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Melburno lietuvių choras "Daina" šiemet švenčia savo veiklos 50 - ties metų sukaktį. Nuotraukoje "Dainos" choras 
1966 metais. Pirmos eilės viduryje - dirigentas Albertas Čelna.

Lietuvos įvykių apžvalga
Lietuvių chartos ir PLB 50 - 
mečio minėjimas Lietuvoje 
Praėjusį antradienį Seime iškilmin

gai paminėtas Lietuvių chartos pen
kiasdešimtmetis. Parlamente kalbėję 
valstybės vadovai ir politikai pabrėžė, 
jog šio dokumento nuostatos tebėra 
aktualios Lietuvai. Lietuvos Preziden
tas Valdas Adamkus pareiškė esąs tik
ras, kad minėdami Lietuvių chartos 
jubiliejų, negalime kalbėti tik busi
muoju laiku. Ir šiandien, įsiklausę į 
1949 - aisiais Vokietijoje parašytus 
žodžius, galime rasti, pasak jo, ne vieną 
dvasinę atramą, ne vieną atsakymą į 
realybės keliamus klausimus. „Manau, 
kad išeivių ugdyta asmens įsipa
reigojimo etika, tautinis solidarumas 
ir bendruomeniškumas tampa itin 
svarbūs dabarties Lietuvos visuome
nei, jos pilietinei brandai. Kartu tai - 
ir esmingos pilietinės laikysenos gai
rės kiekvienai Lietuvos gyventojų 
kartai", - pažymėjo V. Adamkus. 
Valstybės vadovas sakė, kad šiuo metu 
švenčiame Lietuvių chartos jubiliejų 
laimėję amžiaus bylą - turėdami 
nepriklausomą, demokratiniais pa
grindais tvarkomą Lietuvos valstybę. Ši 
esminė aplinkybė ragintų mus, pasak 
jo, nauju žvilgsniu pažvelgti ir į lietu
vių išeivijos nueitą kelią, ir į galimus 
jos ir Lietuvos valstybės ateities ryšius. 
Pasak Seimo Pirmininko Vytauto 
Landsbergio, Charta - tai dokumentuo
tas elgesio imperatyvas, įpareigojanti 
koncentruota ideologija, moraliniai 
įstatymai lietuviams pasaulyje. Seimo 
vadovas pažymėjo, kad Chartos nuo

statuose atsispindi lietuvių savivoka. 
„Ne sovietinė, ir ne dabartinė savinie- 
ka, ir ne didžios praeities adoracija, bet. 
poreikis tiesiog susivokti: kuo esi, kaip 
turi lietuviu būti, kaip išlikti", sakė jis. 
Seimo Pirmininkas svarstė, ar nebūtų 
gera prisiminti Lietuvių chartos nuo
statą apie tautinį solidarumą: „visi 
lietuviai broliai ir moka solidarumo 
įnašą", „Kam? Žinoma, kaip ir anks
čiau, kultūrai, knygai, mokyklai. Gal 
dar ir tam, kad tremtiniai sugrįžtų - su 
meile ir nauda Lietuvai. Tiems grįž
tantiems iš Rytų reikia ir materialiai 
padėti, to nepamirškime", ragino V. 
Landsbergis. Seimo Pirmininkas už
duotimi laiko taip pat tai, kad nei Lie
tuvos totorius, nei Lietuvos lenkas, nei 
Lietuvos žydas nesijaustų kitoks pilie
tis. Pasak V. Landsbergio, dokumente 
paprastais žodžiais kalbėta apie tautos 
teisę gyventi ir išlikti. „Kas nors galė
tų pasakyti - tai senų laikų ir atskiro 
krašto dokumentas; Lietuva liko savo 
žemėje - nebėra kuo rūpintis. Tačiau 
Lietuvių chartos nuostatos nepaseno 
ir niokotai Lietuvai jos aktualios. Kiek 
turime tėvynainių, nelojalių Lietuvai, 
niekinančių ir plūstančių ją? Dažnai 
pasigendame čionykščio lietuvio pa
garbos tautiečiams, jeigu skiriasi 
pažiūros ir amžius. Iš kur atsirado 
naujieji lietuviai - gal tai ateiviai iš 
kitos šalies ar civilizacijos? Kas jiems 
parašys elgesio chartiją?" - klausė V. 
Landsbergis.

Posėdžiavo bendra Seimo 
ir JAV LB komisija

Praeitą penktadienį baigė darbą Lie

tuvos Seimo ir JAV Lietuvių 'ben
druomenės atstoviĮ komisija. Ją sudaro 
5 Seimo nariai ir tiek pat JAV Lietuvių 
bendruomenės atstovų. Komisija į 
posėdžius renkasi du kartus per metus. 
Šią rugsėjo savaitę komisija aptarė lie
tuvių tautinės kultūros ir švietimo rei
kalus, išeivijos ir Lietuvos santykius, 
jaunimo, diplomatinės politikos klau
simus, ekonominę padėtį Lietuvoje, 
nuosavybės grąžinimą ir daugelį kitų 
temų. Didelio JAV Lietuvių ben
druomenės atstovų pritarimo susilaukė 
posėdžiuose aptarta idėja surengti Lie
tuvoje „Niurnbergas - 2“ procesą - pa
smerkti komunizmą, aptarti didžiulę jo 
žalą ir aukas. JAV Lietuvių ben
druomenės atstovės Dalios Puškorie- 
nės nuomone, toks kongresas turėtų 
didelį tarptautinį atgarsį, padėtų for
muoti Lietuvos įvaizdį. Kaip pabrėžė 
komisijos pirmininkas Feliksas Pa
lubinskas, šie posėdžiai atneša vis 
daugiau konkrečių rezultatų. F. Pa
lubinskas ragina Lietuvos ir užsienio 
lietuvių bendravimą pakelti į dar 
aukštesnį Vyriausybės lygį. Jo nuomo
ne, reikėtų steigti departamentą, ku
riam vadovautų ministro lygio pa
reigūnas, tuomet Lietuvos ir užsienio 
lietuvių santykių reikalams būtų ski
riamas tinkamas dėmesys.

Nuomonės dėl „Williams“ 
Seime išsiskyrė

Antradienį Seime po pateikimo Kon
servatorių ir Krikščionių demokratų 
frakcijų narių balsais pritarta penkių 
įstatymų pakeitimų projektams, su- 
sijusiems su „Williams“ dalyvavimu 
Lietuvos naftos ūkio privatizavime. 
Toliau dokumentai bus nagrinėjami 
Ekonomikos bei Biudžeto ir Finansų 

komitetuose. Rugsėjo 30 dieną projek
tai bus svarstomi Seimo plenarinių po
sėdžių salėje. Pateikdamas akcinės 
bendrovės „Mažeikių nafta“ reor
ganizavimo įstatymo pakeitimo bei ki
tus su „Williams“ atėjimu susijusius 
projektus, ūkio ministras Eugenijus 
Maldeikis sakė, kad naujai derybinin
kų grupei 11 - koje pozicijų pavyko 
pasiekti „esminių pagerinimų“. Kaip 
pozityviausią laimėjimą derybose su 
„Williams“, E. Maldeikis minėjo 
tarptautinių finansinių institucijų įsi

jungimą į „Mažeikių naftos“ projektą. 
Tai, ministro nuomone, mažina projek
to riziką ir užtikrina sėkmę, sudaro 
sąlygas palankiam projekto finan
savimui. Neabejotinu pasiekimu mi
nistras laiko ir atsiradusią galimybę į 
projektą įsijungti naftos tiekėjams. Tuo 
tarpu opozicinių Seimo frakcijų atsto
vai plenariniame posėdyje lygino ir 
skaičiavo „pabloginimus“, kurie, jų 
nuomone, atsirado, parengus naujus 
dokumentų projektus. Socialdemokra
tai suskaičiavo net 14 tokių „pablo
ginimų“. Tarp jų ir tas, kad Naftos ūkio 
reorganizavimo įstatymo projekte ne
liko nuostatų palikti valstybei 25% 
akeliu. Ypatingos kritikos susilaukė 
pavasarį priimto paskolų iš užsienio 
bankų šio projekto finansavimui įsta
tymo pakeitimas. Juo valstybės garan
tijų bendra suma padidinama 1 milijar
du litų ir pasiekia 2,6 mlrd. litų. Opo
zicijos atstovai taip pat kritikavo Vie
šojo pirkimo, Energetikos, Akcinių 
bendrovių įstatymo pakeitimus, kuriais 
sudaromos „išimtinės teisės“ „Wil
liams“, abejojo padarytų pakeitimų 
konstitucingumu.

Tuo tarpu JAV bendrovė „Williams 
International“ tvirtina neverčianti 
Lietuvos Vyriausybės sudaryti ne
palankaus sandorio. Jis būsiąs naudin
gas Lietuvai, nes pavers esminę eko
nomikos šaką daug stipresne tarptau
tinės rinkos dalyve ir Lietuva taps 
patrauklesne vieta kitoms Vakarų 
investicijoms, teigiama „Williams In
ternational“ atstovo spaudai praneši
me. „Mes tvarkysime ši verslą pagal 
tuos pačius valdymo, komercinius ir 
etinius principus, kuriuos naudojame 
Vakaruose", žada „Williams" ben
drovės atstovai.

Kairiosios partijos siekia 
bendradarbiavimo

Trijų partijų - LDDP, Naujosios 
demokratijos/Moterų partijos ir Nau
josios sąjungos lyderiai Česlovas 
Juršėnas, Kazimiera Prunskienė ir 
Artūras Paulauskas - pasirašė pareiški
mą dėl bendradarbiavimo rengiantis 
savivaldybių ir Seimo rinkimams. Jie 
pakvietė kairiąsias ir vidurio politines 
partijas bei organizacijas glaudžiau ir 
efektyviau bendradarbiauti, siekiant 
teigiama linkme pakreipti Lietuvos 
politinius procesus, suformuoti platų ir 
stiprų rinkimų bloką. Socialdemokratų
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Lietuvos įvykių...
Atkelta iš 1 psl.

partijos vadovybė ketina svarstyti šių 
trijų partijų lyderių pasirašytą pa
reiškimą. Tai trečiadienį spaudos 
konferencijoje sakė šios partijos 
pirmininkas, Seimo narys Vytenis 
Andriukaitis.

LDDP vicepirmininkas 
traukiasi iš posto

Lietuvos demokratinės darbo parti
jos (LDDP) pirmininko pirmasis pa
vaduotojas, Seimo narys Povilas Gylys 
penktadienį įteikė šios partijos pir
mininkui Česlovui Juršėnui atsista
tydinimo iš partijos pirmininko pirmo
jo pavaduotojo pareigų pareiškimą. 
Opozicinės LDDP pirmininkas, jos 
frakcijos Seime seniūnas Č. Juršėnas 
sakė, kad P. Gylys nenurodo tokio savo 
apsisprendimo priežasčių. „Motyvų jis 
nedėstė“, - paaiškino Č. Juršėnas, 
pripažindamas, jog jis šiuo metu 
nesitikėjo tokio savo kolegos žingsnio. 
Č. Juršėnas ketina perduoti svarstyti šį 
atsistatydinimo pareiškimą LDDP 
tarybai. Artimiausias jos posėdis 
numatytas spalio mėnesį.

Keisis LKDP vadovybė
Lietuvos užsienio reikalų ministras, 

Krikščionių demokratų partijos pir
mininkas Algirdas Saudargas dar kartą 
patvirtino savo apsisprendimą šį rude
nį vyksiančioje LKDP konferencijoje 
nesibalotiruoti į Krikščionių demokra
tų partijos pirmininko postą. Tokią savo 
poziciją A. Saudargas pirmiausia iš
dėstė savaitraščio „Veidas“ rugsėjo 16 
d. numeryje. Eltai perduotame prane
šime Krikščionių demokratų partijos 
pirmininkas kategoriškai pareiškia, kad 
toks jo apsisprendimas, priešingai nei 
rašoma publikacijoje, „yra besąlygiš
kas ir galutinis“. Algirdas Saudargas 
atsiriboja nuo minėto rašinio, kur, pasak 
jo, daugybėje vietų buvo iškraipyta žo
džių prasmė. Krikščionių demokratų 
partijos pirmininkui nusistebėjimą su
kėlė visa publikacija. „Šitokios ne
apykantos ir tikinčių žmonių įžeidinė
jimo nesu regėjįs nuo sovietinės oku
pacijos laikų rašo A. Saudargas Eltai
perduotame pranešime.

„Vilniaus“ ir „Hermio“
bankai jungsis

Ketvirtadienį Lietuvos banko valdy
ba leido „Vilniaus“ bankui įsigyti bei 
valdyti nuo dviejų trečdalių iki 100 
procentų banko „Hermis“ akcijų pake
tą. Tuo pačiu atveriamas kelias antrojo 
ir ketvirtojo pagal dydį Lietuvos bankų 
susijungimui. Jeigu abiems bankams 
gerai seksis, jie susijungti gali per me
tus, prognozavo Lietuvos banko val
dybos pirmininkas Reinoldijus Šarki
nas, kartu akcentuodamas, jog viskas 
priklauso nuo pačių bankų tolesnių 
veiksmų. Jungtiniam bankui gali tekti 
apie 40 procentų šalies bankų rinkos. 
„Vilniaus“ banko valdybos pirmininko 
pavaduotojas Raimundas Kutra sakė, 
kad apie konkrečius susijungimo ter
minus bus galima kalbėti po to, kai 
pavyks gauti Konkurencijos tarybos 
leidimą bankams susijungti, taip pat, kai 
tam pritars akcininkų susirinkimai, bus 
įvertintas bankų turtas ir atlikti kai kurie 
kiti būtini darbai. „Vilniaus“ ir „Hermio“ 
bankai patenkinti tokiu centrinio banko 
sprendimu, sakoma abiejų bankų ben-
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drame pranešime spaudai. Abu bankai 
tikisi, kad Konkurencijos, taryba taip
pat pritars bankų susijungimui ir, kad
bus įvykdytos kitos sutartyje tarp ban
kų numatytos susijungimo sąlygos. 
Sutartį dėl galimo dviejų bankų 
susijungimo sąlygų bei tvarkos „Vil
niaus“ ir „Hermio“ vadovai pasirašė- 
šiemet birželio pradžioje.

Kunigo nužudymo byla 
artėja prie pabaigos

Vilniaus apygardos teismas penkta
dienį pratęsė kardomąjį suėmimą trims 
iš šešių nelaisvėje laikomų kaltinamų-, 
jų kunigo Ričardo Mikutavičiaus nu
žudymo ir jo meno kolekcijos vagystės 
byloje. Vladą Belecką bei Artūrą 
Daškovskį teismas leido laikyti suim
tus iki šių metų lapkričio 19 - osios. 
Onai Daujotienei sankcionuotas kar
domasis suėmimas iki spalio 31 dienos. 
Teisėjo Pavelo Frolovo požiūriu, visi 
pareikšti kaltinimai jiems objektyvūs, o 
būtinybę suimti pagrindžia byloje su
kaupta medžiaga. Generalinės pro
kuratūros prokuroro Rolando Tilindžio 
teigimu, būdami laisvėje kaltinamieji 
galėtų pasislėpti nuo tardymo arba 
trukdyti bylos tyrimui, slėpdami įkal
čius ir bandydami paveikti liudytojus. 
Niekur nedirbantis A. Daškovskis, kurį 
Generalinė prokuratūra kaltina veikus 
nusikalstamoje grupėje kartu su V. 
Belecku, Valdu-Puodžiūnu bei Ivanu 
Kvaskovu ir naktį iš 1998 metų birže
lio 30 - osios į liepos 1-ąją tyčia iš sa
vanaudiškų paskatų nužudžius kunigą 
R. Mikutavičių, besąlygiškai pripažįsta 
savo kaltę. Jis teismui, sakė sutinkąs su 
skiriama kardomąja priemone. Pasak 
valstybinio kaltintojo R. Tilindžio, A. 
Daškovskio kaltę įrodo ne tik jo pri
sipažinimas, bet ir liudytojų parody
mai, įvykio vietos apžiūros protokolai, 
ekspertų išvados ir kita bylos medžiaga. 
Meno vertybių perpardavinėtojas V. 
Beleckas savo kaltę pripažįsta iš dalies. 
Jis nesigina, kad praėjusių metų sausį 
organizavo kunigo R. Mikutavičiaus 
buto apiplėšimą, tačiau kategoriškai 
neigia pagrindinį kaltinimą - kad jis 
organizavo kunigo nužudymą. Dau
giausia aistrų teismo posėdyje išliejo 
buvusi V. Belecko sutuoktinė O. Dau- 
jotienė, kuriai pareikšti kaltinimai tuo, 
kad dideliu mastu įgijo arba realizavo
nusikalstamu būdu gautą turtą bei slėpė 
nusikaltimą. Be to, kaip sakė R. Tilindis, 
tiriami dar keli jos veiklos epizodai. O. 
Daujotienė teismui aiškino nesulau
kianti reikiamo bylą tiriančių pareigū
nų dėmesio ir tuo pačiu atsisakanti duo
ti parodymus iki teismo. Tikėtina, kad 
šių trijų kaltinamųjų kardomasis 
suėmimas iki teismo pratęstas pasku
tinį kartą. Prokuroras R. Tilindis 
žurnalistams sakė ketinąs šią rezonan
sinę bylą užbaigti spalio mėnesį.

Išeivių dailė grįžta į
Lietuvą

Apie tūkstantis išeivijos lietuvių dai
lininkų darbų sugrįš į tėvynę. Bus 
įvykdytas išeivijos menininkų priesa
kas - Lietuvai tapus laisva, kūrinius 
padovanoti gimtinei. Tai penktadienį 
spaudos konferencijoje JAV lietuvių 
bendruomenės vardu pareiškė Regina 
Narušienė. Pasak jos, JAV lietuvių 
bendruomenė yra surinkusi daug ver
tingų tautiečių meno kūrinių. Jie buvo 
eksponuoti įvairiose galerijose su vil
timi padovanoti Lietuvai. Pasak R. 
Narušienės, apie 600 dailininkų darbų

Ji Trumpai iš visur
Rugsėjo 14 d.Australijos karo avia

cijos transporto lėktuvai atskraidino iš 
Rytų Timoro į Darviną 1400 pabėgėlių. 
Australija jiems suteikė tokį pat statusą,, 
kaip anksčiau priimtiems pabėgėliams 
iš Kosovo srities.
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Pabėgėlių liudijimu, Indonezijos sau
gumo gen. majoras Syafrie Syamsuddin 
asmeniškai vadovavo milicijai, puolu
siai Dili vyskupo Belo rezidenciją ir 
šaudžiusiai į ten prisiglaudusių pabė
gėlių minią. Generolo įsakymu, milici
ja, atskyrusi iš minios visus karinio 
amžiaus vyrus ir jaunuolius, nusivarė 
juos ir, greičiausiai, nužudė.

Rugsėjo 16 dieną Indonezijos vy
riausybės pareigūnai pareiškė, kad nu
traukiama 1995 metais pasirašyta ka
rinio bendradarbiavimo su Australija 
sutartis. Tuo pat metu Indonezijos pre
zidento spaudos sekretorė įspėjo Aus
traliją, kad, greičiausiai, pro - Indonezi
jos milicija stengsis nukauti australus 
karius Jungtinių Tautų taikos palaiky
mo daliniuose Rytų Timore. Indonezi
jos spaudai nuolat puolant Australiją dėl 
jos "arogantiškos ir priešiškos laikyse
nos", ir minioms nuolat demonstruojant 
prie Australijos ambasados, virš 10 000 
Indonezijoje gyvenančių australų jau
čiasi labai nesaugiai.
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Jungtinių Tautų taikos palaikymo da- 
jlinių Rytų Timore vadu paskirtas aus
tralas generolas majoras Peter Cosgro
ve, iki šiol buvęs I - mos Australijos 
divizijos vadu su štabu Townsville, 
Qld. Rugsėjo 19 d. generolas P. Cos
grove nuskrido į Dili pasitarimams su 
Indonezijos karinių pajėgų Rytų Ti
more vadu gen. majoru Kiki Syahnakri 
dėl Jungtinių Tautų dalinių atvykimo į 
Rytų Timorą.
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Nors JAV į Rytų Timorą siunčia tik 
200 karių, JAV karinės vadovybės spau
dimas daugiausiai paveikė Indonezijos 
vyriausybę sutikti įsileisti Jungtinių 
Tautų dalinius į Rytų Timorą. Ypač 
daug prisidėjo JAV jungtinio generali
nio štabo viršininko gen. Henry Shelton 
telefoniniai pasikalbėjimai su gen. Wi- 
ranto bei JAV Ramiojo vandenyno 
laivyno viršininko admirolo Dennis Bla
ir apsilankymas Džakartoje, kurio me

jau yra pakeliui į tėvynę, likusius 400 
ketinama išsiųsti į Lietuvą šį rudenį. 
Gegužės mėnesį planuojamas iš
kilmingas išeivijos dailės sutikimas 
Lietuvoje. R. Narušienė spaudos 
konferencijoje sakė, kad ateityje iš
eivijos meno kolekcija bus išskirstyta 
po įvairias Lietuvos galerijas, muzie
jus, dalis darbų sugrįš į jų autorių 

Klaidų atitaisymas
34 - me "M.P.” numeryje išspausdintame a.a. S. Skorulio laidotuvių proga su

rinktų bendruomenės laikraščiui aukų sąraše, neišskaičius parašo, buvo praleista 
p. E. Veteikienės, aukojusios 20 doL, pavardė.

Gerb. aukotoją atsiprašome už šią klaidą. Red.

37-me "M.P." numeryje, prie dr. A. Viliūnostr. "Širdis" pridėtoji nuotrauka nėra 
straipsnio autoriaus dr. A. Viliūno.

Gerb. dr. A. Viliūną ir asmenį, kurio nuotrauka buvo panaudota, atsiprašome.
Red.

tu buvo pranešta apie JAV sankcijas.
WWW

Rugsėjo 18 dieną su Indonezijos lei
dimu Australijos kariniai lėktuvai pra
dėjo iš oro mėtyti maistą ir antklodes 
Rytų Timoro kalnuose besislapstantiems 
pabėgėliams.

Rugsėjo 19 dieną į Australiją atvyko 
Rytų Timoro sukilėlių lyderis Xanana 
Gusmao, iki rugsėjo 7 dienos Indonezi
jos kalintas Džakartoje, vėliau pri
siglaudęs D. Britanijos ambasadoje. Jo 
gyvybei buvo kilęs rimtas pavojus.
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Rugsėjo 20 dieną Tarptautinės taikos 

palaikymo pajėgos išsilaipino Dili oro 
uoste ir iš Indonezijos karių perėmė 
Dili uosto ir miesto apsaugą be didesnių 
incidentų. Didesnio pasipriešinimo nu
matoma susilaukti kai taikos palaikymo 

.pajėgos pasieks vakarines Rytų Timoro 
sritis. Australų kariams dar išsilaipi
nant oro uoste, milicija vis dar padegi
nėjo namus Dili mieste.

v®®®
Rugsėjo 18 dieną Viktorijoje įvykę 

rinkimai nustebino ekspertus, kurie 
pranašavo lengvą Jeff Kennet vado
vaujamos koalicijos laimėjimą. Rinki
mų rezultatas paaiškės tik suskaičiavus 
paštu atsiųstus balsus, bet labiausiai įti
kėtina, kad nei viena didžiųjų partijų 
negaus reikiamos daugumos ir turės 
remtis nepriklausomų atstovų balsais.

®®®
Rugsėjo 20 dieną Munsterio mieste, 

Vokietijoje, mirė 67 metų amžiaus. 
Michailo Gorbačiovo žmona Raisa. Dėl 
jos nusilpimo nebuvo padaryta kaulų 
smegenų persodinimo operacija, turė
jusi išgelbėti jos gyvybę.

®®®
Po pasitarimų su JAV, Siaurės Korė

ja sutiko sustabdyti savo tolimų atstu
mų raketų bandymus. Savo ruožtu, 
JAV sustabdytos ekonominės sankcijos' 
Šiaurės Korėjai.

®®®
Rusija Dagestane, netoli Čečėnijos 

sienos, sutelkė apie 30 000 karių ir 
bando visiškai izoliuoti Čečėniją bei 
ten įtariamas musulmonų sukilėlių ba
zes. Čečėnijos pasienio kaimai kenčia 
nuo rusų artilerijos bei karinės aviacijos 
bombardavimo.

Paruošė Vytautas Patašius

gimtąsias vietas. Daugiausiai tautiečių 
menininkų darbų numatoma eksponuo
ti Kauno M. K. Čiurlionio dailės 
galerijoje.

Ruošiant šią apžvalgą pasinaudota Eltos 

pranešimais, „Lietuvos rytu“ ir „Lietuvos aidu“.

Spaudai parengė 
Saulius Varnas
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K BENDRUOMENĖS VEIKLOJE X
XXI - ąsias Lietuvių Dienas Sydnėjuje atidarys 

Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus

Lietuvos Prezidentas Valdas Adamkus ir dr. Genovaitė Kazokienė
Prezidentūroje. 

Pakvietus Prezidentą į Lietuvių Die
nų atidarymą, tuoj iškilo didysis’ 
Olimpiados įvykis. Beveik kartu ir 
Olimpiada, ir Lietuvių Dienos - vos ke
lių mėnesių skirtumas. Prezidentas sa
ko: „Dviejų skrydžių tikrai nebus. Iš 
lietuviško taško žiūrint., Lietuvių Die
nos yra svarbiau už visas pasaulines 
olimpiadas

Taigi, jei nebus žemės drebėjimo, 
ugnikalnių išsiveržimo, Ignalinos 
jėgainės sprogimo - Lietuvos Preziden
tas atvyks atidaryti XXI - mąsias Lietu
vių Dienas.

Tai buvo pasakyta rugsėjo mėnesio 3 
dieną, kai man teko garbė pasikalbėti su 
Prezidentu. Audiencija užtruko ne 5 ar 
10 minučių, bet ištisas 45 minutes. Ma
ne stebino, kaip Prezidentas gali 
prisiminti tiek daug pavardžių, tiek daug 
žmonių, su kuriais jis susitiko prieš 
daugel metų, kai pirmą kartą į Australi
ją atvežė Amerikos krepšinio komandą.

Bet ne vien sporto žmones jis atsi
mena, anaiptol - labai šiltai atsiliepė 
apie dailininką Vladą Meškėną, kuris, 
būdamas Amerikoje, nutapė Valdo 
Adamkaus ir ponios Almos Adamkie
nės portretus. Prisiminus Prezidentų sa
lę, kurios sienos yra papuoštos visų 
Lietuvos Prezidentų portretais, Valdas 
Adamkus išreiškė pageidavimą įsigyti 
ne kieno kito, o Vlado Meškėno tapytą

(Hhražus pagerbimas
nors pažymėti (bent kartą per šimtmetį). 
Neatsiliko ir SBS radijo stotis. Transliuo-

Šie metai visame pasaulyje buvo pa
skelbti "vyresniųjų žmonių metais", ir 
daugybė organizacijų sukruto juos kaip jauti programas daugiau kaip 60-čia kal-

portretą, kuris, tarp kitų Prezidentų 
portretų, būtų išstatytas toje Pre
zidentūros salėje. Jis jau svarstė, kiek 
laiko galėtų pozuoti. O to laiko tikrai 
nedaug, nes perkeltas dienas Preziden
tas planuoja aplankyti kitas didžiąsias 
lietuvių kolonijas: Melburną, Adelai
dę, o gal ir į Brisbanę ar Perthą būtų 
galima užklysti. Be to, reikėtų jam 
susitikti ir su Australijos valdžios at
stovais, nors tuo metu Australijoje visi 
atostogauja, tuo labiau - parlamentas.

Man skirta audiencija įvyko 10.30 
vai. ryte, bet Prezidentas jau buvo tu
rėjęs vieną audringą posėdį. Po manęs 
(tai nebuvo audringas pasikalbėjimas) 
jau reikėjo skubėti į, atrodo, susitikimą 
su prancūzų pasiuntiniu, o tada po 
valandos, į kitą, po valandos - dar j kitą. 
Ir taip daina be galo. Kiekvieną dieną. 
Be savaitgalių pertraukos.

Kaip atrodė Prezidentas? Labai dė
mesingas, atidus, s veriąs kiekvieną sa
vo žodį.

Tada supratau, kodėl Valdo Adam-
kaus populiarumas yra negirdėtoje 
aukštybėje.

Taigi, visi lauksime Prezidento at
vykimo į Lietuvių Dienas Sydnėjuje.

Genovaitė Kazokienė 
Lietuvių Dienų Rengėjų 

Grupės pirmininkė 

bų, stotis puikiai supranta, kad daug jos 
klausytojų yra vyresnės kartos imigran
tai, tad nutarė iš kiekvienos tautybės iš
rinkti vyriausią nuolatinį klausytoją, ku
ris, nors ir senas būdamas, gyvai ir akty
viai domisi viskuo, kas vyksta pasaulyje, 
o ypatingai jo paties gimtajame krašte.

Iš lietuviškų radijo valandėlių klausy
tojų visai pagrįstai buvo išrinktas Juozas 
Makulis, šiemet atšventęs savo 92-rą 
gimtadienį. Tokiu būdu jis atstovavo vi
siems mūsų radijo valandėlės klausyto
jams, už mus visus priimdamas pagerbi
mą už lietuvių įnašą į Australijos kultūrą.

Visų tautų atstovų pagerbimas įvyko 
š. m. liepos mėnesį Melbourne rotušės 
salėje. Susirinkusius svečius pasveikino 
Melboumo meras, SBS pirmininkas Sir

Sydnėjaus Lietuvių Klube
Žaibiškai skriejant laikui, nei nepaju- 

tom, kad dabartinių Klubo Direktorių 
kadencija eina į pabaigą. Dar nėra aišku 
kas kandidatuos iš dabartinio sąstato 
sekantiems metams, tačiau, atrodo, visi 
neišsilaikys. Reikia rimtų, turinčių jė
gų ir ūpo padirbėti, kandidatų. Turint 
omenyje, kad lietuviai yra kuklūs ir pa
tys save nesisiūlys, pakalbinkite vienas 
kitą ir bandykite įtikinti, kad darbas yra 
svarbus ypač sekantiems dviems me
tams. Olympijada sutrauks lietuvius iš 
įvairiausių pasaulio kraštų, o po to, į 
metų pabaigą, į savo Kongresą suva
žiuos ir pasaulio lietuviškas jaunimas, o 
ką bekalbėti jau apie Australijos Lietu
vių Dienas. Sydnėjaus Lietuvių Klubas 
turės būti lyg švyturys visiems lietu
viams, tuo metu esantiems Sydnėjuje. 
Reikalas svarbus ir turi rūpėti kiekvie
nam Klubo nariui. Pareiškimai, pasira
šyti dviejų siūlytojų Klubo narių ir 
sutinkančio kandidatuoti, turi pasiekti 
mane ne vėliau spalio 9 d. 16.00 vai., 
nes dokumentacija su paruoštais bal
savimo lapeliais bus perduota Mandatų 
Komisijai spalio 10 d.. Tikiuosi, kad 
nariai supras reikalo svarbumą ir turė
sime gerą kandidatų pasirinkimą.

Kultūrinėse paraštėse
Bolivijos lietuvis, tapytojas Jonas 

Rimša tapo pagarsėjusio prancūzų daili
ninko Paul Gauguin pasekėju Pietų 
Amerikoje. Dailininkas, padedamas da
bartinio LR Prezidento Valdo Adam
kaus ir jo žmonos Almos, nuvyko į 
Tahitį ir, kaip jo pirmtakas, susižavėjo 
egzotiška salos gamta, gyventojais ir at
palaiduotu gyvenimo tempu. 1978 m. 
miręs dailininkas testamentu paliko Lie
tuvai 27 savo darbus. Deja, didžioji da
lis Rimšos paveikslų iš Tahiti salos ne
pasiekė Lietuvos. Šia proga norėtųsi 
prisiminti ir tapytoją Ray Austin Cro- 
oke - australiškąjį Paul Gauguin pase
kėją. Dailininkas irgi pamėgo sodrių, 
nepermatomų spalvų gamtovaizdį, karš
tą ir tvankų klimatą, ir niektu- nesi
skubinančius čiabuvių gyventojus. Abu 
dailininkus skiria apie 20 metų amžiaus 
skirtumas. Tačiau abiems būdingi bruo
žai yra jų talentas atkartoti savitoje in
terpretacijoje gamtos vešlumą, vaiskią 
šviesą, kai saulė “kabo” visą dieną virš 
galvos, tropikų spalvas ir augmenijos 
bei rifo formas. Jos tampa pagrindiniu 
kūrinio “aktoriumi”, o dažnokai pasitai
kančios beveidės figūros teužima 
“statisto” rolę.

Eimuntas Nekrošius (matėme jį ir Jau
nimo teatro spektaktaklius “Dėdę Va
nią” ir “Kvadratas” Adelaidėje) ir italas 

N. Shehadie ir ministrė Bronwyn Bishop, 
sakydama: "Vyresnieji SBS radijo klau
sytojai sudaro labai svarbią klausytojų 
dalį, ir SBS radijas džiaugiasi galėdamas 
oficialiai pažymėti jų indėlį į Australijos 
daugiakultūrinį gyvenimą".

Min. Br. Bishop kiekvienam savo 
tautybę atstovaujančiam asmeniui įteikė 
įvertinimo pažymėjimą, ir visus - įvertin
tuosius ir jų palydovus - pakvietė užkan
džiui. Užkandžiaujant koncertavo bulga
rų choras, aborigenai, Leo Rosner, Kamahl 

ir kiti - visi virš 55 metų.
Mūsų bendruomenėje šis pagerbimas 

praėjo beveik nepastebėtas.Truputį pavė
lavę, dabar džiaugiamės kartu su Juozu 
Makuliu.

A. K.

Metinis Klubo Susirinkimas yra nu
matytas šaukti spalio 31d.

Šių metų Klubo Balių organizuoja 
pats pirmininkas Kęstutis Protas. Jis 
džiaugiasi, kad pasisekė gauti pažadą iš 
Canberros vyriausybės - turėsime sve
čią Ministrę. Be pavienių daininkų pro
gramoje dalyvaus visas Sydnėjaus Dai
nos vyrų choras. Gera vakarienė su vy
nu, puiki programa. Bus geras orkestras 
pasišokti. Jei jau susigundė net Fe
deralinės Valdžios Ministrų Kabinetas, 
mūsų patiems nariams būtų nevalia 
nesusigundyti.

Bepertvarkant Klubo biblioteką, at
rasta geros kokybės Dainos choro 
plokštelių, kaina tik $5.00. Yra įvairių 
senesnių leidinių knygų. Ateikite, pa
siderėkite, gal susitarsime dėl kainos. 
Tai geros Kalėdinės dovanos!

Mūsų Klubas neteko savo Garbės 
Nario kun. Povilo Martūzo. Ramybės, 
Tau Povilai. Tikrai užsitarnavai, šioje 
žemėje turėjęs daug kūno skausmų, mie
las Prieteliau. Lai lengva būna Tau Aus
tralijos žemė, likimo bangų atplugdyto 
nuo tolimos Panevėžio gimtinės.

Algis Bučinskas, 
Klubo Sekretorius

G. B. Corsetti ’’...tapo premijos “Nau
joji Europos teatro realybė” laureatais”. 
Šių metų rugsėjo mėnesio pradžioje 
... E. Nekrošiaus “Meno forto” trupė iš
vyko į Venecijos bienalę repetuoti Wil
liam Shakespeare “Otelo”. Pagrindi
niam vaidmeniui E. Nekrošius pakvietė 
V. Bagdoną, Dezdemoną vaidins bale
rina E. Špokaitė (ypatingomis progomis 
ji pasirodo ir kaip manekenė), Jagą - R. 
Kazlas ir Kasijus - S. Bareikis. Italų 
dienraštis “La Repubblica” išspausdino 
ilgą mterviu su E. Nekrošiumi”.

Stresą vietovėje, prie ežero Lago Ma
ggiore, Italijoje, įvyko 38 - asis Vasaros 
muzikos festivalis, kuriame dalyvavo 
Lietuvos valstybinis simfoninis orkes
tras ir dirigentas Juozas Domarkas. Ži
nutė pasirodė “International Herald 
Tribune”, 1999.09.08. Ją cituojame išti
sai:

“Mstislav Rostropovich first appeared 
as solist in the Dvorak Cello Concerto 
with the Lithuanian. National Symphony 
under its regular conductor Juozas 
Domarkas, (Rostropovich, red.) then 
took over the same band at the Fabbrica 
theater in Villadossola for a formidable 
program that had the violinist Nikolai 
Znaider and the cellist Enrico Dindo in

Nukelta į 6 psi.
-Mūsų Pastogė" Nr. 38 1999.9.27 psi. 3
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Dr. A. Viliūnas širdies arterijos galutinai užsikemša,

(Tęsinys iš praeito,JVI.P.“ nr.)

Širdis pradeda pagrinde vystytis iš 
mesodermo - vidutinio nuorulos sluoks
nio trečioje nėštumo savaitėje ir prade
da plakti - pulsuoti ketvirtoje savaitėje. 
Kai klausomės sveikos širdies plakimo, 
girdime du griežtai atskirus garsus -“3 - 
lup”, “4 - lup”, tuos garsus sukelia vož
tuvų užsidarymas. Vožtuvai atsidaro ir 
užsidaro ne vienu momentu. Kai tarp tų 
dviejų garsų girdime trečią šnypščiantį 
garsą murmėjimą - 4 - pšš - tup, tai 
dažniausiai reiškią kad vienas iš vož
tuvų aklinai neužsidaro, taip yra dėl 
nusidėvėjimo, ar dėl infekcijos pažei
dimų ir pan. Iš šnypštimo laiko ir ko
kybės bandoma nustatyti, kuris vožtu
vas negaluoja. Šiuo metu tiksliai tai pa
daroma ne gydytojo ausimi, bet tech
niškomis priemonėmis. Kai yra du tar
piniai šnypštimai, tai dažniausiai reiš
kią kad abu vožtuvai sunegalavo. Per 
24 valandas normaliai širdis suplaka su
sitraukia - atsileidžia - 100 000 kartų. 
Turėjote pastebėti, kad yra dvi kraujo 
apytakos ir dvigubas širdies darbas tarp 
širdies ir plaučių ir - tarp širdies ir 
kūno. Kas gal man ir jums yra įstabu, 
kad širdies - plaučių apytakoje “šva
rus”, deguonimi turtingas oxigenuotas 
kraujas teka venomis, o “nešvarus” pil
nas anglies dvideginio - arterijomis. Šir
dies - kūno apytakoje priešingai - de
guonimi turtingas arterijomis, o anglies 
dvideginiu pripildytas kraujas - veno
mis. Žmogaus kūnas, kaip ir žmogaus 
asmenybė, sielą antrasis aš, turi tiks
lingų priešingybių.

Baigiant šį skyrelį iškelsiu vieną ypa
tingą faktą. Pradžioje minėjau, kad yra 
dvi nervų sistemos-.sąmoninga - simpa
tinė ir nesąmoninga - parasimpatinė. 
Smegenų centreliai per tas sistemas 
tvarko mūsų gyvenimą ir palaiko mūsų 
gyvybę. Kai kuriuos potvarkius mes są
moningai per tam tikrus smegenų cen
trus, per simpatinę nervų sistemą per
duodame kūno organams, kad jie vie
naip ar kitaip veiktų. Per parasimpatinę 
nervų sistemą smegenų centrai regu
liuoja ir tvarko be mūsų valios, mums 
sąmoningai nežinant, gyvybingus orga
nus - kepenis, virškinimo aparatą tulžį, 
dalinai kvėpavimą ir kt., o širdis yra sa
varankiška. Joks smegenų centras ne
duoda jai įsakymų kaip ir kada veikti. 
Jos veiklą - kraujo pumpavimą ir ritmą 
ji tvarko pati per sienoje, kuri skiria kai
rę širdies pusę nuo dešinės, įtaisytą ypa
tingą nervų mazgą, sudėtą iš dviejų pus- 
mazgių - vienas sienos (septum) dalyje 
tarp abiejų prieširdžiu ir kitas sienos 
dalyje tarp abiejų skilvelių. Šitas nervų 
mazgas tvarko širdies ritmą ir pum- 
pavimo stiprumą. Tą procesą paveikia 
fizinė ir vidinė įtampa. Palyginus širdį 
su mechanine pompą širdies pajėgu
mas yra 1/375 p.s. Širdies dydis, as
mens, kuriam ji priklauso - kumščio 
didumo.

Dabar pereisim prie širdies ligų - ydų. 
Jos ligos dalinamos į dvi pagrindines 
grupes - prigimtines (congenital) ir įgy
tas - įvairios infekcinės ligos, ritmo su
trikimai, raumenų susidėvėjimai ir 
kenksmingos medžiagų apykaitos išda
vos rezultatas. Tai priveda prie arterijų 
ir širdies arterijų diametro susiaurėjimo 
ir galų gale galutinio užsikimšimo. Kai 
didžiosios (kartais užtenka ir vienos)

"Mūsų Pastogė" Nr.38 1999.9.27 psl. 

širdies raumenys nebegauna deguonies 
ir miršta - tada ir žmogaus gyvybė ne
atšaukiamai pasibaigią jei laiku nesu
teikiama pagalba.

Viską,ką mes suvalgome, virškinimo 
aparatas paverčia į tris pagrindines me
džiagas - baltymus, gliukozę (cukrų) ir 
riebalus. Žinomą prisideda dar metalai, 
mineralai, vitaminai ir t.t. Yra sakoma - 
kas yra žemėje, yra žmogaus kūne. Die
vas nulipdė žmogų iš molio. Pagrin
dinės medžiagos, o ir priedėliai, jei me
džiagų apykaitos netikslingai panau
dojamos, sukelia ligas - diabetą gele
žies anemiją apsinuodijimą šviną ki
tais metalais ir t.t. Riebalų apykaitos iš
davoje pasigamina / specifiniai riebalai: 
cholesterolis, trigliceridai, žemo tanku
mo riebalai (LDL) ir aukšto tankumo 
riebalai (HDL). Kai cholesterolio ar tri- 
gliceridų pasigamina per daug, jie prisi
klijuoja prie arterijų sienelių ir, jei laiku 
nesuteikiama pagalbą galų gale galuti
nai jas užkemša. Cholesterolio norma 
suaugusio žmogaus kraujyje šiame: 
krašte laikoma mmol/e 3.2 - 5.5 vie
netų, trigliceridų - 0.2 - 2 vienetų. Kai 
peržengiamos viršutinės ribos, prade
damas žmogaus gydymas tara tikrais 
vaistais, kurie yra gana brangūs (30 
tabl. nuo 30 iki 90 dot), asmuo moka 
20 dol., likusius vaistininkams sumoka 
valdžia iš mokesčių mokėtojų pinigų - 
iždo.

Visi žinome apie cholesterolį, mažiau 
apie trigliceridus, nes jų panaudojimas 
(hypertrigliceremia) daug retesnė. Pla
čioji visuomenė labai nedaug žino apie: 
žemo tankumo (LDL) ir aukšto tanku
mo (HDL) kraują. Medikų nuomone, jų 
reguliavimas yra lygiai ar net didesnės 
svarbos nei cholesterolio ar trigliceridų. 
LDL norma - 1.7 - 3.5 rambi., HDL - 
0.9 - 1.7 vienetų. LDL - žemo tankumo 
riebalai padeda prisiklijuoti cholestero
liui prie arterijų sienelių. HDL - sulai
ko ar net atplėšia cholesterolį ir trigli
ceridus nuo arterijų sienelių. Nemanaą 
kad reikia aiškinti, jog turime kraujyje 
palaikyti aukštą HDL lygį ir kiek ga
lima išvengti žemesnio lygio nei 0,9 
vienetų. LDL lygis turi būti žemas ir 
kiek galima ne aukštesnis nei 3.5 vie
netų. Jei jau taip, aišku kodėl tai pami
nėjau, yra atsitikmą ypač tarp jauno 
amžiaus žmonią kad cholesterolis ir 
trigliceridai yra normalūs, bet HDL že
mas ar LDL aukštas, o kartais ir abu iš
ėję iš ribų. Logišką kad tuomet reikėtų 
pradėti gydytis. Gydymas tas pats. Ne 
visada taip atsitinką nes jaunesnio am
žiaus žmogus nesitikrina savo riebalų 
lygio kraujyje. Antra priežastis - Medi
care - valdžią o ir plačioji visuomenė 
nepalankiai žiūri į tuos gydytojus, kalti
na juos gobšumu, sistemos piktnau- 
dojimą kurie tikrina jaunesnių žmonių 
riebalų lygį kraujyje. Labai daug kal
bama apie dietą. Medikų tarpe yra dvi 
nuomonės. Vieni sako, kad riebalų lygį 
kraujyje galima sutvarkyti vien dietą 
kiti gi, kuriems ir aš priklausaą tvirtiną 
kad netikslus riebalų lygis kraujyje yra 
prigimtas nenormalumas medžiagų apy
kaitoje. Žinomą kad dieta padedą ta
čiau vien dieta nepagydysi ir tai yra 
įrodyta. Kai širdies arterijos ar arterijų 
diametras pakankamai sumažėją turime 
pirmuosius ženklus - simptomus. Tada 
jau reikalinga pagalba. Skausmai skaus
meliai kairėje, o ir dešinėje krūtinės 
pusėje, kairiame petyje, kairėje ran-
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koje, sunkumas kvėpuojant, uždusimas, 
prie mažo fizinio darbo.Tai kartojasi 
keletą kartų per parą-o kartais net ke
letą kartų per valandą. Tada reikalinga 
skubi pagalba - širdies operacija. Ta 
operacija yra ir labai paprastą ir labai 
sudėtinga. Paprasta todėl, kad arterijoje 
uždarytą vietą reikia apeiti (bypass). 
Perpjauti ir įdėti kraujo indo dalelę. Tai 
buvo bandoma gyvuliuose, bet to me
todo atsisakytą kadangi širdies arterijos 
gana trumpos ir įdedant pakaitalą į 
tarpą susidūrimai būtų per arti. Ope
racija labai sudėtingą kadangi reikia 
išimti iš kitos kūno dalies pakaitalą 
dažniausiai imama iš dešinės kojos, 
kartais, labai retai, kai kojų venos labai 
susidėvėjusios, imama arterija iš krū
tinės ląstos - mamary arteria. Reikia 
atidaryti krūtinės ląstą perpjauti krū
tinkaulį, paskui jį susiūti Svarbiausia 
pati operacija turi būti daroma labai 
preciziškai ir greitai. Gana dažnai reikia 
operuoti ne viena ar dvi; bet kartais ir

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ | 
KLUBAS

16-18 East Terrace, BANKSTOWN, 2200
Tel.:97081414 Fax.:9796 4962

KIEKVIENĄ SEKMADIENĮ 5.00-6.00 vai. 
LINKSMOJI VALANDA 
VISI GĖRMAI TIK PUSE KAINOS

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

ANTRADIENIAIS UŽDARYTA

VALGYKLA VEIKIA: 
PENKTADIENIAIS NUO 6.00 IKI 8.00 vai. 

ŠEŠTADIENIAIS ŠVEDIŠKAS STALAS NUO 1Z00 vai.
SEKMADIENIAIS NUOtZOOval.

KIEKVIENĄ KETVIRTADIENĮ 7.30 vai.
Jūsų laukia bilijardo kambaryje žaidėjai kovojantys dėl kasdienio skysčio 

VISO VAKARO IŠLAIDOS ŽAISTI TIK 2 DOLERIAI

KANDIDATŲ Į DIREKTORIUS PAREIŠKIMAI TURI PASIEKTI 
KLUBO SEKRETORIŲ NE VĖLIAU KAIP SPALIO 9 d. 16.00 vai.

Pareiškimų fonnos gaunamos Klubo raštinėje.

BALTAS - JU ODAS
KLUBO BALIUS 

spalio 9 d.
LAIMIKIAI, ĮDOMI PROGRAMA, GERAS ORKESTRAS 

SU VAKARIENE - VAKARO KAINA TIK $30.00
UŽSISAKYKITE VIETAS JAU DABAR

SAVAITĖS MINTIS: Atsargiai prašykite Dievo, nes gali netyčia išsipildyti.

tris ar daugiau arterijų. Tokiais atvejais, 
kai širdies arterijos ar arterijų užsi
kimšimas nėra palaipsnis, bet staigus - 
pagalba dažniausiai būna pavėluota. 
Ženklai -simptomai kaip artėja arterijų 
užsikimšimas, kartais būna sukeliami ir 
kitų ligų ar negalavimų. Galutinė diag- 
nogzė yra nustatoma elektrokardio
grama (ECG) ir kraujo tyrimais. Kai 
ženklai - simptomai nėra nuolatiniai, 
bet kartojasi keletą kartų per dieną ar 
net vieną ar dukart per dieną bet tęsiasi 
nuolat, kasdien, šiuo metu yra toks 
aparatas, kurį toks asmuo nešiojasi su 
savimi. Kai tik užeina simptomai, jis 
pats padaro ECG, kurį telefonu per
duodama į centrą. Tai yra pats pasku
tinis techninis laimėjimas šioje srityje. 
Tas aparatėlis sukurtas Australijoje. 
Priėjo sukūrimo prisidėjo ir emigrantas 
gydytojas, širdies ligų specialistas iš 
Lenkijos. Jo pavardė yra dr. Shell. Jis 
manyje atpažino lietuvį iš pavardės 
Viliūnas - Vilnius.

ALFAS valdyba praneša ir kviečia visus Australijos lietuvių sporto klubus 
registruotis į 49 - ąją sporto šventę, kuri vyks gruodžio mėnesio 26-31 dienomis 
Melburne.

49 - tosios sporto šventės šeimininkais bus MLSK "Varpas". Prašome visus spor
to klubus laikytis sporto švenčių statuto ir užsiregistruoti pagal paskelbtą datą.

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

Primename visiems klubams, kad susimokėtų ALFAS valdybai 30 dolerių me
tinį mokestį. Mokestis turėjo būti sumokėtas iki šių metų birželio 15 dienos.

Prašome visus Australijos liė&vių sporto klubus, kurie dar neatsiuntė visuotinių 
susirinkimų protokolų nuorašų su nauja valdybų sudėtimi, kuo skubiau raštiškai 
pranešti ALFAS valdybos sekretoriui K. Starinskui, 7 Elsie St., Bell Park, Vic. 
3215.

Iki malonaus pasimatymo 49 - oje sporto šventėje Melburne 1999 m.
ALFAS valdyba
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^SPORT'JkS Mokytojai ruošiasi naujiems mokslo metams

Olimpinės
Narkotikų vartotojai bus 

baudžiami piniginėmis baudomis
Pirmą kartą visoje olimpinėje istori

joje Sydnėjaus olimpiadoje sugauti 
narkotikų vartotojai ir jais sukčiaujan
tieji sportininkai galės būti nubausti net 
iki milijono dolerių bauda, o geriantieji 
per daug kavos ir nuo jos susirgę - iki 
100 000 dolerių bauda. Daugiausiai bus 
baudžiami naudoję steroidus ir hor
monus. Sugautieji automatiškai praras 
visus savo laimėtus medalius ir galės 
būti diskvalifikuoti nuo 6 mėnesių iki. 
gyvos galvos. Sportininkai negalės
kaltinti savo trenerių, kad jie jiems da- kas bus labai paranku irkluotojams, 
vė tuos narkotikus ar vaistus. Kiekvie- kuriems yra reikalingos specialios 
nas atletas atsakys asmeniškai už save, sąlygos.

Lietuvių, dirbančių Sydnėjaus statybos firmoje, futbolo komanda, laimėju
si trečiąją vietą industrinių pirmenybių varžybose. Komandos vadovas - A. 
Skinkys. 

Gyvenimas Sydnėjuje - 24 
valandas paroje

Priėmus naujus įstatymus, atvykę į 
olimpiadą svečiai galės džiaugtis čia 
visas 24 valandas paroje. Restoranai, 
parduotuvės ir visa kita bus atidaryta 
visą laiką. Visas Sydnėjaus miesto 
centras bus pasirengęs kuo gražiau 
priimti atvykusius svečius, kurių per 21 
olimpiados dieną Sydnėjuje numatoma 
sulaukti virš 8 milijonų. Miesto gatvė
se nebus galima statyti automobilių, nes 
visą laiką čia vyks didelis judėjimas. 
Pagrindiniuose gražiuose miesto ra
jonuose visą laiką vyks įvairūs koncer
tai, gatvių teatrai, didžiuliuose vi- 
deoekranuose bus rodomos varžybos ir 
kt.

Populiariausi olimpiniai 
renginiai

Padarius bendrąją apklausą ir jau 
pardavus pirmuosius olimpinius bilie
tus bei gavus jų užsakymus, buvo nu
statyta į ką žmonės daugiausiai norėtų 
eiti. Tai: 1. Atletika. 2. Atidarymas. 3. 
Plaukimas. 4. Futbolas (soccer). 5. 
Krepšinis. 6. Hockey. 7. Gimnastika. 8. 
Uždarymas. 9. Beisbolas. 10. Tenisas. 
Kitos sporto šakos sudaro sekantį 
dešimtuką.

„Super Dome“ irgi jau 
atidarytas

Didysis olimpinis sporto kupolas - 
„Super Dome“ oficialiai buvo atidary
tas rugsėjo 4 dieną. Tai buvo 200 mili
jonų dolerių projektas, kurį statė virš 
1000 darbininkų. Tai yra dalis istorinio 
sportinio pastato olimpiadoje, kuris 
skaitomas antruoju po garsiųjų Sydnė
jaus operos rūmų. Šis pastatas yra ša-

naujienos 
lia olimpinio stadiono ir jame telpa 21 
000 žiūrovų. Šiame pastatę, pradedant 
nuo pusfinalių, vyks gimastikos var
žybos, trampolinas ir krepšinis.

Pakeičiamas laikas
2000 metais dienos laiko sutaupy- 

mas prasidės dviem mėnesiais anks
čiau, kad sportininkai, varžydamiesi 

.atvirame ore, turėtų daugiau laiko. Lai
kas bus atsuktas jau 2000 metų rug
pjūčio 27 dieną, vietoje normaliai daro
mo pakeitimo spalio mėnesį. Atidary
mo dieną, rugsėjo 15, saulė nusileis 
6.50 vai. vakaro, vietoje dabar esamos 
6 vai. vakaro. Saulė patekės ryte 7 vai.,

leškomi savanoriai vairuotojai
Sydnėjaus olimpiadai reikia 9000 

savanorių automobilių ir kitų transpor
to priemonių vairuotojų. Tai bus pati 
didžiausia Australijos transporto ope
racija. 2000 automobilų ir mažu 
autobusiukų visą laiką bus kelyje, 
vežiojant visus oficialius ir kviestinius 
svečius. Visi sportininkai bus vežioja
mi autobusais, tačiau skubos atveju, 
jiems bus duodami ir automobiliai. Šie 
vairuotojai bus šalia 50 000 savanorių, 
kurie olimpiados metu padės įvairiuose 
darbuose. 1956 metų olimpiados Mel
burne metu tebuvo tik 150 automobi
lių, ir juos vairavo tik 300 moterų 
vairuotojų. Šį kartą vairuotojai bus ir 
vyrai, ir moterys, išlaikę- specialius 
priešolimpinius egzaminus ir turintys 
saugaus vairavimo pažymą.

Trigubas mokestis 
darbuotojams

Ne visiems, bet daugeliui profesio
nalių žmonių, kurie dirbs olimpiados 
metu, bus tikras aukso derlius. Ligoni
nių darbuotojams bus mokamas trigu
bas atlyginimas ir jau dabar yra ieš
komi specialūs ligoninių darbuotojai 
olimpiados metui, siūlant jiems net iki 
100 000 dolerių atlyginimo olimpia
dos metu. Autobusų vairuotojai jau 
išsikovojo, kad prie pagrindinio jų 
atlyginimo už 38 valandų savaitę bus 
pridedama dar po 260 dolerių, ir jie už tą 
laiką uždirbs virš 900 dolerių. Tai yra 
neskaitant viršvalandžių, kurių tuo me
tu bus daug. Daug didesnius atlygini
mus tuo metu gaus policija, gaisrininkai 
ir kiti specialistai, nors prieš olimpiados 
rengimą buvo susitarta su darbo unijo
mis, kad olimpiados metu nebus

Jurgis Janušaitis

JAV Lietuvių Bendruomenės rūpes
tis - lituanistinis švietimas, auklėjimas, 
lietuvybės išlaikymas jaunose kartose.

Švietimo reikalais rūpinasi JAV Lie
tuvių Bendruomenės Švietimo Taryba, 
kuriai jau eilę metų sumaniai vadovauja 
Regina Kučienė, žinoma, padedant ki
tiems Tarybos nariams.

Švietimo Taryba rūpinasi lituanisti
nėmis mokyklomis, jų darbu, vadovėlių 
išleidimu, įvairiais skatinančiais kon
kursais. Šiam sudėtingam ir svarbios 
reikšmės darbui lituanistinių mokyklų 
mokytojai dirba, rūpinasi, ruošiasi kiek
vieniems naujiems mokslo metams. Tam 
yra organizuojamos mokytojų studijų 
savaitės, kur gerai pasiruošę pedagogai, 
sričių žinovai skaito paskaitas, praktiš
kai atlieka pačias studijas.

Artėjant šių mokslo metų pradžiai 
mokytojai taip pat dirbo mokytojų stu
dijų savaitėje. Dalyvavo daug lituanisti
nių mokyklų mokytojų, išklausyta nau
dingų paskaitų, atlikti praktiškai svarbūs 
darbai. Tenka pasidžiaugti, pasigėrėti, 
kad JAV LB Švietimo Tarybos dėka tu
rime dar nemažai lituanistinių mokyklų, 
mokytojų, nestokojama entuziazmo.

reikalaujama, didesnių atlyginimų. 
Viešbučių ir barų tarnautojai olimpia
dos metu gaus ir trigubus atlyginimus. 
Ypatingai didelis pareikalavimas da
bar yra vaikų ir kūdikių prižiūrėtojų, jų 
olimpiados metu reikės 300% daugiau 
nei reikia dabar. Elektrinių ir paprastų 
traukinių darbuotojai reikalauja prie 
savo kasdieninio uždarbio pridėti dar po 
100 dolerių per dieną. Jau neskaitant 
viešbučių ir kitų namų nuomos, kuri 
olimpiados metu pasieks tiesiog fan
tastinį skaičių, daug kas ir iš šios 

i olimpiados užsidirbs.
Specialūs egzaminai bokso 

teisėjams
Norintieji būti oficialiais bokso tei

sėjais Sydnėjaus olimpiadoje, turės 
•išlaikyti specialius egzaminus, kurių 
metu jiems bus patikrintos akys, re
fleksai ir fizinis pajėgumas. Rungty
nių metu trys iš penkių esamų teisėjų, 
kurie spaus savo teisėjavimo mygtu
ką, per kelias sekundes duodant taš
kus boksininkui, turi būti labai greiti 
ir akylus. Olimpiniai bokso vadovai 
neleis, kad Sydnėjuje pasikartotų 
1988 metais Seule įvykę nesklan
dumai, kai nesąžiningas teisėjas savo 
sprendimu amerikiečiui R. Jones, ku
ris aiškiai buvo nugalėjęs korėjietį, 
atėmė aukso medalį. Saugumo sume
timais, vietoje buvusių trijų raundų 
po tris minutes, dabar bus keturi po 
dvi minutes. Bus rungiamas! 8 - se 
svorių kategorijose, privaloma galvos 
apsauga ir naudojamos 10 uncijų 
pirštinės, vietoje profesionalų nau
dojamų 8.

Kas žinotina olimpiniams 
žiūrovams

Atvažiuoti į olimpinį stadioną prieš 
tai neturint specialaus leidimo bus ne
įmanoma. Stadionas turi tik 7000 vie
tų automobiliams, o olimpinė gele
žinkelio stotis tų vietų visai neturi. 
Taip kad teks važiuoti bendromis 
priemonėmis, kurios bus tikrai geros.

Savo maistą į stadioną bus galima 
atsinešti, tačiau krepšiai ar dėžės turi 
tilpti po sėdima vieta. Taip pat sta

Mokytojų studijų savaitėje apie litua
nistinį švietimą išsamų pranešimą padarė 
Švietimo Tarybos pirmininkė Regina Ku
čienė. Iš pranešimo paaiškėjo, kad 1998 - 
1999 metais lituanistinių mokyklų buvo 
18, jas lankė 985 mokiniai, iš jų 214 vai
kų, neseniai atvykusių iš Lietuvos. Mo
kyklose dirbo 197 mokytojai, iš jų - 46 iš 
Lietuvos. Švietimo Taryba vaikams lei
džia laikraštėlį "Eglutė".

Didžiausia, skaitlingiausia mokiniais, 
yra prie Čikagos, Lemonte, veikianti 
Maironio vardo mokykla, turinti virš 300 
mokinių, antroji mokinių skaičiumi yra 
Čikagos lituanistinė mokykla Jaunimo 
Centre. Maironio mokykla, vaikų darželis 
yra Pasaulio Lietuvių Centre, Lemonte. 
Lituanistines mokyklas kasmet stipriai 
remia Lietuvių Fondas, aukų surenkama 
ir Tarybos skelbtuose vajuose.

Stebint Švietimo Tarybos darbą, ten
ka pasidžiaugti darbščiųjų mokytojų en
tuziazmu. Bet mokinių mokyklose galėtų 
būti žymiai daugiau. Ne visi jaunosios 
kartos tėvai rūpinasi savo atžalyną auk
lėti lietuviškoje dvasioje. Bet ir dabar at
liekamas darbas be galo svarbus. Reikia 
manyti, kad ir dabar atvykusieji susirū
pins tautiniu auklėjimu, lituanistiniu švie
timu.

dione bus net 192 maisto k gėrimų 
kioskai - parduotuvės, juos aptarnaus 
1 500 darbuotojų, taip kad didelių ei
lių nebus. Taip pat stadione veiks 53 
gėrimų barai, aptarnaujantys įvairiais 
gėrimais. Numatoma, kad intensy
viausiu lankytojų metu per valandą 
bus galima aptarnauti 83 000 stiklų 
alaus, taigi ir troškulį numalšinti bus 
galima labai greitai.

Atvykimas į stadioną bendromis 
transporto priemonėmis bus geras. 
Kiekvieną valandą į olimpinę stadio
no traukinių stotį atvyks 24 specialūs 
traukiniai, ir bus padaryti 9 specialūs 
autobusų keliai, kuriais važinės tik 
olimpiniai autobusai.

Rūkoriams pačiame stadione rūkyti 
nebus galima, tačiau šonuose bus 
įrengtos specialios vietos rūkantiems, 
ir jos bus labai aiškiai pažymėtos. 
Jokių alkoholinių gėrimų į stadioną 
įsinešti nebus galima. Juos bus ga
lima pirkti viduje. Taip pat ir kitų ne
alkoholinių gėrimų nebus galima įsi
nešti, jei jie bus metaliniuose ar stik
liniuose buteliuose.

Jeigu tuo laiku stadione lis, tai pa
čiame stadione lietsargiai užstos ki
tiems vaizdą, ir jų naudoti nebus ga
lima. Reikia turėti plastikinius liet
palčius ir kepures. Tačiau manoma, 
kad tuo metu nenumatomas lietus, o 
taip pat 60 procentų visų sėdimų 
vietų yra po stogu.

įėjus į stadioną nebus galima iš jo 
išeiti ir vėl į jį sugrįžti su tos pačios 
dienos bilietu.

Stadionas turi 92 įėjimo vartus, ir 
kiekvieni jų per valandą gali įleisti

1 400 žmonių, todėl reikia žiūrėti vartų 
niunerį ir pro juos rasti savo vietą.

Žiūrovų apsaugai stadionas turi 130 
saugumo TV kamerų, ir visą laiką 
100 specialių tarnautojų stebės sta
diono gyvenimą dieną ir vakare. Taip 
pat stadione bus mažiausiai 90 bu
dinčių policininkų.

Stadione yra 1 500 atskirų tualetų, 
taigi ir šiuo reikalu problemų neturėtų

Nukelta į 6 psl.
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MŪSŲ MIRUSIEJI
Skamba ir žvanga, gaudžia varpai. 
Liūdną ir skaudų skleisdami gandą: 
Vėl pavilliojo auką kapai!
Dieną | dieną tiek Jų atranda!..

(Maironis)

Sudie Aidui KuBiliui

Aidas Kubilius.

Rugsėjo 4 dieną, saulėlydyje, nete
kome malonaus ir daugeliui draugiš
kai pažįstamo Aido Kubiliaus, kuris di
džiąją savo vos 41 metų gyvenimo dalį 
praleido Adelaidėje ir Pietų Australi
joje apskritai. Visai netikėtas širdies 
smūgis Aidą pakirto Lietuvoje, kuiįkar- 
tu su broliu Linu, seserim Rasa ir jos 
vyru Mindaugu Mauragiu) jis buvo 
nuvykęs dalyvauti savo senelio, buvu
sio Teisingumo ministro ir Sibiro 
tremtinio Stasio Šilingo bei jo ar
timiausiųjų perlaidojimo iškilmėse. 
Mirtis Aidą pakirto tuo metu, kai po to 
jis lankėsi savo tėvo Augustino tėviškėje 
prie Mosėdžio, gilioje Žemaitijoje.

Aidas Kazimieras (jam senelis Šilin
gas dar buvo pridėjęs trečią vardą Ga
lindas) gimė 1958 m. gegužės 18 d. 
Adelaidėje, kaip ketvirtas iš šešių vai
kų Rusnės ir Augustino Kubilių šei
moje. Adelaidėje jis mokėsi Black Friars 
bei Christian Brothers gimnazijose ir 
šiuos mokslus užbaigė Phillip College 
Canberroje. Netrukus gavęs darbą Pie
tų Australijos Urban Regionai Plan
ning departamente, jis iki galo dirbo 
šios valstijos Housing Trust įstaigose. 
Kaip vienas iš vadovų jis paeiliui 
prižiūrėjo Kadina, Port Pirie ir Port 
Augusta sritis, o galiausiai buvo Regio
nai Manager Port Lincoln apygardai.

Aidas buvo aktyvus ir lietuviškoje 
veikloje. Baigęs Šv. Kazimiero mokyk
lą Liet. Katalikų Centre jis vėliau lan
kė lituanistinius kursus, šoko tautinių 
šokių grupėje, mėgo sportą ir neretai 
pasirodydavo scenoje kaip aktorius ir 
deklamatorius. Priklausė ateitininkų' 

Aukos Kauno jėzuitų gimnazijai.
Per "Talkos" sąskaitą Nr. 7049 Kauno 500 dol. - A., P. ir V. Kabailai

jėzuitų gimnazijos rėmimui iki rugsėjo
19 dienos gautos sekančios aukos:

po 100 dol. - L. Cox, M. Cox;
1000 dol. - ALB Sydnėjaus Apylinkės 

Valdyba;

Olimpinės... (i§5psi.)

Šių metų lapkričio mėnesį bus baig
tas statyti olimpinis teniso centras, 
kuriame bus įrengta 16 aikštelių, tu
rinčių 10 000 sėdimų vietų, iš jų 70 
procentų po stogu. Kiekviena valsty
bė galės turėti tik 3 žaidėjus, kurie 
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kuopai, dalyvavo radijo valandoje, bu
vo darbingas Lietuvių Dienų Ruošos 
Komiteto narys. Laikui bėgant jį vis 
stipriau traukė spauda, ypač žinios iš 
Lietuvos bei ten atgimęs politinis 
gyvenimas. Pastaruoju metu Aidas bu
vo labai susidomėjęs Lietuvos istorija, 
jau buvo aplankęs daug reikšmingų 
Lietuvos vietovių, o šį kartą buvo 
numatęs pakeliauti dar plačiau - bet šie 

planai nutrūko puškelyje.
1988 m, sausio 23 d. Aidas vedė 

sydnėjiškę Ramoną Karpavičiūtę ir 
netrukus susilaukė dviejų vaikučių: 
Kostuko ir Linos. Jis buvo pavyzdingas 
ir atidus tėvas. Šeimai keletą metų bu
vojus provincijoje, ji ketino grįžti 
Adelaidėn, kad pastovus įsikūrimas 
suteiktų plačiausias galimybes vaikų 
mokslinimui.

Parskraidintas Adelaidėn, Aidas bu
vo palaidotas rugsėjo 15 dieną. Ge
dulingose pamaldose, kurias laikė kun. 
Petraitis, dalyvavo neįprastai daug 
tautiečių, o taip pat apie 40 Aido 
bendradarbių, atvykusių iš Port Lincoln 
pagerbti jį paskutinį kartą kaip darbštų 
ir aukštai vertinamą vadovą. Prasmin
gus atsisveikinimo žodžius tarė ALB 
Krašto Valdybos pirmininkė Janina 
Vabolienė, ilgametė savaitgalio mo
kyklos mokytoja bei vedėja Elena 
Varnienė ir nuo seno artimas Aido 
draugas, dabar aktorius, ukrainiečių 
kilmės Viktor. Laidojimas Centennial 
Park kapinėse vyko pagal dabarties 
Lietuvoje išlaikytą paprotį: galutinis 
karsto užkasimas buvo paliktas ne ka
pinių darbuotojams, bet jį užpylė naš
lė Ramona ir Aido broliai bei sesuo. 
Kauburyje kryžiaus ženklą kastuvo ko
tu įspaudė Aido tėvas, o amžinajam at
sisveikinimui liko kauburio kryžiuje 
įbestos degančios žvakės ir šonus 
dengiančios gausios gėlės.

Liūdesį sukelia kiekvienas lietuviš
kos bendruomenės praretėjimas, tačiau 
ypatingas skausmas širdyse lieka tada, 
kai Mirties Angelas pakerta asmenį jo 
galių ir darbų aukštumoje. A. a. Aidas 
buvo vienas iš tų, kurie dirbo labai 
sąžiningai, be triukšmo, ir liko atmin
tinas savo visuotiniu žmogiškumu. 
Pakirstas jis buvo nesuprantamai anks
ti.

Ilsėkis, Aidai, ramybėje.
Vytautas Douiela

Rugpjūčio 22 d. Kauno jėzuitų gimna
zijos direktoriui kunigui Gintarui Vitkui 
buvo iš viso išmokėta 1 700 dolerių.

Vytenis Šliogeris
"Talkos" Sydnėjaus skyriaus vedėjas

yra atstovavę savo kraštą svarbiose 
pasaulinėse teniso varžybose ir yra 
pasaulinėje teniso atrankoje. Bus 64 
žaidėjai vyrų ir moterų vienetų var
žybose. Tikimasi, kad šiose olim
pinėse teniso varžybose dalyvaus pa
tys geriausi pasaulio tenisininkai.

Antanas Laukaitis 
Sydnėjaus olimpinis attache

Šviesios atminties
A. f A. Eugenijai Bliokienei 

mirus, gilią užuojautą reiškiame dukrai Tamarai Vingilienei, OAM, 
sūnui Jurgiui Bliokui, jų šeimoms ir visiems artimiesiems.

Elena Jonaitienė, 
Rasa ir Eglė

Vietoje gėlių ant mirusios kapo "Mūsų Pastogei" skirame 30 dolerių.

A. f A. Eugenijai Bliokienei
mirus, vietoje gėlių ant jos kapo "Mūsų Pastogei" aukojame 50 dole
rių- » . . .

Juta ir Viktoras Sutemai

A. f A. Eugenijai Bliokienei
mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą dukrai Tamarai Vingilienei, 
sūnui Jurgiui Bliokui ir visiems artimiesiems.

Irena ir Algis M i lašai

A. f A. Anelei Lukoševičienei
mirus, dukrai Gražinai, sūnums Viktorui ir Stasiui bei jų šeimoms 
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Izabelė ir Jonas Oseckai su šeima

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS 

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

Kultūrinėse paraštėse
Atkelta iš 3 psl.
tire Brahms double concerto, then 
conducted with a powerfull reading of 
Shostakovich’s mighty 10111 Sympho
ny”. Malonu išgirsti tokį svarbų Lie
tuvos valstybinio simfoninio orkestro 
įvertinimą.

Šis tas apie svetimvardžių rašybą.
Išeivijos lietuviai nusiskundžia, kad 

dažnokai sunku atspėti “sulietuvintą” ir 
beveik neatpažįstamai iškraipytą sve
timvardžių rašybą Lietuvos spaudoje. 
Nemėgsta jos, matyt, ir Lietuvos lietu
viai.

“Lietuvos ryte”, 1999 m. rugsėjo 4 d. 
Nr.206 tilpo ši žinutė:

“...o Kuveito (Kuwait, red.) karo 
belaisvių šeimų bendruomenės dovano

toje dekoratyvinėje lėkštėje Seimo pir
mininko Vytauto Landsbergio vardas ir 
pavardė užrašyti beveik neatpažįstamai 
iškraipyti: “Vitatos Land Spair Jees”. 
Tačiau ta citata, matyt, korespondentas 
Kęstutis Gečas nepasitenkino, nes prie 
trumpo straipsnelio dar pridėjo tos lėkš
tės nuotrauką. O dabar kviečiu skaity
tojus atspėti apie kokią vietovę Pran
cūzijoje rašo Asta Andrikonytė straips
nyje “Orkestrui trypė ir prancūzai”, 
“Lietuvos rytas” (1999.09.07):

“...Pirmą kartą pasirodyta (Lietuvos 
valstybinis somfoninis orkestras, red.) 
netoli Paryžiaus rengiamame Overo 
prie Uazos*) festivalyje, kuris vyko jau 
devynioliktą^ykį”.

*) Auvers sur Oise
Isolds Poželaitė - Davis, AM
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t Miisiį inii-iisieji f
Ilgametei Sydnėjaus Lietuvių Moterų Soc. Globos Draugijos narei

A. f A. Eugenijai Bliokienei
mirus, dukrai Tamarai, sūnui Jurgiui Bliokui, jų šeimoms ir artimie
siems nuoširdžią užuojautą reiškia

Sydnėjaus Liet. Moterų Soc. Globos Draugija

A. f A. Eugenijai Bliokienei 
iškeliavus į Amžinybę, nuoširdžią užuojautą dukrai Tamarai bei jos 
šeimai, giminėms ir artimiesiems reiškia

Sydnėjaus lietuvių Sodybos gyventojai

A. f A. Eugenijai Bliokienei
į dieviškosios ramybės šalį išėjus, dukrai,sesei skautininkai Tamarai, 
jos šeimai, giminėms ir artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia ir 
drauge liūdi

Sydnėjaus skautų Židinys ir ASS skyrius

A. f A. Eugenijai Bliokienei
mirus, jos anūką Raimondą ir visą skautišką Vingilių šeimą nuošir
džiai užjaučia

"Aušros" tunto vadija ir nariai

A. f A. Eugenijai Bliokienei
mirus, dukrą Tamarą, sūnų Jurgį, jų šeimas ir visus artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime

Renata ir Algis Migai,
Irena ir Algis Dudaičiai

A. j* A. Eugenijai Bliokienei
mirus, nuoširdžią užuojautą Vingilių ir Bliokų šeimoms reiškia ir 

kartu liūdi
Betina ir Petras ,

Onutė ir Algis Kapočiai

A. f A. Eugenijai Bliokienei
mirus, Tamarai Vingilienei ir Jurgiui Bliokui su šeimomis netekties 
valandoje nuoširdžią užuojautą reiškia

Danutė Skorulienė,
Jūratė Ivinskienė, 

Ona Barzdienė

A. f A. Eugenijai Bliokienei 
iškeliavus amžinybėn, giliausią užuojautą reiškiame velionės dukrai 
Tamarai Vingilienei, OAM, ir sūnui Jurgiui su šeimomis.

Anskis ir Martina Reisgiai

vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" aukojame 20 dolerių.
Irena ir Kostas Bagdonavičiai

A. t A-. Eugenijai Bliokienei
mirus, dukrai Tamarai, sūnui Jurgiui, jų šeimoms ir giminėms reiš
kiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Milda Bukevičienė,
Dita, Renee ir Ričardas

A. A. Eugenijai Bliokienei
išėjus į Amžinybę, dukrai Tamarai ir sūnui Jurgiui, jų šeimoms bei 
artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia ir drauge liūdi

Cecilija Protienė ir
Birutė Aagnlevičienė

A. f A. Eugenijai Bliokienei
mirus, dukrai Tamarai, sūnui Jurgiui, giminėms bei artimiesiems 
nuoširdžią užuojautą reiškia ir drauge liūdi

E. Veteikienė

Seses ir brolius Kristuje, Sydnėjaus lietuvių katalikų parapijos 
narius, jų sielos vadui, kapelionui 

kini. Povilui Martūziii
iškeliavus amžinybėn, nuoširdžių užuojautą reiškia ir kartu liūdi.

Our Sisters and Brothers in Christ, the members of the Sydney Lithu
anian Catholic Community on the sad occasion of the death of their 

chaplain
Rev. Povilas Martūzas

deepest sympathy and condolences are conveyed by
Pastor Rev. Dr. R. «J. Briese and 

tlie congregation of the Concordia 
Lutheran Church, Yagoona

ztk Pager Inland mielą kaplelionų
A. f A. Povilą Martūzą,

vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" skiriame 30 dolerių.
A. ir S. Montvidai

Po ilgos ligos iškeliavus amžinybėn 
Sydnėjaus Lietuvių Klubo Garbės Nariui

A. f A. kiui. Povilui Martūzui,
jo seseriai Panevėžyje ir visiems artimiesiems gilią užuojautą reiškia

Sydnėjaus Lietuvių Klubas

^11 Jau neišgirsi: daugiau Mamytės balso, 
tjUįL Tik atminty paliks Jos žodžiai ištarti...

Užgeso mielos akys, nusviro darbščios rankos, 
r Paliko vien tik sielvartas širdy.

Išėjus į Amžinybę
A. f A. Eugenijai Bliokienei,

dukrai Tamarai Vingilienei, sūnui Jurgiui Bliokui, jų šeimoms ir 
visiems artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškiame ir drauge liūdime

Palmyra ir Bronius žaliai

A. f A. Eugenijai Bliokienei
mirus, netekties valandose nuoširdžiai užjaučiame dukrą Tamarą Vin- 
gilienę, sūnų Jurgį Blioką ir liūdinčias jų šeimas.

Ona MeiUūnienė,
Lėta ir Antanas Kramiliai

A. f A. Eugenijai Bliokienei
mirus, dukrai Tamarai ir sūnui Jurgiui bei visiems artimiesiems nuošir
džią užuojautą reiškia

Elena Kiverienė,
Elena ir Jolin Erzikov

A. f A. Eugenijai Bliokienei
mirus, reiškiame gilią užuojautą dukrai Tamarai Vingilienei, sūnui 
Jurgiui Bliokui, jų šeimoms ir artimiesiems.

Izabelė Daniškevičienė,
Onutė Maksvytienė

A. f A. Eugenijai Bliokienei
minis, jos dukrai Tamarai, sūnui Jurgiui ir jų šeimoms bei artimiesiems 
nuoširdžią užuojautą reiškia

IVijolė ir Algis Bučinskai

A. f A. Eugenijai Bliokienei
mirus, nuoširdžią užuojautą dukrai Tamarai ir sūnui Jurgiui su šei
momis reiškia

Veronika ir Aleksas Kaminskai

A. f A. Eugenijai Bliokienei
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame dukrai Tamarai, sūnui Jurgiui 
ir jų šeimoms bei artimiesiems.

Venciovų šeima ir
Marytė Švedienė

A. f A. Eugenijai Bliokienei
mirus, netekties valandoje reiškiu nuoširdžią užuojautą dukrai Ta
marai, sūnui Jurgiui ir jų šeimoms.

Vytautas Patašius
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Informacija
s AUKGS 

AUSIHALDO6 
► UEIYMV 
. FORDUI

Australijos Lietuvių Fondui aukjojo: 
a.a. D. Juchnevičiaus atminimui 20 

dol. aukojo L. ir S. Bungardai (405);
a.a. J. Medelio atminimui-
15 dol. - J. Manikauskas (665);
po 10 dol. - M. ir V. Bindokai (210), 

S. ir A. Obeliūnai (1330);
a.a. V. Salkūno atminimui -
100 dol. - V. Šalkūnas (150);
po 20 dol. - V. ir A. Savickai (240), 

K. Zdanius (565), Z. Augaitis (425), V. 
Pumputis (225), P. ir V. Morkūnai 
(340), V. Klimas, V. Didelis (226), A. 
ir J. Šimkai (485), V. ir A. Dumskiai 
(140);

po 10 dol. - M. Sodaitienė (500), O. 
Zumerienė, F. Sodaitis (500), D. Ly- 
nikienė (500), B. Zumeris, R. ir E. 
Lipšiai (135), S. Eimutis (70), B. 
Staugaitienė (710), J. ir M. Vaitkai 
(20), O. Aleknienė (1285), L. Koz- 
lovskienė (70), P. Baltutis (123), S. Ur
bonavičius (55).

Valdybos vardu dėkoju už aukas.
A. Balbata 

AL Fondo iždininkas

Aukos
Kongreso “Komunizmo nusikalti

mams įvertinti” organizavimui ir filmo 
“Vienui vieni” pastatymui gautos se
kančios aukos:

po 500 dol. - F. Gužas, Melburno 
Katalikių Moterų Draugija;

300 dol. - Melburno karių ramovė;
po 100 dol. - G. ir V. Ališauskai, Z. 

Augaitis;
po 50dol. - Z. Pranckūnienė, J. Bal

čiūnas, A. Kairaitis;.
po 40 dol. - D. A. Kaladė, G. Joku- 

baitienė;
po 20 dol. - R. Čėsna, J. Bruožis, V. 

Šukevičius, R. Samsonas, G. Samsonas, 
A. Roudys, V. ir A. Baltrukoniai, E. 
Margan - Marganavičius, E. Šidlauskas, 
A. Šiuškus, S. Eimutis;

po 10 dol. - A. Ramanauskas, M. Šau
lys, J. Venckus, dr. K. Zdanius, A. Stu-
pūras;

6 dol. - J. Kaminskas;
po 5 dol. - P. Dargis, K. Bartaška.
Viso aukojo 2016 dol.
Visiems, kurie atsiliepė į mūsų kvie

timą, nuoširdžiai dėkojame.
Norinčius prisidėti prie minėto vajaus 

prašome kreiptis į F. Sodaitį sekma
dieniais Melburno Lietuvių Namuose, 
arba siųsti paštu Andriui Vaitiekūnui, 
2 Schofield St., Essendon, 3040 Vic.

Melburno Apylinkės Valdyba

Proga pamatyti lietuvių 
dailininkų darbus!

Pagal gautą pranešimą, keturi dai
lininko Leono Urbono ir 3 Vytauto 
Skirkos tapybos darbai drauge su kitų 
emigrantų dailininkų darbais išstatyti 
"The Old Bowral" bibliotekoje, Ben- 
dooley St., Bowral, NSW.

Paroda oficialiai atidaryta rugsėjo 19 
dieną. M. P." inf.

ANNUAL CLUB BALL
9TH OCTOBER 7.30PM

Lttmuanian Club, Banks™

I a / * 3 Course Dinner with Wine
|®j||lt ’Tickets $30.00 
W' ‘ * Lively Music, Dancing

Floor Show

* Lucky DOOR Prize

BOOKINGS ARE ESSENTIAL 
Please phone by Wednesday 6th October

Lithuanian Club

Nauja ALB Sydnėjaus 
Apylinkės Valdyba

Rugpjūčio 22 d. Sydnėjaus Apylinkės 
narių metiniame susirinkime išrinkta 
1999 - 2000 metų valdyba pareigomis 
pasiskirstė sekančiai:

pirmininkas - Antanas Kramilius, 
OAM, JP, 83 Queen St., Canley Heights, 
NSW2166.Tel. irfaksas (02) 927 3131;

vicepirmininkas - dr. Alfonsas Vi- 
liūnas, MD, tel. (02) 9674 1569;

sekretorius - Arvydas Rupšys, tel. (02) 
9631 1238;

iždininkas - Vincas Bakaitis ( susir
inkimo įgaliotas, Apylinkės pakviestas 
penktuoju valdybos nariu), tel. (02) 9687 
3992;

narė socialiniams reikalams - Onutė 
Kapočienė, JP, tel. (02) 9724 9749.

Visą korespondenciją prašome siųsti 
pirmininko adresu.

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba
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Siuntiniai į Lietuvą
Po ilgos pertraukos dėl muitinės Lietuvoje persitvarkymo, raginamos didelės 

paklausos, nutarėme ir vėl organizuoti talpintuvą su humanitarinės pagalbos siun
tiniais į Lietuvą.

Dėžės bus pardavinėjamos kiekvieną sekmadienį pradedant rugsėjo 26 d., tarp 
12.30 vai. ir 13.30 vai. Dėžių kaina lieka ta pati - 50 dol., nežiūrint to, kad siunti
nio pristatymas Lietuvoje bus brangesnis.

Į siuntinį negalima dėti maisto produktų, įskaitant ir kavą. Svoris - 30 kg.

Melburno Lietuvių Katalikių Moterų Draugijos Valdyba

Mūsų 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. 1885 
Redaktorius Bronius 2alys. ® * ® Redakcijos ir administracijos telefonas (02) 9790 2319 

Faksas (02) 9790 3233
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. 

Už skelbimų turini redakcija neatsako.
Prenumerata metams $ 50 U žsienyje paprastu paštu $ 65 N. Zelandijoje oro paštu $ 80

U žsienyje oro paštu $ 110
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