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PRADŽIA...
Sekmadienis, 2000 rugsėjolO diena: tą 

gražią saulėtą dieną, kai temperatūra su
kosi apie 22 laipsnius šilumos, Olimpinia
me kaimelyje buvo pakelta Lietuvos 
trispalvė. Į keletą Lietuvos delegacijai 
skirtų moderniškų, nors viduje gana eko
nomiškai įrengtų namukų, jau buvo 
suvažiavusi didoka Lietuvos olimpiečių 
dalis. Kiti, pagal savo sporto šakas, tre
niravosi Newcastlyje ir Wollongonge. Į 
ceremoniją atskubėjo visi Kaimelyje 
įsikūrę Lietuvos sportininkai bei vadovai, 
o prie jų prisidėjo ir berods septyni (tiek 
duota leidimų) vietiniai tautiečiai. Dele
gacijos pasveikinimas ir vėliavos pakėli
mas vyko pagal sklandžiausią. režisūrą: 
scenoje-pakyloje aborigenų muzika ir 
špkis, dviejų mokyklų (Windsor Park ir 
Tharawal) skambus mokinių choras, sim
bolinės aborigeniškos dovanos- “žinių 
perdavimo lazdelės” įteikimas delega
cijos vadovui Algirdui Raslanui, vėliavos 
pakėlimas skambant himnui. Kartu su 
Lietuva tos dienos pirmą valandą buvo 
pagerbta ir Kolombija bei Laosas. Pa
girtinas organizuotumas, maloni kaimelio 
(išties, jis taps didoka Sydnėjaus miesto 
dalimi) atmosfera, aplink būriai dar nėįsi- 
tempusių olimpiečių, šimtai mandagių 
savanorių padėjėjų.

Trečią valandą - olimpiečių sutikimas 
Sydnėjaus Lietuvių Klube. Viskas paruoš
ta ir papuošta, matyti darbšti ir kūrybinga 
šeimininkų - Klubo direktorių ranka. Ne

Lietuvos įvykių apžvalga
Algimantas Kabaila

Liustracija baigėsi
Lietuvos Politinių kalinių ir tremtinių 

sąjungos savaitraštis “Tremtinys” savo 
rugpjūčio 10 d. laidoje (Nr 30) rašo apie 
liustracijos vykdymą Lietuvoje.

"Valstybės saugumo departamentogen. 
direktorius Mečys Laurinkus informavo 
Prezidentą VAdamkų apie tai, kad, vyk
dant Liustracijos įstatymą dėl buvusių 
KGB agentų, prisipažino bendravę su so
vietų saugumo struktūromis 1500 asmenų. 
Tačiau, anot M.Laurinkaus, norą prisipa
žinti apie savo ryšius su KGB pareiškė dar 
apie tiek pat asmenų. Todėl sudaryta eilė 
iki Naujųjų metų. Visi duomenys, įskaitant 
ir prisipažinusiųjų pavardes, yra laikomi 
valstybės paslaptimi.

Šiuo metu darbo grupė turi parengti 
pavardžių sąrašą tų žmonių, kurie bendra
darbiavo su KGB, bet neatėjo prisipažinti. 
Sis sąrašas bus pateiktas tarpžvalgybinei 
komisijai, kuri spręs, ar skelbti viešai šių 
žmonių pavardes, kaip numatyta įstatyme. 
•ftieš skelbiant neprisipažinusiųjų agentų 
pavardes, jie turės būti informuoti, kad dar 
gali ateiti į Valstybės saugumo departa
mentą ir pranešti apie bendradarbiavimą.

M.Laurinkus teigė, kad neprisipaži- 
nusių KGB agentų yra beveik tiek pat, kiek 
atėjusių prisipažinti. Tačiau, kai kurių isto
rikų nuomone, jų yra kelis kartus daugjau, 
negu tvirtina M. Laurinkus. Kitas dalykas, 
pastaruoju metu KGB veikėjai atvirai kal
ba, jog reikia išsilaikyti iki rudens, nes po 
rinkimų į valdžią ateisią savi. Sprendžiant 

didelis sutrikimas: laikrodžio rodyklei 
prašokus nustatytą valandą, sužinota, jog 
Chef de Mission Algirdas Raslanas su 
grupe savo olimpiečių patyrė ankstyvą 
techninę nesėkmę - pakeliui į Klubą su
gedo jų autobusiukas. Kadangi olimpie
čiai - garbingiausi svečiai, susitikimas 
prasidėjo pusvalandžiu vėliau. Programos 
pravedėjas Algis Bučinskas ir sporto klu
bo “Kovas” pirm. Nita Wallis pateikė 
staigmeną: per salę atskubėjo olimpinis 
fakelas ir tokiu būdu olimpinė ugnis, pa
stoviai įsitvirtinusi priekiniame salės kam
pe, priminė, kodėl šiandien čia taip gau
siai susijungė Tėvynės ir išeivijos lietuviai.

Sydnėjaus lietuvių vardu olimpiečius 
pasveikino Alylinkės Valdybos pirm. dr. 
Vytautas Doniela. “Sportas yra ta veiklos 
šaka, kuri - ypač jei ji tampa pakelta į 
tarptautinę plotmę - sucementuoja tau
tinius sentimentus į galingą vienybės jaus
mą. Lietuvos olimpiečių darbai, laimėjimai 
ir pergalės suteikia mums, išeiviams, nau
jos ištvermės, tarsi papildo tą lietuvišką 
dvasią, kurią stengiamės išlaikyti ir svetur”, 
sakė jis.

Nita Wallis perdavė ALFAS pirm. R. 
Mickaus sveikinimus ir, kaip sporto klubo 
“Kovas” pirmininkė, širdingai palinkėjo 
mūsų olimpiečiams visokeriopos sėkmės. 
“Jūs esate mūsų pasididžiavimas", pabrė
žė ji.

Lietuvos delegacijos vardu malonius 
žodžius, kartu ir padėką Sydnėjaus lietu
viams už šiltą sutikimą, tarė Delegacijos 
vadovas Algirdas Raslanas ir Tautinio 
olimpinio komiteto vicepirm. Vytas 

iš kairiųjų ir paulauskinių, liberalų bei 
centristų rinkimų sąrašų, tokios kagėbistų 
ir jų bildukų viltys tikrai turi pagrindą. ”

Įtakingiausios partijos
Vyriausiosios rinkimų komisijos siū

lymu debatams per visuomeninę tele
viziją iš 15 partijų ir jų koalicijų sąrašų 
buvo suformuotos 3 grupės, kiekvienoje 
- po penkias kandidatų sąrašus įregis
travusias partijas ar koalicijas. Pirmosios 
dešimt partijų turėjo galimybę pasirinkti, 
su kuo dalyvaus debatuose, o paskutinės 
penkios - ne.

Pirmoji grupė susiformavo labai grei
tai ir iškart buvo pakrikštyta “aukš
čiausiąja lyga”. Jos narėmis tapo Algirdo 
Brazausko socialdemokratinė koalicija 
“Veikime kartu”, Tėvynės sąjunga (Lie
tuvos konservatoriai), Naujoji sąjunga 
(socialliberalai), Valstiečių partija ir Lie
tuvos liberalų sąjunga.

Dar viena partijų grupė susibūrė į 
“pirmąją lygą” - Nuosaikiųjų konser
vatorių, Centro sąjungos, partija “Social
demokratija 2000”, Krikšč. demokratų 
partija bei “Jaunosios Lietuvos”, naujųjų 
tautininkų ir politinių kalinių sąjunga.

“Mėgėjų lygos” vardą gavusioje gru
pėje liko Lietuvių tautininkų, Krikščionių 
demokratų bei Lietuvos laisvės sąjungos, 
Lietuvos lenkų rinkimų akcija ir Lietuvos 
liaudies sąjunga “Už teisingą Lietuvą”. 
VRK posėdyje burtais taip pat buvo 
pasiskirstytas debatų laikas visuome
niniame radijuje ir televizijoje.

Nėnius. Abu jie Australijoje ne naujokai. 
Olimpiados reikalais jie lankėsi čia ir 
anksčiau, susipažindami su įvairiausiais 
ruošiamos Olimpiados aspektais, susi
tardami su Sydnėjaus Lietuvių Klubu ir 
šias žinias derindami su Lietuvos sporti
ninkų potencialu ir poreikiais. Girdėti at
siliepimų, jog šie vadovai, padedami kelių 
kitų sporto profesionalų, esą kruopštūs 
tvirtarankiai organizatoriai, o jiems be 
abejo padeda jų ilgametė patirtis. Lietu
vos delegaciją jie ruošia ne pirmai Olim
piadai.

Algirdo Raslano ir Vyto Nėniaus min
tis papildė du olimpiečiai: irkluotoja Bi
rutė Šakickienė ir buriavimo treneris Li
nas Grabnickas. Pasiūlius jiems pateikti 
klausimų iš salės, norinčių neatsirado.

Kalbų ir sveikinimų pynę užbaigė 
Sydnėjaus Lietuvių Klubo pirm. Kęstas 
Protas. Dar vilkėdamas Olimpiados pa- 
dėjėjo-savanorio aprangą, jis priminė,
kad olimpiečiai 
neužmirštų Klubo 
ir kad Klubas “per
sitvarkė” kaip tik 
šiam spalvingam 
Olimpiados laiko
tarpiui.

Netikėtai prog
ramą paįvairino 
vilnietis Juozas 
Šalkauskas. Šiuo 
metu jis lydi dele
gaciją kaip foto
grafas ir filmuo- 
tojas (jo nuotraukų 
iš įspūdingųjų mo
mentų vėliau maty
sime “Mūsų Pasto
gėje”), tačiau jis 
pasirodė ir kaip ga
lingas deklamuoto- 
jas, pasirinkęs kū
rinį, kurio tema 
buvo: “Lietuvnin
kais esame mes 
gimę”.
Šioje šaunioje po

pietėje vėl pasiro
dė SIMAS, ką tik

Žinomi numeriai biuletenyje
Vyriausia rinkimų komisija nustatė, 

kokia eilės tvarka kandidatų sąrašai bus 
pateikti daugiamandatės rinkimų apygar
dos biuletenyje.

Partijos ir koalicijos išsirikiavo taip: 
1 - Tautininkų sąjunga, 2 - Valstiečių par
tija, 3 - Centro sąjunga, 4 - Lietuvos lais
vės sąjunga, 5 - Lietuvos krikščionių de
mokratų partija, 6 - Tėvynės sąjunga 
(Lietuvos konservatoriai), 7 - Naujoji są
junga (socialliberalai), 8 - Lietuvos li
beralų sąjunga, 9 - Algirdo Brazausko 
socialdemokratinė koalicija “Veikime 
kartu”, 10 - Lietuvos partija “Socialde
mokratija 2000”, 11 - Nuosaikiųjų kon
servatorių sąjunga, 12 - Krikščionių de
mokratų sąjunga, 13 - Lietuvos lenkų 
rinkimų akcija, 14 - Lietuvos liaudies 
sąjunga “Už teisingą Lietuvą”, 15 - 
“Jaunosios Lietuvos”, naujųjų tautininkų 
ir politinių kalinių sąjunga.
Seimo rinkimuose -1275 kandidatai

Rinkimų agitacijos kampanija oficia- 
liai prasidės rugsėjo 8 d. VRK duomeni

grįžęs iš koncerto Brisbanėje. Kaip 
įprasta, jo dainos - tiek trankios, tiek 
ilgesingos - buvo mielai klausomos. 
Sekančią dieną jis išskrido į Londoną - 
vėl koncertui lietuvių tarpe.

Si sekmadienio popietė buvo skirta ne 
tik susitikimui, bet ir pabendravimui prie 
stalo. Švediško stalo patiekalus gamino 
Lietuvių Klubo šeimininkė Genutė 
Kasperaitienė. Tačiau gastronominį as
pektą parėmė Lietuvos tautinio olim
pinio komiteto parūpinti stipresnės ka
tegorijos lietuviški gėrimai, kurių šiaip 
gi sydnėjiškiams tenka paragauti tik 
nuvykus Tėvynėn. Ši LTOK dovana buvo 
siurprizas ne vienam - ir ne vieną ji itin 
pralinksmino.

Bendrai, pirmasis susitikimas su Lie
tuvos olimpiečiais praėjo šaunioje nuo
taikoje. Dalyvių buvo apie porą šimtų, 
tarp jų apie 40 - olimpiečiai bei jų vado
vai. “M.B” inf.

Sydnėjaus Olimpiniame kaimelyje jau plevėsuoja Lietuvos vė
liava. Nuotr. Ritos Baltušytės.

mis, dėl 141 vietos Seime vienmandatėse 
ir daugiamandatėje apygardose rungsis 
1275 asmenys. Kad partijos ar koalicijos 
kandidatai patektų į Seimą, už partijos 
sąrašą privalo balsuoti mažiausiai 5%, už 
koaliciją - 7% rinkėjų.
Butkevičius rinkimuose nedalyvaus

Vilniaus apygardos teismas nuspren
dė, kad Seimo narys Audrius Butkevičius 
nėra baigęs atlikti laisvės atėmimo baus
mės, todėl pagal įstatymus negali kandi
datuoti į Seimą šiuose rinkimuose. Aud
rius Butkevičius už pasikėsinimą suk
čiauti stambiu mastu buvo nuteistas ka
lėti 5.5 metų, vėliau bausmė jam buvo 
smažinta iki 3.5 metų. Pavasarį Vilniaus 
apylinkės teismas Seimo narį atleido nuo 
likusios bausmės lygtinai, tačiau tai ne
reiškia, kad jis atliko bausmę. Vyriausioji 
rinkimų komisija nutarė neregistruoti jo 
kandidatūros Širvintų-Vilniaus vienman
datėje rinkimų apygardoje. Seimo narys 
Audrius Butkevičius teigia, kad kadangi 
šis Seimas nepatvirtino jam inicijuotos
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Lietuvos spaudoje....
Viktoras Baltutis -paremti“.

Kaune veikia du atskiri spaudos kios
kai: "Kauno spauda” ir "Lietuvos spauda", 
nors abejuose parduodami tie patys lei
diniai. Lietuvoje išleidžiama labai daug, 
palyginus pagal gyventojų skaičių, leidinių. 
Vieniju pataikauja skaitytojams, kiti ban
do būti objektyvūs, o treti pilni banalių 
liaupsių, aprašymų apie menkaverčius 
Įvykius. Nusikaltimų Lietuvoje nei daugiau, 
nei mažiau negu kitose šalyse, įskaitant ir 
Australiją.

PLB X Seimą aprašė Lietuvos žinia- 
sklaidos korespondentai, tik straipsnių 
nuotaikos skirtingos. Dauguma trumpai 
apibūdino Seimo eigą ir rezoliucijas. Ki
tiems to nepakako. Jie stengėsi "giliau” 
pažvelgti į Seimo narių pasisakymus ir nuo
mones. Australijos lietuviams pažįstama 
Rūta Gajauskaitė "Lietuvos aido" nr. 179 
(2000.8.29) savo straipsnyje: "Deja, deja..." 
rašo apie PLB X Seimo susipažinimo va
karą, apie svarstytą Seime klausimą dėl 
įstojimo į NATO ir Europos Sąjungą:

" ...Nors nuskurdinta tauta neigiamai 
žiūri į "Vienos balius", valdžios medžiokles ir 
viešnages pirtelėse, pradžioje buvo surengtas 
šaunus pokylis Seimo dalyviams. Jei taip 
mus pavaišintu turtingi užsienio lietuviai, 
būtų normalu. Jei šias vaišes būtų apmokėję 
milionieriais tapę seimūnai, suprantama. 
Tačiau dabar, kai pensininkai iš nevilties 
žudosi, kai metų metais valstiečiai neatgau
na skolų už parduotą duoną, o darbininkai 
- uždarbio, toks balius - grynai sovietiška 
"pakazucha".

Kitoje straipsnio pastraipoje ji rašo: 
“...Beje, tikrai Lietuvoje nediskutuotas ir 
didelį gyventojų nepritarimą turintis stojimo 
į Europos Sąjungų (nuo meškos ant vilko) ir 
NATO (su Trojos arkliu - rusų karinė bazė 
Mažojoje Lietuvoje) klausimas X PLB Sei
me buvo apsvarstytas ir priimtas sprendimas

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psL

apkaltos, todėl jis gali kandidatuoti ir į 
busimąjį Seimą. Pasak A.Butkevičiaus, 
dabar jo byla nagrinėjama Europos Žmo
gaus teisių teisme Strasbūre.

Butų kainos Baltijos valstybių 
sostinėse

Nekilnojamojo turto bendrovės “Ober 
Haus” duomenimis, iš trijų Baltijos vals
tybių sostinių brangiausi butai, esantys 
toliau nuo miesto centro^ yra Vilniuje. 
Vieno kambario nauji butai toliau nuo 
Vilniaus centro kainuoja nuo 320 iki 650 
JAV dolerių už 1 kv. m. Rygoje ši kaina 
yra 250 - 375 JAV dolerių, Taline - 223 - 
274 JAV doleriai. Brangiausi nauji butai 
yra Latvijos sostinės centre. Perpastarąjį 
mėnesį naujų butų kainos Vilniuje ir 
Rygoje nepasikeitė, tuo tarpu Taline jie 
atpigo. Rygos centre vieno kambario 
buto vienas kvadratinis metras kainuoja 
1100 -1600 JAV dolerių. Vilniaus centre 
ši kaina vidutiniškai yra 1100 JAV dole
rių, Talino centre - 771 JAV dolerių.
Katedros aikštė jau su nauja danga

Rugsėjo 7 d. įvyko iškilmingas Ka
tedros aikštės atidarymas naujos dangos 
įrengimo proga. Atidaryme dalyvavo 
miesto valdžia ir miestiečiai, grojo pu
čiamųjų orkestrai, šoko vaikai, raitoji 
policija parodė žirgų ir ugnies žaismą. 
Katedros aikštės pertvarkymo istorija 
prasidėjo 1998 metų kovą. Po to buvo 
skelbta daugybė konkursų įvairiems 
darbams: archeologiniams tyrimams, 
inžineriniams tinklams rekonstruoti, 
dangos pavyzdžiams pateikti, granitui 
pirkti bei visiems darbams atlikti. Iš 52 
pasiūlytų dangų buvo nutarta pasirinkti 
granito plokštes iš Kinijos, nes jos ilga-
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R.Gajauskaite pateikia Seimui rezoliu
cijos projektą dėl žydų kaltinimų lietu
viams, bet Seimo nutarimų (rezoliucijų) 
komisija ją atmetė, dėl to toks aštrus 
straipsnio užbaigimas:"... 7aiAų;Ys(PLBX 
Seimas aut.) gero padarė? Paūžė, pasilinks
mino, ąžuolėlį pasodino ir viskas. Deja. "

Nežinau, ar R. Gajauskaitė žinojo, kad 
PLB X Seimo dalyviams reikėjo susimokėti 
keliones (iš Australijos virš $2000) ir Seimo 
registracijos mokestį - $100 JAV, o Seimo 
nariams, norintiems dalyvauti susipaži
nimo ir atsisveikinimo vaišėse (ne baliuje) 
po 80 Lt. Taigi, Lietuvos pensininkai ir 
valstiečiai nenukentėjo, o seimūnai (LR 
Seimo nariai) irgi ne visi milijonieriai.

Galbūt PLB X Seime ne visoms prob
lemoms, o jų išeivijoje ne mažiau kaip Lie
tuvoje, buvo lygiai skiriama laiko ir dėme
sio. Per keturias dienas vos spėta greitomis 
apsvarstyti visus rūpimus klausimus, susi
pažinti su visų kraštų bendruomenių ats
tovais, užmegzti ryšius ir draugystes. Rytų 
Europos išeivijos bendruomenes yra ne
lengva paremti. Jų gyvenimo sąlygos, poli
tinė padėtis irgi skirtinga. R. Gajauskaitės 
atsiliepimas apie NATO ir Europos Sąjun
gą mums, išeiviams, sunkiai suprantamas. 
Nejaugi, Lietuva nenori būti priimta į Eu
ropos Sąjungą? Juk net Lietuvos spaudoje 
rašoma, kad jau pirmais Europos Sąjungoje 
metais Lietuva gautų virš 2 mlrd. litų para
mos, o įstojimas jai kainuotų vos 1 mlrd. 
Atrodo, kad R. Gajauskaitė negali pamiršti 
50 metų gyvenimo "meškos" glėbyje ir bi
josi Vakarų "vilko"? R.Gajauskaitės, kai 
lankėsi Australijoje, "giesmė" buvo kitokia.

Nemažai buvo rašoma Lietuvos spau
doje apie PLB X Seimą, bet apie lietuvius 
diasporoje žinių labai nedaug. Gal savi 
rūpesčiai užgožia sąmonę ir žvilgsnis su
stingsta po kojomis!?

amžiškesnės už gelžbetonines, kurios, be 
abejo, pigesnės.

Katedros aikštės pertvarkymas 
kainavo 16 mln. litų. Grindinio piešinys 
paliktas tas pats, kokį suprojektavo archi
tektas Vytautas Žemkalnis-Landsbcrgis. 
Kol kas naująja aikštės danga rūpinasi ją 
įrengusi bendrovė “Lithun”.

Grasinimai Landsbergiui
Pastarosiomis dienomis buvo keletas 

grasinimų Seimo pirmininkui. Kartą 
grasinta ir jo žmonai Gražinai Ručytei- 
Landsbergienei. Rugpjūčio 28 d. į Seimo 
pirmininko sekretoriatą paskambino Pas
valio gyventojas Virginijus Simonaitis ir 
pasakė, kad nušaus V.Landsbcrgį.

Rugpjūčio 30 d. į Seimo pirmininko 
sekretoriatą paskambinęs vyriškis pagra
sino susidoroti su V.Landsbergio žmona. 
Buvo nustatyta, kad skambinta iš Vil
niuje, Liejyklos gatvėje, gyvenančio Au
gustino Maceinos buto. Tačiau Lands
bergių šeimą iš senų laikų pažįstantis ir 
su jais bendravęs A_Maceina kategoriškai 
neigė skambinęs.

Tą pačią dieną apie 9 vai. ryto ano
nimas skambino į Prezidentūrą ir kaž
kodėl čia nuskambėjo dar vienas grasini
mas susidoroti su V.Landsbcrgiu.

Būta ir kitokių grasinimų V. Lands
bergiui. Kalbėdamas X-ajame Lietuvos 
Laisvės Kovų Dalyvių 2000 metų sąskri- 
dyje, įvykusiame Ariogaloje š.m. rugpjū
čio mėnesį, jis, kalbos pabaigoje, prasi
tarė taip: “Man neteko būti kartu su jumis 
tose vietose, kur buvote ištremti, kur jus 
kalino, bet... Dar gali tekti.. .Ausyse skam
ba šauksmas Strasbūre, Europos Tarybos 
asamblėjoje, kai laimėjome tada, kai buvo 
priimtas mūsų pasiūlymas, jog Rusija turi 
kompensuoti žalą mūsų tremtiniams ir

Trumpai iš visur
Vytautas Patašius

♦ Rugsėjo 4 d. vakare iš Perth, Vaka
rinėje Australijoje, j netolimą Leonora, 
aukso kasyklų miestą, išskrido dvimotoris 
Beechcraft lėktuvas su lakūnu ir septy
niais keleiviais. Po pusvalandžio skridimo, 
neaiškiomis aplinkybėmis pritrūkę de
guonies, jie visi mirė. Lėktuvas nevaldo
mas tęsė skrydį. Rugsėjo 5 d. rytą lėktu
vas nukrito ir sudužo Queensland valsti
joje, per 5 valandas nuskridęs 3104 km.
♦ Rugsėjo 5 d. Vakarų Timore nežino
mi asmenys žiauriai nužudė Olivio Men
dosa Moruk, pro-Indonezijos milicijos 
lyderį, kaltinamą žudynėmis Rytų Timore. 
Rugsėjo 6 d. tūkstantinė jo šalininkų 
minia užpuolė Jungtinių Tautų pabėgėlių 
globos įstaigą Atambua, Vakarų Timore. 
Mirtinai užkapoti 6 Jungtinių Tautų tar
nautojai, įstaiga sudeginta. Indonezijos 
policija ir kariai pasyviai stebėjo žudynes, 
nesiimdami žygių gelbėti užpultuosius.
♦ Rugsėjo 7 d. Jungtinės Tautos eva- 
kuavo apie 400 savo darbuotojų iš Vakarų 
Timoro. Nutrūko Jungtinių Tautų prista
tomo maisto siuntos pabėgėlių stovyk
loms, ten gresia badas. Rugsėjo 8 d. pro - 
Indonezijos milicija išžudė 20 žmonių 
Bctun pabėgėlių stovykloje Vakarų Ti
more. Indonezijos prezidentas Wahid tuo 
metu lankėsi Jungtinių Tautų lyderių su
važiavime New York’e ir susilaukė aštrių 
priekaištų dėl įvykių.
♦ Nuo rugsėjo 3 d. iki rugsėjo 8 d. 
Transporto federacijos vadovaujamas 
streikas buvo sustabdęs susisiekimą Pran
cūzijoje, užblokuoti keliai. Transporto 
darbuotojai protestavo dėl pakilusios 
benzino kainos.
♦ Rugsėjo 10 d. OPEC suvažiavimas
Vienoje priėmė nutarimą padidinti naftos 
gamybą. Yra vilties, kad benzino kaina 
šiek tiek sumažės. *.

politiniams kaliniams, sudaryti fondus, kad 
tremtiniai galėtų grįžti į Tėvynę, ir gautų 
kompensaciją. Tada už nugaros man sė
dintis Žirinovskis rėkė: “Landsbergisa v 
Magadan!" (Landsbergį į Magadaną). 
Manau, gal taip neįvyks, bet jei to reikėtų 
Lietuvos laisvei, tai... Jūs ten buvote, kodėl 
dabar negalėtų pabūti kiti?”

‘‘Stribukai renka parašus, kiekLietuvo- 
jeyražmonių, kurieužtai, kadakmenimis 
užmuštų patį blogiausią žmogų.Tegu ren
ka! Kad Lietuva būtų laisva - o ji turi būti 
laisva- sutelkime gretas ir parodykime, kad 
mūsų širdys išmėgintos” (citata iš “Trem
tinio” nr. 30).

Naujos finansų aferos
Vis išlenda naujos “Mažeikių naftos” 

aferos iš kurių aiškėja, kodėl toks triukš
mas buvo sukeltas dėl įmonės pardavimo 
amerikietiškai kompanijai “Williams”.

“Lietuvos ryto” teigimu, jiems pavyko 
sužinoti, kad per pastaruosius kelerius 
metus buvusio įmonės vadovo G.Kiesaus 
sprendimu, “Mažeikių nafta” už įvairias 
konsultacines paslaugas sumokėjo beveik 
50 milijonų litų.

Aiškėja, kad nemaža dalis šių pinigų 
sumokėta už paslaugas, kurios nebuvo su
teiktos, arba neturint reikiamų doku
mentų, patvirtinančių sutarčių įvykdymą, 
taip pat mokant daugiau nei derėtų. 
Brangių konsultacijų “Mažeikių naftai” 
reikėjo sunkiausiu įmonei metu. 1996, 
1998 ir 1999 metais įmonė dirbo nuos
tolingai. Šios išlaidos dar keliomis de
šimtimis milijonų padidino naftos įmonės 
veiklos sąnaudas ir nuostolius, kurie da
bar dengiami valstybės lėšomis.

Gražiai tą istoriją išreiškė Lietuvos 
jumoristas, Juozas Erlickas: “Didžiausia 
Lietuvos upė vadinasi Nafta. Galingu 
srautu ji išteka iš Mažeikių, srūva per visą 
Lietuvą ir, skirtingai nuo kitų upių, ne

♦ Rugsėjo 9 d. musulmonai sukilėliai 
Jolo saloje Filipinuose už išpirką paleido 
dar keturis turistus, pagrobtus prieš 4 
mėnesius. Paleisti du suomiai, vienas 
prancūzas ir vienas vokietis. Vis dar ka
linami 16 filipinų, vienas amerikietis ir du 
prancūzai žurnalistai. Tos pat rugsėjo 9 
d. ryte kruvinai susišaudė dvi musulmonų 
sukilėlių grupės, nesusitardamos dėl iš
pirkos pasidalinimo.
♦ Rugsėjo 10 d. britų parašiutininkai po 
sunkių kautynių išlaisvino 6 britų karius 
ir vieną Sierra Leone karininką, West 
Side Boys sukilėlių grupės pagrobtus prieš 
kelias savaites. Suimti 11 sukilėlių ir jų 
vadas, 17 sukilėlių nukauti. Sunkiai su
žeistas vienas britų karys. Taikos palai
kymo vadovybė Sierra Leone valstybėje 
skundžiasi, kad į jos kontingentą įeiną 
Nigerijos kariai broliaujasi su sukilėliais 
ir padeda jiems verstis deimantų kon
trabanda.
♦ Kolumbijos narkotikų prekiautojai 
ieško naujų būdų išplėsti kokaino kon
trabandą. Policija užtiko pusiau baigtą 
statyti 42 metrų ilgio povandeninį laivą 
kalnuose, 28 km nuo sostinės Begotos. Jis 
statytas pasinaudojant rusišku technišku 
vadovėliu. Planuota laivą talpintuvuose 
dalimis nugabenti prie jūros kranto ir ten 
sumontuoti.
♦ Gerai organizuota “SI 1 ” protestuo
tojų grupė bando sutrukdyti Pasaulio 
Ekonominio Forumo posėdžius, prasidė
jusius rugsėjo lid. Melbourne Crown 
Casino patalpose. Pirmąją forumo dieną 
iš 850 delegatų 200 nepajėgė prasiveržti 
pro Casino blokuojančią minią. Tik po 
ilgų grumtynių su protestuotojais, policija 
išgelbėjo Vakarų Australijos premjerą Sir 
Richard Court, kurio automobilį minia 
sužalojo.

platėja, o siaurėja. Galų gale virsta šimtais 
mažų upeliukų ir dingsta amžinai žaliuo
jančiose kišenėse. ”

Lietuva Hanoverio Parodoje
Per rugpjūtį Lietuvos ekspoziciją Ha

noveryje vykstančioje parodoje “Expo 
2000” aplankė 450 000 svečių. Tarp jų - 
Seimo pirmininkas Vytautas Landsber
gis, Latvijos ministrai, Lenkijos Seimo 
nariai, Vokietijos Šlėzvigo - Holšteino ir 
Brandenburgo žemių ministrų delega
cijos bei Hamburgo meras.
Kinai Suvalkijoje augina daržoves

Trys kinai Marijampolės apskrityje 
šalia Puskelnių esančiame Kantališkių 
kaime dabar turi labai daug darbo - jie 
čia augina daržoves. Jau nuimtas vienas 
Pekino kopūstų derlius, pasodinti nauji 
daigai, užaugo visokios Lietuvoje nema
tytos prieskoninės daržovės. Kadangi 
kinai kalba tik kinietiškai, žurnalistei 
nepavyko sužinoti kai kurių daržovių 
pavadinimų. Kinai iš vietinių gyventojų 
yra išsinuomavę 9 hektarus žemės. Jie 
bandė auginti ir ryžius, ir arbūzus, tačiau 
nepavyko.

Ankstyvas bulviakasis
Šiemet kaip niekad anksti Vilniaus 

turgus užplūdo bulvių pardavėjai. Prie 
Vilniaus jau nukastos beveik visos bulvės. 
Pagrindinė priežastis - lietinga vasara. 
Dėl to bulvės permirko ir gali greitai su
pūti. Dėl tos pačios priežasties pirkėjai 
neperka daug bulvių, nes nesitiki jas išlai
kyti per žiemą, kiti ir neturi sąlygų jas 
laikyti. Butuose per šilta, ne visi turi 
tinkamus rūsius daugiabučiuose namuo
se. Visgi bulvių pardavėjai atvažiuoja į 
Vilnių net iš Pasvalio ir kitų tolimesnių 
rajonų, nes Vilniuje bulves galima par
duoti bent 10 centų brangiau.

□
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Geelonge pagerbti Lietuvos partizanai
Rugpjūčio 20 d. Geclongo Lietuvių 

senjorų skautų Židinys suruošė partizanų 
Pagerbimo dieną. Ši šventė prasidėjo 
įnešant Lietuvos ir Australijos vėliavas bei 
sugiedant Lietuvos Himną. Židinio kanc
leris Vytas Bindokas pasveikino gausiai 
susirinkusius tautiečius ir pakvietė židi- 
nietį Kajatoną Starinską skaityti paskaitą 
apie partiznų veikiąją atsiradimą ir kovas 
prieš daug gausesnius NKVD ir stribų 
dalinius. Po paskaitos Rimas Mikėnas 
perskaitė Antano Paulavičiaus eilėraštį 
“Aš su jumis”, apie paskutinį partizanų 
vadą Adolfą Ramanauską. Liudas Bun- 
garda perskaitė kitą APaulavičiaus eilė
raštį “Vietinės rinktinės kovos draugams”.

Prieš pradedant meninę dalį, Kaja- 
tonas Starinskas už lietuvišką bei skau
tišką veiklą buvo apdovanotas “Tėvynės 
Sūnaus” medaliu. Šioje šventėje negalėjo 
dalyvauti LSS Australijos rajono vadas vs. 
Henrikas Antanaitis, todėl medalį įteikė 
rajono vadijos kasininkas s. Algis Šimkus.

Meninėje dalyje židiniečiai vyrai su
dainavo keturias partizaniškas dainas: 
“Jau palinko žilvičiai prie kelio”, “Sau
lėtekio daina”, “Partizano laiškai moti
nai” ir “Pražydo pirmos žibutės”. Mel
bourne kanklių ansamblis, vadovaujamas 
Stasio Eimučio, paskambino gražių lietu
viškų melodijų. Kanklininkams talkino 
solistas Vincas Danius, o duetu dainavo 
Birutė Kymanticnė ir Rita Mačiulaitienė. 
Juodvi žavingai sudainavo keletą dainų. 
Po programos Židinio tėvūnas ps. Liudas 
Bungarda padėkojo kanklių ansambliui, 
specialiai jo vadovui S. Eimučiui ir solis
tėms. Jiems buvo įteiktos mažos dovanė
lės. Taip pat buvo padėkota paskaiti
ninkui K. Starinskui, pietus gaminusioms 
šeimininkėms ir visai gausiai susirinkusiai 
publikai iš Geelongo ir Melbourne. Ofi
cialioji šventės dalis užbaigta sudainuo
jant “Lietuva brangi”.

Po to visi vaišinosi sesių židiniečių 
pagamintais pietumis. Bevalgant sužino
ta, kad du asmenys (abu kanklių an
samblio nariai) švenčia gimtadienį. Tai 
Vincas Danius ir Aliukas Gabas. Jiems 
sugiedota “Ilgiausių metų”.

L.B.
Ištraukos iš K. Starinsko 

paskaitos
Po antrosios sovietų okupacijos, 

partizanų veiklos laikotarpis išsiskiria iš 
kitų savo platumu, apėmusiu visą tautą. 
Čia partizanai pasireiškia savo 
ištvermingumu, trukusiu daugiau kaip 
dešimtmetį. Tai buvo žiaurios žūtbūtinės 
kovos. Žuvusių skaičiuojama iki 50 000. 
Masinis partizanų sąjūdis tęsėsi iki 1947 
metų, o centralizuota organizacija veikė 
dar iki 1952 m. Individualus partizanų 
veikimas tęsėsi ir toliau. 1945 metų vasa
rą buvo skaičiuojama, kad visoje Lietuvoje 
partizanų buvo apie 30 000, bet skaičius ir 
asmeninė sudėtis turėjo nuolat keistis, nes 
partizanavimo trukmės vidurkis - dveji 
metai. Socialinės padėties atžvilgiu, par
tizanai buvo daugiausiai kilę iš darbi
ninkų, smulkiųjų ūkininkų ir kitų profe
sijų žmonių. Taip pat už laisvę kovojo 
karininkai, tarnautojai, studentai, vyres
nių klasių mokiniai. Nesvetimi jų eilėse 
buvo kunigai ir nepriklausomybės kovų 
savanoriai. Paslankiausias buvo jaunimas, 
kur miškan išėjo ištisos mokinių klasės. 
Moterys partizanės buvo ne tik ryšininkės, 
slaugės, bet ir aktyvios kovotojos, ro-

LB Spaudos Sąjugnos Pirmininką, nenuilstantį lietuviško žodžio 

ir žinių puoselėtoją, ilgametį ALB darbuotoją Vytautą Patašių 
sveikiname jubiliejinio gimtadienio proga ir nuoširdžiai linkime 
stiprybės, visokeriopos laimės ir giedrių ateities dienų.

Su pagarba
ALB Krašto Valdyba

Kajalonas Starinskas skaito paskaitą.

džiusios heroizmą lygiai su vyrais. Par
tizanais galėjo būti tik lietuviai. Iš pradžių 
jie vadinosi įvairiais vardais. Žcmaičiuse 
buvo populiarūs “Vanagai”, Suvalkų kraš
te - “Miško broliai”, vėliau buvo priimtas 
bendras pavadinimas - “Laisvės kovoto
jai”, o nuo 1948 m. - Lietuvos Laisvės 
Kovų Sąjūdis. Tro metu pagrindinis par
tizanų tikslas buvo paraližuoti bolševi
kinio aktyvo veiklą, ardyti jų užsibrėžtus 
planus ir provincijoje naikinti siaučiančias 
NKVD dalinius. Kitos rūšies uždavinys 
buvo palaikyti tvarką, apsaugant gyven
tojus nuo nuolatinių plėšikavimų, vyk
domų tiek raudonarmiečių, tiek stribų. 
Vengdami atvirų kautynių su raudonosios 
armijos daliniais, partizanai stengėsi kon
troliuoti bolševikų paskirtą administraci
ją. Partizanai turėjo statutą: laisvės kovo
tojais galėjo būti lietuviai vyrai ir moterys, 
įvairaus amžiaus, aukštos moralės, drąsūs, 
ryžtingi, nesusitepę lietuvių tautos atžvil
giu ir visiškai atsidavę kovai už Lietuvos 
išsilaisvinimą. Stojantys į partizanus turė
jo duoti priesaiką. Tikrai drąsūs ir narsūs 
buvo partizanai, kovodami prieš stribus 
ir enkavedistų kariuomenės dalinius. Su
sikūrė legenda apie partizanų galybę ne 
tik tarp vietos gyventojų, bet ir tarp enka
vedistų.

Partizanai neturėjo jokių iliuzijų ir 
žinojo, kad pagauti bus verčiami išduoti 
kovos draugus ir kad daug žmonių nepa
jėgia ištverti didesnių kankinimų. Todėl 
stengėsi nepasiduoti gyvi net ir tada, kai 
mirties bausmė buvo panaikinta. Daug 
partizanų susisprogdindavo granatomis: 
ir tie, kurie buvo sužeisti kautynėse, ir tie, 
kurie buvo apsupti slėptuvėse. Jie verčiau 
žūdavo, negu pasiduodavo priešui. Parti
zanų kreipimasis į Vakarus nedavė jokių 
rezultatų. Partizanai darė išvadas, kad Va
karai juos išdavė mirčiai... "Jie toliau kar
toja tas klaidas, neišdrįsdami protestuoti 
prieš mūsų tautos naikinimą, net neno
rėdami žinoti, kad mes esam jais ne tik 
nusivylę, bet kad lęšiam kovą prieš jų są
jungininką, nežinodami pralaimėjimo...” 
Taip rašė Juozas Lukša (Daumantas) - 
vienas iš pagrindinių Lietuvos partizanų 
vadų antrosios bolševikų okupacijos lai
kotarpiu, 1948 metais.

Partizanų kovos yra dvasinis pamink
las Lietuvos nepriklausomybei ir įro
dymas, kad tie 22 tarpukario laisvės metai 
nedingo be pėdsakų tautos sąmonėje ir 
gyvenime. Gal net dėl partizaninių kovų 
poveikio į Lietuvą atkeliavo daug mažiau 
rusų negu į Latviją ir Estiją. Partizanai 
ateinančioms kartoms parodė pasiauko
jimo pavyzdį.

Valdo Adamkaus pirmasis vizitas
Valdas Adamkus, dabar LR Preziden

tas, Australijoje lankosi Sydnėjaus Olim
piados metu. Ne vienas prisimins, jog į 
Australiją jis atvyko ir 1964 metais, kai 
šiame krašte žaidė Šiaurės Amerikos lie
tuvių krepšinio komanda. Išvykos vadovu 
kaip tik buvo Valdas Adamkus.

Romas Sidabras viename straipsnyje 
perduoda gastrolių inspiratoriaus Juozo 
Bačiūno prisiminimus: "Vieną popietę 
sėdime po medžiu ir mudviem besikalbant, 
Valdas Adamkevičius (Adamkus. Red.) ir 
klausia: Ar nebūtų gerai sudaryti naują

PRESENTING X - PLJK ACTIVISTS
Vytas Brazaitis

I am aged 
21. My role 
in congress is 
as the Web
master of the 
Xth PLJK 
web page. I 
also de- 
signed 
Congress 
stickers, and 
Congress 
brochures. 
Ever since I 

can remember I’ve been involved in the 
Lithuanian community. My first memory 
of Lithuanian life was receiving a 
Christmas present from Kalėdų Senis at 
Lithuanian House in Melbourne. To get 
the present I had to say, “Viens, du, trys, 
atvažiuoja traukinys” I practiced the line 
all day and when I finally had to get up 
on stage, I couldn’t bear it and proceeded 
to cry. In the end I got a red car. As I 
matured I received my Vilkiukų šlipsas 
in scouts. By that time I was on top of my 
stage fright and successfully gave my 
įžodis. A few years later I received my 
yellow šlipsas, then marone and finally I 
became a Vytis. I’ve also been involved 
in tautiniai šokiai and went to Lietuva in 
1997 for the Pasaulio Šokių Šventė.

I’ve been involved with AUS for over 
a year now and I get a lot of satisfaction 
contributing to something I believe in. I 
believe that what we share as a 
community group is something very 
special We all share the common bond 
of similar values, similar background and 
similar thoughts. To me it’s like an 
extended family. My best friends are 
Lithuanian, but I’d rather call them 
broliai ir sesės.

I’m really looking forward to 
Kongresas. There aren’t many 
opportunities for the World Lithuanian 
šeima to meet. I looking forward to 
sharing many good times at Kongresas. 
Just as important, I’m looking forward to 
hearing what lietuviai from overseas think 
about the World Lithuanian Youth 

Šiaurės Amerikos lietuvių krepšinio rinktinę 
ir šį kartą ją pasiųsti į Australiją? Man 
(Bačiūnui. Red.) Australijos lietuviai jau 
seniau buvo arti širdies, ir žodis po žodžio 
pokalbio idėja pradėjo gauti aiškesnį 
pobūdį. O kodėl ne?”

Ši komanda Australijoje 1964 metais 
sužaidė 25 rungtynes ir pralaimėjo tikvie- 
nerias, prieš Viktorijos valstijos rinktinę. 
Bet lietuviai laimėjo prieš Australijos 
olimpinę rinktinę rezultatu 93:88. Rink
tinės treneriu buvo Vytautas Grybauskas. 
Rinktinę lydėjo Antanas Laukaitis.

Organization and which way the body 
should be heading. After all, my children 
will be part of it one day.

Vytas Brazaitis is currently studying 
for a Bachelor of Arts majoring in 
Multimedia, Professional Writing and 
Communication Studies. When he’s not 
at university, Lithuanian events, or the 
pub, he works at a design studio, 
designing web pages.

Martynas Zdanius
Hello, my 

name is Mar
tynas Zda
nius. 1 am 27 
years of age, 
Scorpio. I 
have a Deg
ree in App
lied Science 
in Landscape 
Architecture. 
I am em
ployed by a 
Council 30 

kilometres out of Melbourne and help 
design and document various projects like 
Creek revegetation, shopping centres and 
even playgrounds. Wc have just started on 
the project of my career - a Native Botanic 
Gardens involving flood management with 
wetlands. There is a historic Homestead 
with brilliant views. My other interests 
(when time permits) include most things 
outdoor, especially near the coast.

I have been involved with the 
Lithuanian community from a very young 
age. Sunday School serving at church, folk 
dancing including two Lithuanian Tburs, 
and of course, the Varpas Sports Club, 
which also included two Lithuanian Tours. 
I was on the Varpas Committee as a 
member until this year, with the intention 
to rejoin after Congress. As an ALIS 
member I assist in the organizing of social 
functions and fundraising. I hope Congress 
in Australia helps give the World 
Lithuanian community a belief that we as 
a community have reason and a need to 
survive/exist outside of the ‘homeland.’
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Prof. Algimantui Kabailai - 75
Vytautas Doniela

Australijos lietuvių visuomcninkui 
profesoriui Algimantui Kabailai šiemet 
suėjo 75-eri. Šia jubiliejine proga jam 
buvo pateikti keli klausimai apie jo gy
venimą ir veiklą. Sunku ji sugaudyti tarp 
Sydnėjaus ir Canberros, tad pokalbis bu
vo pravestas kaip šiandien vis labiau 
Įprasta - elektroniškai.

Šia proga būtų malonu išgirsti Jūsų 
asmeninio gyvenimo apybraižą. Nors uni
versitete dabar jau nebedirbate, taip pat 
apibūdinkite savo specialybę ir, bendrai, sa
vo akademinį kelią.

Gimiau Aukštojoje Panemunėje, Kau
no priemiestyje 1925 m. vasario mėnesį. 
Pirmą dieną sovietams okupavus Lietuvą, 
kai ant Panemunės tilto pasirodė pirmas 
sovietinis tankas, mano tėvas, irgi pirmą 
kartą mane peržegnojęs, traukiniu išsiun
tė j provinciją, į Pasvalį, nes ten gimnazi
joje mokytojavo sesuo Elena Kabailaitė. 
Tad sovietinius tankus sutikau du kart: 
pirmąjį kartą Kaune, gi antrąjį - Pa
svalyje. Tėvas kurį laiką negalėjo palikti 
Kauno, bet visą šeimą išsiuntė. O pasi
rašęs Intendantūros Dirbtuvių sovietams 
perdavimo aktą, nėjo namo, bet irgi išvy
ko į provinciją. Prieš pirmąją sovietinę oku
paciją jis buvo tų dirbtuvių viršininkas.

Okupacijos įvykiai sąlygojo tai, kad 
tolesniam gimnazijos mokslui persikėliau 
į Šiaulių gimnaziją, kurią baigiau jau vo
kiečių okupacijos metais. Prieš pirmąją 
sovietinę okupaciją mokiausi Kauno 
Jėzuitų gimnazijoje.

Baigęs gimnaziją, kad išvengti vokie
čių šaukimo į kariuomenę, kurį laiką dir
bau Šiauliuose geležinkelio dirbtuvėse 
šaltkalviu-tekintoju, vėliau Kaune deguo
nies fabrike. Vakarais pradėjau studijuo
ti inžineriją neoficialiai Kaune veikusia
me universitete. Inžinerija buvo mano jau 
nuo vaikystės pasirinkta sritis, galbūt 
Jules Vernes įtakoje ir jo fantazijoje su
kurtų neprarastų sugebėjimų inžinerių, 
o gal ir dėl to, kad visad mėgau t.v. tiks
liuosius mokslus, 'liroj po karo tęsiau stu
dijas Vokietijoje. Pirmiausia Muenchenc, 
Pabaltiečių universitete. Greitai paaiš
kėjo, kad tai neperspektyvus univer
sitetas, tad gavęs priėmimą perėjau stu
dijuoti į Stuttgarto Technologijos Univer
sitetą. Apsisprendžiau studijas pradėti 
nuo pradžios ir niekad to nesigailėjau, 
nes tokiu būdu galėjau visus egzaminus 
išlaikyti gana gerai ir studijose sparčiai 
žengti prie jų pabaigos.

Vokietijoje 1948 metais buvo pravesta 
“Waehfungsreform” ir įvesta nauja valiu
ta, “Deutsche Mark”. Tuoj po šios refor
mos, 1948 liepos 1d., susituokiau su Vida 
Mikailaite, buvusio advokato ir politinio 
sovietų kalinio Antano Mikailos dukra. 
Tai buvo didelis žingsnis mūsų gyvenime, 
kurį Vida ir aš tęsiame kartu daugiau 
negu 52 metus. Dar nebaigtoms studi
joms, Vokietijos finansinė reforma buvo 
katastrofa - staiga įšalo stipendijos, iš 
Amerikos atsiųsti šalpos siuntiniai pasi
darė mažaverčiais. Reikėjo ką nors daryti 
ir daryti greitai. Apsisprendėme vykti 
tolimojon Australijon, turėdami tik klai
dingas žinias apie šį kontinentą. Pagrin
dinė jų buvo tai, kad Australijoje labai 
išvystytas korespondencinis mokslo 
būdas ir, nebijant darbo, ten būtų gali
mybė baigti staiga nutrauktas studijas.

Australiją pasiekėme 1949 vasario 24 
dieną. Atplaukę į Melboumą, pakliuvo
me į DP stovyklą Bonegilloje. Labai 
greitai paaiškėjo, kad korespondcncinčs 
studijos - tik iliuzija, bent jau tame lygyje, 
kurį buvau pasiekęs. Iš Bonegillos sto
vyklos buvau paskirtas darbui. Pirmiau
sia - kirsti medžius, skinti takus keliams 
į kalnų miškus, stovykloje netoli Tanjil 
Bren, mažutės vietovės Gippslando kal-
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nuošė, Viktorijoje. Vėliau buvau perkel
tas kasti griovius Melbourne telefonų 
požeminiams laidams, tada darbus vedu
siam Post Master General departamen
tui. Vida dirbo sekretore Melbourne 
YWCA. Kaip ir visi kiti, turėjome dviejų 
metų vienašališką darbo kontraktą, kurį 
šiandien vertintų kaip imigrantų išnau
dojimą ir jų žmogaus teisių pažeidimą. 
Dar kontrakto metu rašiau prašymus 
techniškam darbui ir 1949 metais gavau 
inžinieriaus padėjėjo darbą Viktorijos 
kelių ir tiltų statybos įstaigoje, “Country 
Roads Board”. Melbourno Universitete 
buvo galima studijuoti tik pilną laiką 
(“full time”). Bet kokioms vakarinėms ar 
korespondencinėms studijoms ten nebu
vo jokių galimybių. Tad pradėjau studi
juoti Melbourne Technical College, kuris 
kiek vėliau gavo “Royal” titulą, o dar 
vėliau tapo institutu.

Sąvotiškas buvo priėmimas į tą kole
džą. Statybos inžinerijos mokyklos galva, 
Karl Koemer, pareiškė, kad Stuttgarto 
Universitetas yra kokia tai neaiški insti
tucija, nors jis labai atidžiai manęs iš
klausė ir mano norui studijuoti buvo labai 
palankus. Tad jis nusprendė, kad man 
reikės išlaikyti baigiamuosius egzaminus 
iš visų mokomųjų dalykų. Atseit, jei sta
tybos inžinieriai chemijos mokosi viene
rius metus, man reikės tų metų egzami
nus išlaikyti; jei matematikos mokomasi 
trejus metus - man reikės trečių metų eg
zaminus išlaikyti. Tas sąlygas turėjau pri
imti - pasirinkimo nebuvo. Sakiau, kad 
bandysiu jas išpildyti per metus. Į tai Kari 
Koemer tik nusišypsojo ir atsakė, kad to 
pasiekti tikrai neįmanoma. Jis pasirodė 
teisus, nes koledžą baigiau 51 -mais me
tais ir pirmąjį “Associateship” diplomą 
gavau 52-ųjų sausio mėnesį. Toliau mo
kiausi “atliekamu” laiku. 1955 metais 
buvau pakviestas ir pradėjau dėstyti ko
ledže - Royal Melbourne Technical 
College. Aukštesnį “Fellowship” diplomą 
gavau iš koledžo 1958 metų pradžioje, jau 
jame būdamas dėstytoju.

Be jokių stipendijų ar pašalpų, grynai 
savo lėšomis, 1959 metais laikinai persi
kėlėme su visa šeima, jau su trimis vai
kais, į Sydnėjų ir pilnai (“full time”) stu
dijavau Master of Technology, vėliau 
pavadintame Master of Engineering 
Science kurse, University of New South 
Wales. Šį laipsnį gavau 1960 metais. 
University of New South Wales pradėjau 
dėstyti 1963 metais ir tuo pat laiku ruo
šiau daktaratą. Rekordiniu laikotarpiu 
paruošiau daktaratą, kurį gavau 1967 
metais. Sekančių 1968 metų pabaigoje 
su visa šeima išvykome vieniems metams 
į Belgiją. Ten, Liege universitete buvau 
Erdvės Institute (Laboratoire de Tech
niques Acronautiques et Spatiales) vizi
tuojančiu profesoriumi. Ir daktaro diser
tacija, ir darbas Institute buvo kons
trukcijų stabilumo srityje. Pradžioje 1970 
metų grįžome į Sydnėjų. Universitete bu
vau pakeltas iš vyresniojo dėstytojo į 
profesorius. 1975 metais “Japan Society 
for Promotion of Science” iškvietė į Japo
niją ilgesniam laikui. Ten mudu su žmona 
kurį laiką gyvenome Tokyo, Honshu 
saloje, o vėliau Fukuoka mieste, Kyushu 
saloje. 1980 m vizituojančio akademiko 
statusu dirbau Texas Universitete, Austin 
mieste. Nors 1985 išėjau iš NSW Univer
siteto pensijon, po to dar keletą metų 
dėsčiau Sydnėjaus Technologijos Univer
sitete.

Kaip paaiškinti savo specialybę? 
Struktūrų lygsvara yra visiems lengvai su
prantama - nereikia daug kalbėti. Bet 
stabilumas yra subtilesnis dalykas. Su dia
gramomis būtų lengviau aiškintis. Sa
kykim, ant labai lygaus stalo yra metalinis 
kamuolys. Jis yra lygsvaroje. Jei stalas turi 
įdubimą ir kamuolys to įdubimo giliau-

Prof. Algimantas Kabaila savo kabinete.

šioje vietoje, jis yra lygsvaroje ir yra 
stabilus - jei kas nors jį stumtelės tru
putėlį, kamuolys riedės iš ten, kur atėjo. 
Na, o jei stalas turi “kalnelį” ir ant pat to 
“kalnelio” viršaus rūpestingai pastaty
tume tą kamuolį, jis būtų lygsvaroje. Bet 
būtų nestabilus, nes mažiausias pajudi
nimas iš vietos pakeistų jo stovį, jis kur 
nors nuriedėtų. Šitoks stabilumas ar jo 
trūkumas svarbūs visokiose struktūrose, 
pradedant nuo tilto atramų, kitokių rėmų 
ir baigiant lėktuvais, raketų kevalais bei 
satelitais.

Stabilumo problemas galima spręsti 
gana komplikuotais matematiniais meto
dais, ar mažiau komplikuotu t.v. užbaig-

Bronius Žalys Laiškai iš Vilniaus

Senokai berašiau “M.P.” skaityto
jams apie Žalių kūrimąsi tėvynėje 
- mat buvo pats mūsų “reemigrantų” 

įsitvirtinimo laikotarpis: buto pirkimas, jo 
apstatymas ir 1.1. Dabarvisa tai jau beveik 
praeityje. Ačiū Dievui, kad tuo daugiau
siai rūpinasi žmona, kai man tenka tik 
tuščių pakavimo dėžių tampymas!

Vis tik svarbiausias paskutinio meto 
įvykis, tai Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės Seimas, kuriame ir man teko daly
vauti. Jis vyko rugpjūčio 15-20 d.d. III LR 
Seimo rūmuose.

Seime dalyvavo bene 147 rinkti 
atstovai iš 31 šalies (sakau “ša
lies”, nes, pvz. Rusijoje yra ne viena, bet 

kelios lietuvių bendruomenės: Rusijos, 
Kaliningrado srities, Sibiro...). Didžiausią 
delegaciją atsiuntė JAV Lietuvių Bend
ruomenė - 34 atstovus, iš Kanados atvyko 
12, iš Australijos - 10, iš kitur - mažiau. 
Dauguma kraštų atsiuntė po 1-2 atstovus.

Seimo paruošiamąjį ir tikrai labai ge
rai atliktą darbą, užtrukusį ilgus mėnesius, 
darė australietis, PLB valdybos narys 
Gabrielius Žemkalnis, dirbąs jau porą 
metų kaip PLB Atstovybės vedėjas prie 
LR Seimo, Vilniuje. Ir PLB Seimo metu 
jo rankose buvo visų Seimo narių regis
tracija, priežiūra, mityba, informacija, 
dalyvių globa ir 1.1.

Po Seimo atidarymo iškilmių pradėti 
pirmieji posėdžiai, kurių metu išklausyti 
bendruomenių atstovų pranešimai, siūly
mai bei prašymai ateičiai. Ypač nuošir
dūs Rytų atstovų pasisakymai - Kazachs
tano, Karaliaučiaus, Gudijos, Rusijos, 
Sibiro... Atstovai prašo vaizdajuosčių apie 
Lietuvą, jos gamtą, papročius ir, jei gali
ma, sudaryti sąlygas grįžimui į tėvynę, nes 
po 5-10 metų ten (kalbama apie Sibirą) 
lietuvių nebebūsią!.. Tam reikia finansi
nės pagalbos! Urugvajaus atstovai prašo 
kultūrinės pagalbos - knygų, filmų... (Šve
dijos atstovė siūlo pasaulio lietuviams 
naudotis internetu). Ukrainoje esą apie 
30 000 lietuvių, susispietusių miestuose, 
jie prašo materialinės ir metodinės pagal
bos. Uzbekijos atstovas (iš pradžių 

tinių elementų metodu. Šio metodo 
praktikoje būtina naudoti kompiuterius. 
Dauguma mano mokslinių darbų ir buvo 
šio metodo vystyme. Keliais sakiniais šį 
metodą paaiškinčiau taip: tyrinėjamas 
objektas vaizduotėje padalinamas į ma
žus, bet ne begaliniai mažus elementus. 
Kiekvienas elementas išnagrinėjamas 
atskirai, gi paskui visi vaizduotėje vėl 
sujungiami atgal į tyrinėjamą objektą. 
Kadangi tam reikia daug skaičiavimo, tą 
galima atlikti tik kompiuterinių prog
ramų pagalba. Metodų kūrimas, pagal 
kuriuos tokias programas galima parašy
ti, ir yra šios srities analitikų darbas.

(Tęsinys sekančiame “M.P.” nr.)

nesiryžęs kalbėti lietuviškai) sako, kad jų 
esą tik 25... Jie turi sekmadieninę 
mokyklą!.. Venecuela nusiskundė, kad jų 
vaikai visiškai nekalba lietuviškai; ten 
padėtis tikrai nesanti gera...

Vakare mes, australiečiai, kaip ir dau
gelis kitų delegacijų narių, renkamės į 
Seimo kavinę, kur galima pasikalbėti, iš
gerti puoduką stiprios, lietuviškos kavos 
(nepalyginamai stipresnė už australiš
kąją!), alaus ar kitų gėrybių. Tiio pačiu 
vyksta ir įvairūs pokalbiai, susipažinimai 
su kitų pasviečių tautiečiais.

Dėl lietuvių kalbos - vyresnioji karta 
ja kalba laisvai, bet jaunųjų liežuvis jau 
sunkokai “vartalioja” lietuviškus žo
džius...Teko kalbėtis su jaunu tautiečiu, 
mokančiu tik rusiškai. Dar kiti jaunieji 
“ispanuoja”, nors susikalbėti su jais dar 
galima. Lietuviškai nesuprantantiems 
Seime vykstančių kalbų, jos buvo perduo
damos telefoniniu būdu - tam jie dėvėjo 
specialias ausines.

Sekančią dieną (rugpjūčio 17 d.), IV- 
tame posėdyje, Pasaulio Lietuvių Jauni
mo S-gos (PLIS) pirmininkas Rimas Ba
ltulis papasakojo apie šios organizacijos 
istoriją ir veiklą, o Australijos jaunimo 
vardu kalbėjęs Linas Šeikis - apie busi
mąjį X-jį Pasaulio Jaunimo Kongresą 
Australijoje. Diskusijų metu Seimo daly
viai pabrėžė reikalą, kad jei jau ne šis, tai 
sekantis jaunimo kongresas turėtų būti 
kviečiamas Punsko krašte - Seinuose. O 
dainų, tautinių šokių mokinimuisi ir pan., 
jaunimas galėtų gauti instruktorius iš 
Lietuvos.

V-jame posėdyje svarstytas Lietuvos 
įstojimas į NATO ir Europos Sąjungą. 
Šiais klausimais pranešimus darė Krašto 
apsaugos ministerijos pareigūnai bei Lie
tuvos kariuomenės vadas gen. J. Kron- 
kaitis. Diskusijų metu daugumas kalbėju
siųjų pasisakė už Lietuvos stojimą į šias 
organizacijas - tai esą būtina.

VI, VII, ir VIII-jo posėdžių metu 
svarstyti lituanistinio švietimo reikalai 
išeivių tarpe. Kalbėjo visa eilė kultūri-
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Hliutės kampelis
Simonas Daukantas aiškina

S. Daukantas ne tik Kuršius ir Kurliandiją aiškino ugnies kūrenimu. Matyt, kad 
jam tai buvo labai svarbus Lietuvos istorijos pažymys. Štai kaip jis aiškina Rusne: 
Kartagionys (kartaginiečiai) pagal Nemuno upės įtaką saloj Rusnėj įkūrė žinyčią, 
kurioje šventa ugnis rusėjusi, nuo ko ir pačią salą yra praminę.

Toj saloj jie įkūrė žinyčią savo prekių dievo Krono garbei. O nuo to ilgainiui ir 
Nemuno upę tuo vardu pavadino. (Senuose žemėlapiuose Nemunas vadinamas Kronu.)

Kraštą prie Rusnės pavadino Parusniu, o gyventojus parusiais arba parusėnais. 
Kiti vadino prūsais arba parusiais.

Raseiniai irgi vieta, kur šventa ugnis buvo kūrenama, Rusenę vadinama, kurioje 
šiandieną Raseinių pilis yra.

Lietuvos kaimynus S. Daukantas aiškina taip: Latviai - iš pagadinto vardo 
“latuviai”. Letgalija - Lietuvos galas, kur Lietuvos tauta baigėsi, o slavų prasidėjo. 
Žemgaliai - žemaičiai, kurie padauguviais gyveno, kur žemaičių žemės galas baigėsi. 
Liepoja - nuo žodžio “lipti”, jog lengvai iš jūros galėjo į kraštą išlipti. Skandija 
(Skandinavija) - visas jų kraštas marėmis aptekęs, jog veizint nuo tolo rodos it vandeny 
paskendęs. Žuvėdai (arba Žveįonys, Sueones - švedai) -žiemą ir vasarą žuvimis mito 
ir žvejyba darbavosi.

Nežiūrint tų aiškinimų, (o gal dėl jų) S. Daukanto “Būdą senųjų lietuvių, kalnėnų 
ir žemaičių” tikrai verta paskaityti.

Atkelia iš4 psl.
ninku: “Lietuvių namų” Vilniuje, Vasario 
16 gimnazijos Vokietijoje, Rygos lietuvių 
vidurinės mokyklos, Karaliaučiaus srities 
lituanistinės mokyklos direktoriai - moky
tojai. Sekė Seimo narių bei LR Vyriau
sybės atstovų pasisakymai dėl Lietuvių 
kalbos išlaikymo būtinumo, mokytojų 
ruo-šimo ir t.t.

Rugpjūčio 18 d. vykusiame IX-me 
posėdyje ilgesnį pranešimą darė Tautinių 
mažumų ir išeivijos departamento prie 
LR Vyriausybės gen. direktorius dr. Re
migijus Motuzas. Aptarti ir Lietuvos bei 
išeivijos archyvų reikalai. Šiek tiek laiko 
skirta ir dėl “Pasaulio Lietuvio” žurnalo 
- Seimo nariai pabrėžė jo svarbą pasaulyje 
gyvenantiems lietuviams, tad jis bus 
leidžiamas ir ateityje.

X-jame posėdyje pristatytas PLB 
ateities veiklos projektai - Valdovų Rūmų 
atstatymas Gedimino kalno papėdėje, 
(referavo G. Žemkalnis ir E. Kulikaus
kas), Vytauto Didžiojo universiteto, Išei
vijos instituto rėmimas ir kt. XI-sis po
sėdis skirtas PLB Seimo narių pasisa
kymams.

Pavakare autobusais išvykstame ap
lankyti žaviosios Prezidentūros, kur mus 
sutiko Prezidentas V. Adamkus su Ponia. 
Prezidentui tarus žodį, drauge su juo ir 
ponia fotografavomės, o vėliau gidai 
aprodė Prezidentūros atskiras sales, nau
dojamas svečių sutikimui, posėdžiams.

Rugpjūčio 19 d., šeštadienį, XII-me 
posėdyje vyko PLB Seimo nutarimų- 
rezoliucijų priėmimas. O jų buvo daug ir 
svarbių, kaip tautos, taip ir užsienio tau
tiečių ateičiai. Vienoje jų - dėl Lietuvos 
integracijos į Europos Sąjungą pabrėžia
ma, kad ji garantuotų Lietuvos gyventojų 
gerovę, valstybės saugumą, stabilumą, 
atvertų kelius plėtrai ir modernizacijai. 
“Lietuva niekada neišėjo iš Europos tautų 
šeimos. Ji neturi būti izoliuota nuo Euro
pos šalių”, - sakoma rezoliucijoje. Taip pat 
priimtos rezoliucijos dėl archyvų departa
mento statuso, jaunimo ir švietimo, dėl 
tarptautinio kongreso “Komunizmo nusi
kaltimų įvertinimas” ir daugelis kitų.

XIII, XIV-jame posėdžiuose išrinkta 
PLB Valdyba, Garbės Teismas, Kontrolės 
Komisija. Sveikinimai Seimui iš daugelio 
pasaulio liet organizacijų. Tarp jų - Čečė
nijos atstovės, asmeniškai atvykusios į 
Seimą, linkėjimai Seimui ir lietuvių tautai.

Paskutinę PLB Seimo posėdžių dieną, 
rugpjūčio 19-ją pradėjo “stigti laiko”... 
Baigus, prie Seimo rūmų pasodintas Vie
nybės ąžuoliukas, po sodinimo dalyviams 
susikabinus už rankų, sudainuota “Žemėj 
Lietuvos, ąžuolai žaliuos”, nuleista PLB 
vėliava. Vakare - PLB Seimo narių atsi
sveikinimo vakaras Vilniaus Rotušėje. 
Sekančią dieną, sekmadienį, padėkos

ALB Krašto V-os Pirm. Janina Vabolicnė 
ir PLB Atstovas prie LR Seimo Gabrielius 
Žemkalnis susipažinimo vakare.

pamaldos Arkikatedroje.

Nei iš šio, nei iš to, teko susipažinti 
su buv. prezidentu Algirdu Bra
zausku. Žadėjome su draugais kažin kur 

važiuoti - ėjome prie mašinos. Staiga 
žmona kumštelėjo man į pašonę: “Žiūrėk, 
prezidentas eina!..” Nieko nelaukę ir 
prisistatėme, kad norime jam ranką pa
spausti!.. Ta proga, ’’ant greitųjų”, 
žinoma, persimetėme ir keliais žodžiais. 
Sekantį kartą buvome netoli namų esan
čioje parduotuvėje, kur ir vėl jį pamatėme 
- apsiperkant; jį lydėjo sargybinis. Šįkart 
jau jis paklausinėjo mus apie Australiją.

Lietuvos spauda, kurį tik laikraštį 
bepaimtum, jau labai smarkiai 
“įsivažiavusi” į spalio 8 d. vyksiančius 

valdžios rinkimus. Seimo partijos, kurių 
yra, berods, ar ne 40, sudarinėja įvai
riausias grupuotes, kurios joms turėtų 
padėti patekti į Seimą, o tuo pačiu ir prie 
“valdžios lovio”. Mat kam, kam, bet Sei
mo ir kitiems valdžios žmonėms gyveni
mėlis neperblogiausias - juk jie patys sau 
algas nusistato ir dėl jų dydžių per daug 
nesivaržo. Blogiau eiliniams darbo žmo
nėms, ypač provincijoje gyvenanfiems bei 
pensininkams, kurių tam tikra dalis gy
vena pusbadžiu, kaip rašo Lietuvos 
spauda. Ir nors sakoma, kad “laikai pra
deda gerėti”, bet praktikoje atrodo, kad 
gyvenimo lygis vis dar krinta žemyn. 
Gyvenimo standartų nepagerina šen bei 
ten užsidarantys fabrikai, bendrovės... 
Esama Lietuvoje ir turtingų žmonių, pra
turtėjusių per paskutinius 10 metų, bet 
jie liaudyje nepopuliarūs, nors tai jiems 
nekliudo pirktis dideles nuosavybes, sta
tytis daugiaaukščius rūmus, o bankuose 
jų turimos sąskaitos esančios su 8-9 
nuliais!.. Na, šiam kartui pakaks!

Iki sekančio laiško.
Bronius Žalys

IŠ REDAKCIJOS PAŠTO
Įspūdžiai iš senojo Lietuvos kaimo

Bandau parašyti trumpus įspūdžius 
apie savo apsilankymą senoje Aukštai
tijos kaimo sodyboje, miestelio pakrašty. 
Trobelė daug žiemų ir vasarų mačiusi. 
Taip pat ir kluonas bei tvartas - bet dar 
stovi ir atrodo stovės. Tikrai sena sodyba, 
kada ji įkurta - neklausiau. Pripratus prie 
naujų ir solidžių pastatų, atrodo jau 
viskas baigia sugriūti. Ir durys pakrypę, 
tvoros sunykę, sode tai pat senos obelys. 
Taip atrodo iš išorės - sunykusi, sena, bet 
miela. Gyventojai, irgi garbaus amžiaus, 
sodybą įsigijo grįžę iš Sibiro tremties. 
Patys šeimininkai daug vargo patyrę, ati
davę duoklę plačiajai tarybinei tėvynei. 
15 ar daugiau metų atpylė kažkur Sibiro 
miškuose. Šeimininkė kenčia nugaros 
skausmus, šeimininkas geriau laikosi.

Trobelės viduje ankštoka, bet tuoj 
pasijaučia nuoširdumas. Žinojo, kad at
vyks svečiai artimieji. Stalas paruoštas 
pietums, švaru ir miela, valgiai skaniai 
pagaminti. Na ir stipresnio ( samanės) 
bonka šypsosi. Pora stiklelių paragavus, 
reiškiasi lietuviškas kaimo vaišingumas. 
Atsiranda kalbos apie Australiją, Sibirą, 
dabartinę padėtį Lietuvoje. Šeimininkai 
per daug nesiskundžia dabartim, galą su 
galu suduria. O bendrai, susitikus, tai pir
mas žodis: bloga valdžia, vagys, kyšiai, 
neįmanomas gyvenimas. Kadangi šeimi
ninkai jau senyvo amžiaus, jie gauna 
normalią pensiją, o kaip tremtiniai - dar 
ir šiokį tokį priedą. Tūri keletą ha žemės, 
kiek miško. Tad daugiausia verčiasi savo 
gamyba: daržovėmis, javais bei savo 
auginta kiauliena ir pienu. Nors aš esu 
svetimas šeimininkams, bet tuoj pajutau 
tą paprastą nuoširdumą. Mat mano glo
bėjai yra jų giminaičiai, tad ir aš tapau 
priimtas į giminę.

Ilgesnį laiką nebuvus Lietuvos kaime, 
pirmieji įspūdžiai liūdni. Viskas dvelkia 
senumu. Bet žmonių paprastumas įgali
na primiršti jų sunkų gyvenimą, kai bent

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė informuoja:
PLB VIII Seimas įpareigojo PLB 

Valdybą paruošti Lietuvių Bendruomenės 
istoriją. Tokia istorija bus naudojama kraštų 
Lietuvių Bendruomenėse, lituanistinėse 
mokyklose, organizacijose, šeimose, išei
vijoje ir Lietuvoje. Ji supažindins visus su 
didele, kūrybinga ir svarbia didelės lietu
vių tautos dalies - išeivijos - veikla per 
praėjusius pusę šimto metų.

PLB istorijos knygos paruošimo dar
bas prasidėjo 1999 m pradžioje. Knygai 
medžiagą renka ir ją redaguoja Vytauto 
Didžiojo universiteto Kaune Išeivijos stu
dijų centro istorijos doktorantas Linas 
Saldukas (Donelaičio g. 52-218, LT - 3000 
Kaunas, Lietuva - Lithuania, tcl/fax: 370- 
7-22-67-19). Daugelis kraštų Bendruo
menių laiku atsiliepė į PLB Valdybos ir 
knygos redaktoriaus ankstesnius prašy

Naujas savaitraštis Čikagoj
Bronius Abrutis, į Ameriką atvykęs 

prieš nepilnus dvejus metus, Čikagoje 
pradėjo leisti naują lietuvišką laikraštį, 
kurį pavadino “Amerikos lietuviu” (beje, 
pirmasis numeris išėjo “Lietuvio” vardu).

Bronius, dar gyvendamas Plungėje, 
keletą metų leido vietos rajoninį laikraštį. 
Atvažiavęs į naują kraštą, į kurį pateko 
laimėjęs vadinamąją “žalią kortelę”, 
dirbdamas šaltkalvio darbą, kartu darbuo
jantis ir žmonai Sandrai (jie augina sūnelį) 
susitaupė šiek tiek pinigų ir nusprendė 
leisti lietuvišką laikraštį. Jo leidimą jis 
buvo suplanavęs pernai, tačiau po to dar 
nutarė palaukti pusmetį. Pirmasis nume
ris pasirodė gegužės 5 d. Jame sakoma: 
"Norime tapti jūsų pagalbininku ir draugu. 

trumpam laikui pasidarai vaikystės laikų 
kaimo gyventojas. Visas gyvenimo blizge
sys nublunka prieš paprastumą, sunkią 
lietuvių kaimo gyventojų naštą.

Tokių kaimo sodybų dar yra likę, bet 
nedaug. Dauguma sodybų tapo meliora
torių aukomis ir buvo nušluotos nuo 
žemės paviršiaus. Jų vietoje palikti kai 
kur augę didesni medžiai. Daug senų 
kaimų vardų ištrinta iš žemėlapių. Rusai 
ne tik perkrikštijo vardus, bet ir išnaikino 
daug vietovių. Kiek kaimų vietovardžių 
sunaikinta, kas žino? Abejoju, ar kas nors 
sudarys sąrašus, kurios vietovės yra su
naikintos, o kurios dar likę? Tad tokie 
apmąstymai apie lietuvišką kaimą.

Neseniai nuvykau į Dzūkijos Grūto par
ką. Kelionė labai smagi, matosi gan daug 
dirbamos žemės. Palyginti su Aukštaitija, 
išlikę daugiau senų sodybų. Matosi ir vie
na kita atstatoma, remontuojama. Teko 
matyti moterį, atvažiavusią su vokišku 
“Audi” pamelžti savo karvių, bene ke
turių. Apie Grūto parką gal kitą kartą.

Dar kita naujovė - dviračiai. “Kauno 
diena” rašo apie važinėjimą dviračiais 
Kauno Laisvės alėjoje, taip pat ir apie 
riedutininkus ( roller skaters). Kaip ži
nome, Laisvės alėja yra pėsčiųjų zona, 
bet ten jau nesaugu vaikščioti dėl jau
niklių su dviračiais ir riedutėmis. Siūlo
ma padaryti atskirus takus Laisvės alėjoje 
bei kitose gatvėse. Taip pat siūloma įvesti 
dviračių registraciją ir išduoti numerių 
lenteles, panašiai kaip automobiliams, tai 
kainuotų apie 7 litus. Pasirodo dviratinin
kams reikia turėti vairavimo teises 
(driver’s licence). Kaune jų išduota jau 
apie 6 - 7000. Policija 2 kartus per metus 
tikrina dviratininkus, bet ne alkoholio 
kiekį kraujuje - gal todėl, kad neturi su 
kuo. Taigi, valdžios nori kontroliuoti 
viską, kaip seniau. Jau yra suprojektuota 
apie 170 km ilgio dviračių takų, bet kol 
kas naudojamų yra tik 36 km J.K.

mus, atsiuntė reikiamą medžiagą, kuri 
redaguojama, tvarkoma, papildoma ir 
ruošiama tolimesniam patikrinimui. Kai 
kurio kraštai prašomos medžiagos iki šiol 
neatsiuntė, tai pačiam redaktoriui tenka 
medžiagą sutelkti iš įvairių kitų šaltinių.

Knygoje straipsniais ir nuotraukomis 
atsispindės Lietuvių Charta, PLB de
šimties seimų darbai, jaunimo kongresai, 
tautinių šokių ir dainų šventės, kultūros 
kongresai, išeivijos kova už Lietuvos lais
vę iki 1990 m, kraštų Bendruomenių įvai
ri ir įspūdinga veikla.

PLB istorija bus baigta redaguoti šių 
metų rudenį, po to peržiūrėta ir išspaus
dinta 2001 metais.

Knygos ruošą ir leidimą dosniai remia 
JAV Lietuvių Fondas.

PLB inf.

e
Mūsų tikslas - suteikti jums kuo daugiau 
informacijos bet kuria tema iš Lietuvos ir 
viso pasaulio”. Laikraščio apimtis - 8 psl.

Čikagoje ir jos apylinkėse esama apie 
15 000 naujai iš Lietuvos atvykusių mūsų 
tautiečių. “Amerikos lietuvis” nenori būti 
vien tik naujai atvykusiųjų laikraščiu: jis 
žada tarnauti visiems lietuviams.

Šio leidinio adresas: 7349 W. 55 Place, 
Summit, IL 60501; tel ir faksas (708) 594- 
2586. Prenumerata 3 mėn. - $4 (JAV).

Laikraščio redakcija: šalia vyr. redak
toriaus Broniaus Abručio, redaktore pasi
rašo Regina Oraitė, korespondentais - 
Cezaris Usnys ir Ainė Suzumytė.

Edvardas Šulaitis
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Antanas 
Laukaitis

Rugsėjo 6 d. 
Newcastle miesto Ro
tušėje Įvyko olimpiečių

ir vadovų, kurie gyvena ir treniruojasi 
Hunter Regione, susipažinimo vakaras. Jį 
surengė Newcastle burmistras Mr. John 
Tate ir Lake Macquarie burmistras John 
Kilpatrick OAM. Į didžiąją Rotušės salę 
susirinko australų, airių, olandų, lenkų ir 
lietuvių sportininkai bei vadovai. Kartu 
su mūsų sportininkais vyrais ir mergi
nomis, dalyvavo Lietuvos olimpinis vado
vas Algirdas Raslanas ir aš. Pasistiprinus 
lengvais užkandžiais ir troškuli numalši
nus vynu, alumi ar nealkoholiniais gėri
mais, visus pasveikino olimpinė koordina
torė Sandra Gilsbenan ir pristatė abu 
burmistrus, kurie savo kalbose labai šiltai 
pasveikino svečius bei sportininkus ir pa
linkėjo geriausios sėkmės Olimpiadoje. 
Po kalbų buvo iškviesti visų tautybių at
stovai ir burmistrai jiems Įteikė dovanėles 
- knygas. Ir mes su A. Raslanu gavome 
dovanas, o atsidėkodami abiems burmis
trams ir mums taip maloniai bei mielai 
Sandrai Gilsbenan padovanojome olim
pinius lietuviškus marškinėlius, olimpines 
gaireles ir medalius. Už tai burmistrai ir 
Sandra pareiškė nuoširdžią padėką. 
Priėmimas buvo malonus, bet mes su 
Algirdu turėjome skubėti į Sydnėjaus oro 
uostą sutikti atvykstančių krepšininkų.

Važiuojant atgal į Sydnėjų paprašiau 
Lietuvos olimpinės išvykos vadovą Al
girdą Raslaną papasakoti savo įspūdžius. 
Jis sakė, kad kol kas viskas vyksta taip, 
kaip ir buvo planuota: sportininkai pra
eina aklimatizacijos treniruočių stovyklas 
numatytose vietovėse, gyvenimo sąlygos 
ir maitinimas yra neblogi, bet dar liko 
antrasis pasirengimo etapas - tai yra iki 
rugsėjo 20-22 ir 24-tos dienos. Dabar 
pamažu visi sportininkai jau grįžta į 
Olimpinį kaimelį, o baidarininkai jau čia 
gyvena ir treniruojasi olimpiniame kana
le. Sąlygos čia geros, nors kartais pučia 
stiprus vėjas. Tačiau tai ne naujiena. Jų 
pasirengimą stebi mokslininkas Juozas 
Skemevičius. Krepšininkai iki rugsėjo 15 

>d. gyvens Wollongongc. Stalo tenisininkės 
su Australijos rinktine treniruojasi Ade
laidėje.

Olimpinis kaimelis yra labai gerai su
tvarkytas. Tvarka, ten tikrai gera, ypač ge
ras maitinimas. Mano nuomone, tai pri
lygtų 5 žvaigždučių maitinimo lygiui, nes 
pasirinkimas didžiulis ir kiekvienas gali 
patenkinti savo norus. Taigi, sportinin
kams sąlygos yra puikios. Artimiausiu 
metu mes kartu su olimpinės rinktinės 
vadovu Kaziu Steponavičium aplan
kysime sportines bazes, kad galėtumėm 
paaiškinti, kaip jomis geriau naudotis. 
Smulkių problemų visur ir visada pasi
taiko, tačiau turime gerus pagalbininkus: 
vairuotojus Vytautą Buroką ir Dimitrijų 

Iš kairės: Lietuvos olimpinės delegacijos vadovas Algirdas Raslanas, olimpinis attache 
Antanas Laukaitis ir delegacijos vadovo pavaduotojas Vytas Nėnius.
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Kraucevičių (Jumbo), Rasą Blansjaar, 
Joaną Dryžą. Tbrime pagalbininkus ir iš 
jaunimo - tai Dainą ir Viktorą (jnr.) 
Šlitcrius, taip pat Kęstą Protą, Ireną Ka- 
lėdienę, Viktorą Šliterį ir Antaną Laukai
tį. Taip pat turime ir geru australų draugų, 
o daugiausia triūso įdeda Ijolė Domar
kienė ir Kazys Steponavičius, nes kiek
vieną dieną tenka spręsti daugybe įvairių 
klausimų, pvz. kaip krepšininkus aprū
pinti ilgomis lovomis. Mes pradedame 
tvarkyti sportininkų apgyvendinimo 
Kaimelyje klausimą. Džiugu, kad jau at
skrido daktarai E. Švedas, D. Barkauskas, 
R. Greičius, VL Sklizmantas ir masažuo
tojai. Jie imasi nuoseklaus plano vyk
dymo. Problema pasidaro ta, kad visi 
sportininkai nori dalyvauti Atidaryme, o 
treneriai ne visus nori leisti, nes kai ku
riems greitai prasidės varžybos. Tarsimos 
su treneriais ir žiūrėsim ką darysim? 
Newcastle sportininkai puikiai įsikūrę, 
gerai parinktos treniruočių vietos. Čia 
jiems parodytas tikrai didelis ir nuoširdus 
draugiškumas. Visų sportininkų vardu 
dėkojame šeimininkams.

Mūsų žinomas sportininkas Vytas 
Burokas, buvęs futbolininkas, dabar gol- 
fininkas ir bilijardo čempionas, savano
riškai sutiko dirbti olimpiniu vairuotoju. 
Dabar vežiodamas Lietuvos olimpinius 
vadovus ir kitus olimpiečius, daug prisi
deda prie sėkmingo darbo Olimpiadoje. 
Jo paklausiau, kaip sekasi šiame darbe ir 
jis atsakė: “Labai gerai. Labai malonūs 
žmonės, visi draugiški ir iš viso labai sma
gu su jais dirbti. Tūriu gerą, naują auto
mobilį. Važinėju ilgas valandas, žmona 
nesibara, o man tik malonumas”. Nuo pat 
pirmųjų atvykimo dienų į Newcastle, 
mūsų lengvosios atletikos, plaukimo ir 
vėliau dviračių sporto sportininkai ren
giasi Olimpiadai.

Prašiau lengvosios atletikos vadovą 
Antaną Baužį pasidalinti savo įspūdžiais. 
“Viskas einasi gana normaliai, jokių di
desnių problemų neturim Fb keturių die
nų, sportininkai jau grįžta j savo įprastinę 
būseną ir tada prasideda konkrečios ir 
normalios treniruotės. Sąlygos geros, sta
dionas ir gimnastikos salė yra geri. Gyve
nimas motelyje pagal turimus pinigus 
gana normalus. Truputį daugiau proble
mų turime su maistu. Sportininkai norėtų 
daugiau maisto, sūrio, baltyminių maka
ronų, tačiau su šeimininkais šią problemą 
tikriausiai išspręsime.” Aš sakiau, kad 
Olimpiniame kaimelyje, kuriame pats 
buvau, maistas yra labai geras ir ten jie 
ras visko. Tačiau treneris pasakė, kad 
prieš pat olimpines varžybas ir su geru 
maistu reiks būti atsargiems.

Lengvosios atletikos vyr. treneris 
Aleksas Stanislovaitis pasakė, kad jo 
vadovaujamiems atletams sekasi gerai, 
niekas neserga, nors trys plaukikai jau 
gripuoja. Sąlygis geros, stadionas labai 
geras, aklimatizacija, kaip sakė moksli

Lietuviai krepšininkai Sydnėjaus oro uoste. Nuotr. Ritos Baltušytės.

Ieties metikė Rita Ramanauskaitė ir trenerė Teresė Nekrošaitė su olimpiniu attache 
Antanu Laukaičiu Sydnėjaus oro uoste. Nuotr. Ritos Baltušytės.

ninkas Jonas Poderys, po 4 dienų tiek 
kardiagramos, tiek visi kiti organai su
grįžta į normalią padėtį ir pradeda nor
maliai dirbti. Maistu kai kurie mūsų 
sportininkai truputį skundžiasi, nes jis 
esąs labai monotoniškas ir gal dėl to jie 
truputį daugiau pavargsta. Mokslininkas 
Jonas Poderis pareiškė savo nuomonę: 
“Kiekvieną dieną mes atliekame sporti
ninkų būsenos įvertinimus. Matome ir 
galime konstatuoti, kad dauguma atletų 
jau pasiekė normalią, sportinę būseną ir 
gali pilnai treniruotis. Adaptacija kiek
vienam sportininkui atskirai buvo skir
tinga, tačiau tik keletas sportininkų dar 
nepasiekė savo turėtos sportinės būsenos 
Lietuvoje. Patariame ką reikia daryti, kad 
kuo greičiau sugrįžti j savo sportinę, 
įprastinę būseną. Didesnių problemų 
nebuvo, o mažesnes-patys išsprendžiame. 
Jūs padedat, mūsų vadovybė labai sten
giasi, taip kad viskas einasi gerai”.

Ėjimo vyr. treneris Kastytis Pavilonis 
pasakė, kad į Olimpiadą atvyko 3 ėjikai 
iš Alytaus, o vėliau atvyks ir mūsų “Bo
sas”, kaip mes jį vadinam, tai Juozas Če
čėnas irgi iš Alytaus. Mes turim pasaulio 
stadiono čempionę (su ja pasikalbėjau 
vėliau), tačiau olimpinėse varžybose jai 
dar sunku laimėti čempionės vardą, o jau 
kitoje olimpiadoje to galima tikėtis. Buvęs 
jos pasaulio rekordas stadione buvo 
pasiektas daugiau reklamos tikslais - 
garsinant Lietuvą, kad pasaulis daugiau 
apie ją sužinotų.

Sugavau plaukimo trenerį Šarūną 
Mažutaitį ir jo paklausiau, ar Lietuvos 
plaukikai turi kokių nors galimybių 
Olimpiadoje. Jau vien tai, kad mes 
atvažiavome ir kad Olimpinis Komitetas 
sudarė tokias sąlygas - pabūti tarp 
geriausių pasaulyje plaukikų - jau yra 
labai gerai. Sąlygos, kokios yra plau
kikams Lietuvoje, negali būti net lygi
namos su sąlygomis Australijoje. Puikus 
klimatas, treniruojamės kartu su olandais 
ir airiais, jokių problemų neturime ir 
esame labai patenkinti.

100 - 200 metrų bėgikė Agnė Visoc
kaitė pasakė, kad bėgti jai sekasi gana 
gerai, o Australijoje, kurios mažai dar 
matė, viskas labai patinka. Treniruotis 
einasi gerai, stadionas puikus, o maistas 
yra vienodas visur, nes esu viena. Stu
dijuoju Amerikoje, mokslas sekasi gerai, 
buvau bėgimo čempionė, “boyfricndų” 
neturiu, studijų liko vieni metai. Po 
studijų būtinai grįšiu į Lietuvą, jeigu tik 
manęs ten reikės. Palinkėjau jai tų žodžių 
nepamiršti.

Įdomu buvo susipažinti ir su 20 kilo
metrų stadione ėjimo čempione Kristina 
Saltanovič. Maloniai visą laiką besišyp
santi vilnietė ėjike pasakė, kad 20 km 
ėjimas stadione yra netradicinis. Nu
sprendėm su treneriais pabandyti “su
mušti” kinietės turimą pasaulio rekordą. 
Ėjimas yra daugiau ėjimas lanke, o sta
dione yra kitaip. Man ėjimas plentu yra 
įprastas. Aš bandysiu daryti viską, kad 
pasiekčiau geresnius rezultatus. Ėjimo 
sportą pradėjau nuo pat vaikystės. Tai lyg 
ir sportinis narkotikas. Australijos dar 
daug nemačiau, bet man čia patinka, ypač 
šiltas oras. Lietuvoje pavasarį (pirmoj pu
sėj) dar ir sniego būna, o čia šilta kaip va
sarą. Tikrai malonu būti čia.

Plaukimo trenerė Rita Kondrotaitė, 
paklausta ar tikisi prilygti australams 
atsakė, kad to ji jau buvo paklausta Pa
saulio čempionate, tačiau besišypsodama 
pasakė, kad, žinoma, norim aplenkti ir jei 
nepasiseks šį kartą, tai atvažiuosim kitą 
kartą... Sąlygos treniruotis čia. yra ide
alios, tikras rojaus kampelis, o lietuviai 
nėra išlepę. Stogas virš galvos, treniruotis 
sąlygos tikrai puikios, tai ko daugiau 
reikia? Rita sakėsi nebuvusi gera plau
kike, bet stengiasi būti gera trenere.

Šuolininke į aukštį Nelė Žilinskienė, 
žinoma Lietuvos atletė, pasakė, kad jai 
čia sekasi gerai. “Jau Lietuvoje ruošėmės 
labai rimtai. Mano tikslas - pradžioje 
patekti į pirmąjį dvyliktuką. Australijos 
daug dar nemačiau. Treniruotis sąlygos 
geros. Esu jau trečioje olimpiadoje”.
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Keliant Lietuvos vėliavą dainavo australai
Rita Baltušytė

Trisdešimt Tharawal pradinės mokyk
los mokinių kuri laiką labiausiai bijojo 
netyčia namie besimaudydami po dušu 
uždainuoti naujai išmoktą dainelę arba 
jos žodžius sumurmėti per sapną.

Mokyklos direktorė Carol North- 
Samardzic ir choro vadovė Jennine Gibb 
neilgai vargusios trečiokus, ketvirtokus, 
penktokus ir šeštokus įtikino, kad jiems 
patikėta “karinė”, tai yra olimpinė, pas
laptis, kurios negalima atskleisti net tė
vams. Draudimas galiojo iki rugsėjo 10 
dienos, kai Homebush priemiestyje įsikū
rusiame Olimpiniame kaimelyje buvo 
keliama Lietuvos vėliava. Iki tol nepa
vyko netgi išprovokuoti “taip ar ne” atsa
kymo į klausimą, arTharawal pradinukų 
choras dainuos tą pačių dainelę, kurią 
praėjusią savaitę Auburn West valsty
binės pradinės mokyklos vaikai sudaina
vo olimpinio kaimelio merui Grahamiui 
Richardsoniui. Olimpinis meras į Home
bush buvo atvykęs atlikti pirmos oficialios 
ceremonialo pareigos. Jis vadovavo priė
mimui, surengtam ta proga, jog sporti
ninkų miegamuosius papuošė 11000 
Australijos vaikų tapytų paveikslų.

Mokyklos direktorė Carol North- 
Samardzic papasakojo, kad Lietuva jos 
vadovaujamai mokyklai “atiteko” pagal 
paraišką Sydnėjaus Olimpiados Organi
zaciniam Komitetui (SOCOG), kurioje 
australiukai pareiškė norą šefuoti kokią 
nors egzotišką šalį.

Pamatę egzotiškojo krašto vėliavą 
tharawalieciai labai apsidžiaugė pirmiau
sia dėl to, kad jų žieminė uniforma yra iš 
languotos tamsiai žalios ir geltonos spal
vos medžiagos, taigi dainuojant Olim
piniame kaimelyje jiems pakaks ją pa
pildyti raudonu kaspinu ir-štai jums tau
tinės Lietuvos spalvos.

Neseniai Tharawal mokyklą aplankė 
Lietuvos generalinis garbės konsulas 
Viktoras Šliteris (jam yra atitekusios ir 
Lietuvos paralimpinės komandos attache 
pareigos) bei Juta Šliterienė, viena iš pa-

Dėkingi Viktorui
Skirdama daug dėmesio olimpinės de

legacijos kelionei į Sydnėjų, Lietuvos 
spauda neužmiršta ir pačioje Australijoje 
esančių lietuvių pagalbininkų. “Kauno 
diena” (2000.09.09) išspausdino ilgą 
sporto žurnalistės Marytės Marcinkevi
čiūtės straipsnį apie generalinį garbės 
konsulą Viktorą Šliterį. Straipsnyje mini
ma jo sportinė praeitis (apie 17 metų jis 
žaidė rugby) ir dabarties planai, pavyz
džiui, su jachta per galbūt 3 mėnesius iš 
Australijos nuplaukti į Lietuvą. Į šį žygį 
Įsijungtų ir Australijos karo laivyno ko
modorai dvyniai Algis ir Rimas Dičiūnai. 
Kaip verslo žmogus, Viktoras taip pat 
siūlo, kad Lietuva išvystytų golfo “pramo
nę”, nes tenisas jau įsipilietina. Bet spor
tinių pomėgių ir sumanymų turi jis ir dau
giau.

Pagrindinė Marytės Marcinkevičiūtės 
straipsnio mintis - Viktoro Šlitcrio di
džiulė pagalba Lietuvos olimpinei delega
cijai vykstant į Australiją. Ji cituoja Lie
tuvos tautinio olimpinio komiteto prezi
dentą Artūrą Poviliūną: "Mūsų olimpi
niam komitetui Viktoras - 30% visos Lie
tuvos olimpinės delegacijos sėkmės. Tai 
sakau tikrai nepagražindamas ir neper
dėdamas. Viktoras - mūsų loterijos lai
mingas bilietas, jis nė karto nepasakė, jog 
neįmanoma ar negalima, sunku padaryti 
ar panašiai. Jam nėra neišsprendžiamų 
problemų ne tik sporto, bet ir politikos sri
tyje. Generalinis konsulas palaiko gerus 
tyšius su Australijos parlamentarais, yra 
žinomas žmogus šio krašto politikos pa
saulyje, jam nėra uždarytų durų. Tai, ką 
Viktoras Šliterispadarė Lietuvos olimpinei 

ralimpiados savanorių. Penktadieniais 
mokyklos kieme vykstančios sąšaukos 
metu vaikai jiems padainavo (aiškų ne 
įslaptintąją dainą), pasiklausė pasako
jimo apie Lietuvą, padėkojo už leidinius 
apie Lietuvą anglų kalba, papildžiusius 
mokyklos bibliotekėlę.

Energingoji Carol, nelaukdama SO
COG žadėtos informacijos, dar prieš 
konsulo vizitą susirišo su Sydnėjaus Lie
tuvių Klubu. Jo direktoriaus Kęsto Proto 
suteiktų žinių pakako mokiniams 1999 
metų knygoje parengti Vyčiu papuoštą 
Lietuvai skirtą puslapį.

Jame randame bendrų žinių apie Lie
tuvą, mūsų krepšinį, moterų dviračių 
sportą ir disko metimą, trumpą anglų 
lietuvių-kalbų žodynėlį (labas, viso gero, 
prašau, ačiū, taip, ne, geras, blogas), in
formacijos apie lietuvius Australijoje.

Lietuviškas vėliavėles Tharawal pra
dinukai žada pasigaminti patys ir jomis 
mosuoti, kai lietuviai varžysis Olimpia
doje. Taip pat jie žada parašyti Lietuvos 
vaikams ir paprašyti, kad jie “įsūnytų” 
Australiją ir varžybų metu mojuotų “jos 
naudai”. Tokiu atveju, kai aikštėje susi
tiks Lietuva ir Australija Tharawal mo
kyklos sirgaliai yra nutarę vienoje rankoje 
laikyti Lietuvos, kitoje Australijos vėlia
vėlę ir mojuoti jomis abiejomis. Praėjusią 
savaitę mokykloje surengtos mini olimpi
nės žaidynės; dalyvavo 28 “šalys”, tarp jų 
aišku, ir Lietuva su geltona-žalia ir raudo
na apranga. Olimpiados rezultatai taip 
pat beveik įslaptinti, nes laikomasi olim
pinio principo “Svarbiausia dalyvauti”.

Praėjusią savaitę beveik 3 000 NSW 
mokyklose daugiau kaip 200 000 trečiokų 
ir penktokų laikė elementarių įgūdžių 
(basic skills) egzaminą tema “Sydnėjus- 
2000”. Kasmetiniame Australijoje atlie
kamame mokinių žinių ir įgūdžių patikri
nime, šiemet buvo klausimų ir apie Syd
nėjaus Olimpiadą. Vienas mokinių siūly
mų - surengti vaikų olimpiadą “V.Olim
piada”, kurioje pagrindinė rungtis būtų 
per valandą suvalgytų mėsainių kiekis.

LR olimpinis attache Antanas Laukaitis 
ir Paralimpinių žaidynių attache Vikto
ras Šliteris. Nuotr. Ritos Baltušytės.

delegacijai, pervertinti neįmanoma: netu
rėdamas sportinių įgaliojimų, generalinis 
konsulas padarė tiek darbo, kiek jo galėtų 
atlikti visa mūsų komanda. Tai fantastiškas 
žmogus, jis daug gero daro iš didelės meilės 
Lietuvai, mūsų žmonėms. Jei tokių žmonių 
kaip Viktoras Šliteris būtų bent vienas iš 
dešimties, mūsų šalis fantastiškai klestėtų. 
Tokie patriotai turi būti aprašomi, apdai
nuojami ir įvertinami. Tik pakilęs iš lovos 
po ligos, jis vėl puolė skambinti ir klausti, 
kuo reikia padėti ir ką padaryti. Ar įmano
ma surasti daugiau tokių žmonių? Mes 
dažnai sakome, jog mūsų kraštiečiai, gyve
nantys užsienyje, yra tokie ir tokie, o Vikto
ras Šliteris kitoks - jis gerų darbų gali pa
daryti už dešimtį lietuvių ". “M.P.” inf.

Lietuvos olimpinės delegacijos vadovas Algirdas Raslanas priima Olimpinio kaimelio 
vicemerės Evonne Goolagong-Cawlcy įteikiamą tradicinę aborigenų “žinių perdavimo 
lazdelę”. Scenoje - vėliavos pakėlime dalyvavęs mokinių choras. Nuotr. R. Baltušytės.

OLIMPIEČIAI: VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Rugsėjo 11 d. Wollongong’e rezul

tatu 88:80 (40:42) Australijos olimpinė 
rinktinė nugalėjo Lietuvos olimpinės 
komandos krepšininkus. Lietuviams per 
rungtynes daugiausiai taškų pelnė 
Šarūnas Jasikevičius ir Gintaras Einikis 
- po 14, Ramūnas Šiškauskas į varžovų 
krepšį įmetė 13, Andrius Giedraitis -12.

Komandų taiklumas (Australija - Lie
tuva): dvitaškiai - 24/32 ir 21/46, tritaš
kiai - 7/16 ir 10/23, baudos - 19/27 ir 8/ 
12. Atkovoti kamuoliai - 29 ir 30, pra
žangos - 23 ir 15.

Nepaisant pralaimėjimo, Lietuvos 
rinktinės treneriai liko patenkinti ko
mandos žaidimu, išskyrus paskutinėmis 
10 minučių, kai varžovai įgijo apčiuopia
mą persvarą. Vyriausiasis rinktinės trene
ris Jonas Kazlauskas sakė, kad rungtynės 
pavyko, nes varžovai buvo labai stiprūs 
ir norėjo laimėti ne mažiau negu lietuviai.

Pačios rungtynės buvo patrauklios 
žiūrovams, kurių naujoje Wollongorigo 
arenoje susirinko apie 5000, tarp jų buvo 
keli šimtai lietuvių, su vėliavomis ir mažo
mis vėliavėlėmis, būgnais. Sirgaliai ant 
veidų buvo išsipiešę trispalvę ir garsiai 
skandavo: “Lietuva, Lietuva...”

“The Sydney Morning Herald” rašė, 
kad "Lietuviai, kurių gretose išsiskyrė 
keturis tritaškius pataikęs gynėjas Šarūnas 
Jasikevičius ir rezultatyviai žaidęs Gintaras

■ n menturiam
Vieni metai be kun. Povilo Martūzo

Varge užaugęs, į pasaulį išėjo jau
nuolis - panevėžietis Povilas Martūzas. 
Karo audros ir tėvynės netakimas atvedė 
šį jaunuolį į Australiją - po Pietų Kryžiu
mi. Pasidairęs pasauliečių pasaulyje, 
Povilas pasirinko kunigystės luomą. Re
miamas a.a. kun. Petro Butkaus ir para
pijiečių, išvyko į Šv. Kazimiero kolegiją 
Romoje pasiruošti ir studijuoti Kunigų 
seminarijoje.

Sugrįžęs Australijon, įšventintas kuni
gas Povilas dirbo australų parapijoje ir 
talkininkavo Sydnėjaus lietuvių kapelio

Staiga netekus motinos, močiutės ir promočiutės

Bronės Makulienės
mielą p. Vytautą Didelį ir vis.ą plačią giminę sunkią valandą giliai užjaučia

Genovaitė, Ugnė ir Kajus Kazokai

Mirus
a.a. Zitai Scali

vyrui, vaikams, tėveliams, seseriai ir jų šeimoms reiškiame gilią užuojautą ir 
kartu liūdime Juzė Penkaitienė ir šeima

In memoriam of StaSĮJS Marinas (born 1925.8.13, died 2000.9.2) 
loving husband of Anna Helena, beloved father of Algis, Gediminas, Ramutė 
and Isabella.

Mūsų Pastogė Nr. 37, 2000.09.18, psi. 7

Einikis, patvirtino, jog jie ketina dalyvauti 
olimpinių bronzos medalių dalybose. ”

Rugsėjo 12 d. po dramatiškos kovos 
su pasaulio čempionais jugoslavais, Lie
tuvos vyrų krepšinio rinktinė pralaimėjo 
rungtynes rezultatu 67:72 (37:40).

Didžiąją dalį antrojo kėlinio mūsiškiai 
pirmavo, bet paskutines minutes sėkmin
giau sužaidė jugoslavai. Itin gausiai savo 
gerbėjų palaikomi, pasaulio čempionai 
pakiliai pradėjo rungtynes ir pirmas 12 
minučių pirmavo. Tačiau Lietuvos krep
šininkai sugebėjo perimti iniciatyvą, ir 
keturioliktą minutę, po Tomo Masiulio 
metimo “su bauda”, persvėrė rezultatą 
27:26. Tačiau kėlinio pabaigoje varžovai 
3taškais vėl persvėrė rezultatą (40:37).

Po pertraukos lietuviai ėmė žaisti 
aktyviau. Po Ramūno Šiškausko metimo, 
rezultatas buvo 48:46 Lietuvos krepši
ninkų naudai. Didžiausią persvarą mūsų 
olimpiečiai įgijo 27-tą minutę 60:53, bet 
vėliau varžovai santykį išlygino ir pers
vėrė. Paskutinę minutę lemiamus taškus 
jugoslavams pelnė Predragas Danilo- 
vičius. Po jo metimo rezultatas tapo 
70:67. Lietuvos rinktinei daugiausiai taš
kų pelnė Mindaugas Timinskas ir Saulius 
Štombergas - po 12, Gintaras Einikis - 9 
ir Ramūnas Šiškauskas - 8. Jugoslavijos 
komandai daugiausiai taškų pelnė 
Dejanas Bodiroga -17.

nui, vėliau prelatui Petrui Butkui MBE. 
Netekus prel. P.Butkaus, Povilas Martū
zas liko vieninteliu kunigu, kuris aptar
navo Sydnėjaus lietuvius.

Priblokštas rimtų ligų, kun. Povilas 
1999 rugsėjo 14 d. apleido šį pasaulį. Štai 
jau visi - greitai bėgantys - metai praėjo 
nuo kunigo mirties. Kviečiame Sydnėjaus 
ir apylinkių tautiečius dalyvauti kun. Po
vilo Martūzo mirties metinių paminėjimo 
mišiose, kurios bus aukojamos rugsėjo 17 
d. St.Joachim’s bažnyčioje, Lidcombe.

Praneša Parapijos Komitetas
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žiūrėkite paskutinius Olimpiados įvykius ir uždarymo ceremoniją 
per didelį ekraną (uždarymo ceremonijos transliacija prasidės 8 vai. vakaro iki 

to laiko rodysime įvairius iš Sydnėjaus Olimpiados) 
Klausykit muzikos ir vaišinkitės tarptautiniais patiekalais 

Melboumo Lietuvių Namuose
Sekmadienį, Spalio 1 d. nuo 12 valandos. Kaina $10 asmeniui.

Pastaba: Šį sekmadienį įprastų $5 pietų NEBUS.
Norintieji užsisakyti vietas, prašome skambinti:
Rūtai Lansell (koordinatorė) tek: 9853 6843, Melisai Savickaitei (mobilus) tel. 
0410 636 316, Gabrielei Staugaitytei - Lietuvių Namų bare, sekmadieniais 
Užsisakydami vietas iš anksto, garantuotai gausite geriausias vietas žiūrėti 
Olimpiadą, vėliau užsisakę asmenys bus pasodinti kitoje salėje (jei pritrūks vietų 
bare). Visos pajamos nuo šių pietų bus skirtos paremti Australijos jaunimo 
atstovus X-Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongrese (2000 gruodžio mėn.). X-PLJK 
ruošos komitetas kviečia visus dalyvauti šiuose specialiuose pietuose ir dėkoja 
už Jūsų paramą.
“See the final Olympic events and the Closing Ceremony on the Big Screen” 

Enjoy an International buffet lunch and music at 
Melbourne Lithuanian House

Sunday, October I'12000 from 12 midday. Cost: $10 per head.
Note: $5 meals will NOT be available today

BOOKINGS: Ruta Lansell (co-ordinator) telephone 9853 6843, Melisa Savickas 
(mobile) 0410 636 316, Gabriele Staugaitis - in person at the bar at Lithuanian 
House, on Sundays.
Reserve early to ensure a good seat for Olympic viewing in the bar-late bookings 
will be seated in the other hall once the bar has filled. Proceeds from funds 
raised at this event arc to support the Delegates from Australia at the X-PLJK 
in December this year. X-PLJK organizing committee invites all to attend an 
unique event and thanks you for your support
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\ Stovyklausime nuo antradienio 2 sausio 2001 (02/01/01) \ 

iki sekmadienio, 14 sausio 2001 (14/01/01)Į I
Stovyklavietė —

Ii
Visi skautai/skautės kviečiami! Laukite daugiau žinių į 

apie Panemunės Stovyklą šiame laikraštyje.1 t

DAUG SUŽINOSI SKAITYDAMAS “MUSŲ PASTOGĘ”

Padėka
Po susisiekimo katastrofos Geelonge, mūsų mama, Ina Simaitis, gydoma 

Geelongo miesto ligoninėje.
Už pasveikimo linkėjimus dėkojame visiems

____________________________________________ Dukros Angela ir Olivia y

Pranešimas
Melboumo Lietuvių Parapijos Mokykla dėkoja p. J. Diburienei, sutikusiai 

vadovauti vaikų darželiui. Kartu džiaugiamės, kad p. J. Duburicnė jau yra 
pilnateisė Australijos gyventoja. Darželis veikia šeštadieniais nuo 1 vai. p.p. 
Lietuvių Namuose. MLPM
<Rita Mačiulaitienė J
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/*""*lietuvių kultūrinės valdos tęstinumas AustraRjoje
1 mūsų visų mitalas

Remkime Australijos Lietuvių Fondą - aukos atleidžiamos nuo 
pajamų mokesčio (Tax deductable)

Naudokite pavadinimą anglų kalboje - Australian Lithuanian 
Foundation Inc. 44- 50 Errol St, North Melbourne, Vic. 3051. 
Thrint klausimų, galite skambinti Algui Šimkui tel. (03) 9578 4319.

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS
Funerals of Distinction

17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N.S.W.
Tel. 9724 5408. Veikia 24 valandas per parą.

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBAS 
16 -18 East Terrace, BANKSTOWN NSW 2200 

TEL.: 9708 1414 FAX.: 9796 4962

Nuo rugsėjo 14 d. iki rugsėjo 30 d. Klubas dirbs nuo 10 vai. ryto. 
Valgykla veiks kiekvieną dieną nuo 10 vai. ryto

Sekmadieniais nuo 5.oo iki 6.00 vai
LINKSMOJI VALANDA
Visi gėrimai - tik už pusę kainos

Penktadienį, rugsėjo 29 d. 5.00 vai.
ATSISVEIKINIMAS SU LIETUVOS OLIMPIEČIAIS

Bilietai $10

Šeštadienį, rugsėjo 30 d. 7.30 vai.

KLUBO OLIMPINĖ VAKARUŠKA
Gros geras orkestras Bilietai $ 15.

JEI NEAPLANKEI LIETUVIŲ KLUBO — 
NEBUVAI SYDNĖJUJE

DĖMESIO! ATSTOVŲ RINKIMAI
Pranešame, kad sekmadienį, spalio 8 d., 2 vai. po pietų Sydnėjaus Lietuvių 

Namuose yra šaukiamas ALB Sydnėjaus Apylinkės susirinkimas, kurio metu 
bus renkami 9 (devyni) atstovai į metų gale vyksiantį ALB Krašto Tarybos 
suvažiavimą.

Dienotvarkė: 1. Apylinkės Valdybos Pirmininko pranešimas.
2. Diskusijos, kiti reikalai.
3. Atstovų rinkimai.

Šalia Apylinkės išrinktų atstovų, į ALB Krašto Tarybą ex officio įeina 
Apylinkės Valdybos Pirmininkas ir iš Sydnėjaus: Krašto Kontrolės Komisijos 
Pirmininkas ir LB Spaudos Sąjungos Pirmininkas.

ALB Krašto Tarybos suvažiavimas įvyks gruodžio 28, 29, 30 dienomis, 
Australijos Lietuvių Dienų metu. ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

ALF PRANEŠIMAS
Pranešame, kad Australijos Lietuvių Fondo metinis narių susirinkimas įvyks 

sekmadienį, rugsėjo 24 d., 1.30 vai. po pietų Melboumo Lietuvių Namuose, 50 
Errol Street, North Melbourne. Fondas remia lietuviškas kultūrines apraiškas 
Australijos Lietuvių Bendruomenės ribose. Teisiškai niekam nepriklausoma 
organizacija, ALF praktiškai yra dalis tos pačios bendruomenės ir tarnauja jos 
labui. Todėl susirinkime kviečiame dalyvauti ne tik narius, bet ir visus 
suinteresuotus jo veikla. ALF Valdyba

Jaunimo stovykla
Adelaidės sporto klubas “Vytis” organizuoja jaunimo stovyklą (ne vien klubo 

nariams). Stovykla įvyks Mylor Recreation Centre nuo rugsėjo 30 iki spalio 2 d.
Stovyklos programa: įvairus sportas, video vakaras ir karioke vakaras.
Jaunuoliai norintys atvykti į stovyklą prašomi skambinti Aldonai Bagušaus- 

kienei tel.: 8337 3621, mobilus tel.: 0403 000 636 arba Irenai Petkūnaitei tel: 
8288 7597, arba Krys Delisio tel.: 8323 9551.
L_ ——__________ _ _ _____ _________
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“Musų Pastogės” skaitytojams
Naujieji valstybiniai mokesčiai (GST) yra privalomi ir “Mūsų Pastogei”. 

Nuo šių metų liepos 1 d. “Mūsų Pastogės” prenumerata yra $55, pavienio 
numerio kaina $1.10. Prenumerata užsienyje pasilieka ta pati (paprastu 
paštu - $ 65, oro paštu - $110, N.Zelandijoje oro paštu - $80).

Skelbimų kaina: $330- už 1 cm per vieną skiltį ($6.60 - per dvi skiltis), 
užuojautos (normalaus dydžio) - $22.

“Mūsų Pastogės” administracija J

Ritai Baltušytei-Ormsby atostogaujant, ją pavaduoja Dalia Donielienė.

Musų Pastogė
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