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Pažymėtina, kad šiemet rinkimuose

❖ ❖ *

Seimo rinkimai
Seimo rinkimų kampanija prasidėjo 

igsėjo 20 d. ir turės baigtis likus 30 
olandų iki balsavimo pradžios spalio 
8 dienos rytą. Balsavimas nėra 
rivalomas, tačiau kiekvienas balsavi- 
io teisę turintis asmuo turi 2 balsus: 
ieną balsą atiduoda už vieną pasi
suktą kandidatą savo rinkiminėje 
pvgardoje ir antrą balsą atiduoda už 
ieną rinkimuose kandidatuojančių 

jurtijų (ar politinių junginių). Bus 
lakamas 141 Seimo narys, iš kurių 70 
'įdarys nariai, išrinkti pagal partijų 
“įrašus, ir 71 bus išrinktas tiesioginiai 
I apygardų. Kandidatai iš partijos 

rašo pateks Seiman tik tada, jei par
is surinks mažiausiai 5% balsų. Par- 
ju koalicija privalo surinkti mažiau- 
iii 7% balsų (šiuose rinkimuose yra tik 
Ėna koalicija, kurią sudaro Tauti
škų ir Demokratų partijos).
Kandidatų sąrašus pateikė 24 par
ies, o 4 partijos savo kandidatus iš
tiš tik apygardose. Partijų sąrašuose 
s apie 1000 kandidatų, o 875 kandi
mi varžysis paskirose apygardose 
anų Lietuvoje iš viso yra 71). Daug 
mdidatų figūruoja ir savo partijos 
laše, ir kaunasi paskiroje rinkiminėje 
jgardoje.
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įvykių apžvalga į
dalyvauja daug daugiau partijų, negu 
1992 metais (tada jų buvo 14). 
Numatoma, kad turbūt daugiau nei pusė 
nepajėgs įveikti nustatyto 5% barjero, 
vadinasi, nebuvo pasimokyta iš 1992 
metų Seimo rinkimų, kai mažąsias 
partijas lydėjo visiška nesėkmė. Ka
dangi paskirose apygardose kandidatų 
skaičius yra didokas (nuo 5 iki 17), 
daugelyje apygardų prisireiks antro 
rinkimų rato laimėjusiam nustatyti, nes 
per pirmąjį ratą retas kandidatas su
rinks reikalaujamus 50% balsų.

Stipriausi rinkimų varžovai yra 
Tėvynės sąjunga (Lietuvos konser
vatoriai), LDDP ir Krikščionių de
mokratų partija. Pastaruoju metu LDDP 
vardas yra pastebimai kritęs, tačiau ji 
gali tikėtis paramos iš giminingų 
Valstiečių, Ūkio ir Socialistų partijų, 
galbūt iš Moterų partijos (kuriai 
vadovauja Kazimiera Prunskienė), gal 
net iš socialdemokratų (kuriems va
dovauja Aloyzas Sakalas). Numatoma, 
kad daugiau balsų nei LDDP gaus 
Tėvynės sąjungos ir Krikščionių de
mokratų partijos neformalus junginys, 
tačiau daug priklauso nuo „vidurio“ (R. 
Ozolo centristai, liberalai ir t.t.), kurie 
bandė sukurti stiprų „trečiosios jėgos“ 

frontą, bet pakankamai sėkmingi visgi 
nebuvo. Gana aišku, kad nemažai balsų 
bus prarasta juos atiduodant už mažų
jų partijų sąrašus, jei jos nepajėgs su
rinkti reikalaujamų 5%. Reikšminga, 
kad Lietuvos politiniai komentatoriai 
atsisako numatyti rinkimų baigtį - vis 
primindami, jog Lietuvos žmonės 
balsuoja nepastoviai.

Seimo rinkimų metu balsuotojams 
bus pateikti ir 3 referendumo siūlymai: 
ateityje Seimo narių skaičių sumažinti 
nuo 141 iki 111; Seimo rinkimus rengti 
pirmoje metų pusėje, kad naujoji 
vyriausybė galėtų pasiruošti žiemai; 
pusę biudžeto skirti socialinėms reik
mėms. Šias pataisas siūlė LDDP, bet 
opozicija argumentavo, jog tai buvo 
galima padaryti Seime be didelių 
referendumo išlaidų, nes su pataisomis 
daugmaž sutinka ir opozicija.

LDDP skuba
Retas LDDP veikėjas kalba apie 

partijos laimėjimą Seimo rinkimuose, 
todėl spauda pastebi, jog ši partija ke
letą įstatymų stengiasi pravesti skubos 
keliu. Pirmiausiai, yra privatizuojama 
ELTOS žinių agentūra. Dėmesį patrau
kė tai, jog ELTOS naudojamas pastatas, 
kurio vertė siekia milijonus, dabar 
įvertintas tik 200 000 litų.

Plataus ir labai kritiško atgarsio su
laukė vienas po kito sekantys prane
šimai, kad dar prieš Seimo rinkimus 
Lietuva ima dideles užsienio paskolas. 
Per tarptautinę finansinę organizaciją 
„Nomura International“ paimta 56 mln. 
JAV dolerių paskola, kita firma „J .P. 
Morgan“ suteikė 75 mln. JAV dolerių 
paskolą, o britų finansinė bendrovė 
„Merrill Lynch“ perėmė platinti Lietu
vos valstybinius paskolų lakštus, už 
kuriuos Lietuvai jau pervedė 200 mln. 
litų. Tariamasi ir su Pasaulio banku dėl 
tolimesnės 80 mln. JAV dolerių pasko
los. Šias paskolas gavus, apie 33 mln. 
JAV dolerių bus išleista pradedant 
atmokėti ankstyvesnes paskolas, o li
kusi suma bus panaudota biudžeto defi
citui finansuoti. Kaip plačiai žinoma, 
valstybės iždas yra tuščias, todėl ne 
kartą yra vėluojama išmokėti pensijas ir 
kitokius atlyginimus valstybės tar
nautojams (mokytojams, ligoninių 
darbuotojams), jau neminint valstybės 
įsiskolinimų savivaldybėms, mo
kykloms, ligoninėms, o taip pat skolų 
energetikos srityje.

Susirūpinimą dėl naujų įsiskolinimų 
kelia tai, jog atmokėjimas paliekamas 
ateinančiai vyriausybei. Be to, kai ku
rios paskolos gaunamos už bereika
lingai dideles palūkanas. Pvz., valsty
bės paskolų lakštai (obligacijos) buvo 
platinami duodant 22%, nors buvo ir 
pigesnių klientų. Kilus korupcijos 
įtarimui, buvo prisiminta, jog dabartinė 
LDDP vyriausybė milžiniškas sumas 
išleido privačių bankų „gelbėjimui“ - ir 

tos dešimtys milijonų vis tiek bankų 
neišgelbėjo.

Įsteigtas naftos koncernas
Antradienį, rugsėjo 24 d., LDDP 

dauguma Seime priėmė itin kon
troversišką įstatymą dėl akcinės ben
drovės „Lietuvos nafta“ steigimo. Ši 
bendrovė sujungs valstybei priklau
sančias naftos ūkio įmones („Mažeikių 
nafta“, „Būtingės nafta“, „Lietuvos 
kuras“ ir „Naftotiekis“). Šį įstatymą 
remiantieji Seimo nariai (kartu ir naf
tos įmonių vadovai bei Kazimiera 
Prunskienė) argumentavo, kad tokio 
koncerno sukūrimas Lietuvai atneš 
naudos, nes bus lengviau pritraukti 
investicijas. Tačiau opozicijai (ypač 
Tėvynės sąjungai ir Krikščionių de
mokratų partijai) šis žingsnis atrodo 
esąs žalingas, nes projekto rėmėjai 
neslepia, jog po 3 metų didžiąją akcijų 
dalį valdys Rusijos gigantas „LUK- 
oil“. Prieš šį projektą jau anksčiau 
išsamiai pasisakė Krikščionių demo
kratų partijos memorandumas Pre
zidentui, o dabar naująjį įstatymą 
kritikavo ir Gediminas Vagnorius. 
Prisimindamas, kaip pusvelčiui daug 
Lietuvos turto buvo išdalinta saviš
kiams, jis įspėjo, kad taip gali atsitikti 
ir su dar neprivatizuotomis naftos 
įmonėmis, kurios dabar sujungiamos į 
vieną bendrovę ir eventualiai taps 
„LUKoil“ ir jo bendrininkų turtu. Pa
sak G. Vagnoriaus, dabar sukuriamas 
įstatymas “leidžia strateginius ener
getikos objektus privatizuoti pusvel
čiui ir apeinant privatizavimo įsta
tymą bei privatizavimo tarnybas“. Pa
sak jo, pirmieji žingsniai jau žengia
mi: Mažeikių naftos įmonę užsienio 
ekspertai įvertina 800 - 900 mln. JAV 
dolerių, bet dabar paskelbta, kad jos 
vertė 780 mln. litų (=195 mln. JAV 
dolerių). G. Vagnorius neatmetė gali
mybės, kad, pasikeitus politinių jėgų 
balansui Seime, įstatymas dėl koncer
no „Lietuvos nafta“ gali būti pakeistas.

JT ataskaita
Trečiadienį, rugsėjo 25 d., Vilniuje 

buvo pristatyta antroji ataskaita, kurią 
sudarė Lietuvoje esantys Jungtinių 
Tautų (JT Plėtros programos) dar
buotojai. Pirmoji ataskaita, kuri ap
žvelgė penkerius metus po nepri
klausomybės atstatymo, buvo paskelb
ta pernai, o trečioji, kurioje bus 
nagrinėjamos skurdo priežastys ir 
galimybės jį įveikti, bus pateikta 
sekančiais metais.

Dabartiniame ilgame pareiškime, ku
rį sudaro 14 skyrių, konstatuojama, kad 
Lietuvoje trūkstama butų, nepakan
kamai yra išplėtota visuomeninio 
transporto sistema, trūksta susisiekimo 
ir informacijos priemonių. Pasak ra
porto, daugelio Lietuvos žmonių
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Trumpai is visur
Rugsėjo 23 d. policija Londne suėmė 

penkis įtariamus airių IRA teroristus. 
Kratų metu rasta daug ginklų ir sprog
menų. Vienas nušautas teroristas buvęs 
neginkluotas, bet ruošėsi sprogdinti 
elektros stotį, tiekiančią energiją La 
Manche kanalo tuneliui.

Dėl kito tunelio vos neprasidėjo ka
ras Artimuosiuose Rytuose. Nuo rugsėjo 
25 d. prasidėjo masinės musulmonų 
demonstracijos prieš Izraelį, atidariusį 
turistams tunelį po Al - Aqsa mečete 
(Uolos katedra), buvusios Saliamono 
šventyklos vietoje. Demonstracijų 
malšinimas greit privedė prie susišau
dymo tarp Izraelio ir palestiniečių po
licininkų. Per trejetą dienų, per su
sirėmimus Ramaloje, Nablus ir Gazos 
srityse, žuvo 55 palestiniečiai ir 15 žydų 
policininkų.

Palestinos prezidentui Jaser Arafat 
pasisekė sulaikyti palestiniečius poli
cininkus nuo tolimesnių kovų. Izraelio, 
Palestinos ir gretimų arabų kraštų ly
deriai, JAV prezidento B. Clinton pa
kviesti, atvyks į taikos pasitarimus 
Amerikoje

Rugsėjo 26 d. Darvine, Šiaurės Teri
torijoje, pirmas pasaulyje žmogus mirė 
pasinaudodamas legalios savanoriškos 
eutana zijos įstatymu, veikiančiu Šiaurės 
Teritorijoje. Tai Robert Dent, penkerius 
metus sirgęs prostatos vėžiu.

Visa eilė australų organizacijų ir po
litikų deda pastangas) kad eutana zi
jos įstatymas būtų pripažintas negalio
jančiu.

Rugsėjo 26 d. įvyko ilgai laukiamas 
Dalai Lamos susitikimas su Australijos 
ministru pirmininku John Howard. Da
lai Lama prašė aktyvios Australijos 
diplomatinės paramos remiant tarptau
tines pastangas išsiderėti iš Kinijos tik
rą autonomiją Tibetui.

Lietuvos įvykių ...
atkelta iš 1 psl.
gyvenimo lygis tebėra labai žemas. 
Lietuvoje jaučiamas ryškus atotrūkis 
tarp turtingųjų ir vargšų, akivaizdūs 
skirtumai tarp kaimo ir miesto gyven
tojų, vis dar išlikusi nelygybė tarp vy
rų ir moterų darbo krūvio bei užmo
kesčio atžvilgiu. Be to, blogėja vaikų 
sveikata, toliau mažėja gyventojų 
prieauglis, o darbo rinka tebėra ne
patikima. Beveik vienintelė teigiama 
šio raporto išvada yra tai, kad Lietu
voje pasirodė pirmieji didžiosios 
ekonomikos stabilumo požymiai. Tai 
leidžia tikėtis, kad kitais metais ben
dras vidaus produktas (Gross National 
Product) padidės.

Pranešime gana daug statistikos. 
Pastebint, kad dėl sovietmečiu cen
tralizuoto šildymo (kai karštas vanduo 
vamzdžiais po gatvėmis keliaudavo 
kilometrus) energija yra vartojama la
bai netaupiai, pabrėžiama, kad at
lyginimai nesuderinti su mokesčiais. 
Pavyzdžiui, 1995 metais, palyginus su 

'Mūšią Past(jgė,rNf.4O 1996.10.7 pšl.

Du už politines žmogžudystes tei
siami Pietų Afrikos apartheid laikų 
slaptųjų tarnybų agentai atskleidė, kad 
1986 m. nužudytas Švedijos ministras' 
pirmininkas Olaf Palme buvo Pietų Af
rikos specialios tarnybos auka. Jis bu-, 
vęs nužudytas dėl savo diplomatinės 
akcijos prieš apartheid režimą Pietų 
Afrikoje.

Po kelias dienas trukusių kovų, rug
sėjo 27 d. Talibaan sukilėliai užėmė 
Kabulą - vieną milijoną gyventojų 
turinčią Afganistano sostinę. Sukilėlių 
vadas mula Mohammed Omar paskel
bė, kad Talibaan dabar yra teisėta Af
ganistano valdžia. Be Kabulo, Talibaan 
valdo visą pietinį Afganistaną, puštanų 
etnines sritis. Didesnė š. Afganistano 
dalis, apgyventa tadžikų, dar yra prezi
dento Rabbani žinioje. Dalį šiaurinio 
Afganistano valdo uzbekas generolas 
Abdul Rašid Dostom.

Vos įžengę į Kabulą, Talibaan kariai 
pagrobė iš Jungtinių Tautų legacijos 

buvusį komunistinį Afganistano prezi
dentą Nadžibulą ir jį pakorė drauge su 
jo broliu. Mieste įvesta ekstremistinė 
musulmonų teisė, uždarytos mergaičių 
mokyklos, moterims leidžiama dirbti 
tik namų ruošos darbus. Uždrausta 
muzika, šokiai, futbolas.

.1
Armėnijos prezidentas Levon Ter - 

Petrosian pasiskelbė laimėjęs rugsėjo 
27 d. įvykusius rinkimus. Kariuome
nės padedamas, jis užgniaužė po rinki
mų prasidėjusius neramumus krašte, 
areštuodamas eilę opozicijos parla
mentarų. Opozicija tvirtina, kad jis 
suklastojęs rinkimų rezultatus, kad 
išvengtų antro rinkimų rato. Opozici
jos lyderis Vazgen Manukian yra din
gęs be žinios, policija sakosi jį gaudan
ti.

1992 metais, karštas vanduo pabrango 
66 kartus, šildymas - 423 kartus, šaltas 
vanduo - 26 kartus, tačiau vidutinis 
atlyginimas per tą patį laikotarpį išau
go tik 10 kartų.

Persikelia prezidentūra
Šių metų pabaigoje Lietuvos pre

zidentas ir jo kanceliarija iš dabar 
užimamų patalpų Seimo rūmuose 
persikels į tam tikslui atnaujinamus 
buvusius Menininkų rūmus, Vilniaus 
universiteto kaimynystėje. Prie res
tauravimo darbų dirba 290 žmonių. 
Daug detalių perstatoma iš naujo, 
įrengiami nauji tinklai, iš Graikijos bu
vo atgabentas baltas marmuras grindų 
išklojimui. Nors anksčiau remonto kai
na buvo apskaičiuota 600 000 litų, vien 
rugpjūčio mėnesio darbai kainavo apie 
2 mln. litų ir iš viso iki šiol išleista apie 
12 mln. litų. Kiek kainuos viso rūmų 
ansamblio, parko ir gretimai esančių 
aikščių bei gatvių sutvarkymas, pa
reigūnai dar negali pasakyti. Daug 
priklausys nuo pamatų stiprumo, ku
ris tebėra neištirtas.

Menininkų rūmai, kuriuose dabar bus Prezidentūra. D. Labučio nu* 1

Busimoji prezidentūra yra vienas iš 
žymiausių Vilniaus pastatų. Šioje vie
toje stovėjusio pastato istorija siekia 
1387 metus, kai Jogaila sklypą dova
nojo vyskupui Andriui, bet statybos vy
ko ir vėliau. Dabartinis pastatas ypač 
susietas su Rusijos okupacija. Nuo 1795 
m. jame gyveno Rusijos general
gubernatorius Lietuvai, apsistojo 
Napoleoną nugalėjęs Kutūzovas, o po 
Antrojo pasaulinio karo čia buvo 
Raudonosios armijos karininkų rūmai. 
Šiuo metu prezidentūros perkėlimas 
iššaukė, anot „Respublikos“, „didįjį tau
tų kraustymąsi“. Menininkų rūmai 
persikelia į Rotušę, kur buvo Dailės 
muziejus, o pastarasis išsikrausto į 
Chodkevičių rūmus.

Žydų genocido diena
LDDP daugumos Seime balsavimu, 

rugsėjo 23 - ioji diena buvo paskelbta 
valstybine diena - „Žydų genocido 
diena“. Ji nebus nedarbo diena, bet jos 
proga, kaip ir Birželio trėmimų arba 
Gedulo ir vilties dieną, bus iškeliamos 
vėliavos, perrištos juodu kaspinu. Da
bar, pirmą kartą šią dieną minint 
valstybės lygyje, prezidentas A. Bra
zauskas priminė aukas ir pabrėžė, kad 
„mes neturime teisės užmiršti ir Lietu
vos gyventojų, dalyvavusių žydų 
žudynėse. Tokių, deja, buvo, ir jų 
nusikaltimams negali būti taikomi nei 
atlaidumo, nei senaties principai“. Kiek

Vienas iš kandidatų išeivijai
Užsienio lietuviai, turintys balsavimo teisę, yra priskirti Vilniaus Nauji- 

miesčio apygardai Nr. 1. Vienas iš ten išstatytų kandidatų yra Tėvynės syui- 
gos veikėjas Andrius Kubilius. Spausdiname ištraukas iš jo prisistatymo rin
kėjams.  Red.

Gimiau 1956 metų gruodžio 8 d. 
Vytauto Kubiliaus ir Janinos Žėkaitės 
šeimoje. Abu tėvai - lietuvių literatū
ros tyrinėtojai. Tėvas amžinai pakliū
davo sovietinės valdžios nemalonėn. 
Dabar jis vadovauja Lietuvos piliečių 
chartijai. 1974 metais įstojau į Vilniaus 
universiteto Fizikos fakultetą, kurį 
baigiau 1979 m. ir likau ten dirbti iki 
1990-ųjų. Kartu su kolegomis esu pa
rašęs nemažai straipsnių, dalyvavau 
tarptautinėse konferencijose, penki 
darbai buvo pripažinti išradimais. 
Pagrindinė mokslinių tyrimų tematika - 
amorfinių puslaidininkių fizika.

1988 metais kilus Sąjūdžio bangai, iš 
karto buvau įtrauktas į patį įvykių sū
kurį. 1990-jų pradžioje Sąjūdžio Tary
bos buvau paprašytas eiti Sąjūdžio 
atsakingojo sekretoriaus pareigas, ku
riuo buvau ir per 1991 - ųjų sausio 13 - 
ąją, ir per 1991 - ųjų rugpjūčio pučą iki 
pat 1992 - ųjų rudens, kai buvau iš
rinktas į Seimą.

1993 - ųjų metų pavasarį, pasimokę iš 
savo klaidų, nutarėme įsteigti Tėvynės 
sąjungą (Lietuvos konservatorius) 
Sudarius Seime Tėvynės sąjungos 

anksčiau Gedimino ordinu prezidentą e 
apdovanojo Rygoje reziduojant u 
Izraelio ambasadorę Baltijos kraštam a

Paminklas Gediminui
Rugsėjo 22 d. Vilniuje Katedra f 

aikštėje buvo atidengtas paminklas c 
DLK Gediminui. Apie 11 tonų svėriau- t 
tis bronzinis paminklas buvo liejamas a 
Estijoje pagal JAV lietuvio skulpto- t 
riaus Vytauto Kašubos projektą. Pa- ’ 
minklas pastatytas Gedimino kalio I 
papėdėje, šalia Katedros, ant septya 
metrų aukščio granitinio postamem 
kurį padovanojo Ukrainos vyriausjtė 
(neseniai Lietuvoje lankantis Ukrainos 
prezidentui Kučmai). Gediminas stovi 
greta žirgo, kairėje rankoje laiko kala
viją, o dešine ranka laimina miestą Į.

Australietiškas restoranas it
Vilniuje, Žvėryne, atidarytas res

toranas - baras „Ambasada“, kurio 
savininkai dr. K. Bobelio sūnus Jonasš 
Australijos lietuvis Balys Stankū- 
navičius. Pastatas atkurtas pagal serų 
griūvančio namo pavidalą, kuris buvo 
architektūros paminklas. Visi patiekalz 
gaminami iš lietuviškų produktų, tačii 
daugumoje pagal receptus, populia
rius Australijoje ir Amerikoje. Inter
jerą sukūrė patys šeimininkai, o baldus 
pagamino bendra Lietuvos - Australijos 'i 
įmonė „Baltic Oz“.

Parengė Vytautas Doniela

konservatorių frakciją, buvau išrinktas 
jos pirmininku. Ši frakcija tapo stipria
usia opozicine frakcija. Tuo pačiu im
tu teko daug rūpintis ir Tėvynės sąjun
gos struktūrų stiprinimu. Prisiėjo akty
viai dalyvauti kuriant Tėvynės sąjun
gos Jaunųjų konservatorių lygą 1995 
metais buvau paskirtas vadovauti 
Tėvynės sąjungos rinkimų kampanijai 
savivaldybių rinkimuose, kuriuos. 
Tėvynės sąjunga sėkmingai laimėje 
Nuo to laiko daug jėgų tenka skirti tam. 
kad LDDP spaudžiamose savivaldy
bėse būtų sėkmingai įgyvendinama 
Tėvynės sąjungos programa.

1980 metais vedžiau. Žmona - Rasa 
Griciūtė groja smuiku Nacionaliniame 
simfoniniame orkestre. Auginame du 
sūnus - Vytautą (gimė 1981 m.) ir Au
drių (gimė 1984 m.). Nei aš, nei mano 
tėvai ar artimiausi giminės nesame bu
vę komunistų partijos nariais. Ma
nau, kad šiuose rinkimuose pavyki 
buvusią kompartiją, dabartinę LDDP, 
iš esmės išstumti iš Lietuvos politinio 
gyvenimo.

A. Kubilius 
1996 m. rugsėjo 25 d.
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Tautos šventės programos atlikėjai.

Tautos šventės 
minėjimas Brisbanėje

Jasonios Palaitienės darbų paroda

Sugrįžus pavasario dienoms, sujudė- 
j) ir bendruomenės veikla. Nauja 
įlinkės valdyba rugsėjo 15 d. Lietu- 
ii| namuose suruošė paskutinį Tau- 
)s šventės minėjimą. Valdybos 
pirmininkė G. Bagdon pasveikino taip 
ausiai atvykusius į šį minėjimą. Sce- 
tje išsirikiavus chorui ir tautinių So
il grupei, buvo iškilmingai įnešta 
[autos vėliava, sugiedotas Tautos 

einas. J garbės prezidiumą pakviesti 
giausiai bendruomenės labui dir- 

ntys nariai: Lietuvių namų tvarky
mas p. J. Luckus, nuolatinis ligonių 
aikytojas p. S. Einikis, radijo valan- 
ilės vedėjas p. E. Sagatys ir jaunimo 
purto treneris p. A. Milvydas. V. 
iųdonas skaitė išsamiai paruoštą 
skaitą. Jis labai įdomiai apibūdino 

i ytauto Didžiojo laikus. Tais laikais 
ūsų tautos pasiekta kultūra buvo 
ag aukštesnė negu kaimynų, Vytau- 
I Didysis gražiai sugyveno su kai
timais, jo išleisti įstatymai globojo 
ąlstybės gyventojus, jo drąsa ir 
maumas nugalėjo Kryžiuočių or

Tautos šventė Hobarte
Tautos šventę Hobarte atšventėme 
ųsėjo 8 d. Bonifaco ir Hildegardos 
išnių namuose.
ALB Apylinkės valdybos pirminin- 
s Ramūnas Tarvydas minėjimą ati- 
tė trumpu žodžiu paaiškindamas, kad 

ois Lietuvoje dabar yra priimta Tab- 
s šventę švęsti liepos mėnesį, kuri 
įtampa su karaliaus Mindaugo ka- 
iaavimu, mes esame įpratę šią šventę 
tęsti rugsėjo mėnesį, tik dabar pri
mename ir Vytautą, ir Mindaugą. Po 
iR. Tarvydas paskaitė du šiai dienai 
tašius Maironio eilėraščius. Bar
is, paprašė Algį Taškūną paskaityti 
įskaitą. '
Algio paskaita, kaip visada, buvo la- 
liįdomi. Jis gal ne tiek iškėlė Vytau- 
Didijį ir karalių Mindaugą, kiek ra

šo galimai daugiau pastangų dėti 
jažindinant Australijos gyventojus 
atvykėliais lietuviais, kiekviena pro- 
įprimenant jiems, kiek šie ateiviai 
nešė Australijai naudos, kad nebū- 
ae užmiršti, kaip tie „dūmai vėjo 
taškyti“. Algio nuomone, mes 
pakankamai reklamuojame save ir 
to nuopelnus, nors turime daug kuo 
sigirti. Proporcingai su kitų šalių 
u’grantais - lietuviai turi mažiausiai 
iminalinių nusikaltėlių ir narko

diną. Po Vytauto Didžiojo mirties tauta 
'įžengė į vargus. Tik po ilgo letarginio 
miego ji vėl sulaukė nepriklausomy
bės. Po paskaitos buvo padainuota 
„Lietuva brangi“.

Meninę minėjimo dalį pradėjo tau
tinių šokių grupė „Žilvitis“. Šokėjai 
pašoko „Pliaukštuką“ ir „ Aušrelę“. 
Šokiai nauji ir įdomūs, visiems labai 
patiko. Choras, po ilgesnės pertraukos, 
persiorganizavęs, padainavo „Tėvynės 
maršą“, „Tėvynė mano“, „Dar nejok“. 
Po dainininkų šokėjai vėl smagiai try
pė „Polkutę“ ir „Čigonėlę“. Pabaigoje 
vyrai padainavo „Vai, ko nusižvengei“ 
ir bendras choras - „Pasėjau linelį“, 
„Šėriau, šėriau sau žirgelį“. Chorui 
akompanavo Edita Furmanaitė. Tau
tinius šokius paruošė J. Jurevičius.

Tautinių šokių šokėjai sparčiai ruo
šiasi šokių šventei Melburne.

Po programos vyko bendri pietūs, bu
vo traukiama loterija, vyko pasi
linksminimas. Visas minėjimas praėjo 
puikioje nuotaikoje.

Brisbanietė

manų, turime daugiausiai aukštojo 
išsilavinimo pasiekusių žmonių, ir ne 
tik neišstūmėme australų iš turėtų dar
bų, bet sukūrėme daugelį darbo vietų 
kitiems. Turime daug kuo pasididžiuoti, 
tik nedaug kas tai žino, nes mes 
nemokame reklamuotis, o Australijoje 
tiktai reklama viską lemia.

Padėkojęs Algiui už paskaitą, 
Ramūnas pranešė, kad jau sudarytas 
komitetas pirmųjų baltiečių atvykimo į 
Tasmaniją 50 - mečiui paminėti. 
Komitetas jau posėdžiavo du kartus ir 
jau sudaryta minėjimo programa. Jis 
taip pat pranešė, kad Tasmanijoje yra 
įsikūrusi prekybinė bendrovė, kuri 
persiunčia siuntinius į Lietuvą. Jie pa
ima siuntinius nuo siuntėjo durų ir< 
pristato į gavėjų namus Lietuvoje.

Henrikas Juodvalkis išreiškė nuo
monę, kad Lietuvoje siuntiniai nėra la
bai vertinami. Vartotų ar nevartotų rū
bų ir įvairiausių prekių dabar ten esą 
pakankamai ir jie, dolerius pavertus į 
litus, yra gana pigūs. Jo nuomone, 
geriausias būdas pagelbėti giminėms 
būtų pinigai.

Minėjimą užbaigdami sugiedojome 
„Lietuva tėvynė mūsų“.

Tuoj po to pakvipo cepelinai. Juos 
ponų Šikšnių virtuvėje pagamino ir iš-

Gerai žinoma, ne kartą premijuota 
didžiosiomis premijomis dail. Josonia 
Palaitis spalio 15 d. atidarys dar vieną 
realistinių aliejinės tapybos darbų pa
rodą Crawford galerijoje, 220 Liver
pool St., East Sydney.

Dail. J. Palaitienė 1995 metais laimėjo 
Archibald žiūrovų pasirinkimo pre
miją. 1994 m. - Doug Moran „Tautinio 
portreto“ premiją. Šiemet ji buvo Doug 
Moran premijos finaliste (šiuo metu ši 
paroda vyksta Tautinėje Viktorijos 
galerijoje, Melburne).

Dabar ruošiamoje parodoje bus išsta
tyti spalvingų vaizdų darbai, tapyti 
charakteringu dailininkės stiliumi, 
kreipiant skrupulingą dėmesį į detales.

Visi darbai - dailininkės reakcija į 
kasdieninį gyvenimą.

„Savo darbus visuomet pradedu iš 
emocinio taško. Kartais paprastas vaiz
das sukelia sudėtingą nuotaiką. Ilgas ir 
įtemptas sudėtingų detalių piešimas 
suteikia man galimybę pajusti giliau 
slypintį jausmą“, - sako Jasonia Pa
laitienė.

Paroda bus atidaryta iki spalio 26 d.

Jasonia Palaitis savo studijoje darbo 
metu. ___________
Galerija veikia antradieniais - šeš

tadieniais nuo 11 vai. ryto iki 5 vai. 
popiet. Telefonas (02) 9361 0466.

inf.

Sydnėjaus lietuvių klube
Šepoko ir buhalterio Leono Milašo 
pranešimai.

Priimta pora rezoliucijų, leidžiant 
klubo valdybai padaryti tam tikras 
išlaidas su klubo veikla surištiems 
reikalams.

Po to sekė klausimai ir sumanymai, 
kurių metu pasisakė visa eilė klubo na
rių. Jų pasisakymuose buvo jaučiamas 
susirūpinimas dėl tolimesnės klubo 
ateities, nors klubo valdyba susirinku
sius tikino, kad klubas dar kelis metus 
tikrai gyvuos.

Susirinkime dalyvavo 67 nariai.
Po susiririkimo dalyvavusieji nariai 

buvo pakviesti kuklioms vaišėms.
* Prie Sydnėjaus lietuvių klubo prieš

kiek laiko buvo sudaryta Moterų sekcija, 
Lietuvių klubo ponių komitetas, ku
riam vadovauja Elena Kiverytė -Erzi- 
kov. Sekcija tikrai įnešė daug pagy
vinimo į klubo veiklą, suruošdama visą 
eilę įdomių, gerai pavykusių renginių. 
Kiek matyti iš aplinkraščių klubo 
nariams, sekantys numatyti renginiai 
yra: .

„Madų paradas“, kuris įvyks 1996 m. 
spalio 13 d. (sekmadienį), 2.30 vai. 
popiet. Įėjimas - 8 dol.;

„Klounų popietė“, įvyksianti lapkri
čio 10 d. (sekmadienį), 2.30 vai. popiet. 
Įėjimas - 6 dol. suaugusiems, 5 dol. 
vaikams.

* Klube ir be ypatingų renginių 
vyksta įvairiausia lietuviškų organi
zuotų vienetų veikla: šeštadieniais - 
savaitgalio mokyklos pamokos, penk
tadieniais - choro repeticijos, ansamb
lio „Sutartinės“ repeticijos, o kur dar 
tautiniai šokiai, ramovėnai, skautai. 
Klube įsikūrusi „Mūsų Pastogės“ 
redakcija, „Talka“, biblioteka, Lietu
vos dirbinių paroda, veikia LR kon
sulatas, vyksta tautinių švenčių mi

nėjimai.
Netenka stebėtis, kad Sydnėjaus 

lietuviai taip susirūpinę, kad ir toliau 
gyvuotų jų klubas.

B. Ž.
Mūsų /Pastogė" Nr.40. 1 996.10.7, psL3

* Sydnėjaus lietuvių klubo metinis 
susirinkimas įvyko klubo patalpose 
Bankstowne rugsėjo 29 d.

Susirinkimą atidarė klubo valdybos 
pirmininkas Vincas Binkis, pakvies
damas tylos minute pagerbti metų bė
gyje mirusius klubo narius (kurių skai
čius kuo toliau, tuo labiau didėja).

Pagal pirmininko pranešimą, klubo 
pajamos mažai tepasikeitusios, tačiau 
grynas pelnas sumažėjęs, kadangi klubo 
pastatas ir inventorius reikalavęs 
didesnio remonto (remontas praeitais 
metais kainavęs 32 943 dol.), be to, 
pirktas inventorius už 29 803 dol., klu
bo išlaikymas į savaitę kainuojąs 4 900 
dol. Pirmininkas išreiškė padėką vi
siems valdybos nariams, ypač pasi
traukiančiam sekretoriui Laurie Cox ir 
klubo moterų sekcijai. Klubo valdybą 
dabar sudaro šie direktoriai: Vincas 
Binkis, Arminas Šepokas, David Fraser, 
Gediminas Sauka, Jonas Biretas ir Da
vid Newman.

Valdybos rinkimų nebuvo, kadangi 
kandidatuojančių tebuvo tiek, kiek jų 
reikėjo sudaryti naujai klubo valdybai.

Išklausytiirpriimti iždininko Armino 

virė mūsų darbščiosios ponios Loreta 
Eskirtienė ir Rožė Wilson. Jos ir stalus 
aptarnavo, kad niekam nereikėtų ei
lutėje stovėti.

Nežinau, kada tiek daug tautiečių bu
vo atvykę į minėjimą. Suskaičiavau, kad 
šįkart susirinkusių buvo dvigubai 
daugiau nei praėjusiame minėjime. 
Matyt, tie cepelinai juos labiausiai, 
pritraukė...

Juozas Paškevičius pravedė rinklia
vą išlaidoms padengti. Svečiai ir vieš
nios cepelinais buvo labai patenkinti, 
aukojo pakankamai išlaidoms padengti 
ir dar šiek tiek į bendrą kasą įdėti.

Skaniai pavaišinti, maloniai pa
sikalbėję, traukėme namų link, ti
kėdamiesi vėl greitai susitikti, galbūt 
Kariuomenės dieną švęsdami.

S. Augustavičius
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Ryšiai ir problemos
Mezgasi prekybiniai ryšiai tarp Australijos ir Lietuvos gamyklų. 

Viena iš jų - Kaune dirbantis kailių perdirbimo fabrikas "Vilkas", 
kuris, dėka LR garbės konsulo Viktoro Šliterio, iš Australijos gauna 
ne tik žaliavų, bet ir dideles paskolas. Deja, gražiai bei naudingai 
sukurtus ryšius trikdo Lietuvoje vykstančios bankų aferos. Apie tai, 
kaip tokios negerovės atsiliepia "Vilko "produkcijai, rašo "Lietuvos 
ryto " žurnalistė Jadvyga Karaliūnienė. Red.

„Krizė Lietuvos valstybiniame ko
merciniame banke (LVKB) smogė 
mums per pakinklius. Šis bankas buvo 
mūsų bendrovės garantas Australijoje“, 
- „Lietuvos rytui“ sakė Kauno bendro
vės „Vilkas“ generalinis direktorius 
Vaclovas Kliunka. Anot bendrovės 
generalinio direktoriaus, šiandien tai 
pati opiausia tvirtėjančios bendrovės 
problema.

Centrinis šalies bankas uždraudė 
Lietuvos valstybiniam komerciniam 
bankui vykdyti, kai kurias operacijas, 
tarp jų ir teikti bankų garantus. Akcinę 
bendrovę „Vilkas“, iš Australijos 
gaunančią 70 - 80 proc. žaliavų savo 
gaminiams, finansuoja Australijos 
bankas. Šiems metams yra susitarta dėl 
vieno milijono JAV dolerių kredito.

„Prasidėjus LVKB krizei, iš Australijos 
buvo nustota tiekti, žaliavas“, - teigė V. 
Kliunka. Australai pradėjo papildomai 
domėtis „Vilko“ bendrove - jos skolo
mis, ekonomine padėtimi, nors dvejus 
su puse metų už žaliavas buvo at
siskaitoma dienos tikslumu.

Paklaustas apie perėjimo į kitą banką 

galimybes, Vaclovas Kliunka sakė, kad 
tai būtų sudėtinga, nes jei Lietuvoje 
negalima pasitikėti valstybiniu ko
merciniu banku, tai vargu ar australai 
ryžtųsi dirbti su kitu banku.

Pasak V. Kliunkos, bendrovė dėl šios 
problemos kreipėsi į LVKB laikinąjį 
administratorių G. Čiapą. „Admi
nistratorius, nusiteikęs optimistiškai, 
tikino, kad Lietuvos bankas padarys 
išimtį šiuo atveju, tačiau kaip bus iš 
tikrųjų, sunku pasakyti“, - kalbėjo 
generalinis direktorius.

Pasak V. Kliunkos, jei nebus išspręs

SIC TRANSIT GLORIA MUNDI...
Negalėjau patikėti, kad kada nors Ita

lijos buvęs prezidentas ir jo draugai 
mafijozai, galėtų atsisėsti į kalėjimą ir 
papulti į teismą už kyšių ėmimą, išeik
vojimą, žudynes ir valstybinio turto 
pasisavinimą - įvykiai, kurie tęsėsi net 
per 40 metų... Mirę mafijozų vadai turbūt 
apsivers kapuose.

Kitos žinios iš Korėjos. Ten du buvę 
prezidentai su būriu aukštų generolų ir 
valdininkų nuteisti uš kyšių ėmimą, 
išeikvojimą, valstybinio turto pasisavini
mą ir žmogžudystes prieš 16 metų. Vie

Ilgametė ALB Sale seniūnijos seniūnė a. a. Elena Eskirtienė bendruo
menės laikraštį prisiminė savo testamente, palikdama "Mūsų Pastogei" 
100 dolerių.

LB Spaudos sąjungos valdyba dėkoja velionės dukrai Romai, prisiuntu
siai šį palikimą, priėjo prijungiant dar 100 dolerių auką "Mūsų Pastogei" 
nuo Eskirtų šeimos, pagerbiant a.a. Eleną Eskirtienę.

Nuoširdus ačiū visai velionės šeimai.

Ačiū p. Baliui Nemeikai, atsiuntusiam "Mūsų Pastogei" 50 dolerių - 
testamentinį a.a. Igno Račiūno palikimą kartu su velionio nekrologu.

LB Spaudos sąjungos valdyba

tos banko problemos, jau lapkričio 
mėnesį bendrovė gali pritrūkti žaliavų. 
Vėl grįžti prie Rusijos, Kazachstano ar 
Kirgizijos avikailių „Vilkas“ nebe
norėtų. „Iš bankroto mūsų fabriką 
ištraukė būtent žaliavos iš Australi
jos“, - teigė bendrovės vadovas.

1932 metais įkurtas Kėdainiuose, 
1935 metais persikėlęs į Kauną, pirma
sis Lietuvoje kailių fabrikas, kurio 
įrenginių 1944 - aisiais nepavyko iš
vežti vokiečiams, dabar per metus iš
dirba 300 tūkstančių avikailių. Iš jų 
pasiuva 20 - 25 tūkstančius kailinių.

Nuo 1995-ųjųsmarkiaididėja„Vi!ko“ 
produkcijos pardavimas: šį pusmeti 
gaminių parduota 70% daugiau negu 
tuo pačiu metu pernai. Šiemet bendro
vė planuoja 30 mln. litų apyvartą.

Komercijos direktoriaus R. Motuzo 
teigimu, didesnė dalis „Vilko“ gaminių 
iki šiol parduodama Rusijoje. Senas 
gaminių iš avikailių tradicijas turintis 
fabrikas orientuojasi į konservatyvesnį, 
klasikinio stiliaus pirkėją, tačiau ne
mažai siuvama ir jaunimui, ekstra
vaganciją mėgstantiems žmonėms. 
„Vilkas“ tikisi įtikti ir muitininkams, 
energetikams, miškininkams, kuriems 
siuva pašiltintą aprangą.

„Vilko“ gaminių asortimentas - ne tik 
moteriški, vyriški ir vaikiški paltai ir 
puspalčiai, liemenės, žaislai iš avikai
lio, bet ir kailiniai iš audinių, lapių, šeš
kų, ruonių kailių, gaminiai iš odos, 
užtiesalai baldams ir automobiliams, 
daug kitos smulkios produkcijos.

„Vilko“ gaminiai buvo labai gerai 
įvertinti neseniai vykusioje parodoje 
Čekijoje, bendrovės specialistai arti
miausiu metu žada dalyvauti žaliavų 
mugėje Paryžiuje.

nas buvęs prezidentas nuteistas mirtim, 
kitas gavo 25 metus kalėjimo!

Thailando premjeras, nors ir kaltina
mas už kyšių ėmimą, dar neatsistatydino, 
bet jo dienos jau suskaitytos.

Lietuvos LDDP ponai, pasisavinę 
valstybinį turtą ir tą grobį įsiteisinę 
palankiais įstatymais, turėtų susirūpinti 
savo padėtim, nes ir jiems gali taip atsi
tikti, nežiūrint dabartinių užtarėjų... 
Atsiskaitymo valanda artėja ir čia!

Vincas Bakaitis

Statykim kito** 
kius paminklus

Visai natūralu, kad, netekę brangaus 
asmens, mes norime pratęsti jos arba jo 
atminimą. Jau nuo senų laikų savo 
tėvams, vyrui, žmonai, vaikams ir kitiems 
artimiesiems statome ■. antkapius, 
kryžius, paminklus. Jų atminimui 
negailime pinigų - o paminklai gali 
kainuoti po penkis, dešimt ir dvidešimt 
tūkstančių, kartais dar daugiau.

Deja, antkapių ir paminklų amžius 
šiais laikais labai ribotas. Kai kuriose 
Australijos kapinėse kapo vieta pa

skiriama tik nustatytam laikui, pavyz
džiui, 25 ar 30 metų. Po to mirusiojo 
palikuonys turi vėl sumokėti tam tikrą 
sumą, kad „atnaujinti nuomą“, kitaip 
paminklas pašalinamas ir j tą vietą 
laidojamas naujas žmogus.

Kai kapinės prisipildo, jos gali būti 
paverstos į viešą aikštę ar parką. To
kiu atveju kapai ir antkapiai lieka 
nejudinami tik įstatymuose nustatytą 
laikotarpį, pavyzdžiui, 30 ar 50 metų. 
O po to - ir gražiausi paminklai gali 
pradingti buldozerių žiaunose.

Tačiau yra dar kitas būdas įamžinti 
mūsų artimųjų atminimą - jų vardu 
paremiant mokslines studijas apie 
Lietuvą ir lietuvius. Tai patvaresnis ir 
nesugriaunamas mums brangių as
menų pagerbimas. Už 4 500 auką (arba 
3 500 JAV dol.) dabar yra proga pa
remti moklinį darbą, kuris bus skirtas 
aukotojui brangaus asmens atminimui. 
Tai bus nerūdijantis paminklas ir 
amžinas.

Tokia proga atsirado Tasmanijos 
universitete, kur Lietuvos studijų 
sąmbūris (P.O. Box 777, Sandy Bay, 
Tas. 7005) šį klausimą judino jau ke
lerius metus. Nuo sekančių metų (1997 
m.) Tasmanijos universitetas skirs 4500 
stipendiją geriausiamHonours (IV metų) 
studentui, ruošiančiam disertaciją apie 
Lietuvą arba lietuvius, jeigu lietuviai 
pajėgs surinkti tokią pinigų sumą. 
Kandidatas bus išrinktas varžybų keliu 
pagal mokslo pasiekimus. Tam pačiam 
asmeniui stipendija bus skiriama tik 
vieneriems metams. Stipendija vadin
sis „Lithuanian Honours Scholarship“.

Australijos universitetuose huma-. 
nitarinių studijų, prekių mokslų, 
ekonomikos ir panašūs bakalauro 
laipsnio kursai normaliai trunka trejus 
metus. Užbaigęs pilną trejų metų kur
są, studentas su gerais pažymiais gali 
gauti leidimą dar likti universitete 
vienerius metus ir gilinti studijas savo 
srityje. Šie ketvirtieji metai vadinasi 
Honours metais. Jų bėgyje studentas 
turi parašyti disertaciją už kurią (kar
tais dar su kitais reikalavimais) su
teikiamas pažymys: I, HA, IIB arba III 
klasės Honours. Studentas gauna laips
nį: Bachelor's degree with Honours ar
ba Graduate Diploma with Honours.

Honours metai yra pasiruošimo me
tai tolimesniems moksliniams tyri
mams, kuri-e veda į Magistro ir Dakta
ro laipsnius. Todėl, norint atkreipti jau
nų mokslininkų dėmesį į Lietuvą, 
Honours metai yra pats geriausias laiš
kas juos verbuoti. Tuomet beliekalikė- 
tis, kad, parašęs savo pirmą disertaciją 
apie Lietuvą, jaunas akademikas do
mėsis ja ir toliau. Taip jau buvo

Lietuvaitė mokytoja Marina Cox sa
vo mokyklos (Peter Board High 1 
School) „Vaivorykštės“ dieną, skir
tą susipažinimui su skirtingomis 
kultūromis Sydnėjuje.
(Iš „Northern District Times“, 
1996.9.11)

Tasmanijos universitete prieš penke
rius metus, kai Honours kandidatė 
Amanda Banks parašė Honours di
sertaciją apie Lietuvos gamtosaugos 
problemas. Jos darbas buvo aukštai 
įvertintas ir ji gavo I klasės Honours 
diplomą. O su tokia gražia kvalifikaci
ja (I klasės Honours) ji tada laimėjo 
Australijos valdišką stipendiją ket- 
veriems metams ruošti daktaratą toliai . 
apie Lietuvą.

Tasmanijos universitetas dabar jau n 
teikia dešimt bendrų Honours stipeu- • 
dijų (po 4 500 dol.). Dėl jų varžosi vi
si studentai iš visų fakultetų, nežiūrint, 
ką jie bestudijuotų. Taigi yra daug 
norinčių,’ bet tik dešimtukas gaunančią 
stipendijas. Antra vertus, besidominčią 
Lietuva yra nedaug. Todėl ši nauja 
„Lithuanian Honours“ stipendija atvers 
naujos paramos galimybes išimtinai 
tiems, kurie nori ir pajėgia studijuoti t 
apie Lietuvą.

Pagalvokite ir Jūs: kieno atminimi ą 
Jūs norite įamžinti ir sykiu plačiau t 
pagarsinti Lietuvos vardą Australijoje! ? 
Jeigu negalite aukoti 4 500 dol. pilnai i 
stipendijai, prisidėkite mažesne suma. . 
Ženkime prie šio tikslo bendromis > 
jėgomis, remkime lietuvišką stipendiją į 
visi!

Aukas šiai „Lithuanian Honours“ ‘ 
stipendijai galima atskaityti nuo Aus- • 
tralijos pajamų moksčių (income tax- 
deductible), bet reikia laikytis šių są

lygų: 1. Prašome rašyti čekius tik 
Tasmanian University Foundation i 
Trust vardu. 2. Pridėkite atskirą . 
laiškelį su Jūsų adresu, pažymėda
mi aukos sumą ir būtinai pabrėžda- ■ 
mi: ■ Donation for Lithuanian Ho
nours Scholarship. 3. Siųskite auką 
ir laiškelį adresu: Tasmania Univer
sity Foundation Inc., GPO Box 252C, 
Hobart, Tas.7001 (Australia).

Algis Taškūnas

Prašome nepamiršti 
užsimokėti 

..Mūsų Pastogės44 
prenumerata*
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*5 Pirmini metai Australijoje
{uriamčs Pietų Kryžiaus žemyne

Pranas Nagys

Kertame cukrašvendres. Iš k 
Rašymas, P. Nagys, G. Žemaitis.

Antrasis transportas į Australiją

i
tĮsinys iš praeito "M.P." nr)

Nebuvo kaip atsisakyti 
Į i sutikau, prašydamas visų mano 

iiomonei pritarti, kai siūlysiu įvai- 
iis sprendimus dėl įvairių darbo rei- 
sIiį. Sutikus su tokiu mano pageida- 
imu, tapau grupės vadovu. Angliškai 
>11 kalbėjau prastai. Vienas iš mūsų 

A loję srityje buvo geresnis, bet jis 
a tdovauti nenorėjo. „Gengerio“ dar- 
H neapmokamas, bet jam tekdavo 
I Mažai savo laiko skirti. Tekdavo tar- 

s su ūkininkais dėl nendrių nudegi-
n sojas paruošiant kirtimui. Prieš kiek 
_ ūko nendrės buvo kertamos nedegin- 
s is, tačiau kirtėjams tai sudarydavo 

tag sunkumų. Maži lapų spygliai, kaip 
, inkeliai, vadinami „hairy - mary“, 

aringa į odą, sukelia išbėrimus. Kad 
įrengus tų nemalonumų, buvo įvestas

- aktinių nendrių deginimas. Kai mes
- (vykome, prieš kirtimą nendrės jau
- »vo deginamos. Pagal taisykles 
s hinkas leidžia nudeginti cukrinių 
i tndrių plotą ne didesnį, kaip dviejų 
s penų kirtimui ir išvežimui į vadinamą-
- įjmalūną (cukraus apdirbimo fabriką), 

tikrinių nendrių vagonėliai buvo
■Matomi ir išvežami per savaitę, t. y. 

lenkias dienas. Taigi mums buvo labai 
•virbu iš ūkininko gauti leidimą 
■liginimui du kartus savaitėje. Dau
boje tokį leidimą gaudavome, 
kginant nendres jos praranda daug 
iikraus - karštos nendrių lapų lieps— 
usjas išdžiovina, išbėga daug cuk- 
rus ir ūkininkui tai tik nuostolis.
lei ūkininkas nesutinka su grupės 
rašymais ir reikalavimais, grupės 
adovas gali kreiptis į cukraus pramo- 

fe inspektorių. Jeigu ūkininkas ir 
fcspektorius grupės prašymų ir rei- 
fclavimų nepatenkina, o grupė mano, 
■ndjos reikalavimai yra teisingi, ji gali 
Jteiptis į unijos atstovą. Jei ir tas jų 
faymo nepatenkina, tai aukščiausioji 
Institucija - komisija, kurią sudaro 
Inspektorius, unijos atstovas ir nendrių 
lygintojų sąjungos atstovas. Tos 
Komisijos sprendimas tampa galutiniu 

• sgrupė turi jam paklusti.
Grupės vadovui reikėjo rūpintis, kad 

rirtuvei būtų laiku paruoštos malkos, 
tad laiku būtų užsakytas maistas, tar
ts su virėja, kokį maistą pirkti, kiek jo 
pirkti. Su ūkininkais reikėjo tartis dėl 
isgonėlių pristatymo. Kiek? Algų 
svirnui reikėjo užpildyti formas ir 
visokių kitokių reikalų, kurie buvo 
asdieniniai.

tategui fermoje, 1948 m.

Mūsų barakas buvo atokiau nuo 
fermos. Barake nebuvo nei elektros, nei 
dujų. Kambarių apšvietimui gavome 
„liktarnas“, tokias, kaip Lietuvoje 
kaimuose naudojo ūkininkai, eidami pas 
gyvulius nakties metu pasišvietimui. 
Tos „liktarnos“ buvo su ant stiklo 
užmautomis grotelėmis, kad stiklo 
nesudaužytume. Vanduo virtuvei buvo 
gaunamas iš vandens tankų, į kuriuos 
vanduo subėga lietui lyjant. Jį reikėjo 
taupyti. Maudytis po darbo visada lė
kėme prie upės, kuri buvo už 50 - 70 
metrų. Upės vanduo nebuvo tinkamas 
gėrimui, kadangi jame neretai plū
duriuodavo negyvos kengūros ar kiti 
gyvūnai.

Barako viduje neišpasakytas karštis. 
Skardinis stogas ir sienos įkaitę, kad 
vos tegali kvėpuoti. Durys nesandarios. 
Langai atsidaro į viršų iškeliant apa
tinę pusę. Viršutinė pritvirtinta. Be 
apsauginio tinklo nuo uodų miegoti iš 
viso neįmanoma, prieš miegant jį bu
tina pritvirtinti prie lovelės.

Gamtos reikalams apie 30 metrų nuo 
mūsų barako buvo sukalta lentinė bū
delė. Sukalta iš lentų ir panaši į 
modernaus tualeto dangtį, vieta at
sisėdimui. Po tuo dangčiu stovi pasta
tytas už kibirą didesnis indas. Visi juo 
pasinaudojome. O kiekvieną vakarą kas 
nors, pagal susitarimą, turėjo tą indą 
nunešti toliau į lauką ir duobėn ištuš
tinti, užkasti. Ta būdelė stovėjo gra
žioje vietoje tarp bananų medžių. Už 
jos - džiunglės, į kurias mes niekados 
nebuvome įėję. Ten buvo gyvačių 
teritorija. Iš ten bananų neskindavome, 
nors jie ir būtų buvę veltui.

Australai mums išaiškino savo kraš
to tvarką, kaip išlaikomas čia maistas. 
Anuomet ten nebuvo jokių šaldytuvų, 
nebuvo ir patogių maisto pasidėjimui 
vietų. Karštame klimate tokios sąlygos 
nebuvo lengvos. Bet prisitaikyti rei
kėjo. Pienininkas kas rytą atveždavo 
pieną. Virtuvėje buvo pakabintas jo 
kalendorius. Kiekvieną dieną pieno jis 
palieka tiek, kiek mes pažymime, kad 
mums reikia. Kepėjas turi pakabinęs sa
vo kalendorių. Jis pažymi, kiek kepa
liukų duonos mums kasdien palieka. 
Mėsininkas taip pat pasižymi ant savo 
kalendoriaus, kiek kokios mėsos at
vežęs. Mėsą palieka verandoje, po sto
gu ant vielos kabančioje dėžėje. Dėžė 
aptepta degutu ar kokia kita tam tin
kama mase, kad skruzdėlės negalėtų 
prieiti. Ji dar apkalta vielos tinkleliu

Cituoju iš laive leisto biuletenio 
„Magazine USAT General MB Ste
wart“ skyrelio „Lietuviai į australų 
žemę“:

„Antrasis transportas, 1948 m. sausio 
13 dieną išplaukęs USAT laivu „Ge
neral M.B. Stewart“ iš Bremerhaveno 
uosto į Australiją, susideda iš 209 
lietuvių, 201 latvio, 150 estų ir 296 
jugoslavų, lenkų ir ukrainiečių. Lietu
vių tarpe yra 151 vyras ir 58 moterys. 
Lietuvių daugiausiai vyksta iš Wol- 
terdingeno, Dillingeno, Augsburgo, 
Schwabisch Gemunde, Seedorfo, Kemp- 
teno stovyklų. Lietuvių yra įvairaus 
išsilavinimo ir profesijų: menininkų, 
inžinierių, mokytojų, tarnautojų ir kt. 
Daugelis lietuvių dirba laivo virtuvėje, 
valgykloje, prie laivo valymo, dažymo 
ir kitur. Sausio 18 dieną Viduržemio 
jūroje turėjome lietuviškas pamaldas. 
Jos vyksta ir toliau kiekvieną sek
madienį. Taip mes, 209 lietuviai, 
keliaujame į naują kraštą, kad ten pra
leidę tremtinio dienas vėl grįžtume į 
Laisvą Tėvynę“.

Transportas pasiekė Australiją 1948 
■m. vasario mėn. 12 dieną ir išsikėlė į 
' krantą Fremantle, Vakarų Australi
joje. Buvome perkelti į Swanboume ir 
•Greyland, Vakarų Australijos, stovyk-

nuo uodų ir musių. Toje dėžėje mėsa 
laikosi tol, kol šeimininkė jos neįdeda į 
puodą. Virtuvėje - spintelė susidėti ki
tam maistui. Spintelės kojos įstatytos į 
skardines dėžutes. Į jas įpilta alyva, kad 
nepraleistų skruzdžių. Ketvirtadienio 
vakarais visi bendrai aptardavom ko 
mums reikia nuspirtai, ko kas pagei
dauja. Penktadieniais pietų metu, kai 
turime nuo darbo pertrauką, poilsį, 
atvažiuoja krautuvininkas (berods Joe 
De Prima), kuris savo sunkvežimyje 
atveždavo įvairių prekių. Jų nu
sipirkdavome bendram naudojimui 
virtuvėje, kiti pirkdavo įvairių skanės
tų, patys sau pasigardžiuoti. Penktadie
nio sunkvežimis mus aprūpindavo vi
sai savaitei. Mokestis už maistą eidavo 
iš bendros kasos. Jei likdavo nuo 
maisto, tie pinigai būdavo tarp visų 
padalinami lygiomis dalimis.

Cukrinių nendrių kirtimo 
darbuose

Sekančią dieną ūkininko vyresnysis 
sūnus Bingen, išdalinęs nendrių kirtimui 
peilius, pamokino kaip juos su pielyčia 
reikia pasigaląsti ir paaiškino kaip nen
drės kertamos. Tos dienos vakare pirmą 
kartą jau ėjome deginti cukrinių nen
drių rytdienos kirtimui. Bingen žadėjo 
kurį laiką kartu dirbti ir pamokinti. Jis 
drauge dirbo dvi savaites.

Balanzategui šeima susidėjo iš šešių 
asmenų. Vyresnieji - tėvai buvo emigran
tai iš Ispanijos. Jie buvo baskai nuo Bis
kajos įlankos. Tėvas turėjo labai sunkią 
gyvenimo pradžią Australijoje, kol 
susitaupė, užsidirbo pinigų, kol nusipirko 
šią farmą, kol ją išsimokėjo. Jo žmona 
laukuose nesirodydavo. Ji tvarkėsi po 
namus. Vyresnioji duktė Mary, 22 metų 
amžiaus, dirbo cukrinių nendrių auginto
jų sąjungos raštinėje. Jauniausioji Go- 
dzone - 17 metų mergina padėjo motinai 
namų ruošoje. Vyresnysis sūnus Bingen, 
24 metų, baigęs žemės ūkio mokyklą, dir-

las. O kelių savaičių bėgyje vyrai buvo 
išsiuntinėti darbams į miškus, vynuo
gių skinti į Pietų Australiją bei kitas 
vietoves. Moterys buvo perkeltos į 
Bonegillos stovyklą, iš kur atitinkamai 
buvo paskirstytos po įvairias darbo
vietes.

Antrasis transportas išsikėlė į Aus
tralijos krantą 1948 metų vasario 12 
dieną, o po kelių dienų jau suruo- 
šėme Vasario 16 - sios paminėjimą. 
Paskaitą skaitė J. Mockūnas, programą 
atliko laivu keliavę smuikininkai P. 
Mariukas ir S. Gabrijolavičius, jiems 
akompanavo čia pat, Fremantle. su- 
rasta pianistė australe Francis Moran. 
Po jų keletą baleto numerių pašoko 
Kepalaitė, pianinu skambino H. Vrub- 
liauskaitė. Laivo keleiviams tai buvo 
didelis įvykis, pradžiuginęs ne mus 
vienus.

Iš bendrakeleivių prisimenu: D. 
Nasvytytę, J. ir B. Mockūnus, P. 
Švambarį, E. Kurauską, H. Glažę, A. 
Sinicką, P. Matiuką, S. Gabrijolavičių, 
T. Žurauską, A. Grigonį, J. Grigonienę, 
S. Šiuškų, J. irB. Tamošiūnus, L. Zigaitį. 
Visus 209 tautiečius prisiminti jau da
rosi sunku. Ne vienas jau ir šį pasaulį 
apleido...

V. Neverauskas

"Pirmųjų metų Australijoje" 
skyrelio bendradarbiams
Vis dar gauname (ir tikime - 

gausime) atsiminimų, patikslinimų, 
nuotraukų, dienoraščių iš mūsų 
kūrimosi Australijoje laikų. Pasku
tiniu metu gauti laiškai iš šių „M.P.“ 
bendradarbių:

Vyt. Neverausko - apie II - ąjį 
transportą (spausdiname!);

Aleksandro Gabo - I - ojo trans
porto ir pirmųjų gyvenimo metų - 
darbo Tasmanijoje nuotraukų pluoš
tas;

Alenos Karazijienės - prisiminiu 
pluoštelis apie kelionę „Skaugum“ 
laivu. Labai ačiū! Kadangi str. ma
žesnės apimties - spausdinsime 
neužilgo. (Labai malonu būtų gauti 
minėtų „juokingų atsitikimų iš pirmų
jų mėnesių Bonegilloje“ aprašymą);

V. Palaviko - II - ojo transporto datų 
patikslinimą;

S. Augustavičius irgi atsiuntė 
žiupsnelį atsiminimų iš kelionės 
„Mozaffari“ laivu.

Šiuo metu spausdiname išsamius 
p. Pr. Nagio prisiminimus ir - pagal 
galimybę - kitus, trumpesnius straips
nius, papildymus ir t.t. Kitus prisi
minimus, dienoraščius, nuotraukas 
spausdinsime maždaug gavimo eilės 
tvarka.

Lig šiol atsiliepusiems bendra
darbiams nuoširdžiai dėkojame! 
Kviečiame dar neatsiliepusius įsijungti 
į šį didelį darbą - mūsų praeities 
įamžinimą. Red.

X___________________________ /
bo farmoje. Katalikiška šeima. Abu sū
nūs patarnaudavo Mišioms, buvo geri 
rughby žaidėjai, žaidė Ingham rinktinė
je. Bingen pakartotinai buvo 100. metrų 
bėgimo čempionas Šiaurės Queenslande.

(B.d.)
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|SPORTAS
Geelongiškis treniravo „marčiulioniukus“...

Spausdiname laikraščio „Lietuvos sportas“Nr.88/1996numeryje išspausdintą 
Marytės Marcinkevičiūtės pasikalbėjimą su geelongiškiu lietuviu krepšinio 
treneriu Jonu Obeliūnu, kuris du mėnesius dirbo Vilniaus Šarūno Marčiulionio 
vaikų krepšinio mokykloje. Žurnalisteijis pareiškė, kad „su mokykla neišsiskirsiu, 
gal kada vėl į ją sugrįšiu“.

- Jonai, kaip čia atsidūrei?, - klausiu.
- Šiemet Australijoje viešėjo Šarūno 

Marčiulionio krepšinio mokyklos 
krepšininkai, kurie rungtynes žaidė ir 
Geelonge. Susipažinau su mokyklos 
vadovais, rėmėjais, žaidėjais, su jais 
susidraugavau. Su žmona bei vaikais 
važiavau ir į Melburną, dvi dienas 
žiūrėjau, kaip sekasi lietuviams. Mo
kyklos vadovai pakvietė mane atvykti 
j Lietuvą padirbėti su jaunais žaidė
jais. Iš pradžių galvojau, kad jie juo
kauja, bet, pasirodo, kalbėjo rimtai. 
Ėmiau ir susigundžiau.

- Ar buvai anksčiau girdėjęs apie 
Šarūno Marčiulionio mokyklą?

- Girdėjau - skaičiau laikraštyje, - 
Antanas Laukaitis apie ją pasakojo. 
Niekada negalvojau, kad teks čia 
padirbėti. Žmona Regina iš karto pasa
kė: „Važiuok. Tokia galimybė ne visa
da pasitaiko“. Susikroviau krepšį ir 
atvažiavau.

- Ar neišsigandai? Nepabūgai dar
bo?

- Ne. Jau 25 - eri metai aš Geelonge 
treniruoju krepšininkus - moterų, vyrų, 
jaunių komandas. Vienu metu dirbau 
netgi su Geelongo vyrų rinktine. Krep
šinį pats žaidžiau, atstovavau „Vyčio“ 
klubui, dvylika metų - Geelongo aus
tralų rinktinei, treniravausi triskart per 
savaitę. Kai sukako 29 - eri, nutariau 
daugiau nebežaisti ir trejus metus 
treniravau miesto rinktinę. Vilniečių 
mokykla mane labai gražiai sutiko. Čia 
atlyginimo negaunu, bet nemokamai 
gyvenu viešbutyje, maitinuosi. Tik už 
kelionę pats susimokėjau. Laisvalaikiu 
mokyklos dėstytojams padedu versti 
leidinius iš anglų į lietuvių kalbą.

- Ar surandi bendrą kalbą su mū
sų vaikais?

- Surandu, jie drausmingi. Vaikai 
visame pasaulyje vienodi. Jiems viskas 
įdomu, nėra problemų. Pavydas ima, 
kad Šarūno Marčiulionio krepšinio 
mokykloje pratybas lanko tiek daug 
vaikų. Pirmąsias dvi savaites į salę 
susirinkdavo net 90 žaidėjų, o dabar į 
krepšį mėto 50. Mes vaikus, mokome 
keturiese. Mūsų „Vyčio“ klube irgi vei
kia vaikų krepšinio sekcija, bet joje tė
ra tik keletas lietuvių,,, todėl esame 
priversti kviestis australų žaidėjus. Jei
gu mūsų klubas laimi varžybas, lai
kraščiuose būna parašyta, jog nugalėjo 
lietuviai, o komandoje iš tikrųjų žai
džia vos trys lietuviai ir septyni aus
tralai.

- Ar esi treneris profesionalas?
- Ne. Dirbu taksi kooperatyve, o 

krepšininkus treniruoju savo malo
numui. Pas mus Australijoje mokama 
tik tiems treneriams, kurie vadovauja 
NBL (Australijos profesionalų lyga) 
komandoms. Mūsų sporto klubų nie

kas neremia, išsilaikome patys.
- Geelongo profesionalų komandai

Jonas Obeliūnas Šarūno Marčiulio
nio mokykloje.

atstovauja ir Audrius Svaldenis. 
Kaip jam sekasi?

- Nelabai kaip - sėdi ant atsarginių 
suolelio. Kiek žinau, Audrių kamuoja 
traumos. Mes ant jo pykstame, kad 
sportininkas neįsitraukia į mūsų lie
tuvišką sportinį gyvenimą, nepamoko 
vaikų žaisti, neperteikia savo patyrimo. 
Iš padebesių Audriui reikėtų nusileisti 
ant žemės, Australijoje jam nėra ko 
„pūstis“.

- Kalbi gražiai lietuviškai. Kas pa
dėjo išmokti tėvų kalbą?

- Aš gimiau Australijoje prieš 46 me
tus. Lietuviškai kalbėti išmokė tėvai, 
kurie iš pradžių, tik atsikėlę gyventi į 
Australiją, nemokėjo angliškai. Mano 
aštuonerių metukų dukrelė Alana ir 
dešimtmetis sūnus Edis su seneliu kal
ba tik lietuviškai, šeštadieniais jie lan
ko lietuvišką mokyklą. Abu mano vai
kai žaidžia krepšinį mano vadovauja
moje komandoje. Anksčiau krepšinį 
žaidė ir žmona Regina. Sportas mus abu 
ir suvienijo. Sukūrėme šeimą.

- Kelintą kartą vieši Lietuvoje?
• - Antrą. Pirmą sykį viešėjau 1985 
metais, bet mažai ką mačiau. Į Kauną 
gavau leidimą nuvažiuoti tik vienai 
dienai. Dabar aš jaučiuosi kaip namie. 
Ką noriu - tą darau, kur noriu - ten 
važiuoju. Jau pabuvojau Kaune, Šiau
liuose, Druskininkuose, Alytuje, Mari
jampolėje, Leipalingyje, Biržuose, 
aplankiau Kryžių kalną, nebuvau tik 
prie Baltijos jūros, kurios nesu matęs.

- Ar teko pabendrauti su mūsų 
garsiais krepšininkais, kurie tre
niravosi Vilniuje?

- Ne. Jie buvo labai užsiėmę, rengėsi 
Atlantai. Mačiau Lietuvos - Ukrainos 
rungtynes, trumpai pabendravau su 
Šarūnu Marčiulioniu.

- Olimpinėse žaidynėse gerai žai
džia Australija...

Pasaulinis stalo tenisas Geelonige
Rugsėjo viduryje gražiame Geelongo 

mieste vyko Pasaulio universitetų stalo 
teniso pirmenybės. Tai buvo jau 
vienuoliktos tokios pasaulio studentų 
varžybos. Tarp kitų ypatingai stiprių 
Azijos ir Europos kraštų komandų, 
dalyvavo ir Lietuvos merginų koman
da, susidedanti iš Lietuvos čempionės, 
Fizinio auklėjimo instituto studentės 
Rūtos Garkauskaitės ir Policijos aka
demijos studentės Kristinos Totilaitės. 
Pirmenybės truko kone visą savaitę. 
Vienintelis tarptautinės klasės teisėjas 
iš Europos šiose pirmenybėse buvo 
Zenonas Gramackas, merginų treneris - 
Mykolas Bogušas. Varžybos vyko 
ypatingai aukštame lygyje, kadangi jo
se dalyvavo ir Atlantos olimpiados 
laimėtojai, labai geri visų Azijos kraštų 
stalo tenisininkai. Azijos šalyse stalo 
tenisas, beje, yra tiesiog tautinis sportas 
taip, kaip pas mus krepšinis. Vyrų tar
pe nugalėtoju tapo kinietis, nugalėjęs 
japoną. Moterų vienetuose kinietė iš 
Taivano nugalėjo raudonosios Kinijos 
čempionę. Lietuvaitės merginos dve
jetuose nugalėjo vieną Kinijos, o prieš 
tai kelias Europos komadas, ir finale 
susitiko su kita kiniečių čempionių 
komanda. Joms lietuvaitės pralaimėjo. 
Šių kiniečių merginų žaidimas buvo 
tikrai labai geras. Lietuvaitės laimėjo 
sidabro medalį ir buvo vienintelės iš 
visų kitų ne Azijos kraštų stalo te
nisininkių, laimėjusių šį pasaulinio ly
gio sidabro medalį.

Be žaidėjų, trenerio ir teisėjo, kartu 
buvo atvykę ir rėmėjai - „Lietuvos oro 
linijų“ generalinis direktorius Stasys 
Dailydka su žmona, „Lietuvos drau
dimo“ prezidentas Edmundas Volo- 
chavičius su žmona, bendrovės „Lietu
vos dujos“ direktorius Jonas Butkus ir 
Lietuvos studentų sporto federacijos 
prezidentas Česlovas Garbaliauskas.

Gyvenant Geelonge, ypatingai visus 
prižiūrėjo ir rūpinosi visa ALFAS 
valdyba: St. Šutas, J. Obeliūnas ir K. 
Starinskas, o taip pat ir sporto klubas 
„Vytis“ bei LB Apylinkės valdyba. Prie 
gražaus svečių priėmimo daug prisi

Sydnėjaus olimpinės naujienoms
Olimpinis ženklas (logo)

Rugsėjo 14 dieną olimpiniame 2000 - 
ųjų metų Sydnėjaus mieste oficialiai 
atidengtas šios olimpiados ženklas. Tai 
simboliškai pavaizduotas atletas,

- Gerai, bet Lietuva dar geriau. 
Namuose netgi susilažinau iš pinigų, 
sakydamas, kad Lietuva Atlantoje 
pasirodys geriau negu Australija. Kai 
šios komandos susitiks dėl trečios vie
tos, aš „sirgsiu“ už Lietuvą.

- Rugpjūčio pabaigoje grįžti į 
Australiją. Ar Tavo draugystė šu 
Šarūno Marčiulionio krepšinio mo
kykla nenutruks?

- Neturėtų nutrūkti. Aš tikiuosi, kad 
Š. Marčiulionio mokyklos krepšininkai 
kada nors vėl atvažiuos į Australiją. Gal 
joje ateityje tobulinsis ir mano vaikai, 
gal ir pats sugrįšiu į šią mokyklą'.

- Ką gi, sėkmės ir iki pasimatymo 
vėl Lietuvoje.

Marytė Marcinkevičiūtė

dėjo Obeliūnų, Šutų, Starinskų, kų, Bre- 
neizerių, Valaičių. Kisielių šeimosmos.

Sportininkų rėmėjai dvi dienas has buvo 
atskridę ir į Sydnėjų. Čia juos uos' ap
gyvendino ir parodė gražiąsias Syi Sydnė- 
jaus vietas D. Kraucevičius, V. V. Kar
pavičius ir A. Laukaitis, o pensinsininkai 
savo tradicinių pietų metu juostos gra- į 
žiai pavaišino ir palinkėjo sėlsėkmės 
Australijoje.

Svečiai tiek Geelonge, tiekirSySydnė- 
juje buvo labai patenkinti ir nustefcebo dėl 
to gražaus, broliškai lietuviško ko vai
šingumo ir nuoširdumo, ko nepaspaste- Į 
bėjo niekur kitur, ypatingai Ameriferikoje. I 
Džiaugiamės ir mes gražiu metnerginų 
laimėjimu. Ypatingai buvo džiuguugu kai 
mūsų mažoji čempionė Rūta ta Gar- 
kauskaitė nugalėjo Atlantos bro bronzos 
medalistę kinietę. Jos laimėjimas fe tikrai 
buvo labai gražus ir svarbus. Rūtostos ma
ma yra pagrindinė jos trenerė, taip jp pat ir 
žaidimo partnerė, ji yra viena iš gegeriau- 
sių Lietuvos stalo tenisininkių.

Atsisveikinant viešnios ir svečiaiiai dar 
pabuvojo Melburne, kur juos gkglobojo 
„Varpo“ vadovai.

Įspūdžių patirtų Australijoje, je, kaip 
sakė žaidėjos ir svečiai, jie nieaiekada Į 
nepamirš.

A. Laukakaitis

Sydnėjaus olimpinių žaidynių žį ženk
las (logo). __________
padarytas iš bumerango, nešaišantis 
olimpinę ugnį Sydnėjaus operoš iš rūmų 
fone. Ženklas mėlynos, raudononos ir 
auksiniai geltonos bei baltos spalvalvos. j 
Milžiniškame šių dienų Sydnlnėjaus

nukeltąjį 7 psl.
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f Mūsų mirusieji f
Išlydėjome Igną* - -

, Mirtis į dausas Igną pakvietė rugsėjo 
< Id. Ignas Račiūnas gimė 1910.8.1d.

Šiaušių kaime, Krekenavos valšč., 
| nevėžio apskr. Iki pašaukimo atlikti 

tinę tarnybą, dirbo ūkyje. Karinę 
nybą atliko 2 -jame artilerijos pulke ir
10 tarnauti liktiniu puskarininkiu.

■ maudamas kariuomenėje baigė tris 
tnnazijos klases. Už pavyzdingą 
mbą apdovanotas DLK Gedimino 3 - 
(jo laipsnio medaliu. Rusams oku- 
itus Lietuvą buvo įjungtas į raudo- 

a ją armiją, tačiau prasidėjus karui 
* alingai pasitraukė nuo jos Varėnos 
_ jligone.

Karo metu Ignas Račiūnas dirbo 
0 ąievėžio miesto valdyboje, Krekena- 

B valsčiaus savivaldybėje tiekimo 
J ukirstymo punkto vedėju, vėliau 

Kaičių.
i 1944 m. balandžio 15 d. vedė E. 

agdonaitę. Tačiau vedybiniu gyve-
. b džiaugtis teko labai trumpai. Ru

ms antrukart okupuojant Lietuvą, 
_, kiškai susidėjusių aplinkybių dėka, 
I to išsiskirti su kūdikio belaukiančia 

sna ir palikti tėvynę. Vokietijoje bu- 
i įjungtas į priešlėktuvinę vokiečių 
sijos tarnybą.

I Karui pasibaigus, gyveno ame- 
j kiečių zonoje, Selingenstadt DP 

(vykioje. Dirbo amerikiečių ka- 
s menėje vairuotoju - mechaniku.
j Į Australiją atvyko 1949 m. vasario 8 

Dviejų metų privalomo darbo sutar- 
uliko Viktorijos valstijoje, Koondrook 

ilpjūvėje. Vėliau persikėlė į Pietų 
istraliją, Adelaidę. Čia dirbo firmoje 
Kelvinator“, geležinkelyje ir ilgiau—
11 Adelaidės Royal ligoninėje. Labai 
engėsi atsikviesti šeimą, bet be
oiltatų. 1966 metais niekada nematyto
to aplankyti atvyko jo dukra Jonė, 
įsitikimas buvo džiaugsmingas, ta-

Skelta iš 6 psl.
ėste tai buvo tikrai olimpinė šventė, 
inistrui pirmininkui J. Howard, NSW 
dstijos premjerui B. Carr ir kitiems 
Įstiems Australijos žmonėms bei 
tstantinei miniai dalyvaujant, padan- 
; raižant fejerverkams buvo atidengta 
1250 000 dol vertės ženklo skulptūra, 
a oficialios ženklo atidarymo cere- 
onijos vyko koncertas po atviru 
»gum. Nuo šios dienos olimpinės 
pies nešėjas, padarytas iš bumerangų 
peras rūmų fone ir olimpinių žiedų 
aklins visus olimpinius gaminius ir 
is pagrindinis olimpinės propagandos
ridas. Tikimasi, kad jis olimpiados 
ilgėjams atneš milijonus dolerių pel- 
1 Kai buvo gautas oficialus sutiki
ns 2000 - ųjų metų olimpines žai- 
jtnes rengti Sydnėjuje, pradžioje 
Btralijos aborigenai nebuvo paten
tui, kad Australija jų žemė, o baltieji
iii jų yra pagrobę, taigi ir jų reikėję 
Uiklausti dėl olimpiados rengimo, 
čiau dabar jau ir jų pyktis ima at
idi, garantavus, kad jų kultūrinė dalis 
s įtraukta į olimpinius renginius. O 

fer, kai dar. į olimpinį ženklą .buvo,.

Ignas Račiūnas 
(nuotrauka iš kariuomenės laikų).

čiau dukra po kurio laiko grįžo atgal į 
Lietuvą pas mamą ir Ignas vėl liko vie
nas.

Dar po kurio laiko ėmė šlubuoti 
sveikata. 1978 metais jam buvo atlikta 
nugaros operacija, deja, nesėkminga. 
Po to Ignas jau sunkiai begalėjo 
vaikščioti. 1984 metais Lietuvoje mirė 
jo žmona, ojį patį ištiko insultas ir 1987 
metais atsidūrė St. Martins slaugos 
namuose kur ir baigė savo žemiškąją 
kelionę.

Būdamas sveikas Ignas Račiūnas 
dalyvavo lietuviškoje veikloje, priklau
sė visai eilei organizacijų, buvo akty
vus karių veteranų „Ramovės“ narys. 
Buvo labai gero būdo žmogus, nors li
gų ir negalios varginamas, niekada 
nesiskundė, mėgo pajuokauti. Dosniai 
aukojo lietuviškiems reikalams ne tik 
Australijoje, bet ir Lietuvoje. Materia
liai rėmė gimines Lietuvoje.

Igną, jau visai silpną senelį, dar spė
jo aplankyti jo dukterėčios dukra iš
Lietuvos, o prieš porą mėnesių ištikęs 
antras insulto priepuolis priartino mir
tį-

įjungtas ir bumerangas, aborigenai jau 
visai nebepyksta. Tačiau, kaip ir 
daugelyje kitų dalykų, mūsų moterys 
reiškia protestus, kad visuose olim
piniuose renginiuose dominuoja tik 
vyriškoji pusė, mažai leidžiama pa
sireikšti pačioms moterims ir jų idė
joms. Į tai organizatoriai atsako, kad 
olimpiniuose renginiuose jos tikrai ne
bus nuskriaustos ir turės lygias teises su 
vyrais.

Kiti olimpiniai dalykai

*** Sumokėjus 10 000 australiškų
dolerių, bus galima gauti olimpinį auk
sinį pasą, su kuriuo bus galima įeiti į 
visas olimpines varžybas. Šis pasas 
garantuos ne tik pačias geriausias vie
tas Sydnėjaus olimpiadoje, bet ir per 
sekančius 30 metų su juo laisvai bus 
galima įeiti į visus stadione vyksian-
čius sportinius renginius ir už normalią 
kainą bus galima gauti geriausias vietas 
į čia vėliau vyksiančius muzikos 
koncertus ir visus kitus sportinius 
renginius. Pačiam nedalyvaujant, pasą 
bus galima perleisti kitam asmeniui.

Laidotuvės įvyko rugsėjo 25 d. 
Gedulingas pamaldas šv. Kazimiero 
koplyčioje atlaikė Adelaidės lietuvių 
parapijos klebonas J. Petraitis M.I.C. 
Karstas buvo apdengtas „Ramovės“ 
vėliava, ramovėnai prie velionio karsto 
stovėjo garbės sargyboje. Atsisveikini
mo žodžius tarė Adelaidės lietuvių

A. f A. Hertai Blaiisjaar
mirus, jos sūnų, "Dainos" choro narį, Jo Blansjaar, šeimą 
ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia

Choras "Daina"

A. f A. Hertai Blansjaar
išėjus į Amžinybę, jos sūnui Jo, marčiai Rasai, šeimai ir 
artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia

"Sūkurio" tautinių šokių grupės
vadovai, šokėjos ii- šokėjai

Australijos lietuvių bendruomenės visuomenininkui
A. f A. Algimantui Žilinskui

iškeliavus amžinybėn, Jo sūnui, Krašto valdybos 
pirmininkui, Andriui Žilinskui ir visiems velionio šeimos 
nariams reiškiame gilią užuojautą.

AI,It Adelaidės apylinkės valdyba

A. f A. Leonardui Henrikui liauni 
mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną Sofiją, sūnus Petrą 
ir Joną, ir visus šeimos narius.

Vera ir Viktoras Aleksandravičiui, 
Marija ir Jonas Stačiūnai

Savanoriui
A. t A. Andriui lilimaieiui

mirus, dukrą Valę ir sūnus Vytą ir Ernestą su šeimomis, o 
taip pat ir visą plačią Klimaičių giminę nuoširdžiai 
užjaučiame.

Vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" aukojame 20 dolerių.
Pertko lietuvių apylinkės valdyba

*** Australų biznierių grupė, NSW valstijos premjeras, bet ir IOC
„AS2000“ laimėjo varžytines didžiau
sio olimpinio stadiono Sydnėjuje 
statybai. Stadionas kainuos 600 mln. 
dolerių ir talpins 110 000 žmonių. Po 
olimpiados jis bus sumažintas iki 80 
000 vietų, čia bus žaidžiamos finalinės 
futbolo, regbio ir kitų sporto šakų 
varžybos. Šio stadiono statybai valsty
bė davė 151 mln. dolerių. Kiti bus gauti 
iš biznierių ir iš parduotų 35 000 
„auksinių olimpinių“ bilietų, kurių 
paklausa jau dabar yra labai didelė. 
Bilietai į pagrindinius olimpinius 
renginius kainuos maždaug 250 dole
rių. Olimpinis stadionas bus baigtas 
statyti 1999 metais ir čia finalines 
rungtynes jo atidarymui žais pro
fesionalai „RUgby League“ žaidėjai.

*** 2000 - ųjų metų Olimpinį 
organizacinį komitetą sudaro 15 žmo
nių. Dauguma jų yra žinomi turtingi 
biznieriai. Komitetui šiuo metu va
dovauja, neseniai buvusį profesionalą 
biznierių pakeitęs, jaunas ir energin
gas federalinis olimpinis ministras 
Michael Knight. Nors šiuo metu NSW 
valstiją valdo darbiečių partija, o 
federalinė valdžia priklauso liberalams, 
tačiau dėl olimpinių paskyrimų tarp šių 
politinių priešininkų nesantaikos nėra, 
ir M. Knight paskyrimą parėmė ne tik

sąjungos pirmininkas V. Neverąuskas, 
■Adelaidės karių veteranų vardu - 
„Ramovės“ pirmininkas J. Bočiulis, 
draugų ir pažįstamų vardu - P. Bielskis. 
Po maldų prie kapo Centenial Park 
kapinėse atsisveikinome su Ignu Ra
čiūnu sugiedodami Tautos himną.

B. Nemcika

prezidentas J. A. Samaranch. Savo 
pirmoje spaudos konferencijoje, kur ir 
man , kaip Lietuvos olimpiniam atašė, 
teko dalyvauti, jis pareiškė, kad būsi
mą 2000 - ųjų metų olimpiadą turės 
atidaryti, jei tuo laiku Australija jau bus 
respublika, jos prezidentas arba austra
las generalgubernatorius. Tuoj po to 
surengtuose mitinguose monarchijos 
šalininkai, ypač anglų kilmės žmonės, 
ėmė reikšti protestus, sakydami, kad 
olimpiadą turi atidaryti pati karalienė. 
Tačiau nemanau, kad šie senesnės kar
tos, jau labai nepopuliarūs monarchis- 
tai galėtų tai pasiekti.

A. Laukaitis

Padėka
Dzūkijos Leipalingio mokyklos naš

laičių vardu dėkoju p. Leonui Mila- 
šui už 50 dolerių auką, skirtą šiai 
mokyklai.

A. Laukaitis

Patikslinimas
"M.P." Nr. 39 aukų "Mūsų Pastogei" 

sąraše klaidingai nurodytas p. Antano 
Norvilaičio inicialas.

Nuoširdžiai atsiprašome.
"M.P." administracija

'Mūsų Pastogė Sr.40 i^6ii0.7 ^#7
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opano uieucĮ, a>eKiiiduieių,
Sydnėjaus lietuvių moterų socialinės globos draugija ruošia 

metinę tradicinę iešminę, 
kuris įvyks 12 vai. lietuvių Sodyboje, 23 Laurina Ave., Engadine North.

Pietūs nuo 1 vai. p.p.
Maloniai kviečiame tautiečius apsilankyti iš arti ir iš toli.

Jaunimo tautinių šokių grupė atliks programą. Veiks laimės šulinys. Pasi
vaišinsite sodybiečių moterų pagamintais tradiciniais patiekalais, o vėliau - 
kavute ir pyragais.

SLMSG draugijos valdyba
......... ..........

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 atgimusioj! Lie
tuva nusimestų pagarsėjusios korupcijos 
ir panašių negerovių naštą. Deja, TS nėra 
turtinga partija. Norinčius jos ryžtą parem
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. Vytautas Doniela 
TS Syd. sk. pirm.

Sydnėjaus apylinkės valdyba 
PRANEŠA

Sydnėjaus ALB Apylinkės narių informacinis susirinkimas iš spalio 6 d. nukeliamas į 
spalio 19 d., šeštadienį, 3 vai. p.p. Lietuvių klube. Be valdybos pranešimų, bus renkami 
delegatai į Krašto Tarybą.

Sydnėjaus bendruomenei reikia išrinkti 11 delegatų. Bendruomenės nariai kviečiami 
kuo gausiau dalyvauti susirinkime. A. Kramilius

ALB Sydnėjaus apylinkės valdybos vardu

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ
NAMUOSE

16 - 18 East Terrace, BANKSTOWN, 
Tel. 9708 1414, fakao (02)790 3233

Lietuvių Įdubo ponių komitetas ruošia

Madų paradą,
kuris įvyks spalio 13 d. (sekmadienį), 2.30 
vai. popiet, Lietuvių klube, Bankstowne.

Mokestis: 8 doleriai (į šią kainą įeina 
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.

Literatūros ir dainos popietė Sydnėjuje
Maloniai kviečiame tautiečius į Literatūros ir dainos popietę, kuri įvyks spalio20d 

2.00 vai. po pietų Lietuvių namuose. Dalyvaus mūsų literatūrinės ir meninės pajėgos
Juozas Almis Jūragis, Aldona Prižgintaitė - Spykers, Aldona Veščifinaitė - Jam- 

čienė, Bronius Žalys.
Fortepionu gros dr. Ramutis Zakarevičius, solo dainuos Vilija Bumeikytė, šoks tauti

nių šokių grupė "Sūkurys". Nuoširdžiai kviečiame visus dalyvauti. Bus renkamos atit 
sušelpti vargstančius Lietuvoje. Sydnėjaus liet, katalikų kultūros d-jos valdyte

Kalėdiniai siuntiniai iš Sydnėjaus
Informuoju, kad dar yra vietos konteineryje ir tautiečiai, norintys pasiųsti dovanų savo 

giminėms ar labdaros organizacijoms į Lietuvą, prašomi skubiai pranešti siuntos organi
zatoriui A. Kramiliui tel. 9727 3131,

Siųsti galima daiktus kaip ir anksčiau. Vartoti rūbai turi būti švarūs, o maisto produktai - 
nepasibaigusiomis galiojimo datomis. Dėžių išmieros 35x35x65 ir 35x35x40 cm.

Ši siunta bus paskutinė organizuojama Sydnėjaus apylinkės valdybos.
A. Kramilius

Organizatorius

Aukos
Tremtinių grįžimo fondui

Į Tremtinių grįžimo fondo sąskaitą 
„Talkoje“ Nr.888 iki rugpjūčio 29 d. 
gautos sekančios aukos:

V. ir M. Vilkaitis - 100 dol., R. 
Pomeringas - 50 dol.

Vietoje gėlių pagerbiant a.a. Vlai 
Vaitkevičių:

poZOdol. - B. E. Smalioris,IBudryt 
B.M.; po 10 dol. - P. Jakubauskas,! 
Braniškienė, V. Kružienė, L. Petm- 
sevičienė, S. Rastutis; 5 dol.- J. Blaikly.

Jeronimui Petrikui mirus Adelaidėje 
vietoje gėlių 50 dol. aukojo V. ir J. 
Ratkevičiai.

Aukos
Australijos 

lietuvių 

fondui

100 dol. - a. a. Elenos Eskirtienės 
palikimas.

50 dol. - Melburno socialinės globos 
moterų draugija (860) - a.a. Urtės 
Vilkienės atminimui.

50 dol. - Elena Korsak (380).
Nuoširdžiai dėkojame už aukas.

Vincas Ališauskas 
AL fondo iždininkas

Aukos Pietryčių Lietuvos mokykloms
B. ir P. Žalių 75 - mečio proga, jiems pasiūlius, vietoje asmeniškų dovanų 

gimtadienininkams, Pietryčių Lietuvos mokykloms aukota:
po 50 dol. - Z. ir A. Bartkevičiai, P. ir S. Dabkai, E. Jonaitienė, O. ir A. Kapočiai, 

R. ir M. Linai, J. Masiokienė - J. Dambrauskas, V. Patašius, M. Paltanavičienė, V. 
Stanevičienė, B. ir V. Vaitkai, B. ir T. Vingiliai, J. ir M. Zinkai;

40 dol. - L. ir V. Šliogeriai;
po 30 dol. - A. Laukaitis, A. Mauragis, R. Ormsby, C. Protienė - B. Nagulevičienė, 

A. ir M. Reisgiai, J. ir V. Šliteriai;
po 20 dol. - D. ir V. Donielos, D. Jancy, G. Kazokienė, A. ir L. Kramiliai.
Sukaktuvininkams prisidėjus su 100 dol., susidarė „apvali“ 1000 dolerių suma, 

kuri artimiausiu metu bus pasiųsta Pietryčių Lietuvos mokykloms.
Aukojusiems nuoširdžiai dėkojame.

B. ir P. Žaliai

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

išvykos į Mt. Gambier ir kitas apylinkes. Pinigus-$210 reikia susimokėti ne vėliau 
kaip per sekantį susirinkimą, įvyksiąritj spalio 8 dieną. Norinčius vykti prašome 
nedelsiant užsirašyti. Sekretorė

SKAITYK "MŪSŲ PASTOGĘ"! 
BENDRADARBIAUK "MŪSŲ PASTOGĖJE"!

"MūstįPastogė5' Nr.401996.10.7 psL8^~

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

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

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

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

tliinerals of Distinction!
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N.S.W.

Tel. 724 5408. Veikia 24 valandas per parą.

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P. O. Box 550 Bankstown N. S. \V, 2200 
Redaktorius Bronius Žalys. « $ * Redakcijos ir administracijos telefonas (02) 97903233 
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi.

Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
Prenumerata metams $ 45 Užsienyje paprastu paštu $60 N. Zelandijoje oro pastu'$75

U žsienyje oro paštu $ 1.00
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