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Lietuvos įvykių apžvalga
K...................................... ...

I Seimo rinkimų kampanijai einant vi
ii prie pabaigos, nenuostabu, kad 
Btuvos spauda, radijas ir televizija 
ūkimų temai skiria daug dėmesio, 
šiau, atrodo, kad žmonėms ta rin- 
iminė propaganda pradeda atsibosti. 

. isuomenės nuomonės apklausų re
ikalai keičiasi kas mėnesį. Pagal 
jmpanijos „Baltijos tyrimai“ rugsėjo 
1-20 dienomis pravestą apklausą, iš 

r [įsisprendusių dalyvauti rinkimuose 
liečiu, politinės partijos gali tikėtis 
ad sekančius procentus balsų: TS 

I. X) 14,7%; LDDP 12%; LKDP 9,3%; 
5; tetų partija 5,9%; kitos partijos gau- 
d mažiau, kaip 3 procentus balsų. Ge- 

s'ženklaš yra tai, kad nuo birželio iki 
į. igsėjo mėnesio padidėjo piliečių 
J įsiruošusių dalyvauti rinkimuose 
! ličius - nuo 52 iki 65 procentų - ta- 
- au bent trečdalis jų dar neapsispren- 
j i už ką jie balsuos. Turbūt pastarieji 

nulems, kurios partijos turės dau- 
j pušiai atstovų naujame Seime.

Baltijos šalių 
prezidentų pareiškimas

, Lietuvos, Latvijos ir Estijos prezi- 
intai paskelbė bendrą pareiškimą dėl 
ugumo Baltijos regione. Jame reiš- 
iama Baltijos valstybių intencija 
liprinti savo gynybos sistemas ir 
afoma aiškesnių saugumo garantijų

I I Vakarų valstybių. Daugelis komen- 
uorių šį pareiškimą vertina kaip atsaką 
įkV gynybos ministro W. Perry rug- 
tjo 26 dienos pasisakymą, kad Dal
ijos valstybės dar nėra tinkamai 
asiniošusios stoti į NATO. Baltijos 
aklybių prezidentų pareiškimą stip— 
iii kritikavo TS pirmininkas V. 
adsbergis. Jis jį pavadino skubotu ir 
(pakankamu nei dabartinei situaci
ja nei Lietuvos nuostatai siekti, kad 

■ ferybos dėl narystės NATO prasidėtų 
■o pačiu metu, kai jos prasidės su 
Lenkija. Lietuva gali tapti NATO nare

Į ėliau, tačiau mums svarbu neatsilikti 
ferybų pradžios požiūriu, kad Krem
tas ekspansionistiniai sluoksniai 
(gautų blogo signalo, sakė V. Lands- 

i sitis, o p. W. Perry nurodymą, kad dar 
tesame pasiruošę, turėtume priimti, 
kaip ištiestą ranką.
Seimo UR komiteto pirmininkas K. 

Bobelis prezidentų pareiškimui pritarė, 
si sakė, kad nebuvo derinamas su jo 
komitetu. Seimo kancleris N. Germa
ns gyrė prezidentų pareiškimą ir gy
lė jį nuo V. Landsbergio kritikos. 
Prezidento A. Brazausko referentas 

• tžsienio politikai P. Vaitiekūnas jį va- 
foo aiškiu ir konstruktyviu signalu, 
U Baltijos valstybės savo interesų 
(atsisakys.

P. Gylio spaudos konferencija
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų 

ministras P.. Gylys spalio 2 dieną 
sukviestoje spaudos konferencijoje dar 
kartą pareiškė, kad visoms kandida
tėms į NATO startas turėtų būti duotas 
vienu metu, nors tas nereiškia, kad vi
sos tuo pačiu metu ir pateks į šią 
organizaciją. P. Gylys pažymėjo, kad 
nors jau minimos šalys, kurios taps 
pirmosiomis NATO narėmis, politiniai 
sprendimai dar nepadaryti. Lietuva 
mano, kad Baltijos šalys turi dalyvau
ti pirmoje naujų narių priėmimo ban
goje, nes jų saugumo poreikis yra di
delis, sakė UR ministras.

Antros spalio savaitės pradžioje į 
JAV išvykstantis P. Gylys neslėpė, kad 
pagrindinis jo kelionės tikslas yra 
aptarti NATO išplėtimo problemas. 
Amerikoje P. Gylys ketina susitikti su 
JAV valstybės sekretoriumi S. Talbot ir 
aptarti Amerikos siūlomą Baltijos ak
cijos planą ir naują Atlanto partnerystę, 
pagal kūpą šalys, siekiančios NATO 
narystės, būtų traktuojamos skirtingai, 
negu tos šalys, kurios tokio tikslo ne
turi. Spalio 16 dieną į Briuselį atvyks 
Lietuvos prezidentas A. Brazauskas 
susitikti su NATO generaliniu sek
retoriumi X. Solana. Prezidentas ke
tina pareikšti, kad Lietuvai nepriim
tini jokie planai, kurie gali būti 
traktuojami kaip alternatyva Atlanto 
Gynybos Organizacijai. Lietuva taip pat 
laukia Vokietijos paaiškinimo apie 
kanclerio H. Kohl ir prezidento B. Jel
cino susitikimą Maskvoje. Po jo Ru
sijos spauda paskelbė, kad Vokietija 
pažadėjo Rusijai per sekančius tris 
metus nesvarstyti Baltijos valstybių 
narystės NATO. Rusijos gynybos 
ministras I. Radionovas BNS ko
respondentui pareiškė esąs patenkin
tas, kad atsisakyta priimti Baltijos ša
lis į NATO pirmame etape.

P. Gylys teigė, jog beveik visos 
Lietuvos partijos sutaria dėl pagrindi
nių Lietuvos užsienio politikos tikslų ir 
tai svarbus pasiekimas. Tačiau, anot jo, 
tarp pozicijos ir opozicijos neišnyksta 
tam tikri psichologiniai skirtumai 
vertinant kaimynines šalis.

Nauji Lietuvos pasiūlymai 
Latvijai

Lietuva pateikė Latvijai naujus 
pasiūlymus, kaip išspręsti nesutarimus 
dėl jūros sienos. Jeigu Latvija juos 
teigiamai įvertins, artimiausiu metu 
gali įvykti Lietuvos ir Latvijos vadovų 
susitikimas. Naujus pasiūlymus tele
fonu Latvijos ministrui pirmininkui A. 
Škėle perdavė Lietuvos premjeras M. 
Stankevičius. Abi šalys susitarė kol

Didžiojo Kunigaikščio Gedimino paminklas Vilniaus centre.
Algirdo Sabaliausko nuotrauka.
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kas neatskleisti pasiūlymų turinio.
Šiuo metu Lietuvos ir Latvijos de

rybos dėl jūros sienos ir ekonominės 
zonos Baltijos jūroje atsidūrė akla
vietėje. Padėtį komplikuoja tai, jog 
Latvija yra pasirašiusi sutartį su JAV ir 
Švedijos naftos kompanijomis dėl naf
tos telkinio Baltijos jūroje eksplo
atavimo. Lietuvos nuomone, šis telki
nys yra ginčytinoje teritorijoje, o gal net 
priklauso Lietuvai. Latvijos Seimas kol 
kas atidėjo sutarties ratifikavimą, bet 
Latvijos ministras pirmininkas teigia, 
kad ir nepavykus susitarti su Lietuva, 
sutartis bus ratifikuota. Vilniaus 
diplomatų nuomone, ši sutartis negalės 
įsigalioti, kol nebus pasiektas susitari
mas tarp Lietuvos ir Latvijos dėl jūros 
sienos ir ekonominės zonos Baltijos 
jūroje pasidalinimo. Neoficialiomis 
žiniomis, Latvija bandė gauti diplo
matinės paramos įtakingose Vakarų 
valstybėse, bet tas jai nepavyko.

Slovėnijos UR ministras 
lankėsi Lietuvoje

Lietuvos ir Slovėnijos užsienio rei
kalų ministrai spalio 4 dieną Vilniuje 
pasirašė laisvos prekybos sutartį, kuri, 
kaip tikimasi, padidins tarpusavio 
prekybos apimtį ir pagreitins Lietuvos 
prisijungimą prie Vidurio Europos 
laisvos prekybos asociacijos CEFTA. 
Yra reali galimybė, kad kitų metų 
pabaigoje Lietuva taps šios asociacijos 
nare, sakė Lietuvos užsienio reikalų 
ministras P. Gylys ir pažymėjo, kad 
ateinantį vasarį Lietuva jau bus pa

sirašiusi dvišales laisvos prekybos 
sutartis su visomis CEFTA narėmis.

Slovėnijos užsienio reikalų ministras 
Davorin Kračun spaudos konferen
cijoje pareiškė, kad jo šalies parla
mentas neseniai ratifikavo sutartį dėl 
bevizinio režimo su Lietuva. Tikimasi, 
kad jau šį mėnesį ši sutartis įsigalios. 
Su dviejų dienų oficialiu vizitu į Lie
tuvą atvykęs Slovėnijos UR ministras 
priminė, kad abi valstybės tarpusavio 
ryšius pradėjo plėtoti anksčiau, nei jas 
oficialiai pripažino nepriklausomomis 
valstybėmis tarptautinė bendruomenė. 
Bendroje spaudos konferencijoje abu 
užsienio reikalų ministrai sutiko, kad 
Lietuvą ir Slovėniją vienija bendras 
tikslas tapti Europos organizacijų 
narėmis. Slovėnija jau priklauso 
CEFTA, o pastaruoju metu ji vis daž
niau minima taip šalių, kurios pateks į 
NATO pirmajame šios oraganizacijos 
išplėtimo etape. Ministras D. Kračiun 
pareiškė, kad Slovėnija pritaria ir 
Lietuvos siekiui įsijungti į NATO.

Kitos žinios’trumpai
* Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos 

komisija, išnagrinėjusi Seimo nario V. 
Landsbergio pareiškimą dėl laikraš
tyje „Diena“ išspausdinto straipsnio 
„Lietuvos vardu sau į kišenę“, nutarė, 
kad laikraštis nusižengė žunalistinės 
etikos kodekso reikalavimams. Minė
tas laikraštis teigė, kad V. Landsbergis 
pasisavino Norvegų tautos taikos pre
miją Lietuvai, bet nepateikė jokių 
įrodymų. Pagal įstatymą „Diena“ tu
rėjo savo puslapiuose išspausdinti Eti
kos komisijos nutarimą, bet palydėjo jį 
ilgu komentaru.

* Konservatoriai pasiūlė Seimui kar
tu su rinkimais skelbti dar vieną 
referendumą. Jame būtų klausiama 
apie vertę praradusių gyventojų san
taupų kompensavimą ir dėl tolesnio 
valstybinio turto privatizavimo. 
Referendumo pasiūlymą Seimui pri—

Nukelta į 2 psl.
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Burmą valdanti karinė chunta su
trukdė opozicinei Tautos demokratinei 
lygai suruošti partijos kongresą rugsėjo 
pabaigoje, sulaikydama Rangūne 559 
lygos narius. Dalis jų buvo vėliau pa
leisti iš arešto. Opozicijos lyderė Aung 
San Syu Kyi nėra suimta, bet vis labiau 
izoliuojama.

Spalio 4 d. prezidentas Bill Clinton 
uždraudė Burmos karinės chuntos 
nariams ir jų šeimoms įvažiuoti į JAV. 
Panašus draudimas jau kuris laikas 
taikomas Nigerijai ir dalinai Kolum
bijai.

Spalio 3 d., po 131 dienos kalinimo 
kalėjime, Somalija leido australui 
komerciniam lakūnui Justin Fraser 
išvykti į Kęnijąt Skrendant iš Kenijos į 
Abisiniją ir sugedus lėktuvo varikliui, 
J. Fraser nutūpė Somalijos teritorijoje. 
Neatsižvelgiant į Australijos protestus, 
jis tuoj pat buvo suimtas ir nubaustas 
ilga kalėjimo bausme. Po ilgų derybų 
Kenijos prezidentas išrūpino laisvę 
australui.

Spalio 3 d. Nobelio literatūros pre
mijos laureate 1996 metams buvo 
paskelbta 73 metų amžiaus lenkų poetė 
Wislawa Szymborska, gyvenanti Kro
kuvoje.

JAV atskleidė viešumai daug slaptų 
dokumentų iš savo kontražvalgybos 
veiklos Antrojo pasaulinio karo metu ir 
pirmaisiais pokario metais. Iššifruotos 
sovietų telegramos rodo, kad Sovietų 
Sąjunga Australijoje turėjo aktyvų šni
pų tinklą, į kurį buvo įtraukta ir keletas 
australų diplomatų, žurnalistų, net H. 
Evato sekretorė. Šie dokumentai buvo 
prieinami R. G. Menzies vyriausybei, 
tačiau jie negalėjo būti panaudoti gar
sioje Petrovo byloje, kadangi Sovietų 
Sąjunga būtų sužinojusi, kad jos slap
tos telegramos yra iššifruojamos.

Lietuvos įvykių ...
atkelta iš 1 psl.
statė TS valdybos pirmininkas G. 
Vagnorius. Jis teigė, kad pardavus li
kusį neprivatizuotą^ valstybės turtą, 
užtektų pinigų ne tik santaupų kom
pensavimui, bet ir pensijų fondo 
atkūrimui. Seimo dauguma nepritarė 
tokio referendumo ruošimui.

* Pagal ELTOS pateiktą informaciją, 
Prezidentas A. Brazauskas esąs nusivylęs 
Seimu bei jame vyraujančia LDDP, 
frakcija, kuri nesugeba susitelkti ir pri

tarti jo siūlytoms Policijos įstatymo 
pataisoms. Pasak jo, svarbiausia šio
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Po didžiausiu Europoje Vatnajokull 
ledynu, dengiančiu vieną dešimtąją 
Islandijos ploto, pradėjo veikti Loki 
ugnikalnis. Nors ledynas vietomis yra 
net 600 m. pločio, lavai prasiveržus, 
tirpstantis ledas grąso užlieti plačius 
Islandijos plotus ir nušluoti elektros 
stulpus, namus ir tiltus.

Afganistano vyriausybės pajėgos, 
vadovaujamos gen. Achmed Shah 
Masood, stengiasi sulaikyti Talibaan 
sukilėlių veržimąsi į šalies šiaurę. 
Rugsėjo 30 d. sukilėliai užėmė stra
teginę Jabal - os - Siraj vietovę. Rusija 
ypatingai susirūpino, kai Talibaan 
pradėjo pulti jų remiamą uzbeką gene
rolą Dostum. Aleksandras Lebed 
stengiasi, kad Rusija ir jos satelitės 
Kazachstanas, Uzbekistanas, Kirgizija 
ir Tadžikija aktyviai įsikištų į Afga
nistano pilietinį karą.

Aleksandras Lebed grasino atsi
statydinimu, kai Rusijos prezidentas B. 
Jelcinas atėmė iš jo dalį pareigų ir ati
davė jas naujai įsteigtos gynybos ta
rybos sekretoriui Jurijui Baturin. Boris 
Jelcinas pradėjo reformas kariuome
nėje, atleisdamas iš pareigų šešis refor
mų priešininkusz aukšto rango rusų 
generolus. Atleistųjų tarpe yra para
šiutininkų viršininkas gen. pulkininkas 
Jevgenįj Podkolzin.

Amnesty International žiniomis, 
Rusijoje vėl atsirado „sąžinės kalinių“ 
kategorija. Pirmuoju tokiu kaliniu 
minimas Aleksandras Nikitin, kuriam 
po septynių mėnesių arešto užvesta 
byla už valstybės paslapčių išdavimą. 
Jis padėjęs norvegų gamtos apsaugos 
grupei paruošti raportą apie rusų karo 
laivyno žalą gamtai, beatodairiškai ją 
teršiant radioaktyviomis atliekomis.

pakeitimo esmė buvo policijos depo- 
litizavimas, kad policijos vadovai ne
būtų keičiami kiekvieną kartą, kaip 
pasikeičia vyriausybė. Prezidento 
manymu, šiuo metu kai kurios poli
cijos tarnybos yra pernelyg glaudžiai 
susijusios su Vidaus reikalų ministe
rijos centriniu aparatu - sekretoriais ir 
pačiu ministru. Jis teigė, kad policija 
tai visuomenės paslauga ir dėl atlikto 
darbo ji turi atsiskaityti visuomenei, o 
ne priklausyti nuo vykdomosios val
džios.

* Spalio 3 dienos „Lietuvos aidas“ 
išspausdino A. Barausko straipsnį apie 
Lietuvos moterų partiją. Pasak jo,

Po keleto metų LDDP savivalia
vimo Lietuvoje, būtų didelė nelaimė 
mūsų Tėvynei, jei naujai išrinktas Sei
mas būtų nestabilus. Reikšmingesniųjų 
partijų nariai priima programas ir 
įsipareigoja jas vykdyti. Vadinami ne
partiniai Seimo nariai lieka laisvi nau
doti savo mandatą.kartais paremdami 
vieną pusę. Kuo jų daugiau, tuo 
nestabilesnis Seimas, tuo daugiau 
nežinios.

Būsimąjame Seime Tėvynės sąjungos 
ir Lietuvos krikščionių demokratų 
partijos porinkiminė koalicija gali 
Lietuvai duoti stabilią, vakarietišką 
vyriausybę, kuri sugebės gerinti Lie
tuvos gyvenimą ir neleisti jai paskęsti 
tarptautinėse skolose.

Užsienio lietuviai balsuos Vilniaus
Naujamiesčio apygardoje Nr.l. Mes, 
žemiau pasirašę užsienyje gyvenantys 
lietuviai raginame visus balsuotojus 
Naujamiesčio apygardoje Nr. 1 balsuoti
už Tėvynės sąjungos (Lietuvos kon
servatorių) kandidatą į Seimą An
drių Kubilių. Tai patyręs politi
kas, niekada nebuvęs Lietuvos ko
munistų partijoje ir jau 1990 m. ėjęs 
Sąjūdžio sekretoriaus pareigas, veiklus 
Seimo narys, Tėvynės sąjungos (Lie
tuvos konservatorių) frakcijos pir
mininkas.

Tokius žmones išrinkus į Seimą, ga
lime tikėtis, kad bus sėkmingiau 
kovojama su korupcija, kuri grasina sa
vo liūne nuskandinti mūsų jauną 
Nepriklausomybę atgavusią valstybę.

Pasirašė:
Kazvs Ambrozaitis. M.D.. Ches-

Padėka
Tėvynės sąjunga nuoširdžiai dėkoja tautiečiams, parėmusiems jos 

veiklą Seimo rinkimuose. Aukojo - Vladas Bosikis, Vic. 50 dol.; 
Zigmas Augaitis, Vic. 20 dol.; dr. A. ir V. Kabailos, ACT 200 dol.; V. 
Ališauskas, Vic., 100 dol.; G. M. Jason, NSW, 20 dol.

Vytautas Doniela
TS Syd. sk. pirm,

„atrodo, kad skandalai Moterų par
tijoje tampa kasdieniniu atributu. 
Anksčiau K. Prunskienė iš moterų 
partijos išstūmė jos pribuvėją (D. 
Teišerskytę), dabar kitą (V. Apa- 
navičienę). Užtat rinkimų sąraše 
Moterų partija puikuojasi šaunia no- 
meklatūrine trejybe: K. Prunskienė - 
buvusi premjerė, A. Baranauskienė - 
dabartinė statybos ir urbanistikos 
ministrė ir L. Ašmantas - buvęs 
energetikos ministras“. Publikacijoje 
pateikiamos ir K. Prunskienę lie- - 
čiančios 1990 - 1991 metų KGB 
dokumentų citatos.

* „Vokietijos santykiai su Lietuva 
tebėra atsargūs“ - rašo „Lietuvos ryte“ 
Vytautas Plečkaitis. Autorius primena, 
jog VFR kancleris pirmą kartą priėmė 
Lietuvos valstybės vadovą tik šių me
tų rugpjūčio mėnesį. „Tai, kad Bal
tijos regionas Vokietijos užsienio 
politikai nėra pakankamai svarbus, 
liudijo ir privatūs pokalbiai su Vokie
tijos parlamentarais bei VFR užsienio 
žinybos pareigūnais, ir tas faktas, kad 
VFR visokiais pretekstais atidėlioja 
bevizinio režimo įvedimą Lietuvai“, - 
rašo V. Plečkaitis;

* Spalio 2 dieną Vilniuje akredituo
tas naujasis Estijos ambasadorius 

terton, Indiana, JAV
Eugenijus Čuplinskas, Toronto, 

Kanada
Antanas Dundzila, McLean, Virginia, 

JAV
Vytas Dukas, PhD, Prof, emeritus, 

San Diego State University, California, 
JAV

Algimantas Garsys, Pulk. JAV 
Marinai (Ret) Tampa, Florida, JAV

Algimantas Kabaila, PhD, Sydney, 
Australija

Laima Karosienė, Hartford, Con
necticut, JAV

Romas Kilikauskas, Pulk. JAV 
Aviacija (Ret), Fairfax, Virginia, JAV

Jonas Kronkaitis, Pulk. JAV Armija 
(Ret), Annandale, Virginia, JAV

Aidas Kupčinskas, Boston, Ma-
ssachusetts, JAV

Vladas Maželis, Port Richey, Florida, 
JAV
Kęstutis Miškinis, JD, Detroit, Mi- 

chigan, JAV
Algis Nausėdas, Toronto, Kanada
Vytautas Patašius, Sydney, Australija
Zenonas Petkus, MBA, Park Ridge, 

Illinois, JAV
Sigita Ramanauskienė, PhD, Daytona 

Beach Shores, Florida, JAV
Audronė Užgirienė, PhD., Highland 

Park, Illinois, JAV
Aleksandras Vakselis, Richmond

Hill, New York, JAV
Linas P. Vyšnioms, JD, Cleveland, 

Ohio, JAV
Povilas Žumbakis, Chicago, Illinois, 

JAV.

Lietuvoje Alar Oljum. Jau išrinktas, bet 
dar valstybės dūmos ir federacijos1 
tarybos nepatvirtintas ir naujas Rusijos 
ambasadorius Lietuvoje. Juo bus 
Konstantin Mozei, kuris dabar vado
vauja Rusijos užsienio ministerijos 
kultūrinių ryšių departamentui. Jau po
rą mėnesių Rusijos ambasada Vilniuje 
dirba be ambasadoriaus, po to, kai N. 
Obertyšev B. Jelcino įsaku buvo 
atšauktas iš šio posto. Apie naująjį 
ambasadorių Vilniuje daug žinių 
neturima, tačiau, pasak Lietuvos už
sienio reikalų ministerijos pareigūnu. 
K. Mozei žinomas kaip kultūringas it 
išsilavinęs diplomatas, geranoriškai 
nusiteikęs Lietuvos atžvilgiu.

* „Vicemeras R. Sikorskis lietuvius 
pavadino veršių tauta“ - tokia antrašte 
pokalbis su R. Sikorskiu išpausdintas 
,.Lietuvos ryte“. Jis sako, jog davęs vel
nių merui ir Kultūros skyriui dėl 
„chaltūrinių teatrų ir laukinių kon
certų“, jiems be reikalo eikvojamų lė
šų, kai „mokyklų stogai kiauri, tualetai 
išdaužyti, ligoniai ir vaikai sala“. R 
Sikorskis save irgi laiko ,,kvailiu, kuris 
nepaėmė milijono. Tie, kurie rėkė, kad 
reikia dirbti sąžiningai Lietuvos vardan,su
sigriebė milijonus ir dingo už horizinto".

Paruošė J. Rūbas ,1996.10.07
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■ Koncerte. be lo, dalyvaus vokiečių vyrų choras "Liedertafel Arion", neseniai 
ėventęs savo 136 - uosius metus nuo įsikūrimo 1860 metais. Choras nedainavo tik 
rao metais, o su pilna savo programa lankėsi Vokietijoje net tris kartus.
nuotraukoje - Melbourne "Dainos sambūrio" šaunieji choristai.

"M.P." inf.

Melburno
išmetu rugpjūčio 28 d. įvyko mė

šit klubo narių susirinkimas. Susi
sukimas praėjo labai sklandžiai ir buvo 
šrinkta nauja klubo valdyba. Atrodo, 
W chroniškas . kandidatų trūkumas 
knt laikinai yra pasibaigęs. Taip pat 
salonu, kad aktyviau pradėjo reikštis 
ip vadinamos "jaunosios kartos" at
ima. launimas sudaro tik apie dė
stau klubo narių dalį, tačiau jauno
ms kartos kandidatų populiarumas 
wužu kyla ir yra vilties, jog ateityje 
tekančios kartos pamažėle vis labiau 
įsijungs į klubo veiklų.
Naujai išrinktoji valdyba pasiskirstė 
įeięomis sekančiai: Vladas Bosikis - 
tnnininkas ir iždininkas, Nijolė Kai- 
ntienė - vicepirrmininkė ir sekretorė.

Milijonierių gretos daugėjo
Įdomu buvo skaityti („M.P.“ nr.32) 

ęie dabartinius Lietuvos milijonierius ir 
u prabangas. Atrodo, kad lietuviai seka 
raugų tusų pėdsakais, nes ne tik mes, bet 
r kitų kraštų korespondentai piktinasi 
mjų milijonierių veikia.

! Paskutiniame „TIME“ numeryje 
(2.9.96) radau straipsnį apie rusus, 
atostogaujančius Viduržemio jūros 
pakrantėse. Štai ką korespondentai rašo:

- Iš Ispanijos (Costa del Sol) rašo: 
paprastai viena rusų šeima išleidžia apie 
S160 000 atostogoms ir butų pirkimui ir 
atkas negali suprasti iš kur rusai ima tuos 
pinigus!

- Iš Prancūzijos (Cote d'Azur) kitas 
korespondentas rašo: šiais metais Nicoje 
apsilankė 32 000 rusų, bet jie dar neišmo
ko santūriai (dignified) pralošti pinigus. 
»rusais nelaimė tame, kad jie niekuo 
^pasitiki, galvoja, kad visi nori juos 
ęgauti: ir taksistai, ir restoranai, ir 
-.iešbučiai!

-Eltalijos(Ramini-Rivieroje)praneša:

lietuvių klube
Benediktas Beržanskas - ūkvedys ir 
reikalų vedėjas, Bedediktas Kaminskas 
- baro iždininkas, Zigmas Augaitis - 
renginių vadovas.

Kandidatais liko Feliksas Sodaitis ir 
Paulius Kabaila.

Šių metų gale Melburne vyks Lie
tuvių meno dienos. Miesto savivaldy
bė gražina ir remontuoja Errol gatvę ir 
savo pastatus esančius prie pat Lietu
vių namų. Ta proga valdyba irgi atnau
jins klubo fasadą, viduje praplės žmo
nių aptarnavimo galimybes. Lauk
sime atvykstančių svečių iš visur. Klu
bo durys per Lietuvių meno dienas bus 
atviros. Visus bandysime prižiūrėti ir 
aptarnauti.

Nijolė Kairaitienė

ten šiais metais vasarojo 26 700 rusų. 
Pasakoja vieno viešbučio šeimininkas: 
rusai atsiveža dolerius maišuose, perka 
kas patinka, ypatingai lovų užtiesalus, 
kuriuos jie namuose kabina ant langų 
vietoje užuolaidų!

(Prisiminkime 1940 m. laikotarpį, kai 
rusės, apsirengusios naktiniais baltiniais, 
eidavo į lietuviškus restoranus!)

- Dar viena žinia iš Šveicarijos: iš 
Maskvos atskrido rasų šeima su sargais ir 
palydovais, nusisamdę privatų šveicarišką 
lėktuvą. Kaina - $ 50 000.

Štai ką išaugino LYGYBĖ ir BRO
LYBĖ! Vincas Bakaitis

&&&
# Birželio 11 d. („Respublika“, Nr. 
137/96) Vilniuje, Rašytojų klube, prista
tyta nauja Rašytojų s-gos leidyklos iš
leista poetės Onės Baliukonytės knyga 
,3okštai“. Pasak literatūrologės V. Dau
jotytės „knygoje ryškus viduramžių 
vaizdinys, jaučiamas nuodėmės ir atgai
los susitikimas, perėjimas iš vienos į ki-

PASAIXI0 LIETUVIU BENDRUOMENĖ

Kraštų bendruomenių ir Jaunimo sąjungų valdyboms 
L\ PLB seimo nariams

IX PLB Seimas
Pasaulio lietuvių bendruomenės IX seimas šaukiamas 1997 metais liepos 1-7 
dienomis Lietuvoje, Vilniuje. Seimo posėdžiai vyks Lietuvos Respublikos 
Seimo Trečiųjų rūmų posėdžių salėje. Seimo darbo komisijų posėdžiams bus 
parūpinti atskiri kambariai. Seimas prasidės liepos I dienos vakare atstovų 
susipažinimu ir pabendravimu. Šalia darbo posėdžių, programoje numatytas 
Lietuvos partizanų pagerbimas, dalyvavimas Karaliaus Mindaugo minėjime 
(Lietuvos valstybinė šventė), ir vienos dienos išvyka į Lenkiją pas Punsko - 
Seinų lietuvius. Kraštų bendruomenių valdybas prašome pasirūpinti atstovų 
išrinkimu pagal anksčiau Jums nusiųstus nurodymus. Atstovų sąrašus kaip 
galima greičiau atsiųskite PLB valdybai. Sąraše turi būti nurodyta atstovo: 
vardas, pavardė, pilnas ir tikslus adresas, telefonas, faksas. Tai būtina, nes PLB 
valdyba bei kiti jos pakviesti seimui organizuoti pareigūnai daug reikalų turės 
aiškintis tiesiogiai susirašinėdami su Jūsų krašto atstovais.
Nors iki PLB IX seimo dar daugiau kaip devyni mėnesiai laiko, tačiau prašome 
jau dabar pradėti jam ruoštis. Primename ir prašome į jidėViiSlf; Kdil'Mkiamais 
dokumentais išvykai į Lenkiją seimo atstovai turės pasirūpinti patys. Todėl su 
Jūsų gyvenamuose kraštuose veikiančiomis Lenkijos ambasadomis bei kon
sulatais neatidėliodami išsiaiškinkite, kokių dokumentų (pasų, vizų ir t.t.) jums 
reikės pervažiuoti Lietuvos - Lenkijos sieną į abi puses ir juos įsigykite.
Apie seimo atstovų aptarnavimus transportu, nakvynėmis, maitinimu bei ki
tomis paslaugomis pranešime vėliau, po Lietuvos Seimo rinkimų ir naujos 
Vyriausybės sudarymo, kai tik su ja dėl tų paslaugų susitarsime ir visas smulk
menas išsiaiškinsime.
Kadangi šis Pasaulio lietuvių bendruomenės seimas bus pirmas oficialus už
sienio lietuvių atstovų suvažiavimas Lietuvoje po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos 
Nepriklausomos valstybės atkūrimo, labai svarbu jį gerai organizuoti ir įvyk
dyti. Šią didelę naštą PLB valdybai palengvintų Jūsų glaudus bendradarbiavi
mas ir talka. To labai prašome.

Iš PLB valdybos bendaraščio Nr.24

Dvigubas jubiliejus
Rugpjūčio 28 d. Lietuvių namų, 

Bankstowne, patalpose gausus draugų 
ir bičiulių būrys padėjo „Mūsų Pa
stogės“ redaktoriui Broniui Žaliui ir jo 
žmonai Palmyrai atšvęsti dvigubą jų 
75 metų amžiaus sukaktį.

Vaišės buvo pradėtos kun. Povilo 
Martūzo malda. Oficialią jubiliejaus 
minėjimo dalį gražiai pravedė Jonas 
Zinkus, biografinėje apybraižoje nu
šviesdamas Broniaus ir Palmyros Ža
lių pasiekimus ir jų nueitus vargo ke
lius, Lietuvą ištikusios katastrofos juos 
toli vieną nuo kito nublokštus ir ilgam 
išskirtus.

Sukaktuvininkus žodžiu Sydnėjaus 
apylinkės valdybos vardu sveikino 
Antanas KramiJius, LB Spaudos są
jungos valdybos vardu - Vytautas 
Patašius, o skautų vardu - j.v.s. Vytau
tas Vaitkus. Perskaityta dalis sveiki
nimų ir linkėjimų iš Lietuvos, Austra
lijos ir kitur, sugiedota „Ilgiausių me
tų“.

Vietoje asmeninių dovanų, jubilia
tams pasiūlius, svečiai aukomis pa

tą, dvasinės askezės nuostata“.

* Birželio 17 - 28 d.d. UNESCO 
būstinėje Paryžiuje vyko Baltų dienų 
renginiai. Tai Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
kultūrai bei menui skirtos dienos.
Baltijos šalių kultūros dienos UNESCO 
rengiamos pirmą kartą. Kaip pabrėžė 
UNESCO generalinis direktorius Frede- 
rico Mayor, Baltų dienos pasitarnaus ne 
tik tam, kad tarptautinė visuomenė su

Taip, jo 75 - mečio proga, atrodė Bro
nius Žalys dail. Z. Tarakevičiui.

rėmė vargstančias Pietryčių Lietuvos 
mokyklas.

Geriausi linkėjimai sukaktuvinin
kams! Vytautas Patašius

sipažintų su trijų valstybių kultūros 
ankstyvesne ir šiandienine istorija, bet 
drauge bus proga pagerbti šių šalių in
teligentiją ir visus tuos, kurie sugebėjo iš 
kartos į kartą perduoti meilę gimtajai kal
bai, savo kultūrai, net tuomet, kai už tai 
tekdavo sumokėti laisve ar net gyvybe.

• Lietuvoje sulaukta pirmo ispanų - 
lietuvių kalbos žodyno. Jį paruošė V. 
Petrauskas, gyv. Kanadoje.
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Pirmieji metai Australijoje Dar apie "Skaagam
Kuriamės Pietų Kryžiaus žemyne

Pranas Nagys

(tęsinys iš praeito nr)

Sabin - čempionas 1 500 metrų bėgime. 
Balanzategui šeima Ingham mieste bu
vo didžiai gerbiama ir visų žinoma Pagal 
šią šeimą, turbūt, ir mūsų grupė buvo vi
sų respektuojama.

Neilgai truko, kai mūsų minkštos, 
„poniškos“ rankos pajuto darbo sunku
mus. Dešinės rankos delnas, kuriame lai
kai kirtimo peilį, pirmiausia buvo pažeis
tas, o paskui ir tos rankos pirštai. Užsidėk 
pūslės pratrūko, raudonuoja, negyjt 
Nakties metu apgydavo, bet iš ryto, vėl 
paėmus peilį - prakiurdavo. Kol įpratome 
prie darbo, praėjo trys mėnesiai. Per tą 
laikotarpį užgijo žaizdos ir ant rankų 
odos užsidėjo maželiai. Tada prasidėjo 
rimtesnis darbas. Nuo tada ir pinigų šiek 
tiek pradėjome užsidirbti.

Mūsųdarbopirmosiosdvi savaitės buvo 
nuostolingos. Nežiūrint, kad ūkininko 
sūnus dirbo mus mokindamas veltui, už tą 
darbą negavęs nei šilingo, mes buvome 
skolingi už maistą. Atskaičiavus už 
mums duotąjį „turtą“ Bonegilloje, 
atskaičiavus už maistą, buvom minuse - 
deficite. Mūsų atlyginimas už sukirstą ir 
pakrautą į vagonėlį vieną toną cukrinių 
nendrių, buvo devyni šilingai ir šeši pen
sai. Dauguma mūsų buvome mokslei
viai, dirbę savo tėvų ūkiuose kaip 
pagalbininkai vasaros atostogų metu, 
arba Vietinės rinktinės nariai, išvežti į 
Vokietiją, patyrę sunkų darbą priversti
nėje kariuomenėje.

Atvykome čia ne uždarbių ieškodami, 
todėl mūsų tikslas bu voišsilaikyti, atliekant 
prievolę tokiose sąlygose, kurios mums 
buvo neįprastos ir net australams, 
dirbantiems šioje srityje, buvo pačios 
kiečiausios. Dirbančiųjų grupė turėjo bū
ti vieningai susiklausanti. Vieni stipres
ni, kiti silpnesni. Vieni darbštesni, kiti ne. 
Mūsų grupės vyrai dirbo pagal savo jė
gas, nesimuliuodami. Niekad nepa- 
likdavom savo grupės nario, dar nebai
gusio nukirsti savo nendrių eilės arba 
nepakrovusio paskutinio jam skirto 
vagopėlio. Nespėjusiam visi padėdavom. 
Drauge išėję-f darbą,-drauge visi ir namo 
grįždavome.

Nendrių eilės susodintos taip, kaip 
bulvių lysvės. Jos užauga: vienos žemes-

Tiesiame bėgius cukrašvendrių va-! 
gonėliams - B. Rainys, J. ir Pr. Nagiai.

"Mūsų Pastogė" Nr.41 1996.10.14 psl.4

B

Krauname nendres į vagonėlius. (B. 
Rainys - viršuje, P. Nagys, Č. Paulėnas 
ir G. Žemaitis).
nės - žmogaus ūgio, kitos - daug aukštes
nės. Nudegintos jos lieka žemesnės. 
Kirtimui, nendrių eilių - daugumoje buvo 
imama 18. Kai kada užsiimdavom net 
iki 24. Gerų nendrių plote tik 14 eilių, 
kad jų nereiktų toli nešioti. Iš akro gauna
ma 60 ar 80 tonų nendrių. Kirtimą darant, 
mes sudėdavom nendres tiesiog į glėbius, 
paruoštus krovimui. Kiti guldydavo 
eilėmis, o paskui nukapodavo viršūnes. 
Priklausė nuo kirtėjų. Tam taisyklių 
nebuvo. Eilėse nendrės suaugę nevieno
dai. Kartais viena eilė labai tiršta, o kitai 
silpna. Tokiu atveju, užėmęs kirsti stores
nę eilę turi daug daugiau darbo, kai ki
tas, kirsdamas silpnų nendrių eilę poil
siauja. Mūsų grupėje vienas kitam 
padėdavom. Jei silpnos eilės kūrėjas turi 
laiko, tai jis prišokęs pakerta stiprios eilės 
gabalą, kad padėti kitam. Nendrių kelmai 
nevienodai suaugę. Imant kairiąja ranka 
dvi ar tris nendres kirtimui, reikia prama
tyti, kad paimtas nukirsi vienu kirčiu. Jei 
numatai, kad negalėsi tų trijų nukirsti vie
nu kirtimu, tai gėriau imti tik dvi. Nukirsti 
prie žemės reikalinga ne aukščiau kaip 
vienas inčas. Jei paliksi stiebelius 
aukštesnius, farmeris gali įsakyti eiti ir 
juos nukapoti. Ypač jei iš to lauko dar 
laukiama nendrių atolo kitiems metams. 
Mes, kirtimą vykdydamįseptyni kirtėjai, 
stengdavomės pasiimti 21 eilę, po tris ei
les kiekvienas. 10 eilių guldome į vieną 
pusę, o vienuolika - į kitą pusę. Viduryje 
pasilieka tarpas geležinkeliuko bėgiams 
patiesti. Kai ūkininkas paruošia kampą, 
tada sunešame bėgius ir išstumiame ant 
jų vagonėlius.

Nendrių kirtimą mes pradėdavome 
anksti iš ryto, kai tik prašvinta. Kartais 
nuėjus į lauką dar būdavo per tamsu dar
bą pradėti, tada palaukdavome kol prašvis. 
Kirtimą baigdavome tarp 8 ar 11 valan
dos iš ryto. Priklausomai nuo nendrių 
gerumo ir kitų sąlygų. Kartais kirtimą 
trukdo tarp nendrių priaugę vijokliai, ku
rie nendres deginant nenudega. Kita 
priežastis - jei nendrės būna sugulę. Jos 
sukrinta jei žemė yra minkšta, gera, toje 
vietoje išauga labai didelės, sunkios. Užė
jus lietui ir vėjui, jos negalėdamos išsilai
kyti sukrinta. Kirtėjams būna sunkus 
darbas. Kertant nendres, mūsų apranga 
buvo trumpos kelnės ir skrybėlės ar ke
purės. Nudegintų nendrių suodžiai byra 
ant kūno, ant veidų, rankų. Iš šalies 
pasižiūrėjęs manys, kad esame aborige
nai. Prakaitas nuolatos bėga kūnu. Už

diena Kraziįienė

Ir mes, Karazijos, skaugumiečiai. Ta
da plaukėme trise: Gediminas, aš (Ale
na) ir trijų su puse metukų Vytukas. 
Mums laivas atrodė didelis, gražus, 
švarus, o Vytukas, pirmą kartą pamatęs 
laivo valgyklą, ėmė susižavėjęs šauk
ti: „Mamute, tėte, kiek mėsytės, ir 
kiaušinių, ir bulvių, ir sviesto!“ Mal
ino visai neblogai, o vaikai dar ir apel
sinų gaudavo.

Mus kankino jūros liga. Kol guli, dar 
pusė bėdos, tai Gediminas daug laiko 
praleisdavo kajutėje su kitais ken
čiančiais K-L-M-P raidžių vyrais. Aš 
gyvenau 16 moterų ir vaikų kajutėje, ir 
turėjau rūpintis sūneliu. Laimei, turė
jome gerų draugų. Kiekvieną rytą, 
išvedusi Vytuką į denį, atiduodavau jį 
ganyti Albertui Čelnai, Juozui Petra- 
šiūnui ir Vladui Savickui („Seniui“). O 
manęs pačios jau laukė jų užimta ir 
išsaugota vieta ant suolo, kur ir 
pragulėdavau maždaug visą dieną. Gi 
mūsų draugužiai globojo Vytuką, 
pasakodavo jam visokias fantastiškas 
pasakas apie jūrą ir jį pavalgydindavo. 
Dar dabar esu jiems labai dėkinga.

Atėjus vakarui ir kiek atvėsus, man 
pasidarydavo geriau ir, paguldžiusi 
Vytuką, vėl užeidavau į denį, kur laivo 

. gale susirinkdavo buvę čiurlioniškiai ir 
kiti balsingi lietuviai, ir dainuodavom, 
dainuodavom. Mūsų repertuaras buvo 
nemažas, bet manęs vis prašydavo 
padainuoti gana skardų piemenėlių 
raliavimą „Man karvutė žala“. Pa
dainavau didžiu balsu vieną vakarą; ki
tą vakarą vėl prašo, aš ir vėl dainuoju. 
Gediminas tuo tarpu guli kajutėje ir, 
aišku, per laivo metalą viskas girdėti. O 
•netoli guli toks lenkas su baisiausiu 
galvos skausmu ir dejuoja: „O, Bože 
swienty, i znow ta baba krzycy“ (O, 

.Dieve šventas, ir vėl ta boba rėkia).

diržo nešiodavomės po skudurą, kad 
reikalui esant galėtumei prasišluostyti akis.

Po kirtimo sugrįžus, einame tiesiog į 
upę. Į ją krentame apsirengę. Drabužius, 
kuriuos vadinome .kančių rūbais“, būtina 
tuojau išplauti, o patiems nusiprausti. Sa
vo drabužius padžiauname, kad pra
džiūtų. Iš upės grįžtame rankšluoščiais 
apsisiautę. Čia įšokame į poilsio drabu
žius. Apie 12 valandą valgome pietus. 
Pietų metu, vidurdienyje karščiausias oras. 
Apie pirmą valandą pradeda pūsti vėjelis. 
Pavalgę einame atsigulti. Nors kartais 
nemiegodavai, bet norėjosi pailsėti ir 
pasiruošti darbui po pietų. Apie trečią 
valandą eidavom vėl į laukus vagonėlių 
pakrauti. Vagonėlius sustumdome į vie
tas, užimdami kiekvienam po numatytą 
lauko tarpą. Atžymime padėdami nendrę 
skersai bėgio. Eidami kirtimo ir krovimo 
darbams, nešdavomės pilnus maišus 
vandens (waterbag"vadinamus). Jie 
pagaminti iš tam tikro brezento, vanduo 
neprasisunkia, bet pakabinus pavėsyje, 
jei gauna vėjelio, vanduo nebūna per šil
tas, vėjas jį atvėsina. Bedirbdami 
išgerdavome trejetą tokių maišų vandens. 
Tuos maišus, kirtimui peilius ir galąstu

Gediminas jam nepasakė, kokia taiai bo-

Gediminas mėgo pasakoti išgalvlvotus 
dalykus, o čiurlioniškiai draugai d dar 
pagražindavo. Kartą didesnei žmmonių 
grupei šnekučiuojant, Gediminas s ėmė 
apgailestauti, kad Australijoje v: visai 
nematyti mėnulio. „Tikrai taip - pritiritarė 
vienas draugas, - dėl to Australijoje lįe la
bai daug kas išeina iš proto“. „Ne fe tik 
išeina iš proto - pridūrė kitas, - bet kt kiek 
žmonių nusižudo vien dėl to, kad nl nie
kada nemato mėnulio“.

Na ir sėdi jie sau ir dejuoja visi ti trys, 
vis pagražindami ir neva tai nekretreip- 
dami dėmesio į aplinkinius.

Sekantį rytą prieina vienas žinomumas, 
išsilavinęs lietuvis ir sako: „PtPonas 
Gediminai , jūs gi inteligentas žrtmo- 
gus, išsimokslinęs, kaip jūs galite sklekeks- 
ti tokią klaidingą informaciją? ? Aš 
teiravausi kapitono, ir jis mane užlžtik— 
rino, kad mėnulis Australijoje tiktikrai 
šviečia“.

Laivu plaukė kapitono giminainaitė, 
jauna graži blondinė. Keleivių tarpe be bu
vo kalbama, kad ji turėjo kažkokjkį la
bai skaudų pergyvenimą, ir jai ptoatarė 
tą kelionę kaip gydomąją pnememsnę. 
Kapitonas nutarė suruošti gro;rožio 
karalaitės rinkimus, aišku, numatęs, :s, kad 
jo giminaitė bus išrinkta. Deja,a, jis 
nežinojo, kad jo laive plaukė dr. Brirun- 
dza, kuris turėjo visai kitus planus, š. Ta
sai Brundza suagitavo daugybę žmmo
nių, ir kai į laivo saloną susirinko žnžmo- 
nės tiems rinkimams, staiga kandidačdačių 
tarpe atsirado senyva, stora, negragraži 
moteriškė. Susirinkusiųjų tarpe paskiskli- 
do šnabždesys, kad ji yra Tel AvAvivo 
viešnamio šeimininkė, važiuojaiįanti į 
Australiją tęsti biznio, ir visi stebėbėjosi, 
kad ji kandidatuoja. Bet dar labiau u visi 
nustebo, kai balsų dauguma ji bbuvo 
išrinkta grožio karalaite!

O vargšė kapitono giminaitė ggavo 
isterijos priepuolį.

1QI

vus duoda ūkininkai.
Kraunant nendres, mes eidavo'ome 

pabėgomis paimti nendrių glėbį, o g glėbį 
nešdami link vagonėlio slinkdavrorne 
pamažu. Jei pavyksta nuo žemės [ glėbį 
paimti gerai, tai eini nešdamaas jį 
patenkintas. Jeigu ne, tai žiūrėk vviena 
nendrė slysta brėždama kaklą, kkitos 
sukdamosios drasko peties odą. KfercrA- 
mui pasiruošdavome užsivilkdami ii ilgom 
rankovėm marškinius ir užsimaudatavom 
pirštines. Tuo apsisaugodavom ranankas 
nuo subraižymų, sužeidimų. Per pusdsdie- 
nį ar greičiau, sukrovę į vagonėlius p po 6 
ar 10 tonų nendrių kiekvienas, būddavo- 
me labai išvargę. Upėje vėl nusimaiaudę, 
renkamės į valgyklos kambarį prie vivirtu- 
vės vakarienei, kuri mūsų daibščiosiosios 
šeimininkės Bertos jau paruošta arbaba arti 
paruošimo. Mes negalėdavome žinotioti lai
ko, kada grįšime. Priklausomai - J kiek 
nendrių, kaip sekasi. Todėl šeiminininkė 
taip pat negalėdavo žinoti, kokiu l laiku 
vakarienė turi būti paruošta. Dėl to o mes 
neturėdavome nesusipratimų. Viskasas ėjo 
normalia tvarka.

(Bus daugigiau)
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'rimirštojoj Australijoj pasižvalgius
Bronius Žalys

I Kelintą mėnesį gundę, pagaliau bičiu- 
imiis sugundė, ir palikę „Mūsų Pasto- 
‘ redakcijos darbuotojos p. Dalios 
nieiienės rankose, išvykome keliolikai 
nų atostogų į taip vadinamą saulėtąjį 
Knslandą. Bičiuliai - kelionių po 
stralįją „specai“ - sakė, kad geriausias 
las vykti į šį Dievo kampelį, esą 
Įpjūčio - spalio mėnesiai, kai Sydnė- 
į šalta, o Queenslande dar neprasidėję 
fc ir karšti orai.
Savo kelionės įspūdžius pavadinau 

pūtį keistokai - „Primirštąją Australiją 
išminus“. Kaip tai „prisiminus“, gal ku- 
i skaitytojų paklaus? O gi todėl, kad 

i statiniu metu mūsų tautiečiai, gyveną 
dniame kontinente, pralaisvėjus Lie
si, arką žino ar nežino, apie nieką ki- 
ir neberašo - kaip apie ją, lyg užmirš
ta, kad mes dar čia gyvename,ir net

> žabai ruošiamės reemigruoti į Tėvynę, 
, įteisindami visokiausiom priežastim.

d apie Australiją niekas nei žodžio!... 
nksčiau dar Jonas Zinkus aprašydavo 
» klajonių nuotykius po Australijos 
pilusius plotus, o dabar ir jam - sėsliu 

. išdarius, Kengūrų žemė lyg ir nustojo
sstavus...
Taigi, rugpjūčio 4 d. ankstyvą rytą 
ta į bičiulio erdvų Holdeną, apsikro- 
teikalingom ir nereikalingom gėry-

1, palydėti poros, jau spėjusių atsikelti, 
t gadino Lietuvių sodybos gyventojų, 
s ims linkinčių laimingos kelionės 1..

įgula iš keturių: „ekspedicijos“ vadas 
t Šoferis Vytautas, nepamainoma pietry- 
: įAustralijos žinovė - navigatorė - Biru- 
■t .^ekspedicijos“ pasakotoja, dainininkė,

iv. geografė - Palmyra ir aš - neoficialus 
ispedicijos skribas“...
9.15 vai. - šiaip ne taip prasimušam pro 

kmadieninį Sydnėjaus trafiką, pasiek
ta Homsby priemiestį ir visi lengviau 
idusome įvažiavę į Newcastelio greit- 
į įkištą į modernių milžinų kalvose

- skirstos tarpeklius. Toliau jau lekiame 
įkais ir miškeliais, tarp kurių dunkso 
nrigenų genčių supilti „piliakalniai“ 
tip čia stypsančias kalvas pavadino 
Auris iš mūsų įgulos), plaukia didinga 

, itwkesbury upė... Per tuos kelis metus,
i čia nesilankiau, sunku beatpažinti 
taikines vietoves, nes jos, ištiesinus 
litis, atsidūrė kažkur nuošaly. Šone li- 
i'.Vyong‘as, Gosfordas ir Newcastelis... 
vis dar keliai tiesinami, platinami, 
rinami. Oranžiniais žiponiukais apsi- 
igę kelių darbininkai - kur nepažiū- 
li - vis geria priešpietinę „cup-a-tee“. 
ikspedicijos“ vadas gerame ūpe - 

; pavargęs - pradeda kurti kelionės po
lą (anksčiau neteko susipažinti su šiais 

; gabumais...), kuri juo toliau, tuo 
antriau skamba.

i Stabtelime Taree miestelio parke - 
tystovis. Jau pusė pirmos, o mes nuo 
taiėjaus atvažiavome 351 km. Suval
ai po sumuštinį, užgerdami karšta ka- 
l truputį prastaipome kojas... Susiren- 
i pulkelis žuvėdrų ir pora išdidžių 
lianų, besitikinčių, kad ir jiems nukris 
is kąsnelis!.. Nenusivilia!
Miestelis išsistatęs ant Manning ‘o upės 

aitų. Aplink jį - tolumoje - mėlynuoja 
aukšti kalneliai. Maždaug nuo čia 
įsideda serija žemais krantais upių, 
tančių į Pietų Pacifiką: Landsdowne,

Pasiruošę kelionėn. Iš k. - Bronius 
Palmyra, Birutė ir Vytautas.

Nuotrauka V. Vaitkaus 
Stewarts, Hastings, Macleay, Clarence ir 
kt., kurios, atrodo, tik ir laukia palyjant, 
kad galėtų išsilieti iš krantų ir apsemti 
fermas, jų laukus, gyvulių bandas.

Vėl kaip vėjas lekia mašina - 100- 
110 km./val. Prašvilpiame pro kaimus, 
miestelius ir miestus - Coopernook, 
Kempsey, Macksville, Nambucca Heads, 
Urunga... 15.50 vai. mes jau užplanuotoje 
nakvynės vietoje, viename Coffs Harbour 
karavanų parke, kur prieš porą mėnesių 
užsakyta mūsų laukia „kabina“ - namelis, 
į kurį per kelias minutes ir susikrausto- 
me. Jis iš dviejų dalių, tad patogus ir 
dviems šeimoms, nes paprastai čia gali 
miegoti 5-6 žmonės. Jame ir visi kiti 
būtiniausi įrengimai - elektrinė krosnis, 
„microwave“, šaldytuvas, krosnelė 
apšildymui, indai, tualetas - dušas. Lovos 
dalinai paklotos. Dar tik pavakarė, tad 
skubame į „Emeraldų paplūdimiu“ 
vadinamą jūros krantą, kuris tik už 
keliasdešimt metrų nuo mūsų namelio. 
Vanduo labai seklus. Nepertoliausiai nuo 
kranto dvi uolėtos salos, ant vienos jų žyb
si švyturys.

Atsimenu Coffs Harbour iš pirmo ja
me apsilankymo, apie 1965 m. - tada jis 
buvo tik kaimelis, o dabar išaugęs į gana 
didelę gyvenvietę. (18,100 gyv. ir 1987 
m. paskelbtas miestu). Sekantį rytą 
(pirmad.,5.8.96) susipažįstame truputį su 
miestu. Žvejų uoste vyksta pasiruošimai 
dienos žūklei, rengiami tinklai, pakuoja
mi ledai į kutelius. Visur miesto pakraš
čiuose karavanų parkai, nes čia turizmas 
yra rimtas užsiėmimas. Ten, kur baigiasi 
miesto pastatai, prasideda bananų plan
tacijos. Užsukame į vieną iš jų - parodi
nę - „Big Banana“. Čia ir suvenyrų cen
tras, bananų ir įvairių kitų vaisių par
duotuvė. Pirktieji bananai daug skanes
ni, nes natūraliai prinokinti. Neužilgo 
mes vėl mašinoje ir „kertame“ tuos 
bananus, net ausys linksta!..

Pravažiuojame Woolgoolgą, besidi
džiuojančią gražia sikų šventykla. 
Grafton‘o apylinkėse muspasitinkacukra- 
švendrių laukai. Pietaujame Maclean 
apylinkėse ant Clarence upės kranto. O 
po to vėl leidžiamės tolyn į šiaurę - 
pravažiuojame Woodbum, Broadwater 
su jo dideliu cukraus fabriku, turistinį 
Baltinos miestelį (miestelį? Dabar Bailina 
jau visas miestas - 12,400 gyventojų),

Brunswick Heads, ant Brunswick'o 
upės krantų - vietovę 1828 m. taip pava
dino ją tyręs laivo „Rainbow“ kapitonas 
Henry Rous. Gyvenvietė pradėjo augti 
kai į šios apylinkės miškus atvyko kedrų 
(cypress) kirtėjai. Šie brangių medžių rąs
tai buvę plukdomi upe iki pajūrio, kur jie

Voratinki
Lidija Šimkutė

F/o šilkas
Mano paukštis Jei nesapnuosime

braižo laišką viens kito
į Tavo langą nebus veidrodžio

rytui lyjant atspindinčio

saulės spinduliais atvaizdą kurio siekiame

ant baltų sienų

Tavo balsas
Iš tolo

palietė skriejančią sielą
kuriu Tavo vaizdą aš nušvitau

audžiu voratinklio šilką Tavo delne

žemei ūžiant - -nų
dangui krentant 

sukeltu oro sūkurį

j-ioin ayit oiŠBio ..»> ■ 
Norėčiau

einu uolų aštruma dalintis šio vakaro
tirpstu smėlyje pasivaikščiojimu

bet bijau
Tavo rankos

Mįslės mano delnų linijose

lupų švelnume slypi paslaptys

iššaukia
žodžio nuotrupas

Tu tyliai prieini

Lietus
prie gyvybės medžio

kūno kalba

tirpdo judesį
jokios atminties per 

ilgesio tėkmępilki debesys

besikeičiantys debesys
tik debesys

Saulė Įstrigusi vazoje ~

prikelia
ūgtelsiu

užmerktas akis kartu su gėlėmis
į paukščių giesmės

iki lubų
skrydį

išbarstytą
iš kurių krenta

medžiuose dažų žiedlapiai

būdavo pakraunami į laivus. Dabar apie 
tai niekas nebeprisimena (išskyrus įrašus 
paminklinėse lentose), nes kedrų nebeliko, 
o pats miestelis laikosi iš turistų industri
jos ir - žinoma - cukrašvendrių auginimo.

Jaukutis laikas, kai mus „lydi“ horizon
te stovintis Mt. Warning („Perspėjimo 
kalnas“), kurio vienintelė 1100 met
rų viršūnė atrodo kaip pirštas, rodantis į 
dangų. Anksčiau jis buvęs dvigubai 
aukštesnis. Pats kalnas esą likučiai buvu
sio milžiniško ugniakalnio, egzistavusio 
prieš 20 milijonų metų. Jis anuomet užė
męs 4000 kvadr. km. plotą ir veikęs 3 
milijonus metų. Jam vardą davęs kpt. 
Cook'as, kai jis beveik sudaužė tos vietos 
pajūryje savo laivą „Endeavour“, kad jis 
tarnautų kitų laivų perspėjimui.

Pavakare pravažiuojame pro Mur- 
willumbah, o neužilgo po to, perkirtę 
Tweeds upę, įsukame į Coolangattą - 
Gold Coast (Auksinį Pajūrį) - esame jau 

Queenslando valstijoje. Mus pasitinka 
tiršta mašinų srovė ir dar tirštesnis ben
zino dūmų kvapas... Gal kad buvome 
pavargę, gal kad diena buvo apsiniauku
si, bet žiūrėdami į pajūryje stypsančius 
dangoraižius, negalėjome suprasti - kodėl 
čia žmonės vyksta vasaroti?.. Buvome 
laimingi „Treasure Island“ karavanų par
ke susiradę savo „butą“.

Gold Coast vietovė (kaip sako „Readers 
Digest“kelionių vadovas) apima teritoriją 
nuo South Stradbroke salos iki NSW 
pasienio miestų Coolangattos ir Tweed 
Heads. Dabar ši 40 km. besitęsianti 
miestelių kirbinė, išsirikiavusi ant Pacifi- 
ko kranto, pradeda veržtis į krašto vidų.

Gold Coast‘e priskaitoma 180 000 
gyventojų. Metinis jų prieauglis siekiąs 
7%. Vienu metu Gold Coast'as galįs priimti 
iki 100 000 turistų. Kas šį pajūrio ruožą 
daro tokiu populiariu?

'Mūsų Pastogė" Nr.41 1996.10.14 psl.5
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| SPORTĄ S
Ir vėl saulutė švietė virš

Mt. Buller.,.
Tradicinė žiemos sporto šventė šiais 

metais įvyko rugpjūčio 31 dieną Mt. 
Buller, Viktorijos valstijoje. Jau 
penktadienio ryte svečiai ir dalyviai iš 
Sydnėjaus, Canberros, Melburno ir net 
dvi lietuvaitės iš Lietuvos pradėjo rink
tis „Neringos“ slidinėjimo klube. 
Daugumas jų čia ir buvo apnakvindinti. 
Atsikvėpus po ilgos kelionės, svečiai 
griebėsi už slidžių ir... į kalną susipa
žinti su sniego keltuvų įrangom ir pačiu 
kaimeliu. Slidinėjimo sąlygos šiais 
metais buvo^^s,;£r)iego pripustyta iki 
palangių ir oras buvo palankus.

Moterys - laimėtojos. Iš k. - S. Mauragytė, D. Jonkutė (Lietuva), V. Dagytė, A.
Bagdon. J- Vaitiekūno nuotr.

Penktadienio vakare susirinkę klubų 
atstovai ir lenktynių komitetas aptarė 
kitos dienos lenktynių eigą. Nuspręsta 
vyrams senjorams - virš 45 metų - 
padaryti naują pogrupį - senjorai virš 60 
metų. Lenktynių „šefas“ Juozas 
Vaitiekūnas išdalino startavimo nu
merius ir paskelbė starto laiką - 10 vai.
ryto.

Šeštadienio rytą prie starto vartų 
saulutė šviečia, bet vėjelis iš Antarkti- 
kos pasiutusiai švilpia, temperatūra -3 
laipsniai Celsijaus. Trasos kelias truputį 
pašalęs, bet lenktyniavimas bus greitas 
ir apgaulus. Apie 30 varžovų - vaikai su 
mamytėmis, mergaitės, panelės, ponios, 
šaunūs vyrai - jaunesni ir senesni, 
pražilusiais plaukais ir net su baltomis 
barzdomis. Aišku, visi žiūri į trasą ir 
savo galvoje, mintyse pračiuožia, 
išvengdami kiekvienos įsmeigtos lazdos, 
ir svarsto, kaip čia greičiau tarp jų 
„prašauti“. Pirmasis etapas - slalomas -

kišenių, nepabūgote ilgos kelionės. Ikikai parodai savo grakštumą ir greitumą.
pasimatymo VI Pasaulio lietuvių žie-Ąntrasis - greitasis nusileidimas. Tai grynai

Kraucevičius, M. Mauragis, V. Bagdon. J. Vaitiekūno nuotr.

'Mūsų Pastogė" Nr.411996.10.14 psl.6

gabale.
Lenktynės praėjo labai sportiškoj 

dvasioj. Labai malonu buvo vėl matyti 
slidinėjančius vaikus ir jaunimą. 
Paminėtina, kad viešnia iš Lietuvos 
Diana Jonkutė ne tik laimėjo pirmą 
moterų sekcijos vietą, bet ir pastatė 
greičiausią varžybų laiko rekordą, 
nugalėdama net vyrus. Prie finišo ma
žas entuziastų būrelis visokiais būdais 
ragino varžovus pasispausti. Ačiū už 
jūsų pastangas!

Lenktynių diena buvo užbaigta ro
gučių lenktynėmis prie „Neringos“ 
klubo. Rungtynes lydėjo skardūs 
suaugusių ir vaikų šūkavimai bei juo-

kas.
Vakare klubo patalpose vyko oficia

lioji dalis - kalbos, medalių įteikimas ir 
po to vakaronė. Savo žodyje V. Binkis 
pranešė, kad VI Pasaulio lietuvių žie
mos sporto žaidynės įvyks 1997 m. 
rugpjūčio 15 d. Guthegoje, NSW (prie 
Perisher slėnio). Rengėjai - Sydnėjaus
„Kovas“ su technišku įnašu iš M. 
Mauragio iš Canberros. V. Binkis prašė 
visus klubus taip pat prisidėti prie šių 
žaidynių rengimo. Vakaronė praėjo la
bai draugiškai, visi buvo labai geros 
nuotaikos, gyrė p. Juditos Dagienės 
paruoštus patiekalus. Vidurnaktyje tik
tai pradėjo girdėtis atsisveikinimai
„Labanaktis“, „Saldžių sapnų“; nelabai 
noriai,pamažu,visi skirstėsi...

Noriu pasveikinti varžybų komitetą 
ir visus dalyvius su Juozu Vaitiekūnu 
priešakyje už gerai pravestas varžybas. 
Ačiū dalyviams ir svečiams, kad 
nepatingėjote ir „nepasigailėjote“ savų

1996 m. žiemos sporto pir
menybių rezultatai buvo 
sekantys:

Slalomas
Jaunesni nei 13 metu berniukai
1. Simon Gružauskas („Neringa“).
2. Karolis Vaitiekūnas („Neringa“).
3. Mark Gružauskas („Neringa“).
Jaunesnės nei 15 metų mergaitės
1. Alison Bagdon (Sydnėjus).
2. BreeanaBodjak(Sydnėjus, viešnia).
Jaunesni, nei 18 metu berniukai
1. Neris Mauragis (Canberra).
2. Arūnas Mickus (,.Neringa“).
Atviros moterų
Geriausias laikas Diana Jonkutė 

(Lietuva).
1. Alison Bagdon (Sydnėjus).
2. Judita Vaitiekūnas („Neringa“).
3. Venta Dagys („Neringa“).
Atviros vyrų
1. Neris Mauragis (Canberra).
2. Saulius Dagys („Neringa“).
3. Viktoras Bagdon (Sydnėjus).
Moterys senįorės
1. Nita Wallis (Sydnėjus).
Senjorai vyrai 45 - 60 m.
1. Viktoras Bagdon (Sydnėjus).
2. Jurgis Liutikas (Sydnėjus).
3. Mindaugas Mauragis (Canberra).
Senjorai vyrai - 60 m.
1. Jumbo Kraucevičius (Sydnėjus).
2. Raima Dagys („Neringa“).
3. Vincas Binkis (Sydnėjus).
Greitasis nusileidimas
Berniukai jaunesni nei 13 metu
1. Simon Gružauskas „Neringa“).
2. Karolis Vaitiekūnas („Neringa“).
3. Mark Gružauskas („Neringa“). 
Mergaitės jaunesnės nei 18 metų
1. Alison Bagdon (Sydnėjhs).
2. Breeana Bodjak (Sydnėjus, viešnia).
Berniukai jaunesni nei 18 metų
1. Neris Mauragis (Canberra).
2. Arūnas Mickus („Neringa“).
Atviros moterų
Geriausias laikas Diana Jonkutė 

(Lietuva).
1. Skaistė Mauragytė (Canberra).
2. Alison Bagdon (Sydnėjus).
3. Venta Dagys („Neringa“).
Atviros vyrų
1. Viktoras Bagdon (Sydnėjus).

• 2. Darius Alekna („Neringa“).
3. Neris Mauragis (Canberra).
Senjorės moterys
1. Nita Wallis (Sydnėjus).
Senjorai vyrai 45 - 60 m.
1. Viktoras Bagdon (Sydnėjus).
2. Mindaugas Mauragis (Canberra).

Australijos lietuvių fizinio 
uxrwa

auklėjimo sąjungos pirm. p. S.
LIETUVOS TAUTINIS §utuiir sekr. p. K., Starinskui i

OLIMPINIS KOMITETAS

Gerbiamieji,
Lietuvos tautinis olimpinis komitetas nuoiširdžiai dėkoja Jums, maloniai pasveikinus

iems mus ir mūsų olimpiečius sportininkus, Atlantos olimpiados dalyvius irypač bronzos 
medalininkus krepšininkus, ALFAS valdybos ir visų Australijos lietuvių sporto klubų ir 
sportininkų vardu.

Laimingas sugrįžimas namo ir nuoširdžiausi sveikinimai mus akina mąstyti apie 
Sydnėjaus olimpines žaidynes ir siekti, kad Lietuvos vardas būtų tariamas ir XXVII f
Olimpiadoje.

Su nuoširdžiausiais linkėjimais

Artūras Poviliūnas
Prezidentas

Jurgis Liutikas (Sydnėjus).

Senjorai vyrai virš 60 m.
1. Jumbo Kraucevičius (Sydnėjtiss). i
2. Raima Dagys („Neringa“).
3. Vincas Binkis (Sydnėjus).
Bendri slalomo ir greitojo Nusi

leidimo rezultatai
Berniukai jaunesni nei 13 melų
1. Simon Gružauskas (.Neringa'“).
2. Karolis Vaitiekūnas („Neringai“). |
3. Mark Gružauskas („Neringa“)). 
Mergaitės jaunesnės nei 18 melų;
1. Alison Bagdon (Sydnėjus).
2. Breeana Bodjak (Sydnėjus, viešima).' 
Berniukai jaunesni nei 18 metų
1. Neris Mauragis (Canberra).
2. Arūnas Mickus („Neringa“).
Atviros moterų
Geriausias laikas Diana Jonkcutė 

(Lietuva).
1. Alison Bagdon (Sydnėjus).
2. Venta Dagys („Neringa“).
3. Judita Vaitiekūnas („Neringa“).
Atviros vyru
1. Neris Mauragis (Canberra).
2. Viktoras Bagdon (Sydnėjus).
3. Saulius Dagys („Neringa“).
Senįorės moterys
1. Nita Wallis (Sydnėjus).
Senjorai vyrai 45 - 60 m.
1. Viktoras Bagdon (Sydnėjus). į
2. Jurgis Liutikas (Sydnėjus).
3. Mindaugas Mauragis (Canberra).
Senjorai vyrai virš 60 m.
1. Jumbo Kraucevičius (Sydnėjus).
2. R. Dagys („Neringa“).
3. Vincas Binkis (Sydnėjus).
Komandiniai laimėjimai
1. .Neringa“ (Saulius Dagys, Artūras 

Gružauskas, Juozas Vaitiekūnas). -
2. Sydnėjus (Viktoras Bagdon, Alison' 

Bagdon, Jumbo Kraucevičius).
3. Canberra (Neris Mauragis, Skaistė 

Mauragis, Mindaugas Mauragis).
Rogučių lenktynių rezultatai 
Jaunesnės nei 18 m. mergaitės
1. Alison Bagdon.
2. Briana Bodjak.
Jaunesni nei 18 m. berniukai
L Neris Mauragis.
2. Karolis Vaitiekūnas.
3. Mark ir Simon Gružauskai.
Moterys
1. N. Alekna.
2. V. Dagys.
R. Mickus.
Vyrai
1. A. Vaiteikūnas.
2. D. Alekna.
3. Viktoras Bagdon ir A. Gružauskas.

Petras Statutą
Generalinis sekretorius
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A. f A. Juozui Kriaučiūnui (Kent) 
mirus, jo žmonai Carlai ir sūnui Martin reiškiame gilią 
užuojautą.

Gold Coast lietuviai

t Miisų mirusieji f
Atsisveikinant sn Antanu Bakaičiu

A. f A. Juozui Kriaučiūnui (Kent) 
mirus, jo žmoną Carlą, sūnų Martin su žmona Jean, Jo seseris ir 
gimines Lietuvoje giliai užjaučiame.

Jurgis ir Regina Smilgevičiui, ir 
Vera Juozapavičienė

—------ -------------- ------- - ....

«SKAITYTOJOJ ŽODIS »
ierb. Redaktoriau,
Perskaičius Jūsų straipsnį 39 - me 

Mūsų Pastogės“ numeryje apie 
rinėjaus tautodailės ratelio 10 - mėtį, 
oriu kai ką paaiškinti, kadangi 
laipsnyje yra paminėta ir mano pa- 
irdė.

i Aš neatlikau jokio organizacinio 
Bibo nei su siuvėjomis, nei su mėž
tomis. Aš net negalėjau dalyvauti 
išrinkimuose, kur vyko pasitarimai, 

Suavimai ir t.t. Kiek žinau, visas mu
ši - bazaro organizavimas, kad sū
rini lėšų dovanų pasiuntimui Lie
jos našlaičiams, krito ant p. Jutos 
iterienės ir p. Julijos Lašaitienės pe- 

Tai jos, su keliomis pagalbinin- 
mis, viską, išskyrus parodą, or- 
nizavo.
Minint tiek vardų, kurios dirbo, kau- 
ė rūbelius našlaičiams, norėčiau 

' minėti ir Mildą Karpavičienę. Nei 
iena neprimezgė tokios daugybės ir 

: Jaųgaržių rūbelių, kaip ji.
Su pagarba

M. Kavaliauskienė

lerb. Redaktoriau,
į H - me „Mūsų Pastogės“ numeryje, 

96.09.16, A. Šerelio korespon- 
ncijoje ;,Adelaidės lietuvių sąjunga 
>41 - nų metų“ yra pora netikslumų, 
rities čia noriu pataisyti:

1. Nauja ALS sekretore buvo išrinkta 
p. Danutė Grigonytė, o ne Dalia, kaip 
klaidingai korspondentas informuoja.

2. Toliau korespondentas, komen
tuodamas dėl „Adelaidės lietuvių ži
nių“ sujungimo su „Šventadienio bal
su“, pastebi, kad susirinkimo dalyvė 
Grigonytė (turi būti Jūratė Grigonytė iš 
Canberros) pasinaudojo proga pasi
sakyti tuo klausimu.

Toliau korspondentas pastebi (ci
tuoju): „Tai buvo pirmas viešas pro
testuojantis pareiškimas ir, pasirodė, 
jog imantis tokio žingsnio pirmiausiai 
reikia pasiklausyti skaitytojų ir rėmėjų 
nuomonės, ko padaryta šiuo atveju 
nebuvo“.

Padėčiai išryškinti cituoju ištrauką iš 
Adelaidės lietuvių s - gos metinio susirinki
mo protokolo 1993.9.15: "Iškeltu klausimu 
dėl Adelaidės lietuvių laikraštėlių „Ade
laidės lietuvių žinios“ ir „Šventadie
nio balsas' sujungimo, motyvuojant 
didelėmis finansinėmis išlaidomis, 
pasisakė A. Šerelis, Dalia Pyragiūtė - 
Gordon, Stepas Gusčia, Valė Mar- 
cinkonytė ir Marija Stačiūnienė. Su-, 
sirinkimo pirmininkas pasiūlė tolimes
nes diskusijas šiuo klausimu palikti 
ALS - gai ir Adelaidės lietuvių katalikų 
centrui“. (Citata baigta).

Šių diskusijų, trukusių beveik 2 me
tus, išdavoje mūsų biuletenių sujun- 
girnas įvyko. V. Neverauskas

Pradedant šį „Mūsų Pastogės“ nu
merį gauta liūdna žinia iš Melburno, 
kad ten spalio 5 d. mirė mokytojas, 
visuomenininkas, skautininkas Antanas 
Pranas Bakaitis.

Apie velionį trumpos žinios rastos 
„Lietuvių enciklopedijos“ XXXVI to
me sako: gimęs 1913 m. sausio 8 d. 
Gelgaudiškio valsčiuje, Šakių apskri
tyje. Kauno „Aušros“ gimnaziją baigė 
1935 metais. Prancūzų kalbos ir 
literatūros kurso diplomą gavo 1939 
metais Nancy universitete. Vilniaus 
universitetą baigė 1942 metais. Buvo 
Pasvalio ir Vilniaus gimnazijų moky
toju, Vokietijoje - Tuebingeno ir 
Pfullingeno lietuvių gimnazijos di
rektoriumi. Australijoje dirbo vienos 
firmos gamybos vyr. direktoriumi. 
'Veikė ateitininkuose,, skautuose (korp. 
„Vytis“). Nuo 1962 m. kurį laiką 
vadovavo Australijos lietuvių katalikų 
federacijai, buvo jos pirmininku.

Į skautiškąjį judėjimą Antanas Ba
kaitis įsijungė dar Lietuvoje - ėjo va
dovo pareigas įvairiose draugovėse. 
Pasitraukus į Vokietiją 1944 metais, po 
karo pabaigos dirbo su atsikūrusiais 
Lietuvių skautų sąjungos skautų vie
netais. Čia buvo pakeltas ir į pa- 
skautininko laipsnį (1947). 1948 m. bu
vo III - jo .Tuebingeno (prancūzų zo- 
nos),rajono vadu .

Australijoje nuo pat lietuvių skau
tiškos veiklos pradžios A. Bakaitis 
dalyvavo įvairiausiuose darbuose. 1952

A.a. Juozas Pašakarnis
Spalio 2 d. Wollongongc mirė a.a. Juozas 

Pašakamis, gyvenęs Fairy Meadows prie
miestyje. Gimė 1922 m. Palydėtas gausaus 
būrio tautiečių. velionis palaidotas spalio 5

"Mūsų Pastogei" aukojame 20 dol.
Onutė ir Algis Kapočiui

m. įsteigė ir globojo skautų skiltį 
Momingtone, 1953 - 1955 m. bi.vo 
Akademinio skautų sąjūdžio įgalio
tiniu Australijoje, 1956 - 1958 metais - 
šio rajono Brolijos vadeiva.

Pakeltas į skautininko laipsnį 1958 
metais. Apdovanotas Lelijos ordinu 
1982 metais. Priklausė ASS Melburno 
skyriui ir Skautininkų ramovei.

Paskutiniu metu jis rečiau buvo 
matomas skautiškame - lietuviškame 
gyvenime - ne tik jo sveikata šlubavo, 
bet sunkiai susirgo ir žmona, kuria jis 
labai rūpinosi.

Liko liūdesyje žmona Elzė ir sūnūs 
Remigijus ir Saulius.

Ilsėkis ramybėje, broli Antanai.
Br. Žalys

d. Wollongongo kapinėse.
Liūdi žmona Cecilija, sūnūs Antanas ir 

Juozas bei dukra Danutė su šeimomis.
itlf.

ALFAS pranešimas
ALFAS valdyba praneša ir kviečia 
us Australijos lietuvių sporto klu- 
s registruotis į 46 - ąją Sporto šven- 
hiri įvyks š. m. gruodžio mėn. 26 - 
dienomis Melburne kartu su Lie-

- rių dienomis.
16 - osios Sporto šventės šeiminin- 
is bus Melburno sporto klubas 

5 į lipas“.

i, lasmet gauname švenčių organi
nių nusiskundimų, kad klubai labai

> iuoja užsiregistruoti pagal paskelbtą

datą. Visus sporto klubus raginame 
laikytis Sporto švenčių statuto ir pa
lengvinti rengėjų darbą.

Visiems klubams primename, kad jie 
turi pranešti ALFAS valdybai, kuriose 
sporto šakose numato dalyvauti ir šių 
raštų nuorašus pasiųsti šventę ren
giančiam klubui ne vėliau, kaip du 
mėnesius prieš šventės pradžią.

Iki malonaus pasimatymo 46 - oje 
Sporto šventėje Melburne.

ALFAS valdyba

Sydnėjaus olimpinės naujienos
s- * Numatoma, kad į Sydnėjaus olim- 
s nes žaidynes atvyks apie 15 000 

odininkų, 4000 oficialių asmenų, 
E legatų, federacijų atstovų ir kt., 14 
I 0 žurnalistų ir jų pagalbininkų.

įmatoma, kad į Sydnėjų tuo metu 
vyks apie 300 000 svečių. Jau dabar 
bai intensyviai yra rengiamasi spor- 
linkų ir svečių apsaugai. 11 000 
iicijos, kariuomenės, gaisrininkų ir 
igunio darbuotojų darys viską, kad

neįvyktų jokių incidentų. Tačiau vie
nas iš žaidynių organizacinio komiteto 
vadovų M. Hammerling pareiškė, kad 
saugumo planas vis dar tobulinamas ir 
bus bandoma olimpiniame kaimelyje 
bei sporto stadionuose visiškai garantuo
ti saugumą. O pažadas 15 000 sportininkų 
į Australiją atgabenti veltui nėra atsi
imtas ir visi sportininkai į Sydnėjų bus 
tikrai atvežti veltui. Antanas Laukaitis

Lietuvos olimpinis atašė olimpiadai

Mirus kūrėjui - savanoriui . ....
« , « „ , . . .... .tražiA .zimorA. f A. Audriui Klimaiciui,

reiškiame gilią užuojautą sūnui Vytautui, dukrai Valei 
ir jų šeimoms.

Maksvyčių šeima ir
Izabelė Daniškevičienė

A. t A. iXZd, Kauą,

vietoje gėlių ant jo kapo siunčiame "Mūsų Pastogei" 20 
dol. auką.

Lietuvių inžinierių ir architektų
sąjunga, Adelaidė

A. f A. Leonardui Kauni
mirus, gilią užuojautą reiškiame Velionio žmonai, se
serims Valei Morkūnienei ir Onutei Beisinger, sūnums 
Petrui, Jonui ir jų šeimoms.

Jadvyga ir Vaclovas Rekcšiai

'■ 'Mūsų Pastogė" Nr.411996.10.14 psL7

7



INFORMACIJA

Lietuvos Respublikos konsulato
PRANEŠIMAS

dėl balsavimo į Lietuvos Respublikos Seimą
Lietuvos Respublikos konsulo sudaryta balsavimo komisija praneša 

LR piliečiams, gyvenantiems NSW ir Queenslando valstijose bei ACT, 
kad LR Seimo rinkimai įvyks 1996 m. spalio 20 d., sekmadienį. 
Viršminėtose valstijose ir teritorijoje gyvenantys LR piliečiai, turintys 
LR pilietybę patvirtinantį dokumentą (pasą) gali balsuoti spalio 20 d. 
atvykę į Sydnėjaus lietuvių klube (16-18 East Terrace St., Bankstown) 
esantį konsulatą nuo 13 iki 18 vai.

V. Šliteris

LR garbės konsulas Sydnėjuje

Kviečiame visus apsilankyti 
i

Melbourno "Dainos sambūrio"
METINĮ KONCERTĄ 

sekmadienj, lapkričio 10 d., 1.30 vai. p.p. 
Lietuvių namuose.

Mūsų programą paįvairins Melbourno vokiečių vyrų choras 
"Liedertafel Arion".

Laukiame visų.
"Dainos sambūrio" valdyba

Canberros bendruomenės sąjungos susirinkimas
ALB Canberos bendruomenės sąjungos

visuotinis metinis susirinkimas
įvyks spalio 20 d. (sekmadienį), 2 vai. p.p. Canberros lietuvių klube.

Valdyba maloniai kviečia visus Canberros ir apylinkių lietuvius šiame su
sirinkime dalyvauti.

Valdyba

\ Aukos
/ AUSTRALUOS 

IJETTJVIIJ 
FONDU

%

Australijos lietuvių fondui aukojo:
50 dol. - Simankevičių šeima (560) - 

prisimindama a.a. Reginą Aniulienę ir 
50 dol. - Algimantui Žilinskui mirus, 
reikšdama užuojautą jo vaikams;

50 dol. - Ona Aleknienė (1255) - a.a. 
Igno Aleknos atminimui.

Nuoširdžiai dėkojame už aukas.
Vincas Ališauskas 

AL fondo iždininkas 
__________________________ t______ _____________  

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

kės visuotinis narių susirinkimas, įvyksiantis Lietuvių namuose, 138 Douro St., North 
Geelong.

Nustatytu laiku nesusirinkus reikalingam skaičiui narių, ten pat vietoje, už pusės 
valdandos bus šaukiamas antras susirinkimas, kuris bus teisėtas esant bet kuriam narių 
skaičiui. Rinkimai įvyks vadovaujantis Geelongo Lietuvių bendruomenės statutu.

Maloniai kviečiame visus Geelongo apylinkės lietuvius. Bendruomenės narių daly
vavimas būtinas. Prašome visus narius susimokėti nario mokestį už 1996 metus. 
Lauksime visų atvykstant.

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

tik $ 6. Kviečiame visus atvykti ir atsivesti draugus,'pažįstamus. Pakvieskite tuos, kurie 
jau nebegali atvažiuoti. Kviečiame visus atvykti, linksmai praleisti popietę kar
tu su visais. Tuo pačiu paminsite Lietuvių namų išlaikymą.

Geelongo apylinkės valdyba

AUKOS

Red.
'Mūsų Pastogė" Nr.411996.10.14 j

„Mhsiį Pastogei“
V. Z. Mačys Vic. 5dol.
A. Skimbirauskas Vic. 15 dol.
Aldona Scano Vic. 15 dol.
B. Jasiunskas NSW 5 dol.
L. Šilas Vic. 5 dol.
Dėkojame už aukas.

Prašome nepamiršti 
užsimokėti 

,vMūsų Pastogės*4 

prenumeratų.
1.8 —

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

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

Lietuvių klubo 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 spalio 2# i i 

2.00 vai. po pietų Lietuvių namuose. Dalyvaus mūsų literatūrinės ir meninės pajėgs
Juozas Alinis Jūragis, Aldona Prižgintaitė - Spykers, Aldona Veščiūnaitė - Janavi

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

nių šokių grupė "Sūkurys". Nuoširdžiai kviečiame visus dalyvauti. Bus renkamos auka 
sušelpti vargstančius Lietuvoje. Sydnėjausliet, katalikų kultūros d-jos valdjtn

Spalio 27 dieną, sekmadienį,
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

Sydnėjaus apylinkės valdyba
PRANEŠA

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

Sydnėjaus bendruomenei reikia išrinkti 11 delegatų. Bendruomenės nariai kviečiasi 
kuo gausiau dalyvauti susirinkime. A. Kramilhj

ALB Sydnėjaus apylinkės valdybos varė.

Kalėdiniai siuntiniai iš Sydnėjaus
Informuoju, kad dar yra vietos konteineryje ir tautiečiai, norintys pasiųsti dovaną ® j 

giminėms ar labdaros organizacijoms į Lietuvą, prašomi skubiai pranešti siuntos organi-i!: 
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. Kramilhs

Organizatorii

BENDRADARBIAUK 'MŪSŲ PASTOGĖJE !

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

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

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

U žsienyje oro paštu $ 100
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