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XIX - sios Australijos 
lietuvių dienos jau praeityje

Andrius Žilinskas
ALB1995 -1996 m. kadencijos Krašto 
valdybos pirmininkas.

Po įtemptos dviejų metų mošos pra
eitų metų gruodžio ,27-31 dienomis 
Melburne vėl buvo suruoštos jau XIX - 
šos Australijos lietuvių dienos. į kū
nas. be vietos tautiečių, gausiai su
skudo lietuviai iš NSW - so. Queen- 
■iando. Pietų Australijos, Tasmanijos ir 
net iš JAV bei Kanados. Labai džiugu, 
kad būrelis tautiečių, daugiausiai 
ansamblio „Suvartukas" sudėtyje, 
dalyvavo ir iš tolimosios, žiemos 
snieguose skęstančios tėvynės Lie
tuvos!

J ALD mošos komitetui vadovavo p. 
Brone Staugaitiene. jai talkino visa ei
lė pavienių rengimų darbuotojų, kaip 
V. Alekna, D. Antanaitienė, H. An- 
anaitis. A. Baibata. J. Dagienė, kun. dr. 
Pr. Dauknys, K. Didelytė. R. Eskirtai- 
te. G. Gasiūniene. N. Kairaitienė. A. 
Kairaitis. G. Kaladiene. A. Karazija. A. 
Karazijiene, P. Kviecinskas. D. Le
vickiene. R. Mickus. A. Mucemekas. 
B. Prašmutaitė. H. Statkuvienė. J. 

i Žalkauskienė, G. Žemkalnis.
XIX - ųjų Australijos lietuvių dienų 

■ atidarymas prasidėjo pamaldomis Švč. 
Į Manios Jūrų Žvaigždės bažnyčioje. 
I West Melbourne. Iš visų Australijos 

kampų susirinkusius tautiečius pa
sveikino JE vysk. Peter O'Connor. Šv. 
Mišias celebravo kun. dr. Pr. Dauknys, 
am asistavo kunigai A. Saulaitis, SJ, S. 
Gaidelis, SJ, J. Petraitis, MIC ir J. 
Petrauskas. Tokiai dienai specialiai 
pataikytą gražų pamokslą pasakė sve- 
čias iš Čikagos kun. A. Saulaitis.
Toliau atidarymo iškilmės 14.30 vai. 

vyko Albert Park Basketball stadiono 
patalpose. Atidarymas prasidėjo akt
yviausiųjų Lietuvių dienų dalyvių 
paradu, kuriame dalyvavo NSW, Pietų

Bronė Staugaitiene
XIX - jų Australijos lietuvių dienų 
ruošos komiteto pirmininkė.

^Australijos. Queenslando, Vakarų 
Australijos .Tasmanijos, JAV, Kanados 
ir Lietuvos sportininkai, choristai, 
tautinių šokių šokėjai. Buvo atlikti 
Lietuvos ir Australijos tautiniai him
nai, po jų perskaityti sveikinimai - nuo 
Lietuvių dienų mošos komiteto svei
kinimą perskaitė komiteto pirmininkė 
Bronė Staugaitiene, sveikinimus skai
tė Sporto šventes komiteto pirm. Rimas 
Mickus. Viktorijos valstijos premjerą 
atstovaujantis Victor Perton. MLA 
Viktorijos valstijos multikultūnnių 
reikalų komisijos vaoove Regina bus
ter. Toronto lietuvių bendruomenes 
pirmininke Danute Garbaiiauskiene ir 
ALB Krašto valdybos pirmininkas 
Andrius Žilinskas.

Patį atidarymą vedė jauniausios kar
tos atstovai Dana Kabailaite ir Mantas 
Vaitkus. Meninę programos dalį atli
ko Plunges kultūros namų šokių ir dai
nų ansamblio „Suvartukas" gmpė ( 11 
žmonių), Melburno ansamblis „Gin
taras" ir vyrų choras.

Po to žodį apie prasidedančią 46 - ąją 
Australijos lietuvių sporto šventę tarė 
Australijos lietuvių fizinio auklėjimo 
sąjungos pirmininkas Stasys Šutas. 
Sporto švente buvo pradėta jaunųjų 
sportininkų priesaika ir parodomo
siomis krepšinio varžybomis.

Pą pačią, gruodžio 27 - ąją, Melburno 
lietuvių namuose įvyko „Žodžio ir 
muzikos“ vakaras, o po jo dalyvių 
vakarone.

Lietuvių dienų programa vyko se
kančiai: gruodžio 28 - ąją. 14.30 vai. - 
dailės parodos atidarymas Melburno 
miesto rotušėje., 19 vai. - dainų šventė 
Camberwell centre; gruodžio 29 - tą 
dieną, 10.30 vai. - Justino Ankaus 

vargonų muzikos rečitalis, po to 
sekmadieninės mišios, kurias cele
bravo kun. dr. Pr. Dauknys; jam asis
tavo kunigai A. Saulaitis. S. Gaidelis ir 
J. Petrauskas. 15 ir 19 vai. - „Suvartu
ko“ koncertai Lietuvių namuose; 
gruodžio 30 dieną. 19 vai. - tautinių 
šokių šventė ir vakaronė Broadmea
dows krepšinio stadione: prasidėjo 
ALB Tarybos atstovą suvažiavimas, tęsiamas 
gruodžio 31 d. , o vakare, 20 vai. - Naujų 
metų sutikimo balius Moonee Valey 
arklių lenktynių klube.

Lygiagrečiai su AL dienomis vyko ir 
46 - oji Australijos lietuvių sporto 
šventė, prasidėjusi gruodžio 27 - ą die
ną ir užsibaigusi sausio l - ąją sporto 
šventės ir Australijos lietuvių dienu 
atsisveikinimo gegužine Rovai Pluke. 
Melburno Meat Works saleje. North 
Melbourne, gruodžio 26-31 dienomis 
vyko Tautodailės paroda. Vyko taip pat 
Įvairūs suvažiavimai: Lietuvių na
muose gruodžio 28 dieną rinkosi tartis 
lietuviškų mokyklų mokytojai, vers
lininkai ir kiti įvairių profesijų žmo
nes. Inžinierių ir architektų sąjunga, 
Australijos lietuvių jaunimo sąjunga; 
gruodžio 29 - ąją rinkosi Lj/Įtuvių 
katalikų federacija, vakare vyko ALB 
Krašto Tarybos narių priėmimas; 
gruodžio 30 d. - korporacijos „Romu
va" suvažiavimas; gruodžio 31d.- 
Lietuvių karių veteranų sąjungos 
„Ramovė" suvažiavimas, vakare - Nau
jų metų sutikimo balius Broadmedows.

Visą seriją Lietuvių dienų renginių 
užbaigė Australijos skautų rajono 50 - 
mečio stovykla „Eukaliptų šešėlyje".

ALB KRAŠTO TARI BOS XXV PAPRASTOSIOS 
SESIJOS AARIĘ SEVAŽIAVLUAS. {VYKĘS 

1996 METĘ GRUODŽIO 30 -31 DIENOMIS 
MELBOURNO LIETUVIĘ NAMUOSE

Gruodžio 29 d. vakare, sekmadienį, 
pravesta atstovų registracija sudarė lyg 
ir įvadą į suvažiavimą. Atstovus trum
pa kalba pasveikino ALB Krašto 
valdybos pirmininkas Andrius Žilins
kas. Iš v isų Australijos kampų suva
žiavę Sesijos dalyviai turėjo progą 

Suvažiavimo dalyviai sesijoje. Juozo Vaitiekūno nuotr. Nukeltai 2 psl.

įvykusi sausio 2-11 dienomis Gilwell 
Parke, Gembrook apylinkėse.

Lietuvių dienų metu pasitaikė kaip 
tik labai puikus oras, neišvarginęs 
dideliais skaičiais susibūrusių tautie
čių iš visų Australijos pakraščių. Ne
teko man dalyvauti sporto šventeje. 
taigi negalėčiau pasakyti kaip ji pra
ėjo. Tačiau visi kiti Lietuvių dienų 
rengimai praėjo labai puikiai, gal ir 
dalyvavusiu šįkart buvo daugiau, kaip visada.■

Ypatingai gausus dalyvių 
stalčium, lyginant su anksčiau vy

kusiais. buvo „Žodžio ir muzikos" 
vakaras. Kuriame, be savųjų kūrėjų 
australiečių, dalyvavo ir viešnia iš 
JAV, rašytoja Julija Svabaite - Gylienė 

Už gerai pavykusias Lietuvių die
nas pirmoje eilėje turime būti dėkingi 
ALB Krašto valdybai ir ypatingai 
Lietuviu dienų ruošos komitetui bei 
atskiriems jo nariams dideliam skaičiui 
ga. net niekur nepaminėtų ir nepa- 
dekotų tautiečių, talkinusių komitetui 
kartais tartum labai paprastuose, bet 
tuo pačiu labai svarbiuose darbuose. 
Didžiulė Melburno lietuvių bendruo
menes dauguma įsijungė į apsilan
kančių svečių sutikimus, pagelbėjo, 
patarė, pavežė iš vieno renginio į kita, 
apgyvendino, ir t.t. ir t.t. Ačiū jiems 
■.įsiems'

B. Ž.

.Atskirus Lietuvių dienų įvykius (ne
būtinai jų eilės tvarka) aprašys „Mūsų 
Pastogės“ bendradarbiai, su kuriais 
redakcija buvo susitarusi iš anksto.

Bendradarbiams dėkojame. Red.

atnaujinti senas pažintis ir pabendrauti.
Gruodžio 30 d. ryte įvyko oficialus 

suvažiavimo atidarymas. Po trumpo 
Andriaus Žilinsko žodžio seke kun. dr. 
P. Dauknio malda - invokacija. Plojimu 
patvirtintas Krašto valdybos pasiūlytas 
suvažiavimo prezidiumas: pirmininkas
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ALB KRAŠTO TARYBOS... SUVAŽIAVIMAS...

Suvažiavimo prezidiumas: iš kairės - dr. A. Stepanas, pirm. dr. S. Varnas ir dr.
V. Doniela. Kalba ALB Krašto valdybos pirmininkas A. Žilinskas.
Atkelta iš 1 psl. ------------
dr. Saulius Varnas (Adelaidė), pir
mininko pavaduotojai dr. Vytautas 
Doniela (Sydnėjus) ir dr. Antanas 
Stepanas (Canberra). Pats suvažiavi
mas išsirinko mandatų komisiją iš 
Juozo Vaitiekūno ( Melbournas), 
Martyno Pociaus ir Petro Bielskio (abu 
iš Adelaidės). Sudarytas sekretoriatas iš 
ponių L. Kozlovskienės, L Irtišienės ir 
L Valodkienės.

ALB Krašto valdybos pirmininkas A. 
Žilinskas atkreipė suvažiavimo dėme
sį, kad Bendruomenė pasiekė pasikei
timų laikotarpį, iš jos eilių pasitrau
kiant ją prieš 50 metų kūrusiems 
veikėjams bei Lietuvai atgavus ne
priklausomybę. Suvažiavimo dalyviai, 
pasiskirstę į 4 grupes - seminarus - tu
rėtų apsvarstyti, kaip išlaikyti lietu
višką veiklą Australijoje per sekančius 
10 ar 15 metų.

Kilus diskusijoms dėl darbotvarkės 
pakeitimo, nuspręsta seminarams pa
likti tik pirmadienį skirtą laiką, o 
antradienio ryte numatyti seminarai 
pakeisti plenumo posėdžiu, kad galima 
būtų jame išgvildenti opias dabartinės 
Bendruomenės problemas.

ALB vykdomųjų organų, apylinkių 
bei Bendruomenei pavaldžių or-
ganizacijų pranešimai buvo suva
žiavimui pateikti raštu, tad atsakingi 
pareigūnai atskirų pranešimų nedarė, o 
tik atsakinėjo į jiems pateiktus iš 
pranešimų kilusius klausimus.

Atsakydamas į užklausimą, platesnį 
pranešimą padarė AL fondo pirmi
ninkas Algis Šimkus, nurodydamas, jog. 
yra rimta galimybė, kad Australijos 
vyriausybė leis aukas AL fondui nu
rašyti nuo pajamų, apskaičiuojant pa-
jautų mokesčius.

Iš Vytauto Patašiaus ir Antano . punktu ALB apylinkės supažindino 
Kramiliauš pareiškimų paaiškėjo, kad suvažiavimo dalyvius su svarbiausiais
„Tėviškės Aidų“ ir „Mūsų Pastogės“ 
susijungimas artimoje ateityje nėra
praktiškas. Suvažiavimas svarstė bū
dus, kaip pagerinti finansinę „Mūsų 
Pastogės“ padėtį, kaip pagyvinti AL 
jaunimo sąjungos veiklą, kaip sėk-

lietuvių seimo delegatų iš Australijos 
sumanymus, kurie, jų nuomone, turėtų 
būti iškelti per PLB seimą 1997 metais 
Lietuvoje.

J. Vaitiekūno nuotr.Bendra suvažiavimo dalyvių nuotrauka.
"Mūsų Pastogė" Nr.1-2 1997.1.20 psl.2\ l:r.t .-.v. <‘..r,‘i t'.'

 Nuotr. J. Vaitiekūno 
tningai atremti spaudoje vis dar pa
sitaikančius užsipuolimus dėl tariamų 
karo nusikaltėlių. Priimtas dr. A. Vi- 
liūno pasiūlymas, kad Krašto Taryba 
rekomenduotų ar Krašto valdybai, ar 
AL fondui skirti lėšų ALB archyvo 
medžiagos sutvarkymui finansuoti, 
nenustatant sumos dydžio.

Patvirtinus pranešimus, perskaityti 
raštu gauti sveikinimai Krašto Tarybos 
suvažiavimui. Žodžiu suvažiavimą 
sveikino viešnia iš Kanados, Toronto 
apylinkės valdybos pirmininkė Danutė 
Garbaliauskienė. Likusi rytinės sesi
jos dalis buvo skirta seminarams tema 
„ALB 2010 - taisiais metais“.

Po pietų į bendrą posėdį vėl susirin
kę suvažiavimo dalyviai išklausė 
pranešimą iš visų keturių seminaro 
grupių ir komentavo grupėse iškilusiais 
klausimais. Nustatyta, kad ALB Kraš
to valdyba perkeliama į Sydnėjų.

Per sekusius ALB vykdomųjų orga
nų rinkimus į ALB Krašto valdybą 
sekančių dviejų metų kadencijai buvo - 
išrinkti: Vytautas Doniela, Laurie Cox, 
Vytautas Patašius, Pajauta Pullinen, 
Danius Kairaitis, kandidatais Kęstutis 
Protas, Jonas Zinkus ir Anskis Reisgys. 
Krašto valdyba turi teisę kooptuoti
šeštą narį.

Į ALB Krašto kontrolės komisiją 
išrinkti Algis Dudaitis, Algis Milašas 
ir Vytenis Šliogeris.
ALB Garbės teismas sudarytas iš 

Ramučio Zakarevičiaus, Prano And
riukaičio ir Albino Giniūno.

Po ilgesnių diskusijų ALB Krašto 
Taryba vienbalsiai nutarė, kad 1998 
metų Lietuvių dienos bus ruošiamos 
Geelonge. Ten bus ir Krašto Tarybos
suvažiavimas. Sekančiu darbotvarkės

savo užsimojimais bei pasiekimais. nė problema IyWbtriiUstWWSkumo klausimas iškilo, atrodo, visose 4 
Janina Vabolienė pristatė Pasaulio. " išlaikymas. Tačiau jo išlikimas buvo seminaro grupėse. Ryškūs pavyzdžiai

ALB Krašto Taryba išreiškė nuo
monę, kad Pasaulio lietuvių ben
druomenės (PLB) pavadinimas turėtų 
būti pakeistas į Pasaulio užsienio lie
tuvių bendruomenę (PULB). Reko
menduojama, kad PLB/PULB seimai 
turėtų būti ruošiami tik nepriklau
somoje Lietuvoje.

Sauliui Varnui susumavus dienos 
darbus, buvo padaryta bendra Krašto 
Tarybos narių nuotrauka.

Gruodžio 31 d. sesijos, pradžioje.; 
Vytautas Doniela peržvelgė praeitos 
dienos seminarų eigą ir išvadas. Algis 
Šimkus smulkiai išaiškino apie AL 
fondo pašalpų gavimo procedūrą bei
plačiau paaiškino apie atskirus AL fon
do žinioje esančius specialios paskir
ties fondus,.

Paminėtos vertingų^ knygos lau
kiančios leidėjo, jų tarpe J. Rūbo vei
kalo anglų kalba apie Sibiro tremtinius 
vertimas; dr. G. Kazokienės 2 tomų 
veikalas apie Australijos lietuvius 
dailininkus; 50 metų jubiliejaus lei— 
dinys.

Rekomenduota įsteigti Knygų lei
dimo pakomisę ALB Krašto valdybos 
žinioje, kuri telktų lėšas specialioje AL 
fondo sąskaitoje. Dr. A. Viliūnas 
pažadėjo 500 dol. auką tokiam knygų 
leidimo fondui.

Nutarta leisti Australijos delegatams 
į Pasaulio lietuvių jaunimo kongresą 
siūlyti, kad 2000 - ųjų metų Pasaulio

Kas labiausiai rūpi?
Red.: ALB Krašto Tarybos suvažiavime keletą valandų buvo skirtos semi

narui "Australijos lietuvių bendruomenė 2010 metais?" Jo metu Tarybos na
riai buvo suskirstyti į keturias grupes ir aptarė klausimus, kurie, jų nuomo
ne, buvo svarbiausi dabartinės ALB egzistencijai. Sekantį rytą šių diskusįų 
santrauką pateikė prezidiumo narys dr. Vytautas Doniela.

Šią santrauką spausdiname "Mūsų Pastogės " skaitytojų dėmesiui.

Gana reikšminga buvo tai, kad nė 
viena seminaro grupė savo svarbiausia 
tema nepasirinko finansinį ar politinį 
Bendruomenės išlikimo aspektą. Tai 
įdomu, nes lyg ir manoma, kad fi
nansiškai (ekonomiškai) Bendruome
nė bėdų neturi - ir jų gal neturės ir 
ateityje. Šiaip ar taip, šis klausimas 
neprasiveržė į pirmąsias eiles. Politi
nio aspekto nutylėjimas taip pat turbūt 
reiškia, kad nenumatoma problemų 
australiškosios aplinkos atveju, o pa
dėtis Lietuvoje tarsi esanti esmėje pa
čių Lietuvos gyventojų reikalas.

Visose keturiose grupėse pati centri- 

suprastas pabrėžiant skirtingus as
pektus. Vienur - tai vidujinis tautinės 
sąmonės ugdymas, kitur - tai specifiš
kai lietuvių kalbos vartojimo pratę
simas, dar kitur - lietuvių papročių, 
„Lithuanian life - style“ išlaikymas.

Lietuvybės išlikimas šiame žemyne 
buvo matomas, daugmaž, kaip įtampa 
tarp sąmoningo bei ryžtingo bandymo 
išlaikyti lietuvybę per vidinio są
moningumo stiprybę - ir, iš kitos pu
sės, per supratimą tų veiksnių sveti
moje aplinkoje, kurie lietuvybei suda
ro didžiausią pavojų.

Viena grupė tiesiog bandė išvardinti 
konkrečius būdus, kaip lietuvybę pra
tęsti. Tai - stovyklos, kuriose susiburia 
tautiškai sąmoningi tėvai su savo vai- 

lietuvių jaunimo kongresas būtų ruo
šiamas Australijoje. Suvažiavimas 
plačiai apsvarstė pavojus, kviečiant iš 
Lietuvos meninius vienetus pilnai 
neapskaičiavus tokių vizitų finan
savimo, pvz., „Armonikos“ pakvietimo 
atveju. Priimta rezoliucija, raginanti 
visas ALB apylinkes ir seniūnijas 1997 
metais švęsti 50 metų nuo pirmąja 
pokario lietuvių atvykimo į Australiją 
sukaktį. ALB Krašto valdybai pavesta 
organizuoti didesnio masto sukakties 
minėjimą, gal kartu su latviais ir estais.

Apsvarsčius eilę pasiūlymų it 
sumanymų būsimos Krašto valdybos 
dėmesiui dr. Vytautas Doniela pasi
sakė naujai išrinktosios Krašto val
dybos vardu. Jis padėkojo už nuveik
tus darbus buvusiai Krašto valdybai# 
pažadėjo visapusišką naujosios val
dybos paramą teigiamiems užsi
mojimams bendruomenėje bei viltį 
susilaukti draugiškos paramos ii 
Bendruomenės.

Krašto Tarybos pirmininkas Saulius
Varnas savo baigiamojoje kalboje 
apžvelgė atliktus sesijos darbus bei 
nutarimus, iškeltas naujas idėjas, 
palinkėjo Geelongo apylinkei sėkmės 
suruošiant sekančias Lietuvių dienas 
bei pačiai Bendruomenei sėkmės 
sprendžiant dabarties ir būsimas prob
lemas. Suvažiavimas baigtas Tautoj 
himnu.

V. Patašius

kais, tokį ratą plečiant per tolimesnių 
šeimų įtraukimą; stovyklos ir kursai 
Lietuvoje; vaikų sudominimas per 
videojuostas ir kūrybinius būrelius (pvz. 
Tautodailės grupes) ir t.t. Ir tarp šių bū
dų svarbiausiomis tebėra savaitgalio
mokyklos, kurias galėtų sustiprinti 
mokytojai iš Lietuvos.

Šiek tiek kitoks problemos suvoki
mas išsiręiškia šitaip: dvikalbiškumas 
arba tiesiog anglų kalbos įsigalėjimas 
lietuviškojo jaunimo tarpe yra ne
išvengiamas, todėl reikia žiūrėti, kaip
lietuviškąją sąmonę galima išlaiky'tį 
kai anglų kalba jau įsigalėjusi. Šitas 

apsvarstymui: lietuviškasis sportuo
jantis jaunimas tarp savęs kalba beveik 
be išimties angliškai, tačiau jie yra 
lietuviškų sporto klubų nariai, žaidžia 
komandose su lietuviškais vardais bei 
simboliais ir šia prasme save laiko 
lietuviais - na, jei ne absoliučiais 
lietuviais, tai „Australian-Lithuanians“, 
Dar ryškiau lietuviškoji sąmonė iš
silaiko tautiniuose šokiuose ir jaunimo 
choruose, kur tarpusavyje vyrauja 
anglų kalba, tačiau dainuojama lie
tuviškai ir šokami lietuviški šokiai. 
Vadinasi, yra vietos optimizmui. Tačiau, 
be abejo, svarstymuose įsisuko ir 
minorinė gaida: po pirmojo praradimo

Nukelta į 3 psl.
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I 
Į Nauja ALB Krašto valdyba

ALB Tarybos narių suvažiavime Melbourne 1996 
m. gruodžio 30 d. buvo išrinkta 1997/1998 metų kaden
cijai Krašto valdyba iš Sydnėjuje gyvenančių kan
didatų. Pagal ALB Statuto III skyriaus 23b paragrafų, 

valdybon kooptavus K. Protą, pareigomis pasiskirstyta 
sekančiai:

Pirmininkas - dr. Vytautas Doniela, P.O.
Box 189.Bankstown.NSW* 2200. Tel.(02)9796 3314.

Vicepirmininkas - dr. Danius Kairaitis,
14 Melrose St., Epping, NSW 2121. Tel. (02) 9876 3823.

Sekretorė - Pajauta Piillinen, 3 Castle Howard Rd., Chelten
ham, NSW 2119. Tel. (02) 9869 8180.

Iždininkas - Vytautas Patašius, 55 Riverview Rd., Earlwood, 
NSW 2206. Tel. (02) 9558 4640.

Kultūros reikalams - Laurie Cox, 57 Cedarwood Drive, 
Ryšys su ALD rengėjais Cherrybrook, NSW 2120. Tel. (02) 
Geelonge 9484276. > ’faksas (02\ 9896 3347.
Švietimo reikalams - Kęstutis Protas, 43b Edgar St., Auburn,

NSW 2 144. Tel. (02) 9649 7314.
Prie Krašto valdybos sudaromas pokario metų atvykimo Australijon 

50 - mečio minėjimo komitetas, kuriam sutiko vadovauti:
Anskis Reisgys - 21 Casuarina Rd., Alfords Point, NSW 2234. 

Tel. ir faksas (02) 9543 1001.
Krašto valdybos informaciją spaudai ruoš:
Jonas Zinkus - 84 Victor Ave., Picnic Point, NSW 2213.

Tel. 9774 2914.
Krašto valdybos posėdžiai vyks kiekvieno mėnesio pirmą pirmadienį.

AI R Krašto vnldvhns inf.

jaunimą sudomintų angliški gabaliu
kai. kur aprašomi sporto ar kitokie įvy
kiai ir esti minimos pavardės. Jaunas 
žmogus didžiuojasi pamatęs savo 
pavardę spaudoje, ypač kai jis tokį 
aprašymą supranta ( ir gali paminėti ar 
parodyti kitiems). Šitaip, buvo sakyta, 
galima sugundyti jaunimą paimti į 
rankas lietuvišką laikraštį, kurio šiaip 
gi jis neskaitytų, nes lietuviško rašto 
mežai besupranta. Angliški gabaliukai 
taptų tarsi meškerės kabliukais, kuriais 
galima nučiupti ir prilaikyti jaunimo 
dėmesį- ir atsukti, grąžinti lietuvybei.

Kiekvienoje seminaro grupėje iškilo 
ir daugiau temų, kurios visgi į dėme
sio centrą nepateko. Paminėtinos šios:

1. 1997 metais prasideda 50 metų 
sukaktis nuo pirmųjų pokario lietuvių 
atvykimo į Australiją. Buvo siūlyta, 
kaip šią sukaktį švęsti, kokias pub
likacijas išleisti ir t.t.

2. Kaip elgtis ir perduoti turtą, jei 
tektų likviduotis stambiems staybi- 
niams objektams, kaip pav. klubai?

3. Reiktų pasinaudoti galimybėmis, 
kurias suteikia Australijos valdžia, ir 
kurti apsimainymo (exchange) prog
ramas su Lietuva. Be stipendijų stu
dentams ir praktikantams, reikėtų pa- ■ 
galvoti apie mokytojų kvietimus 
apsimainymo būdu.

4. Atrodo, kiekvienoje grupėje iški
lo klausimas, kaip efektyviau į ben
druomenės veiklą įtraukti dabar iš 
Lietuvos laikinam ar pastoviam ap
sigyvenimui atvykstančius lietuvius.

5. Buvo atkreiptas dėmesys, kad 
Australijos lietuviai yra suaukoję di
deles sumas įvairiems pagalbos Lie
tuvai tikslams. Bendrai, per bankus ir 
privačiai Lietuvon yra išvežti milijo
nai dolerių. Bet, deja, lėšų nuolat rei
kia ( ir neretai trūksta) pačios Ben
druomenės darbams. Buvo klausiama, 
ar nevertėtų pradėti šį klausimą svars
tyti gana rimtai ir atsakingai.

j Atkelta iš 2 psl.
(1 (kalba) gali sekti ir kitokie praradi- 
m mai (sąmonė).

Šitame kontekste iškyla, taip sakant, 
ta tautinės politikos problema. Anksčiau, 
t< tarp dabar senstelėjusių ar tiesiog 
n nebeegzistuojančių vyresniųjų, daž
ni nai buvo sutinkama kieta „puristinė“ 
la.laikysena: „lietuvis yra tik tas, kuris 
kakalba lietuviškai", „koks jis lietuvis, jei 
ne nekalba lietuviškai?“ Kieta, „puristinė“ 
la laikysena turi pliusų, nes tai įsikibimas 
v) visomis keturiomis į tautinį identitetą. 
B Bet kietoji laikysena gali veikti ir 
ai atstumiančiai. Jaunoji karta gimė bei 
m mokslus ėjo svetimoje aplinkoje, todėl 
jo: jas lietuvių kalba natūraliai pažeista. 
Jo- los nebeužtenka visapusiškai komu- 
ni! nikacijai. Vyresniesiems tokią pažeistą 
ka kalbą kritikuojant, jaunesnioji karta 
šitšiuo atžvilgiu įgyja nepakankamumo 
jatiausmą. Pradėjus nuo lietuvių kalbos 
šašalintis ( nes angliškai išsireikšti 
lenengviau), tuo pačiu pradedama šalin
tis is ir nuo lietuviškojo gyvenimo apskri
tai ai. Vadinasi, ankstyvesnis kietasis 
puourizmas turėjo dvigubus ašmenis. Bet 
jei ei taip, tai tenka toleruoti nepakanka- 
mąną lietuvių kalbą, ar net žengti to- 
liatiau, taigi, toleruoti ir anglų kalbą lie— 
tu'luvių tarpe, pasitenkinant anksčiau 
mi minėtu tautinės sąmonės išlikimu.

4 Atrodo, jog tokia tolerancija laužytai 
liet lietuvių kalbai arba savotiškai įteisin- 
tamam anglų kalbos vartojimui, turėjo 
nememažai pritarėjų visose 4 seminaro 
grugrupėse. Visai logiškai tolerancija buvo 
ryšry.ški ir mišrioms šeimoms, nors prieš 20 
- 31 30 metų daugelis tėvų laikė tai esant 
blo;logybe ar bent nemaloniu, deja 
neišrišvengiamu. dalyku.

Iš Iš čia ir 2 - 3 seminaro grupėse kilusi 
minintis, kad ir lietuviški laikraščiai jau 
turėtrėtų įsivesti skyrelius anglų kalba, 
arbarba bent pagal reikalą Įterpti angliš
kus.us straipsniukus.

D Dviejose grupėse buvo pastebėta, kad

Darbą pradedant

ALB Krašto Tarybos suvažiavime, 
kuris įvyko Melbourne gruodžio 30 - 
31 dienomis buvo išrinkta nauja 
Krašto Valdyba, Revizijos Komisija ir 
Garbės Teismas. Pagal rotacijos 
principą, šios pareigos dviejų metų 
kadencijai teko tautiečiams Sydnė
juje. Šiaproga „M. P. “užkalbino Kraš
to Valdybos pirmininką dr. Vytautą 
Oonielą. Čia spausdiname pirmąją 
pokalbio dalį.

„M.P.“ Turbūt kiekvienas ALB Kraš
to Tarybos suvažiavimas atnešdavo ką 
nors naujo. Kuo, Jūsų nuomone, 
prisimintinas neseniai įvykęs Tarybos 
suvažiavimas?

V, Doniela. Buvusiąją Krašto Valdy
bą sudarė jaunesniosios kartos atsto
vai; kurie,labai gražiai atlikę savo'dvie- 
jų metų darbą, suvažiavimą surengė 
šiek tiek skirtingu stilium, negu įpras
ta. Naujovė buvo seminaro tipo dis
kusijos, kur dalyviai porą valandų bu
vo suburti į mažesnes grupes ir todėl 
galėjo laisviau išsikalbėti. (Red.: Atski
rai spausdiname suvažiavimo metu dr. 
V. Donielos paruoštą seminaro minčių 
sampratą.) Bet būdingiausia buvo tai, 
kad buvusioji jaunesnio amžiaus Kraš
to Valdyba drąsiai iškėlė problemą, su 
kuria, asmeniškai ir neišvengiamai, 
susiduria dabarties lietuviškasis jau
nimas. Tai - anglų kalbos vieta Ben
druomenės gyvenime. Jaunoji karta, 
gimusi ir mokslus ėjusi čia, visai 
natūraliai lengviau išsireiškia angliš
kai, negu lietuviškai ir todėl jaučiasi 
apribojama, „handicapped", jei viskas 
turi vykti lietuvių kalba. Senesnioji 
karta reiškia nepasitenkinimą, kai 
Bendruomenės suėjimuose anglų kalba 
prasiveržia jaunimo tarpe, gi jaunes
nieji negali nuslėpti nepasitenkinimo, 
kuris kyla suprantant, jog silpnesnis 
lietuvių kalbos mokėjimas varžo jų 
lygiavertį bendravimą - ir jie pasijunta 
esą nustumti.

Šitoks problemos iškėlimas tarsi 
reikalavo, ar bent siūlė, kad Ben
druomenė rodytų didesnę toleranciją 
lietuviškųjų junginių rėmuose. Kitaip 
sakant, buvo kelta mintis daugiau ar 
mažiau įteisinti dvikalbystę. nurodant, 
jog, priešingu atveju, jaunimas bus dar 
labiau atstumtas. Žinoma, čia turime 
reikalo su ta pačia problema, apie kurią 
girdime ir kituose kraštuose (JAV, 
Kanada, Pietų Amerika, Vokietija ir 
t.t.). Šis klausimas yra kontroversinis. 

todėl reikia tikėtis, kad bendruomenės 
nariai nesidrovės pasisakyti savosios 
spaudos puslapiuose.

„M.P." Jūsų minima seminaro „nau
jovė“ ir dvikalbiškumo problemos 
išjudinimas Tarybos suvažiavimą tur
būt pagyvino?

V. Doniela. Taip. Sakyčiau, su
važiavimas nebuvo „sausas“ ar dėmė
tas ginčais dėl formalumų bei as
meniškumų. įdomūs buvo apylinkių ir 
seniūnijų pranešimai bei planai atei
čiai. Labai naudingas buvo poros va
landų laikotarpis antros dienos rytą, kai 
„laisvu stiliumi“ buvo aptariami įvai
rūs klausimai - ypač kai giminingos 
mintys jau buvo gyvai įžiebtos semi
naro grupėse dieną prieš tai. Vertingas 
buvo Vytauto Juškos suvažiavimui 
pateiktas memorandumas, kuriame jis 
apžvelgė ne tik su lietuvybės išlaiky
mu susietus kietus faktus, bet ir siūlo, 
kaip rungtis su lietuvybei ne visada 
palankia ateitimi.

„M.P,“ Metų viduryje Vilniuje įvyks 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Sei
mas. Kaip bus atstovaujama ALB? 1

V. Doniela. Pagal PLB Statutą, 
Australiją Seime atstovaus iš viso 12 
asmenų. Atstovai ir kandidatai buvo 
išrinkti per Tarybos suvažiavimą 
Adelaidėje 1994 m. gale. Šiuo metu 
mums yra itin svarbu bei skubu patik
rinti, kurie atstovai galės į Seimą nu
vykti, nes, priešingu atveju, jų teisę pa
gal eilę perima kandidatai. Seimo 
organizacinis komitetas prašo galutinio 
sąrašo, nes reikia parūpinti viešbučius 
ir kt. Šiaip gi Seimo posėdžiai turėtų 
būti gana judrūs ir įdomūs, nes suva
žiuos tautiečiai iš politiškai bei eko
nomiškai gana skirtingų pasaulio vietų.

„M.P.“ Kokius numatote vietinės 
reikšmės darbus?

V. Doniela. Pirmiausia, kaip jau 
energingai prisiminta per Tarybos 
suvažiavimą, šių metų gale sukanka 50 
metų nuo pirmųjų pokario lietuvių 
atvykimo į Australiją. Tai jubiliejus, ku
rį reikia atitinkamai atšvęsti. Aišku, 
kad įvyks vietinio pobūdžio renginių, 
kuriais rūpinsis apylinkės ir seniūni
jos. Bet dera ruoštis federalinio lygio 
minėjimui, ir juo rūpinsis Krašto 
Valdyba. Tam tikslui steigiamas ko
mitetas, kuris savo ruožtu susisieks su 
latviais ir estais, nes jungtinės pabaltie- 
čių jėgos tokį minėjimą padarytų 
reikšmingesniu ir politine prasme.

Į minėtą komitetą bus kviečiami 
atstovai iš apylinkių. Be renginių, jau 
seniai buvo siūlyta išleisti jubiliejinį 
leidinį apie lietuvius Australijoje, kuris 
būtų gražiai iliustruotas ir tiktų re
prezentacijai, krašto bibliotekoms bei 
istoriniam „įsiamžinimui". Neblogas ir 
kultūriškai išliekantis įnašas jubiliejui 
būtų, sakysim, išleidimas mokslinio 
lietuvius liečiančio veikalo - bet apie 
tokius planus vėliau.

Red.: apie Bendruomenės lėšas ir 
mūsų tautiečių paramą Lietuvai ■ 
sekančiame numeryje.
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Lietuvos savaitės apžvalga
Lietuvoje optimistų ir 

pesimistų skaičius susilygina 
Lietuvos žmonės šiuos Naujus metus 

pasitiko geriau nusiteikę nei per 
praėjusius penkerius metus. Sumažėjo 
manančių, kad ateinantys metai bus 
blogesni nei pasibaigę. Optimistų ir 
pesimistų skaičius beveik susilygino.- 
Gyventojai dažniau nei prieš metus ti
kisi, kad naujaisiais metais pavyks 
išvengti įtampos, streikų ir konfliktų 
ūkyje. Tai parodė „Gallup Interna
tional“ asociacijos apklausa. LR, 01.03

Populiariausi Kauno 
žmonės

Kauno dienraštis „Laikinoji sostinė“ 
išrinko 1996 metų populiariausius 
kauniečius. Įtakingiausiu Kauno žmo
gumi išrinktas miesto meras Vytautas 
Katkevičius. Labiausiai savo miestą 
garsina krepšininkas Arvydas Sabonis. 
Didžiausiu triukšmadariu pripažintas 
Lietuvos laisvės sąjungos lyderis 
Vytautas Šustauskas. LR 12.30

Šūviai Kūčių vakarą
Kūčių vakare parduotuvėje „Svainija“ 

8 banditams pasipriešino parduotuvės 
savininkas Rimas Okuličas. Banditai 
buvo atėję pas R. Okuličių reikalauti 10 
tūkstančių JAV dolerių duoklės, bet 
savininkas atsisakė mokėti. Per kilusį 
konfliktą R. Okuličius gindamasis 
nušovė 4 banditus, kiti 4 banditai su
žeisti. Buvo nušautas Panevėžio „ati
pinių“ gaujos vadas pravarde „Psi
chas“. Verslininkas gynėsi jam teisėtai 
priklausančiu pistoletu. Manoma, kad 
būtinosios ginties ribų jis neperžengė.

Vidaus reikalų ministras pareiškė, 
kad Panevėžio policija veikė ne
pakankamai gerai. Sekančią savaitę bus 
nušalinta visa Panevėžio policijos 
vadovybė. LR, 12.30
Įteisintos dvigubos pavardės

Besituokiantieji galės be kliūčių rink
tis vieną iš trijų savo pavardžių varian
tų - pasilikti savo, priimti sutuoktinio 
pavardę arba prisidurti ją prie savo 
pavardės. Šiuo metu Lietuvos santuo
kos ir šeimos kodeksas nenumato 
galimybių turėti dvigubą pavardę. 
Įstatymo pataisą dar turi patvirtinti 
Seimas. LR 01.09

Lietuva mėgins ambasadą Populiariausiu 1996 metų
įkurti Berlyne

Lietuva ruošiasi perkelti savo am
basadą iš Bonos į Berlyną. Lietuva 
siekia atgauti dar tarpukario metais 
įsigytą sklypą Berlyne. Po Antrojo 
pasaulinio karo šis sklypas buvo 
išnuomotas iki 1999 metų Jungtinėms 
Amerikos Valstijoms. Pats ambasados 
pastatas buvo sugriautas karo metu. 
Kol kas Lietuvai nepavyksta atgauti sa
vo nuosavybės. LR 01.04

Lietuvoje minimas pir- 
mosios lietuviškos knygos 

450 metų jubiliejus
Šią savaitę sukako 450 metų kai bu

vo atspausdinta pirmoji lietuviška kny
ga - Martyno Mažvydo „Katekizmas“. 
Trečiadienio vakare buvo surengtas 
-. Mūsų Fųfitqgė",Nr;l-2.1997.1.30 psl.4 •-

iškilmingas minėjimas Operos ir baleto 
teatre. Vilniaus universitete atidaryta 
paroda „Pirmoji lietuviška knyga“. 
Atidaryme dalyvavęs Prezidentas A. 
Brazauskas pranešė, kad nutarta Pre
zidentūros lėšomis išleisti „Katekiz
mą“ dabartine rašyba. Pirmosios 
lietuviškos knygos jubiliejui skirti 
renginiai vyks visus metus. LR. 01.19

Suimti aukšti muitinės 
pareigūnai

Šią savaitę teismo sprendimu suim
tas Kalvarijos muitinės viršininkas 
Antanas Dapkūnas (gimęs 1957 m.) ir 
pasienio policijos štabo komisaras Jo
nas Gudžiauskas. Jie įtariami Naujų 
metų naktį padėję kontrabandinin
kams į Lietuvą įvežti apie milijono litų 
vertės cigarečių krovinį. Įtariama, kad 
prie nusikaltimo yra prisidėjęs ir 
Kalvarijų muitinės viršininko pa
vaduotojas R. Jakutis. Jo tėvų sodyboje 
rastas didelis kontrabandinių cigare
čių krovinys. Matyt per Naujųjų metų 
sumaišatį budėjo „ne tie“ muitininkai, 
kurie ir sulaikė kontrabandą gabenusį 
sunkvežimį. LR 01.07

LDDP dienraštis,,Diena“ 
laukia pirkėjo

Prieš dešimtmetį buvęs vienas 
didžiausių Lietuvos laikraščių, dabar
tinis laikraštis „Diena“ (buvusi „Tie
sa“) be jokio perspėjimo nuo sausio 1 d. I 
nustojo ėjęs. Jei sekančią savaitę | 
neatsiras pirkėjo, ^Dienai“ bus pa- 
kelbtas bankrotas. Kontrolinį akcijų 
paketą turi Rytis Taraila, kitą akcijų 
dalį valdo LDDP. Gruodžio mėnesį j 
laikraščio tiražas buvo apie 5 tūkstančius 
egzempliorių^ kitų Lietuvos dienraščių j 
tiražai siekia 20-70 tūkstančių. „Diena“ 
yra smarkiai įsik-olinusi spaustuvėms, 
žinių agentūrai BNS, jau pusmetis 
nemokami atlyginimnai darbuotojams. 
LA, 01.08

Didės mokestis už vizas
Padidintas mokestis už daugiakar- 

tines Lietuvos vizas. Nuo šiol užsienio 
piliečiai už jas mokės 20 JAV dolerių 
vietoje 10. Padidintas mokestis ir už 
skubiai išduodamas vizas. Už vizą, 
išduotą per parą, reikės papildomai 
mokėti 20 JAV dolerių, o išduotą per 
tris paras - 15 dolerių. LR. 01.09

Lietuvos žmogumi išrinktas
Vytautas Landsbergis

Seimo pirmininkas Vytautas Lands
bergis išrinktas populiariausiu 1996 
metų Lietuvos žmogumi. Tai paaiškėjo 
po kompanijos „Baltijos tyrimai“ atlik
tos apklausos. 64 metų muzikologijos 
profesorius aplenkė praėjusių metų 
populiariausią žmogų Algirdą Bra
zauską. Svarbiausiu metų įvykiu lai
komi įvykę Seimo rinkimai. LR, 12.30

Kas negirdėjo tos gražiai supintos
pasakos, kad su V. Landsbergiu ir G. 
.Vagnoriumi neįmanoma laimėti ir už 
tai reikia ieškoti alternatyvių kandi
datų į Lietuvos vadovus? Tas pasakas 
užmiršti būtų tokia pat klaida, kaip jo
mis patikėti. Kad tai tik pasakos, paro
dė jau pirmas Seimo rinkimų ratas,

TRUMPAI 
IŠ VISUR
Gruodžio 17 d. Tupac Amaru suki

lėliai užėmė Japonijos ambasadą per 
priėmimą Japonijos imperatoriaus 
gimtadienio proga, įkaitais pagrob
dami virš 500 svečių ir personalo. 
Sukilėliai reikalauja, kad Peru vyriau
sybė paleistų iš kalėjimo virš 400 su
imtų marksistų.

Dalis įkaitų palaipsniui paleista, bet 
sausio 12 d. sukilėliai dar tebelaikė 74 
įkaitus, savo reikalavimuose minėdami 
ir didžiulę piniginę išpirką, kurios jie 
tikisi iš Japonijos vyriausybės.

Gruodžio 23 d. po operacijos į darbą 
grįžęs Rusijos prezidentas B. Jelcinas 
po 10 dienų vėl susirgo gripu, greitai 
persimetusiu į plaučių uždegimą. Nuo 
sausio 8 dienos prezidentas vėl li
goninėje. Aleksandras Lebed bei eilė 
kitų opozicijos lyderių reikalauja, kad 
nesveikuojantis B. Jelcinas atsi
statydintų.

Gruodžio 29 d. Šiaurės Korėja 
formaliai atsiprašė Pietų Korėjos už 
jos povandeninio laivo įsibrovimą į P. 
Korėjos vandenis ir už laivo įgulos 
veiksmus 1996 metų rugsėjo mėnesį. 
Pietų Korėja priėmė atsiprašymą ir 
grąžino Šiaurės Korėjai 24 žuvusių 
šiauriečių kūnus.

Bulgarijos opozicija reikalauja, kad 
kairiųjų valdžia paankstintų parla
mento rinkimus. Per kelias dienas 
trukusias prie parlamento rūmų masi
nes demontracijas susirėmimų su po
licija metu sužeista apie 200 žmonių.

O®
Sausio 1 d. Hebrono daržovių rin

koje Izraelio kareivis Noam Friedman 

kuriame vieninteliai absoliutūs lai
mėtojai ir buvo ne kas kitas, kat tie du 
asmenys su kuriais „nebus galima 
laimėti“ - profesorius Vytautas Lands
bergis ir Gediminas Vagnorius.

Šiuo metu skaitau knygą „Spy 
Catcher“. Autorius Peter Wright daug 
metų dirbo britų M15, o išėjęs pen
sijon apsigyveno nuošaliame Austra
lijos kampe. M15 yra panaši organi
zacija į Australijos, ASIO. Tos knygos 
spausdinimą bandė sustabdyti britų 
vyriausybė ir asmeniškai ministrė 
pirmininkė Margaret Thatcher. Ne
žiūrint ilgo ir brangaus bylinėjimosi 
per visas galimas teismų instancijas, 
Australijos teismai leido knygą spaus
dinti ir platinti. Man įdomiausia tai, 
kad Peter Wright pripažįsta, kad so
vietų KGB dezinformacijos srityje 
dirbo geriau, negu britų M15, nekal
bant jau apie M16 (M16 panaši į 
Australijos ASIS), kurioje aukštą postą 
turėjo garsusis sovietų „kurmis“ Kim 
Philby, kuris vėliau pabėgo į Maskvą. 
Kai ten mirė, buvo palaidotas su visa 
karine pagarba, kaip KGB generolas.

Tad sovietijoje buvo pakankamai 
talento dezinformuoti ir visokioms 
gudrioms pasakoms sugalvoti, dažnai 

ėmė šaudyti į palestiniečius. Paleidęs; 
apie tuziną šūvių ir sužeidęs 7 pa- - 
lestiniečius, šaudantysis kitų kareivi, t 
buvo nuginkluotas. Manoma, kad I 
Friedman savo veiksmais bandė išar- • 
dyti derybas tarp Izraelio ir Palestinos; 
dėl Hebrono perdavimio palestinie
čiams. 22 metų amžiaus Friedman t 
kadaise lankė religinę žydų mokyklą, 
bet buvo pašalintas dėl „keisto elgesio*..

Australijos karo aviacija ir laivynas i 
sausio 9 d. iš apsivertusių jachtų netoli i 
Antarktikos ypatingai sunkiose sąly
gose išgelbėjo prancūzą jūreivį Thie- - 
rry Dubois ir anglą Tony Bullimat. 
Abi jachtos dalyvavo prancūzų or
ganizuotose lenktynėse apie pasalį. 
Dėl didelių atstumų nebuvo daug vi- - 
ties, kad gelbėtojai laiku pasiekti 
apsivertusias jachtas.

Gruodžio mėn. Australijos kati) 
aviacijos „Orion“ tipo lėktuvai daly
vavo gelbstint kitą prancūzų jūrėm, 
kurio jachta nuskendo.

Pasigirsta balsų, kad ateityje lenkty
nių planuotojai neturėtų leisti jach
toms plaukti per arti Antarktikos.

Tebesitęsia protesto demonstracijos 
Serbijoje. Demonstruojantys reikalai a 
pripažinti savivaldybių rinkimų re
zultatus. Jos pasiekė tiek, kad vyri»- 
sybė jau sutiko pripažinti Niš miess 
išrinktą savivaldybę.

Gvatemalos vyriausybė ir kairieji 
sukilėliai gruodžio 29 d. pasirašė su
tartį, užbaigiančią 36 metus tniknsį 
pilietinį karą.

Tačiau Kinija pasinaudojo veto teise 
Saugumo Taryboje, tuo sulaikydama 
Jungtinių Tautų personalo siuntimą j 
Gvatemalą taikai prižiūrėti. Kinija 
kerštauja Gvatemalai už tai, kad ši vis 
dar palaiko diplomatinius ryšius su 
Taivanu.

su toli numatančiais tikslais. Ir ta 
lietuviška pasaka, be abejo, turėjo savo 
ištakas iš žmonių, kurie puikiai supra
to, kad tai geras būdas suskaldyti | 
lietuviškus patriotus, kad tai vienintelė ' 
viltis išlaikyti valdžios svertus „sa
vųjų“ - buvusių komunistų - rankose. 
Tos pasakos įdomiausias elementas 
buvo tai, kad ši žabanga kaip tik binto 
paspęsta,t.v. dešiniesiems, būtent 
sekančioje formoje:

„Jei remsite Landsbergį ir Vagnorių, 
tai remsite Brazauską, nes Landsber
gis vis tiek negali laimėti prieš Bra

zauską“. Tikrai meistriškai sugalvota.
Bet ir ta žabanga sugriuvo it kortų 

namelis. Įvyko didelis dalykas - žmoo- 
nėse atsirado VILTIS.

Dr. A. Kabailla
Naudotasi V. Statulevičiaus žiniomus

iš Lietuvos 
m—ini=ini-----sirni-------ini Win

Bendradarbiams iii* 
skaitytojams

Dėl gausaus pošventinės korees- 
pondencijos krūvio ne visi gauuti 
straipsniai tilpo į šį laikraščio numerį. 
Ju: os spausdinsime sekančią savaitę.

Dėkoju už bendradarbiavimą.
-■ Red.
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Lietuvių dienų šurmulyje
Atidarymas

Jau dvi savaitės, kai Melburne bai
gėsi XIX - sios Australijos lietuvių 
dienos ir 46 - oji sporto šventė, o akyse 
- tas mažas berniukas (berods, iš 
Geelongo), mamos ne’nulaikytas ant 
kelių, energingai įsijungęs į plungie- 
čių polkos ritmą. Toks gaivališkas pa
čios jauniausios kartos atstovo „įsi
jungimas“ įALD atidarymo programą 
gal skaitytinas simbolišku ir turėtų 
nuraminti mūsų bendruomenės gal
vočių rūpesčius, kas atsitiks lietuvių 
bendruomenei šiame krašte 2010 - siais 
metais. Ogi tas vaikiukas švęs maž
daug dvidešimtmetį ir su kitais da
bartiniais lietuviukais (vyresni už jį 
atidarymo metu sėdėjo ant grindų po 
savo sporto klubo vėliavomis, o keliais 
metais jaunesni dar gulėjo vežimėliuo
se ar tėvams ant rankų) dalyvaus 
XXVII - se Australijos lietuvių die
nose ir 58 - je sporto šventėje. Tar
pusavyje, kaip ir dabar jų mamos ir 
tėveliai, jie, tikriausiai, kalbėsis 
angliškai.

Jeigu atidarymo iškilmėms jie irgi 
rinktųsi Albert Parko krepšinio stadio
ną, palinkėkime, kad oro šaldymo įran
ga didžiojoje salėje veiktų geriau ne
gu 1996 metų gruodžio 27 dieną, kai jų 
tėvai ir seneliai iš visų Australijos 
kampų buvo susirinkę į XIX - jų lie
tuvių dienų bei 46 - sios sporto šventės 
atidarymą.
Tačiau net ir per akis žliaukiantis 

prakaitas nesukliudė pastebėti išskir
tinės (mums kaip lietuviams) sklandos, 
lydėjusios ALD renginius nuo atida
rymo iki atsisveikinimo gegužinės 
pirmąją 1997 - jų metų dieną. Tiesa, 
gegužinės metu Royal Park saulei te
ko skverbtis pro milžinišką juodą skri
tulį danguje, bet vėliau (per TV) buvo 
paaiškinta, kad toks į UFO pėdsakus 
panašus reiškinys susidaro, atseit, dėl 
ledo kristalų ir pasitaiko kas kelerius 
metus. Su lietuvių susibūrimu jis nie
ko bendra neturėjo. O jeigu būtų tu
rėjęs ir dar kliudęs, jam būtų tekę 
išmėginti jėgas su ALD ruošos ko
mitetu. Jo pirmininkę Bronę Staugai- 
tienę taip pat reikėtų įtraukti j fe
nomenalių reiškinių sąrašą, kaip 
akivaizdų įrodymą, kad žmogus tuo pa
čiu metu gali būti dviejose, trijose, o 
gal net ir keturiose vietose. Nors 
stebėjusiems visus ALD renginius, 
nesunku buvo įtikėti, kad ne vien 
pirmininkė tokiomis stebuklingomis 
galiomis apdovanota - ne vienam 
Ruošos komiteto nariui ir (ypač!) narei.

Štai žymioji Melburno dirigentė 
Danutė Levickienė prisiėmė ir atida
rymo vadovės pareigas. Jos nuopelnas - 
ceremonijos glaustumas, surepetuota 
programa, na, ir tas, kad oriai iškal
bingas atidarymo vedėjas Viva Alekna 
turėjo progos dar kartą publiką įtikinti, 
kad netekęs, darbo „Talkoje“ visuomet 
gali tikėtis MC vietos bet kurioje 
televizijos laidoje tiek Australijoje, 
liek ir Lietuvoje.

Tenesuklaidina „Mūsų Pastogės“ 
skaitytojų žaismingas šio aprašymo to
nas (Melburne pasisemtos geros nuo
taikos ne taip lengva atsikratyti net ir

pasinėrus į Sydnėjaus kasdienybę). XIX 
- jų ALD ir 46 - sios sporto šventės 
atidarymas prasidėjo labai rimtai ir 
beveik punktualiai (programoje - už ją 
atskiras pagiriamasis žodis ruošos 
komitetui - pradžia nurodyta 2.30 popiet). 
Pirmiausia, į salę su vėliavomis įžy
giavo dalyviai iš Adelaidės, Brisbanės, 
Canberros, Clevelando, Geelongo, 
Hobarto, Plungės, Sydnėjaus ir Mel
burno. Visi, išskyrus plungiškius, bu
vo apsirengę savo sporto klubų uni
formomis. Dar kartą tris kartus valio 
organizatoriams už tai, kad ALD ir 
Sporto šventės atidarymo iškilmės 
surengtos tuo pačiu metu ir toje pačioje 
vietoje. ,

Po Australijos ir Lietuvos himnų (aš 
nieko prieš akordeoną, bet visgi Tau
tos giesmei gal geriau palikti visai 
■ be akompaniamento negu lydėti muzikos * 
instrumentu) parado dalyvius ir pub
liką pasveikino ALB ir Sporto šventės 
ruošos komitetų pirmininkai Bronė 
Staugaitienė, Rimas Mickus ir Vikto
rijos valstijos premjeras Jeff Kennett 
(tiesa, pastarasis ne asmeniškai, jo 
laišką perskaitė p. Victor PertonMLA). 
Apie multikultūrizmo svarbą ir lietu
vių indėlį į šį Australijos gyvenimo 
faktą kalbėjo Viktorijos valstijos 
multikultūrizmo komisijos pirmininkė 
Regina Fuster. Kanadoje gyvenančių 
tautiečių sveikinimus perdavė Toronto 
lietuvių bendruomenės pirmininkė 
Danutė Garbaliauskienė. Trumpą 
sveikinimo žodį tarė kadenciją be- 

>fbaigiąs'JAL'B‘LKrašto valdybos pir
mininkas Andrius Žilinskas.n' -

Nemažiau rimtai nuskambėjo ir 
jauniausių Australijos lietuvių atstovų 
- Donos Kabailaitės ir Manto Vaitkaus - 
sveikinimo žodžiai gyvenamo krašto ir 
protėvių žemės kalbomis.

Meninėje programoje dalyvavo Mel
burno „Gintaro“ ansamblis, jungtinis 
vyrų choras bei svečiai iš Plungės - 
„Suvartuko“ ansamblio grupė (na, ir 
rašinio pradžioje minėtas mažasis 
„savanoris“ iš publikos).

Į sporto šventės dalyvius ir žiūrovus 
kreipėsi Australijos lietuvių fizinio 
auklėjimo sąjungos pirmininkas Stasys 
Šutas. Buvo perskaityta sportininkų 
priesaika ir sužaistos parodomosios 
krepšinio rungtynės.

Rita Baltušytė

Kun. Antano Saulaičio pamokslas 
(Australijos Lietuvių dienų atidarymo pamaldos!996.12.27)

Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso 
metu 1987 - 1988 m. Sydnėjaus 
senamiestyje punskietis klausė Ame
rikos lietuvio: „Ar manai, kad dar po 
dešimt metų Australijoje bus kalban
čių lietuviškai?“ Užkalbintas atsakė: 
„Ar galėjo būti, kad pirmieji šio že
myno lietuviai 1832 metais vaikščio
dami ta pačia gatve vienas kito klausė 
to paties?“ Panašų klausimą prieš daug 
metų klausė Jėzus Kristus: „Ar Žmo
gaus Sūnus sugrįžęs dar ras žemėje 
tikėjimo?“

Kalėdų meto vaizdinys yra, kad vi
sos žemės tautos Viešpatį šlovins, kad 
žemėje viešpataus taika ir teisingumas. 
Ir mes klausiame, ar moderniame ir 
sudėtingame pasaulyje gali vystytis gili 
ir nauja dvasia - Lietuvoje - tautos 
kamiene ir užsienio lietuvių ben
druomenėse - darna bei veikli viltis.

1. Lietuviškosios vertybės. Krikšto 
jubiliejaus metais apmąstėme šimta
metes vertybes, išlikusias iš senovės 
Lietuvos tradicijas ir krikščionybės 
patvirtintas. Ryškiausios jų yra savi
tarpio solidarumas, bendruomenės 
ištikimybė, pakanta, tolerancija.

Džiaugsmas susitikus. Šios ALD 
akivaizdžiai rodo, kiek yra daug 
džiaugsmo kai susitinka skirtingų mies
tų bei kraštų lietuviai. Šeštadieninių 
mokyklų mokytojai per visas pamo
kas prisimena, kad vaikai džiugiai 
bendrauja vėl susitikę po savaitės. Tas 
pats stovyklose. Kai iš to džiaugsmo 
sutikti po pamaldų pabuvojame prie 
kavutės ar šventoriuje. r-

Solidarumas. Trečiosios kartos, per 
dvi kartas mišrios šeimos, jaunuolis iš 
Brazilijos, dalyvavęs skautuose ir 
lietuvių kalbos išmokęs Vasario 16 - 
sios gimnazijoje, visą eilę metų niekur 
nedalyvavęs, staiga atvyksta Lietuvon 
mokytis literatūros, dėstyti ispanų kal
bos universitete, susituokia, susilaukia 
sūnelio. Paklaustas, kodėl jis yra 
Lietuvoje, kaip tik atgimimo metu, 
palikęs senelį, tėvus, brolius, Oktavijus 
Rutkauskas atsakė: „Mano likimas yra 
su Lietuva“. Nuostabus reiškinys, kai 
trečiosios, ketvirtosios kartos lietuvių 
kilmės jaunimas iš kažkur turi lieps
nelę, įsižiebiančią noru padėti Lietuvai 
atsistoti ant kojų. Žmogiškas lietuvių 
solidarumas su kitu žmogumi, ypa
tingai bėdon pakliuvusiu, mums gerai 
žinomas, pvz., kai karo metu močiutė 
paskutinę sušalusią bulvę atiduoda pro 
kaimą einančiam suvargusiam priešo 
kariuomenės kareivėliui.

Bendruomenės ištikimybė. Visus tuos 
dešimtmečius užsienyje stengėmės 
Lietuvos vardą pasaulio akyse laikyti ir 
iškelti. Didmiesčiuose ir tolimesnėse 
vietovėse burtame lietuvių kilmės 
žmones į ratelius. Teberūpi ir šiandien 
Lietuvos veidas pasaulio tautų šeimoje.

Pakanta. Senovės Lietuvos valsty
bėje, mums sako istorikai, buvo būdin
ga tolerancija visoms tautoms, tiky
boms ir pažiūroms, jeigu tik pavienio 
žmogaus ar žmonių grupės elgesys 
neskriaudžia kitų ar neardo valstybės. 
Tas platus požiūris vienybės tikslams 
aktualus ir mums šiandien, kai esame 
skirtingų imigracijos kartų, patirčių ir 
amžiaus, skirtingos visuomeninės

padėties, pažiūr ų lietuvių ir lietuvių 
kilmės žmonės.

2. Veikli viltis. Vienos jaunos šeimos 
tėvas Pietų Amerikoje prasitarė, kad 
jis guldysiąs galvą už Lietuvą, jeigu tik 
ji to pareikalaus. Tačiau nesiunčia sa
vo vaikų į mokyklėlę ar stovyklą, 
neprenumeruoja laikraščio, nedaly
vauja renginiuose. Jis tikrai nešioja viltį

bei ryžtą, bet mūsų viltis turi būti 
veikli.

Kai tariamės dėl kunigų talkos už
sienio lietuviams, girdime: „Kam siųs
ti kunigus iš Lietuvos dirbti išeivijoje, 
jeigu išeivija vis tiek miršta ar bus ku
nigas ten, ar ne“. Mūsų posėdžiuose 
girdime rūpestį dėl mažesnio dalyvių 
skaičiaus, sunkaus bendruomeninio 
darbo. O mes esame pašaukti ne mirti, 
bet gyventi - ugdyti gyvybės daigus ir 
kitus padrąsinti, paskatinti. Jeigu 
įtikėtume pirkinėjomosi .civilizacija, 
mažas skaičius reikštų prastą prekę, o 
gausybė - gerą pirkinį. JAV moksli
niuose tyrimuose apie kalbų išsau
gojimą visų tikybų bažnyčiose per vi
są šimtmetį pirmoje vietoje buvo 
armėnai, paskui graikai ir ukrainiečiai 
(visos trys tautybės kitų, ne vakarie
tiškų apeigų). Ketvirtieji iš 44 tautybių 
yra lietuviai.

Mūsų vilties pagrindas yra Dievo 
svajonė ir Dievo valia, kad jo vaikai 
pilnai gyventų. Tie gyvybės ženklai 
supa mus visur. Kai 1941 m. tremtinių 
traukinys po baisios kelionės pirmąkart 
iš vagonų išleido žmones, lietuvių 
jaunimas sukūrė laužą ir dainavo, ga
lima sakyti, mirties akivaizdoje. Kai 
pirmas transportas artėjo į visiškai 
naują žemę ir nežinią prie Australijos 
krantų 1947 metais, skautai dar laive 
sušaukė pirmąsias sueigas ir dainavo 
prie laužo. Kai lietuviai po karo 
Vokietijos uostuose buvo išlydimi į 
užsienį, jiems kišenėn buvo įdedamas 
mažas lapelis su Aušros Vartų Marijos 
paveikslėliu ir nurodymu visada lai
kytis savųjų, kad lietuvis visada lieka 
lietuviu visur ir visada, ir kad pasau
lyje pasklidę lietuviai sudaro vieną 
solidarią bendruomenę. Tokių veiklios 
vilties apraiškų visur yra - mūsų tau
tinių šokių būreliuose, lituanistinėse 
mokyklose, bendruomenės apylinkėje, 
parapijoje, šalpos draugijoje, kultū
rinėje veikloje. Veikli viltis kviečia 
ugdyti gyvybės daigus, juos palaikyti.

3. Ateitis Dievo rankose. Naujie
siems metams labai tinkama malda 
ieškodama, kaip užtikrinti ateinančių me .- 
tų sėkmę, baigia sakydama, kad 
geriausias ir saugiausias būdas užtik
rinti ateitį - savo ranką įdėti į Dievo 
ranką. Lietuvių dienas pradėdami mal
da (Mišiomis) mes kaip tik tai ir da
rome - dėkodami už viską, kas suteikta, 
gailimės dėl trūkumų, nesklandumų, 
leidžiame Dievui gydyti spragas tarp 
pavienių žmonių, šeimų, bendruome
nių. įdėdami savo rankas į Dievo ran
ką, ištiesiame ją ir kitiems.

Vietoj kitų norime imtis Jėzaus 
Kristaus vertybių: atlaidumo, gai
lestingumo, švelnumo, teisingumo, 
taikingumo, džiaugsmo, tyros ir vien
tisos širdies, prisirišusios prie ne-

Nukelta į 6 psl.
i 'Mūsų Paštogė”Nr.l-2-1997.1.20 pšl.5
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KLI.IŪRINISI PARAŠTĖSE
Viešnia iš šiaurės

Julija Švabaitė - Gylienė

Šilinis jau vilkosi šventadieninį švar
ką.

- Tai kur dabartės?
- Eisiu pas Mikalauską.
- Pas Mikalauską? - plestelėjo rankom

Šilinienė. - Tą šaipūną? Jis tik ir 
ieško progos iš tavęs pasijuokt.. 
Atsimeni, kaip buvo su tais perukais? 
Apskelbė visai parapijai... Dievago- 
jaisi tada, kad nė akių pas jį daugiau 
nerodysi. Ir nėjai jau kuris laikas.

- Na, matai, - pasikasė pakaušį Šili
nis, - kaimynas vis kaimynas. Aš jau ir 
užmiršau tuos perukus. O reikalas toks: 
pas jį, kaip žinai, svečiuojasi giminaitė 
iš Lietuvos. Dabar jis ją išleidęs į 
Floridą. O mes irgi išsikvietėm tavo 
pusseserės dukterį. Tat man dabartės 
kaip tik gera proga pasišnekėt, su juo 
kaip ten kas, kaip jis ją priėmė, ką pir
ko, kiek kaštavo... Žinom, koks jis na
gas, ale patart vis tiek galės. O dabar, 
visokių šnektų apie tuos iš
kviestuosius...

- Šnekos,šnekom, - numojo ranka 
Alesė. - Ne visais gali ir tikėt. Ale gal 
ir tavo teisybė.

Šilinis išėjo. Iki Mikalausko tik trys 
kvartalai. Pėdina jis susikūprinęs, susi* 

rųpinęs, nėį šalis nesidarydamas. At . 
važiuos, tai atvažiuos, reiks- važinėti į 
krautuves..§įijnįs nemėgsta išlaidų... 
Juodu su Alese pensininkai, užtenka ir 
ant duonos, ir ant druskos, kaip tas sako 
Nagas jis nėra, neseniai juk apipirko Ale 

sę ir save... Bet taip gera vakarais, kai ji 
miega, išsitraukti iš senos kojinės 
paslėptas išsipūtusias banko knygeles, 
jas peržiūrėti, pavartyti, paskaičiuoti... 
Net Alesė nežino, kiek jie turi pinigų. 
Kam moteriai žinot,-svarbu, kad yra. 
Sužinos, tai ir grizins - man to reik, 
man to reik... Iščiūdytų visą kromelį... 
Nežino nė duktė su žentu. O ir kam 
jiem žinot?

O ta žmonos giminaitė... |Rašė, kad 
gyvena susikimšę vieno kambario 
ir virtuves butelyje keturiese - ii su tė
vais ir dvylikos metų vaikiuku. Vyras 
miręs. Teta, dėde, aš labai laiminga, kad 
galėsiu pamatyti tą turtingą Ameriką, 
ir jus... Mums nieko nereikia, tik
paisi matyti, pasisvečiuoti.

- Žinoma, - mąsto Šilinis, - kur čia
nieko nereikia... Pamatyti turtingą 
Ameriką, štai, kur ji suka... Bet padė
sim, kiek tik galėsim, juk atsimenam, 
kaip ir mes Vokietijoje badavom, 
■=^iBir=iRw^=ini;----=ini-----=int=

Kun. A. Saulaičio...
Atkelta iš 5 psl.

žūstančių dalykų. Jėzus save apibū
dina „romumu“, mūsų žodžiais - ati
džių švelnumu, kuris moka prisitaiky
ti prie kiekvieno žmogaus, nuo gatvės 
nusidėjėlės ligi aukšto religinio 
pareigūno, nuo našlės iki vaikučių, taip, 
kaip mes stengdamiesi gyventi veiklia 
viltimi, norime burtis krūvon, ugdyti, 
skatinti - ir džiaugtis ateitimi, kuri tik 
Dievui priklauso.

Poetė - rašytoja Julija Švabaitė - 
Gylienė.

sapnuodami gerus laikus Lietuvoje... 
Tik po daugelio sunkių metų pra
sigyvenome. O tų giminių Lietuvoje 
kaip ir nėr, tai kodėl nepasikviest?

Šilinių duktė su žentu, nors ir gerai 
gyvena, nusiuntė tik porą siuntinėlių, 
sako ir jiem ne pyragai. Naujas namas, 
nauji baldai, nauji kilimai, baseinas, 
nauji automobiliai, nauji televizoriai, ir 
turbūt viskas skolon... Gyvena bran
giam rajone, golfuoja, svečiuojasi, o 
reikia ir atostogų kasmet išvažiuoti - tai. 
į Bahamas, į kokias ten kitokias salas, 
Meksiką, Europą... Taip ir gyvena nuo 
algos iki algos. Daug ko nežino ir Ši
liniai, nesikiša į savo vaikų gyvenimą. 
Jie toli, net kitoj valstijoj, retai mato
si. Šilinis apie savo vaikus niekam 
nesipasakoja, bet šitokios mintys, jį vis 
lydi ir lydi kasdien.Todėl žmonos 

giminaitės iškvietimui nesipriešino.
Jau čia pat ir Mikalausko namai. 

Gyvena jis, našlys, vienas. Išmokslinu 
ir išleidęs į gyvenimą du sūnus, kurių 
irgi nė vienas negyvena šitam mieste. 
Auksinių rankų žmogus tas Mikalaus
kas, daug metų dirbęs baldų fabrike, 
gauna gerą pensiją. Tačiau gyvena ■ 
labai kukliai,vaikams nebepadeda, sako, 
užtektinai pavargome augindami, te
gul dabar ir jie pavargsta. Visai 
nesijaudina, jei sūnūs laiškuose pa
siskundžia, kad reiktų naujo au
tomobilio, arba, kad reiktų namą 
keisti į geresnį; nieko į tai Mikalaus
kas neatsako, ir tuo viskas pasibaigia. 
Taupus, labai taupus jisai, neišleis nė 
cento kur nereikia, tik lietuvybei au
koja, paragindamas ir- Šilinį... Apsi
rengęs tai dar turbūt iš Lietuvos 
atsivežtais drabužiais, kurie jau ne tik. 
naftalinu, bet ir kitokiais neaiškiais 
kvapais kvepia... O netvarkingas, o 
apsivėlęs, mat, be žmonos;vargšelis,jau 
keleri metai... Ką čia ir kalbėt. Visuos 
kambariuos tik ir mėtosi laikraščiai, 
skudurai, drabužiai, batai... Ir maiti
nasi jis tik kuo pigiausiai - javainiais, 
rūgusiu pienu, varške, daržovėmis ir 
duona. Negeria (gal jau jam daktarai 
uždraudė, betgi nesisako). Pas jį ne

gausi nė čierkutės, o jei jau kada ir įvar
vins kokį lašelį, tai net ranka dreba. Tik 
pypkutę vis palina ir palina. Vienok
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Mikalauskas geras Šilinio bičiulis. Iš 
vieno krašto juodu, kartu mokyklą lan
kė. O kad per dantį visada traukia, tai 
ne iš piktos valios. Toks jau jo būdas. 
Durnystė buvo tada, kai su Alese Ši
linis nupirko tuos brangius perukus. Po 
to įvykio su policija daugiau jų ir 
nebenešioja, užkišti jie spintoje tarp 
skarelių, pirštinių ir šalikų. Atiduos 
giminaitei...

- Tai kaip Mikalauskai? - vos įžengęs 
į vidų prašneko Šilinis. - Turėsi man 
dabartės papasakot, kaip tau ten su ta 
giminaite, ar daug išleidai pinigo, 
aprengei, apdovanojai? Matai, kai
myne, ir mudu su Alese išsikvietėm...

- Sėsk, sėsk, nestrypčiojęs, - išsitraukė 
iš dantų pypkę Mikalauskas. - Va, kė
dė, pašnekėsim. •..

Apsidairė aplinkui Šilinis, lyg ne į 
tuos namus pakliuvęs. Švaru, blizga, 
gėlių vazonėliai ant staliukų, pats 
Mikalauskas gražiai apsiskutęs, baltais 
marškiniais... Na, kas čia dabar pasi
darė, suko galvą netikėdamas tuo, ką 
mato.

- Na tai kur ta tavo giminaitė, ar seniai 
išleidai ją į tą Floridą?

- Ar Aurelija? Na, ji beveik kad ir ne 
giminaitė. Tai mano sesers vyro 
pusseserės tetos iš motinos pusės brolio 
duktė. Žinai, Šilinėli, neturėjo boba 
bėdos, tai nusipirko kiaulaitę be 
uodegos...Prapuoliau.broleli...Du kar
tus buvo ištekėjusi, bet ne bažnyčioj, o 
dabar gyvena viena, dirba kažkur prie 
radijos. Rankutės baltos. Pasisvečiavo 
pas mane gal porą mėnesių, nusibodo 
jai, o visko nori... Negi visą krautuvę 
jai nupirksi. Lyg užsiminiau, kad gal 
padirbėtų kur valgykloje, ar valytoja, 
tai net supyko... Ji radijoj dirbanti, juo
do darbo tai ne... Tik nuo lango prie 
lango, kaip čia pas jus nuobodu, nei 
teatrų, nei kino arti,..Visi tik užimti, 
bėga, dirba...

- Tai tu manai, kad ji tinginė? Juk 
svečias! O tu tuoj - dirbti, dirbti... O kas 
čia tau taip viską išblizgino, sutvarkė? 
Gal šventa dvasia? - neiškentė Šilinis.

- Švarą tai ji mėgsta.
- Gal toj Floridoj ji jau ir dirba, o ta

ve norėjo tik paerzinti?
- Taigi, ten pagyvens pas tokią tolimą 

mano giminaitę, gydytoją, kuri silpnos 
sveikatos, jau senyvo amžiaus, reika
linga pagalbos. Gal ir užsidirbs? Jau ir 
aš pavargau. Tik į krautuves ir į 
krautuves... Pasiūliau jai amžiną atilsį 
savo žmonos kailinius ir kitus drabu
žius, tai pavartė, pavartė, suraukė nosį. 
Dėde, sako, Lietuvoje šitokių jau se
niai niekas nenešioja. Kremplino nie
kas nenori, nesveika, oda nekvėpuoja... 
Sako, matau, kaip čia moterys pas jus 
neelegantiškos, prastai rengiasi. Vaikš
čioja visur su tokiais guminiais bėgio
jimo bateliais...

- Na, ką jau čia Mikalauskai, šneki, - 
vėl neiškentė Šilinis. - Jie irgi ten nori 
gražiai apsirengti, o tu jai pasiūlei nuo 
krakosmečio, senus, nunešiotus...

-A,kas čia blogo,Lietuvoj vargas,tai 
tegu džiaugiasi, kad gauna! O pa
matytum, kokia išranki! Tik apelsinai, 
bananai, vynuogės, geriausia mėsa, 
užsieniniai sūriai...

- Kaip tau ne sarmata, Mikalauskai, 
šitaip šnekėt? Ar tu Lietuvoj, Vokie
tijoj daug kartų valgei apelsinus, bana
nus, vynuoges? Tai ko dabartės ste

biesi? Džiaukis, kad gali savo gerą šir
dį parodyti, - nežinia iš kur Šiliniai 
atsirado staigus noras užtarti, apginti tą 
nepažįstamą viešnią. - Atsimeni, kaičia 
atvykom, kaip seilę varvindavom, kai 
pamatydavom visokių gėrybių pilnas 
parduotuvių lentynas, o nuspirtai 
negalėdavom? O paskui, kai jau 
prasigyvenom. , kai jau užsidirbom , 
galėjom įsigyti visko, ko tik širdis 
geidė... Tai ką jau kalbėt apie juos 
Lietuvoje, kai tokie nedatekliai? Ne
jaugi tu toks šykštuolis? - netikėtai 
išsprūdo.

Mikalauskas net pažaliavo. Dre
bančia ranka užsidegė užgęsusią pypkę 

• ir lyg niekur nieko pratarė:
- Visi jie ten komunistai! Į bažnyčią 

nenori eit ...
- Į bažnyčią? O tavo ar mano vaikai 

jau kas sekmadienį, manai, į bažnyčią 
eina? Kiti ir visai kojos nekelia. O čii 
gi laisvė, niekas nedraudžia. Ten gi jit 
taip išauginti, ten iš baimės tėvai ne
vedė į bažnyčią savo vaikų, gal tik 
slapta poterių mokė? Ar tu nesupranti, 
ar kokio galo?

- Nuvarė ji mane visai, - tyliai dėstė 
Mikalauskas. - Išvažiavom apsipirkti, 
tai ji ir sako man, kad Lietuvoje jai 
patarę neiti į tokias parduotuves, kur 
ant durų parašyta „For Sale“, nes ten 
pigūs, prasti drabužiai, batai ir visi 
kita... Na, ką tu į tai pasakysi?

- Susimąstė Šilinis. Užtaria tai užta
ria jis tą Mikalausko viešnią, bet ar ži
no, kaip juodviem su Alese bus? Ta
čiau vis vien nenusileido:

- Nesistebėkim, kaimyne, kad jie ši-. 
toki. Negalima dėl tojų smerkt. O ir jų 
ne vienas čia sunkiai dirba bet kokį 
darbą ir džiaugiasi, kai būna apdova
noti kad ir senais, bet gerais drabu
žiais. Turim padėt, kiek tik galim, gerą 
širdį parodyti...

- Na, ir pasakei. Gerą širdį. Tūkstan
čius taip sunkiai uždirbtus..Daug ji maj 
kaštavo...

- Tai kur dėsi, po velnių? - net parau
dęs užriko Šilinis. - Atiduosi viską 
vaikams? Tu manai, kad jie labai įver
tins? Dar susimuš už tavo turtą!

Šitaip juodu ginčijosi iki vėlaus va
karo. Grįžęs namo Šilinis viską pa
pasakojo Alesei, o naktį ilgai neužmi
go, vartydamasis lovoje ir galvoda
mas, kaip čia jiems dabar bus. Nepa
žįsta jis tų žmonos giminių, nusiunčia 
vieną kitą siuntinį, trumpai atsako į jų 
laiškus. Bet vis tiek žmonos giminaitei 
nieko negailės, aprengs nuo galvos iki 
kojų... Įtikinėdamas Mikalauską, įti
kino jis ir save, jame kažkas atsvertė, 
nušvito...

Po kelių savaičių paskambino Mi
kalauskas.

- Sveikas, Šilini!
- Sveikutis, sveikutis, na kur buvai 

prapuolęs, kad nieko negirdėt? Ne
aplankai, nepaskambini...

- Trumpai drūtai, Šilini! Kviečiu į 
vestuves!

- Į vestuves? Kieno? Juk tavo sūnūs 
ženoti?

- Aš ženijuos, kaimyne!
- Tu ženijies? Ar aš nenugirdau? Su 

kuo?
- Su Aurelija. Šliūbas mūsų bažny

čioj. Po šliūbo skrendam į Floridą me
daus mėnesiui...

Šiliniui vos neiškrito iš rankos tele
fono ragelis.
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Teisybę pasakius...
(Feljetonas skaitytas Lietuvių dienų metu) s 8

V. Baltutis

Varganame mūsų gyvenime tiek daug 
neišbrendamos neteisybės, kad žmogus 
kartais esi priverstas ir sumeluoti, tai 
yra, tiktai pusę teisybės pasakyti. 
Kulniuojame ir stebimės, kaip mes dar 
nepaskendome tame klane, o nu
kulniavome net iki Australijos ir 
pradėjome gyvenimą iš naujo.

Šiandien mūsų laikraščiuose jau 
rašoma, kad kitais metais švęsime 
atvykimo į Australiją 50 metų jubilie
jų. Su skaudžia nostalgija prisiminė
me pabėgėlių stovyklas ir iki gaidys
tės nusitęsusius šokius. Nors alkani 
vartėmės iki vidurdienio barakų lovose 
laukdami sauso davinio, šokome 
„Lenciūgėlį“ visiems. Chorai dainavo 
ilgesingas dainas, net ir svetimtau

čiams ištraukdami ašaras. Tai gražiausi 
laikai ilgoje mūsų odisėjoje iš vieno 
pasaulio krašto į kitą. Nors ir gurgė tuš
čias pilvas, bet daina skambėjo.

Per penkiasdešimt metų nuslopinę 
tėvynės netekimo skausmą, priprato
me prie gyvenimo kitoje žemės pusėje 

I ir dabar lyg per rūkus atmintin grįžta 
pirmosios dienos štame kontinente.

Menasi man, kaip po pirmosios al
gos iš kasyklų keturiese nuvykome į 
Melburno miestą. Apsipirkę, užgėrėme 
alaus, nuplaudami „hospital brandy" 
Coty Club karčiamoje, ir žygiavome 
Colhns gatve. Žengėme nežiūrėdami 
judėjimo šviesų, dabar Lietuvoje 
šviesoforais vadinamų. Skaudžiai cypė 
mašinų stabdžiai, o kitoje gatvės pusėje 
pikta veido išraiška laukė policininkas. 
Aš vienintelis šiek tiek su pirštų pa
galba susikalbėjau šio krašto šnekta.

- Ar žinote, ką jūs darote? - piktai 
užbaubė uniformuota žmogysta su 
dideliu revolveriu prie šono. - Einate 
per raudonas šviesas ir trukdote judėji
mą. - Išsitraukė bloknotą ir rašiklį:

- Kaip tavo pavardė? - paklausė mano 
prieteliaus. Šis, nesupratęs klausimo, 
plačia šypsena, nekaltomis akimis 
spoksojo į uniformuotą valdžios pa
reigūną ir tuoj išpylė visų naujai 
atvykusių atmintinai išmoktą atsaky
mą:

- Very good in Australia!
- Sakyk pavardę, - paraginau. Draugas 

garsiai be atsikvėpimo išpylė.
- Pšižikevičius.
Policininkas kažką nešvankaus 

suburbėjo panosėje:
- O tavo? - klausia kito.
- Paplučiauskas.
Tvarkos pareigūno veidas paraudo. 

Drebančiomis iš pykčio rankomis kišo 
bloknotą į kišenę. Aš bandžiau tei
sintis

- Ponas viršininke, mūsų krašte rau
dona - eiti, žalia - stoti.

- Iš kur atvykote? - piktai paklausė.
- Iš Lituanijos, - atsakiau nemirk

sėdamas. .
- Tai jūs liuteronai?
Praradęs bet kokią viltį susikalbėti, 

policininkas kiek galima griežtesniu 
balsu pamokė:

- Šitame krašte raudona - sustoti, o 
' žalia-eiti, ir apsisukęs nuėjo.

Sunku tikėti, kad nutekėjo tiek daug 

metų. Tėvynę šiaip taip išvadavome, 
nors daug kas prikiša, kad tai ne mūsų 
nuopelnas. Bet vis tiek šiek tiek 
prisidėjome.

Kartą po lietuviškų kalėdinių pa
maldų šventoriuje šnekučiavome, kai 
staiga išgirdau šurmulj; aukštai iškė
lęs ranką per žmones brovėsi drauge
lis, su kuriuo Vokietijoje spekulia
vome silkėmis ir kartu atvykome į 
Australiją. Pribėgęs prie manęs 
trinktelėjo kumštimi į krūtinę ir vos 
neapvertė:

- Rupūže! Viktorai! Sveikas! - dar 
pagražindamas triaukščiais rusiškais 
deimančiukais.

Parodė pirštu į žmoną:
- Čia tavo?
Linktelėjau galvą. Griebęs pabučiavo 

su Kalėdomis. Ši nudelbusi akis žiū
rėjo į žemę, o aplinkiniai pasitraukė 
šiek tiek atokiau.

Grįžo eibės prisiminimų iš toli, iš 
dešimčių metų praeities...

Tėvynė šiandien laisva ir giminės, 
kurias glėbiais ir atviromis širdimis 
pirmomis laisvės dienomis sutikome, 
jau pradeda įkyrėti. Apvertėme visą 
išlaisvintą kraštą šalpos skudurais, - 
vargšai vos neužduso. Išpaikę tėvynai
niai statosi pilaites ir dairosi dolerių, 
kuriuos esame nuslėpę juodai dienai. 
Prisimenu tuos gerus laikus, kai net 
laiško nebuvo galima giminėms pa
rašyti. Kokie tai buvo ramūs be jokio 
drumsdulio laikai?!

Neapsikentęs kartą išdrožiau žmo
nai, kuri vis kažkam dar taupo, lyg 
šimtą metų žadėtų gyventi.

- Pirkim viską kas brangiausia ir 
geriausia, nes laiko daug neliko! Nors 
gyvenimo pabaigą užbaikime su 
bumbulu.

- Tu žiūrėk, kad laidotuvėms liktų, 
juk vaikai nelaidos. Jie savo bėdų turi. 
O dar reikia ir anūkams padėti. Ir baig
si gyvenimą, kaip bumbulas.

- Tai kada mes pradėsime tikrai 
gyventi? - užpykęs paklausiau. I

- Kai anūkai suaugs.
- Kai anūkai į pensiją išeis, norėjai 

pasakyti?! O dėl laidotuvių labai 
nesirūpink.‘Taip gyvenk, kad tave 
laidojant verktų ne tik giminės, bet ir 
graborius, nes nebus tikras ar jam bus 
sumokėta!..

Vakar gavau laišką iš giminaičio. Ra
šo, kad naują valdžią!-išrinko, palik
dami tuziną senosios, kaip seniau 
sakydavo, dėl veislės. Bet kokia čia 
veislė? Bobelis vėl visus apgavo. Sa
kėsi esąs katalikas, o dirba su bam- 
bizais. Tai kur teisybė? Rašo girdėjęs, 
jog žadame švęsti 50 metų atvykimo 
Australijon jubiliejų. Tai gal, sako, ta 
proga paramą didesnę atsiųsi? Man
dagiai palinkėjo dar kito jubiliejaus 
sulaukti. Neužsiminė nei vienu žodeliu 
apie grįžimą į tėviškę

Žinau, kad nenori ir nelaukia, bet kur 
čia sakys teisybę! Išmoko viską nu
slėpti per rusiškos vergystės metus, tai 
ir dabar suka į šoną...

Kalėdom vis tik pasiunčiau pinigų. 
Nedaug. Porą šimtų dolerių. „Talka“ 
daugiau neleidžia. Tegul džiaugiasi.

Lidija Šimkutė
(Iš ciklo "Voratinklio šilkas")

Upei tekant

grįžta žaltys

jo akys žolėje

būkime tylūs

kaip žaltys ir vandenės akys

I Aušra

nusigręžė nuo jūros

ir klausosi langų

šnektos

I
Tavo kvėpavimo

gaubtas

apsaugo mane

nuo rytojaus
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Japoniškai apie Lietuvą
Japonijoje japonų kalba išleista 

knyga „Lietuva - maža tauta, bet iš

liko?“ Knygą parašė lietuvių bičiulė 

Sachiko Hatanaka. Ji yra Chubu 
universiteto Kasukai profesorė, lan

kėsi Australijoje ir viešėdama Adelai
dėje susipažino su Adelaidės lietuviais. 

Mokosi lietuvių kalbos ir Lietuvoje 
lankėsi net penkis kartus. Jos darbą ir 
studijas remia didžiulė Japonijos 
automobilių gamykla „Toyota“.

Knygoje aprašoma Lietuvos istorija 
net nuo didžiųjų Lietuvos kunigaikš
čių valdymo laikų, karalystė su Len
kija, rusų carų valdymo metai, ne
priklausomybės atgavimas 1918 m., 
Antrasis pasaulinis karas, bolševikme
tis, išvežimai, partizaninis karas, Sąjū
dis ir vėl nepriklausomybė, valstybės 
atstatymas ir problemos.

Autorė rašo, kad ji tikisi; jei knygą 
kas išverstų į lietuvių kalbą, gal atsi-

AV.VAVVAWAWAVAV.VAW

Nereikes pirktis „pilstuko“, galės šven
čių proga geros valstybinės „šnabės“ 
paragauti. Gyrėsi, kad neseniai grįžo iš 
atostoginės kelionės po Afriką.

Bet vis tiek, myliu tave, Tėviškėle, 
kad ir iš tolo.

Patikslinimas
Naujosios knygos - "Lietuviai Australijoje" autorė - p. Bronė Mockūnienė pastebi, 

kad "M.P." Nr. 49, psl. 6, spausdintoje jos knygos ištraukoje - įvade "Apie autorę" - 
padarytaklaida. Jos pirmoji išleista knyga vadinasi ne "Saulėtekis", bet "Saulėlydis", kuri 
išleista Čikagoje. Autorę ir suinteresuotuosius atsiprašome. Red.

- "Mūsų Pastogė" Nr.1-2 1997.1.20 psl.7
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Aš trapi 8

pilna trupinių

kas juos surinks

Tavo nematomas kūnas S
pavidalėja

ant mano odos

aprasojusios

regimais prakaito lašais
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V. Baltutis

Iš kairės - Viktoras Baltutis ir prof. 
Sachiko Hatanaka Adelaidės lietuvių 
namuose, 1991.9.23.
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Pirmieji metai Australijoje
Kuriamės Piatq Kryžiaus žarnyne

Pranas Nagys

(Tęsinys iš Nr. 48)
Miestelyje jų. 

keletas. Užėję į vieną kitą apsidairome, 
bet pasilikti nenorėjome, nepatiko aplin
ka. Dar užeiname į vieną, kuri atokiau 
nuo miestelio centro. Čia geriančiųjų 
nebuvo daug. Nutarėme kuriam laikui 
pasilikti, o vėliau eiti į balių. Tai buvo 
mūsų pirmas kartas australiškoje smuk
lėje. Joje parduodamas alus iš statinių 
stikluose. Parduodami ir įvairūs kiti 
gėrimai. Mes šio krašto taisyklių ar tradi
cijų nežinojome. Nežinojome ir gėrimų 
pavadinimų, išskyrus „whisky“, tai ir 
paprašėme jo vieną butelį. Kai jį atnešė, 
paprašėme 4 stiklus. Įsipylėme ir vienas 
kitam linkėdami „į sveikatą“ išgėrėm. 
Kiek pasišnekėję, užsirūkę po cigaretę, 
išgėrėme ir po kitą. Bare esantieji mus 
stebi. Nežinome kodėl jie mus taip stebi? 
Prieina baro savininkas ir klausia iš kur 
mes esame? Papasakojom, paaiškinom. 
Svarbu kad užklausė. Jis pasakojo, kad 
karo metu čia buvo daug Amerikos 
kareivių. Jie norėjo įvairių gėrimų, kurių 
australai negeria. Jie tų, užsilikusių gėri
mų ir dabar dar turi. Jis nori mums duoti 
paragauti. Atnešęs keletą butelių, vis įpi
la paragavimui. Mes tą vaišingumą mie
lai priėmėme. Tas baras paliko gerą įs
pūdį. Barą aptarnavo savininkai - tėvai ir 
dvi dukterys. (1985 m. nuvykus man ir 
žmonai Elenai į tą barą, jų jau nebera
dome. Tėvai mirę. Viena duktė mirusi dar 
labai neseniai, o kitai tas baras - viešbutis 
buvo per didelis, tai jį pardavusi, nusi
pirko kitą - mažesnį, už 8 kilometrų nuo 
Ingham'o). Mūsų pasivaišinimas turėjo 
eiti prie galo. Atsisveikinę su šeiminin
kais. ėjome atgal į katalikų balių. Paaiš
kėjo, kad australai iš butelių niekad ba
ruose patys nesipila į stiklus. Taisyklės 
neleidžia. Ban) savininkai, pilstant į 
stikliukus ima už patarnavimą. Mums 
leido taip daryti, kaip mes norėjome.

Vos tiktai priartėjome prie salės, mū
sų jau ieškojo ūkininkaičiai. Visi baigė 
pavalgyti vakarienę, o mūsų dar nėra. Jie 
mūsų nebeklausinėjo kur buvome, bet 
greičiau tempė į valgyklą valgyti. Jie mū
sų laukė vakarienei. Po Katalikų baliaus 
Catana baras tapo mūsų nuolatine užeiga. 
Mūsų autobusas su šoferiu tebestovėjo 
netoliese prie pastato. Žmonių salėje dar 
buvo nemažai, bet mes manėme geriau 
keliauti į namus, kad nereikėtų autobuso 
šoferiui mūsų ilgai laukti. Sėdome į 
autobusą ir lėkėme namo. Rytojaus die
ną, pusryčių metu savo įspūdžiais da
linomės su kitais, kurie nedrįso į tą balių 
važiuoti. Vieni manė, kad ūkininkai 
negražiai pasielgė, kiti gailėjosi nenu
važiavę. Jei būtų žinoję, kad baliuje tarp 
australų nereikės būti, tai būtų gal ir visi 
važiavę. • • «

1948 metais atvykus į Australiją, kai 
kurias prekes radome dar parduodamas 
ant kortelių. Buvo taip pat įvairių prekių 
trūkumų. Kai pinigų susitaupę sumanė
me įsigyti po kostiumą, paaiškėjo, kad 
mes - šeši norintieji pasisiūti po kostiu

mą, negalime gauti skirtingų medžiagų. 
Todėl brolis ir aš pasisiuvom vienodų 
spalvų kostiumus. Siuvėjo italo kostiu
mais aprengti, nežiūrint karščio, ėjome 
išdidūs Inghamo gatvėmis. Mes iš atvy
kusiųjų buvom pirmieji, kurie įsigijome 
kostiumus.

Balanzategui faunoje dirbome šį sezo
ną jau antrąjį kartą. Paskutinę dieną prieš 
išeinant pas kitą ūkininką, pietų pertrau
kos metu, mane pasišaukia ūkininkas ir 
sako, kad jis mums nupirkęs dovanų. Šį 
vakarą, po darbo, jo žmona bus iškepusi 
didelį tortą, o mes visa šeima ateisime su 
dviem dėžėm vyno. Tai 24 buteliai. Ma
ne jis prašo, kad aš kitiems nesakyčiau, 
nes sako jie tada nebeeis į darbą, o eis prie 
gėrimų. Jam atsakiau, kad mums nesvar
bu kiek turėtume gėrimo, mes jo nelies- 
tume darbo neužbaigus. Kad aš tikėčiau 
jog jis tiesą kalba, atidaręs automobilio 
bagažinę parodė vyną. Parėjęs, papasako
jau visiems farmerių planus. Šeimininkė 
tuojau suplanavo ką geresnio padaryti 
užkandai. Vyrai manė, kad tas vynas tai 
tik vandenėlis. Reikia ką nors „stipresnio“ 
nupirkti. Visi sutarėm Henriką Madutį 
nusiųsti ant skolinto dviračio į karčiamą. 
Ji radosi už 6 kilometrų. Parvežė tris bute
lius stipriosios ir farmeriams nepastebint, 
pristatė į virtuvę. Į darbą išėję kiek anks
čiau negu paprastai, dirbome, kad tiktai 
nesusivėluoti į balių.

Vakare ateina visa farmerio šeima.' 
Drauge ateina ir ūkininkaičių draugas, 
netoliese esančios mokyklos mokytojas. 
Didelis tortas, vynas. Mūsų grupė susėda
me už stalo prie sienos ant ilgo suolo. Jie 
visi priešais mus. Vyresniuosius farme- 
rius pasodiname gale stalo. Įpila po vyno 
stiklą. Vyriausias Balanzategui sveikina 
mus ir linki, kad nukirstume visas nen
dres. užbaigtume sudarytą su ūkininkais 
sutartį. Išgeriame.

Mes pripilame po stiklą džino. Aš, kaip 
„gengeris“ (vadovas), padėkoju ūkinin
kui už dovanas - vyną ir tortą, už jų pagal
bą mums darbe ir kėlėme taures į visų 
ūkininkaičių sveikatą. Toliau porą valan
dų šnekučiuodamiesi vis dar išgėrėme 
vienas daugiau, kitas mažiau - tai vyno, 
tai degtinės. Šeimininkė vis pasiūlo 
užkandos. Pirmasis nuo suolo atsistojo 
mokytojas. Jis atbulas žengė porą ar tris 
žingsnius, atsirėmė į sieną, taip ir stovi 
nieko nesakydamas. Mes matėme, kad jis 
buvo paveiktas vyno ir džino mišinio. 
Matyt, negeriantysis. Jo akys, įsmeigtos į 
vieną tašką, sienos atsišliejęs, dar nekrin
ta, neatsisėda ant aslos. Bingen jį paėmė 
už parankės ir išvedė namo. Vedė tiesiu 
keliu, paupiu. Kai jį paguldęs grįžo atgal, 
tai sakė vos vos abu neįkrito į upę.

Atėjo vėlyvas vakaras. Ūkininkai per 
kiemą ėjo į savo triobesius. Mes pasilikę 
tvarkėme indus, padėdami šeimininkei. 
Kalbėjome apie ūkininkų gerumą ir vis 
pakeliame po čerkelę. Jau ir mums laikas 
gulti, bet niekas neina. Du mūsiškiai 
virtuvėje pradėjo stipriai diskutuoti, be
veik ginčytis. Šeimininkės vyras surinko 
visus nuo verandos mūsų sudėtus nendrių 
kirtimo peilius ir paslėpė nendrėse. Jis 
labai bijojo. Aš nulėkiau į virtuvę ir va
rau abu eit gult, sakydamas gana diskutuo-

Nuotraukose: Pirmasis transportas (III) 
(Aleksandro Gabo nuotraukos ir paaiškinimai)

Tęsiam toliau (žiūr. "M.P." Nr 48) Alekso Gabo iliustruotą pokalbį iš I-jo pabaltiečii 
transporto, atsidūrusio Tasmanijos Beni miestelio apylinkėse, gyvenimą.

4 Bert'as ir Otto (latvis, mūsij 
vertėjas) prie kelio statybos.

...Gręžėme ir sprogdinome

Kartais išbandydavome tilto kabelio 
stiprumą (ant lyno A. Gabas). Mato
si Rosebery miestelis.

Po darbo ir vakarienės užtrauk 
davome kokią dainą, išbaidydami 
gyvates, goanas, posumus ir kitus 
gyvūnus.

ti. Dabar vėlyva naktis. Šeimininkė nori 
miego, išvargusi. Pakluso ir nukulniavo 
miegoti. Ryt tęs kalbas toliau, kaip aš 
siūliau. Girdžiu už barako kiti du garsiai 
kita tema diskutuoja. Einu pas tuos. 
Veranda einant matau vienas balkio 
atsirėmęs verkia. Klausiu kodėl tu verki? 
Jisiman/sako: ?,Pranai; kur mes esame, 
Australijoje. Mus į Australiją atvežė, o 
turėtume būti Lietuvoje“. Na, palauk, aš 
sakau, nukilsime nendres, užsidirbsime 
pinigų, tai gal ir į Lietuvą nuvažiuosime. 
Dabar eik gult, jau labai vėlu. Eini? - 
Einu. Ir nuėjo. Skubu pas tuos du už bara
ko. Abu ginčyjasi L. Teko „padirbėti“ kol 
prikalbinau, kad eitų gulti... Toks buvo 
balius vyno ir džino mišinyje.

Atsikėlus iš ryto vienas kitą klausia, 
kaip ten vakar pasibaigė? Neatsimena. Aš 
papasakojau kokiame cirke vakar buvo
me. Gerai, kad išpuolė šeštadienis ir dirb
ti nereikia. Mūsų grupėje buvo labai 
švaru dėl gėrimų. Paprastai, kai kiti 
važiuodami namo iš miesto parsiveždavo 
gėrimų, mūsų grupėje nebuvo nei vieno, 
kuris parsivežtų. Niekad negerdavom, o

Karolis Maslauskas ir Aleksas Ga
bas skuba trumoesniu keliu link

tiktai šeštadieniais miestely. Šis balius 
namuose buvo pirmasis ir paskutinis.

Inghame kasmet vykdavo žemės ūkio 
parodos. Jos sutraukdavo daug ūkininką 
iš tolimesnių vietovių. Gyvuliai buvo 
premijuojami, vykdavo arklių lenktynės, 
jojimas ant arklių, jiems parišus po pilvu 
virvę. Arklys stengiasi jojiko atsikratyti, 
numesti, o jojikas yra tas geresnis, kuris 
išsilaiko ilgiau. Jojama ir ant veršių. Avių 
varinėjimai, o taip pat ir veršiukų varinė
jimas su šunimis, kurie atstoja ūkininkus. 
Vykdavo įvairūs turgūs, boksavimasis už 
pinigus. Įvairios karuselės...

Atvykus į Ingham pasisakėme, kad 
žaidžiame krepšinį. Inghamosportosąjun- 
ga davė mums krepšiniui pastatyti me
džiagą, paskyrė vietą krepšinio aikštelės 
įrengimui. "Krepšius" pasistatėme patys. 
Galėjome čia sudaryti neblogą krepšinio 
komandą. Treniruotis eidavome kiekvieną 
šeštadienį. Ūkininkų parodos proga, krep
šinio rungtynėms pakvietėme latvių ko
mandą iš Caims. Jie sutiko atvykti.

(tęsinys sekančiame "M.P." nr.)
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gSPORTAS
A6 - oji sporto šventė

(Rezultatai)

Mišri iki 13 metų laimėtoja Geelongo "Vyčio" komanda su treneriu A. Wiasak.
Nuotr. A. Laukaičio

Šioje, 1996 metais Melburne 
įvykusioje Sporto šventėje dalyvavo 
virš 200 sportininkų. Buvo varžomasi 
krepšinyje, tinklinyje, lauko ir stalo 
teenise, golfe, biliarde ir plaukime. Šven
tė parsidėjo bendromis su Lietuvių 
dienų dalyviais pamaldomis, kuriose 
sportininkai dalyvavo su savo klubų ir 
bendra sporto šventės vėliavomis. Po 
atidarymo, kuris vyko kartu su Lietu
vių dienomis Albert Parko krepšinio 
stadione, įvyko pirmosios krepšinio 
rungtynės. Apie visą sporto šventę ir 
paskiras jos varžybas plačiau bus 
parašyta vėliau.

Krepšinis
Kaip ir ankstyvesnėse sporto šven

tėse, taip ir dabar krepšinis yra pagrin
dinė sporto šventės sporto šaka. Žaidė: 
vyrai - 6 komandos, svečiai -1 komanda 
iš Clevelando, JAV, ir 2 veteranų 
komandos; moterys - 3 komandos, 
berniukų iki 16 metų amžiaus - 3 
komados, iki 14 metų - 2 koman dos, iki 
12 metų- 3 komandos iki 11 metų - 3 , 
komandos,iki 10 metų - 3 komandos; 
mergaičių - iki 14 metų amžiaus - 3 
komandos; mišrios iki 17 metų am
žiaus - 2 komandos, iki 13 metų - 2 
komandos.

Vyrų tarpe nugalėtojais tapo II-ji 
Melburno „Varpo“ komanda, antrą vietą 
užėmė I - ji „Varpo“ komanda ir trečią 
vietą - III - ji „Varpo“ komanda, ketvir
tą vietą - Adelaidės „Vytis“, 5-tą vie
tą - Sydnėjaus „Kovas“ ir 6 vietą - 
Geelongo „Vytis“.

Visus savo susitikimus laimėjo 
Clevelando „Žaibo“ komanda, kuri 
varžybose žaidė svečių teisėmis.

Moterų tarpe nugalėtojomis tapo 
Sydnėjaus „Kovo“ komanda, antrą vie

tą užėmė Adelaidės „Vytis“ ir trečią - 
Melburno „Varpas“.

Veteranų nugalėtojais tapo Melbur
no.. Varpas“. nugalėjęs Adelaidės „Vytį“.

Berniukų iki 16 metų amžiaus tarpe 

jus) ir J. Ablonskis (Melburnas).
Moterų vienetuose pirmoji buvo E. 

Wilson (Hobartas, antroji - I. Gudai
tytė ( Adelaidė) ir trečioji - Z. Vabo- 
lienė (Adelaidė).

Mišrių dvejetų tarpe pirmieji buvo - 
S. Karazija ir E. Wilson, 2 - J. Ablonskis 
ir Z. Vabolienė.

Moterų dvejetuose nugalėjo I. Gu
daitytė ir Z. Vabolienė.

Tenisas
Vyrų vienetuose: 1 - V. Hehna (sve

čias iš Lietuvos), 2 - J. Rukšėnas 
(Melburnas), 3 - A. Lašaitis (Sydnėjus).

Vyrų dvejetuose: 1- A. Klimas ir T. 
Kviecinskas (Melburnas); jauniai iki 14 
metų: 1 - S. Klimas, 2 - J. Rutkauskas, 3
- S. Lukaitis (visi iš Melburno).

Biliardas
Vienetuose: 1 - A. Bieri (Sydnėjus), 2

- D. Sadauskas; dvejetuose: 1 - G. Sauka 
ir J. Pečiulis, 2 - P. Burokas ir V. Šliteris 
(visi iš Sydnėjaus).

Golfas
Vyrų (stroke) E. Pocius (Adelaidė), 

moterų(stroke) B. Knowles (Mel
burnas). Vyrų (stableford) E. Pocius, 
moterų (stableford) B. Knowles.

Monikos Turner - Musčinskaitės 

: 1 vieta - Geelongas, 2 - Melburnas, 3
- Adelaidė.

Berniukų iki 14 metų tarpe: 1 - 
Adelaidė, 2 - Melburnas.

Berniukų tarpe iki 12 metų: 1 - 
Adelaidė, 2 -Melburnas, 3 - Geelongas.

Berniukų tarpe iki 11 metų amžiaus: 
1 - Geelongas, 2 - "Melburnas, 3 - 
Adelaidė.

Berniukai iki 10 metų: 1- Adelaidė, 2
- Melburnas I, 3 - Melburnas II.

Mergaičių tarpe iki 14 metų amžiaus: 
1 - Melburnas, 2 - Geelongas, 3 - 
Adelaidė.

Mišrių komandų tarpe: 1 - Melburno 
I, 2 - Melburno II (iki 17 kos metų).

Mišrių iki 13 metų komandų tarpe: 1- 
Geelongas, 2 - Melburnas.

Vyrų rinktinė: E. Ragauskas, K. 
Zdanius, T. Zdanius, S. Balnionis, P. 
Oželis, K. Levickis, E. Soha, V. Soha, S. 
Levickis (visi iš Melburno), M. Wa
llis, M. Venclovas (Sydnėjaus „Ko
vas“), D. Jaunutis (Adelaidės „Vytis“). 
Treneris A. Skimbirauskas („Varpas“), 
A. Jaunutis (Adelaidė).

Moterų Rinktinė: D. Dičiūnaitė, A. 
Venclovaitė, B. Šliogerienė, M. Vai- 
čiurgytė (Sydnėjatis „Kovas“),: L. 
Skimbirauskaitė, G. Statkutė, Z. Šu
kytė, D. Meiliūnaitė (Melburno „Var
pas“), N. Vaitkienė, M. Jaunutytė, I. 
Petkūnaitė, A. Petkūnaitė (Adelaidės 
„Vytis“).

Prieš šventės uždarymą buvo sužais
tos draugiškos rungtynės su stipria 
Melburno australų komanda „Tigers“. 
Rungtynės baigėsi rezultatu 48:32 
australų naudai.

Tinklinis
Tinklinio varžybose dalyvavo tik 

Adelaidės ir Melburno mišrios ko
mandos, nugalėjo Adelaidės „Vytis“.

Stalo tenisas
Vyrų vieneto nugalėtoju tapo S. 

Karazija (Melburnas), antrą ir trečią 
vietas pasidalijo G.'Bernotas (Sydnė-

trofėjaus laimėtoju tapo „Stableford“ 
komandiniai - E. Kozsela. J. Lipšys, K. 
Saldukas ir P. Knowles (visi iš Gee
longo). Sydnėjaus „Stroke" koman
dines laimėjo tie patys Geelongo „Vy
čio“ golfininkai.

Plaukimas
Iki 12 metų amžiaus krūtine 25 met

rus berniukų tarpe nuplaukė: K.
Milvydas (Brisbane), S. Sankauskas 
(Adelaidė). To pačio amžiaus mergai
tės: J. Brown (Geelongas).

Iki 16 metų amžiaus 50 metrų krū
tine berniukai: B. Žalkauskas (Mel-
burnas); mergaitės - S. Žalkauskaitė, D. 
Milvydaitė (Br isbanė)

Atviros 50 m. krūtine vyrai: B. 
Žalkauskas, A. Žilinskas (abu iš 
Melburno); moterų: A. Žilinskienė, S. 
Žalkauskaitė, N. Aleknienė.

Iki 12 metų amžiaus 25 m. nugara 
berniukai: J. Brown (Geelongas), A. 
Lynikas (Melburnas) ir B. Leonavičius 
(Adelaidė); mergaitės: K. Milvydaitė 
(Brisbane), R. Wiasak (Geelongas), S. 
Sankauskaitė (Adelaidė).

Iki 16metų 50m.nugarabemiukai:B. 
Žalkauskas (Melburnas); mergaitės: S. 
Žalkauskaitė, D. Milvydaitė.

Atviros 50 m. nugara vyrų: B. 
Žalkauskas, G. Brown (Geelongas), P. 
Obeliūnas (Geelongas); merginos: B. 
Kazicki (Brisbane), N. Aleknaitė 
(Melburnas).

;Iki 12 m. 25 metr. nugara berniukai: 
S. Lukaitis, A. Lynikas (abu iš Mel-

Iki 12 metų 25 m. nugara mergaitės:
A. Obeliūnaitė, J. Brown (abi iš 
Geelongo), S. Sankauskaitė (Adelaidė).

Iki 16 metų 50 m. nugara berniukai:
B. Žalkauskas, M. Obeliūnas (Gee
longas), S. Lukaitis (Melburnas); 
mergaitės: S. Žalkauskaitė, A. Kozicki 
(Brisbane); atviros: A. Žilinskienė. S. 
Žalkauskaitė, B. Kozicki; vyrams L. 
Zdanius, B. Žilinskas, A. Žilinskas (visi 
iš Melburno).

Iki 12 metų 25 m. laisvu stilium 
berniukai: S. Lukaitis, A. Lynikas (abu 
Melburno). J. Brown (Geelongas); 
mergaitės: K. Milvydaitė (Brisbane), A. 
Obeliūnaitė (Geelongas), S. San
kauskaitė (Adelaidė).

Iki 16 metų 50 m. laisvu stiliumi 
berniukai: B. Žalkauskas, M. Obeliūnas, 
S. Lukaitis; mergaitės: S. Žalkauskaitė, 
D. Milvydaitė ir A. Kozicki; atviros 
vyrams: L. Zdanius. B. Žalkauskas ir D. 
Alekna, atviros moterims: A. Žilins
kienė, S. Žalkauskaitė ir N. Aleknienė.

Atviros 100 metrų (medley) A. 
Žilinskienė, B. Žalkauskas, L. Zdanius 
(visi iš Melburno).

HLFfiS atstovų susirinkime
* Naujuoju ALFAS Garbės nariu 

buvo išrinktas Petras Kęstas Obeliūnas 
iš Geelongo.

* 1997 metų sporto šventė vyks 
Sydnėjuje ir ją rengs sporto klubas 
„Kovas“.

* 1998 metų sporto šventė vyks kartu 
su Lietuvių dienomis Geelonge.

Antanas Laukaitis.

Lietuvos rankininkai 
žais Sydnėjuje

Dėl teisės vykti į 1997 metų pasaulio 
čempionatą, kuris vyks šiais metais 
gegužės 18 - birželio 4 dienomis 
Japonijoje, Australijos vyrų rinktinė, 
kaip Okeanijos šalių rankinio čem
pionė, varžysis Sydnėjuje su Lietuvos 
vyrų rankinio rinktine, kuri tapo savo 
grupės Europos čempione.

Rungtybės vyks sausio 31 ir vasario 2 
dienomis Homebush sporto centre nuo 
7.30 vai. vakaro abi dienas. Į Sydnėjų 
atskrenda 21 sportininkas ir 9 koman
dos rėmėjai.

Kai tik bus gauta daugiau žinių, jas 
paskelbsime spaudoje , o taip pat ir tiks
lią sportininkų atvykimo datą. Spor
tininkais rūpinsis Australijos rankinio 
federacija, tačiau norima Lietuvos 
rankinio rinktinės žaidėjus supažin
dinti ir su mūsų lietuvių klubu bei 
sydnėjiškiais sportininkais ir lietuviais.-

A. Laukaitis.

"Musų Pastogė" Nr.1-2 1997.1^0. psl.9
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Padėka
Poniai Bronei Staugaitienei, Australijos lietuvių dienų ruošos ko

mitetui bei Sporto šventės rengėjams, ALB Krašto valdybos ir visų 
Australijos lietuvių vardu nuoširdžiai dėkoju už didelį Jūsų visų 
darbą ruošiant XIX - sias Australijos lietuvių dienas ir 46 - ąją Spor
to šventę.

Džiaugiamės ir sveikiname Jūs visus su sėkmingai praėjusiomis 
šventėmis!

Andrius Žilinskas
ALB Krašto valdybos pirmininkas

Dėkojame ALB Sydnėjaus apylinkės valdybai už 200 dol. 
auką, kuri padėjo kelionėje į sporto šventę.

"Kovo" sportininkai ir valdyba

’’Mūsų Pastogės” vakaronė
Gruodžio 20 d. iš spaustuvės grįžus 

paskutiniam praėjusių metų „Mūsų 
Pastogės“ numeriui, Lietuvių namuo
se įvyko „Mūsų Pastogės“ redakcijos, 
administracijos ir Sydnėjuje gyvenan
čių bendradarbių ( su „antromis pu
sėmis“) vakarienė - „Mūsų Pastogės“ 
darbo metų užbaigimo vakaronė.

Vakaronę atidarė Lietuvių ben
druomenės Spaudos sąjungos val
dybos pirmininkas Vyt. Patašius. Kiek' 
užkandus, padėką bendradarbiams 
išreiškė „Mūsų Pastogės“ redaktorius 
Br. Žalys. Apie laikraščio ateities 
galimybes kalbėjo Spaudos sąjungos 
valdybos vicepirmininkas dr. Vyt. 
Doniela - greičiausiai, po Naujų metų 
būsiąs pradėtas lėšų kaupimo vajus, 
kad atsirastų galimybė patobulinti 
laikraščio leidimo techniką.

„Mūsų Pastogės“ bendradarbė dr. G. 
Kazokienė pasisakė dėl lėšų kaupimo, 
būdų - tautiečiai tikrai nepagailėsią:

pinigų savo laikraščio parėmimui, jei 
tiktai mokėsime jų paprašyti...

Spaudos sąjungos valdybos narys 
žurnalistas Ant. Laukaitis dėl lėšų 
kaupimo, kaip nurodė dr. G. Kazokie
nė, buvo skeptiškesnis. Jis pasisakė 
prieš jaunimo kongresus, kuriems iš 

• visuomenės surenkamos didžiulės 
sumos pinigų, bet rezultate iš jaunimo 
beveik niekas neįsijungia į ben
druomeninę veiklą. A. Laukaitis patarė 
išleisti „Mūsų Pastogėje“ jaunimo 
puslapį, o straipsnius, ypatingai po
litinius, spausdinti trumpesnius, labiau 
sutrauktus.

Vakaronėje dalyvavo 24 asmenys. Jų 
tarpe trys tautiečiai iš Lietuvos 
žurnalistas Žitkauskas iš Vilniaus* 
mokytoja lituanistė iš Alytaus ir 
redaktoriaus giminaitis iš Kauno. 
Bendradarbiai ir svečiai buvo ap
dovanoti paskutiniu metų „Mūsų 
Pastogės“ numeriu. ž.

Tremtinių grįžimo fondui
Į Tremtinių grįžimo fondo sąskaitą "Talkoje" Nr.888 yra gautos sekančios au

kos: 650 dol. - O. Baužienė, BEM;
po 20 dol. - A. Cibulskas, J. Radinas; 40 dol. D. ir E. Bartkevičiai;
2000 dol. - Sydnėjaus tautodailės ratelis; 25 dol. Damaševičius.

Ieško
Ieškomas Australijoje gyenantis Juozas Krapauskas, sūnus Domininko, gimęs'

1917 m. ' ' . '
Jis pats, ar apie jį žinantieji yra prašomi atsiliepti Lietuvos Respublikos kon

sulatui - 27 Rickaby St., Croydon Park, SA 5008, tel./ faksas (08) 8346 4775.
Jurgis Jonavičius

AUKOS K. Bitinienė
C. Protienė

NSW
NSW

$5
$5

''Mūsų Pastogei" L. Bungarda Vic. $10
Geelongo.liet. są-gosv-ba Vic. $200 Melb. liet. mot. kat. d-ja Vic. $200
J. Leskys NSW $5 Z. Mackevičius Vic. $5
J. Repševičius WA $5 A. Meiliūnienė NSW $5
A. Kalpokas Vic. $10 J. Juška Vic. $5
G. Jokubaitienė Vic. $5 P. Marašinskas NSW $5
A. Viknius Tas. $15 J. Balčiūnas Vic. $5
V. Račiūnas NSW $5 A. Bajoras Vic. $5
J. A. Jūragis NSW $5 I. O'Dwyer Vic. $5
B. Genys NSW $5 I. Šimaitienė Vic. $5
O. Grosienė NSW $10 D. Šalkūnas Vic. $5
J. Daubaras NSW $5 - Dėkojame už aukas. Red.

A. f A.
Aldonai Čiurlionytei - Narušienei 

mirus, giliai užjaučiame vyrą Gustavą ir sūnų Algį Cininą 
su šeima.

D. ir J. Štaugirdai,
L. Veteikienė

t

Pagerbdamas

A. f A. Mindaugui ^inuskui 
mirus, jo žmonai Daliai, sūnums Petrui ir Andriui, sese
riai Emilijai, broliui Vytautui su šeimomis nuoširdžią 
užuojautą reiškia

Sydnėjaus lietuvių pensininkų 
klubas "Neringa"

Pagerbiant
A. f A. Mindaugą Šumską,

"Mūsų Pastogei" aukojame 20 dol.
Inga ir Juozas Suopiai

Mirus žymiam Sydnėjaus sportinės veiklos rėmėjui
: |A. Mindaugui ^įimskni,
jo žmonaf*t)aTiai, šunums ’Petrui ir Andriui ir jų šei
moms gilią užuojautą reiškia

"Kovo" sportininkai ir valdyba

Mindaugą Šumską,
Mūsų Pastogei" aukoju 30 dolerių.

Vytautas Patašius

A. f A. Mindaugui šumskui 
mirus, žmonai Daliai, sūnums Andriui ir Petrui, jų šei
moms ir artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia

Vida ir Algis Skirkai

Pagerbdami velionį, vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" auko
jame 100 dol. .

Vida ir Algis Skirkai

Mirus
A. j* A. Mindaugui Šumskui, 

žmonai Daliai, sūnums Andriui ir Petrui, seseriai Emi
lijai ir jų šeimoms bei giminėms nuoširdžią užuojautą 
reiškia ir drauge liūdi

Danguolė ir Arminas Sepokai

Mirus
A. f A. Jonui Bismontui, 

sporto klubas "Kovas" reiškia gilią užuojautą dukrai 
Ritai, žentui Petrui ir visai jų šeimai. Kartu liūdime, 
netekę pavyzdingo sportininko.

Sportininkai ir valdyba

Zarasiškei
Jadvygai Girnytei - Keraitienei 

labai viltingai žiūrėjusiai į 1997 metelius, pusė valandos 
prieš jiems atvykstant iškeliavo amžinam poilsiui. 
Nuoširdžiai užjaučiame jos dukrą Danguolę su vaikais.

Daina, Gintas, Jūratė ir Jurgis Reisgiai

Pranešimas
Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 

šių metų sausio 13 d. mirė
A. f A.

Aldona Čiurlionytė - Cininienė - Aarnšienė.
Palaidota sausio 16 d. Melburno Fawkrier kapinėse.

Algis Ciuiuas ir Gustavas Narušis

'Mūsų Pastogė" Nr.1-2 1997.1.20 psl.10
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t Mūsų mirusieji f
A. A. Steponas Dabkus

Miiindaugo Petro
A. a. a. Mindaugas Petras Šumskas gi

mė 192929 spalio 29 d. Pagriaužtų km., 
Marijatjampolės apskrityje. Sakoma, ką 
Dievasvas myli, tą anksti pasišaukia pas 
save. Iš. Iš mūsų tarpo šių metų sausio 10 
dieną ?ą Aukščiausias pasišaukė vos 67 
metų šių sulaukusį Mindaugą.

VaiVaikystės metus Mindaugas pralei
do tėvtėvų ūkyje, brolių ir sesers tarpe, ir 
visai ni nejautė koks sudėtingas bus jo 
gyvenienimas. Raudonosioms ordoms 
artinannantis prie tėviškės, keturiolikmetis 
Mindaudaugas kartu su šeima 1944 m. 
pasitrautraukė į Vakarus. Kelias per Vokie
tiją vežvežimu buvo ne tik tolimas, bet ir* 
vargingingas. Pagaliau pasiekė vakarų 
sąjungingininkų prieglobstį ir laisvę.

Pabėbėgėlių stovyklose įsisteigus lie- 
tuviškdkoms mokykloms, Mindaugas 
moksląslą tęsė Spakenbergo gimnazijoje. 
Tačiauau Mindaugo horizontai nebuvo 
vaikiškiki ir 1947 metais su pirmuoju 
ransporbrtu jis išplaukė nežinion,į Aus
traliją. ą.

Darlarbo prievolę atliko Shepparton 
apylinknkėse prie vaisių skynimo, o vė
liau, 1! 1948 metais, buvo išsiųstas į 
Tasmamaniją, Goliath cemento fabriką 
Railtoriton miestelyje.

AtliAtllkęs dviejų metų privalomą darbo 
prievoėvolę Mindaugas persikėlė gyventi 
pas vs vėliau atvykusius savo tėvus. 
Sydnėjlnėjaus priemiestyje Condell Park 
tėvai štai statėsi namus, o gretimame sklype 
kiek vk vėliau pasistatė savuosius ir 
Mindaudaugas.

Tapįapęs laisvu žmogumi, savo darb
daviu bu Mindaugas pasirinko „Wool- 
worthShS* bendrovę, kur buvo didelės 
galimynybės išlavinti savo sugebėjimus. 
Apsipraratęs su darbu parduotuvėse, jis 
greit p<t perėjo prie sandėlių tvarkymo ir 
menediedžmento. Modernizuojant ir 
kompiupiuterizuojant milžiniškus san- 
dėlius.ius, Mindaugas parodė daug su- 
manumumo ir. ištvermės. Nenuostabu, kad 
jis buwuvo visų gerbiamas, mylimas, iš
kilo pa pareigose ir „Woolworths* ben- 
drovėjivėje išdirbo iki pat' išėjimo pensi
jon. . . • . ■

Po tPo nesėkmingų pirmųjų vedybų, iš 
kurių jių jis susilaukė sūnaus Aleksandro, 
1964 rrt metais Mindaugas sukūrė šeimą 
su DalDalia Ramanauskaite. Darni šeima 
susilaullaukė dviejų sūnų - Andriaus ir 
Petro. ro. Vaikus išauklėjo lietuviškoje 
dvasicisioje ir krikščioniškos moralės

Šuniško netekus

pagrindais. Tėvas nepaprastai didžia
vosi savo trim sūnumis, jų pasiekimais 
ir sielojosi dėl jų nesėkmių. Vėžio ligai 
pakirtus stiprią Mindaugo sveikatą, 
žmona Dalia bei sūnūs su marčiomis 
nuoširdžiai slaugė ir rūpinosi jo ger
būviu.

Lietuvių bendruomenėje Mindaugą 
matėme jau nuo 1957 metų Banks- 
towno apylinkės valdyboje, o sekan
čiais metais jos pirmininku. Valdybos 
tada rūpinosi „Dainavos“ namų sta
tyba Bankstovvne. Mindaugas karštai 
įsijungė į namų statybą ir išdirbo virš 
400 valandų.

1970 metais jungiantis „Dainavos“ 
namų ir Sydnėjaus lietuvių klubo 
valdyboms ir statant naujus klubo 
pastatus, Mindaugas vėl įsitraukė į 
darbą kaip Lietuvių klubo direktorius 
1970 - 1973 metais.

Nuo 1978 metų Sydnėjuje įsisteigus 
lietuvių kooperatinės kredito draugijos ■ 
„Talka“ skyriui, Mindaugas įsijungė ir į 
jo darbą. Be paliovos jis „Talkoje“ 
išdirbo iki 1994 metų. Nuoširdžiai ir 
kruopščiai ištyręs esamas sąlygas, jis 
aprūpino daugelį jaunų lietuvių šeimų 
paskolomis saviems namas įsigyti.

Lietuviškoje dirvoje, ypatingai 
Bankstowne, Mindaugo darbo ir veik
los pėdsakai yra gilūs, o jo darbo vai
siai neįkainuojami.

Nuoširdžiai užjaučiame žmoną Da
lią, sūnus Aleksandrą, Andrių ir Petrą, 
seserį Milę, brolį Vytą su šeimomis ir 
visą plačią Šumsku giminę.

Tebūna Tau lengva svetingos Aus
tralijos žemė. Suskis Reisgys

Po kelių negalios metų, 1996 - ųjų 
gruodžio 27 d., sulaukęs 85 metų 
amžiaus, savo bute Lietuvių sodyboje 
Engadinėje mirė a.a. Steponas Dabkus.

Steponas gimė 19 gruodžio 1911 
metais Užkalnių km., Nemakščių vlsč., 
Raseinių apskrityje Antano ir Onos 
(Šimkutės) Dabkų penkių vaikų šei
moje. Tėvai ir abu broliai - Paulius, 

: Stasys - ir sesuo Zosė pokario metais 
gyvenę Kanadoje yra jau mirę. Toronte 
gyvena sesuo Petrutė.

Šeima apie 1930 metus Judrėnų kai
me, Kvėdarnos valsčiuje, pirko 90 ha 
ūkį, tačiau užeinant antrai raudonųjų 
okupacijai pasitraukė į Vokietiją. Vė
liau visa šeima emigravo į Kanadą, 
išskyrus Steponą, kuris atvyko į Aus- 

* traliją.
Atlikęs privalomą dviejų metų dar

bo sutartį Queensland© cukrinių nen
drių plantacijose, vėliau dar 5 metus jas 
kirto. Po to dirbo Snieguotuosiuose 
kalnuose prie hidroelektrinės, po to - 
privačiose statybose. Išėjus į pensiją 
paskutinius 22 gyvenimo metus Ste
ponas gyveno lietuvių Sodyboje En
gadinėje. 1993 metais jis vedė jaunys
tės dienų pažįstamą, našlę Pauliną 
Rudytę- Strazdienę, kurią išsikvietė iš 
Lietuvos. Paulina ištikimai slaugė ir 
globojo Steponą per paskutines jo

Kiffti Sydnėjuje Kalėdų - N. metų laikotarpyje 
įnirę tautiečiai

f A.A.a. Jonas Ozerskis, 71 m., gyvenęs 
Pananinijos priemiestyje, mirė praeitų 
metų (į (1996) gruodžio 19 d. Velionio 
palaikakai sudeginti Rookwoodo kapi
nių krerematoriume gruodžio 24 dieną. Jo 
lekrolologą spausdinsime vėliau.

f fi A.a. Margarita Fitzsawyer - 
£emaitaitienė, gimusi 1919. m. lapkričio 7 
i. Nuduo 1982 metų gyveno Sydnėjaus 
ietuvhyių sodyboje, išskyrus paskuti- 
rius mėnėnesius. Kelis paskutinius metus 
argo vč vėžio liga. Mirė gruodžio 24 d. 
(alvarijrijos ligoninėje. Palaidota vyro 
tape SuSutherland kapinėse gruodžio 31 d.

f A.a. Jonas Eismontas, gimęs 1924 
sausio'6 d. Kaune. Į Australiją atvyko 
1948 metų gruodyje. Dirbo Sydnėjaus 
vandentiekyje. 1954 metais vedė Albi
ną Kyzelytę, susilaukė sūnaus Rober
to ir dukros Ritos. Mėgo sportuoti. Mi
rė 1996 m. gruodžio 28 d. Palaidotas 
sausio 8 d. Rookwoodo kapinių lietuvių 
sekcijoje.

f Gauta žinia, kad metų pradžioje 
mirė vyresnio amžiaus tautietė Jadvyga 
Keraitienė. Smulkesnių žinių netu
rime. Laukiame nekrologo.

Ilsėkitės ramybėje. B.Ž.

Steponas Dabkus

gyvenimo dienas.
Už Stepono vėlę sausio 2 d. gedulin

gas mišias šv. Joachimo bažnyčioje, 
Lidcombe, atlaikė kun. Povilas Martū- 
zas. Velionio palaikai sudeginti Rook
woodo kapinių krematoriume ir bus 
pervežti Lietuvon į šeimos kapus.

Krematoriumo koplyčioje atsi
sveikinimo su velioniu žodžius tarė 
Sydnėjaus ALB apylinkės valdybos 
vicepirmininkas Antanas Kramilius ir 
SLMSG draugijos pirmininkė Julija 
Lašaitienė;

Ilsėkis ramybėje. B. Žalys

A. f A. Mindaugui Šulinskui 
mirus, liūdesyje likusius žmoną Dalią, sūnus Andrių ir 
Petrą bei visus artimuosius nuoširdžiai užjaučia

Danutė ir Stasys Skoruliai

Iškeliavus Amžinybėn
A. f A. Mindaugui Šulinskui, 

reiškiame gilią užuojautą žmonai Daliai, sūnums su 
šeimomis, giminėms ir artimiesiems čia ir Lietuvoje.

Jadvyga ir Juozas Dambrauskas

Mirus
A. f A. Mindaugui Šulinskui, 

nuoširdžią užuojautą reiškiame jo žmonai Daliai, sū
nums Andriui ir Petrui, giminėms ir artimiesiems.

"Sūkurio" tautinių šokių 
grupės šokėjai ii* vadovai

Virfni & Pagerbdami mūsų mielą mirusią draugę
A. f A. Jadvygą Keraitienę,

vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" aukojame 40 dol.
Griškaičių šeima ir Alcsiukė

Ilgamečiu! bendradarbiui
A. f A. Mindaugui Šulinskui

mirus, jo šeimai ir artimiesiems giliausią užuojautą
reiškia - visada Mindaugą šviesiai atsimindama -

"Talkos" valdyba

Ilgamečiu! ir veikliam bendruomenės veikėjui
A. f A. Mindaugui Šulinskui 

iškeliavus amžinybėn, gilaus liūdesio prislėgtą velionio 
žmoną Dalią Šumskienę, sūnus, marčias bei artimuosius 
giliai užjaučia

Stašiouiai
'Mūsų Pastogė" Nr.1-2 1997.4.20 psl.ll
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i INFORMACIJA
1________ ____________ 1_______________________________

lešminė Sydnėjuje
Visi kviečiami į Sydnėjaus lietuvių katalikų kultūros draugijos ruošiamą

i e š m i n ę,
kuri įvyks 1997 m. vasario 2 d., sekmadienį, 1 vai. p.p. - 82 John St., 

Lidcombe (p. A. Savickienės namuose).
Visas iešminės pelnas bus skirtas Vilnijos krašto lietuviškoms mokyk

loms sušelpti - padėti skleisti lietuviškumą tose apylinkėse.
Visus nuoširdžiai prašome apsilankyti ir maloniai pabendrauti.

Sydnėjaus lietuvių katalikų kultūros draugija

Naujų metų
miolaidinės kelionių kainos

I j Vilnių Į
nuo 2150 dol.. plius mokesčiai (taksa) 

(gegužė - birželis - liepa - rugpjūtis)
| Bilietus užsisakykite iki kovo 15 d.

(sumažintas galiojimas)
Teiraukitės pas Baltijos kelionių specialistus.

G&TWAXTRAVEL
minx

I (24 kelionių patirties metai) |
J 48 The Boulevarde. Strathfield - 2135

tSjTEUAYTRAvĮb Tel. (02) 9745 3333. Fax. (02) 9745 3237.
V ' - TAs Lie. 2 TA 000 888 ACM 001 344 323

Baltijos kelionių ekspertai

SKELBKTTĖS "MŪSŲ PASTOGĖJE" - VISI ŽINOS!

TALKOS 
PRANEŠIMAS

Nuo sausio 1. 1997. naujiems k atnaujinamiems 
IndiBams QaBo)a sakantys procentai:

Terminuoti indėliai:
Mėnesinių palūkanų j.
saskaita (Min. sio.ooo) " 0.5%

12mėn. 6.0%
6 mėn. 5.5%
3 mėn. 5.25%

L Sąskaitos minimumas $500
Terminui pasibaigus, Indėli galima Išimti ar 
pervesti į kita sąskaitą. Palūkanos (mokamos 
į einamąja sąskaitą. Jei klientas nepraneša 
savo pa‘geldavimo, sąskaita automatiškai 
pervedama Į naują, toki patį terminuotą 
Indėlį. Pinigus iŠ terminuotų indeliu galima 
Išlmtrtermlnul nesuėjus. Tuo atveju mokama 
tik 2% už išimtus pinigus..

Einamosios sąskaitos: 
$5000 + ‘ 4%
$1000-$4999 3% 
$1.00-$999 2%

TALKA 
INFORMATION

The folowing Interest rašėt apply from Jan. 1. 1997 
for oil new and renewed deposSs:

Term Deposits:
Monthly interest _
ACCOUnt (Mln. 510,000) 0.5%

12 month 6.o%
6 month 5.5%
3 month 5.25%

*- Account minimum $500
On maturity, the deposit and interest may be 
withdrawn or transferred to other accounts. If R 
the client does not notify his/her Intentions, 
the account Is automatically rolled over for 
another equal term at current Interest rate. 
Withdrawals may be made from term 

.deposits before maturity date. In such case 
only 2% Is payable on the withdrawn sum.

Current Accounts:
$5000 + 4%
$1000-$4999 3% 
$1.00-$999 2%

Paskolos:
Su turto užstatu 7 

iki 5185.000 '9/0

NAUJOS paskolos X o/ 
pirmieji 12 mėn. vire $20C00 0-0 /o

Su dokumentu užstatu 12%
Iki $25,000 ‘ 1 on/

Su garantuotojais 13%^ikl $10,000 f

Asmenines 13%
Iki $5,000 

Talka vlriminėlui paskolų procentui gali Keisti melų bogy | o 
atsižvelgiant į bankųlr Srv>nantų|stoigu adomus procentus.

Loans:
Mortgage security 7 5% 

up to $185,000 < u
NEW loans ova,$20.000 A n qz 
capped tor 12 mth.. w-u

Title deposit security 12% 
■" up io 525,000 -O0/

Guarantor secured 13% 
up io 510.000 , on/PerSOnal up to $5,000 13%

loan mterosr lotos may bo vanoa aunng the yoar dopondng on 
curtoni Interest rates ottered by banks ano other societies.

Adelaide 8362 7377 
Melbourne 9328 3466
Sydney 9796 8662

LIETUVIU KOOPERATINĖ

Adelaide 8362 7377 
Melbourne 9328 3466
Sydney 9796 8662
LITHUANIAN CO-OPERATIVE

zr..—: TALKA____
KREDITO DRAUGIJA

TALKA
CREDIT SOCIETY LTD

"Mūsų Pastogė" Nr.L-2.1997.1.20, psl.12 ~

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ
NAMUOSE tS

16 - 18 East Terrace, BANKSTOWN, Nr 

Tel. 978 1414, faksas (02) 9790 3233

Klubas atidarytas 
Pirmadieniais 5 v.v. -10.30 v.v. 
Antradieniais klubas uždarytas. 
Trečiadieniais 5 v.v. -10.30 v.v. 
Ketvirtadieniais 5 v.v. -11.00 v.v. 
Penktadieniais 5 v.v. -12.00 v.v.
Šeštadieniais 12 v. p.p. -1.00 v. nakties

,, Sekmadieniais 12 v. p.p. -10 v.v.

*0*^*^*
Pranešame, kad "Kalėdinį krepšį" (Christmas Hamper) 

gruodžio 22 d. laimėjo Robertas Liniauskas 
(bilieto nr.63).

Jono Paulikaičio palikimo reikalu
Žinančius prašome skubiai pranešti Teodoro (Theodoras) Paulikaičio dabartį 

adresą. Pagal paskutines žinias jo paskutinis adresas buvo Belllambi. NSW. Ska 
binkite Public Trustee’s Wollongong Branch, tel. (042) 296511, ryšium su jo broli 
Jono Paulikaičio palikimu. Public Trustee, P.O. Wollongong - 25K---------------------- I

Sydnėjaus tikintiesiems
Pranešame, kad šį sekmadienį, sausio 19 d.. įprastu laiku, t.y. 11.30 vai. ryt 

šv. Joachimo bažnyčioje, Lidcombe, šv. Mišias laikys svečias iš Čikagos kir 
Antanas Saulaitis, SJ. Jį globoja kapelionas, kun. Povilas Martūzas.

Kun. A. Saulaitis yra išreiškęs norą kuo daugiau susitikti su Sydnėjaus tautk 
čiais. Sydnėjuje jis tebus porą dienų (atgal į Ameriką išskrenda sausio 20 d 
Kunigas dalyvavo Australijos lietuvių dienose, skautų 50- mečio stovykloje. ą 
lankė Canberros tautiečius. Sydnėjuje kun. A. Saulaitis apsistojęs p. Bumeik 
šeimoje Strathfielde. Tel. (02) 9642 2680.

Sydnėjaus lietuvių katalikų misijos komitete

REMSITE
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FONDĄ, 
nes jo tikslas yra: skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę kultūrą, mokslą, švietimą, 
meną ir kitas lietuvių kultūrines apraiškas.
Fondą stiprinsime ir jj ugdysime, jei įvairiomis progomis jam aukosime, stosime jo 
nariais ir nepamiršime jo surašydami testamentus. Testamentuose reikia įrašyti tiksliai 
angliškąjį Fondo pavadinimą ir adresą:

AUSTRALIAN LITHUANIAN FOUNDATION INC.
44 - 50 Errol Street,North Melbourne, Vic. 3051

Visą korespondenciją ir aukas prašome siųsti adresu:
P. O. Box 11, North Melbourne, Vic. 3051

Australijos Lietuvių Fondo Valdyba

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

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

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

Leidėjo, administracijos tr redakcijos adresas: P. O. Box 550 Bankstown N. S. W. 2200 
Redaktorius Bronius Žalys. * S * Redakcijos ir administracijos telefonas (02) 9790 3233 
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. 

Už skelbimų turini redakcija neatsako.
Prenumerata metams $ 45 U žsienyje paprastu paštu $ 60 N. Zelandijoje oro paštu $ 75

U žsienyje oro paštu $ 100

12


	1997-01-20-MUSU-PASTOGE_0001
	1997-01-20-MUSU-PASTOGE_0002
	1997-01-20-MUSU-PASTOGE_0003
	1997-01-20-MUSU-PASTOGE_0004
	1997-01-20-MUSU-PASTOGE_0005
	1997-01-20-MUSU-PASTOGE_0006
	1997-01-20-MUSU-PASTOGE_0007
	1997-01-20-MUSU-PASTOGE_0008
	1997-01-20-MUSU-PASTOGE_0009
	1997-01-20-MUSU-PASTOGE_0010
	1997-01-20-MUSU-PASTOGE_0011
	1997-01-20-MUSU-PASTOGE_0012

