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NATO durys atviros
Lietuva, o kartu ir visos Baltijos šalys 

jaučiasi nesaugios Rusijos pašonėje, ypač 
kai Rusija grasina šioms šalims. Balsai iš 
Maskvos šiandien tokie pat, kokie jie 
buvo prie caro, komunistų - persunkti 
ekspansionizmu, totalitarizmu, vergove 
mažoms tautoms! Nors Rusijos plotai 
beribiai, ji nesugeba išvystyti turimų sa
vo gamtinių išteklių, o tikisi pralobti 
užgrobdama kitų tautų žemes ir turtą. 
Nesukūrė ji savo žmonėms nei aukšto 
pragyvenimo lygio, nei padoraus įvaiz-
džio Vakarų pasauliui.

Gyrėsi, kad raudonarmiečiai plausis 
kojas Indijos vandenyne, kad laisvės 
trokštančius čečėnus sutriuškins per sa
vaitę. Šiandien ji veda karą prieš NATO, 
Europos Sąjungų, o ypač Baltijos šalis. 
Didžiausias priešas tai NATO, nes ši 
Europos gynybos organizacija išdrįso 
plėstis į rytus. Teisingiau pasakius, buvu
sios komunistinės, satelitinės valstybės 
prašosi NATO apsaugos, jos narystės. 
Baltijos šalims, o ypač Estijai, išliejama 
dek neapykantos, jog nesiskaitoma su 
gnimojimais ir tai vien dėl to, kad išdrįso 
prašyti NATO apsaugos. Maskvos insti
tutai skelbė, kad Baltijos šalys be Rusijos 
nesugebės gyventi ir bus priverstos prašy
ti Maskvos prieglobsčio.

Rusija gerai žino, kad ji NATO 
plėtimosi į rytus nesustabdys. Iš esmės 
NATO nėra puolimo, o gynimosi orga
nizacija, tad jos pasistūmėjimas į rytus 
nekelia jokios grėsmės Rusijai. Ji dalinai, 
sutinka su NATO plėtimus! į vidurio 
Europą, bet reikalauja, kad Baltijos šalys 
būtų paliktos už NATO ribų. Jei NATO 
išsiplės į Baltijos šalis, Rusijos okupuota 
Karaliaučiaus sritis taps sala NATO 
teritorijoje, reikalaujanti daug lėšų jos 
išlaikymui, ir taps našta Rusijos biudže
tui. Be to, supantis NATO ir Europos 
Sąjungos šalių aukštas pragyvenimo 
standartas turės neigiamą moralinę įtaką 
tnilitariniam Rusijos bastionui. Gali 
prireikti jį likviduoti.

Rusijos užsienio reikalų ministras 
Primakov, (4.9.96) viešėdamas Vokietijoje 
mėgino įtikinti vokiečius, kad Europos 
saugumas negali suktis tik apie vieną 
organizaciją - NATO. Svarbiausia, sakė 
Primakov, yra Europos Saugumo ir 
Bendradarbiavimo Organizacija (ESBO), 
kuriai priklauso ir Rusija ir jos vaidmuo 
turi būti pabrėžiamas. Šį rudenį Lisabo
nos susitikime ESBO programą paruoš 
Vokietija ir Rusija. Ir šiame susitikime 
Rusija pabrėžė, kad Baltijos valstybės 
negali būti priimtos į NATO. Tačiau 
Vokietijos kancleris Kohl visur pabrėžė, 
kad paskiros valstybės apsisprendžia sto
ti ar nestoti į NATO ir veto teisės nėra. 
Kohl yra vienas iš didžiausių NATO

išplėtimo šalininkų Europoje.
JAV užs. reik. min. Warren Christopher 

kalbėdamas mgs. 6 d. Stuttgarte pranešė, 
kad kandidatai į NATO bus kviečiami 
dalyvauti 1997 m. pavasario NATO vado
vų konferencijoje, kur bus pradėtos de
rybos dėl stojimo į santarvę. Christopher 
taip pat apibūdino kaip Amerika įsivaiz
duoja 21-mo amžiaus NATO. Jis siūlė 
paruošti ir pasirašyti su Rusija chartą, ku
ri numatytų NATO santykių su Rusija 
tvarką.

Nors NATO persitvarkymas ir plėtra
eina pirmyn, Rusija nėra pasiruošusi 
nusileisti. Jos užs. reik. min. Primakov 
Ispanijos dienraštyje „Mundo“ išspaus
dino ilgą straipsnį, kuriame sako, jog 
pasaulyje esama neigiamos tendencijos į 
„vienpolitiškumą“, tai yra, kur figūruoja 
vien Amerikos užmačios. Rusija turi gin
ti ir savo „daugiapolitiškumą“, sako Pri
makov. NATO plėtimo idėja yra esminis 
nepageidautinas vienpolitiškumo ten
dencijos elementas, sakė Primakov ir 
paneigė nuomonę, jog Rusija sušvelnino 
priešiškumą NATO plėtrai. Toliau jis sa
ko, kad Rusijai neužtenka patikinimo, 
kad NATO nesiruošia jos pulti, ar kad 
santarvės plėtimas nenukreiptas prieš ją. 
Primakov nuomone, įmanoma susitarti, 
jei savo požiūrį NATO formuos užmez
gusi dialogų su Rusija ir tik po to darys 
sprendimą dėl plėtros. Toliau jis rašo: 
„Pagaliau turi būti aišku, jog Rusija 
kategoriškai nesutinka su Baltijos šalių 
stojimu į NATO“.

Šalys stojančios į NATO turi būti 
pasiruošusios apsiginti save ir jos neturi 
būti didelė našta esamoms santarvės 
narėms. Kaip pranešė Laisvosios Euro
pos Radijas, Lietuvos prez. Algirdas 
Brazauskas rugsėjo 9 d. kreipėsi į išeivi
ją, prašydamas paramos Lietuvos saugu
mo klausimais, o Krašto apsaugos minis
tras pareiškė, kad ateinančiais metais 
Lietuva du kartus padidins gynybos lė
šas. Rugsėjo 9 d. BNS žinių agentūra, 
pranešdama apie Latvijos užs. reik, mi
nistro susitikimą su Amerikos politikais, 
teigė, kad JAV atstovai garantavo NATO 
plėtros atvirumą.

Rugsėjo 13 d. Vilniuje lankėsi aukšta 
JAV vyriausybės delegacija, kuri prieš tai 
jau lankėsi Taline ir Rygoje. Jie supažin
dino Lietuvos vyriausybę su neseniai 
parengtu „Baltijos vyksmo planu“. 
Delegatai aiškino JAV politiką Baltijos 
regione. Pagrindinis pokalbis buvo naujų 
narių priėmimo į NATO problemos. 
Amerikiečiai užtikrino, kad šis planas 
nėra alternatyva NATO narystei, o padė
ti pasiruošti narystei. Jau rugpjūčio vidu
ryje Washingtone valstybės sekretoriaus 
pavaduotojas Talbot supažindino Baltijos 
šalių atstovus su Amerikos politika Balti

Pavasario sutartinė.

jos valstybių atžvilgiu. Kaip tada, taip ir 
šį kartą joks tekstas nebuvo pasiūlytas. 
Amerikos plane nėra jokių garantijų, kad 
Lietuva ar kitos Baltijos valstybės taps 
NATO narėmis. Tad nenuostabu,' kad 
lietuviai į šį amerikiečių planą žiūri 
skeptiškai ir sako, jog Lietuvos nepri
klausomybę gali garantuoti tik pilna na- 

, rystė NATO sąjungoje. Atviros.NATO 
durys nėra joks nepriklausomybės 
garantas.

Parlamento rinkimai
Lietuvos parlamento rinkimų pirmas 

ratas įvyks š.m. spalio mėnesį 20 dieną, 
tai yra už trijų savaičių. Kaip vyriausios 
rinkimų komisijos pirm. Zenonas Vai- 
gauskas LERadijui pranešė, Lietuva yra 
suskirstyta į 71-ną rinkiminę apygardą. 
Apygardų komisijose dirba virš 900 
žmonių. Apygardos suskirstytos į rinki
mų apylinkes. Apylinkių komisijose dir
ba virš 20 000 žmonių. Darbas yra 
apmokamas. Valstybė rinkimams skyrė 7 
mln. litų iš kurių 2.5 mln. litų bus skirti 
atlyginimams.

Norint, kad rinkimai įvyktų daugia- 
mandatinėje apygardoje, turi dalyvauti 
ne mažiau kaip 25% rinkėjų, o vien- 
mandatinėje apygardoje - ne mažiau kaip 
40%.

Seimo rinkimuose turi teisę dalyvauti 
33 politinės partijos, tačiau keturios 
mažosios partijos neišstatė savo partijų 
sąrašo, o remtinus narius išstatė kaip 
atskiros kandidatus. Tai daroma eko
nomiškais sumetimais. Mat, partija turi 
sumokėti už savo sąrašą apie 14 000 litų 
užstatą ir turi surinkti ne mažiau kaip 5% 
visų balsų. Jei ji nesurenka tiek balsų, 
jos užstatas žūva. Pavieniai kandidatai 
turi sumokėti tik 650 litų užstatą. Apie 
30 žmonių patys iškėlė savo kandidatūrą 
ir surinko reikalingą parašų skaičių. Jų 
tarpe esąs Krašo apsaugos min. Linas 
Linkevičius ir buvęs šiose pareigose 
Audrius Butkevičius.

Paaiškėjo, kad rinkimuose dalyvaus 
tik viena koalicija (ji turi surinkti ne ma- 

Nuotr. K. Verbicko
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žiau kaip 7% visų balsų), susidedanti iš 
Tautininkų sąjungos ir Demokratų par
tijos. Politinių kalinių ir tremtinių sąjun
ga pačią paskutinę dieną šioje koaliacijo- 
je dalyvauti atsisakė, nors kaip tvirtinama, 
buvo pažadėję koalicijoje dalyvauti. Ar 
šioms partijoms pasiseks įveikti 7% balsų 
batjerą - abejojama.

Rinkiminiuose sąrašuose esama ir 
išeivijos lietuvių pavardžių: konservato
rių sąraše - Vytautas Vedėnas ir krikščio
nių demokratų - Feliksas Palubinskas. Bus 
jų ir daugiau.

Kandidatai į Seimą ir jų šeimų nariai 
turėjo rinkimų komisijai pateikti pajamų 
deklaracijas. Deklaracijos nėra žinomos 
rinkėjams ir jos negali būti skelbiamos 
viešai. Be to kandidatai turėjo atsakyti į 
klausimą apie bendradarbiavimą su 
svetimų valstybių specialiomis tarny
bomis. Zenonas Vaigauskas pareiškė, 
jog kai kurių kandidatų įrašai anketose 
kelia klausimų. Šie kandidatai bus 
kviečiami į Vyriausią rinkimų komisiją 
paaiškinti: koks tai buvęs ar nebuvęs 
bendradarbiavimas.

Į Lietuvos Seimą 70 parlamentarų 
renkami pagal partijos sąrašą ir 71 
parlamentaras yra vienmandatinėse 
rinkimų apygardose. Iki šiol kandidatų 
esama apie 1400. Neatrodo, kad susi
domėjimas rinkimais būtų menkas, kaip 
tai anksčiau buvo manoma. Bent norin
čių patekti į Seimą gan daug. Dabar lie
ka išjudinti žmones iš letargijos, kad ei
tų prie urnų ir išrinktų geriausius iš 
geriausių. Tada žmonės jausis atlikę savo 
pareigą, o Lietuva iš to turės daug naudos, 
jai greičiau pasiseks patekti į svarbiausias 
Europos struktūras - Europos Sąjungą ir 
NATO. Bet, kai kurios partijos, ypač 
LDDP, į partijos sąrašo pirmąsias eiles 
įrašo senus savo funkcionierius. Jie pa
teks į Seimą, nebent už partiją niekas 
nebalsuotų .

Kaip pranešė LER, rugsėjo 18 d. Vyr. 
rinkimų komisija apklausė kai kuriuos
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kandidatus, pateikusius dviprasmišką 
informaciją apie savo santykius su kitų 
šalių specialiomis tarnybomis. Visi 
pakviestieji neigė turėję ryšių su KGB. 
Moterų partijos lyderė Kazimiera Pruns
kienė prieš kurį laiką buvo teismo pripa
žinta bendradarbiavusi su KGB. Pruns
kienė nesutinka su teismo sprendimu ir 
dabar ji balotiruojasi į Seimą. Rinki
miniame plakate, kurį išleidžiaVyr. rinki
mų komisija, įstatymui reikalaujant, turi 
parodyti, kad kandidatas bendradarbia
vęs su užsienio spec, tarnyba, neturėda
mas Lietuvos Respublikos užduoties. K. 
Prunskienė nesutinka, kad tokia nuoroda 
būtų spausdinama ant plakato. Rinkimų 
komisija nenusprendė ką daryti ir 
problemos sprendimą atidėjo ateičiai. Z. 
Vaigauskas mano, kad nenurodžius plaka
te šio fakto, Prunskienė bus išbraukta iš 
rinkiminio sąrašo. KGB bendradarbiai ga
li būti renkami į Seimą, tik bendra
darbiavimo faktas turi būti žinomas 
rinkėjams.

Įdomu, ar įstatymas nusako kad tai tu
ri būti padaryta ant rinkiminio plakato, ar 
pranešimas balsuotojams gali būti 
padarytas kitu būdu, kaip oficialiame 
skelbime per spaudą. Atrodo, kad ši prob
lema gali atsidurti teisme, ypač žinant, 
kad įtartinų kandidatų yra daugiau.
Referendumas dėl Konstitucijos 

pakeitimų
Seimo LDDP frakcija pateikė svars

tyti tris referendumo klausimus dėl 
konstitucijos pakeitimų ir papildymų. Už 
tolimesnį nagrinėjimą pasisakė 59 frak
cijos nariai, o 36 opozicijos nariai balsavo 
prieš ir 5 parlamentarai susilaikė nuo 
balsavimo. Opozicija įrodė, kad refe
rendumas norintiems pakeitimams ne
reikalingas, nes pokyčius, opozicijai 
sutikus, galima pravesti per parlamentą. 
Kad priviliojus savo nusivylusius rinkėjus 
prie rinkiminių ūmų, LDDP norėjo žūt būt 
referendumo. Referendumo nagrinėjami 
klausimai:

1. Sumažinti Seimo narių skaičių nuo 
141 iki 111.

2. Pastovi Seimo rinkimų data nu
statoma kas keturis metus, antrą balandžio 
sekmadienį.

3. Ne mažiau kaip pusė nacionalinio 
biudžeto pajamų turi būti skiriama 
socialiniams reikalams.

Dėl opozicijos kritikos ir pasi
priešinimo, buvo atsisakyta ketvirtos 
nuostatos, kuria prezidentas skelbiamas 
teismų nepriklausomumo garantu. Ši 
nuostata būtų suteikusi prezidentui 
pernelyg daug papildomų galių.

Konservatorių frakcija pareiškė, kad 
ji pritaria šioms nuostatoms. Jau anks
čiau konservatoriai reikalavo ankstyvų 
rinkimų praėjusį pavasarį, bet LDDP, 
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piatęsuama savo valdymo kadenciją, ta
da pasiūlymus atmetė. Dėl antro pasiūly
mo galima pasakyti, jog jau dabar dides
nė biudžeto pajamų pusė yra skiriama 
socialiniams reikalams. Tai charakteringa 
neturtingoms šalims, kur nacionalinis 
produktas labai žemas. Tačiau, kada 
nacionalinis produktas išauga ir žmonių 
standartas pagerėja, toks nutarimas taptų 
stabdžiu krašto vystymuisi. Vietoje 
sumažinus deputatų skaičių, opozicija 
anksčiau yra siūliusi panaikinti tris 
ministerijas. Lėšų būtų sutaupyta apie 
dešimtį kartų daugiau, negu mažinant 
parlamentarų skaičių.

Referendumo klausimai buvo LDDP 
prastumti pro parlamentą 62 balsams 
pasisakius už, 25 prieš ir 14 susilaikius. 
Be to buvo pakeistas prezidento rinkimų 
įstatymas, į jį įrašant nuostatą, kad 
kandidatai į prezidentus Lietuvoje turi 
būti išgyvenę tris metus.

Atrodo, kad Lietuvos ponai išsigando 
populiarios Valdo Adamkaus kandida
tūros ir mėgina užkirsti kelią Lietuvos 
balsuotojams išsirinkti savo prezidentu 
užsienio lietuvį.

LDDP parlamente pasidarė sau 
spektaklį, mėgindama apkaltinti buvusį, o 
gal vėl būsimą ministrą pirm. Gediminą 
Vagnorių, kad jo vadovaujama vyriausybė, 
vykdydama reformas 1991-92 metais,- 
padariusi nuostolių Lietuvos ūkiui net už 
35 milijardus litų. Tam reikalui buvo 
sudaryta tyrimo komisija iš LDDP 
deputatų. Parlamente buvo leista kalbėti 
kviestiems asmenims. (Matyt, kokiems 
Maskvos išlavintiems kolūkių ekonomikos 
ekspertams, kalkuliavusiems nuostolius ir 
neturintiems nei mažiausio supratimo apie 
laisvos rinkos privalumus ir jos pra
našumus, lyg Lietuvos ekonomika te
bepriklausytų nuo Maskvos „kreditų“ ir 
jos niekad nepasotinamos paklausos).

Seimas pasisakė 60 balsų už ir nei 
vienam nebalsavus prieš, pritarė komisijos 
kaltinimams. Balsavo LDDP nariai ir 
socialdemokratai, okitos frakcijos, protes
to ženklan, buvo išėjusios iš salės.

Klaipėdiečių manifestas
Daug kartų girdėjome apie Vilniaus ir 

Kauno savivaldybių nusiskundimus, kad 
centrinė vyriausybė pasiima miestų 
uždirbtas lėšas į savo biudžetą, palikda
ma savivaldybėms rūpintis socialiniais 
gyventojų reikalais, tačiau lėšų skirdama 
tik trupinius to, kas buvo šiuose miestuo
se uždirbta. Dabar ir Klaipėdos miestas 
labai nepatenkintas centrinės vyriausybės 
politika. Atrodo, jog skriauda labai didelė, 
nes prieš Vilniaus politiką pasisako net 
valdančios partijos nariai, nes miestas gau
na palyginamai labai mažai lėšų iš centro.

Rugsėjomėn.pradžiojeMiestotarybos 
rinkti atstovai Alfonsas Žalys ir Eugeni
jus Gentvilas paskelbė .klaipėdiečių 
manifestą“, kuriame sakoma, kad Klaipė
da duoda didžiausias pajamas į šalies

Trumpai iš visur j
Australijos Muziejaus ir Wollon- 

gongo universiteto mokslininkai Va
karinėje Australijoje užtiko seniausius 
pasaulyje žmogaus kultūros pėdsakus. 
Apskaičiuojama, kad tropinių miškų 
apsuptoje Jinmium vietovėje Kimberley 
srityje rastos skulptūros bei raižiniai 
uolose yra 75 000 metų senumo. Žmo
gaus pėdsakai užtikti kloduose, kurių 
amžius yra tarp 116,000 ir 176,000 metų.

Iki šiol buvo manoma, kad Australija 
apgyvendinta tik per paskutinius 60,000 
metų, tad radinys padvigubina šį periodą. 
Kai kurie užsienio mokslininkai suabe
jojo, ar australai tiksliai nustatė datas.

Nuo 1993 metų nebeprieinanti prie jū
ros Etiopija apsisprendė iš varžytinių 
parduoti savo stiprų karo laivyną. 1991 m. 
Eritrėjos sukilėliams užėmus Masavo 
uostą, šešiolika Eiopijos karo laivų buvo 
priversti prisiglausti nepriklausomame 
Džibuti.

Rugsėjo 18 d. Šiaurės Korėjos povan
deninis laivas išlaipino nežinomo dydžio 
stipriai ginkluotą desantą Pietų Korėjos 
pakrantėje, bet grįždamas užplaukė ant 
uolų. Pietų Korėjos kariai nukovė 7 laivo 
įgulos narius, 11 nusižudė/) vienas paim
tas nelaisvėn. Anksčiau išlaipinti desan
tininkai slapstosi anglių kasyklų rajone ir 
nukovė bent vieną Pietų Korėjos kareivį.

Pietų Korėjai į rankas pateko mažai 
sugadintas 34 metrų ilgio kovos tipo Š. 
Korėjos povandeninis laivas.

Po aštraus mūšio Talibaan sukilėliai 
užėmė Asadabado miestą Afganistane,

Truputis politinėm temom
A. Kantvilas

Š.m. rugpjūčio pradžioje Švedijos 
ministras pirmininkas Goran Persson 
lankėsi Amerikoj ir kalbėjosi su preziden
tu Bill Clinton. Mums tas susitikimas gali 
būti įdomus (gal ir svarbus), kadangi 
pasikalbėjimų tema buvo Baltijos valsty
bių saugumas ir NATO santarvės di
dinimas. Amerikiečiai šiuo klausimu, 
atrodo, rūpinasi, todėl pasitarimai turėjo 
būti gana rimti.

Įvairūs „šachmatų ėjimai“ vyksta tarp 
Maskvos, Vašingtono ir europiečių - ko-

biudžetą ir ji patraukliausias Lietuvos 
miestas investicijoms, tačiau daroma 
viskas, kad turtingas miestas skurstų. 
Centrinė vyriausybė Vilniuje neįvertina 
Klaipėdos regiono savitumo, ignoruoja 
miesto poreikius, žlugdo savivaldą. To
liau priduriama, lyg atsiprašant Vilniaus 
ponų, jog išdrįso pasisakyti, kad ,jna- 
nifestas ne vien priekaištas centrui, kad 
klaipėdiečiai atsikratytų provincialumo ir 
pajustų savo vertę ir visas jėgas nukreip
tų miesto klestėjimui“.

Manifestą pasirašė beveik visi miesto 
buvę burmistrai, skirtingų politinių 
orientacijų miesto rinku atstovai. Bur
mistras Vytenis Zabukas paminėjo ilgai 
netvirtintą miesto biudžetą. Taip pat 
priminė, kad Klaipėdos laisvos ekonomi
nės zonos įstatymas dar vis nepaskelbtas 
valdžios žiniose.

Spaudai paruošė Anskis Reisgys

Kunav provincijos sostinę.

Rusų širdies ligų specialistas (Rinat 
Akčurin išreiškė nuomonę, kad šiuo) me
tu per didelė rizika operuoti Boris Kelti
ną. Jis ne tik turėjęs keturis širrdies 
priepuolius, bet ir kiti jo gyvybiniai Darga
nai esą blogame stovyje.

B. Jelcinas apsisprendė, kad operaci
jos metu, bei kurį laiką po operaciįrijos, 
kraštą už jį valdys min. pirmininlnkas 
Viktoras Čemomirdinas.

Rugsėjo 20 d. Karači, Pakistane, p, per 
susišaudymą su policija buvo mirtirtinai 
sužeistas Murtaza Bhutto, vadovavęs 
opozicinei grupei, veikusiai prieš jo o se
serį, min. pirmininkę Benazir Bhuutto. 
Per susišaudymą žuvo ir šeši Murtrtaza 
Bhutto šalininkai bei asmens sargybininiai.

Iš Floridos Cape Canaveral baazės 
rugsėjo 15 d. pakilęs erdvės laivas Alman
tis, po trijų dienų susisiekė su apie žerrmę 
skriejančia rusų satelitine erdvės stotirimi 
Mir ir iš jos pasiėmė emerikietę 53 nme- 
tų amžiaus astronautę Shannon Lucicid, 
išbuvusią erdvėje 188 dienas. Jos vietotoje 
Adantis paliko kitą amerikietį Jolohn 
Blaha.

Rugsėjo 23 d. Hollywood'e mirė fifil- 
mų artistė Dorothy Lamour, gimusi 19114 
m., ypač išgarsėjusi eilėje komišką fifil- 
mų, kuriuose vaidino kartu su Bing Crcos- 
by ir Bob Hope (Road to Morocco, Roaad 
to Rio ir t.t.).

kiu nors būdu išsiaiškinti naujas saugu
mo struktūras po to kai griuvo Berlynan 
siena ir dabar, kai Boris Jelcin tappo 
perrinktas Rusijos prezidentu. Atėjolaikxas 
suinteresuotiems padėti savo kortas amt 
stalo, padaryti sprendimus, numatyti ko
kias nuolaidas galima būtų priimti, kad 
šis klausimas, nežiūrint su kokiais 
sunkumais ir kombinacijomis statomais, 
kaip nors būtų išlaikytas visumoje, notrs 
svirduliuojantis ir silpnas.

Lenktynėse dėl įsijungimo į NATO?, 
kurios mobilizavo labai daug energijoss 
tarp buvusių Sovietų bloko kraštų, pasiro
dė 2 ar 3 valstybės kaip stipresni favori
tai: Lenkija, Čekija ir Vengrija, kuri, atro
do, ir bus pirmoji naujų NATO narių gro
pe gal jau 1997 metais.

Ši perspektyva sukelia labai rimtus 
rūpesčiusnetik2-sios grupės kandidatams, 
bet ir jų kaimynams. Trys Baltijos valsty
bės būtų tie kraštai, kurie daugiausiai 
prarastų, jei užkristų į „pilką“ užmarštį 
šioje Šiaurės Europos dalyje, po akyk ją 
kaimynės Rusijos akimi. Netikrumo ir 
baimės šiurpuliai pereina ir Švedijos, 
Suomijos ir, gal Norvegijos nugaromis.

Stockholmas ir Helsinkis - artimiausi 
Baltijos kraštų kaimynai, tokio susi
klostymo norėtų išvengti, nes mato, kad 
ateityje jiems reikėtų prisidėti šiokia to
kia atsakomybe už Baltijos valstybes. 0 
tokios atsakomybės nei Švedija, nei 
Suomija nenori.

Nukelta į 6 psL
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i Bendruomenės veikloje B
Melbourno "Gintarui” 40 !

XIX AUSTRALUOS LIETUVIŲ DIENŲ MELBOURNE

Dar, regis, taip neseniai vežiojome 
savo vaikus į mokyklas, krepšinio tre
niruotes, tautinių šokių repeticijas il- 
gėdamiesi tos dienos, kada jie užaugs, su 
baime spėliodami-kas iš jų pasidarys. 
Ar visas tas paaukotas laikas ir, kaip tada 
rodės, nesibaigiantis rūpestis pasiteisins?

"Gintaro" vyresniųjų grupė, 1996 m.

Pralėkė tie metai nepastebimai. Mūsų 
karta susiraukšlėjo, gana sparčiai retėja- 
me ir vejame nuo savęs mintis, kas bus 
dar už 10 metų, bijodami, kad iš to mūsų 
Australijoje kuriamo vaizdo beliks tik 
.kalnai kelmuoti, pakalnės nuplikę...“ Ga
na dažnai girdime iš mūsų bendruome
nės vyresniųjų, kad jaunimas nesupras, 
nemokės dirbti, nebus taip motyvuoti 
kaip mūsų karta.Gal taip mums ir atrodė 
iki rugsėjo 6-tos dienos vakaro.

Jau gerokai prieš šią datą buvo jau
čiama, kad kažkas vyksta, kažkam ne
paprastam ruošiamasi; tokiam dideliam 
įvykiui, kurio dalyviai netilps Lietuvių 
namuose, reikės didžiulės salės kai
mynystėje North Melbourne Rotušėje. 
Atrodė, sapnuoja, nes iš kurgi paims tiek 
daug žmonių, kurie netilptų mūsų ne taip 

jau mažoje Jubiliejinėje salėje?
Gavusi pakvietimą į“Gintaro“ 40-ties 

metų sukaktuvinį balių, iš karto nutariau 
neiti vien tik prisiminusi anų laikų daž
nokus ir gerokai įkyrėjusius balius, kai 
negalėdavau sulaukti kada jie pasibaigs.

Dienos metu šį bei tą padėdama 
tvarkytis virtuvėje, pagaliaunebeiškenčiau, 
smalsumo pagauta nuėjau į salę, pama
čiau ir buvau nugalėta. Palubės aukšty
bėse gausybė prilipusių balionų, išrikiuoti 
30 stalų, ant kiekvieno jų tautiniais 
drabužiais aprengta lėlių pora, laikyda
ma rankose dar daugiau balionų, gėlės, 
vijokliai, užkanda prieš vakarienę, du 
„šokėjai“ priklijuoti prie įėjimo durų; 
ilgiausias stalas taip pat papuoštas su 
lėlėmis, gėlėmis ir balionais, apkrautas 
įvairiais valgiais. Dekoracijos - tai Rūtos 
Skeivienės fantazija ir kūryba. Visa tai 
suvežti, sustatyti, balionus pripūsti - rei
kėjo daug jaunų pagalbininkų, kurie 
įsismaginę išdekoravo ir įėjimą ir 
patogumus.

Ir prisirinko jų, gintariečių bei svečių, 
netoli trijų šimtų. Pagalvojau - „Kiek po
nų, ir kokie gražūs!“ Aukšti, liekni, links
mi, atitinkamai baliui apsirengę. Kiek 
jiems džiaugsmo seniai vienas kito ne
mačius, kiek daug ir kuo pasidalinti ! Tarp 
jų maišėsi ir Rasa iš Perth‘o, Algis iš 

Honkongo ir buvęs melbumiškis Algis iš 
Adelaidės, kuris atvyko pagroti orkestre 
„Liquid Amber“ (buv. „Dabar“), susi
dedančio iš pabaltiečių.

Balių gražiai pravedė Rita Mačiulaitienė, 
pakviesdama Melbourne bendruomenės 
pirmininką dr. Kazį Zdanių, kuris, pas

veikinęs gintariečius sukakties proga, įtei
kė puokštę gėlių tautinių šokių pradinin
kei Halinai Statkuvienei, padėkodamas 
užjos įnašą, taip pat Daliai Antanaitienei - 
dabartinei vadovei. Algis Šimkus sveiki
no Australijos Lietuvių fondo, Viva Alek
na „Talkos“ ir Daina Tamašauskaitė 
„Malūnėlio“ vardu. Oficialią dalį šokiu 
užbaigė gintariečiai.

Po skanios ir gausios vakarienės buvo 
linksminamasi iki gerokai po pirmos vai. 
ryto. Pagal smagų taktą sukosi ir kai kurie 
tėveliai su dukromis, mamytės su sūnu
mis, seneliai(ės) su anūkais ir anūkėmis. 
Baliui pasibaigus, daugumas nenoriai 
skirstėsi. Nežinau kaip kiti laiką leido po 
to: maniškiai grįžo tik 7 vai. ryto.

Toks gausus ir entuziastingas daly
vavimas šitame 40-ties metų sukakties 
baliuje įrodo, kad ši grupė nemenkėja. 
Anot Dalios, šokėjų ieškoti nereikia, jie 
ateina patys, atsinešdami entuziazmą ir 
džiaugsmą. Per visus tuos metus jų skai
čius prašoko 300. Jaunesniuosius pakeitė 
vyresni, atsirado ir priešmokyklinė gru
pė, galų gale ir tėvų. Amžiaus tarpas tarp 
5 ir 55 metų. „Gintaro“ grupę sudaro: 
Gintarėliai, Malūnėlis, Jaunieji Ginta
riečiai, Gintaras ir Šokdava. Iš viso šo
kių išmokta 108. Septynios šokėjų poros 
sukūrė šeimas. Šokėjų tarpe yra ir trys 
svetimtaučiai. Nuo pat pradžios vadova
vo M. Verbylienė, D. Danienė, H. Stat
kuvienė (net 15 metų!), J. Jablonskis, P. ir 
J. Sadauskai, V. Straukas. „Malūnėliui“ - 
B. Karazijienė, V. Mockutė ir dabartinė 
vadovė D. Tamašauskaitė.

Per paskutiniuosius 20 metų savo šir
dį ir jėgas „Gintarui“ atiduoda Dalia 
Antanaitienė, kuri kaip magnetas ir su
traukė į šį vakarą visus, kurie ką nors 
bendro su tautiniais šokiais turėjo per tą 
40-tį metų ir, atrodo, dar daugelį metų 
turės. Melbumiškiai yra laimingi žino
dami, kad bendruomenėje randasi toks 
gražus būrys jaunimo, prieš kutą mes - 
vyresnieji lenkiame savo galvas. Gyvuo
kite! Ačiū jums ir jūsų nepamainomai 
vadovei!

V. Vaitiekūnienė

PROGRAMA

C®

26 gruodžio - ketvirtadienis
2.00 vai. Tautodailės parodos atidarymas, Meat 
Market Kraft Centre, Nth. Melbourne.

27 gruodžio - penktadienis
k 11.00 vai. Atidarymo mišios, Nth. Melbourne.
O 2.30 vai. Lietuvių dienų ir Sporto šventės atidary- 
įy mas, Albert Park Basketball Complex.
/ 7.00 vai. Žodžio ir muzikos vakaras Lietuvių na

muose, Nth. Melbourne.
9.00 vai. Susipažinimo vakaras Lietuvių namuose, 
Nth. Melbourne.

28 gruodžio - šeštadienis
230 vai. Dailės parodos atidarymas, Lower 
Melbourne Town Hall.
7.00 vai. Dainų šventė, Camberwell Centre.

29 gruodžio - sekmadienis
10.30 vai. vargonų muzikos rečitalis prieš mišias, mišios 11.00 vai.
Nth. Melbourne.
2.00 vai. D. Bitės brėžinių parodos atidarymas, Lower Melbourne Town 
Hall.
3.00 vai. "Suvartuko" (Plungė) koncertas Lietuvių namuose, Nth. Mel
bourne.
6.00 vai. ALB Krašto Tarybos atstovų priėmimas ir registracija Lietuvių 
namų Jubiliejinėje salėje.

30 gruodžio - pirmadienis
9.00 vai. ALB KraštoTarybos suvažiavimas-visadiena, Lietuvių namuo
se, Nth. Melbourne.
7.00 vai. Tautinių šokių šventė, Broadmeadows Basketball Stadium. Po 
šokių vakaronė ten pat.

31 gruodžio - antradienis
9.00 vai. ALB Krašto Tarybos suvažiavimas - pusė dienos.
8.00 vai. iki 1.00 vai. Naujųjų Metų sutikimo balius, "Celebrity Room" 
MooneeValley Racecourse.

1 sausio - trečiadienis
12.00 vai. Sporto šventės ir ALD atsisveikinimo gegužinė, Royal Park.

Bilietus į Naujųjų Metų balių (10 vietų apskriti stalai) bus galima užsisakyti nuo 
lapkričio 3 dienos. Į kitus renginius bilietų platinimas prasidės gruodžio 1 dieną. 
Bilietų kaina ir įsigijimo tvarka bus pranešta atskirai.

ALD informacija

Ratas ir Šalkauskas "Carnivale196" festivalyje

tootW
/..J996/

Labai malonu matyti mūsų garsių jau 
mirusių lietuvių grafikų - Vaclovo Rato ir 
Henriko Šalkausko meno darbus, išstaty
tus labai žymioje vietoje - NSW Meno 
galerijoje, kaip dalį „Carnivale" 96“ 
festivalio.

Retai kada suteikiama tokia garbė 
mūsų lietuviams menininkams NSW 
Valstybinėje Galerijoje.

Lankydamiesi galerijoje pasižiūrėti 
dabar ten vykstančios didelės užsienio 
dailininkų parodos, galime pasididžiuo
ti ir mūsų tautos dviejų mirusių meni
ninkų darbais. „M.P.“ inf.

Adelaidės Pensininkų klube
Adelaidės Pensininkų klubo pirmi

ninkas E. Dukas su žmona laimingai su
grįžę po 6 savaičių viešnagės Lietuvoje, 
spėjo sudalyvauti „Bingo“ popietėje, 
įvykusioje rugsėjo 12-tą dieną Adelaidės 
Lietuvių namuose. Pirmininko išvykimo 
laikotarpyje, likę klubo nariai ir valdyba 
sumaniai pravedė dvi „Bingo“ popietes, 
bet, vis dėlto, buvo malonu sulaukti visų 
laukiamo pirmininko.

Nepaisant Adelaidėje esančios žie
mos labai lietingo ir šalto oro, vis tik 
susirinko nemažai. Popietė pradėta pir
mininko pranešimu apie klubo veiklą. Jis 
pranešė apie klubo vakaronę, numatytą 
rugsėjo 21 dieną Lietuvių namuose..

E k. - Henrikas Šalkauskas ir Vaclovas
Ratas. __________________

Artėjant pavasariui taip pat numatytos 
visų laukiamos išvykos.

Užbaigus veiklos pranešimą, sekė 
pirmininko įspūdžiai iš kelionių po Lie
tuvą. Daugiausiai jis pasakojo apie 
Kauną ir jo apylinkes, kur buvo apsis
tojęs. Pirmininkui užbaigus, kalbėjo A. 
Šerelis, padaręs įdomų pranešimą. Sekė 
Ramovės pirmininko J. Bočiulio ilgesnis 
papasakojimas savo įspūdžių iš viešna
gės Lietuvoje. Kalboms pasibaigus, vyko 
„Bingo“ žaidimas. Jam pasibaigus, 
pasivaišinome kavute ir sausainiais, dar 
kiek pabendravę grįžome namo. Iki kito 
karto. Ona gaujjen^ gi£Įvi
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SydnėjausTautodailės ratelio 10 - metis
Vai tai šauniai atšventė Sydnėjaus 

liet, moterų Tautodailės būrelis savo 10- 
metį rugsėjo 15-sios sekmadienį Lietuvių 
klube, Bankstowne. Ir dienelė pasitaikė 
lyg užsakyta ir svetelių primarmėjo kir
binės - sunku buvo pasisukioti klubo 
didžiojoje salėje, kuri, lyg burtininko 
lazdele pamojus, buvo pasidariusi viena 
geriausiai suruoštų mugių, kokios galėjo 
pavydėti ir pati didžiausia Vilkaviškio ar 
Panevėžio parapija, kai ten po visuotinių 
atlaidų prasideda mugės šurmulynas!..

Bet pradėkime nuo pradžios!.. Kad 
visiems viskas būtų aišku, prisiprašiau šio 
ratelio „spiritus movens“ - p. Martiną 
Reisgienę, kad suteiktų kiek informaci
jos. (Reikėjo nemažai pastangų, kad ją 
išlaikyti vienoj vietoj kelioliką minučių, 
nes tai moteris - „gyvasis sidabras“ - čia tu 
su ja, čiajau ji „nurūkusi“ į kitą salės galą 
tvarkyti visokių reikalų!..)

Taigi!.. Tautodailės ratelis, esąs gimęs 
Lietuvių klubo žydėjimo metu, kai į jį 
anuomet gausiai apsilankydavo tautiečiai. 
Anuomet klubo direktore - vedėja buvusi
p. Elena Birkmanienė. Ji priprašiusi Emi-

Sydnėjaus Tautodailės ratelio mugės rengėjos ir talkininkės. Nuotr. A. Kramiliaus.

mis, audiniais, darbeliais... Rodėme

liją Šumskaitę - Šliogerienę ir Martiną 
Reisgienę, kad jos pravestų juostų audi
mo pamoką. Vienos pamokos vis tik 
nepakako - nuo tos dienos ir prasidėjo 
aktyvi Ratelio veikla, kuri su trumpa 
pertrauka gyvuoja iki šios dienos.

Pradžioje Ratelis sukęsis tik savųjų 
tarpe - švenčių metu ruoštos parodos, 
demonstruoti liaudies audiniai. Bet pa
lengva išplaukta ir į platesnius vandenis - 
Lietuvai traukant sovietinės vergijos 
grandines, lietu viais ėmė domėtis australai. 
Pasipylė kvietimai iš mokyklų, parapijų, 
muziejų ir pavienių asmenų, nes staiga visi 
panoro sužinoti kas gi tokia ta LIETUVA 
ir lietuviai?..

1991 m. Australijos muziejus Sydnėju- 
je pakvietė dalyvauti Sydnėjaus vaikų

'Mūsų Pastogė" Nr.39 1996.9.30 psl.41

Martina Reisgienė 
Tautodailės ratelio vadovė

festivalyje.Pasirinkom temą-„Lithuanian 
Heritage" („Lietuviškasispaveldėjimas“) 
ir puikavomės muziejuje su savo juosto- 

vaikams kaip ant knygos išsiausti lietuviš
ką tautinę juostelę ir ją įsidėti į tą pačią 
knygą lapų perskyrimui. Žiūrovų tarpe 
didelį susidomėjuną sukėlė mėlynžiedis 
linas ir linų verpimas lietuvišku rateliu. 
Šiam renginiui talkino ir ALB Sydnėjaus 
apyl. valdyba.

Pokario ateivių kultūriniam įnašui 
pažymėti, 50-mečio proga, Wollongonge 
vietos universitetas suruošė parodą, 
pavadintą,,Iš lagamino“. Ten ir dabar dar 
puikuojasi nemažai lietuviškų ekspona
tų, jų tarpe Ratelio paruoštos lėlės - „Trys 
seserys“ (lėlės - Nitos Wallis, joms rūbus 
išaudė M. Reisgienė).

Iš suruoštų didesnių renginių, be da
bar vykstančio, paminėtini: 1990 m. - 
koncertas Lietuvai (pelnas paskirtas 

Lietuvai); 1993 m. - kultūrinis, 2-jų dienų 
savaitgalis Lietuvių klube; 1994 m.- vėl 
ten pat suruoštas dvidienis savaitgalis. 
Bet tai tik dalis Ratelio veiklos. Jo na
rės renkasi šeštadieniais (savaitgalio 
lietuviškos mokyklos metu) į klubą ir, 
ypač jaunosios moterys, mokosi lietuviš
kų rankdarbių - juostų audimo, siuvinė
jimo, margučių marginimo ir 1.1. Pamokas 
dažnai lanko ir nelietuvės.

Paklausiau p. Martiną kaip kilo mintis 
suruošti šį didžiulį renginį?..

- Šių metų gegužės mėn., per vieną 
Ratelio rankdarbių pamoką - susiėjimą, 
besišnekučiuojant kilo mintis, kad reikia 
padėti našlaičiams Lietuvoje. Nedelsda
mos pasidalinom pareigomis ir kibom į 
darbą. Jutos Šliterienės ir Julės Lašairie- 
nės idėja - mugė. Juodvi surinko parda
vimui skirtus daiktus, paruošė ,kavinę“, 
užkandžius ir aptarnavimą. (Čia buvo 
įjungta jaunoji karta); Margarita Ka
valiauskienė suorganizavo mezgėjas ir 
siuvėjas - jos primezgė ir prisiuvo kalnus 
rūbų našlaičiams. Kitos Ratelio narės - 
Nata Liutikaitė, Vida Griškaitytė, Marga- 
Rita Rotcaitė, Belinda Wilson, jos draugė 
Alex - uoliai kaupė rūbus našlaičiams ir 
talkino mugės metu.

Nuoširdaus pritarimo sulaukėme ir iš 
bendruomenės moterų, kurios paaukojo 
didelį kiekį vaikiškų rūbų, o nemažas 
skaičius aukojo pinigais (pinigais aukoju
sių sąrašas bus vėliau paskelbtas „Mūsų 
Pastogėje“ drauge su siuntos apyskaita).

Mugės svečių palinksminimui, pak
vietėme šeštadienio mokyklos mokinu
kus pademonstruoti savo mamyčių siū
tas pižamas (jas vėliau beveik visi paau
kojo našlaičiams). Čia nuoširdžiai talki
no mokytojos ir vaikų tėvai.

"Mūsų Pastogės" popietė
Rugsėjo 22-ją (sekmad.) Sydnėjaus 

Lietuvių klube suruošta „Mūsų Pastogės“ 
popietė praėjo gal net geriau negu tikėta
si - susilaukta gausaus būrio bendruome
nės narių - „M.P.“ skaitytojų bei rėmėjų, 
atvykusių pasidžiaugti menine programa 
bei dalyvauti „M.P.“ loterijos laimingųjų 
bilietų traukime.

Susirinkusius svečius pasveikino Liet, 
bendruomenės Spaudos sąjungos valdy
bos pirm. Vytautas Patašius, pristatyda
mas pirmąją programos dalyvę p. Eleną 
Jonaitienę, paskaičiusią vieną epizodą iš 
savo parašyto autobiografinio romano 
„Žmonės be pastovaus adreso“ (girdėti 
gandų, kad sekančiais metais ši įdomi 
knyga jau pateks į spaustuvę) - kuriame 
pavaizduotas vienas įvykis tik tik pa
sibaigus karui...

Po to Sydnėjaus moterų ansamblis 
„Sutartinė“ (Ida Barilienė, Jadvyga 
Burokienė, Marina Cox, Gražina Čer
niauskienė, Irena Dudaitienė, Lilė 
Gaidžionienė, Nijolė Jurkšaitienė, Mar
garita Kavaliauskienė, Milda Karpavi- 
čienė ir Martina Reisgienė) padainavo 
dvi dainas: „Ten už kluono ežere...“ ir 
„Sėk, sesula, rūteles...“

Sekantis prie pulto - „M.P.“ redakto
rius Bronius Žalys, po trumpo įvado 
paskaitęs kelis naujausius savo kūrybos 
eilėraščius: „...aš nemokėjau numirt“, skir
tą Juodupės girioje 1949 m. žuvusiai 24 
m. partizanei Dianai Glemžaitei - 
Bulovienei; iš ciklo „Gimtinę prisimi
nus“ - „Kai vaikas dar buvau“ ir „Ru
dens rytas tėviškėje - 1944“; užbaigda

] 1
Mugės metu Tautodailės ratelisatsveiwen- į 

tė ir savo veiklos 10-metį. Jis paminėtas‘etas jj 
trumpu M. Reisgienės žodžiu ir sumošapšta 1 
ratelio darbų parodėle. Dr. Nita Wallis- lis - 
plačiašakė menininkė - papuošė didžio-žio- 
sios salės sceną dienai pritaikyta tema-.ta - 
šimtais vaikiškų rankučių. Ji taip pat pat 
pravedė visą mugės eigą. Jos porceliano tano 
lėlės, papuoštos apdovanojimo kaspinais, tais, 
didžiavosi ant atskiro stalo.

rie- 
ios

jau 
d ai 
iū-
nų

ly
ja- 
ca-

Ypač įdomus buvo savaitgalio tuo-no- 
kyklos mokinukų „pižamų madų“ de- de
monstravimas. Jų dalyvavo visas būrys-ys - 
23, kai kurie iš jų vedėsi savo jauniau-įau
stus broliukus ir sesutes. Tarp jų ir 10-me- 
tė Elzytė Soulos, paradavusi su pačios 
ratelio vadovės M. Reisgienės austais tais 
tautiniais rūbais.

O pati mugė?!! Jau pradžioje minėju 
kaip šauniai ji buvo suruošta - stalų stati 
su visokiausiom gėrybėm - megztais, siū
tais drabužiais, įvairiausiom namą 
apyvokos reikmenimis, suvenyraiįpačių žiu 
ratelio narių virtomis uogienėmis... Prie
do - loterija ir laimės šulinys... Nežinau 
kiek ponios padarė pelno, skirto naš
laičiams, bet žinau, kad visi mugės daly
viai vis ką nors pirko, bandė laimę, raga
vo karštas dešreles su kopūstais, gėrė ka
vą su skaniausiais pyragais...

Mano pašnekovė p. Martina Reisgie
nė, nors pati pristatinėjo visas talkinh-’in- 
kes, kaip „geriausias iš geriausių“, deja, ja, 
teko iš kitų Ratelio narių išsiklausinėtiiėti

ie- 
au

Sė

kas čia tam Rateliui vadovauja ir vadodo- 
vavo? Ne!.. Neklystate - taigi, kadad. 
vadovauja p. Martina Reisgienė. Ir va
dovauja jam jau visus 10-tį metų.

TaprogašauniajamTautodailėsrateliuliui 
linkime dar daug daug geros veiklos meųįtų!

B.Ž.Ž.

mas satyriškai nuskambėjusiais „KaKai 
užeina dieviškas įkvėpimas“ (žodisdis 
„įkvėpimas“ prašytas skaityti tarp katabu- 
čių) ir „Valkata“ (atrodo iš Sydnėjaus). s).

Sekė dvi žavios „Sutartinės“ dainosinos: 
„Oi, giria, giria...“ ir,Jočiau į žvejus...“....“

Poetas Juozas Almis Jūragis paskaitom 
tris savo kūrybos eilėraščius: ilgoką „K<Ko- 
dėl taip krinta rugsėjo žvaigždės?1, „Midus 
supa nuostabus pasaulis“ ir .Lietaus b la
šai“. Įdomūs klasinio eiliavimo eilėrašraš- 
čiai, perduoti tvirtu, įsijautusiu autoriaiuaus 
balsu, buvo šiltai publikos sutikti.

Programą užbaigė „Sutartinė“, vilvėl 
padainuodama dvi damas: „Keliaujamam 
per pasaulį“ (apie pasakos gražunųmo 
piemenaitę) ir „Skamba, skamba kanknk- 
liai...“ Gi bisui, išsiprašyta ir dar vierjena 
daina - „Oi, rūta, rūta, rūtytėle...“

Kaip skaitovus, taip dainininkekes 
klausytojai pagerbė gausiomis katutėmitnis. 
Programos dalyviams padėkojo p. 1 V. 
Patašius, drauge įteikdamas daininiinin- 
kėms po puokštę rožių.

Sekė laimingųjų „M.P.“ loterijos bi bi
lietų traukimas, pravestas Spaudos są są
jungos valdybos pirmininko, talkinamant 
programos dalyviams - svečiams. Dejeja, 
NSW-sas ir šįkart buvo nelaimingas.;. I- 
mas prizas (auksas) „nuėjo“ į Pieietų 
Australiją, II-sis (sidabras) - į Viktoririją, 
III-sis (tautodailės dirbinys) - irgi į į P. 
Australiją.

Popietės vedėjui p. V. Patašiui ppa- 
dėkojus už,,M.P.“ rėmimą - bilietų pitkrki- 
mą ir gausų apsilankymą, pradėta skitsirs- 
tyris namo. Vyt. Šiaurysrys
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I
Pirmieji metai Australijoje
iriamės Pietą Kryžiaus žemyne

Pranas Nagys

(Tęsinys iš "M.P." nr. 37)

jimui. Su savimi vežėmės ganėtinai 
maisto, taigi alkani nebūsime, o, be to, 
rytoj atveš papildomai.

Fermeris mus parsivežė į savo kiemą. 
Gyvenamasis namas stovi atokiau nuo 
gatvės. Toliau mašinų garažai, gyvulių 
tvartai, o šalia netoliese augančių 
cukrinių nedrių lauko stovi barakas.

Pirmieji žingsniai pas 
ūkininką

Priveža mus prie to barako ir palengva 
lipame iš mašinos, vis dairydamiesi į 

Čia 
įlispastatas - karčiama, kiti - įvairių 
ta, parduotuvė, duonos kepykla ir 
tt salė susirinkimams, šokiams, 
tkui dar keletas namukų, kuriuose 
su vietiniai žmonės, matomai, 
iii dirbantieji. Jų namukai nu- 
ĮKtnalonios išvaizdos, nors... gal 
Įgyvena labai geri žmonės, 
inkas nori, kad mes nusipirktume naUj;Į mūsų gyvenvietę. Vyresnis
D. Esame taip, kaip stovime. Pi- 
Klurim. Jis užsako maistą į kre- 
hrdavėjai rytojaus dienai turi at
iduotų, mėsą, pieną. Kitus smul- 
l maisto produktus iš karto pasi
jai savim. Astuoniems žmonėms 

įteikia maisto. Fermeris garantavo 
bvėjui, kad už viską bus atsilygin- 
ifermeriu daugiausiai kalbėjau aš, 
■gi kiti nebuvo pakankamai ak— 
k nors vienas buvo už mane 
ibi geriau mokantis. Mūsų sąs- 

atidarė mėnesiniam apmokė-

amžiumi fermeris aprodo mums patal
pas. Grindys visur cementinės. Prie
kyje, pagal visą baraką taip pat 
išcementuotos grindys, jos randasi po 
stogu. Tai lyg didelė veranda. Barakas 
visas pastatytas iš stulpų, stogas 
skardinis, barako sienos taip pat apkal
tos skarda. Net ir kambariai perskirti ta 
pačia skarda. Jų - keturi. Įėjimai iš 
verandos atskirai į kiekvieną kambarį, o 
taip pat ir į virtuvę. Kiekvienoje patal
poje po vieną langą. Durys irgi skar
dinės. Kambariuose po dvi geležines

Minėjimą atidarė ALB apylinkės pirm, 
kun. dr. A. Savickis. Po jo kalbėjo B. 
Steckis. Sugiedotas Tautos himnas.
Sekė S. Zablockienės paskaitytas savos 
kūrybos eilėraštis, o V. Repševičienė 
paskaitė B. Steckio kurtas eiles. Po to 
kalbėjo svečiai: lietuvių kalbos mokyto
ja Milena Vico ir jos mokiniai (jų kai 
kurie buvo buvę Lietuvoje). V. Repše
vičienė, A. Steckienė ir F. Garnys 
padainavo kelias lietuviškas dainas, o 
visi drauge - „Lietuva, brangi...“ 
Sekė loterija ir buvo žiūrimas filmas apie 
Baltijos kraštus.
* Rugpjūčio 18 d. pakrikštytas V. ir 
V. Gaidelevičių sūnus, kuriam duotas 
Gustavo vardas.
# Labdaros siuntėja E. Čižeikienė 
vėl ruošia siuntinius vargstantiems 
Lietuvoje. Kitos bendruomenės moterys 
(O. Maleckienė, P. Patupienė, H. Sieber-

tienė) talkino megzdamos megztukus ir t.t.

(„Žinutės“, Nr. 9)

Iš tolimojo Perth’o
Gintaro Radzivano sukviesti Pcrth'o 

tai rugpjūčio 18 d. po pamaldų rin-
ĮLietuvių namus pasižiūrėti video- 
rodančio olimpinę lietuvių krep- 
komandą Atlantoje, žaidžiančią 

mstralų „Boomers“. Pradžioje Gin- 
apažindino susirinkusius su Lie- 
olimpicčių pasiektais rezultatais, o

■išbuvo žiūrimos krepšinio varžybos, 
re-kovodami dėl bronzos medalio. 
Ėjo lietuviai.
K» metu S. Zablockienė padėk
lo savo kūrybos eilėraštį apie pava- 
Susirinkusieji pasižiūrėti filmo, 

škė pageidavimą, kad būtų ruošiama 
Bau tokių parengimų.

Tėvo dieną Perth'o lietuviai 
tėjo drauge su vokiečiais,, po įvy- 
įbendrų pamaldų bažnyčios salėje, 
ėnėmis vaišėmis.

Tautos šventė Perth'o lietuvių 
sėta rugsėjo 8 d. iškilmingomis 
aklomis, o vėliau - papietavus - Lie
jimuose. Dalyvavo 42 tautiečiai.

Senai lauktas Kaukių balius
Buto įsigyvenusi tradicija- Sydnėjaus 
uai, talkinami vyr. brolių - sesių, 
šienais metais suruošdavo Kaukių 
a Ir kokie iškilmingi tie baliai bu- 

! Sugūžėdavo pilna salė žmonių, 
its viena už kitą mandresnės. 
kiečiai triūsė bufete, visokiomis 
tartis vaišino svečius. Ilgainiui visa 
no užmiršta.
jmutė tuntininkė, sesė v.sk.v.sl. Dai- 
stitė tą tradiciją atgaivinti ir vėl 
tan-rugsėjo 7-tą bus Kaukių balius, 
nikom į gražiai išpuoštą salę. Balio- 
ęirlendos, ant stalų baltos staltiesės, 
nčios žvakės maloniai sutiko svečius, 
ii nuotaiką sustiprino didelis orkes- 
pramuzika. Tai pasišoksime! Matė- 
ilbuvo įdėta daug darbo ir pastangų

šio baliaus paruošime. Šokti buvo smagu, 
daug vietos. Salėje sukosi kelios poros, nes 
iš viso susirinko tik 58 žmonės. Koks 
ūpas buvo rengėjoms? Kur yra visas 
jaunimas? Kur sesės, broliai...? Viskam 
jaučiasi apatiškumas. Jei nebūtų entu
ziastiškai nusiteikusių jauniausių skau
tukų, kurie linksmai krykštavo, bėgioda
mi salėje ir demonstruodami savo 
maskaradinius rūbelius, sakyčiau būtų 
liūdna. Jų pastangos pasirodyti su kuo 
gražiausiom ir įdomiausiom kaukėm, 
buvo įvertintos ir visi buvo apdovanoti 
prizais.

Visdėlto tie, kurie buvo - nesigailėjo, 
skaniai pavakarieniavo, pabendravo su 
draugais, linksmai nubaliavojo.

Sesė Tamara

Emigrantų stovyklos Australijoje 1949 -1950 m. (The New Australian, nr.ll,
1949 m.) 

loveles. Jos sustatytos palei sienas, 
viduryje - praėjimas prie gale stovin
čios spintelės su vienomis durelėmis. 
Atsisėdus ant lovos, mes vienas kito 
kojomis nesiekiame - vietos pakako. 
Toliausiai nuo virtuvės gyveno Paulė- 
nai. Kadangi mes visi kiti buvome 
viengungiai, taigi daugiausiai laiko 
praleisdavome virtuvėje. Ji buvo mums 
patogiausia vieta pasikalbėti. Paulė- 
nams-toliau-netrukdė mūsų kalbos ir 
juokai. Šalia Paulėnų apsigyvenome aš 
ir Rašymas. Gyventi galėjau kartu su 
broliu, bet kiti nelabai norėjo gyventi 
su Rašymu, nes buvo tik tik susipažinę. 
Sekantį kambarį paėmė brolis Juozas ir 
Medutis. Kambaryje prie virtuvės 
apsigyveno Rainys ir Žemaitis. Virtuvė 
buvo gana erdvi. Joje stovėjo ilgas sta
las, palei sieną, iš kitos stalo pusės 
pastatyti suolai. Virtuvėje buvo visi 
virimo puodai, lėkštės, šakutės, peiliai, 
šaukštai ir kiti virtuvei reikalingi įran
kiai. Vos tik suėjus į kambarius, juose 
išsidėsčius ir išsipakavus, suėjome visi 
į virtuvę - valgyklą. Visi jau norėjo ko 
nors užkąsti dar prieš einant gult, ka
dangi dar nuo pusryčių buvome nieko 
nevalgę, o dabar jau temo. Pirmą kartą 
ūkininkas mums užkūrė malkomis 
kūrenamą krosnį, parodė, kaip reikia 
tvarkytis. Buvome patenkinti, kad nors 
tiek padeda. Šeima atnešė ir sumuš
tinių. Trumpai pasikalbėję, pasitarę 
ėjome miegoti naujoje mūsų vietoje, 
dabar jau darbo vietoje. Miego tikrai 
jau reikėjo. Aš užmigau greitai. Esu 
pavalgęs ir be didelių rūpesčių, darbas 
laukia, apie kurį patirsime rytoj ryte.

Australijoje po Antrojo pasaulinio ka
ro labai trūko darbininkų. Į tokį darbą, 
kaip cukrinių nendrių kirtimas, austra
lai nėjo, jo vengė, o ūkininkai patys 
nespėjo nuimti to nendrių derliaus. 
Ypač šie, 1948 - ieji, metai buvo labai 
derlingi. Geras derlius buvojau iš anks
to numatytas, taigi, negaudami dar
bininkų vietoje, ūkininkai ryžosi ieš
koti pabėgėlių ar išvietintųjų darbo jė
cocoocoooeocccooocooooooocooccooococoooooocoooaoocooeooecoooo

Melbourne "Gintaras" dėkoja:
Gintariečiai nuoširdžiai dėkoja rėmėjams, parėmusiems "Gintaro" tautinių šokių grupę; 

aukojo: po $ 50 - kun. dr. P. Dauknys, p.p. I. O'Dwyer ir p. Bajoras, J. Valaitienė , V. Bosikis; 
po $ 25 - Algis Šimkus, K. Zdanius ir Teresė Jurgclaitienė; po $ 20 - Z. Augaitis ir V. 
Vaitiekūnienė. Ačiū Australijos Katalikų federacijai, kuri veltui laipino "Gintaro" baliaus 
skelbimus "Tėviškės aiduose". Gintariečiai

gos. Svarbiausia, kad jie atsivežė jau
nų vyrų, tarp 18 ir 35 metų amžiaus. 
Žinoma, į tą darbininkų skaičių pak
liuvo ir daug jiems nereikalingų. Tų 
metų derlius buvo nuimtas su naujųjų 
ateivių pagalba. Jei kas dirbti negalėjo, 
sirgo, jį siuntė į kitus darbus. Buvo ir 
tokių, kurie pabėgo, bet deportuoti 
nebuvo ir, atlikę dviejų metų darbo 
sutartį valdžios priežiūroje, vis tiek ga
vo teisę pasilikti Australijoje su gali
mybe po penkių išgyventų metų tame 
krašte, duoti pareiškimą pilietybės 
įsigijimui.

Balanzategui fermoje prie savo gyve
namojo barako. Iš k.: H. Medutis, J. Na- 
gys, P. Nagys, E. Rašymas, B. Rainys, Č. 
Paulėnas, B. Paulėnienė. Trūksta G. 
Žemaičio.

Cukrinių nendrių kirtime buvo nu
sistovėjusi tvarka. Kiekviena grupė, 
„gengu“ vadinama, turėjo savo „gen- 
gerį“ - vadovą, kuris buvo laikomas 
atsakingu už visą grupės tvarką. Jis 
buvo atsakingas ir už grupės darbus. 
Grupės vardu visais nendrių kirtimo 
klausimais jis tariasi su savininkais. 
Tiesioginiai viršininkai, be fermerio, 
dar buvo Nendrių augintojų sąjunga 
(Cane Grovers Association), Cukraus 
apdirbimo įmonės (Sugar Mill) ins
pektoriai, Australijos darbininkų unija 
(Australian Workers Union). Taigi ir 
mūsų grupė turėjo išsirinkti savo vado
vą. Prasidėjus diskusijoms dėl vado
vo, visi kreipėsi į mane, kad aš būčiau 
tas „gengeris“. (Bus daugiau)
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Atostogos Lietuvoje
Antanas Laukaitis

Pasaulinės varžybos Panevėžyje
1988 metais 3-jų Pasaulio lietuvių 

sporto žaidynių metu Adelaidėje, pirmą 
kartą jose dalyvavo ir Lietuvos sporti
ninkai su jaunių krepšinio komanda, ku
rios treneris buvo panevėžietis R. Sargū- 
nas. Vėliau, besisvečiuojant jam Sydnė- 
juje, paklausiau šį, daug pasaulio kraštų ir 
miestų mačiusį trenerį, kaip jam patinka 
Sydnėjus.

Per tarptautinį "Ultra Triatlono" atidarymą Panevėžio miesto sporto rūmuose 
dalyvavo sportininkai iš 12 valstybių. Dešinėje "M.P." bendradarbis A. Laukaitis.

i Tikrai daug svieto mačiau, pasakė j is, 
ir būdamas dabar Sydnėjuje, pasakysiu, 
kad šis miestas yra pats gražiausias iš vi
sų matytų, kai antras po jo - yra Panevė
žys. Tačiau, jeigu to klaustum manęs 
Panevėžyje, tai pasakyčiau atvirkščiai.

Niekada nepamiršau šių R. Sargūno 
žodžių. Ir dabar, prieš pat grįžtant į na
mus, buvau pakviestas vėl atvykti į 
Panevėžį ir kaip garbės svečias dalyvauti 
Ultra triatlono pasaulinėse varžybose. 
Jos vyko rugpjūčio 30-31 ir rugsėjo 1 
dienomis. Labai gražiai ir maloniai mane 
priglaudė, vaišino ir prižiūrėjo veterinari
nės klinikos gydytojas Vytautas Jurgaitis 
su ponia dr. Gražina, kurios dėdė yra ma
no geras prietelius, sydnėjiškis Vytautas 
Štelemėkas. Tai buvo tikrai labai puikios 
trys dienos šiame gražiame Panevėžio 
mieste, jaučiant tokią artimą ir nuoširdžią 
naujųjų mano draugų globą, ypatingai 
dar susipažinus su nauja Laukaičių šei
ma ir net susigiminiavus su jais.

Triatlono sportas yra labai mažai 
žinomas ne tik mums lietuviams, bet ir 
australams. Tai šis - buvęs dvigubas 
triatlonas, susidėjo iš 7,6 kilometrų 
plaukimo, 360 km. važiavimo dviračiu ir 
84,4 km. bėgimo. Visa tai turėjo būti 
padaryta be jokio sustojimo ar poilsio, 
nors jeigu tai buvo daroma, tai ir laikas 
sutrumpėja. Pirmasis varžybas laimėjo 
latvis A. Levša, visas užduotis atlikęs per 
21 vai. 29 mirt. Antrasis buvo austras ir 
trečiasis-praeitų metų čempionas danas. 
Australas B. Brown iš Foster'io, su ku
riuo aš nemažai pasikalbėjau, buvo 4-tas. 
Geriausiai iš lietuvių pasirodė biržietis J. 
Mickeliūnas, užėmęs 5-tą vietą. Šių 
varžybų favoritui Vidmantui Urbonui, 
Pasaulio trigubo triatlono varžybų 
Meksikoje 1995 metais antros vietos 
laimėtojui (57 km. plaukimas, 2700 km. 
važiavimas dviračiu ir 633 km. bėgi
mas), savam mieste - Panevėžy - atsitiko 
nelaimė. Atplaukęs po latvio antras ir 
taip pat antras važiuodamas dviračiu 60 
km/val. greičiu, jau prieš pat galą, vi
durnakty, nenorėdamas susidurti su į
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lenktynių trasą įbėgusia moterim ir ją 
sužeisti, trenkėsi į šoną, apvirto ir susi
žeidė koją ir ranką, apgadindamas ir sa
vo $ 2000 vertės dviratį. Taip sužeistas, jis 
dar norėjo šias rungtynes pabaigti ir 
gydytojui bei jo padėjėjams suteikus 
pagalbą, nors ir su skausmais, pabaigė 
dviračių ir bėgimo varžybas ir tapo 
devintuoju. Nors miesto policija buvo 
garantavusi visas saugias trasas ir gerą 
apsaugą, tačiau nebuvo įmanoma suval
dyti daugiatūkstantinės, šventiška nuo

taika gyvenančios minios, kuri dvi paras 
dieną ir naktį linksminosi, piknikavo, 
šoko ir dainavo. O australiškai gražus oras 
turbūt visus panevėžiečius ir svečius 
sutraukė į Laisvės aikštę ir čia pat esančią 
gražiąją senvagę, kur buvo ir atidarymas, 
ir uždarymas, ir koncertai, ir visa kita kas 
leidžia žmogui būti linksmam ir užmirš
ti visas buitines negeroves. O žmonės ir 
ypatingai gražiosios panevėžietės, šven
tiškai išsipuošę, tikrai šią šventę padarė 
labai gražią ir linksmą. Ko nors panašaus 
dar iki šiol Lietuvoj nebuvau matęs, to
dėl ačiū miesto ir sporto vadovams už 
pakvietimą, o mano naujiems prieteliams 
- daktaramas Vytautui ir Gražinai dar kar
tą jau kengūriškas ačiū.

Kalbant apie patį triatlono sportą, tai 
aš, būdamas su sporto įvairiomis šakomis 
susirišęs nuo pat savo vaikystės, nežinau 
ar jį galima būtų pavadinti sveiku sportu. 
Gal tai daugiau sveikatos „tarkavimas“ ir 
savęs paties žudymas. Jei mes manome, 
kad maratono bėgimas yra labai sunkus 
sportas, tai jis yra tiktai vaikų žaidimas 
prieš triatloną, ypatingai prieš dvigubą, 
trigubą ar ir penkiagubą. Panevėžio 
varžybose meksikietė beplaukdama gavo 
plaučių uždegimą ir buvo nuvežta į ligo

ninę, o rusė O. Ladyžina viską atliko labai 
gerai ir tapo moterų nugalėtoja. Kana
dietis įsipjovė stiklu koją dar prieš 
plaukimą, latvis po valandos plaukimo 
sušalo ir buvo iš vandens ištrauktas visas 
mėlynas, dar kitas užsienietis pavargęs 
nuėjo į viešbutį, nusimaudė ir toliau tęsė 
varžybas, airė irgi įvažiavo į pasipainio
jusį trasoje vaiką.

Kiek man teko kalbėtis su tarptautiniu 
triatlono prezidentu meksikiečiu Ch, 
Andoni ir kitais, tai jų tikslas yra triatlo
ną įtraukti į pasaulinę olimpiadą. Tačiau, 
jei Lietuvoje ir kitur anksčiau nebuvo 
„dopingo“ kontrolės, tai olimpiadoje ji 
tikrai bus, o aš manau, kad didžioji dalis 
Panevėžyje startavusių sportininkų var
tojo vienokį ar kitokį pagelbinį „dopin
gą“. Be jo, 23 valandas be jokio poilsio, 
tikrai daugumas nebūtų varžybose išsi
laikę. Tačiau, kaip ten buvo, ar nebuvo, 
Panevėžys yra puikus ir gražus miestas, 
o jo žmonės dar puikesni ir nuoširdesni.Atostogas pabaigus

Net nepastebėjau, kaip greitai prabė
go tie Uys viešnagės mėnesiai Lietuvoj. 
Ir žiūriu jau, kad kartu su atvykusiais į 
Lietuvą Onute Kapočiene ir Robiu Li- 
niausku, mes jau esame Vilniaus aero
uoste. Onutės draugai ir giminės kėliajai 
išvažiavimo tostus, gieda „ilgiausių me
tų“, o mano ir Robio geras tuzinas gimi
nių, meilių ir sportinių draugų net nenori 
mūsų iš Vilniaus išleisti. Tostas po tosto ir 
net su atvykusio Krakių klebono kun. R. 
Ramašausko palaiminimu, aerouosto 
direktorius dzūkas M. Ivanauskas paprašė 
jau išleistuves pabaigti ir atsisveikinus 
eiti į lėktuvą, nes jis jau laukia. Taip ir šį 
kartą (kaip ir visuomet) su liūdesiu akyse 
palikom Vilnių ir tą gražiąją Lietuvą.

Daug kas manęs klausė pačioj Lietu
voj ir jau sugrįžus, ar per tuos metus 
daug kas pasikeitė Lietuvoj. Turiu pasa
kyt, kad pasikeitimų, nors gal ir nelabai 
daug, bet yra.

Pradžioje vasara buvo gana šaltoka, tai 
pirmą kartą būnant Palangoje, ten buvo 
labai mažai vasarotojų ir vietiniai deja
vo, kad jei taip bus ir toliai!, tai jie 
subankrutuos. Tačiau vėliau, orui pasi
taisius ir net užėjus karščiams, Palanga ir 
kiti pajūrio kurortai atsigavo ir žmonių,

Truputis politinėm...
Atkelta iš 2 psl.

Švedų ministras pienininkas kaip tik tai 
ir aiškino, kalbėdamas su prez. Clinton, 
pabrėždamas visus gerumus, kuriuos turėtų 
Baltijos valstybės, jei tik jos įsijungtų į 
Europos Uniją kaip galima greičiau. Viskas 
atrodė gražu, bet nei amerikonai, nei 
skandinavai kol kas kokių nors rimtų 
įsipareigojimų dėl šios srities saugumo pada
ryti nenori.

Jungt. Amerikos Valstybės norėtų daryti 
nuolaidas Rusijai, kuri skundžiasi, kad 
NATO išplėtimas į jos kaimynystę būtų 
grėsmė Maskvai. Švedija ir Suomija plauna 
savo rankas, neva sutikdamos su tokiu 
Maskvos galvojimu, netgi tvirtindamos, kad 
Baltai „gal net ir nenori“ tos NATO narys
tės, o Clintono administradija, žinoma, no
rėtų pasirodyti, jog kokį nors „gražų“ 
pasižadėjimą būtų verta padaryti estams, 
latviams ir lietuviams, lyg nuraminimui 
prieš Rusijos užmačias, jei Baltijos kraštai 
liktų neįjungti į bendrą Europos saugumo 
susitarimą.

Vašingtonas pagal savo paskutinį politi
nį planą, kalba, kad gal Estija, kuri geriau-

Mane goboję gydytojai: Vytautautas iri 
Gražina Jurgaičiai su sūnum DoDonatu. į

Visos nuotraukos A. laubaukaiaon 

žmonių..., ypatingai savaitgaliais, iais, buvti 
labai daug, taip kad buvo neįmanoitnomaras ■ 
ti vietos apsigyvenimui, O kaviniiįinių, bat 
ir restoranų didžiosiose gatvėse-e — tai k; 
keli šimtai metrų. Taip kad ir ar žmonė 
atrodo, pradėjo geriau gyvent, nes nes visk 
čia yra jau ne taip pigu. Krautuvėuvėse yt ‘ 
įvairiausių prekių, tik pinigų turėkl.ėk!.. Jos 
ir žmonių visuomet pilna, bizniszms eini1 
neblogai. Nežinau kur ir kada kas kas dirbą 
tačiau Kauno Laisvės Alėja ir Vii- Vilniai 
Gedimino prospektas bei šalia esą esančioj' 
kitos gatvės, panašiai ir Klaipėdos dos centu ! 
pilnos gražiai apsirengusių žmoniiionių. G 
čia, gatvėse esančios kavinės irgi irgi ne 
tuščios. O judėjimas tai didelis (lis visoji I 
Lietuvoje. Automobilių ir mašinųdaų daugiai1 
kaip milijonas. Neskaitant vaikų irų ir sene ■ 
lių, tai kas antras jas turi. Benzimzinas tik • 
truputį pigesnis nei pas mus, bet žmožmonėS'i 
matyt, turi už ką jo pirkti ir važinėtinėtis. T

Gal patys blogiausiai gyvetvenantyl 

žmonės yra mieste gyvenantiejiieji pėda 
sininkai, nors provincijoje jie g gyvena 
geriau. Tačiau, didžiausia problemlema y*" 
girtuokliavimas, tinginiavimas, y, ypatiųT 
gai kai kurio jaunimo, plėšikavkavimas 
banditizmas bei chuliganizmas, is, kuria, 
nesutvarko nei policija, nei teismai.nai. Viso 
laukia Seimo rinkimų ir gal tadakaskas nori'1 
pasikeis, tačiau, kol Vakaruose išaukauklėtąiį 

ir išmokslintas jaunimas nepakeis eis da-» 
bortinių vadovų, tai nedaug kas pasbasikeisj 

Reikia dar palaukti...

šiai pasirodė su savo reformomis, tiis, turėtas 
naudotis panašiu statusu kaip Švelijvedija iri
Suomija - t.y. Europos Unijos narystaryste ir 
padidinta NATO „bičiulyste“ kaip „pao „partneri 
dėl taikos“.

Be konkrečių pasižadėjimų it į ir įsipa- " 
reigojimų, tai lieka tik gražios kaltkalbos ii 
dūsavimai. Gal taip blogai ir nėra, nes nes visg 
politikai supranta, kad ir „švelnaus sus saugu u 
mo“ politika (niekam nelipant ant ,nt „maži j 
lių“), būtų daug malonesnė ir priimtirimtinesn j, 
kad ir, sakysim, atominės energijos gos naudo - 
jirne, muitų ir prekybos srityje, kovojkovoje s 
organizuotu nusikalstamumu.

Švedų min. pirmininkas Persson ton tokio! 
politikos labai norėtų, bet dėl NATO raąž narystei 
ir apskritai dėl saugumo, jis norėtų palų palikti 
apsispręsti pačioms Baltijos valstylmėms. Ar 
mūsų valdžia, kur nuovokos ir patriotitriotizmoM 
atrodo, jau beveik nelikę, parodys kokįkokį nonj'i 
ryžtingumą siekti rezultatų naudinga inga linkis 
me, lieka svarbiausias klausimas. jį)

Girdime skundus ir pasipiktinimą, baą, bet ką 
daro patriotai, ką daro kultūros dartnabuotoja  ̂
dainininkai, menininkai, bažnyčia, stuk, studenį 
tai. Prisimenu senus laikus, kai VokVokietijčf 
dainavom ir šokom, studijavom ir leir leidoni 
knygas, o politikoj ir propogandoje oje maloį; 
niai snaudėme... į*
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PADĖKA
Neužmirštamai ir brangiai mamytei, senelei, prosenelei ir uošvienei

A. f A. Ernai Bartkevičicuei
įsitraukus iš mūsų tarpo, nuoširdžiai dėkojame dr. R. Briese ir visiems 
susirinkusiems su Ja atsisveikinti Rookwood krematoriume. Nuoširdus ačiū 
už gražiąsias gėles, aukas įvairioms lietuvių organizacijoms ir pareikštas 
užuojautas šeimai žodžiu, raštu ar spaudoje.
Misų nuoširdi padėka visoms Ponioms, prisidėjusioms prie šermenų ruošos 
(visiems, dalyvavusiems jose kartu su šeima.

S. ir A. Rusai,
Z. ir A. Bartkevičiai,
D. ir E. Bartkevičiai

tsisveikinaiit su Zigmu Žiupsniu
h. gegužės 18 d. Čikagoje mirė 
tais Š. Amerikos sportininkas ir 
trio treneris Zigmas Žiupsnys, gi- 
Kaiine prieš 69 metus ir Amerikoje 
męs 47 metus. Jis buvo nenuilsta- 
į sporto darbuotojas, ilgametis Či- 
o$,.Neries“ vadovas, vyriausio sporto 
ritėto FASKAS narys, Vidurio 
grikos ir Vakarų apygardos vadovas, 
tto sąjungos ir Garbės teismo narys, 
šilto lietuvių bendruomenės vice- 
Biinkas, Čikagos ir Amerikos lietu- 
fuklininkų treneris. 1975 - 80 ir 83 
ė su „Neries“ jaunaisiais tinklinin- 
; iškovojo JAV „Junior olimpics“ 
stnj titulus. Be lietuvių tinklinio 
iindų, treniravo ir amerikiečių tink- 

b komandas ir priklausė "U.S. 
leyball Association“.
Australijos lietuviai sportininkai Z. 
pij pažinojo labai gerai, nes net du 
as jis su savo tinklininkais - vyrais ir 
finomis, dalyvavo mūsų sporto

šventėse. Pirmą kartą dalyvavo 1980 
metais, žaisdami įvairiausiuose mūsų 
miestuose. Antrą kartą Z. Žiupsnys su 
savo geraisiais tinklininkais dalyvavo 
1988 m. III - se Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynėse, kai pirmą kartą čia dalyvavo 
ir Lietuvos sportininkai.

Su Zigmu Žiupsniu teko susipažinti 
per pirmąsias Pasaulio lietuvių žaidynes 
Kanadoje, o vėliau ši nuoširdi pažintis 
tęsėsi Amerikoje ir Australijoje. Tai bu
vo nuoširdus ir principingas sporto 
darbuotojas, labai geras vadovas ir tink
linio treneris. Su Zigmo mirtimi ne tik 
Čikaga, Amerika, bet ir visa mūsų lie
tuviškoji sportinė šeima, neteko žmogaus, 
kuris buvo ir yra taip reikalingas visam 
mūsų lietuvių sportiniam gyvenimui.

Visų Australijos lietuvių sportininkų ir 
mano asmeniška nuoširdi užuojauta jo 
žmonai Žibutei, vaikams, broliui ir vi
siems artimiesiems.

Antanas Laukaitis.

Pagerbdama..................................... ........
A. f A. Eleną Radauskienę

vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" aukoju S 20.
Sofija Siaparicnė 

__________________________________________________

A. f A. Elenai Radauskienei
ritus, reiškiame nuoširdžią užuojautą jos dukrai Reginutei, sūnui Ričar- 
iii ir jų šeimoms.

Kotryna Scitnickiciič su šeima

A. f A. Leonardui Kauni
Birus, Jo žmoną - ilgametę mūsų draugę Sofiją, sūnus Petrą ir Joną, 
■esę Valeriją ir jų šeimas giliai užjaučiame.

L. Radzevičienė 
D. ir S. Urnevičiai

PADĖKA
Imtos Politinių kalinių ir tremtinių s-gos vardu, nuoširdus ačiū Bankstowno 
vių bibliotekos vedėjui Br. Stašioniui ir darbuotojams už $ 300 auką Lietuvių 
anų fondu i ir taip pat nuoširdus ačiū Australijos Lietuvių bendruomenės valdybai 
1250 paramą LPKTS-gai.

LPKTS-gos ats. Australijoje V. L. Mačys

Literatūros ir dainos popietė Sydnėjuje
Soniai kviečiame tautiečius į Literatūros ir dainos popietę, kuri įvyks spalio 20 d. 
tai. po pietų Lietuvių namuose. Dalyvaus mūsų literatūrinės ir meninės pajėgos: 
S Alinis Jūragis, Aldona Prižgintaitaė - Spykers, Aldona Veščiūnaitė - Janavi- 
:Bronius Žalys.
tpionu gros dr. Ramutis Zakarevičius, solo dainuos Vilija Bumeikytė, šoks tauti
ną grupė "Sūkurys". Nuoširdžiai kviečiame visus dalyvauti. Bus renkamos aukos 
d vargstančius Lietuvoje.

Sydnėjaus liet, katalikų kultūros d-jos valdyba

f Mūsų mirusieji f
Sudie Kaziui Algimautui Žilinskui
Kazys gimė 1924 m. liepos 18 d. 

Šakiuose. Jo tėvas buvo vietos policijos 
vadas, nepriklausomybės kovų karys, 
kapitonas, apdovanotas Vyčio kryžiumi 
už narsumą kovose.

Jo vaikystė buvo nelengva - motina 
mirė jam esant 5 metų. Tėvas buvo la
bai sukrėstas žmonos mirties ir jaunąjį 
Kazį palikęs senelių globai, išvyko į 
Argentiną. 1934 m., būdamas 10 metų, jis 
pats vienas nukeliavo į Buenos Aires pas 
tėvą, kuris jau buvo vedęs antrą kartą. 
Argentinoje gyveno kelis metus. Jam 
sulaukus 14 metų, jis su tėvu ir pamote - 
1938 m. - grįžo gyventi į Lietuvą.

Grįžęs Lietuvon lankė įvairias mo
kyklas, o 1938 m. įstojo į jūros skautus. 
Aktyviai skautavo iki pat mirties. 1944 m 
jam pasitraukus iš Lietuvos, buvo 
mobilizuotas į vokiečių laivyną. Po karo 
Vokietijoje jis baigė gimnaziją.

1948 m. Kazys emigravo į Australiją. 
Kurį laiką dirbo kaip braižytojas Woome- 
ros raketų stoty Pietų Australijoje, kur jis 
patyrė Australijos šiurkštų klimatą ir 
gamtovaizdį. Galbūt šis, gal kiti per
gyvenimai jam savaip nuspalvino Austra
lijos vaizdą ir jis visą laiką ilgėjosi Lietu
vos ir norėjo ten grįžti.

Įsikūręs Melbourne, 1951 m. vedė 
Danutę Bortkevičiūtę. Dirbo įvairius 
darbus, kol galop susirado nuolatinį 
užsiėmimą - dirbti kelionių agentu. Lai
ke 1956 - 61 m. jis studijavo politinius 
mokslus Monash'o universitete, bet jo 
nebaigė.

Turėjo keturis sūnus: Raimundą, 
Andrių, Vygį ir Kęstutį bei tris anūkus. 
Buvo aktyvus Melboumo lietuvių ben
druomenėje, įskaitant skautus ir sek
madieninę mokyklą.

Daug dėmesio skyrė Pietų Amerikai 
ir ispanų kalbai. Priklausė Melboumo 
ispanų draugijai ir kurį laiką buvo Peru 
garbės konsulu Melbourne.

Po ilgos ir labai sunkios ligos 1987 m. 
spalio mėn. mirė jo žmona Danutė. Per 
draugus, po kurio laiko, jis susipažino su

savo busimąja antrąja žmona Danute 
Kaunaite ir 1990 m. Melbourne su ja 
apsivedė.

Lietuvai atgavus nepriklausomybę, 
1992 m. jis grįžo drauge su savo antrąja 
žmona į Lietuvą ir apsigyveno Kaune. 
Nors Lietuva per tuos 48 metus nepap
rastai pasikeitė ir daugeliu atvejų 
gyvenimas dabartinėje Lietuvoje buvo 
labai sunkus, jis puolėsi visa energija į 
lietuviškąjį - o ypač į jos skautiškąjį - 
gyvenimą.

1995-jų sausio mėn. jis buvo išrinktas 
Lietuvos skautų s-gos tarybos pirmininku 
ir šiose pareigose buvo iki savo mirties. 
Nors labai gaila, bet š.rn. birželio mėn. 
jam buvo diagnozuotas kepenų vėžys, ku
ris greitai plėtėsi ir' buvo aišku, kad jam 
liko neilgai gyventi.

Gal prisiminimas jo pirmosios žmo
nos kančių, laike jos kovos su vėžiu, 
paskatino jį išeiti iš ligoninės prieš bai
giant gydymą. Jis atsisakė tolimesnio 
gydymo ir maisto, pareikšdamas savo no
rą mirti kaip galima greičiau. Mirė ramiai, 
miegodamas, rugpjūčio 24 d. (1996 m.). 
Gedulingos pamaldos už mirusį vyko 
Karmelitų bažnyčioje Kaune. Palaidotas 
Petrašiūnų kapinėse rugpjūčio 24 d.

Andrius Žilinskas

Mielam idėjos broliui, skautininkui, Lietuvos Skautų S-gos Tarybos 
Pirmininkui

A. f A. Algimantui Žilinskui
išėjusiam j Amžinybę, Jo žmonai Danutei Lietuvoje, sūnums - Andriui, 
Kęstučiui, Raimondui ir Vygintui, jų šeimoms bei artimiesiems nuoširdžią 
užuojautą reiškia ir drauge liūdi

LSS Australijos Rajono Vadi ja, 
skautės ir skautai

A. f A. Algimantui Žilinskui
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jo sūnums Australijoje - Kęstu
čiui, Andriui, Vygintui ir Raimondui bei jų šeimoms. Taip pat užjaučia
me žmoną Daną Lietuvoje.

Vida ir Algis Kakaliai, 
Paulius ir Suzette Kakaliai

A. f A. Apolonijai Celnaitei
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame seseriai Aldonai Baltrūnienei, 
broliui Albinui Čelnai ir jų šeimoms.

Soc. glokos moterų d-ja
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INFORMACIJA
J

"Mūsų Pastogės" 1996 m. Loterijos laimėtojai

Auksas: bil. nr. 1179 J. Stačiūnas, Skye, SA.
Sidabras: bil. nr. 3633 A. Kalpokas, Olinda, Vic.
Lietuviškas tautodailės dirbinys:bil. nr. 1040 S. Gint, Prospect, SA.

Sveikiname laimėjusius!
Reiškiame nuoširdžią padėką visiems, kurie parėmė "Mūsų Pastogę", pirk

dami ir platindami loterijos bilietus. Ačiū už linkėjimus bei padrąsinančius 
laiškus, atsiųstus kartu su bilietų šaknelėmis. Nuoširdus ačiū visiems!

LB Spaudos Sąjungos Valdyba

Lietuvos Respublikos Konsulatas
PRANEŠIMAS

Dėl balsavimo į Lietuvos Respublikos Seimų

Lietuvos Respublikos konsulo sudaryta balsavimo komisija praneša LR piliečiams, 
gyvenantiems Pietų Australijoje, Vakarų Australijoje ir Šiaurinėje Teritorijoje, kad LR 
Seimo rinkimai įvyksta 1996 m. spalio 20 d., sekmadienį, viršminėtose valstijose ir 
teritorijoje gyvenantys LR piliečiai ir turintys LR pilietybę patvirtinantį dokumentą 
(pasą), gali balsuoti spalio 20 d., atvykę į Adelaidės Lietuvių namus, 6 Eastry St, 
Norwood, SA, 5067, kur balsavimas vyks posėdžių kambaryje nuo 12.30 vai. po pietų. 
Pageidaujantys balsuoti paštu, apie tai turi pranešti raštu LR Konsulatui, 27 Rickaby St., 
Croydon Park, SA, 5008 iki spalio 5 d., kartu prisiunčiant fotokopiją LR paso pusla
pio, kuriame yra nuotrauka. j Jonavietes, Garbės konsulas

TĖVYNĖS SĄJUNGA 

KREIPIASI
Tėvynės Sąjunga (Lietuvos Konserva

toriai), kuriai vadovaujaVytautas Lands
bergis ir Gediminas Vagnorius, aktyviai 
dalyvauja Seimo rinkimuose ir su ben
draminčiais siekia, kad atgimusieji Lie
tuva nusimestų pagarsėjusios korupcijos 
ir panašių negerovių naštą. Deja, TS nėra 
turtinga partija. Norinčius jos ryžtąparem- 
ti finansiškai, prašome paramą siųsti TS 
Sydnėjaus sk. iždininko adresu (čekiuose 
rašyti "Tėvynės Sąjunga"):

Albinas Giniūnas
46 Buckingham Road
Baulkham Hills, NSW, 2153
Tel. (02) 9639 6064
Rėmėjų sąrašas bus skelbiamas. Iš anks

to dėkojame. ... . . .J Vytautas Domėki
TS Syd.sk. pirm.

Atvyksta viešnia iš Amerikos
Gauta žinia, kad iš JAV atvyksta tenykš

tė lietuvių veikėja skautininke Birutė Ko- 
žieienė. Sydnėjuje apsistos Hilton viešbu
tyje spalio 8-11 d.d. (tel.: (02) 9266 0000). 
Norėtų susitikti su pažįstamais tautiečiais, 
o ypač su Australijos skautininkais.
____________________ _ _"M.P.'JiiL

AUKOS
"Mūsų Pastogei"

'Mūsų Pastogė" Nr.391996.9.30 psl.8

L Abromas NSW $ 5.00
H. Statkuvienė Vic. $ 5.00
E. Juška NSW $ 15.00
P. Šulys Qld. $10.00
J. Rėminis NSW $ 5.00
M. Migevičienė NSW $ 10.00
R. ir R. Zakarevičiai NSW $20.00
P. Nagys NSW $ 5.00
S. Norvilaitis NSW $ 10.00
A. ir Z. Storpirščiai NSW $ 10.00
V. Vaitiekūnienė Vic. $ 5.00
R. Daukus ACT $10.00
Dėkojame už aukas. Red.

PRANEŠIMAS
"TALKOS" NARIAMS

Lietuvių Kooperatinė 
Kredito Draugija "Talka" 

1996 spalio men. 5 d., 
šeštadienį, 3.00 vai. 
Lietuvių Namuose, 

50 Errol Street, 
North Melbourne, 

šaukia:

METINĮ
SUSIRINKIMĄ

DARBOTVARKĖJE :
1. Susirinkimo atidarymas
2. Balsavimo komisijos

sudarymas
3. 1995 metinio susirinkimo

protokolas
4. Pranešimai:

a. Veiklos
b. Atskaitomybės
c. Statutinis
d. Revizijos

5. Pranešimų diskusijos ir
tvirtinimas

6. Valdybos rinkimai
(renkami 2 nariai)

7. Valdybos atlyginimo
nustatymas

8. Pelno paskirstymas
9. Sumanymai ir pasiūlymai

10. Susirinkimo uždarymas
---  000 ---

Pagal "Talkos" nuostatus dešimt 
narių, atvykę į susirinkimą sudaro 

kvorumą.
Kiekvienas narys, nežiūrint jo turimų 
inašų, susirinkime turi tik vieną balsą. 
Narys negali atstovauti daugiau kaip 

3 kitus narius.
Nario atstovavimo įgaliojimas turi būti 

surašytas ir pasirašytas ant oficialaus 
blanko ir turi aiškiai nurodyti kaip 
atstovaujantis narys turi balsuoti. 

Blankai gaunami "Talkos" įstaigose. 
Atstovavimo įgaliojimai turi pasiekti 

draugijos centrinę įstaigą ne vėliau kaip 
48 vai. pries susirinkimą.

Vadovaujantis Draugijos įstatais, 
šis pranešimas ir metinė apyskaita 

nariams nėra siunčiami individualiai.
Apyskaitas galima gauti visose Talkos 

įstaigose ir susirinkime.

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16 - 18 East Terrace, BANKSTOWN, 
Tel. 97031414. Mum (02)790 3233

Lietuvių klubo ponių komitetas ruošia

^Vladų paradą,
kuris Įvyks spalio 13 d. (sekmadienį), 2.30 I 
vai. popiet, Lietuvių klube, Bankstowne.

Mokestis: 8 doleriai (į šią kainą įeina i 
įėjimas, laimingasis durų prizas, šampanas, , 
bealkoholiniai gėrimai, užkandis, kava ir * 
sausainiai).

Dėl smulkesnės informacijos galite kreiptis > 
į Danguolę (laike darbo valandų) tel. 9708 > 
1414 arba Eleną (vakarais) tel. 9610 2540.

Prašome užsisakyti stalus iš anksto.

Sydnėjaus lietuvių klubo

metinis susirinkimas
įvyks rugsėjo 29 d., 3.30 vai. popiet, Bankstowne.

Tą pačią dieną, 2.30 vai., klube įvyks turgus. 
Visi laukiami, visi kviečiami.

Pranešimas Geelongo tautiečiams
Š.m. lapkričio 10 d. (sekmadienį) 2 vai. po pietų šaukiamas ALBGeelongcgoapylin 

kės visuotinis narių susirinkimas, įvyksiantis Lietuvių namuose, 128 DouroSllt, Nort! 
Geelong.

Nustatytu laiku nesusirinkus reikalingam skaičiui narių, ten pat vietoje, užuž pusė 
valdančios bus šaukiamas antras susirinkimas, kuris bus teisėtas esant bet kurianam narį 
skaičiui. Rinkimai įvyks vadovaujantis Geelongo Lietuvių bendruomenės statuitutu.

Maloniai kviečiame visus Geelongo apylinkės lietuvius. Bendruomenės nararių dali 
vavimas būtinas. Prašome visus narius susimokėti nario mokestį už 1996 6 metė 
Lauksime visų atvykstant.

• • •
Š.m. spalio 20 dieną 12 vai. Geelongo Lietuvių namuose ruošiama iešminė. į. Įėjima 

tik $ 6. Kviečiame visus atvykti ir atsivesti draugus, pažįstamus. Pakvieskite tuosos, kuri 
jau nebegali atvažiuoti. Kviečiame visus atvykti, linksmai praleisti pop'pietę kai 
tu su visais. Tuo pačiu paremsite Lietuvių namų išlaikymą.

Geelongo apylinkės: valdyti:

Pranešimas Melbourne Pensininkų sqjungos nariams
Lapkričio 12 d. organizuojama 4 dienų ekskursija į Portlandą: Iš ten bus daroma 

išvykos į Mt. Gambier ir kitas apylinkes. Pinigus-$210 reikia susimokėti ne vėlia
kaip per sekantį susirinkimą, įvyksiąntį spalio 8 dieną. Norinčius vykti prašom 
nedelsiant užsirašyti. Sekretor

Kalėdiniai siuntiniai į Lietuvę iš Sydnėjaus
Pranešu, kad skubiai priimu užsakymus dėžių siuntiniams į Lietuvą. Šį kartą de-i 

žės bus vienodo dydžio: 35 x 35 x 65 cm (mažesnės nei praeitą sykį). Kaina $ 60 
Užsakymus siųskite iki rugsėjo 30 d., skambindami A. Kramiliui tel. 9727 3131 arta 
palikite savo užsakymą ant automato (answering machine). Pageidaujantys mažės-' 
nių dėžių, prašomi apie tai pranešti, bandysime jų gauti. Siunta organizuęjama Apylin 
kės valdybos vardu. A. Kramilius
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