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Lietuvos įvykių apžvalga
Kova su nusikaltimais

Liepos 20 d. Vilniaus senamiestyje 
t ą>ie 16 vai. buvo sunkiai sumuštas ir 
! apiplėštas Prancūzijos diplomatas. Jam 

įlaužta kaukolė ir to pasėkoje įvyko 
sraujo išsiliejimas į smegenis. Pa
sentas ligoninėje pamažu taisosi. Iš 

Visa paskutiniu laiku buvo apiplėšti du 
BPrancūzijos ir vienas Japonijos di
plomatas, o taip pat JAV pilietis. Tai 
Saidrebino vyriausybę, ir ministras 
pirmininkas G. Vagnorius pareiškė, kad 
ji kenkia Lietuvos prestižui užsienyje. 
Šių įvykių pasėkoje atsistatydino 

mtnaus miesto policijos komisaras 
mautas Leipus. Artimiausiu laiku 
tįsteks savo postų ir kiti Vilniaus poli- 
cnjos pareigūnai. Vidaus reikalų mi
nistras Vidmantas Žiemelis informavo, 
lad sulaikyti trys įtariami nusikaltė- 

ai, o vienas jų prisipažino, kad jis
< fiplomatą sužalojo.

Ar pašalinus dabartinius policijos 
| pareigūnus iš pareigų ir pakeitus juos 
naujais, policija pajėgs sutramdyti 
nusikalstamas Vilniaus grupuotes? 
Apklausti žmonės to nemano ir tei
gia, kad daugiau policijos galima su- 
1 likti autostradoje Vilnius - Klaipėda, 

nei Vilniuje. Ten mažiau nusikaltėlių, 
1st daugiau greito važiavimo mėgėjų. 
.Tai grantuoja geras pajamas ir vy- 

(riausybei, ir policininkams, o darbas 
kur kas malonesnis ir ne toks pavo
jingas. Kiti sako, kad policija, vakare 

pamačiusi muštynes ar susirėmimus 
Wiaus gatvėse, nueina kita kryp
timi. Automobilių parko tarnautojas 
teigia, ktrd nakčia narkomanai ir įvai
rūs kriminalistai perima Vilniaus gat
vei. Pakeitus policijos pareigūnus, 
policija liks tokia, kokia yra dabar, 
mano parko tarnautojas.

Kaip praneša Laisvosios Europos 
! radijas, palyginus su Vakarų šalimis, 

Lietuvoje su nusikaltėliais elgiamasi 
gan griežtai. Kartais taip griežtai, jog 
pareigūnai patys nusikalsta.
Lietuvos žmonės mano, kad elgia

masi neužtenkamai griežtai. Kur tei- 
Sffbė? Atrodo, kad palyginus su Vakarų 
šalimis, įtariamieji prieš teismą yra 
per daug ilgai laikomi izoliatoriuose. 
Jie kartais tiesiog būna užmiršti. Poli
cija pasiteisina, kad tebesitęsia ap
klausinėjimas. Seimo kontrolierius Ju
lius Jasaitis Laisvosios Europos ra
dijui aiškino, kad įstatymas leidžia 
kaltinamąjį sulaikyti iki dviejų treč
dalių įstatymo nusakytos aukščiausios 
bausmės. Tai yra, jei aukščiausia baus
mė už nusikaltimą yra 15 metų, 
kaltinamasis gali būti sulaikomas prieš 
teismą tardymui ir ieškojimui įro

domosios medžiagos iki 10 metų. „Tai 
skandalų skandalas“, sako Julius Ja
saitis. Dažnai tai atsitinka dėl ne- 
kompetetingų tardytojų.

Minimas Arvydas Čekanavičius, ku
ris sovietiniais laikais kaip politinis 
kalinys yra kalėjęs 8 metus. Šių metų 
balandžio mėnesį jis vėl buvo suimtas 
ir teismo atiduotas psichiatrinei ligo
ninei dėl ekspertizės atlikimo. Tačiau 
po to jis buvo išvežtas į Kauno miesto 
areštinę,o iš ten į Vilniaus Lukiškių 
kalėjimą. Būdamas areštinėje, Čeka
navičius skundais užvertė prokuratūrą 
ir ministeriją. Policijos ir ministerijos 
pareigūnai atsakė raštiškai, kad viskas 
daroma pagal įstatymą. Tik antrą kartą 
ministerijai patikrinus, prieita visiškai 
priešingos išvados. Vidaus reikalų 
ministerijos gen. inspekcija ir Seimo 
kontrolierius Julius Jasaitis nustatė, kad 
A. Čekanavičius beveik mėnesį buvo 
suimtas tam nesant jokio pagrindo. Dėl 
šio įvykio šeši pareigūnai nubausti, o 
vienas atleistas jš darbo. .Arvydas 
Čekanavičius yra „Žmogaus teisių 
gynimo sąjungos“ pirmininkas.

Kontrolierius Julius Jasaitis teigė, 
kad sąrašas žmonių, kurie iki teismo 
buvo sulaikyti ilgiau nei pusę metų, 
sudaro dešimt lapų. Jam žinomas 
rekordas - sulaikytas tardymui iki teis
mo, izoliatoriuje prabuvo 4 metus ir 2 
mėnesius. Dėl to kontrolierius J. Ja
saitis inicijavo Seime „Žalos atlygi
nimo dėl neteisėtų pareigūnų veiksmų; 
įstatymą“. Pareigūnų padarytoms ža
loms atlyginti, ministerija disponuoja 
puse milijono biudžeto lėšų. Paklau- 
us, kiek buvo išmokėta, atsakyta, kad 
teismo procesai dar nėra baigti ir 
apeliacijos tebesitęsia.

Europos Sąjungos šalys jau seniai 
pasisakė prieš Lietuvos prevencinio 
sulaikymo įstatymą ir ragino, kad Lie
tuva šį įstatymą panaikintų.

Geras Lietuvos grūdų 
derlius

Tikimasi, kad šiemet grūdų derlius 
bus geras, jei jį nuimti bus palankus 
oras. Tačiau ūkininkai baiminasi, ar bus 
pinigų derliui supirkti. Grūdų supir
kėjai sakė, kad supirkti už nustatytas 
kvotas, jie tiąk pinigų neturi. Žemės ir 
miškų ūkio ntinistras Vytautas Knašys 
spaudos konferencijoje pareiškė, jog 
vyriausybė, kad būtų supirkta pagal 
nustatytą kvotą, garantuos javų 
supirkimo kreditus. Tačiau grūdų 
supirkėjai į tai atsako, jog jie dar iš 
praeitų metų turi neparduotų 60 000 
tonų grūdų. Paimtos paskolos praeitais 
metais dar negrąžintos, ir jiems teks 
mokėti baudos palūkanas. Net pusė

Iš Pasaulio jaunių krepšinio žaidynių - Lietuva prieš Naująją Zelandiją (žiūr. 6 psl.).
Nuotrauka A. Lipšio

visų supirkėjų neįstengia laiku su
grąžinti paskolų, taigi vargu ar bankai 
norės daugiau skolinti, o valstybė se
noms skoloms garantijų irgi neduos. 
Tokiu būdu valstybės suteiktos garan
tijos neužtikrina, kad derlius bus 
supirktas.

Grūdu perdirbimo asociacijos pir
mininkas Linas Kirkilas pareisKč; \<>u 
ministro spaudimas supirkėjams yra 
nenormalus. Supirkėjai turi turėti lais
vas rankas supirkti ką jie nori, ir kiek 
jie nori. Tai priklauso nuo paklausos, 
kurios supirkėjas nekontroliuoja. Be to, 
smulkūs malūnai turi laisvas rankas 
padidinti ar sumažinti supirkimo kiekį. 
Jų nevaržo jokios kvotos. Grūdų 
supirkėjai to numatyti negali, jiems 
sunku numatyti, kiek jie galės parduoti.

Administruoti užsienio 
paskolų niekas nenori

LDDP vyriausybė skolinosi užsienio 
valiutos tiek kiek tik galėjo gauti. Dau
gelį jų skolino įmonės, o vyriausybė 
paskoloms suteikė garantijas. Buvo 
įrodinėjama, kad tai investicijoms ir 
Lietuvos ekonominė padėtis pagerės. 
Jei visos paskolos būtų buvusios 
panaudotos investicijoms, tai Lietuvos 
ekonominis kapacitetas i būtų buvęs kur 
kas didesnis. Deja, kaip žinoma, pasko
los buvo panaudotos pirkti šiluminei 
energijai, kad būtų apšildyti žmonių 
butai, įmonių gelbėjimui nuo bankro
to, ar dingo Lietuvos bankų suirutėje. 
Šiandien reikia pradėti skolas grąžinti, 
o Lietuvos ekonominis pajėgumas 
atitinkamai neišaugo. Nėra abejonės, 
jog dabartinei konservatorių vyriau
sybei tai didelė našta.

LDDP vyriausybės ministras pir
mininkas Adolfas Šleževičius pasko
las tada administravo ir skirstė. Vy
riausybę perėmus konservatoriams, 
užsienio (paskolų administravimas 
nukrito į Europos reikalų ministrės 
Laimos Andrikienės kreošį. Dabar Lai

ma Andrikienė atsisakė vadovauti 
valstybinei užsienio paskolų komisijai. 
Kaip pranešė Laisvosios Europos ra
dijas, dabartinė Gedimino Vagnoriaus 
vyriausybė atsisakė tai svarstyti, nes 
„ministrė yra atsakinga už paskolų 
gavimą ir naudojimą, bet ne už šalies 
finansų politiką“.

u. z K.jiUxjLrvjtCnv-ritriOUU, jvg-jtj, npicn— 
džiant užsienio skolos problemą, pri
vertė taip pasielgti nesulaukus vy
riausybės paramos. Reikia peržiūrėti 
augančią Lietuvos užsienio skolą, ir šių 
skolų naudojimą kitiems reikalams, ne 
pagal paskirtį. L. Andrikienės vado
vaujama grupė pasiūlė, kad valstybės 
garantijos būtų išduodamos tik vals
tybės kontroliuojamoms įmonėms. 
Vyriausybė liepos 23 d. šį klausimą 
svarstė ii- nusprendė, kad L. Andrikie
nės siūlomą projektą reikia tobulinti ir 
atidėjo jo priėmimą tolimesniam lai
kui. Laima Andrikienė nurodė, kad ji 
negali vadovauti komisijai ir priimti 
sprendimus, remiantis dar Adolfo 
Šleževičiaus vyriausybės suformu
luotais kriterijais ir principais.

Nėra abejonės, kad blogus sprendi
mus padariusiųjų pavardės, suteikiant 
vyriausybines garantijas, bus ilgai 
linksniuojamos. Toks vardo žeminimas 
politikams visiškai nepriimtinas.

Ministrė Laima Andrikienė mano, 
kad jos ministerijai geriau tiktų „Už
sienio ekonominių ryšių ministerijos“ 
vardas.

Jūros dienos Klaipėdoje
Nuo rugpjūčio 1 iki 3 dienos Klaipė

doje vyko jūros šventė. Laisvosios 
Europos radijo pranešimu, šventę ren
gė miesto savivaldybės Kultūros sky
rius kartu su vietine radijo stotimi, ku
ri šventę išreklamavo.

Į pirmąją jūros šventę, kuri vyko 1934 
metais, apsilankė nepaprastai daug 
žmonių. Tada kaimyninėje Vokieti-

' Nukelta į 2 psl.
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Lietuvos savaitės...
Atkelta iš 1 puslapio

joje jau buvo įsitvirtinusi Nacių par
tija, ir jos pakalikai Klaipėdos krašte 
Lietuvai kėlė grąsinančius šūkius. 
Šventėje apsilankęs prezidentas An
tanas Smetona pareiškė, kad: „Mūsų 
jūra, mes jos niekam ir niekuomet 
neatiduosime“. Tačiau jau sekančiais 
metais šventę ruošti niekas nesiėmė. 
1936 metais šventės ruošos darbus di
dele dalimi perėmė studentai, ir ji tapo 
akademine jūros diena. Sovietiniais 
laikais, kad nutraukti tautinę šventės 
giją, ji buvo pavadinta „Žvejų diena“.

Kad išgarsinti Klaipėdos miesto ir 
uosto svarbą, buvo tikimasi, kad 
Klaipėdos įmonės atidarys savo duris 
svečiams, atvykusioms iš visos Lie
tuvos ir užsienio. Tai neįvyko. Vienin
telė įmonė, „Klaipėdos laivų remon
tas“, atvėrė savo duris vienai dienai, 
kad svečiai galėtų susipažinti ir ap
žiūrėti,, kas ten dedasi.

Šventės programoje buvo apie 50 
turtingo repertuaro renginių. Klaipė
dos teatre Kauno valstybinis choras, 
Lietuvos kamerinis orkestras ir solistai 
atliko Hendelio oratoriją „Mesijas“.

Šiais metais Klaipėda švęs savo 745 
- tą gimtadienį.

Bankų padėtis 
į gerąją pusę

Liepos 13 d. Lietuvos banko valdy
bos pirmininkas Reinoldijus Šarkinas 
tvirtino, kad bankuose padėtis keičiasi 
į gerąją pusę. Kalbėjo jis ir apie skau
damą Lietuvos vietą - nepakvietimą į 
Europos Sąjungą. Jis teigė, kad Euro- 
pvS ijcjjungd,spi ęsuctrna api v* "Eztvra '-vo 
ekonominę padėtį, rėmėsi pasenusia 
informacija apie bankininkystę. R. 
Šarkinas teigė, kad „iš visų 11 Lie
tuvoje veikiančių bankų, 8 pildo visus 
veiklos riziką ribojančius normaty
vus“. Toliau jis aiškino, kad netaikus 
su problemomis susitvarkys ir „Lit— 
impeks“ bankas, sėkmingai išplatinęs 
naują akcijų emisiją. Prieš pusantrų 
metų šio banko veikla buvo sustabdyta.

Lietuvos banko vadovas taip pat 
informavo, kad kai pavyks susitarti su 
Lenkijos centriniu banku dėl bendros 
priežiūros, Lietuvoje savo veiklą ga
lės pradėti pirmasis užsienio banko 
filialas "Lenkų kredito bankas".

Ar tai išspręs mirtiną Lietuvos 
ilgalaikių paskolų trūkumą, kad būtų 
galima sėkmingai vystyti industriją ir 
žemės ūkį, labai abejotina.

Kaip praneša Laisvosios Europos 
radijas, bus švenčiamas 75 metų Lito 
jubiliejus ir ta proga bus išleistos auk
sinės vieno Lito vertės monetos, kurių 
pardavimo kaina bus 500 litų.

Lietuvos universitetų padėtis
Senu papročiu, kiekvienais metais 

mokyklų vasaros atostogų metu Va
sario 16 - sios gimnazijos patalpose 
Hiittenfeld vyksta Europos lietuviškų 
studijų savaitė. Įvairūs paskaitininkai 
nagrinėja aktualias Lietuvos proble
mas. Kaip praneša Laisvosios Europos 
radijas, Kauno Vytauto Didžiojo 
universiteto prorektorius Egidijus 
Aleksandravičius gana kritiškai vertina 
dabartinę Lietuvos universitetų būklę.; 
Prorektorius teigė, kad universitetuose.
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reikia daug reformų; tačiau jos vyk
domos labai lėtai. Nesama valstybinio 
prioritetinio tikslo. Daugelis profesorių 
pokyčiams priešinasi, nes jiems dabar
tinė tvarka ne tik patogi, bet ir nau
dinga.

Paskutiniais metais universitetų pa
dėtis tirta net tris kartus, tačiau tyrimo 
išvados nesulaukė platesnio atsako, o 
norvegų tyrimo išvados netgi nebuvo 
išverstos į lietuvių kalbą. Po nepri
klausomybės atstatymo buvo daromi 
žygiai atsikratyti nekompetetingų 
ideologizuotų dėstytojų. Tarp istorikų 
beveik 300 sėkmingai praėjo mokslo 
laipsnių įvertinimą, nors 75% jų rašė 
apie Lietuvos komunistų partijos is
toriją, o vienas net apie Markso raštų 
vertimą į lietuvių kalbą, taip praneša 
Laisvosios Europos radijas. Jie tapo 
konservatyvizmo tvirtove.

Universitetai, norėdami iš valstybės 
iždo gauti daugiau lėšų, pradėjo puoš
tis savo daktarų ir habilituotų daktarų 
skaičiumi. Pradėjo juos laikyti savo 
institucijų svorio įrodymu, nors šie 
žmonės kaip tik labiausiai atsilikę.

Toliau sakoma, kad norvegų stu
dijoje buvo daroma užuomina, kad 
padėtis Lietuvos universitetuose ne
sikeis, kol senoji profesūra neišeis į 
pensiją ir neperleis savo vietų Vaka
ruose išsimokslinusiai jaunesnei kar
tai. Šiai nuomonei pritarė ir prele
gentas.

Toliau prorektorius Egidijus Alek
sandravičius sakė, jog Lietuvoje nėra 
jokių privačių universitetų. Apie jų 
steigimą beveik nekalbama. Estijoje 
profesorius uždirba apie 800 JAV do
lerių į mėnesi. Ten dėciyii suerižta 
vakaruose mokius baigę arba dirbę 
mokslininkais. Veikia net 12 privačių 
universitetų, ir ne visi jų ribojasi vien 
bizniu ar vadyba. Privatūs universite
tai yra lankstesni ir jie priverčia 
valstybinius universitetus pasitempti.

Prorektorius mano, kad Lietuvos 
universitetai nepatenkina visuomenės 
poreikių aukštajam mokslui. Gauti ge
rą darbą reikia diplomo su užsienio 
kalbų žinojimu, vadybos, ekonomikos, 
kompiuterių, teisės mokslų žinyba. 
Studentai negali pereiti iš vieno fakul
teto į kitą, kad galėtų specializuotis ant 
platesnės bazės. Pamažu viskas kei
čiasi. Vytauto Didžiojo universiteto 
studentai per pirmuosius dvejus metus 
turi pramokti angliškai, kad būtų pa
jėgūs lankyti anglų kalba dėstomus 
kursus.

Paprastai nei Lietuvos laikraščiai, 
nei akademikai universitetų trūkumų 
nesvarsto.

Spaudai paruošė
Anskis Reisgys

Kanapės 
nuo artrito.,.

Sydnėjaus „Morning Herald“ liepos 
26 dienos laidoje rašo apie 71 metų 
moterį lietuviška pavarde (Regina 
Raudonikas), kuri augino savo na
muose kanapes - marichuaną.

Šių metų gegužės 1 d. policija padarė 
kratą jos namuose, Melboumo prie
miestyje Clayton, ir surado 10 000 do
lerių vertės marichuanos (6, 918 kg), 
kurią ji sakėsi daugiausiai naudojusi 
pati... nuo artrito?! Ji tvirtina, kad, jei

Trumpai iš visur
Pietų Afrikos prezidentas Nelson Man

dela išnaudoja savo tarptautinį populia
rumą Rytų Timoro problemos išspren
dimui. Jis bando sutaikyti Indonezijos 
vyriausybę su Rytų Timoro sukilėliais bei 
Portugalija, kadaise valdžiusia Rytų Ti- 
morą. Nelson Mandela įtaigoja Indone
zijos vadovus, kad jie sušvelnintų režimą 
Rytų Timore, gyventojams suteiktų pla
tesnę autonomiją, ir kad paleistų kalinamą 
Fretlin sukilėlių lyderį Xanana Gusmao. 
Fretlin turėtų pripažinti Indonezijos 
suverenitetą.

□
Liepos 29dieną palestiniečių parla

mentinė komisija, tyrinėjusi korupcijos 
poreiškius Palestinoje, paskelbė savo ra
portą, kuriame korupcija apkaltina beveik 
visus Jaser Arafat kabineto narius. Ko
misija rekomendavo, kad visas ministrų 
kabinetas atsistatydintų. Rugpjūčio 3 die
ną šešiolika iš aštuoniolikos ministrų 
prezidentui Jaser Arafat įteikė savo 
atsistatydinimo pareiškimus.

□
Liepos 30 dieną du palestiniečiai tyčia 

susisprogdino žmonių perpildytoje cen
trinėje Jeruzalės turgavietėje Mahane 
Yehuda. Nuo sprogimo žuvo abu teroristai 
ir 11 žydų, virš šimto žmonių sužeista. Tuoj 
pat nutrūko beatsinaujinančios taikos de
rybos tarp Izraelio ir palestiniečių. Izraelis 
kaltina palestiniečius ir jų prezidentą J. 
Arafat tuo, kad pastarieji nesiima pakan
kamai griežtų priemonįiį Hamas organi
zacijai sudrausti ir sustabdyk pavienių Ha
mas narių teroro veiksmus.

□
Liepos 31 dieną žemės griūtis Thredbo 

vietovėje, Snieguotuose Australijos kal-

Atvyksta docentė Danutė Kaunaitė
29 - me „Mūsų Pastogės“ numeryje buvo 

spausdintas pagalbos docentei Danutei 
Kaunaitei prašymas, kad, jai atvykus į 
Australijos mieste Cairns vyksiantį 14 
Pasaulio psichomatinių (širdies) ligų 
kongresą, būtų rasta kur apsigyventi ir 
reikiama suma registracijai kongrese.

Danutė Kaunaitė kilusi iš Skaisgirių kai
mo, Šakių apskrityje. 1948 metais ii buvo 
motinos dar ant rankų ištiesta iš namų. Šei
ma spėjo pabėgti nuo jau beatvykstančių 
stribų ir tokiu būdu išvengė deportacijos. 
Besislapstant neužilgo mirė tėvai, ir dar 
visai maža ji su seseria liko našlaitės, be 
tėvų ir be namų. Gyveno tai prie vienos, tai 
prie kitos šeimos, kol pagaliau susirado 
gimines Ežerėlyje, netoli Kauno. Baigus 
Ežerėlio vidurinę mokyklą, įstojo į Kauno 
medicinos akademiją. Ją baigė, apsigynė 
daktarinę disertaciją apie širdies ligas. 
Buvo paskirta dėstyti į Vilniaus univer- 

būtų kanapes pardavusi, tai pinigus bū
tų siuntusi 4 Lietuvoje vargstančioms 
seserims.

Regina Raudonikas gimė Lietuvoje, 
{Australiją emigravo 1949 metais, 
ištekėjo 1951, turi du sūnus. Vyras mirė 
1973 metais.

Teismas tautietę nubaudė700 dolerių 
bauda.

„M.P.“ inf. 

nuošė, nusinešė dvi kabinas, sudaužiusi jis 
į šipulius ir po betono luitais bei žeme 
palaidojo 19 žmonių. Tarp jų buvo vienas 
turistas ir 18 žiemos sporto kaimelio 
tarnautojų. Gelbėjimo darbus labai trukdė 
kitų griūčių grėsmė.

Po 65 valandas trukusių gelbėjimo darbi; 
pavyko prieiti prie vieno užgriauto žmo
gaus, slidinėjimo instruktoriaus Stuar 
Driven, bei jį išgelbėti. Kad būtų išlikę 
gyvi kiti užgriauti 18 žmonių vilties nėra

□
Liepos 3 dieną Paryžiuje mirė, 1913 me

tais gimęs, tremtinys Vietnamo impera
torius Bao Dai. Bao Dai Vietnamą valdė 
nuo 1926 m. iki 1945 -ųjų, kai komunisti 
privertė jį abdikuoti. Prancūzai į Vietna
mo sostą jį sugrąžino 1949 metais, tačiau 
1954 metais, prancūzams pralaimėjus Dies 
Bien Phu kautynes, jis buvo priverstas vėl 
bėgti į tremtį Prancūzijoje.

□
Kambodijos diktatoriškas ministras 

pirmininkas Hun Sen pažadėjo pravesli 
laisvus rinkimus 1998 metų gegužės mė
nesį. Iki to laiko kraštą jis valdys vienas, 
nesitaikydamas su buvusiu kolega princą 
Norodom Ranaridh. Hun Sen likviduoja 
krašte užsilikusias princo Ranaridh šali
ninkų salas.

□
Darbiečių vyriausybė Didžiojoje Bri

tanijoje bando iš konservatorių paveržt 
Lordų rūmus. Rugpjūčio 2 dieną Blair 
vyriausybė į Lordų rūmus paskyrė 31 savo 
šalininką (25 vyrus ir 6 moteris), suteik
dama jiems lordo ar damos titulą iki gy
vos galvos. Eventualiai darbiečiai stengsis 
atimti balsavimo teisę iš Lordų rūmų na
rių, patekusių į Rūpius paveldėjimo keliu.

sitetą. Kaip mokslininkė ji su paskaitomis 
Lietuvos medikus atstovavo kongresuose 
Bulgarijoje, Danijoje, Švedijoje. JAV, 
abiejose Vokietijose, Prancūzijoje, Čeko
slovakijoje ir Lenkijoje. Profesorius D. G. 
Byme iš Canberros viename iš šių kon
gresų buvo girdėjęs doc. Kaunaitę ir pa
kvietė ją į Australiją. Australija bus šeš
toji šalis, kurioje Danutė Kaunaitė at
stovaus Lietuvos gydytojų pasiekimus. Į D. 
Kaunaitės prašymą atsiliepė Lėta Krami- 
lienė ir surado nakvynę Caims mieste. 
Docentės alga Lietuvoje apie 150 dol.

Finansiniai D. Kaunaitę parėmė: Justi
nas Jasiulis- 100 dol., Elena Rotcienė -100 
dol., V. ir J. Zablockiai - 150dol., Sydnėjaus 
apylinkės valdyba - 200 dol.

Doc. D. Kaunaitė atvyksta į Sydnėją 
lėktuvu BH9 rugpjūčio 29 d., 5.20 vai. ry
to ir 8.40 vai. išskrenda į Caims. Pa
geidaujantys su docente susitikti asmeniš
kai, prašomi atvykti tuo laiku į tarptautinį 
Sydnėjaus aeruostą.

A. Kramilius

• LSS Australijos rajono 50 - mečio 
minėjimas Sydnėjuje ruošiamas spalio 
26 d. Ruošėjai - skautų Židinys, ASS 
Sydnėjaus skyrius ir "Aušros" tuntas. 
Minėjimas viešas. Tikimasi svečių iš 
Rajono vadijos ir kitų vietovių.
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K BENDRUOMENĖS VEIKLOJE
"Dainos sambūris" svečiuojasi Queenslande

Melburno "Dainos sambūris" šįkart apsilankė pas Gold Coast ir Brisbanės 
tautiečius.

Gold Coast jie susitiko su vietos lietuviais ir dalyvavo jų suruoštoje gegužinėje. 
Brisbanėje dalyvavo Valstybės dienos pamaldose, o po to su dideliu pasisekimu 
koncertavo Lietuvių namuose. Jiems talkino Brisbanės tautinių šokių grupė.

Apie koncertą ir melburniškių viešnagę Queenslande plačiau buvo rašyta 29 -
me šio laikraščio numeryje. "M.P." inf.

Padėka
Sydnėjaus lietuvių choras "Daina" reiškia didelę padėką sekantiems 

asmenims ir organizacijoms už finansinę paramą, suteiktą per pasta
ruosius metus: ALB Sydnėjaus apylinkės valdybai (1 750 dol.), "Talkai" 
(500 dol.), P. Nagiui (400 dol.), M. Paltanavičienei (200 dol.), O. Grosienei 
(110 dol.), Grybų šeimai (100 dol.), B. Žaliui (50 dol.), I. Daniškevičie- 
nei (50 dol.), O. Maksvytienei (50 dol.), L. ir A. Kramiliams (30 dol.), V. 
Petniūnienei (20 dol.), V. Stanevičienei (20 dol.).

"Dainos" choro dirigentai ir choristai

Naujas Sydnėjaus dvasios vadovas

"Dainos sambūrio" choristai dainuoja Gold Coast lietuvių gegužinėje liepos 
5 d.

"Dainos sambūris" giedojo pamaldų metu bažnyčioje (Brisbanėje). Kairėje - 
dirigentė Birutė Prašmutaitė.

Linksmas Brisbanės lietuvių jaunimas Valstybės dienos šventėje. Nuotn. G. Bagdon

Kun. Jonas Girdauskas.
Nuotr. A. Kramiliaus

Jau kuris laikas, dėl ligos kun. Povilui 
Martūzui negalint eiti kapeliono pareigų, 
Sydnėjaus tautiečių dvasiniais reikalais 
rūpinasi kun. Jonas Girdauskas.

„Mūsų Pastogė“ paprašė naująjį dvasios 
vadovą papasakoti apie save, kadangi jam 
dirbant australų parapijose, apie jį nedaug 
buvo žinoma. Pateikiame autobiografiją 
paties kunigo žodžiais:

„Mano motina Catharina gimė Scheve- 
ningene, Olandijoje. Su tėvais, broliu ir 
seseria ji emigravo į Australiją. Sicn uvk 

pagyvenę Bathursto stovykloje, NSW, 
apsigyveno Tasmanijos mieste Burnie.

Mano tėvas Juozas gimė Rudžių kaime, 
Lietuvoje (jo tėvai - Kajetonas Girdauskas 
ir Petronėlė Skeltytė - Girdauskienė). Po 
priverstinio Lietuvos apleidimo 1944 me
tais, 1951 metais tėvas atvyko į Australiją 
ir gavo darbą Burnie. Čia jis dirbo stalium 
- dailide, kol prieš kelis metus išėjo į pen
siją. Laisvalaikiu mėgsta žvejoti, medžioti 
antis ir žaidžia tenisą.

Aš gimiau 1957 m. kovo 6d. antru vai
ku šeimoje. Už mane vyresnė sesuo Eliza
beth, o vėliau dar gimė jaunesniosios sese
rys Teresa, Judy ir Louise.

Pradžios mokyklą lankiau pas „Sisters 
of Mercy“, vidurinę mokyklą baigiau pas 
tėvus Maristus Burnie mieste.

1975 metais įstojau į Toongabie kunigų 
seminariją vakariniame Sydnėjuje. Savo 
teologinius mokslus užbaigiau Teologi
nėje katalikų mokykloje (Catholic Theo
logical Union) Hunters Hill, NSW. 1982 - 
ųjų metų gale tapau diakonu, o 1993 m.

* SKAITYTOJI ŽODIS *
Gerb. Redaktoriau,
Prašau keletą mano minčių iš

spausdinti „Mūsų Pastogėje“.
Į p. L. Cox laišką aš atsakyti, pagirti 

ar papeikti, negaliu, kadangi nesu
prantu angliškai. Gal kitą kartą jis 
sugalvos parašyti laišką arabiškai ar 
kinietiškai. Tikrai mūsų redakcija ne
galės jų ištaisyti arba sutrumpinti. Kiek 
aš palįstu p. L. Cox, jis sugeba ir kal
bėti, ir rašyti lietuviškai gal net geriau 

gruodyje buvau įšvęstas tėvų Maristų 
(Society of Mary) kunigu.

1983 - 1987 metais klebonavau Glad
stone ir Brisbanėje, Queenslande, 1988 - 
1991 metais Perthe. 1992 metais buvau 
paskirtas kapelionu dviem didelėms ka
talikų mokykloms Perthe, o 1993 metais 
beveik 8 mėnesius praleidau atostogau
damas užsienyje (Sabbatical leave). Ke
liaudamas po Europą, aplankiau Olandiją 
ir Lietuvą. Lietuvoje tris savaites pra
leidau pas savo tėvo gimines Kudirkos 
Naumiestyje, Būbleliuose ir Kaune. 1994 - 
1996 metais vėl klebonavau didelėje et
ninėje šv. Povilo parapijoje West Sun
shine, Melburne.

1997 -jų pradžioje pradėjau dviejų me
tų sutartį, sudarytą su Parramattos die
cezija, pilną laiką dirbdamas kapelionu ir 
direktorium prie Katalikų HIV/AIDS įstai
gos (ministry). Mano darbe daug laiko 
tenka skirti kelionėms po tris didžiules 
ligonines - Westmead, Nepean ir Blue 
Mountains. Padedu HIV/AIDS pacien
tams, lankau šeimas ar talkinu socialinės 
globos darbuotojams ir kt.

Parramattos dieceziia tain nat. vadovau
ja ir teikia darbuotojus „Betanijos“ (Be
thany) namams Blacktowne, kuriuose gy
vena arba gauna specialią priežiūrą HIV/ 
AIDS pacientai. Juos globoja puiki grupė 
iš penkių dvasinių ir 40 savanorių dar
buotojų.

Nuo šių metų gegužės mėnesio 1 dienos 
įsijungiau į šv. Mišių atnašavimą lietuvių 
bendruomenei Sydnėjuje. Mišios laikomos 
šv. Joachimo bažnyčioje, Lidcombe. Esu 
labai dėkingas savo lietuviams broliams ir 
seserims, kurie šiltai sutiko mane ir sten
giasi, kad jausčiausi tarp jų kaip namuose. 
Mišios atnašaujamos kiekvieną 2, 3 ir 4 
mėnesio sekmadienį, ir, jei jūs jose dar 
nebuvote, žinokite, kad esate maloniai 
kviečiamas apsilankyti.

Kunigas Jonas Girdauskas“

Naujam dvasios vadovui linkime geros 
sėkmės ir Dievo palaimos darbuojantis 
Sydnėjaus tautiečių tarpe.

„M.P.“

už mus kai kuriuos. Tad kodėl jam yra 
daroma išimtis?

Dėl p. J. Belkaus laiško, tai aš jam 
pasiūlyčiau perskaityti Viktoro Bal
tučio straipsnį ir gerai suprasti jo min
tis „Dvikalbė lietuviška bendruomenė- 
realybė ar mitas?“, išspausdintame šių 
metų 26 „Mūsų Pastogės“ numeryje.

Su pagarba
V. Aras

Nukelta i 4 psl.
"Mūsų Pastogė" Nr.31 1997.8.11 psl.3
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PĖDSEKYS
Laiškas iš tėvynės

Lietuvos skautų sąjungos Tarybos Pirmija: iš kairės - brolijos vs. pavad. Sigitai 
Morkūnas, ASS A. Milaknis, seserijos vyr. skautininke Gražina Levinskaitė, 
ASS Donata Pareigy tė, seserijos vs. pavad. Aurelija Lingienė, Tarybos pirminin
kas A. Berkevičius, brolijos vyr. skautininkas Albinas Puidokas. (1966m.)

Rajono vadijos ryšininkas su Lietuvos 
skautais rugpjūčio 1 dieną iš Lietuvos 
skautų tarybos pirmininko gavo laišką, ra
šytą liepos 22 dieną, kuriame pasakoja 
apie skautiškąją veiklą tėvynėje:

„Liepos 16 d. pas mus pasibaigė mūsų 
stovykla „Rytų Lietuva - 3“, kurioje da
lyvavo apie 170 skautų, kandidatų, moks
leivių. Stovykla pasisekė. Kaip praėjo 
paskutinis laužas jums papasakos v.s. A. 
Mauragis, kuris šią stovyklą aplankė. 
Stovyklos sėkme džiaugiamės jau vien 
todėl, kad ją organizavo, programą sudarė 
jaunieji vadai. Jungtinės stovyklos virši- 
——J—’----- Gra—
žiną Levinskaitė.

Mes gyvename maloniai įtemptą lai
kotarpį. Darbų ir rūpesčių daug.

1998 metų Tautinė stovykla prasidės 
liepos pradžioje. Liepos 6 d. dauguma 
stovyklautojų dalyvausime Valstybės die
nos renginiuose Vilniuje. Stovyklos vietą

< SKAITYTOJI ŽODIS »
Atkelta iš 3 psl.

Dear Sir,
we wish to express our-full support 

for the position taken by Mr. L. Cox 
(M.P. no.26. p.6) with respect to the use 
of both Lith/uanian and English in 
community publications.

In a small community such as Gee
long, we have found it essential to 
conduct all meetings, public functions 
and correspondence in both Lithuanian 
and English, in order to maximise the 
effectiveness of communication.

As most leaders of the smaller 
immigrant communities realise, lan
guage maintenance in Australia is very 
difficult. Conditions are quite unlike 
previous movements of peoples, where 
one's home language was not impin
ged upon by the constant assault of 
electronic media. Now we are faced 
with one language, English, permeating 
the popular media exclusively. For 
most people, there is no aural space in 
which to think in another language.

Further, we are faced with the fact 
fhat the number of' Geelong households 
in which Lithuanian is the sole language of 

"Mūsų Pastogė" Nr.31 1997.8.11 psl.4

galutinai parinksime artimiausiomis die
nomis. Esame numatę dvi stovyklavietes 
prie Vilniaus. Tautinės stovyklos metu 
svečiams organizuosime išvykas į Trakus, 
Kauną, Klaipėdą, Palangą.

Taip pat pradedame ruoštis eiliniam LSS 
suvažiavimui šių metų gruodžio mėnesį. 
Pagrindinis rūpestis parinkti jaunuosius 
vadus...

Kiek kalbėjau su Lietuvos skautijos va
dais, jie norėtų Tautinę stovyklą surengti 
antroje liepos pusėje.

Rugpjūčio mėnesio pradžioje pas mus 
atvyks iš JAV Br. Juodelis, turįs įgalioji— 
mns atatmviiit' T vę Vakarų s-alctyhpęp. 
Kuzmas iš Kanados ir Br. Vaitkevičius iš 
Anglijos. Numatę aptarti daugybę svarbių 
klausimų.

Turime ir kitų rūpestėlių. Norime perimti 
sąjungos žinion vieną stovyklavietę prie 
Vilniaus, paruošti jubiliejui leidinėlį „LSS 
1988- 1998 m. irt.t....“

LSS Aust, rajono inf. sk.

use is very small, with most active members 
of the community
now being in the 2nd. ir 3rd. generation 
since post - War immigration began.

However, we do recognise the need to 
maintain the varied aspects of Lithu
anian community culture. Accordingly, 
this Vaidyba has supported the Vytis 
Sports Club, a Saturday Language 
School anf Folk - Dancing groups, all of 
which involve non - Lithuanian spea
kers, using a bi - lingual approach to 
communication. This approach works 
well, allowing us to reach a wider and 
greatly appreciative audience both 
amongst Lithuanian families and in the 
wider community.

As host community of the 1998 Dai
nų šventė, Geelong will maintain a 
bilingual approach to presentation of 
events so as to maximise and enjoy
ment of this traditional event.

We urge „Mūsų Pastogė“ to find 
ways of publishing materials within its 
pages that will have appeal to all 
generations of the Lithuanian commu
nity and its many friendsin the Aus
tralian community. Further, we believe 
it could cooperate with its counter-

Lietuvos baletas sėkmingai 
pasirodė užsienyje

J. Žalkauskas

1935 metais Lietuvos baletas gas
troliavo Monte Carlo ir Londone. Tai 
buvo ypatingai drąsus žygis. Tais lai
kais į panašias išvykas leisdavosi tik 
viena kita žymi baleto trape arba at
skiri garsūs baleto šokėjai, bet ne 
valstybinio teatro grupė. Nežinomai 
baleto grupei sudominti ar sužavėti 
Monte Carlo ar Londono žiūrovus 
nebuvo lengva. Lietuvos baletas vis 
dėlto pasirodė visai gerai, ir išvyka valiai, kuriuose dalyvauja tik jauni 
teigiamai prisidėjo prie tolimesnės Europos talentai. Šįkart, stebint KM

Petkevičius.
lietuvių baleto vystymosi raidos.

Praūžus karui, praėjus tautos trage
dijai, atsistačius valstybei, Lietuvos 
baletas vėl pasirodė Europos teatruose. 
Pirmiausiai, išvykose Olandijoje ir 
Vokietijoje. Bet, štai šiais metais, 
gegužės 17-18 dienomis, Evian mies
te, Prancūzijoje, Lietuvos baletas pra
dėjo visą ciklą labai svarbių pasiro
dymų.

Gegužės mėnesį - Prancūzijos mieste 
Evian, birželio mėnesį - Salonikuose, 
Graikijoje ir Egipto sostinėje Kaire, 
rugpjūčio mėnesį - Austrijos sostinėje 
Vienoje, rugsėjį - Belgijos mieste 
Briuselyje, Anglijos sostinėje Lon
done.

Visa tai prasidėjo, kai pasaulinio 
garso violončelistas ir dirigentas 
Mstislavas Rostropovičius, sulaukęs 
70 metų, savo gimtadienį sumanė at
švęsti Europos miestuose rengiant jo 
mėgiamą Sėrgiejaus Prokofjevo ba
letą „Romeų-irDžiuljeta“. Jis pats ruo
šėsi diriguoti tarptautiniam orkestui, 
kurio sudėtyje grotų muzikantai iš 40 
šalių.

Lietuvos baletui teko didžiulė garbė 
būti išrinktu paties maestro M. Ros
tropovičiaus. Jie atliks baletą „Romeo 
ir Džiuljeta“ pagal V. Vasiljevo 
choreografiją. M. Rostropovičius sa
ve kildina iš lietuvių, ir yra žinių, jog 
1992 metais kuriantis Lietuvai jis vie
nas iš pirmųjų jai padovanojo gana 
stambią pinigų sumą. Už nuopelnus 
Lietuvai M. Rostropovičius Lietuvos 
Prezidento A. Brazausko yra ap- 
'SJS2SrSJS2S32S2SJSIS2SISaS!SJSJSlSJSIS2S5S2S2SZSHS2SJS2S2S; 
parts in the Latvian and Estonian 
communities to publish a yearly digest 
of community news and events which 
would help advertise and explain the 
communities joint aspirations and 
concerns to the broader community. ■

Su pagarba
E. Reilly for S. Šutas 

(President Lith. Community Geelong) 

dovanotas DLK Gedimino ordinu.
Prancūzijos kurorte Evian kaip tik ii 

prasidėjo Lietuvos baleto triumfas. 
Nors vis dėlto baleto kompanija buvo 
išvargusi, kadangi kelionės impresari? 
iš taupumo pasamdė ne lėktuvą, bei 
autobusą, ir baleto artistams kelionę te
ko ištverti tame autobuse net dvi si 
puse paros.

Evian kurorte vasaros metu 10 dieną 
kartą metuose vyksta geriausi festi-

. žiūrovų, jų tarpe ir Ispanijos karalienė t 
seseriai su šeima, Austrijos princu , 
Lietuvos Respublikos ambasadoriui E.. 
Bačkiui, poniai .Pompidou, poniai Cp- 
sals, garsiausiems kritikams ir mene 
žinovams iš visos Europos, visi bin c 
sužavėti festivalio uždaryme parody i 
baletu „Romeo ir Džiuljeta“, o labiau - 
šiai Džiuljeta - Egle Špokaite. Baled i 
pasibaigus, ovacijos truko apie 2) 
minučių ir net ir po to publika atlikėj 
niekaip nenorėjo paleisti nuo scena 
Meno kritikai sakė, kad tokios pui
kios Džiuljetos, kaip Eglė Špokaitė, ji 
nėra matę. Komplimentus ir teigiamu 
pripažinimus gavo ir Romeo - E 
Smalakys bei kiti baleto artistai. Lie
tuvos baletas gavo 'daugybę pakvie
timų pasirodymams ir kituose kraš
tuose.

Gegužės 27 dieną spektaklis „Romee 
ir Džiuljeta“, dalyvaujant vyriausybė) 
nariams, meno žinovams, perpildytoje 
teatro salėje buvo pakartotas Vilniuje.

Solonikų mieste, kuris šiais metai > 
paskelbtas Europos kultūros sostine ■■ 
naujame amfiteatre, stebint apie 3001 t 
žiūrovų, vėl buvo atliekamas baleto 
„Romeo ir Džiuljeta“. Ir vėl triumfas! 
Graikiškai ir angliškai gražiai išleis
toje programoje aprašyta trumpi 
Lietuvos baleto istorija ir pagrindiniai 
baleto artistai.

Kaire spektaklis vyko naujame ii 
puikiame teatre, saugant automatais 
ginkluotai policijai. Kaire artistans 
teko iškentėti 45 laipsnių karštį ir blo
gą viešbutį. Taigi grįžus namo jie iš
ėjo į labai užtarnautas atostogas. 
Rugpjūtyje jų vėl laukia pasirodymu 
Vienoje, Briuselyje ir Londone. Lie
tuvos baletas yra tikrai laimingas, 
turėdamas tokių puikių Šokėjų. Jai 
pradeda reikštis ir kiti jauni šokėjai 
kaip R. Jezerskytė, M. Baužys, o nese
niai Vilniuje labai gerai pasirodė Ne
lė Beliakaitė. Lietuvos baletui (tikrai 
nelengvomis sąlygomis) vadovauji 
Tania Sedunova.
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KULTŪRINĖSE PARAŠTĖSE I
Kirlirlikos ir Dunarungos lietuviai 

(Agnės Lukšytės romano "Prošvaistė šešėlyje" antroji dalis)

Juozas Almis Jūragis

Romano „Prošvaistė šešėlyje“ pir
mosios knygos aprašą baigiau mintimi, 
kad autorė, kurdama veiksmą toliau, 
atskleis pirmosios knygos pabaigoje 
neatidengtas paslaptis, kurios ir yra 
fabulos centras: ar Čemberis tikrai 
nužudė savo žmoną? kas yra toji mo
teris, kurios nuogas lavonas buvo 
išmestas Kirlirlikos daubon arti Au
gustus!} namų? ar nepažįstamosios 
nužudytosios moters siela tikrai įsi
kūnijo į Evos ir Romo Augustusų dar 
negimusią dukterį? ar bus nubaustas 
Bundžilio žudikas žemvaldys Kem- 
pas?
Dabar išleistoje antrojoje romano 

knygoje rašytoja Agnė Lukšytė tas 
paslaptis atskleidžia. Taip - Čemberis 
yra žudikas ir susilauks bausmės. Taip 
■ slapta dauboje policininko Evarto, 
klebono Karpio ir Augustuso palaidota 
moteris yra Čemberienė ir jos nužudy
mą tiria Sydnėjaus detektyvų centro 
detektyvai. Taip - nužudytosios siela 
tikrai regimai įsikūnijo į Augustusų 
dukterį Herminą. Ji užaugo visai ne
panaši į tėvus, bet visiškai panaši į 
Čemberienę. Tas jos panašumas pade
da išaiškinti Čemberio nusikaltimą. 
Taip - Bundžilio žudikas bus nubaustas.

Tokios yra romano siužeto vedamo
sios kryptys, tokie antrosios romano 
dalies rėmai. Tuos rėmus autorė už
pildo kūrybingumu, patraukliu pa
sakojimu. Agnė Lukšytė turi autentišką 
pasakotojos talentą. Jos žodyje prabyla 
gyvenimo tiesa, nauja, netikėta, įdomi. 
Knyga prasideda praėjus dešimčiai 
metų nuo pirmoje dalyje aprašytų įvy
kių ir apima vėl maždaug dešimties 
metų laikotarpį.

Progresas, nauji dalykai veržiasi ir į 
tas tolimas, nuošalias vietoves, kuriose 
gyvena romano personažai. Nuo Syd
ney per visą valstiją tiesiama auto
strada pasiekia ir Kirlirliką ir Duna- 
rungą.-Pakeičia, sujudina nuobodų 
provincijos žmonių gyvenimą. Per tą 
laiką kol atvedama autostrada, užauga 
ir baigia mokyklas naujoji dunarun- 
giečių ir kirlirlikiečių karta. Užauga 
Augustuso dauboje, kur prižiūrimas 
nežinomosios kapas, pasodinti parko 
medžiai. Žmogžudžių nusikaltimai ir
gi tarsi apaugo užmiršimo veja. Au
tostrados statytojai pabudina Duna- 
ningą. Atidengiamos užsisenėjusios 
paslaptys. Detektyvai iš Sydnėjaus, 
žurnalistai, turistai užverda smalsių 
spėliojimų ir gandų šurmulį.

Aborigenų kaimelis ir Augustuso 
sodyba išlaiko pastovų savo charakterį, 
kaip tikrojo žmogiškumo oazė. Du
narungos klebonas Karpis diegia ir 
stiprina krikščioniškojo auklėjimo 
principus, daro stiprią įtaką humaniš
kam, doram gyvenimo būdui. Pilnoje 
romano apimtyje kunigas Karpis išky
la kaip svarbiausias teigiamas per
sonažas. Jis tikras Dievo žmogus. 
Įspūdingas pamokslininkas. Jo pa
siklausyti eina ir ne katalikai, nes jis

„nepaprastai įdomiai moka kalbėti. Jis 
vykusiai sujungia senuosius Austra
lijos imigrantus ir naujuosius, visus 
vadindamas Dievo vaikais“ (85 p.) Jo 
didžiausias rūpestis - kaip suartinti 
aborigenus su baltaisiais. Jis supranta, 
kad aborigenams didžiausioji nelaimė - 
baltųjų atvykimas į šį kraštą ir rūpinasi 
tą jų nelaimę sumažinti. Iš Airijos 
atvykęs ir vyskupo paskirtas sielova
dai į Dunarungos sritį, jis tuojau 
pasirūpino aborigenais. Dunarungos 
policijos viršininkas Evartas paliudija: 
„Aš jam daviau leidimą įsteigti abo
rigenų kaimelį Kirlirlikos srityje ir 
pasijuokiau: „Žiūrėsim, ką jūs veiksit 
su tais beždžionžmogiais“. Jis įdomiai 
pažiūrėjo į mane ir ištarė: „Abori
genai yra tokie pat Dievo sutverti žmo
nės kaip ir mes. Tačiau mes esame 
blogesni už juos, nes užgrobėm jų 
kraštą“. (85 p.) Klebonas Karpis nu
pirko aborigenų kaimeliui žemę, iš
statė barakus, apsodino eukaliptas ir iš 
visur surankiojęs aborigenus ten 
apgyvendino. Dešimt metų jis pats 
mokė aborigenus skaityti ir rašyti, kol 
išsikovojo iš švietimo ministerijos sa
vo mokyklai kvalifikuotą mokytoją. 
Karpis norėtų gabiuosius aborigenus
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siųsti mokytis į Dunarungos baltųjų 
mokyklas, bet tiek katalikų, tiek 
anglikonų mokyklose besimokančių 
mokinių tėvai juodukų į savo mokyk
las neįsileidžia. Tokia baltųjų laiky
sena suardo Karpio planus suartinti 
rases per vaikų mokymą bendrose 
mokyklose. „Jei vaikystėje nesu
sidraugaus, tai niekada nesusieis“. (61 
p.) Klebonas Karpis, pats sukaupęs 
gausiai vertingų aborigenų būties 
eksponatų, įsteigia aborigenų kultūros 
muziejų. Ypatingai vertais jis laiko 
aborigenų tautinių raštų ir jų religi
nių ženklų piešinius medžių tošyse. Jis 
aborigenus skatina neužmiršti savo 
genčių praeities, išsaugoti savo reli
ginių mitų prasminguosius ženklus, 
kad genties vyresnieji išmokytų jau
nuosius tuos ženklus pažinti ir nuta
pyti. Kaip aborigenų gamtiniam gy
venimui artimą dalyką, įsteigia koalų 
parką, kurį ir baltieji lanko. Kunigo 
Karpio veikla turi įtakos Dunarungos 
gyventojams. Jis vis tik pripratina 
dunarungiečius žiūrėti į aborigenus 
kaip į žmones, ir tuo pačiu pamokė 
aborigenus drąsiau gyventi baltųjų 
tvarkomame pasaulyje.

Kitas svarbus romano personažas - 
lietuvis Romas Augustusas. Jis artimas 
klebono Karpio draugas. Visuose 
reikaluose juodu tariasi kaip broliai. 
Kaip aludės ir užeigos namų savinin
kui jam rūpi medžiaginės gerovės 
reikalai, jo paties ir jo šeimos ekono
minė pažanga. Jis pritaria Karpio idė
joms apie juodukų, kaip Dievo tvari
nių, lygiateisį vertingumą. Jiems duoda 
darbo, su jais žmoniškai elgiasi, duoda 
jiems laisvės daugiau, negu įstatymai 
leidžia. Jo namuose viešpatauja tikras 
rasių solidarumas, pastebimas iš tokio 
atsitikimo. Augustusas pavaišina savo 
juodukus daugiau, negu įstatymai lei
džia, ir jo žmona paabejoja, ar neišgirs 
apie tai nuovados viršininkas Evartas 
ir nenubaus. Viena virtuvės darbinin
kė, baltoji, pasako: „Ponų Augustusų 
namuose išdavikų nėra“. Augustusams 
gyvenimas susiklosto gražiai. Nu
jausdami platėjančias biznio galimy
bes, pasistato naują modemišką vieš
butį. Užauga duktė Hermina, baigia 
vidurinę mokyklą, padeda tėvui biz
nyje. Išsilygina žmonos sveikata. 
Pasibaigia jos keistos vizijos ir nuo
gąstavimai, ramiu sveiku žvilgsniu

pradeda žvelgti į gyvenimą. Ateitis ža
da turtingumą, sotumą ir ramybę. Bet 
pasimaišo iš detektyvų centro atsiųs
tas lietuvis detektyvas Edvardas Rasma 
ištirti Čemberienės dingimo aplin
kybes. Hermina įsimyli detektyvą, ir 
planuojamos vestuvės.

Romane ne kartą atverčiami Lietuvos 
istorijos puslapiai ir pasakojama apie 
jos nelaisvą politinę padėtį, krašto 
okupacijas caro ir komunistų laikais, 
apie lietuvių emigravimą į Angliją, Ai
riją prieš Didijį karą ir į Vokietiją po 
Antrojo karo. Klebono Karpio ir 
Augustuso seneliai taip pat senieji 
išeiviai. Gal ir Augustusienė turi šiek 
tiek lietuviško kraujo. Jos tėvas girda
vosi esąs lietuviškų vikingų ainis. 
Mokėjo kelis vikingų žodžius, visiš
kai lietuviškus. Pravažiuodami užsuka į 
Dunarungą du lietuviai krokodilų 
medžiotojai, vykdami į šiaurę prie 
Karpentarijos įlankos. Būna labai šiltai 
priimti. Vienas jų, našlys, pasiperša 
Augustusų tarnaitei Jacintai. Vestuvės 
atšvenčiamos Sydnėjuje. Jose daly
vauja irdunarungiškiai. Užsimezga ry
šiai tarp Dunarungos ir Sydnėjaus 
lietuvių, kurie dar labiau sustiprės 
Herminai nutekėjus į Sydnėjų.

Romano koloritas - australiškoji gam
ta ir aborigenų tikėjimo begalybės 
ženklai. Autorė rašo, kad „Australijos 
aborigenai sukūrė nepaprastai daug 
įvairiausių mitų, legendų, pasakų, 
religinių giesmių ir dainų“. (55 p.) Ir 
gamtos aprašymai, ypatingai šiaurinių 
Australijos sričių, ir aborigenų tau
tosaka labai vykusiai ir įdomiai įpinti į 
romano pasakojimų eigą, kaip labai 
svarbi to pusiau australiško - lietuviš
ko, pusiau aborigeniško medžiaginio 
pasaulio dalis ir kaip aborigenų dva
siniai kultūrinio pasaulėvaizdžio at
švaitas.

Rašytoja Agnė Lukšytė žiūri į abo
rigenus humanišku žvilgsniu lyg į 
naują, ne visai ištirtą dvasinį tereną ir 
dėl to vertą labai didelio dėmesio. Ji 
mato juos kaip žmones neįvertintus, 
skriaudžiamus, perėjusius istorijoje 
kraujo upę, bet turinčius teisę į jų 
žmogiškojo kilnumo pripažinimą. Ji 
žiūri į juos kaip į tautą, apdovanotą 
paslaptingu viršgamtiško pasaulio 
supratimu ir turinčią amžių bėgyje 
išsivysčiusią gamtinio tikėjimo kultū
rą, vertą dėmesio ir pagarbos.

Pabaigai keli žodžiai apie įtakingo
jo ūkininko Kempo likimą. Šioje ro
mano dalyje jis žymiau neišvedamas į 
sceną, bet jo tamsus, piktaširdiškas 
šešėlis vis krinta į knygos puslapius. Jo 
dėdė Eugenijus Pilpotas jau nebesėdi 
valstijos policijos viršininko kėdėje ir 
įtakingoji Kempo galia vietos po
licininkams jau nulinė. Romane jis 
vaizduojamas kaip tironas, savo vaikų 
gyvenimo ardytojas. Sūnui jis uždrau
džia vesti neturtingą mergaitę. Tas 
sūnus žūsta avarijoje. Duktė įsimyli 
dailų aborigeną. Jų meilė tampa 
nebeatšaukiama. Tėvas dukters myli
mąjį nušauna, ir tuo laiku ta žmogžu
dystė užglostoma. Dukteriai gimsta 
tamsiaveidis berniukas, pavadinamas 
Ričardu. Jis - vienintelis Kempo įpė
dinis. Ričardui užaugus pasikartoja 
beveik ta pati istorija. Nesurasdamas

Nukelta į 6 psl.
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SPORTAS
--------Lietuvos jaunių rinktinė 
Australijos sostinėje

Lietuvos jaunių krepšinio rinktinės krepšininkai po rungtynių Canberroje.
V. Protaitės nuotrauka

Lietuvai sporto klubuose

Liepos 26 - 27 dienomis Lietuvos jau
nių rinktinė (Europos jaunių čempionė) 
Canberroje sužaidė dvejas draugiškas 
rungtynes. Aukštieji Lietuvos jauniai, tarp 
kurių septyni yra virš 2 metrų ūgio, turėjo, 
progos išbandyti savo jėgas su CBA 
„Canberra Gunners“ ir Australijos jaunių 
rinktine. Po to jie vyko į Melburną, kur žais 
Pasaulio jaunių krepšinio pirmenybėse.

Visi tikėjosi, kad lietuviukai lengvai lai
mės prieš „Canberra Gunners“. Ir tai įvy
ko. Prasiveržę priekin keliais taškais, ma
tėsi, kad po ilgos kelionės dar yra gerokai 
pavargę. Tačiau an trane kėlinyje atsigavo 
ir rungtynes laimėjo net 30 taškų 
skirtumu.

Šeštadienio vakare visi žaidėjai ir va
dovai apsilankė Canberros lietuvių klu
be. Čia buvo pavaišinti ir galėjo susipa
žinti su lietuvišku jaunimu. Sekmadienį 
autobusu jie buvo pavežioti po Canberrą ir 
jos apylinkes. Laukuose pamatę žolę 
bekramsnojančias kengūras, aikčiojo iš 
susižavėjimo, o autobusui sustojus, jie visi 
kaip vienas su fotoaparatais puolė laukan,

Kirlirlikos ir...
Atkelta iš 5 psl.
draugų baltųjų jaunuolių' tarpe, Ri
čardas glaudžiasi prie aborigenų, įsi
myli aborigenę mergaitę. Kempas 
griežtai uždraudžia ją vesti. Tie du 
„vargšai meilės paukšteliai“ (90 p.) iš 
sielvarto abu nusižudo toje vietoje, 
kurioje buvo nušautas Bundžilis. 
Mergaitės lavonas rodė, kad joje buvo 
užsimęzgęs meilės vaisius. Kaip šias 
gyvenimo nelaimes pergvena Kempas, 
autorė neparodo, bet mes sužinome, 
kad Kempą pasieks teisingumo rar 
ka. Liudininkai įteikia skundą dėl 
Bundžilio nužudymo Sydnėjaus de
tektyvų centrui ir ten pradedama ruoš
tis tardymui. Ir įvyks taip, kaip saky
davo Evos Augustusienės močiutė: 
„Dievas viską mato ir pasižymi. Atei
na laikas ir jis už visokius žmonių 
pasielgimus, jiems tinkamai atlygina“. 
G 133 p.).

Australijos lietuvių literatūroje šis 
rašytojos Agnės Lukšytės veikalas šiuo 
metu užima pirmą vietą ir yra vertas 
premijos. 
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kad nufotografuotų šį garsiausią Austra
lijos gyvūną.

Didelis būrys Sydnėjaus ir Canberros 
lietuvių atvyko į antras rungtynes. Visi 
tikėjosi, kad mūsiškiai laimės. Ir vėl ne
buvo apvilti. Šįkart susitikimas buvo la
bai įtemptas, pirmame kėlinyje lietuviai 
vedė 10 taškų skirtumu. Tačiau australie—’ 
čiai sugebėjo pasivyti ir pirmasis pus- 
laikis baigėsi australiečių naudai rezultatu 
37:32. Antrame puslaikyje lietuviukai vis 
tik parodė,, kad jie tikrai yra Europos 
čempionai. Po labai gražaus komandinio 
susižaidimo ir puikių tritaškių metimų jie 
vėl pirmavo. Puolėjai žaidė labai kovin
gai. taikliai mėtė į krepšį, parodydami 
visus savo gabumus. Ypatingai gerai žai
dė Mindaugas Žukauskas ir Andrius Jur
kūnas. Jie australų krepšininkams daug 
rūpesčių pridarė po krepšiu. Gynėjai, ypač 
Rimantas Kaukėnas, Marius Janulis ir 
Kęstutis Marčiulionis, žaidė labai greitai, 
nė kiek ne prasčiau už australus. Pasku
tinės minutės buvo labai įtemptos. Rung
tynės baigėsi lietuvių pergale - 74:72. Nė
ra abejonės, kad laimėjo pranašesnė ko
manda.

Po tokio puikaus pasirodymo mes visi, 
lietuviai, labai tikimės, kad jaunieji 
krepšininkai lygiai taip pat gerai pasiro
dys ir Pasaulio jaunių pirmenybėse. Jie 
turi gerą progą tapti ir pasaulio čem
pionais. Didžiausi jų varžovai šiame 
čempionate turėtų būti amerikiečių 
komanda, australai ir jugoslavai. Linkime 
mūsų jaunuoliams sėkmės ir tikime, kad 
į tėvynę jie parsiveš aukso medalius.

Alina Katauskaitė 
ir Venta Protaitė

Iš Pasaulio jaunių krepšinio pirmenybių "OZ -97"
Albert Parko stadionas užsidaro
Daug Australijos lietuvių sportininkų 

vienu ar kitu laiku yra nemažai pralieję 
prakaito Melburno „Albert Parko“ sta
dionuose. Ten žaistas krepšinis, stalo te
nisas. Ten atšvęstos sporto šventės ir me
no dienos. Jo jau nebėra. Po 40 metų 
kraustomos į naujus namus.

Į suruoštą atsisveikinimo vakaronę gar
bės svečiais, kaip prisidėjusieji prie Mel
burno krepšinio palaikymo, buvo pa
kviesti ir du lietuviai. Vienas iš jų, Edie

SYDNEY“KOVAS” 
Basketball Under 10

KOVAS - ARNCLIFFE SCOTS 
Attempting to win their third win in 
succession Kovas' chances were some
what jeopardised because their coach , 
Rita Kasperaitis , couldn't make it to 
tile game . Prior to the commencement 
of the game Darius Gakas ensured that 
the team warmed up by supervising lay 
ups and then Jerry Belkus was thrown 
into the game as coach The match 
started in the normal "helter-skelter" 
under 10 fashion with players running 
everywhere and not much movement on 
the scoreboard . Finally Kovas , 
through the great efforts of Nicole 
Šliogeris and Alexander Karp . broke 
through for a late half surge and led 6 - 
3 at the break In the second half it 
seemed as if someone had put "glad 
wrap" over the basket because try as 
they might the ball just wouldn't fall in. 
Desperate substitutions , by a now 
rapidly ageing coach , couldn't prevent 
disaster and with minutes remaining the 
opposition had hit the front by 8 - 6 . 
Daniel Sepokas was away on a fast 
break . passes off to Melissa Belkus 
who passes off to Yasmina Gakas , 
who with anguished cries of "shoot . 
shoot" from her dad takes aim , shoots 
and misses , but gets the rebound , 
passes off to Chad Henney who scores. 
Locked up at 8 - 8 , Elissa Erzikov , is 
back in the game and within seconds is 
involved in a jump ball in which she 
"slaps" the ball to Alexander Karp who 
breaks away and with thousands 
(maybe not quite that many but with 
Eddy Karp yelling it sounds like it ) 
spectators encouraging him , he sinks 
the bucket and Kovas wins by two 
points .

Basketball Under 12
KOVAS - ROYAL ARCHERS 

Spurred on by the efforts of the under 
10's the girl dominated U12 team has to 
play the second placed team who are 
desperate to win to make the final . In 
the early stages Kovas remains en 
equal footing with their much burlier 
male opponents and with Caroline 
Hikson dominating the defensive 
boards and Jonathon Lee and Matthew 
Šliogeris controlling the attack half 
time approaches and Kovas is only a 
few points down to their more fancied 
rivals . The second half is a disaster 
and it appears that the "glad wrap" 
from the under 10 game has been 
stretched across the basket in this game 
as well . The Archers quickly gain 
ascendancy and with a couple of

Palubinskas, šiuo metu gyvena Lousianoje 
ir dėl ten esamų įsipareigojimų atvykti 
negalėjo. Antras - Vincas Soha. VBA 
prezidentas John Maddock ir generalinis 
VBA menedžeris Lindsey Gaze Vincui 
įteikė „Award of Merit“ ir labai gražiai 
papasakojo apie jo ilgus metus eitą darbo 
kelią bei įdėtas dideles pastangas jo my
limo sporto labui. Lietuvių sporto klubo 
„Varpas“ nariai, dalyvausieji vakaronėje, 
visi kaip vienas atsistojo ir paplojo, 
pagerbdami Vinco Sohos apdovanojimą. 

dubious three pointers the Kovas spirits s 
dampen , but quickly rebound vvtį li 
some excellent hustling by Elizabet h 
Soulos , the team's most improwl d 
player , who has that never say dr e 
attitude . The team now realises that it 
quick passes are the go and wilih 
intelligent play from Kristina Ėrzita v 
the team moves within one point . bit it 
tragedy again . we foul, and they’re an 
the free shot line - and sink one to ski) p 
to a two point lead with 54 seconils 
remaining We quickly move to line 
basket and score however the basket sis 
disallowed because of the first THREE 
SECOND call of the match and oinr 
hearts sink . The Archers have the ball! 
on a fast break . shoot , miss andd 
Caroline , as usual . grabs the reboumd 
passes off to our newest recruit, Casey 
Henney. who fakes and sends a beauti
ful pass to Matthew Šliogeris who sas 
off down the court and with the sane 
spectators screaming enco’uragenunt 
drives towards the bucket hits the rim , 
slides off the backboard breaks the 
"glad wrap" and somehow drops in and 
we have DRAWN the match . The 
parents and grand parents were last 
seen heading off to the Lithuanian Club 
for something to settle their collective 
heart palpitations .

Basketball Women
(as reported by VP)

KOVAS - UTS LINKS 41 - 28
Playing against the fourth placed tam 
Kovas quickly dominated with tall for
wards Audra Venclovas , Rasa Ven
clovas and Venta Protas completely 
dominating both boards allowing 
guards Bettina Kapočius and Rita 
Andriejunas freedom to set the tempo 
of the game Kovas eventually coasted 
to victory with Audra top scoring vith 
22 points .

KOVAS - SAINTS 54 - 32
Another inspiring win for the Kivas 
girls against one of the better tuans in 
the competition . After a good stan the 
Kovas girls lulled themselves into a 
false sense of security and allowed 
Saints to dictate terms . Switching to a 
"woman to woman" defensive patem 
Kovas began to capitalise on their 
opponents errors and showed them 
"who was boss!" . Kovas built on the 
12 point first half lead and coasted to 
an easy victory with Daina Diciunas 
scoring 31 points . Kovas arc now well 
placed in the competition as it goes 
into its second phase and have high 
hopes of reaching the finals .

JB

Daugelis melbumiškių ir dabar dar gliai 
įsitikinę, kad Vincas gyveno toje salėje, ir 
visiems ypatingai įdomu, kaip jis dabar 
įsirengė naujuose namuose? Ilgametė 
„krepšinio našlė“ užstoja jį ir sako, kad 
savo namuose ji mato Vincą karts nuo 
karto...

Nauji namai po tuo pačiu stogu tiri 8 
krepšinio aikšteles ir turnyrinę salę (2000 
žiūrovų), 12 badmintono aikštelių, 25 stalo 
teniso stalus, kurių patalpas galima lau- 
doti ir kaip 3 tinklinio aikšteles, skvošo 
aikštes, baseinus plaukimui, nardymui, vai
kų pliažą ir darželį, valgyklą, parduotuvę,

Nukelta j 7 psl.
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pirtį ir t.t. Tai tikrai pirmos klasės, erdvios 
ir dvasią keliančios patalpos. Visa tai yra 
gražiame sode, visai prie pat Albert Parko 
ežero, iš kavinės matosi jame buriuojami 
laiveliai. Šešiasdešimt milijonų dolerių 
išleista, ir, kaip sako reklamos, be skolos.

Čai bus rungtyniaujama, čia bus pra
leidžiamos ateities sporto šventės. Čia ir 
Pasaulio jaunių krepšinio pirmenybių 
sena ir „OZ - 97“ būstinė. Tai nauji Mei
lumo krepšinio namai.

□ □□

dvylikos vėliavų - Lietuvos. Tai jaunių 
krepšininkų nuopelnas, dovana savo tau
tai. Ateikite į rungtynes! Remkime juos! 
Mūsų nedaug.

Antra diena
Argentina nugali turkus rezultatu 64:58. 

Stadione klaiki tyla. Amerikiečiai, laimėję 
prieš jugoslavus jau pirmąją dieną rezul
tatu 95:75, pademonstruoja savo jėgą ir 
naujazelandiečiams, nugali juos rezultatu 
85:43. Lietuviai susitinka su Kinija ir la-

t Mūsų mirusieji f
Mirė A. f A. Kęstutis Lyuikas

Šių metų rugpjūčio 3 d. Melburne mirė jau kuris laikas sunkiai sirgęs ir paskutines 5 
gyvenimo savaites praleidęs ligoninėje buvęs Lietuvos Respublikos garbės konsulas 

■ a.a. Kęstutis Lynikas . Velionis buvbo sulauikęs 73 metų amžiaus, palaidotas 
rugpjūčio 7 dieną. Gedi žmona Danutė ir šeima.

Ilsėkis ramybėje.

Penktadienį, rugpjūčio pirmąją, prasi
deda rimtos rungtynės už „OZ - 97“ taurę. 
Kol kas dar tik renkasi komandos iš visų 
pasaulio galų, treneriai ir „šnipukai“ bando 
gauti informacijos apie savo būsimus 
priešininkus. Manoma, kad amerikiečiai 
tiri didžiausias galimybes, o pastarieji 
atsiprašinėja, kad jų komandoje šiuo metu 
tra tiktai kas liko po „NBA Draft“ 
Imerikietis universitetų „skautas“ klausia 
ictuvio: „Tai kur jūsų geriausi, kur li
ūnas, kur toks ir toks, žaidžiantis už Cle- 
nson koledžą?“ Gyvenimo faktas ir tre- 
srių bėda, kad vienas susižeidęs, kitas dėl 
antrakto ar kokios kitos priežasties ne— 
tili dalyvauti... Bet ne tame reikalas - ką 
turi, su tuo ir dirbi. Naujazelandiečiai ma
st, jog jų geriausias ginklas yra tai, kad 
liekas nieko apie juos nežino, o pu- 
storikiečiai, pilni pagyrų ir entuziazmo, 
tįsiems rodo knygelę apie jų krepšininkus 
ir giria savo vyrų šaunumą krepšinyje.
Vieni jau „išbandė špagas“ draugiškose 

ingtynėse. Australiokai pralaimėjo ame- 
ikiečiams, po to lietuviams, ir staiga 
spaudoje ima ir pareiškia, kad Australija 
tesanti didelė jėga šiame sporte, bet da
rys viską ką gali, kad pasiektų elitinį lygį. 
Treniruotės dabar jau vyksta paslaptin- 

jii, niekas nieko neįsileidžia, ruošiasi la
kti rimtai. Visi nori parodyti pasauliui - 
Sūrėkite, čia mūsų jaunimas! Jie patys 
mausi iš dvylikos geriausiųjų pasaulyje, 
nsirinkimo pabaigoje liks tik dvi ge- 

pirmenybių;ios, kurios ir kovos už

Pirmąją pirmenybių dieną lietuviai su
rinko su naujazelandiečiais ir tik antro 
puslaikio gale užsitikrina sau laimėjimą, 
atgali užsipyrusius ir kietai dengiančius 
Jivius“.
Andrius Jurkūnas dominuoja abiejuose 
ilstelės galuose. Po savo krepšiu Kęstas 
Šeštokas ir Kęstutis Marčiulionis irgi po 
tetariąs lentas gina.
Taškus pelno: K. Marčiulionis - 12 (iš 15 

retintų), Evaldas Jocys 11 (iš 11 metimų), 
Marius Janulis 10 (iš 12), Kęstas Šeštokas 
1, Andrius Jurkūnas 10, Rimantas Kau
linas 6, Tomas Masiulis 4, Mindaugas 
Žukauskas 3, Nerijus Karlikanovas 1. 
įsitikimas baigėsi rezultatu 66:45 lietuvių 

andai.
Tą pačią dieną australai nusivylė 

hslaimėję Turkijai rezultatu 58:75 (34:41). 
liti trečdaliai salėje sėdi turkų, triukšmas 
teapsakomas, neapsakomas ir turkų noras 
laimėti. Atrodė, kad namiškius tai tiesiog 
apstulbino. Turkai lentas valdė 60%, gy
rime net 69%, metime abiejų komandų 
procentas panašus - apie 38%. Tai buvo 
tigmena, niekas nesitikėjo tokio re
alisto.
Atidarymo programoje buvo nešamos 12 

•tos tautų vėliavos, jų tautinės apraiškos 
buvo vaizduojamos pradžios mokyklų 
mokinių šokyje.-Čia ir Lietuva. Viena iš

bai matosi didelis noras laimėti. „Du, trys, 
keturi - mūsų vyrai šaunesni“, ir greitesni, ir 
visur dominuoja, kaip viesulas siaubia per 
kiniečių gretas. Kiniečiai gali stengtis kiek 
tik nori, bet jau po pirmųjų penkių taškų 
matosi, kad jie randasi ne savo lygyje.

Susitikimas baigiasi rezultatu 97:49 
(48:34), M. Žukauskas įmeta 20 taškų, K. 
Marčiulionis 17, K. Šeštokas 12, R. Kaukėnas 
8, A. Jurkūnas, N. Karlikanovas ir Donatas 
Slanina po 6, E. Jocys 5, M. Janulis 3, R. 
Petraitis ir G. Aidietis po 2.

Metimai 60%, lentos puolime 53%, gy
nime 81%.

Valio, vyrukai! Bet jiems tai buvo tik 
treniruotė kombinacijoms išmiklinti. Gir
disi trenerio Giedraičio balsas: „Užbaikit 
žaidimą, per greit ieškot galimybių įmesti, 
galimybių daug, tik užbaikit“.

Kitoje salėje sekantis lietuvių prieši
ninkas puertorikiečių komanda užtikrintai 
nugali jugoslavus rezultatu 86:75. Dieną 
prieš tai jie nugalėjo Kiniją rezultatu 
126:47, tai 30 taškų daugiau už lietuvius.

Trečioji diena
Lietuviai susitinka galbūt su pačiu 

stipriausiu priešininku po amerikiečių - 
Puerto Rico.

Jau pradžioje jaučiasi įtampa ir kokio 
nors“plyšio“'ieškojimas. Reikia rasti būdą 
kaip nors prasiveržti. Abiem komandoms 
sunki duona. Abi greitos, mėgstančios 
puolimą, abiejų krepšininkai nesibaido 
tritaškių metimų bet kuriai progai pasi
taikius. Pirmas puslaikis baigiasi 8 taškų 
puertorikiečių persvara. Antrame rungty
nės taip ir baigiasi, lietuviai atsiplėšia vie
nu tašku. O. Travieso šįvakar nepralen
kiamas ir surenka 29 taškus (pirmame 
puslaikyje 18). Metimai ne iš „downtown“, 
bet iš priemiesčių.

K. Marčiulionis įmeta 19 taškų, Žukaus
kas 17, Janulis 16, Masiulis, Šeštokas po 
10. Metimai 47% (P. Rico 57%), o šiaip 
viskas maždaug lygiomis - lentos 33 - 34%, 
padėjimai kitiems -18 -18%, baudos 16 - 
19, baudas ^mūsiškiai kiek geriau metė - 
82%, puertorikiečiai 60%. Galutinis šio 
susitikimo rezultatas 96:89 puertorikiečių 
naudai.

Pirmadienį buvo poilsio diena. Lietu
viams „užsigydžius žaizdą“, teks žaisti su

Mirė A. f A. Viktoras Šniukšta
Šių metų rugpjūčio 5 d. Sydnėjuje mirė vyresnio amžiaus tautietis .a.a Viktoras Šniukšta..
Apie velionį kol kas tikslesnių žinių neturime.
Ilsėkis ramybėje. B. ž.

A. f A. Algiui Skirkai
mirus, jo žmonai Vidai, dukroms Audrai ir Lisai, motinai Ade
lei ir broliams Vytautui su Kęstučiu nuoširdžią užuojautą 
reiškia ir kartu liūdi Šatkauskų, Kailis ir

Karpuškų šeimos

A. f A. Stasiui Urnevičiui
mirus, žmonai Danutei ir artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia

Ona Ilanžicnč, BUM

Į amžinąjį gyvenimą išėjus
A. f A. Kęstučiui Lynikui,

žmonai Danutei, šeimai ir giminėms nuoširdžią užuojautą skausmo 
valandose reiškia ir drauge liūdi

Birutė ir Vytautas Vaitkai, 
Palmyra ir Bronius Žaliai

Mirus
A. f A. Viktorui Šniukštai,

liūdesio valandoje reiškiu gilią užuojautą žmonai Ksanai ir dukrai 
Majai.

Onutė Maksvytienė

Padėka
Mylimam vyrui ir tėvui

A.f A. Algiui Skirkai
šių metų liepos 11d. mirus Tėvynėje, nuoširdžiai dėkojame 

visiems, išreiškusiems mums užuojautą žodžiu ar raštu, 
užprašiusiems už jo vėlę šv. Mišias, įteikusiems gėlių ar prisimi
nusiems jį geru žodžiu.

Dėkojame visiems atvykusiems {gedulingas pamaldas liepos 24
d. į šv. Joachimo bažnyčią bei po jų į prisiminimo pietus Lietuvių 
namuose.

Ypatinga mūsų padėka priklauso kun. Jonui Girdauskui už 
atlaikytas gedulingas šv. Mišias ir paguodos žodžius, o taip pat ir 
"Dainos" chro vadovams ir choristams, giedojusiems gedulingų 
pamaldų metu.

Vida Skirkienė su šeima

Nuoširdžiai dėkojame Kazimierui Butkui
Leiskite per Jūsų įdomų ir gerą laikraštį labdaros fondo "Vilnijos vaikai" val-

amerikiečiais ir jugoslavais. O po to, jei' dybos vardu nuoširdžiai padėkoti kilnios širdies žmogui Kazimierui Butkui, da-
nors vienas rungtynes laimės, finalai. 
Galimybių laimėti prieš abi komandas 
lietuviams yra. Kažkas yra pasakęs - 
kamuolys apskritas.

u Edis

bar gyvenančiam Australijoje.
Gerbiamasis Kazimieras Butkus Vilnijos vaikų labui paaukojo net 2 500 Aus

tralijos dolerių.
Didžiuojamės, kad mūsų tautiečiai toli nuo Tėvynės savo kilniais darbais pa

deda mums visiems brangiai Lietuvai, kurioje, deja, sunkiai gyjažaizdos, atsiradu
sios dar sovietų okupacijos metais. Ypač sunkiai verčiasi vaikai, našlaičiai.

Dabartinė konservatorių valdžia nors ir labai stengiasi, viena nepajėgia iš
spręsti šių problemų. Labdaros fondas "Vilnijos vaikai"susikūrė, kad paremtų 
Vilniaus apskrityje gyvenančius vaikus, daugiavaikes šeimas, sergančius vaikus, 
našlaičius, kad padėtų vaikų organizacijoms, mokykloms ir pan.

Mums brangus kiekvienas paaukotas litas. Todėl nuoširdžiai džiaugiamės, kad 
ir tolimoje Australijoje gyvena tokie geri žmonės kaip Kazimieras Butkus.

Mes tikimės, kad ir kiti mielaširdingi žmonės padės vargstantiems Vilnijos 

vaikams. Su gilia pagarba Dalia Bogušienė
Labdaros fondo "Vilnijos vaikai" finansų direktorė
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INFORM
_______________________________________

Minėsime lietuviškos knygos sukaktį
Sydnėjaus skautų židinys rugsėjo 7 d., sekmadienį, 14 vai. Sydnėjaus lietuvių namuose, 

Bankstowne, (antrame aukšte) ruošia įdomią kultūrinę popietę
M. Mažvydo - pirmosios lietuviškos knygos minėjimą ir 
naujausios knygos, primenančios karo meto lietuvių 

odisėjas, pristatymą.
Paskaitininkai: Elena Jonaitienė ir Juozas Almis Jūragis. Meninę dalį atliks židiniečiai ir 

kviesti kultūrininkai. Sydnėjaus skautų židinys

Mieli dainos mylėtojai!
S. rugsėjo 7 dieną. 2 vai po pietų Geelongo 

St. Maryk miesto salėje. Myers St.,įvyks
Mečislovo Kymanto kūrinių koncertas.
Girdėsite chorą "Viltis", o taip pat ir solistus, 

duetus. Choro dirigentė Gražina Pranauskienė, 
akompaniatorė Jan Henderson.

Bilietų kainos: suaugusiems - 10 dol.. pensi
ninkams - 8 dol., vaikams ir moksleiviams - ne
mokamai. Po koncerto vyks choristų ruošiama 
loterija.

Mieli žiūrovai, Geelongo lietuvių bendruo
menės namams sudegus, jūsų morailinė parama kaip niekada reikalinga! Tad visus 
maloniai kviečiame atvykti į šią reikšmingą mums muzikos šventę.

Organizatoriai

Adelaidės sporto klubo "Vyčio" susirinkimas
Adelaidės lietuvių sporto klubo "Vyčio" metinis visuotinis susirinkimas įvyks 

rugpjūčio 31 dieną, 1.30 vai. popiet, 6 Eastry St. Norwood (lietuvių namuose).
Susirinkimo darbotvarkėje: 1. Susirinkimo atidarymas. 2. Prezidiumo sudarymas. 

3. Pirmininkės pranešimas. 4. Iždininko pranešimas. 5. Apylinkės kontrolės ko
misijos pranešimas. 6. Diskusijos dėl pranešimų. 7. Klubo veiklos tvirtinimas. 8. 
Naujos klubo valdybos rinkimai. 9. Klausimai ir sumanymai (pakeitimai klubo 
įstatuose - nario mokesčio . susimokėjimas). 10. Susirinkimo uždarymas.

Sporto klubo "Vyčio" valdyba 4.50%

Dėmesio Sydnėjaus tautiečiams!
Sydnėjaus lietuvių choras "Daina" planuoja 2 dienų ekskursiją į Mudgee apy

linkių vyno daryklas. Ekskursija įvyks rugsėjo 13 - 14 dienomis. Vykstame auto
busu. Dar yra vietų. Pageidaujantys dalyvauti prašomi kreiptis į Vincą Binkį tel. 
(02)9686 3424 arba Kęstutį Protą tel. (02) 9649 7314.

Choro "Daina" valdyba"

TALKOS 
PRANEŠIMAS

Nuo rugpjūčio 1. 1997. naujiems ir atnaujinamiems 
indėliams galioja sekantys procentai:

Terminuoti indėliai:
12 mėn.
6 mėn.
3 mėn.

L Sąskaitos minimumas $500 

Mėnesinių palūkanų 
saskaita (Min.sid.oo® 4.50% SI

E t Terminui pasibaigus, indėlį galima išimti ar g į 
pervesti į kitą sąskaitą. Palūkanos įmokamos t \ 
į einamąja^ sąskaitą. Jei klientas nepraneša | ; 
savo pageidavimo, sajkaita automatiškai t \ 
pervedama į naują, tokį patį terminuotą t \ 
indėlį. Pinigus iš terminuotu indėliu galima £ ; 
išimti terminui nesuėjus. Tuo atveju mokama t l 
tik 1.5% už išimtus pinigus.

Einamosios sąskaitos: į l

Aukos
"Mūsų Pastogei"

B. Viduolis NSW $55
V. Vyšniauskas NSW $5
V. Deikus NSW $5
E. Vailokas NSW $5

Mrs. J. Lesčius
E. Astramskienė
K. Bartaška
J. Abromas

> R. Dambrauskas
V. Rekežius

Dėkojame už aukas.

SA 
NSW 
Vic. 
NSW 
Vic. 
Vic.

$5
$5
$5

$10
$5

$10

5.00%
4.75%
4.50%

5.00r3
4.75°o

4.50%

$5000 +
$1000-$4999 2.5%
$l.oo - $999

Paskolos:
Su turto užstatu

3.5%

1.5%

6.9%
s

TALKA 
INFORMATION

lhe following inleteU ratus apply horn August 1. 197 
tor all new and renewed deposits:

Term Deposits:
12 month
6 month
3 month

Account minimum $500
Monthly interest
aCCOUnt (Mln. $10.000)

On maturity, the deposit and interest ma be 
withdrawn or transferred to other accounts. If 
the client does no! notify his/her infenions, 
the account is automatically rolled ovr for 
another equal term al current interest ra?.
Withdrawals may bo made from erm 
deposits before maturity dale. In such ase 
only 1.5% is payabld on the withdrawn sm.

Current Accounts:
$5000 + 3.5°o

$1000-$4999 2.5°o 
$l.oo-$999 1.5°o

Loans:
Mortgage security 5 %
NEW loans over $40,000 C n/ 
capped for 12 mfh.

Guarantor secured 131o
Personal 13%

up to $5,000
loan intoiail talat may ba vanad during th a year depending on 

currant interest rotai offered by bank! and other locietiei.

5.4 %
13%
13%

Admin.

I

8362 7377
9328 3466
9796 8662

NAUJOS paskolos 
pirmieji 12 mėn. virš $40,000

Su garantuotojaisiki $10,000 '

Asmeninės 
iki $5,000

Talka virlminėtui paikolųpioc«Mui gali k«iik matu bagy)* 
olsižvatgianl [banku lt ftnaruiniu ttlalgu liūtomui piocanlut

FTxian

Est. 1972
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25 - jų metinių proga
Labai didelės nuolaidos oro kelionėms į Vilnių 

"Lufthansos" ir kt. lėktuvais.
Mes galime Jums padėti pasirenkant keliones po visą 

pasaulį, įskaitant JAV, Kanadą, Europą, Aziją ir
Australiją

Pasakykite apie tai ir savo draugams.

S?t£way travev

Adelaide 
Melbourne 
Sydney

LIETUVIU KOOPERATINĖ

TALKA
KREDITO DRAUGIJA

8362 7377
9328 3466
9796 8662

I 
I

48 The Bonlevarde. Strathfield NSW 2135 
Tel: (02) 9745 33 33. Fax (02) 9745 32 37 

Lie. 2T A000888 ACN no. 001344323 
Email: gatrav@magiia.eoin.au.

Web Address: http:/ /www.magna.coiii.aii/~ gatrav

Adelaide 
Melbourne 
Sydney
LITHUANIAN CO-OPERATIVE

TALKA
CREDIT SOCIETY LTD
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