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Lietuvos įvykių apžvalga
I Žymūs politikai nemoka 
I atskirti gerų gėrimų
I [gydytojus kasdien kreipiasi žmonės, 

ipsinuodiję falsifikuotais gėrimais, 
taominė policija nuolat konfiskuoja 
budyje gerai žinomą pilstuką, kaukolinį. 
Hiau, nepaisant visų pareigūnų pastan- 
1|, nelegalus verslas klesti, o vartotojai 
bejoja, ar Lietuvoje dar yra nors viena 
etandyta falsifikuoti gėrimų rūšis.

Ne vienoje parduotuvėje galima 
Bipirkti pasaulyje mažai kam žinomos 
ifcetinės, pavyzdžiui, „Aslanov“, „Mer
ais 1812“ ar kt. Pasak UAB „Bennet“ 
Bėralinio direktoriaus R. Jasinavičiaus, 
ui ne aukštos kokybės produktai, o 
[įprasčiausias falsifikatas. Tačiau Lietu- 
® vartotojai nemoka atskirti gerų gėri
ai nuo falsifikuotų. „Daugelis mano, 
ad visos degtinės yra vienodos - tai tas 
:ils skiestas spiritas, pagamintas iš grū- 
ity. Esant tokiam išprusimo lygiui, labai 
tagva rasti naivių pirkėjų, kurie perka 
pigesnius falsifikatus. Man matant net 
arnūs politikai pirko falsifikuotos degtinės, 
»rs nepatariau to daryti“, - sakė R. 
Iisinavičius.

Vilniuje kasdien pilstuku apsinuodija 
maždaug trys keturi žmonės. Respubliki- 
nio toksikologijos centro vadovas Rai
mundas Purvaneckas sakė, kad 1992 m. 
pilstuku apsinuodijo 192 žmonės, 1993 m. 
•daugiau kaip 250,1994 m. - daugiau kaip 
XX), o šiemet falsifikuotu alkoholiu 
apsinuodijo, jau 400 žmonių. „LA“ 
96.08.16.
Didžiosios frakcijos nesutiko 
sumažinti rinkimų barjerą
Dalies LDDP, Tėvynės sąjungos ir 

Krikščionių demokratų frakcijų narių 
Ūsais, Seime nepritarta prezidento 
Algirdo Brazausko pasiūlymui, Preziden- 
tassiūlė Seimui pakeisti rinkimų įstatymą 
(sumažinti rinkimų barjerą koalicijoms 
uo7% iki 5%, partijoms nuo 5% iki 4%. 
Demokratų partijos frakcijos seniūnas 
Saulius Pečeliūnas šį konservatorių ir 
irikščionių demokratų balsavimą pavadi- 
io išdavyste. Krikščionis demokratas 
Povilas Katilius mano, kad Seime nerei
kia dešimties partijų, tačiau nepritaria ir 
am,kad Seime būtų atstovaujamos tik dvi 
partijos. Seimo pirmininkas Česlovas 
Juršėnas rinkimų įstatymo pataisų 
grąžinimą prezidentui pavadino LDDP 
klaida. Pasak jo, dauguma LDDP frakci
jos narių atostogavo, todėl nebuvo su kuo 
tartis. Dešiniųjų poziciją jis pavadino 
msiskaldymu, kuris matyti jau seniai. 
Siame Seime yra atstovaujamos 11 politi- 

|mų partijų.,LR“ 08.13.
Lietuvoje yra 30 partijų

I Rugpjūčio 12 dieną teisingumo mi- 
msterijoje įregistruotas nepartinių judė

jimas „Rinkimai 96“. Dabar Lietuvoje 
yra 30 partijų, turinčių teisę kelti kandida
tus Seimo rinkimuose. Judėjimas „Rin
kimai 96“ įsteigtas liepos 6 dieną. Jo 
taryboje yra du Seimo nariai-Julius Vesel
ka ir Antanas Baskas. Jie abu yra buvę 
LDDP frakcijos Seime nariais. Taryboje 
yra ir teisininkas, Seimo Ekonominių 
nusikaltimų tyrimų komisijos patarėjas 
Rimantas Šukys. Judėjimo pirmininku 
buvo išrinktas advokatas, buvęs Konsti
tucinio teismo teisėjas Stasys Šedbaras. 
„Rinkimai 96‘ skelbia savo nepartinį 
pobūdį. Savo kandidatus į Seimą judėji
mas siūlys tik vienmandatinėse apygardo
se. Judėjimo steigėjais tapo apie 700 
žmonių. „LR“ 08.13.

Krikščionių demokratų partija 
protestuoja prieš Krikščionių 
demokratų sąjungos registravimą

Lietuvos Krikščionių demokratų 
partijos (LKDP) pirmininkas, Seimo na
rys Algirdą'- Saudargas pareiškė, kad 
LKDP kreipsis į teismą, jei Teisingumo 
ministerija įregistruos Krikščionių de
mokratų sąjungą (KDS). KDS vadovauja 
Seimo Užsienio reikalų komiteto pir
mininkas dr. Kazys Bobelis. Teisingumo 
ministras teigia, kad abiejų krikš
čioniškąsias idėjas skleidžiančių partijų 
ginčas yra jų vidaus reikalas. LKDP 
pirmininkas Algirdas Saudargas teigia, 
kad LKDP dabar yra per 10 tūkst. narių. 
Tai stipri politinė organizacija, kurineketi- 
na jungtis su keliolikos ar keliasdešim
ties žmonių grupe. KDS pirmininkas dr. 
Kazys Bobelis teigia, kad kelių krikščio
nių demokratų partijų susikūrimas nėra 
kažkas nauja. „LR“ 08.14.

Politinės koalicijos, 
pasivadinusios nepolitinės 
Politinių jėgų santykiai ir galimo jų 

susivienijimo į priešrinkimines (porin- 
kiminės koalicijos tema nagrinėjama V. 
Vasiliausko straipsnyje „Ne viskas, ką 
politikai regi sapne, tampa tikrove.“) 
Autorius atkreipia dėmesį į praėjusią sa
vaitę paskelbtą tautininkų, centristų, 
demokratų ir V. Adamkaus pasirašytą 
pareiškimą dėl galimos koalicijos po Sei
mo rinkimų. V. Vasiliausko nuomone, 
minėtoms politinėms jėgoms galbūt ir 
pavyktų įveikti tam tikras ideologinius 
prietaras (tam sąlygos yra), tada beliktų 
, mažmožis - rinkimai“, kurie ir gali santalką 
paversti dar viena deklaracija. Kaip elgtis 
rinkėjams, jeigu tautininkai ir demokratai 
prieš rinkimus sudarys koaliciją su Politi
nių kalinių ir tremtinių sąjunga, bet Sei
me bendradarbiaus su centristais ir V. 
Adamkum? - klausia straipsnio autorius. 
„LR“ 08.12.

Egidijus Rudinskas - Pasikalbėjimas su žeme (vario raižinys). 
Žiūr. straipsnį apie meno parodą Sydnėjuje 3 - me puslapyje.

Rašo Povilas Žumbakis
"Manyčiau, kad mūsų linkėjimai 

Lietuvos piliečiams turėtų būti sekantys: 
Jūsų kraštas. Jūsų ateitis. Jūsų likimas. 
Jūs pasirinkite, balsuokite, nes jūs, ne 
mes, turėsime tą valdžią, kurią patys 
pasirinksite. Jeigu jums žmogus nepa
žįstamas, nežinomas, juo nepasitikėsite, 
už jį ir nebalsuokite. Jeigu partijos progra
ma netinka, ją pakeiskite, blogiausiu at
veju, pakeiskite partijas, bet priklausykite, 
dalyvaukite, nes neatjos didysis vadas ant 
balto žirgo..., nerasite tos „asmenybės“, 
kuri kraštą išgelbės, išvalys, pakels... Tik 
jūs, tautiečiai, tą galite padaryti, tik jūsų 
sprendimas yrasvaras...,omes, Vakaruose, 
jus remsime kiek galėsime", - rašo mums 
pažįstamas, žinomas advokatas iš Čika
gos, Povilas Žumbakis.

Rašo Vytautas Landsbergis
„Lietuvos ryte“ išspausdintas V. 

Landsbergio straipsnis „ Nederėtų taip 
greit pamiršti, kur link gręžėsi LDDP“. 
Publikacija-taiatsakasįG. Kirkilo straips
nį .Lietuvos ryte“ (1996.08.02) ir kai 
kurie, pasak V. Landsbergio, G. Kirkilo 
atminties ir vaizduotės laisvumo ati
taisymai. V. Landsbergis primena, į kurią 
pusę LDDP žiūrėjo nesenoje praeityje ir 
bando suprasti, kurlink ji orientuota yra 
dabar. LDDP grįžo į valdžią garsiai 
kaltindama Sąjūdį, neva šis pernelyg 

atsigręžęs į Vakarus. LDDP buvo orien
tuota kitur, o ir jos pažadai rinkėjams bu
vo kitokie: palakstyti Kremliaus kori
doriais, parvežti pigių gėrybių. Nauja 
vertybinė orientacija atėmė apie porą metų, 
todėl Brazausko - Paleckio - Gylio užsienio 
politikoje tiek daug dviprasmybių, - rašo 
V. Landsbergis. ,LR“ 96.08.12.
Lietuviška „Khemlani“ afera

„Respublikoje“ rašoma, kad Seimo 
LDDP frakcija nusprendė nedalyvauti 
balsavime dėl nepasitikėjimo Seimo 
kancleriuN. Germanu (.LDDPfrakcijaN. 
Germanu pasitiki“). Šis klausimas 
plenariniame posėdyje bus svarstomas 
šiandien. Seimo kancleris yra kaltinamas 
viršijęs savo įgaliojimus, kai jis pasirašė 
garantijas dėl 10 mlrd. dolerių kredito, 
skirto „Tauro“ bankui. „R“ 96.08.12.

Šmeižtai ir šmeižteliai
Kiek sykių Lietuvoje girdėti tokie 

išsireiškimai - „Suimtas vagis. Jis polici
jai ir prokuratūrai jau senai žinomas“. 
Atsieit, jei prokuratūra davė įsakymą ir 
policija asmenį suėmė, tad aišku, kad jis 
vagis - užtai ir sakoma „suimtas vagis“. O 
kam jį suimtų, jei jis būtų šiaip sau žmo
gus? O be to jis jau „žinomas“... Apkal
tink, paskelbk tai viešai ir žmogus kaltas. 
Ir taškas. Atseit, teismų procesai - iš vis

Nukelta į 2 psl.
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Kurie argumentai lems pozicija
Trumpai is visur j Jungtinėse Tautose

Rusijos ypatingam įgaliotiniui Alek
sandrai Lebed principiniai susitarus su 
čečėnų štabo viršininku Aslan Mascha- 
dov dėl paliaubų sąlygų, kovos Čečėnijo
je šiek tiek aprimo nuo rugpjūčio 13 d. 
Atrodo, kad rasų kariai gavo įsakymą 
sustabdyti kovas tik rugpjūčio 17 d., po 
jų generolo Konstantino Pulikovskio an
tro susitikimo su Maschadovu.

Beveik visas Grozny didmiestis yra 
čečėnų rankose. Jie aiškino žurnalistams, 
kad pradžioje jie buvo numatę Grozny 
užpulti ir tuoj vėl pasitraukti. Jie patys 
nesitikėję, kad taip lengvai nugalės ir ap
sups stiprias rusų pajėgas.

Aleksandras Lebed nesėkmingai 
reikalavo, kad iš pareigų būtų pašalintas 
Rusijos vidaus reikalų ministras gen. 
Anatolij Kulikov, kaip rusų pralaimėji
mo Čečėnijoje kaltininkas. Boris Jelci
nas atsisakė priimti gen. Kulikovo atsis
tatydinimo pareiškimą.

Rugpjūčio 15 d. į Bosniją atvykęs 
JAV valstybės sekretorius Warren 
Christopher iškilmingai atidarė Sarajevo 
aerouostą civiliniam naudojimui. Nuo 
1992 m. aerouostas buvo karo veiksmų 
zonoje, nuolat Bosnijos serbų apšaudo
mas.

Italų kariai, patruliuodami Rytų 
Bosnijoje, užtiko slaptą Bosnijos serbų 
ginklų sandėlį su 50 000 minų, daug ra
ketų ir kitos karinės medžiagos. Pagal 
Dayton susitarimą, serbai turėjo visus 
ginklų sandėlius deklaruoti ir gauti leidi
mus jų laikymui. Stiprios taikos palai
kymo pajėgos iš prancūzų, italų ir 
ukrainiečių karių užėmė sandėlį, kad 

Atkelta iš 2 psl.

tik koks tai laiko gaišinimas. Tuo tarpu 
Australijoje, paprastai laikomasi to dės
nio, kad žmogus nekaltas, jei teisme jo 
kaltė neįrodyta taip aiškiai, kad nėra 
racionalios abejonės (proven beyond a 
reasonable doubt).

Sovietinės mąstysenos paveiktoje 
Lietuvos aplinkoje politiniai šmeižtai ypač 
pavojingi ir tie šmeižtai kart kartėmis 
pasiekia absurdiškas gelmes.

Nespėjo Lietuvos visuomenė nurimti 
po skandalo, kurį sukėlė Seimo nario Ka
zio Bobelio neapgalvotas išpuolis prieš 

1 -MES VALGOME TIKTAI, 
KA. IŠGALIME NUSIPIRKTI..

v V
"Kauno diena”
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sunaikintu nelegalią ginkluotę.

Tarptautinio banko spaudžiama, j 
Jordano vyriausybė nusprendė padvi- j 
gubinti duonos kainą. Jordano karalius j 
Huseinas paleido parlamentą, nusistačiusį j 
prieš šį potvarkį. Rugpjūčio 16 d. Karak j 
mieste prasidėjo riaušės, greit persimetu- | 
sios į sostinę Amman'ą ir į kitus miestus. I 
Tik kariuomenė, su šarvuočių pagalba, j 
galėjo atstatyti padėtį krašte.

Rita Baltušytė
Tris savaites Lietuvoje viešėjo Austra

lijos Naujojo Pietų Velso valstijos se
natorius Brayanas Vaughanas. Tai senas 
Lietuvos ir lietuvių draugas: dar 1990 
metais jo iniciatyva Australijoje priimta 
viena pirmųjų parlamento rezoliucijų, 
pripažįstančių Lietuvos nepriklausomybę.

Australijos senatorius ir jį lydėjęs 
Lietuvos garbės konsulas Sidnyje bei 
Kanberoje Viktoras Šliteris buvo užsukęs 

... , * į .Lietuvos ryto“ redakciją. Jie papasa-Australijos ekonomines paramos K, . „ , . r
L- , j X kojo Kaune bei Alytuje aplankę Lietuvos paveikta, Vietnamo vyriausybe leido h . _. , ... A. . ...' , , . C (mones„Drobe“.„Vilkas“bei.Medvilne",australų kanu veteranų burtui aplankyti o.

, .... o kuriose vilnoniai audimai, kailiniai beiLong Tan mušto vietą. 1966 m. rugpjūčio R _ . .. . ■ • ■ ,
,o ° ,no i , ■ • S medvilnes gaminiai daugiausia gaminami18 d. toje vietovėje 108 australų kanai R 
atrėmėapielOOOgeraiginkluotųVietcong X • . - ... , ., . b nai šmeižtas nuaidi kaip sensacija, gi jo
komunistų puolimus. Mūšyje žuvo 18 h , . . . . .... L . . ., , . . . ... b atšaukimai praeina nepastebeti. Kaip toj
australų karių ir 245 vietnamiečių u , ... . .„ .5 ... ,, . , R pasakėčioje, grizus iš zoologijos sodo:
komunistų. Long Tan drauge su vetera- R . , , . ..\ .. . , ..., , . . . ... . . .R „nors ir labai žiurėjau, bet dramblio as
nais aplanke ir Australijos mm. pirmi- X , .. „

• i j . • t- c- u b nepastebejau .ninko pavaduotojas Tun Fischer. b . . . , , . ... .....R Apie tai rašo kunigas Vaclovas Aliulis 
b 96.07.13. .Lietuvos aide“: „Gėdingiausią 

NSW valstijos premjeras Bob Carr, b (...) piktavalė kai kurių Lietuvos laisvės 
besirengdamas 2000 metų Olimpinėms b bylai daug nusipelniusių žmonių juodini- 
žaidynėms Sydnėjuje, nori pakeisti R mo kampanija. Šiuo metu ji nukreipta 
Australijos himną. Jis iškritikavo „Advan- įi prįeš velionį Stasį Lozoraitį ir profesorių 
ce Australia Fair“ melodiją ir žodžius, b Vytautą Landsbergį. Vyriausias Lozorai- 
siūlydamas himnui priimti skambesnę b čio juodintojas puse lūpų atšaukė savo 
„Waltzing Matilda“ melodiją, tik su him- įj kaltinimus, bet ar išgirdo atšaukimą visi, 
nui tinkamesniais žodžiais. į> kuriuos buvo pasiekusi juodinimo ban-

@®@ b ga?! Tikriausiai bus autoritetingai atmes-

Galutinai nustatyta, kas kandidatuos X tas ir kaltinimas Landsbergiui, bet ar 
prieš demokratą Bill Clinton JAV pre- R visus pasieks paneigimas ir ar visiškai 
zidento rinkimuose lapkričio mėnesį, b nuvalys apjuodintą vardą žmogaus, 1988- 
Respublikonai savo kandidatu išstatė R 1992 m. tapusio Tautos žygio į Nepri— 
Bob Dole, gi „trečioji partija“ kandidatu įį klausomybę simboliu?!“ 
išrinko multimilijonierių Ross Perot, <į ,Lrof. Vytautas Landsbergis, vos tik 
nesėkmingai kandidatavusį prieš keturis b gavęs 1991 m. norvegų tautos premiją 
metus. R lietuvių tautai, nė vienos kronos neįsidėjo

sau į kišenę, o iš karto įsteigė fondą 
neįgaliesiems vaikams ir jauniems 
menininkams remti ir pakvietė į fondo 
valdybą įvairių profesijų ir politinių pažiū
rų žmones: Lietuvos vaikų fondo pir
mininką poetą Juozą Nekrošių (dabartinį 
kultūros ministrą), visos Lietuvos mastu 
vaikais besirūpinančius gydytojus - 
Vainauskienę irPūrą(...), muzikologę Oną 
Narbutienę, kunigus - Joną Kastytį Ma
tulionį ir mane (t.y. kun. V. Aliulį, bei dar. 
kelis asmenis). Kaip pasaulyje įprasta,; 
fondas pavadintas jo steigėjo Vytauto. 
Landsbergio vardu, bet tai jokiu būdu; 
nereiškia, kad steigėjas iš to turėtų finansi
nę naudą. Atvirkščiai, steigėjas į fondą 
neįgaliųjų vaikų ir jaunųjų menininkų 
naudai dar padeda už koncertus gaunamas 
sumas. Ir valdybos pirmininkė pianistė 
Gražina Ručytė - Landsbergienė, ir visi 
nariai šias pareigas ėjo ir eina be atlygini
mo, samdomos tegali būti sekretorė ir 
buhalterė. Per pusantrų metų, kai buvau 
valdybos narys, svarstant paramos 
prašymus, buvo žiūrima tik poreikių ir 
galimybių, neklausiama šeimos politinių 
pažiūrų, praeities ar pan., neklausiama nei 
tautybės, gana, kad Lietuvos vaikas ar 
Lietuvos jaunasis menininkas. Neabejoju, 
kad taip daroma ir toliau. (...)“ 

„Nesuprantu, kaip nerausta iš gėdos 
popierius, ant kurio spausdinami išpuoliai 
prieš šį foųdą“, baigia kun. V. Aliulis.

Dr. Algimantas Kabaila, Sydnėjus

šviesaus atminimo Stasį Lozoraitį, o 
LDDP pradėjo naują šmeižto kampaniją. 
Šį sykį - jau prieš kitą Lietuvos valsty
bingumui ir tautos laisvei daug nusi
pelniusią asmenybę - Vytautą Landsber
gį. Šmeižtas akivaizdžiai melagingas, 
stačiai gėdingas. Lietuvoje, kilus reakci
jai, net ir šmeižto pirmtakas TV progra
moje („Panorama“ 96.08.12) „Seimo na
rys Aleksandras Bendinskas teisinosi 
nesakęs, jog V. Landsbergis pasisavinęs 
norvegų tautos premiją. Jis pabrėžė 
Landsbergio fondo naudą, tačiau abejojo, 
ar teisėtai premija buvo atiduota šiam fon
dui pairti“.

Stačiai norisi paklausti: „LDDP ponai, 
susigrobę didžiumą Lietuvos turto, nejaugi 
dabar jums niežti nagai dar pasiglemžti ir 
vaikų su negalia pinigus?“

Iš vis apie šį šmeižtą būtų galima 
nekalbėti, nes jis žemiau bet kokio 
diskusijos lygio. Bet tokiu būdu Lietuvos 
balsuotojų dėmesys atitraukiamas nuo 
tikrųjų problemų. Nuostabiausia, kad ir 
Vakaruose toks šmeižtas toleruojamas. 
Nerašyčiau apie tai, jei nesenai iš vizito 

' Lietuvoje sugrįžęs asmuo nebūtų man 
kategoriškai pareiškęs, kad „tas šmeižtas 
gal net teisybė, nes“, girdi, „nebuvo 
atšauktas. O kodėl nebuvo atšauktas?“ Ir 
aiškink, kad gudrus - „buvo ir atšauktas ir 
net šmeižto akcijos organizatoriai susigėdo, 
kiek tokie žmonės dar gali susigėst“. Daž-

iš australiškos žaliavos.
Sėkmingą šių ir kai kurių kitų Lietu

vos įmonių darbą užtikrino Australijos 
bankų paskolos.

V. Šliteris papasakojo, kad Australi
jos rinkoje kelią skinasi telšiškių baldai 
(kėdės), Utenos alus ir kitas lietuviškas 
importas. Per metus Australijos pramonės 
įmonėse, aukštojo mokslo institucijose 
keliolika verslo žmonių, mokslininkų, 
medikų stažuojasi, dalyvauja tarptautinė
se konferencijose. Prie jų, taip pat dauge
lio sportininkų (tarp jų ir Lietuvos olimpi
nės krepšinio komandos) viešngių sėk
mės daug prisideda Australijos letuviai. .

Pasidžiaugę, jog dideli gegrafmiai 
nuotoliai - ne kliūtis gražiai badradar- 
biauti, svečiai iš Australijos reškė su
sirūpinimą žiniomis, jog Lietuva nesiren
gia padėti Australijai tapti nenuolatine 
Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos nare, 
nors dėl abipusės paramos tarptautinėse 
organizacijose tartasi valstybiniu lygiu.

Prezidentas A. Brazauskas praėjusių 
metų spalio 25 dieną Niujorke susitiko su 
Australijos generaliniu gubernatoriumi 
B. Haydenu, kuris jį pakvietė atvykti su 
vizitu ir paprašė Lietuvą remti Australi
jos kandidatūrą. Tada buvo pranešta, jog 
.Prezidentas A. Brazauskas pstebėjo, 
kad Australijos argumentai tapti Saugu
mo Tarybos nare - įtikinami“.

„Lietuvos rytas“ taip pat gave laiškų, 
kuriuose įvairios Australijos ietuvių 
organizacijos ir pavieniai tautiečai ste
bisi, jog Lietuva neremia Australijos 
kandidatūros į JT Saugumo Tarybos 
nenuolatines nares.

Į dvi nenuolatinių Saugumo Tarybos 
narių vietas, skirtas Vakarų Europs ir ki
tų šalių grupei, pretenduoja trys'apsty
bės: Australija, Portugalija ir Švedja. Jų 
kandidatūros bus svarstomos šių metų 
spalio mėnesį Jungtinių Tautų Generali
nės Asamblėjos 51-ojoje sesijoje. (Tuo 
pat metu bus renkamos ir dvi nenuolati 
nės Saugumo Tarybos narės 1997-1998 
metams iš Afrikos ir Azijos šalių grupės ir 
viena iš Lotynų Amerikos šalių grupės.)

Švedijos kandidatūra, atrodo, niekam 
nekelia abejonių. Tai artima Lietuvai 
Šiaurės Europos kaimynė, Europos Są
jungos narė. Neįsigilinus galima manyti, 
jog, renkantis tarp dviejų likusių kandida
čių - Australijos ir Portugalijos, pirme
nybė savaime priklauso Portugalijai. Ši 
šalis - taip pat Europos Sąjungos it 
(skirtingai nuo Švedijos) NATO narė, ir 
čia gali būti proga pelnyti politinį 
palankumą šalies, turėsiančios balsą, 
Lietuvai stojant į šias organizacijas.

Europos Sąjungos bei NATO kortą 
svarbi visoms trims Baltijos valstybėms. 
Remti Portugaliją iš pradžių buvo 
ketinusios' Estijos bei Latvijos vjnau- 
sybės.

Tačiau Estija pastaruoju meni nuo
monę pakeitė ir ketina balsuoti už Švedi
jos ir Australijos tandemą. Neoficialiais 
duomenimis, už jį balsuos ir dangums 
valstybių - JT narių, taip pat didelė dalis 
Europos Sąjungos šalių, tarp jų ir Pie
tų Europos valstybės.

Estijos vyriausybės nusistatymas 
pakeistas Australijoje gyvenančių esti

Nukelta į 3 psl
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IBENDRUOMENĖS VEIKLOJE
Jaunųjų Lietuvos dailininkų 

paroda Sydnėjuje
į Rugpjūčio 18 d. Sydnėjaus Lietuvių 
i anose Bankstowne, dr. Genovaitė 
| jzokienė, Lietuvių dailininkų draugi- 

tratdu, suorganizavo savo 22-ją meno 
rodą. Parodoje išstatyti šešių Lietuvos

i majų dailininkų darbai ir 21 lakštas 
irimo priešmokyklinio - mokyklinio 
mžiaus vaikų dailės darbų.
Jaunuosius dailininkus atstovavo: 

.Arenas Andziulis su 4 aliejaus darbais 
petyje, Gintaras Česonis - su 11-ka fo- 
tfabų, Jolanta Galdikaitė atstovavo su 

j "saio raižiniais ir 1 piešiniu, darytu sau- 
i adata, buvo išstatytos 8 Mindaugo

I ūraliausko „Nidos kopų“ fotokopijos, 
statyti Arvydo Každailio 6 vario raiži
nį palydimi Simono Daukanto cita
to », Egidijaus Rudinsko - 6 vario 
antai - „pasikalbėjimai“ su žeme ir t.t.
Parodą atidarė dr. Vytautas Doniela 

įtartą atidarymo proga žodį - spaus
tame straipsnio gale).

į Gal per neapsižiūrėjimą tą dieną 
ituvių namuose sutapo du renginiai - 
wda ir Sydnėjaus liet, moterų sociali- 
b globos draugijos metinis susirin- 
tnas, ir abu renginiai vyko maždaug tuo 
to metu, tad parodoje lankytojų ne- 
tro gausiausiai. O galėjo būti, nes paro- 
ž buvo labai įdomi, pavaizdavo Lietu
ms jaunosios kartos posūkius. į ateitį. 
Jie, kurie atėjo - nesigailėjo. Nemažai 
ttų ( kainavusių iki $ 100) lankytojų 
» nupirkta.

Tenka tik padėkoti dr. G. Kazokienei, 
ari šalia visos eilės kitų darbų, vis dar 
uanda laiko ir energijos ir mūsų neran- 
K „liaudies“ meniniam auklėjimui.

(• Dail. A. Každailis, pasak parodos rengėjų, 
ųs amžiumi kiek vyresnis už kitus parodoje 
ttovaujamus dailininkus.) B.Ž.

Parodos kuratorė dr. Genovaitė Kazo- 
kicnė ir parodą atidaręs dr. Vytautas 
Doniela.

* * *
Vytauto Donielos žodį, tartą parodos 

atidarymo proga, dėl jo įdomių minčių, 
talpiname netrumpintą.

„Lietuvių tauta yra gana dosniai 
apdovanotameno talentu. Stebimės patys,

Kurie argumentai lems pozieijq
/tWtaiš2 psl.
įstangomis, labiau įsigilinus į padėtį ir 
luotus, kad. parėmus Australiją, bus 
raginti ne vien Australijos estų, bet ir

Btįjds Respublikos interesai.
Australijoje gyvenantys latviai šiuo 

retu renka parašus po peticija Latvijos 
nriausybei Saugumo Taryboje balsuoti 
ė Švedijos ir Australijos tandemą.

Lietuvių diaspora Australijoje tris kar- 
s didesnė negu estų, po Antrojo pašau
to karo čia prieglobstį rado apie de- 
įnl tūkstančių karo pabėgėlių iš Lietuvos.

Palyginti su šimtatūkstantinėmis imi- 
nantų iš Pietryčių Azijos bangomis, atei
tų iš Baltijos valstybių kolonijos ten 
gausios, tačiau Australijos vyriausybė 
is traktuoja su didele simpatija ir 
įbojauta.

Australijos užsienio reikalų ministras 
ADowneris neseniai susitikime su žur- 
nahstais prisiminė 1975 metais šalies

J®tinėje Kanberoje vykusias lietuvių, 
jhlviu ir estų protesto demonstracijas, į 
■birias atsižvelgus, buvo pakeistas ankš

tinės vyriausybės padarytas Baltijos šalių
ji jure pripažinimas Sovietų Sąjungai.
I Į Australijos lietuvių argumentus 
Arynėjc kol kas atsakyta tik Seimo

Užsienio reikalų komiteto pirmininko K.

Bobelio laišku, kurį, pasak jo, pavedęs 
parašyti Prezidentas A. Brazauskas. Laiš
ko autorius teigia, jog, nepaisant asmeni
nių simpatijų Australijai, jo vadovauja
mas komitetas pernai lapkričio 27 dienos 
posėdyje vienbalsiai priėmė nutarimą 
balsuoti už Portugaliją, nes ji gali būti 
naudinga Lietuvai stojant į Europos 
Sąjungą.

„Lietuvos ryto“ korespondentės pap
rašytas tokį sprendimą pakomentuoti, K. 
Bobelis sakė, kad Australijos kandidatū
ra apskritai nebuvo svarstyta, nes nei ši 
šalis, nei Lietuvos užsienio reikalų mi
nisterija neprašė jos paremti.

Tačiau praėjusių metų lapkričio 23 
dieną, t.y. iki posėdžio likus keturioms 
dienoms. Seimo Užsienio reikalų komite
to pirmininkui buvo pasiųstas Užsienio 
reikalų ministerijos laiškas, kuriame 
sakoma, jog Australija, Švedija ir Por
tugalija prašo Lietuvos paramos ir siū
loma paremti Švedijos ir Australijos 
kandidatūras.

K. Bobelis tvirtino tokio rašto nega
vęs. Paskui jis pasakė, kad, reikalui esant, 
jo vadovaujamas komitetas yra pasi
rengęs balsavimo JT Saugumo Taryboje 
klausimą persvarstyti.

(„Lietuvos rytas“ 96.8.15)

RęSB ALB Krašto Valdybos pranešimas
Krašto Valdyba patvirtino ALB Konstitucijos vertimą į 

anglų kalbą. Tariu nuoširdų ačiū p. Izoldai Požėlaitei - Davis už 
jos didį įnašą Konstituciją verčiant.

Prieš galutinai patvirtinant Konstitucijos vertimą, juodraštis 
buvo pasiųstas Apylinkių valdyboms, Seniūnijoms ir šiuo klausimu suin
teresuotoms organizacijoms, jų prašant atsiliepti su pasiūlymais bei komentarais. 
Esu gavęs naudingų patarimų ir iš kitų šaltinių.

Nors Konstituciją verčiant stengtasi kuo tiksliau tai atlikti, bet noriu pabrėžti, 
kad tai yra tik vertimas ir visais atvejais remiamasi lietuvišku - originaliu tekstu. 

Į Konstituciją įtraukta visi, paskutinio Krašto Tarybos metu (gruodžio mėn. 
1994 m.) padaryti pakeitimai.

Konstitucijos tekstas, su anglų kalbos vertimu, nusiųstas ALB Valdyboms, 
Seniūnijoms ir keletui bendruomenės organizacijų. Jei yra norinčų Konstituciją 
įsigyti, prašau kreiptis į AidąTučiūtę adresu: 2/28 Edgar St, Glen Iris, Vic. 3146. 
Tel. (03) 9822 6541. Andrius Žilinskas,

ALB Krašto Valdybos pirm.

Padėka
Nuoširdžiai dėkoju "Mūsų Pastogės" darbuotojai, p. Daliai Donielienei, 
mane išleidusiai atostogų ir per tą laiką suredagavusiai "M.P."Nr. 32 ir 
Nr. 33. Ačiū! Bronius Žalys

v:------ —

stebisi ir kitataučiai sužinoję, kad 
Australijos lietuvių bendruomenėje, kuri 
skaičiumi niekada neviršijo 10000, iškilo 
toks didelis skaičius įvairių žanrų 
menininkų, jau nekalbant apie eilinius 
asmenis, į dailininko vardą visai nepre
tenduojančius. kurie turi neišdildomą 
pomėgį ornamentams, papuošimams, 
vadinamajam liaudies menui.

Sydnėjuje lietuvių yra vos 2-3000- 
valstybės mastais tai palyginti maža 
grupelė - bet. žiūrėkite, kiek jų tarpe yra 
platesnio garso susilaukusių kūrėjų! Ir tą 
tenka sakyti ne tik apie išeiviją. Nuvykę į

• Lietuvą stebimės architektūrinėmis 
kompozicijomis, erdvės išplanavimais, 
pastatųinterjeraisirdizainųkūryhinguniu 
bei originalumu - nors ne retai kartu 
stebimės, kaip prastai yra užbaigta grynai 
statybinė kokio nors pastato ar kūrinio

dalis. Bet kaip tik per.šį kontrastą galima 
suvokti, koks stiprus ir gajus yra meninis 
pojūtis - ar tai būtų asmeninė kūryba, ar 
tai būtų žiūrovo, stebėtojo estetinis pa
sigėrėjimas. Ir šisai pojūtis iškyla visa 
galva virš kitų kasdieninės aplinkos 
komponentų.

Šiandien kaip tik turime progą 

įsižiūrėti, pasigėrėti šešių Lietuvos 
dailininkų (dar ir prieauglio) darbais. 
Nors jie atstovauja tik ribotą meno šakų 
skaičių, jie visgi suteikia įžvalgą į tai, 
kas vyksta Lietuvos meno pasaulyje. 
Australijos lietuvių tarpe tokios progos 
yra dar retos, bet jos yra nepaprastai 
sveikintinos. Viena, jos parodo, kad 
kūrybinė veikla Lietuvoje vyksta įprasti
niu tempu, gal net intensyviau, jei 

prisiminsime, kiek dabar ten įsisteigę 
galerijų, ir kokios jos aktyvios. Antra, per 
tokias progas kaip šiandien, ryšys tarp 
išeivijos ir Lietuvos, kurį neišvengiamai 
apardė skirtingos geografinės aplinky
bės, praranda vieną kitą susvetimėjimo 
elementą.

Šia proga nuoširdi pagarba priklau
so Genovaitei Kazokienei, kuri vėl ne
pagailėjo savo energijos, atgabendama ir 
pristatydama čia išstatytus darbus. 
Genovaitė Kazokienė mus sudomina ir 
pradžiugina iš eilės jau daugelį metų - su 
šia paroda ji atveria dar vieną lietuvišką
ją meno dimensiją. Padėkokime jai ir jos 
pagalbininkams už tai, kas mūsų grožio 
akiai atsiskleidžia šiandien. “

Viena jauniausiųjų parodos lankytojų prie Lietuvos vaikų piešinių.
Nuotr. U. Kazokienės
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Geelong'o židinio naujienos
Šių metų gegužės mėn. s. Loretos ir 

Charles Tigani namuose įvyko Geelong‘o 
Židinio ir Melboumo Skautininkų Ra
movės bendra sueiga. Sueigoje dalyvavo 
LSS Rajono vadas v.s. Narcizas Ra-

darbininkas-Tėvūnas s. v. Liudas Bungar- 
da. Apeigas pravedė ir žalią kaklaraištį 
užrišo Šatrijos tuntininkas s. V. Mačiulis.

Prie suneštinių vaišių ir kavutės buvo 
aptarti einamieji reikalai ir artėjantis

manauskas. Ramovės pirmininkė s. Birutė 
Prašmutaitė,s.Loreta(Čižauskaitė)Tigani, 
Geelong'o Šatrijos Tunto tuntininkas s. 
Vytas Mačiulis ir 22 židiniečiai.

Sueigą pravedė Skautininkų Ramovės

pirmųjų emigrantų atvykimo į Australiją 
50-čio jubiliejus.

Geelong'o židiniečiai bei Melboumo
Ramovės skautininkai sveikino naują
paskautininką ps. Liudą Bungardą, liet

pirmininkė s. Birutė Prašmutaitė. Sueigo
je buvo pagerbtas ir davė paskautinin- 
ko įžodį Geelong'o Židinio ilgametis

kėdami jam geros sveikatos ir dar daug 
darbingų metų.

Žid. K. Starinskas

is kairės: v.s. N. Ramanauskas, s. B. Prašmutaitė, ps. L. Bungarda, s. L. (Čižaus-
kaitė) Tigani ir s. V. Mačiulis. Foto B. Prašmutaitės.

Venta Protaitė - Gimnazijos mokytoja
Mane gyvenimas savotiškai veikia - 

kartais atsiranda toks jausmas, kad aš sto
viu vietoje, o pasaulis slysta pro šalį!..

Gražutė Venta Protaitė ir yra man kaip 
tik toks pavyzdys. Mano atminty ji vis dar 
buvo mažutė skautuke, pasiryžusi drąsiai 
stovyklauti, nežiūrint visų siaubą kelian
čių vorų, vabalų, keistų garsų miško 
naktyje. (Kai tas viskas čia pat - palapinė
je arba užjos plono brezento...)

Atsimenu Ventą ir jaunimo sūkuryje 
šokant, dainuojant, išdaigas krečiant.

Tad taip man net nepajutus gyvenimo 
eigos, staiga sužinojau - panelė Venta Pia 
Protaitė baigė Sydnėjaus universitetą ir 
yra savistovus žmogus - mergina, kurian
ti savo gyvenimą.

1991 metais Venta baigė Benedict 
Senior gimnaziją ir sekančiais metais įsto
jo į Sydnėjaus universiteto Pedagoginį 
fakultetą. Po keturių metų studijų, gavus 
gerus mokslo pažymius, Ventai buvo 
suteiktas Bachelor of Education laipsnis.

Dabar Protaitė mokytojauja Pendle Hill 
gimnazijoje, dėstydama gamtos mokslus 
(science). Džiaugiuosi kartu su Ventos 
tėveliais ir močiutėmis bei artimaisiais 
jos pasiekimais moksle ir sėkmingai

Venta Protaitė

mokytojaujant gimnazijoje.
Labai miela girdėti, kad Venta ir to-' 

liau lieka aktyvi Sydnėjaus jaunimo na
rė. Ji ir toliau žaidžia krepšinį „Kovo“ 
mergaičių komandoje.dirba, Aušros“ tun
te kaip vyresnioji skautė - vadovė, prik
lauso tautinių šokių „Sūkurys“ grupei.

Džiaugiuosi ir sveikinu Ventą, drauge 
linkėdamas, kad ir kitas mūsų lietuviškas 
jaunimas būtų toks veiklus kaip ji.

Vytenis Šliogeris
■ - ■

Wollongongo universitetas praneša

Lietuvos Valstybės diena Geelonge
Geelonge buvo paminėta Lietuvos 

Valstybės diena. Apie mūsų vienintelį 
karalių, sukūrusį mums Lietuvos valsty
bę, paskaitą skaitė Irta Volodkienė. Po 
paskaitos klausėmės naujų kasečių, 
gautų iš Lietuvos, nes daugeliui susirgus 
gripu, negalėjome paruošti meninės da
lies. Sugiedojome „Ilgiausių metų“ 
valdybos pirmininkui Stasiui Šutui ir 
savaitgalio mokyklos mokytojai Jūratei

Reilly. Buvo malonu matyti minėjime 
buvusią bendruomenės narę, sportininkę 
Teresę Bungardaitę. Ji dabar yra Canber- 
ros lietuvių bendruomenės vicepirmi
ninkė. Choristai paruošė skanius pietus. 
Taip praėjo vienas iš daugelio Geelongo 
lietuvių bendruomenės valdybos suruoš
tų minėjimų.

Geelongo liet, bendruomenės valdyba

Wollongongo universiteto Dailiųjų 
menų fakultetas praneša, kad rugpjūčio 
29 - rugsėjo 29 d.d. šio universiteto Long'o 
galerijoje vyks dvi meno parodos - ,Jš 
lagamino“ ir „Estų dailininkų dabartiniai 
darbai popieriuje“.

„Iš lagamino“ (Out of Suitcase“) 
parodoje būsią išstatyti estų, suomių, len
kų, lietuvių, latvių ir ukrainiečių Illawarros 
distrikte gyvenančių bendruomenių

dailininkų darbai.
„Estų dailininkų dabartinių darbų“ 

paroda būsianti atidaryta rugpjūčio 29 
d. 18.30 vai. Galerija atidaryta pirma
dieniais - penktadieniais nuo 9 vai. iki 17 
vai., sekmadieniais - 13.30 - 16.00 vai. 
Informacija - skambinti tel. (042)213 996. 
Universitetas yra Northfields Ave., 
Wollongong.

„M.P.“inf.

Lietuvos Respublikos konsulato Pietų ir Vakarų 
Australijai bei Š. Teritorijai

PRANEŠIMAS
L.R. Užsienio Reikalų Ministerija prisiuntė konsulatui Lietuvos 

piliečių, nuolat gyvenančių užsienio valstybėse, konsulinės registracijos 
instrukciją, kuria yra nustatoma šio registravimo tvarka.

L.R. piliečiai, gyvenantys Pietų ir Vakarų Australijoje bei Š. Teritori
joje, pareiškę norą, gali užsiregistruoti konsulinėje įstaigoje.

Tam jie turi pateikti L.R. piliečio pasą, dokumentą suteikiantį as
meniui teisę gyventi užsienio valstybėje, bei 1 fotonuotrauką arba L.R. 
piliečio paso paskutinio lapo fotokopiją. Jie taip pat turi užpildyti konsuli
nės registracijos anketą. Atlikus konsulinę registraciją, L.R. piliečio pase 
gali būti dedamas registracijos spaudas.

Lietuvos Respublikos piliečiai, norintieji būti užregistruotais 
konsulinėje įstaigoje, dėl registracijos anketų prašomi kreiptis į konsu
latą adresu: 27 Rickaby Street, Croydon Park, SA, 5008.

Jurgis Jonavičius
Garbės konsulas

ė[ių Pagerbdami
A. f A. Erną Bartkcvičienę

vietoj gėlių "Mūsų Pastogei" aukojant $ 40.
Edvardas ir Irena Vailokai

Pagerbdami
A. f A. Urtę Purviuaitę-Vilkicuę

ir užjausdami jos šeimą, vietoje gėlių skiriame "Mūsų Pastogei" $ 20.
Adelaidės draugų būrelis

Pagerbdami
A. f A. Edvardą Šliterj

vietoj gėlių ant jo kapo "Mūsų Pastogei" skiriame $ 25.
Angelė ir Stasys Montvidai,

Izabelė Daniškevičienė

VI-sios Pasaulio jaunių atletikos pirmenybės
Per Sydnėjaus garbės konsulą p. V. 

Šliterį gauta žinia, kad rugpjūčio 20-24 
d.d. Sydnėjuje vykstančiose Vl-se Pasau
lio jaunių atletikos pirmenybėse dalyvau
ja ir dvi tautietės iš Lietuvos. Tai Žana 
Minina (400 m. bėgikė) ir Eglė Visockaitė 
(100 m. bėgikė). Drauge su jomis yra 
atvykęs komandos vadovas Kęstutis Šap- 
ka ir Lietuvos atletų asociacijos pirm. 
Vitalis Viliamas.

Šiose pirmenybėse dalyvaujaapie2000 
atletų iš 146 kraštų. Rugpjūčio 20 d. 
Sydnėjaus atletikos centre pirmenybes 
atidarė gen. gubernatorius Sir William 
Veane.

Susitikimas su komandos nariais 
ruošiamas šeštadienį, rugpjūčio 24 d. 5 
vai. po pietų Lietuvių klube. Norintie
ji susitikti su kraštiečiais - kviečiami at
vykti į klubą. , ,M.P.“ inf.

SKELBKTTĖS "MŪSŲ PASTOGĖJE" - VISI ŽINOS!

A. f A. Edvardui Šliteriui
mirus, jo žmonai Emilijai su šeima, budėdami reiškiame gilią užuojautą.

Angelė ir Stasys Montvidai,
' Izabelė Daniškevičienė

Mūsų mielam bendrakeleiviui į Australiją
A. f A. Edvardui Šliterim

mirus, žmonai Emilijai, sūnums - Algiui, Gediminui ir Kastyčiui reiškiame gi
lią užuojautą.

Marįja ir Jonas Zinkai,
' krikštaduktė Rasa su šeima
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ĮĮį- iieiiva arti )
Laiškas iš Lietuvos

■ Jau baigiasi saulėtos dienos Lietuvo- ūl rūbų yra kalnai rinkų aikštėse ir 
[jį. Jos čia atėjo tik prieš dvi savaites, kiekviename miestelyje. Daug šių rūbų

Man čia atvykus birželio 9 d. lijo beveik 
teperstojimo. tad ir nosį kur nors iškišti 
tavo neįmanoma.

Aš manau, kad ir Australijoje galima 
įsivaizduoti kolda yra žalia Lietuva, o 
kiekvieną dieną palyjant, ta žaluma dar 
padidėjo. Bet ne apie žalumą rašau, tik 
apie reikalus - daug svarbesnius už ją.

, Prie prel. P. Butkaus kapo "M.P." ko- 
resp. A. Kramilius su raseiniškių Spo
il! šeima.

Įrašas ant prel. P. Butkaus paminklo. 
Abi nuotr. A. Kramiliaus.

Tiems, kuriems buvau paėmęs atvežti 
į dovanėlių, o jų buvo skirta net į 28 vietas, 
I si gerų žmonių pagalba išdalinau. Tu- 

tjau sunkumų surasti kai kuriuos ga- 
> ėjus Žemaitijoje, tai čia atėjo į pagalbą 
j Telšių vysk. Antanas Vaičius, kuris 

Australiją ir jos lietuvius laiko arčiausiai
Širdies ir siunčia visiems nuoširdžiausius
Akėjimus.

Labdaros siuntiniai, kurie atėjo į 
Klaipėdą birželio 25 d., Lietuvos muiti- 
lėsbuvo praleisti tik liepos 10 d. Kontei- 
jerį Muitinės sandėliuose buvo iškrovę 
r didžiumą dėžių tikrino. Mes dar savo 
imtinius siuntėme kaip „Humanitarian 
iid“, o čia jau pakeistas įstatymas ir jie 
tavo užskaityti kaip normali pašto siunta. 
Pareikalavus, iš Muitinės gavau visą pluoš
a tų taisyklių, kurias suprasti reikia būti 
gudresniam už Saliamoną. Po to dar tu- 
lėjau susitikimą su Kauno muitinės vir- 
įiinko pavaduotoju p. Straganavičium ir 
daug ką išsiaiškinom. Siuntinius galima 
susti ir toliau kaip dovanas pavieniams 
tsmenims ir labdaros organizacijoms bei 
ligoninėms. Viena tik aišku, kad čia varto-

Su Krakių našlaičiais
(Tęsinys iš praeito "M.P." numerio)

Šiais metais Krakių našlaičių namus 
palieka 3 merginos, joms sueina 17 metų. 
Persikelia merginos į Radviliškį, kur gy
vens ir mokysis amatų mokykloje, dvi - 
virėjos amato, viena siuvėjos. 

pardavinėja pagal svorį - kilogramais. 
Šių rūbų trūksta tik mažai daliai Lietuvos 
žmonių, kuriems ir ši pigi medžiaga 
neprieinama. Parduotuvėse, ne tik Kaune 
ar Vilniuje, bet ir provincijos miesteliuo
se, galima gauti visa tai, ką ir pas mus 
Australijoje. Teko kalbėti su eile gavėjų, 
kurie būtų buvę daug laimingesni, jeigu 
jiems būtų atsiųsti tie pinigai, kurie buvo 
išleisti superkant tuos siuntinius. Muiti
nės reikalavimai dabar tokie, kurie gali 
keistis bet kuriuo momentu, arba atėjus 
naujai valdžiai į Seimą.

Pavieniams asmenims galima siųsti 
siuntinius iki 31,5 kg. asmeniui ir ne
daugiau kaip 400 litų vertės. Tokie siunti
niai bus praleidžiami be muito. Labdara 
ligoninėms bei labdaros organizacijoms 
yra atleista nuo muito, PVM (18%) ir 
žyminio mokesčio. Iš siuntėjo reikalauja
ma detalaus visų prekių aprašymo ir 
išvardinimo. Įpakavimo sąrašas anglų 
kalboje gali būti pareikalautas išversti į 
lietuvių kalbą muitinėje. Maisto produktai, 
pagal įstatymą, turi būti palydimi su jų 
kokybės liudijimu. Yra ir visa eilė kitų 
reikalavimų, kuriems neužtektų vienos 
„Mūsų Pastogės“. Tai tiek reikalinga mū
sų parama Lietuvai pagal įstatymus. Pla
čiau apie tai informuosiu kai sugrįšiu 
namo...

Apstojus lietums, antrą kartą buvau 
nuvykęs į Nemakščius. (Kai kalbama apie 
LR prezidento išvykas, tai sako: kad jis 
buvo „nukakęs“ į Pietų Ameriką ir kitur). 
Nemakščiuose radau jau pastatytą pa
minklą prel. Petrui Butkui. Mes norėjo
me paminklo, bet čia kunigams stato tik 
kryžius ir toks jau buvo padarytas nuo
sprendis. Paminklas kainavo 17 tūkst. litų. 
Paminklo statybai buvo paskirta ne
daugiau 5 tūkst. dolerių. Anksčiau dr. 
Mauragis bandė įtikinti, kad prel. Butkus 
yra šios bažnyčios fundatorius. Tai netie
sa. Statybos rėmėjas ir fundatorius yra du 
skirtingi dalykai. Kad bažnyčia nebaigta.
tai čia ne prelato Butkaus kaltė. Greičiau
siai, čia buvo priimtas planas jo pilnai 
nesupratus, o dabar jau per vėlu. Švento
vė bus labai graži. Klausimas tik kada?.. 
Gal atsiras ir daugiau nemakštiečių 
užsienyje, kurie savo palikimais ar auko
mis pagreitins šios bažnyčios užbaigimą?

Tad tiek šį kartą iš gimtinės padangės. 
Iki pasimatymo Sydnėjuje.

A. V. Kramilius

P.S. Esame informuoti net iš dviejų 
šaltinių, kad p.p. Antanas Kramilius, dr. 
Alfonsas Viliūnas ir Jonas Kedys - iš 
Australijos-yra rugpjūčio 10d. apdova
noti 1941 metų sukilėlio ženklais. Šiuo 
Ženklu taip pat apdovanotas JAV tautietis 
Edmundas Vengianskas. "M.P."inf.

Jei jau anksčiau buvau sužavėtas Kra
kių našlaičių namais, tai dabar, stovyk
loje pabuvęs, nerandu tokių pagyrimo 
žodžių, kurių vertas kun. R. Ramašaus- 
kas. Per šešis mėnesius gavo pinigų, lovų 
ir daugybę kitų dalykų, per tokį trumpą 
laiką stovyklą taip sutvarkė, kad niekas,

Mirė
Henrikas JViiiįyisi

Henrikas Nagys

Šeštadienį, rugpjūčio 3 d. anksti rytą 
Kanadoje, Monrealyje, ilgai sirgęs šir
dies liga mirė poetas, kritikas ir publicis
tas Henrikas Nagys.

Gimęs 1920 m. Mažeikiuose, H. Na
gys studijavo germanistiką ir meno isto
riją Insbruko ir Freiburgo universitetuo
se. Daktaro laipsnis jam suteiktas 1949 m.

Nuo 1949 m. poetas gyveno Kanado
je, Monrealio mieste. Jis aktyviai dalyva
vo išeivijos kultūrinėje ir visuomeninė
je veikloje, buvo vienas iš Lietuvių aka
deminio sambūrio Monrealyje steigėjų, 
V. Krėvės literatūrinės premijos inicia
torius. H. Nagys parašė straipsnių 
enciklopedijoms, spaudoje paskelbė 
literatūros ir meno kritikos straipsnių, 
recenzijų ir kt.

Savo autobiografijoje poetas rašė: 
„Vaikystėje godžiai skaičiau Karlo Ma- 
jaus „Sidabro ežero turtus“, „Vinetu“, V. 
Pietario „Algimantą" ir kitas, tuo metu 
mėgtas knygas. Bet labai anksti pradėjau 
skaityti lietuvių poetų eilėraščius. Iš pat 
pradžių ir vėliau, gimnaziją baigiant, 
man labiausiai patiko Kristijono Done
laičio, Maironio, Putino ir, žinoma, Jono 
Kossu-Aleksandravičiaus, Antano Miš
kinio, Salomėjos Neries, Bernardo Braz
džionio kūryba“.

Eilėraščius H. Nagys pradėjo rašyti 
anksti, tačiau pirmuosius išspausdino tik 
būdamas septyniolikos metų. Nuo 1946 
m. jis parašė ir išleido poezijos rinkinius 
„Eilėraščiai“, „Lapkričio naktys“, „Saulės 
laikrodžiai“, „Mėlynas sniegas“, „Broliai 
balti aitvarai“,,Prisijaukinsiu sakalą“. H. 

I Nagys taip pat išvertė R. M. Rilkės poemą 
„Sakmė apie korneto Kristupo Rilkės 
meilę ir mirtį“, sukūrė tekstą kantatai 
„Kryžių ir rūpintojėlių Lietuva“ (muz. 

į A. Stankevičiaus).

net ir Utenos švietimo ir mokslo vadovai, 
to nesitikėjo. O kunigas sako, kad tai 
tik pradžia. Vėliau bus sutvarkyti visi kiti 
pastatai, įrengta koplyčia. Dabar sek
madieniais, kai oras gražus, jie važinėja 
net 8 kilometrus į Užpalių bažnyčią. Jau 
baigiama susitarti su švedais, kurie Kra
kėse, šalia dabartinių namų (jie darosi jau 
per maži), vaikams statys naują ir mo
demų pastatą. Gruodžio mėnesį Krakėse 
atsidarys prieš karą čia buvęs šv. Kotry
nos vienuolynas. Jį remia to paties vardo 
vienuolyno vienuolės iš Vokietijos. Tada, 
sako kun. Romualdas, ir mums bus daug 
lengviau - vienuolės prižiūrės ir padės 
vaikams ir seneliams. O šią vasarą pats 
klebonas su 50 vaikų važiuoja į Vokietiją, 
kur juos pakvietė ir apmokėjo visas ke

Henrikas Nagys

DAINA MANO BROLIUI

Mano broli. Tavo rankos pavargo, 
ir akys merkiasi jau, ir mano daina 
tau miegą papuoš.
Tu ilsėsies kaip vaikas. Ir varpas 
skambės ir skambės tau sapne.
Užmik ir sapnuok:

Tu sapnuosi drugius ir saulę, 
ir girdėsi motiną šaukiant 
tave namo vakare...
Ir bus grįžusi tavo jaunystė: 
tu dainuosi ir rankiosi vyšnių 
Žiedus sraunioj tėkmėje.

Ir upelis skambės, kaip sidabras.
Ir saulėtos pievos, ir medis 
tave ir vėl pasitiks.
Ir kalbės jie: žiūrėkite! grįžo 
garbanotasis vaikas - ir tyliai 
žiedai tau į plaukus kris...

Mano broli. Tavo rankos pavargo.
Ir nuo amžino darbo sugrubo tavo 

širdis.
Paklausyk, mano siela šiąnakt 

kaip varpas:
ji dainuoja tavo sapne. Mano broli 

-girdi?

POETAS

Dabar tave pažįstu. Tavo namuose 
gyvena vakaras ir tūkstančiai sapnų. 
Ir žvaigždės naktimis ant tavo milžinų 
Juodųjų medžių spindi, kaip rasa...

Ir vėjai tau dainuoja rudenim.
Ir lietūs skleidžia tau 

pavasariais žiedus.
Žiemas praklaidžioji tu 

skambančiam pusnim.
O vasaras tarp žydinčių sodų...

Dabar žinau: tu niekur neturi namų — 
/namų tokie turėti niekados negali/, 
bet pasilenk—tau šnabžda žemė

ir naktis:
kas Jau namai -tu ir be jų

esi karalius! 
kas tau mirtis - tu ir po jos juk gyveni.

H. Nagio laidotuvės įvyko rugpjūčio 
5 d. Šv. Mišios laikytos Monrealio Auš
ros vartų lietuvių parapijoje. (BNS inf.)

lionės išlaidas viena vokiečių parapija, su 
kuria krakiečiai nuoširdžiai bendrauja. 
Tai bus pirmoji našlaičių išvyka į užsie
nį-

Paliekant vaikų stovyklą, buvau labai gražiai 
visų išlydėtas, vaikai nepaleido rankų ir prašė: 
„Dėde, dar neišvažiuok, dar pabūk“. Tačiau 
man Lietuvoje darosi vis sunkiau ir sunkiau. 
Vis daugiau ir daugiau čia atsiranda artimų ir 
širdžiai mielų žmonių, kurių net ir per tris 
mėnesius negaliu tinkamai aplankyti, o ir 
giminės ant manęs jau pradeda pykti. Vaikai 
išvažiuojant dar apdovanojo savo pačių 
piešiniais ir kitais dalykėliais. Jie čia turi 
rankdarbių, piešimo ir audimo pamokas. 
Prižadėjau, kaddarpasimatysim ir skaudančia 
širdim palikau tuos puikiuosius našlaičius.

Antanas Laukaitis
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Pirmieji metai Australijoje Skaitytoju papildymai prie 
,rPirmųjų dienu Australijoje"

Kuriamės Pietą Kryžiaus žemyne
Pranas Nagys

(Tęsinys iš praeito nr.)

Atidaro sekančią kanalo angą, kurioje, 
vandens lygis toks pats, kaip ir šitoje. 
Laivas plaukia tolyn. Vėl užsklendžia 
vartus, vėl prileidžia vandens. Vėl laivas 
pakyla aukštyn. Nežinau, kelis kartus tai 
kartojo, kol pasiekėme Panamos uostą 
Balboa. Iš lajvo išlipti negalėjome. Per 
garsiakalbius grojo muzika, skelbė 
pranešimus, kad čia yra Amerika. Prie 
kanalo vis po du patruliuoja gražiomis 
uniformomis vilkintys aukšti Amerikos 
kareiviai. Kiek teko sužinoti - toje tarny
boje jie buvo visi savanoriai. Karo metu ir 
tuoj po karo kanalas buvo kruopščiai 
saugomas. Vieną naktį praleidžiame 
Balboa uoste. Laivas čia pasipildo kum ir 
maistu. Nors išlipti niekam neleido, bet 
keturi lietuviai buvo išlipę ant Amerikos 
žemės. Jų tarpe ir mano brolis Juozas. Jie 
laivo darbininkams pasisiūlė padėti iš
nešti šiukšles. Vėliau gyrėsi, kad buvo 
Amerikoje.

Balandžio 5 dieną, 4 vai. po pietų 
paliekame Balboa. Plaukiame į Austra
lijos uostą Melburną. Atstumas iki jo apie 
8000 angliškų jūrmylių. Laive gyve
name jau dvi savaitės. Audringąjį Atlan
tą perplaukus, Ramusis vandenynas mus 
sutiko ramiu vandeniu, maloniu oru. Lai
ve prasidėjo kultūrinis gyvenimas. Aš 
įstojau į chorą. Repeticijos vyko kasdien 
apie dvi tris valandas. Repetavome 
žemutiniame laivo aukšte, kur buvo daug 
tuščios vietos. Vieni užsiėmę dirba, 
repetuoja, kiti guli ant denio, besi
džiaugdami saulės spinduliais. Priartėjo
me prie pusiaujo. Keleivius pradeda veik
ti karštis. Buvo ir tokių, kurie, kad nuo 
karščio apsisaugotų, ant denio pasistatė 
palapines. Balandžio 11 dieną, 11 valandą 
perplaukėme pusiaujį. Tam atžymėti, 
kiekvienam keleiviui buvo išduoti 
pažymėjimai su laivo vadovybės para
šais.

Prieš išvykstant iš Stuttgarto, buvau 
užėjęs į amerikiečių sandėliuką - garažą. 
Jame buvo priversta visokių dokumentų. 
Sandėliukas niekieno nesaugomas, du
rys atviros. Visokių raštų, knygelių, 
žemėlapių. Man krito į akis pasaulio jū
ros kelių žemėlapis, skirtas Amerikos 
laivynui. Pasiėmiau jį, norėdamas pažiū
rėti per kur eis mūsų kelionė į Australiją. 
Laive jį parodžiau savo buvusios kuopos 
bičiuliui Algiui Dudaičiui. Jis susido
mėjo ir panoro jame atžymėti kiekvienos 
dienos nuplauktą kelią ir vietą, kurioje tą 
dieną esame. Buvo ir tokių dienų, kurios 
liko nepažymėtos. Tas žemėlapis iki šiol 
kabo mano namuose ant sienos, kad į jį 
pažvelgus, visada galėčiau matyti kelio
nę į Australiją.

1948 m. kovo 2 dieną, atleidžiant iš 
Inžinerijos kuopos Nr. 8724, man buvo 
išduotas mėnesinis tabako ir rūkalų da
vinys. Laive visai nerūkiau. Rūkalais 
pasinaudojo draugai. Kelionėje daugelis 
ėjo dirbti. Buvo sudarytos darbų ko
mandos laivo „remontui“. Kalė denį su 
plaktukais, kad rūdys atšoktų', valė. Už 
dienos darbą gaudavo vieną pakelį 
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cigarečių. Man tų cigarečių nereikėjo, tai 
ir nedirbau. Maloniau buvo lankytis cho
ro repeticijose, kadangi visada mėgau 
dainuoti.

Brolis Juozas kartu su Rimu Milašu dir
bo karininkų valgykloje. Rimas Milašas 
kuriam laikui man davė savo maisto kor
telę, kadangi jie patys pavalgydavo 
karininkų valgykloje. Neretai suval
gydavau ir po dvejus pietus. Kitas mano 
pažįstamas iš Vietinės rinktinės dirbo 
virtuvėje talkininku prie maistą paruo
šimo. Kartais ir jis man atnešdavo kokio 
nors geresnio maisto. Taigi kelionės metu 
laive buvau geradarių remiamas ir gerai 
pavalgęs.

Kartu su mumis keliavę artimi Vie
tinės rinktinės bendrininkai Bronius 
Rainys, Gediminas Žemaitis, Edvardas 
Rašymas ir Emilija Kemešytė (ištekėjusi 
už J. Judicko) buvo vyžuoniškiai, kaip ir 
aš. Iš Niirtingen gimnazijos vyko kartu 
pažįstamos Irena Kirlytė ir jos pusseserė 
Birutė Kirlytė, Mikas Apinys iš Antrojo 
statybos bataliono.

1948 m. balandžio 20 d. laive lietuviš
kai buvo išleistas leidinėlis „Du van
denynai“.. Redagavo redakcinė kolegija. 
Iliustravo A. Kudirka. Išleido: lietuviai 
emigrantai, į Australiją vykstantieji 
Amerikos laivu „General W. M. Black. 
Vyriausias redaktorius Mikas Apinys.

Laive taip pat buvo organizuoti du 
meniniai koncertai. Pirmame pasirodė 
viso laivo meninės jėgos. Lietuvius 
atstovavo vyrų choras, vadovaujamas 
Budrio, talkinamas Pauliaus Rūtenio, ir 
tautinių šokių grupė. Kelionės pabaigoje 
lietuviai suruošė „Atsisveikinimo šiupi
nį“. Programoje: vyrų chorą:’,, solistas 
Paulius Rūtenis, lietuvių liaudies šokis 
„Oželis“ ir kiti įvairūs pasirodymai. Aš 
dainavau chore ir su Vytautu Rauličkiu 
ir Rugeliu dalyvavau improvizacijoje 
„Graikijoje dievaičio Irono karalystėje“.

Tiems, kurie nieko neveikė, laivo 
gyvenimas buvo monotoniškas. Vien tik į 
vandenį žiūrėti greitai atsibosta. Kartais 
tik pamatai savo šokius bešokančius 
delfinus, banginį, skiriantį bangas. 
Blogiausiai buvo tiems, kurie nuolat sir- 
gp. Jiems net ir maistą į kajutes nešdavo. 
Tačiau, kas iš to? Maisto jų organizmas 
paprasčiausiai nepriimdavo. Jie panašėjo 
į šešėlius. Laive kartu plaukė kun. Ka
zimieras Kavaliauskas. Jis ant denio la
bai retai tepasirodydavo, visą laiką sir
go, buvo pablyškęs, išvargęs, silpnas. 
Ligoniams medicininės pagalbos niekas 
neteikė.

Du ukrainiečiai baleto šokėjai nuolat 
repetavo ant laivo denio. Jų repeticijas su 
malonumu stebėdavo laivo keleiviai. Dar 
vienas dėmesio vertas reginys būdavo 
bokso rungtynės. Varžėsi daugumoje tik
tai mėgėjai. Tas rungtynes stebėti kar
tais būdavo skaudu. Vienas lietuvis, 
nežiūrint to, kad jį visuomet gerokai 
apkuldavo, vis eidavo boksuotis, o 
boksuotis jis menkai tegalėjo. Tai buvo 
Pranas Dailydė.

Edvardas Rašymas kirpdavo vyrams 
plaukus. Jo kirpykla dažniausiai buvo 
koridoriuje, bet kirpdavo jis ir kitur - ant 

* Teodoras Rotcas, atplaukęs į 
Australiją laivu „Wooster Victory“, sako, 
kad jų transportas buvęs 5-sis, nors 
„M.P.“ atspausdinta, kad tai 6-sis iš eilės. 
Pasak jo, jų laivas kažkur tai pralen
kęs turėjusį būti 5-ju transportlaiviu 
„Swalbard“. „Wooster Victory“ išplaukęs 
iš Genoa uosto 1948.8.6(?) ir atplaukęs 
į Melboumą (ne Sydnėjų) 8(?).9.48; 
emigrantai patalpinti Bonegillos sto
vy kloti.

Pirmojo transporto vyrai (iš kairės) - Jurgis Smilgevičius, Juozas Songailla ir 
Antanas Vailionis.  Nuotr. J. Songailienės

* AleksandraVingilienė:paskuti- 
nis laivas, atplaukęs su DP, buvęs švedų 
„Skaubryn“, atplaukęs į Melbourną 
26.6.51, jo keleiviai patalpinti Bonegil
los stovyklon. Laive buvę apie 2000 
keleivių. Lietuvių prisimenanti 2 šei
mas. Buvę daug jugoslavų ir apie 300 
jaunų vokiečių vyrų, vykstančių darbams 
prie hidroelektrinės jėgainės statybos 
Snieguotuosiuose kalnuose.
„Skaubryn“ išplaukęs iš Bremerhaveno 
uosto ir kelionėje praleidęs apie 6 savaites. 
Neužilgo po to, kiek ji prisimenanti, šis 
laivas nuskendęs Indijos vandenyne.
* Kun. Povilas Martūzas į Fre
mantle uostą atplaukęs 27.7.49 „Ama- 
rapoora“ laivu, karo metu buv. laivu- 
ligonine (o prieš tai - keleiviniu). Išplaukę 
iš Taranto uosto, Italijoje. Laivas atvežęs 
apie 400 keleivių, jų tarpe daug lietuvių: 

denio, kajutėje, tualete, kur jam patogiau.
Geriausia laivo vieta buvo antroje lai

vo pusėje, bet ne pačiame laivo gale prie 
motorų. Blogiausia - pačiame priekyje, 
nes ten labiausiai supdavo. Ten mie
gantiems ištisas 37 kelionės dienas bū
davo tikras'pragaras. Amerikiečių jū
rininkai gyveno viršutiniame aukšte ir su 
keleiviais nesimaišė. Žinoma, buvo išim
čių. Laive buvo merginų, kurios jūrinin
kus aplankydavo. Laivo emigrantų poli
cija šiame reikale buvo visai bejėgė. 
Merginos daugumoje buvo kitų tauty
bių.

Vieną dieną pamatėme Naujosios 
Zelandijos krantus. Laivas plaukė tarp 
dviejų Naujosios Zelandijos salų, kurias 
matėme tik iš tolo. Palydėjome jas aki
mis žemės taip pasiilgę. Taip norėtųsi 
tvirtai atsispirti į žemę - čia, ant laivo,, 
vaikštai vis siūbuodamas, vis lygsvaros 
ieškodamas. Žemėlapis rodo, kad kelionė 
ilgai netruks. Maistas taip pat ima silp

dali. V. Rato, Čunovų šeimos, broliai 
Norvilaičiai irkt.
Laivo įgula - indai, bet karininkai anglai. 
Laive buvę daug vaikų. Iš vienos stovyk
los vykusių jugoslavų vaikai gražiai kal
bėję lietuviškai, matyt išmokę iš lietu
viukų. Karštomis naktimis keleiviams bu
vo leidžiama miegoti ant denio.
Kun. P. Martūzas sako, kad Fremantle jis 
buvęs patalpintas į Greylands stovyklą 
(apie Maylands stovykląjisniekonežinąs).

Ten buvusi S wanboume stovykla, gaėju- 
si būti dalim Greylands stovyklos, nes jie 
į ją eidavę pėsčiomis tvarkyti dokumentų.
* Joan Songaila iš Gold Coast 
mums atsiuntė buv. 1-jo transporto („Gen. 
Heinzelman“ laivo) trijų keleivių nuo
trauką, darytą prieš porą savaičių, dabar 
gyvenančių Gold Coast'e.
* Malv. Miliauskienė: skaičiau 
jūsų paskelbtą transporto laivų sąrašą 
,M-P.“ Nr. 29, kuriame trūksta laivo, 
atplaukusio iš Neapolio į Sydney 1949 m. 
balandžio 29 d. „General C. Ballou“. Iš 
Sydney vežė į Balhursto stovyklą, o iš ten 
- skirstė darbams. Šiame transporte tuvo 
nemažai lietuvių: Barkai, Naguleviiai, 
Borjerai, Pukoševičiai, Mautuseviėai, 
Marcinkai, Grincevičiai, Uoseliai, te— 
remčiukai, aš su vyru ir kiti, kurių paar- 
džių neatsimenu.

nėti. Melbourne uosto laukiame, kaipger- 
vė giedros. Jau balandžio 24 - ta. Atstu
mas iki Australijos vis trumpėja. Dar die
na kita ir būsime pasiekę kelionės tikslą.

Pagaliau tolumoje matosi Australijos 
krantai. Plaukiant artyn, visi brukasi prrie 
laivo borto, kad galėtų pažvelgti į naują 
kraštą bent iš toli. Laivas sustoja. Keista, 
ramu. Išlipti niekam neleidžia. Veržiamės 
visi prie denio borto. Nors ką. iš araau 
pamatyti.
Pirmieji žingsniai Australijoje

1948 balandžio 26 - oji liko istorine 
diena - pasiekėme Australijos uostą 
Melboumą. Vakaras. įdomiai šviečia 
miesto šviesos. Matosi iliuminuoti lan
gai, reklaminiai skelbimai. Pokarinėje Vo
kietijoje viso to dar nebuvo, tai ir mes prie 
tokių apšvietimų nebuvome įpratę. Pir
mąjį vakarą ant laivo atvyko Australijos 
imigracijos ministras Arthur Calwell. Jis 
sveikino trečiuoju transportu atvykusius į 
Australiją. (Bus <jaugja(i)
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MIRUSIEJI

Atsisveikinant su a.a. Juozu Paltanavičium

Mirė prof. kun. Valdemaras Cukuras

Apie a.a. Juozo mirtį sužinojau būda
ms atostogose Aukso Pakrantėje, Qld. 
Urane seni draugai, skautai - židinie- 
ii, susipažinę dar 1947 m. Belgijoje. 
Abu vienmečiai, tik jis gimęs rugsėjo 15 
4,0 aš 8-ją. Jau jam sunkiai sergant plau- 
6ų vėžiu, lankiau jį jo namuose, o vėliau 
Kitoombos ligoninėje, bet jokiu būdu 
įtikėjau, kad taip greit Juozo neteksi- 
a - jį buvome įpratę matyti tvirtą kaip

1 tavos laukų ąžuolą!..
I Juozas gimė 1921.IX.15 Potvenglis- 
i te km., Sasnavos parapijoje, Marijam- 

jdėsapskr. Tėvai-Pijus ir Ona Lelešiū- 
t,buvo mažažemiai ūkininkai, turėję po- 
ąhektarų žemės, o šeimoje 5 sūnūs ir 6 
iiktetys... Tad tėvas užsiėmė staliaus 
mani. Dirbo ir visi šeimos nariai - jauna
is Juozas nuo dešimtų metų piemenavo, 
B metų būdamas dirbo miške, o 18-kos - 
ji geležinkelio. Kaip geležinkelietis, 
a) antrukart užeinančių karo veiksmų, 
1914 m. pasitraukė į Vokietiją ir iki karo 
pabaigos dirbo geležinkelyje. Vėliau 
tjveno Kassel-Mattenbergo liet, pabėgėlių 
stovykloje. Čia būdamas įstojo į „Dai- 
bvos“ tunto „Šarūno“ draugovę. Gyven
imas stovykloje ruošėsi tapti amatinin- 

. hi - praėjo šaltkalvių-tekintojų kursus.
1947 m. Juozas trumpai pabandė lai- 

ą Belgijos anglių kasyklose. Įstojo į 
Vr'aterschei (Genck), Flandrijoje, Hasselto 
provincijoje, mano suorganizuotą skau- 

, avyčių (kandidatų) „Lituanicos“ drau- 
jovę. Po kelių mėnesių grįžo į Vokietiją 
i, atsiradus galimybėms, pradėjo ruoštis 
migracijai.

1949 m. emigravo į Australiją, ją 
i pasiekdamas gegužės 21 d., ir buvo 
I ipgyvendintas pereinamoje Bathufsto 
; migrantų stovykloje. Baigęs privalomą 
i iatbo sutartį, persikėlė į Sydnėjaus 

priemiestį - Bankstovmą, kur 1951 m. 
sukūrė šeimą su Rūta Šmitaite, mirusia 
1989 m., su ja susilaukdamas dviejų sū- 
1,- Liudviko ir Viktoro. Antrukart apsi- 

: vedė su N. Zelandijos lietuve Marija 
■ Suipiene.
j Ilgesnį laiką, prieš išeinant į pensiją, 

Juozas dirbo Sydnėjuje, Telecom dirb
tose.

! Juozas, turėdamas gerą balsą, buvo 
i ilgametis, nepamainomas Sydnėjaus 

.Dainos“ choro dainininkas. Šiaip jau - 
ąmtos mėgėjas, keliauninkas, vis ieškan

tis gražiausio kampelio pasaulyje. Ir prie
do - numizmatikas, uolienų kolekcio
nierius, romantikas, anksčiau net eiliavęs 
nostalgiškus, pilnus tėvynės meilės ei
lėraščius... Tikrai skautiško būdo žmogus, 
visuomet pasiryžęs padėti kitam, jei tik 
reikės - pirmasis šoks į talką.

Apie 1990-jų vidurį išBankstovvno 
Paltanavičiai persikėlė gyventi į In- 
glebum'e, NSW, pirktus namus, o kiek 
vėliau įsigijo sodybėlę Juozo išsvajotuo
se Mėlynuosiuose Kalnuose, Blackheath‘o 
miestelyje.

1987 m. abu - Juozas ir žmona Mary
tė - įstojo į Sydnėjaus skautų Židinį, kuria
me jis išbuvoriki savo mirties. Lanky
damasis jų namuose, Blackheath'e, 
užsiminiau Juozui, kad Židinys ruošia 
40-mečio veiklos minėjimą ir tikimės, 
kad.per tą laiką, pagerėjus jo sveikatai, 
dalyvaus ir jis. Bet Juozas jau žinojo, kad 

jo gyvenimas rieda į pabaigą - nieko man 
neatsakė, tik padovanojo savo eilėraščių 
sąsiuvinį... Juozas mirė 1996.VIU.4.

* * *
Apie Velionio Juozo laidotuves rašė 

Kęstas Ankus „M.P.“ Nr. 32-me, tad jų 
neminėsiu. Tik priminsiu man papasa
kotus jo žmonos Marytės paskutiniuosius 
Juozo žodžius. Ją pasišaukęs, pasakė: 
„Žiūrėk, žiūrėk, Maryt, mes susilaukė
me svečių!..“ Jai paklausus kokie tie sve
čiai, jis pasakė: „Atėjo Jėzus Kristus!..“ 
Po to - užgeso...

Ilsėkis ramybėje, Juozai!
Bronius Žalys

Viešėdamas Vilniuje, liepos 17 d. stai
ga mirė žinomas lietuvių išeivijos kuni
gas profesorius Valdemaras Cukuras 
81 metus ėjęs kunigas prastai pasijuto 
trečiadienio rytą, laikydamas šv. mišias
Vilniaus Arkikatedroje kartu su arki
vyskupu Audriumi Juozu Bačkiu. San- 
tariškių ligoninėje V. Cukuras apie pietus 
mirė. Manoma, jog. mirties priežastis - 
plaučių uždegimas.

Velionis buvo pašarvotas Vilniaus

Mirė a-a. Iklvardas ^literas
Gauta žinia, kad rugpjūčio 20 d. rytą, savo namuose Caloundroje, Qld„ rastas miręs 

buv. sydnėjiškis, ilgametis "Dainos" choro choristas Edvardas Šliteris, 81 metų amžiaus.
Šliteriai, gyvenę Bankstowne, prieš keletą metų išsikėlė gyventi į Queenslando 

Auksinio Pajūrio miestelį Caloundra.
Ilsėkis ramybėje! "M.P." inf.

Mirė a.a. Algimantas Žilinskas
Gautas pranešimas iš Melbourne, kad rugpjūčio 21 d. rytą (00.07 vai. Australijos lai

ku) Kaune mirė visuomenininkas, Lietuvos Skautų s-gos tarybos pirm. s. Algimantas 
Žilinskas, gimęs 1924 m. liepos 18 d.

A. Žilinskas, anksčiau gyvenęs Melbourne, prieš keletą metų grįžo į Lietuvą ir 
paskutiniu metu gyveno Kaune. Platesnį nekrologą spausdinsime vėliau. "M.P."inf.

Pagerbiant a.a. Raimundų Baltrainijimų 
"Mūsų Pastogei" aukojo:

Vytenis ir Laima Šliogeriai $ 20.00
Irena Dambrauskienė $ 20.00
Vytautas Patašius $ 20.00
Ignas ir Birutė Bieliūnai $ 20.00
Viktoras ir Juta Šliteriai $ 20.00
Jurgis ir Guoda Bliekai $ 20.00
Dimitras Kraucevičius $ 30.00
Danutė ir Stasys Skoruliai $ 20.00
Nata ir Jurgis Liutikai $ 40.00
Daiva ir Dan Bieri $ 20.00

A. t A. Ernai Bartkevičienei
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame sūnui Edvardui ir visai jos šeimai.

K. Ridikienė
A. Pauliukonienė

B. Ropienė

Pagerbdami
A. f A. Erną Bartkevičienę

vietoj gėlių "Mūsų Pastogei" aukojame $ 40.
Marytė ir Romas Linai

Arkikatedroje, Tremtinių koplyčioje.
Laidotuvės įvyko Antakalnio kapinėse.

tlt Ui ift
Prof. kun. V. Cukuras gimė 1915 m.

balandžio 11 d. Bauskės valsčiuje,
Latvijoje. Nuo mažens linkįs į mokslus, 
jis buvo pelnęs du daktaro laipsnius ir 
kurį laiką dėstė aukštosiose mokyklose 
JA V. Jis buvo aktyvus Liet. Katalikų ■ 
Mokslo Akademijos narys.

„M.P.“ inf.

A. f A. Ernai Bartkevičienei
mirus, jos marčiai, židinietei Danutei Bartkevičienei, sūnums, gimi
nėms ir artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia

Sydnėjaus skautų Židinys

Mūsų mielai bendrakeleivei į Australiją
A. f A. Ernai Bartkevičienei

miras, nuoširdžiai užjaučiame sūnų Edvardą su žmona Danute, gimines 
ir artimuosius.

Jonas ir Marija Zinkai

Pagerbdama
A. f A. Erną Bartkevičienę

vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" aukoju S 20.
B. Ropienė

Pagerbdami
A. f A. Erną Bartkevičienę

vietoj gėlių "Mūsų Pastogei" aukojam $ 20.
Juozas ir Dana Daubarai

Pagerbiant
A. f A. Erną Bartkevičienę

vietoj gėlių "Mūsų Pastogei" aukoju $ 20.
Jadvyga Mickienė

Pagerbdamas
a.a. Erną Bartkevičienę

vietoj gėlių ant jos kapo aukoju "Mūsų Pastogei" $ 25.
Mano nuoširdžiausia užuojauta jos vaikams-Sigitai, Alfredui ir Edvardui bei jų 
šeimoms. Vytautas Štelemekas

'Mūsų Pastogė" Nr.34 1996.8.26 psl.7

7



Gerbiamas Lietuvių Spaudos Bičiuli,
"Mūsų Pastogė" neišsiverčia vien iš prenumeratų ir skelbimų. Svarbus papildomas 

pajamų šaltinis yra Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos kasmet pravedama 
loterija.

ŠiųmetųloterijostraukimasįvyksperSpaudosSąjungosruošiamą"MūsųPastogės" 
popietę Lietuvių Namuose, Bankstowne, 1996 m. rugsėjo 22 d. Loterijos rezultatai bus 

. skelbiami "Mūsų Pastogėje" rugsėjo 30 d. Pirmuoju loterijos prizu yra $ 600vertės vienos 
uncijos aukso liejinys. Loterijos bilieto kaina $ 2.

Kreipiamės į Jus su prašymu paremti "Mūsų Pastogės" leidimą, perkant ir platinant 
loterijos bilietus. Tikimės, kad išplatinsite Jums su laišku atsiųstus bilietus. Jeigu reikė
tų dar, praneškite, prisiusime daugiau.

Loterijos bilietų gavimui ir atsiskaitymui prašome kreiptis adresu:
Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga 
P.O. Box 550, Bankstown, N.S.W., 2200.

Labai svarbu, kad pinigai ir parduotų bilietų šaknelės būtų grąžintos ne vėliau, kaip 
rugsėjo 18 dieną.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, mus paremusiems pernai ar anksčiau loterijos bilie
tų platinimu, ir tikimės, kad ir šiemet būsite mūsų talkininkais, suprasdami mūsų spau
dos svarbą.

Su pagarba Vytautas Patašius
L. B. S. S. pirmininkas

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ
W NAMUOSE

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

Apsilankę Tautodailės ratelio
MUGĖJE

rugsėjo 15 d. ištieskite pagalbos 
rankq Lietuvos našlaičiams

Norintieji kandidatuoti į Lietuvių klubo valdybos di-- 
rektorius, registruojasi nuo rugpjūčio 16 d. iki rugsėjo) 
18 d. Registracijos formą galima gauti klubo raštinėje;.

Klubo valgykla veikia 
Ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais 

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

Pranešimas Melbourno pensininkams
Pranešame Melbourno Pensininkų sąjungos nariams, kad rugsėjo3 d. ruošiama išvyka 

į Casino. Rinktis ne vėliau kaip 8.45 ryto Flinder Street, prie Gas and Fuel pastato.
Norintieji vykti, prašomi nedelsiant užsirašyti pas V. Kružienę tel. 98742456 arba 

A. Sadauskienę tel. 9857 5643.
Sekantis susirinkimas įvyks rugsėjo 10 d. A. Sadauskienė

A. Kildisas $50.00
K. Bagdonas $50.00
S. Montvidas $50.00
L. Milašas $50.00
E. Karblane $50.00

Į Tremtinių Grįžimo Fondo 
sąskai tą TALKOJENr.888iki rugpjūčio 
11 dienos yra gautos sekančios aukos:

A. Benulis $25.00
V. ir Z. Vencius $40.00
Emilija Šliogeris $50.00
Sina Gedwin $50.00
TALKA - palūkanos $ 456.00
A. Bieliauskienei mirus,
vietoj gėlių $535.00
Viso iki 1996.8.11 $88324.00

| Sydnėjaus "Aušros" Tunto sesės - broliai š.m. rugsėjo 7 d. 7.30 |
| vai. vakaro, Lietuvių klube Bankstowne ruošia labai šaunų |

Į KAUKIŲ ©ALIŲ Į
I Programoje: gera šokių muzika, karšta vakarienė, kaukių paradas I
I (įdomesnės kaukės bus premijuojamos).

I Bilietų kainos: suaugusiems - $ 20, jaunimui iki 12 metų - $ 15, 
vaikams iki 7 metų - veltui.

j Bilietus ir stalus galima užsakyti:
pas Dainą Šliterytę tel.: 9498 8584 arba 9498 2571, arba
pas Elytę Blansjaar tel.: 9481 0121.

VISI KVIEČIAMI - VISI LAUKIAMI!
Tuntovadįja .

Vajus Lietuvos našlaičiams
Primename, kad Tautodailės ratelis rugsėjo 15 d. ruošia vajų Lietuvių klube, 

Bankstowne. Labai laukiame šiltų žieminių rūbų: kojinių, pirštinių, kepurių, šiltų 
apatinių marškinių, pižamų, megztinių ir kitokių vaikams tinkamų drabužių. Pra
šome mažų dovanėlių: spalvotų pieštukų su knygutėmis, tušinukų, žaislų ir visko, 
kas tinka mažiesiems.

Rugsėjo 15 d. ruošiame mugę - "bazarą", kur bus pardavinėjami rankdarbiai ir kiti 
mažmožiai, tinkami Kalėdų dovanoms. Visos mugės pajamos bus skiriamos siun
tinių persiuntimo išlaidų padengimui. Mugės svečiams palinksminti: šeštadienio 
mokyklos vaikai paraduos savo mamyčių siūtais rankdarbėliais (pyjama parade).

Maloniai primename, jei kas prie vajaus negali prisidėti daiktais, gali aukoti ir 
pinigais. Ratelis atidarė sąskaitą "Talkoje". Tikime, kad siuntiniai pasieks našlai
čius dar prieš Kalėdas. Dėl daiktų pristatymo datų - sekite skelbimus.

Ratelio vardu M. Reisgienė

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

REMK “MUSŲ PASTOGĘ"!
"Mūsų'Pėštogė" Nr.34 1996.8.26 psl.8....... .. ................ ■■■■■■

Kviečiame visus ir iš visur į
"Gintaro" tautinių šokių ansamblio

40 metų veiklos balių.
penktadienį, rugsėjo 6 d., 7.30 vai. vakaro North Melbourne Town 

Hall (prie Lietuvių namų). Gros "Liquid Amber" (buvęs "Dabar") 
orkestras. Patieksime skanią vakarienę, o gėrimus atsineškite. Atvykite 
pasipuoš? vakarine apranga.

Pasidžiaukime kartu - mes šokame be pertraukos jau 40 metų!
Kaina studentams ir pensininkams - 20 dolerių, suaugusiems - 25 

doleriai. Vietas užsisakykite iki rugpjūčio 29 d. (August 29) pas Dan
guolę Jokubaitienę tel. 9398 4607.

Ateikite ir pavieniui - nenuobodžiausite, arba pasikvieskite draugus 
(stalai. 10/12 žmonių). Laukiame Jūsų!

"Gintaro" tėvų komitetas

Hobarto lietuviams
Hobarto apylinkėje Tautos šventę švęsime sekmadienį, rugsėjo 8 d., 4 valandą 

popiet ponų Šikšnių namuose: 43 Easton A v., West Moonah.
Visus lietuvius, gyvenančius ar besilankančius Tasmanijoje, širdingai prašome 

apsilankyti.
Minėjimo programoje p. Algis Taškūnas skaitys įdomią paskaitą. Po minėjimo 

programos mūsų darbščiosios ponios Loreta Eskirtienė ir Rožė Vaičiulevičiūtė 
pavaišins lietuviškais cepelinais ir kava bei arbata. Stipresnių gėrimų bus gdirna 
nusipirkti. ALB Hobarto apylinkės valdyba

AUKOS "MŪSŲPASTOGEI"
V.Juod NSW $ 10.00
Z. Adickienė TAS. $ 10.00
A. Dilba TAS. $ 5.00
0. Baužienė, B.E.M. SA $100.00
C. Protienė NSW $ 5.00
V. Bycroft Qld. $10.00
J. Baikovas NSW $ 5.00
Dėkojame už aukas. Red.

NORI SUSIRAŠINĖTI
su Australijos lietuviais. Esu 50 metų, 

ūgis 167 cm., svoris 80kg. Žalingų įpročių Į 
neturiu. Turiu polinkį muzikai; daintoju- L 
giedu. Rašyti: u

Birutė Kuliukaitė, Vilties 16-44, 
5300 Panevėžys, Lietuva - Lithuania.

Prašom nepamiršti užsimokėti
„Mūsų Pastogės6* prenumerata*

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P. O. Box 550 Bankstown N. S. W. 2200 
Redaktorius Bronius Žalys. $ * ® Redakcijos ir administracijos telefonas (02) 790 3233 
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi.

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

U žsienyje oro paštu $ 100
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