Jūs 
jau prie pat Sydnėjaus, o ne į Adelaidę 
važiuojate! Sukite į dešinę, sukite į kairę ir 
vėl, kaip baudą, kad ne tuo keliu pasukai 
mokėk $ 2.50, ir tik tada važiuok tiesiai į 
Adelaidę. Oi! Tylėjom tik sukinėjom, 
mokėjom ir pagaliau išvažiavom į na
mų pusę.

Po visų įspūdžių išalkom, o iškaba 
prie miestelio kviečia pietums - kava 
nemokamai.

Įeinam: Ai! Ai! Šviesos tik ratais suka
si, žmonės pinigus į mašinėles kemša!..

Pietūs geri, pavalgę nutarėm irgi lai
mę pabandyti. Iš pradžių baisu! Doleriu- 
kai iš pradžių nors ir byrėjo, bet po to visi 
dingo ir mūsų abiejų kišenės palengvėjo 
po 10 dolerių...

Kitą dieną jau išvydom Adelaidės
kalniukus - visur gerai, bet namie geriau-

Pirmas žvilgsnis iš oro po keturių me
tų pertraukos į Vilniaus apylinkes, pa
sipuošusias pirmu vasaros grožiu, tikrai 
malonus ir jaudinantis.

Aerouoste su gėlėmis mus pasitiko 
giminės ir draugai iš Raseinių, Klaipėdos 
ir paties Vilniaus. Po trumpų rankos 
spustelėjimų, susikrovėme lagaminus į 
mašinas ir buvome pakviesti pas V. ir S. 
Fedaravičius kavutei į jų didelį, naują, 
dviejų ir pusės aukšto namą su visais 
patogumais. Aplink namą australiška 
pievelė, sodas, daržas ir ūkinis pastatas, 
kuriame stovi net trys mašinos ir laivas, o 
visa tai saugo didžiulis šuo.

Po vaišių pajudėjome per Kauną į 
Raseinius ir už poros valandų jau buvo
me pas seserį Janiną Petraitienę. Čia 
pavakarieniavę, klaipėdiečiai pajudėjo į 
namus, o mes jau pajutome ilgos kelionės 
nuovargį...

Pirmas žvilgsnis
Lietuva „sulietuvėjo“ - nesimatė rusiš

kų užrašų gatvėse, krautuvių vitrinos 
pasipuošusios gražiais užrašais ir prekė
mis, o mano akį atkreipė - tai nebuvimas 
rusiškų automobilių. Gatvėje, daugumoje, 
vakarietiškos mašinos.

Man buvo paaiškinta, kad rusų au
tomobiliai „grįžta“ atgal į Rusiją, nes ten 
už jas gaunamos dvigubai didesnės kai
nos, nes nereikia mokėti už jas muito, kai, 
tuo tarpu, už vakarietiškas - muitas labai 
aukštas. Tokiu būdu lietuviai atsikratė 
rusiškų „kalamaškų“, kurios grįžo ten iš 
kur atkeliavo!

Stebino augančios gyvenamų namų 
statybos. Žiūrint iš australiško taško, 
sunkoka suprasti: kam statomi tokie di
deli namai - du su puse aukšto ir dar rūsys 
po visu namu!.. Tokių namų daugybė ir jų 
daugelis stovi nebaigti, nes žmonės neturi 
pinigų. Namų kainos nuo $ 50 000 iki $ 
100 000 JAV dolerių arba daugiau. Butų 
kainos- apie$20000JAV dolerių. Kainos 
priklauso nuo vietos - miesto, priemiesčio 
ar rajono; kartais labai sunku parduoti.

Nors vyriausybė pravedė įstatymą, kad 
visos kainos turi būti duodamos litais, bet, 
pavyzdžiui, žmonės vis dar ant parduo
damos mašinos užrašo $ 4 000 JAV dole
rių, tą skaičių perbraukia ir apačioje už
rašo 16 000 litų. Maisto parduotuvėse 
karnos pažymėtos tik litais. Krautuvės 
perpildytos prekėmis, tik trūksta pirkėjų, 
nes žmonės neturi pinigų. Dirbančiųjų 
atlyginimai maži, o visokie mokesčiai - 
dideli. Pragyvenimas Lietuvoje mums, 
australiečiams, dar gana pigus, nes už vie
ną australišką dolerį gauni tris litus su 
trupučiu centų.

Socialinis aprūpinimas
Sunkiausiai Lietuvoje gy venapavieniai 

asmenys, kurie savo gyvenime dėl ligos 
ar kitų priežasčių nedirbo. Antra sunkiai 
besiverčiančių grupė - tai pavieniai naš
liai ar našlės, kurių vyrai ar žmonos mi
rė prieš pensijų įstatymo priėmimą. Da
bar našlės gauna ir dalį vyro buvusios 
pensijos, t.y. apie 100 litų daugiau, kas 
palengvina apsimokėti už elektrą ir dujas. 
Pensijos mokamos kas mėnesį. Padėtis 

■ooceoocoecoooococoecoocooowso: 
šiai! Nutariau, kad gal dar į Engadine 
nesikelsiu - palauksiu kol bus Židinyje 
vietos - man lygumoje geriau!..

Ačiū už Viešnagę!.. 
Magdutė

labai sunki, žmonės pikti, nes senatvės 
sulaukę tikėjosi atsipūsti, bet komunizmo 
imperijai subyrėjus, visos santaupos 
nuvertėjo.

Tuo tarpu valstybei didelis rūpestis iš 
kur gauti pinigų pensijų mokėjimui, už 
nemokamą gydymą, mokyklų išlaikymui 
ir Lt. Į valstybės iždą pajamos neateina iš 
viešpataujančios kontrabandos, kyšių, 
neteisėto įsidarbinimo, nes žmonės, 
norėdami daugiau užsidirbti, stengiasi 
išvengti valstybės mokesčių.

Lietuva - stebuklų šalis
Susitikom su įvairių specialybių 

žmonėmis: ūkininkai skundžiasi, kad ne
gali parduoti žemės ūkio produktų už 
aukštesnę kainą, nėra pažangos, žemės 
ūkis nusmukęs, norsdidelioskurdožmonių 
tarpe nesimato.

Prekybininkai - verslininkai skundžia
si, kad per daug dideli mokesčiai ir įvai
rūs valstybės reikalavimai. Pavyzdžiui, 
mažytė,vieno žmogaus aptanaujama 
degalinė kaimelyje turi mokėti 4500 litų į 
metus tik už leidimą prekiauti, 200 litų 
darbininkams į mėnesį, mokestį uo gauto 
pelno, už elektrą ir specialtams už 
remontą, kas ir suvaro prekyininkus į 
„ožio ragą“. Gerai dar, jei gavrpatikimą 
darbininką...

Iš kitos pusės - gyvenims verda, 
ypatingai vasaros metu: įvain kultūri
niai renginiai, minėjimai, pamos, lyg ir 
nieko netrūktų - visi patenkinti, hksmina- 
si,sekmadieniais bažnyčių varpi kvie
čia į Dievo namus, o apsilanius pas 
tautiečius - stalai apkrauti gėryėmis ir 
visada atsispindi tas lietuviška vaišin
gumas ir nuoširdumas. Palan.os pap
lūdimyje gal ir mažoka turistų,nes labai 
blogas oras, bet kavinės pashrošusios 
priimti visus lietuvišku nuoširdimu.

Akrobatinio skraidymo meistras J. Kairys. 
R Jurgaičio nuotr.

Vakar (liepos 4 d.) buvau faune ir 
stebėjau lakūno Jurgio Kairio pasirody
mą, kurį jis skyrė Mindaugo karūnavimo 
dienos paminėjimui, su lėktuvu SU - 26M. 
Atlikęs įvairias akrobatines kipas, jis 
nėrė pro Neries pėsčiųjų tilto apačią. 
Pasirodymas sutraukė apie 70 000 žiū
rovų. Buvo įdomu stebėti tokią didelę 
lietuvių minią ant abiejų Neries upės 
krantų. Gal lakūnui padėjo ir pats Dievas, 
nors ilgą laiką buvo blogas oras, ši diena 
pasitaikė tikrai graži. Nenuostabu, kad 
jaunos šeimos su vaikučiais rinkosi pa
sidžiaugti šiuo Lietuvos geriausiu lakūnu 
ir paskatinti vaikus susidomėti oro spor
tu. Po pasirodymo J. Kairys buvo atgaben
tas malūnsparniu ant tilto ir po įvairių 
sveikinimų per vietos TV trumpai padė
kojo žiūrovams už gausų apsilankymą.

nukelta Į 5 psl.
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'asirūpinkime, kol ne per vėlu! OBE, AM, OAM ir U. Bene mažiausiai

Algis Taškūnas

Lietuvių tauta nėra didelė. Ji niekada ir 
< tebuvo didelė. Istorikai spėja, kad, karūna- 
I ®s Mindaugą (1253 metais), jo karalystėje 
j peno apie 200 000 lietuvių ir 2 milijonai 

šną. Todėl suprantama, kodėl lietuviai 
lĮujėgė tų svetimtaučių sulietuvinti, ir ko
ki lietuviai negalėjo stačiatikių atversti į 
jonišką tikėjimą.

Net ir vėliau, iki devyniolikto šimtmečio 
plo, lietuvių niekada nebuvo daugiau kaip 
iimilijonai. Australas - istorijos profesorius 
Baric Rose užtat stebisi, kaip tokia palyginti 
aža lietuvių tauta išsilaikė per aštuonis 
fatmečius, apsupta didžiulių ir galingų 
tanynų - kaimynų, su kuriais nuolat reikėjo 
Broli ir kurių sūpriai įtakai vis teko spirtis.

Dar nuostabiau, kad mūsų tauta išliko, 
težiūrint mūsų valdovų šeimyninių intrigų 
bei peštynių. Štai, Mindaugą bandė jėga
auversti jo brolėnai - Tautvilas su Erdvilu ir jų
dalė Vykintas. Jiems talkininkavo jų giminai
tis Danielius iš Voluinės. Vėliau Mindaugą 
mhxlė(1263 m.) irgi savi žmonės - Mindau
go seserėnas Treniota ir Nalšėnų kunigaikš
tis Daumantas.

Vytauto laikais jo pusbroli ai - Švitrigaila ir 
Kaributas-neklausė Vytauto, sauvaliavo ir 
pagaliau Vytautas turėjo juos ištremti pas jų 
tėvą Jogailą į Krokuvą.

Ir taip toliau iki šių laikų, kai mūsų parti
nių vadus rusams išdavė tautietis (profesorius 
JĮMarkuIis (Erelis); o tautos didvyrio Adolfo 
Ramanausko paieškose ir išdavime Kaune, 
dalyvavo tūlas Urbonas ir dar penki lietuviai, 
jau neskaitant kitų „pasižymėjusių parei
gūnų“. Ramanauską suėmė 1956 m. spalio 
mėn., sušaudė 1957 m. lapkričio 29 d. 
(Dundzila, Antanas, „Partizanų vado našlės 
airtis“Tėviškės Aidai. Nr. 22,1996 m. birželio 
II d., 8 psl.j

Taigi, nežiūrint visko, lietuvių tauta išliko. 
Bet kaip bus toliau? Laikai pasikeitė: šian
dien kariaujama ne lik ginklais, bet ir žo
džiais. Masinės informacijos priemonės - 
televizija, spauda ir radijas - valdo pasaulį.

atkelta iš 4 psl.
žemaitišku priežodžiu išreikšdamas, kad
Jtol žemaičių bus - Lietuva nepražus!“

• • *
Truputis žinių apie šį Lietuvos šaunųjį 

lakūną Jurgį Kairį. Gimęs 1952 m. gegužės 
6 d. Krasnojarsko krašte. 1973 m. baigė 
■Malūnsparnių technikų aviacijos mokyklą, 
St. Peterburgo Civilinės aviacijos akade
miją. 1974 m. pradėjo skraidyti Kaune. 
Nuo 1976 m. Lietuvos rinktinės narys. 
1989-1995 -Suchojaus konstravimo biuro 
lakūnas - bandytojas. 1982, 1990, 1994 
metų pasaulio čempionas, 1981 ir 1989 
metų Europos čempionas. Daugkartinis 
Lietuvos čempionas, Dariaus - Girėno 
prizo laimėtojas, Amerikos čempionas 
(1989 m.), Pietų Afrikos čempionas (1992 
m.). Pasaulio taurės "Breitling" prizinin
kas: 1993,1994 m. B vieta, 1995 m. - III

vieta. Lėktuvo SU - 26 M ilgis - 6,8 m., 
aukštis - 2,3 m., sparnų ilgis - 7,8 m., 
motoras - 360 AJ, 9 cilindrų. Max svoris - 
770 kg., max greitis - 450 kmVval.

J. Gailius

K. Šimonio paveikslas

kriminalinių nusikaltėlių buvo lietuvių tarpe.

Senovės šauklys šaukia karius į kovą.
Šios masinės priemonės veikia viešąją 
nuomonę ir ne visada teisinga linkme. Jų įta-
ka gali bet kurią tautą paruošti pergalei, arba 
pasmerkti mirčiai.

Tyla apie Lietuvą veikia Lietuvos nenaudai. 
Tik pažvelkime: kiek kartų per pastaruosius 
šešis mėnesius Australijos TV ir laikraščiai 
minėjo Lietuvą ir lietuvius? Labai retai. Kiek 
žinau, tik dukart, ir abu kartus rašė, kad lietu
viai mušė ir šaudė žydus, ir tada pasislėpė 
Australijoje. Todėl nenuostabu, kad dauguma 
australų labai mažai žino, arba išvis nieko 
nebežino apie Lietuvą, nors mes šitame krašte 
pragyvenome jau beveik pusę šimtmečio. Dar 
blogiau: kai kurie australai turi susidarę 
klaidingą nuomonę apie mus, nors mums į 
akis to nepasako.

Nepamirškime, kad, nors mūsų atvyko tik 
dešimt tūkstančių, mes Australijai atnešėme 
labai daug gero. Mes buvome tarpe tų, kurie 
atstatė Australijos sukrypusius geležinkelius. 
Mes tiesėm vandentiekį į neapgyvendintus, 
sausros išdegintus plotus. Mes statėme 
milžiniškus tvenkinius ir hidroelektrines 
jėgaines. Mes kruvinomis rankomis kirtome 
cukraus nendres gyvačių apniktose plan
tacijose.

Mes sąžiningai atlikome dvejų metų sutar
tis tolimuose užkampiuose, kur joks žmogus 
- nei juodas, nei baltas nenorėjo dirbti. Ir taip 
mes praturtinome Australiją: jai sukrovėme
kapitalinį kraitį, kuris tebeneša ir amžinai neš 
palūkanas. O mūsų kelionė į šį kraštą 
Australijos valdžiai kainavo tik po dešimt 
svarų už žmogų.

Nepamirškime, kad mes, lietuviai, 
nebuvome ekonominiai emigrantai, kurie 
siekia tik geresnio uždarbio. Mes - politiniai 
pabėgėliai, su kūrybiniu pajėgumu ir su 
kultūrinėm aspiracijom. Mes, lietuviai, 
pasižymėjome ne vien vartodami kirvius ir 
kastuvus - mes praturtinome Australiją 
visokiais būdais.

Iš mūsų 10 000 lietuvių, Australija gavo 
137 menininkus (Kazokas, 1992). Mūsų 
dailininkai australams atskleidė lietuvišką 
kultūrą, jie praturtino Australijos kūrybines 
formas ir medžiagas. Jų darbai yra surinkti ir 
dokumentuoti Genovaitės Kazokienės 
didžiuliame darbe apie lietuvius menininkus. 
Labai gaila, kad visa mūsų bendruomenė 
Australijoje lig šiol nepasirūpinome šį veika
lą išspausdinti ir paleisti į platų pasaulį. 
Genovaitės darbą labai aukštai įvertino 
žymiausi Australijos meno žinovai. Bet jei 
paliksime jos darbą gulėti stalčiuje, šis lietu
vių dąrbų atspindys ir liudininkas pradings - 
pradings tarsi dūmas, blaškomas vėjo. Mes, 
Australijos lietuviai, galime daug kuo di
džiuotis. Mes išleidome kone daugiausiai vai
kų į amatus ir į aukštuosius mokslus. Mes 
padarėme eilę svarbių išradimų ( pvz., 
naujoviški pabėgiai) ir atradimų (pvz., Olego 
Truchano kelionės). Didelė dalis lietuvių 
priėmė Australijos pilietybę. Eilė lietuvių

Lietuviai atstovavo Australijai olimpinėse 
žaidynėse: A. Ignatavičius, S. Darginavičius 
(1956 Melb.), E. Palubinskas (Muenchen, 
Montreal). Mūsiškiai pasižymėjo stalo tenise: 
Aldona Snarskytė (SA), Andrikonis (Tas.). Ir 
taip toliau.

Bet kiek australų žino apie mus? Kas ži
no, kad mes gyvenome čia ir tiek daug davė
me šiam kraštui?.. Čia jau kalti mes patys. 
Buvome kuklūs ir nekėlėme savęs - nesidi- 
džiavome. Gi šiais laikais reikia garsintis ir 
reikia išnaudoti visas progas, kad kiti apie 
mus teigiamai kalbėtų. Kaip australai sakytų: 
lietuviams reikia geresnio“P.R.“

Tiesa, prieš dešimtį metų Australijoje 
pasirodė knyga anglų kalba apie „Pabaltie- 
čius Australijoje“. Deja, knygoje yra rimtų 
netikslumų. Ten tvirtinama, kad kai kurie 
lietuviai džiaugėsi rusų okupacija 1940 me
tais, nes tai buvęs dvigubas išlaisvinimas nuo 
nacių grėsmės ir nuo lietuvių tautininkų 
valdžios. Knygoje rašoma, kad tik prasidėjus 
karui su vokiečiais, bėgdami rusai ėmė tremti 
lietuvius (1941.VI.22); nesako, kad trėmimų 
siaubas prasidėjo jau aštuoniom dienom 
anksčiau, pagal iš anksto paruoštą nuodugnų 
planą. Ta pati knyga mus, atvykėlius į 
Australiją, apšaukė „isteriškais šaltojo karo 
fanatikais“ (44 psl.), bandžiusiais išpūsti 
„tariamą“ komunistų grėsmę. Tokia knyga
mums nepakeliui. Bet negana skųstis ar 
kritikuoti. Jei ši knyga mus neteisingai aprašo 
ir todėl mums kenkia, kodėl per 10 metų 
neparašėme ir neišleidome geresnės?

Kartais pasigirsta balsai: Australijai 
emigrantai nereikalingi, nes emigrantai ati
ma darbus iš vietinių gyventojų. Taip, kartais 
atima. Bet ne lietuviai. Spėjama, kad mūsų 
karta - tai yra, po antrojo pasaulinio karo 
Australijon atvykę dešimt tūkstančių lietuvių 
- iš viso sukūre 11 500 naujų darbo vietų. 
Taigi, lietuviai ne tik iš nieko neatėmė darbo, 
bet dar davė 1 500 naujų darbo vietų kitiems 
Australijos gyventojams.

Per šią pusę šimtmečio Australijos lietu
viai nuoširdžiai dirbo ne tik Australijai ir 
savo šeimoms, bet ir Tėvynei. Karo muzie
jaus sodelyje Kaune, Žuvusiųjų paminkle 
yra įrašas:, .Redde quod debes“ - „Atiduok, ką 
privalai“. Australijos lietuviai šitą skolą 
Tėvynei atidavė, kaip kas sugebėjo. Apie tai 
liudija ilga mūsų užbaigtų darbų litanija: 
nenuilstama kova dėl Lietuvos laisvės, kali
nių globa, Whillam'o sprendimo atšaukimas, 
kultūriniai vienetai, du metraščiai, įvairūs 
leidiniai, laikraščių komplektai ir kalnai tyliai 
atliktų, neišgarsintų darbų. Tuo tarpu, kai 
kurių kitų tautybių atvykėliai savo veiklai 
melžė pinigus iš Australijos valdžios, lietu
viai didžiausią dalį lietuvybės darbų finan
savo iš savo pačių išteklių.

Lietuvai atgavus nepriklausomybę, 
Australijos lietuviai vėl plačiai atvėrė savo 
širdis ir pinigines. Dosniai šelpė ne tik savo

A. Prižgintaitė

Meilė
Meilė - retas žiedas edelveiso 
ne visi surasti gali jį 
į kalnus ieškodami jo kopia 
kur pavojus žingsny kiekvienam 
ir dažnai gyvenimu sumoka 
tik galvodami kad rankoj turi...

« • •
Šitos akys viską tau žadėjo 
Šitie žodžiai širdį supo į šilkus 

lyg melodiją kas dangišką 
ten grojo-------
ir apsvaigęs tu buvai nuo jos... 
Meilė - tai viliojantis miražas 
praradimas jos 
didžiausias skausmas žemėj; 
Žmogų pažeidžia 
iki širdies gelmių 
ar matei kaip jis 
rankas ten grąžė 
ir su ašarom kartojo:-Aš myliu...

Žvaigždė
Rudens laiku 
pavasario žiedų ieškojau 
kai nuogas šakas medžių 
už mano lango 
vėjai blaškė------
ašjų žydėjimu 
dar gyvenau-------
ir aš mačiau 
kai mudu dar jauni 
gatve ten ėjom 
ir patikėt buvo sunku 
kad viskas kas praėjo 
nebegrįš jau niekad...

Pribrendusioj tyloj 
mąsčiau viena: 
kas laimė, 
kas gyvenimas 
koks tikslas ir buitis 
jame žmogaus? 
Nebuvo kas į tai 
man atsakyt galėjo 
tiktai žvaigždė 
į žemę krisdama 
Žinoti davė------
kad nieko nėra 
amžino šioj žemėj.

__________ ____________________________ 
gimines, bet ir našlaičius, invalidus, tremti
nius. mokinukus, kims vargstančius. Rėrnė- 
me Lietuvą ne tik doleriais, bet ir savo darbu 
ir žiniomis. Galime išvardinti visą eilę 
Australijos lietuvių, kurie dar ir šiandien 
tebesidarbuoja Lietuvoje.

Mes taip pat galime pasidžiaugti Ben
druomenės turtu, kurį, tarsi kruopščios 
skruzdės, susikrovė Australijos lietuviai. Štai, 
melbumiškiai gali didžiuotis puikiais Lietu
vių namais Melbourne. Pietų Australijoje 
dunkso net dveji rūmai. Kaip tvirtovė stovi 
Lietuvių namai Sydnėjuje. Savo namus taip 
pat įsitaisė Brisbanės ir Perth'o tautiečiai. Bet 
kas šeimininkaus tuose namuose už 20 arba 
40 metų? A tuometiniai tų pastatų savinin
kai tebetarnaus tikriems lietuvybės tikslams?

Skaičiau, kaip beveik prieš šimtmetį 
vienoje Amerikos vietovėje lietuviai ateiviai 
įsisteigė savo draugiją, pasistatė draugijos 
namą, nusipirko žemės ir bendrai pralobo. 
Laikui bėgant, draugijos nariai išmirė, o jų 
vaikų dauguma išsisklaidė po visą Ameriką. 

Tęsinys sekančiame numeryje. 
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Pirmieji metai Australijoje
Emigrantu į tolimqjq Australijq
Viktoras Žeimys

Gyvenau Vokietijos anglų zonos 
Rotenburgo DP stovykloje (Rotenburgas 
yra taip Bremeno ir Hamburgo). 1947 m. 
liepos pabaigoje, prasidėjus emigracijai į 
Australiją, nemaniau ten emigruoti, nes 
žaidžiau futbolą vokiečių komandoje, o 
klubas ragino likti Vokietijoje - duosiąs 
gerą darbą, aš gyvensiąs arčiau savo 
gimtinės...

Penki būsimi australiokai laive: Iš kairės 4-tas — V. Žeimys, už jo — Teresevičius. 
Kitų pavardžių autorius nebeprisimena.

Stovykloje, norinčių emigruoti, sveika
tą tikrino dr. Ivinskis. Jis patarė emig
ruoti. Sakė - futbolo nežaisi visą gyveni
mą, o ten gal rasi geresnį gyvenimą. Kai 
apsisprendžiau važiuoti, užpildė reikalin
gas formas, patikrino sveikatą.

Po to sveikatos ir politinės praeities 
tikrinti siuntė į Hanoverį, o po kelių savai- 
čių - į Diepholz'o stovyklą, kur tikrino aš ten perkeltas. Vėl dirbau virėju...
pagrindinai - plaučius, kraują ir t.t. Vėliau Vėliau vieną sezoną dirbau prie cukri-
sveikatą dar tikrino Australijos emigraci
jos ir UNRRA'os pareigūnai. Paskutinio 
tikrinimo metu reikėjo nusirengti balti
nius ir pakelti rankas - žiūrėjo ar neturi SS 
ženklų (įtatuiruotos kraujo grupės ant 
rankos, netoli pažasties). Gavome asmens 
dokumentus, o po kelių dienų išvežė į
Bremerhaven'o uostą ir čia jau sulipom į jau Sydnėjaus jachtų klube, o 1952-79 m. 
gražų „USAT General Stuart Hein- - NSW pašte.

Bremenhaven'o uoste, prieš pat lipant į laivą; antras iš kairės V. Žeimys.

Į Australijq atvyksta I iet. skautai
Pirmuoju transportu, „Gen. Heinzel- 

man" laivu, 1947 m. lapkričio 28 d. į 
Fremantle, WA, atvyko ir laive suorga
nizuota liet, skautuičių) draugovė, kuriai 
priklausė 46 skautai ir 7 skautės. Laivo 
draugovės vienetui vadovavo skautinin
kas Borisas Dainutis.

Iš to laikotarpio yra išlikusių šios 
draugovės skautų laiškų, paskelbtų „ Skau
tų aide ",1947m. Dalįjų čia spausdiname.

Red.
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zelmann“ laivą - sudie tėvyne, Lietuva, 
sudie Europa!.. -

Įplaukus į Raudonąją jūrą, laive 
pasklido kalbos, kad sovietų povandeni
nis laivas seka mus ir, galimas daiktas, no
ri mus paskandinti. Žinoma, tai buvo tik 
gandai, ir mes 1947 m. lapkričio 28 d. 
įplaukėm į Vakarų Australijos Fre- 
mantle‘suostą,praleidękelionėje28  dienas.

Savaitę praleidę vienoje prie Fre
mantle's esančioje kariuomenės sto

vykloje, australų karo laivu „HMS 
Kanimbla“ gruodžio 5 d. buvom nuvežti į 
Melboumą. Iš čia traukiniu pasiekėme 
Bonegillos, Vic., emigrantų stovyklą, 
įrengtą buvusiose kareivinėse. Mane 
pristatė dirbti virtuvėje. Po kelių mėnesių, 
atidarius emigrantų stovyklą Bathurst'e, 
NSW, buvau su būriu kitų darbininkų ir 

nių nendrių kirtimo Queenslande, bet 
nepraturtėjęs vėl grįžau į virtuvę. 1949 m. 
buvau pasiųstas į kariuomenės virėjų 
mokyklą. Ją baigęs dirbau virėju kariuo
menės dalinyje, kur ir baigiau savo dvie
jų metų valdžios darbo sutartį. Bet ir ją 
baigęs, virėjo darbo nemečiau ir dirbau

Jau laive
Pirmoji vykstančių į Australiją lietu

vių skautų vyčių draugovės vadijos sueiga 
įvyko 1947 m. lapkričio 9 d., mūsų laivui 
„Gen. Stuart Heinzelman“ praplaukiant 
Sueco kanalą. Pirmijos įgaliotas rūpintis 
Australijon atvykstančiais lietuviais 
skautais psktn. B. Dainutis pasiėmė 
draugovės vado pareigas, pasirinkdamas 
pavaduotoju psktn. Alg. Liubinską. Čia

buvo supažindinta su draugovės pas
kirstymo į būrelius projektu ir apsispręs
ta griežtai sekti skautų elgseną ir, esant 
reikalui, neatidėliojant šalinti iš draugo
vės, nes mūsų kaip pirmųjų skautų, 
uždavinys - galimai gražiau reprezentuo
ti savąją tėvynę ir jos kultūrą.

1947.XI. 10 d.vakare laivo denyje įvy
ko pirmoji draugovės sueiga. Perskaičius 
įsakymus draugovei, draugovės vadas 
karštais žodžiais priminė visiems lietuvių 
skautų uždavinius Australijoje, iškelda
mas geros elgsenos ir skautiško laikymo
si pasėkas mūsų tautos ir krašto ateičiai. 
Skautiškos ir liaudies dainos, aidėdamos 
laivu ir Raudonosios jūros bangomis, 
sujungė artimon bičiulystėn naujosios 
draugovės skautus. Pasiūlyta pagalvoti 
apie draugovės vardą ir pasiruošti laužui.

XI. 14 d. vakare denyje, laivui plaukiant 
Arabų jūra, buvo bendra skautų vyčių 
draugovės ir vyresniųjų skaučių sueiga. 
Oficialioje dalyje - įsakymas nr. 3, po to 
himno „Lietuviais esame mes gimę“ 
skaitymas. Draugovės vadas perskaitė il
gą lordo Baden-Powellio rašinį apie skau
tų vyčių uždavinius ir pareigas. Protar
piais buvo dainuojama. Šia proga draugo- 
v ės vadas dar kartą aštriais žodžiais ragi
no gerai apsigalvoti pasiliekant skautų 
eilėse, nes uždaviniai dideli ir pareigos 
sunkios. Aiškintasi dėl tautinių šokių 
grupės, įpareigota parengti būreliuose 
pasirodymų kitai draugovės sueigai ir 
pabaigta vyčių daina.

XI. 15 d. draugovės vadijos pasitarimas, 
dalyvaujant ir vyr. skaučių vadovei - K. 
Brundzaitei. Kalbėtasi aktualiais draugo
vės reikalais. Būrelių vadai įpareigoti 
surinkti skautų asmens ir skautiškas ži
nias, būreliuose pakartoti visą skautišką 
žinojimą ir galutinai pasirengti bendram 
viešam laužui kartu su latviais ir estais. Po 
diskusijų prieita išvados, kad vyčių 
ženkliukas privalo būt nešiojamas apačio
je Sąjungos ženkliuko prie kairiosios 
kišenėlės. Draugovės vardas tu retų išreikš
ti mūsų nenumaldomą norą grįžti į tėvy
nę. Sueiga baigta susikaupimo minute, 
prisimenant gimtąją žemę ir vyčių parei
gas jai.

XI.19 d. vakare bendra skautų vyčių ir 
vyresniųjų skaučių sueiga. Daug neda
lyvaujančių. Dainuotos dainos, kurias 
norima sudainuoti bendrame lauže.

XI.22 d. 19 vai. paruoštas ilgai laukta
sis bendras lietuvių - latvių - estų laužas 
viršutiniame laivo denyje. Visos laisvos 
vietos buvo užimtos laužu besidominčių 
keleivių. IRO atstovas, lietuvis kpt. Žibąs 
ir komendantas su svita nuo tiltelio 
nuotaikingai stebėjo pasirodymus. Ypač 
gražiai pasirodė neskaitlingi estai. Lietu
viai buvo silpnoki, ypač dainavime, nors 

du trečdaliai dalyvaujančiųjų buvo 
mūsiškiai. Per maža pastangų ir darbo 
padėta! (Negaliu smulkiau išminėti laužo 
programos, nes vėjas pačiupo mano užra
šų lapą, pakėlė jį iki stiebo virtinės ir 
nusviedė į vandenyną.) Laužą pavedė 
lietuviai - psktn. A. Liubinskas ir yr. valt. 
A. Gabeckas.

XI. 30d.įSwanboumestovykkkurio- ; 
je dalis mūsų transporto vyrų pleido 
kelias poilsio dienas po 10. 231 jinylės 
kelionės, atvyko australų jūrų kautų 
tuntininkas brolis Jack, nortamas 
susipažinti su atvykusiais skauis. Jis 
pakvietė kelis vyresniuosius skauts vyk
ti apžiūrėti jūrų skautų būstinę. Buo tuoj 
pat susitarta surengti vakare bendt laužą.

Australams taip patikusi mūsųitlikto- 
ji programa vakarykščiam lau.e, jog 
pakvietė pakartoti ją skautų valndėlės 
metu per radiją, gruodžio 1 d. akare. 
Skubomis surinkti lietuviai ir estai mvyko 
traukiniu į radiofoną. Sesė Liubirekienė 
pasikalbėjime angliškai paaiškini apie 
mūsų kilmę ir atvykimą. Sudahuotas 
jūreivių maršas ir brolis Songaila agrojo 
tautinių melodijų pynę. Estai suoinavo 
keletą damų. Visur mums rodomasidelis 
nuoširdumas.

XII. 18 d. į Bonegillos stovyklą tvyko 
vizituojąs skautų padalinius vyr. 
skautininkas iš Melbourno su iena 
skautininke. Maloniais žodžiais psvei- 
kinęs drauge susirinkusius vist trijų 
tautybių skautus, pasidžiaugė kad 
Australija gavo daug naujų skautų vadų, 
kurių čia ypač trūksta. Jiems sudanuota 
po keletą dainų.

XII. 18 d. į Bonegillos stovyklą it vyko 
vizitui australas skautininkas. Po to vyko 
bendras laužas drauge su Albury niesto 
skautais. Deja, dėl ilgos sausros, aukų 
gaisro pavojus buvo toks didelis, kaiteko 
pasitenkinti žibaline lempa. (Šia proa no
riu pastebėti, kad Australijoje laukų miš
kų gaisrai yra gana dažni ir padaro bai 
didelių nuostolių, nes sudega ištisoiavų 
fanuos, avių bei galvijų bandos, o kvoti 
su ugnim, kai viskas be galo išdžiūvę, yra 
labai sunku). Vėl buvo pakaitmis 
dainuojama. Puikiai pasirodė brolis ia- 
becas skambinimu ant karties sukabini ir 
vandens pripiltų butelių eilės. Austalų 
vadams įteikta mūsų skautiškų leidinlių, 
o jie apdovanojo mus vaisiais.

1948.1.4 d. įvyko draugovės sueiga, 
kurios metu pravestas sekimo pratimas.

Sk. J. Motiejūnas

Taip vykdavo sueigos
Trečioji vyčių sueiga

Sueigą pradedam vėlai vakare prie 
liepsnojančio laužo, ežero pakrantėje.

Susirenka 12 skautų vyčių. Sueigą
nukelta į 7 psl.
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įkelta iš 6 psi.

padedame įsakymais būreliui. Nuskam
bėjus liūdniems, bet kupiniems pasiry- 
&no ir Tėvynės meilės įsakymams, 
psktn. Dainutis skaito referatą, kuriame 
nušviečia lietuvių tautos auklėjimo 
pagrindus ir mūsų vyčių uždavinius 
tolimoje Australijoje. Įkyrūs laužo dūmai 
oeišblaško mūsų minčių ir čia pat išriša- 
me keletą klausimų ateities reikalais.

Būrelio vadas kviečia pakartoti vyčio 
įžodį prie lauželio Australijoje. Nus- 
iambėjus prislėgtiems įžodžio pakartojimo 
balsams, būrelio vadas kviečia, pradedant 
didįjį įsikūrimo žygį ir jį įamžinant, užsi
rišti antrąjį kaklaraiščio mazgelį kaipo 
mbolį mūsų Tėvynės meilės ir primini
nt) aukotis tik jai. Ir šis mazgelis bus 
įrištas tik tada, kai sukrovę didžiausias 
Tėvynei aukas, grįšime į savo brangią 
tėviškėlę.

Jau ryt iš mūsų tarpo išskrenda pirmo
ji kregždutė į nežinomą ateitį. Tai brolis 
Kunčiūnas. Prie degančio laužo atsis
veikinam su juo ir kitais, besiruošiančiais 
apleisti šią emigrantų stovyklą, broliais.

Gilaus nuoširdumo kupini brolio 
Kunčiūno žodžiai įsminga kiekvieno 
skauto širdin. Prisimena jis paskutines 
praleistas vaiandėlesTėvynėje,  išsiskyrimą 
su tėveliais, ir jo skruostais riedančios aša
ros neleido užbaigti atsisveikinimo kalbos.

Ir tuomet mes visi skyrėmės ir 
apleidome Tėvynės sodžius tikėdamiesi 
ratilus karo audros dūžiams vėl sugrįž
ti į tėvynę. Mes esame tarpusaviais pa
sižadėjimais tampriai surišti, nors 
neskamba karo ginklai ir nesame perse
kiojami okupantų ir mūsų tikslai jau 
pasikeitė, bet jungiami bendrų idėjų, 
tyžtamės susitikti stovyklose, suva
žiavimuose. Nors ir didžiuliai nuotoliai 
mis skirs ir įvairios kliūtys, spaudžiame
kairiąsias, linkėdami broliui Vytui geros 
sėkmės ir bendro suskridimo Pacifiko 
jamboree. Nuskambėjus tradiciniams 
žodžiams, apleidžiame laužavietę.

Neabejoju, kad kiekvienas pajuto šį 
vakarą mūsų šeimos susigyvenimą. Pa- 
jao tą ryšį, kuriuo tarpusaviais pasiža
dėjimais esame tampriai surišti, nors prie 
»lauželio prabėgo vos kelios sueigos. 
Bet jos taps simbolinės; šie trys laužai 
rasens mumyse ir primins didįjį pasi
žadėjimą: Dievui, Tėvynei ir Artimui. 
Tad, į darbą, broliai, dar mus laukia Tėvy
nės uždaviniai. Budėkime!

Sk. vyt J. Urbonas
1948 m. sausio 6 d. Bonegilla

„Pažadėtoj Žemėj“ Australijoj

Kelionė ir jos įspūdžiai buvo mums 
>ana įdomūs, tačiau tai dar nebuvo patsai 
gyvenimas Australijoje. Šiandien, štai jau 
pa du su puse mėnesio, kaip gyvenam 
Australijoje, bet dirbti pradėjom tik nuo 
sausio 17 dienos. Iki to laiko gyvenome 
Victorijos provincijoje, Bonegilloje (600 
mylių į šiaurę nuo Melbourne), vienoje 
australų karių stovykloje, kuri savo išvaiz
da mažai kuo skyrėsi nuo DP stovyklų 
Vokietijoje. Tik gamta kiek kitokia. Auga 
čia vadinami „Gum-trees“ ir dar kokie tai 
medžiai, panašūs į gluosnius. Nei eglių, 
nei pušų, beržų, klevų ir kitokių Europos 
medžių čia nėra. Gal būt kur nors soduo
se, parkuose ir prie namų juos augina kaip 
dekoratyvinius medžius.

Šioje stovykloje mus nuolat lankė

Australas skautininkės išlydi lietuvių 
skautus | Melbourną.

įvairūs žurnalistai, vyskupai, fotografai, 
filmuotojai, ministras ir šiaip visokie 
asmenys. Per visą tą laiką mes mokėmės 
anglų kalbos, maudėmės, ruošėm laužus, 
krepšio, plaukimo rungtynes, buriavom, 
koncertavom, surengėm trijų tautybių 
parodėlę ir, kas svarbiausia, gerai at- 
sivalgėm ir apsirengėm.

nUSTDOLIQ

Sausio mėnesio pradžioje pradėjo mus 
skirstyti darbams - grupėmis. Aš su kitais 
šešiais lietuviais ir penkiais latviais 
pakliuvau į Tasmanijos cinko kasyklų 
bendrovę - Electrolytic Zinc Coy.

Sausio 17 dieną mus 12-ka lėktuvų 
atgabeno į Tasmaniją, mat jūrininkai to
mis dienomis streikavo. Apgyvendino mus 
šiaurės vakarų Tasmanijoje, netoli (apie 
12 mylių) Rosebery Cinko kasyklų 
miestelio, vidury miškų ir laukinių kal
nų. Vienintelis kelias čia tėra geležinkelis 
(Rosebery yra vienas tik toks miestelis, 
kuris neturi kito susisiekimo, kaip 
geležinkelis ir kuris taip pat yra privačios 
bendrovės. Šiuo metu laikraščiuose čia 
daug rašo apie emigrantų panaudojimą 
naujiems kelių tiesimo darbams. Kaip 
minėjau, gyvename kalnuose ir nepe
reinamuose miškuose. Mūsų stovykla yra 
vieno kalno pašlaitėje ir susideda iš 8 
namukų ir dviejų palapinių. Namukuose 
(blėkiniuose, nes čia nėra šalta; žiemą vos 
tik iškrenta sniegas, tuoj ir ištirpsta), 
gyvename po du. Man kaip tik tenka gy
venti su Romualdu Krausu, kuris jus taip 
pat sveikina ir eina virėjo pareigas. Šiuo 
metu kepa lietuviškus blynus ir siūlo man 
paragauti. All right!

Kas dieną iš savo stovyklos keliauja

me į kalnus nuo 2-jų iki 4-rių mylių iki 
savo darbovietės. Čia kertame, kasame, 
kirkuojame, sprogdiname, deginame 
mišką, vedame naują kelią iki būsimų 
didelių cinko kasyklų. Dirbame po 40 
valandų savaitėje. Kas antrą savaitę 
(penktadienį) galime nemokamai vykti į 
Rosebery apsipirkti. Už tą dieną taip pat 
užmoka. Šeštadieniai ir sekmadieniai lais
vi. Su visais atskaitymais į rankas gaunam 
po5svarusir 15 šilingų savaitei. Palyginus 
su kitais, mes esam gana gerai aprūpin

ti. Maistas geras, tuo labiau, kad verda 
vienas iš mūsų pagal mūsų nurodymus 
europietiškai, nes australai, turėdami 
daug gerų dalykų nenusimano, ką su jais 
daryti. Jie, iš viso, daug kur atsilikę, tiek 
muzikoj, tiek mene, apsirengime ir kituo
se dalykuose. Viskas, kas modemu ir nau
ja, ateina iš Amerikos arba Anglijos. Iš 
viso Australija didelių kraštutinumų ir 
naujos ateities kraštas. Laukinėse stepė
se, miškuose ir kalnuose galima matyti 
modernius traukinius, autobusus, maši
nas ir kt.

Maistas čia gana pigus. Už svarą gali
ma pragyventi savaitę. Rūbai - vyriškas 
kostiumas kainuoja nuo 4 iki 10 svarų. 
Pasisiūti pas siuvėją - nuo 10 iki 20 svarų. 
Brangūs čia yra tik tie dalykai, kuriuos 
įveža iš užjūrio. Pvz., muzikos instrumen
tai: akordeonas kainuoja nuo 20 iki 100 
svarų, radijas - 20-30 svarų, laikrodžiai 
(žinoma auksiniai, paprasti tekainuoja 
nuo 10 iki 30 svarų) - 20-100 svarų.

Bėda čia tik su butais. Mes ir daugelis 
kalnų darbininkų gyvename blokuose 
(skardiniuose barakėliuose), nes valdžia
bet kokių lūšnų neleidžia statyti, o moder
nių namų nespėja visiems parengti. Ta
čiau čia klimatas šiltas ir daugelis australų 
mielai gyvena palapinėse vasaros metu.

Jei mane sutiktumėt, nelabai pa
žintumėt. Gyvendamas toli nuo miesto 
užsiauginau barzdą, įsigijau net dvi gita
ras, radiją ir laisvalaikiu piešiu, groju arba 
rašau laiškus.

Rytoj „16 Vasario“. Už tos dienos 
uždarbį pasiųsim po siuntinėlį į Vokieti
ją dypukams ir prisiminsim tėviškę ir joje 
vargstančius.

SKAITYTOJI ŽODIS *
Gerb. Redaktoriau,

emigrantus vežusių laivų sąrašo 
„Mūsų Pastogės" Nr. 29 papildymui: 
1948 m. spalio 11 d. Fremantle uostą 
Vakarų Australijoje pasiekė Australi
jos karo laivas HMAS KANIMBLA, 
atvežęs lietuvius, latvius, estus ir 
ukrainiečius vyrus iš Genoa uosto 
Italijoje, kurių tarpe buvau ir aš. 
Atvykėliai apgyvendinti Grayland 
stovykloje, vėliau išskirstyti po Vakarų 
Australiją.

Su linkėjimais,
A. Jonavičius 

* * *
Gerb. Redaktoriau,

Skaičiau su įdomumu jūsų paskelb
tą laivų sąrašą emigracijos laikotarpy
je „M.P.“ Nr. 29, kuriame trūksta 
„Dešimto Transporto“, atplaukusio į 
Melboumą 1948 m. Iapkričiol7 d. laivu 
„Wooster Victory“ iš Genoa.

Tai buvo pirmas „šeimų transportas“ 
iš Fallingbostel'io, kuris mus vežė per visą 
Vokietiją, apgyvendino keletui dienų 
Turine ir „pakrovė“ mus į laivą Genoa 
uoste.

Laivo savininkas buvo rusas emi
grantas, įgula - italų ir IRO, palydovas - 
australas. Laivas buvo pustuštis iki 
Cairo, kur prisidėjo į Egiptą papuolę 
Jugoslavijos karaliaus armijos karinin
kai ir kariai su šeimomis.

Praplaukę Suezo kanalą, pasiekėm 
Ceyloną ir vėliau, sekdami delfinus, 
atplaukėm iki Freemantle, kur nie
kam neleido išlipti, nes mūsų paskirtis

Žadėjo atvykti ir patys vyriausieji iš 
cinko bendrovės ir pasiklausyti mūsų dai
nų bei muzikos. Šį vakarą parepetuosim.

Baigdamas linkiu visiems Broliams ir 
Sesėms gero vėjo ir pranešu, kad išsisklai
dę 12-ka vyčių po Australiją neužmirš 
tęsėti duoto įžodžiokokioje vietojebebūtų. 
Vis budžiu!

Aleksandras Gabecas

buvo Melboumas. Iš ten mus vežė 
traukiniais į Bonegillą. Beveik visus 
vyrus paskyrė darbams į Sydnėjaus 
Water Board, o žmonas su vaikais išve
žė į Uranquinty.

Dauguma pirmųjų Sydnėjaus lie
tuvių, kurie atvyko dešimtu transportu, 
apsigyveno St. Mary's, Bass Hill, 
Cabramatta ir Bankstowno apylinkėse.

Nors ir atsimenu daug pavardžių, 
nedrįsau jų minėti, kad neužgaučiau tų, 
kurių pavardes jau pamiršau.

Jeigu atsirastų pritariančių mano 
sumanymui, norėčiau suruošti minėji- 
mą-susitikimą to transporto 50 metų 
sukaktį paminėti 1998 m. lapkričio 17 d. 
Skambinkite arba rašykite man:

Vincas Bakaitis, 12B. Boorea Street, 
Blaxland, NSW, 2774.

Tel. (047) 393 575.

• • •
Gerb. Redaktoriau,

Vykdamas į Australiją, kelionės me
tu vedžiau dienoraštį. Jis, su keliom 
nuotraukom, dokumentais ir visų vyks
tančių lietuvių sąrašu. Maždaug prieš 25 
metus esu jį pasiuntęs į Adelaidės lietuvių 
muziejų-archyvą.

Gal būtų įdomu? Su pagarba
Renoldas Čėsna

Taip, gali būti ir labai įdomu. Bet ar 
muziejus norės skirtis su šiais ekspo
natais? Įdomu, kuriuo laivu ir kada 
atplaukėte? Red.

Tęsinys sekančiame numeryje.
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MIRUSIEJI

Jlirč a.a. Ona Kavaliauskienė
Liepos 27 d. 11 vai. vakaro Strathfielde 

mirė a.a. Ona Kavaliauskienė, ilgamečio Syd
ney lietuvių choro "Daina" dirigento Kazi
miero Kavaliausko našlė, sulaukusi 90 metų

Mirė a.a. Marija Milienė
Gauta žinia, kad liepos 30 d., 00.35 vai. 

Prince Alfred ligoninėje, Sydnėjuje, po ilgos 
ligos mirė visuomenininke - skautų veikėja 
a.a. Marija Plyčiuvaitytė-Milienė, 83 metų 

amžiaus.
Išsamesnį nekrologą talpinsime sekan

čiame "M.P." numeryje.
inf.

amžiaus. Velionės vyras mirė 1990.09.21.
Liūdesyje liko sūnus dr. Jonas ir dukra 

Virginija. Platesnį nekrologą spausdinsime 
vėliau. B. Ž.

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16 - 18 East Terrace, BANKSTOWN, 
Tel. (02) 9708 1414, faksas (02) 9790 3233.

Rugpjūčio 11 d. (sekmadienį) 2 vai. po pietų 
Lietuvių klube įvyks tradicinis

Didele "rinka" - daug prekių. 
Visi, visi, visi laukiami !

Mirus brangiai idėjos sesei, skautei akademikei, skautininkei

A. f A. Marijai Milicnri
nuoširdžią užuojautą reiškiame jos vaikams - sūnui dr. Jonui ir dukrai Virginijai 
bei artimiesiems Tėvynėje.

1 ASS Sydnėjaus skyrius

Sydnėjaus skautų Židinio ilgametei narei

A. f A. Marijai Milieiiei
mus palikus, nuoširdžią užuojautą reiškiame sūnui dr. Jonui bei dukrai Virgini
jai ir drauge liūdime.

Sydnėjaus skautų Židinys

Pagerbdami į amžinybę išėjusią

vietoj gėlių "Mūsų Pastogei" aukojame $ 20.
Zinkų šeima

A. f A. Marijai Milienei
mirus, dukrai Virginijai ir sūnui dr. Jonui su šeima reiškiame gilią užuojautą ir 
kartu liūdime.

Cecilija Protienė ir
Birutė Nagulevičienė

Klubo valgykla veikia
Ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais 

nuo 6 iki 9 vai. popiet 
Sekmadieniais nuo 1 iki 8 vai. popiet.

Rugpjūčio 18 d. Sydnėjaus Lietuvių namuose šventė
Įvyksta aukšto lygio

Lietuvos grafikų paroda
Visi kviečiami pasigrožėjimui, o susižavėję turės galimybę įsigyti darbus labai prieinami 

sąlygomis.
Sydnėjaus lietuvių dailininkų drauįj;

SLMSGD-jos metinis susirinkimas
Sydnėjaus lietuvių moterų socialinės globos draugijos metinis susirinkimas įvyk 

rugpjūčio 18 d. 2 vai. po pietų Lietuvių namuose Bankstowne.
Kviečiame visas draugijos nares kuo skaitlingiau dalyvauti. Bus renkamas nariu 

mokestis ir priimamos naujos narės. Po susirinkimo vaišinsimės kavute ir pyragais, 
pabendrausime. SLMSGD-jos valdyta

Melbourno pensininkams
Sekantis Melbourno Lietuvių pensininkų sąjungos narių susirinkimas įvyks rugpjūčio 13d 

Neužsirašę, arba jei užsirašę, bet negalintys dalyvauti, prašomi paskambinti valdybos nariam.
A.i

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

me - pietuose. (Vyksiančiuose 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! Židinys

REMKITE
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FONDĄ,
nes jo tikslas yra: skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę kultūrą, mokslą, švietimą, 
meną tr 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. Bos 11. North Melbourne, Vic. 3051

Australijos Lietuvių Fondo Valdyba
I iM^n—|iWi<Wur 1WI ■miu.i 111 u ■ imi imi—ir linu m——a iiinnn«Minimvu.T—i—irM^nninMwiniiįmi——ii

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

f Funerals of Distinction^
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N.S.W.
Tel. 724 5408. Veikia 24 valandas per parą.
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Vajus Lietuvos našlaičiams
Tautodailės Ratelis primena, kad vaikiškų rūbų ir smulkių daiktų vajus eina su įsibėgėjimu. 

Kas šeštadienį, 10 vai. ryto Lietuvių klube, Bankstowne, moterys mezga, siuva drabužiu 
varguoliams. Prašome prisidėti ir ne "Ratelio" nares prie našlaičių šalpos, reikalinga: kojinės, 
pirštinės, šiltos kepurės, batai, minkšti, kad ir nenauji bet gerame stovyje žaislai, spalvoj 
pieštukai su spalvinimo knygutėmis, tušinukai ("biro") ir kitos mažos dovanėlės, kurios tinka nuo 
4 iki 15 metų amžiaus vaikams.Tikime, kad siuntiniai pasieks našlaičių prieglaudas darprid 
Kalėdas.

Rugsėjo 15 d. paminėsime "Ratelio" gyvavimo dešimtmetį ir ta proga ruošiame mugę- 
bazarą, kur bus pardavinėjami rankdarbiai ir kt. mažmožiai, tinkami Kalėdų dovanoms. Mugė 
pajamos skiriamos padengti siuntinių persiuntimo išlaidas. Mugės svečiams palinksmini 
Šeštadienio mokyklos vaikai sutiko paraduoti savo mamyčių siūtais marškinėliais ("pyjami 
paradd').

Iš Lietuvos ateina žinios, kad našlaičių būklė dar labiau pablogės ateinančią žiemą. Tad dabar 
ištieskime savo ranką varguoliams. Dėl daiktų pristatymo datų, sekite skelbimus.

Ratelio vardu M. Reisgieri

SKAITYK "MŪSŲ PASTOGĘ“! 
BENDRADARBIAUK "MŪSŲ PASTOGĖJE“!

REMK "MŪSŲ PASTOGĘ"!

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

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

Už skelbimų turini redakcija neatsako.
Prenumerata metams $ 45 U žsienyje paprastu paštu $60 N. Zelandijoje oro paštu $ 75

U žsienyje oro paštu $ 100
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