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įvykių apžvalga
(tavos ir Latvijos nesutarimai 

dėl Baltijos naftos
Jau kuris laikas tęsiasi nesutarimai 

z Lietuvos ir Latvijos dėl Baltijos jū- 
B šelfe esamų naftos išteklių, į kuriuos 

oja abi šalys. Nežiūrint užsitęsu- 
lįdetybų, dar nesusitarta, kur turi eiti 

tybinė Lietuvos ir Latvijos siena 
fUijos jūroje. Nesutarimo priežastis yra 

jūros dugnu atrasti naftingi klodai, 
uos, Latvijos vyriausybės pavedimu, 
tyrinėja JAV naftos kompanijos 

®CO vadovaujamas konsorciumas.
iai Latvijos vyriausybė, nelauk

ėm kol su Lietuva bus susitarta dėljū- 
sienos, su AMOCO pasirašė sutartį 

ttl Baltijoje rastos naftos ekspoatacijos. 
ftaįjusią savaitę Lietuvoje buvo suži
nota, kad Latvijos Parlamentas ruošiasi 
tą sutartį ratifikuoti.

Rugpjūčio 21 dieną telefonu buvo 
ravestas neeilinis Baltijos Asamblėjos 
rezidiumo posėdis, kuriame buvo nutar

ta kreiptis į Latvijos Parlamentą su prašy
mu neratifikuoti sutarties su AMOCO, 
set tęsti konsultacijas su Lietuva dėl sie
ra Baltijos jūroje nustatymo. Lietuvos 
•tricija šiuo klausimu yra aiški ir pa- 
ąįsta tarptautine teise, todėl BA prezi- 
tiumo nariams tereikėjo susitarti dėl 
Jtvijos Parlamentui siunčiamo doku- 
Mto teksto detalių, Laisvosios Europos, 
adijui sakė BA prezidiumo pirmininko 
avaduotojas E. Bičkauskas. Jis taip pat 
įstebėjo, kad ir Latvijos Parlamento 
Užsienio reikalų komitetas ragino Par

itą atidėti sutarties ratifikavimą ir 
konsultacijas su Lietuva. Diena 
iau su panašiu prašymu į Latvijos

ntą kreipėsi Lietuvos Seimas.
Seimo opozicijos lyderis V. Lands- 

rgis spaudos konferencijoje kaltino 
Lietuvos UR ministeriją neveiklumu 

ginče su latviais. Jis priminė ir Maišiaga- 
llos memorandumą bei aukštų Lietuvos 
toareigūnų tvirtinimus, kad Latvija nesi

ūs realizuoti savo ketinimų eksploatuoti 
ftą ginčijamame Baltijos jūros ruože, 
luesusitarta dėl sienos. V. Landsbergis 
kė, kad Lietuva galėtų žengti ir kraštu- 

. į žingsnį - Šerine priimti įstatymą dėl 
jaij į jūros šelfą, kaip ginče su latviais 
glare estai. Jis sakė esąs įsitikinęs, kad 
’ij dokumentą būtų galima priimti la- 
Į ii greitai ir tai jau aptaręs su Seimo 
mininku Č. Juršėnu. E. Bičkauskas 
<iam keliui nepritarė: jo nuomone, tai 
pablogintų Lietuvos ir Latvijos santy- 

is ir nebūtų naudinga nei vienai, nei 
ai šaliai. Vėliau su LER kalbėjęs UR 
aistras P. Gylys pareiškė, kad Lietuva 
Ii vienašališkai nužymėti Lietuvos 
oaominę zoną ir sieną su Latvija 
Pijamoje Baltijos jūros zonoje, jei 

įvijos vyriausybė duos leidimą užsie- 

nio kompanijoms ieškoti naftos Baltijos 
jūros šelfe, dar nepasibaigus deryboms 
su Lietuva dėl jūros sienos. P. Gylys 
priminė, kad Latvija jau nuo 1991 metų 
vedė slaptas derybas su užsienio kom
panijomis dėl naftos telkinių Baltijos jū
ros ginčijamoje zonoje, Lietuvai apie tai 
nežinant. Tai buvo nekorektiška, taip pat, 
kaip ir dvišalių sutarčių su užsienio kom
panijomis sudarymas, dar tebevykstant, 
deryboms su Lietuva. Tuo tarpu, dėl 
procedūrinių klausimų, minėtos sutarties 
ratifikavimas Latvijos Parlamente buvo 
atidėtas kitai savaitei.

Partijos ruošiasi Seimo 
rinkimams

Per paskutinius du savaitgalius eilė 
Lietuvos politinių partijų surengė savo 
vadovaujamų organų susirinkimus ap
tarti pasiruošimus artėjantiems Seimo 
rinkimams. LDDP taryba posėdžiavo 
Anykščiuose, Liberalų sąjungos valdy
ba - Plateliuose, Krikščionių demokratų 
partija ir . Politinių kalinių bei tremtinių 
sąjunga - Kaune, o Centro sąjungos. 
Tautininkų ir Socialdemokratų partijų 
tarybos - Vilniuje. Buvo patvirtintos parti
jų programos, aptartos rinkimų strate
gijos, koalicijų su kitomis partijomis 
perspektyvos. Bet, atrodo, kad daugiau
sia dėmesio susilaukė partijų kandidatų 
rinkimams sąrašai. Mat, kandidato pozi
cija sąraše gali nulemti, ar jis bus išrink
tas, ar ne. Kai kurie žymesnieji partijos 
nariai, nepatekę į sąrašo pirmąjį dešimtu
ką, viešai reiškė savo nepasitenkinimą, o 
vienas kitas net atsisakė užimamų pozi
cijų. Pavyzdžiui, aktyvus SDP veikėjas 
V. Andriukaitis atsistatydino iš jo partijos 
frakcijos Seime seniūno pavaduotojo 
pareigų, kai pamatė, kad jis kandidatų 
sąraše tik 18-toje vietoje, o LDDP narys 
ir Seimo Užsienio reikalų komiteto pir
mininko pavaduotojas A. Gricius, kuris 
nepateko net į sąrašo pirmuosius dvi
dešimt, gali išvis nedalyvauti rinkimuo
se. Štai keletas pirmaujančių kandidatų 
iš iki šiol paskelbtų partijų sąrašų.

LDDP: L Č. Juršėnas, 2. V. Einoris, 3. 
P. Gylys. LKDP: 1. A. Saudargas, 2. P. 
Pečiulis, 3. Č. Stankevičius, 4. K. 
Kryževičius, 5. M. Šerienė. LSDP: 1. A. 
Sakalas, 2. R. Dagys, 3. A. Akstinavičius, 
4. J. Valatka, 5. V. Stačiūnaitė.

Pagal Lietuvos įstatymus, tik pusė 
Seimo narių renkami iš partijų kandi
datų sąrašų: kita pusė renkami indi
vidualiai rinkimų apygardose. Taigi, 
partijos sąrašo gale atsidūrusieji kandi
datai ir partijoms nepriklausantys kandi
datai dar gali būti išrinkti, kandidatuo
dami rinkimų apygardose. Pagal visuo
menės nuomonių apklausas, daugelis 
mažesniųjų partijų neturi pakankamai 
populiarumo rinkėjų tarpe, kad viršytų

Ir vėl žiema apsilankė Mėlynuosiuose kalnuose! (Helmuto Bakaičio sodyba 
Leuroje, NSW). Australai sako, kad tokia žiema esanti ar ne pirmą sykį per 100 
metų. Nuotr. H. Bakaičio.

iki 5% pakeltą reikalavimą surinkti bal
sų minimumui. Gavusių mažiau, kaip 5% 
balsų partijų sąrašuose esantys kandida
tai negalės patekti į Seimą (išskj matuos, 
kurie kandidatuos ir apygardose). Todėl 
keista, kad visos pastangos suformuoti 
koalicijas, net ir tarp partijų su panašio
mis programomis, - iki šiol liko nesėk
mingos. Atrodo, kad partijų vadams 
asmeninės ambicijos yra svarbiau, negu 
jų partijos kolegų išrinkimas į Seimą.

Ambasadorių Lietuvai 
pasikeitimai

Rugpjūčio 20 dieną prezidentui A. 
Brazauskui skiriamuosius raštus įteikė 
naujasis Latvijos ambasadorius A. Jani- 
tis. Ministras pirmininkas M. Stanke
vičius nesusitiko su ambasadoriumi Jani- 
čiu, o užsienio reikalų ministerija atsisakė 
jam surengti pietus skiriamųjų raštų 
įteikimo proga. Tai buvo Lietuvos vy
riausybės atsakas į Latvijos Parlamento 
intenciją ratifikuoti sutartį tarp Latvijos 
vyriausybės ir užsienio kompanijų dėl 
ginčijamoje Baltijos jūros zonoje esančio 
naftos telkinio eksploatavimo.

Rusijos prezidentas B. Jelcinas pasira
šė įsaką, kuriuo iš Rusijos ambasado
riaus Lietuvai pareigų atleidžiamas N. 
Obiortišievas. Pasak informuotų šaltinių, 
N. Obiortišievas kai kurių Kremliaus 
vanagų buvo laikomas truputį per 
minkštu ginant Maskvos interesus. Spė
liojama, kad į ambasadoriaus Lietuvai pos
tą bus paskirtas kietesnės laikysenos 
šalininkas, gudų kilmės diplomatas M. 
Jankievičius, paskutiniu laiku vadovavęs 
Rusijos atstovybei Tadžikistane.

Baigia savo darbą Lietuvoje ir Lenki
jos ambasadorius J. Vidackis. Jam 
prezidentas A. Brazauskas įteikė II-jo 
laipsnio Gedimino ordiną, pagirdamas jį 
už tai, kad Vidackis savo energija, politi

ne išmintimi ir diplomatiniu sugebėjimu 
daug prisidėjo prie gerų Lietuvos ir Lenki
jos santykių sukūrimo. .

Seimo darbai
Neeilinėje sesijoje Seimas priėmė 

įstatymą, nustatantį Lietuvoje gyvenan
čių II-jo Pasaulinio karo dalyvių, da
lyvavusių „antihitlerinės koalicijos“ pusė
je, pensijų statusą, jų socialines garanti
jas ir organizacinės vaiklos principus. 
Už šį įstatymą pasisakė LDDP dauguma 
ir socialdemokratai, o Seimo dešiniųjų 
partijų atstovai balsavo prieš. Įstatyme 
numatyta, kad karo dalyviams bus mo
kamos LR įstatymais nustatytos nuken
tėjusių asmenų valstybinės pensijos ir 
suteikiamos kitos tokiems asmenims 
taikomos garantijos ir lengvatos.

Priimant šį įstatymą, Seime užvirė 
karšta diskusija. Konservatorių atstovų 
nuomone, šis įstatymas yra išniekinimas 
žuvusiųjų, nužudytų, kalėjusių abiejų 
sovietų okupacijų kalėjimuose žmonių, 
likusių gyvųjų laisvės kovotojų išdavys
tė. Deputatė V. Aleknaitė sakė, kad 
buvusius karius reikia atskirti nuo tų, 
kurie sąmoningai dalyvavo tautos genoci
de. SDP narys N. Medvedevas, tačiau, 
aiškino, kad „antihitlerinės koalicijos“ 
dalyviai atliko savo pareigą ir nukirto 
galvą „slibinui fašizmui“. Seimo narys 
M. Stakvilevičius teigė, kad negalima dėl 
kelių enkavedistų apleisti šimtus žmonių, 
kurie to nenusipelnė. Įstatymas buvo 
priimtas 62 balsais prieš 36.

Tą pačią dieną, po svarstymo, Seimas 
pritarė akcinės bendrovės ,/Lietuvos naf
ta“ sudarymo projektui. Šį sprendimą 
taip pat nulėmė LDDP narių balsai. 
Įstatymo projekto tikslas yra sujungti į 
vieną koncerną keturias akcines bendro
ves: „Mažeikių nafta“, „Lietuvos kuras“,
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Trumpai iš visur įi]
Rusijos gynybos ministras gen. Igor 

Rodionov pareiškė, kad rusų gen. Įeit. 
Konstantino Kulikovskio ultimatumas 
Grozny civiliams per 48 valandas eva
kuotis iš miesto arba žūti jo griuvėsiuose, 
buvęs šio generolo asmeniška iniciatyva, 
už ką jis buvęs išbartas. Kiekvienu at
veju, miestą apsupę rusų kariai blokavo 
civilių evakuaciją, o Grozny apšaudymas 
artilerija ir bombardavimas iš oro prasi
dėjo rugpjūčio 21 d., dar nesuėjus 48 vai. 
terminui.

Pulk. Muammar Gaddafi pradėjo 
masinius biznierių areštus Lybijoje, tiek

Rugpjūčio 22 d. į Čečėniją atvykęs 
Aleksandras Lebed sustabdė tolimesnį 
Grozny bombardavimą. Jis suorganizavo 
mišrius rusų ir čečėnų karių dalinius 
patruliuoti Grozny gatvėmis, prižiūrėti 
paliaubų vykdymą. A. Lebed pastangas 
sabotavo pats prezidentas Boris Jelcinas, 
viešai pareiškęs neesąs visiškai paten
kintas Lebed, vis dar neatsiekiančiu tai
kos Čečėnijoje.

JAV prezidentas Bill Clinton oficia
liai deklaravo, kad tabakas yra laikomas 
žalingu narkotiku.’ Ateityje tabako par
davimas ir reklamos bus kontroliuojamos 
valstybės įstaigos, kontroliuojančios 
maistą, vaistus ir narkotikus.

Rugpjūčio 24 d. Brisbanės laikraštis 
„The Courier Mail“ apkaltino mirusį 
australų istoriką Manning Clark buvus 
sovietų šnipu, jų įtakos skleidėju, už tai 
MpUcranotu Lenino ordinu. Istoriko 
giminės ir artimieji griežtai atmetė šį 
kaltinimą. Jis gal tik buvęs apdovanotas 
medalikėliu, kaip ir kiti istorikai, apsi
lankę Maskvoje istorikų konferencijoje 
paminėti šimtą metų nuo Lenino gimimo.

Lietuvos įvykių ..
atkelta iš 1 psl.
„Būtingės nafta“ ir „Naftotiekis“. Ener
getikos ministras S. Kutas, pristatyda
mas įstatymo projektą, kalbėjo apie 
būtinybę steigti naująjį koncerną „Lietu
vos nafta“. Jis tvirtino, kad keturios 
susijungiančios bendrovės nepraras savo 
juridinio statuso ir taps dukterinėmis 
„Lietuvos nafta“ koncerno įmonėmis. 
Konservatorių valdybos pirmininkas G. 
Vagnorius sakė, kad iš esmės jis pritaria 
šių keturių bendrovių sujungimui, bet 
įžvelgia pavojų valstybės interesams, kai 
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Algirdo RADVILAVIČIAUS 
piešiniai

JUMORAS LIETUVOS
SPAUDOJE

dėl prekybos importuotomis prekėmis, 
tiek dėl korupcijos ar dėl ryšių su suki
lėliais.

Kasmet rugpjūčio mėn. Pietų Korėjoje 
komunistai sukursto studentų riaušes su 
reikalavimais išvesti JAV kariuomenę bei 
sujungti kraštą su komunistine Šiaurės 
Korėja. Šių metų riaušės buvo aršesnės 
negu ankstesniais metais. Suimtaapie 5600 
maištavusių studentų.

Rugpjūčio 26 d. paskelbtos bausmės 
dviems buvusiems Pietų Korėjos pre
zidentams, Seulo teismo pripažintiems 
kaltais už 1979 m. perversmo suorga
nizavimą, 1980 m. smurto veiksmus bei 
korupciją. Chun Doo Hwan, valdęs kraš
tą 1980 - 88 metais, pasmerktas mirti. 
Roh Tae Woo, P. Korėjos prezidentas 
1988 - 93 metais, nubaustas 22.5 metų 
kalėjimo bausme. Abu buvę prezidentai 
padavė apeliacijas.

Visos dvylika Gudijos politinių par
tijų, nežiūrint pažiūrų skirtumo, susitarė 
priešintis prezidento Aleksandro Luka
šenkos diktatoriškam valdymo būdui. 
Jos vieningai trukdys A. Lukašenkos ban
dymą lapkričio 7 d. referendumu dar iš
plėsti prezidento galias.

Izraelio min. pirmininkui Benjaminui 
Netanyahu atsisakinėjant susitikti su 
Palestinos prezidentu Jaser Arafat ir 
nevykdant savo pirmtakio susitarimų, 
įsikišoizraelioprezidentasEzerWeizman. 
Jis pakvietė Jaser Arafat į savo namus 
Cezarėjoje taikos pasitarimams. Nors 
Izraelio prezidento konstitucinės galios 
yra labai ribotos, jo įtaka yra didelė, tad 
min. pirmininkas Netanyahu turės keis
ti savo laikyseną ir pradėti tartis su 
palestiniečiais.

koncernas bus privatizuojamas ir gali 
■ patekti užsienio firmų (pavyzdžiui, Rusi

jos „Lukoil“) kontrolėm
„Gazprom“ grasina Lietuvai

Praėjusią savaitę gautoje iš Rusijos 
dujų tiekimo bendrovės „Gazprom“ 
telegramoje įspėjama, kad jeigu Lietuva 
negrąžins skolų už suteiktas dujas, 
bendrovė žada peržiūrėti bendradar
biavimo su Lietuva sąlygas. Lietuva, kol 
kas,neatsakė į „Gazpromo“ telegramą. 
Bendrovės „Lietuvos dujos“ generalinis 
direktorius K. Šumakeris sakė LE ra
dijui, kad skolos už dujas grąžinimo 
klausimą jis jau aptarė su aukštais Lietu-

Lietuvos gynyba ir žurnalistiniai išpuoliai
su Suomija. Nors visa Europa nusisuko ir 
agresijos norėjo nepastebėti, suomiai 
gynėsi labai sėkmingai ir eventualiai iš
laikė nepriklausomybę. Afganistanas 
apsigynė nuo sovietų invazijos ir po to 
paskendo brolžudiško kraujo klane. Bet 
apsigynė. Paskutinis ir dabartinis pavyz
dys - Čečėnija. Ten vyksta nuožmius karas 
ir niekas čečėnams niekuo nepadeda. Kai 
vyksta kovos dėl sostinės Grozny, Tarp
tautinis valiutos bankas įteikia Rusijai di
delį čekį pinigų, su kuriais Rusija gali 
finansuoti tolimesnį Čečėnijos naikinimą. 
Kaip pasibaigs - nežinia, bet čečėnai gali 
dar apginti savo valstybingumą. Bet gi 
pamokos iš Čečėnijos karo aiškios: Ru
sijos karinės pajėgos, veikiančios sovieti
niu modeliu, yra neefektingos prieš daug 
silpniau ginkluotas ir skaičiumi daug 
mažesnes čečėnų pajėgas. Nesenai, 
žiūrėdamas į amerikietišką ,Jim Lehrer

■ Newshour“, atkreipiau dėmesį į tai, kad 
Rusijos pajėgų vadovybė visiškai susi
painiojusi - Vidaus reikalų ministerijos 
karinių pajėgų vadas, laikinai einąs ir vi
sų karinių Rusijos pajėgų vado pareigas 
Čečėnijoje, pareiškia, kad tuoj prasidės 
masinė Grozny ataka. Gi Maskvoje, armi
jos viršininkai sako, kad toks įsakymas 
neteisėtas. Generolas Lebedis pasirašo su 
čečėnais taikos sutartį, remiantis, .karinin
ko garbės žodžiu“, gi Rusijos preziden
tas Jelcinas viešai kritikuoja Lebedžio 
pastangas.

Šitas visas nesusipratimas šeina iš 
karinių pajėgų dvivaldystės. Tiesą sa
kant, tiksliau būtų sakyti „trivaldystės“, 
todėl kad Sovietų Sąjungoje karinės pa
jėgos buvo Armija, Vidaus reikalų mi
nisterijos kariuomenė ir tiesiogiai KGB 
priklausančios karinės pajėgos. Kaip da
bar Rusijos kareivis Čečėnijoje jaučiasi, 
galima tik spėlioti, bet nemanau, kad 
abejonė - ar geriau klausyti įsakymų iš 
Vidaus reikalų ministerijos generolų, ar iš 
Krašto apsaugos ministerijos generolų, 
pakelia karių moralę.

Na, o kaip organizuota Lietuvos 
kariuomenė? Deja, LDDP įsivedė so
vietinės kariuomenės organizaciją. Pas
kaičius du kartus per mėnesį išleidžiamą 
Lietuvos savanorių laikraštį „Savanoris“, 
matosi, kaip apleisti jie - dar taip nesenai 
buvę .Aukščiausiosios Tarybos“ gink
luotieji gynėjai.

Tuo tarpu Vidaus kariuomenėje yra 
apie 30 000 narių. Kai kurie jų vadovai 
turi komisarų laipsnius. Vidaus kariuo
menė pavaldi Vidaus reikalų ministerijai. 
Jie kur kas geriau aprūpinti negu karinės 
pajėgos, priklausančios Krašto apsaugos 
ministerijai. Iš vis, kam reikalinga Vidaus 
kariuomenė? Tai sovietinis palikimas ir 
tiesiog įžeidimas Lietuvos piliečiams. 
Kam iš vis Vidaus kariuomenė reikalin
ga? Ar nėra policijos, kuri gali būti stip
rinama pagal laiko sąlygas?

Kaip jau minėjau, sovietinis kariuo
menės organizavimas parodo savo 
silpnumą Čečėnijoje. Tad vietoj b, kad jį 
imituoti, reikia ryžtingai imtis reormų ir 
sukurti vieningai vadovaujamą kariuo
menę, kuri, iškilus reikalui, galėtų 
efektingai pasipriešinti sovietinės struk
tūros kariuomenei, Rusijos komunistams 
ar imperialistams. Šis nenoras reformuoti, 
nėra dėl žinių stokos. Apie tai rašo JAV 
kariuomenės atsargos pulkininkas J.
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Dr. Algimantas Kabaila

Norėdami patraukti klausytojų ar 
skaitytojų dėmesį, TV/Radijo ir spaudos 
komentatoriai padaro iššaukiančius 

r pareiškimus, kuriuos reikia laikyti me
taforomis, o ne rimtomis mintimis. Ne
senai, tokios rūšies iššūkį padarė vienas iš 
t. v. Trečiąją jėgą reklamuojančių Ameri
kos lietuvių, save laikančiu dideliu in
telektualu: Istorija jaunimui bus nesvarbi, 
mažiau svarbi, kaip akcijų kainos.

Ir labiausiai nesusigaudančiam aišku, 
kad praeitis, istorija yra svarbi, nes tai yra 
vienintelis šaltinis žinių, pagal kurias ga
lime žinoti savo kilmę ir prognozuoti ateitį.

Kai eina kalba apie Lietuvos gynybą 
su tautiečiais, nesenai išvykusiais iš 
Lietuvos, ypač per internetą, dažnai iš
girsti iššūkį - „kam Lietuvai reikia gy
nybos pajėgų, mes nepajėgūs kariauti su 
stipriais kaimynais, nebent su Latvija“ - 
čia dar raštu perduodamas tylokas juokas, 
kikenimas.

Žinoma, tai tik mažos dalies Lietuvos 
jaunimo nuomonė, nes tai dažniausiai ten
ka išgirsti iš buvusio komjaunimo „sieni
nių laikraštėlių“ mėgėjų, buvusios so
vietinės ponijos, nomenklatūros išperų. 
Tokių buvo daug, bet ne dauguma. Tad 
tokius pareiškimus, kaip antai „man 
spjauti į tėvynę“, reikia priimti su dideliu 
žiupsniu draskos.

Lietuvos jaunimas su nuostabia drąsa 
ir pasiaukojimu ir dar nuostabesniu nuo
saikumu, turėdami tvirtą bet kantrią 
vadovybę, apgynė ką tik atstatytą Lietu
vos nepriklausomybę. Tai nepaneigiamas 
faktas.

Ar gali Lietuva ateityje apginti savo 
nepriklausomybę? Nesena istorija pilna 
pavyzdžių, kai silpnesnė valstybė sėk
mingai gynėsi nuo stipresnės. Taip buvo 

vos vyriausybės pareigūnais ir kad at
sakymas į „Gazpromo“ telegramą bus 
neužilgo paruoštas.

Šiuo metu „Lietuvos dujos“ Rusijos 
bendrovėms už dujas yra skolinga 36 
min. JAV dolerių, plius 24 min. dolerių 
delspinigių. Lietuva nevykdo savo įsi
pareigojimų pagal pasirašytą skolos 
grąžinimo grafiką, todėl „Gazprom“ keti
na padidinti Lietuvai tiekiamų dujų 
kainą, o nuo kitų metų sumažinti tiekimą, 
arba jį visai nutraukti. Konservatorių 
valdybos pirmininkas G. Vagnorius sakė 
LE radijui, kad Rusija, vyriausybiniu ly
giu, jau yra sumažinusi tiekiamų dujų 
kvotą. Jei skolos rasų kompanijoms ir 
bus grąžintos iki lapkričio mėnesio, dujų 
tiekimas greitu laiku nepadidės. G. 
Vagnorius sakė nesuprantąs, kaip Lietu
vos vyriausybė negali surasti tų kelių 
dešimčių milijonų dolerių skoloms grąžin
ti, kai ji suranda šimtus milijonų dole
rių subankrutavusių bankų naciona
lizavimui. Iš trijų Pabaltijo valstybių 
vienintelė Lietuva niekaip nesugeba lai
ku atsiskaityti už tiekiamas dujas. „Lie
tuvos dujų“ generalinis direktorius K. 
Šumakeris sakė, kad planuojama naujų jo 
vadovaujamos bendrovės akcijų emisija, 
kuri turėtų atnešti papildomo kapitalo ir 
padėtų grąžinti skolas. Po akcijų emisijos 
valstybės kapitalas,,L.D.“ sumažėtų nuo 
90% iki 70%, sakė K. Šumakeris.

Spaudai paruošė J. Rūbas,
1996.08.25
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SLMSG draugija savo metiniame susirinkime. Kalba d-jos pirm. J. Lašaitienė.
Nuotr. V. Vaitkaus.

Rugpjūčio 18-tą dieną į metinį 
susirinkimą Lietuvių namuose, Banks- 
lowne, rinkosi Sydnėjaus lietuvių mote- 
hį socialinės globos draugijos narės. 
Susirinkimo darbotvarkėje buvo du 
^grindiniai klausimai: draugijos pirmi- 
ikės pranešimas apie draugijos nuveik- 

I j darbą ir Lietuvių sodybos patikėtinių 
I finansinių metų informacija.
' Draugijos pirmininkė p. Julija Lašai- 

tienė labai išsamiai papasakojo apie 
draugijos praeitų metų atliktą darbą. O 
pasidžiaugti tikrai yra ko. Sklandžiai 
praėjo iešminė Lietuvių sodyboje Enga-

•dinėje, blynų baliaus popietė. Labai 
įspūdingai buvo atšvęstas draugijos 40- 
metis. Ir ateityje numatomi rengti pana
šūs įdomūs renginiai.

Tačiau, pagrindinis ir didžiausias 
draugijos narių darbas turėtų būti ligonių

I lankymas, kurių yra nemažai, 
ir čia turėtų gausiau įsijungti draugijos 
narės.
==snr=------- imi--------- inr -inr=-------- inr^=imr==ini....-im—---- -imĮ==

Lietuvos gynyba ir žurnalistiniai išpuoliai
Atkelta iš 2 psl.
Kronkaitis „Lietuvos Aide“ duotame 
interviu, kuriame jis buvo klausiamas apie 
galimybes Lietuvai tapti NATO nare, 

į Cituoju sutrumpintas ištraukas:
Į Kaip vertinate Lietuvos galimybes tapti 
I NATO nare? Kada tai galėtų įvykti? Ką 
Lietuva turėtų padaryti, siekdama reali
zuoti šį tikslą?

Tai sudėtingas reikalas ir negaliu 
trumpai atsakyti, kadangi priklauso ne 
tik nuo JA V, bet ir kitų 15 NATO narių, o 
svarbiausiai nuo pačios Lietuvos. Neuž
teks gero noro, gražių kalbų, pažadų, 
pamokslų bei rankų laužynu). (...) NATO 
karinė vadovybė nemato reikšmingo įnašo 
iš Baltijos respublikų, b tik naštą. Pašali
ns šią(...) priežastį, Lietuvos prospektas 

.tapti NATO nare, žymiai pagerėja. 
I Atsiminkite, kad NATO yra gynybos 
sąjunga ir karinė vadovybė turi stiprų 
balsą NATO sprendimuose. NATO karinė 
vadovybė iš principo yra gerai Baltijos 
respublikoms nusiteikusi, bet kaip jau 
minėjau, rankų laužymų ir pažadų 
nepakaks narystei. Lietuva turi savo ūkį 
sutvarkyti: kontroliuoti korupciją, 
suvaldyti organizuotą kriminalumą, 
išplėsti prekybą, smarkiai pakelti vidaus 

\frodukciją. (...)
Kaip vertinate šiandieninę Lietuvos 

kariuomenę, jos finansavimą, vadovybę,

Šiuo metu ligonių lankymu užsiima 
tik Onutė Kapočienė ir Jadvyga Masio- 
kienė, o paskutiniu metu į šį darbą įsi
jungė draugijos pirmininkė ir dar viena 
narė. Draugijos narių skaičius yra gau
sus, jų priskaitoma apie 80, tad būtų labai 
gera, kad kiek galima daugiau narių 

i įsijungtų į šį darbą, palengvindamos lie
tuvių ligonių, kurių niekas nelanko, būklę.

Antras labai svarbus uždavinys - padė
ti Lietuvoje skurstantiems vaikams ir 
seneliams. Pirmininkė pasiūlė pergalvoti 
ir papildyti draugijos darbų kryptį ir to
liau atliekant šalpos darbą Australijoje, 
bet didesnį dėmesį skirti Lietuvos

vargšams.
Tautodailės ratelis ruošia vajų Lietu

vos našlaičiams paremti. Į šį darbą įsijun
gė daug jaunų entuziasčių ir darbas tie
siog verda. Tikimasi, kad rugsėjo 15 d. 
ruošiama Mugė bus labai turtinga ir 
laukiama į ją gausiai apsilankant tau- 

kariuomenės pasirengimą reikalui esant 
gintiLietuvąar bent pasipriešinti agresijai?

Manau, kad kariuomenė liūdnoje 
padėtyje. Tai pagrįsta kitų asmenų 
duomenimis. Priėjau prie išvados, kad 
Lietuva turi puikių karininkų ir gerų 
jaunų vadų, entuziastiškų kareivių, 
atsidavusių savanorių ir kariuomenės 
vienetų, bet neturi kariuomenės. Prie
žastis aiški. Kaip minėjote anksčiau, 
LDDP nemato kariuomenei tikslo, todėl 
manau, kad jos nekuria, nefinansuoja ir 
neorganizuoja valstybės gynybai. Esu 
tikras, kad reikalui esant, Lietuvos kariai 
agresoriui pasipriešintų. Tą lietuviai jau 
parodė, gindami be ginklų, nuo tankų ir 
gerai ginkluotų okupantų nepriklau
somybės simbolį. Lietuvos jaunimo au
kos bus ant jų tėvų ir mūsų visų sąžinių. 
Šiandieną mes juos apleidžiame, ne- 
paruošdami, neapmokindami ir neap
ginkluodami kovai, kurios geras pasi
ruošimas greičiausiai išvengtų. Man, 
kaip karininkui, skaudžiausia sąžinės naš
ta yra prarasti jaunuolio gyvybę, kadan
gi nesu jį paruošęs kovai. Man, kaip tė
vui, ta našta nemažesnė. Mums, kaip 
lietuviams, ta kaltė būtų neatleistina.

Taip, mums lietuviams, būtų neat
leistina kaltė šį LDDP nevalumą nutylėti.

Sydnėjus, 1996 rugpjūčio 24 d. 

tiečių. Antruoju klausnnu kalbėdama p. 
Tamara Vingilienė pažymėjo, kad NSW 
valdžios įstaigose, kaip Sodybos pati
kėtinės, įregistruotos 5 draugijos narės: 
Milda Bukevičienė, Martiną Reisgienė, 
Jūratė Ivinskienė, Tamara Vingilienė ir 
Kristina Virgeningaitė. Praeitų metų bė
gyje jos turėjo 9 posėdžius. Per tą laiką 
galutinai, pagal „NSW Retirement 
Villages“ įstatymus, pritaikyti sodyboms 
administravimo įstatai, įvesta svečių 
registracijos knyga, daromi bendri 
patikėtinių - sodybiečių posėdžiai, kurių 
metu aiškinamasi abiejų pusių pagei
davimai, patarimai, pasiūlymai, kurie pagal 
galimybes pritaikomi Sodybos gyvenime.

Buvo norėta padidinti Sodybą dviem 
naujais pastatais (4 butai), bet architektui 
pranešus, jog šie pastatai dabar kainuotų 
apie pusę milijono dolerių, to atsisakyta, 
nes tokių sumų patikėtinės neturi. Vietoje 
to, nutarta statyti patalpas (carports) 
sodybiečių mašinoms. Palaipsniui kei
čiami Sodybos virtuvių įrengimai se
nuose butuose. Pakeičiami šaldytuvai ir 
skalbimo mašinos. Ponia Martina Reis
gienė papasakojo: kiek laiko ir pastangų 
buvo išlieta, prašant iš valdžios finansinės 
paramos senelių, nebepajėgiančių save 
prižiūrėti, bet norinčių gyventi savo bute

Sydnėjaus Lietuvių Sodyboje
# Liepos 17 d. Sodyboje lankėsi jos 
patikėtinės - T. Vingilienė, J. Ivinskienė ir 
M. Bukevičienė. Sodyboje jos susitiko 
su čia gyvenančiais: buvo paaiškinta 
sodybiečiams apie neužilgo Sodyboje 
prasidėsiančius darbus - butų pertvarky
mą, papildomų garažų statybą ir 1.1. 
Susitikimas užbaigtas kavute, kurią, kaip 
visuomet, paruošė sodybietė Valė Sta
nevičienė.
* Žiemos metu Sodyboje labai gerai 
veikia moterų „gimnastikos klubas“, 
kuriam vadovauja pačios klubo narės. 
Pratimai daromi triskart į savaitę -

LEGENDINIS LIETUVIS
Mėnesinis „PRO-CIRCUS“ žurnalas 

liepos mėnesio laidoje taip užvardino sa
vo pagrindinį straipsnį.

„Mr. Jonaas“, taip žinomas Jonas 
Žilinskas, kuris esąs kilęs iš daugiavaikės 
23 vaikų šeimos, įsijungęs į Australijos 
cirko gyvenimą 1950 metais. Dirbęs 
įvairiuose cirkuose, paskutinius 30 mėtų 
praleido su Ashton's cirku. Jo stiprybė 
esanti dantyse ir, kaip sako žurnalas, jis 
esąs seniausias cirko artistas pasaulyje, 
dar tebedirbąs kaip „geležinio žandi
kaulio“ stipruolis.

Straipsnis išvardina visą eilę cirko 
„žvaigždžių“, kurios kabojo palapinės 
aukštumoj laikomos Jono dantų. Pasi
rodo, Jonas nemėgsta tinklų ar diržų 
apsaugos. Jo merginos turi turėti pilną 
pasitikėjimą jo dantų stiprybe...

Skelbimai pasaulinėje cirkų spaudoje

PADĖKA
Rengiant Lietuvos grafikų ir fotografų meno parodą, įvairiais būdais prisidėjo daug 

žmonių, kuriems tariu nuoširdų ačiū. Ypač esu dėkinga Algiui Bižiui, Nijolei Bižytei, 
dr. Vytautui Donielai, Elenutei Erzikov, Dainai Fraser, Jūratei Fraser, Rymantei Geli, 
Blaine Kazokui, Kajui Kazokui, Jurgiui Reisgiui, Arminui Šepokui, Lietuvių namų 
vadovybei ir visiems apsilankiusiems. Genovaitė Kazokienė

Sydnėjaus lietuvių dailininkų draugija.
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Sodybos patikėtinių seniūnė Tamara
Vingilienė. ____________

(prie kurių priskaitomi ir sodybiečiai) 
paramai, deja, šis projektas nepraėjo. Bu
vo pasakyta, kad mūsų - lietuvių - skaičius 
per mažas. Sodybos patikėtinės išreiškė 
padėką Sodybos seniūnei Aleksandrai 
Stropirštienei ir jos vyrui Zenonui už 
rūpestingą Sodybos administravimą, 
korespondencijos vedimą.

Po susirinkimo jo dalyvės vaišinosi 
ponių keptais pyragais ir karšta kavute.

Palmyra Žalienė

pirmadienį, trečiadienį ir penktadienį. 
Penktadieniais, pasibaigus pratimams dar 
seka filmų valandėlė, kurią praveda V. 
Vaitkus. Ją seka kavutė.
Veikia čia ir kitas, bet jau „neoficialus“ - 
„vaikščiotojų klubas“, kuriam priklauso 
beveik visa sodyba. Šis sportas arneKamas 
Sodybos teritorijoje, temstant ar jau 
sutemus. Žinoma, žingsniavimo tempas 
priklauso nuo amžiausir sveikatos!.. Tokie 
jau tie sodybiečiai - jei gali, tai ir juda!
# Jau kuris laikas sunkiai serga 
sodybietis Vladas Žekonis, šiuo metu 
esantis ligoninėje (jau grįžo namo). B. Ž.

skelbė iešką malonių, gražių moteriškių, 
su baleto ir gimnastikos praktika, dirbti 
Jono globojamoms, visuomet buvo skir
tingi. Jie būdavo iliustruoti planetiniais 

žvaigždynų piešiniais, o tarp jų lietuviški 
žodžiai: „mienuly“, „užvišpataus“, „su 
Asilių“.

Jonas negalvoja eiti į pensiją, o pla
nuoja treniruoti savo dabartinės partnerės 
dukteris - dvynukes, kurios jau esą 18 m. 
amžiaus.

Kiek teko girdėti, Jonas esąs santūrus, 
vienišas, taupus, tikras „džentelmenas“, 
važinėjąs senovišku Rolls Royce.

Žurnalas užbaigia savo straipsnį žo
džiais, kad , Jonaas“ Žilinskas, savo įna
šu į cirko gyvenimą Australijoje, esąs 
įamžintas ir įvertintas: „You are indeed, 
The Legend from Lithuania“.

A. Bučinskas
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Atlantos lietuviai sutiko 
Lietuvos prezidentą

Jurgis Janušaitis

Pasaulio Olimpinės žaidynės Atlan
toje šiais metais buvo viso pasaulio dė
mesio centre. Joms ruošėsi Olimpinis 
komitetas, statė Atlantoje naujus, mo
dernius stadionus, olimpinį kaimelį, 
kuriame buvo apgyvendinti sportininkai 

iDovanas įteikiant. Iš k.: Artūras Poviliūnas, Lietuvos prezidentas Algirdas Bra
zauskas, Ramunė’Janušaitytė - Badauskienė ir dvi mergytės - Lina Skandalakis ir 
Natalija Skvirblytė. ____________________
iš viso pasaulio, pravestos naujos autobu
sų ir traukinių susisiekimo linijos. Žaidy
nės prasidėjo 1996 m. liepos 19 d. 
iškilmingomis Olimpinių žaidynių ati
darymo iškilmėmis ir baigėsi taip pat 
didingomis iškilmėmis rugpjūčio 4 d. 
Olimpinėse žaidynėse dalyvavo 197 
valstybės ar tautos su keliolika tūkstančių 
įvairių šakų sportininkų. Atidarymo 
iškilmėse dalyvavo JAV prezidentas Bill 
Clinton, apie 30įvairiųvalstybiųpreziden- 
tų ir premjerų bei aukštų svečių iš visų 
valstybių. Jų tarpe ir Lietuvos preziden
tas Algirdas Brazauskas su olimpine 
delegacija, kurią sudarė 61 žaidėjas ir 39 
asmenų palyda - gydytojai, masažistai, 
treneriai, atskirų sporto šakų vadovai. 
Lietuvos delegacija buvo pati gausiausia 
Lietuvos sporto istorijoje.

Lietuvos prezidentas Algirdas Bra
zauskas atidarymo iškilmėse susitiko ir 
trumpai pasikalbėjo su JAV prezidentu 
Bill Clinton Lietuvos reikalais. Iškil
mingame Olimpinių žaidynių atidarymo 
parade su Lietuvos vėliava dalyvavo apie 
40 sportininkų, tik gaila, televizijoje te
buvo parodytas vėliavą nešantis R. 
Mažuolis. Taip vis mums nutinka!..

Po to prasidėjo intensyvios įvairiau
sių valstybių sportininkų komandų

IšPerth'o lietuvių 
gyvenimo

# Alfonsų vardinės Perth‘e atšvęs
tos rugpjūčio 4 d. drauge su vokiečiais 
katalikais, tą dieną drauge išklausant šv. 
Mišias, o vėliau - bažnyčios salėje - kun. 
dr. Alfonsas Savickis ir visuomenininkas 
Alfonsas Čižeika pasveikinti vardadienio 
proga. Ta proga pasivaišinta ir pasi
šnekučiuota apie lietuvius sportininkus 
olimpiadoje.
• Tautos šventės minėjimas, ruo
šiamas ALB Perth‘o apyl. valdybos, įvyks 
rugsėjo 8 d. Minėjimas prasidė šv. Mišio- 
mis bažnyčioje, vėliau bus tęsiamas 
Lietuvių namuose. („Žinutės“) 
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varžybos, kurių, deja, neteko matyti 
arenose, o tik stebėti TV. Kaip jau žino
me, Lietuvos krepšininkai po sunkių kovų 
laimėjo bronzos medalį ir jis vienintelis.

LietuvosprezidentoAlgirdoBrazausko 
Atlantoje lankymosi proga, Atlantos 
negausi Lietuvių bendruomenė, kuriai 
vadovauja jaunosios kartos atstovė Ra- 

muiė Janušaitytė - Badauskienė, talki
nant valdybos nariams - Algirdui Kir
čiui, Vitai Mace ir Aldonai Urbaitienei, 
suruošė prezidentui ir Olimpinei delega
cijai priėmimą - pagerbimą liepos 20 d. 
gražioje dr. Vidos ir Lee Skandalakių 
rezidencijoje. Priėfnine dalyvavo 140 
žmonių, jų tarpe vietinės amerikiečių 
valdžios atstovų. Į priėmimą prezidentas 
atvyko su amerikiečių saugumo palyda, o 
drauge su juo ir Lietuvos Tautinio 
Olimpinio komiteto prezidentas Artūras 
Poviliūnas su kai kuriais sportinių šakų 
vadovais ir komiteto nariais.

Gerb. Lietuvos svečius susirinkę 
dalyviai pasveikino audringais plojimais, 
o prezidentas Algirdas Brazauskas su vi
sais sveikinosi, fotografavosi, dalinosi 
įspūdžiais iš Atlantos. Buvo paruoštos 
įvairių valgių ir gėrimų vaišės, kuriomis 
svečiai vaišinosi. Pabendravimas užtruko 
beveik ketvertą valandų.

Oficialiai daliai Vadovavo LB valdy
bos narys Algirdas Kličius. Pasveikinęs 
prezidentą Algirdą Brazauską Atlantos 
lietuvių ir svečių vardu, pasveikino ir 
Olimpinių žaidynių delegaciją, palinkė
jo malonios viešnagės Atlantoje. Po jo 
kalbėjo Atlantos LB apyl. pirmininkė 
Ramunė Janušaitytė-Badauskienė, pa
sveikinusi svečius.

Vėliau kalbėjo Lietuvos prezidentas 
Algirdas Brazauskas. Jis nuoširdžiai dė
kojo Atlantos lietuviams už malonų, 
draugišką susitikimą, pasidžiaugė išeivi
jos lietuvių darbštumu, rūpesčiu padėti 
Lietuvai. Savo žodyje prezidentas išsakė 
ir dabartinius Lietuvos rūpesčius, o jų la
bai daug - tautoje nepaprastai didelis 
nusivylimas, visuomenės susiskaldymas, 
partijų nesugyvenimas, kaltinimai vieni 
kitiems ir visa tai iškyla dėl asmeninių 
pažiūrų. Tauta, iškentėjusi okupaciją, per 
50 metų Lietuva nebuvusi normali valsty
bė - vykę ištrėmimai, kentėję žmonės 
kalėjimuose, vykusi rezistencinė kova, 
partizaninis karas. Daug žuvę vienoje ir 
kitoje pusėje. Tie išgyvenimai ir esą

Šių metų pavasarį į pirmąjį savo 
darbinį posėdį susirinko Devintojo Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Kongreso Ruo
šos Komitetas. Komitetas per metus 
įsipareigojo ruoštis šiam pasauliniam 
jaunimo sąskrydžiui, kuris 1997 m. va
sarą įvyks Jungtinių Amerikos Valstijų 
rytinėje pakrantėje.

Nuo 1964 m. Jaunimo Kongresuose 
yra dalyvavę daugiau kaip 11,000 jaunų 
lietuvių. Pirmuose kongresuose dalyva
vo atstovai iš visų didžiųjų lietuvių
emigracijos telkinių - JAV, Kanados, Pie
tų Amerikos, Australijos, o nuo komu
nizmo žlugimo, į kongresus jau vyksta 
jaunimas iš Lietuvos bei visos Rytų Eu
ropos ir Rusijos.

Devintojo Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongreso Ruošos Komitetui vadovauti 
sutiko niujorkietis Tomas Matusaitis. Ki
ti organizacinio komiteto nariai yra: 
Laisvyda Janulaitytė (Bostonas), Claudia 
sooooeoooooooooooooooooooooeoooooooooooocooosocceooooooooccooc

dabartinės nesantaikos vaisius. Jis, kaip 
prezidentas, bandąs ieškoti taikos, 
sugyvenimo, bet tai sunkiai pavykstą. 
Jei Lietuvos žmonės ir vadai eis tuo ke
liu ir toliau, nieko gero Lietuvai neža
dama. Pažymėjo, kad Lietuvoje gyveni
mas, esą, gerejąs.

Artėjantys rinkimai tautoje neperdaug 
sukelią dėmesio. Prezidentas mano, kad 
rinkimų nelaimės viena kuri partija - Sei
mas būsiąs sudarytas iš įvairių partijų ir 
tai, esą, labai gerai, gal suras Seimo nariai 
kelią bendram darbui Lietuvos gerovei. 
Jis pažymėjo, kad turime dirbti ne pre
zidentui, Seimui ar vyriausybei, bet 
Lietuvai. Prezidentai, seimai, vyriausybės 
laikini, po jų ateis kiti, tik valstybė ir tauta 
lieka amžini, tad ir turime jos gerovei 
dirbti ir, esą. taip dirbama.

Įvertino išeivijos gražią veiklą, su 
dėkingumu prisiminė mūsų paramą 
Lietuvai. Taip pat pažymėjo, kad Lietuva 
gyva, turi daug išmokslintų, Lietuvai 
dirbančių žmonių - rašytojų, menininkų, 
kultūrininkų, teatrų, meno kolektyvų. Vi
sa tai rodo tautos gyvastingumą, ateities 
siekius į laimingesnį gyvenimą.

Mūsų kultūrininkai, politikai, inte
ligentija neišbėgiojo į kitus kraštus, bet 
pasiliko dirbti Lietuvoje. O ten jiems gal 
būtų lengvesnis gyvenimas. Savo žodyje 
palietė ir daugiau Lietuvos ir išeivijos 
sugyvenimo problemų, kvietė būti vienos 
tautos vaikais ir bendrai dirbti Lietuvai.

Trumpą padėkos ir sveikinimo žodį 
tarė LTOK prezidentas Artūras Povi
liūnas, pažymėjęs, kad Lietuvos Olim
pinių žaidynių delegacija pati gausiausia 
Lietuvos sporto istorijoje - 100 žmonių, 
simboliškai vaizduoja Olimpinių žaidy
veo=oeoe<=ooe<x>=<>eo=ooe<>=oooeoooocooooo=ooocooocoocoooooooooooo

Į tremtinių Grįžimo Fondo sąskaitą L. Braniškienė $10.00
Nr. 888 TALKOJE iki rugpjūčio 11 V. Kružienė $10.00
dienos yra gautos sekančios aukos: L. Petruševičienė $10.00

Vietoj gėlių, pegerbiant a.a. Vladą S. Rasturis $10.00
Vaitkevičių, J. Baikly $ 5.00
B. E. Smalioris $ 20.00 Viso: $115.00
I. Budrys $ 20.00
B. M. \ $20.00 "TALKA" P.O. Box 307,
P. Jakubauskas $ 10.00 North Melbourne 3051

IX Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongresas

Jau veikia IX-jo Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongreso Ruošos Komitetas

Luecke (New Jersey), Paulius Muraus
kas (New Jersey), Kazys Adomkaitis 
(Bostonas),VydasMarijošius(NewYork), 
Jonas Jankauskas (New York) ir Kristi-
na Matusaitytė (New Jersey).
IX PLJ Kongreso atidarymas įvyks liepos 
18 d. Vašingtone. Programoje numatyta: 
Studijų dienos (Vašingtone irNew Yotk‘e), 
laivo ekskursijaNew York'o uoste, ban
ketai Vašingtone ir Bostone, stovykla 
pajūryje (netoli Bostono). Kongresas tęsis 
iki rugpjūčio 3 d. Bostone.
Informacija apie Kongresą skelbiama 
visomis priemonėmis. Internet^ galite 
aplankyti PLJK informacinį „saitą“ 
(adresas: http://www.pljk.org). Elek
troniniu paštu rašykite adresu: jan- 
kauskas@aol.com. Paprastu paštu rašy
kite adresu: PLJK P.O. Box 283, 
Manhasset, New York 11030, USA.

(New York, 96.08.13)

nių šimtmetį. Jis dėkojo Atlantos lietu
viams už gražų pabendravimą.

Po šių kalbų dr. Lee Skandalakis, 
pasveikinęs prezidentą, jam įteikė Fulton 
apskrities Garbės piliečio teises sutei
kiantį diplomą. O Juozas J tiška, Ameriko
je gimęs lietuvis, pasveikinęs prezidentą, 
įteikė JAV prezidento Bill Clinton svei
kinimą, kurį A. Brazauskas pažadėjo pa
kabinti pačioje garbingiausioje vietoje.

Pabaigoje buvo pasikeista dovano
mis. Atlantos LB valdybos pirmininkė 
Ramunė Janušaitytė-Badauskienė su 
dviem mergytėm - Natalija Skvirblytė ir 
Lina Skandalakis Lietuvos prezidentui 
A. Brazauskui ir LTOK prezidentui Ar
tūrai Poviliūnui įteikė po menines knygas 
apie Atlantą, o po to A. Brazauskas ir A. 
Poviliūnas Atlantos LB įteikė savo 
dovanas.

Po šių ceremonijų „M.P.“ bendradar
bis Jurgis Janušaitis padarė interviu su 
Lietuvos prezidentu Algirdu Brazausku. 
Jis maloniai sutiko atsakyti į keletą 
klausimų.

Lietuvos prezidentas Algirdas Bra
zauskas atrodė labai draugiškas ir papras
tas žmogus. Bet laikas buvo ribotas, 
pokalbis kiek užtruko, pradėjo saugumo 
valdininkai raginti keliauti toliau, pagal 
numatytą planą.

Užbaigiant vaišes Ramunė Badaus
kienė padėkojo Atlantos LB valdybai, 
šeimininkams dr. Vidai ir Lee Skanda- 
lakiams bei visiems svečiams. Adv. 
Ričardas Badauskas daug prisidėjo 
organizuojant pagerbimą, o Olimpinių 
žaidynių metu, Ramunė ir Ričardas 
Badauskai daug padėjo svečiams iš Lie
tuvos, juos priėmė, globojo. Ačiū jiems.
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NUOMONĖS IR PASISAKYMAI
Gero daikto niekad nėra per daug
Graži, didinga Lietuva. Kaip mes 

tane jos dirvonus, miškus, upes, eže- 
E. Maža, bet ne mažiausia Europoje, 
tekiasdešimt metų rusų okupacijos 
ritinama, traktuojama kaip Rusijos 
tionija. Gal daugelio kraštų gyvento
jais visai nežinoma. Aną dieną pašto 
imutoja, priėmusi mano siuntą, paklausė 
nyra Lietuva, Rusijoje? Pritrenkta jos 
pmeijos, apstulbau. Dideliam mano 
ptenkinimui, kita tarnautoja, su kuria 
anai pasikalbant. garsiai tarė: Lietuva 
n Lietuvoje! Interesantai nusijuokė, 
moji tarnautoja užraudo.

To įvykio sukrėsta, galvojau - kaip 
mažai žinoma Lietuva. Kodėl mes 
atšaukiame, nesakome pasauliui - Lietu- 
ayta prie Nemuno, Lietuva laisva! Že
maitiškas posakis sako: kas šuniui uode- 
a pakels, jei ne jis pats. Nesu žemaitė, 
te šis posakis pamokantis - jei mes pa
ts apie save nekalbėsim, kas kalbės? 
tais patiems reikia šaukti kur esame, 
tebuvome, kodėl lietuviais norime būti!

Atgimusios Lietuvos jaunoji karta 
sprato Lietuvos vardo iškėlimo, teigiamo 
jnizdžio sudarymo svarbą.

JCą daryti, kad garsiai ištartas Lietu
ms vardas sukeltų šypseną?“ - rašo Rūta 
Duobaitė „Gimtajame Krašte“. „Lietuva 
iandien užsienio spaudoje kaip juoda

Tai tiesa, mes nekartą susidarom įspū- 
lįkad pasaulio opinijoje - Lietuva tuščia 
įdvė, tamsi dėmė dangaus stratosferoje, 
falentingi, kuklūs lietuviai nerėkė, rūpi
nsi atgauti nepriklausomybę, kovojo už 
atos egzistenciją. O spekuliantai darko 
fctuvišką įvaizdį. Lietuva, didžiausia iš 
rijų Baltijos valstybių, mažiau žinoma 
tegu mažesnės - Latvija ir Estija. Išsa- 
niau studijuodama populiarią anglų 
itetatūrą pastebėjau, kad jos dažnokai, 
alankiai minimos. Lietuvos vardo 
eužtikau, kas man labai skaudu.

Ar ne mes patys kalti? Veiklūs, kovin- 
i daug dirbam lietuvybės išlaikymui, 
ri kuklūs, nesudarėme Lietuvos įvaiz- 
fio pasaulyje. Malonu žinoti, kad tuo 
Bsirūpinta Lietuvoje. „Informacijos 

ilstančių litų“,- rašo Rūta Duobaitė, 
amavimui Lietuvos įvaizdį pasaulyje - 
ikti žinias spaudai, supažindinti su 
etuva, jos žmonėmis ir siekiais, anglų ir 
ancūzų kalbomis“.

Mes, egzodo lietuviai, daug padarė- 
e ir daugiau galime padaryti. Lietuvių 
alboje turime neblogų leidinių, istoriškai 
Stingus metraščius. Bet mums reikia 
jglų kalboje! Dėmesį į tai atkreipė V. 
iška, SLB pirmininkas. Metiniame 
tanešime jis pareiškė: „Sekančiais, 1997 
i sueina 50-metis nuo lietuvių emigraci- 
s pradžios Australijon. Šiai sukakčiai 
iminėti valdyba numato sudaryti atskirą 
xnitctą, kad ne tik būtų ši šventė atžy- 
ėta mūsų tarpe, bet kad ji plačiai 
įskambėtų ir Australijos visuomenėje, 
ūtu gražu, net būtina, šią sukaktį įamžin

ti ir anglų kalba parašyta bei išleista kny
ga“. („M.P.“Nr. 18)

Koks puikus Vytauto Juškos suma
nymas. Mums reikia veikalų anglų kalba 
apie istoriją, kultūrą, meną. Reiktų tai 
neatidėliojant vykdyti. Mūsų eilės retėja, 
nedaug likę senųjų veikėjų, žurnalistų, 
teatralų, menininkų. O jaunieji? Jų istori
nės žinios siauros, jie kuria naują gyveni
mą. Mums reikia pasididžiuoti praeitimi, 
savo didvyriais, propaguoti Lietuvą, jei 
norime, kad kai pasakai lietuvis esi - 
nežiūrėtų į tave kaip atvykusį iš Azijos, 
arba, kaip rašo Rūta Duobaitė, kaip iš 
juodos skylės.

Tai milžiniškas darbas. Tam neužteks 
metų, net ir dviejų. Kas imsis to darbo? 
Žinodama V. J. ryžtingumą, pareigin
gumą, neabejoju - Vytautas tai padarys. 
Kad lietuviškos pėdos neišnyktų sausoje 
Australijoje, toks veikalas reikalingas 
dabar.

Kreipiaus į Genovaitę Kazokienę. Ji 
daktarato laipsniui parašiusi lietuviška 
tema veikalą, labai gerai profesorių 
įvertintą. „Tiek daug buvo siekta, dirbta“,
- maloniai sutiko suteikti informaciją 
autorė.

Manuskriptas - Lithuanian Artists in 
Australia, 1950-1990 - dviejų dalių, 414 
psi. 500 iliustracijų. Pirma dalis - istorija, 
antra - kultūrinis fondas. Veikalo turinys:

I - Lietuvos istorijos santrauka nuo 
proistorės iki Nepriklausomybės; Ne
priklausomybės dvidešimties metų 
kultūriniai, ekonominiai, socialiniai ir 
politiniai atsiekimai - mokyklų tinklas, 
žemės ūkio reforma, sveikatos draudi
mas, susisiekimas, teatras, opera, literatū
ra, dainų šventės, tautinių šokių festivaliai.

Antras pasaulinis karas - okupacija, 
persekiojimai, trėmimai, rezistencija, 
egzodas, grįžimo namo viltys; kultūrinė 
veikla Vokietijoje, išvietintųjų stovyklose
- universitetai, mokyklos, įvairūs kursai, 
ansambliai, teatrai, koncertai.

II - Lietuvių kalba, kilmės ryšiai su 
sanskritu; Lietuvių literatūra, rašytojai 
Australijoje. Lietu vių menas - priešistorinis, 
krikščionybės įvaizdžiai, pumos parodos, 
karo pas ėkos.

Kultūrinė veikla - knygų leidimas, 
opera, drama nepriklausomoje Lietuvoje, 
per okupaciją ir egzilyje. Emigracija, 
kūrimas organizacijų Australijoje ir 
palyginimas su veikla Amerikoje. Lietu
vių visuomeninės ir kultūrinės orga
nizacijos Sydney, Melbourne, Adelaidėje, 
Canberroje ir mažesnėse vietovėse.

Periodiniai laikraščiai ir kiti leidiniai. 
Lietuviai dailininkai Australijoje - 139 
menininkai ir meno mecenatai.

Išvados, parodų sąrašai. Bibliografija.
Iš turinio matosi, kad veikalas labai 

išsamus, kruopščiai paruoštas. Belaukiant 
Vytauto Juškos žadamo, labai reikalingo, 
lietuvių veiklos dokumentacijos veikalo, 
ar nebūtų vertinga dabar išleisti Genovai
tės Kazokienės kūrinį? Mielas Vytautai, 
gero daikto niekad nėra per daug!

7 Ava Saudargienė

jPEDSEKYS
Sydnėjaus skautų Židinio 40-metis

Praeitą šeštadienį (24/Vm) Sydnė- 
jaus skautų Židinys paminėjo savo veik
los keturiasdešimtmetį. Ši suaugusių 
žmonių organizacija, nors priklausanti 
Lietuvių skautų s-gai, veikia kaip norinčių 
ir toliau skautauti, bet jau išėjusių iš skau
tų amžiaus asmenų bendrija, savo tikslu 
turi jaunųjų skautų(čių) vienetų rėmimą, 
lietuvišką kultūrinę veiklą ir savitarpio - 
skautišką draugystę. Sydnėjaus skautų 
Židinį įsteigė 1956 m. v.s.dr. Vytautas 
Kišonas.

Minėjimas vyko Lietuvių klube, 
Bankstowne. Mažojoje klubo salėje, prie 
gėlėmis išpuoštų stalų, susėdo 62 židinie- 
čiai k jų šeimų nariai bei skautų rėmėjai. 
Svečių tarpe - Lietuvos garbės konsulas, 
sk. vytis su ponia Juta (viena pirmųjų 
Sydnėjaus vyr. skaučių), kiek vėliau

atvykęs LSS Australijos rajono 
brolijos atstovas v.s. Henrikas Antanaitis 
k visa eilė skautų veikėjų.

Minėjimą trumpu žodžiu atidarė 
Židinio tėvūnasj. v.s.fil. Vytautas Vaitkus, 
pakviesdamas tylos minute pagerbti 
mirusius Židinio narius. Jų vardus, gro
jant tyliai muzikai, perskaitė židinietės 
ps. Irena Dudaitienė k Milda Karpavi- 
čienė. O jų per tuos 40 metų į Amžinybę 
išėjo net 21: pirmasis Židinio tėvūnas ps. 
Zigmas Staugirdas, Stasys Sankauskas, 
Veronika-Leonora Bukevičienė, Židinio 
garbės narys Jonas Kelertas, s. Petras Pil
ka, Židinio kūrėjas, v.s. dr. Vytautas 
Kišonas, Arvydas Pūkas, Povilas Protas, 
ps. Ignas Pranulis, Laima Deikienė, Sofi
ja Mauragienė, Aldona Adomėnienė, v.s. 
prel. Petras Butkus, MBE, s.fiL Vytautas 
Edmundas Bukevičius, v.s.fil. Izidorius 
Jonaitis, v.s. Elena Laurinaitienė, v.s.fil. 
Balys Barkus, Angelika Miniotaitė- 
Schaffer, Algis Janavičius, s. Marija 
Milienė, Juozas Paltanavičius.

Sukalbėjus maldą prieš valgį, papie
tauta, o po to žid. v.s. Bronius Žalys pas
kaitė „Oratoriją Židinio 40-mečiui“, ps.fil. 
Elena Jonaitienė išsakė savo mintis Židi
nio 40-mečio proga, o linksmesniais to
nais nušviestą Židinio ilgų metų veiklos 
apžvalgą padarė v.s. Jonas Zinkus. 
Perskaityti sveikinimai, gauti iš rajono 
vado -Geelongo skautų Židinio ir v.s.fil. 
Aleksandro Jakšto, Židinio nario, dabar 
gyvenančio Queenslande.

Meninę dalį pravedė Židinio kanclerė 
sesė Margarita Kavaliauskienė. Programa 

Mieliems Židinio 40-mečio minėjimo dalyviams - svečiams, programos išpildyto- 
jams, sesėms ir rėmėjams, už taip gausiai suneštus pyragus ir gėles. Židinio vardu reiš
kiu nuoširdžią skautišką padėką.

Mano ypatinga padėka Židinio kanclerei sesei Margaritai Kavaliauskienei, ant savo 
pečių nešusiai didžiausiąją šio minėjimo mošos naštą. Ačiū, sese!

Žid. Vytautas Vaitkus, Sydnėjaus skautų Židinio tėvūnas.
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Židinio vadovai - M. Kavaliauskienė ir 
V. Vaitkus prie 40 - mečio tortų.

Nuotr. B. Vaitkienės

pradėta sesės ps.fil. Tamaros Vingilienės 
kupletais Židinio gyvenimo temomis. 
Tolimesnę programą atliko sesė kancle
rė su savo talkininkėmis „Sutartinės“ 
dainininkėmis (židinietėmiš arba buv. 
skautėmis). Dainavo: Milda Karpavičie- 
nė. Gražina Černiauskienė, Lilė Gai- 
džionienė, Irena Dudaitienė, Margarita 
Kavaliauskienė, Ida Barilienė ir Marina 
Cox. Pradėta liaudies daina „Oi, rūta, 
rūta“, kurią sekė Juozo Almio Jūragio 
eilėraštis „Laužams liepsnojant“, vėl 
liaudies daina „Sėk, sesula, rūteles...“, B. 
Žalio eilėraštis „Rudeniškom temom“, 
daina „Unkštų rytų...“, J.A. Jūragio 
eilėraštis „Patarimai, norintiems būti 
laimingais“, liaudies daina „Oi, žiba 
žiburėlis...“ Vėliau, užtraukus „Laužas 
dega, linksmai šviečia...“, įjungti ir visi 
minėjimo dalyviai, padainavę porą 
skautiškų dainų.

Jei taip būtų galima pavadinti, meninę 
minėjimo dalį sekė jo „saldžioji“ dalis - 
kavutė su, nežinau kiek, kanclerės ir jos 
talkininkių prikeptų tortų ir pyragų, ku
rių bent du - išpuošti meniškais, skau
tiškais pagražinimais, skirtais 40-mečiui...

Kavutės pradžioje, pavėlavęs, iš 
kelionės atvykęs rajono brolijos atstovas 
v.s. H. Antanaitis, perdavė savo linkėji
mus Židiniui, prašydamas jo narius ir 
toliau nenuleisti rankų, bet veikti, veikti, 
veikti!..

17.30 vai. šauniai praėjęs Židinio 40- 
mečio minėjimas užbaigtas dalyvių 
sugiedota skautiška atsisveikinimo gies
me „Ateina naktis...“ yyt Šiaurys

SKAITYK "MŪSŲ PASTOGĘ"! 
BENDRADARBIAUK "MŪSŲ PASTOGĖJE“?
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Pirmieji metai Australijoje
Kuriamės Pietų Kryžiaus žemyne

Pranas Nagys
(Tęsinys iš praeito nr.)

Pranešė, kad šis transportas 
skirtas cukrinių nendrių kirtimo darbams 
Queenslande: Mes iš anksto žinojome 
apie šio darbo sunkumus. Pirmasis 
pokarinių emigrantų transportas į Aus
traliją atvyko 1947 metų lapkričio 28 die
ną į Fremantle. Vakarų Australijoje. 
Antrasis - 1948 metų kovo mėnesyje. 
Antruoju transportu atvyko mano ir bro
lio Juozo geros pažįstamos, su kuriomis 
lankėme Nurtingen gimnaziją. Jos abi, 
baigusios gimnaziją, įstojo į gailestingų
jų seserų mokyklą Niirtingen. Čia 
atvykusias jas paskyrė į darbą Canberros 
ligoninėje. Jos mums parašė laiškus, 
perspėdamos, kokių darbų Australijoje 
reikia vengti - cukrinių nendrių kirtimo, 
darbų Woomeroje, dykumoje prie raketų 
bazės rengimo ir prie geležinkelio nuo 
Adelaidės į Perthą tiesimo. Ten didžiu
liai karščiai, mums nepakenčiamas 
klimatas. Tačiau mūsų sutartis pasirašyta 
Vokietijoje. Nieko pakeisti dabar ne
begalime ir šių darbų išvengti negalima. 
Čia juk neatvykome ieškodami geresnės 
duonos ar geresnių darbų. Bėgome nuo 
tirono, kuris užgrobė mūsų tėvynę, o da
bar gąsdina kam, kuriame vėl dalyvauti 
būtų jau per daug. Ieškojome laisvės, kad 
galėtume kaip žmonės gyventi, kol Lie
tuva atgaus savo nepriklausomybę.

Naktis buvo ilga, mes nekantriai lau
kėme, kada bus leista išlipti. Laivas, lyg 
kūdikius.mus supo 37 paras, ir dabar taip 
norėjosi iš toTopšelio'išlipti, išsilaisvinti 
kuo greičiau. Pagaliau nuleido laivo laip
tus. Kas ką turėdami nešėsi su savim ir 
mynė pirmuosius žingsnius ant nežino
mos ir dar neištirtos Australijos žemės. 
Aš ir brolis Juozas negalėjome atsiskirti 
su tuo laivu, taip laimingai atplukdžiusiu 
mus į Australiją. Norėjome jį prisiminti 
ir po daugelio metų. Paprašėme vieną iš 
tų, kurie turėjo foto aparatą, kad mus 
nufotografuotų. Dalis keleivių slinko 
siūbuodami, vos paeidami. Tai buvę 
sunkieji laivo ligoniai.

Australijos rytmečio saulutei šildant, iš 
Melbourne geležinkelio stoties pradėjome 
savo kelionę į pereinamąją Bonegillos 
stovyklą. Stovyklos barakai buvo statyti 
kariuomenei Antrojo pasaulinio karo me
tu. Dabar juos užleido iš Europos at
vykstantiems darbininkams. Traukiniui 
sustojus, vienoje stoties valgykloje gavo
me valgyti. Iš jos išeinant pro duris, 
kiekvienam davė po keletą bananų. Ga
vęs 4 bananus, nežinojau ką su jais da
ryti. Uetuvoje dėdienė buvo atvežusi į 
kaimą bananų ir visiems vaikams juos 
padalino. Aš, pradėjęs jį valgyti, atida
viau pusbroliui. Man jie buvo visai 
neskanūs. Nenorėjau jų pradėti valgyti ir 
čia. Bet pasiėmęs, kitiems neatidaviau - 
maniau, kad gali maisto pritrūkti, tada, va, 
ir sunaudosiu. Suvalgiau tuos bananus. 
Vėliau, jau Queenslande, bananai pra
dėjo patikti.

Atvykus į Bonegillos stovyklą, ilgai 
lūkuriavome, kol pagal sąrašus visus 
sutikrino, suskirstė į kambarius. Priėjęs 
prie tikrintojų staliuko, pažinau ten 
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dirbančią moterį, Viltį Kružienę, kuri bu
vo dar iš Dillingen stovyklos pažįstama. 
Dabar pasisveikinome jau Australijoje.

P. Nagiui išduotas pažymėjimas perp
laukus ekvatorių.
Ji, atvykusi ankstesniu transportu, dirbo 
raštininke imigracijos skyriuje. Viltis 
Kružienė mokėjo anglų kalbą. Eilėje 
bestovint, kantriai laukėme paskyrimų į 
kambarius. Tikėjomės tada įsikurti 
laikinam Australijos gyvenimui pirmo
je jos stotelėje.

Barake radome švarias baltai paklotas 
lovas. Pasižymėję savo vietas lagaminais 
ir kitais daikteliais, išėjome į valgyklos 
salę. Valgykla paruošta naujiems atei
viams. Ant stalų prikrauta jau priraikytos 
duonos, sviesto, uogienių. Maisto normų 
čia nebuvo, galėjai valgyti, kiek nori. Visi 
griebėsi „valyti“ ant stalų sudėtas uogie
nių dėžutes. Skani, karšta aviena. Manė
me, kad jie mus nori taip puikiai pavai
šinti tik pirmomis dienomis. Tačiau 
apsirikome. Valgyti davė gerai; net ir tie, 
kurie kelionėje buvo labai nusilpę, tuoj 
ėmė atsigauti.

Vėliau turėjome eiti į klases, kur mokė 
anglų kalbos. Man čia nebuvo nieko nau
jo, jos mokiausi gimnazijoje. Bet tas 
„spelling“ - pavienių raidžių ištarimas - 
labai bjaurus. Mes pripratę prie fonetinės 
rašybos, o čia ji skirtinga. Viskas 
mokiniams susimaišo ir pradedame vėl iš 
pradžios. Tos pora savaičių čia prabėgo 
labai greitai. Laukėme mūsų „krikšto“ 
cukrinių nendrių laukuose.

Stovykloje kartą girdžiu per garsia
kalbį skelbiant, kad Nagius kviečia at
vykti į paštą. Nuėję, radome mums at
siųstus pirmuosius sveikinimus su 
atvykimu. Man - sveikinimas iš Henės 
Vrubliauskaitės, o Juozui - iš Marytės 
Vitkauskaitės. Su sveikinimais jos at
siuntė ir po vieną svarą (tuometiniai 
Australijos pinigai) dovanų. Jų uždirb
tieji pinigai, kuriais jos išreiškė mums 
savo nuoširdumą, buvo didelė dovana. Už 
dovanas, nuoširdumą, sveikinimus ir 
draugiškumą tuoj pasiuntėme padėkos

Lietuvaitės atletės Sydnėjuje

Svečiai Lietuvių klube. Iš k.: Kęstutis Šapka, Žana Minina, Agnė Visockaitė, garbės 
konsulas Viktoras Šliteris ir Vitalis Vilimas. Nuotr. V. Vaitkaus.

Praeitą šeštadienį (24/VIII) Lietuvių 
klube, Bankstowne, lankėsi Vl-jų Pa
saulinių jaunių atletikos varžybų daly
vės, Lietuvos jaunosios atletės - Žana 
Minina ir Agnė Visockaitė, lydimos Lie
tuvos vyriausio trenerio Kęstučio Šapkos 
ir Lietuvos lengvosios atletikos s-gos 
prezidento Vitalio Vilimo.

Varžybos vyko Sydnėjuje rugpjūčio 
20-24 d.d. Agnė Visockaitė varžėsi 100 
ir 200 metrų sprintuose - 100 m. bėgime 
pasiekusi 12 vietą ir 200 m.-4 vietą; Ža
na Minina varžėsi 400 m. distancijos

Jonas Obeliūnas treniruoja Marčiulioniukis
Žinomas Geelongo krepšininkas ir 

ALFAS iždininkas Jonas Vytautas 
Obeliūnas jau tapo savu gražioje Šarū
no Marčiulionio vaikų krepšinio mokyk
loje. Kasdien jis moko ir treniruoja grupę 
vaikų, kurie čia turi vasaros krepšinio 
pamokas. Jis ne tik treniruoja, bet ir pats 
su kitais jaunais treneriais pažaidžia, ta
čiau sako: - su jaunesniais žaisti jau yra 
gana sunkoka. Visi Joną čia žino ir tikrai 
mėgsta, veždami parodyti gražiąsias 
Lietuvos vietas, o jis suka savo kelionių 
filmą, kurį vėliau parodys Geelonge. 
Aplankė jis ir gražiuosius Trakus, važinė-

Skyrelio 'Pirmieji metai Australijoje" bendradarbiams
Malonu pastebėti, kad ,M.P “ skaitytojai 

domisi skyreliu .Pirmieji metai Australijo
je“. Gauta nemažai komentarų, laiškų... Į 
redakciją plaukia kelionių į Australiją ir 
kūrimosi šiame kontinente pradžios dieno
raščiai, atsiminimai, pastabos.

laiškelius. Vėliau su jomis susirašinė
jome. Aš ir mano žmona Elytė dar ir da
bar, prabėgus daugeliui metų, su Hene 
Vrubliauskaite ir jos vyra palaikome ryšį.

1948 m. gegužės 9 d. gavau Australijos
imigracijos departamento išduotą tapa- iš Neapolio uosto.
tybės dokumentą. Speciali kelių pusla
pėlių knygelė su nuotrauka. Joje pora 
puslapėlių buvo su linijomis. Į tą puslapį 
įrašydavo kur gyveni ir kur dirbi. Tuos 
įrašus darė valdžios įstaigos. Australai 
pasų neturėjo. Jiems jų nereikia. Mums, 
atvykėliams, juos įvedė, kad nepa
siklystume, kaip tos žydo bitės, Australi
jos platybėse. (Bus daugiau) 

bėgime, atbėgdama 15-ji. Jų pasiekimai, 
prisimenant, kad šiose varžybose dalyva
vo apie 2000 jaunųjų atletų iš 146 kraštų, 
yra labai geri. Tikėsimės jas matyti 2>.W>- 
jų metų olimpiadoje, Sydnėjuje.

Viešnias ir svečius globojo Lietuvos 
garbės konsulas Viktoras Šliteris su po
nia. Gaila tik, kad dėl labai pavžuotų 
pranešimų, nebespėta perduoti inia 
Sydnėjaus lietuviams sportininkamsr jų, 
išskyrus jaunąjį V. Šliterį, klube nebvo,

l.Ž.

jo po Dzūkiją, Druskininkus, dalyvavo 
žirgų konkursuose Marijampolėje, sve- ’ 
čiavosi pas mano seserį, savo žmonos te
tą, Gražiną ir jos sūnų dr. Antaną Kau
ne, susitiko su savo tėvo giminėmis Vilniu
je ir Biržuose. Taip kad treneris Jotas čia 
ne tik kad dirba su vaikais, padeda ki
tiems anglų kalboje, bet dar ir papuola su 
aprašymais ir nuotraukomis į rusų kalba 
leidžiamą laikraštį. Jau dabar Jonas 
planuoja į kitą Pasaulio lietuvių sporto 
šventę atvežti ir mūsų Australijos vaikus 
krepšininkus.

Antanas Laukaitis

Paskutinę savaitę gauti per p. R. Skerienę fl 
atsiųsti geelongiškio A. Skėrio dienoraščiai, II 
rašyti vykstant į Australiją laivu „Skaugum“, S 
1949 m. Taip pat gautos p. R. Skerienės su
rinktos žinios apie St. Šuto („Nelly“ laivu 
1949 m.) ir VI. Leitono (Wooster Victory“ 
1949 m.) keliones į Australiją.

Trempus prisiminimus iš pirmųjų dienų 
Australijoje atsiuntė p. Renoldas Čėsna.

Vytautas Deikus patikslino 9-jo transporto 
išvykimo uostą: „Nea Heilas“ laivas išplaukė 
ne iš Genovos, kaip buvo rašyta,,M.P."nr„ bet

Šie ir kiti atsiminimai, dienoraščiai bei 
pastabos bus spausdinami vėliau, gavimo ei
lės tvarka. Prašome, siunčiant papildymus 
prie laivų sąrašų (išvykimo vietos, datos, 
atvykimo vietos, datos, keleivių skaičiaus), 
visus davinius, kur tik galima, patikrinti pa
gal išlikusius dokumentus, laivų laikraštė
lius ir t.t. - nepasitikint vien atmintimi!

Dėkoju bendradarbiams ir talkininkams!
Red.
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A.a. Urte Purvinaite - Vilkiene
23.7.1910 - 12.8.199G

Kelik. kelik, močiutėle. 
Taisyk man staklates!

- Aš nekelsiu nei taisysiu 
Tau daugiau staklates."

Mažlietuvių liaudies daina

Urtę Vilkienę pirmą kartą sutikau ta- 
■ juodame laivelyj, kuris anais laikais 
® kėlė per mareles į šį žemyną. Ji, naš- 
taukšta, tiesi, išdidi, .kaip eglė kur prie 
topelio", celiavo kartu su mažąja 

/ ,Įrita. Drąsiu žvilgsniu, aiškiu ryžtu 
I pasitiko nežinią, laukiančią svetimuose 
Italuose. Lyg kokia visiems vėjams 

jBpari lietuvininkė iš Ievos Simonai
tis knygų, Urtė sėkmingai čia kūrė sau 
nfckrelei ateitį.

Dabar, vartydama jos paliktą gyveni- 
0 aprašymą, dar sužinojau, kad Urtė 
rime stambaus ūkininko Jonio Purvino 
[Marikės Krizytės 13-kos vaikų šeimo- 
įlDauperų kaime. Jos užrašai prasideda 
a mažlietuvių himno žodžiais: „Lie- 
Bvininkais mes esam gimę“... ir su visais 

sfiliais posmeliais iki paskutiniojo:„Dru
jai laikyk, drūtai stovėki, lietuviškoji 
[giminė“.
I Toliau ji rašo: „Tėveliai mus tvarkin

gai ir griežtai augino, kiekvieną pagal 
sugebėjimą išmokslino“. Vieną leido 
Vytauto Didžiojo, o kitą net Vienos 
universitetuosna, trečią - Karo mokyklon, 
o Jurgį paliko įpėdiniu ūkyje. Keturios 

I mergaitės mokėsi namuose ūkio mošos, 
audė kraičius, baltino drobes mamatės 

Apžiūroje. Kaip ilgas valandas turėjo 
/įima melstis; kaip sveikatos požiūriu 
silpnesnioji Trūdelė mokslą baigė, o 
ištekėjusi, su vyru Joniu Dumpiu Kana- 
don emigravusi, sulaukė sūnaus, aukšto 
evangelikų dvasiškio - viską aprašo savo 
atsiminimuose. Gi penki Urtės broliukai - 
sesutės, kaip tais laikais gausiose šeimose 
bodavo, dar maži pasimirė.

Ir sūpynės darže, ir ąžuolas sode, ir 
latytojai per šventes, ir garbūs kunigai, 
fcp Šernas, Lokys, lankėsi, o kun. 
upienas į svečius iš Karaliaučiaus 
įvažiavęs. Pastarasis „40 metų gyven- 

fanas tarpe vokyčių nebuvo savo gimtąją 
/kalbą pamiršęs“. Nepamiršo jos nei Urtė, 
' nei jos dukra Anita. Ji skausmingai, bet 
į suvaldytame liūdesyje, atsisveikino su sa- 
avo mylima motina, savo močiutės netek- 
Ityje liūdinčio sūnaus Morkaus globoja- 
k. Dar vėliau dukra surado laidotuvių

dieną jaunos kaimynų mergaitės paliktą 
eilėraštį:, Jt is the tide that came for you I 
And left its marks on me...“ Šitoji Sarah, 
gedulingų vaišių šeimininkė, subtiliai 
aptarnavusi mažą artimųjų būrelį, paro
dė, kad Urtė ir jaunų žmonių buvo my
lima. Gerbiama ir mylima ji buvo ir 
gausesnio būrio Adelaidės lietuvių, kurie 
tik iš toli galėjo jos paskutinę kelionę 
apmąstyti. Jie galbūt prisimena, kaip to 
miesto laikraščio pirmąjį puslapį Gedulo 
ir vilties dienos proga puošė Urtės ir jos 
draugo Jurgio žvakės liepsnelių apšviesti 
veidai. Mat Urtė, dukrai sukūrus šeimą, 
paauginus vaikaitį, išvyko Adelaidėn, kur 
ilgą laiką gyveno tame mieste šalia savo 
ir brolio jaunystės gero draugo Jurgio 
Purvino. Šiam gilioj senatvėj pasimirus, 
prieš du metus sugrįžo į dukros erdvius 
namus ir jos šiltą globą Melbourne.

Urtė mėgo poeziją. Buvo ir pati para
šiusi porą proginių posmelių. Atsimi
nimuose gi nurašyta visa eilė poetės M. 
Malakūnienės eilių, kurių vieną, eku
menines apeigas atliekantis kun. P. 
Dauknys koplyčioje perskaitė. Ir Soc. 
globos d-jos vardu atsisveikinusios J. 
Žalkauskienės žodyje rado vietos poeto 
V. Kazoko šiai progai tinkantis posmas. 
Koplyčioje įspūdingai skambėjo ir Ba
chas, ir šiuolaikinė angliškai dainuojama 
rauda.

Urtės namuose lango rėmuose pasili
ko skristi baltoji žuvėdra, nutilusios gi 
staklates bylojo apie velionės laisvalaikių 
valandas. Jos sodintas kiemo ąžuolas, lyg 
nukirsta Grainio liepa, dar šią žiemą 
nudžiūvo. j)anutį Simankevičienė

Tauriam lietuviui ir mielam bičiuliui
A. f A. Eduardui Slitcriui

mirus, nuoširdžiai užjaučiame velionio žmoną Emiliją, sūnus - Gediminą, 
Algimantą ir Kastytį su šeimomis ir visą plačią Šliterių giminę.

Lidija ir Juozas Almis Juragiai
Regina Gaidžionytė

Mūsų mielam prieteliui
a.a. Edvardui Šlitcriui

mirus, liūdesyje likusiai jo žmonai Emilijai, jų sūnums ir artimiesiems 
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime

Ignas, Birutė ir Linda Bieliūnai

A. f A. Edvardui Soliteriui
mirus, jo žmonai Emilijai ir šeimai nuoširdžią užuojautą reiškia

Cecilija Protienė ir
Birutė Nagulevičienė

Pagerbdami brangų dėdę
A. f A. Edvardą Soliterį

vietoj gėlių ant jo kapo, aukojame "Mūsų Pastogei" $ 100.
Juta ir Viktoras Šliteriai

A. f A. Edvardui Soliteriui
miras, jo žmoną Emiliją, sūnus ir jų šeimas nuoširdžiai užjaučia

Ona Baužienė, BEM, ir šeima

Giliai liūdėdami dėl jų motinos
A. f A. Ernos Bartkevičicnės

mirties, širdingai užjaučiame jos gedinčius sūnus - Eduardą, Alfredą ir 
dukterį Sigitą, jų šeimų narius bei visus artimuosius.

Juozas Almis ir Lidija Juragiai

Mirus
A. f A. Juozui Paltanavičiui

nuoširdžią užuojautą žmonai Marytei reiškia
Tamara ir Benius Vingiliai

^ęė/fų
Pagerbdami ir prisimindami

A. f A. Oną Kavaliauskienę
vietoje gėlių aukojame "Mūsų Pastogei" S 40.

Kęsminų ir Fail šeimos, Melbourne

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

pajamų šaltinis yra Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos kasmet pravedama 
loterija.

Šių metų loterijos traukimas įvyks per Spaudos Sąjungos ruošiamą "Mūsų Pastogės" 
popietę Lietuvių Namuose, Bankstownc, 1996 m. rugsėjo 22 d. Loterijos rezultatai bus 
skelbiami "Mūsų Pastogėje" rugsėjo 30 d. Pirmuoju loterijos prizu yra $ 600 vertės vienos 
uncijos aukso liejinys. Loterijos bilieto kaina S 2.

Kreipiamės j Jus su prašymu paremti "Mūsų Pastogės" leidimą, perkant irplatinant 
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, N5.W, 2200.

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

Nuoširdžiai dėkojame visiems, mus parėmusiems pernai aranksčiau loterijos bilie
tų platinimu, ir tikimės, kad ir šiemet būsite mūsų talkininkais, suprasdami mūsų spau- j

* Su pagarba Vytautas Patašius, L. B. S. S. pirmininkas Į

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

AUSTRALIAN LITHUANIAN FOUNDATION INC.
44 - 50 Errol Street, North Melbourne, Vic. 3051
Visą korespondenciją ir aukas prašome siųsti adresu: ovuioi

P.O. Box 11, North Melbourne, Vic. 3051 im■•••
Australuos Lietuvių Fondo Valdyba

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

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

«.i ■ <>'/
_______ ______ —: 'Mūsų Pastogė" Nr.35 1996.9.2 psl.7

7



Tautodailės Ratelis 10 - mečio proga ruošia didelę

mugę ~ bazapą
sušelpti Lietuvos našlaičius. |

Kviečįaiue gausiai apsilankyti į mugę, bus: |
~ ‘"Balto Dramblio" stalas;

"Šokolado ratas ir Tambola;
Smulkios dovanos Kalėdom}- stalas;
Rankdarbių stalas;
Ratelio 10-mečio darbų paroda;
Turtinga loterija; į
Šeštadienio mokyklos vaikų pižamų paradas; 
Ratelio Karalaitė ir kitų malonių staigmenų; 
Veiks dešrelių, kavos ir pyragaičių baras.

Visos Mugės pajamos skiriamos Lietuvos našlaičiams. Širdingai kviečiame 
apsilankyti rugsėjo 15 d., sekmadienį, 12-4 vai. Lietuvių klube Bankstowne. 
Daiktus, aukojamus našlaičiams, galite pristatyti į Liet, klubą darbo valandomis 
kiekvieną dieną, išskyrus antradieniais. Atneštus daiktus paduoti klubo sekre
torei p. Danguolei. Ratelis .

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

b 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 
8 d. Registracijos formą galima gauti klubo raštinėje.

(Įsidėmėkite - registruojamaši iki rugsėjo 8 d. bet, ne kaip anksčiau buvo pranešta, 18 d.)

Klubo valgykla veikia 
Ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais 

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

TALKOS 
PRANEŠIMAS

Nuo rugsėjo I d., 1996, naujloms it atnaujinamiems 
indėliams galioja sakantys procentai:

Terminuoti indėliai:
Mėnesinių palūkanų z 0. 
sąskaita twin, sto.ooo) 0.5/o

12 mėn.
$5,000 + 7.5%
$500 -$4 999 7.25% 
6 mėn. 7%
3 mėn. 6.5%

L- Sąskaitos minimumas $500
Terminui pasibaigus, Indėlį galima Išimti ar 
pervesti į kitą sąskaitą. Palūkanos (mokamos 
i oinamqjq sąskaitą. Jei klientas nepraneša 
savo pageidavimo, sąskaita automatiškai 
pervedama į naują, tokį patį terminuotą 
indėlį. Pinigus IŠ terminuotų Indėlių galima 
Išimti terminui nesuėjus. Tuo atveju mokama 
tik 2% už išimtus pinigus..

Einamosios sąskaitos:
$5000 + 4%
$1000-$4999 3% 
$l.oo-$999 2%

Paskolos:
Su turto užstatu g 9oz

Iki $180,000

NAUJOS paskolos X □/ 
pirmieji 12 mėn. vl'5 S20.000 V.9 /O

Su dokumentų užstatu 12%
iki $25 000

Su garantuotojais 13%
^iki $iD,ooo • ion/

Asmeninės 13%
iki $5,000

Talka virifrnlnltus paskolųpiocenlus gok keisti melųbėgyje 
atsižvelgiant įbankųli ItnonsiniųgtolgųeSamus procentus.

Adelaide 362 7377 
Melbourne 9328 3466
Sydney 796 8662
LIETUVIU KOOPERATINĖ

TALKA
KREDITO DRAUGIJA

TALKA 
INFORMATION

The following Interest rates apply Irom Sept. 1, 1996 
for all new and renewed deposits:

Term Deposits:
Monthly interest z 0
Account (Mln. $10,000) O.b/o

12 month
$5,000 + 7.5%
$500-$4 999 7.25%

6 month 7%
3 month 6.5%

L— Account minimum $500
On maturity, the deposit and Interest may be 
withdrawn or transferred to other accounts. If 
the client does not notify his/her Intentions, 
the account is automatically rolled over for 
another equal term at current Interest rate. 
Withdrawals may be made from term 
deposits before maturity date. In such case 
only 2% Is payable on the withdrawn sum.

Current Accounts:
$5000 + 4%
$1000-$4999 3% 
$l.oo-$999 2%

Loans:
Mortgage security g 9o/o

up to $180,000

N EW loans over $20,000 A o oz 
capped for 12 mth.. V.y /o
Title deposit security 12%

up to $25,000 ,_0
Guarantor secured 13%

up to $10,000
Personal uptoWD00 13%
loan Intotod rales may b» varied during lhe year dependng on 

current Interest rales ottered by banks ana other societies.

Adelaide 362 7377 
Melbourne 9328 3466
Sydney 796 8662

LITHUANIAN CO-OPERATIVE

TALKA
CREDIT SOCIETY LTD

:*w<a

Fsydnėjuje

dtilWREN(v/wfe 7JS FR&'

ĄU WELCOME 
. 60OKIA/&S £ S/UGĮUiRieS PHOaJC:-

— OAIaJĄi <^8°! oj? oizo__ .
PRANEŠIMAS

Pas autorių jau vėl galima nusipirkti "Fatališką klaidą". Kaina - $ 12, plius 
persiuntimo išlaidos. Kreiptis: Aleksandras Mauragis, 82 Victor Ave, Picnic 
Point, NSW, 2213, tel.: (02) 9773 6707.

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

Į Casino. Rinktis ne vėliau kaip 8.45 ryto Hinder Street, prie Gas and Fuel pastato.
Norintieji vykti, prašomi nedelsiant užsirašyti pas V. Kružienę tel. 9874 2456 arba 

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