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PASIRUOŠIMAS 
REFERENDUMUI

Artėjant Tėvynės sąjungos siekiamam ir dešiniųjų 
jėgų apskritai remiamam referendumui, kilo nemažai 
ginčų dėl jo pravedimo. Dešiniesiems šis referendumas 
yra labai svarbus, nes juo norima stabdyti neteisėtą 
valstybinio turto pervedimą ar paprasčiausią perrašymą 
j „saviškių“ ar net mafijos rankas, o taip pat atstatyti 
apytikriai realią vertę tų santaupų, kurios žlungant 
rubliui buvo įšaldytos 1991 m. vasario 26 d. ir kurias buvo 
tikimasi kompensuoti įvedus savus pinigus - litus. 
Referendumu taip pat siekiama sustabdyti dabartinės 
valdžios vykdomą nuvertinimą tų akcijų, kurios prieš 
keletą metų buvo nuspirktos už dar vertingus rublius bei 
investicinius čekius, kai gyventojai galėjo įsigyti teisę į 
didesnio masto valstybinius objektus, pvz. fabrikus,

Iš Sydnėjaus lietuvių mugės eksponatų: GOBELENAS. Elena Jonaitienė.
Nuotrauka A. Burneikio

įmones, pastatus ir pan.
Referendumo tikslams itin aštriai priešinasi dabartinė

LDDP valdžia ir Prezidentas, a 
rublinių santaupų atstatymas 

sukels infliaciją ir kitas neigiamas 
pasekmes. Į ginčą plačiai įsivėlė ir 
tarptautiniai patarėjai bei vietiniai 
bankininkai, referendumo atžvilgiu 
pasisakydami už ir prieš.

LDDP daugumai Seime nuba'- 
savus, kad referendumas bus 
pravestas rugpjūčio 27 d. (dešinieji 
reikalavo daugiau laiko ir siūlė 
spalio 9 d.), pastaruoju metu kilo 
nemažai skundų, kad pravedimui 
nebus tinkamai pasiruošta techni
niu atžvilgiu. Nesą pakankamai 
laiko patikslinti rinkėjų sąrašus, 
kai kur negalima sudaryti rinki
minių komisijų ir pan. Tokių pa
reiškimų gauta iš Vilniaus, Kauno, 
Klaipėdos, Panevėžio, Plungės, 
Mažeikių, Marijampolės, Alytaus 
ir kitų miestų bei rajonų komisijų. 
Neretai prašoma referendumo datą 
pratęsti, o kartais teigiama, kad 
pasirengimo darbas esąs supara- 
lyžuotas.

Kadangi referendumas bus pra
vestas pagal iš sovietmečio perimtas 
taisykles, jo rezultatus nulems ne 
dauguma tų, kurie atėjo balsuoti. 
Referendumas bus sėkmingas tik 
tuo atveju, jei teigiamai pasisakys 
mažiausiai 50% nuo visų balsavimo 
teisę turinčių asmenų. Vadinasi, 
nebalsavęs asmuo automatiškai

REFERENDUMAS
(Paskutinės žinios)

Vėliausiomis, bet ne galutinėmis 
žiniomis, referendume dalyvavo 
36,8% turinčių balsavimo teisę. 
Balsavusių teigiamai buvo apie 
30,5%, vadinasi, netoli 800 000 
asmenų. Tokie rezultatai rodo, kad 
referendumo tikslai nebuvo priimti, 
nes teigiamai būtų turėję pasisakyti 
apie 1 285 000 balsuotojų. 

Inf.

pjmentuodami, jog 
traktuojamas, kaip balsavęs prieš. 
Vidaus reikalų ministerijos duome
nimis šiuo metu piliečio pasus turi 
2 570 028 asmenys, todėl užtikrinti 
sėkmę už referendumo tikslus turi 
balsuoti absoliučiai teisingai 
mažiausiai pusė šio skaičiaus.

Dešinieji ypač protestuoja dėl 
balsavimo lapelio turinio. Pasaulyje 
yra įprasta, kad referendumui yra 
statomi labai paprasti ir supran
tami klausimai, į kuriuos balsuo
tojas atsako taip ar ne. Šitokį turinį 
siūlė ir referendumo šalininkai. 
Tačiau Vyriausiosios rinkimų 
komisijos pirmininko Zenono 
Vaigausko (kuris dešiniųjų nuo
mone aiškiai stovi kairiame sparne) 
nutarimu, balsavimo lapas susi
deda iš nepaprastai komplikuoto 
dviejų laikraščio puslapių ilgumo 
teksto, kuris vidutiniam balsuotojui 
yra vargiai suprantamas. Be to, 
referendumo tikslas yra padalintas 
į aštuonias „nuostatas“, dėl kurių 
reikia balsuoti atskirai. Dešinieji 
plačiai skundžiasi, kad kampanijoje 
ne tik iškreipiami referendumo 
tikslai, bet jis esąs žlugdomas ir 
techniškai.

ATGARSIAI 
IŠEIVIJOJE

Nepasitenkinimo kilo ir išeivijoje, 
nors nedaug išeivių turi Lietuvos 
Respublikos pasus. Pastebėta, kad 
gauta prieštaringų instrukcijų kaip 
bus balsuojama užsienyje, o bal
suotojų sąrašai atkeliavo vėlai ir be 
adresų. JAV ir Kanadoje, kur 
balsuotojų yra daugiau, sakoma, 
kad per nepaprastai skubotą 
balsavimo pravedimą nemažai 
turinčiųjų balsavimo teisę nesuspė
jo grąžinti savo lapelius ar net iš 
visoju negavo, nekalbant jau apie 
„nesuprantamą klausimų tekstą“.

Kai kurie išeivijos apžvalgininkai 
teigia, kad tokiose aplinkybėse 

balsavimo rezultatai blogai atspin
dės išeivijos nuomonę apie Lietuvos 
vidaus padėtį. Daug išeivių esą 
nusivylę kai kuriais Lietuvos 
ekonominiais, teisiniais ir krimi
naliniais aspektais, tačiau keistai 
pravestame referendume gali 
atsiliepti mažiau negu pusė turin
čiųjų balsavimo teisę. Tuo susidarys 
įspūdis, kad išeivijos dauguma 
sutinka su viskuo, kas dedasi 
Lietuvoje, o toks įspūdis, pasak kai 
kurių komentatorių, esąs klaidi
nantis.

(Australijos atveju, dar nežinoma, 
kiek balsuotojų atsiliepė į išsiunti
nėtus balsavimo lapelius. Šiuo metu 
nežinomi balsavimo rezultatai, 
kuriuos dalinai nulems nebalsa
vusieji, nes jų nedalyvavimas 
automatiškai reiškia, kad jie 
referendumo tikslams nepritaria).

PROTESTAI
Rugpjūčio mėnesį 121 inteligen

tijos atstovas pasirašė ir „Lietuvos 
aide“ išspausdino .Atsišaukimą dėl 
Lietuvos saugumo“. Jame išreiš
kiamas susirūpinimas, kad Rusija 
įvairiausiaisbūdais siekia pajungti 
Lietuvą: ji bando įteisinti karinį 
tranzitą per Lietuvą, tokiu būdu 
sujungiant labiausiai militarizuo
tas teritorijas Europoje - Karaliau
čiaus kraštą su Baltarusija - į 
vientisą karinę sistemą, o Lietuvai 
tampant jos dalimi. Pareiškimas 
primena šiuos faktus: Rusija 
nesilaiko sutarčių ir sudaro Lie
tuvai išskirtinai nepalankias 
prekybos sąlygas, Rusija tiesiogiai 
ar per suinteresuotus tarpininkus 
perima strategiškai svarbius 
energetikos objektus (nes Rusijos 
koncernai „Gazprom“ ir „Lukoil“ 
įsigyja žymią Lietuvos nuosavybės 
dalį), Lietuvoje vilkinama naftos 
importo terminalo statyba. Pareiš
kime teigiama,, kad Lietuva turėtų 

dėti ryžtingesnes pastangas jun
giantis į Europos Sąjungą bei 
NATO, siekti Karaliaučiaus krašto 
demilitarizavimo ir nesudaryti 
sąlygų Rusijai steigiant savo 
ekonomines bazes Lietuvoje. Pa
reiškimas pabrėžia, kad Lietuvos 
pareigūnai yra priėmę ištikimybės 
priesaiką Lietuvos Respublikai ir 
neturėtų daryti lemtingų klaidų 
prisidedant prie Rusijos karinio 
tranzito įteisinimo bei kitų Lietuvos 
saugumą silpninančių sprendimų.

Dar aštresnį kreipimąsi į Lietuvos 
piliečius paskelbė Tėvynės sąjunga, 
kuriai vadovauja V. Landsbergis ir 
G. Vagnorius. Jame teigiama, kad 
Lietuvos nepriklausomybei yra 
iškilęs vis didėjantis pavojus, ypač 
matant vėliausią Baltarusijos ir 
Ukrainos suartėjimą su Rusija. 
„Dabar jau mūsų eilė būti taikiniu 
atkuriant seną imperiją. Jau 
paskelbtas Maskvos tikslas suda
ryti karinę Rusijos, Baltarusijos ir 
Lietuvos sutartį“ - sakoma krei
pimesi. Jame taip pat kreipiamasi 
į LDDP narius: „Stabdykite savo 
vadus arba pasitraukite! Kad 
niekas nesakytų: štai tie dar sykį 
pardavė Lietuvą“. Valdančioji grupė 
šiame dokumente kaltinama dėl 
pernelyg didelio noro kapituliuoti, 
nesipriešinimo „karinio korido
riaus“ sutarčiai, ekonominiam 
Rusijos šantažui, politizuoto Ru
sijos kapitalo skverbimuisi į 
Lietuvą. Visi Lietuvos piliečiai 
kviečiami budėti ir reikalauti 
atsakomybės iš valdžios.

EURAZIJOS SĄJUNGA
Su oficialiu darbo vizitu tris 

dienas Lietuvoje viešėjo Kazachsta
no prezidentas ir buvusios kompar
tijos pirmasis sekretorius Nursul- 
tanas Nazarbajevas. Lietuvos
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TRUMPAI 
IŠ VISUR
Khmer Rouge sukilėliai atsimetė 

nuo ankstesnio susitarimo paleisti 
tris pagrobtus vakariečius

Kambodijos karinės pajėgos, 
apsupę plačią apylinkę, apšaudo 
sukilėlius sunkiaisiais ginklais ir 
atremia jų bandymus prasiveržti iš 
apsupimo.

JAV prezidentas Bill Clinton šiaip 
taip prastume savo įstatymą kovai 
su nusikaltimais pro abejus kon
greso rūmus, paremiamas dalies 
opozicijos balsų..

*
Peru prezidento Alberto Fudži- 

mori žmona Suzana Higuči, kri
tikavusi savo vyro valdymą, neteko 
„pirmosios krašto damos“ titulo. 
Dar daugiau - ji skundžiasi, kad jos 
vyro įsakymu užmt- uotos prezi
dento rūmų durys ir, kad ji ir jos 
tarnautojai negali iš rūmų išeiti.

*
Šiaurės Korėja atmetė Pietų 

Korėjos pasiūlymą pastatyti jai 
modernišką branduolinę jėgainę. 
Jie daugiau domisi senoviškų 
Rusijos tipo jėgainių įsigijimu, nes 
šios jėgainės veikdamos gali ga
minti plutonį, tinkamą branduo
linėms bomboms.

Bosnijos serbai referendumu 
atmetė Jungtinių Tautų taikos 
planą, pagal kurį jie būtų gavę 49 
procentus viso ploto.

*
Buvęs Pakistano ministras pir

mininkas ir dabartinis opozicijos 
lyderis Nawaz Šarif pasigyrė, jog 
Pakistanas turi atominę bombą.
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spaudoje plačiai nuskambėjo N. 
Nazarbajevo planas sudarytiEura- 
zijos sąjungą, kuri apimtų valstybes 
„nuo Rytų Europos iki Ramiojo 
vandenyno“, t. y. buvusios Sovietų 
Sąjungos ir jos satelitų plotą. Pasak 
N. Nazarbajevo, negerai, kad 
buvusios sovietinės respublikos 
atsiribojo viena nuo kitos nereika
lingai aukštomis sienomis. Nuo to 
kenčia žmonės, per dvi tris kartas 
pripratę prie itin glaudžių tarpu
savio ryšių. Reikėtų sekti Europos 
Sąjungos pavyzdžiu ir įsteigti 
panašią Eurazijos sąjungą su 
atitinkamu parlamentu, bendra 
ekonomikos erdve ir 1.1. Tai būtų 
politiškai integruotas valstybių 
derinys, kuriame būtų panaikinti 
visi kapitalo ir darbo jėgos judėjimo 
apribojimai.

Įvairios reakcijos susilaukė N. 
Nazarbajevo pareiškimas, kad 
Eurazijos sąjungos idėjai pritariąs 
ir prezidentas A. Brazauskas. 
Klausinėjamas žurnalistų, A. 
Brazauskas savo mintis išsakė kiek 
kitaip. Jis pritariąs Eurazijos 
sąjungai, tačiau, jo manymu, 
Lietuva geografiniu atžvilgiu esanti
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Pakistano vyriausybė tuoj išsigynė 
ir atsiribbjo nuo šio pareiškimo. Jie 
turį tik technologiją branduolinių 

■ginklų gamybai, bet esą apgalvotai 
apsisprendę prieš šios technologijos 
panaudojmą.

*
Į N. Šarif pareiškimą reaguo

damas Indijos ministras pirmi
ninkas Narasimha Rao paaiškino, 
kad Indija galėtų labai greitai 
sumontoti branduolinę bombą. Dėl 
neramumų Kašmire santykiai tarp 
Indijos ir Pakistano ir taip jau yra 
įtempti. Juos bandė švelninti 
Pakistano ministrė pirmininkė 
Benazir Bhutto, siūlydama abiem 
valstybėms pasirašyti sutartį prieš 
branduolinių ginklųgamybą.

Estų policija Polva mieste kon- 
fiskr-vo 3 kilogramus pramoninio 
urano, kurį į kraštą atgabeno du 
rusai.

Maskvoj e ginkluota mafijos gauja 
pagrasino amerikiečių žurnalo 
„Newsweek“ darbuotojams ir įsakė 
jiems pradėti mokėti duoklę už 
„apsaugos“ patarnavimus.

Sydnėjaus kompiuterių eks
pertas, visada žavėjęsis Afrika, 
žuvo šiaurės Ugandoje, kai te
roristai įmetė granatą į „Baltojo 
raganosio“ viešbutį Arua mieste. 
Rimtai buvo sužeisti dar keturi kiti 
turistai, jų tarpe du australai. 
Aiškinama, kad teroristai turistus
palaikę Ruandos humanitarinės 
pagalbos darbuotojais.

Popiežius Jonas Paulius II, pilnai 
atsigavęs po kojos lūžio balandžio
mėnesį, baigė savo atostogas 
Italijos alpėse. Popiežius ruošiasi 
artimiausioje aceityje aplankyti 
Sarajevą.

| pasirašyta Kazachstano ir Lietuvos 
| bendradarbiavimo principų dekla- 
’racija, susitarimai dėl teisinės 
j tarpusavio pagalbos ir kai kurių 
laisvosios prekybos aspektų, taip 
pat protokolas dėl Lietuvos uostų 
panaudojimo pervežant Kazachs
tano krovinius.

paskutine sesija

Kazachstano prezidentas 
Narsultanas Nazarbajevas. 
K. Jankausko nuotr. (ELTA) 

kitoje vietoje.
Nazarbajevą lydėjo 15 asmenų' 

delegacija, kurioje buvo Kazach
stano užsienio reikalų ministras, 
pramonės ir prekybos ministras, 
transporto ministras ir nacionalinio 
saugumo komiteto pirmininkas. 
Vizitui Lietuvos valdžia skyrė daug 
dėmesio. Susitikimui iš atostogų 
Nidoje atvyko prezidentas A. 
Brazauskas, aktyviai dalyvavo 
premjeras A. Šleževičius ir kiti 
aukšti pareigūnai. Vizito metu buvo

I POPIETĖ APIE LIETUVĄ
= Rugpjūčio 28 d. Tėvynės sąjungos 
Į Sydnėjaus skyriaus iniciatyva 
į Lietuvių namuose buvo suruošta 
I popietė, kurios metu savo įspūdžiais 
(pasidalino du Lietuvos universi

tetuose kaip svečiai dėstę sydnė-
1 jiškiai: dr. Danius Kairaitis ir dr. 
’ Ramutis Zakarevičius.
| Dr. Kairaitis vaizdžiai papasa- 
: kojo, kaip skirtingai buvo priimtas 
J jo pasiūlymas dėstyti savo specia- 
į lybę (chemiją) aukštosiose mokyk- 
I lose. Vienur reakcija buvo gana 
į abejinga: dalinai dėl to, kad galvota, 
f jog svečiui teks atsilyginti valiuta, 
| dalinai ir todėl, kad vienas kitas 
! vadovas gailėjosi, kad Lietuva 
| pasitraukė iš Sovietų Sąjungos. Bet 
’ kitoje institucijoje (Kaune) svečią 
| „nešiojo ant rankų“. Pasak prele- 
į gento, viena chemijos laboratorija 
| buvusi priešistorinė, be to, trūksta 
į gerų vadovėlių. Atsirandančios i 
I svarbios užsienietiškos knygos 
t mažai naudojamos dėl nepakan- 
I kamo anglų kalbos mokėjimo. 
| Paskaitose diktuojama, bet šiaip gi 
‘ studentai savo gabumais panašūs į 
| sutinkamus Australijoje. Deja, 
= daug nusirašinėjimo. Egzaminų 
I tvarka taip pat senoviška: jie 
i pravedami žodžiu, o ne raštu, kaip 
Į dėl didesnio objektyvumo įprasta 
j Vakaruose.
Į Dr. Kairaičiui atrodo, jog krašto 
* ekonomika esanti „žiaurioje padė- 
" tyje“. Nepasitvirtino mintis, kad su 
| nepriklausomybe viskas bus gerai. 
’ Aišku, kad sėkmingą pramonę bei 
I verslininkystę spaudžia mafija, 
= todėl kyla klausimas, ar valdžia iš 
I viso esanti kompetetinga tvarkyti

Prieš paleidžiant Seimą vasaros 
atostogoms, skubos būdu buvo 
padarytas nutarimas, kuris šiaip 
priklauso Ministrų Kabineto sferai. 
LDDP daugumos balsavimu, Mari
jampolės pieno perdirbimo įmonės 
nesumokėti mokesčiai ir kitokios 
skolos buvo įteisintos kaip pelnas. 
Tokiu būdu sukuriamos galimybės 
naujoms akcijoms ir naujiems 
savininkams. Kadangi kombinatas 
buvo žinomas kaip prasiskolinęs 
valstybei bei žemdirbiams dešim
timis milijonų litų, Seimo nuta
rimas iššaukė aštrią reakciją. Šį 
atvejį „Lietuvos aide“ analizavo 
Vytautas Landsbergis, klausda
mas, „tai kokia čia valstybė, kuri 
pati sau leidžia nemokėti mokes
čių... ir dar vadina pelnu?“ Reagavo 
ir neseniai pasitraukęs ekonomikos 
ministras Julius Veselka. „Tiesoje“ 
jis pareiškė, kad „mafijozas yra tas, 
kuris veltui nori pasiimti fabriką,: 
sumokėdamas 3 ar 5 procentus • dr. Vytautas Doniela. 
valstybei ir visai nemokėdamas 
užkariauti rinkos... Nemokėjai 
mokesčių - išlošei, o sumokėjai - 
kvailas likai“.

Paruošė V. Doniela

krašto reikalus, ypač daryti ekonao- 
minius sprendimus. Itin keista yrara 
Lietuvos bankininkystė, pradedamt 
nuo ankstyvesnio valiutos kurso 
šokinėjimo, baigiant neįprastai 
aukštomis palūkanomis. Dideles 
bėdas patiria ūkininkai, nes jiems 
mėnesiais nemokama už pristatytą 
produkciją, o pramonėje neretai 
įmonės žlugdomos tyčia, kad jas 
vėliau pusvelčiui nusipirktų vado
vai ar šiaip suinteresuoti asmenys. 
Valdžia nebando likviduoti tokias 
įmones, kurios brenda į vis gilesnes 
skolas.

Dr. Zakarevičius pirmiausia 
pasidalino teigiamais įspūdžiais. 
Vilniuje Puslaidininkių institutas 
(anksčiau priklausęs Mokslų Aka
demijai) esąs aukšto lygio tyrimo 
institucija, prilygstanti vakarie
tiško tipo Graduate School, kurios 
personalas taip pat esąs tarptau
tinio lygio. Svečiui ten buvo malonu 
dirbti, o su kolegomis spausdinimui 
paruošė net porą darbų. Džiugu, 
kad darbščius mokslininkus remia 
užsienio fondai,, iš kurių tenka 
pažymėti dosnią filantropo Soroso 
fundaciją. Svečias susipažino ir su 

savo profesijos institucijomis 
Kaune, kurios paliko gražų įspūdį. 
Dr. Zakarevičių itin puikiai nuteikė 
Lietuvos kultūrinis gyvenimas, 
kuris esąs judrus, nežiūrint nepa
lankių ekonominių sąlygų. Jį 
nustebino, pvz. aukšto lygio kon- 
certų dažnumas ir toksai faktas, 
kad Lietuvoje išsilaiko net 4 
simfoniniai orkestrai. Tačiau, 
pasak prelegento, esą ir daug 
nemalonių aspektų, iš kurių akin
krenta sukčiavimas. Ir čia neišsi
pildė viltis, kad po rusų išsikraus
tymo elgesys pasikeis. Nesąžinin
gumo yra daug ir įžūlaus, be jokio 
gėdos jausmo, su kuriuo susietas ir 
fizinis nusikalstamumas. Kiek tai 
liečia ekonominę padėtį, prele
gentui atrodė, jog ji gerės per savo 
vidinę dinamiką, nes vakariečiams 
nenormaliai atrodanti juodoji rinka 
yra niekas kita kaip „cash economy“ 
su tuo skirtumu, kad nemokami 
mokesčiai. Šį reikalą reikia su
tvarkyti. Gerėjimo viltį teikia ir 
tokie ženklai, kaip besiplečiančios 
parduotuvės su mandagesniu 
patarnavimu. „Vilniuje galima 
gauti visko - tik turėk pinigų“. Todėl 
prelegentas pasisakė esąs opti
mistas „nežiūrint statistikos“.

Prelegentų gyvai ir neformaliai 
padaryti pranešimai iššaukė ne
mažai klausimų ir pasisakymų, 
kuriuos jie komentavo papildo
momis detalėmis. Buvo kalbėtasi 
apie tokias buitines problemas, kaip 
apsigyvenimas, higiena, nuosavy
bė, nusikalstamumas, šiek tiek 
įsileidžiant ir į Birželio sukilimo 
traktavimą dabarties Lietuvoje, 
teisėjų objektyvumą bei komunis
tinės praeities įvertinimą, moks
linių laipsnių sistemą ir 1.1. 
Popietėje dalyvavo apie 75 asmenys, 
ją pravedė skyriaus pirmininkas

,M. P.“ inf.

2



DIDŽIAUSIA INVESTICIJA
Jurgis Janušaitis LIETUVOJE

Jau ketveri metai, kai Lietuva, 
:atkūrusi nepriklausomybę, eina 
labai sunkiu ekonominio gyvenimo 
keliu. Nenuostabu, kad tam patei
sinti atsiranda daug ir pagrindą; 
turinčios kritikos. Iš Lietuvos 
spaudos susidaro įspūdis, kad turto 
privatizavimo sistema labai bloga, 
kad klesti didelė biurokratija, kad 
valdžios įstaigos ir pareigūnai 
nejaučia atsakomybės, trukdomi 
įvairūs investavimo planai, sunkiai 
Lietuvą pasiekia užsienio kapitalas, 
investicijos.

'Lancaster Steel Co, Inc" prezidentas inž. Vytautas Didžiulis 
(viduryje), Vacys Dzenkauskas įmonės konsultantas (kairėje) ir 
"Mūsų Pastogės" bendradarbis žurnalistas Jurgis Janušaitis 
(dešinėje). ---------------------

Tačiau yra ir šviesių prošvaisčių. 
Jau yra žinoma, kad pavienių 
lietuvių, gyvenančių JAV, pastan
gomis atsirado Lietuvoje restoranų 
(Rita Dapkutė), automobilių par
davimo (Gudelis), smulkesnių 
krautuvių, turizmo įstaigų, kiti 
verčiasi importu, eksportu. Tai, 
žinoma, palyginti dar nedidelės 
investicijos. Lietuvos valdžia ir 
prezidentas kviečia užsienyje 
gyvenančius tėvynainius sugrįžti į 
Lietuvą, įsikurti, turtinguosius - 
savo kapitalą investuoti į įvairias 
įmones, fabrikus ir pan.

Iki šiol jaučiamas visų atsargu
mas. Baiminamasi dėl padėties 
netikrumo, blogos bankų veiklos,
atsakomybės stokos ir kt.
Tačiau štai, dideliam nustebimui 

sužinome, kad du broliai inžinieriai 
Vytautas ir Algirdas Didžiuliai, 
valdantys didelę „Lanca Steel“ 
bendrovę veikiančią Kolumbijoje, 
Venecueloj e ir JAV, gavo iš Lietuvos 
vyriausybės leidimą Klaipėdoje 
steigti įmonę bendrai su Klaipėdos 
valstybine naftos eksporto įmone.

Užsienio kapitalas šioje bendroje 
įmonėje neturės viršyti 49 procentų.

Taigi į šią įmonę broliai Didžiuliai 
investuos apie 45 milijonus JAV 
dolerių ir tai bus pati didžiausia 
iki šiol lietuvių, gyvenančių užsie
nyje, investicija, pralenkianti net 
ir Vakarų valstybių investicijas.

Si įmonė importuos žaliavas iš 
Kolumbijos, Venecuelos, Klaipėdos 
įmonėje perdirbs ir vėliau eks
portuos naftą į kitus kraštus.

Brolių Vytauto ir Algirdo Di
džiulių gyvenimo kelias labai 
įdomus. Jie panevėžiečiai, mokslus 
baigę Lietuvoje, karo metus ir 
pokarį praleido Vokietijoje, 1944 
metais jų šeimos emigravo į 

Kolumbiją. Naujoje tėvynėje susi
dūrė su gana dideliais sunkumais, 
tačiau turėdami specialybes 
pradėjo gyventi „ant savęs“. Pra
džioje taisė radijo aparatus, vėliau 
įkūrė mažytę bendrovę, gamino 
įvairias mašinų dalis, atliko kitų 
įmonių užsakymus. Ir taip metai 
po metų savo įmonę plėtė. Dabar ji 
jau išaugusi į nuostabiai gerai 
tvarkomą bendrovę. Įmonės prezi
dentas inž. Vytautas Didžiulis 
reikalus tvarko pats gyvendamas 
Floridoje, o Algirdas gyvena Ko

lumbijoje.
Įmonė, sumanių vadovų vadovau

jama, stato elekrines, terminalus, 
naftos perdirbimo įmones, šiukšlių 
deginimo įmones. Praėjusiais 
metais šios bendrovės apyvarta 
siekė apie 200 milijonų JAV dolerių. 
Floridoje, JAV, „Lancaster Steel Co, 
Ine“ menedžmentą tvarko dukra 
Vida su vyru Donatu Siliūnai. 
Drauge dirba ir kiti šeimos nariai.

Reikia tik pasidžiaugti dideliais 
šios lietuvių šeimos sugebėjimais ir 
ryžtu su dideliu kapitalu sugrįžti į 
Lietuvą, prisidėti prie Lietuvos 
ekonominio gerbūvio kėlimo.

Inž. Vytautas ir Algirdas Didžiu-
liai jau po keletą kartų lankėsi'
Lietuvoje, tyrinėjo investavimo 
sąlygas ir tik po to padarė tokio 
didelio kapitalo investavimo spren
dimą.

„Lancaster Steel Co. Ine.“ pri
klauso Kolumbijoje, Venecueloje, 
JAV ir kitose šalyse keliolika 
įvairaus tipo įmonių.

Siems darbštiesiems tėvynai
niams telieka palinkėti pačios 
geriausios sėkmės šiose inves
ticijose.

KODĖL SOSTfiBDYTfl KOMITETO 

"PARAMA LIETUVAI" VEIKLA?
„Mūsų Pastogės“ 32 numeryje J. 

Reisgytė - Fraser skyriuje „Laiškai 
redakcijai“ klausia, kodėl panai
kintas ALB Krašto valdybos žinioje 
buvęs ir Canberroje veikęs ko
mitetas „Parama Lietuvai“?

Komitetas savo veiklą pradėjo 
1992 metais, tuo metu ALB Krašto 
valdyba rezidavo Canberroje. 
Komiteto pastangomis buvo orga- 
nizuoj amos siuntos į Lietuvą ir šiuo 
patarnavimu pasinaudojo Ade
laidės, Melburno, Sydnėjaus ir kitų 

■ apylinkių lietuviai. Susidariusį 
pelną komitetas panaudojo įvai
riems iš australų įstaigų ir visu
omenės surinktiems - padovano
tiems reikmenims persiųsti į Lie
tuvą.

Nuo 1993 metų vidurio Apylinkės 
pradėjo pačios organizuoti siuntas 
į Lietuvą ir jau šių metų pradžioje 
kiekviena Apylinkė sudarė savo 
komitetus ir nebesikreipė į ALB 
Krašto valdybos žinioje dirbantį 
komitetą. Taip komitetas „Parama 
Lietuvai“ ne'turėjo pajamų iš siuntų 
į Lietuvą ir pagrindinio darbo - 
organizuoti siuntas į Lietuvąiš visos

LAIŠKAI REDAKCIJAI
Gerbiamas p. Redaktoriau,
„Mūsų Pastogės“ 32 - me numeryje 

(15.8.94) p. Jūratė Reisgytė - Fraser 
iškėlė visą eilę klausimų apie 
buvusio komiteto „Parama Lietu
vai“ darbą ir prašė paaiškinti, kodėl 
jis buvo uždarytas.

Manau, kad straipsnis „Po dviejų 
metų“ išspausdintas 24 - me „Mūsų 
Pastogės“ numeryje (20.6.94) gana 
plačiai ir išsamiai papasakojo apie 
to komiteto dviejų metų veiklą ir 
daugiau apie tai rašyti būtų tiktai 
kartojimasis. Gal .tiktai verta 
pridėti, kad komitetas savo veiklą 
pradėjo nuo nulio, ir nors į Lietuvą 
išsiuntė 7 konteinerius, vis dar 
mokėsi ir tobulino savo darbą, bu vo 
tik pradėjęs statytis stiprius 
pagrindus ateities veiklai. Kaip p. 
J. Reisgytė - Fraser minėjo, gerų 
santykių suradimas ir tinkamų 
kontaktu sudarymas nėra trum
palaikis projektas, bet reikalau
jantis daug darbo ir laiko.

Kodėl Krašto valdyba šį komitetą 
panaikino? Visi buvusio komiteto 
nariai dar vis to klausia. Krašto 
valdyba nurodė keturias pagrin
dines priežastis:

1. Kitoms apylinkėms ėmus siųsti 
savo konteinerius, jos netiesiogiai 
perėmė komiteto „Parama Lietuvai“ 
darbą.

2. Kitiems pradėjus siųsti kontei
nerius, komiteto pajamų šaltinis, 
pelnas iš konteinerių prapuolė.

3. Komitetui veikiant Canberroje, 
o Krašto- valdyboms esant kituose 
miestuose, sklandi apyskaitinė 
komunikacija nebeįmanoma.

4. ALB Krašto valdybos kontrolės 
komisijos aktas (1994balandžio 17), 
kuriame penkiuose kritikos punk
tuose kritikuojama knygų laikymo 
metodika.

Trečiasis ir ketvirtasis punktai 
yra grynai administracinio po

Australijos.
Esant tokiai padėčiai, ALB Krašto 

valdyba komiteto „Parama Lietu
vai“ veiklą nutraukė. Visi užmegzti 
ryšiai su įvairiomis įstaigomis gali 
ir toliau būti panaudoti Canberros 
apylinkės valdybos žinioje vei
kiančio „Nepriklausomos Lietuvos“ 
fondo.

ALB apylinkėse veikią komitetai 
iš susidariusio pelno persiunčia 
įvairioms Lietuvoje esančioms ir 
paramos prašančioms organizaci
joms skirtas siuntas veltui. Taip, 
kad parama Lietuvai nenutrūko, ji 
ir toliau tęsiama per Apylinkių 
valdybas.

Visi komiteto „Parama Lietuvai“ 
finansiniai ir atsiskaitomybės 
dokumentai yra persiųsti ALB 
Krašto kontrolės komisijai, kuri, 
patikrinusi apyskaitą, surašys 
komiteto darbo užbaigimo aktą.

ALB Krašto valdyba už įdėtą 
darbą dėkoja komiteto „Parama 
Lietuvai“ pirmininkui p. Jurui 
Kovalskiui ir visiems komiteto 
nariams.

ALB Krašto valdyba

būdžio ir abudu galimi svarstyti.
Buvę komiteto nariai galvoj a, kad 

uždarymo priežastys yra pirmuose 
dviejuose punktuose ir juos verta 
kiek giliau panagrinėti.

1. „Perėmė komiteto darbą“. 
Atsižvelgus į kokias ir iš kur gautas 
prekes komitetas siuntė Lietuvon, 
tokį pareiškimą sunku suprasti. 
Beveik visos buvusio komiteto 
pastangos buvo nukreiptos į 
australų bendruomenę, ką apy
linkės daro labai retai ir nedideliu 
mastu. Per du metus komitetas tik 
du kartus kreipėsi tiesiai į Lietuvių 
bendruomenę.

Tai buvo 1993 metais per vajų 
„Sušildyk lietuvį“, po kurio ne 
keliolika, bet 54 didelės dėžės rūbų 
pasiekė senelių ir vaikų prieglau
das, ir kai pagal LR švietimo ir 
kultūros ministerijos prašymą, tų 
metų Krašto valdyba užmokėjo iš 
fondo „Pagalba Lietuvai“ už labai 
pigiai nupirktas kopijavimo ma
šinas. Beveik visoms kitoms pre
kėms nusiųsti į Lietuvą nereikėjo 
nei Lietuvių bendruomenės pinigų, 
nei pastangų. Viskas buvo gauta iš 
australų, mums teliko tik pervesti 
2000 medicininių knygų, virš 11 
000 mokymo vadovėlių anglų kalba, 
12 elektroninių ar elektrinių 
rašomųjų mašinėlių, 14 precizinių 
svarstyklių, tinkamų amatų mo
kykloms, ir 1.1. Iki šiol neteko 
girdėti, kad nors viena apylinkė 
būtų priartėjusi prie tokių kiekių ir 
tokių prekių.

To priežastis yra ta, kad beveik 
be išimties (išskyrus vieną kartą - 
Melburno jaunimas ir kun. A. 
Savickis Perthe) apylinkės siunčia 
paramą, pagrįstą grynai bendruo
menės narių ar pavienių žmonių 
pastangomis. Taip daryti, žinoma,

Nukelta į 4 psl.
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XVIH AUSTRALIJOS LIE
TUVIU DILAOS

SydLnėjaus lietuvių mugės parodoje.
Nuotrauka A. Burneikio

PADĖKA
Šiemetinėje Sydnėjaus lietuvių klube suruoštoje MUGĖ JE - kultūrinėje 

| popietėje rugpjūčio 20 - 21 dienomis savo darbu, eksponatais, įvairia
; technika, paruoštu maistu ir kt. prisidėjo labai daug tautiečių.

I Mugės principiniai rengėjai - organizatoriai buvo: koordinatorė Marti- 
| na Reisgienė, padėjėjas klubo direktorius David Fraser, valgių stalus 
I paruošė Onutė Kapočienė.
i Vakaronės vadovė - Rasa Blansjaar, parodos dekoracijas paruošė Nitą 
! Wallis.
| Mugės pranešėjos: Ginta Viliūnaitė ir dr. Vida Viliūnaitė.

Kiti talkininkai: apšvietimą ir garsus tvarkė Pranas Andriukaitis, 
| parodos budėtojai - Gražina Grybaitė ir Dalia Šumskienė.
: Gobelenus paskolino Elena Jonaitienė ir dr. Nita Wallis.,
I Mugėje su įvairiausiais eksponatais dalyvavo visa eilė tautodailininkų 
j ir dailininkų: Dana Binkienė (velykaičiai ir jų marginimas), Elytė Blans- 
Į jaar (knygrišyba), Leeka - Elena Gruzdeff (akvarelė), Julė Lašaitienė ir 
j Edis Lašaitis (dekoratyviniai medžio dirbiniai), Jolanta Janavičienė 
" (keramika, demonstravo molio dirbinių gamybą), Jurgis Janavičius (pieši- 
| mas), Anelė Mikutavičienė (verpimas), Stasys Montvidas (piešiniai), 
’ Martina Reisgienė (audimas), Arvydas Rupšys (metalo ornamentai), 
| Nijolė Stašionienė (lėlių kolekcija), dr. Nita Wallis ( demonstravo go-

gimnastikos į Peleno siuvinėjimą ir lėlių gaminimą), Pranas Zubrickas paskolino verpi- 
| mo ratelį.

--------------- , : Mugėje dalyvavo visa eilė kolekcionierių: Rasa Blansjaar išstatė jūros 
' kriaukles, Aldona Jablonskienė - Čikagos skautų rankdarbius, Romas

Kalėda - numizmatikos rinkinį, Juta Šliterienė - gintarą ir senovinius

Dėmesio vykstantiems į Lietuvių 
Dienas Adelaidėje!

ALD komitetas kreipėsi.} kelioliką viešbučių ir čia pateikiame keletą, ' 
mūsų nuomone, priimtiniausių. Čia nurodomos kainos yra su nuolaida. | 
Užsisakant būtina paminėti, kad atvykstate į Lithuanian Festival.

ROYAL COACH MOTOR INN. (50 units), 24 Dequetteville Tee., Kent |
Town, S.A. 5067, tel. (08) 362 5676, faksas (08) 363 2180, toll free (008) 88 į
2082. į

Arti Lietuvių namų ir miesto. Kainos vienam asmeniui dienai 84 dol., j
dviem - 89 dol., plius vienam asmeniui - 8 dol. I

FLINDERS LODGE MOTEL (70 units), 27 Dequetteville Tee., Kent j 
Town, S.A. 5067, tel. (08) 332 8222, faksas (08) 332 8590, toll free (008) 88 * 
2562. j

Arti Lietuvių namų ir miesto. Kainos vienam asmeniui dienai - 65 dol., Į 
dviem - 70 dol., trim - 76 dol., keturiem - 82 dol.

KENT TOWN LODGE MOTEL (40 units), 22 Wakefield Street, Kent
Town, S.A. 5067, tel. (08) 332 7571, faksas (08) 364 0155.

Arti Lietuvių namų ir miesto. Kainos vienam asmeniui - 49,50 dol., 
dviem - 58,50 dol., trim - 68 dol.

MOTEL 277 (56 units), 277 Glen Osmond Road, Glenunga, S.A. 5064, 
tel. (08) 379 9911, faksas (08) 379 6628.

Šešios minutės mašina iki miesto. Arti krautuvių, restoranų, autobusų.
Pigesnis ir paprastesnis. 30 kambarių su mažyte virtuve ir priemonėmis 
maistui gamintis. 26 kambariai su priemonėmis tik kavai ir arbatai 
gamintis. Kainos dviem - 46 dol., trim - 54 dol. Keturiem yra sujungiamų 
kambarių - viena dviguba ir dvi viengulės lovos. Kaina - 78 dol.

ADELAIDE SUPERCENTRE MOTEL (34 units), 540 Marion Road,
Plympton Park, S.A. 5038, tel. (08) 3712899, faksas (08) 3712878, toll free 
1800 803 482.
Septyni kilometrai nuo miesto. Arti krautuvės, restoranai, autobusai.

Trys kilometrai nuo pajūrio - Glenelg. Kainos vienam arba dviem - 50 dol., 
trim - 60 dol. Yra ir didesnių arba sujungiamų kambarių: dviem - 50 dol., 
už kiekvieną papildomą suaugusį 10 dol., už vaikus jaunesnius L6 metų 
- papildomai 7 dol.

Už nedidelį mokestį svečiai gali naudotis šalimai esančia 
sale, pirtimi, baseinu ir masažinėmis voniomis.

GLENSIDE AND TOORAK GARDENS LUXURY SERVICED |
APARTMENTS, reception 7, 35 -41 Sydney Street, Glenside, S.A. 5065,' ‘
tel. (08) 379 7276 ar (08) 378 6085, faksas (08) 338 3030, toll free (008) 62 j . ._ ...... , v, . . ’ ,
3322. Puikūs butai su visais patogumais: virtuvė, salionas. Ramiame ’ mdus Aldona Stasiunaitiene- gintanmų ir keramikuuų grybų nnkmb 
priemiestyje, 3 kilometrai nuo Adelaidės. Arti didžiulio prekybinio centro | dr_A" ^unas - kaklaryšių kolekcųą . . .
ir autobusų. Kainos vieno miegamo, vienam ar dviem - 80 dol., dviejų valg\ų nenuilstamai talkino: Zita Andriukaitiene, Onute
miegamųjų (keturiems asmenims) - 90 dol., trijų miegamųjų (šešiems) - | Kapociene, AudreyGatehouseJane Kalgovieneir Aldona Stasiunaitiene.

5 H : Parodos eksponatus padėjo tvarkyti: Audrey Gatehouse, Ida Barmene
turi spalvotą TV. Iir David Fraser. ................... . .

Muges valgių stalą Įvairiausiais skanėstais apkrovė: Dana bvaldemene 
(šakočiai, jų kepimas ir t.t.), Dita Svaldenytė ir Loreta Sidaravičiūtė, 
Jane Kalgoviene (įvairūs tortai), Onutė Kapočienė (žagarėliai, jų virimo 
demonstravimas), Zita Andriukaitienė (obuolių sūris, "'baravykai”), Vincė 
Antanaitienė, Milda Bukevičienė, Palmyra Žalienė (įvairūs sūriai), Valė 
Stanevičienė (spurgos).

Algis Venskus demonstravo "mini"' cepelinų virimą. Genė Kasperai- 
tienė aprūpino visus karštais ir šaltais valgiais.

Mugės vakaronę paruošė Rasa Blansjaar. Tautinius šokius šoko 
; '"Sūkurio" veteranai (vad. R. Blansjaar) ir jauniai (vad. Jūratė Valytė). 
| Dainas, su vakaronės priedainiais, atliko "Dainos" choras, vad. Birutės 
I Aleknaitės ir Justino Ankaus.
Į Visiems mugės programos dalyviams - dainininkams, šokėjams, visiems, 
i išstačiusiems savo kolekcijas, prisidėjusiems prie maisto gaminimo ir t.t. 
* labai ir labai nuoširdžiai dėkojame.

Sydnėjaus lietuvių klubo 
valdyba

ir autobusų. Kainos vieno miegamo, vienam ar dviem - 80 dol., dviejų : 
miegamųjų , 
110 dol.

Visų paminėtų gyvenviečių kambariai yra vėsinami, 
telefoną, šaldytuvą, dušą, tualetą, priemones kavai ar arbatai gaminti, | 
taip pat vietą mašinai pastatyti.

Užsakant visi pageidauja rankpinigių. Dažniausiai vienos dienos kainą, | 
kartais truputį daugiau, kadangi tuo metu kaip tik bus atostogų laikas. ; 
Patartina užsisakyti 2-3 mėn. prieš šventes.
. Laukiame visų Adelaidėje! i

ALD rengimo komitetas |

Atkelta iš 3 psl.

yra daug lengviau, bet tokios 
paramos ateitis yra labai ribota ne 
tik finansiniu, bet ir laiko atžvilgiu. 
Kiek gali žmogus iš to pavargusio 
pensininko išprašyti? Juk kas meta i 
tų aukotojų lieka vis mažiau ir 
mažiau. Tai neišvengiama, nes 
nepastebėta, kadjaunesnioji karta, 
su labai mažomis išimtimis, pa
ramos Lietuvai reikalais būtų labai 
susidomėjusi.

Taigi buvęs komitetas „Parama 
Lietuvai“ kaip tik ir buvo pasukęs į 
visai naują, dar labai mažai lietuvių 
išnaudotą kryptį, kai tuo tarpu, 
pavyzdžiui, latviai ir estai tuo keliu 
jau seniai eina. Komitetas per du 
savo veiklos metus daugiausiai 
orientavosi į pagalbą Lietuvos 
švietimo sistemai, ir mes galvojame, 
kad šiek tiek mus lydėjo tame 
sėkmė.
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Kitas dėmesio vertas klausimas 
yra tai, kad daugumoje apylinkių 
konteineriai naudojami privačių 
paketų savo giminėms ar draugams 
persiuntimui, ir, žinoma, tai taip 
pat galima pavadinti parama 
Lietuvai, bet tai ne visai tas pats, 
ką darė komitetas.

2. „Komiteto pajamų šaltinis 
prapuolė“. Čia mes galvojame, jog 
taikaip ir yra pagrindinė komiteto 
uždarymo priežastis, nes, jei 
komitetas ir toliau būtų pilnu 
tempu rinkęs prekes, tai po kurio 
laiko vis tiek būtų prireikę kreiptis 
į Krašto valdybą su prašymu 
persiuntimo išlaidoms panaudoti 
jų kontrolėje esamus komiteto 
„Parama Lietuvai“ pinigus. O iš to 
atsiranda ir kitas klausimas, būtent 
surinktos paramos įvertinimas. 
Atrodo, kad Krašto valdyba nutarė, 
jog mūsų surinkta medžiaga nėra 
verta Valdybos paramos. Gindami] 
mūsų veiklos tęstinumą, mes mes sumažiname pareikalavimą iš 
pasiūlėme, kad mūsų surinktos mūsų bendruomeninių fondų. Tuo 
prekės yra vertos Krašto valdybos mes galime maksimalizuoti mūsų

ar net ir kitų apylinkių (Sydnėjus 
turi stambią sumą) turimų fondų 
paramos. Kiek kainuotų nupirkti 
pusę konteinerio knygų ar tuzinus, 
nors ir ne naujų, bet naudojimui 
dar visiškai tinkamų ir reikalingų, 
aparatų?

Baigiant reikia paminėti dar ir 
vieną kitą veiklą - mūsų skurdžių 
išteklių efektyvų panaudojimą. 
Einant į plačiąją australų ben
druomenę ir ten ieškant paramos, 
ar tai būtų tiesiog dovanos, ar 
pirkimas atpigintomis, kainomis,

lėšas svarbiam reikalui, pervežimui 
iš čia į ten. Kad buvęs komitetas 
„Parama Lietuvai“ to pasiekė yra 
nenuginčijamas faktas.

Su pagarba
Jūras Kovalskis

SYDNEJAUS
PARAPIJIEČIAMS

Gauta žinia, kad svečias kun. E. 
Bartulis į Sydnėjų atvyksta 
ANSETT oro linija rugsėjo 12 dieną, 
1.15 vai. popiet. Jo skrydžio (Flight) 
numeris - 028.

"M. P. "inf.
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TIK AIDAS ŽODŽIUOSE DAINOS 
f Su poete Aldopa VEŠČIŪNAITE kalbasi kritikas 

Ričardas PAKALNIŠKIS

(Tęsinys iš praeito numerio)

R. P. Ką davė tolesnės tapybos 
studijos?

A. V. Buvo smagu, kad vėl piešiu, 
nors ir neradusi tikrojo pašaukimo. 
Ko aš ten kamavausi? Piešimas 
pagal tam tikrus nurodymus manęs 
nedžiugino. Norėjosi sunkios temos. 

, Ir aš ėmiausi jos. Kartą studijos 
direktorius dailininkas V. K. 
Jonynas tikrino, kaip dirbame 
užduotą kompoziciją. Aš labai 
varžiausi, gėdinausi lyg iš gilumos 
apsinuoginusi. O jis žiūrėjo, žiūrėjo 
ir pasakė: Veščiūnaite, kito tokio 

> darbo nepadarysi... O juk darbas 
nebuvo itin originalus nei spalvom, 
nei techniškai. Jam patiko pagautas 
dramatiškas momentas.

Dailės mokyklą baigiau su pirma 
laida: du tapytojai (aš ir V. Ignas) ir 
du skulptoriai (V. Raulinaitis ir 
Stanulis). Mano vyras Vytautas 
Janavičius gavo darbo netoli 
Freiburgo Centriniuose sandėliuo
se, kur buvo dalinami drabužiai 
karo pabėgėliams. Ten dirbo ir 
Kaupai, Jasaitytės. Aš su dukrele 
Kristina likau Freiburge. Turė
dama laiko, vėl ėmiau piešti, ir vėl 

, prasiveržė keistas juodai baltas 
pasaulis, kurį norėjau pavadinti 
Nebūtis: žmogus išėjęs iš savęs, 

I išklydęs j erdves. Ne, jokios įtakos 
i ■ tai mano pasaulis...

Atsimenu, kartą, prieš išvyk
damas Amerikon, užsuko Niliūnas. 
Ilgai žiūrėjo į sukabintus ant sienos 
piešinius - nieko nepasakė. Pajutau, 
kad jie padarė jam įspūdį. Kai 
Niliūnas nieko nesako, tai irgi 
svarbu,reikšminga. Apskritai, kiek 
atsimenu, jis vengdavo bereika
lingų žodžių.
R. P. Iki poezijos debiuto dar toli. 

1950 metais su šeima atvykote į 
Australiją ir apsigyvenote Sydnė- 
juje. Kaip jautėtės naujame pasau
lyje?

A. V. Nusiaubtoje Vokietijoje 
nebegalėjome pasilikti. O be to, šalia 
dramatiškos patirties jaunas 
žmogus nori ir nuotykio. Atsiradus 
Australijoje, šioje milžiniškoje 
saloje, apsuptoje neperžengiamų 
vandenynų, stipriai pajutau ati
trūkimą nuo savo krašto, draugų, 
nuo viso, kas lydėjo vaikystėje ir 
jaunystėje.

Sunku buvo susitaikyti su tikrove. 
Nepripratau. Negalėjau pritapti 
šioje anglosaksų maišatyje. Šiau- 
šiausi... Jaunatvišką susidomėjimą 
atsiskleidusiomis galimybėmis 
naujame kontinente gan greit 
nuslopino grubi realybė. Sunkiai 
sekėsi susirasti darbą. Vokiečių 
kalba ryte rijau vokiečių ir kitų 
tautų literatūrą - Stendalį, Mau- 
ricų, Bemaną ir daugybę kitų 
autorių. Australai anglosaksai 
atrodė be galo svetimi, pati jų kalba 
•nepatraukli, nesinorėjo jos mo
kytis. Tik žymiai vėliau pasigai- 
lįau, kad nestudijavau humani—

ALDONA VEŠClCNAITĖ - 
(nuotrauka daryta daiL Hen
riko Šalkausko maždaug 1972 
- 1973 m.). 

tarinių mokslų ir neišmokau 
disciplinuotai galvoti, tebesivado- 
vavau daugiau nuojauta.

Atsiradus palankioms sąlygoms, 
Sydnėjaus universitete ėmiau 
lankyti vakarinius kursus (Adult 
Education), globos (Tutorial) klases. 
Patiko. Išmokau įsiklausyt ir 
suprast anglų kalba dėstomą mintį. 
Po poros metų užsirašiau trejų metų 
anglų literatūros kursui, kur 
puikiai dėstė Derekas Pytas (Peat). 
Privalėjom rašyti esė, turėjome 
skaityti daug šiuolaikinių anglų, 
prancūzų ir amerikiečių autorių. 
Nagrinėjom ir australą Nobelio 
premijos laureatą Petriką Vaitą 
(White). Patiko jo „Solid Mandala“. 
Mano mąstyseną formavo F. Dosto
jevskis, L. Tolstojus, K. Hamsunas, 
T. Manas, A. Kamiu, F. Kafka, 
vėliau B. Pasternakas. Atradau 
Paskalio gilumas (Pensees of 
Pascal). Skaitydama Alvarezo 
sudarytą „The New Poetry“, nuo
dugniau susipažinau su poezija.

Dienas prasėdėdavau bibliotekoj, 
išmokau naudotis šaltiniais. Ypač 
daug skaitė Vytautas. Jis irgi 
ieškojo. Gyvendami Australijoj, lyg 
ir norėjom įrodyti sau, kad padarėm 
klaidą čia atvykdami. Lydėjo 
jausmas, kad tai laikina, kad 
kažkaip ištrūksim iš tos dusinan
čios aplinkos.

R. P. Stiprėjo ir nusivylimas 
tapyba?

A. V. Kurį laiką dar tapiau, dirbau 
grafikos srityje. Su savo darbais 
1953metais dalyvavau reikšmingoj 
parodoj Blakslando galerijoje 
Sydnėjuj. Tačiau buvau nepaten
kinta savim. Tapybai trūko ir 
sąlygų. Augo šeima. Padariau vieną 
kitą portretą. Dingo ir molbertas. 
Vis dažniau klausdavau savęs: 
kodėl netraukia užeiti į parodą? 
Kodėl nemėgstu meno galerijų? Juk 
Vilniuj ir Freiburge bėgte bėgdavau 
į parodas, piešdavau nuo ryto iki 
vakaro, bendraudavau su kole
gomis. Į Sydnėjų atvažiuodavo daug 
garsių dailininkų. Kartais nuei
davau į jų parodas. Matydavau, 
kaip kolegos džiaugiasi, galėdami 
pasirodyti su savo paveikslais. Aš 
niekad to jausmo neturėjau. Gal 
mane atšaldydavo tai, kad pa
veiksle nebematydavau kūrybos

vyksmo? Manęs nešildė kitų pagy
rimai. Vis atrodė, kad tai ne aš. 
Pradėjau įtikinėti save, kad iš 
tikrųjų nesu dailininkė. Kai vėliau,
1978 metais, pirmą kartą nuvykau 
į Ameriką ir vitražisto Albino 
Elskaus studijoj susipažinau su 
išsaugotais brolio darbais (Albertas 
mirė staiga, turėdamas 54 metus), 
savotiškai aprimau: mūsų šeimoj 
Albertas ir yra tas tikras meni
ninkas. O aš paletės nepasigendu 
ir dėl to nebesikankinu.

R. P. Mintyse vis grįžtu prie vienos 
nuotraukos: už nemažo vaišių stalo 
viena rymo Aldona Veščiūnaite. 
Priešais nugertas geltonų sulčių 
stiklas. Čia pat stovintis įmitęs 
vyriškis su taure rankose tariasi su 
partneriu kažkokiu klausimu. 
Jauti: visa tai jai neįdomu, ji skendi 
savy, skausmingai ieškantis žvilgs
nis kažkur visai kitur... Sakykite, 
ponia Aldona, kokie buvo Jūsų 
santykiai su Sydnėjaus lietuvių 
bendruomene, Plunksnos klubu, 
rašytojais, spauda?

A. V. Iš pradžių labai kritikuo
davome australus: koks menkas jų 
kultūrinis pasaulis (teatrai, kon
certai, viskas labai vidutinio lygio), 
kokiejie nekultūringi! Anglosaksai 
čia sunkiai kūrėsi, jiems svarbu ne 
išsilavinimas, o ką dirbi ir kiek 
uždirbi. Kaimynai nuoširdūs, bet 
žodynas ribotas. Jie dalykiški, 
nemėgsta asmeniškumų, apkalbų. 
Bet tarp jų sunku rasti žmogų, 
kuriam rūpėtų nueiti į teatro 
spektaklį. Australai juokauja: 
nenorėję lenktyniauti su Amerika 
ir Europa, ieškoję paprastesnio, 
lengvesnio kelio. Mes irgi kartais 
juokaujame: australų kultūrinis 
gyvenimas intensyvėja, o mes, 
lietuviai, pasidarėme tokie, kokie 
buvo australai, kai atvykom...

Įsitraukiau į bendruomenės 
gyvenimą, aktyviai jį sekiau. Buvo 
talentingų rašytojų: Pulgis An
driušis, Vincas Kazokas, Agnė 
Lukšytė. Mano draugė Dana Sko- 
rulienė rengdavo literatūrines 
popietes. Ji kviesdavo rašytojus, 
pasitelkdavo jaunus skaitovus, 
apipavidalindavo sceną. Marija 
Mykolaitytė - Slavėnienė paskai
tydavo savo brolio V. Mykolaičio - 
Putino laiškų, iš kurių bandydavom 
išskaityti ir kitų Lietuvos rašytojų 
nuotaikas. Ypač džiugino Dramos 
trupė. Spektakliai buvo mėgėjiški, 
bet gana stiprūs. Aktoriai ir 
skaitovai - geri profesionalai (J. 
Dambrauskas, Dauguvietytė, Sko- 
rulis ir kiti). Tačiau tai tęsėsi 
neilgai. O be to, aš nelabai įtilpau į 
Sydnėjaus bendruomenę. Nuei
davau, pasiklausydavau ir vėl 
išeidavau. Visada buvau kritiška. 
Ir nerimastinga. Nebetapiau, bet 
dar nebežinojau, kad mano viduje 
formuojasi eiliuotoja. Tais laikais 
nesinorėjo matyti gyvenimo iš 
linksmesnės pusės. Gal todėl 
nesidomėjau nė Pulgiu Andriušiu, 
nors jis buvo labai populiarus ir 
gyveno netoli. (Vėliau išsikėlė į 
Adelaidę). Bodėjausijofeljetonais...

Sunkiai dirbdami, dažniausiai 
turėdami po dvi tarnybas, lietuviai 
prasigyveno, pasistatė namus, 
susitvarkė aplinką. Man rodos, 
gerovė lietuviams išėjo ne į sveikatą, 
jie dvasiškai apkiauto. Mes ne iš tų

ALDOXA VESCIŪNAITĖ

Gaila,
kad
Ptolemėjas
Gaila, kad Ptolemėjas nenusekė 

nepalydėjo 
pirklių-keliautoįų. Smalsumo 

nesužadino.
Gal būtų laiku užplūdę senovės graikai 

ir romėnai, 
gal būtų atsivėrę jiems senosios žodžių 
formos, kai rinkosi gintaro vėrinius.

Jo žvilgsnis nekrito į užsipusčiusią 
toli tūnančią šiaurę.

Astronomas, geografas-matematikas 
tikslumo laikėsi. Bandė laikytis. 
Apjuosė linijom-brūkšniais plačiai. 
Aprėpt-apimt norėjo vandenynus 

•okeanus 
upės kryptį 
pradžią

miglotų aukštumų supainiotų atstumų 
slypinčiose nežiniose. 

Miestus-miestelius išvedė. Išmargino 
vardais Hadriano ir Antonijaus Piau's 

karaliavimo laikais.
Stebėdamas žvaigždes ir visokiausius 

dangaus kūnus
šviesiausioje daly Serapis šventyklų 

erdvių terasų
praleido keturiasdešimt ilgiausių metų. 
O mūsų neįpaišė į sa vuosius braižinius.

Žmogus žemėlapius tuomet gi dar tik 
paišyt pradėjo.

tautų, kaip ispanai ar prancūzai, 
kuriems kultūra kraujyje: jie ir 
išeivijoj taip pat gyvena. Kultūrinis 
Sydnėjaus lietuvių gyvenimas 
pamažu ėmė blėsti. Ne kiekvienam 
mieste Lietuvių dienų metu be— 
įvyksta vakarai. Žmonėms nebe
įdomu. Bendruomenės reikalai, 
rinkimai, reprezentacija įgavo ne 
tiek kultūrinį, kiek prestižinį 
pobūdį: sėdi, posėdžiauja, susirašę 
pakalba. Baisiai nuobodžios tos 
kalbos!

Iš pradžių visi prenumeruodavom 
bendruomenės laikraštį „Mūsų 
pastogė“. Paskui kiti miestai ėmė 
leisti savo laikraščius. O be to, daug 
kam nepatiko, kad redaktoriai 
taiso, trumpina. Dėl per daug 
kategoriškos politikos daugelis 
australų lietuvių negali virškinti 
„Akiračių“. Neliko sveiko pasikei
timo nuomonėmis. Stinga kantry
bės: tu išklausyk mano nuomonę, 
aš - tavo. O čia - tas toks, tas anoks, 
ir kelias užkirstas... Anksčiau 
inteligentai prenumeruodavo „Me
tmenis“, bet ilgainiui atsisakė: per 
sunkūs, neįdomūs tekstai. Užsienio 
lietuvių spaudą ir toliau prenu
meravo nebent Almis Jūragis 
(palyginkite jo redaguotą alma
nachą „Terra Australis“, 1972 su 
„Po pietų kryžiumi“, 1990 ir geriau 
pajusite, kokios pagarbos vertas 
atsakingas jo darbas) ir dar vienas 
kitas.

Dingo įdomios diskusijos. Tiesa, 
dar būdavo protingų paskaitų. 
Skaitydavom knygas. Bet man to 
neužtenka. Aš turiu matyti gyvą 
žmogaus reakciją, girdėti gyvus 
žodžius, regėti gyvą muzikos 
atlikėją (jei uždedi plokštelę - ne 
tas pats jausmas). Kai pajutau 
didžiulį trūkumą kalbėtis su

Nukeltai 6psl.
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^SPORTAS
PASAULIO LIETUVIŲ SPOR
TO ŽAIDYNĖS LIETUVOJE 

1995 METAIS
Šią vasarą viešėdamas Lietuvoje 

dalyvavau keliuose V-jų Pasaulio 
lietuvių sporto žaidynių organi
zacinio komiteto posėdžiuose, kur 
buvo labai nuosekliai aptariami visi 
busimųjų žaidynių reikalai. Norė
čiau jus supažindinti bent su dalimi 
visų svarstytų reikalų. Organiza
cinio komiteto pirmininku yra 
Respublikos ministras pirmininkas 
A. Šleževičius, nariai: pirmininko 
pavaduotojas, Sporto departamento 
direktorius VI Nėnius, Lietuvos 
tautinio olimpinio komiteto prezi
dentas A. Poviliūnas, Pasaulio 
lietuvių bendruomenės atstovas 
Lietuvai J. Gaila, žaidynių vadovas 
R. Girskis, ALFAS pirmininkas A. 
Laukaitis, Lietuvos tautinio olim
pinio komiteto generalinis sekre
torius P. Statutą, Lietuvos sporto 
federacijų prezidentas S. Saparnis, 
ŠALFAS pirmininkas A. Šileika, 
Lietuvos kultūros ministras D. 
Trinkūnas, Vilniaus technikos 
universiteto rektorius E. Zavads- 
kas, Lietuvos Vyriausybės pata
rėjas A. Petrauskas, Lietuvos 
Respublikos vyriausias konsultan
tas A. Gudiškis, Vilniaus technikos 
universiteto dekanas R. Ginevičius. 
Vilniaus miesto meras V. Jasulai
tis, Kauno miesto meras A. Rač
kauskas, finansų ministras E. 
Vilkelis, Kauno miesto sporto 
vedėjas R. Merkelis, užsienio 
reikalų ministras P. Gylys, aso
ciacijos „Sportas visiems“ prezi
dentas J. Laucius.

Atskiruose posėdžiuose buvo 
svarstyti įvairūs žaidynių reikalai. 
Žaidynės prasidės 1995 metų liepos 
30 dieną ir vyks iki rugpjūčio 5 d. 
Žaidynių atidarymas įvyks Vil
niuje, uždarymas -Kaune. Žaidynių 
varžybos koncentruosis keliose 
vietose. Finalinės varžybos bus 
rengiamos paskutinėmis žaidynių 
dienomis. Žaidynių sporto dalyvių 
miestelis įsikurs Vilniaus technikos 
universiteto bazėje. Ten vyks ir 
kultūrinės pramoginės programos. 
Šiose žaidynėse pareiškė norą

TIK AI D AS ŽODŽIUOSE DAINOS
Atkelta iš 5 psl.

žmonėmis, gal ir atsirado tos 
neaiškios pastangos rašyti eilė
raščius.

R. P. Vienas kritikas Jus pavadi
no "Metmenų" žurnalo "atrasta", 
"jame išaugusia ir jam ištikima 
poete" (A.T. Antanaitis). Kaip 
prasidėjo Jūsų pažintis su šiuo žur
nalu?

A. V. Prieš tai buvo "Žemė", 
"Literatūros lankai", kur buvo išs
pausdinta ir Vytauto "Vaikystė" 
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dalyvauti net 27 Lietuvos sporto 
šakų federacijos. Tačiau varžybos 
vyks tik tose sporto šakose, kuriose 
dalyvaus užsienio sportininkai ir 
jų komandos. Kalnų slidinėjimo 
varžybos vyks Kanadoje kovo 
mėnesį irjas praves Kanados sporto 
vadovybė. Buvo nutarta taip pat 
surengti ir mini futbolo, „gatvės 
krepšinio“, „paplūdimio tinklinio“ 
varžybas. Apie atskiras sporto 
šakas bus informuojama vėliau. 
Žaidynių dalyvių sportinio meis
triškumo lygio klausimas paliktas 
spręsti sporto federacijoms ir 
užsienyje - ALFAS, ŠALFAS ir 
kitoms atskirų valstybių sporto 
vadovybėms. Kiekvienoje sporto 
šakoje bus nustatytas dalyvių 
skaičius. Žaidynėse dalyvaus apie 
6000 sportininkų ir teisėjų, kurie 
bus kviečiami ir iš užsienio vals
tybių.

Kaip pranešė Žaidynių darbo 
grupės vadovas R. Girskis (buvęs 
žymusis Lietuvos krepšininkas), 
bendra žaidynių išlaidų suma 
siektų beveik 4 milijonus litų, 
įskaitant į šią sumą atidarymo ir 
uždarymo ceremonijų išlaidas. Be 
iš Vyriausybės gaunamų pajamų, 
bus ieškoma ir kitų rėmėjų atskirų 
turtingų įmonių ir biznierių tarpe. 
PLB atstovas J. Gaila siūlė kreiptis 
į visų šalių bendruomenes, prašant 
paramos ir apie tai skelbiant 
„Lietuvių balse“ ir kitur. ŠALFAS 
pirmininkas A. Šileika siūlė rinkti 
startinį mokestį, prieš ką pasisakė 
ALFAS pirmininkas A. Laukaitis 
ir kitų mažesnių valstybių atstovai. 
Galutinai, Sporto departamento 
direktoriaus V. Nėniaus pasiūlymu, 
buvo priimtas nutarimas įsteigti 
Žaidynių fondą ir lėšos bus ren
kamos savanorišku būdu. Ministras 
pirmininkas A. Šleževičius prašė 
Vyriausybei pateikti žaidynių 
finansavimo sąmatą.

Sporto departamento direktorius 
V. Nėnius pranešė, kad visas 
finansavimas ir žaidėjų bei teisėjų 
išlaikymas prasidės tik dvi dienas

(tikėtasi, kad jis busimasis Prus
tas. Ir Nyka apie jį buvo puikios 
nuomonės). Mane labai patraukė 
"Metmenų" formatas: pusiau kny
gelė, pusiau kolegiškas tonas. Tai 
ne akademiški "Aidai" (skaitydavau 
ir juos, bet gan greit atidėdavau į 
šalį). Atsiversdama "Metmenis", 
kiekvieną kartą tikėdavausi staig
menos (nuotykis, drąsa veltis į vi
sai kitus dalykus ir čia mane 
traukė). "Metmenys" tiesiog mani 
pagaudavo. Juos skaityti buvo be 
galo įdomu.

(Bus daugiau).

DAINŲ SLĖNIS KAUNE - vyksta Dainų šventė.
Nuotr. A. Kramiliaus

prieš žaidynių pradžią, t. y. nuo 
liepos 28 dienos ir baigsis dvi dienas 
po žaidynių uždarymo, t. y. rug
pjūčio 7 dieną.

Šioje šventėje nenumatoma 
kviesti profesionalių sportininkų. 
Aviacijos sporto šakų varžybos 
koncentruosis Kaune ir, jeigu 
atsirastų mūsų tarpe sklandytojų 
ar lakūnų, jiems Lietuvoje bus 
suteikiami ir sklandytuvai, ir 
lėktuvai. Tas pats būtų ir su oro 
balionų varžybomis. Taip pat 
numatoma pravesti varžybas ir 
negalios ištiktiems, tai būtų kurčių 
- nebylių krepšinis ir pan. Vyks ir 
kėglių (bowling) varžybos. Jeigu kai 
kuriose valstybėse yra aukštos 
kvalifikacijos pripažintų atskirų 
šakų teisėjų, apie tai jie turi pranešti 
ir žaidynėse galės dalyvauti, kaip 
oficialūs teisėjai. Žaidynės bus 
rengiamos pagal amžiaus grupes. 
Atstovai iš užsienio pageidavo, kad 
žaidynių metu būtų sudaryta kiek 
galima daugiau galimybių sporti
ninkams pabendrauti tarpusavyje, 
atvyks daug jaunimo ir jiems 
norėsis vieniems su kitais arčiau 
susipažinti. Tai bus padaryta, 
pasakė žaidynių vadovai.

Kaip pranešė^ Lietuvos krepšinio 
lederacijos prezidentas prof. S. 
Stonkus, krepšinis bus žaidžiamas 
pagal tarptautines FIBA taisykles. 
Kvalifikuoti mūsų teisėjai varžy
bose galės dalyvauti. Krepšinio 
varžybose nedalyvaus tos koman
dos, kurios žaidžia krepšinio 
profesionalų lygoje. Galės taip 
pat žaisti ir mišrios komandos, 
tačiau gal tik „gatvės krepšinyje“. 
Žaidynių metu ir po jų numatytos 
įvairios ekskursijos po Lietuvą. 
Lengvosios atletikos varžybos bus 
vykdomos lygiagrečiai su Lietuvos 
lengvosios atletikos taurės varžy
bomis. Bėgimo varžybose pagrin
dinis nuotolis bus nuo Medininkų 
(kur buvo sušaudyti Lietuvos 
pasieniečiai) iki Vilniaus Antakal
nio kapinių. Šachmatų varžybose 
aukšto lygio šachmatininkai žais 
tik simultanus. Teniso varžybose 
varžysis ir jaunesni kaip 18 metų 
žaidėjai. Nugalėtojų pagerbimuose 
bus grojamas tik Lietuvos himnas 
ir iškeliama Lietuvos vėliava, bet 
ne tų šalių, iš kurių atvykę 
sportininkai.

Kaip žaidynių vadovų buvo 

PIRKDAMAS "MUSU PASTOGĖS" 
LOTERIJOS BILIETĄ, 

PAREMSI SAVO LAIKRAŠTĮ

pranešta, šeimos nariai, kurių vaikai 
oficialiai dalyvaus žaidynėse, galės 
kartu su jais gyventi sportininkų 
miestelyje. Čia visi dalyviai bus 
nemokamai maitinami ir aprūpinti 
transporto priemonėmis.

Be pagrindinių organizacinio 
komiteteo narių, posėdžiuose 
dalyvavo ir Melburno „Varpo“ 
vicepirmininkė J. Dagienė, A. 
Rugienius iš JAV, M. Leknickas ir. 
S. Krasauskas iš Kanados. R. 
Dirvenis iš JAV. J. Alkis iš Anglijos, 
V. Pundzeika iš Lenkijos, A. 
Daugnoras iš Krasnojarsko, V. 
Tasnauskaitė iš Baltarusijos, J. 
Bakanas iš Latvijos.

ŽAIDYNĖSE NUMATOMOS
sporto Sakos

1995 metų Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynėse norą dalyvauti 
pareiškė šių sporto šakų federa
cijos; bus žaidžiama tik tose sporto 
šakose, kuriose dalyvaus iš užsienio 
atvykę lietuviai sportininkai:

1-Aviacijos sporto šakos (jų yra 
septynios). 2.Badmingtonas. 3.Bi- 
liardas. 4.Buriuotojai. 5.Dviračių 
sportas. 6.Fechtavimas. 7.Futbolas. 
8.Žirginis sportas. 9.Kalnų slidi
nėjimas. 10.Keliautojų sportas. 
11.Krepšinis. 12.Ledo ritulis. 
13.Lengvoji atletika. 14.Plaukimas. 
15. Rankinis. 16.Regbis. ^.Slidinė
jimas. 18.Sportiniai šokiai. 19.Spo- 
rtinė žūklė (meškeriojimas). 
20.Stalo tenisas. 21.Šaudymas. 
22.Svarsčių kilnojimas. 23.Šach- 
matai. 24.Tenisas. 25.Tinklinis. 
26.Kėgliai (Bowling).

Vėliau bus bus duoti trumpi sporto 
šakų ir jų taisyklių paaiškinimai.

LAIKAS PRADĖTI 
RENGTIS ŽAIDYNĖMS

Sporto klubų valdybas prašome 
jau dabar pradėti registruoti savo 
klubų žaidėjus, kurie 1995 metais 
dalyvaus Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynėse. Taip pat prašau telkti 
lėšas savo žaidėjų kelionės išlai
doms padengti. ALFAS pageidauja 
nors apytikriai žinoti, kiek spor
tininkų iš Australijos vyks į šias 
žaidynes, kadangi tik tokiu atveju 
bus galima pradėti tartis su oro 
bendrovėmis ir rasti pačias pigiau
sias kelionių kainas.

Antanas Laukaitis 
ALFAS pirmininkas
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MŪSŲ MIRUSIEJI

mirė vyresnio amžiaus tautietis Pet
ras Bačinskas.

Jo palaikai sudeginti Brisbanės 
krematoriume rugpjūčio 26 d.

PETRAS KAČINSKAS
Vienoje Brisbanės senelių prie

glaudoje rugpjūčio 21 (ar 22) dieną

A. t A. MARIJA VAIČIUUBVIČim^

Marija Vaičiulcvičicitė 
1939 - 199*

Mirtis paskutiniu metu vis 
dažnesnė viešnia Hobarte nelauktai 
ir netikėtai vėl praėjo, pasiimdama 
vieną iš mieliausių bendruomenės 
narių. Šių metų rugpjūčio 16 - osios 

j ankstų rytą kraujo išsiliejimo 
smegenyse ištikta mirė Marija 
Vaičiulevičienė - Rėderytė. Visada 
rami, visada kilni, iškilminga, 
nesiskundžianti Marytė po nelemto 
sąmonės netekimo rugpjūčio 11 - 

.tąją, visų savo vaikų ir giminių 
atsisveikinta, mirė nepravėrusi 
akių, lyg su įprasta šypsena veide, 
lyg su mintimi, kad jau jos laukia 
Dievas - kūrėjas, kuris paženklins 
ją pagarbos ir meilės atpildu už 
išgyventą pilną, net sklidiną su 
kaupu gyvenimą, apvainikuotą 
darbais, pareigomis, svajonėmis ir 
džiaugsmais. Šimtai draugų - 
tautiečių ir visuomenės pažįstamų 
sisirinko į jos parapijos bažnyčią 
Rija atsisveikinti, neverčiami, ne 
špareigos. tik su meile, su pagarba 
lar valandėlę ilgiau pabūti su jos 
lar ten tebeplazdančia siela.
Velionė gimė 1929 m. rugpjūčio 8 
(Alvito miestelyje carp Virbalio ir 

. Fkaviškio. kur jos tėvai turėjo 
, i ledidelį ūkelį. Augo dviejų brolių - 
, Iranians ir Aloyzo- lepinama, tėvų 
i tylima ir globojama. Vos užbaigus 
į Bikystę, teko kartu su tėvais, 
. ainesniu broliu ir teta bėgti nuo
i aro ir užeinančių raudonųjų 

iaubo į svetimus kraštus. Kelias 
uvo tolimas ir nelengvas: tik po 
elių mėnesių baigėsi kažkur netoli 

: iubeko, šiaurės Vokietijoje. Ir čia 
aro pabaiga surinko Rėderių 
‘imą, kaip ir daugelį kitų išėjūnų 
Liubeko dipukų stovyklą. Trem- 
ije susitiko savo gyvenimo draugą 
ncąVaičiUlevičių, kuris čia buvo 
ilydęs, kai buvo suardyti Plecha- 
kiaus Rinktinės likučiai, sugau
bi tarnauti svetimiems, po 
stirnos valstybės vėliava, švė
noje uniformoje. Netruko vienas 

pamilti ir žiedus sumainyti...

s
a 
o

is 
ts

Sesuo Eugenija ir 
Vincas Stagiai

1948 metų pradžioje abu jauni 
stiprūs ir darbštūs, pilni gražių 
svajonių ir planų atvyko į Austra
liją, ėmė kurtis Tasmanijos 
sostinėje Hobarte. Neužilgo ir tėvai 
su teta Ona, jos dukra Gema 
prisijungė prie jų. Atvykę tik su 
mažais ryšulėliais, darbštūs ir 
sąžiningi Vaičiulėvičiai netruko 
gražiai įsikurti. Vincas pradėjo 
verstis statybininko amatu, susi
laukė šeimos, kuri greitai didėjo. 
Vyriausiąjį Igną sekė Linas, paskui 
trys dukros, kaip liepos - Rožė. 
Liucija ir Bernadeta, jauniausias 
Tomas buvo paskutinysis. Ignas 
padėjo tėvui, abu statė namus 
kitiems ir sau. Kėlėsi iš mažesnio į 
didesnį, iš prastesnio į geresnį. 
Linas pamėgo meną, studijavo jį 
Hobarto universitete, mokėsi, buvo 
labai jautrus savo tėvų žemės 
Lietuvos kančioms. Dar labai 
jaunas būdamas užėmė aiškias 
pozicijas kovoje dėl Lietuvos 
išlaisvinimo, dalyvavo bendruo
menės gyvenime, kūrė skulptūras 
lietuviškomis temomis, vykdavo į 
Lietuvių dienas, meno parodose ne 
kartą buvo atžymėtas premijomis. 
Aplankė Lietuvą, stengėsi suprasti 
jos šauksmą ir aspiracijas. Liucija 
ir Bernadeta, baigusios mokslus, 
greitai išskrido iš namų į „Šiaurės 
salą“ - Australiją, ieškojo laimės 
ten. Rožė liko Hobarte, tapo kertine 
atrama „Perkūno“ sportininkams, 
parveždavo taures iš sporto švenčių 
ir augino dvi dukras - Elzytę ir 
Nijolę, kurios labai anksti tapo 
pažįstamos visai bendruomenei, kai 
paįvairindavo minėjimus, susirin
kimus savo dainelėmis, muzika ar 
eilėmis. Jauniausias Tomas išėjo į 
kariuomenę, kur garbingai tarnavo 
savo tėvynei net rizikuodamas 
gyvybe visai neseniai Somalijoje.

Maryte saugojo šeimos šventąją 
ugnį. Su šypsena dalinosi savo 
bėdomis ir džiaugsmais su drau
gais. Neretai gal būdavo ir sielvarto, 
ir skausmo, nes per anksti j ą paliko 
vieną jos vyras Vincas. Jis mirė 
širdies smūgio ištiktas 1984 lap
kričio 28 d. Jai vienai teko užbaigti 
didelės šeimos auginimą, globą, 
išleisti iš namų. Ji buvo kaip ta 
skarota Lietuvos miško eglė savo 
šakomis dengianti šeimą nuo vėjų 
ir audrų ar lietaus. Po jos šakomis 
rinkdavosi vaikai iš visų šalių, 
tolimų ir artimų, kad bent kartą 
metuose, o kartais ir dažniau, 
pabūtų kartu, pajustų namų ir 
gimto lizdo šilumą ir patogumą. Ar 
kas sušauks tuos pasklidusius po 
pasaulį vaikus prie mamos ir tėvo 
kapo, prie vienas kito peties į bendrą 
glėbį, kur ir verkti yra daug

A. f A.
dr. KOTRYNAI GUMENIUKIENEI 

mirus, gilią užuojautą reiškiame dukrai dr. Irenai, žentui 
Kostui ir artimiesiems.

Genovaitė ii* Vincas Bakaičiai,
Blaxlaud

A. f A.
dr. KOTRYNAI GUMENIUKIENEI 

mirus, reiškiame gilią užuojautą dukrai Irenai, 
žentui Kostui, anūkui Viktorui ir proanūkams.

J. ir O Maksvyčiai,
I. Dauiškevičienė

A. f A.
dr. KOTRYNAI GUMENIUKIENEI

mirus, nuoširdžiai užjaučiu dukrą Ireną ir žentą Kostą 
Bagdonus ir anūką Viktorą su šeima.

Elena Badaiiskicnė

A. f A. KOTRYNAI GUMENIUKIENEI 
mirus, dukrai Irenai ir žentui Kostui nuoširdžią užuojautą 
reiškia ir drauge liūdi

Tamara Skrinskienč

A. f A. JUOZUI KUŠEEIKAI 
mirus, jo žmonai Petronėlei ir artimiesiems nuoširdžią 
užuojautą reiškia

Sydnčjaus lietuvių pensininkų 
įdubo "Neringa" nariai

Pagerbdami 
A. t A.

PETRĄ KAČINSKĄ
vietoj gėlių "Mūsų Pastogei" aukojame 20 dolerių.

Sesuo Eugenija ir Vincas Stagiai

lengviau... Gal Linas, gal Ignas, o 
gal Rožė bus tas magnetas, kuris 
pritrauks, sujungs, suriš, kad 
šeimosjausmas, tradicijos, prisimi
nimas išliktų...

Bendruomenės gretos, daužomos

laiko ir gyvenimo bangų retėja, 
draugų būreliai nesulaikomai 
mažėja, o pasiliekantiems skaus
mas ir liūdesys darosi vis sun
kesnis...

A. Kantvilas

Informacija
MELBURNAS
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FONDO 

PRANEŠIMAS
Pranešame, kad ALF 1994 me

tinis narių susirinkimas įvyks 
sekmadienį,, rugsėjo mėn. 11 d., 2 
vaL po pietų Melburno lietuvių 
namuose - 44-50 Errol St., North 
Melbourne.

Prieš keletą dienų nariams 
išsiuntinėtuose pranešimuose buvo 
nepastebėta spausdinimo klaida. 
Susirinkimo data turėjo būti 
rugsėjo 11 d. Dėl šios laiku 
nepastebėtos klaidos atsiprašome.

ALF valdyba 
MELBURNO 

PENSININKAMS
Pranešame, kad sekantis Mel

burno lietuvių pensininkų susi
rinkimas įvyks antradienį, rugsėjo

mėn. 13 d., 11 vai.
Visi nariai ir pageidaujantys 

įstoti į narius kviečiami gausiai 
apsilankyti Melburno lietuvių 
namuose, 44 Errol St., Nort Mel
bourne.

Valdyba

PRANEŠIMAS
TASMANIJOS LIETUVIAMS
ALB Hobarto apylinkėje rengiamės 

paminėti ir pagerbti Karalių Mindaugą 
ir Didįjį kunigaikštį Vytautą.

Minėjimas įvyks rugsėjo mėn. 10 
d., šeštadienį, 4 vai. vakaro Bonifaco 
ir Hildegardos name - 43 Easton Av
enue, Moonah West.

Visus lietuvius, gyvenančius Tas- 
manijoje ir tuos, kurie svečiuojasi, 
prašome apsilankyti, lauksime.

Po trumpos programos bus vaišės ir 
bendras pobūvis. Grįžusieji iš Dainų 
šventės Lietuvoje galbūt pasidalins 
įspūdžiais. st. Augustavičius 
ALB Hobarto apylinkės valdyba

Mūsų Pastogė" Nr.35 1994.9.5 psl.7
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Informacija I 
I

LABDAROS SIUNTINIAI KALĖDOMS Į LIETUVĄ
Informuoju Sydnėjaus ir apylinkių bendruomenės narius, kad jau pradėjau 

registraciją sekančiai labdaros siuntai į Lietuvą.
Siunta organizuojama tomis pačiomis sąlygomis, kaip ir paskutinis krovinys. 

Jums bus parūpintos 60cmx46cm ir mažos 44cmx34cm išmierų dėžės. Didelės 
dėžės persiuntimas, įskaitant ir dėžę - 60 dolerių, mažos - 40 dolerių. Svoris tiek 
didelėje, tiek ir mažoje dėžėje neturi viršyti 30kg. Sunkesnės gali atkreipti 
muitininkų dėmesį.

Laivas šiuo metu turi išplaukti spalio mėnesio pradžioje. Prašau skubiai 
informuoti apie dėžių užsakymą: A. Kramilius, tel. (02) 727 3131. Užsakymus 
priimu iki rugsėjo 17 d.

Nesudarius pilno konteinerio, siuntą teks atšaukti arba pakelti persiuntimo 
kainą. Taigi prašau nevėluoti užsisakant. A. Kramilius

ALB Sydnėjaus apylinkės 
valdybos vardu

I 
I

I 
I
I

PIRKDAMAS "MGSQ PASTOGĖS" 
LOTERIJOS BILIETĄ, 

PAREMSI SAVO LAIKRAŠTĮ

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel 708 1414

Prašome klubo narius, dar nesumokėjusius šių metų nario 
mokesčio ($20), tai atlikti artimiausiu laiku.

I

I
I

I

I
I

I 
1
I

Į klubo direktorius nominuojančių pareiškimai gaunami klubo 
raštinėje. Pareiškimai turi būti grąžinti klubo sekretoriui iki 

rugsėjo mėn. 14d. 9 vai. p.p.

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBO
* METINIS BALIUS *

ruošiamas spalio 1 d., šeštadienį, klubo patalpose, Banks- 
towne. Pradžia 7 vai. vakaro.

Puiki vakarienė, vynas, gera muzika! Laukiami klubo nariai ir 
narės, visi iš toli ir iš arti - atvykite nesigailėsite!

Prašome atsiimti bilietus (sumokant pinigus) ir užsisakyti 
stalą.

Iki malonaus pasimatymo!
Klubo valdyba

I

I 
I

i

PRANEŠIMAS
Pranešame, kad ALB Sydnėjaus 

apylinkės metinis susirinkimas 
įvyks rugsėjo 11 d., 2 vai. Lietuvių 
klube.

Šiame susirinkime bus renkami 
Sydnėjaus apylinkės atstovai į ALB 
Krašto Tarybą. Taip pat bus 
išklausyti bei priimti nutarimai 
fondo „Pagalba Lietuvai“ reikalais.

Kviečiame visus Sydnėjaus apy
linkėje gyvenančius tautiečius 
gausiai dalyvauti susirinkime ir 
aptarti svarbius bendruomenės 
reikalus. ALB Sydnėjaus 

apylinkės valdyba

PRAVISIMVS
Sydnėjaus pensininkų klubas 

„Neringa“ praneša, kad ekskursijai 
laivu visos vietos jau užsakytos. 
Visi, kurie yra jau užsisakę vietas 
renkasi rugsėjo 7 dieną, 1 vai. 
prie Circural Quay.

Taip pat norėtume sužinoti ar 
niekas neturi parduoti lietuviškus 
tautinius drabužius. Praneškite 
pensininkų klubui „Neringa“.

Sydnėjaus pensininkų 
klubas "Neringa“

sydnėjaus
PARAPIJIEČIAMS

Kun,Eugenijus Bartulis at
vyksta į Melburną rugpjūčio 29 
d. Ten jis viešės 2 savaites ir 
praves rekolekcijas.

Į Sydnėjų atvyksta rugsėjo 12 
d. Rekolekcijas numato rugsėjo 
17-18, šeštadienį ir sekmadie
nį, išpažintys bus klausomos 
nuo 2 vai., po to pamokslas, šv. 
Mišios ir t.t.

Sekmadienį išpažintys nuo 10 
vai. ryto, šv. Mišios pamokslas 
ir rekolekcijų užbaigimas.

Smulkesnės žinios apie kun. 
E. Bartulio vizitą bus spausdi
namos vėliau.

Kun. P. Martūzas

AUKOS
MŪSŲ PASTOGEI" 

$20 
$10 
$10 
$15 
$5

P. Kušleikienė
V. ir M. Vilkaičiai
Zita Katsaros
A. Skimbirauskas
A. Birškys
Nuoširdžiai dėkojame visiems už 

aukas. Red.

NSW 
ACT 
Vic. 
Vic. 
Qld.

NUMATYTOS SIUNTINIŲ IŠSIUNTIMO DATOS

1994 M.
Rugsėjo 3, 2) Spalio 22, 3) Gruodžio 3.

SIUNTINIAI į LIETUVA 
išsiunčiami kas 6 savaitės 

ŽEMIAUSIOS KAINOS
AUKŠČIAUSIAS PATARNAVIMO STANDARTAS 
Dėl smulkesnės informacijos kreiptis į Kristiną 
Artimiausios siuntos 1994 m. rugsėjo 3 d.

f • KORPOL
—*9888®^

AGENTAI:
ADELAIDE (08) 212 2499, BRISBANE (07) 287 4339, CANBERRA (06) 297 2506. MELBOURNE (03) 363 

8346, NEWCASTLE (049) 517 437. 

Prašom nepamiršti užsimokėti 
„Mūsų Pastogės66 prenumeratų.

o Talka moka iki

už terminuotus indėlius

Pranešame savo nariams, kad nuo 1994 spalio 1 d., 
Talka už terminuotus indėlius moka sekančiai:-

12 mėn sąskaitos:
$500 iki $4900 - 6į%
$5000 iki $49900 - 6?%
nuo $50000 - 7 %

6 mėn. sąskaitos: 
nuo $500 - 6 %

3 mėn. sąskaitos:
nuo $500 - 5'i%

LIETUVIŲ KOOPERATINĖ KREDITO DRAUGIJA

TALKA
LITHUANIAN CO-OPERATIVE CREDIT SOCIETY

ADUI.AIDI’. 362 7377 Mill.BOURNE 328 3466 SYDNEY 796 8662

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

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

Skelbimai: 1 cm x 6 cm = $ 3. ® * Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
Bendradarbių pasirašyti straipsniai nebūtinai reiškia redakcijos nuomonę.

Prenumerata metams $ 35 U žsienyje paprastu paštu $ 50 N. Zelandijoje oro paštu $ 665 
U žsienyje oro paštu $ 90
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