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Maža dalelė Sydnėjaus sporto klubo "Kovas" kunigaikščių gadynės puotos - va
karo dalyvių... (Žiūr. str. šio "M.P." nr. 3 psl.) Nuotrauka A. Burneikio

Lietuvos jvykių apžvalga
Prezidentes pasirinko kandidatą 

į premjerus
Praeitą savaitę didžiausias emocijas 

Lietuvos politiniame gyvenime kėlė nau
jo kandidato į premjerus parinkimas. Po 
dviejų dienų apmąstymų ir beveik tris 
valandas trukusių konsultacijų su Pre
zidentu Valdu Adamkumi ir Seimo pir
mininku Vytautu Landsbergiu, Vilniaus 
meras Rolandas Paksas sutiko būti siūlo
mas į ministro pirmininko pareigas. Ta
čiau Rolandas Paksas pasiliko teisę atsi
sakyti šių pareigų dar prieš pasirašant 
Prezidentui dekretą, jei po konsultacijų su 
Seimo frakcijomis paaiškės, kad jis nega
lės efektyviai dirbti. Be to, Rolandas Pak
sas pageidauja pats formuoti Vyriausybę. 
Ketvirtadienį Prezidentas pateikė 42 me
tų Rolando Pakso kandidatūrą svarstyti 
Seimui. Seimas dėl ministro pirmininko 
skyrimo turi apsispręsti ne vėliau kaip per 
dvi savaites. Jeigu Seimas pritaria Prezi
dento pateiktai kandidatūrai, valstybės 
vadovas pasirašo dekretą dėl ministro pir
mininko skyrimo ir paveda jam sudaryti 
naują Vyriausybę. Naujo kabineto minis
trus savo dekretu tvirtina Prezidentas. 
Premjeras ne vėliau kaip per 15 dienų nuo 
paskyrimo pristato Seimui savo sudarytą 
ir Prezidento patvirtintą Vyriausybę bei 
pateikia svarstyti jos programą. Seimo 
sprendimas dėl Vyriausybės programos 
turi būti priimtas per 15 dienų nuo jos 
pateikimo. Naujoji vyriausybė turėtų būti 
patvirtinta iki birželio 11 dienos.

Palankiai Seime sutiktas R. Paksas 
nežadėjo ypatingos Lietuvos įvykių kai
tos. Jis sakė nenorįs būti klajokliu poli
tiko kelyje: „Norėčiau būti politiku, ku
ris žino, kur einama, kodėl einama ir su 
kuo einama". Kalbėdamas Seime apie 
busimosios savo politikos gaires, R. Pak

sas pareiškė,rikad stengsis savivaldybėms 
duoti kuo daugiau savarankiškumo, mak
simaliai skatinti žemės ūkio produktų 
eksportą ir taip garantuoti darbo vietas 
žemės ūkyje, kaime. Kaip svarbiausi pri
oritetai buvo įvardyta indėlių grąžinimas, 
pensijų ir atlyginimų išmokėjimas. „Ne
suprantu, kaip „Sodra" gali nemokėti 
pensijų. Taip pakertamos valstybės 
šaknys", - piktinosi kandidatas. R. Paksas 
anksčiau buvo verslininkas, todėl žada 
skatinti verslininkus, liberalizuoti verslą, 
kuris yra valstybės pagrindas.

Vilniaus mero kandidatūrą į ministro 
pirminmko postą ir asmeniškai, ir kaip. 
Seimo pirmininkas/emia Vytautas Lands
bergis. To primygtinai prašė ir Rolandas 
Paksas. Seimo pirmininkas tik pabrėžė, 
kad Rolandas Paksas taps ministru pir
mininku kaip Konservatorių partijos na
rys, bet ne jos deleguojamas. Seimo Kon
servatorių frakcija iš esmės pritaria R. 
Pakso kandidatūrai. Kita vertus, apie 20 
šios frakcijos narių, ekspremjero Gedi
mino Vagnoriaus šalininkų, mano, kad 
turėtų būti formuojama Prezidento pasiti
kėjimo Vyriausybė, kuriai vadovauti} ne 
konservatorius. Krikščionys demokratai, 
Centro sąjungos frakcija pritars Rolando 
Pakso skyrimui, o socialdemokratai no
rėtų pakeisti kai kuriuos Vyriausybės 
programos punktus, tuomet taip pat pri
tartų siūlomai ministro pirmininko kandi
datūrai. Tik LDDP pareiškė nerems ir 
nebalsuos už Rolando Pakso skyrimą, 
tačiau ne dėl paties kandidato, o dėl to, 
kad kairioji partija negali remti dešinio
sios Vyriausybės ir jos programos. Lietu
vos visuomenė palankiai vertina Vilniaus 
mero skyrimą ministru pirmininku, tačiau 
baiminasi, kad šis sąžiningas ir ryžtingas 
žmogus netapti} politinių intrigų auka.

Gegužės 13 d. po pietų prasidėjo 
kandidato į Vyriausybės vadovus konsul
tacijos su Seimo frakcijomis. Susitikęs su 
socialdemokratais R. Paksas pažadėjo, 
kad naujoje Vyriausybėje bus pakeistas 
ūkio ministras Vincas Babilius. Šį poli
tikų ir šalies visuomenės prieštaringai ver
tinamą ministrą į konservatorių Vyriau
sybę po 1996 metų Seimo rinkimų dele
gavo įtakinga Pramonininkų konfedera
cija, kuriai vadovauja Bronislovas Lu- 

_ bys. Opozicijos kritikuojamą V. Babilių 
nuolat gynė buvęs premjeras G. V agnorius.

Kandidatas į premjerus R. Paksas, 
kaip ir buvęs Vyriausybės vadovas G. 
Vagnorius - žemaitis. Pastarasis kilęs iš 
Plungės rajono, o R. Paksas gimė 1956 
meti; birželio 10-ąją Telšiuose, ten baigė 
ir vidurinę mokyklą. Po to jis studijavo 
Vilniaus inžineriniame statybos institute 
(dabar Vilniaus Gedimino technikos uni
versitetas), kurį 1979 metais baigęs tapo 
diplomuotu pramoninės ir civilinės staty
bos inžinieriumi. Vėliau R. Paksas baigė 
Civilmės aviacijos akademiją tuometi
niame Leningrade (dabar - Sankt Peter
burgas). 1979-1985 metaisjisdirbo lakūnu 
instruktoriumi. 1985-1992 metais R. Pak
sas vadovavo Vilniaus S. Dariaus ir S. 
Girėno aeroklubui, buvo Savanoriškosios 
krašto apsaugos aviacijos junginio vadas. 
R. Paksas yra daug kartų tapęs Lietuvos 
ir du kartus - Sovietų Sąjungos akroba
tinio skraidymo čempionu. Nuo 1992 iki 
1997 metų R. Paksas vadovavo statybos 
bendrovei „Restako“. 1997 metais per 
savivaldybių tarybos rinkimus Konser
vatorių partijos narys R. Paksas buvo 
išrinktas į Vilniaus miesto tarybą ir tapo 
sostinės meru. R. Pakso žmona Laima - 
inžinierė ekonomistė. Šeimoje auga duk
tė Inga ir sūnus Mindaugas.
Šaukiamas Konservatorių partijos 

suvažiavimas
Konservatorių partijos pirmininkas V. 

Landsbergis pasirašė potvarkį, kuriuo 
liepos mėnesį šaukiamas neeilinis parti
jos suvažiavimas. Daugumai Seime dir
bančių žemesnio rango partinių vadovų 
ši žinia buvo netikėta. Apie būsimą su
važiavimą sužinota iš žiniasklaidos. Ge
gužės 12 d. vakare vykusiame Tėvynės 
Sąjungos (Lietuvos konservatorių) poli
tinės tarybos ir partijos valdybos posė
dyje Tėvynės Sąjungos pirmininkas V. 
Landsbergis apie šaukiamą suvažiavimą 
informavo šiuos partijos organus. Jis 
paneigė valdybos pirmininko G. Vag
noriaus ir jo šalininkų replikas, esą tokiu 
būdu norima pakeisti dabartinę partijos 
valdybą, ir paskelbė preliminarią dar
botvarkę - diskusijasapie Vyriausybės ir 
partijos programas, konservatorių veiklą 
savivaldybėse.

Lietuvos sienos
Kartografai jau pradėjo skaičiuoti 

tikslesnes Lietuvos ir Latvijos jūros sie
nos linijos koordinates, kurias tikimasi 
netrukus įrašyti į iš esmės jau užbaigtą 
sutarties tekstą. Galutinis Lietuvos ir Lat
vijos sutarimas dėl jūros sienos koordi

načių turėtų būti priimtas iki gegužės Tl- 
osios. Kaip žinia, derybos tarp Lietuvos ir 
Latvijos dėl jūros sienos linijos su per
trūkiais vyksta jau kelerius metus. Dabar, 
pasak darbininkų, pagaliau rastas bendras 
sutarimas. Pagrindinis nesutarimų šaltinis 
buvo nutuokiami, tačiau neišžvalgyti naf
tos telkiniai ginčytinoje zonoje.

Per šiuos ir kitus metus Lietuva įsi
pareigoja nužymėti visas sausumos sie
nas ir parengti pasienio zonų žemėlapius. 
Tam iš Privatizavimo fondo bus skirta 
5.4 mln. litų. Lietuva turi 576 km sau
sumos ir 22.2 km jūros sienos su Latvija, 
660 km sausumos sienos su Baltarusija, 
100 km sausumos sienos su Lenkija. 255 
km sausumos sienos ir 22.2 km jūros 
sienos su Rusija ir dar 90 km ilgio terito
rinės jūros sieną.

Williams direktoriai patvirtino 
investicijų Lietuvoje planą

Žinių agentūra BNS gegužės 14 d. 
pranešė, kad JAV bendrovės „Williams 
International“ direktorių taryba ketvir
tadienį pritarė investicijų į „Mažeikių naf
tą“ projektui. „Kitą savaitę jį svarstys 
„Williams" vadovybė“, - pranešė „Wil
liams Lietuva“ atstovas spaudai Darius 
Šilas. Lietuvos Vyriausybė ir „Williams" 
sutartis dėl investicijų, valdymo bei 33% 
„Mažeikių naftos“ akcijų paketo pirkimo 
numatoma pasirašyti iki birželio pabai
gos. Lietuvos Vyriausybė taip pat patvir
tino „Williams" teisę įsigyti papildomus 
33 % akcijų per septynerius metus po 
investicinės sutarties pasirašymo. Šią 
teisę gegužės pabaigoje dar turi patvirtin
ti Seimas. Prieš pasirašant sutartis, Sei
mas dar turi priimti bendrovių „Būtingės 
nafta“, „Mažeikių nafta“ reorganizavimo 
bei Paskolų iš užsienio bankų Būtingės 
naftos terminalo projektui finansuoti įs
tatymų pataisas. Jų svarstymas pradėtas 
šią savaitę ir bus pratęstas gegužės pa
baigoje. Be to. turi būti baigtas rengti 
abiem šalims priimtinas „Mažeikių naftos“ 
finansavimo planas, kurį dabar rengia 
trys Vakarų bankai: „Chase Manhattan“, 
„Deutsche Bank“ ir „ABN Amro“. Lai
kinasis ūkio ministras Vincas Babilius 
šią savaitę teigė, kad jau netrukus bus 
pasirinktas vienas iš trijų bankų, kuris 
parengs galutinį finansavimo planą. Pla
nas numatys, iš kur pasiskolinti maždaug 
600 mln. JAV dolerių Mažeikių gamyk
los rekonstrukcijai ir Būtingės terminalo 
statybai bei grąžinti apie 400 mln. JAV 
dolerių jau pasiskolintų lėšų.

Įteikta Stasio Šalkauskio premįja
Šiaulių filharmonijos salėje penkta

dienį Lietuvos gyventojų genocido ir re
zistencijos tyrimo centro bendradarbei 
Nijolei Gaškaitei-Žemaitienei įteiktašta- 
sio Šalkauskio premija. Šiuo, garbingiau
siu Šiaurės Lietuvoje, apdovanojimu ji 
pagerbta už 1944 - 1953 metų Lietuvos 
gyventojų genocido ir rezistencijos tiria
muosius darbus bei vertingas knygas - 
„Pasipriešinimo istorija. 1944 - 1953“,
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Lietuvos įvykių...
Atkelta iš 1 psl.

„Partizanai apie pasaulį, politiką ir save“, 
„Žuvusiųjų prezidentas“. Filosofo, peda
gogo, tautos ideologo S. Šalkauskio var
du pavadintą premiją 1991 metais įstei
gė jo kraštiečiai-Lietuvos kultūros fon
do Šiaulių krašto taryba. S. Šalkauskis 
yra kilęs iš Šiaulių krašto, jis palaidotas 
senose Šiaulių kapinėse. Premija skiria
ma kas dveji metai už tautos kultūros, 
.meno, mokslo ir filosofihės minties ug
dymą bei turtinimą. S. Šalkauskio pre
mijos laureatai yra filosofas Romualdas 
Ozolas, antropologas Arvydas Žygas, me
notyrininkas Vytenis Rimkus, arkivysku
pas Sigitas Tamkevičius. Penktoji premi
jos laureatė - Nijolė Gaškaitė-Žemaitie- 
nė, be premijuotų darbų, yra paskelbusi 
straipsnių ir prisiminimų apie tremtį, ku
rioje išbuvo septynerius savo jaunystės 
metus.

Iš JAV į Lietuvą deportuotas dar 
vienas asmuo

JAV teisingumo institucijos deporta
vo lietuvių išeivį Kazį Čiurinską, kurį 
apkaltino buvus nacių parankiniu ir daly
vavus tūkstančių žmonių žudynėse An
trojo pasaulinio karo metais. Praeitą tre
čiadienį 80-metis K. Čiurinskas iš Čika
gos oro uosto išskrido į Lietuvą. Sugrį
žusiam į tėvynę K. Čiurinskui artimiausiu 
metu negresia baudžiamoji byla, nes 
Lietuvos teisingumo institucijos neturi 
pakankamai duomenų apie galimus jo 
nusikaltimus. JAV Specialiųjų tyrimų 
skyriaus vadovo Eli Rosenbaum teigi
mu, „K. Čiurinskas dalyvavo žvėriško
se nacių kontroliuojamo JI savisaugos 
bataliono akcijose“. 1997 metais fede
ralinis Čikagos apygardos teismas atėmė 
iš K. Čiurinško JAV pilietybę. Teismas 
nusprendė, kad K. Čiurinskas prisidėjo 
prie civilių asmenų naikinimo tuo metu, 
kai tarnavo Antano Impulevičiaus vado
vaujamame U batalione („Schutzmanns- 
chaft Bataillion“). Teismo duomenimis, 
šis batalionas nužudė tūkstančius žydų, 
įtariamų komunistų partijos aktyvistų 
bei jų šeimų narių, taip pat daug sovietų 
karo belaisvių Lietuvos ir Baltarusijos 
teritorijoje. Netrukus JAV Teisingumo 
departamentas ketina deportuoti į Lie
tuvą dar vieną karo nusikaltimais įtaria
mą lietuvį - Vincą Valkavicką. Genera

Kelione į Karaliaučių
Gabrielius Žemkalnis

Balandžio 23-čią važiavau į Karaliau
čių susitikti su krašto lietuvių koordina
cine taryba, kuri tą dieną turėjo savo posė- 
.dį. Pravažiavus Eitkūnus, palikus už sa
vęs dabar rusų vadinamą Čemyševskoje, 
atsivėrė tas pats vingiuotas, siauras, me
džiais apsodintas kelias, kuriuo ne vienas 
pasitraukėme iš tėvynės 1944 metais. 
Kraštas, kiek jo dabar teko pamatyti, vis 
dėlto ne tas pats. Yra akivaizdus gyven- 
tojųapsileidimas, šiukšlės, sovietiniai „pa
puošalai“ - sovietinių generolų pamink
lai, pjautuvai ir kūjai, penkiakampės 
žvaigždės, o pačiame Karaliaučiaus cen
tre - neišvengiamas Leninas. Skaudu ma
tyti neatpažįstamus vietovių ir upių pava
dinimus. Gastai tapę Slavsku, vargšė Til
žė subjaurota Sovietsko pavadinimu, iš 
Stalupėnų padarytas Nesterovas, Gumbi
nė - Gusevas, Černiachovskio vardas 
duotas Įsručiui, ir kas gali žinoti prava
žiuojant Gvardeiską, kad tai Tepliava. 
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linės prokuratūros duomenimis, JAV ir’ 
Kanadoje šiuo metu gyvena apie ketu
riasdešimt išeivių iš Lietuvos, kuriems 
gresia panaši procedūra.

A. Butkevičius Lietuvoje bylą 
galutinai pralaimėjo

Išplėstinė Aukščiausiojo Teismo tei
sėjų kolegija praeitą antradienį atmetė už 
pasikėsinimą sukčiauti stambiu mastu 
nuteisto parlamentaro Audriaus Butke
vičiaus ir jo gynėjų kasacinius skundus. 
Skunduose buvo prašoma panaikinti ap
kaltinamąjį Vilniaus apygardos teismo 
nuosprendį ir jo nepakeitusį Apeliacinio 
teismo sprendimą, o baudžiamąją bylą 
grąžinti tyrimui papildyti. 1998 metų 
lapkričio 18 dieną Vilniaus apygardos 
teismas paskyrė A. Butkevičiui pusšeštų 
metų laisvės atėmimo bausmę ir 50 000 
litų baudą, taip pat nurodė konfiskuoti 
pusę teisiamojo turto. Parlamentaro gy
nėjai Rimas Andrikis bei Adomas Liut- 
vinskas tikino susidūrę su grubiais Lie
tuvos baudžiamojo proceso bei Europos 
Žmogaus teisių konvencijos pažeidimais. 
Paskelbus galutinę ir neapskundžiamą 
Aukščiausiojo Teismo nutartį, kai tapo 
aišku, jog minėti sprendimai išlieka, R. 
Andrikis bei A. Liutvinskas prabilo apie 
Europos Žmogaus teisių teismą Stras
būre, į kurį galima kreiptis tik išnaudo
jus visas gynybos galimybes savo šalyje. 
Advokatai tiki, kad tarptautiniame teis
me parlamentaro byla galėtų būti išnag
rinėta maždaug per metus.
Lietuvos pianistai patiko Paryžiaus 

publikai i
Lietuviai tapo IV tarptautinio Ru- 

binšteino konkurso Paryžiuje numylėti
niais. Jiems atiteko prizinės vietos viso
se šešiose konkurso kategorijose. „Excel
lence“ kategorijos lydere tapo Lietuvos 
muzikos akademijos vyr. asistentė A. 
Žvirblytė. Kaip laureatė ji surengs reči
talį Paryžiuje, o liepos mėnesį pasirodys 
garsiame festivalyje „Musicales Inter
nationales Guil Durance“. Kitas aukštas 
vietas laimėjo A. Žvirblytės mokinė ir 
penki Kauno Juozo Naujalio menų gim
nazijos moksleiviai. Konkurse varžėsi 
apie šimtą pianistų iš 25 pasaulio šalių.

Ruošiant šias žinias pasinaudota Lai
mos Statulevičienės paruošta Lietuvos 
spaudos apžvalga, informacinės agentū
ros ELTA informaciniais pranešimais ir 
„Lietuvos rytu“.

Spaudai parengė Saulius Varnas

Sakoma, kad užėmus Rytprūsius, ru
sai iš karto sudarė iš leitenanto ir dviejų 
seržantų komisiją vietovardžiams pakeis
ti. Vienas seržantas pavadinimus rinko 
pagal tas vietoves, kuriose jis pas panas 
ėjo, kitas seržantas - pagal karininkų pa
vardes, o leitenantas - pagal Rusijos vie
tovių pavadinimus, kuriuos prisiminė iš 
savo kelionių. Nepakeitė tiktai kelių pa
vadinimų, kuriuos patys galėjo ištarti. 
Vėliau, kai Lietuva prašė, kad būtų sugrą
žintas Tolminkiemio pavadinimas, rusai 
atsakė, kad niekas tokio pavadinimo 
negalės ištarti. Šiandien Tolminkiemis 
vadinasi Čistije prudi - švarusis prūdas. 
Prūdas ten yra, tačiau jo švarumu tenka 
labai abejoti. Tą pavadinimą Tolmin
kiemiui prikabinęs leitenantas matyt 
švarumą lygino su savo gimtojo krašto 
prūdu.

Pravažiavome Norkyčius (Meždure- 
če...). Istorijos kronikos sako, kad tai 
prūsų sukilimo vado Herkaus Manto 
žuvimo vieta. Pakelėje, ant kalnelio, kur

Trumpai iš visur
Gegužės 11 d. Australijos finansų 

ministras Peter Costello pristatė parla
mentui sekančių finansinių metų biudže
to projektą, numatantį 5.4 bilijonų dole
rių perteklių ir asmeninių pajamų mokes
čių sumažinimą. Biudžetas rėmėsi prie
laida, kad senatas priims mokesčių refor
mos projektą, pakeičiant dabartinius mui
tas ir pardavimo mokesčius 10% GST 
(Goods and Services Tax) beveik visoms 
prekybinėms operacijoms.

Gegužės 14 d. šis biudžeto projektas 
atsidūrė pavojuje, kai nepartinis senato
rius Brian Harradine, kurio lemiamu 
balsu pasikliovė vyriausybė, pasisakė prieš 
GST įvedimą.

Nesėkmingai baigėsi antrasis Malcolm 
Fraser vizitas Belgrade gegužės 11-13 
dienomis, bandant išvaduoti du šnipinė
jimu apkaltintus australus, humanitarinės 
pagalbos organizacijos CARE darbuo
tojus. Su juo nesutiko kalbėtis nei vienas 
įtakingesnių Jugoslavijos pareigūnų. Ju
goslavijos prezidentas Slobodan Milose
vic nepriėmė ir Jungtinių Tautų žmogaus - 
Teisių aukštosios komisijonierės Mary 
Robinson, pažadėjusios užtarti suimtuo
sius australus.

Jugoslavijos ambasadorius Jungti
nėms Tautoms australų žurnalistams 
pareiškė, kad suimtieji Steve Pratt ir Peter 
Wallace galėtų būti paleisti, jei Australija 
neberemtų NATO bombordavimo poli
tikos. Šiuo meta Australija tikisi Suomi
jos prezidento Martti Ahtisaari užtarimo 
išlaisvinant suimtuosius.

Gegužės 12 d. Boris Jelcin atleido iš 
pareigų Rusijos min. pirmininką Jevgenij. 
Primakov ir jo vadovaujamą kabinetą. 
Laikinai min. pirmininko pareigas patikė
tos vidaus reikalų ministrai Sergei Ste- 
pašin. S. Stepašin turi Jelcino pasitikė
jimą, praeityje ypač pasireiškė 1994-95 
metais organizuodamas ir apginkluoda
mas opoziciją prieš čečėnų lyderį Džo- 
char Dudajev. Tuo meta Sergei Stepašin 
buvo Rusijos kontražvalgybos viršininku.

Gegužės 15 d. komunistų dominuoja
ma Rusijos durna bandė pašalinti B. Jel
ciną iš prezidento pareigų, iškeliant jam 
bylą. Jelcinui iškelti penki kaltinimai. Jis 
esą nelegaliai panaikinęs Sovietų Sąjun
gą 1991 m., neteisėtai užpuolęs Čečėniją 

savųjų išduotą Herkų Mantą nudūrė 
kryžiuočiai, Lietuva jau sovietiniais lai
kais buvo pastačiusi sukapoto žalčio 
pavidalo paminklą. Netrukus sovietai tą 
paminklą nuardė ir dabar jis yra paslėptas 
ir saugojamas Įsručio muziejuje.

Stebėjausi gausybe gandrų, beveik kas 
antras elektros ar telefono stulpas puošė
si jų lizdu. Labai greitai supratau, kad ne 
tik pavasarinių balų gausybė su varlėmis, 
bet ir vietinių gyventojų šiukšlina aplin
ka užtikrina visiems metams maitinimąsi 
pelėmis ir žiurkėmis.

Pats Karaliaučius, kuris buvo 90% 
sugriautas, dabar atrodo kaip tipiškas so
vietinis miestas. Jo praeitį išduoda išlikę 
senieji fortai, vienas kitas aiškiai išsi
skiriantis pastatas ir atstatyta katedra, 
kurioje rengiamos parodos, vyksta kon
certai. Pravažiuojant gatve visa katedros 

1994 - 96 metais, sužlugdęs Rusijos kari
nes pajėgas,' panaudojęs smurtą prieš 
opoziciją 1993 m. ir vartojęs genocidą 
prieš tautą savo ekonominėmis refor
momis. Nei vienas iš šių kaltinimų ne
surinko reikalingų 300 balsų (iš 450). Pa
vojingiausias Jelcinui kaltinimas buvo 
antrasis - dėl karo su čečėnais, paremtas 
283 balsais prieš 43, kitiems susilaikius 
ar nedalyvaujant balsavime.

Gegužės 17 d. australų karo laivas 
HMAS Fremantle dramatiškai sulaikė 
Panamoje registruotą laivą su nelegaliais 
imigrantais, vydamasis jį nuo Jarvis įlan
kos iki Port Kembla. Apie 70 paslėpti; • 
imigrantų kiniečių surasti tik po 6 valandų 
kratos laivo dugne, kai kurie iš jų labai 
blogame sveikatos stovyje.

Nuo gegužės 14 d. JAV automatiniai 
bankai vietoje slaptažodžio (PIN numerio) 
pradėjo tikrinti klijentų asmens tapatybę 
pagal jų akių lėliukes, lygindami jas su 
pavyzdžiais jų kompiuteryje.

Po teigiamų bandymų rezultatų, Da
nija nusprendė bent pusę savo elektros 
energijos pasigaminti išnaudodama vėjo 
jėgą. Jūroje bus pastatyta 2000 didžiulių 
vėjo malūnų, kurie pigiai gamins elek
tros srovę.

Po savaitę užtrukusių rinkimų, Fidži 
min. pirmininkas Sitiveni Rabuka pri
pažino, kad jo vadovaujama koalicija tari 
perleisti valdžią indų dominuojamai 
darbo partijai. S. Rabuka išsilaikė min. 
pirmininko poste 12 metų. 1987 m. jis 
atėjo į valdžią ginkluoto perversmo keliu, 
pašalindamas demokratiniu keliu išrink
tą darbiečių vyriausybę ir pakeisdamas 
konstituciją. Prieš šiuos rinkimus Fidži 
indams jau buvo sugrąžintos pilnos po
litinės teisės.

Gegužės 17 d. Izraelis išrinko naują 
ministrą pirmininką. Darbo partijos lyde
ris Ehud Barak, buvęs gen. štabo virši
ninkas, įtikinančiai įveikė Benjamin Ne- 
tanjahu. Naujasis min. pirmininkas žada 
taikingai susitarti su palestiniečiais. Nu
galėtasis B. Netanjahu atsistatydino iš 
Likud partijos vadovybės ir laikinai pasi
trauks iš politinio gyvenimo.

Paruošė Vytautas Patašius

aplinka, aikštė, Priegliaus upė atrodo la
bai gražiai, taip, kaip ir pati katedra. Deja, 
priėjus prie pačios katedros matosi, kad 
darbai dar toli gražu neužbaigti, o ir naujai 
atstatytos pastato dalys ne vienoje vietoje 
jau pradeda trupėti.

Priešais katedrą buvusios karališko
sios pilies nėra nei žymės. Jos vietoje sto
vi didžiulis pastatas, kurį Karaliaučiaus 
gyventojai vadina „monstru“. Netiktai 
šio profsąjungoms skirto pastato išvaizda 
yra atstumianti, bet jis taip pat jau dau
gelį metų stovi tuščias. Jį statant nebuvo 
tinkamai ištirti požeminiai vandenys, ku
rie plaudami pamatus vieną dieną šį 
„monstrą“ sugriaus. Simboliškai, man 
atrodo, šis pastatas yra Sovietija.

Krašto gyventojai, kurie nepasitraukė 
į Vakaras ir nebuvo išžudyti, patyrė trem-

Nukelta į 3 psl.
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XXI-ųjų ALDienų rengėjos

Motinos Dienos minėjimas Brisbanėje

Tautinių šokių grupė "Žilvitis". Nuotrauka J. Platt.

Gegužės 2 diena, sekmadienis. Moti
nos Dienos šventė mums labai miela ir 
gausiai lankoma. Tą dieną džiaugiamės 
savo anūkėliais, gėrimės jaunimo tauti
niais šokiais ir pasidaliname sporto klu
bo naujienomis. Ir šiais metais, kaip nie
kada, sulaukėme daug svečių, net kėdžių 
pritrūko!

Minėjimą pradėjo sporto klubo „Bal
tija“ narys R. Vitkauskas. Jis pasveikino 
motinas, o mergaitės joms prisegė po 
chrizantemos žiedą. Į garbės prezidiumą 
buvo pakviestos p. V. Mališauskienė, E.

Linksmąją šventės dalį pradėto sporto 
klubo pirmininkas R. Mališauskas, 
perskaitė savo parašytą mamai jumoris
tinę poemą. Raimondas mėgino išskai
čiuoti, kiek mama yra pavalgydinusi al
kanų draugų, kiek kartų ištraukusi jį iš 
keblios padėties - mamos širdis ir pinigi
nė visada atviri savo vaikui.

A. Milvydas su Kaziuku padainavo 
apie meškiuką Rudnosiuką, o mažasis 
Vytukas parodė kaip meškiukas šoka. 
Tautinių šokių grupė „Žilvitis“ pasirodė 
su tautiniais šokiais. R. Mališauskas pa-

E kairės sėdi: Rasa Blansjaar - Tautinių Šokių Šventės rengėja, Nijolė Bučinskie- 
nė - pirmininkės pavaduotoja, dr. Genovaitė Kazokienė - ALD pirmininkė ir Atida
rymo rengėja, Ginta Viliūnaitė - patarėja teisės klausimais, Jadvyga Dambrauskienė - 
sekretore; stovi: Daiva Murtagh - Jaunimo Vakaro rengėja, Birutė Aleknaitė - Dainų 
Šventės vadovė, Rymantė Geli - Literatūros ir Poezijos vakaro rengėja bei atstovė 
žiniasklaidai, Audra Dičiūnaitė - Naujų Metų Baliaus rengėja, dr. Nita Wallis - Sporto 
Šventės pirmininkė, Daina Dičiūnaitė - Naujų Metų Baliaus rengėja, Dalia Donielienė 
- atstovė spaudai, Margarita Kašytė - iždininkė ir apgyvendinimo vadovė.

Nuotraukoje nėra: Jacintos Ankutės - šv. Mišių taroininkės. T wVno wmnmvičintės 
-Meno Parodos rengėjos, dr. Liudos Apinytės-Popenhagen - Teatro Vakaro rengėjos, 
Violetos Kondrotienės - scenos apipavidalintojos, Julijos Viržintaitės - iždininkės ir 
tarpininkės su Lietuvių Namais.

Verta pastebėti, kad trečdalį rengėjų sudaro "ankstesniosios" išeivės, trečdalį - čia 
gimusios kartos atstovės ir trečdalį - naujosios atvykėlės. Tokia proporcija buvo 
sumanyta sąmoningai. D.D.

Seigienė, P. Edwards ir R. Platkauskienė. 
Vietoje paskaitos A. Milvydas papasa
kojo apie Motinos Dienos šventės pap
ročius Lietuvoje. Meilę ir pagarbą moti
nai randame mūsų dainose, legendose ir 
liaudies kūryboje. Skaudi buvo partizano 
motinos dalia, apraudota ir įamžinta mū

Garbės prezidiumas, iš kairės: P. Edwards, E. Seigienė, R. Platkauskienė ir V.
Mališauskienė. Nuotr. J. Piatt

sų tautos istorijoje. Baigęs savo kalbą A. 
Milvydas kvietė tylos minute pagerbti 
mirusias motinas ir sugiedoti Marijos 
giesmę.

Atkelta iš 2 psl.

tį. Jiems dabar leidžiama iš tremties vie
tų išvykti į Vokietiją arba grįžti į Karaliau
čiaus kraštą, ką ne vienas ir padaro. Tam 
pritariair remia Vokietijos valdžia, suteik
dama grįžtantiems visokeriopą paramą, 
netgi investuodama į pramonę, kurioje 
dirba sugrįžusieji.

Karaliaučiaus krašte gyvena apie 
20 000 lietuvių. Dalis jų yra Sibiro tremti
niai, kuriems nebuvo leista sugrįžti į 
Lietuvą. Kiti yra pasitraukusieji iš oku
puotos Lietuvos, gręsiant tremties ar 
arešto pavojui. Ne vienas ūkininkas į 
Rytprūsius atvyko kai okupuotoje Lietu
voje jie buvo varomi į kolūkius, o ten, 
anoje pusėje Nemuno ar Šešupės, ar 
Senaširvintės, ar Lieponos dūlėjo žemė, 
stovėjo tušti pastatai ir rusai gyvenimui 
rinkosi miestus ir miestelius.

’Tilžės lietuvių kultūros draugija „Bi
rutė“, manau, viena iš didžiausių Kara
liaučiaus krašto lietuvių organizacijų, nuo 

darė pranešimą apie sporto klubo veiklą, 
gerus laimėjimus krepšinio komandose. 
Sakė, kad ruošiamasi dalyvauti sporto 
šventėje Melbourne. Įsteigtas golfo klubas“.

Užbaigus programą buvo apdovano
tos tos dienos šeimininkės: V. Mališaus
kienė ir L. Bagdonavičienė. Ant stalo at

siradus dideliam tortui, jį perpjovė 
riausios motinėlės: B. Žygienė, F. Luckie- 
nė ir L. Bagdonavičienė. Sekė turtinga 
loterija ir skanūs cepelinų pietūs.

Brisbanietė
1998 m. gruodžio leidžia laikraštį „Nau
joji aušra“, kurio jau yra išleisti 5 nu
meriai. Penktojo numerio pirmame pus
lapyje atspausdintas žemėlapis, kuriame 
pažymėta lietuvių ir prūsų riba pagal 
vokiečių mokslininkus 1S 82 ir 1858 metais. 
Dar didesnį plotą nurodo genčių ribos: 
Varmė, Barta, Notanga, Semba, Nadruva, 
Skalva - abejose Nemuno pusėse ir nuo 
Šilutės, Katyčių ir Viešvilės - Karšuva. Ir 
dar -Potsdamo linija. Po žemėlapiu tekstas:

„Šis žemėlapis - tai krašto, kuriame 
dabar gyveni, broli ir sese, istorija. Ati
džiai apžvelk jį ir įsidėk giliai į atmintį ir 
širdį šio krašto senovę, kai tavęs čia, 
gentaini, dar nebuvo. O buvo čia visko: 
grumtynių, nuožmių žūtbūtinių kovų, 
bado, maro... Slankiojo čia juodoji vieš
nia ir gviešėsi ir į žmogų, ir į lietuvių 
kalbą

Į Vilnių pro Tilžę grįžome beveik 
paryčiais, su pakilia nuotaika. Lietuviš
kumo ugnelė ir toliau rusena šiose mūsų 
etninėse žemėse. Neleiskime jai užgesti.

Adelaidės žinios
Balandžio 25 dieną įvykęs ALB Ade

laidės Apylinkės susirinkimas praėjo 
darniai, darbingoje nuotaikoje, dalyvau
jant 75 asmenims. Susirinkimui pirmi
ninkavo Romas Pocius, sekretoriavo K. 
Vanagienė. Bendruomenės pirm. Liucija 
Vaičiulevičius pasidžiaugė visų orga
nizacijų glaudžiu bendradarbiavimu. Jau
na Valdyba nestokoja entuziazmo ir gerų 
norų tęsti bendruomenės egzistenciją. Ji 
yra įsipareigojusi išlaikyti nusistovėju
sias tradicijas ir ieškoti būdų paįvairinti 
kultūrinį gyvastingumą. Nuoširdžiai pa
dėkota po daugelio metų darbo iš Kontro
lės Komisijos pasitraukusiam Kostui 
Pociui. Jį sutiko pakeisti Edas Gudelis, 
kurio dukrelė Kristina sėkmingai talkina 
Juozo B ačiūno vardo bibliotekoje. Aptarti 
įvairūs einamieji reikalai. Susirinkimas 
užbaigtas sugiedant Tautos Himną.

Nors ir negausi Adelaidės lietuvių 
bendruomenė, bet Atvelykio sekmadienį 
beveik pilna Lietuvių Namų salė pasitiko 
naują knygą - tai Vaclovo Šulco „Nemi
gos lieptu - praeitin“. Perskaičiusi iš šios 
knygos tmmpą ištrauką K. Vanagienė 
pakvietė Viktoriją Vitkūnienę pasisakyti 

Naujoji ALB Melbourne Apyl. Valdyba

ALB Melbourne Apylinkės naujoji Valdyba, išrinkta š. m. gegužės 2 d. Iš kairės 
sėdi: J. Vilkišienė, F. Sodaitis; stovi: R. Samsonas, A. Vaitiekūnas ir dr. K, Zdanius.
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apie naująjį leidinį. Ji žinoviškai aptarė 
pačią knygą ir tokių knygų istorinę ver
tę. Įvertino knygoje vaizdžiai aprašytus 
įvykius Subačiuje ir kokiu žingsniu po 
Pirmo pasaulinio karo ėjo civilizacija bei 
kultūra į mažuosius Lietuvos miestelius. 
Viktorija pasidžiaugė Adelaidėje para
šytų knygų skaičiumi, palygino jį su daug 
skaitlingesnėse apylinkėse. Čia pat buvo 
parduota 80 knygos egzempliorių ir gau
ti pinigai pasiųsti į Subačių paremti 
našlaičius ir neturtingų šeimų vaikus. Tą 
pačią dieną rodomas filmas „Jane iš 
Padebesių“ nesukėlė užtarnauto įspūdžio, 
nes žavingi ,danės“ tarmiški monologai 
pradingo salės gaudime.

Balandžio 25 dieną minėtos knygos 
iškilmingas pristatymas vyko Lietuvoje - 
Subačiuje. Video filmas apie tai jau yra 
pakeliui į Australiją, kaipo dovana auto
riui. ‘ T. K.

P.S. „AuksinėsPastogės“redak- 
cijoje dirbantiems linkiu sėkmės, laimės 
ir sveikatos; laikraščiui linkiu lengvais 
šuoliais įšokti į deimantinį jubiliejų.

K. Vanagienė
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"Kovo" klubo baliaus dalyvės, iš kairės: Julija Viržintaitė, baliaus karalienė-Nitą 
Wallis ir Jacintą Ankutė. Nuotr. A. Burneikio

Po Geelongo mūšio „Kovo“ vadovė 
su savo Valdyba, norėdama pakelti savo 
piliečių nuotaiką, gegužės 8 dieną suruo
šė didžiul puotą. Ir sukvietė visus kara
lius, karalienes, kunigaikščius, riterius, 
vyskupus, vienuolius, mergas ir elgetas iš 
visų savo karalystės kampų.

Į puotą susirinko didelis būrys svečių, 
net ir iš kitų karalysčių, į įspūdingai 
papuoštą Sydnėjaus Lietuvių Klubo pilį. 
Beveik visi svečiai buvo apsirengę, kaip 
ir priklauso, tų laikų rūbais.

Atrodo, kad šis pilietis greitai neteks savo galvos?.. Nenusiminkite - tai tik "Kovo 
vakaro triukai. Nuotr. A. Burneikio

Valdovė pasveikino visus taip gausiai 
atvykusius ir paaiškino galiojančias ka
ralystėje taisykles, kurių nesilaikant, pi
liečiai ir svečiai gali būti nubausti ir įkišti 
į bausmės rėmus (stocks) arba net gali būti 
budelio „pakrikštyti“...

Vaišes paruošė pilies virėja Genė su 
padėjėjomis. Maistas, žinoma, kaip anais 
senais laikais, buvo valgomas su pirštais.

Dalyvių linksminimui vyko riterių 
■išvyka ieškoti „Šventojo Gralio“ (Holy

Motinos Diena Adelaidėje
Gegužės 9-tą dieną ALB Adelaidės 

Apylinkės Valdyba Lietuvių Namuose 
suorganizavo Motinos Dienos minėjimą. 
Kaip visuomet, programą išpildė Sa
vaitgalio mokyklos mokiniai ir skautai, 
nes dalis jų yra ir šios mokyklos auklėti
niai. ALB Apylinkės Valdybos pirminin
kė L. Vaičiulevičius tarė trumpą žodį ir 
visų paprašė atsistojimu pagerbti miru
sias motinas.

Mūsų Savaitgalio mokykloje mokosi 
maždaug 26 mokiniai. Rašau „maždaug“, 
nes kai kurie iš jų lanko mokyklą nere
guliariai. Mokyklos vedėja yra Rūta 
Bielskytė-Sankauskienė, o jai talkinin
kauk Vytautas Patupas. Šiai progai Rūta 

ikams tinkamą scenos vaizdelį,
■ 14 vaikų-būtent tie, kurie 
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Grail). Po to gražuolės merginos, užrakin
tos „nekaltybės diržais“, visur ieškojo 
atitinkamo rakto, kad save išsilaisvintų. 
Vyko ir raitų riterių (žinoma, ant „žirgų“) 
dvikovos. Po turnyro jie buvo valdovės 
„įšventinti“. Šiųmetų Klubo garbės nariais- 
riteriais įšventinti: „Sir“ Petras Burokas ir 
„Sir“ Michael Šepokas.

Pasibaigus oficialiai daliai, padedant 
„Uzbekistano konsului“ Viktorui, iš lote
rijos („valstybės mokesčio“) buvo apdo
vanoti laimėtojai.

Puota dar ilgai tęsėsi palydima geros 
muzikos ir nuotaikos.

Valdovė nori padėkoti visai savo val
džiai, ypatingai Gražinai Newman, už di
delį įdėtą darbą, o visiems apsilankiu
siems - už dalyvavimą. Tie, kurie seniai 
nesilankė „Kovo“ karalystėje, praleido 
ypatingai įspūdingą vakarą. Primename - 
pilies vartai visuomet atviri - lauksime 
jūsų ateity!

Nitą, „Kovo“ valdovė

jau pramokę ar gerai išmokę lietuvių 
kalbą. Visa vaidinimo esmė buvo tema, 
kad mamytės tikrumoje nelaukia iš savo 
vaikų tokių dovanų, kurias galima nupirk
ti. Jos veikiau nori pamatyti savo vaikus 
šokant, dainuojant, grojant ir kalbant 
lietuviškai. Scenos vaizdelyje vaikai ta
riasi, „ką nupirkti mamytei, kai pinigų 
nėra“. Jiems sumigus, sapne pasirodo 
angelai ir duoda gerų patarimų, ką dova
noti mamytėms. Ir štai, supratę patari
mus, vaikai šoka, deklamuoja, dainuoja ir 
groja instrumentais. Taip vaikų pasiro

dymai buvo vykusiai įpinti į scenos veika
lėlį, pavadintą „Nenupirkta dovana“.

Išvardinti visus vaikus, kurie išpildė 
programą, užimtų per daug vietos, tad 
teks paminėti bent instrumentalistus: 

Vidas Kubilius grojo pianinu, Max San- 
kauskas - saksofonu, Saba Sankauskai- 
tė - fleita, Andrius Laurinaitis - trimitu ir 
Jolanta Laurinaitytė - violončele. Jiems 
akompanavo garsios (muzikiniu lavinimu) 
Marryatville vid. mokyklos direktorius A. 
Laurinaitis. Kažkaip Adelaidės vaikų tar
pe visuomet turėjome „muzikanhj“ prie
auglį! Sėkmės jiems.

Programos pabaigoje trumpai kalbė
jo. p. Rūta Sankauskienė. Nors ir įver
tindama vaikų pastangas, vis dėlto apgai
lestavo, kad dabartinėmis sąlygomis daug

Sydnėjaus Lietuvių Klube
Mano atostogos jau eina prie pabai

gos. Labai apgailestauju, kad neteko 
dalyvauti suruoštame „Kovo“ baliuje. 
Tokie gražūs atsiliepimai, kad ko gero ir 
kritikams nebus darbo. Valio „Kovie- 
čiams“, kurių kūrybingumas ir fantazija 
neturi ribų! Mano vaizduotėje iki šiol 
karaliai ir karalienės, riteriai ir, atėję 
įprastoje aprangoje, ubagais praminti. Vi
sa tai matau, tarsi būčiau dalyvavęs pats. 
O toks nematytas per paskutinį dešimt
metį dalyvių skaičius rodo, kad dar esa
me gyvi. Taigi „Koviečiai“ įrodė, kad tik 
pastangų reikia, norint gauti gerų darbo 
vaisių. Kiek girdėjau, Klubo Direktoriai, 
susižavėję parengimu, rengiasi prisikal
binti tuos „gudruolius“ prisidėti ir prie 
metinio Klubo Baliaus organizavimo.

Džiugu, kad pastaruoju metu mūsų 
visuomenininkai įneša vis daugiau naujo 
ir įvairumo savo kūryboje. Turime tikrai 
gerą ir vis progresuojantį chorą, nudžiu
ginusį žiūrovus savo paskutiniame pasi
rodyme, „Sutartinę“ ir eilę kitų.

Girdisi, kad ir vėl bus turgus!.. Pats 
pirmininkas, atrodo, jau dabar pradeda 
tikrinti mikrofonus, ieškoti užsimetusių 
kabelių... Girdi, nėra čia ko - viskas turės 
tą sekmadienį būti kaip su sviestu patep
ta! Kažin kas ar matė, jog ir laimės ratas 
buvo tepamas, tik neaišku kodėl, ar kad 
geriau suktųsi, ar slidesnis būtų... Aš tai 
tikrai bandysiu atvažiuoti, o kaip jūs, mie
li nariai?

Gegužės23d.-visiįTURGŲKLUBE!
Vis aiškinom, kad pagal valstybinius

Būsimus Sydnėjaus Olimpiados 
objektus stato ir lietuviai

Dalis yra gavusi oficialų leidimą dirb- 
Rita Baltušytė ti. Pasak vieno „Lietuvos ryto“ šaltinio,

„Lietuvos ryto“ korespondentė Sydnėjuje

Viena sunkiausių užduočių „Lietuvos 
ryto“ korespondentei Sydnėjuje buvo (ir 
yra) parašyti apie lietuvių statybininkų 
brigadą, dirbančią 2000-ųjų metų olim
piados statybose. Gandai apie tą brigadą 
Lietuvoje sklando jau nuo praeitų metų. 
Šių eilučių autorei teko ir asmeniškai su
tikti žmonių, „tikrai žinančių“ jog tokia 
brigada egzistuoja.

Po ilgo ir atkaklaus žurnalistinio tyri
mo galima tvirtinti, jog Sydnėjuje šiuo 
metu yra apie 30 iš Lietuvos atvykusių 
žmonių, dirbančių statybose. Dalis jų 
dalyvavo bei dalyvauja ir olimpinių ob
jektų statybose.

Niekas negalėtų (ir nenorėtų) nei pa
tvirtinti, nei paneigti, jog dauguma tų 
žmonių į kengūrų šalį atvyko kaip turis
tai ir čia įsidarbino per pažįstamus ir 
draugus. Kai kurie iš Lietuvos keliavo 
būriu, kiti atvyko pavieniui, daugiausia 
pagal pakvietimą į svečius, turėdami bi
lietą atgal ir antspaudą pase „Dirbti 
draudžiama“. 

vaikų ir tėvų nesidomi lietuvių kalba. Ji 
pristatė du mokyklą baigiančius moki
nius: Sabą Sankauskaitę ir Vidą Kubilių. 
Abu gera lietuvių kalba papasakojo apie 
save, pasididžiavo, kad moka kalbėti 
lietuviškai.

Prieš minėjimą Motinos Dienos proga 
mamytės buvo apdovanotos baltomis gė
lėmis, o pasibaigus programai, visi svečiai 
buvo pakviesti pasivaišinti kava.

Tikimės, kad Savaitgalio mokykla 
Adelaidėje dar ilgai gyvuos!

Adei. Apyl. Valdybos koresp.

įstatymus nesantiems nariais, reikalinga 
pasirašyti į Svečių knygą. Gundėme įstoti 
į narius. Atsirado paklususių tautiečių, bet 
jų skaičius ribotas. Direktoriai per posėdį 
nutarė sumažinti nario mokestį. Nuo šiol 
šis mokestis bus tik $ 10 metams! Nejau
gi pagailėsime šios nedidelės sumelės 
kiekvienam šeimos asmeniui tapti pilnais 
Klubo nariais? Taigi laukiame gausaus 
padidėjimo mūsų Klubo narių skaičiaus.

Gera naujiena tiems, kurie mėgsta 
„susilpnintą“ alų. Sumažinta kaina iki $ 2 
už bonkelę. Vairuotojai, pabandykite! 
Bus galima leisti sau ilgiau prie stalo pa
gurkšnoti ir pigiau kainuos.

Lietuviška duona, atskraidinta iš Ade
laidės, šį kartą pasiekė Klubą be keblu
mų, taigi, jei Klubo nariai reikš pareika
lavimą, bandysime jos turėti kas antrą 
sekmadienį. Gegužės 30 d. sekantis 
„importuotas“ transportas. Susitiksime 
eilutėje?

Kai ateisite į Klubą, neužmirškitepakil- 
ti laiptais į biblioteką. Ten rasite keletą 
naujai išleistų knygų nusipirkti. Galima ir 
laikraščių iš įvairių kraštų pavartyti.

Nepamirškite užkalbinti Klube ir bu
dintį Direktorių - pasikeiskite mintimis. 
Direktoriai budi tam, kad galėtų išklau
syti jūsų patarimų dėl Klubo gerbūvio. 
Kad atskirti, budintis tą sekmadienį yra 
prisisegęs pavardę.

Laukiame Jūsų Klube kiekvieną dieną, 
išskyrus antradieniais, kuri yra poilsio 
diena! IKI PASIMATYMO KLUBE!

Algis Bučinskas

svečio vizos pakeitimas į darbo vizą atlie
kamas per advokatą, kaštuoja apie 1000 
Australijos dolerių (apie 2 500 litų). 
Lengviausia darbo vizą gauti tinkuoto

jams, kadangi Australijoje ši specialybė 
nerengiama, o pareikalavimas didelis, nes 
dėl Olimpiados, statybos Sydnėjuje labai 
intensyvios.

Statomi ne tik nauji sportiniai įrengi
niai, bet ir gerinamas miesto gatvių tink
las, kasamas tunelis geležinkelio linijai iš 
Sydnėjaus centro į Mascot'o oro uostą, 
skubama panaikinti milžiniškas duobes, 
kelioliką metų žiojėjusias miesto centre, 
pagyvėjo gyvenamųjų namų statyba 
priemiesčiuose. Prieš keletą dienų pa
grindinėje Sydnėjaus gatvėje - George 
Street teko girdėti vieną turistą sakant ki-' 
tam: „Sydnėjus turėtų būti gražus mies
tas, kai jį užbaigs“.

Kol kas vienu gražiausiu pasaulio 
miestų skaitomo Sydnėjaus kontūruose 
vyrauja statybos kranai ir ant jų bei ant 
kylančių dangoraižių dieną plevėsuojan
tys, o naktį tyškiai šviečiantys gigantiški

Nukelta į 5 psl.
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Voratinklio tinklas
Lidija Šimkutė

Iš Lietuvoje leidžiamos poezijos kny
gos (lietuvių ir anglų kalba) - "ERDVĖS 
TYLA / SPACES OF SILENCE".

VORATINKLIO GIJOSE 
susitinkam 

ir atpažįstame savo vardus 
krantas 

vėjas 
upės posūkis

įrėžiame savo istorijas 
sieliuose

besiilgančiuose kranto

atsargiai braidykim 
nesugrįžtamam vandeny

JEI NESAPNUOSIME 
viens kito

nebus veidrodžio 
atspindinčio

kurio siekiame

Atkelta iš 4 psl.

užrašai „Multiplex“. Sydnėjaus abonentų 
knygoje radau net vienuolika „Multiplex 
Building“ statybos aikštelių. Tarp jų - ir 
neseniai atidarytasis 110 000 vietų olim
pinis stadionas.

Nuo šio užrašo būtų galima pradėti ir 
lietuvių statybininkų paieškas. Taip „Lie
tuvos ryto“ korespondentei sakė Rimas, 
vienintelis sutikęs pasikalbėti su žurna
liste, bet nepanorėjęs skelbti savo pavar
dės. Jis galėti} parodyti išorinės stadiono 
, Australia“ sienos dalį (netoli įvažiavimo), 
kurią kelias dienas savo rankomis tinka
vo. Kiti lietuviai prie olimpinių statybų 
yra dirbę po kelis mėnesius, deja, jų 
nepavyko įtikinti, kad verta pasidalinti 
įspūdžiais su „Lietuvos ryto“ skaitytojais.

Rimas drauge su dviem sūnumis (de
vyniolikos ir dvidešimt dvejų metų) į 
Australiją atvyko prieš dvejis metus. 
Alytuje vertėsi, kaip pats sako, kuo papuo
lė, ekonominė padėtis buvusi bloga. Da
bar visi trys dirba tinkuotojais. Gyvena 
penkiese išsinuomavę atskirą namą vie
name vakarinių Sydnėjaus priemiesčių. 
Neseniai atvykusi busimoji marti šei
mininkauja.

Šiuo metu „Multiplex“ statybose, pasak 
Rimo, dešimt lietuvių tinkuotojų dirba 
rangos sutartuni su mažesne firma, kuri 
tiesiogiai juos samdo. Tos firmos pava
dinimo Rimas nenori skelbti, bet patvir
tino, kad verslo savininkas rusakalbis. Vi
so toje bendrovėje dirba 86 žmonės, dvi
dešimt jų - lietuviai.

Atlyginimas iš pradžių, anot mano 
pašnekovo, buvęs prastesnis -10 dolerių į 
valandą. Darbdavys, kuris ir pats lieja 
prakaitą, žiūri kaip dirbi. „Pasitaiko sto
viniuojančių, vaikštinėjančių, rūkančių, - 
sako Rimas. - Bet t ik ne lietuviai, kaip pra
dėjai ryte septintą valandą, pusė valandos 
pietūs ir vėl. Jau atidirbant sąžiningai".

Rimas pasakoja, kad iš pradžįų buvo 
sunku: „Mažai uždirbom, gyvenom gara-, 
že, traukinys toli, iki jo eidavom pėsčio
mis, autobusui gailėdavompinigų".

Jei stengiesi, atlyginimas kyla, žmonės 
uždirba ir septynis šimtus per savaitę.

■ Tačiau plačiau kalbėti apie uždarbius jis 
nenori,nes: „Pasakysi, kiek uždirbi, žmo

TAVO BALSAS

pagavo mane
skriejančia*

aš nusvilau
tavo delne

MANO PAUKŠTIS

braižo laišką

į tavo langą

rytui lyjant

saulės spinduliais

ant baltų sienų

TU TYLIAI PRIEINI

prie manęs

kūno kalba
tirpdo

ilgesio tėkmę

___________7
nės galvos, kad čia aukso kalnai, norės 
atvažiuoti, o čia daugiau to darbo nėra, 
mūsų Jirma jau negali daugiau žmonių 
priimti, mes padėti nieko negalėsim“.

Paklaustas, ar teisingi gandai, kad 
naujieji lietuviai vienas iš kito už darbo 
radimą reikalauja tūkstančio dolerių, Ri
mas atsakė: „Gal anksčiau taip buvo, bet 
kai mes čia, pasitaikė tik vienas atvejis, 
kai padėjom ir kažkas sukalbo apie pini
gus, bet mes griežtai pasakėm - ne. Kiek 
galėsim, padėsim, bet pinigų jokių ne- 
imsim“.

Ar draugiški naujieji lietuviai tar
pusavyje? Rimas sako, jog apskritai - 
draugiški. Kartu dirba, sekmadieniais 
susitinka, dabar, kai daug kas jau turi ma
šinas, važiuoja drauge į gamtą, išsikepa 
mėsos australų pavyzdžiu, išgeria alaus. 
Per Kalėdų atostogas dvi savaites pralei
do Queenslande, aplankė Melboumą.

„Tiesą sakant, mes nelabai ir norim 
atostogauti, -tęsiajis.-Prieš Naujus metus 
dirbom ir po keturioliką valandų, metų 
pabaigoje, kaip visur, reikia pasispausti. 
Ir dabar turime tik vieną poilsio dieną, 
šeštadieniais dirbame už didesnį atly
ginimą“.

Vis dėlto atsiranda laiko ir sportui. 
Statybose dirbantys jaunuoliai (jų dau
guma) sudarė futbolo komandą, kuri, pa
sak Rimo, rungtyniauja su portugalais, 
brazilais. Žaidžia už darbovietę, kurios 
pavadinimo, kaip jau minėjau, nenori 
sakyti. Draugiškos futbolo rungtynės - 
ilgametė australų statybininkų tradicija. 
Žaidžia ir treniruojasi Kogarah priemies
čio stadione, kurį nuomoja darbdavys. 
Pernai lietuviai užėmė antrą vietą iš šešių. 
Vaikinai susirenka tarpusavyje pažaisti ir 
krepšinį.

Šiuo metu Rimas ir kiti lietuviai atlie
ka tinkavimo darbus naujuose gyve
namuose namuose Leichhardt'o prie
miestyje. Kokių 25 butų namas pastato
mas per pusę metų. Lietuvius stebina 
naujoms statyboms pasirinktos vietos, 
tarp jau esamų statinių. Lietuvoje taip 
nesiterptų, arba viską nugriautų ir statytų 
vieną ką nors didelį. Čia statybos atrodo 
iš anksto labai apgalvotos. Naudojami 
japoniški kranai ant ratų, „augantys“ 
kartu su namu.

Kultūrinėse paraštėse
Tai buvo prieš 50 metą!

Nuoširdžiai sveikinu „Mūsų Pastogę“ 
su 50-ties metų jubiliejumi. Džiaugiuosi 
jos ilga tarnyba mūsų bendruomenei. La
bai gerai prisimenu 1949 metų sausio 26 
dieną - „M.P.“ gimimo dieną, nes tai ir 
mano gimtadienis. Labai džiaugiuosi 
„M.P.“, jos klestėjimu ir drauge sveiki
nu redakciją, Spaudos Sąjungą ir visus 
spaudos darbuotojus bei bendradarbius.

Prisimenu 1948 metus, pirmas dienas, 
kai grupė lietuvių vyri} iš Sydnėjaus 
Centrinės stoties paskambino į mūsų 
namus. Atsiliepė mano a.a. vyras Antanas. 
Tai buvo grupė vyrų, vykusių į Queenslan- 
dą atlikti 2 metų darbo sutartį - kirsti 
cukrines nendres. Jiems visą dieną reikėjo 
laukti traukinio. Antanas paklausė, kiek jų 
yra. Atsakė, kad 10. Antanas paprašė jų 
palaukti ir, sėdęs į traukinį, nuvažiavo jų 
parsivežti į namus. Kartu praleidome visą 
dieną. Jų tarpe buvo ir Juozas Žukaus
kas. Besikalbėdamas su juo, mano vyras 

, užsiminė, kad iš Lietuvos gaudavo žur
nalą „Trimitas“, kurio redaktorius buvo J. 
Žukauskas. Pasirodo, tai buvo tas pats 
asmuo. Nudžiugęs Antanas paaiškino, 
kad jau daromi žygiai lietuviško laikraš
čio leidimui ir paklausė, ar jis nesutiktų 
būti redaktoriumi. Juozas sutiko, bet iš
kilo problema, nes jis turįs važiuoti į 
Queenslandą atlikti 2-jų metų sutartį. Tai
gi, susitarė palaikyti tarpusavyje ryšius.

1949 metais iš Emigracijos Depar
tamento buvo gauta žinia, kad yra duotas 
leidimas leisti lietuvišką laikraštį, taip pat 
prašoma atsiųsti laikraščio pavadinimą 
kartu su jo vertimu į anglų kalbą. Antanas 
tuojau apie tai pranešė Juozui Žukauskui, 
prašydamas parinkti laikraščio pavadini
mą. Iš kelių gautų pavadinimų visa 
mūsų šeima nusprendė, kad „Mūsų Pas
togė“ esąs tinkamiausias, o anglų kalba 
jis skambėtų „OurHaven“. (Ilgąlaiką„Our 
Haven“ buvo rašomas „M.P.“ metrikoje). 
Laikraščio pavadinimo antgalvę sutiko 
padaryti Jonas Balsys (aš iki šiol negaliu 
suprasti, kodėl ta antgal vė buvo panaikinta, 
„Tėviškės Aidai“ nuo pat pradžios pasi
laikė tą pačią antgalvę). Dabar reikėjo 
daryti žygius ir kaip nors iš cukrinių nen
drių kirtimo Queenslande „ištraukti“ J. 
Žukauską. Labai padėjo asmeninės pa
žintys ir geri santykiai su valdžios depar
tamentais. Garantavus redaktoriui butą 
(mūsųnamuose) ir t.t., pagaliau tai pavyko 
padaryti. Prisimenu, kai su Juozu vaikš
čiojome po Sydnėjų ir ieškojome pir
mam lietuviškam laikraščiui spaustuvės. 
Miesto spaustuves spausdinti nesutiko,

Lietuvius stebina iš karto gražiai tvar
koma aplinka: namo dar nebaigė statyti, o 
jau sodina dešimties metrų aukščio pal
mes, gėlynus. Namai patogūs gyventi, bu
tuose dažnai yra po du tualetus.

Nuosavas namas ir Rimo svajonė, ku
riai išsipildyti gal bus lemta kitais metais. 
Pirkti savo būstą labiau apsimoka, negu 
nuomoti.

Daug su neseniai iš Lietuvos atvyku
siais bendraujantis Lietuvos olimpinis 
attache Sydnėjuje Antanas Laukaitis „Lie
tuvos ryto“ korespondentei sakė, kad jie 
galėtų ir daugiau susitaupyti, bet mergi
nos, pavyzdžiui, vos ne po tūkstantį Aus
tralijos dolerių išleidžia telefono skam

Ona Baužienė, BEM

bet sutikimą davė provincijos spaustuvė 
„Publicity Press“.

Pradžioje buvo labai sunku: reikėjo 
padėti redaktoriui taisyti klaidas, kore
guoti net po keletą kartų. Nesigiriant, man 
teko visur padėti su anglų kalba. Re
daktorius mane pamokė, kaip užvesti 
kartoteką, naudotis rašomąja mašinėle. 
Aš tapau netgi „administratore“. „Mūsų 
Pastoge“ buvo užsiėmusi visa šeima: vy
ras, dukros Irena (tuomet dar studentė), 
Antoinette (gimnazistė), sūnus Robertas - 
11 metų. Su dideliu entuziazmu padėjome 
siųsti „Mūsų Pastogę“ į įvairias emigran
tų stovyklas, kuriose tik buvo lietuvių. 
Jokių atlyginimų už darbą nebuvo, rūpi
nomės tik, kaip atlyginti redaktoriui. Vė
liau atsirado daugiau talkininkų ir mes 
džiaugėmės, kad lietuviškas laikraštis 
„Mūsų Pastogė“ - „Our Haven“ pagaliau 
išvydo dienos šviesą.

Tokia buvo pradžia ir mano šeima 
nuolat prisimena, kaip „M.P.“ pristaty- 
davome į paštą, nes tuo metu mašinos 
neturėjom ir į Sydnėjaus paštą (GPO) 
laikraštį gabenome tramvajumi.

Taip su malonia nostalgija prisimenu 
„Mūsų Pastogės“ pirmus žingsnius, redak
toriaus Juozo Žukausko ryžtą ir savo šei
mos entuziazmą, dirbant prie jos. Tenka 
tik palinkėti, kad „Mūsų Pastogė“ dar il
gus ilgus metus tarnautų Lietuvių Ben
druomenei ir Lietuvai!

Ona Baužienė, BEM

bučiams į Lietuvą, po tris (kartais ir šešis- 
septynis) kartus į dieną skambina tuo pa
čiu numeriu, kalba apie jo nuomone ne
reikšmingus dalykus; vyrukai, dar neat- 
sikratę iš namų atsivežto noro pasirodyti, 
perka mašinas ne pagal savo kišenę.

Antanas sako „davęs už tai velnių“, 
tačiau Rimas teigia, jog Sydnėjaus sen
buviai lietuviai juos sutiko labai gerai. 
„Aš atvažiavęs jau po savaitės atėjau į 
Lietuvių Klubą ir jaučiuosi kaip namuo
se“. Beje, mes ir kalbėjomės Kaziuko 
mugės metu lietuvių parapijos salėje. 
Daugelis atvykusių nuomoja kambarius 
pas buvusius dypukus, kuriems pravartu 
dolerį kitą prie senatvės pensijos prisidurti.
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Sydnėjaus sporto klubo "Kovas" suruoštame vakare buvo labai linksma. Plačiau 
apie tai šio "M.P." nr 4-ame psl. Nuotr. A. Burncikio

Spaudos olimpinė ekskursija
Maždaug kas 3-4 mėnesiai SOCOG 

(Sydnėjaus Olimpiados Organizacinis 
Komitetas) akredituotiems olimpiniams 
atstovams (attache) ir užsienio spaudos 
atstovams surengia specialius susirinki
mus, kurių metu pateikiamos paskutinės 
naujienos ir žinios apie vykdomus olim
pinius darbus ir kitus pasiruošimus. Daž
nai rodomi ir atskiri olimpiniai filmai.

Gegužės 12 dieną užsienio žurnalis
tams buvo suruošta speciali ekskursija, 
apžiūrint olimpiados vietoves ir padarant 
specialią kelionę po jau baigtą olimpinį 
stadioną. Apie 50 užsienio žurnalistų 
specialiu autobusu, apvažiavusolimpiados 
įrengimus, buvo atvežti į olimpinį sta
dioną. Čia, kartu su Organizacinio Komi
teto ir stadiono vadovais, artimiau jiems 
pristačius kiekvieną iš žurnalistų, prasi
dėjo labai įdomi ekskursija po stadioną ir 
visus jo įrengimus.

Stadiono statyba prasidėjo 1996 metais 
ir jau po trijų metų buvo baigti šio milži
niško stadiono statybos darbai. Per pir
muosius 30 metų stadionas tvarkysis pats 
savarankiškai ii' tik po to jis pereis vals
tybės žinion. Olimpiados metu stadionas 
talpins 110 000 žiūrovų, o vėliau, nuėmus 
galutinius pristatymus, jame tilps 80 000 
žiūrovų. Olimpiados metu čia bus 56 400 
sėdimų vietų po stogu, 108 atskiros ložės. 
Stadiono aukštis yra 52 metrai ir atstumas 
nuo vieno arkos galo iki kito - 295 metrai. 
Visi stadiono įrengimai yra labai patogūs, 
pritaikyti invalidams ir fiziškai neįga
liems žmonėms. Tarp kiekvieno aukšto 
yra ekskalatoriai, taip kad ir laipiot laip
tais yra nebūtina. Stadiono šoninė danga 
yra padengta sintetiniu kilimu, o stadiono 
vidurys yra apsodintas specialia smulkia 
žole, kuri apačioje turi vandens ir šildymo 
kanalus. Čia bus atidarymo ir uždarymo 
iškilmės, futbolo (soccer) finalas ir atleti
kos varžybos, kur bėgimo takai yra pada
ryti iš specialios raudonos medžiagos. Vi
sas šis olimpinis stadionas yra tikrai ne
paprastas man, mačiusiam bentkelisolim- 
pinius stadionus pasaulyje. Jis yra pats 
įspūdingiausias ir geriausias.

Po poros valandų stadiono apžiūros, 
atsiradome taip vadinamoje „Ambasadorių 
ložėje“, kur, žinoma, olimpiados metu 
patekti bus gal ir neįmanoma. Šalia šios 
ložės yra netolimais įrengta ir „Platinos“ 
bei „Aukso“ ložės, kur sėdės turtingi 
žmonės, susimokėję už vietą po 40 000 ir 
10 000 dolerių. Čia vidaus įrengimai su 
minkštomis kėdėmis, barais ir kitais spe
cialiais įrengimais yra tikrai liuksusiniai. 
Gi mūsų - .Ambasadorių“ - ložėje mes
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buvome pavaišinti kava, arbata ir pyra
gaičiais, o truputį atsigaivinus, žurnalis
tams buvo pristatyti spaudos ir žiniasklai- 
dos vadovė Ms G. M. Frost ir olimpinio 
sporto vadovas Mr. B. Elphinston. Jie ga
na plačiai papasakojo apie savo šakų dar
bus, ateities planus ir supažindino su 
įvairiais spaudai ir sportui reikšmingais 
reikalais. Bob Elphinston yra žinomas ir 
mūsų krepšinio mėgėjams. Jis buvo įkūrė
jas ir direktorius NBL krepšinio lygos, o 
taip pat ir direktorius „Sydney Kings“ 
krepšinio komandos. Jis buvo Australijos 
olimpinės komandos Los Angeles olim
piadoje vadovas ir 30 metų dirbo krepši
nio trenerio darbą su įvairiomis koman
domis. Yra apvažinėjęs 35 pasaulio kraš
tus. Išsikalbėjus pasirodė, kad jis gerai 
žino lietuvius krepšininkus ir apie juos 
susidaręs labai getą nuomonę.

Šios olimpinės popietės metu labai įdo
mus svečias buvo mums gerai žinomas 
buvęs pasaulinis ir olimpinis plaukimo 
rekordininkas John Konrads. Su juo pasi
kalbėjau tarputį ilgiau. Prisiminėm ben
drus pažįstamus. O pirmą kartą su John aš 
buvau susitikęs Melbourne olimpiados 
meta, kai jis, būdamas dar tik 14 metų, 
jau atstovavo Australiją. Aš tuo metu bu
vau akredituotas ktiip olimpinis žurna
listas ir dažnai lankydavausi olimpiniame 
kaimelyje, kur gyveno mūsų lietuviai krep
šininkai ir kiti sportininkai, tuo metu 
atstovavę Sovietų Sąjungą. John Konrads 
laimėjo aukso medalį 1500 m. nuotolio 
plaukime laisvu stiliumi Romos olim
piadoje ir tris aukso medalius „Common
wealth Gamės“ 1958 m. Jis yra pagerinęs 
ir pasiekęs kelis naujus pasaulio plauki
mo rekordus, apdovanotas Prancūzijos 
„National Order of Merit“ ordinu ir yra 
tarptautinio „Swimming Hall of Fame“ 
garbės narys. Taip pat viena iš žymiausių 
Australijos plaukikių buvo ir jo sesuo II- 
za, laimėjusi olimpinius ir pasaulinius 
plaukimo rekordus. Šiuo metu John 
Konrads gyvena Melbourne ir dirba val
stybiniame sportinio turizmo darbe, nors 
jo vardo gatvė ir dabar yra Greenacre 
(Sydnėjaus priemiestyje).

Šią dieną suėjo lygiai metai laiko, kai 
olimpinė ugnis buvo uždegta Olimpijos 
kalne, Graikijoje. Lygiai 12 valandą šio 
kalno Heros šventykloje, naudojant 
„parabolic" veidrodį, nuo saulės spindu
lių buvo uždegtas olimpinis fakelas ir ši 
olimpinė ugnis keliaus per Europą, Oke
anijos kraštas kol pasieks Australiją. 9 
dienas ji bus nešama iš Olimpijos iki Atė
nų, o iš ten lėktuvu atskraidinta į Guam'ą

Gerb. Redaktoriau,
Leiskite per Jūsų redaguojamą laik

raštį atsiprašyti Lietuvių Klubo lankyto
jus ar lankytojas, kuriems gegužės 2 d., 
dėl mano kaltės susitrukdė išvažiavimas 
iš Lietuvių Namų kiemo invalidų auto
mobilių stovėjimo aikštelės.

Taip pat leiskite paaiškinti aplinky
bes, kuriomis jiems nusikaltau. Atvykusi 
į p. Rasos Mauragienės režisuojamą „Su
tartinės“ liaudies dainų ir žaidimų pynę, 
Lietuvių Namų kieme radau tik vieną tuš
čią vietą mašinai pastatyti. Tai buvo prie 
pat gaisrinio išėjimo iš restorano patalpos. 
Mano automobilis atsidūrė kokius du 
centimetrus nuo ženklo, nurodančio, jog 
čia negalima statyti mašinos. Šalia stovė
jo raudona mašina, kuri visiškai užstojo 
mėlynai dažytus plotelius invalidų trans
portai. Užtat buvau susirūpinusi tik tuo, 
ar nepalikau mašinos per arti draudžian- 
čiojo ženklo.

Kadangi nevartoju alkoholio ir nelo
šiu pokerio mašinomis, po puikaus kon
certo kiek laiko praleidau antrajame Klu
bo aukšte, o po to pasinaudojau rengėjų 
svetingumu ir vaišinausi kava bei pyra
gais didžiojoje salėje. Sėdėjau šalia p. 
Elenos Jonaitienės, kai iš garsiakalbio 
pasigirdo pranešimas, jog mašinos tokios 
ir tokios (mano) savininkas kviečiamas 
kuo greičiausiai patraukti mašiną, kliu- 

’dančią kitiems išvažiuoti. Jau bėgdama iš 
salės spėjau išgirsti, jog tai skelbiama jau 
PENKTĄ kartą.

Klausa kol kas nesiskundžiu, tačiau aš 
skelbimą girdėjau PIRMĄ kartą ir iškart 
išskubėjau savo klaidos taisyti.

Prie Klubo durų (iš lauko pusės) mane 
pasitiko vienas direktorių (kiek supranta, 
labai ramus ir kultūringas žmogus), kuris į 
mario atsiprašymus reagavo šaukdamas, 
jog kalbu nesąmones, kaip galėjau ne
girdėti, dėl manęs žmonės dvi valandas 
negalėjo išvažiuoti (vienas invalidas vis 
dėl to sugebėjo išvairuoti, nes raudonoji 
mašina jau buvo pasitraukusi), ar aš ne
žinanti, kad čia pastačius mašinų, reikia 
pasakyti bare dirbantiems. Bandžiau aiš

ir 16 dienų per 13 valstybių keliaus į1 
Australiją. Čia olimpinė ugnis bus lygiai 
100 dienų ir bus nešama per visas Aus
tralijos valstijas. Šios olimpinės ugnies 
nešimas nuo Graikijos iki olimpinio 
stadiono iškilmingo atidarymo metu 
simbolizuoja olimpinę dvasią ir jos per
davimą nuo žmogaus iki žmogaus, ir nuo 
generacijos iki generacijos.

Pagerbiant olimpinės ugnies užde
gimą ir metų laiko tarpą, olimpiados 
vietovėje Kronos kalnelyje vyko specia
lios ceremonijos, kurių metu olimpiados 
ministeriui Mr. M. Knight buvo įteiktas 
alyvos medelis, augintas Olimpijos žemė
je irdovanotas Amerikos graikų olimpinės 
organizacijos. Tokį pat medelį jie pado
vanojo ir Atlantos olimpiadai. Šis medis į 
Australiją buvo atvežtas 1995 metais ir 
prižiūrimas karantino inspekcijos, nes pa
gal australų taisykles, alyvos medis iš ki
tur turi būti dvejus metus karantine. 
Dalyvaujant radijo ir televizijos žmonėms 
ir kviestiniams svečiams, tarp jų ir mūsų 

Prašom nepamiršti užsimokėti 
Pastogės** prenumeratą.

kinti, jog nežinojau, invalidų aikštelė 
buvo užstota tos kitos mašinos. Pribėgęs 
kitas direktorius ėmė piktai (angliškai) 
šaukti, kad tik greičiau užvesčiau maši
ną ir pasitraukčiau. Pirmasis dar pridūrė, 
kad bus svarstomas mano narystės klau
simas ir būsiu išmesta iš Klubo narių 
(kuriuo, beje, ir nesu). .

Moraliai mane palaikė žinoma ir ger
biama visuomeninkė, patarusi nesijaudin
ti, sugrįžti prie kavutės pasikalbėti ir pri
dūrusi, kad toks elgesys ir atbaido žmones 
nuo Klubo.

Negaliu su ja nesutikti. Antra vertas, 
jei direktoriai įsitikinę, kad girdėjau pen
kis skelbimus ir tyčia nėjau patraukti 
mašinos, supranta, kad tokie Klubo sve- 
čiai/potencialūs nariai gali būti ne
pageidaujami.

Taip pat norėčiau pridurti, jog per 
aštuoniolika Sydnėjuje pragyventų metų 
buvau pirmą kartą aprėkta. Apskritai Aus
tralijoje per tą laiką vieną žmogų šau- 

’ kiant ant kito girdėjau tik vieną kartą - 
prižiūrėtojas neįprastai garsiai barė jau
nuolį, tvarkiusį lentynas „Coles“ par
duotuvėje. Su pagalba

Nenuolatinė Lietuvių Klubo lankytoja
Rita (Baltušytė) Ormsby

P.S. Gegužės 11 d. gavau Lithuanian 
Club Limited Hon. Secretary A. Bučins
kas (parašas atrodė kaip D. Sepokas) laiš
ką, kuriuo pranešama, kad dėl mano 
„egoistiškos ir nejautrios akcijos neįgali 
Klubo narė ir jos sena motina daugiau 
kaip valandą negalėjo išvykti iš Klubo. 
Prašymas patraukti jūsų mašiną buvo 
penkis kartus skelbtas per PA sistemą, 
tačiau jūs jį ignoravote" (...) „Jums yra 
uždrausta įžengti į Klubą ar jo nuosavy
bę trijų mėnesių laikotarpiu, prasidedan
čiu nedelsiant, po to jūsų kaip svečio 
statusas bus peržiūrėtas “.

Dar kartą iš visos širdies atsiprašau dėl 
mano kaltės nukentėjusios Klubo narės bei 
jos mamos ir labai prašau patikėti, kad vos 
išgirdusi skelbimą bėgte išbėgau mašinos' 
patraukti.

užsienio žurnalistams, oficialiai šį medį 
ministeriui M. Knight įteikė graikas L. 
Mazinos, SOCOG kultūrinių ir meno 
reikalų naujiesiems ateiviams vadovas, 
pabrėždamas, kad alyvos medis repre
zentuoja taiką ir 2000 metų olimpiados 
metu turi būti taikingas, sportinis ben
dravimas tarp visų šalių sportininkų. Sa
vo žodyje ministeris padėkojo už šio tai
kos medžio gavimą ir džiaugėsi, kad iki 
olimpiados visi darbai bus pilnai baigti ir 
mes galėsime pasauliui parodyti, kaip 
gražiai Australija ją surengė. Šis medis 
bus pasodintas atletų kaimelyje 1999 me
tų rugsėjo 15 d.

Šių iškilmių metu ir man teko kalbėtis 
su ministeriu M. Knight, pristatant jam ir 
paklausiant, ar jis žino lietuvius olim
piečius. „Ne tik olimpiečius lietuvius ži
nau labai gerai, bet ir mano vairuotojas 
yra lietuvis. Geras vyras. Sėkmės jums 
visiems!",- pasakė jis. Ši olimpinė 
ekskursija buvo tikrai puiki.

Ant. Laukaitis
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Vėliau Albiną susitikau Bonegilloje. 
Mums besikalbant, pro šalį eidamas jau
nas lietuvis nustebo, pamatęs Albiną ir 
pasakė: „ Tai paskutinį kartą mačiau tave 
Berlyne, ant vokiečių tanko važiuojant į 
frontą. Maniau, kad jau gyvo tavęs 
nebėra".

Bedirbant Snowy Mountains elek
trinės schemoje Vytas Kranauskas tvir
tino, kad A. Pocius Berlyne numušė rusų 
tanką. Sutikęs Albiną Melbourne lietuvių 
šokiuose paklausiau, ar tikrai jis Berlyne 
numušė rasų tanką? Atsakė, kad pas
kutinėm karo dienom .Filrstenwalde, prie 
Berlyno, su pancerfaustais nušovė du ra
sų tankus. Tai buvę gana lengva, nes tan
kai šaudę į kulkosvaidžio lizdą ir jo visai 
nematę.

Ilsėkis ramybėje !

Sudiev Jūratei liemešytei

Prisimenu skautininką A. Pocių. Po 
karo Vokietijoje dalyvavome tuometi
nėje skautų veikloje. Kai 1945 metais 
Hassendorfo stovyklą kėlė į Dorvendeną, 
ne visi norėjo kartu keltis. Tada Albinas 
užlipo ant scenos ir pareiškė: „Ne už tai 
mes kariavome, kad skirstytumėmės". ramvhP1P ,
Persikėlė visi kartu. v . R. Čėsna

Geelongo liet, senjorų skautų Židinyje
Židinio metinė sueiga, šaukta š. m. 

vasario 28 dieną „dėl per mažo narių 
skaičiaus" neįvyko. Todėl antra metinė 
sueiga buvo sušaukta balandžio 18 dieną

dainų šventėje, na ir, žinoma, ruošėsi XX 
Australijos Lietuvių Dienoms. Ruošos 
Komiteto branduolys susidėjo iš židi- 
niečių, būtent: pirmininkas, sekretorius,

laikinuose Geelongo Lietuvių Namuose. 
Sueigoje dalyvavo 19 sesių ir brolių ži- 
diniečių, nors sąrašuose turime virš 30 
narių. Sueigą atidarė Židinio tėvūnas ps. 
L. Bungarda. Pirmininkauti pakvietė žid. 
V. Bindoką, sekretoriauti - žid. J. Tamo
šiūną. Prieš pradedant darbotvarkę, viena 
sesė pasiūlė, kad gal reikėtų Židinio var
dą pakeisti į pensininkų, būk tai pensinin
kai gauna visokių privilegijų iš Australų 
valdžios. Tėvūnas paaiškino, kad pagal 
Židinio statutą vardo keisti negalima. 
Reikėtų Židinį likviduoti, o tada tverti 
pensininkus. Tą patvirtino ir Šatrijos 
tuntininkas s. V. Mačiulis. Po tolimesnių 
diskusijų buvo nutarta balsuoti. Už Ži
dinio tolimesnį egzistavimą balsavo 16 
narių, už pensininkus - 2 ir 1 susilaikė. 
Toliau sueiga vyko pagal pateiktą darbo
tvarkę. Praeitos metinės sueigos proto
kolą paskaitė (vietoje sueigoje nedaly
vavusios kanclerės I. Valodkienės) K.

kasininkas, ALD atidarymo vedėja ir, 
žinoma, maitintoja.

Iždo pranešimą padarė v. sk. Nijolė 
Bratan. Pasirodo, kad per praeitus metus 
mūsų kasa sumažėjo tik 10 dolerių. Iždo 
revizijos pranešimą padarė K. Starinskas. 
Pajamos ir išlaidos atitinka visą doku
mentaciją, knyga vedama tvarkingai. Dėl 
pranešimų jokių klausimų nebuvo ir me
tinė veikla buvo priimta vienbalsiai.

Sekė naujos vadovybės rinkimai. 
Dauguma siūlė, kad pasiliktų ta pati, bet 
kadangi sueigoje nedalyvavo kanclerė I. 
Valodkienė ir iš jos nebuvo gautas raš
tiškas sutikimas, tai reikėjo rinkti naują 
Vadovybę. Pagal balsų daugumą išrinkti: 
K. Starinskas, L. Bungarda ir N. Bratan, 
kandidatu liko V. Bindokas. Toliau sekė 
šių metų programos sudarymas, nors šių 
metų programa jau prasidėjo su įvykusiu 
per Atvelykį margučių ridenimu, ku
riame dalyvavo virš 40 ridinėtojų. Gegu-

Iš kalnų į kalnus mes keliaujam 
Iš daubos į daubą grimstam mes 
Kol Jisai kaip minkštą sniego saują 
Amžinos dienos ugnin įmes...

Žemiška daina nutilo nelauktai. Atkly
do žinia, kad miela a.a. Jūratė Kemešy- 
tė-Bonnici apleido šį pasaulį. Jos arti
mieji - skausmo pilna mama Marta, sesuo 
Rūta, brolis Jonas ir jos mylimas sūnus 
Petras bei artimieji draugai ir pažįstami 
susirinko Fawkner kapinių koplyčion 
paskutiniam atsisveikinimui.

A. a. Jūratė gimė nepriklausomoje 
Lietuvoje-Šakiuose 1939 metais. Ji buvo 
dar visai maža, kai prie jos gimtojo so
džiaus artinosi raudonasis siaubas - ka
ras ir tėvynės okupacija. Visa šeima ap
leido gimtuosius namus. Vėliau Vokietijoje 
jos tėveliai susilaukė dar dviejų vaikų: 
sesutės Rūtos ir brolio Jono. Po gyveni
mo įvairiose stovyklose, šeima pasiryžo 
vykti tolimon ir nežinomon Australijon. 
Atvykus į Australiją, šeima gavo paskyri
mą apsigyvenimui ir darbui Beechworth‘e, 
Vic. Tėveliai dirbo, o vaikai - a.a. Jūratė, 
Rūta ir brolis Jonas, drauge su kitais 
emigrantais lietuviukais, lankė australiš
ką mokyklą. Tik vėliau tėveliai persikėlė 
gyventi į Melboumo priemiestį Mary- 
bymong'ą, kur įsigijo gražų namelį. Čia 
Jūratė lankė lietuvišką savaitgalio mokyk
lą, įstojo į skautų organizaciją ir įsigijo 
vyr. skautės mėlyną kaklaraištį. Laikas 
bėgo. A.a. Jūratė subrendo ir buvo pir
moji iš savo draugų būrio, ištekėjusi už 
maltiečio Charley Bonnici. (Jis mirė prieš 
du metus). Įsikūrus Blackbume jiems gi

mė sūnus Petras.
A.a. Jūratė buvo švelnaus būdo. Tu

rėjo daug įvairių tautybių draugų, buvo 
didelė gamtos ir gyvulių mylėtoja. Prieš 
dvyliką metų mirė jos mylimas tėvelis. Jo 
mirtis ją, kaip ir visą šeimą, smarkiai 
sukrėtė. Vėliau ji pati pradėjo sirguliuoti. 
Šių metų rugpjūčio mėnesį a.a. Jūratė 
tikėjosi atšvęsti savo 60-tąjį gimtadienį - 
deja, ji jo nesulaukė. Žiauri mirtis pakir
to jos gyvybės giją.

Prie jos karsto atsisveikinimo žodžius 
pasakė laidotuvių biuro celebrantas, o 
šeimos ir draugų vardu - jos jaunystės 
draugas Narcizas Ramanauskas. Po to 
išklausėme a.a. Jūratės mėgiamos dainos 
melodiją. Po laidotuvių visi dalyviai bu
vo pakviesti gedulingiems pietums į jos 
mamos Martos ir sesers Rūtos namus. 
Ilsėkis ramybėje, miela Jūrate!

Viltis Kružienė
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Starinskas. Tėvūno pranešime jis pasi
skundė, kad gal praeitais metais vadovy
bė buvo truputį apsileidusi, nes sušaukė 
vos 3 sueigas, surengė tik 2 iškylas ir 
suruošė LSS 80 metų jubiliejų nuo są
jungos įsikūrimo Lietuvoje. Jubiliejuje 
dalyvavo ir paskaitą skaitė LSS Austra
lijos rajono vadas v.s. H. Antanaitis. Kaip 
paprastai, ridenom margučius. Židinio 
vyrai virė pietus Motinos Dienos minėj ime.'

Pasiteisinimas dėl mažesnės veiklos 
buvo toks: dalis židiniečių buvo išvykę į 
Lietuvą dalyvauti n Pasaulio lietuvių

žės 2 d. buvo verdami pietūs. Rugpjūčio 
15 d. paminėsim 100 metų nuo dr. Vinco 
Kudirkos mirties. Taip pat prisiminsim ir 
mūsų knygnešius, kurie atliko labai didelį 
darbą keliant Lietuvą. Be jų gal būtume 
nustoję lietuviško rašto. Kaip sakė vienas 
poetas: „anei rašto, anei druko mums 
turėt neduoda, tegul sako bus Lietuva ir 
tamsi, ir juoda". Turėsim ir daugiau iš
kylų ir pobūvių, apie kuriuos bus pra
nešta vėliau. Sueiga užbaigta sudai
nuojant „Lietuva brangi“. Po sueigos bu- 

' vo suneštinė kavutė. L. B.

atminimui vietoje gėlių, tautiečiai aukojo

A. f A. Algis Zakarauskas 
1969.05.29 - 1999.04.08

Ačiū!

Po $ 300 - Westpac Banking Corpo
ration; po $ 200 - Irena ir Julius Zaka
rauskai; po $ 100 - Gražina D., L. ir Mic-

"Vaiko tėviškės namams" Lietuvoje

hael Newman, V. ir J. Burokų šeima, 
Unesėo Pty Ltd’., po $ 50 - D. ir G. New
man, Viržintų šeima, E. ir V. Stasiūnai- 
čių šeima, R. ir I. Kalėdos, Algis ir Lana 
Venskai; po $ 40 - S. ir P. Gustafson; po 
$ 20 - A. ir L. Kramiliai, H. Zakarauskas, 
B. Zakarauskaitė, I. k N. Venclovai, B. ir 
A. Sidarai, J. Šarkauskienė, Č. Zakaraus
kas, V. ir J. Šliteriai, J. Kustienė, J. ir E. 
Lašaičiai; po $ 10 - A. Kolbakienė, V. 
Protaitė, O. ir A. Kapočiai, I. ir J. Barilai, 
A. Bartkus, J. Mikutavičius, D. ir D. Bieri, 
J. Gudaitis; po $ 5 - Z. Vaičiulienė.

Surinkti 1375 doleriai persiųsti į "Vai
ko tėviškės namus". Šių namų našlaičiai 
paprašyti jų kasdieninėse maldose prisi
minti mirusį Algį ir Jo atmimimui auko
jusius. Už nevystančias gėles nuoširdus 
ačiū. A. V. Kramilius

VTN įgaliotinis Australijoje

Entuziastės nuoširdžiai dėkoja Jurgi
nių vakaronės programos dalyviams: 
"Kaimo dainininkams", "Šokdavai" ir 
piemenėliams, ir J. ir R. Dagiams, D. 
Didžiene.i, G. Kymantui, Br. Maku-

lienei, V. Vaitiekūnienei, Š. Vaitkui ir 
A. Vyšniauskienei už talką ir pyragus, 
o M. Kozlovskį skelbia savo garbės na
riu.

Entuziastės

Pagerbdami mirusį
A. f A. Gediminą Antanėlį
vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" aukojame $ 30.

Irena ir Antanas Šabrinskai

Aukos "Mūsų Pastogei"
K. Butkus NSW $50 K. ir A. Dičiūnai NSW $ 110
A. Arlauskas NSW $5 G. Gasiūnienė Vic. $ 20
A. Vyšniauskienė Vic. $10 Mrs. E. Stripeikis Vic. $ 10
J. Petraitis Vic. $10 Dėkojame už aukas.
Melboumo Lietuvių Klubas Vic. $10
Mrs. E. Stasis NSW $ 10 "M.P." Administracija

Padėka
Mirus mano mylimai žmonai Janinai Vandai Deikienei, 

nuoširdžiai dėkoju visiems, dalyvavusiems laidotuvėse ir pareiškusiems man 
užuojautą raštu, gėlėmis, žodžiu ir aukomis "Mūsų Pastogei".

Vytautas Deikus
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INFORMACIJA
Sveikatos popietė Sydnėjuje

Sydnėjaus Lietuvių Moterų Sic. Globos Draugija ruošia Sveikatos popietę, kuri 
įvyks gegužės 23 d., sekmadienį, 3 vai. popiet Sydnėjaus Lietuvių namuose 
Bankstowne.

Popietės metu dr. Antanas Šarkauskas kalbės apie sveikatos išlaikymą. Drauge 
dalyvausiantis Tai Chi instruktorius pademonstruos šį gynybos meną, o Valė 
Laukaitienė papasakos apie kojų priežiūrą. Po jos Margie Vanquylenberg patars 
kaip prižiūrėti savo grožį ir pademonstruos kaip naudoti kosmetines priemones.

Veiks gausi loterija, vaišinsimės kavute ir pyragais. Kviečiame visus dalyvauti.
SLMSG Draugijos valdyba

Rodom lietuvišką filmą

Sydnėjaus lietuviai turės progą pa
matyti filmą, susuktą per 1997 metų 
Lietuvos baleto gastroles Eviane, 
Prancūzijoje, ir kitur Europoje, kur Eu
ropos publikai buvo pristatytas baletas 
"Romeo ir Džiuljeta" su šiais garsiais 
šokėjais ir visa Lietuvos baleto trupe.

FLB rodys ši filmą ir pelnas eis Lie
tuvos baletui. Filmas bus rodomas 
Sydnėjaus Lietuvių Klube 16-18 East 
Terrace, Bankstown, sekmadienį, 
gegužėsŠOd., 3.30 vai. - 5 vai. p.p.

Visi maloniai kviečiami apsilankyti.
FLB

Sydnėjaus Lietuvių Klubas ieško patalpų valytojo
Klubas ieško nuolatinio patalpų valytojo. Rašyti: Hon. Secretary Lithuanian Club

Limited, P.O. Box 205, Bankstown, NSW 1885.
Norintieji daugiau informacijos kreipiasi į budintį Direktorių.

Lietuvos Tėviškės pažinimo draugijos 
kreipimasis į išeivijos tautiečius

Šiandienos Lietuva susiduria su 
daugeliu sunkumų. Tai sąlygoja ne tik 
sovietinės okupacijos padariniai, bet ir iš 
Vakarų plūstelėjusi svetima mūsų skaid
riai dvasinei sanklodai masinės kultūros 
stagarų banga. Visa tai kelia šeimoms, 
švietimo ir kultūros organizacijoms rū
pestį, kaip užkirsti kelią jaunimo nu
tautėjimui, įskiepyti nuostatas puoselėti ir 
branginti protėvių dvasines vertybes.

Tėviškės pažinimo draugija kartu su 
tautinės savimonės žadintoju „Gimtinės“ 
laikraščiu įgyvendina tautinę savimonę ir 
dvasingumą žadinančius projektus. Ta

čiau ekonomikos ir politikos sumaištyse 
ši kilni mūsų veikla nesusilaukia deramos 
valsty bės institucijų irverslininkųparamos.

Kviečiame neabejingus lietuvybės 
puoselėjimui tautiečius į labai reikšmingą 
mūsų kultūrai ir jaunimo dvasingumo 
ugdymo talką.

„Gimtinės“ laikraščio prenumerata 
metams užsienyje - 20 JAV dolerių. 
Siunčiama oro paštu. Laikraštis leidžia
mas kartą per mėnesį, turi 12 puslapių. 
P.S. „Gimtinės“ laikraščio prenumera
tą priima A. Giniūnas, 46 Buckingham 
Road, Baulkham Hills, NSW 2153.

SPECIALIOS KAINOS!
VILNIUS 

ir atgal nuo $ 1770 asmeniui 
(galioja kelionėms nuo birželio 1 d. iki liepos 25 d, 1999 m., 
skrendant AOM prancūzų linijos lėktuvais per Paryžių.) 
PASKUBĖKITE! UŽSISAKYKITE BILIETUS DABAR!

FTTEIS®.
(Established 1972)

48 The Boulevarde, Strathfield NSW 2135 
Tel: (02) 9745 3333 FAX (02) 9745 3237 
Lie. 2TA000888 ACN No. 001344323 
Email: sales@russian-gateway.com.au 
Web: http://www.rusian-gateway.com.au
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SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
KLUBAS

16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN, 
TEL. 9708 1414, FAX (02) 9796 4962

TURGUS! TURGUS! TURGUS!
Sekmadienį, gegužės 23 d., 2 vai. popiet.

DAUG LAIMIKIŲ!

NEPAMIRŠKITE GEGUŽĖS 27 D.
PENSIJŲ DIENA - KLUBAS VEIKIA NUO 12.00 vai. 

TAIP PAT ŠVEDIŠKAS STALAS

ŠIOKIADIENIAIS KLUBAS VEIKIA NUO 4.00 vai.
ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS NUO 12.00 vai. 

ANTRADIENIAIS - UŽDARYTA

VALGYKLA PENKTADIENIAIS NUO 6.00 IKI 8.00 vai.
ŠEŠTADIENIAIS ŠVEDIŠKAS STALAS NUO 12.00 IKI 2.00 vai.

VAKARIENĖ NUO 6.00 IKI 8.00 vąl. 
SEKMADIENIAIS NUO 12 IKI 7.00 vai.

KLUBAS LAUKIA LIETUVIŲ IŠ VISŲ 
PASAULIO VIETOVIŲ

Sydnėjaus skautininkams ir židiniečiams
Sesės ir Broliai,

š. m. gegužės 23 dieną, 1 vai. po pietų Sydnėjaus Lietuvių 
Namuose, Bankstowne, viršutinėje mažojoje salėje šaukiama 
Sydnėjaus skautininkų sueiga, vyks įžodis. Skautininkai - kės 
prašomi atvykti unifomuotai.

Tą pačią dieną, 1.30 vai. po pietų yra šaukiama ir Sydnėjaus 
Skautų Židinio narių metinė sueiga. Laukiami visi - sesės ir broliai.

Budėkime! Sydnėjaus Skautų Židinys

Pranešimas Sydnėjaus tautiečiams
Šių metų gegužės 30 dieną, sekmadienį, 2 vai. po pietų Lietuvių Namuose, 

Bankstowne, neseniai iš Lietuvos atvykęs Kauno jėzuitų gimnazijos direktorius 
kun. Gintaras Vitkus skaitys paskaitą tema "Vaikų auklėjimas ir bendra padėtis
Lietuvoje . y— ma|onįaj kviečiami atvykti ir pasiklausyti šios įdomios paskaitos.

ĄLB.Sydnėjaus Apylinkės Valdyba
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