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Lietuvos įvykių apžvalga
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Prezidentūroje
„Kauno diena“ rašo, jog „po įspūdin

gos prezidento inauguracijos, kuri, kaip 
pripažino patys šios šventės organizato
riai, buvo amerikietiškos ir europietiš- 
kosios kultūros lydinys, Valdo Adamkaus 
turėtų laukti dar viena už Atlanto gimusi 
tradicija: šimtą dienų gyventi ir dirbti 
be rimtesnės kritikos". Laikytis tokios 
tradicijos siūlo ir Centro Sąjunga, kuri 
buvo pagrindinė Valdo Adamkaus kan
didatūros rėmėja. Tačiau tas pats laikraš
tis nesitiki, kad taip ir bus, nes politikai ir 
visuomenė jau dabar „akylai stebi“ kiek
vieną naujojo prezidento žingsnį.

Pasak didžiųjų dienraščių, preziden
tas Adamkus, tardamasis su partijų at
stovais, laikosi savo minties, kad reikia 
pertvarkyti ministerijas, sumažinant jų 
skaičių. Tokią pažiūrą jau anksčiau buvo 
išreiškę ir Vytautas Landsbergis bei 
Gediminas Vagnorius. Naujasis prezi
dentas norėtų panaikinti Statybos ir ur
banistikos bei Ryšių ir informatikos 
ministerijas. Vėliau turbūt jis siūlys 
Socialinės apsaugos ministeriją sujungti 
su Sveikatos apsaugos ministerija, o 
Švietimo ir mokslo - su Kultūros mi
nisterija. Prezidentas V. Adamkus taip 
pat norės, kad būtų aiškiai pasidalinta 
darbais tarp Užsienio reikalų ir Europos 
reikalų ministerijų. Pagal šį planą, iš da
bar esančių 17 ministerijų liktų 13.

Inauguracijos išvakarėse buvo išleista 
antroji, papildyta Valdo Adamkaus prisi
minimų knygos laida. Jos pavadinimas 
nepakeistas: .Likimo vardas - Lietuva“.

Pažanga muitinėse
Muitinės departamento direktorius 

Alvydas Budrys savo praeitų 1997 metų 
■apžvalgoje pareiškė, jog muitinės veikla 
įžengė į esminiai naują etapą. Nors dar 
reikia patikslinti ar sukurti naujus mui
tinių darbą liečiančius įstatymus, pernai 
rodytas išskirtinis dėmesys kovai su 
kontrabanda ir panašiais pažeidimais jau 
davė gerų rezultatų. 1996 metais muitinė 
surinko apie 2 milijardus litų mokesčių, 
bet praeitais metais ši suma pašoko iki 
beveik 3 milijardų litų, tiksliau, padidėjo 
36.4%. Muitinės vadovas taip pat apsi
džiaugė padidėjusiu pačių muitinės 
pareigūnų aktyvumu, o tai, atrodo, reiškia 
ir mažėjantį nesąžiningumą, apie kurį 
dažnai rašydavo Lietuvos spauda.

Tačiau Alvydas Budrys, kuris prieš 
metus pakeitė plačiai kritikuotą Vitalijų 
Geržoną, savo pranešime pabrėžia, kad 
muitinių darbo pertvarkymas „susiduria 
su jėgomis, kurios tam priešinasi. Tai 
primena savotišką nuolatinį muitinės ir 
tam tikriems interesams atstovaujančių 
sluoksnių dvikovą“. Pasak muitinės 
vadovo, nesąžininguosius labiausiai ir 
baugina tai, kad pagal Europos Sąjungos 
standartus kuriamoji kontrolės sistema 
sutraukys nelegalaus verslo grandinę. 
Visgi, Lietuvos muitinė „jau atsistojo į 
vėžes, vedančias Europos link".

Skola užsieniui
Finansų ministerija oficialiai pranešė, 

kad šių metų sausio 1 dieną Lietuvos 
valstybės užsienio skola buvo 5 607 mi
lijonai litų (1 402 mln. JAV dol.). Per 1997 
metus Lietuva pasiskolino 2717 mln. litų 
(679 mln. JAV dol.) ir grąžino 1 739 mln. 
litų (435 mln. JAV dol.). Vadinasi, per
nai valstybės skola padidėjo 978 mln. litų 
(244 mln. JAV dol.).

Nors sutartis dėl pirmosios užsienio 
paskolos (50 mln. dolerių) buvo pasira
šyta prieš valdžią perimant LDDParti- 
jai, didžioji užsienio paskolų dalis buvo 
paimta ekspremjero A. Šleževičiaus val
dymo metu. 1995 metais užsienio skola 
sudarė 14.1% bendrojo vidaus produkto 
(BVP) arba 26.3% eksporto. 1996 metais 
užsienio skola prilygo 15.3% BVP arba 
28.6% eksporto. Dabar jau atėjo ar artėja 
šių užsienio paskolų apmokėjimo laikas.

Užsienio paskolų ėmimo politika pa
sikeitė ministru pirmininku tapus Ge
diminui Vagnoriui. Kai 1995 metais sko
linimasis užsienio valiuta sudarė 22.4% 
valstybės biudžeto pajamų, pernai tokia 
skola siekė tik 12%.

Bendrai, per visą atkurtosios Nepri- 
■klausomybės laikotarpį Lietuva realiai 
pasiskolino 8208 milijonų litų (2052 mln. 
dol.), o iki sausio 1 d. grąžino 2602 mln. 
litų (650 mln. dol.).

„Mobil“ byla Lietuvai
ELTOS pranešimu, New Yorko teis

me jau trečią kartą įvyko „Mobil“ ir 
Lietuvos atstovų priešteisminės derybos, 
bet jose susitarimo nepasiekta. „Mobil“ 
korporacija pernai iškėlė bylą New Yorko 
teisme reikalaudama, kad valstybinė 
bendrovė .Lietuvos energija“ sumokėtų 
4.5 milijono JAV dolerių (18 mln. litų) 
skolą už Lietuvai pristatytą mazutą.

Su šia byla yra susijęs Lietuvoje pa
garsėjęs ginčas tarp Seimo nario Aud
riaus Butkevičiaus (dabar suimtas) ir 
„Degos“ vadovo Klemenso Klišos. Ne
aiškiu būdu Lietuvoje yra dingę „Mo
bil“ korporacijai priklausantys pinigai, 
kurie, sakoma, gal buvo pervesti tarpinin
kei „Degai“, o Audrius Butkevičius, 
sakoma, K. Kiršai siūlęs savo paslaugas 
įtakinguose sluoksniuose; už tai jis norė
jęs 300 000 dol. ir jau paėmęs 15 000 dol.

„Lietuvos rytas“ komentuoja, kad jei 
New Yorke teismas ir įvyks, Lietuva 
nepritalės vykdyti jo sprendimų, nes abi 
šalys nėra pasirašiusios juridinio bedra- 
darbiavimo sukučių. Be to, „Lietuvos 
energijos“ sutartyse su „Mobil“ yra nu
matyta, kad ginčai turi būti sprendžiami 
Lietuvos ūkiniame teisme. Bet šiai in
terpretacijai nepritaria kai kurie Lietuvos 
vadovai, pvz. Ūkio ministras Vincas 
Babilius. Dar pernai jis išreiškė savo 
nuomonę, kad skolą „Mobil“ korporacijai 
reikia sumokėti, nors valstybei tai būtų 
dvigubos išlaidos. O Lietuvos pareiga esą 
išsiaiškinti, kas su pinigais atsitiko Lie
tuvos viduje, Nepatenkinus „Mobil“ reika-

Lictuvos prezidentas Valdas Adamkus po priesaikos mojuoja jį sveikinantiems 
tautiečiams Vilniuje.

lavimo (t.y. jei pinigai nebūtų įmaketi į 
„Mobil“ sąskaitą), Lietuvos vardas nu
kentėtų tarptautinės prekybos sferoje. Tai 
stabdytų ir investicijas į Lietuvos ūkį.

Zoknių oro uosto bėdos
„Lietuvos rytas“ kovo 3 d. numeryje 

skelbia, kad „Zoknių vizijai skirti milijo
nai - ekonominė avantiūra" ir paaiškina, 
kad „buvusio premjero Adolfo Šleževi
čiaus ir Šiaulių miesto mero A. Lankaus
ko planai dėl Zoknių oro uosto pasirodė 
esą avantiūriniai

Kovo 2 d. Seimo Nacionalinio saugu
mo komitetas rekomendavo, kad Vy
riausybė perimtų šio prie Šiaulių esančio 
oro uosto valdymą į savo rankas. „Rei
kėtų perimti oro uostą, nes akivaizdu, 
kad savivaldybė su juo nesusitvarko“, 
pareiškė finansų ministras Algirdas Še- 
meta. Šiuo metu oro uostas neuždirba 
pinigų net savo išlaikymui, o jį valdanti 
Šiaulių savivaldybė neturi iš ko grąžinti 
30 mln. JAV dolerių paskolos.

Sovietmečiu Zoknių oro uostas buvo 
vienas iš moderniausių Sovietų Sąjungos 
karinių aerodromų, esančių nuolatinės 
parengties stovyje, ir buvo tinkamas bet 
kokiems lėktuvams. Nors specializuota 
valdymo aparatūra buvo išgabenta po 
1992 metų, tačiau vien likę kilimo takai 
tuomet Kanados ekspertų buvo įvertinti 
beveik milijardu JAV dolerių. Oro uostą 
perėmus Lietuvai, viena jo dalis buvo 
atiduota Krašto apsaugos ministerijai, 
kita dalis - Šiaulių miesto savivaldybei. 
Pastaroji tikėjosi ten sukurti laisvąją 
ekonominę zoną (LEZ) ir tam tikslui 
ėmė dideles užsienio paskolas. Bet, kaip 
tvirtina dabartinis ūkio ministras Vincas 
Babilius, klaidos buvo daromos nuo pat 
pradžių. Nebuvo apskaičiuota, kaip oro 
uostas bus naudojamas ir kam jis pri
klausys. Anksčiau buvo teigiama, kad po 

oro uosto rekonstrukcijos per parą leisis 
apie 15 lėktuvų, bet per du šių metų 
mėnesius čia apsilankė tik apie 10 di
džiųjų lėktuvų.

, Amžiaus afera“
Praėjus prezidento rinkimams ir Val

do Adamkaus inauguracijai, spauda grįž
ta prie pagarsėjusių ir neseniai laikinai 
primirštų finansinių skandalų. Dėmesys

Joną Urką lydi policija

vėl skiriamas „amžiaus aferai“, būtent 
1997 m. gegužės 10 d. suimtam Jonui 
Urkai, kuris kaltinamas milijoninių sko
lų bankams negrąžinimu. Pasak vėliau
sių tyrimų, tarp 1991 ir 1995 metų iš 13 
Lietuvos bankų jis sugebėjo pasiskolinti 
apie 350 mln. litų, iš kurių apie 140 mln. 
litų liko nesugrąžinta. Daugiausiai jis yra 
įsiskolinęs dabar jau uždarytam Akci
niam inovaciniam bankui; ten jis buvo 
ir banko tarybos narys. Jonas Urka buvo 
bendrovės „Svetur“ generalinis direkto
rius, bet finansus pervedinėjo dar per 8 
bendroves, kuriose buvo pagrindiniu 
akcininku. Pagal Vidaus reikalų minis
terijos pažymą šitos bendrovės „jokio

Nukelta į 2 psl.

1



Lietuvos įvykių...
Atkelta iš 1 psl.
turto neturi ir ūkinės veiklos nevykdė. 
Per 90% paskolų buvo, išduotos ne ko
mercijai, o anksčiau paimtoms iš banko 
paskoloms ir palūkanoms dengti

Nustatyta, kad Jono Urkos pagrindinė 
bendrovė „Svetur“, turėdama daug skolų, 
suteikė nepalūkanines paskolas kitoms 
bendrovėms. Pavyzdžiui, paimama pa
skola už 60% metinių palūkanų ir per- 
skolinama kita kryptimi be palūkanų. 
Tokiu būdu perkeliavo didelės sumos, 
kurios į skolinančius bankus neretai ne
grįždavo. Tyrimas rodo, kad dalis pinigų 
buvo pervesta į Maskvą bei Rusijoje 
įregistruotom firmoms.

Šiuo metu suimtasis Jonas Urka su
sipažįsta su Revizijų departamente su
rinkta medžiaga (apie 50 segtuvų), kaip 
reikalauja Lietuvos įstatymai.

Byla banko vadovams
Kaip praneša ELTA, Generalinė 

prokuratūra baigia tirti Lietuvos Valsty
binio komercinio banko (LVKB) vadovų 
bei su banku susijusių asmenų baudžia
mąją bylą, kurioje jie kaltinami pasisa
vinę ir iššvaistę didžiulį valstybės ir pi
liečių turtą. Šitaip prarasta keli šimtai 
milijonų litų.

Nors prieš porą metų „bankrutavo“ (t.y. 
buvo vienaip ar kitaip ištuštinta) kelio
lika privačių bankų, LVKB banko žlugi
mas patraukė ypatingą visuomenės dė
mesį todėl, kad jis buvo valstybinis ir 
juomi buvo skatinama pasitikėti net po 
to, kai žlugo beveik visi privatūs bankai. 
ELTOS pranešimu, surinkta pakankamai 
įrodymų ir pareikšti kaltinimai šio banko 
tarybos pirmininkui Gintarui Petrikui 
(kuris kartu buvo skandalingo EBSW 
koncerno prezidentas ir dabar slapstosi 
užsienyje) ir aukštiems LVKB parei
gūnams: Algimantui Bartusevičiui, Kris
tinai Dabašinskaitei. Marijonui Mar
kevičiui ir Mildai Jusienei. Byloje taip 
pat kaltinamas EBSW koncerno vice

Ją reikia garsinti daug daugiau
Algis Taškūnas

Kiek yra žmonių Australijoje, kurie 
tikrai domisi Lietuva? Kiek yra žmonių, 
kurie iš viso žino, kur ta Lietuva ir kas 
joje gyvena?

Australijos politikai retkarčiais aplan
ko mus per didžiąsias šventes ir gražiai 
mums perskaito išlanksto paruoštas pra
kalbas apie Lietuvos didžią praeitį arba 
apie lietuvių ateivių dabartinius įnašus. 
Paglosto mus taip meiliai ir nustebina 
mus savo žinojimu. Taip, Australijoje yra 
žmonių, kurie yra plačiai apsišvietę ir 
Lietuvą pažįsta gal net geriau už mus 
pačius. Bet kiek tokių asmenų yra? Atro
do, kad labai mažai.

Lietuva šiandien yra mažiau žinoma 
Vakaruose, negu prieš nepriklausomybės 
atgavimą, svetimosios okupacijos metu. 
Kodėl? Atrodo, kad mes, lietuviai, pa
miršome aukšto lygio žiniasklaidos svar
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prezidentas Algirdas Pašuke'vičius (atski
roje byloje jis kaltinamas ir Kauno Hol
dingo kompanijai patikėto svetimo turto 
iššvaistymu dideliu mastu) ir keli ma
žesnių bendrovių vadovai. Už jų žinioje 
esančio svetimo turto pasisavinimą arba 
iššvaistymą stambiu mastu jiems gręsia 
nuo 5 iki 10 metų kalėjimo bausmė.

LVKB bylos tyrimo metu taip pat 
aiškinamasi, kodėl (centrinio valstybinio) 
Lietuvos banko vadovai (Kazys Rat
kevičius ir kt.), kurie turėjo kontroliuoti 
komercinių bankų veiklą, neatliko savo 
pareigų, nors gerai žinojo, kas tuose 
bankuose vyksta.

Apie automobilius
Susirūpinus oro užterštumu Lietuvos 

miestuose, yra ketinama išleisti įstatymą, 
kuriuomi būtų uždrausta Lietuvon įvežti 
automobilius, senesnius kaip 12 metų. 
Kadangi per pastaruosius 5-6 metus 
Lietuvon buvo įvežta daug naudotų už
sieninių automobilių ir jie nuolat sensta, 
registracijos duomenys rodo, jog viduti
nis automobilio amžius Lietuvoje yra 14 
metų. Tik 33% Lietuvoje esančių au
tomobilių yra jaunesni kaip 12 metų. Vi
sai naujus automobilius įsigyja valsty
binės įstaigos, stambios privačios firmos 
ir turtingesni asmenys.

Metų pradžioje Lietuvoje buvo be
veik 850 000 automobilių, o iki 2000 
metų jų turėtų būti apie milijoną. Pagal 
registracijos duomenis, daugiausia yra 
1984 metų gamybos automobilių; jų už
registruota 99 000. Visai naujų, t.y. 
pagamintų 1997 metais, yra 1756. Rusiš
kų automobilių belikę 33% ir kasmet jų 
mažėja. Iš vakarietiškų automobilių, 
papuliariausi yra „Volkswagen“ ir „Audi“ 
(po 13%), „Opel“ (11%) ir „Ford“ (8%). 
Japoniški ir prancūziški automobiliai 
sudaro tik kelis procentus.

Garbės medaliai
Vasario 16 d. išvakarėse Lietuvos kul

tūros ir meno taryba apdovanojo garbės 
medaliu Lietuvos atstovę prie UNESCO 
Ugnę Karvelis, italą vertėją ir lietuvių 
kalbos žinovą Guido Michelini ir Lie
tuvos garbės konsulą Salzburge (Austrija), 
Peter Kron. Vėliau buvo įteikti dar du 
medaliai: garsiai pianistei, Europos kon
servatorijos profesorei Paryžiuje Mūzai- 
Rubackytei ir Lietuvos ambasadoriui 
Venezueloje Vytautui Antanui Dambra- 
vai. Medaliuose yra įrašas „Už nuopel
nus Lietuvos kultūrai“.

Parengė Vytautas Doniela

bą, Mes nebesuprantame, kad pasaulio 
viešoji nuomonė yra galingas ginklas, ypač 
reikalingas mažesnėms tautoms - ne tik 
kada joms bėda, bet ir geresniais laikais.

Tasmanijos universitete „Lietuviškų 
Lakštų“ („Lithuanian Papers“) žurnalo 
redakcijai Australijos emigracijos mi
nisterija prieš keletą metų davė sąrašą 
166 asmenų, kurie „ypač domisi kitatau
čiais ir daugiakultūrine Australija“. Są
raše buvo tik žymesni žmonės: universi
tetų profesoriai, asmeninio gerbūvio dar
buotojai ir visuomenės veikėjai. „Lietu- 
viškųLakštų“ redakcija kiekvienam sumi
nėtam asmeniui siuntinėjo žurnalą keletą 
metų ir tada kiekvieno atsiklausė, ar jis/ 
ji norėtų toliau gauti žinių apie Lietuvą 
bei lietuvius. Iš šių 166 daugiakultūrinių 
žinovų tik septyni pareiškė pageidavimą 
sužinoti daugiau apie mūsų tėvynę ir apie 
mus! Pasiaiškinimų nestigo. Pavyzdžiui: 
dr. My - Van Tran, tarptautinių studijų ir
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Vasario 28 d. Serbijos policija ir 
kariuomenė pradėjo akciją prieš albanų 
tautinį judėjimą Kosovo provincijoje, 
kurioje albanai sudaro 90% visų gyven
tojų. Akcija pradėta užbėgti už akių ko
vo 22 d. rinkimams Kosovo provinci
joje. Serbija šiuos rinkimus skaito nele
galiais, nes dabartinis Jugoslavijos prezi
dentas Slobodan Miloševič. panaikino 
Kosovo autonominį statusą prieš 10 me
tų. Per pirmas dvi akcijos dienas žuvo 
25 albanai ir 4 policininkai, policijai 
išvaikant masinį protestą Pristina mieste.

Europos Unija spaudžia Serbiją, kad 
Kosovo provincijai būtų grąžinta auto
nomija. Serbų kariuomenė tęsia akciją, 
prasidėjo kovos su albanų „Kosovo iš
laisvinimo Armija“. Kosove žūva daug 
albanų; gyventojai išvaromi iš kaimų 
srityse, kuriose veikia sukilėliai.

Rusijos prezidentas Boris Jelcin kovo 
3 d. staiga atleido iš pareigų įtakingą 
atominės energijos ministrą Viktor Mi- 
chailov. Už 2 dienų nauju ministru pa
skirtas Jevgenij Adamov, kadaise pasi
žymėjęs Čemobilio atominės jėgainės 
sprogimo pasėkų likvidavime. Abu mi
nistrai aktyviai dalyvavo Rusijos derybose 
su Iranu, rusams siūlant Iranui pastatyti 
keletą atominių jėgainių.

Indonezijos prezidentas Soeharto 
stengiasi išsisukti iš Tarptautinio Valiutų 
Fondo reikalaujamų nepopuliarių eko
nominių reformų įgyvendinimo. Kovo 3 

d. Beidžinge apsilankė ypatingas JAV 
prezidento pasiuntinys Walter Mondale, 
kuris stengėsi įtikinti prezidentą Soehar- ■ 
to, kad reformos yra būtinos ir kad JAV 
bei Valiutų Fondas sustabdys paramą, 
jei ankstesni reformų pažadai nebus 
vykdomi.

Kovo 3 d. staiga atsistatydino Austra
lijos Parlamento Atstovų Rūmų pir
mininkas (speaker) Bob Halverson, nu- 
siskųsdamas, kad vyriausybė neįvertinojo 

daugiakultūrinės Australijos docentas 
Pietų Australijos Universitete, dėstė taip: 
„Kadangi mano laikas ribotas, aš galiu 
skaityti tik tą, kas mane domina asmeniš
kai. O dalykai, kuriuos aš dėstau ir tyri
nėju (universitete), liečia Aziją“.
Ar nėra panašiai visur?

Atrodo, kad kituose kraštuose irgi nė
ra geriau. Amerikos estas Mel Huang 
neseniai nuvyko į Londoną, į SSEES 
(School of Slavonic and East European 
Studies - Slavų bei Rytų Europos Studijų 
Institutą). Nežiūrint mokslo įstaigos 
pavadinimo, anot Huang'o, šis institutas 
Pabaltiju mažai rūpinasi. Nėra kursų apie 
Pabaltijo valstybes, pabaltiečių kalbų ir
gi nemoko. Pabaltijo skyrius bibliotekoje 
labai nuskurdęs. Instituto tarnautojai 
Pabaltijo kraštus vadina „Pabaltijo pro
vincijomis“. SSEES nutraukė laikraščių 
prenumeratas iš Estijos, Latvijos ir Lie
tuvos, pasiaiškindami, kad negalį leisti 
pinigų dėl vieno studento (atsieit, Mcl 
Huang'o). Žodžiu, Lietuvos problemasjie 
retai gvildena ir Lietuvai neruošia naujų 
draugų.

O gal čia nesvarbus dalykas, gal ne
reikia rūpintis? Lietuvos priešai, be abejo, 
norėtų mus taip įtikinti. Tikrumoje yra 

pastangų išlikti neutraliu tarp valdančios 
koalicijos ir opozicijos. Kovo 4 d. nauju 
Atstovų Rūmų pirmininku išrinktas 
National partijos narys ir buvęs lyderis 
lan Sinclair, neseniai sėkmingai pirmi
ninkavęs konstituciniam suvažiavimui 
aptarti Australijos pasirinkimą tarp 
respublikos ir monarchijos.

Kovo 5 dieną Stuttgarte areštuotas 78 
metų Alfons Goetzfried, buvęs Gestapo 
viršininku Liubline. Jis apkaltintas 1943 
metų lapkričio mėnesį asmeniškai nu
žudęs 500 žydų Maidanek koncentraci
jos stovykloje.

Apeliacinis karo teismas Romoje 
patvirtino 85 metų amžiaus buvusio SS 
kapitono Erich Priebke nuteisimą už 335 
įkaitų sušaudymą Romoje 1944 m. kovo 
mėnesį. Priebke nuteistas kalėti iki gy
vos galvos, tačiau dėl silpnos sveikatos 
bausmę vykdys namų arešte. Iki gyvos 
galvos nuteistas ir kartu teistas SS majo- 

' ras Karl Hass, irgi 85 metų amžiaus.

Viešai paskelbtas lapkričio mėn. 
Izraelio aukščiausio teismo priimtas 
sprendimas dėl 21 Lebanono piliečio 
kalinimo nuo 1986 m. ir vėliau, nekeliant 
jiems jokių kaltinimų. Valstybė turinti 
teisę laikyti kalėjime svetimos valstybės 
piliečius neribotą laiką be kaltinimų, 
galimam jų panaudojimui pasikeitimui 
kaliniais. Teismo pirmininko Aharon Ba
rak pareiškimu, nors tai sudaro aiškų 
suimtųjų teisių pažeidimą, pirmenybė 
turi būti duodama Izraelio gyvybiniams 
interesams.

Kovo 6 d. JAV erdvės tyrimų (NASA) 
mokslimnkai paskelbė, kad porą mėne
sių apie mėnulį skriejąs satelitas Lunar 
Prospector padėjo nustatyti, kad mėnu
lyje yra daug suledėjusio vandens. Van
duo randasi abiejų ašigalių srityse. Jo yra 
bent 10 milijonų tonų, bet galbūt net 
bilijonai tonų. Šį vandenį galima būtų 
panaudoti įkurtos nuolatinės bazės ap
rūpinimui.

atvirkščiai - rūpintis reikia labai ir be 
atvangos. Argi nepasimokėme iš netoli
mos praeities, kad „tyla nėra gera byla“? 
Pavyzdžiui: pripažindama de jure rusų 
valdžią Pabaltijo valstybėse 1974 metais, 
Australijos valdžia kaip tik pasinaudojo 
tuo, kad Australijos gyventojai apie Pa
baltijį labai mažai žirtojo. Net Australi
jos užsienio reikalų ministerijos biblio
tekoje tuomet buvo tik viena knyga apie 
Pabaltįjį - ir ta buvo komunistinė, išspaus
dinta Rygoje 1960 metais.

Daugiausiai žalos galima padaryti 
mažesnei valstybei, kai pasaulis ją pamirš
ta. Todėl Lietuvai yra nepaprastai svarbu, 
kad visas pasaulis nuolat daug žinotų apie 
ją ir dargi kuo palankiau, kuo teigiamiau. 
Tas neatsitinka savaime. Kad sukelti 
susidomėjimą Lietuva, reikia smarkiai 
dirbti patiems, naudojant naujoviškas 
priemones, šios srities žinovus ir tinka
miausius būdus prieiti prie žmonių. Rei
kia užsispyrimo, reikia nebijoti nepasise
kimų. Taip pat reikia žinoti, kas tyčia ar 
netyčia dirba Lietuvai kenksmingą darbą 
ir kaip tokioms pinklėms pasipriešinti. Iš 
viso, negalima pasitikėti vien kitais: no
rint išgarsinti Lietuvą, lietuviai turi grieb
tis šito darbo patys. Nukeltaį4pSl.
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SI BENDRUOMENĖS VEIKLOJEB 
fintram transportui 50 metų

Adelaidės Lietuvių Namuose II-ro transporto į Australiją vyrai ir dvi moterys, 
švenčiant 50-ties metų atvykimo jubiliejų.

"Nakties keruose ir gegužės žieduose 
Mačiau plaukiantį laivą...
Nuskendo laivas, numylėta mergaitė
Irgegužėsžieduosejidarmojaman..."

Nenuskendo nei šis, nei kiti laivai, 
atplukdę tūkstančius lietuvių į Australijos 
žemę. Pirmam transportui praskynus ke
lią, beveik jam „ant kulnų“ išplaukė kitas 
laivas, su emigrantais iš Vokietijos. „Ge
neral M. B. Stewart“ iš Bremerhafeno

uosto išjudėjo 1948 m.šaltą sausio 13 die
ną. Šiame laive plaukė 209 lietuviai, tarp 
jų 58 moterys, taigi daug daugiau negu 
pirmuoju transportu ir jame buvo netgi 
keletas vedusių porų iš amerikiečių zo
nos. Laive spaudos mėgėjai išleido laik
raštėlį, pavadintą „Lietuviai į Australų 
žemę“, kuriame buvo aprašomos to meto 
aktualijos bei įvairūs pranešimai.

Australijos žemyne Fremantle uostą 
laivas pasiekė vasario 12 dieną. DP arba 
„dypukai“(displacedpersons),arba„Dievo 
paukšteliai“ buvo išbarstyti po visą 
kontinentą įvairiems darbams. Palikę 
žiemojančių Vokietiją, jie pateko į karštą 
Australijos vidurvasarį. Šluostydami pra
kaitą jauni vyrai ir merginos dirbo jiems 
neįprastus darbus: ar tai vynuoges skynė, 
ar geležinkelių pabėgius vertė, ar ligoni
nių grindis šveitė. Jie kūrė savo ateitį 
šiame krašte. Atlikę vienų ar dviejų metų 
sutartį valdžiai, jie galėjo keisti darbo
vietes bei apsigyvenimo vietą. Daug kas, 
pramokęs anglų kalbos, stojo į aukštąsias 
ar amatų mokyklas ir universitetus. Kiek
vienas vertėsi kaip galėjo: vieni mokėsi 
vakarais po darbo, kiti naktimis valė 
didžiąsias parduotuves ar įstaigas, dienos 
metu lankydami universitetą. Susibūrę 
didesnių miestų centruose greitai pradėjo 
organizuotis į pamėgtas grupes: skautų, 
sportininkų, tautinių šokių ir pan.

Ir štai, beveik nepastebėtai prabėgo 50 
metų nuo tų pirmųjų bandymo ir ieškoji
mo dienų. Savo duoklę jie atidavė austra
lų ir lietuvių bendruomenėms. Ekono
miškai gerai įsitaisę, išauginę vaikus ir 
juos išmokslinę, išėję į pensiją gali 
džiaugtis savo darbo vaisiais, nes dauguma 
kur nors prie jūros atostogauti nevažiavo, 
bet gražino savo namus - dažė, remontavo, 
puošė sklypus, sodino, augino, laistė. Nuo 
savo lietuviško kamieno neatitrūko, dau
guma skaito lietuvišką spaudą, lankosi 
LietuviųNamuoseirremianepriklausomos 
Lietuvos įvairias organizacijas.

Šių metų vasario 22 dieną Il-ro trans
porto Adelaidėje gyvenantys tautiečiai 
susirinko į Lietuvių Namus atšvęsti savo 
atvykimo į Australiją jubiliejų. Prie gra
žiai papuošto stalo susėdo apie 40 žmo
nių: prieš 50 metų atvykę vyrai ir dvi 
moterys su savo antrom pusėm, bei ke
letas kviestinių svečių. Vienas jubiliejaus 
organizatorių Vytautas Neverauskas pa
sveikino susirinkusius, paprašė atsistoji
mu ir tylos minute pagerbti jau mirusius 

Il-ro transporto į Australiją vyrai ir dvi moterys Adelaidės Lietuvių namuose 
švenčiant 50-ties metų nuo atvykimo sukaktį.

bendrakeleivius. Pripildžius stiklus šam
panu, Valė Neverauskienė trumpai visus 
pas veikino ir pakėlė tostą už Il-ro transpor
to daly vius: „Būkite sveiki ir jauni širdyse, 
kokie buvote tada ir kokie esate dabar".

Pasivaišinus gausiais, skaniai paruoš
tais užkandžiais, prie renginio prisidėjęs 
Tadas Žurauskas anglų kalba papasakojo 
apie išvykimą iš Vokietijos, kelionę lai
vu ir pirmuosius įspūdžius bei atsitiki
mus Australijoje. Tai buvo gražus žestas ir 
pagerbimas tų, kurie nesuprato lietuvių 
kalbos. Buvo malonu stebėti jų susi
domėjimą ir gyvą reagavimą, ypač Tadui 
pasakojant apie pirmus įspūdžius šiame 
krašte ir visokius išpuolius, kartais 
juokingus, kurie pasitaikydavo dėl anglų 
kalbos nemokėjimo.

Virtuvės šefai atgabeno didelius pa
dėklus karštų patiekalų ir visus viliojo 
stalas, apkrautas saldžiais kepiniais bei 
tortais. Keturios merginos (na, gal dabar 
močiutės) įsismaginusios padainavo... vis 
apie tą baltą laivą, su kuriuo paskendo 
numylėta mergaitė... Atrodo, kad ta dainelė 
buvo Il-ro transporto „himnas“.

Gražiai pabendravom, skaniai pasi- 
vaišinom, išgėrėm vynelio, susitikom su 
kai kuriais senai bematytais kelionės 
draugais, pasidalinom gyvenimo nuo
trupom ir nutarėm, kad jeigu grįžimas 
tėvynėn anuomet buvo neįmanomas, tai 
geriausiai pasirinkta vieta apsigyvenimui 
ir buvo Australija.

V. Neverauskas pradėjo, oT. Žurauskas 
užbaigė Il-ro transporto jubiliejaus at
šventintą Jono Aisčio eilėraščio posmu:

"O jeigu kartais, po daugel metų 
Sueisim vėl, mieli draugai, 
Tai mūsų gretos jau bus praretę 
Ir pasikeitę mūs veidai, 
Tik širdis viena, ilgesio pilna, 
Skausmo kupina, pasiliks jauna".

Valė Marcinkonytė

ALB Krašto Valdyba
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Organizacijų dėmesiui
Jau vyksta 1998 m. Australijos Lietuvių Dienų Geelonge 

paruošiamieji darbai. Kaip įprasta, bus stengiamasi rasti vietą ir 
laiką organizacijų ar jų atstovų suvažiavimams (posėdžiams ir 
pan.). Organizacijos, kurios savo suvažiavimą nori įtraukti į 
ALD programą, prašomos tartis tiesiogiai su ALD Ruošos 
Komitetu. Kreiptis į Komiteto sekretorių: V. Bindokas, 36

Walsgott Street, North Geelong, Vic. 3215.

„ Lietuvos valstybės atkūrimo 80-mečiui
. Pasaulio lietuvių dainų šventės

PROGRAMA
1^88 m. liepos 3-6 dienomis

Birželio 28 — 30 d.
* y * Užsienio lietuvių atvykimas į Vilnių, jų sutikimas

Liepos 1 d.
10.00 vai. Užsienio lietuvių chorų ir šokių ansamblių bendros 

repeticijos.
Ansamblių vakaro ir Šokių dienos daly vių atvykimas j Vilnių, jų sutikimas.

Liepos 2 d.
9.00 vai. Ansamblių vakaroir Šokių dienos dalyvių repeticijos Vilniaus stadionuose. 

18.00 vai. Užsienio lietuviųmcnogrupių koncertas Vidausreikalųkultūrosrūmuose. 
20.00 vai. . LietuviškosmuzikosvakarasMokytojųnamųkieme"Skambėkitekanklės" 
Liepos 3 d.
9.00 vai. Ansamblių vakaro ir Šokių dienos dalyvių repeticijos.

11.00 vai. Folkloro ansamblių ir tautodailininkų atvykimas į Vilnių, jų sutikimas.
12.00 vai. Regalijų įteikimas Dainų šventės meno vadovams.
14.00 vai. Folkloro diena Vilniaus senamiestyje ir Sereikiškių parke.
16 00 vai. Liaudies meno parodos atidarymas Šiuolaikinio meno centre.
21.30 vai. Ansamblių vakaro koncerto generalinė repeticija Kalnų parke. Dainų 

dienos dalyvių atvykimas į Vilnių, jų sutikimas.
Liepos 4 d.
9.00 vai. Šokių ir Dainų dalyvių repeticijos

17.00 vai. Šokių dienos koncerto I generalinė repeticija Žalgirio stadione.
18.00 vai. Mišrių ir lygių balsų chorų konkurso baigiamasis turas Nacionalinėje fil

harmonijoje, laureatų pagerbimas.
■21.30 vai. Ansamblių vakaro koncertas Kalnų parke.
Liepos 5 d.
9.00 vai. Dainų dienos dalyvių repeticijos Vingio parke.

10.00 vai. Šokių dienos koncerto U generalinė repeticija Žalgirio stadione.
20.00 vai. Šokių dienos koncertas Žalgirio stadione.
Liepos 6 d.
13.00 vai. Valstybės dienos minėjimas.
15.00 vai. Eitynės iš Arkikatedros į Vingio parką.
18.00 vai. Dainų dienos koncertas Vingio parke.
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Po "Pynimėlio"
Išlydėjom „Pynimėlį“, sugrįžom į 

normalų, ramų gyvenimą. Susilaukėm 
priekaištų, kad nepagalvojusios ir ben
druomenės nepasiklaus usios juos pasi
kvietėm, bet susilaukėm ir labai didelės 
Melbourne bendruomenės paramos.

Dabar, kai viskas praėjo, nesigailim, 
kad mes, dvi „entuziastės“, ėmėmės tokio 
darbo, bet pasižadam melboumiškiams, 
kad daugiau tokių „šposų“ neiškrėsim. 
Tegu kiti...

„Pynimėlio“ viešnagės įgyvendinimą 
vien Melbourne padėjo įvykdyti virš 100 
žmonių, ir jiems nuoširdžiai dėkojame.

Visų pirma, tai 21 šeima, kuri ansamb
lio narius ir rėmėjus priėmė, apgyven-

Ją reikia garsinti daug daugiau
Atkelta iš 2 psl.

Nerado filmų apie Lietuvą
Per pastaruosius aštuonerius metus 

mes, išeiviai, dosniai padėjome Lietuvai 
visokiausiais būdais, išskyrus šią, ne ma
žiau svarbią, Lietuvos garsinimo sritį.

Gudni Thorlacius Johannesson, XX 
amžiaus istorijos dėstytojas Islandijos uni
versitete, šiemet savo studentams norėjo 
parodyti porą filmų apie Lietuvą, Latviją 
ir Estiją sovietų okupacijos metu ir kaip 
pabaltiečiai išsikovojo nepriklausomybę. 
Elektroniniu paštu Gudni kreipėsi į viso 
pasaulio pabaltiečius ir prašė paskolinti 
filmų - video juostų šiomis temomis. 
Negavo nieko. Neatsiliepė joks lietuvių, 
latvių ar estų informacijos centras, kuris, 
normaliai laikytų tokius filmus ir turėtų 
tik apsidžiaugti, kai kas nors nori garsinti 
jų užmirštą kraštą. Pagaliau Gudni gavo 
vieną latvišką filmą („Homeland“) - ne iš 
latvių, bet iš Lietuvos Studijų Sambūrio 
Tasmanijoje! Tai ir viskas.

Gi mes, lietuviai, atrodo, vis dar ne
turime nei vieno profesinio lygio, angliš
kai įkalbėto „dokumentuoto“ filmo/ 
video, kuris kritiškam svetimtaučiui tin
kamai ir pilnai išaiškintų lietuvių tautos 
tragedijas. Nepamirškime, kad šių laikų 
televizijos žiūrovai yra smarkiai išlepinti: 
TV programos paprastai būna aukšto 
techniško lygio, net skelbimai - reklamos 
yra gerai padalyti. Todėl mūsų pačių 
mėgėjiški bandymai ir namie susukti fil
mai tokių žiūrovų nepritrauks.

Įdomu, kad prieš dešimtį metų lietu
vių žiniasklaida Vakaruose buvo toliau 
pažengusi, negu šiandien. Štai: anais lai
kais veikė išeivių ELTA, kuri nuolatiniu 
srautu po laisvąjį pasaulį platino žinias iš 
Lietuvos įvairiomis kalbomis: lietuvių, 
anglų, prancūzų, vokiečių, italų, ispanų... 
Šį darbą dirbo nemažas skaičius neap
mokamų, pasišventusių savanorių, ojiems 
padėjo jų žmonos, vaikai ir bičiuliai. Jų 
veikla tuo nesiribojo, nes jų dirvonai bu
vo žymiai platesni. Lietuvą garsinti jiems 
taip pat padėjo jų talkininkai - nelietuviai, 
kurie geriau pažinojo vietines sąlygas ir 
galėjo daugiau pasiekti, negu mes.

Net gėda prisipažinti, kad nepriklau
somybę atgavusi Lietuva kai kuriems iš 
jų išvis nepadėkojo arba kitaip jų nepri
siminė, neįvertino jų triūso Lietuvai. O 
tokių nusipelniusių nelietuvių sąrašas 
būtų netrumpas; paminėsiu tik keletą iš 
Vokietijos, Anglijos ir Australijos: arki
vyskupas Sir Guilford Youngt, kunigas 
Greg Jordan, S.J., senatorius Brian 
Harradine, Michael Hodgman, Q.C., 

nėje. Pasimokykime, kol dar ne per vėlu.
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dino, maitino, globojo ir vežiojo. Neskai
tant šeimininkų, „Pynimėlį“ vežioti padėjo 
dar 17 vairuotojų. Vežiojimo rekordus 
tenka pripažinti A. Kairaičiui ir P. Bimbai.

Daugelyje ekskursijų būdavo iešmi- 
nės, kurioms maistas buvo perkamas iš 
suaukotų pinigų (o taip pat ir kitose 
ekskursijose).

Pirmąją iešminę pravedė Judita ir 
Raimondas Dagiai, o paskutiniąją, su žai
dimais ir laužu - skautai su gintariečiais.

Už visą Australijos gastrolių ratą 
dėkojame H. Antanaičiui, kuris pakorega
vo „Pynimėlio“ kelionę į Australiją ir
suorganizavo autobuso kelionę iš Syd- 
nėjaus į Canberrą ir Melboumą. Sydnė-

M.H. A., Canon Michael Bourdeaux, 
Marite Sapiets, Kolejnikova, Bob San
tamaria, Brian Miller, Tom McGlynn, 
John Watchom, Joan Watchom, Eris ir 
Steve Smyth, profesorius John Polyat, 
Rod Boucher, Voitkuns, Kadelisj, sesuo 
Michaela, Erich Weisst. dr. Gronid 

Lubarsky, Margaret Rosenhaintf...
Daug balsų nutilo...

Lietuvai atgavus nepriklausomybę, 
neužilgo užsidarė išeivių ELTA, VLIKas, 
nutilo eilė kitų Lietuvos balsų Vakaruose. 
Gerai, kad bent tolimosios Tasmanijos 
universitete teberusena poros savanorių 
uždegta Lietuvos liepsnelė - Lietuvos 
Studijų Sambūris, kuris tebeveikia, nors ■ 
sunkiomis sąlygomis. Jau vienuolikti me
tai, kaip šitas Sambūris pagal savo ribo
tas išgales garsina Lietuvą anglų kalba - 
universitete ir už jo sienų. Sambūrio 
rūpesčiu jau užbaigtos 5 disertacijos apie 
Lietuvą Tasmanijos universitete ir at
spausdinta virš 100 mokslo darbų apie 
Lietuvą anglų kalba. Sambūris išrūpino, 
kad Tasmanijos Universitetas kasmet 
duotų stipendiją geriausiam studentui, 
rašančiam Honours disertaciją apie Lie
tuvą ar lietuvius. Šiai stipendijai pinigus 
suaukojo Australijos lietuviai.

Sambūris leidžia metinį žurnalą 
„Lithuanian Papers“, 2000 egzempliorių 
tiražu. Lig šiol jau pasirodė vienuolika 
numerių, 80 - 90 puslapių apimties. 
Žurnalas yra ištisai pašvęstas lietuviškom 
temom. Be to, Sambūris išleido dvi kny
gas apie Lietuvą, šiemet bus išspausdin
ta Sambūrio trečioji knyga. Pastaroji 
knyga bus lietuvių kalba, apie nereikalin
gus svetimžodžius mūsų kalboje. (Sam
būrio adresas: LSS, Post Office Box 777, 
Sandy Bay, Tas. 7005, Australia). Gaila 
tik, kad mes, išsibarstę po visą pasaulį, ne 
visada prisimename, kad reikia skelbti ir 
remti šito Sambūrio darbus.

Toks Sambūris mūsų tautai yra labai 
svarbus, bet jo vieno negana. Jeigu Lietu
va nori išlikti laisva, ji turėtų jau dabar 
peržiūrėti visą savo krašto garsinimo 
sistemą ir pradėti skelbtis daug plačiau. 
Per mažai žmonių žino apie Lietuvą! 
Lietuvą reikia garsinti daug daugiau.

Mes mėgstame tarpusavyje pasi
džiaugti, kad kalbame seniausia indo
europiečių kalba, kad turime tiek gražių 
dainų; išmatavę žemėlapius, tvirtiname, 
kad mūsų tėvynė yra pačiame Europos 
centre; ir taip toliau. Skamba gražiai, ta
čiau kitataučiams dėl to nei šilta, nei šal
ta. Pasimokykime iš žydų, iš Biafros - iš 
visų, kas sėkmingai išgarsino savo nelai
mes ir įsitvirtino pasaulio viešoje nuomo

Šokio sūkuryje ...

jaus, Canberros ir Geelongo bendruome
nėms ačiū, kad globojo ir organizavo 
koncertus mūsų svečiams.

Melboumo Apylinkės V-bai ačiū, kad 
mūsų prašomi formaliai pakvietė „Pyni
mėlį“. Gintaro šokėjai visą „Pynimėlį“' 
vaišino pietumis vasario 15-tą dieną, o 
Katalikių Moterų D-ja - vasario 22-rą 
dieną. „Pynimėlio“ išlaikymui aukojo:

Pako Festa Geelonge
Tradicinis daugiakultūrinis festivalis 

sukvietė dainos mylėtojus pasiklausyti 
Geelongo ir Melboumo talentų. Šį kon
certą, įvykusį St. Philip's bažnyčioje, 
rengėjai pavadino Songfest. Jau ne pirmi 
metai choras „Viltis“ dalyvauja "Pako 
Festa" renginiuose, tačiau pasirodymai 
jaukioje klasikinės muzikos mėgėjų 
aplinkoje ypač malonūs. Koncerte dai
navo labai populiari keltų dainų atlikėja 
Shirley Power, bulgarų moterų choras, 
įvairių tautybiųchoras„Universal Voice", 
„Viltis“ ir kiti. ą, ■ - , .

Dėl laiko apribojimo, atskirai atliko
me dvi dainas, o su „Universal Voice" 
choru kartu dainavome širdžiai artimą V. 
Mikalausko „Lopšinę gimtinei ir moti
nai“. Akompanavo Jan Henderson. Abie
jų chorų pasirodymą užbaigėme M. Ky
manto daina „Puikios rožės“, Geelonge

Rotas gimtadienis
Po 50-ties lietuviškos veiklos Austra

lijoje metų, lietuvių gretos labai išretėjo 
ir didelė retenybė sutikti tautietį, šven
čiantį 90-šimtą gimtadienį, su kuriuo 
galėtum pasikalbėti ir prisiminti praeitį.

Vasario 16-tą dieną vienas iš anks
tyvesnių Geelongo gyventojų Julius 
Každailis atšventė savo 90-šimtą gim
tadienį. Jis gimė 1908 metais Krapštikių 
kaime, Alsėdžių valsčiuje, pasiturinčių 
ūkininkų šeimoje. Reikėjo didelės šei
mynos prižiūrėti 45 ha ūkį. Juliaus tėvas 
Antanas ir motina Ieva Kontėnaitė susi
laukė 10 vaikų: Natalijos, Adelės, Onos, 
Zuzanos, Juliaus, Prano, Česlovo, Antano, 
Damijono ir Juozo. Nors Juliui sekėsi 
mokslas, bet baigęs pradžios mokyklą 
turėjo padėti tėvui ūkyje. Sulaukęs nau
joko amžiaus stojo į Lietuvos kariuo
menę; buvo paskirtas į artilerijos pulką 
Kėdainiuose. Sovietams okupavus Lie
tuvą, tėvai, dvi seserys ir brolis Antanas 
buvo ištremti į Sibirą, iš kur tik po 10 me
tų buvo paleisti į namus. Julius su jau
niausiu broliu Juozu pabėgo į Vokietiją ir 
apsistojo Bavarijoje, prie Muncheno ir čia 
sulaukė karo pabaigos. Pradėjus per Ita
liją vežti DP į Australiją, 1949 metais 
laivu „Protea“ atvyko į Australiją. Kurį 
laiką padirbęs Bonegilloje, sutartį baigė 
Boolong, NSW, lentpjūvėje, gaudamas 
tik 6.36 svarus per savaitę. Padengus 

Melb. Apyl. V-ba - $ 300 (zoologijos so
do ekskursijai); Socialinės Globos D-ja- 
$ 200; G. Gasiūnienė - $ 10; J. Žalkauskas
- $ 20; I. Davis - $ 70; Z. ir G. Mackevičiai
- $ 100; D. N. - $ 290. Šeimininkų ir 
vairuotojų išlaidų nedrįstame pradėti 
skaičiuoti. Ačiū Melboumui

A. Karazijienė ir L. Kozlcvskienė 

tapusia tradiciniu himnu! Žiūrovai priė
mė mūsų dainavimą labai širdingai, o 
ypač sėdintys salėje lietuviai negailėjo 
aplodismentų!

"Pako Festa" rengėjai taip pat labai 
daug dėmesio skyrė sekančias dvi dienas 
vykusių renginių reklamai, kadangi pats 
Australijos daugiakultūrinių reikalų mi
nistras P. Ruddock atvyko į šventę, ku
rioje tarp kitų, manau, nustebėjo ir darniai 
žygiuojančią lietuvių saujelę.‘Šio rengi
nio tikslas yra sujungti įvairias Geelonge 
gyvenančias tautybes į vieną darnią šei
mą, pasidalinti vieni kitų valgiais, pasi
grožėti margaspalviais tautiniais rūbais ir 
išgirsti įvairių tautų muzikos. Džiaugia
mės, būdami šventės dalimi ir turėdami 
galimybę, netgi po 50-ties metų gyveni
mo Australijoje, puoselėti savo kultūrinį 
palikimą. Gražina Pranauskienė

Julius Každailis per savo 90-tą gimta
dienį. Nuotr. Juozo Gailiaus

gyvenimo išlaidas mažai kas susitaupė...
Baigęs sutartį persikėlė į Geelongą ir 

drauge su Vincu Stagiu nusipirko namą 
prie geležinkelio West Geelonge. Pas 
naujus šeimininkus prisiglaudė ir dau
giau lietuvių, nes gauti butą buvo labai

Nukelta į 5 psl.
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Laiškai redakcijai j

Audiatur et altera pars
Negali būti demokratijos be laisvo 

spaudos žodžio, ir tą laisvę turime ginti. 
Tačiau yra taip pat spaudos etika, kurios 
būtina prisilaikyti, rašant į bendruome
nės laikraštį. Viena iš elementariausių 
spaudos etikos klaidų yra atskirų asme
nų pasisakymų sutapatinimas su visa 
bendruomenės nuomone ir nusistatymu 
bei kaltinimu, metamu kone visiems. 
Tokiais kaltinimais operuojantys rašyto
jai paprastai pasikliauja daiktavardžių 
daugiskaita, dalyvių daugiskaita ar ne
kaltosios giminės naudojimu, žodely
čiais „visokie“, „dažiausiai“ ir pašiepian
čiais išsireiškimais bei bendruomenės ar 
.atskirų jos amenų veiksmų sumenkinimu 
(aišku, neminint pavardžių - kitaip re
dakcija gali ir neišspausdinti straipsnio!).. 
Tokia negatyvi ir vienašališka kritika 
buvo išspausdinta šeštame „Mūsų Pa
stogės“ numeryje (1998.2.16). Todėl ne 
pro šalį išgirsti ir pozityvių pasisakymų, 
kiek tai liečia išeivijos meilę Lietuvai, jos 
žmonėms ir dėkingumą viešnagės ar 
savanoriško pasidarbavimo Lietuvoje 
metu. Norėčiau pacituoti išeivio/ės padė
kos ištraukas tautai, išspausdintos „Gim
tajame krašte“ 1992 m. sausio 16-22 d.:

Laiškas seniems ir naujiems draugams 
„Šiandien su nuostaba žiūriu į pra
šuoliavusį laiką tėvynėje. Tiek naujų 
bičiulių įsigijau, tiek šilumos ir pa
lankumo patyriau, tiek gamtos grožio ir 
meno pamačiau, skersai ir išilgai išva
žinėjau Lietuvą keliais ir keleliais. Ar ga
lima pamiršti Dailės muziejų, koncertus 
Vilniuje, nuostabias Rokiškio, Tytuvėnų, 
Šeduvos ir Liškiavos bažnyčias ir tų 
svarų dvarų įnašą į Lietuvos meno 
sampratą? Jurašo ir Nekrošiaus pa
statymus, tėvo Stanislovo žodžius? Kaip 
jaudina pavienių žmonių meilė etno
grafijai. Ar ne ji skatina telkti tokius 
lobius, kaip Upynos amatų muziejus? 
Nepamirštama ir Kražių vidurinės mo
kyklos vakaronė, ir tas mielas berniu
kas, kuris taikliai nusakė, kur žmogus 
atsidurs, jei iš Australijos (vardas pa
keistas) plauks į Antarktidą. O koks 
nuotaikingas buvo liaudies dainų va
karas ir maestro kompozitoriaus Knoro 
pagerbimas Marijampolėje! Jaučiuosi 
gausiai apdovanotas/a ir laimingas/a.

Drauge ir kiek graudu, nes atsisvei-

Atkelta iš 4 psl.

sunku. Dirbdamas žemės ūkio mašinų 
fabrike susitaupė pinigų ir nusipirko 
naują namą, kuriame dar ir dabar gy
vena. Vėliau pakeitė darbą ir iki pensijos 
dirbo Fordo mašinų f abrike.

Jau 25 metai kai Julius Každailis 
valgo pensininko duoną - namas gražiai 
prižiūrimas, daržas pilnas daržovių ir 
vaisių, kurių dalį atiduoda kaimynams, 
nes vienam žmogui daug nereikia. 
Mėgsta valgyti lašinukus, kumpį, dešrą 

.ir kitus ūkiškus patiekalus. Kavos bei 
arbatos negeria, nerūko ir nevartoja svai
galų. Turi visus dantis ir nežino kas tai 
yra danties skaudėjimas. Su namo prie
žiūra susitvarkyti sunkoka, bet nepri
pažįsta socialinės globos moterų d-jos 
patarnavimo namuose.

Julius labai ramus, nuoširdus ir visus 
remiantis žemaitis, lai Dievas ir ateityje 
stiprina jo sveikatą sulaukiant pilno šim
to metų! Juozas Gaila 

kinimo valanda artėja. Tad ieškau žo
džių savo dėkingumui išreikšti. O turiu 
už ką būti dėkinga giminėms, kurie ma
ne ir vėl taip jautriai globojo, moksle 
draugams, kultūros ir švietimo ministrui 
bei jo darbuotojams. Ačiū visiems vai
ruotojams, su kuriais taip įdomiai pasi- 
šnekėdavom bei rajonų švietimo skyrių 
vedėjams. Be jų pagalbos nebūčiau ga- 
lėjįs/usi aplankyti vidurines mokyklas ir 
dėstyti pamokas. Ačiū kolegoms už kan
trybę ir entuziazmą 35 seminarų metu.

Žaviuosi mokiniais, kurie stengėsi 
prisitaikyti prie greito pamokų tempo. 
Ačiū Jums, mielas jaunime! Jūsų žvalios 
akys ir noras bendrauti akino mane pa
sitemti. O Jūsų mieli laiškai ir namų dar
bai patvirtina mano pasitikėjimą Jumis.

Pagaliau dėkoju rajonų televizijos ir 
laikraščių reporteriams. Jūs sklandžiai 
ir taikliai perdavėte mano mintis.

Tad likite sveiki, mieli tėvynainiai. Kas 
žino, gal teks ir vėl susitikti. O gal ir 
tolimoje Australijoje“.

Taigi, mieli skaitytojai, mes mokame 
būti dėkingi ir įvertinti savo tautos gė
rybes ir pozityvius poslinkius. O jei vie
nas kitas išsako savo kritinę mintį apie 
tai kas nepatiko tėvynėje ar bendravime 
su tėvynainiais, tai jo valia. Nedera ir 
netikslu tokiu atveju apkaltinti ben
druomenę ar didžiumą jos narių.

Isolda Poželaitė - Davis, AM

Gerb. Redaktoriau,
Tikrai labai malonu, kad tos „Šven

tinės pabiros“ iš apsnūdimo išjudino kai 
kuriuos mūsų žmones. Net ir „gražuo
lės“ iš Lietuvos susibūrė į krūvą ir at
siliepė spaudoje, perspėdamos tą aus- 
tralietį viengungį, kad daugiau jų į šį 
Kengūrų kraštą neviliotų, nes atvažiavę 
už pasiskolintus pinigus, rado jaunikį 
seną ir ligotą. Bet, reikia tikėtis, jei 
joms nepasisekė meilėje ir vedybose, 
tai. gal aktyviau ir geriau jos įsitrauks į 
mūsų visą kitą lietuvišką gyvenimą ir 
veiklą čia, o meilė ir vedybos atsiras 
pačios vėliau.

Su įdomumu skaičiau ir Stasio Jū- 
raičio laiškelį spaudoje. Pats dar kartą 
perskaičiau "Pabirose" aprašymėlį apie 
„Džentelmeną socialistą“ ir, nepasi
tikėdamas savo pavargusiom akimis, 
paprašiau savo anūką, baigusį Savait
galio lietuvišką mokyklą, kad jis pa
žiūrėtų, ar kur nors yra minima šio 
garbaus tautiečio pavardė. Bet jis pa
sakė: „Dieduk, niekur jos čia nėra“. 
Taigi, jeigu p. Jūraitis pats prisipažino, 
kad jis toks yra, tai ačiū, nes pas mus 
čia ir Lietuvoje, ir nejuokaujant, ir ne- 
šposaujant, daug kas dėvi baltus kos
tiumus ir bučiuoja gražiom ponioms 
rankutes. O kas liečia grasinimą vieną 
dieną užsitraukti liūdną bylą, tai yra 
tas pats, kas vidurnakty šaudyti iš tuš* 
čių šovinių į mėnulį. O, tiesa, dabar 
žmonėms ir šautuvai čia yra uždrausti 
laikyti. Čia tai tikrai šposaujama.

Puiku, kad ir jaunuolis iš Melbour
ne suprato savo klaidą dėl marškinėlių 
su kūju ir pjautuvu ir už tai atsiprašė. 
Tad iki kito karto Tas Pats

N. B. Autoriaus vardas ir pavardė redak
cijai žinomi.

Gerb. Redaktoriau,
Po Vasario 16-osios minėjimo lat— 

robiečiai ir Sale lietuviai pravedė lote
riją, kurios pajamas - 90 dolerių pa
skyrė „Mūsų Pastogei“ peremti. Ge
riausi linkėjimai

V. Koženiauskienė
P.S. Dėkojame už auką, o labiausiai 
už lietuviškos spaudos parėmimą!

Labai ačiū „M.P. “ red.

Gerb. Redaktoriau,
Antanas Kramilius yra teisus savo 

straipsnyje „Mūsų Pastogėje“ (paskutinis 
nr. 9. 1998.3.9), ragindamas tautiečius 
sudaryti testamentus ir įgaliojimus tvar
kyti reikalus.

Tiktai nesuprantu, kodėl p. Kramilius 
yra taip nusistatęs prieš advokatus, ga
linčius šiuose reikaluose padėti. Tes
tamentų ir įgaliojimų surašymas gali būti 
sudėtingas ir komplikuotas. Nepatarčiau 
naudoti testamentų formas, nes lengva 
padaryti tokią klaidą, po kurios testa
mentas pasidarys nelegalus.

Nežinau ar p. Kramilius ima mokestį 
už pagalbą testamentų sudaryme. Jeigu 
taip, tai nusikalstų prieš įstatymus ir 
suprantama, kad NSW Teisininkų Drau
gija domisi jo funkcijomis. Taip pat p. 
Kramiliui reiktų pagalvoti, kas atsitiktų 
jeigu su savo patarimais padarytų klaidą 
testamento sudaryme? Tuo atveju gali 
atsidurti teisme ir jam gali tekti apmokė
ti nuostolius (kas sudarytų didelę sumą 
pinigų) už padarytą klaidą.

Advokatai irgi kartais padaro klaidų, 
bet jie yrą priversti apsidrausti didele 
suma pinigų, tad tokiu atveju draudimo 
firma padengia teismo priteistą sumą. 
Pagal mano patyrimą, daugumai Austra
lijos teisininkų testamentų ir įgaliojimų 
dokumentų sudarymas nėra pelningas 
darbas, bet šie dokumentai yra svarbūs 
ir advokatai turi atlikti savo pareigą 
klientams.

Viktoras Martišius, Canberra

Gerb. Redaktoriau,
Jūsų skaitytojai poniai Daliai Pyra- 

giūtei Gordon ("M.P." Nr. 8) greitai ne
bereikės rūpintis. Šių metų viduryje Lie
tuvos Studijų Sambūris Tasmanijos Uni
versitete numato išleisti "Nereikalingų 
Svetimžodžių Rinkinį".

Tai - 1000 barbarizmų rinkinys su 
lietuviškais vertimais. Ši knygelė bus pui-

Religiniame gyvenime
* Lietuvių pranciškonų vadovybė 
grįžta į Lietuvą. 1997 metais spalio 20 - 
23 dienomis Kennebunkporte, ME, įvy
kusioje kapituloje buvo išrinkta nauja 
trims metams vadovybė ir nuspręsta šv. 
Kazimiero provincijos būstinę perkelti 
atgal į Lietuvą (Kretingą). Naująją vado
vybę sudaro: provincijolas - tėv. Benedik
tas Jurčys (Lietuva); viceprovincijolas - 
tėv. Placidas Barius (JAV); patarėjai: tėv. 
Pranciškus Giedgaudas (JAV), tėv. Jonas 
Bacevičius (JAV), tėv. Astijus Kungys 
(Lietuva), tėv. Antanas Grabnickas 
(Lietuva). Šiuo metu JAV ir Kanadoje 
gyvena 22 kunigai, 2 broliukai ir 1 
postulantas; Lietuvoje - 20 kunigų, 17 
klierikų, 6 novicijai ir 7 postulantai.
* Kunigystei ruošiasi: Lietuvoje - 

215 studentų. (Kaune - seminarijoje 115, 
paruošiamuose kursuose 17, Vilniuje-43,

A. Prižgintaitė

Jei...

Jei svajot dar gaji 
niekam tu nesakyk, neišduok 
nes tamsiausioj nakty 
žvaigždės švies nuo dangaus 
ir tavoj šypsenoj 
kiti džiaugsmą atras 
kurio niekur surast negalėjo; 
šitą turtą nešiosi širdy.

Jei nykioj valandoj 
kas sakys, kad sunku... 
tu matysi žiedus, 
tu matysi kaip saulė 
brangenybėm pavers 
Žolėj rasą ryte — 
tam svajonių pasauly 
tau atrodys ir žemė kita.

Jei svajot dar gali 
tavo laimė visa - 
ko atimti tau niekas negali 
kaip visi tu pasensi 
bet savy - niekada 
ir dienoj kiekvienoj 
pasidžiaugti kuom rasi 
vienumoj tu nebūsi viena.

Kad žinočiau

Apkabink stipriai rankom 
ir priglausk prie savęs, nepaleisk 
kad minutėj pajusti galėčiau 
kaip saugi su Tavim aš esu 
ir rytojaus bijot nereikėtų...

Nebetekus savų ir namų 
aš kadaise be meilės likau 
ir taip trūko man jos — 
apkabink savo rankom mane 
mylima kad esu kad žinočiau...

X______ _ _______ z
ki dovana visiems, bandantiems "man- 
drai" kalbėti arba paklydusiems nereika
lingų skolinių painiavoje.

Norintiems įsigyti knygutę, patartina 
ją užsisakyti iš anksto, nes Sambūris 
spausdins tik mažą kiekį ir pardavinės 
už savikainą ($ 5 su persiuntimu). Užsi
sakyti galima adresu: LSS, P.O. Box 777, 
Sandy Bay, Tas. 7006 (Australia).

Su pagarba Algis Taškūnas

Telšiuose - seminarijoje 53 ir mažoje 
seminarijoje 37).
Išeivijoje - 2. Los Angeles arkivysk. 
seminarijoje Paulius Gražulis, Romoje - 
Bėdos kolegijoje Vytautas Staškevičius 
iš Toronto, Kanados.
* Popiežius Jonas Paulius II pasky
rė arkivyskupą Erwin Joseph Ender nau
juoju apaštališkuoju nuncijum Lietuvai, 
Latvijai ir Estijai.
# Kun. Laurynas Kemėšis, Šv. Ka
zimiero lietuvių parapijos Delhi, Kana
doje klebonas, rugpjūčio 15 d. šventė 50 
metų kunigystės jubiliejų. Kun. L. Ke
mėšis kurį laiką vadovavo sielovadai 
Perth‘e. Vyskupo inf.
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Olimpinių attache subuvimas
Vasario 20 dieną Sydnėjaus 2000 

metų olimpiados Organizacinio komiteto 
pirmininkas šio komiteto būstinėje su
šaukė dabar jau esančių ir paskirtų ats
kirų valstybių olimpinių attache susi
rinkimą. Naujoji SOCOG (organizacinis 
komitetas) būstinė yra buvusiame „Syd
ney Morning Herald“ pastate, kuris da
bar yra labai gražiai atremontuotas ir čia 
dabar įsikūrusi visa olimpinė vadovybė.

Įėjus į pastatą pasitiko uniformuota 
mergina ir nuvedė į šalia esančią priėmi
mo salę, kur patikrinus kredencialus, ga
vau specialų prisegamą ženklą su pavarde 
ir reprezentuojamos valstybės vardu. Sa
lėje jau buvo daugiau atstovų ir po kurio 
laiko, kitos vadovės vedami, pasikėlėme į 
7-tame aukšte esančią konferencijų salę. 
Čia jau buvo apie 50 akredituotų atstovų 
ir iš jų prisegtų kortelių galėjai žinoti 
kokią valstybę jie atstovauja. Čia gavome 
po olimpinį aplanką, kur buvo visa 
informacija ir paskutinės žinios. Svečių 
tarpe daugumoje buvo žinomi australai 
ir biznio žmonės, dėvintys tamsius kos
tiumus ir parodą, kad jie yra ne civiliai 
australai ar kitų valstybių atstovai. Kaip 
tik pasitaikė sėdėti šalia buvusio Austra
lijos ministro pirmininko Bob Hawke, 
kuris į šį susitikimą atvyko su savo sekre
tore ir ji jam rašė visus duodamus nu
rodymus. Tai buvo vienintelis asmuo, ku
ris čia turėjo savo sekretorę ir net ženklo 
ant krūtinės neturėjo, nes visi jį pažinojo. 
Jis atstovauja Malaiziją, nes ten turi biz
nio ryšių. Buvo čia ir buvęs NSW olim
pinis ministeris B. Baird, atstovaująs 
Indiją, Tarptautinio banko direktorius R. 
Webster, atstovaująs Šveicariją, buvęs 
NSW premjeras J. Fahey - Airiją, NRMA 
prezidentas, buvusio Australijos ministro 
pirmininko G. Whitlam sūnus Niek 
Whitlam, atstovaująs Hong Kongą, buvęs 
garsus kriketo žaidėjas C. Lloyd - Guyaną, 
prekybos centro „Westfield“ direktorius 
F. Lovy - Izraelį, buvęs Australijos 
prekybos komisionierius J. Charody - 
Vengriją, Macquarie banko prezidentas 
D. Clarke - Bronei, buvęs kriketo žvaigždė 
A. Davidson ir trys anksčiau aukso me
dalius laimėję sportininkai.

Šiuo metu dar ne visos valstybės, 
dalyvausiančios 2000 metų olimpiadoje,- 
yra paskyrę savo attache, bet numatoma, 
kad jų bus 195 - tiek kiek valstybių daly
vaus olimpiadoje.

Visus svečius pasveikino komiteto 
generalinis direktorius B. Elphinston, 
kuris atsiprašė, kad negalėjo dalyvauti 
Olimpinis ministras M. Knight, nes jis 
Nagano žiemos olimpiadoje peršalo ir dar 
serga.

Keli kalbėtojai, tik grįžę iš žiemos

Lietuvos olimpietės Australijoje
Kovo 8 dieną į Sydnėjų atskrido 

Lietuvos moterų olimpinė dviratininkių 
rinktinė, kurią sudaro Jolanta Polikevi
čiūtė - pasaulyje laikoma 4-ta, Rasa 

Polikevičiūtė - 11-ta, Diana Žiliūtė - 26-ta 
ir Edita Pučinskaitė - 27-ta. Sydnėjuje, 
Canberroje, kalnuose ir N. Zelandijoje 
jos dalyvaus Pasaulio taurės ir kt. tarp
tautinėse varžybose.

Pirmos rungtynės įvyks kovo 14 dieną 
10 ir 12 vai. Sydnėjaus Centenial parke. 
Drauge su komanda atskrido jų treneris 
Valerijus Konovalovas ir gyd. Gražina 
"Mūsų Pastogė" Nr.10 1998.3.16 ps

Antanas Laukaitis - Lietuvos olimpi
nis attache

olimpiados, papasakojo apie ten Buvusią 
olimpiadą ir gražų bei gerą pasiruošimą, 
labai iškeliant japonų savitas kultūrines 
vertybes. Ir Sydnėjuje ruošiant 2000 
metų olimpiadą turime parodyti ką nors 
originalaus, tipiškai australiško. Paro
dyti pasauliui, kad Australija yra puikus, 
gražus ir kultūringas kraštas, kad ši 
olimpiada būtų prisimenama labai ilgai.

Visiems svečiams buvo rodomi spal
voti vaizdai apie stadionų statybas ir ki
tus olimpinius objektus.

Olimpinių attache darbas - bus pa
laikymas ryšių tarp savo sportininkų ir 
SOCOG. Taip pat ir atvykusių sporti

ninkų su vietiniais tos tautybės žmonė
mis (šiuo reikalu yra sudarytas Sydnėjaus 
pagalbinis lietuvių komitetas, kuris 
stengsis padėti tautiečiams iš Lietuvos).

1999 metais SOCOG pakvies atskirų 
valstybių olimpinius vadovus, apmokant 
visas jų išlaidas, atvykti į Sydnėjų ir 
apžiūrėti bei susipažinti su visais olim
piniais įrengimais. Atskirų valstybių 
olimpiniai komitetai bus paklausti, kiek 
jie nori apmokamų bilietų, kiek ir kas 
tokie bus specialūs VIP šių valstybių 
atstovai. Jie bus nemokamai viskuo ap
rūpinti ir bus garbės svečiai.

Po oficialios šio seminaro dalies visi 
svečiai buvo pakviesti į kavinę, esančią 
atvirame dideliame balkone, kur buvo 
vaišinami gaivinamaisiais gėrimais ir 
užkandžiais. Čia pasisveikinau su buvu
siu ministru pirmininku B. Howke, iš
gėrėme alaus, o jis šypsodamasis pasakė, 
kad gerai žino Lietuvą. Malonu buvo su
tikti ir iš seniau pažįstamą legendinį 
plaukiką D. Frazer, susipažinti su Nor
vegijos atstovu, su Latvijos atstovu J. 
Zemitu ir prisiminti, kai buvom prieši
ninkais krepšinio aikštelėje: Kelias va
landas trukęs šis gražus subuvimas buvo 
tikrai labai malonus ir naudingas susi
pažįstant su įdomiais ir žinomais sporto, 
biznio ir politikos atstovais.

Ant Laukaitis
Lietuvos olimpinis attache

Bosaitė.
* * *

Canberroje pirmąsias krepšinio rung
tynes Marčiulionio mokyklos krepšinin
kai prieš All Stars jaunius ir prieš sos
tinės jaunių rinktinę, po įtemptos kovos, 
laimėjo 8 ir 1 taško skirtumu, nors austra
lų jauniai yra vienais metais vyresni.

Sydnėjuje prieš „Kovo“ komandą jie 
žais kovo 15 d. (sekmadienį) 1 vai. po pietų 
Condell Park stadione. Vėliau lankysis 
Lietuvių Namuose. Platesnė informacija 
bus duodama vėliau. A. Laukaitis 
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VI Pasaulio lietuvių sporto žaidynės 1998 m

VYKDYMO GRAFIKAS
Eil.
Nr Sporto šaka

Birželis
Miestas, sporto bazė26 27 28 29 3C

P Š S p A

Atidarymas X Kaunas
1 Badmintonas A X X X Kaunas, 'Drobės" sporto salė
2 Bilijardas A X X X Kaunas, 'Tete a tete" bilijardinė
3 Buriavimas A X X X X Kaunas, Jachtklubas
4 Boulingas (kėgliai) A X X Kaunas'Undinės" sporto rūmai
5 Dviračių sportas

(kalnų BMX)
A X X Šiauliai, Salduvės dviračių kal

nų trasa, "Šventupio" sporto mo
kyklos trasa

6 Kalnų slidinėjimas Australija
7 Keliautojų sportas A X X X Vilnius ir jo apyl.
8 Krepšinis (v., m., 3x3) A X X X Kaunas, Sporto halė
9 Orientacinis A X X Kaunas ir jo apyl.
10 Plaukimas A X Panevėžys, Senvagės įlanka
11 Regbis A X X Telšiai, Stadionas
12 Sportiniai šokiai A X X Kaunas, Kultūros rūmai
13 Sportinė žūklė A X X Elektrėnai, Vandens kanalas
14 Stalo tenisas A X X X Kaunas, "Bangos" sporto komp.
15 Šachmatai A X X X Vilnius, Šachmatų sporto mok.
16 Šaudymas A X X X Vilnius, VRM šaudykla
17 Tenisas A X X X Šiauliai, Kaunas, Vilnius, Palan

ga, kortai
18 Tinklinis (v., m.) A X X X Vilnius, Pedagoginio universi

teto sporto salė
Paplūdimio A X X Palanga, paplūdimys
Uždarymas X Vilnius

A - atvykimas, X - varžybų dienos
Be to, birželio 30 d. Vilniuje bus rengiama bėgimo estafetė miesto gatvėmis.

Olimpinė spaudos konferencija
Vasario 25 dieną SOCOG (Organi

zacinis olimpinis komitetas) įvyko olim
pinė spaudos konferencija Australijos 
etninės spaudos atstovams. Pagrindinis 
šios konferencijos tikslas buvo supažin
dinti spaudos atstovus su būsimos olim
piados ne tik sportiniais, bet ir kultūriniais 
renginiais. Konferenciją atidarė olimpia
dos ministras Michael Knight. Jis pasi
džiaugė gausiu užsieniečių spaudos žmo
nių dalyvavimu. Jo vadovaujamas Olim
pinis komitetas pripažino ir aukštai įver
tino visų etninių grupių dalyvavimą 
olimpiniuose pasiruošimuose. Po savo 
sveikinimo kalbos, jis su džiaugsmu 
paskelbė apie pirmo daugiakultūrinio 
SOCOG leidžiamo biuletenio „Mosaic“ 
išleidimą, kuris reguliariai eis iki 2000 
metų olimpiados. Pirmajame numeryje 
sveikinimo žodį tarė SOCOG generali
nis direktorius S. Hollway, pabrėždamas, 
kad gal niekur kitur nėra tokio gražaus 
tarpusavio sugyvenimo kaip Australijoje 
ir galėsim pasauliui parodyti, kaip visi 
kartu paruošėme šią 2000 metų olimpia
dą. Yra įsteigtas MAC (Multicultural 
Advisory Committee) kuris bus didelis 
patarėjas Organizaciniam komitetui. Šio 
komiteto pirmininkas yra St. Ker- 
kyasharian, AM. Iki 2000 metų Australi
joje vyks ir olimpiniai meno festivaliai, 
leidžiant pasireikšti vietinėms ir etni
nėms kultūrinėms grupėms. Pirmasis 
toks festivalis vardu „The Festival of 
Dreaming“ jau įvyko praeitais metais, 
parodant pasauliui aborigenų meną. Be 
aborigenų dalyvavo ir kitų kraštų čia
buvių kultūros ir meno atstovai. Šis 

festivalis vyko Sydnėjaus regione, bet 
jau šiais metais atskiri pasirodymai vyks 
ir visoje Australijoje. Nuo šių metų bir
želio mėn. iki spalio mėnesio vyks an
trasis „Sea change“ visos Australijos šven
tė, kur atskiri menininkai ir kompanijos 
atstovaus Australiją ir Okeaniją. Šis 
festivalis iškels jūros ir vandenų reikšmę 
šiam kraštui ir parodys, koks didelis 
pasikeitimas įvyko Australijos meno, 
kultūros, politikos ir rasinio gyvenimo 
aplinkoje.

Trečiasis priešolimpinis meno festi
valis šių metų pabaigoje vyks „Reaching 
the World“ vardu. Čia bus bandoma 
tarptautiniu mastu pasauliui parodyti 
mūsų meninį ir kultūrinį gyvenimą.

Paskutinis festivalis įvyks 2000 me
tais, prieš pat olimpiadą vardu „Harbourof I 
Life“. Tai bus priešolimpinis kultūrinis 
pasirodymas su koncertais lauke. Olim
piniame parke ir kitur, iškeliant būsimas' 
bendrą ir parolimpinę olimpiadą, olim
piniam kaimely suruošiant koncertus, 
parodas, filmų, muzikos ir literatūros 
pasirodymus bei daugelį kitų pasirodymų 
sportininkams ir svečiams.

Į šiuos visus festivalius ir pasirody
mus bus įtraukiamos ir atskiros etninės 
meno grupės. Šių visų olimpinių meno 
festivalių vadovė yra Andrea Stretton, 
šeštadieniais po pietų per ABC televiziją 
vedanti „Stretton on Saturday“ meninę 
programą. Su ja susisiekti galima per 
jos Publicity Manager, Olympic Arts 
Festival Sue Contie tel. (02) 9297 2397 
arba 0419 522064.

Olimpinis Klubas
Vasario 16 dieną SOCOG būstinėje 

buvo olimpinio ministro Michael Knighl 
atidarytas pirmasis pasaulyje „Olimpinis 
Klubas“. Šio klubo nariais, sumokėjus 
atskirų narystės dydžių mokesčius, gali 
būti kiekvienas čia gyvenantis žmogus. 
Būdamas nariu, jūs dalyvausite eilėje 
būsimų loterijų, kur galėsite laimėti 
olimpiados bilietų ir kitų dalykų. Pir
masis traukimas, kur bus laimėta 10 000 
bilietų, vyks per Olimpinę dieną birželio 
23 d. 98, po to 100 bilietų į įvairias rung
tynes bus traukiama kiekvieną savaitę iki 
birželio 23 dienos 2000 metų. Įstojimo 
formos buvo visoje spaudoje arba galima 
rašyti nededant ženklo: Reply paid 2000, 
The Olympic Club, Locked Bag 2000, 
Ormond Vic. 3204 arba telefonu 1800 
6592000. Ant. Laukaitis
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t ?IiasiĮ mirusieji f
Atsisveikinant su a-a. Viktoru Ceralmvičium

A. f A. Romui Sažeuiui
mirus, nuoširdžiai užjaučiu jo žmoną - senų laikų draugę Marytę, dukras Rasą 
ir Dalią, sūnus Algį ir Joną.

Elena Jonaitienė, Rasa ir Eglė
Kaip tas laikas greitai bėga, skuba: ir 

dienos, ir metai - prabėga lyg vėjas prieš 
mūsų akis. Atrodo, taip neseniai Vikto
ras Čerakavičius drauge su mumis dirbo 
ir bendravo, o šiandieną mes susirinkom 
atsisveikinti su juo ir išlydėti į Amžiny
bę. Nors buvo pakrikštytas Viktoro 
vardu, mums jis buvo žinomas kaip 
Vytas. Velionis gimė 1924 m. birželio 3 
dieną Vištytės kaimelyje, esančio tarp 
Kybartų ir Vilkaviškio. Šeimoje augo 
penki vaikai, tad Vytas, baigęs mokyklą, 
pradėjo dirbti pas ūkininką. Vokiečiams 
užėmus Lietuvą, Vytas buvo paimtas į 
kariuomenę ir išsiųstas į Rusiją. Jam 
pasisekė iš ten pabėgti. Besislapstydamas 
pas pažįstamus, pakliuvo į lietuvių ka
riuomenės dalinį, ir su juo atvyko į Vo
kietiją. Flensburge susitiko pabėgėlę lie
tuvaitę Petrę ir abu sukūrė šeimą. 1948 
metais Vytas vienas atvyko į Australiją, o 
žmona su dviem vaikučiais - Dale ir Vidu 
- atvažiavo vėliau. Uroquinti stovykloje 
jiems gimė antras sūnus Alfukas. Vytas 
atliko dvimetę darbo sutartį tiesdamas 
geležinkelį tarp Sydnėjaus ir Bathursto. 
Vėliau buvo perkeltas į Melboumą, o šei
ma pateko į Sommers stovyklą. Maždaug 
tuo metu šeimą aplankė mirtis - nuo plau
čių uždegimo mirė jų naujagimė duk
rytė. Vėliau šeima persikėlė į Geelongą. 
Vytas gavo darbą Fordo fabrike. Šeima 
įsigijo sklypą Walsgot gatvėje ir pasista
tė namus. Labai rūpinosi vaikų išsilavi
nimu. Nors nedaug uždirbo, leido vaikus 
į geras mokyklas. Deja, sveikata sutrukdė 
įgyvendinti visas gyvenimo svajones - 
būdamas 54 metų turėjo didelę širdies 
operaciją. Nors po to grįžo į darbą, bet 
tik trumpam, nes turėjo išeiti į pensiją. 
Vytas mėgo prie namų prižiūrėti darželį, 
ypač mėgo auginti orchidėjas. Buvo 
veiklus ir lietuviškame gyvenime: prisi
dėjo prie Lietuvių Namų statybos, pri
klausė Geelongo lietuvių bendruomenės

Buvusiam ALB Melbourne Apylinkės Valdybos nariui a.a. Romui 
Saženini mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną Mariją, dukras Rasą ir 
Dalią, sūnus Algį ir Joną bei jų šeimas

ALB Melbourne Apylinkės Valdyba

Pagerbiant Rasos Bennett mirusį tėvelį
A. f A. Romą Saženį

vietoje gėlių ant jo kapo, "Mūsų Pastogei" aukojame S 50.
Latrobe Health Services

valdybai, ilgai dainavo Geelongo chore ir 
dalyvavo visuose lietuviškuose paren
gimuose. Geelongo lietuvių bendruomenė 
atsisveikino su Viktoro linkėdama jam 
ramybės Dievo globoje, o šeimos nariams 
reiškia gilią užuojautą, praradus vyrą, 
tėvelį, uošvį ir dieduką.

Stasė Lipšienė
• • •

Už 1998 m. vasario 22 dieną mirusį 
a.a. Viktorą Čerakavičių gedulingos pa
maldos įvyko Geelongo šv. Petro ir 
Povilo bažnyčioje. Jas atnašavo prel. dr. 
P. Dauknys. Velionį palydėjo didelis bū
rys tautiečių. Atsisveikinimo žodį tarė S. 
Lipšienė ir J. Gailius.

Prel. dr. P. Daukniui atlikus paskutines 
apeigas ir giedant Lietuvos himną, buvęs 
Lietuvos karys palengva buvo nuleistas į 
amžino poilsio vietą.

Šermenų pietuose dalyvavo apie 70 
Velionio giminių, draugų ir pažįstamų. 
Pietūs pradėti J. Gailiaus sukalbėta malda. 
Viktoro dukra Dalia iš Brisbanės tarė 
padėkos žodį visiems, palydėjusiems 
Velionį į paskutinę poilsio vietą ir ypa
tingai padėkojo prel. dr. P. Daukniui.

Juozas Gailius

Pagerbdami šviesų Velionio
A. t A. Romo Sažeiiio

atminimą, vietoje gėlių ant jo kapo "Mūsų Pastogei^ aukojo:
M. ir S. Eimutis $ 10.00
Z. Augaitis $ 10.00
J. ir P. Mičiuliai $ 10.00
A. Ramanauskienė $ 10.00-
Barry ir Judy Bennett $ 50.00
V. Savickas $ 50.00
A. Klimas $ 10.00
A. Stankevičienė $ 10.00
Z. Pranckūnas $ 10.00
P. ir E. Repšys $ 40.00
A. Vaitiekūnas $ 20.00
P. Samsonas $ 5.00
R. Samsonas $, 10.00
V. ir D. Simankevičiai $ 20.00
R. Mačiulaitienė $ 5.00
V. Ališauskas $ 10.00
V. Šukevičius $ 5.00
F. Sodaitis $ 10.00
A. Kairaitis $ 10.00
E. Margan-Marganavičius $ 10.00

Viso: $315.00

A. f A. Viktorui Cerakavičini
staiga mirus, giliam liūdesy likusiems - jo žmonai Petrei, dukrai Daliai, sūnui 
Alfonsui, sesei Marytei, marčioms, žentui, anūkams, seserėčiai Vilkaviškyje ir 
visiems giminėms bei artimiesiems reiškiame gilią užuojautą.
Liūdi netekusi nario - Geelongo Lietuvių S-gos Klubo valdyba

Viktorai Čcrakavičini
mirus, reiškiame gilią užuojautą žmonai Petrei ir jos šeimai

Geelongo choras "Viltis"

Nuoširdžiai dėkojame Kaziuko mugės proga 
aukojusiems vargstantiems Lietuvoje sušelpti. Pinigais 

. aukojo: $ 200 - V. Stanevičienė, $ 50 - R. Dičiūnas, $ 40 
jv -Z. ir P. Andriukaičiai, po$ 20-J. Gervinąs, A. Dičiūnas, 

D. Gailiūnienė, S. Grybienė, E. Jonaitienė, A. Juodgalvis, 
O. Kapočienė, P. Kušleikienė, A. ir S. Montvidai, V. 
Patašius, L. Pūkys, J. Šalkauskas, V. Šliteris, J. ir J. 
Skundai, po $ 10 - J. Abromas, J. Barila, J. Gudaitis, R. 

Bį Kalėda L. ir A. Kramiliai, J. Makūnas, A. Mikalauskas, 
A. Rupšys, A. ir V. Skeivys, J. Zinkus, po S 5 - A. Du- 

daitis, O. Grosienė, L. Jagučianskienė, S. Milašienė, A. Morris, A. Pauliuko- 
nienė, R. Zakarevičienė, R. Zakarevičius.

Visiems aukojusiems nuoširdžiai dėkojame. Ačiū Z. Andriukaitienei, I. 
Dudaitienei, O. Kapočienei, M. Migevičienei, A. Mikalauskui, B.Ropieneiuž 
paaukotus Kaziuko mugei daiktus. Ypatingai esame dėkingi Z. Andriukaitie
nei ir O. Kapočienei, padėjusioms mums Kaziuko mugės metu.

Sydnėjaus Lietuvių Katalikų Kultūros Draugija

A. f A. Benediktui Berzanskni
miros, jo žmoną Oną ir dukras su šeimomis nuoširdžiai užjaučia

Monika Žiogienė su šeima

Mūsų mylimai žmonai, motinai ir močiutei
a.a. Marijai Zinkienei

mirus, mus užjautė guodė ir Velionę į Amžinybę palydėjo daug mums arti
mų žmonių. Nuoširdžiai dėkojame organizacijoms ir visiems tautiečiams, 
išreiškusiems mums užuojautas žodžiu, telefonu, laiškais ir per "Mūsų Pas
togę". Ačiū aukojusiems šv. Mišias, atsiuntusiems gėlių irta proga skyrusiems 
aukas "Mūsų Pastogei".

Ypač esame dėkingi kun. Norman Grady už atliktas laidotuvių apeigas 
bažnyčioje ir krematoriume, "Dainos" choristams už giesmes, Antanui Kra- 
rniliui už vargonavimą ir giedotą "Liberą", Juozui Almiui Juragiai už skaitymus 
bažnyčioje ir pravestas maldas šermenyse, Danutei Ankienei už bažnyčios 
paruošimą. Ačiū krematoriume atsisveikinimo žodžius tamsiems: Lidijai 
Jūragienei, Juozui Almiui Jūragiui ir ALB Sydnėjaus Apylink&cvaldybos 
vicepirmininkui Antanui Kramiliui. Dėkojame Broniui Žaliui ir Antanui Kra- 
miliui už nekrologų parašymus spaudai ir Vytautui Vaitkui už laidotuvių 
eigos fotografavimą. Dėkingi ponioms, savo pyragais prisidėjusioms šermenų 
mošoje, taip pat Lietuvių Klubo vedėjui Dan Bieri, virtuvės vedėjai Genei 
Kasperaitienei ir jos talkininkėms.

Ačiū visiems, kartu su mumis taip gausiai dalyvavusiems palydint Mariją 
į paskutiniąją kelionę.

Jonas Zinkus, Ramunė, Rasa ir vaikaičiai

Padėka
Man porą savaičių negalint eiti pareigų, "Mūsų Pastogės” redakcijoje mane pava-. 

davo "M.P." darbuotoja p. Dalia Donielienė.
Jai mano nuoširdžiausias ačiū. Red. B. Žalys
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Gavėnios rekolekcijos
Gavėnios rekolekcijas praves iš Lietuvos atvykęs Vilkaviškio klebonas, kun. 

kanauninkas Vytautas Gustaitis, jos bus pravestos sekančiai:
Adelaidėje: kovo 6,7 ir 8 dienomis;
Melbourne: kovo 14 ir 15 dienomis. Čia kartu įeina ir Geelongas;
Hobart ir Launceston: kovo 21 ir 22 dienomis;
Sydnėjuje: kovo 28 ir 29 dienomis;
Brisbanėje: balandžio 4 ir 5 dienomis.
Perth'o lietuviams šiemet rekolekcijų nebus, kadangi vasario 28 ir kovo 1 d. buvo 

jiems netinkama data, o daugiau savaitgalių nelieka, nes rekolekcijų vedėjas Velykoms 
nori sugrįžti į'Vilkaviškį. Kun. Juozas N. Petraitis, MIC

Sporto klubo "Kovas" metinis susirinkimas
Kovo 29 dieną Lietuvių Klube, Bankstowne, 2 vai. po pietų šaukiamas sporto 

klubo ’’Kovas" svarbus informacinis susirinkimas, kurio metu bus svarstoma klubo 
ateities veikla ir naujos klubo valdybos rinkimai. Susirinkimas vyks anglų kalba.

Kviečiame visus kuo gausiau dalyvauti šiame svarbiame susirinkime.
Sporto klubo "Kovas" valdyba

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

2\d.. sekmadienį, 2 vai. popiet Lietuviu namuose. Dalyvaus mūsų literatūrinės ir 
meninės pajėgos.

Nuoširdžiai kviečiame visus dalyvauti. Bus renkamos aukos vargstantiems Lie
tuvoje sušelpti.

Sidnėjaus lietuvių katalikų kultūros draugija

Sydnėjaus skautų židinio sesėms ir broliams
Pranešame, kad balandžio 5 d., sekmadienį, 2.30 vai. popiet Lietuvių namuose. 

Bankstowne. įvyks Sydnėjaus skautų židinio metinė sueiga.
Narių dalyvavimas būtinas. Kviečiame taip pat seses ir brolius, norinčius įstoti į 

Židinio narių eiles.
Židinio tėvūnas ir kanclerė

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ
* NAMUOSE 1

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

Klubas atidarytas 
Pirmadieniais 5.00 v.v. - 10.30 v.v. 
Antradieniais klubas uždarytas 
Trečiadieniais 5.00 v.v. - 10.30 v.v. 
Ketvirtadienis 5.00 v.v. - 11.00 v.v. 
Penktadienis 5.00 v.v. - 12.00 v.v.
Šeštadienis 12.00 v.p.p. - 1.00 v. nakties 
Sekmadienis 12.00 v.p.p. - 10.00 v.v.

Klubo valgykla veikia:
Šeštadieniais -12.00 v.p.p. - 2.00 v.v. švediškas stalas 
(smorgasboard) ir 6.00 v.v. - 8.00 v.v.
Sekmadieniais -12.30 v.p.p. - 7.00 v.v.

Pranešimas Melburno tautiečiams
Kviečiame visus tautiečius į tautinių šokių grupės "Gintaras" tautinių šokių 

popietę, kuri įvyks kovo 22 dieną, sekmadienį, 1.30 vai. popiet Melburno lietu
vių namų Jubiliejinėje salėje (50 Errol St., Nth. Melbourne).

Bilietų kainos: suaugusiems - 8 dol., pensininkams ir studentams - 6 dol., vai
kams - 2 dol.

Pamirškite kasdieninius savo rūpesčius ir ateikite pasidžiaugti bei pasigėrėti 
mūsų gintariečiais. Po koncerto pasivaišinsime kava ir pyragais. Bilietus prašome 
užsisakyti pis Ritą Mačiukaitienę tel. (03) 9859 6291 arba pas Danguolę Jokubai- 
tienę tel. (03) 9398 4607.

Lauksime Jūsų visų!

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

f Funerals of Distinction f 
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N.S.W.

Tel. 9724 5408. Veikia 24 valandas per parą.

Kreipimasis į visuomenę

’’Sūkurys” ruošiasi šokių šventei Geelonge
Primenant visiems šokėjams, kad jau laikas pradėti repetuoti.
Su vaikais iki 8 metų repetuos Kristina Rupšienė šeštadieniais, 11 vai. ryte. Su 

moksleiviais repetuos Jūratė Valytė sekmadieniais ,5 vai. popiet, jaunimas - su 
Jūrate Valyte sekmadieniais, 6 vai. popiet, veteranai - su Rasa Blansjaar sekma
dieniais 6 vai. popiet.

Visiems šokėjams repeticijos vyks Lietuvių namuose , Bankstowne.
"Sūkurio” adm.

Pranešimas vykstantiems j Dainų šventę Lietuvoje
Dalis "Dainos" choro choristų vyksta į Dainų šventę Lietuvoje. Yra galimybių 

gauti papigintus lėktuvo bilietus. Išvykti planuojama apie birželio 15 - 18 dieną. 
Susidomėjusieji (ne vien tik choristai) ir pageidaujantys prisijungti prie šios ke
lionės prašomi skambinti Kęstui Protui tel. (02) 9649 7314.

ALKOS 
AUSTRALUOS 

UETUVUJ 
FONDUI

____________ ChoroJTJainą^ valdyba

$ 20 - J. Balčiūnas (2430), a.a. B. 
Beržansko atminimui.

$ 10-K. Vanagienė(260), SA. 
Dėkoju už aukas.

Vincas Ališauskas, ALF iždininkas

Kreipiamės į jus su prašymu: padė
kite 1998 metais įkurti Lietuvoje pavyz
dinį ŽEMĖS ŪKIO IR MIŠKININ
KYSTĖS CENTRĄ AUKSUČIUOSE. 
Tai būtų centras, panašus į tą, ką Ameri
koje vadintume "Farm Extension Services 
Center". Tam reikia US $ 300 000.

Šiaulių rajone, Auksučių kaime, gau
tas 51 ha (134 akrų) privatus ūkis, turin
tis pilną požeminę nusausinimo (drenažo) 
sistemą, su mišku, esančiu šalia didelio 
valdiško miško ploto. Lietuvos centrinės 
ir rajono valdžios pareigūnai pažadėjo 
atvesti elektros liniją, sutvarkyti kelią bei 
išvalyti nusausinimo kanalų sistemą. 
Gruzdžių Žemdirbystės mokykla paža
dėjo mokinių pagalbą vasaros atostogų 
metu. Kalifornijos universitetų patyrę 
specialistai pažadėjo atvykti ir padėti

įgyvendinti projektą, patarti augalų ty
rimų darbuose ir naujausių žemdirbystės 
metodų taikyme.

Iki sekančios (1998 m.) vasaros nu
matyto pavyzdinio centro ribose reikia 
pastatyti pagrindinį beipagalbinius pastatus 
ir įsigyti pradines žemdirbystės mašinas. 
Tam užsimojimui įgyvendinti pradžiai 
reikia $ 150 000.

Tikime, kad tautiečiai dosniai atsi
lieps į šį prašymą. Aukas ir dovanas siųs
kite pelno nesiekiančiai organizacijai: 
Auksučiai Foundation For Agricultural 
And Forest Development, c/o Vytautas 
Šliūpas, P. E., 2907 Frontera Way, 
Burlingame, CA 94010, USA.

Dėl smulkesnės informacijos galite 
kreiptis į inž. Vyt. Šliūpą minėtu adresu 
arba telef. (650) 692 6856.
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Atvykusi iš Lietuvos moteris nori išsinuomoti butą ar kambarį Sydnėjuje. 
Skambinti po 6 vai. vakaro tel. (02) 97071672,

Nori susirašinėti
Noriu susirašinėti su apie 50 metų ar vyresniu lietuviu, gyvenančiu Australijoje.

Pageidauju susirašinėti lietuvių kalba. Rašyti:
Inesse Gytautė, R. Kalantos 97 — 4, Kaunas, Lietuva — Lithuania

Mūsą Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P. O. Box 550 Bankstown N. S. W. 2200
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