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Lietuvos ki'cpšiiiiiikains -
Atlantos olimpiadoje Lietuvos krepšinio rinktinė iškovojo 
Ą vietą ir gavo bronzos medalį. Finalo rungtynėse pergalė 
ropasiekta, žaidžiant prieš Australijos komandą, rezultatu 
J-74 (pirmas kėlinys 36 -34). Olimpiadoje pirmą vietą užėmė 
IV “svajonių komanda“ (Dream Team), antrą - Jugoslavijos 
iltinė.
Atlantos olimpiadon buvo atvykęs pilnas Lietuvos krepšinio 
mados sąstatas su garsiaisiais Arvydu Saboniu, Šarūnu Mar
kiu ir kt. Rinktinei vadovavo Rimas Kurtinaitis, treneriu 
tip įprasta) buvo Vladas Garastas.
Per olimpines žaidynes Lietuva laimėjo prieš Kroatiją (83 - 
II Graikiją (99 - 66) ir galiausiai prieš Australiją. Netikėtai 

abiniėjo prieš Argentiną (61 - 65) ir po apylygės kovos 
ralaimėjo prieš stiprią Jugoslavijos komandą (58 - 66), kuri 
41 pelnė sidabro medalį. Pralaimėjimas prieš kol kas 
■galimą JAV „svajonių komandą“ nebuvo netikėtas, tačiau 
Etaškų skirtumas (82 -104) buvo palyginti žemas, nes paprastai 
itaanda laimi 30 - 40 taškų persvara.
Daugiau medalių Lietuvos sportininkai nelaimėjo. Atlantoje 

laivą atstovavo 61 sportininkas iš 14 sporto šakų. Iš viso
tavos delegacijoje buvo apie 100 asmenų, 
jltarpe irprezidentas A. Brazauskas su duk- 
3 bei priderančia palyda. Didžioji delega
tes dalis skrido į Atlantą specialiu „Lietu
ms avialinijų“ skrydžiu. Lėktuvas „Boeing 
iU“ vėliau atliko dar du tiesioginius skri— 
tas. Tam tikslui buvo sudarytos 4 įgulos, 
birių kiekvienoje buvo bent vienas Atlantos

Lietuvos įvykių apžvalga
Pasiruošę Europai?

Europos Komisijai buvo pateikti Lietuvos 
ministerijų atsakymai į duotus klausimus. Pa- 
pl atsakymus bus sprendžiama, kiek Lie- 
wa yra pasirengusi narystei Europos 
Sąjungoje. Apie 2 000 puslapių apimties 
infonnaciją Europos Komisijos vadovybei 
pkė Lietuvos nuolatinės misijos Europos 
Sąjungoje vadovas ambasadorius Jonas 
fičinskas.

Drauge su šiuo maždaug 30 kg. svorio pa
šau buvo įteiktas ir užsienio reikalų ministro 
Povilo Gylio laiškas, kuriame Lietuvos 
sakymai yra apibūdinti kaip svarbus etapas 
ntegruojantis į Europos Sąjungą. Europos 
Komisija atsakymus pradės analizuoti ir 
įvertinti spalio mėnesį.
Tokius klausimų sąrašus Europos Sujun

gs komisija pateikė visoms ES narystės 
šekiančiorns valstybėms. Klausiama yra apie 
3 krašto ekonominio, socialinio ir politinio 
Įpenimo sritis. Lietuvos atsakymus ruošė 20 
institucijų.

Nuotraukoje: Arvydas Sabonis veržiasi prie krepšio. Reuter nuotr.

aerouostą gerai žinantis pilotas. Lakūnai bu
vo įspėti, kad dėl didelio skrydžių intensy
vumo jiems gali tekti sukiotis laukimo zono
je net virš New Yorko, esančio apie tūkstantį 
kilometrų nuo Atlantos. Prieš skrydžius 
lėktuvas buvo kruopščiai tikrintas ir sau
gomas. Trys „Boeing'o“ skrydžiai Lietuvos 
olimpiniam ttoinitetui kainavo 1 188 000 litų.

K. Bobelio partija
1992 metais į Lietuvos Seimą išrinktas 

JAV lietuvis dr. K. Bobelis atkūrė Lietuvos 
Krikščionių demokratų sąjungą, kuri kaip 
organizacija nėra tas pats kaip Lietuvoje jau 
įstvirtinusi Krikščionių demokratų partija, 
pastaruoju metu ne kartą pirmavusi po
puliarumo apklausose.

Liepos 29 d. Vilniuje įvyko atkuriamasis 
Krikščionių demokratų sąjungos suvažia
vimas, kurio metu buvo sudaryta valdyba ir 
patvirtintas statutas bei programa. Sąjungos 
pirmininku tapo Viktoras Petkus, o sąjungos 
valdybos pirmininku - dr. K. Bobelis. Pasak 
jo, sąjunga buvo įkurta 1989 metais, tačiau 
nebuvusi aktyvi, nes jis pats dirbęs Seime, o 
Viktoras Petkus - rašęs knygas. Dabar ši są
junga būsianti užregistruota kaip politinė 
partija ir aktyviai dalyvaus Seimo rinki
muose. Sąjunga sieks „demokratinės ir 
krikščioniškais pagrindais tvarkomos Lie
tuvos“, o tarp savo pradininkų ji galinti mi
nėti Maironį, prelatą Adomą Jakštą ir pan. 
Rinkiminė kampanija bus pradėta tuoj pat, 
atsikreipiant į provinciją.

Sąjungos suvažiavime kaip svečiai daly
vavo LLL vadovas Antanas Terleckas, buvęs 
Lietuvos Respublikos ambasadorius Lon
done prof. Raimundas Rajeckas, eksprem
jere Kazimiera Prunskienė ir kiti. K. 
Prunskienės nuomone, KDS esanti viena 
artimiausių ir stabiliausių partijų ben
dradarbiavimui. Kitaip reagavo Lietuvoje jau 

Keletą dienų prieš išskridimą komitetas 
susidūrė su netikėta problema, nes Lietuvos 
muitinė pareikalavo, kad būtų sumokėti 
mokesčiai už įsivežtą aprangą bei sporto 
inventorių. Vien „Reebok“ firmos parama 
siekė daugiau nei vieną milijoną litų. Šis 

klausimas buvo išspręstas teigiamai, tačiau 
vėliau pasirodė, kad reikės mokėti iniūtį už 

paplitusi Krikščionių demokratų partija. Vie
nas iš jos vadovų, buvęs ministras Algirdas 
Saudargas dienraščiuose išspausdino atvirą 
laišką, prašydamas tautiečius nemaišyti KD 
partijos su KD sąjunga. Galima suprasti, kad 
jis į dr. K. Bobelio atkurtą organizaciją žiūri 
kritiškai.

„Sambūrio“ programa
Nauja visuomeninė organizacija „Sam

būris“, kuri kol kas ypatingai siejama su JAV 
lietuvio Valdo Adamkaus asmenybe, rug
pjūčio 1 d. paskelbė veiksmų programą. Vie
nas iš „Sambūrio“ tikslų esąs įveikti „sunkią, 
gilią socialinį ekonominį krizį bei teisinį 
netvarką“. Organizacija nesanti politinė, bet 
aktyviai dalyvaus rinkimuose ta prasme, kad 
rems kompetetingus nepartinius kandidatus. 
Programa užbaigiama žodžiais: „Mes, Lie
tuvos piliečiai, esame patys pajėgūs sukurti 
atvirą ir aktyvią pilietinį visuomenį. kuri 
būtų nepakanti korupcijai bei organizuotam 
nusikalstamumui ir ryžtingai gintų Lietuvos 
valstybingumą nuo išorinių ir vidinių pa
vojų“.

Skubėjimas
Lietuvos spauda ir opozicija pastebi, kad 

LDDP, galvoja apie garimą pralaimėjimą 
ateinančiuose Seimo rinkimuose ir todėl sku
ba pravesti įstatymus bei padaryti nutarimus, 
kuriuos vėliau būtų sunku panaikinti.

Pirmiausiai daug triukšmo sukėlė Vy
riausybės nutarimas paremti privačius ir 
valstybinius bankus, kurie per blogą valdymą 
ar tiesioginį iššvaistytmą bei korupciją prara
do milžiniškas sumas. Nutarimas per vidaus 
skolinimąsi sukaupti vieną milijardą litų ir 
šitaip išlyginti bankų deficitą, matomas kaip 

veltui gautus Italijos firmos „Cicli Pinarelli“ 
dviračius, kurių vertė siekė apie 100 000 JAV 
dolerių. Paaiškėjo, kad Lietuvos muitinin
kams yra sunku interpretuoti naują įstaty
mą, kuris skiria labdarą nuo paramos.
Olimpiadoje dalyvavo virš 10 000 sporti
ninkų iš 197 valstybių. Žengiant į stadioną 

atidarymo metu, Lietuvos delegacija pagal 
anglišką alfab<|tąbijv.o 106 - oji. Vėliavą, kaip 

ir Barcelonoje; neše plaukikas Raimundas 
Mažuolis. Lietuvos laiku tai vyko lygiai šeštą 
vai. ryto.
Žaidynių metu buvo diskvalifikuota dvi

ratininkė Rita Razmaitė, kadangi jos orga

nizme buvo rasta uždrausto preparato 
bromantano. Vėliau buvo sakoma, kad ji (kaip 
ir pora diskvalifikuotų Rusijos sportininkų) 

buvusi suklaidinta Maskvoje išleistos kny
gutės, kurioje bromantanas buvo įrašytas kaip 
nedraudžiamas. Kartu su Rita Razmaite buvo 
diskvalifikuoti jos treneris Boris Vasiljev ir 
Lietuvos dviratininkų rinktinės gydytojas 
Vitalij Sliusorenko iš Maskvos. Kiek žino

ma, visi trys negalės dalyvauti ir Sydnėjaus 
olimpiadoje, nes draudimas esąs ketveriems 
metams.

inf.

tokio skubotumo pavyzdys. Juk per „ob
ligacijas“ pasiskolintais pinigais pasinaudotų 
dar ši vyriausybė, o skolas turėtų apmokėti 
naujoji valdžia. Opozicija čia įmato ir 
korupcijos aspektą: daug milijonų per sa
viškius buvo atiduota saviškiams, bet šitaip 
susidariusius nuostolius dabar bandoma 
padengti iš valstybės iždo, t. y. iš mokesčių 
mokėtojų kišenės.

Antra, labai skubiai bandoma sukurti ak
cinę įmonę “Lietuvos nafta“, jau dabar 
pripažįstant, kad ją dominuos rusiškas naf
tos koncernas „LUKoil“. To neleistų daryti 
kitokios orientacijos valdžia, nes ji nenorėtų 
surišti savo (ir Lietuvos) rankų ir verčiau ieš
kotų galimybių kaip naftą įsivežti iš kiturper 
pačiai Lietuvai priklausantį jūrų terminalą.

Trečia, LDDP skuba privatizuoti valsty
binę žinių agentūrą ELTA, jai priskiriant ir 
vertingą pastatą, dėl kurio nuosavybės 
ginčijamasi. Ir šiuo atveju aišku, kad tokio 
žingsnio nežengtų nauja, sakysim, dešiniųjų 
vyriausybė.

Ketvirta, tam tikros grupės, atrodo, yra 
suinteresuotos, kad Vidaus reikalų ministe
rijoje liktų tam tikros krypties vadovybė, ar 
kad naujų vadovų skyrimas priklausytų nuo 
prezidento (nes dabartinio prezidento A. 
Brazausko kadencija baigiasi tik 1998 me
tais). Prieš Seimo rinkimus yra siūloma įsta
tymo pataisa, pagal kurią generalinį policijos 
komisarą skiria prezidentas, rekomendavus 
vidaus reikalų ministrui ir pritarus ministrui 
pirmininkui. Vadinasi, ką bedarytų naujoji 
vyriausybė, šio aukšto pareigūno skyrimas 
negalėtų įvykti be prezidento pritarimo. Taip 

nukelta į 2 psl.
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atkelta iš 1 psl.
pat siūloma, kad generalinis policijos komi
saras būtų skiriamas 7 metams, o tai reiškia, 
kad asmens, paskirto LDDP valdymo 
laikotarpiu, ilgą laiką nebūtų galima pakeisti. 
Panaši tvarka siūloma ir generalinio pro
kuroro bei kariuomenės vado skyrimui.

Tėvynės sąjungos vadovas Gediminas 
Vagnorius nurodo keletą pavyzdžių, kaip 
dabartinė LDDP valdžia savo skubiais 
potvarkiais stumia valstybę į finansinį cha
osą, t. y. užkrauna didelę naštą vėlesnei 
vyriausybei; LDDP yra pažadėjusi indė
lininkams grąžinti santaupas iki lapkričio 
mėnesio - o tai reiškia po Seimo rinkimų, ir 
nieko nedaro, kad pažadai indėlininkams bū
tų įgyvendinti. Jau nekalbant apie milžiniš
kas užsienio paskolas, kurias greit reikės pra
dėti atmokėti, dabartinė LDDP vyriausybė 
pažada grąžinti iki lapkričio mėnesio skolas 
už praėjusių metų šildymą ir Lt. Vadinasi, 
skolų mokėjimai vis nukeliami po Seimo 
rinkimų naujai vyriausybei, tačiau iždą 
paliekant tuščią. N ml nori

Įšalo Vatikano pinigai
Vatikano apaštališkasis pasiuntinys Lie

tuvai Justus Mullor Garcia ir Tarptautinio 
valiutos fondo atstovas Dominico Fanizza 
lankėsi Lietuvos akciniame inovaciniame 
banke, nes bankų krizės metu šiame banke, 
tarp kitų sąskaitų buvo įšaldyta Vatikano 
sąskaita, kurioje buvo sukauptos didokos lė
šos pranciškonų vienuolynui prie Kryžių kal
no statyti. Sąskaita buvo atidaryta susitarus su 
popiežium Jonu Paulium U, kai jis viešėjo 
Lietuvoje 1993 metais ir apsilankė Kryžių 
kalne. Dabartinis banko administratorius 
neturėjo teisės padaryti išimtį, tačiau raštiškai

Eksportuoti ar importuoti?
Savotišką įnašą į Lietuvos politiką padarė 

pono Valdo Adamkaus interviu birželio 26 - 
tos „Kauno dienoje“:

„K.d.“ Šį kartą į Lietuvą atvykote, 
tikriausiai, jau apsisprendęs, kaip da
lyvausite Seimo rinkimų kampanijoje?

V. A. Mano apsisprendimas nepasikeitė, 
Žadu dalyvauti Seimo rinkimų procese. Ta
čiau noriu pabrėžti: aš neketinu kandida
tuoti į Seimo narius. Tai esu ne kartą viešai 
sakęs, tačiau kai kas kažkodėl \>is nenori to 
girdėti...

„K.d.“ O kodėl Jūs nenorite tapti Seimo 
nariu?

V. A. Manau, būčiau blogas parla
mentaras. Sėdėti posėdžių salėje, ginčytis, 
stumdyti popierius su įvairiais projektais ne 
man. Aš esu veiksmo žmogus. Daugiau kaip 
20 metų savo rizika ir atsakomybe dariau 
įvairius sprendimus ir siekiau, kad jie bū
tų įgyvendinti. Toks darbas man yra labiau 
prie širdies.

Šis ir kiti pareiškimai šiame interviu buvo 
įvertinti kaip pradžia prezidentinių rinkimų 
kampanijos. Manau, kad šis įvertinimas 
teisingas. Panašiai tai įvertino ir prof. Tomas 
Venclova savo ilgame interviu liepos 11 d. 
.Lietuvos aide“. Ten T. Venclova dar kalbėjo 
apie „trečiąją jėgą“. Žurnalistas paklausė apie 
prezidento rinkimų perspektyvas:

„L.a.“ Kaip šitame kontekste vertinate 
Valdo Adamkaus veiklą?

V. Adamkus, kaip ir aš, yra samarietis. Tai
'Mūsų Pastogė" Nr.32 1996.8.12 psl.2:

Nuncijus J. M. Garcia.

pažadėjo, kad Vatikano lėšas vėl bus galima 
naudoti, kai bankas atnaujins savo veiklą.

10 milijardų skandalas
Žurnalistams atradus, jog Genadijaus 

Konopliovo „Tauro bankas“ buvo įsivėlęs į 
neaiškų bandymą gauti 10 milijardų JAV 
dolerių „kredito liniją“, Seime buvo sudaryta 
laikinoji komisija, kuri turėjo ištirti šios pa
skolos („padidinto pelningumo programos“) 
tikslą ir aplinkybes. Neseniai LDDP dau
gumos balsavimu šios komisijos darbas bu
vo sustabdytas.

Skandalo pagrindą sudarė keli tarsi 
valstybinių garantijų raštai, kuriuos „Tauro 
banko“ naudai pasirašė buvęs Lietuvos ban

ko valdytojas K. Ratkevičius, buvęs ener
getikos ministras A. Stasiukynas, Prezidento 
kanceliarijos vedėjas A. Meškauskas ir Seimo 
kancleris N. Germanas. Pasak tyrimo komi
sijos pirmininko R. Dagio, tokios garantijos 
gali būti „naudojamos nešvariems pinigams 
plauti“, tačiau jis nemano, kad šioje skan
dalingoje aferoje dalyvavę pareigūnai bus 
nubausti. Komisija siūlė apkaltos procesą 
pradėti Seimo kancleriui N. Germanui, bet 
kartu apgailestavo, kad komisijos veiklą 
nutraukus daug kas liks neišaiškinta.

Parengė V. Doniela

vakarietiško ir plataus mąstymo srovė, be 
fanatizmo, vengianti demagogijos, gyvenanti 
daugiau ateities, o ne praeities problemomis. 
Kiek V. Adamkus turėtų šansų laimėti 
prezidento rinkimus, sunku pasakyti. Bet jei 
būtų išrinktas, tikriausiai, būtų neblogas 
prezidentas.

Ši gražiai orkestruojama kampanija neliko 
be atgarsio. Liepos 20 - sios .Lietuvos aidas“ 
išspausdino Virgilijaus Savicko straipsnį 
“Politikos vaiduokliai“. Jis rašo:

Beveik kasdien vis kur nors išgirsti: trečioji 
jėga ir Valdas Adamkus......Trečiosios jėgos
stereotipas lietuvio galvon pradėtas kalti 
prieš metus ir yra ausiai naujas... Dabar 
niekas tiksliai neprisimins, kaip viskas 
prasidėjo, tačiau neabejotina, kad šių 
stereotipų platinimas Lietuvoje turi savą 
tikslą..:

Būdinga, kad V. Adamkaus pažiūros be
veik visuomet pateikiamos interviu. Ko
respondentas klausinėja, ko redakcijai rei
kia, o V. Adamkus atsako. Retai kada 
pasirodydavo jo paties rašyti straipsniai, 
plačiau atskleidžiantys politinės programos 
metmenis, aistras, simpatijas arba an
tipatijas...

Negyvendamas Lietuvoje (...) V. Adamkus 
sunkiai gali daryti įtaką šalies politikai, 
išskyrus bendrus pažadus per spaudą, jeigu 
„atsirastų tokia politinė jėga ", padaryti vis
ką, kad LDDP vėl neateitų į valdžią.

Straipsnio autorius baigia klausimu: ,,[do-

TRUMPAI IŠ VISUR
Ženevoje vyksta pasitarimai dėl visiško 

branduolinių ginklų bandymų uždrau
dimo. Nors visos valstybės pripažįsta, kad 
reikia uždrausti bandymus, Kinijos, 
Pakistano ir Indijos priekabės trukdo 
susitarti dėl sutarties teksto. Indija nenori, 
kad būtų minimos sankcijos už sutarties 
nesilaikymą. Kinija ir Pakistanas baidosi 
tarptautinių inspektorių, kurie prižiūrėtų 
sutarties vykdymą. Kinija yra dar 
deklaravusi, kad ji pasiliekanti sau teisę 
pavartoti branduolinius ginklus prieš 
Taivaną, kuris esąs tik Kinijos provincija.

Liepos 30 d., sulaukusi92 metų amžiaus, 
Barbados saloje Karibų jūroje mirė 
Claudette Colbert. Gimė ji Paryžiuje, dar 
vaikas kartu su tėvais atvyko į JAV, kur 
iškilo, kaip populiari teatro ir filmų akto
rė, vadinusi svarbius vaidmenis daugiau 
kaip šešiasdešimtyje filmų.

Liepos 30 d. spaudos konferencijoje 
Vašingtone Gudijos opozicijos lyderis 
Zenonas Pozniak ir jo partijos spaudos 
sekretorius Sergiejus Navumčik pareiškė, 
kad jie pasiprašė politinio prieglobsčio 
JAV. Jų pareiškimu, Gudijos prorusiškas 
prezidentas Aleksandras Lukašenko esąs 
juos paskelbęs valstybės priešais ir įsa
kęs juos „neutralizuoti“.

Politinio prieglobsčio JAV pasiprašė ir 
Irako sportininkas, sunkumų kilnotojas 
Raed Ahmed, per olimpinių žaidynių 
atidarymo'iškilmes Atlantoje nešęs Irako 
vėliavą.

Nablus kalėjime palestiniečių poli
cininkai mirtinai nukankino suimtą kali
nį. Jaser Arafat bando likviduoti kilusį 
skandalą. Jericho teismas nubaudė tris 
policininkus kalėjimu. Musulmonų 

mu kaip?“
Nustebino ir Rimvydo Valatkos straips

nis, kurį išspausdino liepos 15 d. „Lietuvos 
rytas“ ir liepos 20 d. perspausdino .Lietuvos 
aidas“. Straipsnį Valatka pavadino „Trečioji 
jėga: intelektualų puoselėjamas mitas“. 
Pateikiu keletą citatų iš šio straipsnio:

Trečiosios jėgos pranašų retorika kaž
kiek primena stebuklines pasakas. Dviejų 
vyresniųjų brolių ujamas trečiasis brolis 
kvailys Jonelis dažniausiai pasukdavo 
trečiuoju keliu ir rasdavo laimę: karalaitę, 
pusę karalystės ir gyvenimą be rūpesčių...

Su realybe nenorinčių susitaikyti žmonių 
lūkesčius mistifikuoja intelektualai (T. 
Venclova, A. Štromas, R. Ozolas, L Tapinas). 
Didįjį trečiosios jėgos mitą dažnai lydi ma
žasis asmenybių mitas...

Panagrinėjus pretendentų į Lietuvos 
„ trečiąją jėgą “ ekonomines pažiūras, nesun
ku nustatyti, kad išskyrus dešiniąją Libera
lų sąjungą, visi kiti yra klasikiniai kairieji, 
tik labiau apsikaišę populizmo, nacionalinio 
ar net lytinio išskirtinumo plunksnomis. Cen
tro sąjunga, Moterų partija, Valstiečių par
tija, „Rinkimai 96“, tautininkai, jaunalie
tuviai turi bent vieną šių nukrypimų...

Lietuva neišras dviračio. Jai reikia 
normalių kairiųjų ir dešiniųjų partijų. Kai 
T. Venclova aiškina, kad atsiras trečioji jė
ga, atstovaujanti žmonėms, kuriems praeitis 
yra antraeilis dalykas, jis tarsi mėgina įro
dyti, kad dvi realios politinės jėgos niekada 
nesikeis... Bet kuriuo atveju pakeisti partijų 
politiką gali tik nauja rinkėjų karta ir nauji 

pogrindžio organizacija Hamas reikalau
ja Jaser Arafat pašalinimo bei sukilimo 
prieš dabartinę palestiniečių vyriausybę 
už jos nuolaidas Izraeliui.

Rugpjūčio 2 d. Italijos karinis teismas 
išleido laisvėn buvusį SS kapitoną Erich 
Priebke, kaltintą dalyvaus 1944 m. kovo 
mėn. žudynėse Ardeatino urvuose prie 
Romos. Ten SS nužudė 335 italų vyrų ir 
jaunuolių už italų partizanų nukautus 33 
vokiečių karius. Priebke rastas kaltu, bet 
italų įstatymai neleidžia bausti už šį 
nusikaltimą praėjus 30 metų nuo jo 
įvykdymo. Priebke pripažintas nekaltu 
dėl žiauraus ar tyčinio žudymo. Tačiau 83 
metų SS kapitonas buvo tuoj vėl areštuo
tas, Vokietijai pareikalavus jo ekstradici- 
jos.

RusijosprezidentoBorisJelcinopoVitinis 
patarėjas Georgij Starov pareiškė, jog 
prezidentas dar ilsėsis sanatorijoje du 
mėnesius, kad atsigautų nuo prezidenti
nių rinkimų kampanijos nuovargio.

Rusijos Tolimuosiuose Rytuose strei
kuoja visų anglių kasyklų darbininkai, 
nuo vasario mėnesio negavę algų. Boris 
Jelcinas įsakė revizoriams nustatyti, kas 
atsitiko su 60 bilijonų rublių (15,5 mil. 
dolerių), nusiųstų į Tolimuosius Rytus 
kasyklų darbininkų algoms.

Švedijos Karolio instituto moksli
ninkams pasisekė dalinai sugydyti 
laboratorijos žiurkių nutrauktus suburt) 
nervus. Nustatyta, kad stuburo lervai 
sugyja, kai pašalinama jų suijimą 
trukdanti proteinų danga. Yra viltį, kad 
šį atradimą bus galima pritaikyti ydant 
žmonių stuburo sužeidimus, priveusius 
prie galūnių paralyžiaus.

Žmonės, įsilieję į dešiniąsias ir kaiąsias 
partijas.

Mano nuomone, gerai, kai užsienicietu- 
viai jungiasi į Lietuvos gyvenimą. Bei ge
riau, kai batsiuvys siuva batus, gi svėjas 
siuva drabužius, o ne atvirkščiai. Gai, jei 
chirurgas daro operacijas , atneša skarie- 
tišką patirtį. Tačiau to pačio daktaro olitinė 
veikla gali būti visai kitaip vertinam. Būtų 
gerai, jei gamtosaugos specialistai npintųsi 
Lietuvos gamtosauga. Ten gamtosaugos 
problemų netrūksta, pavyzdžiui, labai už
terštos Lietuvos upės - ar nereikia riboti 
sintetinių trąšų naudojimo paupiuose? Ar 
saugi Ignalinos atominės emergijos stotis, o 
jei nesaugi, tai kaip aprūpinti Lietuvą ener
gija? Kiek žmonių ir augalų nunuodys 
orimulsijos kūrenimas ir kaip to papildomo 
apnuodijimo išvengti? O kaip su Būtingės 
terminalu - juk jis irgi ekologiškai jautrioje 
vietoje? Klausimų daug, ir būtų gerai, kad 
prie jų nagrinėjimo prisidėtų ir užsienio 
lietuviai.

Keista ir nepadoru niekinti Seimo narių 
darbą, lyg jį dirbant tereikėtų „sėdėti posė
džių salėje, ginčytis, stumdyti popierius“. 
Jaunai Lietuvos demokratijai paremti užsie
nio lietuviai kaip tik turėtų pabrėžti, kad Sei
mo darbas - esminis demokratijos pasi
reiškimas, ir jo nereikia neteisingai nuver
tinti.

Lietuvai trūksta eksportų, o importų ir taip 
per daug. Būtų keista galvoti, kad Lietuvai 
reikia importuotų prezidentų.

Dr. Algimantas Kabaila 
_________________________ 1996.07.27 d.
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BENDRUOMENĖS VEIKLOJE^
Sidnėjaus lietuvių klubo žiemos balius
Praėjusiais metais 
nėjome Pavasario 
alių, šiais metais - 
jutos. O ką gi turė
ta sekančiais? Tik- 
iatisiai 2000 - siais 
arėsime klubo olim-

Prisiminus o'im- 
idą, jos džiaugsmus 
t laimėjimus, kartu 
Šyla ir vaizdas, kiek 
s dalyviai per tuos 
stvertus metus turi 
įsiruošti, kiek laiko 
putoti, atsisakyti 
tisokiausių asmeninių 
plonumų, griežtai 
akytis nustatytos fi- 
iės ir dvasinės tvar
us, Ir jeigu nelaimi? 
šoks nusivylimas! Ar 
t panašiai ir • :ūsų 
šabo moterų komi- 
ttas ruošėsi kaip į 
impiadą. Ir jos lal
ėjo! Laimėjo aukso 
trdalį! Balius tikrai 
Savo pasisekęs. Tik

"Žienos nakties" baliuje: Milda Bukevičienė, Vytautas 
Patašius ir Senis Besmegenis.

fa darbas, kruopštus pasiruošimas ir siekti. Pagarba ir padėka klubo moterų 
regailėjimas savo laiko įgalina tai pa- komitetui - Elenutei Kiverytei - Erzikov

(vadovė), Laurai Belkiėnei, Mildai 
Bukevičienei, Jūratei Ivinskienei, Dan
guolei Šepokienei ir Dovilei Zduobienei. 

Kiek girdisi ir šiais metais joms į talką 
atėjo Audrey ir Jean.

Baliaus dalyvių skaičius panašiai, kaip 
ir praėjusiais metais - gerokai virš 150. 
Veidai daugumoje tie patys - vidurinioji 
karta. Šiais metais daugiau buvo kvies
tinių svečių iš australų tarpo - parlamen
tarai bei valstybinių įstaigų vadovai. Sa
vo stalą turėjo ir mūsų sporto klubo golfo 
sekcija, kurioje nemažai žaidžia ir 
nelietuvių. Prie jų stalo matėsi ir brolių 
latvių, rusų ir australų. Ir St. Marys 
priemiestis buvo gausiai atstovaujamas. 
Tik tos tikrosios vyresnės kaitos (virš 70 
metų!) atstovų mažai tesimatė. Kodėl?! 
Ar jau užmiršom linksmintis, atsipalai
duoti nuo kasdienybės, ar skaudu atsi
skirti su vienu kitu doleriu.

Salės papuošimas buvo tikrai puikus. 
Labai originaliai sugalvota. Viduržiemio 

įspūdis. Apšarmojusios eglutės, snaigės, 
stori sniego seniai pasienyje sustatyti. 
Vietoje nosies gera morka įkišta! Viena 

ponia viltingai išsireiškė - jeigu parduo
tų, vieną namo parsivežtų. Nežinom ar 
jos viltys išsipildė.

Orkestras geras. Šokančiųjų daug. Ver
ta paieškoti, o gal ir brangiau sumokėti, 

norint suteikti dalyviams pasitenkinimą. 

Ir su šlubuojančioji klausom galėjom 
susikalbėti.

Programa nuotaikinga. „Išverstas“

lenciūgėlis, kur vietoje vyro ir keturių 
merginų šoko viena mergina su keturiais 
vyrais. Į galą šokio vargšė liko viena, 
vyrus paviliojo į sceną atneštos vyno 
taurės. Toliau inscenizuotas čiuožimas 
ant ledo. Gražiai aprėdyti čiuožėjai ban
dė mus įtikinti, kad jie čiuožykloje. Po to 
baletas. Primadona septynių pėdų aukš
čio. Mosteli ranka ir „balerinos“ krenta 
aukštyn kojomis. Programą koordinavo 
Jūratė Valytė.

Daug galima kalbėti apie programas, 
bet visiems niekad neįtiksi. Kiekvienas 
turi skirtingą skonį ir tas dar keičiasi pa
gal ūpą. Šio vakaro programa maloniai 
mus pralinksmino. Padėka šokėjams ir 
Jūratei.

Loterija buvo gausi gerais fantais. 
Laimėtojai: Danutė Ankienė - Arvydo 
Rupšio skulptūra, Joe Blansjaar - 2 bilie
tai į „Phantom of the Opera“, Stasys 
Storulis - L, Urbono paveikslas, Adomas 
Bartkus - bonka konjako, Birutė Alek
naitė - vakarienė dviem „Unicom 
Restaurant“.

O jau pyragų gausumas ir jų skanu
mas! Visi buvo savanoriškai ponių iš
kepti. Valgyk kiek nori ir kiek telpa. 
Nusivylusių tikrai nebuvo. Buvo tik 
problema tiems, kurie savo kūno linijas 
bando prižiūrėti ir išlaikyti.

Prisivalgę, pavaišinti vynu, gerai 
pasišokę ir patenkinti skirstėmės namų 
link, sakydami viens kitam iki pasima
tymo kitų metų klubo Baliuje!

„M.P.“inf.

(okie tai buvo žmonės tie lietuviai?
„Kokie tai buvo žmonės, kurių palaikai 

artu su ginklų ir žalvario papuošalų 
hičiais pažyra žvyrduobėse Lietuvoje ir 
Ii aplink ją? Kaip jie gyveno? Ką esame 
jų paveldėję?“ - taip klausė Simonas 

aukantas savo knygoje „Būdas seno
li lietuvių, kalnėnų ir žemaičių“, išleis— 
je 1892 m. Beveik po šimtmečio į tą 
aušimą atsiliepė Lietuvos grafikas 
rvydas Každailis savaip į jį atsakyda- 
is vizualine forma.
Rugpjūčio 18 d. Sydnėjaus lietuvių 
muose įvyksiančioje meno šventėje vi- 
galės pamatyti Arvydo Každailio, 

gidijaus Rudinsko, Jolantos Galdikaitės 
rafikos darbus, Gintaro Česoriio ir 
lindaugo Kavaliausko menines fo- 
tgrafljas, Antano Andziulio modernios 
įpybos darbus ir Kauno mokyklų vaikų

Jeigu jūs tikitės pamatyti jums taip ge
li pažįstamus juodus medžio raižinius, 
ii galiu užtikrinti, kad jūs labai klystate, 
įkartą matysite ofortus, t.y. atspaudus 
no metalo raižinių, kurie perduoda 
ralniausias linijas, mažiausius taškelius 
subtiliausius šešėlius. Visi šie pami- 

je valstybinių ir tarptautinių parodų, 
iržęsi su kitų tautų menininkais ir savo 
ityse yra laimėję prestižinių premijų. 
Arvydo Každailio raižiniai yra paly
tai Simono Daukanto citatomis (lietu
ti anglų kalbomis), kas priduoda svo-

» ir savotiškai papildo abu autorius. Šio- 
serijoje dailininkas išvysto ypatingą 

impoziciją, išdalindamas lakštą į tris 
trizontalias dalis. Jose palaipsniui 
skleidžiamas aprašytas įvykis, kaip pa v. 
ulės ir mėnesio šeimyninis ginčas, 
aždailio lengvi kontūrai yra apibarstyti 

taškų taškeliais, kurie patys per save 
švelnina net ir tragiškus momentus. Šiuo 
metu dailininkas sukaupęs visą dėmesį į 
senosios lietuvių heraldikos atkūrimą.

Egidijus Rudinskas mums parodo 
intymiausius išgyvenimus: nebylius seno 
ūkininko, jaunos mergelės ir susirūpi
nusio karaliaus pasikalbėjimus su žeme. 
Jo kompozicijos laisvos, dažnai neužpil
do viso lakšto iki kraštų, tuo sukurdamas 
įspūdį nubrokštų, pamirštų ar atstumtų 
veikėjų ir veikimo lauko situacijas. Visas 
paveikslas suskaldytas į daugybę ne
reguliarios formos fasečių, kiirias sujun
gia linija ir spalva. Taip, spalva, nes yra 
darbų, kuriuos Rudinskas nuspalvina 
švelniai rusvai, kai kur dar skoningai 
užakcentuodamas svarbesnes kom
pozicines vietas aukso brūkšneliais. Visi 
jo darbai yra nuostabiai elegantiški ir 
dvelkia nauja jauna dvasia.

Jolanta Galdikaitė irgi ieško in
dividualaus braižo, dažnai įpindama 
lįetuvišką Rūpintojėlį į pačią gamtą, į 
medžius bei prie senųjų šulinių. Ji taip pat 
atkuria krikščioniškus momentus: Pa
skutinę vakarienę, Sopulingąją ir t.t.

Tapytojas Antanas Andziulis yra tipiš
kas šiuolaikinis jaunas Lietuvos me
nininkas, kuris su visu užsidegimu ver
žiasi į modemišką abstraktų meno pa
saulį, nesidairydamas nei atgal, nei į šo
nus.

Meno fotografas Gintaras Česonis 
parodo mums fantastinį miestą nakties 
tamsoje, apšviestą paslaptingų šviesų. Ar 
atpažinsite? Netikėsite savo akimis. Tai 
Kaunas. Be to, jis dar pateikia tekstūrinių 
studijų seriją, pavadintą „Vanduo?!“

Mindaugo Kavaliausko nuotraukos yra 
abstraktūs gamtos etiudai, panašėjantys į

Fragmentas iš Arvydo Každailio paveikslo.Apjavių viešės, arba šventė. 
Apjavcs gėrė, 

javus nuo lanko uninulami...

tapybą. Jie įdomūs dėl išgautų efektų, dėl 
sukeltų pojūčių.

Galų gale rikiuojasi ir Lietuvos vaikai 
su savo drąsiais tapybos darbeliais.

Pabaigoje noriu pasakyti, kad ne
sigailėsite atėję ir susipažinę su dabarti
niais Lietuvos menininkų darbais. Ir ty
liai galiu pridurti, kad tai verta proga, ka
da galima įsigyti puikių darbų beveik už 
ašaras: kai kurie kainuoja tik30, brangiau
si - po 100 dolerių. O juk ateis vaikų, 
draugų ir anūkų gimtadieniai, ateis Kalė
dos, kažkieno vestuvės bei sukaktys, rei- 

Girdėta, kad rugpjūčio 3 d. Hunters Hill bažnyčioje Sydnė
jaus lietuvių kapelionas kun. P. Martūzas sutuokė Cintiją 
Mariją Eidukevičiūtę su Peter Jones.

Sėkmės šeimyniniame gyvenime. "M.P." inf.

■’Mūsų Pastogė" Nr.32 1996.8.12 psl.3

. uisJrin n“ ' 
*.rA 'ii' nzs v.

kės ypatingos dovanos. Tada, bėdai špi
liam, mokėsite brangią kainąuž niekučius. 
Šios retos progos priežastis yra sunki 
Lietuvos ekonominė padėtis, ypatingai 
kūrėjams, negaunantiems kyšių, ne
norintiems „varyti mašinas“, pirkti - 
parduoti spalvotus metalus ar narkoti
kus. O mums yra galimybė ir įsigyti meno 
kūrinį, ir tuo pačiu padėti lietuvių kultū
ros puoselėtojams, kurie iš tikrųjų ir 
atskleidžia, kas tai yra žmonės, tie lietu
viai.

Genovaitė Kazokienė
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Pirmieji metai Australijoje
Pradedame p. Prano Nagio išsamius atsiminimus apie jo emigraciją į Australiją ir 

pirmuosius metus šiame žemyne.
Dėkojame autoriui už taip stropiai paruoštą dokumentuotą medžiagą. Red.

Kuriamės Pietą Kryžiaus žemyne
Pranas Nagys

Pasiruošimas emigracijai
1947 m. Vokietijos DP stovyklose vyko 

emigracijos įkarštis. Tuometinis Australijos 
imigracijos ministras Arthur Calwell 1947 
metų liepos mėnesį apsilankė Europoje, kad 
Vokietijoje įsteigtų australų emigracijos 
agentūrą. Emigracijos pareigūnų tiriamajame 
raporte buvo nustatyta, kad geriausiais imi
grantais į Australiją tiktų „Balts“ - bal (iečiai - 
estai, latviai ir lietuviai. Tuo raportu jie buvo 
pristatyti, kaip labai puikią žmonės.

Pokarinės Vokietijos žemėlapis, suskirstytas į keturias zonas.

Frankfurte buvusioje Inžinerijos kuopoje 
Nr.8724 (kurioje tarnavo lietuviai DP) tarp 
kareivių emigracijos klausimu prasidėjo akty
vios diskusijos. Dauguma kareivių buvo 
patenkinti esama padėtimi, bet kiti jau galvojo 
apie emigracijos būtinumą. Amžinais kareivi
ais niekas nenorėjo likti. Tuo labiau, kad kiti 
gavo žinių, jog jau emigravusieji užsidirba 
padorias algas. Amerikiečių pagalbinėse kuo
pose taip pat reikia dirbti, bet atlyginimas 
minimalus - užsidirbi tiktai pragyvenimui. 
Iškilus amerikiečių ir rusų konfliktui dėl Ber
lyno ir prasidėjus blokadai, kareivių tarpe ėmė 
jaustis nerimas. Daugelis norėjo bėgti kuo 
toliau nuo fronto. - m;n o) ap/,

Pas mane ir brolį Juozą vieną vakarą ap
silankė Algis Dudaitis. Jis kuopos raštinėje 
sužinojo, kad galima registruotis išvažia
vimui į Australiją. Čia pat vietoje ir sprendė
me - vykti ar ne? Burtų keliu dviem ištraukus 
„vykti“, trečias paklūsta. Užsiregistravome 
kuopos raštinėje. Kuopos gydytojas patikrino 
sveikatą. Užsiregistravusių jau buvo apie 50. 
Visus norinčius emigruoti į Australiją 
sunkvežimiu pristatė į Butzbache esantį aus
tralų patikrinimo centrą. Jų nustatytos są
lygos buvo: pasirašai, kad du metus dirbsi to
kį darbą, kokį skirs Australijos valdžia; 
pasirašius sutartį, - kelionė į Australiją veltui, 
o, baigus privalomą darbo sutartį, gali pasi
likti nuolatiniam gyvenimui Australijoje. 
Nesimatė jokių prošvaisčių, kad Lietuva tap
tų laisva. Geresnių sąlygų išvykimui iš 
Vokietijos mes nenuėjome. Tuo labiau - vyko 
Berlyno blokada. Reikia kuo greičiau bėgu.

Mano asmens dokumentas pokarinėje Vo
kietijoje, įrodantis mano tapatybę, buvo 
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išvietinto asmens pažymėjimas (Displaced 
Persons Identification Card) Nr. 162394. 
1947 metų gruodžio 4 dieną gavau kitą doku
mentą - pažymėjimą Nr. 112256, išduotą 
Amerikos karinio gubernatoriaus ameri
kiečių zonai Frankfurte. Tai buvo lyg pasas, 
prašant Australijos vyriausybei, leidžiantis 
išvykti į Australiją. Jis pasirašytas Australijos 
imigracijos atstovo 1948 metais vasario 28 
dieną. Su tuo dokumentu buvau priimtas į 
Australiją. Kuopos vadovybė iš kuopos iš
vykti leido tiktai 21 prašančiam.

Kuopos vado kapitono Baltikausko adju
tantas (ar pavaduotojas) leitenantas Bronius 
Nainys sušaukė visus komisiją praėjusius į 
kuopos raštinę, kad išspręsti, kurie galės iš
vykti. Tam išspręsti pasiūlė burtų kelią. Aš, 
pakėlęs ranką, paklausiau, kaip bus daroma 
su broliais, kadangi užsirašiusiųjų sąraše dvi 
poros brolių, o skirtis jie nenori. Klausiau, kaip 
jie tą klausimą išspręs. Kažkas užriko, kad 
brolius reikia leisti be eilės. Visi paplojo. Taip 
mūsų, brolių Prano ir Juozo Nagių, Petro ir 
Povilo Stelmokų kelionė be burtų buvo 
išspręsta. Beliko tik laukti pranešimo kada 
išvažiuoti. Mes. praėję tikrinimus, buvome 
skirti išvykti į Australiją antruoju transportu, 
tačiau australai paprašė, kad sutiktume vykti 
trečiuoju. Sutikome.

Pranui Nagiui išduotas pažymėjimas - do
kumentas pabėgėlio teisėms įrodyti.

Tuo tarpu mūsų Inžinerijos kuopą Nr. 8724 
iš Frankfurto perkėlė į Stuttgartą. Čia vėl 
paskyrė į darbus. Pradėjome dažnai išvažinėti 
į miestą. Pabaigus tarnybą ilgais vakarais ne
buvo čia daug ką veikti, o nuo čia-tiesioginis 
tramvajus į miesto centrą. Mokėti už kelionę 
kareiviams nereikia. Vėl zoologijos sodas, šo
kių paviljonas... Kartais, prieš važiuojant 
atgal į kareivines, užeidavom į geležinkelio 
valgyklą ko nors užkąsti. Mums, pareidavus 
cigarečių, tai nebuvo brangu, nes mokėjome 
vokiškomis markėmis. Vieną vakarą ketu
riese pavalgę vakarienę turėjome spėti į 
paskutinį trmvajų. Mano draugai spėjo iki jo 
nubėgti, o aš nespėjau, kadangi kaip tik iš
puolė mano eilė sumokėti už maistą. 
Padavėja buvo užsiėmusi ir pasivėlavau, nes 
nenorėjau išbėgti nesusimokėjęs. Einu 
vieškeliu. Vis stabdau mašinomis pra
važiuojančius amerikiečių kareivius. Visi jie 
važiuoja į tas pačias kareivines. Nesustoja. 
Nemėgau tada mūsų juodos uniformos, taigi į 
miestą išvažiuodavau civiliais drabužiais. 
Kareiviai manęs neėmė, manydami kad esu 
civilis. Apie pusę antros nakties buvau jau 
apie kilometrą kelio nuo kareivinių. Sustoja 
vokiečių policininkai ir klausia kur einu. Sa
kau, kad einu į kareivines. Bet jiems kažkas 
pasirodė įtartina. Vėl klausia, o kas toks tu esi? 
Parodyk dokumentus. Išsiėmiau piniginę, ir 
traukdamas iš jos dokumentą po dokumento 
aiškinu. Esu lietuvis - čia mano laikinasis 
lietuviškas pasas; aš jau buvau mokinys - čia 
mano mokinio pažymėjimas; čia mano 
pabėgėlio dokumentas, čia dokumentas ko
vo mėnesį išvykimui į Australiją; čia mano 
kareivio dokumentas su kuriuo galiu ne
mokamai naudotis transportu, o esant 
tarnyboje galiu nešioti ginklą. Viską jiems 
paaiškinęs, paprašiau, kad jie mane pavežtų 
iki kareivinių. Policininkai apgailestavo, kad 
negali manęs nuvežti, nes turi labai griežtai 
nustatytą maršrutą ir negali jo laužyti. Palto 
kišenėje turėjau įsimetęs pakelį amerikoniš
ko tabako „Half & Half'. Atiduodamas 
tabaką, policininkams palinkėjau geros tar
nybos. Jie man padėkojo už taip didelę 
dovaną, o aš nuskubėjau į kareivines.

Kareiviai savo nuotykius visada mėgdavo 
papasakoti kareivinėse savo draugams ir 
visiems, kas klauso. Atsitikdavo visokių nuo
tykių. Vieną vakarą visi sugulė, o kareivinėse 
nėra Br. Rinkevičiaus. Jis visada buvo punk
tualus. Pabudome ryte, o jo vis dar nėra. 
Rūpinamės, kas galėjo jam nutikti? Vieni 
spėja, gal vokiečiai bus primušę ir dabar 
randasi ligoninėje. Kiti manė, kad gal kokia 
geradarė vokietė globojanti? Sekančią dieną 
raštinė gauna žinią iš policijos, kad jis areš
tuotas. Amerikiečių kareivius areštavusi 
vokiečių policija galėjo laikyti tik 24 valan
das, o po to privalėjo perduoti karinei 
tarnybai. Už nusikaltimus jis baudžiamas 
amerikiečių karinio teismo. Taigi, sekantį 
pavakarį parveža Br. Rinkevičių „pasisve
čiavusį“ vokiečių daboklėje.

Visi apspito pasiklausyti jo nuotykių. O jis 
ir sako:.. Einu dar su šviesa prie tramvajaus 
sustojimo šalutinėje gatvelėje. Priešais ateina 
du vyrai. Aš jokio įtarimo neturėjau. Einu sau, 
o jie sau. Priėję prie manęs trenkė į veidą ir aš 
nukritau. Smūgis buvo stiprus. Toje vietoje 
prie šaligatvio buvo nuo subombarduotų 
namų išsimėčiusių sudaužytų plytų. Aš kris
damas kaip tik ir pataikiau tarp tų plytų. 
Dešinės rankos plaštaka nukrito kaip tik ant 
pusplyčio. Sąmonės nebuvau praradęs, tiktai 
parmuštas. Pasiėmęs tą pusplytį, atsistojau ir 
kad trenkiau tam vokiečiui į tarpuragį. Da
bar jaujis nukrito. O kitas bėga. Nei iš šio nei 
iš to atvažiuoja policijos mašina. Tas, mano 

pamuštasis, guli, o aš stoviu ir galvoju t 
nebūsiu to vyruko užmušęs. Nu, va, manejiei 
paėmė į daboklę. Aną nuvežė į ligoninę. 
Daboklėje neramu. Kad ir vokietis, kad ir 
mane pamuše, bet užmušti tai aš jo tikrai 
nenorėjau. Tik apsiginti mėginau. Jie du, o aš 
vienas. Nu, galvoju, kaip jau bus, taip bus, bet 
gi ne aš muštis pradėjau. Jie pradėjo, o aš tik
tai užpultas gyniausi.Tai va, pradėjo jie mane 
tardyti. Kam aš jį taip primušiau? Nuvežė 
mane į tą ligoninę, kur jis guli, kad atpažintą

Nuotraukoje iš kairės: Juozas ir Pranas 
Nagiai prie traukinio pakeliui į Austra
liją.
Ar šitas tau trenkė? Jis atsakė, kad greičiau
siai šitas. Bet visai tikras nesąs. Lovoje 
gulėdamas manęs dar klausia, kokios tu 
tautybės? Atsakau, kad lietuvis. Jis man sako, 
kad per visą boksavimosi laiką tokio stip
raus smūgio nebuvo gavęs. Jis, sako, tu turi 
stiprią ranką. Atsiprašiau, kad taip stipriai 
sušėriau, bet ir pridūriau, kad aš jo nekabi
nau, jis pats pirmas pradėjęs, tai va ir guli 
Tasai, lovoje gulėdamas, padavė man ranką. 
Aš ją paspaudžiau ir palinkėjau greičiau iš
lipti iš lovos. Buvau be galo patenkintas sa
vim vėliau sužinojęs, jog tai buvo geriausias 
Stuttgarto boksininkas, o aš jį nutrenkiau. Bet 
tik aš vienas žinojau, kad rankoje turėjau pus
plytį. Štai, va, kodėl mane areštavo - todėl, 
kad aš gyniausi! Jis, muštynes pradėjs, išsi
suko visai gražiai, net be arešto. O man teko 
nukentėti ‘

Br. Rinkevičius buvo tvirtas vyras. Saky
davome, kad jis stipriausias iš viso misų bū
rio. Manęs jis prašė: „Pranai, jei sąlygos 
kada leis ir tu būsi gyvas, galėsi nuvažiuoti į 
Uteną, aplankyk mano seserį, ji gyvena 
Avižienių kaime, netoli Utenos. Davė savo 
sesers V. Rinkevičiūtės adresą. Menu ir šian
dien Rinkevičių, su kuriuo teko daug kal
bėtis apie Uteną, drauge dirbti ir buvo ma
lonu bendrauti taip toli nuo tėvynės.

Gražus Stuttgarto miestas liko mano at
mintyje. Jame liko ir pirmoji mano gyvenime 
matyta opera. Buvome joje su Nūrtingeno 
gimnazistais, tik pavadinimo jos jau nepa
menu. Iš Stuttgarto ir į Australiją išemigra
vau.

Kelionė į Australiją
Atėjo laikas palikti Europą ir iškeliauti į 

tolimąją Australiją. 1948 metų kovo 2 dieną 
buvau atleistas iš 8724 - stos lietuvių Inžine
rijos kuopos pagalbinėje Amerikos karo 
tarnyboje. Man išduotame atleidimo pa
žymėjime parašyta, kad buvau atleistas dėl 
emigracijos į Australiją, kad tarnavau darbo 
tarnyboje Amerikos kariuomenėje 8 mė
nesius. Atleidimo pažymėjimą pasirašė Paul 
V. Fogelman, Army Supervisor, Cpt Inf . Cardg. 
1071 LSC.

(tęsinys sekančiame nr.)
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^Pasirūpinkime, kol ne per vėlu!
į. I (Tęsinys iš praeito nr.)
ir J A. Taškūnas
u liSS porą metų, įvyko draugijos visuotinis 

Išiūkimas. Atvyko likusieji draugijos na- 
t lai-keturi nariai. Be ginčų jie nusprendė 
-Jtagiją uždaryti, o turtą pasidalino tar-

į |. Arba vėl: devyniolikto šimtmečio gale 
ligoje ir apylinkėse lietuviai turėjo pa- 

■iilaięl4 bažnyčių. Iš jų tik trys tebetamau-
I ■(lietuviams šiandien: Gimimo Šv£. M. Mari- 
I jpi-Marquette Parke, Nekalto Prasidėjimo - 
I Ibighton Parke ir Šv. Kazimiero - Gary, 

Į jMana... Kitų likimas: dvi bažnyčios 
Įsiautos, trys uždarytos, šešios atiteko 
Itečiams.

j 1 Ar nebus panašiai ir mums Australijoje, 
Ijiga nesusirūpinsime savo turto likimu jau 

.liter?

i Žvelgiant į ateitį, reikėtų paliesti ir 
■Mivybės klausimą. Gyvendami svetimoje 
j aplinkoje pusę šimtmečio, mes tikėjome, kad 

ypatingai svarbus uždavinys buvo 
ISikyti Lietuvybę! Ir bandėme ją išlaikyti 
Įiitkvienas pagal savo išmonę ir savo jėgas, 
j M dabar, po 50 metų, gal būtų pravartu 
I atstoti ir pasvarstyti: ar pasiekėm, ko norė- 
Iįn? Ir kas iš tikrųjų yra ta lietuvybė, kurią 
j nes taip atkakliai gynėm ir saugojom.
I Jeigu lietuvybės išlaikymas reiškia lietu- 
I įkalbos išlaikymą, tai mums nepavyko. Dar
■ jo20-30 metų labai mažai mūsų palikuonių 
I .Australijoje kalbės, skaitys ir rašys lietuviškai 
liįia neįskaičiuoju vėliau atvykusių iš
■ Lietuvos).
1 Tačiau dar nėra „šaukštai po pietų“. Juk
■ pairkitų būdų išlaikyti lietuvybę Australi- 
I joje. Pavyzdžiui: galime plačiau paskleisti 
i teisingą informaciją apie Lietuvą. Australi- 
I įsvisuomenę reikia artimiau supažindinti su ' 
I Lietuvairsu lietuvių rūpesčiais. Reikia surasti 
j daugiau draugų Lietuvai - nesvarbu, ar tie

draugai bus lietuvių kilmės, ar ne. Ir jeigu 
•ilvojame, kad mes patys nepajėgsime atlikti 
tokio uždavinio, reikia samdyti specialistus. 
Melskime, nes yra daug vėliau, negu mums 
įrodo.

Kartais mes suklystame manydami, kad 
lik lietuviai gali padėti Lietuvai ir kad tik 

i lietuviai gali ginti mūsų Tėvynės interesus, 
kodėl mes nepasimokome iš praeities?

Pavyzdžiui: 1974 metais, kai Whitlam'o 
raidžia Australijoje pripažino rusų valdžią 
Pabaltijo valstybėse, mes šaukėme, demons
travome, visaip protestavome... - bet to 
nepakako. Vienas žmogus, kuris anų įvykių 
srovę stipriai pakreipė mūsų naudai, buvo ne 
lietuvis, ne pabaltietis, bet anglas - Tom 
McGlynn, mokytojas iš Tasmanijos. Jis galė
jo mums padėti, nes jis dar iš anksčiau gerai 
žinojo Lietuvos istoriją ir suprato Lietuvos 
padėtį Europoje.

Sesuo Michaela, vokietė vienuolė, daug 
pagelbėjo Nijolei Sadūnaitei ir kitoms slap
toms lietuvėms vienuolėms, po to kai ji 
perskaitė vokišką straipsnį apie Nijolės drąsą 
latybiniame teisme.

Buvau užsiminęs apie profesorių Rose, 
kuris stebėjos lietuvių gajumu. Bet profeso
rius ne vien stebėjosi. Priprašytas Lietuvos 
studijų sambūrio Tasmanijoje, jis parašė 
trumpą, įdomią Lietuvos istoriją. Joje jis iš
dėstė ir paaiškino šį „Lietuvos stebuklą“ , 
kaip mūsų tauta išsilaikė per amžius. 
Profesoriaus straipsnis buvo atspausdintas 
knygoje „Lithuania in 1991“ ir paskleistas 
per visą Australiją.

Tai vis pavyzdžiai, kaip svetimtaučiai 
galėjo prisidėti ir prisidėjo prie Lietuvos 
garsinimo šių dienų žodžių kare.

Kaip jau minėjau, mes atidavėme didžiulę 
duoklę Australijai per pastaruosius 50 metų. 
Tai kodėl tylime? Kodėl neskelbiant visai 
Australijai," visam pasauliui? Anksčiau 
turėjome pasiteisinimą: negalėjome, netu
rėjome nei laiko, nei pinigų, nes reikėjo duo

ną užsidirbti, reikėjo vaikus auginti, reikėjo 
pragyventi. Bet dabar daugumai tie rūpes
čiai jau praeityje. Tai kodėl tylime?

Kad gerai išgarsinti Lietuvą per visus 
universitetus, per TV ir per masinę spaudą, 
reikia daug pinigų. Bet mes juk nesam elge
tos, turime ir pasiturinčių tautiečių; tik gai
la, kai jų doleriai kartais nubyra ne ten, kur 
reikia. Pavyzdžiui, mūsų spauda rašė, kad 
pemai(1995m.)St.Mary‘s,NSW, mirė Liuci
ja Česnienė-Scott, kilusi iš Radviliškio. 
Velionės turtas siekia virš milijono dolerių. 
Testamento nepaliko.

Arba vėl: prieš eilę metų mirė tautietis 
Wollongong'e. Savo meno rinkinį, vertą apie 
milijoną dolerių, jis paliko ne lietuvybės 
tikslams, bet Wollongong‘o miesto galerijai. 
Pernai vienas mano bičiulis aplankė tą galeri
ją ir tyčia užsiminė galerijos tarnautojui: 
„Jūs turite labai gražų paveikslų rinkinį!“ 
„Taip“,atsakėtarnautojas,„CiaWollongong‘e 
mirė toks jugoslavas ir savo rinkinį jis 
padovanojo mums“.

Pinigai padeda daug; bet šį tą galima 
pasiekti ir su mažesniais ištekliais. Pavyz
džiui, kodėl Lietuvos garsinimui nepasi- 
žabojame jumoro? Amerikoje yra plačiai 
paplitę „lenkiški“ anekdotai, Australijoje - 
airiški juokai. O kodėl ne lietuviški juokai? 
Svarbiausia: nebijokime pasijuokti patys iš 
savęs. (Žydai taip ir daro - ir tuo labai daug 
pasiekia).

Sportas gali labai išgarsinti Lietuvą - bet 
ne visai taip, kaip lig šiol darėme. Pavyzdžiui: 
Į Lietuvą reikia įvesti kriketą. Kriketas iš kar
to pritrauks naujų draugų iš Anglijos, Vakarų 
Indijos, Pakistano, Naujosios Zelandijos ir 
taip toliau; ir tada Lietuva tikrai išsiskirs iš 
kitų rytų ir centro Europos kraštų. Ši mintis 
ne nauja - mūsų sporto vadai apie tai girdėjo 
jau prieš, kelerius metus, bet, atrodo, nesupra
to kriketo svarbos - ir iš sporto, ir iš politinės 
pusės.

Universitetai yra svarbiausi žinių šaltiniai 
Australijoje. Mes, lietuviai, irgi turime savo 
kampelį viename universitete, bet nežinia ar 
ilgam.

1987 metais Tasmanijos universitete buvo 
įsteigtas Lietuvos studijų sambūris (studentų 
draugija). Jis tebeveikia ir dabar, bet labai 
sunkiose sąlygose. Šiame universitete, kaip 
visuose Australijos universitetuose, netrūksta 
komunistų ir Rusijos draugų. Net kai kurie 
buvę Lietuvos draugai dabar atšalo. Jie sako, 
.Jeigu lietuvių tauta per 45 metus tikrai taip 
nekentė komunistų, tai kodėl jie per pirmus 
laisvus rinkimus išsirinko komunistų val
džią?“ Taigi, mūsų Lietuvos studijų grupei 
tenka dirbti labai nepalankioje atmosferoje.

Tasmanijos Sambūrio pagrindinis tikslas 
yra kelti susidomėjimą Lietuva australų tarpe. 
To siekiant, skatinami moksliniai darbai 
Tasmanijos universitete visomis temomis, 
kurios liečia Lietuvą ir lietuvius. Kiek riboti 
ištekliai leidžia, gerai atlikti darbai yra 
atspausdinami anglų kalba ir tokiu būdu tam
pa prieinami visiems.

Per pastarąjį dešimtmetį šitas Tasmanijos 
universiteto sambūris pasiekė daug. Sambūrio 
pastangomisbuvoatspausdintavirš lOOmokslo 
darbų apie Lietuvą anglų kalba. Nuo 1987 m. 
Tasmanijos universitete jau užbaigtos 4 
disertacijos ir stambesni mokslo darbai 
lietuviškomis temomis, dar 3 disertacijos 
ruošiamos dabar.

Pats Sambūris išleido ir išplatino vienuolika 
tomų anglų kalba. Tai vis indėlis ateičiai: kuo 
plačiau aprašyti Lietuvą ir lietuvius angliškai, 
kad ateities kartos turėtų iš kur semtis patiki
mas žinias.

Tasmanijos universitete per pietų per
traukas Sambūris rengiapaskaitasapieLietuvą 
ir lietuvius. Kasmet prieš Velykas rengiami 
margučių vakarai, kuriuose kiaušinius margi
nair studentai, ir žmonės iš miesto. Garsinama

Lietuva ir kitais būdais.
Sambūris žinomas ir tarptautinėje plotmė

je. Sambūrio nariai buvo pakviesti skaityti 
paskaitas apie Lietuvą Australijos ir užsienio 
kbnferencijose jau 6 kartus: Melbourne, 
Adelaidėje, Prahoje, Halki (Graikijoje) ir 
Vilniuje. Čia reikia pabrėžti: klausytojai iš 
viso pasaulio dažnai atkreipia didesnį dėmesį 
į Lietuvos reikalus, kai jiems kalba nelietuvis.

Šis mažytis SambūrisTasmanijojepasiekė 
nemažai, nes jį nuolat nuoširdžiai rėmė ir 
teberemia Australijos lietuviai: ir pavieniai 
asmenys, ir įvairios organizacijos. Mūsų 
tautiečiai prenumeruoja Sambūrio žurnalą 
„Lithuanian Papers“, perka Sambūrio knygas, 
pasakoja kitiems apie Sambūrį ir bendrai re
mia Sambūrio darbus.

Jau kelis kartus tasmaniečiai svarstė, ar 
nevertėtų išplėsti šitą svarbų lietuvybės darbą 
į Melbourne, Sydnėjaus ir Adelaidės uni
versitetus, kur yra daugiau lietuvių ir lietuvių 
studentų? Šiuo reikalu Tasmanijos atstovai 
savo kaštu skrido į visus tris miestus, tarėsi, 
siūlėsi, paskui susirašinėjo, skelbėsi mūsų 
spaudoje - bet lig šiol, deja, nieko neišėjo... 
Gaila! Labai gaila.

Bendrai kalbant, Tasmanijos mažytis 
Sambūris noromis - nenoromis tapo tarsi 
Lietuvos kultūrine atstovybe Pietiniame že
mės pusrutulyje. Į jį kreipiasi australų spau
da, mokyklų mokytojai, literatūros vertėjai, 
studentai iš visų Australijos vietų, net Lietu
vos gyventojai, iešką giminių... Tik pa
galvokime, kaip svarbu yra, kad visi šie žmo
nės gauna teisingą informaciją. Nes kas būtų, 
jei toks centras tarnautų Maskvai ir nukreip
tų viešąją nuomonę mums nepalankia link
me! O Maskvos tarnų nestinga Australijoje 
ir šiandien!

Tasmanijoje mūsų mažytė celė gal galėtų 
pasiekti dar daugiau, bet tasmaniečius smau
gia stoka vietos ir žmonių. Reikia geresnių 
patalpų: mažo namuko, arba bent didesnio 
kambario, nes dabar Tasmanijos sambūris tu
ri tik užkampį. Reikia praplėsti Sambūrio 
biblioteką, bet nėra kur laikyti naujų knygų. 
Reikia studentų, bet kurios tautybės aspiran
tų, kurie domėtųsi Lietuva. Reikia bet kokio 
amžiaus talkininkų (nebūtinai akademikų), 
kurie apsigyventų prie Tasmanijos universite
to ir tvarkytų Sambūrio biblioteką arba padė
tų šimtais kitų būdų. Labiausiai reikia 
stipendijų, kuriomis būtų galima pritraukti 
gabiausius studentus - ne vien lietuvius, bet ir 
svetimtaučius, kurie sugebėtų duoti didžiau
sią įnašą šiam Lietuvos kraičiui.

Parduodami Lietuvių Namai Londone
(ELTA) Didžiojoje Britanijoje gyve

nantys mūsų tautiečiai laikinai lieka be 
Lietuvių Namų Londone - liepos 12-ąją 
pastatas, kuriame nuo 1954 metų buvo 
įsikūrę šie namai, buvo parduodamas už 1 
mln. 250 tūkst. svarų sterlingų.

Šiuo metu Lietuvoje viešintis Didžiosios 

Britanijos lietuvių sąjungos vicepirmininkas 
K. Tamošiūnas Eltai sakė, kad Londono Pietų 
Kensingtono rajone esančius Lietuvių Na
mus nuspręsta uždaryti pernai lapkričio mė
nesį. Tai padaryti privertė vietos savivaldybė, 
kuri jau prieš keletą metų buvo nurodžius, 
kad Lietuvių Namai turi būti suremontuoti 
iš lauko ir vidaus.

Apskaičiavus galimas remonto išlaidas, 
pasirodė, kad tai kainuotų 400 - 600 tūkst. 
svarų sterlingų. K. Tamošiūno žodžiais, tiek 
lėšų Lietuvių namų akcinė bendrovė neturė
jo, todėl šį Londono centre esantį pastatą nu
tarta parduoti ir įsigyti kuklesnį namą. Par
duodamame name, be salės ir klubo, yra 34 
miegamieji kambariai. Naujame Lietuvių 
Namų pastate turėtų būti perpus mažiau 
kambarių.

Nusprendus parduoti šį namą, teko iškrausty
ti per pusšimtį tuo metu jame gyvenusių žmo

Taigi, yra daug galimybių dirbti naudingą 
darbą, reikia tik savanorių.

O kas bus, jei mes nedarysime nieko? Bus 
blogai. Bolševikai tebegyvuoja ir vis garsiau 
grasina atstatyti savo Rusijos imperiją. 
Kiekvieną dieną pasigirsta balsai iš Maskvos, 
kurie šaukia, kad Lietuva ir likęs Pabaltijis 
priklauso jiems. Ziuganovas, komunistų 
kandidatas į Rusijos prezidentus, pabaltiečius 
apšaukė Rusijos parazitais.

Yra žmonių ir Australijoje, kurie be 
atvangos dirba prieš mus. Pavyzdžiui, 
Macquarie universitete Sydnėjuje darbuo
jasi tūlas Richard Tidyman, M.A.: jis rašo 
mokslinį darbą apie „Lietuvių žmogžudžių 
dvyliktąjį policijos batalioną“ (Šis pavadini
mas yra jo, ne mano). Jis naudojasi medžiaga, 
kurią surinko Australijos valdžia, vokiečiai, 
žydai. Dar po metų kitų Richard Tidyman 
paskelbs savo darbą ir mes visi, ir mūsų vaikai, 
būsime neišvengiamai apdrėbti Dvyliktojo 
lietuvių policijos bataliono purvais.

Arba: kitas asmuo, kuris kadaise per ABC 
radiją kurstė žydus prieš lietuvius, laikui bė
gant gavo paaukštinimą ir dabar sėdi įtakingo
je vietoje ABjC voratinklyje. Šiandien jis daug 
galingesnis, negu anais'1 taikais. Šiandien jis 
dar tyli apie Lietuvą, bet neapsigaukime: 
pasitaikius progai, jis galės mums įgelti 
skaudžiai ir giliai.

Taigi, mūsų kartai - jau gyvenimo ruduo. 
Atlikome, ką galėjome. Atidavėme: kas 
ciesoriaus ciesoriui, kas Dievo Dievui. Bet 
vienas įsipareigojimas dar lieka - neišnykime 
kaip dūmas, blaškomas vėjo!

Juk mes kilome iš šaunios lietuvių tautos, 
kuri šimtmečiais išliko nesunaikinta. Beveik 
penkiasdešimt metų mes išgyvenome 
Australijoje, mūsų Tėvynei nepadarydami 
gėdos, ir ne tik nepadarėme gėdos, bet dargi 
apsčiai praturtinome šį kraštą.

Todėl neišnykime, kaip dūmeliai. Pasi
rūpinkime, kad visoje Australijoje liktų 
neišdildomos žinios apie Lietuvą ir apie mus, 
čia gyvenusius dvidešimtojo amžiaus.antroje 
pusėje.

Tad, mieli tautiečiai, kas valdote plunks
ną, rašykite - kelkite Lietuvos gražų vardą - 
garsinkite ją: Lietuva to verta. Siųskite 
straipsnius į australiškus laikraščius, žurna
lus, į radiją ir televiziją. O jei patys nerašote, 
stipriau remkite tuos, kurie rašo.

Brangūs tautiečiai ir tautietės, vieną dieną 
mūsų kūnai subyrės į dulkes, bet kaip bus su 
mūsų dvasia?

Nedinkim, kain dūmai, blaškomi vėjo!

nių,iš kurių didžiąją dalį - apie 90 proc., sudarė 
pastaraisiais metais iš Lietuvos atvykę 
tautiečiai, už kiek apleistą kambarį mokėję 40 
- 60 svarų sterlingų nuomos mokestį per savai
tę. Daugelyje to paties rajono namų už kamba
rį savaitei tenka mokėti apie pusantro šimto 
svarų sterlingų.

K. Tamošiūnas teigia, kad Bendrovės ir 
Didžiosios Britanijos lietuvių sąjungos vado
vai mėgino išgelbėti Lietuvių Namus. Buvo 
kreiptasi į bankus ir kitas finansines instituci
jas prašant suteikti paskolą. Vienas bankas 
sutiko skirti 150 tūkst. svarų sterlingų paskolą, 
už kurią nebūtų reikėję įkeisti nekilnojamo 
turto. Tačiau tokios sumos, kaip minėta, nebū
tų pakakę remontui. Taip pat buvo sutarta dėl 
300 tūkst. svarų sterlingų paskolos, kurią gau
ti būtų galima tik tuomet, jeigu 4 iš 7 akcinės 
bendrovės direktorių būtų įkeitę savo nuosa
vą nekilnojamąjį turtą. Tačiau, K. Tamošiūno 
žodžiais, norinčiųjų neatsirado. Bendrovės 
valdyba dar nesutaria, ar Lietuvių Namai turė
tų toliau gyvuoti. 2 iš 7 valdybos narių mano, 
kad nebereikia pirkti naujo pastato, o dalį už 
parduotą namą gautų lėšų panaudoti re
konstruojant Lietuvių sodybą, esančią už 50 
mylių nuo Londono.
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( IIIIIVA IŠ AUTI )
Lietuva, pasak vietinių, esanti stebuklų šalis. Tiksliau išsireiškė Jungtinių Tautų atsto

vas Lietuvoje Comel Klein, įspėdamas, jog "Lietuva gali tapti masinio skurdo ir siauro 
turtuolių sluoksnio kraštu, be politinio stabilumo ir gyventojų saugumo garantijų". Apie šį 
turtuolių sluoksnį (nomenklatūrinius vadovus, sėkmingus komersantus) rašo "Kauno die
nos " žurnalistai Jūratė Kuzmickaitė ir Darius Sėlenis, o apie varguomenę ■ "Lietu vos ryto " 
Artūras Navickas. Red.

Jie gali nupirkti Kauną...
Kaune yra apie 30 itin prabangių vilų. Bent 

penkiolika kauniečių turi prabangias vilas 
užsienio šalyse: JAV, Pietų Amerikoje, 
Ispanijoje, Graikijoje, Maltoje. Įspūdingų 
„nameliukų“ kaina Kaune - po kelis milijo
nus dolerių. Nemažą namo kainos dalį (gal 
net liūto) sudaro prabangus inteijeras, bui— 
tinė technika, baldai.

Turtingi žmonės būna labai įvairūs - vieni vos nėra populiarios, jų banga buvo prieš dve- 
perka viską, kas brangiausia, kiti - išrankesni, jus trejus metus (vaizdo filmų įtaka). Turtin- 
žvelgia ir į kokybę, diząįną jKai|papasakojo gi vyrai labai mėgsta plačias lovas, tačiau

Šito neužbaigto šeimos namo sumanytojas esąs išvykęs. R. Pasiliausko nuotr. (Liet rytas)

salono „Dekoram“ darbuotoja, pas juos lan
kosi daug turtingų žmonių, nes vonios įran
ga, kuria prekiaujama (italų, anglų, švedų), 
skirta ne kiekvienam mirtingajam. Rekor
dinis pirkinys (tik vonios įranga!) - daugiau nei 
100 000 litų. Tarp turtuolių pastaruoju metu 
labiausiai populiari spalva - balta. Dažnai 
perkamas baltas tualetas, padengtas aukso 
dulkėmis, - kaina 5000 litų. Klientai perka ir 
įspūdingas marmurines vonias: vienas vyras 
užsisakė vonią, kuri kainavo 27 000 litų 
(neoficialiais duomenimis, Kaune keli pilie
čiai turi vonias, kainuojančias bent 4 - 5 kar
tus daugiau).

Dažnai turtuoliai, atėję į „Dekoram“, pre
kę pasirenka ir pagal ir^įvi^ualtį užsakymą. 
Klientai reikalauja vonios ; bąseinuko su 
povandeniniais masažais, cirkuliaciniais du
šais, beje, tiksliai nurodydami vonios ilgį - 2, 
2,5 metro. Anot salono darbuotojos, jaunesni 
turtingi klientai mažiau „skaitosi“ su pinigais, 
labiau vertina išorinį blizgesį - „kuo daugiau 
aukso“, vyresni turtuoliai labiau žvelgia į 
dizainą, kokybę. Daugelis žmonių perka visą 
komplektą - nuo pisuaro (pavyzdžiui, 1500 Lt. 
lašo formos) iki vonios aksesuarų (virvės, 
kabliukai, šviestuvai, muilinės, aksesuarų 
rinkinukas - apie 2000 litų). Beje, keli kau
niečiai namie turi ir širdelės formos vonias 
(atvežtas iš Olandijos), dar kiti po kelis vonios 
kambarius (viename dominuoja balta, kitame 
- žalsva, trečiame - juoda, ketvirtame - dar 
kitokia spalva).

Labai išrankūs turtuoliai ir miegamajam 
kambariui. ''Listimex" atstovas papasakojo, 
jog miegamojo baldus praktiškai visada per
ka abu - ir vyras, ir moteris. „Moteris labiau 
gali įvertinti baldų visumą, o vyrai praktiškai 
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visada būna patenkinti moters pasirinkimu...“ 
- "Listimex" darbuotojas reporteriams gyrė 
turtingas moteris. Ką mėgsta turtuoliai? 
Miegamuosiuose graikiškas stilius nėra la
bai populiams.,Per daug išraizgymų...“ - kal
ba klientės. Šiuo metu populiarūs du stiliai: 
7-ojo dešimtmečio ir šiuolaikinis „kosminis“
- baldai neapibrėžtais kampais.Vandens lo-

žmonos (meilužės) dažnai turi svarų argu
mentą: „Kad tik nebūtų, kaip aerodrome!..“ 
Rekordinis "Listimex" pirkinys - miegamo
jo baldų komplektas, kainavęs daugiau nei 
60 000 Lt.

Turtingi žmonės, anot „Bang & Olufsen“ 
produkciją parduodančių atstovų, perka ir 
visus komplektus: vaizdo, garso aparatūrą, 
kompaktinių diskų grotuvą, telefoną. Ateina 
net architektai, kurie kambario dizainą jau 
taiko prie šios danų aparatūros.

Vaizdo ir garso aparatūros kaina nuo 5-10 
tūkst. dolerių. Bene pati populiariausia (ir 
pigiausia) prekė - GSM telefonai, kainuo
jantys 5 300 Lt.

Kokia spalva populiariausia tarp turtuo
lių? Mėgstamos visos 40 „Bang & Olufsen“ 
prekių spalvos - juoda, raudona, mėlyna, žalia, 
pilkšva, sidabrinė... Turtuoliai nenori, jog to
kią pačią prekę turėtų draugas ar kolega, tad 
šios firmos produkcija gaminama praktiškai 
visada pagal individualų užsakymą. Apie 
pirkimo rekordus nebuvo prasitarta, tačiau 
yra kauniečių, kurie vien tik aparatūrai skiria 
po kelis šimtus tūkstančių dolerių.

Turėdami daug pinigų, žmonės mėgsta ir 
pakeliauti. Kelionių agentūroje „Delta“ 
reporteriai buvo informuoti, jog Kauno 
turtuoliai labiausiai mėgsta egzotiškas vietas, 
kuriose galima pailsėti ir išleisti už koky
biškas paslaugas daug pinigų. 1 500 dolerių 
kainuojančios kelionės nėra brangios mūsų 
miesto turtuoliams. Jie reikalauja geriausio 
aptarnavimo, nekreipdami dėmesio į pini
gus. 5 žvaigždučių viešbutis - privalomas, o 
keliones į Dominiką, Seišelų salas, Tailandą, 
Braziliją, Tunisą keičia kitos. Vyrai dažnai 
prašo informacijos apie Keniją (safari - tai 

viliojantis žodis daugeliui turtingų vyrų!) 
Anot „Deltos“ darbuotojos, dabar nėra jokių 
kliūčių nukeliauti į bet kurią pasaulio šalį.

Kauno turtuoliai rūbus dažniausiai perka 
kelionių po užsienį metu. Daugelis versli
ninkų, turėdami biznio reikalų Rusijos sos
tinėje, apsilanko elitinėse Maskvos par
duotuvėse ir perka viską iš eilės: kostiumus, 
kainuojančius 2000 - 4000 dolerių, kelnes - 
400 - 500 dolerių, batus 600.0 ką kalbėti apie 
moterų rūbus, vienetines garsių pasaulio 
modeliuotojų sukneles. Dažnai turtingos Kau
no moterys viena prieš kitą puikuojasi 
įsigijusios mados pasaulio žvaigždžių kū
rinius.

Vilniuje, pasibaigus garsiajam„Vogue-95“, 
kelios turtingos moterys „prigriebė“ savo 
antrąsias puses ir reikalavo joms nupirkti Pa
co Rabane, Norman Miller, Lapidus bei 
Givenchy drabužių. Vyrai siūlė pasakiškas 
kainas, bet derybų rezultatas žurnalistams 
nėra žinomas.

Rūbus turtuoliai perka ir Kaune. Pati 
prabangiausia parduotuvė - salonas „Dovilė“, 
kuriame, anot pardavėjų, klientų netrūksta. 
Turtingi kauniečiai perka „Giro", „Eiguvos“, 
„Egoistės“, „Romantikos“, „Tropikanos“ 
parduotuvėse. Daugelis (ypač jaunieji 
turtuoliai) pirmiausiai žvelgia į kainas (kuo 
daugiau - tuo geriau), kiti - į firmos vardą. 
Solidesni ir vyresni turtuoliai renkasi ati
džiau, kokybiškesnį rūbą. Tačiau jie nesisie
loja už marškinius sumokėję 500 - 600 Lt., už 
batus mažiausia 1000 Lt. Beje, daugelyje 
parduotuvių kainos neatspindi tikrosios

, Kėdainių benamiai vėl prausis
Kėdainių rajono taryba nutarė įreng

ti specialų gyvenamąjį namą, skirtą 
priglausti benamiams be) degrar- 
davusiems krašto žmonėms.

Miesto mero teigimu, Kėdainiuose iš 
butų jau iškeldinta per 20 neat- 
siskaičiusių už komunalines paslaugas 
šeimų. Eilės teisme laukia dar apie 800 
tokių bylų. Meras mano, kad netoli
moje ateityje mieste bus daugiau kaip 6 
tūkstančiai benamių.

Kol kas iškeldintieji iš buto paliekami 
likimo valiai. Anot mero V. Kisieliaus, 
„Vyriausybė į šią problemą nekreipia 
dėmesio, todėl ją spręsti vargano biu
džeto sąskaita bandys savivaldybė“.

Kaip prieglauda, benamiams bus 
pertvarkytas apleisto stovio pastatas. 
Prieglaudoje vienam žmogui numato
ma skirti 4,5 kvadratinio metro gy
venamojo ploto. Elektros energija bus 
tiekiama 3 valandas per parą. Šaltą 
vandenį gyventojai turės nuolat, šiltą - 
tik tiek, kad kartą per savaitę galėtų 
nusiprausti. Dujų tiekimas nenu
matytas: vieną kartą per parą žmo
nės bus maitinami pastate įrengtoje 
valgykloje.

„Vargu ar buvimą tokioje prieglaudoje
galima pavadinti gyvenimu, tačiau neduos ramybės ne tik kaimynystėje 
žmogus bent nemirs nuo bado ir šalčio, įsikūrusiems žmonėms, bet, perplaukę
- sakė meras. - Kol kas tokie piliečiai, Nevėžį, okupuos ir miesto centrą.

drabužio vertės (per daug didelės), nes kai 
kurios parduotuvės superka prekes praktiškai 
iš tų pačių „taškų“, o kainą „užsikelia“ 
nevienodą.

Bene mėgiamiausias turtingų Kauno vyrų 
pirkinys - laikrodžiai. „Vaizde“ mums 
papasakojo, jog yra vyriškių, kurie labai daž
nai perka laikrodžius, negailėdami 10 000 ir 
daugiau litų. Daugeliui tai - savotiška aistra 
įsigyti kuo naujesnį ir kuo brangesnį. Bene 
patys vertingiausi laikrodžiai mūsų mieste - 
„Rolex“, „Carrier“, „Omega“, kurių kainos 
siekia iki 10 tūkst. dolerių. Žinoma, jie ne tik 
kokybiški, bet ir efektingai atrodantys - su 
auksine apyranke ar deimantiniais skait
menimis.

Ne paslaptis, kad daugelis turtingų vyrų turi 
po keletą prabangių automobili!., kurie 
registruoti ne tik Kaune, bet ir Vilniuje, 
Klaipėdoje, Šiauliuose. Kaunas turi ir „sa
vąjį“ „Rolls Royce", Jaguar“, Mercedes • 
600“, „BMW - 850 Csi“, kainuojančius nuo 
100 iki 500 tūkstančių dolerių.

Turtuoliai automobilius dovanoja drau
gams ir draugėms gimtadienių proga, užsta
to, žaidžiant kazino, kortomis. Jaunesni Kau
no turtuoliai mėgsta labiau sportiško tipo 
mašinas, vyresni solidesnes („Mercdes“, 
„BMW“). Yra kauniečių, turinčių p 8 ir 
daugiau lengvųjų transporto priemonių. 
Neseniai vienas turtuolis pardavė ptbangų 
(40 000 dolerių vertės) automoblį ap
gailestaudamas: „Būtų sūnui, bet šis dar per 
jaunas. Bent porą metelių būtų vyresnis...“ O 
sūnui vos dvylika...

ieškodami maisto, rausiasi sąvarty
nuose, o neturintys kur gyventi, nak
voja požeminėse šilumos tinklų ka
merose“. ,iiz

„Rajono biudžetui tokios išlaidos - 
sunki našta, tačiau kitokios išeities 
pasaulyje kol kas dar nesugalvota“, - 
sakė V. Kisielius. Jo teigimu, ne- 
atsiskaičius už komunalines paslau
gas gyventojus ir šiandien išlaiko 
mokesčių mokėtojai: kažkas juk suno
ks už jų šildomus butus, sunadotą 
vandenį, elektrą.

Prieglaudos benamiams įrergimo 
idėjai pritarė ne visi Kėdainių tarybos 
nariai. Vieno nario nuomone, Kėdai-
niuose pradedamas kurti Vidurio 
Lietuvos Harlemas, kurio gyventojai
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atsisveikuiant

memorialu
a. a. Juozas Paltanavričius

Sydnėjaus lietuvių bendruomenė, o 
ipač jos skautiškoji šeima vėl neteko 
šnos labai gerbiamos ir mylimos vi- 
smmenininkės - vadovės a.a. skautinin- 
iės Marijos Milienės (Milla).

Paskutinių kelių metų bėgyje ją rečiau 
Dalydavome švenčių minėjimuose, 
linginiuose, skautų sueigose... Marija 
sinkiai sirgo. Ligos metu ją pasišventu- 
lili globojo dukra Virginija, mamos 
maloniai praminta „Saulyte“.

Marija, pirmoji Plyčiuvaičių šeimos 
Iskra, gimė 1912 m. lapkričio 17 d. 
Skirsnemunės miestelyje, Jurbarko 
valsčiuje.

Tolimesnį jos gyvenimą taikliai ap- 
nfo šeimos bičiulis v.s. Jonas Zinkus 
(„Tėvynės Židinys“, Nr. 12 (40), 1987 m.): 
„Baigusi pradžios mokyklą, mokėsi 

Aukštesniojoje komercinėje mokykloje 
Tauragėje. Čia 1930 metais įstojo į 
tesikuriančią „Kregždžių“ skiltį, tais 
gačiais metais davė skautės įžodį, vėliau 
ėjo skiltininkės pareigas.

Atvykusi studijoms į Kauno Vytauto 
Didžiojo universitetą, įstojo į studenčių 
skaučių naujai sudaromą „Gražinos“ 
ifltį. 1934 m. davė vyr. skautės įžodį, 
terandant vadovių Kauno Dailės mo- 
įkloje, sesei Marijai buvo pavesta ten 
wįanizuoti vyr. skaučių draugovę. Ji 
ai draugovei ir vadovavo. Tuo pat metu 
dirbo ir Seserijos štabe.

1935 - 1938 metų laikotarpyje ėjo 
.Nemuno“ tunto Šančiuose tuntininkės 
pivaduotojos pareigas. 1935 metaispakel- 
n į paskautininkės laipsnį, 1937 - 
spdovanota Už nuopelnus ordinu.

1937 metais, baigusi humanitarinius 
aokslus, dirbo Kaune, Ginklavimosi 
nldyboje. 1941 m. rugsėjo 27 d. ištekėjo 
tifono Milla. Artėjant frontui, 1944 m. 
fepos mėnesį pasitraukė į Vokietiją, 
ftadžioje apsistojo Karaliaučiuje, vėliau 
'priartėjus frontui) - Ebsbezberg, Sak- 
fflijoje.
Kami pasibaigus, Milų šeima ap- 

tigyveno Wuerzburgo DP stovykloje. 
Nežiūrint jaunos šeimos, ir čia sesė Ma- 
tjaskautavimo nenutraukė -1946 -1947 
lietais buvo Skaučių seserijos vadijos 
sekretorė, reikalų vedėja, 1946 metais 
pakelta į skautininkės laipsnį, 1948 m. 
ipdovanota .Padėkos“ ordinu.

Į Australiją Milų šeima atvyko 1949 
i ir buvo apgyvendinta Gretos stovyk

Mirė a. a. Arvydas Vilimas
Sydnėjaus lietuvių kapeliono kun. P. 

Kartūzo pranešimu, rugpjūčio 2 d. Rook- 
toodo kapinėse palaidotas tautietis Ar

Pelenai
Liepos 14 d. šeimos kapinaitėse Alek- 

andrijos dvare (prie Šiaulių) buvo pa
iri urna su sydnėjiškio rašytojo Vytauto 
Stepono Janavičiaus pelenais. Jis buvo 
pmęs Kaune, 1924 m. sausio 19d. k mirė 

I iydnėjuje 1995 m. liepos 27 d. Pelenus iš 
totralijos gimtinėn atvežė velionio duk- 
aKristinair sūnėnas Povilas. Rašytoją

Marija Mdiciiė.

loje. 1953 m. persikėlė į nuosavą namą 
Sydnėjaus priemiestyje Drummoyne.Dar 
gyvendama Gretoje, sesė Milienė ėjo 
Skaučių seserijos garbės gynėjos parei
gas .

Sunku patikėti, kad ši smulki, ne- 
perstipriausios sveikatos moteris galėjo 
įdėti tiek darbo, energijos, ryžto savo 
pamiltos skautų organizacijos veiklai, jos 
jaunimo auklėjimui. Nors ir augindama 
jauną šeimą, sesė Marija, tik įsisteigus 
Sydnėjaus skautų Židiniui, stojo į jo gre
tas. Čia 1970- 1971 metais ji ėjo Židinio 
kanclerės pareigas, skaitė paskaitas, vyr 
skautų sueigose, dalyvavo jų renginiuo
se. 1978 metais Sydnėjuje atsikūrus 
Akademinio skautų sąjūdžio skyriui, ji 
buvo jo kandidačių globėja, rūpinosi 
kandidatėmis lyg savo vaikais.

Po vyro Jono mirties (1990.09.21) 
pašlijo ir sesės Marijos sveikata... Ji mirė 
liepos 30 d. Sydnėjaus Prince Alfred 
ligoninėje.

Laidotuvių apeigas Strathfield latvių 
liuteronų bažnyčioje atliko pastorius S. 
M. Simpfendorfer. Savo pamokslo 
pradžioje pastorius supažindino su
sirinkusius su Velionės gyvenimu k dar
bais. Po gedulingų pamaldų Marijos 
Milienės palaikai nulydėti amžinam 
poilsiui į Rookwood kapinių liuteronų 
sekciją, kur atgulė tarp savo vyro Jono k 
motinos Martos Plyčiuvaitienės ( mirė 
1980.05.31) kapų.

Liūdesyje liko dukra Vkginija ir sūnus 
Jonas su šeima.

Ilsėkis ramybėje. B. Žalys

vydas Vilimas. Gimė 1931 m. liepos 6 d., 
buvo viengungis, gyveno Riverwood prie
miestyje. „M p „

Lietuvon
čia išgarsino klasikinė apysaka "Pakeliui 
į Atėnus" (1962), romanas "Nevykėlio 
užrašai" (1973) ir kiti kūriniai, paskelbti 
"Literatūros Lankuose" k "Metmenyse" 
Kartu Lietuvon buvo parvežti k Vytauto 
Janavičiaus tėvo, inžinieriaus Vytauto 
Janavičiaus pelenai.

"M.P." inf.

Atkeliavo liūdna žinia, kad sekmadie
nį, rugpjūčio 4 d., Katoomba kalnų 
ligoninėje mkė Juozas Paltanavičius.

A.a. Juozas gimė 1921 m. rugsėjo 15 d. 
Sasnavoje, Prienų rajone, gausioje 12 
vaikų šeimoje. Dar dabar Lietuvoje gy
vena 6 seserys k brolis Kazys.

Prieš karo pabaigą Juozas dirbo 
konduktoriumi Lietuvos geležinkeliuose, 
o 1941 metais pasitraukė į Vakarų Vokie
tiją ir ten dirbo tą patį darbą. Pasibaigus 
karui, dkbo anglių kasyklose Belgijoje. 
1949 metais emigravo į Australiją. Vos 
atvykęs, pirmiausiai dkbo vkėju Nelsons 
Bay miestelyje, vėliau - Sydnėjaus plyti
nėse ir "Dunlop" gumos fabrike Banks- 
towne. 1962 metais Bass Hill priemies
tyje nelaimingo atsitikimo metu jį par

A. f A.
Mariją Milicnę

prisimenant, vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" skiriame 50 
dolerių.

E. ir V. Meusouai

Mirus jaunų dienų vadovei, sesei skautininkei
A. f A. Marijai Milienei,

reiškiu gilią užuojautą dukrai Virginijai, sūnui Jonui ir 
šeimai. /

Elena Jonaitienė

Pagerbdami
A. f A. Mariją Milienę,

"Mūsų Pastogei" aukojame 5(9 abi. ir reiškiame nuošir
džią užuojautą jos šeimai.

Vita, Aleksas ir Algis Jakštai

A. f A. Aleksui Baltučiui
mirus, jo žmoną Danutę, brolį Viktorą ir visą šeimą bei 

artimuosius nuoširdžiai užjaučiame.
Ona Baužienė B.E.M.

siišeinia

A. f A. Arvydui Viliamu!
mirus, gilią užuojautą reiškiame Velionio seseriai Meilutei 

Jokantienei ir visai Jos šeimai.
Laimutė Bernotienė ir

Elena Sadauskienė

mirus, vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" aukoju 10 dolerių.
Bronė Ropienė

Australijos lietuvių fondui
Po 50 dol. - Z. Sipavičius (635), A. Sniečkus, 5 dol. - Saženienė.
Per mūsų įgaliotinį Geelonge Adolfą Obeliūną:
a.a Stasei Karpalavičienei mirus, aukojo vietoje gėlių -
50 dol. - Prentice šeima; po 30 dol. - Geelongo apylinkės valdyba 

(990), R. k E. Lipšiai (85); po 25 dol. - S. Šutas (205), R. irT. Ženk; po 
20 dol. - V. Aukštiejus (490), V. k E. Bindokai (190), L. Bungarda 
(325), M. Davalga (45), Geelongo lietuvių bendruomenės moterų 
draugija (175), M. Kymantas (230), V. Leitonas (120), P. Papreckas
(70), A. k O. Gvildžiai (215), V. k P. Salovėjus (315), K. Starinskas 

(305), G. k S. Valaičiai (30); po 10 dol. - F. ir M. Andrikoniai (250), Gentiluomo šeima, A. 
Jančiauskienė (190), J. Manikauskas (500), M. Matemienė (40), E. Meižienė (80). A. Mykolai
tienė (45), P. Saldukas (75), A. P. Scano, L. Skapinskienė (140), O. Šrederis (455), A. Benulis 
(15), E. k V. Stuikevičiai (15), C. Vaičekauskas (215), I. Valodkienė (170), A. Valodkienė (65), 
A. Obeliūnas (1130), Alb. k Ant. Žvirbliai (205); po 5 dol. - T. Bahl, P. ir V. Čerakavičiai (355), 
Teresė Bungardaitė, M. Cimermonas.

Nuoširdžiai dėkojame už aukas. AL fondo iždininkas Vincas Ališauskas
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trenkė sunkvežimis. Pasveikęs perėjo dirb
ti į pašto tarnybą (PMG). Pradkbęs vkš 
20 metų, išėjo į pensiją.

A.a. Juozas buvo dukart vedęs. Su 
pirmąja žmona, kuri jau mirusi, turėjo 2 
sūnus: Liudviką ir Viktorą. Vėliau jį 
prižiūrėjo antroji žmona Marytė.

A.a. Juozas buvo linksmas Lietuvos 
sūnus ir su visais gražiai sugyveno. Labai 
mėgo dainuoti k apie 30 metų dainavo 
Sydnėjaus lietuvių chore. Jis taip pat mė
go poeziją, domėjosi filosofija ir rinko 
meno kūrinius.

Mes visi pasigesime mūsų gero k mielo 
tautiečio Juozo. Tegul jo pelenai ras poilsį 
jo numylėtoje Sasnavoje.

Tebūna Tau, Juozai, lengva Lietuvos 
žemelė. Kęstas Aukus

Arvydui Viliamu!

Aukos
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Apie senatvės pensijas
Nuo š. m. liepos 1 d. šiek tiek pasikeitė senatvės pensijų (Age Pension) taisyklės ir 

įsigaliojo truputį pakeistos pensijos dydžio apskaičiavimo lentelės. Ta proga "M. P." 
bendradarbis lankėsi Socialinės apsaugos departamente (Department of Social Sec
urity) ir gavo naujausios informacijos bei atsakymus į lietuviams pensininkams kar
tais kylančius klausimus. Informaciją pateikiame klausimų- atsakymųformoje ir kartu 
duodame tokiais atvejais vartojamą anglišką terminologiją. Red.

Klausimas: Jei pensininkas išvyksta iš Australijos ir apsigyvena užsienyje, kas da
roma su jo pensija?

Atsakymas: Šitas klausimas yra gana komplikuotas. Pirmiausia, su keletu kraštų. 
Australija turi specialias sutartis, todėl tokiais atvejais pensijos gavimas vyksta pagal 
atitinkamas taisykles. Su Lietuva Australija tokios-sutarties neturi, todėl šiuo atveju 
galioja bendros taisyklės. Pirmiausia, per pirmus dvylika mėnesių pensija paprastai yra 
įmokama į pensininko pasirinktą įprastinę banko sąskaitą Australijoje. Po dvylikos 
mėnesių pensija yra išmokama toje valstybėje, į kurią pensininkas persikėlė. Antra, 
kaip ir normaliu Australijoje gyvenimo atveju, "perkeltos" pensijos dydis priklauso 
nuo įvairių faktorių. Pensijos "perkėlimas” tuba "nešiojimas" angliškai vadinasi 
"portability". Trečia, prieš išvykstant apsigyventi užsienyje, arba išvykstant ilgesniam 
laikui, būtina yra apsilankyti DSS (Department of Social Security) įstaigoje, nes reikia 
užpildyti atitinkamas formas, kad vėliau be reikalo nebūtų nutraukta pensija.

Pensininkas, kuris galvoja1 apie persikėlimą gyventi užsienyje, arba apie išvykimą 
ilgesniam laikui, turėtųųsusipažinti su pensijos pervedimo taisyklėmis. Kitaip sakant, 
iš anksto pasiimti klausimų ir paaiškinimų kompleksą, kuris vadinasi "Pension 
Portability Package". (Jis duodamas veltui.) Reikia turėti omenyje, kad pensininkai gali 
būti įvairių rūšių (senatvės, invalidumo, kaip slaugytojas, kaip pensininko žmona ir 1.1.), 
ir todėl pensijos "perkėlimo" (portability) taisyklės įvairuoja. Be to, kokią nors 
valstybinę paramą gali gauti ne tik Australijos pilietybę turintis asmuo, bet ir asmuo, 
turįs dar tik nuolatinio apsigyvenimo (permanent residence) teisę. Pastarieji kelionių 
atveju irgi gali gauti pensiją, paramą, lengvatas (concession), tačiau jiems sąlygos yra 
kitokios.

Minėtą "Pension Portability Package" gausite betkurioje DSS įstaigoje, o galų gale 
"užsienio reikalais" rūpinasi specialus DSS skyrius, kurio adresas yra:

International Operations Branch, GPO Box 273C, Hobart, Tasmania 7001.
Klausimas: Pereikime prie Australijoje gaunamų ir atsiimamų senatvės pensijų. Ko

kie dalykai nulemia senatvės pensijos dydį?
Atsakymas: Senatvės pensijos (age pension) dydį nulemia gaunamos kitos pajamos 

(income) ir turtas (assets). Šitie du terminai yra komplikuotas reikalas, bet, kalbant 
paprastai, pajamos reiškia algą, uždarbį, gaunamas banko palūkanas ir pan. Turto at
veju, yra daromas skirtumas tarp asmens, kuris turi butą ar namą (homeowner), ir 
asmens, kuris buto ar namo neturi (non - homeowner). Apskaičiuojant pensijos dydį, 
buto ar namo savininkui leidžiama turėti mažiau turto nei pensininkui, kuris buto ar na
mo neturi. Pastarasis skirtumas atsispindi lentelėje, kuri vadinasi "Assets Test".

Pensijos yra apskaičiuojamos pagal "Income Test" ir pagal "Assets Test" ir mokama 
ta pensija, kuri pagal šiuos testus išeina mažesnė.

Klausimas: Koks gali būti didžiausias senatvės pensijos dydis?
Atsakymas: Turėkite omenyje, kad pensija yra dvisavaitinė (per fortnight). Vie

nišam arba viengungiui (single) pensininkui didžiausia pensija (maximum payment 
per fortnight) gali būti $342.60. Pensininkų porai (pensioner couple), kiekvienam iš 
šių dviejų gali būti iki $285.80.

Klausimas: Kokias sąlygas reikia išpildyti, kad pensininkas gautų didžiausią 
(maximum) pensiją?

Atsakymas: Vienišas pensininkas (single) gaus didžiausią pensiją, jei jo kitos 
pajamos, pvz. iš uždarbio, palūkanų ir pan. neviršys $98 per dvi savaites ir jei jo turtas 
(turint butą ar namą) neviršys $124 000, o neturint buto ar namo - neviršys $212 500.

Pensininkų pora (pensioner couple) gaus didžiausią pensiją, jei jų bendros paja
mos, pvz. uždarbis, palūkanos ir pan. neviršys $172 per dvi savaites ir jei jų turtas (tu
rint butą ar namą) neviršys $176 000, o neturint buto ar namo - neviršys $264 500.

Klausimas: Sakykime, kad pensininkas didelio turto neturi ir todėl jam vadina
masis "Assets Test" nėra pritaikomas. Bet, sakykim, pensininkas šiek tiek papildomai 
užsidirba arba gauna palūkanų už santaupas banke. Kaip tokios pajamos atsiliepia į jo 
pensijos dydį?

Atsakymas: Jei vienišas (single) pensininkas gauna pajamų daugiau nei $98 per dvi 
savaites, nuo kiekvieno tolimesnio dolerio jo pensija sumažėja 50 centų. Tai vadinama 
"50 cents in the dollar for singles". Jis praranda pensiją visiškai, jei jo pajamos per dvi 
savaites yra $794 ar daugiau.

Ta pati taisyklė galioja ir pensininkų porai. Jei jų bendros pajamos viršija $172 per 
dvi savaites, jų bendrai sudėta pensija sumažėja po 50 centų nuo kiekvieno dolerio ar, 
tiksliau, kiekvienas iš abiejų netenka po 25 centus. Jie praranda pensiją visiškai, jei jų 
bendros pajamos per dvi savaites yra $1 326 ar daugiau.

Klausimas: Kokie dar gali būti priedai?
Atsakymas: Priedų yra apie 10 rūšių, iš kurių dažniausi:
vaistų priedas (Pharmaceutical Allowance), 
telefono priedas (Telephone Allowance), 
nuomos priedas (Rent Assistance),
parama išlaikomiems vaikams ar studentams (Payments for dependent children or 

students), ir t.t.
Telefono priedas mokamas tik turint telefoną, bet vaistų priedą gauna visi. Po $5.40
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SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

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

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

Didelė "rinka" - daug prekių.
Visi, visi, visi laukiami 1

'M*
Ištieskite ranką vajuje Lietuvos našlaičiams.

Klubo valgykla veikia
Ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais 

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

SLMSGD-jos metinis susirinkimas
Sydnėjaus lietuvių moterų socialinės globos draugijos metinis susirinkimas įvjį s 

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

mokestis ir priimamos naujos narės. Po susirinkimo vaišinsimės kavute ir pyragaaįs, 
pabendrausime. SLMSGD-jos valdjloa

Rugpjūčio 18 d. Sydnėjaus Lietuvių namuose šventė!
Įvyksta aukšto lygio

Lietuvos grafikų ir ipeųo fotografų paroda
Visi kviečiami pasigrožėjimui, o susižavėję turės galimybę įsigyti darbus labai prieinamomis 

sąlygomis. Atidarymas 2 vai. po pietų.
Sydnėjaus lietuvių dailininkų draufj a

Sydnėjaus skautams židiniečiams
Pranešame visiems Židinio nariams, kad dalyvaujantieji Židinio 40-mečio sukaktum ių 

subuvime - pietuose, įvyksiančiuose rugpjūčio 24 d., 2 vai. po pietų, Lietuvių klt e, 
Bankstowne, iki rugpjūčio 15 d. praneša apie savo artimųjų dalyvavimą, kadangi reikaliip ;a 
žinoti dalyvių skaičių dėl pietų užsakymo. Pietų kaina asmeniui - 15 dol.

Skambinti sesei Margaritai tel. 9708 2634 arba sesei Irenai tel. 9727 9191.
Iki malonaus susitikimo 40-metyje. Židmys

į dvi savaites gauna vieniši pensininkai ir pensininkų pora. Bet jei poroje pensiją gmi
na tik vienas asmuo, šiam.vaistų priedas yra $2.70.

Klausimas: Apskaičiuojant pajamas, nuo liepos 1 d. buvo įvestas "deeming" ter
minas. Ką jis reiškia?

Atsakymas: Į pajamas įeina palūkimos iš santaupų banke, o palūkanų procentai įyra 
labai įvairūs. Pensijų apskaičiavimo-palengvinimui yra nutarta (tai ir yra "deeming'"), 
kad vienišas pensininkas (single) už savo santaupas iki $30,000 gauna 5%, o už likiutį 
virš $30,000 gauna 7%. Pensininkų porai skaitoma, kad iki $50,000jie gauna 5%,oiuž 
likutį - 7%.

Bendrai, reikia turėti omenyje, kad pensijų įstatymas ir iš to sekančios apskaičiaa— 
vimų lentelės numato visokių išimčių, todėl aukščiau duodami skaičiai galioja "pa
prastam" pensininkui. Pavyzdžiui, pajamų ir turto lentelės negalioja neregiams ir t.t.iBe 
to, taisyklės ir skaičiai dažnai keičiasi. Spalio mėnesį pensijos bus vėl indeksuojamos, 
t.y. turbūt truputį pakils, todėl ir šiuo metu naudojamų? apskaičiavimų lentelės ga
lioja nuo š. m. liepos 1 d. iki rugsėjo mėn. 19 d.

"Mūsų Pastogės" redaktoriui Broniui Žaliui išvykus atostogauti, šį ir sekantį laik
raščio numerį redaguoja Dalia Donielienė.
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Leidėjas Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P. O. Box 550 Bankstown N. S. W. 2200 
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