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Lietuvos įvykių kronika
■ Į NATO pakviestos tik 

trys valstybės

Pastaraisiais mėnesiais Lietuvos 
vadovai ir diplomatinis korpusas dėjo 
daug pastangų tam, kad Lietuva būtų 
pakviesta deryboms stoti į NATO 
gynybinę sąjungą. Praeitą antradienį 16 
NATO valstybių vadovų Ispanijos 
sostinėje Madride paskelbė Šiaurės 
Atlanto aljanso plėtimo į Rytus pra
džią, bet dėl Lietuvos kandidatūros 
šiame plėtimosi etape, atrodo, net ne
buvo kalbama. Diskusijos vyko tik dėl 
Rumunijos ir Slovėnijos pakvietimo, 
bet nugalėjo kieta prezidento B. Clin
ton linija, kad pirmajame etape būtų 
pakviestos tik Lenkija, Čekija ir Ven
grija. Galutiniame komunikate pada
lyta tik viena bendra užuomina Bal
tijos šalių atžvilgiu. „Mes pripažįs
tame pažangą, kurią, siekdamos dides
nio. stabilumo ir bendradarbiavimo, 
padarė Baltijos regiono šalys, siekian
čios NATO narystės“, - teigiama 
galutiniame komunikate. Jokių pažadų 
apie galimą šių valstybių priėmimą į 
NATO vėlesniame plėtros etape ne
gauta. Nenustatyta ir antrosios bangos 

■ NATO plėtimosi data, nors paminėti 
1999 metai, kada žadama grįžti prie šio 
klausimo svarstymo.

Šių faktų akivaizdoje verta suabejo

ti, ar išmintingai elgėsi mūsų valstybės 
vyrai eikvodami tiek daug energijos ir 
lėšų narystės Šiaurės Atlanto aljanse 
klausimui stumti, sukeldami nerealius 
lūkesčius Lietuvos visuomenėje, kad 

neužilgo mus priims į NATO? Ar dėl 
to nekils nusivylimas Vakarais, ar 
nepulsime šaukti, kad Vakarų valsty
bės mus „išdavė“ ar „pardavė“ Rusijai? 
Kaip rašoma praeito trečiadienio 
„Lietuvos ryto“ vedamajame, „šian
dien jau aiškėja, kad daugumos Lie
tuvos politikų deklaruojama būtinybė 
siekti kuo greitesnės narystės NATO ir 
ES pradeda duoti atvirkštinį rezultatą - 
konkrečiu darbu nesutvirtintos de
klaracijos devalvavo tokios narystės 
prasmę“.

■M. Albright vizitas 
Vilniuje

Lietuvos diplomatijos vadovas Al
girdas Saudargas „geru ženklu“ vadina 
sekmadienį numatytą JAV' valstybės 
sekretorės Madeleine Olbrait (M. 
Albright) vizitą į Lietuvą. JAV valsty
bės sekretorė į Vilnių atvyks sekma
dienį apie pietus, baigusi vizitą Sankt 
Peterburge. Po susitikimo su Lietuvos 
Prezidentu Algirdu Brazausku ir už
sienio reikalų ministru Algirdu Sau
dargu numatytas viešnios pokalbis su 
trijų Baltijos šalių diplomatijos va-, 
dovais. Vilniaus uriiversitete JAV 

valstybės sekretorė susitiks su Lietu
vos studentais. Maždaug šešių valandų 
vizitą M. Olbrait (M. Albright) baigs 
pavakare ir išskris į Prahą.

Pasak Lietuvos diplomatų, Vilniuje 
viešint JAV valstybės sekretorei, turėtų 
būti aptarti Madride vykusio NATO 
aukščiausiojo lygio susitikimo rezul
tatai ir Baltijos valstybių perspekty
vos tapti aljanso narėmis.

Lietuvos sostinėje taip pat ketinama 
apsvarstyti JAV ir Baltijos šalių char
tijos projektą. Kol kas nėra nuspręsta, 
ar tai bus bendra keturių šalių char
tija, ar trys dvišaliai dokumentai. Tuo 
tarpu Lietuvos užsienio reikalų mi
nistras A. Saudargas mano, jog tikriau
siai bus pasirinktas pastarasis varian
tas.

■ Europos Komisijos 
rekomendacija ES plėtrai 
Europos Komisija praėjusį ket

virtadienį iš esmės sutarė rekomen
duoti Europos Sąjungai pradėti dery
bas dėl narystės su Lenkija, Čekija, 
Vengrija, Slovėnija, Estija ir Kipru. 
Apie tai rašo visi didieji šalies dien
raščiai. „Tokia rekomendacija yrą stip
rus smūgis Lietuvos diplomatijai, - 
rašoma „Lietuvos ryte“. - Paskelbtoji 
Europos Sąjungos vykdomojo organo 
nuostata iš principo kertasi su Lietu
vos valdžios pozicija, kad derybos dėl 
Europos Sąjungos narystės turi prasidėti 
vienu metu su visomis kandidatėmis“.

Europos Komisijos sprendimas ga
lutinai turėtų būti patvirtintas Stras
būre antradienį, prieš tai, kai Europos 
Sąjungos vykdomoji valdžia pateiks 
individualias rekomendacijas Europos 
Sąjungos šalių vyriausybėms, kurios iš 
10 pretendenčių tinka narystei pagal 
ekonominius ir politinius rodiklius.

„Lietuvos rytas“ rašo, kad Europos 
Komisija laiko Lietuvą, Latviją, Slo
vakiją, Rumuniją ir Bulgariją tin
kamomis vėlesnei narystei.

Penktadienį spaudos konferencijoje 
Vilniuje, surengtoje po oficialaus vizito 
Prancūzijoje ir apsilankymo NATO 
aukščiausiojo lygio susitikime Mad
ride, A. Brazauskas sakė, kad, nepai
sant tokio Europos Komisijos spren
dimo, dauguma ES valstybių vadovų 
remia pasiūlymus derybas dėl ES plė
timo pradėti vienu metu su visomis 
pretendentėmis. Apie tokios pozicijos 
rėmimą pareiškė Skandinavijos, Olan
dijos, Prancūzijos vadovai, su kuriais 
Lietuvos Prezidentas buvo susitikęs 
savo vizitą metu.

„Europos Komisija paskelbė savo 
nuomonę, toks yra jos darbas. Tačiau 
galutinį sprendimą šiuo klausimu turi 
priimti ES valstybių vadovai. Reikia 
tikėtis, kad jis bus palankus- Lietu
vai“, - sakė Prezidentas.

Valstybės vadovas tikisi, kad Eu
ropos Komisijos išvados apie kiek

vieną valstybę, norinčią įstoti į ES, pa
dės Lietuvai geriau suvokti, kokias 
problemas dar reikia išspręsti, siekiant 
narystės ES. Šios išvados turi būti 
paskelbtos šią savaitę.

■ Viršūnių susitikimas 
Salzburge

„Lietuva tikisi būti tarp pirmųjų 
Vidurio ir Rytų Europos šalių, ku
rioms bus pasiūlyta stoti į Europos 
Sąjungą (ES), - antrajame Vidurio ir 
Rytų Europos ekonomikos viršūnių 
susitikime Salzburge pareiškė Lietu
vos ministras pirmininkas Gediminas 
Vagnorius. Šiame forume buvo dis
kutuojama apie padarinius, kurių tu
rės Madrido sprendimai dėl NATO 
plėtros į Rytus, taip pat apie būsimą 
naujų narių priėmimą į ES. Diskusijos 
dalyviai vieningai pažymėjo, kad nau
jojo Europos padalijimo baimė nyks
ta, o žemyno vienijimosi procesui 
Madride buvo suteiktas naujas impul
sas, praneša ELTA, remdamasi DPA 
informacija.

Lietuvos ministras pirmininkas G. 
Vagnorius diskusijoje pabrėžė, kad 
Lietuva, anot jo, atitinka visus eko
nominius kriterijus. Tačiau Lietuva, 
kaip ir dvi kitos Baltijos valstybės, turi 
vieną didelę problemą, pripažino G. 
Vagnorius. Ją buvo aneksavusi Rusija. 
Bet juk už tai dabar jų, atsižvelgiant į 
galimus Maskvos prieštaravimus dėl 
naujųjų ES narių, nereikėtų bausti. Jei 
dėl politinių priežasčių Lietuva, Lat
vija ir Estija nebus priimtos į ES, suma
žės Baltijos regiono stabilumas, įspė
jo G. Vagnorius.

■ A. Brazauskas kritikuoja 
Vyriausybės darbą

Lietuvos prezidentas praėjusio penk
tadienio spaudos konferencijoje kri
tikavo Vyriausybę už tai, kad ji delsia 
pateikti busimųjų ambasadorių kan
didatūras. Kaip žinoma, balandžio 16 d. 
Vyriausybė teikė Prezidentui atšaukti 
savo kadencijas išbuvusius Lietuvos 
ambasadorius JAV, prie NATO, Šve
dijoje, Suomijoje, Meksikoje, Balta
rusijoje, Estijoje. Iki šiol nei vienas jų 
nėra pakeistas, pažymi „Respublika“. 
Spaudos konferencijoje A. Brazauskas 
sakė, jog reikia išplėsti ambasadas 
Prancūzijoje, Belgijoje, kitose įtakin
gose Europos Sąjungos valstybėse. 
Ambasados Paryžiuje padėtį Preziden
tas įvertino kaip „apgailėtiną“.

Prezidentas Algirdas Brazauskas taip 
pat viešai priekaištavo Finansų mi
nisterijai už, pasak jo, „netinkamą dar
bą finansinių sutarčių su užsienio 
valstybėmis rengimo srityje“.

A. Brazauskas sakė, kad dvigubo 
apmokestinimo išvengimo sutartis su 
Prancūzija buvo galutinai parengta 
paskutinę naktį prieš jo oficialų v u itą 
į Paryžių, nors jos projektas jau dve-
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Lietuvos įvykių...
Atkelta iš 1 psl.

jus metus, anot Prezidento, „dulkėjo 
ministerijos stalčiuose“. „Mes iki iš
vykimo į Paryžių negalėjome prancū
zų pusei pasakyti, ar bus įmanoma 
pasirašyti šią sutartį, tuo pastatydami 
ir save, ir prancūzus į nepatogią pa
dėtį“, - teigė Lietuvos vadovas.

Lietuvos ir Prancūzijos užsienio rei
kalų ministrai Algirdas Saudargas ir 
Hubert Vedline tarpvalstybinę sutartį 
dėl pajamų ir kapitalo dvigubo ap
mokestinimo bei fiskalinių pažeidimų 
išvengimo pasirašė pirmadienį vakare 
Paryžiuje.

„Jau ne pirmą kartą Finansų minis
terija- taip nekokybiškai atlieka savo 
darbą. Už tai aš norėčiau jai pareikš
ti pastabą“, - sakė A. Brazauskas. 
Prezidentas mano, kad būtina kuo 
skubiau parengti ir pasirašyti dvigubo 
apmokestinimo išvengimo sutartį su 
Rusija, kadangi su šia šalimi Lietuva 
turi nemažai kontaktų ekonomikos 
srityje.

■ Rengiama Lietuvos 
kariuomenės struktūros 

reforma
Po pusės metų Lietuvos kariuome

nėje ketinama pradėti jos struktūros 
reformas. Jas bus galima imti įgyven
dinti priėmus naują Krašto apsaugos 
sistemos pagrindų ir Krašto apsaugos 
tarnybos įstatymo projektą, kurį ren
gia krašto apsaugos viceministro Jono 
Kronkaičio vadovaujama darbo grupė, 
praneša „Respublika“. Pasak vice
ministro, įstatymo projektą rudenį 
ketinama pateikti svarstyti Seimui, jis 
bus parengtas vakarietiškai, o re
formuotos struktūros atitiks. NATO 
standartus. Siūloma įkurti lauko ka
riuomenės vado pareigybę. Dabar 
Lietuvoje yra viena motorizuota pės
tininkų brigada, turinti šešis batalio
nus. J. Kronkaitis įsitikinęs, kad Lie
tuva gali turėti tris. „Mes negalime eiti 
į NATO tuščiomis rankomis“, - teigia 
viceministras.

■ Bylos bankrutavusiems 
bankams

Liepos 9 d. „Lietuvos rytas“ rašo, 
kad Vilniaus apygardos teismas pra
eitą antradienį iškėlė bankroto bylą 
nemokiam „Tauro“ bankui. Lietuvos 
bankas pateikė teismui įrodymus, kad 
„Tauro“ įsipareigojimai yra didesni už 
jo grynąjį turtą. Birželio 1 d. banko 
nemokumas siekė 40 mln. Lt. Gyven
tojų indėlių dalis banke palyginti ne
didelė - apie 12 mln. litų. Paskelbus 
bankrotą, jiems bus išmokamos iki 4 
tūkst. litų kompensacijos. „Tauro“ 
banko administratorius Jurgis Balaišis 
ketina skelbti šio banko sanavimo 
konkursą ir prašė jau dabar siūlyti 
projektus. Jis mano, kad gali atsirasti 
norinčių sanuoti banką ar bent pirkti 
jo turtą.

Praeitą šeštadienį visi dienraščiai 
pirmuosiuose puslapiuose skelbė, kad 
penktadienį Kaune Generalinės pro
kuratūros pareigūnai darė kratas ban
krutavusiame Komercijos ir kredito 
ba . jo buvusių vadovų butuose. Tas 
bankas buvo susijęs su skandalingai 

"Mūsų Pastogė" Nr.28 1997.7.21 psl.2

pagarsėjusia EBSW grupe. „Kauno | 
diena“ praneša, kad kratų metu rasta 
įvairių dokumentų, padėsiančių iš
aiškinti, kur buvo padėti ir iššvaistyti 
iš Valstybinio komercinio banko gauti 
50 mln. Lt.

Kaip „Lietuvos aidui“ sakė Genera
linės prokuratūros atstovas spaudai, 
prokuratūra yra suformavusi strategiją 
bankinių ir finansinių bylų tyrimams 
atnaujinti, tam reikalui sudaryta jung
tinė pareigūnų grupė. Vakarykštės kra
tos - tai dalis prokuratūros strategijos.

■ Skatinamos užsienio 
investicijos Lietuvoje

Europos reikalų ministerija penk
tadienio spaudos konferencijoje pri
statė Tiesioginių užsienio investicijų 
skatinimo programą. Jos tikslas - vyk
dyti priemones šalies investicijų 
patrauklumui, plėtoti marketingo veik
lą bei numatyti efektyvų investicinių 
projektų rengimo ir jų pristatymo 
investuotojams mechanizmą. Pagal šią 
programą rugsėjo mėnesį bus atidary
tas Lietuvos ekonominės plėtros agen
tūros filialas Frankfurte prie Maino, 
kuris vykdys prekybos atstovybės 
funkcijas. Seminarai apie investicijas 
bus surengti Hamburge, Paryžiuje, 
Helsinkyje, Milane, Frankfurte prie 
Maino.

Užsienio investicijos Lietuvoje šiuo 
metu siekia 694 milijonus JAV dole
rių. Paskelbus didžiulių įmonių pri
vatizavimą iki metų pabaigos, jos tu
rėtų žymiai išaugti.

Lietuvos investicijų agentūros duo
menimis, Lietuva, palyginti su Latvija 
ir Estija; pastaruoju metu pritraukia 
daugiau užsienio investicijų. Praėju
siais metais į Lietuvą investuota 880 
mln. litų, Latviją 400 mln. litų, Estiją - 
552 mln. litų užsienio investicijų. Ta
čiau skaičiuojant investicijų kiekį vie
nam gyventojui, tarp Baltijos valstybių 
daugiausia užsienio investicijų tenka 
estams - 386 litai, lietuviams 240 litų, o 
latviams 160 litų. Tikimasi, kad didelių 
strateginių objektų privatizavimas pa
dės Lietuvai aplenkti Estiją ir užsie
nio investicijų vienam gyventojui kie
kiu.

■Ateitininkų konferencija 
Palangoje

Šį sekmadienį Vytautas Landsbergis 
dalyvaus Palangoje vyksiančioje Atei
tininkų federacijos nepaprastojoje 
konferencijoje. Joje ateitininkų fe-' 
deracijos vyriausioji valdyba, 50 metų 
vadovavusi ateitininkijai iš užsienio, 
bus sugrąžinta į Tėvynę. Vytautas 
Landsbergis konferencijos dalyviams 
tars sveikinimo žodį.

Ruošiant šią apžvalgą pasinaudota EI? 
TOS ir Lietuvos spaudos pranešimais.

Spaudai parengė
Saulius Varnas, 1997 m. liepos 13 d.

Naujoji PLB valdyba
Pasaulio lietuvių seimas, vykęs lie

pos 1-7 dienomis Vilniuje ir Punske, 
jau pasibaigė. Iš seimo grįžo ir pirmie
ji ALB delegatai - Vytenis Šliogeris ir 
dr. Antanas Stepanas.

V. Šliogerio žiniomis, į naująją Pa
saulio lietuvių bendruomenės valdybą 
esą išrinkti: pirm. Vytautas Kamantas

@ Trumpai iš visur
Nuo liepos 7 d. Kenijoje vyksta ma

sinės demonstracijos prieš diktatorių 
prezidentą Daniel arap Moi ir rei
kalaujama demokratinės santvarkos. 
Policija žiauriai vaiko demonstuojan- 
čius, yra daug sužalotų ir nušautų. Po
licija netgi įsiveržė į anglikonų ka
tedrą, daužė joje buvusius žmones, lau
žė įrengimus. Valdžia uždarė Nairobi 
universitetą, studentus išvarė iš ben
drabučių.

Bosnijos serbams atsisakant išduoti 
karo nusikaltėlius, nežiūrint Dayton 
taikos sutarties pažadų, NATO ėmėsi 
tam tikrų žingsnių įtariamiesiems 
areštuoti. Liepos 10 dieną buvo suimtas 
Prijedor ligoninės vedėjas Milan 
Kovasevič, kuris yra kaltinamas tal
kininkavęs „etniniame valyme“. NATO 
kariai mirtinai nušovė Prijedor po
licijos vadą Simo Drijaca, kuris ginklu 
gynėsi jį areštuojant ir į koją sužeidė 
britų kareivį.

Liepos 11 dieną gaisras Tailando 
kurorte Pattaye preikalavo daugelio 
žmonių aukų. Karališkasis Jomtien 
kurorto viešbutis degė 10 valandų, žu
vo apie 100 žmonių, jų tarpe 13 
užsieniečių turistų. Viešbučio vadovy
bė duris į laiptus laikė užrakintas iš 
atsargumo, kad svečiai nepabėgtų 
neapmokėję savo sąskaitų.

Liepos 13 d. didžiulė žiūrovų minia 
Canberroje stebėjo, kaip vidinio sprog
dinimo būdu turėjo būti sugriauti Ro
yal Canberra ligoninės pastatai. Eks
pertai buvo nustatę, kad sprogdinimą 
stebėti yra saugu iš 50 metrų atstumo, 
policija juos laikė už 300 m. zonos. 
Deja, sprogimo metu kai kurios plytos 
nuskriejo net už kilometro, o viena jų 
užmušė kitoje Burley Griffin ežero pu
sėje stovėjusią 12 metų mergaitę. 
Sužeisti kiti 4 žmonės.

NATO viršūnių konferencija Mad- 

(JAV), nariai Tomas Bartusevičius 
(Vokietija), Danutė Čomy (Ukraina), 
Milda Lenkauskienė (JAV), kun. Put
rimas (Kanada), Algis Rugienis (JAV), 
Algis Šileika (Kanada), Vytis Viliūnas 
(Rusija), Gabrielius Žemkalnis (Austra
lija), Horstas Žibąs (JAV), Rasa Ku- 
rienė (Kanada).

PLB seime iš galimų 169 delegatų 
dalyvavo 130 ir apie 30 kitų pareigūnų, 
už naująją PLB valdybą balsavo 
sekančiai: už - 99, prieš - 5, susilaikė - 
10.

Į Garbės teismą pateko du australie- 
čiai - Viktoras Baltutis ir dr. Antanas 
Stepanas. "M.P." inf.

Apie Nijolę Sadūnaitę
„XXI amžius“ išspausdino Tėvynės 

sąjungos valdybos nario K. Skrebio 
kreipimąsi, adresuotą tuometiniam 
Seimo pirmininkui Č. Juršėnui, kuriame 
klausiama, ar bus tinkamai įvertinta N.

ride galutinai nutarė pilnais nariais 
prisijungti prie NATO iki 1999 metų 
pakviesti Lenkiją, Čekiją ir Vengriją. 
Nežiūrint Rusijos nepasitenkinimo,, 
konferencija pabrėžė Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos teisę eventualiai įstoti į 
NATO. Tai dar labiau akcentavo JAV 
valstybės sekretorė ponia M. Olbrait 
(M. Albright) savo vizito Vilniuje me- 

. tu, tą pakartojo ir Ptrapilyje.

Kambodijos valdžią užgrobusio 
ministro pirmininko Hun Sen šalinin
kai tęsia rojalistų areštus, kartais juos 
nužudo be teismo. Suimtas i: ir arešte 

nušautas buvęs vidaus reikalų 
ministras ir princo Renariddh są
jungininkas Ho Sok. Hun Sen kaltina į 
Paryžių pasitraukusį princą Renariddh 
valstybės išdavimu ir perversmo ruo
šimu, pasitelkus buvusius Khmer Rou
ge sukilėlius. Rojalistai kaltina patį 
Hun Sen įvykdžius perversmą, kad 
užbėgti už akių tardymams dėl pre
kybos narkotikais.

Liepos 11 d. trys neginkluoti australų 
RAAF Hercules transporto lėktuvai po 
porą kartų skrido iš Phnom Penh, 
Kambodijoje, į Butterworth karo 
aviacijos bazę Malaizijoje, kad eva
kuotų 451 civilį, jų tarpe 245 australų 
piliečius. Likusieji yra kanadiečiai, 
naujazelandiečiaį. ir švedai. Phnom 
Penh dar liko virš 500 Australijos pi
liečių.

JAV, Japonija ir Vokietija nutraukė 
ekonominę paramą Kambodijai. Aus
tralija dar nenusprendė ar seks jų 
pavyzdžiu. @

Liepos 10 d. Papua Naujosios Gvi
nėjos vyriausybė paskelbė, kad po
puliarus buvęs kariuomenės vadas b. 
gen. Jerry Singirok dabar visiškai 
atleidžiamas iš kariuomenės. Generolo 
Singirok pastangomis buvo sustabdy
tas profesionalių tarptautinių samdi
nių panaudojimas prieš Bougainville, 
sukilėlius.

Sadūnaitės veikla? Toliau nurodoma, 
kad N. Sadūnaitė esanti verta pirmojo 
laipsnio valstybinės pensijos, nes jau 
nuo 1956 metų kaip pogrindžio vie
nuolė dirbusi Katalikų bendrijos ir 
tėvynės labui, talkinusi leidžiant 
„Lietuvos katalikų bažnyčios kroniką“, 
1995 m. buvusi pristatyta Nobelio 
premijai, parašiusi dvi atsiminimų 
knygas, išverstas į 7 kalbas, 1992 m. 
JAV Steubenvillio universitete ap
dovanota Pavezello medaliu už artimo 
meilę. (Tokį medalį yra gavusi motina 
Teresė iš Kalkutos).

Gauta žinia, kad Steubenville šv. 
Pranciškaus universiteto viceprezi
dentas Nicholas Healy su žmona Jane 
Healy, gyvenantys Steubenville, Ohio 
JAV, surinko 1450 dolerių auką sės. 
Nijolei Sadūnaitei. Pinigus sės. N. 
Sadūnaitė paaukojo Vilniaus Caritui.
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Jau 90 metų gyvenimo keliu eina 
žmogus iš dainingosios Dzūkijos 
smėlynų, palikdamas didžiulius nau
dingo darbo pėdsakus. Pradėjęs ke
liauti Padumblių kaime, Kapčiamies
čio valsčiuje, jis atėjo iki Melburno, 
Australijoje, ir iki užtarnauto poilsio.

Tai Melburne visiems gerai žinomas 
Juozas Makulis. Paėjėkime su juo.

1907 m. liepos 7 d. Padumblių kai
mo ūkininko Makulio šeimoje gimė 
Juozukas, priešpaskutinis iš penkių 
išgyvenusių vaikų. Pirmieji visų vaikų 
mokslai prasidėjo kaip garsioje Rimšos 
skulptūroje: prie motinos ratelio. Bet 
Juozui to neužteko ir, baigęs lietuvišką 
Padumblių pradžios mokyklą, labai 
norėjo siekti aukščiau. Tėvai nebuvo 
turtingi, taigi Juozas nusprendė su
trumpinti mokslo laiką. Vasarą pa
dėdamas ūkyje, pats pasimokė ir 
rudeniop išsiruošė į Veisiejus laikyti 
egzaminų į vidurinę mokyklą. Eiti rei
kėjo pėsčiam, o iki Veisiejų 12 kilo
metrų. Nuotolis tai niekis, tik batų pa
dai tai tikrai nusitrins! Ir išėjo mažasis 
Juozukas basas, vyresnės sesers pa
lydimas. Nuėjo - ir išlaikė į antrą klasę. 
Tai jau metai sutaupyti. Veisiejų 
neužteko, ir, baigęs vidurinę, Juozas ėjo 
dar aukštyn - į Lazdijų mokytojų kur
sus.

Pagaliau aštuoniolikmetis jaunuolis 
paskiriamas Jauniūnų pradžios mo
kyklos vedėju. Toli nuo Dzūkijos, Šiau-

Juozas ir Bronė Makuliiai šiomis dienomiis
lių apskrityje prie Meškuičių. Paskui 
■ Akmenių kaimas, Pasaulio kaimas ir 
trijų komplektų Ingavangio mokykla, 
kur Juozas vedėju išbuvo penkerius 
metus. Iš ten į Prienus, naujai įkurto 5 - 
to skyriaus mokytoju. Čia sutiko savo 
būsimą žmoną Nastutę, vedė ir susi
laukė dviejų vaikų.

Prienuose, nežiūrint darbo mokyk
loje ir augančios šeimos, jam dar užte
ko laiko organizuoti skautus ir įkurti 
pirmą skautų vietininkiją, kuri pri
klausė Kauno skautų tuntui. Prienų 
„Žiburio“ gimnazijoje irgi susibūrė 
truputis skautų, bet nedaug, kadangi 
dauguma gimnazistų priklausė atei
tininkams. Tad vietininkiją apėmė ir 
pradžios mokyklos, ir gimnazijos 
skautus. O jiems vadovavo vyr. skil- 
tininkas Juozas Makulis.

Atėjo lemtingieji 1940 - tieji metai, 
sovietinė okupacija. Ilgai laukti ne
reikėjo, aiškiai pasireiškusį patriotą 
skautą enkavedistai, vedami vietinio 
gyventojo Greiso, liepos 12 - ąją su
ėmė ir nuvežė į Marijampolės kalė-

gaus helius

Juozas Makulis
jimą. Tai buvo paskutinis kartas, kai 
Juozas matė savo žmoną. Tardyti 
atvažiuodavo Greisas ir kiti tardytojai, 
kurie net nemokėjo rašyti. Jie atsivež
davo iš anksto rusiškai surašytą tar
dymo protokolą ir, nesvarbu kaip 
vykdavo tardymas, liepdavo jį pasira
šyti. Juozas, pamatęs „prisipažinimą“, 
kad norėjęs pakenkti Sovietų Sąjun
gai, atsisakė pasirašyti. Nė mušimai, nė 
pirštų laužymas pasirašyti neprivertė. 
Tada jo kaltinimą pakeitė į tokį para
grafą, pagal kurį jį galėjo nubausti 
mirtimi. O tuo tarpu reikėjo iš jo kažką 
išgauti, ir jis buvo tardomas 36 kartus.

Kameroje, skirtoje 10 žmonių, pri
augo iki 25 vyrų. Vėliau atvestieji tu

rėjo gulėti ant čiužinių, patiestų tiesiai 
ant grindų. Juozo kaimynas vis 
negalėdavo užmigti, kadangi buvo pratęs, 
prieš miegą užvalgyti. O Juozas, 
galvodamas, kad juos gali išvežti, sa
vo duonos davinį pjaudavo į tris dalis: 
pietums, vakarienei ir atsargai. Tai iš 
tos atsargos jis prieš miegą duodavo 
gabalėlį kaimynui, ir tas tuoj užmig
davo. Kameroje buvo ir vienas ko
munistas, dėl merginos susimušęs su 
kitu komunistu. Bet iš esmės jis buvo 
padorus žmogus, paliktas kameroje 
Juozui iš karto pašnibždėjo: „Man 
įsakyta jus sekti, tai jūs nieko tokio 
nekalbėkit“; Tai vyrai ir gyveno toje 
antro aukšto 50 - oje kameroje: pasėdi, 
patardo, pamuša...

1941 m. birželio 22 - ąją Vilkaviškio 
gatvėje prie kalėjimo pasigirdo ne
įprastas judėjimas ir paskui bom
bardavimas. Kaliniams paaiškino, kad 
tai manevrai. Kameros langas buvo 
užkaltas lentomis, bet prie lango vienos 
plytos kamputis buvo nuskilęs. Pro tą 
skylutę kaliniai pamatė, kad Vilka

ALB Krašto Valdybos pranešimas 
Paramos Lietuvai apžvalga

ALB Krašto Valdyba sudaro finansinės paramos Lietuvai, 
apžvalgą, kurią suteikė Australijos lietuviai per įvairius fondus 
ir specialias rinkliavas. Tuo klausimu pranešimai buvo iš
spausdinti "Mūsų Pastogėje", Nr. 19, "Tėviškės Aiduose” Nr.21 
ir kituose Australijoje išeinančiuose leidiniuose, prašant or
ganizacijų ir pavienių asmenų pranešti apie suteiktą paramą 
įvairioms organizacijomns, grupėms ar šeimoms Lietuvoje.

Džiugu, kad kai kurių organizacijų vadovai skubiai atsiliepė j Krašto Val
dybos kreipimąsi, ir atsiuntė savo paramos Lietuvai apyskaitas. Norėtųsi, kad 
tokie pranešimai rinktųsi greičiau, greičiau galėtume užbaigti apžvalgą.

ALB Krašto valdyba, atsižvelgdama į jau gautus paramos Lietuvai prane
šimus, mano, kad statistikai paramą vertėtų suskirstyti į šias grupes:

L Religinę šalpą: bažnyčioms, seminarijoms, vienuolynams.
2. Gydymui: ligoninėms, vaistinėms, aparatūrai ir t.t.
3. Prieglaudoms: vaikų, senelių, invalidų ir kt.
4. Mokslui: universitetams, mokykloms, stipendijoms, konkursams.
5. Šeimoms: gausių ir ligonių šeimų globai ir paramai.
6. Tremtinių grįžimui ir globai.
J. Tremtinių namams.
8. Organizacijoms: jaunimo, kultūros, labdaros, sporto, politinėms.
9. Pinigų ir siuntinių pasiuntimo išlaidos.
10. Įvairi parama ir fonduose dar neišleisti pinigai.
Taupant laikraščio vietą, dabar skelbsime visą aukotų paramai skirtą pi

nigų sumą, o užbaigus apžvalgą, bus paskelbtos ir visos statistinės žinios.
LKVS "Ramovė", Canberra (L. Budzinauskas)........................14,528
Geelongo skautų židinys (L. Bungarda).................................... 1,610
Melburno katalikių moterų draugija (H. Statkuvienė)..............46,480
Sydnėjaus skautų židinys (V. Vaitkus)............................................ 500
Sydnėjaus gyvojo rožinio būrelis (A. Savickienė).................... 25,958
Aukos B. ir P. Žalių 75 - mečio (B. Žalys)................................... 1,280
Sydnėjaus tautodailės ratelis (M. ReisgienėA.............................. 2,958
Fondas "Pagalba Lietuvai" (anksčiau 51,628, Syd. ap. v-bajt....21,125
K. Butkus, Sydnėjus ("Vilties Angelui").....................................25,000
Aukos Marijonų gimnazijai (kun. Petraitis)....................................3,125
Aukos reabilitacijos centrui (T. Jurgaitienė).....................................350
Sydnėjaus katalikų kultūros draugija (P. Andriukaitis)..................9,269
LT Olimpinio komiteto atstovas (J. Jonavičius).............................16,873
Aukos Vilniaus universiteto bibliotekai (V. Vitkūnienė).................15,270
Visais finansinės paramos Lietuvai klausimais prašome nedelsiant rašyti: 

Jonui Zinkui, 84 Victor Ave., Picnic Point, NSW 2213.
Krašto valdybos inf.

viškio gatvė dega. Čia jau ne manevrai. 
Paprastai, atsitikus kokiai nelaimei, bu
vo šaukiama: „Kameroj nelaimė!“ Ta
da tuoj pasirodydavo sargybinis. O da
bar šaukia - ir nieko. Ėmė šaukti sutar
tinai visi 25 - vis tiek nieko. Sargybi
niai jau buvo išbėgioję. (Vėliau jie 
pasakojo, kad tą šauksmą girdėjo, 
tupėdami krūmuose). Tas komunistas 
sako: „Kalėjimą gali subombarduoti. 
Turim laužtis“. O ką daryti? Kame
roje buvo keturi dideli mediniai suolai. 
Vyrai ėmė jais daužyti duris. Padau
žius, viršuje atsiranda maži plyšeliai, 
bet kai suolus atitrauki, jie susiglau
džia. Reikia kokių nors įrankių. 
Kameros lovos buvo geležinės, dienai 
atlenkiamos prie sienų, tad jų kojos bu
vo pritvirtintos vyriais. Kibo vyrai į 
tas kojas ir tol lankstė, kol nemažai jų 
prilaužė. Tada prasidėjo rimtas darbas: 
vieni daužo suolais, o kiti stengiasi į 
tuos plyšelius įsprausti lovų kojas, Ir 
pagaliau durys pasidavė!

Išbėgo vyrai į koridorių ir stebisi - 
niekas nieko nedaro. Sėdi susigūžę 
kamerose ir laukia. Pasirodo, jie bi
jojo, kad tai provokacija: pradės lauž
tis, o juos sušaudys už bandymą pa
bėgti.

50 - sios kameros vyrai, įveikę dar 
vienerias užrakintas duris, rūsyje surado 
raktus ir atidarė visas kameras ir 
karcerius. Susirinko visi kieme, apie 700 

žmonių, ir stovi apstulbę. Kažkas 
šūktelėjo: „Ko stovit?! Ar laukiat, kad 
vėl sukištų?!“ Tik tada visi atsipeikėjo 
ir pradėjo skirstytis.

Juozas su vienu kameros draugu 
pasuko į Marijampolę pas svainį. Pake
liui rado tuščią ūkininko sodybą (žmo
nės buvo išbėgę pasislėpti nuo bom- • 
bardavimo). Labai norėjo valgyti, tai 
paieškoję rado tris rūkytų lašinių pal
tis. Paėmė dalgį, atsipjovė riekę, bet 
valgyti negalėjo.

Draugas nuėjo kažkur pasiteirauti 
apie savo šeimą, bet grįžo nuliūdęs, 
sužinojęs, kad ji išvežta. Tada Juozui 
toptelėjo mintis: „Ir su maniškiais gali 
būti taip“, ir nuskubėjo pas svainį. Įėjus 
į miestą, moterų būryje esanti žmonos 
draugė šūktelėjo kitoms moterims: 
„Nastutės vyras yra!“, bet svainio 
namuose jo laukė žinia, kad Nastutė su 
vaikais išvežta. To paties Greiso.

Pas svainį Juozas pabuvo kelias die
nas. Buvęs kameros draugas, dabar jau 
Marijampolės apskrities viršininkas V. 
Goštautas paskyrė jį į Prienus burmis
tro pareigoms. Nuvažiavęs į Prienus sa
vo šeimos bute jau rado vokiečius 
karininkus, bet jie pasakė, kad jau ry
toj išsikrausto ir patarė kuo greičiau
siai užimti butą. Bute viskas buvo 
tvarkoje, tik ant lentynos trūko trijų 
butelių naminio vyno, padaryto gimus

Nukelta į 7 psl.
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Vestuvės Adelaidėje

Izabella ir Alvydas Daniškevičiai.

įspūdžiai iš ankstyvo 1997 pavasario
V. Pakaitu IBIMv J^reiuvoje

Birželio 7 dieną po audringos nakties 
Adelaidės kalnų pašlaitės nusidažė 
švelniomis vaivorykštės spalvomis. 
Iškilmingai skambėjo škotiškų dūd
maišių muzika. Škotas šauklys kvietė 
svečius iš arti ir iš . toli į naująją 
Daniškevičių sodybą, kad atšvęstų 
Alvydo Kazimiero Daniškevičiaus ir 
Izabellos Mc Rai Gumbienės vestuves.

„Vyčio“ klubo sportininkas Alvydas, 
visų žinomas „Junior“ vardu, krepšinį 
žaisti pradėjo Sydnėjaus „Kovo“ klu
be. Persikėlęs į Adelaidę jis įsijungė į 
sporto gretas klube „Vytis“. Čia j is žai
dė krepšinį, tinklinį, o vėliau buvo 
tinklinio treneriu. Izabella, buvusio 
„Vyčio“ klubo krepšininko Jono Gum- 
bio našlė, yra tvirtai įaugusi į Adelai
dės sporto klubo „Vyčio“ sportininkų 
šeimą.

Rožių žiedais nubarstytu sodo takeliu 
leidžiasi šauklys, pūsdamas vestuvinį 
maršą. Izabellos anūkas trimetis Ma
thew, vilkintis lietuvių tautinius rūbus, 
išdidžiai neša baltą pagalvėlę su 
vestuviniais žiedais. Anūkė Rachel 
pasipuošusi škotiškais Stewart genties 
drabužiais-seka su gėlių puokšte ran
kose, po jų Izabella, lydima dukros 
Elenos ir sūnų Hilton ir Richard. So
de po eukaliptais, ant upelio pakrantės, 
prie tai dienai specialiai paruošto 
altoriaus, jų laukia kunigas Juozas.

Valstybės dienos pamaldos Sydnėjuje
Nors, kaip pranešė ALB Sydnėjaus 

apylinkės valdyba, dėl susidėjusių 
aplinkybių Valstybės dienos nebuvo 
galima paminėti, tačiau liepos 13 dieną, 
sekmadienį, šv. Joachimo bažnyčioje, 
Lidcombe, ji buvo prisiminta lie
tuviškomis pamaldomis. Gausiai su
sirinkusi tą dieną lietuviškoji Sydnė
jaus bendruomenė pasimeldė už Lie
tuvą.

Mišias angliškai laikė kun. Jonas 
Girdauskas, įvade primindamas ti
kintiesiems, kad šios mišios skiriamos 
už Lietuvą ir kad drauge su karaliaus 
Mindaugo apsikrikštijimu į Lietuvą 
atėjusi krikščionybė.

Šv. Mišių metu altorių puošė 
lietuviškoji trispalvė. Giedojo „Dainos“ 
choras. Pačios mišios vyko angliškai 
(kun. J. Girdauskas yra kilęs iš mišrios 
šeimos ir vaikystėje lietuviškai ne
išmoko), tačiau tikintieji maldas kal
bėjo bei mišioms atsakinėjo lietuviškai.

Pamaldos buvo užbaigtos giesme 
“Palaimink, Aukščiausias, tą mylimą 
šalį“.
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Petraitis ir jaunikis Alvydas su pabroliu 
- sūnum Robertu.

Po vestuvinių apeigų kun. J. Petraitis 
pašventino sodo gėlėse paskendusią 
statulą - simbolinį prisiminimą mirusių 
Alvydo žmonos Emilijos ir Izabelos 
vyro Jono.

Iš sodo grįžtančius jaunuosius su 
duona ir druska pasitiko Alvydo sesuo 
Onutė ir seserėčia Ramutė (kartu su 
mažuoju Dominic nepabūgę audringos 
kelionės lėktuvu iš Sydnėjaus). Namai 
pilni draugų, giminių. Izabellos sesuo 
Micheline su vyru John iš Brisbanės 
vaišino visus savo virtu tradiciniu ško
tų pyragu CIuti. Teta Ina ir jos vyras 
Alec Fowlis paskubėjo išeiti į pensiją 
ir atskrido iš Škotijos pirmu pasitai
kiusiu lėktuvu. Vestuvinių nuotraukų 
netruks, nes Alvydo marti Aliani ir sū
nus Robertas, atskridę iš Singapūro su 
moderniais fotoaparatais, įamžino 
iškilmių detales. Sporto ir vaikystės 
draugai adelaidiškiai linkėjo jaunie
siems laimės ir džiaugsmo šeimos 
židinyje.

Povestuvinėje kelionėje po Europos 
kraštus jaunavedžiai aplankys gimines 
Lietuvoje, Škotijoje ir Prancūzijoje.

Keliame taurę už Jus, Aliau ir Iza
bella. Lietaus lašais nusvirę geltonų le
lijų žiedai telieka Jūsų kilnaus gyve
nimo simboliu. O.M.

Vėliau parapijos salėje vyko suneš
tinės vaišės - kavutė ir susipažinimas 
su naujuoju lietuvių parapijai paskirtu 
kun. Jonu Girdausku. Nežinia, kiek il- 
gaijį turėsime savo tarpe, kadangi ku
nigas Jonas yra vienuolis maristas ir 
viskas priklausys nuo to, kiek ilgai jam 
leis pasilikti su Sydnėjaus lietuvių 
tikinčiųjų bendrija jo vienuolynas.

Apie naująjį kunigą Sydnėjaus lietu
vių bendruomenėje tikimės neužilgo 
parašyti daugiau.

B.Ž.

Birželinės Perthe
Perthe Birželio trėmimų minėjimas 

įvyko birželio 15 dieną, sekmadienį. 
Minėjimas buvo pradėtas pamaldomis 
bažnyčioje.'

Vėliau, papietavus, vėl buvo susirink
ta į bažnyčią, kur A. Čižeika tarė tai 
dienai pritaikytą žodį. Po to buvo skai
tomi S. Zablockienės eilėraščiai ir 
užbaigta bendra daina "Kai ruduo atei
na". Minėjime dalyvavo ir aborigenų 
atstovai. ("Žinutės")

Trečią kartą atskridome į Lietuvą 
balandžio 12 dieną.

Norėjome pasitikti sugrįžtančius 
vasarai paukštelius, pamatyti žydinčias 
alyvas ir obelis, pajusti pavasario 
atgimimą.

Deja, mus pasitiko šaltis, lietus ir 
ledinis vėjas. Lauke - 5 laipsniai 
Celsijaus. Nesimatė nei žalių medžių, 
nei žalios žolės.

Australiškos žiemos apranga nedaug 
ką tepadėjo - šalome visą laiką. Tačiau 
tai netrukdė aplankyti pažįstamus ir 
gimines, vėl pamatyti vietas, kurių 
buvome taip pasiilgę.

Lietuva po mūsų paskutinio ap
silankymo 1993 metais labai pasikeitė. 
Atrodo, į geresnę pusę. Parduotuvėse 
pilna maisto produktų, drabužių, 
avalynės, butų įrengimo reikmenų. Ži
nia, tam reikalingi pinigai, tačiau jų 
turintieji paskirstė dabar maždaug 
taip: 8% Lietuvos gyventojų gyvena la
bai gerai - tai aukšti valdininkai, Seimo 
nariai ir „didieji verslininkai“; 12% 
gyvena ne prabangiai - tai vidutiniai 
nomenklatūrininkai ir prekiautojai, 
mokytojai, medikai ir profesūra; 20% 
gyvena pusėtinai, suduria galą su ga
lu - tai sąžiningi žemojo rango tarnau
tojai, įskaitant ir sąžiningus policinin
kus; 60% gyvena blogai, ypatingai 
kaimuose, kur didelė bedarbystė, šei
mos su vaikais, kur 20 litų yra didelis'
turtas.

Straipsnio autorius V. Bakaitis (kairėje) su sydnėjiškiais St. Juraičių 
ir V. Augustinavičium Vilniuje. Nuotrauka V. Bakaičio
Nežiūrint tos nelygybės, Vilnius 

gyvena didmiesčio gyvenimu.Tik mums 
atvykus, „Nijolės“ madų salonas 
Gedimino prospekte suruošė madų 
parodą, į kurią su savo modeliais at
vyko dizaineriai iš Paryžiaus, Romos ir 
Milano. Paroda buvo labai spalvinga ir 
įdomi. Ministrų ir verslininkų žmonos 
tarp savęs gražiai draugavo, nes tik jos 
priklauso prie tų 8%, kurios išgali tokius 
dalykus pirkti. Madų festivaliui pa
sibaigus, Vilniuje prasidėjo teatro 
festivalis „Life“, į kurį iš Paryžiaus 
atvyko Victoria Chaplin su Jean Bab- 
tiste Thierree, iš Londono Sir Peter 
Brooks su žmona, iš Švedijos I. Berg
man. Taip pat buvo rodomi spektak
liai iš Danijos, Belgijos, Bulgarijos. 
Festivalis truko 10 dienų. Ne visi 
pasirodymai Vilniaus kritikų buvo 
įvertinti teigiamai. Vienas jų netgi iš
drįso festivalį pavadinti „nei cirkas, 
nei teatras“. Didžiausią pasisekimą 
šiame festivalyje turėjo Eimonto 
Nekrošiaus pastatytas Šekspyro „Ham-

Kauno pasididžiavimas - Laisvės alėja, 
lėtas“. Tai ilgas, keturių valandų 
spektaklis, tačiau žiūrovų netrūko-600 
vietų teatras buvo pilnas kiekvieną 
vakarą.

„Hamletas“ mums pirmiausiai yra 
tekstas, jo turinys, monologai ir dialo
gai. E. Nekrošiaus pastatyme daugiau 
dėmesio skiriama veiksmui, nei tekstui. 
Matėme tų laikų Danijos karališkų rū
mų gyvenimą su meškomis, kailiniais 
ir sniego pūgomis. Veiksmas vyksta 
vis nakties metu, visai be dienos švie
sos. Užsienio kritikai apie E. Nekro
šiaus „Hamletą“ atsiliepė palankiai. 
Toks pastatymas - pirmas Europos te
atrų scenoje. Džiugu buvo išgirsti, kad 
spektaklis bus vaidinamas Ciuriche,

Žęnevoje, Parmoję ir Berlyne.
Tuoj po festivalio „Life“, Vilniuje 

prasidėjo folklorinis festivalis „Šokim, 
trypkim ir dainuokim“. Pasirodymai 
vyko visame mieste, todėl mes matėme 
tik tautinius šokius, kurie ne geresni 
kaip Sydnėjuje ar Melburne.

Būtų neteisinga užmiršti ir- „Strip— 
tyzo“ konkursą, kurį laimėjo 17 - metė: 
gimnazistė, pademonstravusi „hip
notizuojančius žvilgsnius, viliojančius: 
ir provokuojančius judesius, leidusi: 
žvilgerėti į pačią intymiausią vietą, 
nors ir uždengtą delnu,“ - pranešė: 
„Respublika“.

Buvo ir tokių festivalių, kuriuose dėl! 
laiko stokos mes nedalyvavome. Žino
ma visą kultūrą Lietuvoje prižiūri i 
kultūros ministras, kuris taip pat skiriat 
paramą filmų gamintojams, norintiems 
sukti ministro parašytus veikalus 
(ministras taip pat ir rašytojas). Kul
tūros ministras pasirinko sau padėjėja 
jauną ir gražią viceministrę, buvusią

Nukelta į 6 psl.
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KULTŪRINĖSE PARAŠTĖSE**
Lietuviškos dailės antplūdis Canberroje

Jau virš dvidešimt metų praėjo nuo to 
laiko, kai 1984 metais Canberroje vyko 
Lietuvių dienų Meno paroda, o prieš 
tai, 1982 metais, buvo suruošta lietu
viškų Ex Libris'ų paroda (abiejų šių
parodų organizatorė buvo Audronė tiūrinė šio meno forma įgijo praktišką

Lietuviškų Ex Libris'ų parodoje: iš kairės G. Kaminskas, S. van der Haag, 
dr. A. Stepanas, K. Rodgers ir K. Kemežys prie Jūratės Stauskaitės paveikslo 
"Šokėja".
Stepanienė), viešumoje Cenberroje 
nebuvo pasirodę lietuvių dailininkų 
darbai - neskaitant Evos Kubbos 
paveikslų, kartais iškabinamų Na- 
donalinės Australijos galerijos salėse, 
ir pernai Canberros dailės mokyklą 
baigusios Thea Katauskas baigiamųjų 
darbų (grafika ir skulptūra) ekspozi
cijos CDM baigiančiųjų parodoje. O 
štai per paskutines penkias savaites - net 
trys viešos, neblogai reklamuotos ir 
aprašytos lietuvių dailininkų parodos.

Parodų „serija“ prasidėjo gegužės 15 
dieną „Studio One“ lietuviškų Ex 
Libris'ų paroda.'.Stūdio One‘“tai senas 
fabrikas, pertvarkytas į pagrindinį 
grafikos darbuotojų centrą: kambariai 
paversti į dailininkams nuomojamas 
studijas - didelis kambarys, turintis 
vairius spausdinimo įrengimus, kuriais 
specialistai spausdintojai dailininkams, 
pagal jų užsakymus, raižinius paver
ta į meno kūrinius. Taip pat čia 
rengiamos pamokos grafiką studi
juojantiems, tiek rimtiems, tiek ir 
mėgėjams, netgi vaikams. Yra trys 
ekspozicijų salės. Vienoje jų visą mė
nesį buvo ekponuojami lietuviški Ex 
Libris'ai. Šio straipsnio autoriaus 
iniciatyva, parodai - ekspozicijai ir 
pardavimui - buvo atsiųsti V. Dani- 
jauskaitės, D. Gražienės, B. Gražio, E. 
Knaučiūnaitės, K. Katkaus, H. Rat
kevičiaus, J. Stauskaitės, N. Šaltenytės, 
N. Vilutienės ir M. Vilučio darbai; iš 
asmeninio autoriaus rinkinio - G.
Jonaičio, A. Kmieliausko ir A. Šakalio 
Ex Libris'ai, sienas papildomai puo
lė A. Kmieliausko, J. Stauskaitės ir 
Vilučio didesnės apimties kūriniai.
Paroda buvo plačiai reklamuojama 

lietiniuose „dailės leidiniuose“: vie
ns jų skyrė visą pirmą puslapį A. 
Kmieliausko spalvotai Ex Libris'o 
sprodukcijai. Atidaryme dalyvavo apie 
JO žmonių, įskaitant ir žymius dai- 
htinkus, Tautinės galerijos (National 
Gallery of Australia) australiškų 
spausdinių skyriaus vedėją, dailės 
tetikus ir kelioliką vietinių lietuvių. 
Parodą atidarė vienas iš žymiausių 
Canberros meno kritikų, kelių didelių 
dailės (ypač grafikos) knygų autorius, 
dailės istorijos dėstytojas Tautiniame 
miversitete (Australian National

University) Sasha Grishin. Jis prisimi
nė Ex Libris'ų istoriją, tiek funkcinę, 
tiek meniškąją jų vertę ir pabrėžė 
aukštą Ex Libris žanro Lietuvoje lygį - 
ypač sovietiniais laikais, kai minia- 

tikslą: lengvo tarpusavio komunikacijos 
būdo tarp dailininkų sunkiais ko
munikacijos laikais. Tai buvo savotiška 
protesto, net „demokratiško“ meno 
forma, suteikusi jos kūrėjui laisvę 
naudotis fantazija, tiek tautine, tiek 
meniška, gerokai virš stilizuotos 
sovietinės normos.

Susidomėjimas paroda pasireiškė tuo, 
kad net per atidarymą žiūrovai dau
giau domėjosi eksponuojamu menu, 
nei šampano taurėmis ir komerciniu 
pasisekimu - darbų nemažai parduota, 
tai yra tik dailininkų naudai; „The 
Canberra Times“ pasirodžiusia gana 
teigiama Sonios Barron recenzija ir 
tuo, kad paroda buvo pratęsta visą sa
vaitę virš numatyto laiko.

Antroji paroda - Giedriaus Jonaičio 
darbų ekpozicija, gegužės 19 d. pra
sidėjusi Canberros dailės mokyklos 
ekspozicijų salėje „Photospace“. Šio 
straipsnio autoriaus turimais G. Jo
naičio darbais susižavėjo CDM Gra
phic Investigation Workshop & Print- 
ting Workshop šefai Peter Herel ir 
Jorg Schmeisser (abu tarptautinio gar
so grafikai) ir formaliai prašė G. Jo
naitį atsiųsti parodai daugiau savo dar
bų. Jie norėjo, kad ir Dailės mokyklos 
studentams būtų galima parodyti, ko
kio lygio tobulumo galima pasiekti 
sausos adatos ir litogtrafijos metodais.

Parodą vėl atidarė Sacha Grishin, 
pats entuziastingai atkreipdamas dė
mesį į nuostabų, tiesiog virtuozišką 
kruopštumą G. Jonaičio darbuose ir 
paanalizavo žiūrovams kelis ypatingus 
G. Jonaičio fantazijos bruožus. Ati
daryme buvo apie 30 žmonių, pusė jų 
dailės studentai. Beje, anot Peter He
rel, studentų susidomėjimas neblėso 
per visą parodos savaitę ir tai džiugino 
šefą, kad jo tikslas buvo pasiektas.

G. Jonaičio darbų kelionė per pusę 
pasaulio į Canberrą konkrečiai pa
siteisino. Keturis jo kūrinius nupirko 
Nacionalinės Australijos galerijos 
Spaudinių departamentas, dar keli bu
vo parduoti privačiai, dailininko 
finansinei naudai. O „Studio One“ su
tiko palaikyti likusius jo darbus „in fo
lio“ tolesniems pardavimams.

Visai netikėtai atsirado ir trečioji 
lietuvio dailininko paroda. Atidarymas 
įvyko birželio 15 dieną. Tai Kazio

Kemežio 17 darbų, tapytų akrilio da
žais, paroda. Tikra staigmena, kadangi 
Kazys senas canberriškis, tik vieną 
kartą jau labai seniai buvo eksponavęs 
savo kūrybą. Pažįstami žinojo apie jo 
darbus, kelis buvo matę jo namuose. 
Tačiau Kazys kukliu privatumu vengė 
eiti viešumon, savo kūrinius laikyda
mas lyg ir asmeniniu dienoraščiu, 
kuriame jis išreiškia savo privačiausią 
filosofinę mąstyseną. Naudojant moks
linę anologiją, Kazys teigia, kad tie jo 
darbai vystėsi lyg mokslinis straips
nis, su panašiu intensyvumu ir giliu 
pasitenkinimu juos baigus. Kaziui jie 
neturi komercinės reikšmės, darbai 
tarytum tapo jo „asmeniniais drau
gais“, ir tiktai dukrų (Elena dailinin
kė, Cecilija muzikė) ir sesers (Ina 
studijuoja dailę) raginimu pasidavė, 
taigi sutiko "atskleisti savo sielą“ 
visuomenei.

Paroda pavadinta enigmatiškai: 
„Ideograms of Wondrous Events“ Ji 
vyko ACT Legislative Assembly 
Exhibition Area miesto centre. Ati

Kunigas Eugenijus Bartulis jau vyskupas
Rašo Petras Sungaila iš Lietuvos

Vyskupas Eugenijus Bartulis (vi
duryje) po palaiminimo klausosi 
pamokančių arkivyskupo Tamke- 
vičiaus žodžių.

Australijos lietuviai turbūt gerai prisi
mena kun. Eugenijų Bartulį, kuris prieš 
keletą metų lankėsi Australijoje, 
važinėdamas su rekolekcijomis ir rink
damas aukas Prisikėlimo bažnyčios at
statymui.

Šią vasarą, birželio 29 - tąją, drauge 
su Kauno vyskupu augziliaru Rimantu 
Norvilą, jis buvo konsekruojamas Kau
no katedroje - bazilikoje.

Šventinimus atliko arki vyskupas Tam- 
kevičius. Aš vyskupo Eugenijaus Bar
tulio buvau pkviestas dalyvauti toje 
šventėje ir turėjau progos iš arti stebėti 
bei fotografuoti visas šventinimo apei
gas.

Iškilmėse šalia altoriaus sėdėjo visi 
Lietuvos vyskupai bei prelatai, o prie 
altoriaus - arkivyskupas Tamkevičius.

Per katedrą, daugelio kunigų lydimi, 
atėjo du nauji vyskupai ir buvo paso
dinti su prelatais šalia altoriaus. 
Arkivyskupas paklausė, ar turi kas ką 

darymo kalboje Eva Kubbos atkreipė 
susirinkusių žiūrovų dėmesį į gilų dar
bų mįslingumą, vedantį atgal į primi
tyvią žmogaus praeitį, kai magika ir 
ritualai dominavo jo pasaulėžiūroje. 
Tikrai Kazio Kemežio darbuose ran
dasi tos esminės gyvybinės dvasios 
ekstraktas: tiesiog nuogos spalvos, 
elementarios ir universalios kosminės 
formos, enigmatiški pavadinimai (daž
nos aliuzijos Prancūzijai - kraštas 
pasižymėjęs filosofine tradicija), per
kelia žiūrovą į fantastišką dimensiją. 
Čia ne eilinis menas. Ne visiems pa
tiks. Ne visi supras. Ir dėl to gaila.

Buvo džiugu Canberroje matyti tokį 
gausų lietuviškos dailės skerspjūvį: 
skirtingi žanrai, įvairūs meniški tiks
lai, žymiausių dabartinių Lietuvos 
dailininkų darbai, ir šalia jų individu
alaus Australijoje gyvenančio daili
ninko kūryba. Toks lietuviškos kultū
ros lobis retai pasitaiko. Smagu tuo 
metu būti lietuviu...

Dr. Antanas Stepanas

pasisakyti apie celebrantą Eugenijų 
Bartulį. Vienas iš prelatų atsiliepė, kad 
yra, ir buvo pakviestas kalbėti. Prela
tas plačiai nupasakojo gerus kun. Eu
genijaus Bartulio darbus, jo veiklą ir 
pasiryžimą. Kunigas Eugenijus Bartu
lis paskutiniu metu buvo Kauno kunigų 
seminarijos rektoriumi. Taip pat buvo 
kalbėta ir apie antrą celebrantą.

Po to abu vyskupai buvo pakviesti 
pas arkivyskupą ir atsiklaupę atsaki
nėjo į vyskupo klausimus.

Tada, pakilę, puolė veidu į žemę ir 
keletą minučių gulėjo, kol buvo gieda
mos giesmės. Atsikėlė, prisiartino prie 
arkivyskupo, gavo patepimus ir visi 
vyskupai iš eilės dėjo rankas ant jų gal
vos, laimindami ir priimdami į savo ei
les.

Tuomet naujieji vyskupai atsisėdo į 
savo vietas ir arkivyskupas ilgai kal
bėjo apie užduotis ir reikalavimus, ku
riuos naujieji vyskupai turės atlikti, ir 
orumą, kurį jiems teks nesudrumsti.

Tada celebrantai buvo pakviesti prie 
arkivyskupo ir jiems buvo įteiktos 
vyskupų lazdos ir tiaros.

Po šventinimų vyko šv. Mišios. Jas 
laikė arkivyskupas Tamkevičius, pa
tarnaujant abiem naujiesiems vys
kupams. Po šv. Mišių vyskupas Bar
tulis dalino šv. komuniją.

Katedroje galima buvo matyti daug 
aukštų svečių, tarp jų ir Seimo pirmi
ninką V. Landsbergį bei Prezidentą A. 
Brazauską. Šventinimai kartu su miši- 
omis užtruko virš dviejų valandų.

Lauke prie Arkikatedros laukė minia 
žmonių ir praeinantiems vyskupams 
bei svečiams sukėlė audringas ovacijas.

Pasibaigus mišioms, pakviestieji su
sirinko seminarijos salėje, kur buvo su
ruoštos vaišės, buvo sakomos kalbos ir 
sveikinimai, įteikiamos dovanos. Tarp 
kalbėjusių buvo ir Seimo pirmininkas 
V. Landsbergis ir Prezidentas A. Bra
zauskas.

Vyskupas Eugenijus Bartulis yra 
paskirtas naujos Šiaulių vyskupijos 
vyskupu. i
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^SPORTAS
Lietuvių sporto klubuose

S
SYDNEY“KOVAS”

Basketball Under 10 /12

The junior basketballers have been 
taking a well deserved rest but resume 
the pursuit of their sporting dreams on 
Saturday 19th July when once again 
they "stmt their stuff at the Bank- 
stown Basketball Stadium . The juniors 
play their matches on Saturday morn
ings at 9 00am (U10) and 9,45am 
(U12) and all are encouraged to come 
along and support our little wonders. 
Coach . Rita Kasperaitis , is still on the 
lookout for more recruits so if you have 
children from the ages of seven to 
twelve bring them along to training 
which is held at the Lithuanian Club 
every Saturday from 12.30pm .

Designing Ideas

Kovas Sports Club is this year hosting 
the 47th Annual Australian Lithuan
ian Sports Festival and . as has been 
the tradition since the first games . a 
logo is designed which is struck on a 
badge and included on the cover of the 
festival program Kovas is inviting 
ALL of you with artistic flair to submit 
designs for this year's logo which 
MUST incorporate - 47 , 1997 and 
SYDNEY - the rest is left to your 
imagination I All submissions should 
be forwarded to:-

Kovas Sports Club "Logo” 
c/- Daina Diciunas 
196 Bettington Road 

Carlingford NSW 2118
If you have any questions in regards the 
logo please do not hesitate to contact 
Daina on (02) 9630 7981.

GOLF

CLUB CHAMPIONSHIPS
The first round of their Club Champ
ionships at Camden with another good 
roll up of players . The top sixteen 
players qualify for round two and 
prominent amongst the qualifiers were 
Vince Binkis (71 net) . Dave Newman 
(71) . Gediminas Sauka (72) . Jurgis 
Karpavičius (73) and Alis Migus (74) 
Among the non-qualifiers were last 
year’s champion Jonas Barila . club 
captain Jerry Belkus . club secretary 
John Erzikov , Jūrate Valys and Jurgis 
Liutikas A stableford event was also 
conducted and first prize was equally 
shared by Ona Maksvytis and Min
daugas Černiauskas . The earlier threat

įspūdžiai is ankstyvo IQQ7 pavasario...
Atkelta iš 4 psi.

kavinės vedėją, kuri dabar tvarkys 
ūkinius kultūros ministerijos reikalus! 
Dabartinėje valdžioje tokių vicemi- 
nistrių yra net septynios. Visos jos 
jaunos ir gražios. O žurnalistai turėjo 
daug medžiagos savo straipsniams, kai
'Mūsų Pastogė" Nr.28 1997.7.21 p: 

of Kęstas Protas and Arminas Sepokas 
joining the golfing ranks is now almost 
a reality and we expect to see their 
smiling faces gracing the playing fields 
in the not too distant future .

PORT STEPHENS WEEKEND
The Kovas Golf Cup weekend to be 
held in Port Stephens from Friday 
evening to Sunday afternoon 
(November 21-23) is already looming 
as a huge success . Thirty six golfers 
have already paid their deposits and 
including spouses and children we now' 
have over SEVENTY people who will 
be enjoying the weekend festivities . If 
you have not nominated but would still 
like to attend , and remember this is a 
social weekend for golfers of all 
capabilities as well as a great get to
gether for families , please contact 
either the club captain Jerry Belkus 
(A/H 9791 9557) or secretary John 
Erzikov (A/H 9610 2540).

LITHUANIAN Under 23 
BASKETBALLERS IN 

CANBERRA

The world rated Lithuanian Under 23 
Basketball team is playing two matches 
in Canberra enroute to the World U23 
championships to be held in Melbourne 
in early August . The following details 
have been provided by Kovas Club life 
member Jimmy Pocock .
Game 1.
Saturday evening at 7.30pm versus a 
local open age team Canberra Gunners 
Game 2
Sundav evening at 8.00pm against the 
AUSTRALIAN Under 23 TEAM 
Both games to be played at: - 
The Belconnen Basketball Centre 
42 Oatley Court
Belconnen

TRAGEDY

News has just reached Australia that 
whilst holidaying in Lithuania one of 
Kovas golf chib's most likeable players, 
Algis Skirka . has passed away

Through all the years when he was one 
of us
He caused no anguish created no fiiss 
And even in pain he never complained 
His love for life just never waned

His personal grief he took in his stride 
And life's unfairness just cast aside 
Now the pain can finally cease
And in eternal sleep can rest in peace .

JB

po madų festivalio matė kultūros mi
nistrą su viena kanadiete demonstruo
jantį „Dirty Dancing“ viename iš nak
tinių klubų. Kita viceministre (švie
timo) prarado savo kėdę, kai G. 
Vagnorius sužinojo apie jos sutartį su 
viena švedų aferistų firma Lietuvos 
našlaičių namų sistemos sutvarkymui.

PĖDSEKYS
LSS Australijos rajone

Melburno "Džiugo" tuntas Australijos rajono 50 - mečio jubiliejaus minėjime

■ Birželio 10 dieną Kensingtone, 
Melburno parapijos namuose eiliniam 
posėdžiui buvo susirinkusi rajono va- 
dija. Posėdžio metu buvo pasveikintas 
Rajono dvasios vadovas v.s. kun. dr.
Pranas Dauknys, neseniai iš popie
žiaus gavęs Garbės prelato titulą. Taip 
pat tartasi LSS Australijos rajono 50 - 
mečio minėjimo ir kitais klausimais.

Brolijos atstovas v.s. N. Ramanaus
kas birželio 30 d. mėnesiui išvyks į 
Lietuvą. Ten jis susitiks su Lietuvos 
skautų vadais ir tarsis dėl dalyvavimo 
Tautinėje stovykloje, kuri Lietuvoje 
vyks 1998 metais.

■ Melburno „Džiugo“ tuntas birželio 
22 d. Rajono 50 - mėtį paminėjo specia
lia sueiga- koncertu. Adelaidės „Vil
niaus“ tuntas tokį, paminėjimą ruošia 
liepos 12 d.

■ Adelaidės „Vilniaus“ tunto suei
gos įvyko birželio 14 ir 28 dienomis.. 
Tunto stovykla liepos 10-13 dienomis 
vyks Adelaidės kalnuose.

Premjeras atšaukė ją ir jos ministrą iš 
Salzburgo (Austrijoje), kur jie tyrė 
.Austrų švietimo įstatymus“ (!).

Tokių ir panašių įvykių daug, net 
neįtikėtina, kad taip elgtųsi konserva
torių valdžios atstovai.

Šaltomis dienomis ir vakarais teko 
daug žiūrėti TV programų. Gana daug 
programų lenkų ir rusų kalbomis, ka
dangi Vilniuje jomis kalba apie 80% 
gyventojų. Jaunųjų pranešėjų tarpe 
pastebėjau lietuvių kalbos išsireiš
kimų trūkumą, pvz.. Kuo jūs vardu, 
vietoje - Koks jūsų vardas. Arba kitoje 
programoje pranešėja klausia - Ar tai 
surišta su? Vietoje - Su kuo tai susiję! 
Kitas tiesiog juokingas žodis „Šou“. 
Yra ir „Pop šou“ ir „Coca Cola šou“ ir 
net šunų šou. Taip pat šlubuoja lietu
vių kalbos kirčiavimas. Galbūt „tais 
laikais“ niekam nerūpėjo teisingas 
lietuvių kalbos mokymas?

Yra taip pat labai daug aktualių te
mų siužetų (taip dabar vadina pro
gramas), kritikuojančių valdžią ir 
nomenklatūristus. Viename siužete TV 
stotis išdrįso netgi kritikuoti katalikų 
Bažnyčią, reikalaujančią kompen
sacijos už komunistų laikais padarytas 
skriaudas. Kitame siužete dalyvavo 
Nijolė Ščiukaitė ir kiti pagyvenę ar
tistai. Nijolė skundėsi, kad „dabar 
kiekvienas vaikėzas gali save vadinti 
artistu ir bliauti kaip išmano. Anais lai

■ Sydnėjaus skautų Židinio vadi 
ja rinkosi birželio 22 dieną. Tą dies 
buvo tartasi dėl „M. Mažvydo - pirmo
sios lietuviškos knygos 450 meti 
sukakties“ paminėjimo rugsėjo 7 d
Rajono 50 - mečio atšventinto ir kis 
. Židinio vidaus reikalų bei proble
mų. B. J,

* * *
■ Jau išėjo Sydnėjaus skautų Ži

dinio leidžiamas rajono skautams i 
skautėms skirtas biuletenis „Tėvynė 
židinys“ Nr. 4 (64). data 15.04.1997. Ti 
28 iliustruotų puslapių biuletenis. 1 
gaus visi anksčiau prenumeravę broli 
ir sesės. Negavusieji ar norintys jį gan 
ti, turi susisiekti su broliu j.v.s.fil. V 
Vaitkum: 11/23 Laurjna Avė., Engadim 
NSW 2233. Kaina,2 doleriai.

Taip pat yra išleisti „LSS Australija 
Rajono vadijos raštai“ Nr. 1(78). Šį lei- 
dinį artimiausiu laiku gaus visi rajom 
pareigūnai.

Rajono spaudos inf. Sk.

kais buvo geriau“, - baigė Nijolė.
Dailininkas Kazimieras Žoromski 

pasakojo, kad sugrįžęs iš Amerikos sa 
vo darbus dovanojo Valstybinei men 
galerijai ir neradęs savo darbų para 
doje, nuėjo pas direktorių pasiteiraut 
Direktorius madagiai paaiškino - jeigi 
nori, kad tavo darbai būtų išstatyt 
galerijoje, reikės mokėti nuomą it 
užimtą plotą. „Ką daryti, pas save ne
turiu vietos, tai ir moku kas mėnesį ko 
turiu pinigų,"- užbaigė Žoromskis.

Vienas indas, svečiuodamasis Lie 
tuvoje, parašė, straipsnį „Lietuvos ry 
te“ (nr.125),, Vilniaus miesto transpot 
tas - geriausias pasaulyje", kuriam 
autorius išgyrė troleibusų maršrutui 
tvarkaraščius ir mandagią Vilniau 
miesto publiką. Man atrodė, kad u 
straipsnis buvo tikras feljetonas!

Troleibusai be išimties seni, nešvi 
rus. Tiesa, jų daug ir važinėja dažna 
Bilietų kainos mažos - bauda u 
važinėjimą be bilieto 20 litų, bet ti 
maža dalis keleivių perka talonus.

Jaunimo nemandagumas troleibu 
suose tiesiog stebėtinas - sėdi pradžių 
mokyklos ir gimanzijų mokiniai, 
močiutės stovi. Viena supykusi n» 
čiutė garsiai pasakė:

- Jaunieji, sėdėkite dabar, nes sena 
vėje reiks stovėti“. Tačiau nieki 
nekreipė į tai dėmesio! j
Tęsinys sekančiame numeryje <
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,Zmoęįaiis kelias 
Atkelta iš 3 psl.
įikrelei Ženei ir laikyto jos vestu-

Su viltimi sutikti vokiečiai netruko
pasirodyti esą tokie patys okupantai, 
itane susikūrė pogrindžio Laisvės 
iovotojai. Atvykęs ryšininkas A. 
įtaranavičius įgaliojo Juozą Prie- 
Itsose organizuoti Laisvės kovotojų 
'įį. Būryje buvo apylinkių mokyto
ji, teisėjas. Su Kaunu buvo palaiko- 
3Snuolatinis ryšys. Tačiau po pusan- 
tametų Juozą kažkas įskundė vo- 
ĮlHiams, ir Kauno savivaldybių de- 
ląitamentąs pranešė, kad Juozas atleis- 
■•jsiš pareigų ir neturi teisės gyventi 
penuose. V. Goštautas vėl ištiesė 
pagalbos ranką, paskirdamas Juozą 
fctjampolės apskrities viršininko 
paduotoju. Kai paskui teko išvažiuo- 
Įiiš Marijampolės, Juozas išvažiavo su 
Goštauto „karavanu“: Pats Goštautas 
jitomobiliu, o du vežimus važnyčiojo 
tas ir savivaldybės darbams pa
irtas karo belaisvis Ivanas. Kai galų 

įtSf

antininkas s. J. Makulis riša kak- 
styšį įžodį davusiam skautui.
ule reikėjo važiuoti per sieną į Vokie
tiją, Ivanas naktį pabėgo, iš Juozo 
Henėje buvusių kelių tūkstančių mar
ią savo kelionei pasiėmęs 700.
įvažiavus į Rytprūsius teko likviduo- 

i vežimus, ir kompanija išsiskirstė, 
ozas dar norėjo laiveliu per Swine- 
nmde patekti į Švediją, tačiau neži
lojo, kad ten buvo vokiečių po- 
andeninių laivų bazė. Prieš Kalėdas 
ta nuvažiavo į Berlyną, bet ten po ke- 
ii| savaičių žmonės gatvėse jau pra
ėjo statyti barikadas. Taigi kartu su 
Iraugu, nelaukdami raudonosios ar
mijos atėjimo, patraukė į Freiburgą, 
'okietijos pietuose. Nors ir ten bom- 
rdavo, bet buvo ramiau. Juozas tuoj 
adėjo „normalų“ mokytojo ir skauto 
venimą: pats į Freiburgo universitetą 
:ojo studijuoti ekonomiką, o privačia- 
e kambaryje įsteigė lietuvišką mo
kią, Freiburge studijuojantį jaunimą 
abūrė į „Perkūno“ tuntą, kurio 
mtininku ir pats buvo.
Taip atėjo karo pabaiga. Juozo 
gyvenimą tai daug nepakeitė, tik prie 
studijuojamų dalykų prisidėjo pran- 
ūzų kalbu. Prancūzų administracija 
rtuvišką mokyklą pripažino ir Juozą 
ttado nuo kitiems studentams pri- 
įfomų universiteto atstatymo darbų. O 
skautams veikti nekliudė.
1949 m. gegužės 31 dieną, kartu su 
daugeliu Freiburgo lietuvių, Juozas 
fkaugum“ laivu atplaukė į Australiją, 
šaltą ir niūrų rudenį. Pirmieji namai - 
bnegilla. Netrukus - Puckapunyal ir 
eymuras, kur reikėjo aptarnauti

kariuomenę; valyti kareivinių rajoną, 
aptarnauti karininkus. Darbininkų bara
ko kambarėlyje’Juozas apsigyveno su 
kelionės draugu Viktoru Simankevi- 
čium.

Pradžioje darbininkų gyvenamasis 
rajonas nuo kareivinių buvo atskirtas 
spygliuotos vielos tvora, tačiau netru
kus atvažiavęs kažkoks aukštesnio ran
go karininkas pasipiktinęs liepė tas tvo
ras nuimti.

Šeštadieniais Seymuro lietuviai 
važiuodavo į Melburną pabendrauti su 
kitais lietuviais, nueiti į lietuviškus 
šokius. Tuose šokiuose Juozas susipa
žino su jauna našle Brone Dideliene. 
Juozas su Viktoru South Yarra prie
miestyje išsinuomojo kambarį, kad tu
rėtų kur apsistoti savaitgaliais. O kai 
netrukus iš Seymuro juos atleido, jie 
jau turėjo kur gyventi. Išėję ieškoti dar
bo, čia pat, netoli namų pamatė didžiulį 
uogienių fabriką. Užėjo, ir tuoj pat juos 
priėmė. Tada darbą gauti buvo lengva. 
Pakeitęs kelias darbovietes, Juozas 
ilgesniam laikui nutūpė elektrinių 
šildytuvų gamyboje. O tuo tarpu 
draugystė su Brone vis stiprėjo. 1950 
m. rugsėjo mėnesį jie susituokė.

Bronė dirbo "Malleys” firmos rašti
nėje ir po kelerių metų surado ten vie
tą ir Juozui. Ten jis ir išbuvo iki pen
sijos, o būdamas firmos tarnautoju, ne 
vienam tautiečiui padėjo pigiau įsigy
ti šaldytuvą, skalbimo mašiną ar ką 
kitą.

Tai tokie Juozo darbai duonai. O kas 
gi sielos džiaugsmui? Tokių darbų 
netrūko. Carltono Visų Šventų baž
nyčioje vykdavo lietuviškos, pamaldos. 
Jų laikyti atvažiuodavo kunigas Ka
valiauskas, o susirinkdavo visi Mel
burno lietuviai. Po pamaldų susirinkę 
parapijos salėje aptardavo reikalus. Vie
ną sekmadienį Juozas pasiūlė tėvams 
atsivesti savo vaikus ir pabandyti įkurti 
lietuvišką mokyklą. Mokykla gavo ma
žą virtuvėlę prie salės. Vaikų dar buvo 
nedaug, Bronė juos sukilnojo ant 
spintelių, kriauklės, kur tik rado vie
telę. Po kelių savaičių pamaldas per
kėlė į šv. Jono bažnyčią East Melbur
ne. Mokyklai buvo gautos klasės. Juo
zas su Albertu Zubru paruošė smulkią 
mokymo programą. Buvo mokomasi 
lietuvių kalbos, istorijos ir tikybos. 
Atėjo dirbti ir Algis Karpavičius. Ti
kybą dėstė kun. Pr. Vaseris. Per 
penkerius metus mokykla išaugo iki 
beveik 100 vaikų ir buvo vadinama 
„skautų mokykla“. Tuo metu Ant. 
Krausas Maribymonge irgi turėjo gru
pę mokyklos vaikų.

Prasidėjus kai kuriems nesusi
pratimams, Juozas Makulis buvo 
priverstas palikti šv. Jono bažnyčios 
mokyklos patalpas. L. Baltrūnas tuoj 
surado kitas netoli esančiame Col- 
lingwoodo senelių klube: Dabar Mel
burnas turėjo tris mokyklas: skautų, 
parapijos ir A. Krauso. Į skautų mo
kyklą atėjo dirbti Vacbergas, ir Juozas 
perdavė jam savo pareigas.

Jau 1947 m. į Australiją atplaukė 
Vokietijoje veikę skautai ir skautės, 
tačiau tai buvo vyresni žmonės, kadan
gi pradžioje vežė tik viengungius. 
Jiems vadovavo B. Dainutis. Pakvietė 
Juozą užeiti į jų sueigą. Ir pačiupo!

f Mūsų mirusieji f
JMlijre a. a. Algis* Skirlaa

Praeitą savaitę gauta žinia, kad lie
pos 11d. viešnagės tėvynėje metu Šiau
lių ligoninėje nuo vėžio ligos, sulau
kęs 58 metų amžiaus, mirė Sydnėjaus 
tautiečiams gerai pažįstamas a.a. Algis 
Skirka. Velionis buvo gimęs 1939 m. 
vasario 28 d. ir gyveno Sydnėjaus 
priemiestyje Peakhurst.

Jaunas būdamas Algis buvo labai 
veiklus skautas, ilgus metus priklausė 
Sydnėjaus skautų vyčių „Geležinio 
vilko“ būreliui. Dalyvavo visoje eilėje 
skautų stovyklų Australijoje, šoko 
tautinių šokių grupėje „Sūkurys“, 
dainavo chore „Daina“.

Tėvynėje mirus
A. t A. Alghu Skirkai,

jo žmonai Vidai su šeima, broliamsVytautui ir Kęstučiui 
bei jų šeimoms nuoširdžią užuojautą reiškia

Kovas" Golf Club

Kaip rajono vadas, Dainutis paskyrė 
paskautininkąJuoząMakulį organizuo
ti Viktorijos - Tasmanijos tuntą. 
Organizuoti buvo nesunku. Būdamas 
mokyklos vedėju, jis tiesiog pakvietė 
visus mokyklos vaikus stoti į skautus. 
(Dėl to ją ir vadino „skautų mokykla“). 
Mokyklai augant, augo ir skautų skai
čius. Pirmajai stovyklai vieta buvo 
parinkta Greensborough, netoli Vac- 
bergų ir Savaičių sodybos. Nė pala
pinių, nė puodų - nieko. Buvo paskelb
tas „peno vajus“. (Kortelėje nubrėžti 24 
langeliai; duok vieną peną, gausi iš
durti langelyje skylutę!). Aišku, daug 
kas davė ir daugiau. Prie vajaus prisi
dėjo Socialinės globos draugija ir šau
liai. Buvo nupirktos dvi palapinės ir in
dai.

Vėlesnėse stovyklose Juozas ne 
visuomet galėdavo dalyvauti, nes ne 
visuomet gaudavo atostogas, tačiau į 
gerą kelią įstatyta organizacija sėk
mingai ėjo pirmyn.

„Varpas“, mokykla, skautai - ar tai 
viskas? Ne visai. Juozas buvo ir Kultū
ros fondo narys ir tebėra „Talkos“,

« SKAITYTOJI) ŽODIS *
Gerb. Redaktoriau,
malonu, kad „Pastabos sau...“ susi

laukė šiokių tokių (nors ir piktokų) 
atgarsių. Kalbu apie p. D. Kairaičio 
„Pastaba „pastabos sau...“ autoriui“. 
„M.P.“ nr. 15 ir p. A. Žilinsko „At
sakymas p. V. Baltučiui“ „M.P.“ nr.16.

Nežinia kada p. D. Kairaitis atvyko į 
Australiją (gal Australijoje gimęs?). 
Atrodo, kad jis neskaitė pirmų „Mū
sų Pastogės“, kuri pradėjo eiti 1949 
metais, numerių ir I tomo „Australijos 
Lietuvių Metraščio“, J. Bušodiigės: 
„Yalloumo mozaika“ 31 psl. ir P. Sir- 
gedo „Laužtuvo ir šiupelės legionie
riai“ 40 psl., kur aprašytos pirmųjų į 
Australiją atvykusių lietuvių nuo
taikos.

Pernai Lietuvoje išleistoje Br. Moc- 
kūnienės knygoje „Australijos lie

Kaip pasakojo velionio brolis Kęs
tutis, Algio žmona Vida ir dukra Lisa 
spėjusios atvykti iš Australijos, buvo su 
juo paskutinę jo gyvenimo savaitę.

Velionio palaikai, dalyvaujant gau
siam giminaičių būriui, sudeginti lie
pos 14 d. Velionio pageidavimu, dalis 
jo pelelnų palaidoti šalia artimųjų 
tėviškės kapuose, kita dalis bus palai
dota Sydnėjaus lietuvių kapinėse.

Gedi žmona Vida, dukros Audra ir 
Lisa, motina Adelė, broliai Vytautas ir 
Kęstutis bei jų šeimos.

Ilsėkis ramybėje. R f)

Lietuvių klubo, pensininkų sąjungos ir 
„Vilniaus dzūkų pulkucio“ narys.

Užmezgęs ryšį su svainėmis (Našlu
tės seserimis) Kaune, Juozas sužinojo 
apie savo šeimos likimą. 1975 m. kar
tu su Brone išsiruošė Lietuvon (tada 
leisdavo tik 5 - kiom dienom!) susitikti 
su sūnum Arūnu ir jo šeima. Iš Altajaus 
atvažiavo ten ištekėjusi ir pasilikusi 
duktė Ženė su sūnum. To susitikimo 
džiaugsmą ir vėl išsiskyrimo skaumą 
daugelis mūsų esame išgyvenę ir ga
lime suprasti. Paskui Arūnas du kartus 
buvo čia, o dabar Kaune gyvena jau ir 
proanūkė Monika.

O Monikos prosenelis gyvena savo 
jaukiame namelyje, laukia laiškų, skai
to, seka, kas vyksta Lietuvoje ir čia 
bendruomenėje, nuvažiuoja į pensi
ninkų susirinkimus. Nors daržo nutarė 
nebedirbti, bet dar džiaugiasi anks
čiau įdėtu darbu ir visus apdovanoja 
savo užaugintomis citrinomis.

Gražų gyvenimą nugyvenai, Juozai. 
Džiaukis poilsio metais.

J4. Karazijienė

tuviai“ 247 psl. rašoma: „Panaši si
tuacija buvo visur r mokyklose vaikai 
bijodavo pasakyti, kad na-muose kal
ba ne angliškai; darbovietėse sun
kiausi ir nešvariausi darbai tekdavo 
ateiviams, be to, jie dar būdavo 
išjuokiami ir pravardžiuojami: „Bloody 
baits“, „dagos“, „poms“ ir t.t. „Pra
keiktais baltais“ pradžioje vadino vi
sus imigrantus, nesvarbu iš kokio kraš
to jie būtų kilę - jugoslavas, čekas ar 
vengras, vis tiek buvo „kruvinas baltas“. 
Tos pačios knygos 249 psl. randame: 
„Žvelgiant atgal į mūsų gyvenimo 
pirmuosius dešimtmečius šiame kraš
te, nupurto šiurpas. Atrodo, kad visi tie 
metai buvo tik ilgas ir baisus sapnas“. 
Kviečiu p. D. Kairaitį pasisakyti apie
1992 m. 1-2 „Mūsų Pastogės“ nume
rio 8 psl. spausdintą žurnalisto Bro- 

Nukelta į 8 psl.
"Mūsų Pastogė" Nr.28 1997.6.7.21 psl.7
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INFORMACIJA SYDNĖJAUS LIETUVIŲ

Dėmesio! Dėmesio!
Tautinių šokių grupės "Gintaras"

Jupgtipis koncertas

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

Melburno lietuvių namuose, liepos 27 d., sekmadienį, 1.30
vai. popiet.

Prašome ateiti su giminėmis ir drau
gais.

Lauksime visų!
Įėjimo kaina - 10 dol., 
pensininkams - 8 dol., 
studentams - 5 dol.

Iki pasimatymo koncerte!

Lietuvos krepšinio rinktinė Canberroje
Canberros sporto klubo "Vilkas" valdyba praneša, kad Lietuvos krepšinio jaunių 

rinktinė (iki 22 metų amžiaus) Canberroje žais dvejas draugiškas rungtynes:
liepos 26 d., 7.30 vai. vakare - Belconnen krepšinio stadione prieš gana stiprią 

vietinę"Gunners" komandą, paskutiniu metu pastiprintą žaidėju iš "Cannons";
liepos 27 d., 8 vai. vakare - Belconnen krepšinio stadione Lietuvos jauniai žais 

prieš Australijos jaunius. Reikia tikėtis , kad tai bus ypatingai įdomios rungtynės.
Bilietai į abejas rungtynes suaugusiems kainuos 12 dol., pensininkams -10 dol.
Bilietų skaičius yra ribotas, todėl labai patartina juos įsigyti anksčiau Belconnen 

ir Woden krepšinio centruose. Dėl informacijos galite kreiptis tel. 253 3066.
Tautiečius taip pat prašome kiek galima gausiau dalyvauti šiuose susitikimuose, 

kadangi tokiu būdu jūs moraliai paremsite Lietuvos žaidėjus.
Pastaba. Dėl rungtynių laiko ir vietos pasikeitimų ankstesnieji geltoni prane

šimai nebegalioja.
Canberros sporto klubo "Vilkas" valdyba

« SKAITYTOJI ŽODIS
Atkelta iš 7psl.
niaus Strauko (miręs) straipsnį: „Ap
rašykime savo įsikūrimą Australijoje“. 
Tada gal mano minimi „apibendrini
mai“ bus aiškesni?

Jei australai būtų mus priėmę su 
plačiomis šypsenomis ir atlapotomis 
širdimis, ar būtų prireikę federalinei 
Australijos valdžiai Diskriminacijos 
įstatymo? Realūs faktai iš Australijos 
istorijos nėra įžeidimai.

Kitame atgarsyje p. A. Žilinskas 
.Atsakymas p. V. Baltučiui“ 1997 m. 
balandžio 28 dienos „Mūsų Pastogės“ 
numeryje rašo: „...Jau kam kam, o p. 
Baltučiui nederėtų taip kritikuoti, nes 
jis pats buvo pirmininkas tos pačios 
Krašto Valdybos, kuriai Krašto Taryba 
suvažiavimo metu Melburne išreiškė 
viešą priekaištą rezoliucijos formoje“. 
Apie kokį priekaištą ir rezoliuciją ra
šote,p. A. Žilinskai? Būsiu dėkingas, jei 
jos tekstą išspausdinsite „Mūsų 
Pastogėje“. Kiek prisimenu, buv. ALB 
Revizijos komisijos nario p. R. Sam
sono buvo paklausta dėl „Armonikos“ 
išlaidų apmokėjimo mano vadovau
jamos Krašto valdybos kadencijai 
pasibaigus. Vienam kitam pasisakius, 
ir man paaiškinus, jokių tolimesnių 
diskusijų ar rezoliucijų nebuvo. Iš kur 
atsirado ALB Tarybos viešas priekaiš
tas ir rezoliucija? Kam reikia iš piršto 
laužti nebūtus dalykus? Tai žema ir 
negarbinga.

Nesistengsiu aiškintis dėl keliamų 
įžeidimų neišmokusiems kalbėti lie
tuviškai. Paprastas faktas: nesimokė ar 

'Mūsų Pastogė" Nr.28 1997.7.21 psl.8

nenorėjo ir neišmoko. Dėl lietuvių 
bendruomenės Australijoje nereikia per 
anksti verkšlenti. Jos gyvavimas ir 
veikla priklausys nuo lietuviškai 
kalbančiųjų ir sąmoningų bendruo
menės narių. Anglų kalbos naudojimas 
mūsų veikloje yra nepriimtinas ir 
pragaištingas. Jei save laikome lietu
viais, tai savo susibūrimuose kalbė
kime lietuviškai, kad nuvykus į Lie
tuvą nereikėtų vertėjo.

Savo „Pastabose sau...“ pareiškiau 
keletą minčių, kurios dirbančiam 
bendruomenės veikloje neturėtų būti 
nelauktos. Tik egocentriniai motyvai 
sukelia bereikalingą jautrumą, kurio 
turėtų vengti bendruomenės veikloje 
dirbantieji.

Gerai, kad skaitote „Mūsų Pastogę“ 
ir atsiliepiate, bet būkime pakantūs ir 
objektyvūs, nors kartais tiesa nėra 
maloni.

Su pagarba
V. Baltutis

BENDRADARBIAMS
Dėl korespondencijos gausos, ne visi 

atsiųsti straipsniai, laiškai, nekrologai 
tilpo į šį "M.P." nr. Juos spausdinsime se
kančiuose numeriuose. Red.
AWA/VWWV¥VVWVWWWWWV>

Prašome nepamiršti 
užsimokėti 

•Mūsų Pastogės“ 
prenumeratą.

METAMS TIK $ 45!

Klubas atidarytas
Pirmadieniais 4 v.v. -10.30 v.v.
Antradieniais klubas uždarytas.
Trečiadieniais 4 v.v. • 10.30 v.v.
Ketvirtadieniais 4 v.v. -11.00 v.v.
Penktadieniais
Šeštadieniais
Sekmadieniais

4 v.v. - 12.00 v.v.
12 v. p.p. -1.00 v. nakties
12 v. p.p. -10 v.v.

Klubo valgykla veikia:
penktadieniais - 6 vai. - 8 vai. popiet,
šeštadieniais - 12 vai. - 2 vai. popiet švediškas
stalas (smorgasboard) ir 6 vai. • 8 vai. vakaro, 
sekmadieniais - 12.30 vai. popiet - 7 vai. vakaro.

Nori išsinuomoti
Vaikų darželio auklėtoja (32 metų) lietuvių kilmės ieško didoko kan- 

bario, "granny flat" ar panašiai, nepertoli nuo Strathfield (Sydnėjuje). Tu
ri savo baldus.

Skambinti (02) 9747 8360.

Skelbimai "Mūsų Pastogėje1
Nemokamai spausdinami Australijos lietuvių bendruomenės ir jos padalinių praneimai 

organizaciniais reikalais (susirinkimai, minėjimai ir Lt), ne didesni, kaip- 6 cm x 12,8 m.
Apmokami: visų rengimų (vakarų, balių, koncertų ir Lt) skelbimai, į kuriuos už ijimą 

imamas mokestis; padėkos (pagal dydį), užuojautos (15 dol.. už standartinio dydžio - ne digiau 
4 cm x 6,2 cm - užuojautą), paieškojimai, pasiūlymai darbui, pardavimui ir Lt. - ne mažu 15 
dolerių (minimumas). "M.P." administrįja

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

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

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

Australijos Lietuvių Fondo Valdyba

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

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

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P. O. Box 550 Bankstown N. S. W. 2200 
Redaktorius Bronius Žalys. $ $ * Redakcijos ir administracijos telefonas (02) 9790 323.3 
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi.

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

U žsienyje oro paštu $ 100
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