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Į Lietuva - įvykiai ir komentarai J
Rinkimai

J Rašydamas šiuos žodžius aš dar lau- 
■ pirmojo rinkimų rato rezultatų, o 
Į. Sielis skaitytojų juos jau žino. Pra- 
j/teimų. spėjimų, prognozių buvo 
Stebės, neretai jas lėmė ir pranašau- 
rį'ąų norai, tačiau atsargumo gaidą išsakė 
ii.!vienas komentatorius, pabrėždamas. 
Jai balsuotojai Lietuvoje yra neprog- 
įsnaiojaini. galintys suteikti netikėtumų, 
■į Žurnalistas R. Valatka stato 2 prieš 1, 
įM amerikonas K. Bobelis Marijampo- 
ije vėl įveiks vietinius kandidatus. Apie 
įterų partijos sąrašą jis sako, kad są- 

, šas primena Pedagoginio universiteto 
' avių kalbos ir literatūros pirmąjį kursą

•9 merginos ir 7 vaikinai. Moterims 
.jjBnšaujamas lengvas kelias į Seimą, bet 
H r lai realu? Moterys sudaro daugumą 
tStėjų- Tačiau manyti, kad moterys 
įtaisuos už „moteris“, reikštų pritarti 
j rištinei nuomonei, jog Lietuvos mote- 
Įij’S yra tokios kvailos, kad net neturi 
(idilinių pažiūrų, o remiasi vien lyties 
jriymiais. Atrodo, kad tokiam požiūriui

■ vjmanų pačios moterys, rašo .Lietuvos 
R*"R. Valatka.

., Nors V. Adamkus, pats nekan-
■ ifaluodainas į Seimą, žadėjo būti akty- 
:«rinkiminėje kampanijoje, jo pėdsakų, 
Iran prieinamuose žinių šaltiniuose, jau 
itegaliu rasti. Seimui priėmus įstatymą, 
bd kandidatuojantis į Lietuvos prezi- 
intus turi būti išgyvenęs Lietuvoje trejus 
tetas. V. Adamkaus galimybėms kelias 
ąo užkirstas. Tėvynės meilė, manau, 
jftanyko, bet entuziazmas tikrai su- 
senkėjo.

Ekonomika
j LDDP Vyriausybės posėdyje „paskirs
ta Tarptautinio valiutos fondo paskola. 

■ Si skirta nacionalinės valiutos stabilu
sis palaikyti. 3,7 mln. JAV dolerių skir- 
1 akcinei bendrovei „Orava“ - mažo 
shngumo dyzelinių variklių gamybos 
projektui užbaigti, 2 mln. - „Lietuvos 
Sijoms“ - įsiskolinimui už suvartotas 
artinęs dujas padengti, 1,8 mln. dole- 
ii skirta .Lietuvos energijai“ - įsisko- 
'aimams, kurie susidarė jau dėl gautų 
ėienio paskolų“ (,L.R.‘‘).

Degtinę, alų ir maisto produktus ga
unanti Kauno bendrovė „Stumbras“ no- 

■jstatomo į jūrą Palangos tilto gale įreng- 
li trijų aukštų restoraną ir pramogų cen

trą. Trečiame aukšte būtų Įrengta moka
ma apžvalgos aikštelė (su nuolat dirban
čiais gyvybės gelbėtojais?).

Telšių rajono ūkininkas Stasys Milei- 
kis yra vienintelis Žemaitijoje auginantis 
valerijonus. Šiemet nuėmęs pirmąjį der
lių ir jį išdžiovinęs, ūkininkas jį parduos 
Švenčionių vaistažolių fabrikui, su kuriuo 
yra sudaręs sutartį ir gaus po 11 litų už 
kilogramą. Ateityje S. Mileikis bandys 
ieškoti rinkos užsienyje, kur galima gauti 
apie 65 litus už kilogramą valerijonų. Šis 
ūkininkas, turintis 20 hektarų savo ir 40 
hektarų nuomojamos žemės (valerijo
nams skirti 3 hektarai) specializuojasi 
augindamas kviečius, kuriuos veš parduo
ti į Latviją, nes tikisi už juos ten uždirbti 
du kartus daugiau nei Lietuvoje.

Juokaujant: nesenai atlikta sociologi
nė apklausa patvirtino ir taip žinomą tie
są, kad daugiau kaip 99% Lietuvos 
gyventojų norėtų turėti daugiau ir ge
resnio turto. Tiesa, pusė apklaustųjų nori, 
kad jiems tai duotų, o likusieji nori imti 
patys.

* “ Kontrabanda
Šią vasarą, kartu su muitininkais 

kovojant prieš kontrabandą, dirbo Val
stybės saugumo departamentas. Nors 
ypatingos priemonės, kai pasienio 
punktuose kiaurą parą budėdavo sau
gumiečiai, negarantavo šimtaprocen
tinės sėkmės, kontrabanda buvo gerokai 
pažabota. Prezidentas Brazauskas vėl 
paragino aktyviau kovoti prieš kontraban
dą ir paprašė Saugumo tęsti pradėtą akci
ją, nes kontrabandininkai vėl sukrato.
Prekyba kontrabandiniu alkoholiu pagy
vėjo, prekiaujama gana atvirai ir įžūliai.

„Dabar Lietuvoje realiai negalima 
nubausti prekybos firmų, kurios prekiauja 
akivaizdžiausia kontrabandine produk
cija, nes kontrabanda laikomos tik tos 
prekės, kurios sulaikomdi kertant Lietu
vos sieną. Kitu atveju baudžiama admi
nistracine bauda už prekybos taisyklių 
pažeidimą. Ši įstatymo spraga yra tik vie
na iš daugelio“ („L. R.“).

Teisė
Netrukus turi prasidėti Sausio byla, 

kurioje bus nagrinėjama 330 tomų 
medžiagos. Sausio byloje - daugiau kaip 
1000 nukentėjusių, 4000 liudytojų. { 
kaltinamųjų sąrašą buvo įtraukti 52 
asmenys, o kaltinimai pateikti šešiems.

[ žaidimų aikštelę ateina jaunoji sportininkų karta. P. Gustafsono nuotraukoje 
patys jauniausieji Sydnėjaus sporto klubo "Kovas" krepšininkai su savo treneriu 
P. Gustafson (dešinėje), (žiūr. str. 7-me psl.)

Kiti kaltinamieji gyvena buvusiose 
sovietuos respublikose, yra tapę jų pilie
čiais ir Lietuvos teisėsaugai jie nepa
siekiami. Keturi jau mirę.

„Į klausimą, ar teismas kvies liudy
tojais parodymų Generalinei prokuratūrai 
nedavusius Prezidentą A. Brazauską ir 
Seimo pirmininką Č. Juršėną, teisėjas A. 
Sirvydis teigė nenorįs atsakyti etikos 
sumetimais“ („L. R.“).

Bylos nagrinėjime tikrai nedalyvaus 
du jauni Kauno teisėjai, kuriuos pro
kuratūros darbuotojai užklupo tuo metu, 
kai tie teisėjai ėmė dviejų tūkstančių JAV 
dolerių kyšį. Generalinis prokuroras iškė
lė jiems bylą, bet prokurorai negalėjo 
apklausti teisėjų, nes jų neliečiamybę gi
na Konstitucija.

„Konstitucijos 114 straipsnis teigia, 
kad teisėjas negali būti patrauktas

Prof. Glaveckas apie ateitį
Ekonomikos profesorius Kęstutis Glaveckas buvo vienas iš Sąjūdžio veikėjų ir po 

Kovo 11 buvo išrinktas į Aukščiausiąją Tarybą - pirmąjį to meto Lietuvos parlamen
tą. Jis taip pat plačiai žinomas kaip Lietuvos ekonomikos ir vidaus politikos komenta
torius. Nedalyvavęs 1992 m. Seimo rinkimuose, jis visgi kandidatuoja dabar. Spausdi
name keletą ištraukų iš jo minčių, pareikštų "Lietuvos ryto" žurnalistei Ramunei 
Sotvarienei. • • • Red.

- Nedalyvavote 1992 m. Lietuvos 
Seimo rinkimuose. Kodėl?

- Per tą laiką turėjau galimybių daug 
ką padaryti. Pavyzdžiui, galėjau laisvai 
sakyti žmonėms, kur tyko pavojai. Kovo
jau su centriniu banku ir Kaziu Rat
kevičiumi. Visais įmanomais būdais 
bandžiau sumažinti į komercinius bankus 
investavusių žmonių riziką. Viešai kalti
nau, kad Lietuvos bankas blogai valdo 
komercinių bankų sistemą, kad jo vado
vas leido apiplėšti žmones ir tai slėpė. 
Kazys Ratkevičius nesiėmė atsakomy
bės už sistemos funkcionavimą ir pasi
traukė iš darbo lyg niekuo dėtas. Jis yra 
vienas kaltininkų dėl bankų krizės ir 
milijardų litų nuostolių.

- Kokia jėga daugiausiai veikia 
ekonomiką?

- Žmonių, verslo interesai. Kai valsty

baudžiamojon atsakomybėn, suimtas ir 
kitaip suvaržyta jo laisvė be Seimo, o tarp 
Seimo sesijų - be šalies Prezidento sutiki
mo. Tačiau įstatymai numato, kad teisė
jai laikinai nušalinami nuo pareigų, kol 
vyksta bylos tyrimas“ („L. R.“).

Kultūra
Prekybos, pramonės ir amatų rūmus, 

juos pastačius prieš karą Kaune, viduje 
puošė P. Kalpoko sieninė tapyba - fres
kos. Vokiečių okupacijos metu rūmuose 
įsikūrus Generalkomisariatui, freskos 
buvo uždažytos. Ne kartą sienos buvo 
dažomos ir sovietmečiu ir dabar jas den
gia 11 sluoksnių dažų. Freskų atstatymas, 
tačiau yra realus ir „Kauno restaurato
riai“ ketina imtis šio darbo.

Gabrielius Žemkalnis, 1996.10.12.
Žinių šaltiniai: „L-r.“, „Vartai“, B.N.S.

bė paima daugiau negu 35 % naujai su
kurtos vertės, interesai silpnėja, tampa 
nenaudinga daugiau dirbti, plėsti verslą. 
Todėl mokesčiai neturėtų viršyti šios ri
bos. Valstybė turėtų skirstyti per biudže
tą ne daugiau kaip 40% bendrojo vidaus

Nukelta į 2 psl.
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Trumpai iš visur
Prieš keletą metų australas Peter 

Doherty ir. šveicaras Rblf Zinkemagel, 
dirbdami imunologijos tyrinėjimų sri
tyje Canberroje, pirmieji išaiškino 
mechanizmą, kuriuo žmogaus kūnas ko
voja prieš bakterijas. Spalio 7 d. abiems 
mokslininkams drauge paskirta šių metų 
Nobelio medicinos premija. Šiuo metu, 
prof. P. Doherty dirba imunologijos srity
je JAV, prof. Zinkemagel - Šveicarijoje.

Didesnės kontroversijos susilaukė 
spalio 11d. paskirta Nobelio taikos pre
mija. Ja dalinasi Rytų Timoro katalikų 
vyskupas Carlos Filipe Belo kartu su Jose 
Ramos-Horta, kovotoju už Rytų Timoro 
nepriklausomybę, šiuo metu gyvenančiu 
Warwick Farm priemiestyje. Sydnėjuje. 
Šios premijos paskyrimas ypač nepatiko 
Indonezijos vyriausybei, tuoj apšauku
siai J. Ramos-Horta politiniu avantiūristu.

Spalio 10-11 dienomis per riaušes 
Situbondo mieste Rytų Javoje musulmo
nų minia sudegino 18 krikščionių bažny
čių, 4 mokyklas, vienuolyną ir teismo 
rūmus. Riaušininkai tikėjosi mirties 
bausmės už Islamo įžeidimą teisiamam 
musulmonui kareiviui. Kai teismas karei
vį nuteisė 5 metus kalėti, maištaujanti mi
nia pradėjo plėšti ir deginti. Vienoje iš

Spalio 10 d. Afganistano kariuome
nės vadas gen. Masood sudarė sąjungą su 
rusų remiamu gen. Dostum bei vieną 
provinciją kontroliuojančiu šiitų lyderiu 
Abdul Karim Kalily, nukreiptą prieš 
Talibaan fundamentalistus, užėmusius 
visą pietinį Afganistaną.

Spalio 8 d. vakare prasidėjo generolų 
Masood ir Dostum ofenzyva prieš Tali
baan sukilėlius. Sukilėliai sumušti Salang 
tarpeklyje ir atstumti apie 50 km. link 
Kabulo. Talibaan pradėjo gaudyti jau
nimą Kabule ir priverstinai įjungti į suki
lėlių eiles.

Spalio 12 d. N. Zelandijoje įvykę 
parlamento rinkimai buvo pirmą kartą 
pravesti panašia sistema, kaip jie vyk
domi Lietuvoje. Nei valdančioji tautinė 
partija, nei opozicinė darbiečių partija 
nesurinko reikiamos daugumos sudaryti 
vyriausybei. Derybos su mažesnėmis 
partijomitdėl koalicinės vyriausybės su
darymo gali dar nusitęsti keletą mėnesių.

Spalio 12 d. Bougainville saloje 
nušautas Theodore Miriung, turėjęs 
sudaryti autonominę išsikovojusios

sunaikintų bažnyčių sudegė 5 žmonės, jų 
tarpe protestantų pastorius su šeima.

Auksas teberūpi

Bougainville salos vyriausybę. Įtariami 
separatistai, reikalaują salai visiškos 
nepriklausomybės.

Šveicarijos vadžia pagaliau pasidavė 
pasaulio opinijos spaudimui ir praėjusį 
mėnesį sutiko ištirti, kas atsitiko su na
cių aukso ir kitokio žydų turto depo
zitais šveicarų bankų sąskaitose. Mi
nistrų kabinetas patvirtino specialaus 
komiteto iš istorikų, teisininkų ir 
finansinių ekspertų sudarymą. Šis 
komitetas ištirs bankų paslaptis ir mė
gins išaiškinti, kas gi pasidarė su pa
vogtu ar prapuolusiu auksu ir kitokiu 
turtu, kurį naciai karui baigiantis pa
dėjo į Šveicarijos bankus.

Šveicarų užsienio reikalų ministras 
Flavio Cotti susitiko su Didžiosios 
Britanijos užsienio reikalų sekretoriu
mi Malcolm Rifkin Zūriche ir pareiškė, 
kad Šveicarija yra pasirengusi „ištirti šį 
istorinį skyrių“. Jis dar pridūrė, kad 
šveicarai jau nuo 1946 metų tuo rūpi
nasi.

Britų užsienio reikalų ministerija 
išleido pranešimą, nusakantį, kad 
alijantai iki šiol suradę 58 milijonus 
dolerių ir juos išdalinę. Raportas 
daleidžia, kad nacių aukso, šių dienų 
kaina, galėjo būti iki 6 bilijonų dolerių 
vertės. Britų darbiečių parlamentaras 
Greville Janner, kuris taip pat yra 
Holokausto edukacinio fondo pir
mininkas, paprašė šveicarų vyriausybę 
įkurti specialią agentūrą, kuri padėtų 
išsigelbėjusiems žydams ar jų pa
likuonims surasti jų turtą. Taip 6 mili
jonų išžudytų giminės pareiškia pre

tenzijas į 6 bilijonus dolerių. Bankų 
indėlius taip pat tiria komitetas, kuriam 
vadovauja buvęs JAV Federalinio 
rezervo pirmininkas Paul Volcker.

Iškyla daug naujų klausimų, saky
sim, kaip reikėtų aiškintis dėl meno 
turtų, kuriuos pasisavino Rusija tuoj po 
karo; kas pasidarė su daugelio užka
riautų tautų centrinių bankų indėliais, 
kurie irgi buvo nacių pavogti. O, jeigu 
reikėtų Anglijos bankui, Rotšildams ir 
Rokfeleriams papsakoti apie tuose 
bankuose sukrautus turtus, kad „ne
prapultų“?..

Gyvename savotiškoje kultūroje: 
skųstis ir ieškoti kompensacijos. Prieš 
penkias dešimtis metų ir žydai, ir ki
tokį išnešę gyvybes iš karo ugnies, jau
tėsi laimingi, galėdami pradėti naują 
gyvenimą ir apie kompensacijas ma
žai tegalvojo. Šiandien jau ne vien žy
dai norėtų atlyginimo - Sudetų vokie
čiai nori gauti iš Čekijos ką nors už 
prarastą žemę ir turtą, o milijonai 
komunizmo aukų, ar jie neužsitamavo 
kompensacijos? Juk beveik kiekvie
nas yra nuo ko nors „išsigelbėjęs“. 
Negalėtume galvoti, kad vien tik žydai 
turi kokią nors teisę į paslėptą auksą. 
Dauguma nužudytų buvo neturtingi 
žmonės, gyvenę Lenkijoje, Baltijos 
kraštuose ir Rusijoje.

Kai teisės žinovų atsirado tiek daug, 
tai ir kandidatų į auksą netrūksta.

Aleksandras Kantvilas

76 metų amžiaus popiežius Jonas 
Paulius II sveiksta po spalio 8 d. padary
tos sėkmingos apendicito operacijos ir 
pradėjo rodytis maldininkams. Gydyto
jai užtikrina, kad dvi valandas trukusios 
operacijos metu nerado jokių kitų pa
tologinių sutrikimų popiežiaus kūne.

Atkelta iš 1 psl.
produkto. Kai nėra galimybių uždirb
ti, nėra perspektyvos, apima apatija ir 
nihilizmas. Tai pragaištingas tautai 
jausmas.

- Kas svarbiausia siekiant geriau 
gyventi?

- Rinkos, didesnės algos ir investici
jos. Pagrindinis verslo interesų motyvas 
buvo greito pelno siekimas: šiandien 
gavau pinigų ir nesvarbu, kas toliau. Tai 
didelė klaida. Priešingai: strateginė, atei
ties nauda yra susijusi su šalies ir užsienio 
investicijomis. Tik turint investicijų ir 
stiprų ūkį galima išsaugoti nepriklausomą 
Lietuvą. Pavojaus fone, kuris atsiranda 
dėl blogėjančios Rusijos prezidento Bo
riso Jelcino sveikatos, tam tikros pilieti
nio karo Rusijoje grėsmės fone, Lietuva 
turi didinti saugumą, keldama ekono
miką. Tada bus pinigų ir varganai ka
riuomenei.

Daug kapitalo investavusios užsienio 
valstybės tampa tam tikru šalies saugumo 
garantu. Valstybės, į kurias atėjo daug 
užsienio kapitalo, labai greitai išmoko dirb
ti ir konkuruoti. Lietuvos ūkis gali „pri
imti“ maždaug 5-6 mlrd. JAV dolerių 
investicijų. Tokia Lietuvos rinkų vertė.

-Kuo^šfųprg^^ąpertvarką?
- Pradėti .reikia nuo aukščiausios 

valdžios. Ji turi parodyti kelią, kuriuo Ver
ta eiti. Juo vesdama valdžia turi būti tvir-:
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Spalio 13 d. PUK frakcijos kurdų 
sukilėliai atsiėmė Sulaimanija miestą Š. 
'Irake iš Irako prezidento Saddam Hus
sein palaikomos kurdų KDP frakcijos. 
Atrodo, kad KDP buvo iš Sulaimanijos 
išvyti sukilusių miesto gyventojų.

ta ir atsakinga. Žmonės turi sulaukti aiš
kių atsakymų į jų širdis žeidžiančius 
klausimus.

- Kokios valdžios nuodėmės dau
giausia kliudo?

- Biurokratai privatizavo valstybės bei 
ūkio valdymo funkcijas ir iš to turi nau
dos. Ministerijų ir žinybų vadovai tapo 
neprivatizuoto valstybės turto savinin

kais. Nuo privačių savininkų jie skiriasi 
tuo, kad nėra atsakingi už turto naudoji
mą. Taip valdomas „Lietuvos kuras“, 
„Telekomas“, Ignalino atominė elektrinė 

ir kitos bendrovės, sudarančios Lietuvos 
makroekonomikos stuburą. Privatizavus 
biurokratų valdomą turtą Lietuva gautų 
milijardus, kuriuos reikia ne pravalgyti, 

bet investuoti. Tačiau už nieką ne
atsakingiems savininkams nenaudinga 
tai, kas naudinga šaliai.

- Kaip galima priversti biurokratus 
rūpintis šalies nauda?

- Biurokratas turi daug uždirbti ir būti 
garantuotas dėl ateities, jeigu nepadarė 
nusikaltimo. Piktnaudžiaujančius val
džia pareigūnus reikia bausti nelaukiant 
antrojo karto. Jiems turi būti atimta teisė 
dirbti valdžioje. Jie karjerą turėtų pradė
ti iš pradžių, nuo žemiausių pareigų ir 
atsakyti visu savo turtu.

NUOMONĖS IR PASISAKYMAI
Lietuva tarp mirštančių pasaulio tautų

J. P. Kedys

Ką daryti?
1.1995 m. bendras gamybos produktas, 

lyginant su 1989 m. sovietinės Lietuvos 
metiniu gamybos produktu, sudaro tik 
apie 38%! Todėl visose valstybės 
įstaigose ir įmonėse yra daug „snau
džiančių“ darbininkų. Būtina suma
žinti valstybės įstaigų ir įmonių 
darbuotojų skaičių 15 - 25 procentais, 
pradedant Prezidentūra, Seimu, mi
nisterijomis, baigiant šlavikais.

2. Kad atleistieji neliktų be darbo, ir 
kad atlyginimas dirbantiesiems ne
mažėtų, būtinaza j išsiųsti žmones 6 -12 
mėn. iš įvairių gamybos sričių (bet ne 
direktorius) į aukštesnio lygio pramo
nės valstybes pasitobulinti; b) gautas 
paskolas iš Pasaulio banko ir kitur 
naudoti modernioms gamybos maši
noms įsigyti, tik ne automobiliams ar 
prezidentiniams lėktuvams pirkti; c) 
sumažinti 50% visų aukštų valstybės 
pareigūnų ekskursijas po pasaulį ir da
lį tų reikalų pavesti atlikti Lietuvos 
ambasadoriams, o gautas santaupas 
panaudoti gamybai kelti; d) 1995 m. 
apkeliavęs visą Lietuvą, radau, kad apie 
40% dirbamos žemės buvo neapsėta! 
Priežastis ta, kad ūkininkas už prista
tytą savo produktą gauna atlyginimą tik 
po 1 - 12 mėnesių. Be to, importuoti 
gaminiai nukonkuruoja lietuviškuo
sius. Šioje srityje valdžia privalo išmo
kėti ūkininkams už produktus tą pačią 
dieną ir teisingą kainą, o kur reikia, turi 

apsaugoti nuo užsienio konkurencijos; 
e) skatinti eksportą ir už eksportuo
jamas prekes mažinti gamintojams 
mokesčius.

3. Gamyba yra visos valstybės ir jos 
gyventojų gerovės barometras: jai ky
lant - gyvenimas gerėja, jai smunkant - 
jis sunkėja.

Valstybės saugumas
Pagrindinis saugumo veiksnys yra 

kariuomenė. Dabartinė Lietuvos ka
riuomenė yra apmokoma ir ginkluo
jama tik frontiniam - klasikiniam ka
rui, kurios vienintelis galimas priešas 
yra Rusija su masinėmis šarvuočių, 
raketų ir automatinių ginklų atsar
gomis. Kokį frontinį karą Lietuvos 
strategai įsivaizduoja prieš Rusiją? Yra 
tik vienintelė pasipriešinimo galimy
bė - pasiruošimas partizaniniam karui. 
Šioje srityje būsimas Seimas ir Vy
riausybė turi nedelsdami daryti refor
mą.

Lietuvos sienos
Per sieną su Baltarusija vyksta plati 

prekių kontrabanda ir neteisėtas sve
timšalių antplūdis iš Rytų. Per sieną su 
Lenkija vis dar reikalingas nuo kelių iki 
keliolikos valandų laukimas ir ne
pateisinamas kyšininkavimas.

Policija,
užuot prisidėjusi prie viešosios tvarkos 
palaikymo, dažnai pati bendrauja su 
kriminalistais, girtauja ir rodo ap
sileidimą tarnyboje. Šioje srityje 
vienintelė išeitis - kviestis iš Švedijos,

nukelta į 6 psl.
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kais. Vaikų priežiūrai

Dainavos šalies sūnaus jubiliejus

XIX AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
DIENŲ NAUJŲJŲ METŲ BALIUS

Australijos Lietuvių Dienas baigsime tradiciniu ir 
iškilmingu naujųjų 1997 metų sutikimu.

Sutiksime 1997-tuosius ištaikingoje ir vėsioje 
Moonee Valley racecourse ''Celebrity" salėje, kelda
mi šampano taures, skambant Alfredo arijai iš operos 
"Traviata".

Vakarieniausime prie švelnios žvakių šviesos apšv
iestų apskritų stalų (sodinančių 10 žmonių) ir šoksi
me palydimi įvairios ir nuotaikingos muzikos. Šo

kiams gros iš Lietuvos atvykęs "Suvartukas" ir vie
tinis Disco.

Į Naujųjų metų sutikimą rengėjai kviečia visus - ir 
jaunus ir vyresnius, taip pat ir šeimas su mažais vai-

šalia "Celebrity" salės yra paskirtas kambarys, kuriame 
tėvai galės rūpintis savo prieaugliu.

Nors "Celebrity" salė yra erdvi, galinti sutalpinti. 1000 svečių, tačiau rengėjai 
kviečia užsisakyti bilietus kuo anksčiausiai.

Baliaus bilietai bus parduodami Lietuvių klube, 50 Errol St, Nth. Mel
bourne, sekmadieniais nuo lapkričio 30 d. iki gruodžio 27 d. tarp 12 vai. ir 2 vai.

Bilietus taip pat galima užsisakyti pas Algį Kairaitį, rašant jam į namus:
1 Sherwood Court, East Doncaster, Vic. 3109. Su užsakymu siunčiamą čekį 

rašykite "Lithuanian Festival Melbourne 1996" vardu.
Bilietų kaina: suaugusiems-$ 46, moksleiviams-$ 36.
Už šią kainą- vakarienė, baltas ar raudonas vynas, alus, šampanas Naujųjų metų 
sutikimui, vaisvandeniai.
Salėje veiks ir baras, kuriame bus galima nusipirkti ir kitokių gėrimų.
Laukiame! ALF informacija

^EUKALIPTO 
❖ŠEŠĖLY,

KVIEČIAME j RAJONO

1997. I. 2-11 
GILWELL PARK

50 METŲ JUBILIEJINĘ 
■EUKALIPTO ŠEŠĖLY"

STOVYKLĄ
1997 metų Rajoninė S to vykia įvyks Gilwell Park Scout 

camp, Gembrook, Launching Place Road, Gembrook
(Melways Map 189) apie 4 km. už Gembrook'o miestelio po 

kaire puse. Stovykla prasidės ketvirtadienį, sausio 2 d. ir baigsis šeštadienį, sausio 11d. 
Stovyklauti kviečiame visus Australijos ir viso pasaulio lietuvių skautus(tes).

Stovyklos mokestis
Stovyklaujantiems visas 9 dienas stovyklos mokestis yra:
Skautams ir skautėms stovyklos mokestis yra:

$ 140 už pirmą šeimos skautą(tę);
$ 120 už antrą tos pačios šeimos skautą(tę);
$ 100 už trečią ir kitus tos pačios šeimos skautą(tę).

Vilkiukai ir Paukštytės stovyklaus tik nuo šeštadienio, sausio 4 d.
Vilkiukams ir Paukštytėms stovyklos mokestis yra:

$ 100 už pirmą šeimos vilkiuką, paukštytę;:.
$ 80 už antrą tos pačios šeimos vilkiuką; paukštytę;
$ 70 už trečią tos pačios šeimos vilkiuką, paukštytęę.

Tie, kurie stovykloje pasiliekane visas 9 dienas, moka po $ 20 už kiekvieną stovykloje 
praleistą dieną. Nežiūrint ar stovyklautų vienas ar daugiau tos pačios šeimos narių, visi, 
kurie stovyklaus pilnas 9 dienas, veltui gaus po Dainorėlį ir marškinius (T - shirt).

Stovyklos mokestį reikia susimokėti prieš stovyklą savo tuntininkui. Iš anksto nesu
simokėjusieji nebus į stovyklą priimti.

Registracija
Norintieji stovykloje dalyvauti, privalo užpildyti registracijos lapą ir atsiųsti jį ne vė

liau 1996 m. lapkričio 11d. stovyklos viršininkui per savo tuntininkus adresu:
V.s. Narcizas Ramanauskas, 95 Vicki St., Forest Hill, Vic. 3131.
tel. (03) 9877 4570, fax (03) 9877 4570.
Stovykla prasideda ketvirtadienį, 1997 m. sausio 2 d. 10 vai. ir baigiasi šeštadie

nį, sausio Ud. 2.vai. po pietų.

Vilkiukams ir paukštytėms stovykla prasideda šeštadienį, sausio 4 d. 10 vai. ryto.
Stovyklos lankymo diena bus sekmadienis, 1997 m. sausio 5 d. Svečiai prašomi 

atvykti ne anksčiau kaip 1.00 vai. Stovyklos Rengimo Komitetas

•Ši stovykla - mūsų 50 metų skautiško darbo įvertinimas. Renkamės į ją 
visi - seni ir jaunu Traukim šlipsus iš spintų ir jau dabar pravėdinkim!

Rugsėjo 28 d. Adelaidės Lietuvių 
namuose vaikų, anūkų, giminių ir draugų 
būryje, Vytautas Neverauskas atšventė 
savo 75 metų gimimo jubiliejų.

Smarkiam lietui lyjant rinkosi svečiai, 
kuriuos maloniai šypsodamas sutiko pats 
solenizantas ir jo žmona Marytė.

Didžiulis stalas apkrautas skanėstais, 
o svečių stalai papuošti paties Vytauto 
išaugintomis žaviomis orchidėjomis. 
Susėdus visiems už stalų, oficialią ju
biliejaus dalį sumaniai pravedė sūnus 
Vytautas. Pagerbiant svečius, nesupran
tančius lietuviškai, jis anglų kalba nupie
šė tėvo nueitą gyvenimo kelią, nupasako
jo keletą reikšmingesnių vaikystės 
prisiminimų, iš kurių išryškėjo tėvo būdas 
auginant šeimą bei gilus rūpestis lie
tuviškais reikalais.

Jubiliatą sveikino Viktoras Baltutis, 
papasakodamas keletą nuotykių iš jų 
bendros veiklos, ypač Krašto taryboje ir 
Talkoje. Šiltais žodžiais sveikino ALB 

pirm. Janina Vabolienė, ALS-gos vardu 
D. Dunda, taipogi G. Vasiliauskienė ir 
klebonas J. Petraitis. Nepamiršta buvo ir 
Vytauto žmona Marytė, kuri nesenai at
šventė savo gimtadienį. Jai buvo įteikta 
gėlių puokštė. Sugriaudė galingas Valio! 
Valio! irpakelti stiklai putojančio šampano.

Į sveikinimo kalbas šiek tiek susi
jaudinęs atsakė solenizantas, padėkojo 
svečiams už apsilankymą, pasidžiaugė 
gražia šeima - dvi dukros ir sūnus, kurie 
tvirtai žengia savo pasirinktais gyvenimo 
keliais, k jų jaunomis atžalomis, kurių iš 

viso yra šešios. Lengvai uždėjo ranką žmo
nai ant peties, tuo išreikšdamas padėką 
ir įvertinimą. Ji eina šalia kaip'iŠtikimas 
draugas, padrąsindama, padėdama, 
palengvindama moralinius ir fizinius 
skausmus. Ji yra Vytautui nepakeičiamas 
ramstis gyvenimo kelyje.

Pasivaišinus skaniais patiekalais, 
kilniais gėrimais bei puikiais tortais, sve
čiai taip įsisiūbavo, kad susimetę į krūvą 
pradėjo dainuoti. Ir kaip nedainuoti, jei
gu buvusi „Lituania“ dirigentė p. Geno
vaitė čia pat rankom moja ir p. Remigija 
akordeonu pritaria. Išsidainavus, links
mai nutrepsėjo „polka su ragučiais“. Šau
niai buvo atšvęstas Vytauto jubiliejus.

Vytautas Stasys Neverauskas gimė 
1921 m. spalio 31 d. Kalniškėje, Krosnos 
valsčiuje. Kartu gimė ir dvynys brolis Jo
nas Klemensas. Tėvas - miškų girininkas, 
motina - pradžios mokyklos mokytoja. 
Vaikams buvo 5 metai kai mirė tėvas, ta
da šeima persikėlė į Alytų, kur Vytautas 
baigė pradžios mokyklą ir lankė Alytaus. 
gimnaziją. Atgavus Vilnių, motina buvo 
paskirta mokyklos vedėja ir čia šeima 
persikėlė nuolatiniam gyvenimui.

Dzūkijos gamta, pušynai, smėlėtos 
kalvos, nuoširdūs ir atviri žmonės pali
ko gilius pėdsakus jauno Vytauto be
siformuojančiam charakteryje, tačiau 
Vilnius, kur kiekvienam žingsnyje jau
tėsi tautos praeitis ir senovė, praturtino 
galvoseną kitokiu grožiu.

Baigęs Vyt. Didžiojo gimnaziją, įsto
jo į Vilniaus universitetą istorijos kursui. 
Kaip daugumai anų laikų studentų, 
mokslą sutrugdė besiartinanti į Lietuvą 
Sovietinė banga ir Vytautas turėjo palikti 
numylėtą Dzūkiją bei senelį Vilnių, 
pasitraukdamas į Vokietiją. DP stovyk
loje Vytautas dirbo raštinėje, o vėliau 
mokykloje ir gimnazijoje. Tuo pačiu

Vytautas Neverauskas 

neužleido nei skautavimo, į kurį įsijungė 
Alytuje 1930 m.

Atvykęs į Australiją ir atidirbęs val
džios 2 m. sutartį prie geležinkelių, 
1950 m. Vytautas sukūrė šeimą su alytiš
ke Maryte Vitkauskaite, su kuria susitiko 
laive, plaukiant į Australiją. Nors Mary
tės tėvas dėstė matematiką gimnazijoje, o 
Vyto motina mokė Marytę pradžios 
mokykloje, bet tuomet viens į kitą jie 
dėmesio nekreipė.

Adelaidėje Vytautas įsigijo buhalterio 
diplomą ir iki išėjimo pensijon turėjo ge
rą darbą. Visuomeniniame darbe Vytau
tas dirbo su entuziazmu ir įvairiose srity
se. Už nuopelnus skautybei buvo apdova
notas aukščiausiu skautų medaliu - 
Geležinio Vilko ordinu, 14 metų dirbo 
lietuvių Savaitgalio mokykloje, 4 kartus 
buvo išrenkamas Krašto valdybos pirmi
ninku , ALB v-bos pirm., bu vo garbės teismo 
nariu, o ir šiaip dažnai rašo į lietuvišką spau
dą ir skaito paskaitas įvairiausiom progom. 
Ilgus metus buvęs ALS-gos vicepirmininku, 
nuo 1990 m. eina pirmininko pareigas. 1976 
m. jam suteiktas titulas .Justice af the Peace“, 
o 1983 m. gavo titulą Justice of the Quorum“.

Lietuvai atgavus Vilnių, įvairios tarnybos 
komandiruodavo žmones iš Lietuvos. Nors 
jie gaudavo specialų priedą, bet vykti į Vil
nių neskubėjo. Tada dailininkas Balys Macut- 
ka metė „slunkiams“ apibrėžti sąvoką „škotas“, 
kuris Vilnijoj tuoj pat prigijo ir vilniečiai 
atvykusius iš nepriklausomos Lietuvos vadino 
„škotais“. Tačiau iš Alytaus atvykusius bro- 
liusNevcrauskuskažkodėl vilniečiai „škotais“ 
nevadino. Taip pat pastebėjom jų draugišką 
paslaugumą, kaip pvz. pastebėję, kad neturim 
logaritmų knygos, tuoj pat paskolino net 
nepaprašius. Abu broliai labai skyrėsi nuo 
kauniečių gimnazistų;--kurie mūsų akimis 
žiūrint buvo perdaūg; '„blaffii“. Taigi, tie 
„blatniakai“, kurie iš tikrųjų buvo puikūs 
draugai, deja jau išvykę Anapus, jungiasi 
drauge prisiminimuose Vilniaus Vyt. Didžio
jo gimnazijoje tai brolis Jonas, tai Mikas 
Untulis, Mikas Katilius, Džiordžis Rama
nauskas, „Kvietkelis“ ir kiti.

Vytautas su dalyvavusiais svečiais 
atsisveikino šiais žodžiais: „Skautų veiklaman 
labai prie širdies ir jų šūkis Dievui, Tėvynei ir 
Artimui davė'pagrindus-'nhntvauktejimui ir 
charakterio šūbreridimu J pagirtuos nuosta
tus bandžiau gyventi ir jums visiems dėkoju, 
kad taip mane supratote ir įvertinote.“

V. Mardnkonytė 
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Įdomi madų popietė Sydnėjuje ”Iš lagamino” paroda Wollongonge
Šiltą ir saulėtą spalio 13 dienos popie

tę į Sydnėjaus lietuvių klubą rinkosi 
tautietės pasižiūrėti madų parado, suruoš
to klubo ponių komiteto.

Didžioji klubo salė švytėjo pasipuošu
si įmantriai išdėstytais ir skoningai 
papuoštais stalais, prie kurių rinkosi 
viešnios ir svečiai. O nuo scenos į salę 
puikavosi modeliuotojoms skirta pakyla 
(„cat walk“).

Dalyvių susirinko nemažai, tačiau 
pagrinde vyravo moterys. VynĮ šįkart bu
vo retoka (suskaityta 10 „galvų“!). Nors 
iš moteriškosios pusės girdėjosi pastabų, 
kad madomis esą naudinga domėtis ne tik 
ponioms, bet ir vyrams, nes kitaip jie, 
vargšai, net nežinos už ką žmonos pini
gus išleidžia!..

Madų demonstravimo šventę pradėjo 
ponių komiteto pirmininkė Elena Ki- 
verytė-Erzikov, perspėdama, kad madų 
demonstratorės esą ne specialios modis
tės, bet Sydnėjaus ponios - entuziastės. Jų 
buvo septynios: Betina Kapočienė, Jean 
Knightley, Onutė Maksvytienė, Jūratė 
Valytė, Diana Wallis, Nita Wallis ir Do-
vile Zduobienė. Jos demonstravo „Rain
bow“ („Vaivorykštės“) pristatytus įvairių 
Sydnėjaus madų namų pagamintus 
drabužius. Pačius drabužius (jų pritai
kymą, medžiagas, kainas) pristatė 
„Rainbow“ atstovė Lynett Lynn. Buvo 
demonstruojami pavasariniai, vasariniai 
ir proginiai - vakariniai rūbai, kuriuose 
dominavo juoda - balta deriniai, nors bu
vo nemažai ir kitų spalvų, švelnių 
pavasarinių pastelinių gamų drabužių - 
suknučių, kelnių, žaketų, kurių ilgis - nuo

- prie mikrofono pagrindinė parado organizatorė Ele- 
Nuotr. L. Belkienės

Adelaidės žinutės
* 41-mas ALS-gos susirinkimas 
įvyko š. m. rugpjūčio 11d. Lietuvių na
muose. Ataskaitinį metinį pranešimą 
padarė pirm. V. Neverauskas. Į valdybą 
išrinkta nauja narė - D. Grigonytė.

* Rugpjūčio 25 d. Lietuvių namuti 
se įvyko „Sekmadienio popietė“, kurią 
suruošė choras „Lituania“. Po jų pačių 
paruoštų skanių pietų, dainininkai, diri
guojant V. Straukui, linksmino svečius 
įvairiomis dainomis, įtraukdami ir pačią 
publiką. Ačiū chorui už malonią popietę.

* Rugsėjo 21 d., taip pat. Lietuvių 
namuose įvyko Adelaidės lietuvių- 
pensininkų .Pavasario Vakaronė“. Diena 
pasitaikė nelabai pavasariška, šalta ir 
lietinga, bet pensininkų tai neišgąsdino. 
Prie gražios muzikos ir karštos vakarie
nės, dalyviai turėjo progos pabendrauti, 
pasikalbėti ir pašokti.

V. M-N.
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Onutė Maksvytienė demonstruoja šio 
pavasario madą - lengvą suknutę.

Nuotr. E. Erzikov

„mini“ iki „maksi“. Vakariniai drabužiai 
ir toliau lieka nekonkuruojamai juodos 
spalvos- ilgos suknios ir kostiumėliai.

Vėliau, po demonstravimo, visus šiuos 
drabužius buvo galima įsigyti arba 
užsisakyti.

Madų parado metu viešnios ir svečiai 
buvo vaišinami sumuštiniais, vynu, vaisių

' sultimis, kava ir pyragaičiais.
Taip nejučia įdomiai ir linksmai pra

ėjo madų popietė. įvedusi mus į madų 
pasaulį, už kurios paruošimą ir prave- 
dimą tenka nuoširdžiai padėkoti Syd
nėjaus klubo lietuvių ponių komitetui, o 
taip pat šaunioms demonstratorėms, ku
rios sugebėjo tikrai labai meniškai 
supažindinti žiūroves (žiūrovus?) su šio 
sezono madomis. Ačiū už žavią ir įdo
mią popietę!

P. Žalienė

• Rugsėjo 15 d. Lietuvių namuose 
įvykusio ALB Adelaidės apyl. susirin
kime išsirinkta 10 atstovų į Krašto Tary
bos suvažiavimą, įvyksiantį metų gale 
Melbourne.

Apylinkę Tarybos suvažiavime ats
tovaus: Kristina Dundienė, Bronė Moc- 
kūnienė, Ieva Pocienė, Genovaitė Vasi
liauskienė, Petras Bielskis, Donatas Dun
da, Vytautas Neverauskas, Martynas 
Pocius, Romas Pocius, Saulius Varnas.
* Mirusieji Adelaidėje:

A.a. Algimantas Jeronimas Petrikas, 
69 m. amžiaus, mirė rugpjūčio 14 d. 
Palaidotas rugpjūčio 19 d.

A.a. Leonardas Henrikas Kanas, 87 m. 
amžiaus, mirė rugsėjo 20 d. Palaidotas 
rugsėjo 24 d. Centennial Park kapinėse.

A.a. Ignas Račiūnas, 86 m. amžiaus, 
mirė rugsėjo 21 d. Palaidotas rugsėjo 25 d. 
Centennial Park kapinėse.

„M. P “inf.

Rugpjūčio 29 d. Wollongongo uni
versiteto Long'o galerijoje suruošta paro
da „Iš lagamino“, vaizduojanti pokario 
pirmųjų emigrantų atvykimą į Australiją, 
rašo „Australijas Latvietis“(Š.m. nr. 2336), 
praėjusi su dideliu visuomenės, o ypatin
gai pačių buvusių „dypukų“ ir jų vaikų 
bei vaikaičių susidomėjimu.

Parodos lankytojus pasveikino Meno 
fakulteto dekanė dr. Sharon Bell, kalbėjo 
Lietuvos ir Latvijos garbės konsulai (V. 
Šliteris ir V. Koškins). Oficialiai parodą 
atidarė Wollongongo miesto meras D. 
Campbell.

Parodoje, be Baltijos tautų emigrantų, 
dar buvo atstovaujami lenkai, suomiai ir 
ukrainiečiai. Buvo išstatyti „... odos dar
bai, medžio indai, sidabro ir gintaro 
dirbiniai, siuvinėtos pagalvėlės, piršti
nės, paklotėliai, tautinės lėlės... knygos, 
nuotraukos, latviški Velykų margučiai, 
lenkų ir ukrainiečių daryti mediniai 
kiaušiniai, Vokietijos metų dokumentai. 
Tarpe vitrinų stovėjo atvykėlių lagami
nai, dėžės, rankinė siuvama mašina...“ 
Kaip rašo laikraščio korespondentas,

« SKAITYTOJI ŽODIS »
Aktyvus „Mūsų Pastogės“ 

skaitytojas p. Vyt. Mačys at
siuntė ištrauką iš Lietuvos 
spaudos. Ištraukoje atsispindi 
susirūpinimas, kad Lietuvos 
valstybės ordinai ne kartą 
suteikiami tokios garbės ne
nusipelniusiems asmenims. 
Teksto autorius - Lietuvos 
politinių kalinių partijos pir
mininkas Kęstutis Lakickas.

Red.

Jokūbas Minkevičius buvo ap
dovanotas DLK Gedimino ordinu.
Įdomu, už kokius nuopelnus Preziden
tas apdovanojo šį žmogų tokiu gar
bingu ordinu? Nejaugi Prezidentui 
nebuvo žinoma, kad J. Minkevičius bu
vo vienas iš aktyviųjų NKVD tardy
tojų, kurio rankomis, tikriausiai , buvo 
suluošintas ne vienas, bet dešimtys 
nekaltų Lietuvos žmonių. Jo darbo sta
žo šioje mėsmalėje galima rasti KGB 
archyvų 1940 metų bylose. Šis „or
dininkas“, atlikdamas tardymus, pro
tokoluose pasirašydavo Jakob Minke vič 
vardu ir pavarde. Protokolai buvo ra
šomi rusų kalba.

Gaila, kad ordinų dalintojai 1950 m. 
nematė jo baisių akių, kai jis Lietuvos 

PADĖKA
Mūsų mylimai seselei a. a. Aj»olonijai Cclnaitci atsisveilnant 

su šiuo pasauliu ir iškeliavus į Amžinybę, dėkojame visiems mus užjautiems: 
kun. dr. P. Daukniui už pareikštą gilią užuojautą "Tėviškės Aiduose" ■ per 
pamaldas pasimeldusiam už mirusios sielą.

Ačiū Melboumo liet, chorams ir chorų dirigentėms - p. Birutei ir p.čitai 
Prašmutaitėms už užuojautą "Mūsų Pastogėje".

Dėkojame Soc. globos moterų draugijai už pareikštą gilią užuojautą "hūsų 
Pastogėje".

Ačiū p. Alisai Baltrukonienei, A. ir V. p. Ramoškiams, p. Vilkišienei už 
pareikštą užuojautą- auką "vietoj gėlių" "Mūsų Pastogėje" ir "Tėviškės Aiduose".

Dėkojame visiems mūsų bičiuliams už pareikštas užuojautas raštu, žodžiu 
bei telefonu.

Albertas Čelna 
Aldona Baltrūnienė (Čelnaitė)

prie eksponatų, kad „nepakenkti“ dau- 
giakultūriniam reikalui, net nebuvo duo
ta paaiškinimų kas kurios atvykusių gru
pės pristatyta. O parodos programa dar 
nebuvusi atspausdinta, bet norintieji ją 
galėsią gauti paštu!..

Korespondentas dar prideda, kad 
„lietuviai parodos lankytojai, po p. D. 
CampbelTio kalbos, rūgojo, kad nei žo
džiu nebuvo prisimintas jų tautietis 
Šredersas, kuris pasižymėjo šio miesto 
gyvenime, nes jo vertingas meno kūrinių 
rinkinys sudarė pagrindą miesto meno 
kolekcijai. Šredersas, po atkeliavimo į 
Australiją 1950 m., visą savo amžių dirbęs 
geležies liejykloje, anksti pradėjo pirkti 
meno kūrinius, sudarydamas vertingą 
kolekciją, kurią 1978 m. padovanojo 
Wollongongo miestui“.

Parodą teigiamai ilgoku straipsniu 
aprašęs „Sydney Morning Herald“ ir 
trumpesniais straipsniais „Illawarra 
Mercury“ bei „The Advertiser“.

Laikraščio korespondentas mato, kad 
-parodos rangejams trūkę profesionlumo.

B.Ž.

•veterinarijos akademijoje dėstėnark— 
sizmą. Užtekdavo jam mesti ibino 
akimis žvilgnį į bet kurį student ir jis 
nejučiomis atsistodavo. Su toiomis 
baisiomis akimis žmonių vėliau įtikau 
tik Kauno NKVD tardytojųMin- 
kevičiaus sėbrų, kabinetuose. Lab gaila, 
kad gerb. Prezidentas tuomet ipabu— 
vojo tokių žmonių rankose. Neienas, 
patekęs į J. Minkevičiaus ankas, 
tikriausiai, prakeikė tą dieną, :ada jo 
motinąjį pagimdė.

Ko siekiama apdovanojant bvusius 
KGB darbuotojus, lietuviui rangiu 
ordinu? Gal tuo siekiama u.Uršuoti
KGB struktūrose dirbusių iuvusių 
bendrapartinių niekšiškus dirbus ir 
ateinančioms žmonių kartom, rašy
tiniuose šaltiniuose, palikti jtos kaip 
Lietuvos didvyrius, nusipe.niusius 
Lietuvai? Argi tai ne pasityčiojimas iš 
tų, kurie kovojo ir mirė už Lietuvos 
laisvę, iš tų, kurie žiauriai nukentėjo 
nuo sovietinių represinių struktūrų? Ar 
galima pateisinti, kad nekaltų žmonių 
kankintojai, nepriklausomoje Lietuvoje, 
apdovanojami, kaip labai daug nusi
pelnę Lietuvai? Ar gali būti didesnis 
absurdas? Tokie veiksmai yra nusi
kalstami. Taip švaistantis ordinais, jie 
paverčiami menkavertėmis skardelėmis..
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Primirštojoj Australijoj pasižvalgius
Bronius Žalys

(tęsinys iš praeito nr.)
Gražus, saulėtas, 

Šitas oras vyrauja maždaug 300 dienų per 
metus. Jūros vandens temperatūra - 24-29 
C Vasarotojams teikiamos visokiausios 
pramogos - meškeriojimas, buriavimas, 
ardymas ^vandens sportas ir t.t. Vien tik 
restoranų esama per 500.

Žinoma, šį jūros pakraštį daugiausia 
špopuliarino biznieriai, besivaikydami 
pelno. Anksčiau vietove vadinosi Elston 
Iji pakeista į Gold Coast 1933 m.). Prieš tai 
Surfers Paradise buvęs tik vienas baras 
oo pavadinimu, nors vietiniai šiame pa
jūryje vasarodavę nuo 1884 m.

Rytojaus dieną (6/8) ėmėme rimtai 
apžiūrinėti Aukso Pajūryje pastatytus 
dangoraižius, kurie atrodė lyg smėlin 
arkaišioti milžiniški 20-30 aukštų kuo
lai. Saulei šviečiant jie nebeatrodė taip 
raišiai, bet didelio pasigėrėjimo Auksiniu 
’ajūriu taip ir "neapturėjome” - perdaug 
iskas komercializuota, sugrūsta, per- 
tag ir mašinų, ir žmonių.

Išvažiuojame į Auksinio Pajūrio 
užnugarį“ - Springbrook‘0 girią. Ji gana 
ukštoje vietoje (1000 m. nuo jūros lygio), 
(kelelis, nors dengtas asfaltu, kai kur tik 
ienai mašinai. Gyvena žmonės ir čia. 
'rivažiuojame Gleneagle vietovę, kur 
aivų atšlaitėse išsibarstę sodybėlės, vie- 
a kita kavinėlė, parduotuvė ir - aišku - 
akvynės namai turistams. Įdomesnėse 
retose įruoštos stebėjimo aikštelės. Vie- 
a tokių yra prie Purlingbrook'o kriok- 
uko, kurio vanduo krinta porą šimtų 
oetrų žemyn į akmeninę prarają. Gal 
ar įdomesnis buvo mažojo upeliuko, 
esiskinančio sau kelią per akmenis, 
dainavimas“, priminęs mums pagal 
{erkinės piliakalnį betekančią gurgu-

Čia pat - netoliese - pastatyta didžiulė 
ta su vienos aborigenų genties kalbos 
ižiais - pavadinimais, naudojamais 
ntoje sutinkamų reiškinių nusakymui: 
Bijungoolahra - mažas krioklys, 
trigan - bumerangas, booyul - kalvos 
šūnė, poonyahra - gražus, tallangagong 
dabro lietus, warringa- vėsi vieta... (Jie 
tokie įdomūs, kaip mūsų matyti 

origeniški vietovių pavadinimai Vik- 
ijoje: „Katematyta“, „Duma-mare“ ir

gulėtajame Pajūryje" - pakeliui į Pragaro vartus. Nuotr. V. Vaitkaus.

Svečiuosepasp.T.Žukauskienę(kairėje)
Nuotr. V. Vaitkaus.

kt., kad anuomet net buvome pradėję 
galvoti, gal gi aborigenai yra indoeuro
pietiškos kilmės?..

Dalis kalnuose augančio miško - liku
čiai drėgnosios subtropikų girios. Čia dar 
išlikę retos antarktinio buko (Antarctic 
beach - Nothofagus moorei) rūšys, su
tinkamos Viktorijos. Tasmanijos. N. Ze
landijos ir Pietų Amerikos aukštumose.

Stabtelime „Geriausioje iš visų“ („The 
best of all“) stebėjimo aikštelėje, iš kurios 
atsiveria fantastiškai gražus vaizdas į 
pakalnes (net nesimato bjauriųjų Auksi
nio Pajūrio dangoraižių).

Papietavę vienoje piknikams skirtoje 
aikštelėje, pradėjome kelionę į pakalnes. 
Trumpai sustojome prie Heinz‘o už
tvankos, žvilgterėjome į Nerang'o miestelį, 
o grįžę pavakare užsukome į Gold Coast'o 
„Sovereign Islands“ („Nepriklausomas 
salas“) - milijonierių rajoną,pastatytą 
dirbtinėse salose, sujungtose žemais tiltais 
su pajūryje esančiu miestu. Na, ką gi - 
gražūs tie milijonierių rūmai, gera akis 
paganyti, bet tik tiek!.. Naktimis tiltai, 
vedą į salas,saugumo dėlei užrakinami, 
tai kad nebūtų komplikacijų, išsidangi
nome iš jų dar prieš sutemstant.

Trečiadienio (7/VIII) ankstų rytą 
išvykstame į Mt. Tamborine, t.y. Tam- 
borino kalno tautinį parką (jis sudarytas iš 
9 atskirų nedidelių parkų - buv. drėgnosios

į PASTABOS SAU... 
Ką rinkti?

| Negaliu apsispręsti už kurį kandidatą 
If atiduoti savo brangiu balsą.. Lengva ir 
\\ paprasta, kai tik du kandidatai sąraše.

subtropinės girios likučių. Atvykstant į 
Eagle Heights kaimelį. Vytautas ir Birutė 
čia lankėsi prieš porą metų, sakė tada čia 
dar buvęs tik vienas kitas namelis... Dabar 
čia jų prisistatę dešimtys, gal šimtai, 
susislapstę miškelių pavėsyje. Pasidairo
me po apylinkes, bet diena apsiniaukusi, Meti pinigą į viršų ir išsisprendžia visos 
lietinga, debesys ritasi pažeme, nes vietovė f problemos. O dabar visas tuzinas, pusė su 
apie 1000 metrų virš jūros lygio. Grįžta- į rusiškomis pavardėmis.
me atgal kitu siaura keliuku, vietomis ® Užėjo Valerijonas, kuris politikoje 
tinkamu pravažiuoti tik vienai mašinai, o ; nusimano ir jo žodžio visi klauso, 
čia dar lietus ir tirštas rūkas... S Valerijonas Lietuvos pasą įsigijo pir-

Pavakare užsukame pas buv. sydnė- § momis Lietuvos laisvės dienomis ir jau 
jiškius p.p. Aleksandrą ir Vitų Jakštus, tris kartus balsavo. Jo politinis išprusimas 
gyvenančius jau bene 3 metus Mudge- ir tiesmukas žvilgsnis kiekvieną politi- 
erabos miestelyje. Anksčiau šiose apy- s kierių kiaurai permato.
linkėse buvo užsiimama pieno ir gyvulių * - Už ką atiduosim balsą. Valerijonai? -
ūkiu, bet dabar miestelis - daugumoje - § paklausiau.
verčiasi turizmu. ” - Šį kartą nelengva Pasirinkimas dide-

Ketvirtadienį vykstame į Carrarrą pas „ 
p. Tanią Žukauskienę, buv. pirmojo ,J4ū- S
sų Pastogės“ redaktoriaus našlę. Jos dide-.. 
Ii namai - Gold Coast'o lietuvių rinkimo- jj 
si vieta. Lietuvių moterų ratelis renkasi f 
pas ją reguliariai paskutinį mėnesio 
penktadienį. g

Prie kavutės poniaTaniapasakojaapie ® 
Gold Coast'o lietuvius, susibūrusius į ALB \ 
seniūniją, kuriai vadovauja p. Juozas K 
Songaila.Tųlietuvių čia nesą daug-viena ii 
kita dešimtis: Smilgevičių, Remeikių, 
Jakštų, Volkų, Songailų, Sungailų šeimos, S 
V. Juozapavičienė, A. Vailionis ir kt. ?

Tos dienos pavakare dar spėjam S 
aplankyti Currumbin vietovėje esantį ma- * 
žą zoologijos sodą, kurio pagrindinė ii 
„atrakcija“ - žaliųjų papūgėlių „vaiši-įU 
nimas“, kai prie paruoštų joms „ska-u 
numynų“ (kažkokio medum atmieštoj 
skysčio, supilstyto į lėkštutes, išdalintas s 
čia susirinkusiems turistams) atlekia šim- jj 
tai paukščiukų. Tądien jų laukė rtėffiSžiau j 
kaip 200 turistų, bet paukštelių atlėkė tik $ 
keliolika. Sodo darbuotojai atsiprašinėjo. 
kad papūgėles bus, greičiausiai, išbaidęs jį 
koks vanagas... Dalinai tuo džiaugiausi, p 
nes už mano nugaros stovėjusi paauglė ffl 
laikė atkišusi indelį virš mano galvos ir - g 
kaip dažnai sako - pasitaiko, ko gero, vie- !r 
toj papūgos - būčiau „pavaišintas“ aš. 1 
Nenuostabu, nes kai keli paukštukai iš g 
karto nutupia ant lėkštės krašto, ne visuo- (f 
met ji išlaikoma silpnos vaiko rankos... n

Sekantį rytą (9/VIII), aplenkdami S 
Brisbanę, išskubėjome į Tewantin. lt 
Pravažiuojame pro Saulėtojo Pajūrio jj 
miestukus - Cabolture, Caloundra, P 
Maroochydore, Noosa Heads. Tai vis i 
kurortinės vietovės, kurių apylinkėse dar į 
auginamos ir cukrašvendrės. Apžiūrime y 
Noosa Heads ir Tewantin'o miestelius. U 
Įeiname į vieną kitą parduotuvę. Prekių ■ 
kainos maždaug tokios pat kaip Sydnė- į, 
juje. Nedideli butai (flats) parduodami jj 
už $ 97 - 99 000, bet vilos su „pajūrio § 
vaizdais“ kainuoja jau apie $ 500 000 ir H 
daugiau. j)

Dabar čia dar ne turistų sezonas, bet • 
gatvėse pasistatyti mašinai vietos tenka u 
gerai paieškoti. g

Šeštadienį (10/VIIT) vykstame prie T 
Glasshouse kalnų. Pakeliui stabtelime n 
Buderim miestelyje ir Yandinos kaime, S 
kur įruoštas imbiero fabrikas, sakoma, Į[ 
kad vienintelis Australijoje. Imbieras čia j 
auginamas nuo 1920 m. Kaimelyje ne tiks 
imbiero, bet ir visokių suvenyrų par
duotuvės. Apylinkėse, be imbiero, au-. 
ginamos cukrašvendrės.

Bus daugiau.

lis. Prisimenu man tėvas patarė, kai aš 
prieš vedybas negalėjau apsispręsti katrą
vesti: Onutę ar Marytę. Tai tėvas man 
pasakė:

- Kai krepšyje visi obuoliai kirmėlėti - 
pasirinkimo nėra.

Ilgai diskutavome ir aiškinomės, bet 
nieko nenusprendėme. Teks pasikliauti 
savo išmone. Varčiau išLietuvosgaunamą 
spaudą. Visur rašo apie artėjančius 
rinkimus. Viename laikraštyje keliami į 
padanges vieni žmonės, kitame kiti. Rei
kia apsispręsti. Gyvendamas Australijo
je turiu teisę balsuoti tik už Vilniuje esan
čios Naujamiesčio rinkimų apygardos 
kandidatus, kurių net visas tuzinas 
surašytas.

- Balsuok už Tėvynės Sąjungos 
kandidatą, - patarė Valerijonas.

- Ne. Aš noriu balsuoti už Landsbergį, 
jis, berods, priklauso Sąjūdžiui, kuris 
išlaisvino...
■ - Jis priklauso konservatoriams.

- Tai kaip čia dabar išeina? Priklauso 
dviem partijoms?

- Viena partija tik dviem vardais 
vadinama.

-O kur katalikai?
- Jie priklauso Krikščionių demokratų 

partijai.
-Man tiktų balsuoti už daktarą Bobe

lį, jis VLIKO pirmininkas, amerikoniško 
stiliaus politikas, be to, dar daktaras. Jis 
Lietuvos negales išgydys.

- Jis nepriklauso krikdemams.
- Ką tu man šneki! Štai, va, - dūriau 

pirštu: -„Krikščioniųdemokratų sąjunga“.
- Tai kita partija.
- Bet jie irgi krikščionys, ne cicilikai ar 

raudonieji.
Valerijonas mane visai sumaišė, kai 

pradėjo vardinti partijas. Suminėjonetporą 
dešimčių.

- Žinai, Valerijonai, kad man baugu. 
Ar ne bus vėlei, kaip 1992 m., kai visi bal
savo už Landsbergį, o išrinko Brazauską.

- Politikoje viskas galima ir viskas 
įmanoma, - rimtai pasakė Valerijonas.

- Tai už ką balsuoti?' - graudžiu ir 
maldaujančiu balsu kreipiausi vėl į 
Valerijoną.

Jis giliai susimąstė. Žvilgsnis sustin
go kandidatų sąraše. Lūpos krutėjo, bet 
balso nebuvo.

- Daryk, kaip tau geriau išeina, - pasa
kė Valerijonas ir išėjo pro duris.
Pieštukas dūrė ir „išsikėlė pats“. Kas gi čia per 
partija?!

Paskambinau gfabėskonsuM.kad nuo 
balsavimo susilaikysiu.

- Neatliksi savo pilietinės pareigos, - atsakė
konsulas. It
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Pirmieji metai Australijoje

Pranas Nagys

ž Lietuva tarp mirštančių pasaulio tautų

(tęsinys iš praeito "M.P." nr)

Pavalgius vakarienę, palikdavomsėdė
ti prie stalo ant suolų. Čia kas vakaras 
ateidavo abu ūkininkų sūnūs - Bingen ir 
Sabin, taip pat jau vakarienę pavalgę. Iki 
10 valandos vakaro šnekučiuodavomės. 
Po dešimtos eidavom visi miegoti, nes 
anksti iš ryto vėl į darbą. Iš ryto arbatos 
puodas, duona su sūriu, dešra, uogienė ar 
dar kas ko užsimano ir skubiai pavalgę 
lekiame prie darbo. Monotoniškai slinko 
dienos pirmyn, mūsų sutartį su valdžia 
kasdien trumpindamos. Šiose gyvenimo 
sąlygose nebuvo nei noro, nei galimybių 
gilintis anglų kalboje arba rašyti laiškus. 
Tapome atskirti ir nuo lietuviškojo 
gyvenimo. Bet būdami aštuoni lietuviai, 
savo tarpe susikūrėme sau ir malonių 
prošvaisčių. Mėgdavome padainuoti, 
pasikalbėti. Pasipasakoti įvairių nuoty
kių iš gyvenimo ir kt.

Atvykusįlngham sekančią dieną, prieš 
pradedant darbą turėjome pasirašyti. 
Inghame darbo įstaigoje sutartį. Mūsų 
kirtimas nendrių paskirtas pas4 farmerius. 
Pas kiekvieną reiks kirsti per tris kartus. 
Mat vienos nendrės ankstyvesnės, tai 
anksčiau reikia ir nukirsti, o kitos 
paliekamos vėliau. Taip ėjome dirbdami 
K vieno farmerio pas kitą. Pirmasis farme- 
ris Balanzategui. Jo nendrės buvo geros. 
Tėvas ir du sūnūs gerai, organizuotai dir
bo. Turėjo du gems traktorius Catarpilar 
gamybos. Pas šį farmerį kirtome pras
čiausias nendres, kurių derlius buvo 24 
tonos iš akro, o geriausias derlius - 84 to
nos iš akro. Daugumoje būdavo apie 60 
tonų iš akro. Tokios darbininkams buvo 
pačios geriausios.

Sekantis fermeris, pas kurį ėjome 
kirsti iš eilės, buvo italas S. Scandurra. 
Jis viengungis. Groja akordeonu. Pietų 
pavalgyti važiuoja į miestelį už 12 my
lių. Laiku negrįžta, neparuošia kampų 
geležinkeliukui į lauką, o mes negalime 
ištiesti bėgių, įvežti vagonėlių krovi
mui. Laukiame ir pykstame. Su juo 
visokių kitokių problemų pilna. Cukri
nių nendrių neleidžia nudeginti dau
giau, kaip kad taisyklės nustato. Pats iš 
akro tonažą visada pasako per aukštą, 
kuris neatitinka mūsų tonažui. Į jo baraką 
atsikraustę neturime indų virimui, 
lėkščių. Jo visus indus paskutinis čia 
gyvenęs gengas (grupė) sukalęs ant

ilsio dieną ir nuvažiuoti į Ingham. Jau 
apsirengę laukiame autobuso. Šalia 
ūkininkai stebėjosi, kad iš vakaro mes 
nedeginome nendrių ir gal todėl ne
galime kirsti. Ant dviračio atlekia 
kaimynas ir klausia kas atsitiko? 
Paaiškinome. Paprašė į miestą ne
važiuoti. Dėl visų reikalų išsiaiškinimo 
jis pakvies komisiją, nes, jų nuomone, 
Scandurra neturi taip elgtis. Iškvietė 
cukrinių nendrių fabriko inspektorių, 
unijos atstovą, vadinamą'organizer," ir 
ūkininkų sąjungos atstovą. Aš paaiš
kinau kas atsitiko dėl nendrių nu
deginimo, paaiškįnau apie visus, iš jo 
pusės daromus mums trukdymus. 
Scandurra dabar kaip teisme. Stovi ir 
klauso. Pirmasis sako (inspektorius): 
„Jei tu neleisi jiems šito lauko nudegin
ti, tai tavo nendrių į fabriką daugiau 
nebepriimsime. Kitas (organizer): „Jei 
tu neduosi jiems šiandien lėkščių ir 
neatveši vandens atsigėrimui ir virtu
vei, tai darbininkus pasiųsime dirbti 
pas kitą ūkininką". Trečiasis, ūkininkų 
atstovas: „Jei tu nepadarysi laiku kam
pų, kad jie galėtų laiku išvežti vagonė
lius, tai tau mes sekančiais metais 
darbininkų neduosime, galėsi pats vie
nas kirsti savo nendres“. Išklausęs visų 
pamokslo, jis sutiko visus reikalavimus 
išpildyti. Mes į miestą nebevažiavome. 
Persirengėme ir vėl į mūsų vadinamus 
„kančių rūbus“, lėkėme kuo greičiau 
nudeginti tas nendres vienam gabale, 
kurių jis vakar mums deginti neleido. 
Reikalavo jas deginti per du kartus. 
Toliau darbas ėjo normalia tvarka. Taip 
fermeriui Scandurrai duota pamoka bu
vo ne tiktai šiam kartui, bet ir ateičiai.

Sekanti - P. ir P. B. Paganoni ferma. Ji 
nedidelė, nendrės nekokios. Jie du bro
liai italai. Pas juos darbas malonus, 
normalus, be jokių intrigų ar nesu
sipratimų. Kaip daugumas fermerių, 
broliai su nendrių kirtėjais elgėsi 
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upė (Stone River), 1948m.-Nagio "gen- 
gas" po darbo.

I
 (Tęsinys iš 2 psl.)

" Šveicarijos ar Suomijos prityrus} 
policijos valdininką porai metų, kad jis

J pertvarkytų šią organizaciją.
Teisėtvarka - apverktina

JI Dar romėnai sakydavo, kad tei— 
" singumas yra valstybės pagrindas. De- 
Ija, Lietuva pamažu artėja prie „Afri

kos teisėtvarkos“. Sausio 13 - sios 
žudynių byla po penkerių metų dar 
nepasiekė teismo salės... Tai rodo, koks 
„teisingumas“ viešpatauja pas mus, ir 
kaip skubiai jį reikalinga pertvarkyti.

Kalba išnyko - tauta mirė

Tokių pavyzdžių kupina istorija, bet 
mums artimiausi yra prūsai ir jotvin- 

< giai. Šiandien lietuvių kalboje jau yra 
į? apie 25% svetimžodžių, daugiausiai 

a angliškų žodžių ir iš mūsų kalbininkų 
? rimto susirūpinimo nesigirdi. Švietimo 

ministerija net įsirašė savo programo-

Prie"NoorIa" viešbučio,Ingham'e,1948 |Je '.ugd^i daugialypę kultūrą! Prati
ni. sėdi E. Rašymas, stovi J. ir P. Nagiai.

sienos. Juos naudoti gali tiktai kaip 
aliuminio metalą. Pas jį ineturėjome

’ vandens. Jis dėl tų reikalų visai ne
kreipė. dėmesio. Gal manė, kad čia mes 
vergai, o jis dievaitis. Kaimynai ūki
ninkai jį gerai žinojo.

Su juo negalėdami stlsitarti dėl nen-
f ky.dama: -Mes esame šios valstybės 

JI šeimininkai“. Naujam Seimui vertėtų 
S pasiskaityti tuos įstatymus.

Lietuva - tarp išmirštančių tautų 
S 1993 m. gimimų skaičius sumažėjo, o

1994 m. mirtys viršijo gimimus. Daug

I
cūzija su beveik 60 mln. gyventojų dar 
1994 m. išleido įstatymą „pastatyti sie
ną“ amerikoniškiems - angliškiems 
žodžiams, uždraudė viešai vartoti 3500 
angliškų žodžių ir nustatė baudą iki 
2000 frankų arba 475 dolerius! In
donezija su 195 mln. gyventojų šiemet 
" išleido panašų įstatymą dėl svetimžo- 
įįį džių su numatytomis baudomis, sa- 

lietuvių dėl sunkių gyvenimo sąlygų 
apleidžia savo šalį.

Rusų, lenkų, baltarusių ir ukrainiečių 
yra apie 20%. Jų skaičius dabar ne 
mažėja, bet auga, nes Lietuvoje stei
giasi ūkinės verslo bendrovės, atvyksta 

draugiškai ir visokiais kitokiais klau
simais pasišnekėdavo, ir pasitardavo, 
kad nebūtų intrigų. Mes, būdami nau
jieji ateiviai, tuo labiau nenorėjome tų 
intrigų ir specialiai jų vengėme.

Ketvirtoji ferma - taip pat italų - S. ir 
St. Raciti. Su jais taip pat gerai 
sugyvenome. Ten dirbome ilgiau, negu 
pas farmerius, kur dirbome anksčiau. 
Ferma buvo daug didesnė, daugiau 
nendrių. Jų sodyba ant kalno. Čia 
pirmąjį kartą Australijoje teko važiuoti 
dviračiu. Pietų pertraukos metu iš 
Balanzategui farmos reikėjo paimti 
formas, kad jas užpildyčiau algoms 
gauti. Nueiti pėsčiomis - apie 3 
kilometrai. Pasiskolinau dviratį. Pir
mąjį kartą užsėdęs, pamyniau ir lekiu 
keliuku į pakalnę. Jau vieškelis netoli. 
Vartai uždaryti, reikia sustoti. Mėginu 
stabdyti. Nei rankinio stabdžio, nei 
kojinio nėra. Kito kelio nebebuvo - tik
tai nugriūti nuo dviračio. Jei ne, tai už 
kelių metrų trenksi į vartus. Kritau ant 
šono, dviratis nusirito sau. Gerai, 
laimingai pasitaikė, be mažų nusibrū- 
žinimų nieko neatsitiko. Atsikėlęs 
ištiesinau dviračio vain} ir važiavau 
toliau. Kaip vėliau pastebėjau, anuomet 
australai naudodavo dviračius be 
stabdžių. Jie mokėdavo ir buvo įpratę 
dviratį sustabdyti su koja, ją atremiant 
į paskutinį dviračio ratą. Jiems tas la
bai sekdavosi. Man tada nepasakė, kad 

jų darbuotojai. Vadinasi, šalia kiti 
pavojų, Lietuvai dėl mažėjančių gi
mimų gresia biologinis pavojus.

Kaip to pavojaus išvengti?
Visais būdais remti gausias šeimas: ą 

mokant rimtą priedą vaikui auginti; b) j 
duoti paskolas be procentų įsigyti 3 
didesniems butams; c) gausių šeinių tė- . 
vai neturi būti atleidžiami iš darlo; d)L 
steigti gausioms šeimoms remti rau-L 
gijas ir propaguoti per spaudą, '.V ir.a 
radiją; e) gausių šeimų vaikinsiu 
siekiantiems aukštojo mokslo, mkėtif 
stipendijas. L
Atsišaukimas j Vakarų pasaulio!

lietuvius ,,
Nereikėtų bijoti apie milijono Va- j 

karų pasaulyje gyvenančių lietuvių, 
reikalaujant iš jų kitos pilietybės 
atsisakymo, kalbos mokėjimo ir t.t. kai , 
Lietuvoje gyvena daug slavų ne- 3 
mokančių lietuvių kalbos, bet sdin- u 
čių valstybės įstaigose. Naujasis Sei
mas galėtų paskelbti atsišaukmą 
pasaulio lietuvius, kviesdamas gįžti 
Tėvynę be jokių sąlygų su visai tur- u 
tais, leisdamas pirkti žemę, vandeis ir ji 
fabrikus. Jeigu toks atsišaukimabūtų n 
paskelbtas 1990 - 1995 m., tai ažai o 
paskolų būtų reikėję prašyti iš Patu- a 
lio banko ir IMF. Dabar, paaišėjus 
septynių valdžių nesugebėjimui /ar- ( 
kyti valstybę, tokio atsišaukimo skmė * 
bus mažesnė, bet juk jį paskelbthieko . 
nekainuoja.

Laukia rinkimai
3

Plačioms gyventojų masėms prody- . 
ti savo politinę jėgą demokratijce yra 
proga tik kas 4-5 metai, renkai Sei
mą ir Prezidentą. Būtina šią progą , 
išnaudoti, lankant susirinkimus duo
dant kandidatams rūpimus klausinis ii 
balsuojant rinkimų dieną.

1

o

dviratis be stabdžių. Būčiau rasi- 
praktikavęs.

Cukrinių nendrių deginimą lei- 11 
džiamas tiktai po šeštos valandosaka- 1 
ro iki šeštos ryto. Jų deginimą buvt . 
nemalonus darbas ir pavojingi, kad 1 
neužsidegtų nendrių laukai, kurios ta- n 
da sunku užgesinti. Jei taip pasiiko, ® 
tada nudegusių nendrių kirsti svaro a 
daug gengų, kad nukirstos rvndr‘e< 
nebūtų ilgesnį laiką nepristiytos įf 
fabriką, tuomet jos prarand. dauj 
cukringumo. Nendrių deginimt rei
kia paruošti tarpų, kad būtų viets tarj J 
deginamų ir nedeginamų nendrii Rei- " 
kia vieną nendrių eilę iškirs, kiti 
užlaužti, kad kuo toliau viršutinia nend 
drių lapai atitoltų. Nedegintų nendrii 
eilę kertant, lapų spygliukai (Hairy 
Mary) įstringa į rankas. Nors jų degint 
eidami apsiaudavome ilgas kelnes 
marškinius apsivilkdavome ilgomi: 
rankovėmis, bet spyglių vis tiekį1 
neišvengdavome. Vėliau juos su kir
timo peiliu nuo rankų nuskusdavomei 
ištepdavome denatūruotu spiritu.Ta 
labai padėdavo nuo perštėjimo i 
užkrėtimų. Nendres padegdavome nut 
paruoštos linijos. Visi pasiruošę si 
šlapiais maišais stebėdavome, kad vė
jelio nuneštos kibirkštys neuždegti 
paliekamų nedeginamų nendrių.

Bus daugiau
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|SPORTAS
’’KOVO’’ JAUNIEJI

s Vienas iš pagrindinių Sydnėjaus 
Kovo“ klubo komiteto planų 1996 me- 

1 as. buvo įkurti stiprių jaunųjų sportinin- 
’ į krepšinio komandą, ypatingai vaikų 

ii dešimties metų amžiaus. Užtat ir 
rasidėjo jaunųjų krepšininkų treniravi- 
ns šeštadieniais Sydnėjaus Lietuvių 
lube.

Praeitais metais Lietuvių klubas dos- 
ai nupirko koviečiams krepšinio tinklą 

9 su tokia pagalba treniruotės dabar 
yksta beveik kiekvieną šeštadienį Lietu

mi ių klubo viršutinėje salėje.
b Pradžioje treneris Peter Gustafson 
;s eniravo tik šešis vaikus, bet po kiek lai- 
li susirinko vienuolikos mergaičių ir
■ imiukų grupė, kurie nori pasitobulinti 
į lepšinyje.
• „Kovas“ parūpino naujų krepšinio 
į .ledinių ir po aštuonių savaičių treni- 
į ivimo, įregistravo jaunąją komandą
■ mgtynėms Bankstowne. Vaikučiai labai 
: žiaugėsi, kad savo pirmas krepšinio
ngtynes lošė ir kad galėjo panaudot sa- 
0 naujus įgūdžius, kuriuos išmoko

■ siūruojantis šeštadieniais. Pačias

Sydnėjaus olimpinės naujienos
o * Sportinė Australijos vadovybė, 

ižinojusi, kad IOC prezidentas J. A. 
amaranch galvoja peržvelgti visų 

riitnpinių apdovanojimų sistemą, tam 
.uoširdžiai pritaria. Jei būtų apdo- 
mojama nuo 4 iki 8 vietos, tuomet tai 
tai pagerintų pačių atletų norą tapti 

. iresniais, tuo pačiu būtų labai pakeltas 
lortininkų pagerbimas ir parėmimas 

=Į*k moraliai, tiek ir materialiai. Šiuo 
etų olimpiniai rezultatai ir atskirų 
ngčių konkurencija yra tokia didelė, 

j id patekimas į finalus yra daug 
j tikesnis, nei tas buvo anksčiau. Todėl 

didesnis, iki 8 vietos, pripažinimas 
į(į itų tuo pačių tų gerųjų sportininkų 

ripažinimas ir pagerbimas. Toks 
ji Šnipinis pripažinimas iki 8 vietos 

mg labiau ir geriau parodytų, kuri 
.į fctybė ir šalis turi ne tik pačių geriau- 
į j trijų, bet ir apskritai šalyje esančių 

inj sportininkų skaičių.
• Taip, kad Lietuvos sportininkai dar 

iri kone 4 metus laiko pasiruošimui 
? TOO - ųjų metų olimpiadai, o mes jų 
.Ja tikrai labai lauksime ir linkėsime 

iriausios sportinės ir olimpinės sėk- 4
Irit «•

y ■
* Olimpiados metu visiems mo- 

int iniams numatoma duoti po vieną 
les ėnesį atostogų, kad mokinius ve- 
mii lojančius autobusus būtų galima 
ie] maudoti sportininkų ir svečių per
eit- tžitnui. Svarbiausiai, kad nebūtų 
įei įdaryta ta pati klaida su olimpiniu 
Ta ansportu, kuri buvo padaryta At- 
> i ntoje, kai autobusus vairavo ne tik 
nis liesto, bet ir provincijos vairuotojai, 

si utie gerai nepažino miesto ir ne Vi sa
ve- i žinojo kur važiuoti.
;gti * Australijoje, ir ypatingai Sydnėjuje, 

, įieš olimpiadą biznis ir darbo jėgos
įklausą ėmė klestėti. Paskelbus nau- aų į___________ 

pirmąsias rungtynes prieš Padstow'o 
„Panteras“ „Kovo“ mažieji laimėjo 
rezultatu 15:9. Buvo sunku suprasti, kas 
daugiau apsidžiaugė - tėvai ar vaikai, bet 
visiems buvo labai smagu. Šis laimėji
mas buvo nuostabus tuo, kad vaikai pir
mą kartą žaidė krepšinį prieš kitą koman
dą. Ir toliau jaunųjų komanda, jau 
pasižymėjusi savo gabumais ir norais, 
žaidžia labai gerai ir yra laimėjusi tris 
rungtynes iš šešių.

Komandoje žaidžia: Melissa Belkus, 
Kristina ir Elissa Erzikov, Yasmina Ga- 
kas, Luke Kains, Alexander Karp, Rimas 
ir Darius Kazokas, Jonathon Lee, Daniel 
Šepokas ir Elizabeth Souloš?

Už vaikų pastangas ir ryžtingumą, 
„Kovas“ jiems nupirko naujas gražias 
uniformas ir įteikė kiekvienam „Kovo“ 
baldnukus („T-shirt“).

Norintieji įsijungti į šią komandą, 
kreipkitės:
į Peter Gustafson‘ą tel. 9708 6424 arba į 
Julę Viržintaitę tel. 9837 4928. Treniruo
tės vyksta šeštadieniais nuo 12.30 iki 1.45 
vai. P. Gustafson

ją olimpinį ženklą, tuoj prasidės įvai
riausių olimpinių gaminių gamyba. 
Svarbiausiai, kad bet koks olimpinį 
ženklą turintis gaminys, negali būti 
gaminamas svetur, o tiktai Australijoje 
ir tik australų gamintojų. Tai neleis pi
gių olimpinių gaminių įvežimo iš kai
myninių Azijos kraštų ir tai bus didelis 
australiškos pramonės pakėlimas. Jau 
dabar labai padidėjo turizmas ir kelio
nės į Australiją. Visi lėktuvai, ypatin
gai iš Europos, Amerikos ir didžiųjų 
Azijos persėdimo vietų, kaip Bangko- 
kas, Singapūras ir Hong Kongas, yra 
perpildyti. Vietas būtina užsisakyti jau 
iš anksto. Nors viešbučių Sydnėjuje 
yra gana daug ir prieš olimpiadą jų 
numatoma pastatyti dar daugiau, ta
čiau jau dabar baiminamasi, kad 
olimpiados metu pritruks apgyvendi
nimo vietų. Į šių metų šalies ekonomi
ją jau įplaukė 7,3 bilijono dolerių. Šiuo 
metu Australija yra laikoma greičiau
siai augančia pasaulio turizmo šalimi - 
vien tik 1995 metais Australiją aplan
kė 3,7 milijono turistų, kurie ir įnešė į 
šalies biudžetą virš 7 bilijonų dolerių. 
Ypač olimpiada patenkinti statybų dar
bininkai. Nors jau seniai tarp darbininkų 
unijų buvo susitarta, kad olimpinėse 
statybose nebus jokių streikų, tačiau 
dabar vėl - šiai garantijai patvirtinti - 
darbininkams prie jų ir taip labai jau 
gerų atlyginimų dar pridėta po 100 
dolerių į savaitę. Šiuo metu prie 
olimpinių statybų dirba virš 10 000 
darbininkų. Unijos garantavo, kad 
Sydnėjuje tikrai taip neatsitiks, kaip bu
vo Montrealyje 1976 metais, kai prieš 
pat olimpiados atidarymą darbininkai 
sulėtino darbą ir reikalavo algų pakė
limo-kitaip darbai nebus baigti. Gal dėl 
šių ir kitų nenumatytų reikalų Montre-

Istorija kartojasi
"Jonas Armonas šiemet JAV-se vedė Dalią Nasvytytę: čia jų vestuvinė nuotrauka. 

Jaunasis yra tas pats Jonukas, kurio jaunystės vargus Sibire aprašė jo mama Barbora 
Armonienė knygoje "Palik ašaras Maskvoje". Knygos anglišką vertimą dar galima gauti 
už $8.50 Lietuvos Studijų būrelyje Tasmanijoje: LSS, P.O; Bb»77P,^ndy Bay, 
Tas. 7005. Knyga ne tik aprašo Armonų kančios kelią, bet lengva kalba supažindina 
skaitytoją su tų laikų įvykiais Lietuvoje. Verta įsigyti ir sau, ir vaikams."

Algis Taškūnas

alio olimpiados rengėjai dar ir dabar 
neišlenda iš skolų.

Jau dabar numatoma, kad Sydnėjaus 
olimpiada nebus nuostolinga ir atneš 
pelno. Vien tik naujo olimpinio sta
diono statyba ir biznierių pinigų 
įtraukimas į ją australų mokesčių 
mokėtojams sutaupė 200 mln. dolerių. 
Jau sudarytos televizijos kompanijų 
sutartys atneš pelno iš Japonijos 100 
mln., Kanados 30 mln., Pietų Ameri
kos, Afrikos ir Azijos šalių dar 25 mln. 
Amerikos televizijos kompanija NBC 
už Sydnėjaus 2002 - ųjų metų žiemos 
olimpiadą sumokės 1,7 bilijono dole
rių. Dar pinigai bus gaunami ir iš Eu
ropos televizijos stočių.

Turbūt pirmą kartą olimpinėje 
istorijoje pagrindinis olimpinis stadio
nas ir kiti pastatai bus apšildomi saulės 
spindulių. Kitur soliarinė energija dar 
taip mažai išvystyta, o Australijoje kaip 
tik ir bus parodyta, kaip naudinga ir gera 
yra saulės energija.

* Olimpiados metu planuojama į

PADĖKA
Tėvynės Sąjungos rinkiminę kampaniją aukomis parėmė (antrasis sąrašas):

V. M. Vilkaitis ATC $ 100.00
A. I. Kaminickas WA $ 50.00
O. Makūnienė ACT $ 25.00
O. Pečiulevičienė ACT $ 75.00
Y. E. Perlibachai ACT $ 50.00
pavardės neskelbia ACT $ 260.00
P. Donielienė NSW $ 25.00

Už paramą TS vardu nuoširdžiai dėkojame.
Vytautas Doniela, TS Syd. sk. pirm.

'i

"Skautų Aido" prenumeratoriams
"Skautų Aido" administratorei (JAV) prašant, tarpininkauju prenumeratoriams Australijoje. 

Priimu prenumeratas, skolas ir aukas. Metinė "S.A." prenumerata yra 13 Australijos dolerių. 
Administratorė rašo, kad dalis Australijoje gyvenančių prenumeratorių dar nėra apmokėję 
prenumeratos už 1996 metus. Būkime sąžiningi, tvarkingai atsiskaitydami. Nenorimieji toliau 
"S.A." prenumeruoti, praneškite ir jo siuntinėjimas bus sustabdytas. Pinigus siųskite adresu: 
J. Zinkus, 84 Victor Ave., Picnic Point, NSW, 2213, kad būtų gauti ne vėliau lapkričio 10 d.

J. Zinkus

Aukos "Mūsų Pastogei"
Anon. Vic. $ 10.00
Anon. NSW $15.00
S. Jankauskas NSW $ 5.00
J. Karpavičius NSW $ 5.00

miesto centrą ir prie olimpinių renginių 
visai neleisti privažiuoti privačiu 
transportu. Miesto transportas yra 
pakankamai geras ir numatoma įvai
riais būdas dar labiau jį pagerinti - nu
tiesti kelias elektrinių traukinių linijas į 
olimpinį stadioną, padidinti susisiekimą 
vandeniu. Kaip buvo pranešta spaudos 
konferencijoje, pirmas dalykas visiems, 
kas tik turi reikalų su olimpiados 
rengimu, yra tai, kad privaloma pa
miršti visus asmeninius ir partinius 
nesutarimus ir dirbti tiktai gerai 
olimpiados sėkmei. Sportininkų ir sve
čių saugumas, transporto klausimai, 
techninių olimpiados įrenginių tvarka, 
ypatingai spaudos ir televizijos darbas 
turi būti pirmoje vietoje ir jokiu būdu 
neturi pasikartoti Atlantoje darytos 
klaidos. Pasauliui būtina parodyti, kad 
2000 - ųjų metų Sydnėjaus olimpiada 
yra geriausia, ko tikrai negalima pasa
kyti apie paskutiniąją.

Antanas Laukaitis 
Lietuvos olimpinis atašė olimpiadai

A. Kasiulaitis NSW $ 25.00
J. Mockūnas NSW $ 5.00
J. Griškaitis NSW $ 5.00

Dėkojame už aukas?“r"•———— Red.

SKELBKITĖS
PASTOGĖJE“

"Mūsų Pastogė" Nr.42 1996.10.21 psl.7
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Į INFORMACIJA
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 programų. Veiks laimės šulinys. Pasi
vaišinsite sodybiečių moterų pagamintais tradiciniais patiekalais, o vėliau - 
kavute ir pyragais.
. ,M. SLMSG draugijos valdyba
' JJ

Lietuvių kooperatinės kredito d-jos "TALKA" 
Sydnėjaus skyrius praneša

"TALKOS" Sydnėjaus skyriaus metinis ataskaitinis susirinkimas įvyks lapkričio 10 dieną, 
sekmadienį, 2.30 vai. po pietų Lietuvių klube Bankstowne, Mažojoje salėje.

Metinio susirinkimo dienotvarkėje: skyriaus veiklos pranešimas:
skyriaus metinio pelno paskirstymas;
"TALKOS" direkcijos iš Melbourne atstovų pranešimas; 
klausimai ir pasiūlymai.

Nariai ir norintieji įstoti į narius yra maloniai kviečiami dalyvauti susirinkime. Užbaigsime 
susirinkimą narių ir svečių pavaišinimu - užkanda ir gaivinančiais bei stipresniais gėrimais.

V. Šliogeris, Sydnėjaus skyriaus vedėjas

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

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

Lietuvių klubo ponių komitetas ruošia 
KLOUNŲ POPINTŲ 

su klounų klounu "FRIZZY"

Data: sekmadienis. lapkričio 10 d.
230 vai. popiet 

Vieta: Lietuvių klubas, Bankstown.

Įėjimas: suaugusiems - $ 6: vaikams - $ 5 (vaikai gaus vaisvandenių ir dešrelę).
PROGRAMOJE: magija, žaidimai ir prizai, veidų dažymas, 
žongleriavimas, žaisliukų darymas iš balionų.
Ateikite su visa šeima ir linksmai praleisite popietę.

Galite kreiptis į Danguolę (laike darbo valandų) tel. 97081414 arba 
pas Eleną (vakarais) tel. 9610 2540.

Canberros "Vilkas" praneša
Canberros lietuvių sporto klubo "Vilkas’vafdyba praneša, kad 1996 m. spalio 27 dieną, 

(sekmadienį) 3 vai. po pietų yra šaukiamas visuotinas sportininkų, rėmėjų ir prijaučiančiųjų
susirinkimas. Susirinkime bus svarstomas sportininkų dalyvavimas sporto šventėje š.m. pabai
goje Lietuvių Dienose Melbourne. Taip pat bus diskutuojama apie Sporto klubo ateitį. Šis 
susirinkimas yra labai svarbus, todėl sportininkai, rėmėjai ir sportui prijaučiantieji kviečiami 
susirinkime skaitlingai dalyvauti.

Canberros Lietuviu Sporto Klubo "Vilkas Valdyba

Aukos 
AUSTRALUOS 

UEIWUJ 
FONDUI

A. a. Antanui Bakaičiui minis, vie 
toj gėlių aukojo:
po $ 20 - V. G. Ališauskai (1395), J 
Balčiūnas (2200) ir N. D. Ramanauska 
(55).
Fondo valdybos vardu dėkoju už aukas.

Vincas Ališauskas 
AL Fondo iždininkai

I
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PRANEŠIMAS
Nuo tpoSo 15, 1996. noufiom* ir atnaujinamtomt 

tndo&ami gaaoja tokanty* ptoc»ntat

Terminuoti indėliai:
Mėnesinių palūkanų , 
sąskaita (Min.$io,ooo) " 0.25 /012mėn. 6.9%

6 mėn. 6.5%
3 mėn. 6.25%

*- Sqskaitos minimumas $500
Terminui pasibaigus, indėlį galima išimti ar 
pervesti į kitą sqskaitq. Palūkanos įmokamos 
£ einamąją sąskaitą. Jei klientas nepraneša 
savo pageidavimo, sąskaita automatiškai 
pervedama £ naują, tokį patį, terminuotą 
indėlį. Pinigus iŠ terminuotų indėlių galima 
Išimti terminui nesuėjus. Tuo atveju mokama 
tik 2% už išimtus pinigus..

Einamosios sąskaitos:
$5000 + ’ 4%
$1000-$4999 3% 
$1.oo-$999 2%

Paskolos:
Su turto užstatu g 9%

NAUJOS paskolos Z 0/ 
pirmieji 12 mėn. vir* S20 000 V.9 /o

Su dokumentu užstatu 12%
Iki $25,000 _

Su garantuotoiais 13%
^iki $10,000 9

Asmeninės 13%
Iki $5,000

Talka virtrrūnetui paskolų procentui gok koitfi melu bėgyje 
atnžvelgianH bankų ir Inonėnių irio»gtį»ilomui procentui.

I
 TALKA

INFORMATION
The following interest rates apply from Oct 15, 1996 

tor all new and renewed deposit:

Term Deposits:
Monthly interest ,
Account (Min. $10,000) O.25/0

12 month 6.9%
6 month 6.5%
3 month 6.25%

L Account minimum $500
On maturity, the deposit and Interest may be 
withdrawn or transferred to other accounts. If 

I the client does not notify his/her Intentions, 
the account is automatically rolled over for 
another equal term at current interest rate.
Withdrawals may be made from term 
deposits before maturity date. In such case 
only 2% is payable on the withdrawn sum.

Current Accounts:
$5000 + 4%
$1000-$4999 3% 
$1.oo-$999 2%

Loans:
Mortgage security A 9%

up to $180.000

N EW loans ove, $20.000 A o oz 
capped for 12 mth.. V.y ZO

Title deposit security 12% 
up to $25,000 . OO/

Guarantor secured 13%
up to $10.000 . _0/

Personal uptoS5000 1 3%
loan irrtoresf raf«» may bo varied during year depend ng on 

current inforofl raioi offered by banki and other societies.

PRANEŠIMAS
Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos nariai yra kviečiami siūlyti kandidatus į Sąjun 

gos komitetą. Nominacijos turi pasiekti komitetą ne vėliau spalio 30 d. Nominacijos patiekia 
mos raštu su bent dviejų Sąjungos narių bei siūlomo kandidato parašais. Komiteto adresas: 
P.O. Box 550, Bankstown, NSW 2200.

Dabartinį LB Spaudos Sąjungos komitetą sudaro pirmininkas V. Patašius, vicepirmininkas V 
Doniela, sekretorius V. Šliogeris ir nariai - D. Kairaitis, A. Laukaitis ir K. Protas.

Pagal Sąjungos įstatus trys dabartinio komiteto nariai: D. Kairaitis, A. Laukaitis ir V. Patašių 
turi atsistatydinti per šį metinį narių susirinkimą. Jie sutinka būti vėl renkami į naują komitetą

Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos Valdyba

RENKITE
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FOADĄ,
nes jo tikslas yra: skatintų 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 reikia 
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
Australijos Lietuvių Fondo Valdyba

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

+ Funerals of Distinction +
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N. S. W. 
Tel. 724 5408. Veikia 24 valandas per parą.

Mūsų Pastogė
Adelaide 362 7377 

Melbourne 9328 3466
Sydney 796 8662
LIETUVIU KOOPERATINĖ

TALKA
KREDITO DRAUGIJA

Adelaide 362 7377 
Melbourne 9328 3466
Sydney 796 8662

LITHUANIAN CO-OPERATIVE

TALKA
CREDIT SOCIETY LTD
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