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Lietuvos jvykių apžvalga
Grąžins gyventojų santaupas

Semias pritarė gyventojų santaupų 
at atstatymo projektui. Projektas liečia 
g gyventojų santaupas, sukauptas vals- 
t tybinitune banke iki 1991 m. vasario 26 

į dįdienos. Atstatymas įvyks santykiu vienas 
fit litas už vieną rublį ar taloną. Lėšos, ku- 

r rias kaimo žmonės gavo už valstybei par- 
d duotus gyvulius, bus atstatomos santykiu 
v vienas litas už dvidešimt rublių/talonų. 

> / toatomos santaupos bus ribotos 6000 
I Iii - litų suma. Tikimasi, kad ribos suma bus 

pa padidinta Rusijos Federacijai grąžinus 
1 oi okupacinės valdžios nusavintus Lietuvos 

gy gyventojų indėlius.
Ignalinos atominė jėgainė
Baigus planinį remontą, Ignalinos 

■ tf branduolinės jėgainės pirmas reaktorius 
vjį 'itt bus įjungtas į elektros energijos tink
lą lą, neatsižvelgiant į tarptautinės ekspertų 
gi grupės rekomendaciją to nedaryti ne- 
pa patobulinus reaktoriaus saugumo prie- 
mįraonių. Tarptautinė komisija Ignalinos 

į b| branduolinę jėgainę (iš tikrųjų visus 
į sosorietiškus RBMK arba Čemobilio tipo 
[ rereaktonusi kritikuoja, nes trūksta ap- 
į sasauginės dangos, kurią turi turėti visi 
j v;vakarietiški reaktoriai. Tarptautinė ko- 
, nmisija taip pat kritiškai atsiliepė apie 
į jėjėgainės valdytojus, kurie, jų nuomone, 

neneturi reikalingos saugos kvalifikacijų. 
Į EEkspertų siūlomi „privalomi“ jėgainės 
Į satugumo patobulinimai kainuotų apie 130 
į mmlijonų JAV dolerių. Panaši suma būtų 
. nereikalinga ir antrojo jėgainės reaktoriaus 
Įppatobulinimui.

Ignalinos jėgainės saugumo ins
pektorius Jurijus Semasinas sakosi ne
pripažįstąs tarptautinės komisijos kritikos 
ir teigia, kad po per paskutinį dešimtmetį 
padarytų patobulinimų, Ignalinos reakto
riai esą saugiausi iš visų sovietinės gamy- 

I bos RBMK tipo reaktorių.
‘ Ignalinos dviejų reaktorių jėgainė yra 

2000 megavatų pajėgumo ir pagamina 
apie 80% Lietuvos elektrinės energijos.

EBSW „išplauti“ milijonai
„Lietuvos rytas“ kovo 3-čios dienos 

laidoje praneša, kad pasinaudojus 1996- 
tais metais įvesta baudžiamojo kodekso 
pataisa, EBSW Holdingo kompanija 
„išplovė“ keliasdešimt milijonų litų.

Pagal Kauno Holdingo kompanijos 
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indėlininkų atstovą K. Jocių, įvesta 
baudžiamojo kodekso pataisa, kurią pa
rengė EBSW juristai, leido tardytojams 
visą su EBSW turto areštu susijusią 
medžiagą perduoti Kauno apygardos 
teismui ir suteikti teismui teisę šį turto 
areštą panaikinti.

Kauno tardymo vaidybos viršininko 
pavaduotojas A. Jokūbauskas 89 milijonų 
litų vertės areštuoto turto medžiagą perda
vė Kauno apygardos teismo teisėjui R. 
Buzeliui, kuris iškart panaikino 30 milijo
nų vertės EBSW valdomų įmonių akcijų 
areštą.

„Lietuvos rytas“ praneša, kad kom
panijos indėlininkų atstovai nebuvo kvies
ti į Kauno apygardos teismo posėdžius, 
įvykusius gruodžio 18 ir 19 dienomis, 
kuriuose buvo panaikintas EBSW turto 
areštas, taip pat abejotina ar dalyvavo 
teisėjas R. Buzelis, kuris, pasak indėlinin
kų, tuo metu sirgo. „Lietuvos rytas“ per 
sekančias tris savaites nesėkmingai sten

gėsi susisiekįi su teisėju R. Buzeliu. kurio 
negalėjo rasų jo darbo vietoje. Kauno 
apygardos teismo civilinių bylų pir
mininkas A. Rinkevičius sakė nežinąs kur 
yra jo pavaldinys R. Buzelis. Įstatų pa
taisą Seimui pasiūlęs tuometinis vidaus 
reiklų ministras Virgilijus Bulovas 
(LDDP) nesupranta, kaip pasinaudojus jo 
įstato pataisa, tapo išplauti pinigai. Jis 
tikėjosi, kad tie. kurie taikys šią pataisą 
„bus sąžiningi“. Bulovas kaltina ne įsta
tymą, bet nutarimą padariusį teisėją.

Įstatymo pataisos rezultate EBSW 
akcijos buvo pervestos Palangos „Algerio“ 
firmai. „Algerio“ firma iki to pervedimo 
buvo registruota Kaune EBSW būstinės 
adresu, o po to pakeitė adresą į EBSW 
objekto ..Palangos Lino“ patalpas Pa
langoje.

Holdingo kompanijos indėlininkai 
apskundė R. Buzelio nutarimą Apelia
ciniam teismui, bet. kaip sako Apeliaci
nio teismo civilinių bylų viršininkas V. 
Valančius, norint išnagrinėti kelias
dešimties tomų bylą,reikia laiko, o Ape
liacinis teismas neturi galių sustabdyti 
Apygardos teismo nutarties vykdymą. 
Kol byla bus išnagrinėta. V. Valančius 
yra rekomendavęs Vertybinių popierių 
biržai susilaikyti nuo bet kokių veiksmų.

P. Augius ŽEMAIČIŲ RŪPINTOJĖLIS.

„Šeimos“ asociacijos veikla
.Lietuvos rytas" praneša, kad „Šeimos" 

asociacijos prezidentas Vladas Lau
rinavičius pernai Panevėžyje gyrėsi, kad 
jis yra finansavęs Kęstučio Skrebio (da
bar Valdymo reformų ir savivaldybių 
reikalų ministras) rinkiminę kampaniją ir 
jam garantavęs aukštų Vyriausybės postą. 
Pagal „Lietuvos rytą“, V. Laurinavičius 
taip pat padėjo surengti tuometinio opo
zicijos lyderio V. Landsbergio susitikimą 
su įtakingu Rusijos politiku V. Šumeika ir 
V. Šumeiką suvedė su Kauno nusikaltėlių 
atstovais Šilutėje. Besikuriant Lietuvos 
kariuomenei, Vladas Laurinavičiusyra tris 
kartus nesėkmingai teistas dėl ginklų 
pirkimo iš Rusijos. Jį spaudoje gina buvęs 
krašto apsaugos ministras A. Butkevičius, 
kuris tvirtina, kad perkant ginklus iš Ru
sijos, „Šeimos“ firma buvo Krašto apsau
gos ministerijos pasirinkta tarpininke. A. 
Butkevičius yra įsitikinęs, kad iškeltos 
bylos buvo teisėtai sustabdytos.

Šiuos kaltinimus visapusiškai atmeta 
V. Landsbergis ir Kęstutis Skrebys, ku
ris tvirtina, kad jo rinkiminę kampaniją 
20 000 litų suma įėmė Panevėžio akcinė 
bendrovė„Ekranas". Kaltinimus paneigia 
ir V. Laurinavičius.

Premjeras G. Vagnorius pereiškė, kad

Savivaldybių rinkimai
Savivaldybių rinkimuose dalyvavo 

39.9% balsavimo teisę turinčių Lietuvos 
piliečių. Tai apie 4% mažiau nei 1995 
metų savivaldybių rinkimuose. Į šią 
statistiką dar neįtraukti užsienyje gyve
nančių Lietuvos piliečių ir jūreivių balsai. 
Po galutinių rezultatų bus išrinkti iš viso 
1484 savivaldybių deputatai.

Vėliausiomis žiniomis, centro dešiny
sis blokas (Tėvynės Sąjunga, Krikšč. 

Tėvynės Sąjunga ir jos vadovybė „nebu
vo ir nebus įtakojama jokių asmenų ir 
negynė ir negins savų pareigūnų, jeigu jie 
įsivels į korupciją ar į nusikalstamus 
ryšius“.

Tačiau kaltinimai, kad dabartinė 
Vyriausybė dangsto nusikalstamas gru
puotes, nenurimsta. Generalinio prokuro
ro pavaduotojas Artūras Paulauskas to
kius kaltinimus yra pakartojęs per vienų 
televizijos programos laidą. Šis įvykis 

susilaukė Vyriausybės sekretoriaus Adolfo 
Savicko reikalavimo generaliniam pro
kurorui Vladui Nikitinui pateikti infor
maciją apie konkrečių faktų tyrimą. 
Vyriausybės sekretorius sako, kad „jei
gu tokios bylos yra tiriamos ir jei A. 
Paulauskas yra pateikęs minėtą in
formaciją prokuratūrai. Vyriausybė siek
tų, kad nusikalstamais ryšiais susi
kompromitavę valdžios atstovai būtų 
nušalinti nuo pareigų ir patraukti at
sakomybėn “.

Toje pačioje televizijos programoje 
A. Paulauskas apkaltino konservatorių 
Vyriausybę dėl grupių ar asmenų, finan
siškai rėmusių LDDP, bylų tyrimo atnau
jinimo ir skubėjimo.

Danius Kairaitis

demokratai ir Centro Sąjunga) rinkimuose 
gavo 772 vietas, t.y. truputį daugiau nei 
pusę visų mandatų, ir 23 vietomis daugiau 
nei 1995 metais. Šį dešiniųjų bloką pa
rems ir keletas kitų mažesnių grupuočių. 
Stipriausioji iš dešiniųjų partijų, būtent 
Tėvynės Sąjunga (Lietuvos konservatoriai) 
gavo absoliučią daugumą Kauno, Alytaus, 
Prienų, Neringos rajonuose ir pirmauja
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Savivaldybių rinkimai
Atkelta iš 1 puslapio

daugumoje kitų miestų bei rajonų, pvz. 
Akmenės, Biržų, Jonavos, Radviliškio, 
Raseinių, Skuodo, Šakių, Šiaulių, Širvin
tų, Ukmergės, Vilkaviškio rajonuose. 
Apskritai dešiniųjų koalicija dar laimėjo 
Anykščių, Jurbarko, Klaipėdos, Kretingos, 
Lazdijų, Marijampolės, Mažeikių, Pa
nevėžio, Plungės, Šilalės, Šilutės, Telšių ir 
Utenos rajonuose. Dešinieji gali laimėti ir 
Molėtų bei Varėnos rajonus.

Pagal negalutinius rezultatus, Tėvynės 
Sąjunga (konservatoriai) pirmauja ir 
Vilniaus mieste. Suskaičiavus balsus,! 63 
iš 165 Vilniaus rinkiminių apylinkių, už 
Tėvynės Sąjungą (konservatorius) balsavo 
44 820 rinkėjų. Antroje vietoje - Lietuvos 
piliečių aljanso (nelietuvių) ir Rusų 
sąjungos koalicija, gavusi 22 061 balsų. 
Toliau: Socialdemokratai - 12 386 balsai. 
Lenkų rinkimų akcija - 12 192 balsai, 
LDDP -11 613 balsai, Centro sąjunga - 
9 932 balsai ir Liberalų sąjunga - 6 211 
balsai. Negalutiniais duomenimis. Vilniu
je balsavo tik 36.53% rinkėjų. Aukščiau 
minėtus skaičius papildys balsai iŠ užjū
rio. Dabarjau spėjama, kad Vilniaus miesto 
savivaldybę valdys Tėvynės Sąjungos, 
Liberalų ir Centristų koalicija.

Kairysis blokas (LDDP, Socialdemok
ratų irValstiečiųpartijos)rinkimuosegavo 
473 vietas iš 1484, tai yra 52 vietomis 
mažiau nei prieš dvejus metus. Stipriausia 
iš kairiųjų partijų, būtent LDDP pirmau
ja Visagino mieste, Kelmės, Pakruojo, 
Pasvalio, Rokiškio ir Zarasų rajonuose. 
Šiai partijai gimininga Valstiečių partija

Kodėl diskriminuojami išeiviai?
Red. Ne paslaptis, kad ne vieną išeivį 

nuvylė įstatymais sudaromi sunkumai 
įsigyti LR pasą, nusipirkti butą ar kitokį 
būstą, įsilieti į Lietuvos politinį gyvenimą. 
Prie šio klausimo kritiškai sugrįžta JAV 
lietuvaitė Jūra Bendoriūtė, klausdama, 
kuo Lietuvoje gimę ir už lietuvybę kovoję 
išeiviai galėtų kenkti dabartinei Lietuvai? 
Jos mintis, sutrumpintai, perspausdiname 
iš savaitraščio „Atgimimas", nr. 9.

• • •
Lietuvos Konstitucijos 56 str. nu

rodoma, kad „Seimo nariu gali būti ren
kamas Lietuvos Respublikos pilietis, ku
ris nesusijęs priesaika ar pasižadėjimu 
užsienio valstybei..." Panašus įstatymas 
buvo pritaikytas ir Savivaldybių rinkimų 
įstatyme praėjusių metų gruodžio mėnesį. 
Pagal jį asmenys, davę kitai valstybei 
piliečiopriesaiką, privalo raštu jos atsisaky
ti ir kandidato anketoje nurodyti, kada tai 
padarė. Įstatymas nenurodo, kad Seimo ar 
savivaldybių tarybos nariai negali turėti 
dvigubos pilietybės, tik turi būti nedavę 
priesaikos. Įžvelgiu šiuose įstatymuose 
diskriminaciją prieš Lietuvoje gimusius 
išeivius ir nesugebu įžvelgti prasmės.

Kas tie, kurie davė priesaiką? Tai lie
tuviai, gimę Lietuvoje, buvę Lietuvos pi
liečiai, kurie dėl tautos tragiškos istorijos 
buvo priversti apleisti gimtąjį kraštą, įsikur
ti kitur ir ten priimti tų kraštų pilietybę, 
kad taptų pilnaverčiais piliečiais. Bet tai 
žmonės, kurie jautė didelę meilę Lietuvai, 
stengėsi išlaikyti lietuvybę. Jų idealizmo 
ir sąmoningumo dėka buvo sukurti kultū
ros centrai, lituanistinės mokyklos, kurio
se jų vaikai mokėsi lietuvių kalbos, o jie 
patys dėstė. Visų jų darbų nė neišvardysi.
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pirmauja Ignalinos rajone.
Lenkų rinkiminė akcija turės absoliu

čią daugumą Šalčininkų ir Vilniaus 
rajonuose (ne Vilniaus mieste). Liberalų 
sąjunga pirmauja Švenčionių rajone.

Savivaldybių rinkimų rezultatais šiek 
tiek nusivylė Krikščionių demokratų 
partija, gavusi mažiau balsų nei tikėtasi ir 
atsidūrusi trečioje vietoje po Tėvynės 
Sąjungos ir LDDP. Tačiau šią nesėkmę 
atsvers Krikščionių demokratų koalicija, 
bendradarbiavimas su pagrindiniu lai
mėtoju - Tėvynės Sąjunga. Krikščionių 
demokratų partijos nesėkmę vienas iš jos 
vadovų, Povilas Katilius, aiškina tuomi, 
kad beveik pusę balsų jiems atėmė dr. 
Kazio Bobelio vadovaujama Krikščionių 
demokratų sąjunga, nes daug už krikšč. 
demokratus balsavusių rinkėjų nesuprato, 
kad yra skirtumas tarp KD partijos ir KD 
sąjungos, ir tokiu būdu parėmė šiaip gi 
mažą politinį svorį turinčią dr. Bobelio 
KD sąjungą.

Komentuodamas rinkimų rezultatus, 
Vytautas Landsbergis pareiškė, kad rin
kimai parodė „pastarojo meto politinių 
tendencijų stabilumą“. Kadangi rinkimus 
laimėjoTėvynėsšąjunga (konservatoriai), 
kurie su Krikščionimis demokratais jau 
turi stiprią persvarą Seime, savivaldybių 
rinkimai įtvirtina Lietuvos kaip stabilios 
valstybės įvaizdį, sakė V. Landsbergis. 
Tačiau jis dar nepaskelbė savo apsis
prendimo dėl daly vavimo prezidento rinki
muose šių metų pabaigoje - nors buvo lyg 
pažadėjęs tai padaryti po savivaldybių 
rinkimų. V. Dn.

Galima būtų dar paminėti tautinių šokių 
grupių, visuomeninių organizacijų kaip, 
pavyzdžiui, skautų, ateitininkų, sukūrimą. 
Jie leido periodiką, kultūros žurnalus, 
knygas, transliavo radijo valandėles. Už 
darbą jokio atlyginimo negaudavo.

Vienas iš didesnių darbų - Lietuvos 
enciklopedija, išleista Bostone. Rašau apie 
enciklopediją, nes puikiai žinau, ką tas 
darbas reiškė. Vienas iš enciklopedijos 
rengėjų buvo mano tėvas geografas Anta
nas Benderius. Tėvo darbo krūvis buvo 
toks didelis, kad jam buvo suteiktas re
daktoriaus statusas. Už tą darbą negavo 
nuolatinio atlyginimo, tik kelių šimtų 
dolerių premiją. Dirbo fabrike, o encik
lopediją rengė vakarais, savaitgaliais, 
atostogų metu. Darbą tęsė ir po sunkaus 
infarkto. Mama jautėsi lyg našlė, aš 
neprisimenu su tėvu kartu praleisto laiko, 
pokalbių. Prisimenu tik, kad tėvas sėdėda
vo užsidaręs kabinete prie rašomo stalo. 
Toks žmogus, koks buvo mano tėvas, dabar 
neturėtų teisės dalyvauti Lietuvos atkūri
me. Tie, kurie gimė Lietuvoje, ją mylėjo, 
dabar baudžiami lyg nusikaltę jai. Tai lyg 
koks kafkiškas košmaras. Kuo jie galėtų 
kenkti Lietuvai? Aš priekaištų tam įsta
tymui neturiu, man Amerikos pilietybė 
buvo suteikta kaip prigimtinė teisė - ma
ma buvo Amerikos pilietė, todėl jokios 
priesaikos man duoti nereikėjo.

Todėl ir nebegaliu suprasti įstatymo 
prasmės - jis taikomas tik vienai grupei, 
tiems žmonėms, kurie mylėjo Lietuvą, 
kurie save laikė lietuviais. Pagal šį įstatymą 
visiems Lietuvoje gimusiems išeiviams 
atimama teisė būti pilnaverčiu Lietuvos 
piliečiu. Jų vaikams ir anūkams, kurie 
piliečio teises gavo gimdami, tas įstaty-

Trumpai iš visur
Australijos Šiaurės Teritorijos prieš 2 

metus pravestas įstatymas, legalizuojąs 
eutanaziją, Australijos federalinio par
lamento paskelbtas negaliojančiu. Kovo 
25 d. Australijos senatas 38 balsais prieš 
33 priėmė atatinkamą įstatymą, kurį jau 
anksčiau buvo priėmę parlamento Atstovų 
rūmai.

Gudija ištrėmė JAV ambasados pir
mąjį sekretorių, apsilankiusį opozicijos 
mitinge. Policijai išvaikant mitingą, su
imti 144 asmenys, jų tarpe ir gudų kilmės 
Serge Alexandrov, JAV diplomatas. JAV 
sustabdė ekonominę paramą Gudijai, gi 
JAV ambasada protestavo už Alexan- 
drov'o suėmimą, jam einant normalias 
diplomatines funkcijas.

Sudano pietuose sukilėliai užėmė Kajo 
- Kaji miestą. Dabar visa Sudano teritorija 
Zaires ir Ugandos pasienyje yra atsidūrusi 
sukilėlių rankose.

Kovo 26 d. Papua N. Gvinėjos min. 
pirmininkas Sir Julius ęhan laikinai 
pasitraukė iš pareigų, kol bus pravestas 
tardymas, išsiaiškinant ar nebuvo korup
cijos ar įstatymų pažeidimo, samdant 
svetimšalius samdinius karius. Į samdi
nių karių bylą įvelti min. pirmininko 
pavaduotojas Chris Haiveta bei gynybos 
ministras Walter Įjape, kuris irgi laikinai 
pasitraukė iš pareigų. Gen. gubernatoriui 
paskyras laikiną min. pirmininką, nera
mumai krašte pasibaigė.

Indonezija kvietė užsienio stebėtojus 
gegužės mėnesiui numatytiems parlamen
to rinkimams. Prezidentui Soeharto įsiki
šus, šis kvietimas buvo atšauktas: Indo
nezija nesileis, kad apiejąbūtų sprendžiama 
pagal užsieniečių demokratijos sampratą.

mas netaikomas - jiems nereikėjo duoti 
priesaikos. Manau, kad Amerikoje toks 
įstatymas negaliotų, nes juo diskrimi
nuojama viena grupė. Galima teigti, kad 
jie turėtų teisę dalyvauti Lietuvos atkūri
me, jei atsisakytų kitos pilietybės. Kąreikš- 
tų atsisakyti pilietybės to krašto, kuriame 
gyvenai arti 50 metų. Be to, manau, didžiulė 
dauguma jaučia padėką kraštui, kuris 
priėmė, suteikė visiškas piliečio teises. 
Nejau sakyti: „Man tavęs daugiau nerei
kia?“

Dar tuo metu, kai buvo atkurta ne
priklausomybė, dažnas pareiškė norą turėti 
vietelę Lietuvoj, kad galėtų ten praleisti 
bent kiek laiko. Bet, negavę pilietybės, jie 
prarado teisę įsigyti gyvenamąją vietą, nors 
buvo gimę Lietuvoje, visą gyvenimą ja 
rūpinosi, mylėjo, išsaugojo lietuviškus 
pasus kaip šventą relikviją. Esu sutikusi 
ne vieną, kuris, paklausus, kodėl niekad 
nevažiuoja į Lietuvą, atsako, kad jaučiasi 
ten nereikalingas. Todėl noriu paklausti, 
kodėl priimami tokie įstatymai, kurie vis 
dažniau verčia ištarti: .Lietuviais esame 
mes gimę, lietuviais nenorime k būt“. 
Priimant įstatymus, kuriais buvo paneigta 
pilietybė, atimta teisė įsigyti būstą, buvo' 
padaryta ir ekonominė žala Lietuvai. 
Gyvendami čia, išeiviai būtų papildę 
Lietuvos biudžetą. Galbūt nemažai jų vai

Kovo 22 d. Hale - Bopp kometa peni 
savo 2500 metų trankantį ciklą arčiausiai ii 
priskaldo prie Žemės (190 mln. km.). St t 
šios kometos praskridimu siejama 39S 
„Dangaus Vartų“ kulto narių savižudybiė 
netoli San Diego Kalifornijoje. Kulto nt-- 
riai tikėję, kad šios kometos įkandin 
skrieja erdvių laivas, kuris juos, nusižu
džiusius, nusigabens į viršgamtišką pašau- ■ 
lį. Stebėtina, kad nusižudžiusiųjų tarpe: 
buvo daug išprususių asmenų: kompiuterių, 
ekspertų, mokytojų ir pan.

Kovo 28 d. Zaire sukilėliai užėmė: 
Kasenga miestą ir veržiasi Imk Lumum- 
bashi, antro didumu Zairės miesto. Apie 
trečdalis valstybės dabar yra sukilėlių 
rankose. Į Brazzaville atvyko apie 1000 
užsieniečių karių (iš JAV, Prancūzijos,. 
Belgijos), kad pridengtų eventualią visų 
europiečių evakuaciją iš Zairės oro keliu.

i 
>

Kovo 30 d. nežinomi asmenys bandė 
nužudyti Kambodijos opozicijos lyderį 
Sam Rainsy. Apie 300 Rainsy šalininkų 
mitingavo Kambodijos sostinėje Pnom 
Penh, kai į minios vidų buvo įmestos 4 
granatos. Žuvo 12 žmonių, 110 buvo 
sužeista. Opozicijos lyderis išliko gyvas, 
jo asmens sargams jį pametus ant žemės 
ir pridengus jį savo kūnais.

Albanijos parlamentas beveik vien
balsiai priėmė Italijos pasiūlymą, paremtų 
Jungtinių Tautų, kad į kraštą atvyktų 5000 
karių, atsiųstų Europos Saugumo ir 
Kooperacijos organizacijos. Šie kariai 
apsaugotų humanitarinės pagalbos para
mą nuo Albanijoje siaučiančios anarchi
jos elementų. Italija bando sulaikyti alba
nų bėglių antplūdį. Netoli Brindisi jūroje 
nuskendo apie 80 bėglių, Italijos krantų 
apsaugos laivui susidūrus su albanų 
pabėgėlių laivu.

kų ar anūkų būtų atvažiavę į Lietuvą. 
Pakeitus įstatymą, pasikeitė ir pažiūra į 
Lietuvą. Pilietybės nepripažinimas, LDDP 
išrinkimas atėmė norą čia įsikurti. Buvo 
aišku, kad dabartinė Lietuva labai skiriasi 
nuo tos, kurią jie mylėjo. Kaip sakoma, 
.Lietuva jau ne tokia“.

Dažnai tenka išgirsti, kad priimami 
netinkami įstatymai. Neretai, vos priėmus 
įstatymą, pastebimas jo netikslumas, ir 
įstatymaskeičiamas. Nuolat tenka skaityti, 
kad dėl įstatymų nepatikimumo tiek mažai 
investuojama į Lietuvą. Išrinkus naująjį 
Seimą, atitaisyta 1992 metais padaryta 
klaida. Gal dabar ir yra kiek vilties.

Vasaros laikas

Sekmadienį, kovo 30 dieną antrą va
landą nakties Lietu voje bu vo įvestas vasa
ros laikas, laikrodžių rodykles pasukant 
vieną valandą į priekį. Kadangi tą pačią 
dieną laikas buvo pakeistas ir Australijoje 
(rodykles pasukant vieną valandą atgal), 
laiko skirtumas tarp rytų Australijos ir 
Lietuvos (pvz. NSW, Victoria) dabar yra 
septynios valandos. Pavyzdžiui, Sydnėjuje 
ir Melbourne esant septintai valandai , 
vakaro, Lietuvoje yra vidudienis.
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Apie darbus ir naujas mintis
NaujojiALB Krašto Valdyba jau turėjo 

keletą posėdžių, kuriuose buvo svarstyti 
dabarties uždaviniai ir ateities planai. KV 
pirmininkas dr. Vytautas Doniela mielai 
sutiko atsakyti į vieną kitą klausimą.

Per paskutinį ALB Krašto 
Tarybos suvažiavimą buvo pakartotinai 
pasisakyta, jog reikia atitinkamai atšvęsti 
50-ties metų sukaktį nuo pirmųjų pokario 
lietuvių atvykimo Australijon 1947 metais. 
Kas šiuo reikalu daroma?
V. Doniela: Šis jubiliejus bus minimas 
tarsi dvigubai: federaliniu lygiu ir vietiniu 
lygiu, nes anuo metu migrantai buvo 
paskleisti beveik po visą žemyną. Kaip 
matome iš spaudos, šauniai organizuoja
mus minėjimus jau ruošia Adelaidės 
Apylinkės Valdyba, o planų esama ir ki
tur. Minėjimai turbūt įsisiūbuos antroje 
metų pusėje ir tęsis sekančiais metais, nes 
irtuometiniai transportai dažnėjo po 1947 
metu. Bendrai, renginiai priklausys nuo 
ano meto įvykių reikšmės lokaline prasme 
ir dabartinių organizatorių sumanumo bei 
veržlumo.

Krašto Valdyba rūpinsis jubiliejaus 
minėjimu federaliniame lygyje, dirbant 
kartu su latviais bei estais, nes norima šiai 
sukakčiai suteikti didesnio politinio svorio. 
Formaliai, veikiama per Baltų Tarybą 
(Baltic Council), įtraukiant ir atitinkamus 
federalinės valdžios organus, pvz. Imigra
cijos ministrą. Vienokias ar kitokias min
tis apie jubiliejų turėjo ir latviai bei estai, 
ir nieko nuostabaus, kad pirminiai planai 
tarpusavyje gerokai skyrėsi. Šiuo metu 
jau artėjama prie bendro projekto. Trum
pai, lietuvių siūlymas yra toks: minėjimas 
turėtų įvykti Canberroje ir susidėtų iš 
dviejų dalių. Pirmoje dalyje - valdžios 
vyrų žodžiai ir tai progai skirta akademinė 
paskaita, kurią skaitytų akademinė asme
nybė - imigracijos istorijos žinovas. Antro
je dalyje - nepriekaištingo lygio meninė 
programa, išpildoma dainų, šokių ir pana
šių grupių iš visų trijų tautybių. Būtų 
specialių pakvietimų (pvz. pirmojo trans-

Ir laidotuvės kitaip
Kovo pradžioje buvęs Plungės gine

kologas P. Beinoras, jau šešerius metus 
dalyvaujantis laidojimo versle, buvusioje 
„Gandingos“ kavinėje atidarė naujus 
gedulo namus. ,Jš šio verslo užsidirbu 
baltai duonai ir išlaikau du studentus, 
studijuojančius verslą“, - sakė P. Beinoras 
ir pridūrė, kad konkurencijos nebijo, 
nors Plungėje veikia dar viena laidojimo 
paslaugų įmonė. Laidojimo verslininko 
teigimu, pagaliau ir lietuviai suprato, jog 
namuose šarvoti velionį yra daug bran
giau. .Žmonės, statydami namus, negalvoja 
apie laidotuves, todėl neretai karstą su 
mirusiuoju tenka iškelti per langą. Kartą 
dėl to turėjome nukirsti tris palangėje 
augusias vyšnias“, - prisiminė P. Beinoras. 
Dažniausia surengti laidotuves prašo 
neturtingi pensininkų ir invalidų artimie
ji. P. Beinoras juos palaidoja už savo pi
nigus, o kompensaciją, kurią laidotuvėms 
skiria valstybė, savivaldybėje atsiima 
vėliau. Verslininkas laidoja ir benamius - 
jiems kapinėse skirta atskira vieta, va
dinamosios vargdienių kapinės, kurias 
prižiūri P. Beinoro laidojimo paslaugų 
biuro darbuotojai. Plungėje pasiturinčių 

porto keleiviai, to meto asmenybės ir t.t.), 
bet į minėjimtĮ bus kviečiami visi, nes 
jubiliejus duos progos atgyti visokiems tų 
laikų prisiminimams. Dalyvautų, žinoma, 
spaudos ir TV darbuotojai.

Grynai lietuviškoje plotmėje planuo
jama išleisti atitinkamus, taipogi neprie
kaištingus leidinius anglų kalboje, bet apie 
tai gal kitą kartą.
„M.P.“: Per ALB Krašto Tarybos
suvažiavimą vėl buvo prisiminta, kad kei
čiasi bendruomenės sudėtis ir kad, visai 
natūraliai, silpnėja kai kurios veiklos sri
tys. Tai, žinoma, sena tema. Ar tokiems 
klausimams skiria dėmesio dabartinės 
ALB Krašto Valdyba?
V. Doniela: Šita problema yra bendra 
visai lietuviškai išeivijai Vakaruose irapie 
ją daug, kartais net karštai, kalbama JAV 
ir Kanadoje. Padėtis tokia: per paskuti
nius 6-8 metus išeivijos dėmesys buvo 
nukreiptas į Lietuvą, ją remiant reikme
nimis ir finansais. Dabar šiaurės Ameri
koje jau pabrėžiama „rūpinkimės ir savi
mi“. Reikia pripažinti, kad per 50 išeivijos 
metų atsirado nemažai pasikartojimo, 
nuobodulio, monotoniško ritualo, nes, šiaip 
ar taip, veikla dažnai sukasi saviškių ir 
būtent neblogai pažįstamų saviškių tarpe.

Man rodos, kad veiklą visgi galima pagy
vinti ir paįvairinti gana konkrečiais bū
dais, labiau išnaudojant lietuviškų pastatų 
(klubų, „namų“) galimybes. Ne kartą klu
bai ar „namai“ skundžiasi lankytojų sto
ka, tačiau vertėtų rengti daugiau tiesiog 
reguliarių popiečių (pvz. sekmadieniais), 
kurių metu pasirodo prelegentai arba 
rodomos vaizdajuostės (videos) ar net 16 
mm filmai. Kiek tai liečia vaizdajuostes 
ir filmus, tokios medžiagos Lietuvoje yra 
gana daug. Dabar sukuriama nemažai 
dokumentinių, istorinių, gamtovaizdinių 
filmų - ir gana gerų bei įdomių. Reikia tik 
jų atsigabenti, kaip tai daro mūsų tėvy
nainiai amerikiečiai, ir būtent su dideliu 
pasisekimu.

Vaizdinių popiečių sėkmę lemia ati
tinkamos aparatūros turėjimas. Tačiau tokia

žmonių artimųjų laidotuvės, kuriose gro
ja muzikantai, o palydėjusieji velionį 
kviečiami gedulingų pietų, vidutiniškai 
kainuoja 3-3,5 tūkst. litų. Pigiausias kars
tas P. Beinoro biure kainuoja 180 litų, o 
dažniausia velionio artimieji renkasi kai
nuojantį 300 litų. Praėjusią vasarą įsigyto 
900 litų vertės ąžuolinio karsto iki šiol 
niekas nenupirko. Muzikantų paslaugos 
kainuojaapie260litų. Duobkasiams vasa
rą reikia mokėti po 80-100 litų, žiemą - 
100-120 litų. Moterį palaidoti kainuoja 

.maždaug 200 litų pigiau nei vyrą, nes 
moteriški drabužiai yra pigesni. „Nors 
provincijoje žmonės prie naujų tradicijų 
įpranta negreit, kai kurias jų bandysiu keis
ti, - dėstė pašnekovas. - Laidotuvėse vietoje 
tradicinio dūdų orkestro gros smuikininkai 
ir kanklininkas. Ne tik muzikantai, bet ir 
karsto nešėjai dėvės specialią aprangą“. 
Gydytojas beveik kiekvieną dieną susidu
ria su mirtimi, todėl stengiasi atsiriboti 
nuo artimųjų sielvarto. Pasak P. Beinoro, 
per laidotuves mirusiojo artimieji neretai 
elgiasi dirbtinai - verkia tada, kai prisiren
ka daugiau žmonių, o kai kurie įsigudrina 
ir nualpti. AGEP inf.

ALB Krašto Valdyba. Iš kairės: dr. Danius Kairaitis (vicepirmininkas), Laurie Cox 
(kultūros reikalai), Pajauta Pullinen (sekretorė), Kęstas Protas (švietimo reikalai), 
dr. Vytautas Doniela (pirmininkas), Anskis Reisgys (jubiliejaus komiteto pirm.), 
Vytautas Patašius (iždininkas), Jonas Zinkus (protokolai ir informacija).

aparatūra nėra itin brangi: reikia kilnoja
mo ekrano ir aparato, kuris vaizdajuostes 
perduoda ant didesnio ekrano. Net 16 mm 
filmų prožektoriai nėra didelė brangenybė. 
Žinoma, klubų bei „namų“ finansinis 
pajėgumas nėra vienodas. Vieni klubai 
tokiai aparatūrai lėšų rastų be vargo, gi 
kitiems reiktų paramos. Manau, jog pa
lankiai atsižvelgtų Australijos Lietuvių 
Fondas, nes reikiamos sumos nėra mil
žiniškos. Bendrai, kaip iš patirties matome, 
tautiečiai apsilanko ir j ne ypatingo lygio 
filmų popietes, tad aukšto lygio dabarties 
dokumentiniai filmai turėtų neblogą pa
sisekimą. Šiaip ar taip prisiminkime, kad 
tautiečiai, ypač vyresnioji karta, ne kartą 
sako 7nėra kur eiti“. Popietės turėtų dvi
gubų naudą: suteiktų naujų pramogų 
pradedantiems nuobodžiauti ir kartu 
sustiprintų klubų ar „namų“ socialinį bei 
finansinį svorį.
„M.P.“: Popietes pagyvintų ir nauji
prelegentai!
V. Doniela: Taip. Net norėčiau pabrėžti, 
kad nepakankamai naudojamės savo jau
nesniosios kartos profesinėmis žiniomis. 
Turime daug jaunų asmenų, kurie dirba 
pensijų, mokesčių (taxation), socialinės 
rūpybos, imigracijos srityje, jau nekalbant 
apie medicinos, teisės, kompiuterių ir t.t. 
specialistus. Kartais atrodo, jog nemoka
me panaudoti saviškių talento. Žinoma, 
jaunesniajai kartai gali pritrūkti lietuviškų 
žodžių, bet ne retai kaip tik angliškoji ter
minija sukelia sunkumus eiliniam žmo
gui. Paskaitos, pranešimai suteiktų progą 
tokius sunkius, keistus žodžius, sąvokas, 
taisykles išsiaiškinti.

O prelegentai iš kitų vietovių, kaip jūs 
sakote, tikrai paįvairintų popietes savo 
naujumu. Turime nemažai įdomių asme
nų, kurie kaip pensininkai turi laisvo 
laiko ir mielai pakeliautų, jei tik būtų 
kviečiami. Ne retai nebūtų net finansinių 
išlaidų, nes ne vienas yra pakankamai pa
siturintis (b šiaip gi važinėjasi), todėl ne
reikalautų, kad būtų padengiami kelionės 
kaštai. Toksai „pasikeitimas“ prelegentais 
būtų tarsi tautinio kraujo cirkuliacijos pa
gyvinimas, būtų konkreti paskata ateiti į 
klubą pasiklausyti, ką sako toksai ir toksai 
iš tolo girdėtas, bet iš arti nematytas asmuo 
iš kito miesto.
„M.P.“: Grįžtant prie minties, kad
reiktų plačiau naudotis audio - vizualine 
aparatūra, galima pabrėžti, kad tokios 
priemonės būtų naudingos ir savaitgalio 

mokykloms!
V. Doniela: Be abejo. Nepaprastai ver
tingas buvo Fausto Sadausko priminimas 
šio laikraščio nr. 12, kuriame jis tokių 
priemonių svarbą iškelia labai aiškiai ir 
vaizdžiai. Reikia šimtaprocentiniai sutikti 
su jo patarimu, kad savaitgalio mokyklos 
naudotųsi video aparatūra. Žinoma, fi
nansines išlaidas nebūtina užkrauti mo
kykloms. Bent kai kuriais atvejais apara
tūros įsigijimas būtų klubų ar „namų“ 
reikalas, galbūt su ALFondo parama. To
kiu būdu būtų nušaunami du zuikiai: 
aparatūra naudojama mokyklos reikalams, 
o taip pat ir sekmadienio popietėms pla
tesnei publikai. Nereiktų gailėtis lėšų ir 
vaizdajuosčių bei filmų įsigijimui, nes 
Lietuvoje iš tiesų esama daug juostų ir 
filmų, kurie tiktų ir išeivijos jaunimui. 
Kalbant apie techninę aparatūrą, reiktų 
daug daugiau dėmesio skirti ir patiki
miems mikrofonams bei garso sistemoms. 
Šiame technikos, ypač hi - fi amžiuje, tokią 
aparatūrą įrengti nėra sunku ir išlaidos 
nebūtų didžiulės. Kalbant apie šitokius 
pagerinimus, tėvynainių amerikiečių šū
kis „rūpinkimės ir savimi“ įgauna visai 
konkrečią prasmę: išeivija yra išsiuntusi, 
grynais ar reikmenimis, milžiniškas su
mas, tačiau kažkaip užmiršta sudaryti 
pakankamas sąlygas savo pačios visuo
meninei veiklai - o juk toji veikla yra 
niekas kitas kaip lietuvybės išlaikymas ir 
pratęsimas.
„M.P.“: Girdint jūsų pastabas apie
paramą Lietuvai, norėtųsi paklausinėti apie 
tokios paramos dydžio apskaičiavimus. 
Gal pasikalbėsime kitą kartą?
V. Doniela: Mielai. Šiuo klausimu užsi
ims dabartinė Krašto Valdyba. Tarp kitko, 
užsienio lietuvių paramos dydžio ap
skaičiavimais susidomėjo ir vienas kitas 
profesionalus Lietu vos ekonomistas. Todėl 
medžiagos yra!
„M.P.“: Ačiū už pokalbį. Iki sekan
čio karto!
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Švento Kazimiero šventė Melbourne
„Džiugo“ tuntas sėkmingai atšventė 

skautų globėjo šv. Kazimiero šventę. 
Sekmadienį, kovo 2 d., tuntas dalyvavo 
pamaldose. Vyresnės sesės Zitos Praš- 
mutaitės vadovaujami, skautai atliko gie
dojimą. Per tikinčiųjų maldas, draugovių 
atstovai pasakė maldeles į šv. Kazimierą, 
skautininkai prisiminė mirusius vadovus 
skautininkus.

reitais metais emigravęs į Australiją. Jis 
labai greitai įsijungė į skautų ratą, sto
vyklavo ir Jubiliejinėje stovykloje. Po įžo
džio jam užrištas geltonas skauto šlipsas. 
Linkime jam sėkmės skautavime. Kvie
čiame ir kitus naujuosius lietuvius emi
grantus leisti savo vaikams įsijungti į 
„Džiugo“ tuntą. Net ir vyresni gali įsijung
ti. Per skautavimą vaikai susipažins ir

Kaziuko mugės ruošėjai. Iš kairės klūpo: Aidas Antanaitis, Aidas Kaspariūnas ir 
Martynas Zdanius. Stovi: Birutė Prašmutaitė, Dana Lynikienė, Rita Čižauskaitė,
Rūta Skeivienė, Linas ir Ona Prašmutai.

Po Mišių skautai, tėvai ir svečiai rinko
si į Lietuvių Namus tradicinei Kaziuko 
Mugei. Ką tik įėjusius pro Lietuvių Namų 
duris, sutiko pilni stalai pyragų ir pyragai
čių. Kas norėjo galėjo pirktis skanių 
kepsnių, riestainių, spurgų, žagarėlių, 
lašinuotukų. Stalus aptarnavo skautų šei
ma - Onutė ir Linas Prašmutai. Salėje visų 
laukė loterija, suruošta sesių Danutės 
Lynikienės ir dukros Ritos. Pietums bro
liai vyčiai skautams išvirė dešrelių - tai 
brolių Martyno Zdanio ir Aido Kaspariūno 
pastangos. Ypatingai malonu buvo matyti 
naują vytį - brolį Aidą, kuris taip neseniai 
per Jubiliejinę stovyklą gavo vyčių lelija- 
vą šlipsą.

Tuo Kaziuko mugė nesibaigė. Buvo 
įvairūs žaidimai mažiems ir dideliems. 
Turėjai atspėti kiek saldainių tilpo į bon- 
kutę. Per minutę, tuos saldainius, kuriuos 
pakėlei su kinietiškomis šakutėmis, galė
jai pasiimti. Daugiausiai buvo pakelta 10 
saldainių per minutę. Taip pat buvo „šaukš
to ir apelsino“ lenktynės. O įdomiausias 
žaidimas buvo stebėti kaip įvairaus am
žiaus vaikai ir suaugę valgė spurgas, ne
paliesdami jų su rankomis. Vyčiųrungtynės 
baigėsilygiom. Tie vyčiai alkani kaip vilkai. 
Protarpiais girdėjome liaudies dainų. Ketu
ri Melboumo vyrai folkloristai su vyčiu 
Danium Kesminu padainavo senų liaudies 
dainų. Grupė ruošiasi antrai iškylai į kitą 
valstiją. Pereitais metais jie dainavo Ade
laidėje, o po Velykų, ketina vykti į Hobartą. 
Nekartąjiedainavo nelietuvių tarpe, ,Boites 
Intemation“ kavinėje.

Po įdomių žaidimų vyko rimtesnė dalis 
-„Džiugo“ tunto sueiga. Sueigojedalyvavo 
naujasis rajono vadas v.s. Henrikas Anta
naitis. Įžodį davė Povilas Birštonas, pe-

susidraugaus su lietuvių kilmės jaunimu. 
Stovyklaujant ir iškylaujant pamatys 
daugiau Australijos gamtos. O dabar
tiniams skautams irgi bus labai sveika 
pabendrauti su lietuviškai kalbančiu 
jaunimu.

Per sueigą tuntininkas s. Povilas 
Kviecinskas pranešė apie seserijoje 
įvykusius pasikeitimus. Naujojoje rajono 
vadijoje seserijos vadovės pareigas sutiko 
eiti s. Birutė Prašmutaitė, kuri yra ir 
Skautininkų ramovės pirmininkė. Norin
čius pasikalbėti skaučių reikalais, prašau 
kreiptis į Birutę Prašmutaitę asmeniškai 
arba telefonu (03) 9579 3946. Vyr. skautė 
sesė Albina Strungaitė padės sesei ps. 
Onutei Prašmutienei su paukštytėm ir 
vilkiukais. Sesė Albina Jubiliejinės sto

vyklos metu gavo vyresnių skaučių ru- 
giagėlinį šlipsą. Skaučių nauja draugi
ninke yra buvusi paukštyčių adjutante, 
vyr. skautė Lina Didžytė. Jos pavaduotoja 
bus vyr. sesė Daina Didžytė. Prityrusioms 
skautėms vadovaus vyr. sesė Zita Praš
mutaitė. Per sueigą nemažas skaičius 
prityrusių skaučių perėjo į vyresnes skautes 
kandidates. Joms vadovauti sutiko v.s. 
Dana Lynikienė, o pačioms vyriausioms 
skautėms vadovaus vyr. sesė Rita Bruožy- 
tė su pavaduotoja vyr. sese Daina Ta
mašauskaite. Linkime visoms naujoms 
vadovėms sėkmės.

Šv. Kazimiero šventė sėkmingai praė
jo ir skautų, ir tėvų tarpe. Noriu padėkoti 
vyr. sesei Rūtai Skeivienei ir jos dukrai 
Alantai, kurios padėjo išpuošti salę ir 
visoms vyresnėms skautėms ir tėvams, 
kurie paruošė kepsnius!

s. Birutė Prašmutaitė

Akademinis pakėlimas
Gavome malonią žinią, kad Melboumo La Trobe universiteto lektorė dr. Kristina 
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Australijos Lietuvių Dienų 1996 m. Melbourne 
Apyskaita

Pajamos:

Šiuo finansiniu pranešimu baigiasi Australijos Lietuvių Dienų 
ruošos komiteto darbas. Nuoširdžiai dėkoju visiems komiteto 
nariams už gražų bendradarbiavimą ir už pasigėrėtinai ir sėk
mingai atliktus darbus.

Ypatinga padėka 'Talkai", Krašto Valdybai, Australijos Lietu
vių Fondui, Melbourne City Council ir Victorian Multicultural 
Commission už finansinę paramą, dėkojame ir visom kitom 
organizacijoms ir asmenims, kurie įvairiais būdais prisidėjo prie 
šios šventės pasisekimo.

Džiaugiuosi, kad tiek daug dalyvių ir žiūrovų suvažiavo iš vi
sos Australijos ir iš užsienio. Ačiū visiems poetams, aktoriams, 
dailininkams, muzikantams, šokėjams ir dainininkams, kad 
sužavėjo savo talentais, ačiū ir žiūrovams, gausiai apsilankiu
siems visuose renginiuose. Tikiuosi, kad visi jau pradeda ruoštis 
ir kitus raginti kelionei į Geelongą 1998-tų metų gale.

Lieka tiktai palinkėti 20-tųjų Australijos Dienų rengėjams 
Geelonge visokeriopos sėkmės. Bronė Staugaitienė

Bilietai $ 17,726
Paskola iš ALF $ 14,000
Naujų Metų balius $ 32,830 
Kitos pajamos $ 1,363.15
Programos $ 2,068
Valdžios parama
Melbourne City Council $ 3,000
Ethnic Affairs
Aukos
Talka

$ 1,000

$ 2,000
ALB Krašto Valdyba $ 2,000
p.p. Garbaliauskai (Kanada) $ 125

Balansas

Išlaidos:

Salių nuoma $ 2,910
Šviesos, garsas sceniniai 
priedai $ 5,867
Naujų Metų balius $ 26,075
Draudimas $ 1,155
Pašto, telefono, spausdi
nimo išlaidos $ 1,468
Grąžinta paskola $ 14,000
Užjūrio svečių išlaidos $ 20,053
Kitos išlaidos $ 2,783
Viso $ 74,331
Likutis, pervestas ALB 
Krašto Valdybai $ 1,801.15

$76.112.15$ 76,112.15 Balansas
ALB Melbourne Apylinkės Kontrolės komisija patikrino XIX -jų Australijos 

Lietuvių Dienų apyskaitą 1997 m. kovo 17 d. Komisijai patiekti atskaitomybės 
dokumentai, informacija ir paaiškinimai atitinka aukščiau nurodytai apyskaitai.

A. P. Šimkus V. Ališauskas

Mus aplankė ir dovanų atvežė!
Kovo 24 d. „M.P.“ redakcijoje apsilankė 

malonūs svečiai iš Tėvynės - Aldona ir El- 
mundas Žaliai (deja, ne „M.P.“ redaktoriaus 
giminaičiai!..) - abu vilniečiai, matematikai, 
nuo 1991 m. besirūpiną akademinės literatūros 
leidimu. E. Žalys plačiau papasakojo apie jo 
vadovaujamą TEV leidyklą.

„LcidyklaTEV įkurta 1991 metaisMokslų 
Akademijos Matematikos instiluteakademikui 
Vytautui Statulevičiui iniciavus. Tai bendra 
Lietuvos - Olandijos firma, kuri pagrinde lei
džia mokslinius žurnalus ir knygas anglų kalba 
užsienio rinkaif Apie 20% gamybos užima 
vadovėliai Lietuvos mokykloms (matematika 
ir fizika) ir lietuvių - anglų, lietuvių - vokiečių 
kalbų žodynai.! Su didele Atviros Lietuvos 
fondo (Soros fund) parama TE V leidžia naujo 
tipo lietuviškus lietuvių autorių vadovėlius, 
kurie artimiausiu metu pakeis senuosius 
verstinius. Pagal susitarimą su Švietimo ir 
mokslo ministerija, leidykla yra pasiruošusi 
aprūpinti naujais vadovėliais ir lietuvių ben
druomenių užsienyje mokyklas. Kartu su 
partneriais iš firmos VTEX, pagamintas 
Lietuvių - anglų - vokiečių - lietuvių kal
bų žodynas kompiuteriams (deja, tik IBM) 
yra labiausiai perkama programa Lietuvoje. 
Nemažai šio žodyno naudotojų yra tiek 
Europoje (baltų kalbas nagrinėjančiuose 
universitetuose), tiek Amerikoje. Dabar viena 
kcjpija yra ir Sydnėjaus Lietuvių Klube“.

Leidykla - anglų kalba - spausdina aka
deminę literatūrą ne tik Lietuvai. Čia spaus
dinamos knygos ir net 75 žurnalai (irgi tik 
anglų kalba) olandų, japonų irki kraštų mokslo 
įstaigoms.

Mieli svečiairedakcijojepalikoeilę  leidinių 
susipažinimui (bus perduota ALB Krašto 
Valdybos Švietimo skyriui).

Nijolės Cibulskaitės ir Marytės Strič- 
kienės - .MATEMATIKA IR PASAULIS“, 
vadovėlis 5-tai klasei. TEV leidykla, Vilnius, 
1996. Tiražas 53 000 egz. 367 spalvotai 
iliustruoti psl.

Edmundas ir Aldona Žaliai su dėde 
Antanu Birškiu Brisbane.

Sudarytojos: Viktorija Sičiūnienė, Stefa 
Staknienė, Marytė Stričkienė - „MATE
MATIKA IR PASAULIS“ Pratybų sąsiuvi- 
nys 5-tai klasei (c). LR Švietimo ir mokslo 
ministerijos rekomenduota. Tiražas - 45 000 
egz. Išleido TEV, Vilnius, 1996.

Romualdas Karazija - „FIZIKA HUMA
NITARAMS“. Klasikinė fizika, I dalis. LR 
Švietimo ir mokslo akademijos patvirtinta. 
280iliustruotųpsl.IšleidoTEV, Vilnius, 1996.

Peteris Tannenbaumas ir Robertas 
Arnoldas - „KELIONĖS į ŠIUOLAIKINĘ 
MATEMATIKĄ. LR Švietimo ir mokslo 
ministerijos leista naudoti. 512 iliustruotų 
diagramomis psl. Išleido TEV, Vilnius, 1995.

Svečiai Australijoje praleido savo atosto
gas, nes sakėsi neatostogavę 5 metus!.. Juos 
globojo dėdė Antanas Birškis ir jo žmona 
Betty (knygos apie lietuvius emigrantus au
torė), gyveną Brisbanės Mt. Gravatt prie
miestyje ir kuriems jie lieką labai dėkingi. ■

Paskutines kelias dienas svečiai praleido 
Sydnėjuje. Namo - į Lietuvą - išskrido kovo 28
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NUOMONĖS IR PASISAKYMAI
ALB ateities perspektyvoje

Danius Kairaitis

Paskaita, skaityta Sydnėjųje kovo 9 d. 
Tėvynės Sąjungos skyriaus suruoštoje 
diskusinėje popietėje.

• • •
Lietuvai atgavus nepriklausomybę ir 

per dvejus rinkimus parodžiusiai pilietinį 
bei demokratinį subrendimą, taikiu būdu 
išsirinkusiai naują vyriausybę, atrodo kaip 
tik laikas pažvelgti į užsienio lietuvių ben- 
dmomenių ateitį ir į jų pasikeitusią rolę 
Lietuvos interesų plotmėje.

Kad ALB rolė yra pasikeitusi, pripažįsta 
idabaninisALB Statutas, pakeistas 1994- 

[ tu metų Krašto Tarybos suvažiavime. 
Ankstyvesnėje 1988-tų metų Statuto 
versijoje buvo sakoma: „kol Lietuvos 
suverenumo vykdymas yra sustabdytas, 
kiekvienas ALB narys reiškia tautos ryžtą 
būti laisva ir nepriklausoma ir aktyviai 
dakvauja Lietuvos laisvinimo darbe". 
Dabartinė Statuto versija sako, kad 
„kiekvienas ALB narys reiškia lietuvių 
tautos ryžtą išlaikyti laisvų ir ne
priklausoma Lietuvos valstybę ". Taip pat 
aišku, kad tun pasikeisti ir Pasaulio Lietu
mi Bendruomenės rolė bei tikslai. Pra
eityje PLB, kartu su dar gyvais ir veikliais 
pneškannes Lietuvos diplomatais, turė
jo, taip sakant, „Government in Exile“ role 
pnanėią tuo laiku okupuotos Lietuvos 
valstybes interesus.

Aišku. Lietuvai atgavus nepriklau
somybę ir turint demokratiškai išrinktą 
Vyriausybę, šioji rolė atkrenta 1993metais 
man ilgesnį laiką būnant Lietuvoje, susi
darė bendras įspūdis, kad visų politinių 
pažiūrų lietuviai iš užsieniečių tikėjosi ne 
pamokymų, bet pagalbos. Šiam sentimen
tui turėtų būti jautri ir PLB, kuri turi 
atsisakyti kišimosi į Lietuvos vidaus 
reikalus, kaip pav. pageidavimo, kad 
užsienio lietuviai (ty. JAV lietuviai, nes 
jie yra užsieniečių lietuvių absoliuti 
dauguma) turėtų teisę iš savo tarpo išrink
ti du atstovus Lietuvos parlamente. Toks 
noras, man atrodo, yra nepasitikėjimo 
išraiška Lietuvoje išrinktais atstovais ir 
galbūt noras juos pamokinti. Tikėkimės, 
kad per ateinantį PLB seimą bus atitinka
mai pakeistas PLB Statutas, kuris naujoje 
formoje pilnai pripažins Lietuvos valsty
bės suverenumą ir suformuluos pagalbinę 
Užsienio Lietuvių Bendruomenės rolę. 
Šiuo klausimu ypač svarbią rolę turės kitų, 
ne JAV kraštų seimo dalyviai. Lietuvos 
nepriklausomybės atgavimas pakeitė ir 
kiekvieno užsienyje gyvenančio lietuvio 
statusą: vietoje buvusių „politinių emi
grantų“ mes visi tapome „ekonominiais 
emigrantais“, nes dabar niekas neužstoja 
mums kelio grįžti į tėvynę, ten apsigyven
ti, pilnai įsijungti į lietuvišką gyvenimą ir 
dalyvauti Lietuvos ekonominio gerbūvio 
atstatyme. Jeigu pasiliekame užsienyje, tai 
dėl ekonominių, bet ne patriotinių ar po
litinių sumetimų.

Prileidžiant mūsų Statuto pakaitą, bū
tų verta kritiškai peržiūrėti ir mūsų laiky
seną įvairiais klausimais. Australijoje 
lietuvių bendruomenė yra pasižymėjusi 
gan kieta laikysena „lietuvybės išlaiky
mo" klausimu. Jaunesnės bendruomenės
kantis buvo ir yra kritikuojamos dėl ang-

Danius Kairaitis

lų kalbos vartojimo savitarpyje, dėl „miš
rių vedybų" ir įvairių kitų „nutautėjimą 
rodančių" veiksmų. Galbūt tokia laiky
sena buvo priimtina, kai Lietuva buvo 
pavergta, kai buvo svarbu ne vien išvys
tyti ..Lietuvos bylos“ veiklą, bet ir užtik
rinti jos ilgalaikį tęstinumą. Kalbant apie 
„Lietuvos bylos" veiklą, reikia pripažinti, 
kad Australijoje ji buvo ypač sėkminga ne 
vien Malcolm Fraser’io atšaukimu „de 
jure" pripažinimo Baltijos kraštų įjun
gimo į Sovietų Sąjungą, bet ir Australijos 
ankstyvu teisėtumo pripažinimu naujai 
atsikūrusiai Lietuvai, nelaukiant pana
šaus JAV veiksmo ar nurodymų. Reikia 
suprasti, kad tai buvo pasiekta vien dėl to. 
kad turėjome organizuotą ir veiklią ben
druomenę. bet ir dėl to. kad turėjome pa
ramos kitų emigrantų bei vietinių pilie
čių tarpe. Politinius tikslus pasiekti 
įmanoniJ tikrai turint elektoratini pa
jėgumą, iš kurio plaukia ir vyriausybių 
geraširdiškumas.

Grįžtant prie kietos lietuviškumo klau
simu laikysenos ir jos pasekmių, verta 
pažiūrėti, kur dalyvauja, ką veikia mūsų 
bendruomenės prieauglis - jaunoji karta. 
Jie skaitlingai susispietę lietuvių skautų 
organizacijose, tautinių šokių grupėse, 
sporto klubuose, kiek mažiau dainuoja 
choruose. Tarpusavyje jie visi, beveik be 
išimties, kalba angliškai. Viešuose ben
druomenės forumuose, jeigu juose iš viso 
dalyvauja, retas iš jų drįsta lietuviškai 
išreikšti savo nuomonę. Tad nors jaunoji 
karta turi „lietuvišką sąmonę", jie,kietos 
laikysenos“ tautiečių akyse yra mažiau 
negu tikri lietuviai, nes rodo nutautėjimo 
požymius.

Žvelgiant į kai kuriuos mūsų ben
druomenės ir jos valdančių organų veiklos 
bruožus, matysime, kad jaunimo įjungimas 
į bendruomenės organizacinę veiklą yra 
nepasisekęs. Matome, kad mūsų, čia 
susirinkusiųjų, tarpe yra stoka jaunes
niųjų, Spaudos Sąjungos Valdybos am
žiaus vidurkis yra 65 m., dabartinės Kraš
to Valdybos, įskaitant ir pagalbinių komi
tetų pirmininkus, amžiaus vidurkis irgi 65 
m.,.Mūsų Pastogės“ redaktoriaus amžius, 
ne paslaptis, 75 m., Sydnėjaus bibliotekos 
vedėjo amžius 82 m., Krašto Tarybos (53- 
jų suvažiavime dalyvavusių atstovų) apy
tikris amžiaus vidurkis - 60 m. Iš tų 53-jų 
net 30 (57%) yra virš 60 m., ir 17 (32%) 
virš 70 m. Šie duomenys aiškiai parodo 
beveik visišką nesėkmę pritraukiant 
jaunesnę kartą į bendruomenės organi- 
zacinę veiklą. Daugumoje bendruomenės 
veikėjai, kurie dar gyvi, yra tie patys, ku
rie dirbo Bendruomenės gyvavimo pra

džioje Pvz. dabartinėje Krašto Valdyboje 
yra tiktai vienas „pirmokas“, o visi kiti 
pareigas eina jau kelintą kartą.

Gal ne visi bendruomenės debesys yra 
tokie juodi. Praeita, Melbourne rezidavusi. 
Krašto Valdyba buvo pasigėrėtinai ir 
išimtinai jauna. Jeigu neklystu, keturi iš 
penkių buvo jaunesni nei 40 m. Tačiau 
reikia paminėti, kad dalis Krašto Valdybos 
korespondencijos su lietuvių bendruome
nės organizacijomis ir asmenimis vyko 
anglų kalba. Jų organizuotame Krašto 
Tarybos suvažiavime Valdybos dokumen
tacija buvo pateikta ir lietuvių, ir anglų 
kalbomis. Žinoma, šis faktas susilaukė 
kritikos bent jau iš vieno Tarybos atstovo.

Skundžiantis, kad jaunoji karta neiš
moksta kalbėti lietuviškai, jau neminint 
skaitymo ir rašymo, yra įdomu pažiūrėti į 
Tarybos atstovų kalbos gabumus (in
formacija iš Tarybos suvažiavimo sta-' 
tistikos): iš 53-jų deputatų, vos 35 laisvai 
kalba angliškai. Sakykim, kad čia gimę 
(13 atstovų žemiau 50 m. amžiaus), čia 
mokęsi! lOatstovų žemiau60m.amžiaus) 
ir apie pusė (sakykim 7) atstovų čia 
studijavę aukštosiose mokyklose, visi 
laisvai kalba angliškai, tai Lš likusiųjų 23- 
jų atstovų, vos 5 išmoko laisvai kalbėti 
angliškai per 50-ties metų gyvenimo 
Australijoje. Atrodytų, kad iš jaunesnės 
kartos mes laukiame to, ko vyresnioji karta 
pati nesugeba. Be to, galima sakyti, kad 
šios statistikos duomenys yra pritaikomi 
bendruomenės elitui, o kiti bendruomenės 
sluoksniai gal dar blogiau pasirodytų su 
savo anglų kalbos gabumais.

Taip pat įdomūs Krašto Tarybos atsto
vų atsakymai po suvažiavimo išdalintuo
se apklausos lapeliuose (43 lapeliai buvo 
daugiau ar mažiau užpildyti). Laisvuose 
atsakymuose 10 atstovų išsireiškė an
gliškai. 11 atstovų pageidavo „dvikalbiš- 
kumo“ Tarybos posėdžiuose ir kad anglų 
kalba būtų priimta kaip lygiateise ir ly
giagretė, o ne vien vos toleruojama kalba. 
Vienas atstovas išreiškė protestą prieš ri
botą anglų kalbos vartojimą per Tarybos 
suvažiavimą.

Man susidaro įspūdis, kad Australijos 
lietuvių bendruomene turi gan aiškų 
pasirinkimą: arba priimti „dvikalbystę“, 
arba priimti greitą bendruomenės išny
kimą. To įrodymui užtenka vieno žvilgsnio 
į .Mūsų Pastogės“ priešpaskutinį puslapį.

Daugeliui, nežinau ar daugumai, labai 
patiko per Tarybos suvažiavimą įvykęs 
seminaras apie bendruomenės būsimą 
formą 2010-tais metais, nes gal tai pirmas 
žvilgsnis į ateitį. Įdomu, kad ir anglia- 
kalbiams rūpėjo „lietuviškumo“ išlai
kymas.

Lapeliuose dažnai buvo išreikštas 
pageidavimas padidinti jaunimo daly- 
vavimą Krašto Taryboje, primenant, kad 
jaunoji karta dalyvauja ir sporte, ir tauti
nių šokių, ir chorų repeticijose bei kon
certuose. Taigi, norint didesnio jaunimo 
dalyvavimo Taryboje, reikia pakeisti Ta
rybos suvažiavimo laiką, o ne vien priimti 
„dvikalbiškumą“.

Jau tikrai yra laikas mums visiems 
pripažinti, kad Australijoje užaugęs ir 
subrendęs žmogus, nebent užaugintas 
geto sąlygose, skirsis ir savo pažiūromis, 
ir kalbos gabumais nuo Lietuvoje su
brendusio Australijos imigranto. Tai ne
išvengiamas faktas. Neišvengiamos nei 
taip vadinamos mišrios vedybos. Nutau
tėjimas yra natūralus ir neišvengiamas 
gyvenimo užsienyje rezultatas. Visgi yra

įmanoma ilgesnį laiką išlaikyti ben
druomenę, turinčią, .lietuvišką sąmonę“ ir 
įsijungusią, į Lietuvai palankią veiklą. 
Tokiai bendruomenei gali priklausyti ir 
lietuvių kilmės anglakalbiai ir prijau- 

• čiantieji svetimšaliai. Tokių svetimšalių 
savo tarpe turim ir dabar. Manau, kad kuo 
didesnė bendruomenė, tuo efektingesnė 
bendruomenės veikla.

Kokia bus mūsų ateities bendruome
nės veikla? Atrodytų, kad vien reikšti 
Statuto numatytą „tautos ryžtą būti laisva 
ir nepriklausoma“ nėra užtenkama Ben
druomenės užduotis. Užsienio bendruo
menės, kartu su joms prijaučiančiais įvai
rių kraštų piliečiais, turi turėti ir ki
tų uždavinių, kurie priklausytų nuo jų 
gyvenamo krašto. Pavyzdžiui, JAV ir 
Europos kraštų bendruomenių užduotis 
turėtų būti remti Lietuvos kandidatūrą į 
NATO ar j Europos Sąjungų. Australijos 
bendruomenė galėtų paveikti vietinę 
valdžią dėl palankių Lietuvai prekybos 
sąlygų, pvz. Tarybos seminare minė
tų ..exchange" programų, pritaikytų Lie
tuvos moksleiviams ir akademikams. Yra 
pvz. ..Italian - Australian Governments 
Scholarship Scheme“, pagal kurią abiejų 
tautų asmenys skatinami gilinti savo 
mokslines žinias viename ar kitame kraš
te. Tokių projektų įvykdymui reikia tu
rėti tam tikrą elektoratinį svorį. Tokio 
svorio mes niekad neturėsime, ribodamiesi 
vien sklandžiai lietuviškai kalbančiais 
bendruomenės nariais. Tad vėl prieiname 
prie numojau išsakytos minties - ekono
minių emigrantų bendruomenės sudėties. 
Jokiu būdu negalime atsisakyti angliškai 
kalbančiųjų kaip pilnateisių narių. Jie yra 
ir turi būti pilnateisiai bendruomenės na
riai.

Priimant šį teigimą, tenka pagalvoti ir 
apie bendruomenės spaudos rolę šių ben
druomenės narių atžvilgiu. Ar ne keista, 
kad bendruomenės laikraštis leidžiamas 
tik viena kalba, kurią galbūt vartoja esanti 
ar būsima bendruomenės mažuma? Ar ne 
laikas bent dalinai pripažinti esančias 
realybes ir pradėti aptarnauti „lietuvišką 
sąmonę“ turinčius, bet lietuviškai nekal
bančius bendruomenes narius? Siūlau, kad 
palaipsniui būtų įvedami straipsniai anglų 
kalba, pritaikyti jaunajai kartai, kuriuose 
jaunimas skaitytų apie savo pasiekimus, 
tuo pasijusdami svarbiais ir pilnateisiais 
bendruomenės nariais.

Žinoma, toks veiksmas, jeigu jau ne šis 
pasiūlymas, susilauks kritikos. Tokiai 
kritikai galiu atsakyti tik tiek: esame maža 
ekonominių emigrantų grupė. Turime 
svarbių uždavinių, kurie nepasiekiami 
nežymiai tautinei grupei. Niekaip negaliu 
pritarti jų neišreikštam norui - bendruo
menės greitam išnykimui!
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Primirštojoj Australijoj pasižvalgius (II)
u ■ , J

B. Žalys

Tęsinys iš "M.P." Nr. 12
Mašina iš pradžių lėtai, o po to 

vis smarkėdama pati pradeda važiuoti į 
kalvelės viršų!.. Sakė, šį reiškinį tyrę iš 
Melbourne atvykę mokslininkai, bet kas 
ten iš tikrųjų yra nenustatę, pasakė, kad 
greičiausiai tai tik iliuzija... Žmonės kal
ba, kad gal tai tos „Kabančios uolos“ 
magnetinė jėga.

Sekančią dieną pasukame Danden- 
ong'o kalnų link. „Dandenong“ vardas, 
spėjama, sudarytas iš aborigenų žodžių 
„aukštas kalnas“. Vietovę pirmą kartą

Straipsnio autorius su svečiu iš Tėvynės 
Viktorijos giriose.

pamatė William Howell 1827 m. Apie 
1840 m., iškirtus miškus, čia jau buvo 
galvijų fermos, o pačiame Dandenong'e 
(kuris yra netoli Melbourne ir geras kelio 
galas nuo kalnų) buvę net 2 viešbučiai. 
1950 m. Dandenong'as paskelbtas miestu 
(City). Gyventojų - 23,300.

Kadangi važiavome į kalnus, tai 
Dandenong'o net nesiekėme, palikdami jį 
kažkur šone. Raitytais keliukais pralėkėme 
pro miškuose pasislėpusią Glindą (1870
gyv.), viliojančią savo rododendronų (1500 
ha), azalijų, kamelijų bei magnolijų so
dais ir pasukome į Mount Dandenong 
miestelį, su 1580 gyvų „dūšių“, apsuptą 
trijų viršukalnių: Mt. Dandenong (633 m.), 
Barnes Lookout (625 m.) ir Mt. Glinda 
(594 m.). Birutės ir Vytauto vadovaujami 
netrunkame susirasti William Ricketts 
Sanctuary (šventovę, prieglaudą).

Niekad nieko nebuvau girdėjęs nei apie 
tokį W. Ricketts, nei apie jo viso gyvenimo 
darbą, paverčiant vieną girios kampelį 
nuostabia, aborigenams skirta šventove. 
Išėjau iš jos ne tik susižavėjęs, bet ir 
savotiškai pritrenktas.

Kas gi buvo tas William Ricketts? 
Gimęs 1898 m. Viktorijoje, 1934 m. įsikūrė 
Mt. Dandenong'e. Tai muzikas, tapęs 
skulptoriumi. 1949 - 60 m. jis dažnai 
lankydavosi Centrinėje Australijoje ir 
gyveno su Pitjantjara ir Arremte abori
genų gentimis - žmonėmis, kurie inspiravo 
jo skulptūras. Visas didysis projektas, 
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įkurtas jo nusipirktoje girios dalyje, išreiš
kia jų Pmara Kutata - amžinuosius namus 
ir amžinąją motiną, toteminių protėvių ir 
mirtingųjų tėvus.

Skulptūras - aborigenų gyvenimo 
temomis - jis darė iš molio, išdegindamas 
1200 C karščio’ ugnyje savo pastatytose 
krosnyse, vėliau jas perkeldamas į girią 
ant akmenų, uolų. Šalia skulptūrų - mažy
tės iš uolų trykštančios srovelės, šaltinė
liai: vanduo - gyvenimo tėkmės simbolis. 
Ant nugludintų akmenų jo paties, pagal 
aborigenišką gyvenimo supratimą, iš
reiškiantį tapatumą su gamta, įgraviruoti 
įrašai:

„Tu nenorėtum būti įkalintas visą savo 
gyvenimą; paukštis ir tu turi gyvybę, o 
gyvybė ateina iš gyvenimo davėjo; mano 
gyvybė čionai išreiškia gyvenimo laisvę

•
„Aš prasiskverbiu 
nejudėdamas
per visas žemės prigimties formas.
Nemirtinga siela 
juda drauge 
su sudievinta Žeme“.
Tarp milžiniškų, tiesių kaip pušys (ma

no matytų Aukštaitijos nacionaliniame 
parke, kažkur už Ignalinos), 6-8 namo 
aukštų aukščio eukaliptų ir didžiulių, 
medžio formos paparčių (tree fems), pro 
kuriuos prasiskverbia retokas saulės 
spindulys, Žemės motina, išreikšta 
aborigenės atvaizdu - statula ir aplink ją 
keliolika vaikų galvučių, sukuria mistiš
ką vaizdą - tai viena iš daugelio abo- 
rigeniškomis temomis sukurtų skulptū
rų, natūraliai įterptų tarp paparčių, tarp 
medžių. Kitos jų vaizduoja aborigenų 
žynius, deives, suidealinto kasdieninio 
gyvenimo scenas. Tankūs Pmara Kutata - 
šventosios žemės - amžinųjų namų 
simboliai. Kur ne kur tarp aborigenų 
įsiterpęs vienišas ir paties W. Ricketts 
atvaizdas... Jis mirė 1993 m., būdamas 95 
metų. Birutė ir Vytautas, anksčiau čia 
lankęsi, jį dar atsimena. Jo įkurtame par
ke. dabar globojamame valstybės, yra ir 
jo pirmasis, labai jau vargingas namelis, 
kuriame jis gyveno su savo motina.

Jo kapas irgi ten pat, parke. Virš uolos, 
ženklinančios jo amžino atilsio vietą, 
užrašyta: „Čia, po Gyvybės medžiu, ilsisi 
Williamo pelenai, sugrąžinti į šią Meilės 
Girią, pasjoMotinąŽemę. Protogilumoje 
pajusk jo Meilę ir A rtumą, nesjie yra visur 
aplink".

Aborigenų deivė- Žemės Motina - kaip 
ji atrodė skulptoriui W. Ricketts, jo var
do parke.

Healsville's parke. Labai draugiškas emu dairosi į lankytojus, tikėdamasis ko no ; 
lesamo... Nuotr. A. Sileačias

Vėl dūzgia mašina Melbos vieškeliu, 
traukdama ne tik mus penkis, bet ir nema
žą priekabą su visu mūsų - keliauninkų 
turteliu... Pralekiame pro Lilydale (ant ke
lio kampo garsiosios australų dainininkės 
Damos Nellie Melbos gimtinė - didžiulis 
ūkis). Lilydale esąs toliausias Melboumo 
priemiestis, nors dairantis aplink ne
pasakysi, kad čia miestas, bet greičiau 
tikra provincija - viensėdžiai, kaimai, 
paskiri kaimeliukai!.. Broliai šveicarai 
de Castella vieni pirmųjų apylinkėse pra
dėjo auginti vynuoges. Tai jų palikuonis 
Robertas de Castella- čempionas maratono 
bėgikas. Miestelio muziejuje esą daug 
eksponatų apie Melbą. Žvilgterėjus į 
žemėlapį matosi, kad visos plačiosios 
apylinkės „nusėtos“ įvairių kompanijų 
vynuogynais, pradedant Wonga Parku 
(gerai pažįstamu Melboumo skautams), 
Y ana Glen, Dixons Creek ir Healsville's 
rajonais.
- Healsville's (5760 gyv.) vietovės ap
gyvendintos nuo 1840 m. Pirmiausiai čia 
įsikūrė avių augintojai, juos sekė girių 
kirtėjai, o po to buvo surastas auksas... 
Dabar daugiausia verčiamasi žemdirbys
te, miškų ūkiu ir turizmu. Miestelis pa
vadintas anuometinio Viktorijos premjero 
(1860 - 61 m.) Sir Richard Heales vardu. 
Prieš baltųjų atsikėlimą čia gyvenusi 
Yarra Yarra gentis, kurios dabar esą likę 
tik 3 žmonės moką kalbėti šios giminės 
kalba. Vienas jų duoną užsidirba Heals
ville's faunos parke, pasakodamas tu
ristams apie aborigenus, šokdamas „Ken
gūrų šokį“, mėtydamas ietį ir bumerangą.

Healsville'sSanctuary, t. y. australiškos 
faunos globos parką, kuriame globojama 
virš 200 rūšių Australijos paukščių, 
žinduolių ir roplių, lankėme sausio 3 d. 
Šiame parke virš 50 metų yra veisiami 
bebaigiu išnykti Australijos gyvūnai, 
gydomi sužeisti paukščiai ir žvėreliai, 
kurių per metus į parko „ligoninę“ atveža
ma iki 600, o kai kuriuos iš jų reikia 
maitinti kas 4 valandas...

Mus ypač sudomino ančiasnapiai 
(Platypus), kurių gyvų - bent aš - nebuvau 
matęs. Jie naktiniai, tad visa jų „gyvenvie
tė“ (dirbtinas upeliukas) paversta į „nak
tį“. Čia pat ir paaiškinimai apie šį keistuo
lį anties snapu žvėriuką, dedantį nago 
dydžio kiaušinius, kuriuos jis laiko pri
spaudęs uodega papilvėje, o jiems išsiri
tus, juos žindo pienu. Ančiasnapiai vik
riai šmurkščiojo dirbtinio upelio srovėje. 
Minta jie vėžiukais, sliekais, vabzdžių 
lervom ir kitu vandens dugne randamu 
maistu. Suaugęs ančiasnapis suėdąs apie 
pusę savo svorio į parą, t. y. apie 35 
vėžiukus. Panėręs po vandeniu galįs iš
būti iki 11 minučių, bet prigeria jei užsi
būna per ilgai. Šiaip jau labai mažai 
težinoma apie jų gyvenimą. Šalia pa- 

aiškinimasirapievargšųvėžiukų(yabbia i 
gyvenimą, kuriais taip negailestinga 
užkandžiauga ančiasnapiai. Jie gyven : 
upeliuose, bet kai vanduo išdžiūna, išlip . 
iš purvo ir rėplioja iki 2 km., ieškodan j 
vandens. Jei jo neranda, įsikasa iki 3 meta i 
gylio į žemę ir ten galį išgyventi iki H I 
metų, kol atsiras vandens.

Gana laisvai parke vaikščioja įvairia 
kengūros, walabiai, echidnos (ięgi iš . 
siperinčios iš kiaušinių), wombat, po/li 
sumai, Tasmanijos velniai - dauginas jj n< 
naktiniai, todėl kiek sunkiau juosiamai h 
tyri. Bet šios kengūros labai jaukioDaus 
rūšių paukščių - emu, kukabarų, rolgalsa 
gervių, pelikanų, įvairių pelėdų, žsų MA 
ančių. Kai kurių iš jų, kaip „Oange |v 

bellied parrot''(OrąnaapiIvėpapūga)visoj4į 
Australijoje esą išlikę tik apie 200. Žmonė 
sunaikino jų gyvenvietes - sūriąsias pelke 1 
(salt-marshes). Nestinga ir roplių - pitoni 1 
(užaugančių iki 8.5 m. ilgio), gyvačių, yn i 
net pavojingasis taipanas, kurio nuodai esi t 
7 kartus nuodingesni už Egipto kobros ( 
Pati nuodingiausia esanti dykumų gyvati 
(Small - scalled snake), užauganti iki 2_5n 
m. ilgio. Jos lotyniškas pavadinimas ■ S 
Parademausia microlepidota. Visti! į 
pavojingiausias esąs taipanas, ne: yrajk 
labai agresyvus. Iš 127 rūšių Austnlijosai 
gyvačių, pavojingiausios esą : 1. Snail-k 
scale Snake, 2. Taipan, 3. Common Beatlfe 
Adder. 4. Eastern Brown Snake, 5 . Eastern v 
Tiger Snake, 6. Red-bellied Black Snake į

Po uola guli ir keletas laukinių šunų - 
"Dingo”. Juos į Australiją maždaug prie! j 
4000 metų atvežę Azijos jūrininkai. s

Nedideliuose medžiuose, kad lan-; 
kantieji galėtų juos stebėti, sėdi saulėj j 
aptingę koala meškiukai. Aplink, ant ša D 
kų prikrauta neseniai parūpinto maisto -j 
šviežiai skintų eukaliptų šakų. Iš apie 70( į 
rūšių eukaliptų, augančių Australijoje, jii 
naudoja maistui tik 6-7 eukaliptų rūšit! 
lapus, tarp jų "MannaGum", "LongLeavet t 
Box", "Swamp Gum”... "Manna Gum' \ 
("Eucalyptus viminalis") esąs koali < 
mėgstamiausia; savo vardą gavęs nut r 
saldoko skysčio - "marina" - išskiriami į 
mažyčių vabzdžių ("psyllids"), gyve- j 
nančių ant lapų; skystis susikristalizuoja , 
sudarydamas panašų į medvilnę apsau-1 
gos šarvą vabzdžiui, vadinamam "lerp" , 
Paukščiai, sklandantys posumai ir nei 
žmonės, negali šiems "lerpams" atsispir- ] 
ti!.. Sako, kad aborigenai iš vieno medžio | 
jų prisirinkdavę iki 9 kg. i

Parko pareigūnai pasakoja, kad ko- j 
alos esąs brangiausiai atsieinantis žvė- j 
riukas.Jųnėštumoperiodas-34-36dienos., 
Jaunikliai pirmąkart išlendą iš motinos ] 
sterblės po 180 dienų, "joja" ant motinos į 
nugaros 250 dienų, o savarankiškais 
tampa po 330 dienų. ,
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f Mūsų mirusieji f
Aleksandro Kantvilo atmininiu!

Mirė a.a. Marija Labutieiiė
Gautu pranešimu iš artimųjų, kovo 30 d. Sydnėjuje mirė a.a. Marija Labutienė, 91 

metų (gimusi 1905.12.8) amžiaus tautietė.
Gedulingas mišias už Velionės sielą balandžio 3 d. atlaikė Sydnėjaus liet, kapelionas 

kun. Povilas Martūzas. Velionės palaikai sudeginti Rookwoodo kapinių krematoriume.
Gedi dukra Daiva ir sūnus Vidas su šeimomis. Ilsėkis ramybėje! B. Ž.

Jau ruduo mūsų bendruomenėse. Kren- 
tame vienas po kito, tarsi pageltę lapai. O 
tarpais nulūžta, nugriūva ir stambesni 
medžiai - mūsų ąžuolai.

Šių melųkovo20dienąHobarto  lietuvių

šviesios atminties Aleksandro Kantvilo. 
Jis mirė pakirstas vėžio ligos, sulaukęs 77 
'mėty amžiaus.
Į Aleksandras Kantvilas gimė Vyžuo- 
reliųkm., Utenos apskr., 1920 m. sausio9 
i Buvo vyriausias iš penkių vaikų. Alek
sandro tėvai nemažai vargo pokario metu 
it paskui per krizę. Tačiau tėvai buvo 
pasiryžę išleisti vaikus į mokslus, jiems 
užtikrinti geresnį rytojų, nesvarbu, kiek tai 
kainuotų. Vėliau Aleksandras su žmona 
Nina tęsė šią tradiciją ir su savo vaikais.

Nežiūrint varganų gyvenimo sąlygų.

ienos gimnaziją. Universitete studijuoti 
:turėjo lėšų, todėl įstojo į Karo Mokyklą, 
ir už mokslą mokėti nereikėjo.

1940 m., kai rusai užėmė Lietuvą, Alek- 
ndro dalinys buvo įjungtas į Raudonąją 
uniją. 1941 m. birželio mėnesį, kilus 
skiečių - rusų karui, Aleksandras pateko 
vokiečių nelaisvę, iš kur jį veikiai paleido.

1942 m. jis pradėjo medicinos studijas 
Maus universitete. Jo busimoji žmona 
liną irgi tame pačiame universitete stu- 
ijavo filologiją. Draugystė augo ir žydėjo,

Vokiečių okupacinė valdžia buvo pa- 
rikalavusi, kad lietuviai jiems sudarytų 
iš kareivių dalinį. Kai mūsų tauta atsisa- 
i, 1943 m. kovo mėn. vokiečiai suėmė 46 
laitus - jų tarpe žinomus ir įtakingus 
smenis - ir įkalino juos Stutthof'o kon- 
entracijos stovykloje („kacete“) netoli 
Jancigo. Lietuviai SS dalinio vokiečiams 
ris tiek nesukūrė, ir įkaitai liko už spyg- 
iuotų vielų iki karo pabaigos.

Jau pirmos savaitės bėgyje septyni 
lietuviai įkaitai Stutthof'e mirė, daug kitų 
susirgo. Aleksandras Kantvilas atsirado 
kaceto ligoninėje su limfų infekcija visoje 
tojoje. Operaciją jam darė visai be už- 
minnimo. Nors trūko vaistų, higienos ar ' 
tekamos priežiūros, Aleksandras ste
buklingai išsikapstė, pagijo.

Vėliau patys vokiečiai pripažino, kad 
& įkaitai iš Lietuvos nebuvo kokie nors 
banditai ar nusikaltėliai ir pradėjo juos

Sąlygos truputį pagerėjo, įkaitams leido 
ršyti ir gauti laiškus. Per sekančius dve-

Vilniuje likusios Ninos. Ji neleido jam 
įsiminti, vis stiprindama jo pasiryžimą 
i viltį ateičiai, vis melsdamasi, kad

1945 metų kovo mėnesį, kai priartėjo 
Raudonoji Armija, vokiečiai nutarė Štut
hofo stovyklą evakuoti į Vakarus. Šaltą 
žiemą tūkstančiai išalkusių kalinių trau
kė į nežinią. Siautė šiltinė, kitos ligos. 
Parkritusius ant žemės sargybiniai tuoj 
nušaudavo. Aleksandras vėliau prisipažino, 
kad ir jis ne vieną kartą norėjo kristi ir 
nebeatsikelti,betkažkokianeapčiuopiama  
jėga jį vis prilaikė ir stūmė pirmyn.

Pagaliau kalinių virtinę pasivijo rusai.

A. f A. Marijai Lalmtienci
miras, dalinamės skausmu ir nuoširdžiai užjaučiame dukrą Daivą, sūnų Vidą ir 
visus artimuosius.

Magdalena Migevičienė, 
Irena ir Algis Dudaičiai

A. f A. Marijai Lalmtienei
mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą jos dukrai Daivai, sūnui Vidui, jų šeimoms 
bei artimiesiems ir drauge liūdime

Cecilija Protienė ir 
Birutė Nagulevičienė

Aleksandrą Kantvilą su kitais suėmė vėl. 
Pasodintas į pereinamą, ibirinę“ stovyklą, 
Aleksandras dukart bandė pabėgti. Pirmą 
kartąjį pagavo ir primušė arti mirties. An
trą kartą pavyko geriau ir 1946 m. balandžio 
mėnesį Aleksandras pagaliau pasiekė 
Bamberg'ą (Vakarų Vokietijoje), kur jo 
laukė Nina. Jie apsivedė podviejų mėnesių.

Į Australiją juodu emigravo 1949 
metais, kur turėjo atlikti dviejų metų pri
valomą darbo sutartį. Aleksandras dirbo 
Pietų Australijoje, Woodside Migrant 
Holding Centre, Adelaide Hills. Ten gimė 
jų pirmoji duktė Jūratė. Tačiau Pie
tų Australijos klimatas jiems netiko, ir 
Kantvilai persikėlė į Hobart'ą, kur jau 
dirbo Ninos brolis. Aleksandras užbaigė 
savo sutartį Tasmanijos geležinkeliuose. 
Gyvendami Hobart'e, Kantvilai susilaukė 
dar dviejų vaikų - Dalios ir Gintaro.

Tęsti medicinos studijas Australijoje 
nebebuvo vilties. Tad Aleksandras ėmėsi 
vakarais studijuoti sąskaitybos (accoun
ting) ir, išlaikęs egzaminus, dirbo šioje 
srityjevisąlikusįgyvenimą:20metų Risby 
Bros firmoje ir keletą metų St. Mary's 
mergaičių kolegijoje Hobart'e.

Aleksandras buvo pavyzdingas ir pa
sišventęs savo šeimai tėvas. Nuo pat at
vykimo į Australiją jis dirbo sunkų fizinį 
darbą ne tik visą savaitę, bet ir laisvalaikiu, 
kad įsigyti kuklią pastogę jaunai šeimai. 
Savo namus Aleksandras išpuošė pats: 
spintos, lentynos, stalai, lovos ir lietuviški 
ornamentiniai drožiniai buvo rankų darbai. 
Vaikams jis įdiegė lietuvišką meilę gamtai 
ir sąžiningam darbui. Visi trys vaikai bai
gė aukštuosius mokslus ir gražiai kalba 
lietuviškai.

Lietuvai ir lietuvių bendruomenei po 
Pietų Kryžium Aleksandras davė tiek 
daug, kad nežinia nuo ko pradėti. Gal 
pirmiausiai turime prisiminti, kad šis 
mėlynakis Lietuvos sūnus mylėjo savo 
tėvynę labai karštai - ne žodžiais, bet 
darbais. 1954 metais jis buvo išrinktas 
Hobarto LB pirmininku ir sėkmingai ėjo 
tas pareigas keletą metų. Jo pasiekimai, 
pvz., kaip jis įprasmino tautinių švenčių 
minėjimus, yra dalinai aprašyti Pirmojo 

Metraščio 206 - 207 psL Aleksandras taip 
pat sportavo, nuo 1953 metų mokytojavo 
lituanistikos savaitgalio mokykloje, 1957 
metais padėjo Aleksui Jakštui įsteigti 
.Perkūno“ sporto klubą, o vėliau labai 
sėkmingai treniravo jaunąsias .Perkūno“ 
krepšininkes.

Mielai Močiutei ir Uošvei
A. f A. Mitri jai Labirtienei

miras, Sydnėjaus tautinių šokių "Sūkurys" grupės nariams Dan ir Aisčiui, Bieri ir
Labučių šeimoms bei artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia

''Sūkurio" vadovės ir šokėjai

A.a. Aleksandr ui liaiitvilni
mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną Niną, dukras Jūratę ir Dalią, sūnų Gintarą 
bei visus artimuosius ir kartu liūdime.

Antanas ir Nata Alvikai, Viktoras ir Elena Baltučiai, 
Jurgis ir Birutė Jonavičiai, Vytautas ir Marytė Neverauskai

Mielam Prieteliui, pažįstamam iš Utenos gimnazijos laikų
A. f A. Aleksandrui liantvilui

mitus, gilią užuojautą reiškiu jo žmonai Ninai, visai šeimai bei artimiesiems. 
Drauge liūdėdamas

Pranas Nagys

Artimam Bičiuliui
Aleksandrui Kantvilui

iškeliavus į Amžinybę, reiškiame nuoširdžiausią užuojautą jo žmonai Ninai, 
sūnui Gintarui, dukroms Jūratei ir Daliai, jų šeimoms bei artimiesiems.

. Vida Vaitiekūnienė ir šeima

Vietoje gėlių "Mūsų Pastogei” aukojame $ 40.

Kurį laiką Aleksandras buvo Australi
jos LB Tarybos pirmininkas ir beveik 
nuolatinis Tasmanijos atstovas ALB 
suvažiavimuose. Hobarto lietuvių susi
rinkimuose bei minėjimuose Aleksandras 
dažnai skaitydavo paskaitas: visadakruopš- 
čiai paruoštas, visada turiningas. Ir kiek 
naujų, negirdėtų žinių patirdavome iš jo 
lūpų. Jis taip pat buvo Hobart'o lietuvių 
bažnyčios „maršalka“.

Aleksandro ir Ninos namukas buvo 
viso pasaulio lietuvių neoficiali Mecca. 
Pas Kantvilus viešėjo ir nakvojo visų luo
mų tautiečiai: vyskupai, kunigai, ben
druomenės vadovai, busimasis LR Seimo 
pirmininkas ir gimnazistė iš Anglijos. Vi
sus priėmė su vienodu nuoširdumu ir 
pasidalino tuo ką turėjo.

Iki pat gyvenimo galo Aleksandras rašė 
į spaudą: ir lietu vių, iraustralų. Dažniausiai 
aktualiais, Lietuvą liečiančiais klausimais. 
Aleksandras turėjo ypač patrauklų, savi
tą stilių - jo žodžiai tarsi kalbėdavo iš 
laikraščių lapų. Deja, pats didžiausias 
Aleksandro rašinys, jo Stutthof'o atsi
minimų knyga, dar tebelaukia dienos 
šviesos. Prieš 6-7 metus, skatinamas tūlų 
lietuvių, Aleksandras aprašė Stutthof'e 
praleistus metus ir sykiu minėjo kitus ten 
kalintus lietuvius įkaitus. Knygą jis iliu
stravo savo piešiniais iš kacetinio gyve

nimo. Šis svarbus domumentinis darbas 
iškeliavo į leidyklą Lietuvoje apie 1990- 
1991 metus. 1993 metais leidėjai tvirtino 
autoriui, kad „knyga pasirodys neužilgo“. 
Deja, prabėgo dar 4 metai, bet Aleksandro 
Kantvilo istorinio veikalo dar nėra. Jau 
gulėdamas mirties patale, Aleksandras 
tebesisielojo, kad ir dabartinė lietuvių karta, 
ir bendrai pasaulio žmonės per mažai žino 
apie Stutthof'o įkaitus ir apie lietuvių 
pasipriešinimą naciams. „Kalbama vien 
apie žydų šaudymą“, -kalbėjo jis, „gi antro
ji medalio pusė taip ir lieka nepaminėta“.

Kai Whitlam'o valdžia 1994 metais 
pripažino Lietu vą ir kitus Pabaltijo kraštus 
rusams, Aleksandras Kantvilasbuvo vienas 
iš pagrindinių HELLP organizacijos (Help 
Estonian, Latvian and Lithuanian Peoples) 
steigėjų. Ši organizacija išsiskyrė iš kitų 
„mažumų“ grupių tuo, kad į ją įsijungė ne 
tik pabaltiečiai bei kiti ateiviai, bet ir 
australai. Aleksandras buvo nuolatinis 
HELLP'o valdybos narys, kelerius metus 
HELLP'ui pirmininkavo ir kurį laiką bu
vo iždininku. HELLP leido plačiausiai 
skaitomą pabaltiečių laikraštėlį „Baltic 
News“ ir tęsė Pabaltijo išlaisvinimo akciją 
net po to, kai naujoji Australijos valdžia 
atšaukė sovietinį pripažinimą 1995 m. 
gruodžio mėnesio gale.

Nukelta i8psl.
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PASTABOS SAU-
Lietuviška diskriminacija

Šiemet švęsime po Antrojo pasaulinio 
karo lietuvių atvykimo Australijon 50 metų 
sukaktį. Per 50 metų' daug kas pasikeitė. 
Pasikeitė gyvenimo sąlygos, pasikeitė ir 
mūsų krašto - tėvynės padėtis. Ji išsikovo
jo laisvę ir šiandien yralaisvairnepriklauso- 
ma valstybė. Pradžioje kilusi laisvės ir ne
priklausomybės euforija pamažu blėso ir 
šiandien daug blaiviau žvelgiame į iš 
vergijos pakilusią Lietuvą.

Pirmieji žingsniai mums (ir dabar atvy- 
kusiems) Australijoje nebuvo lengvi. Teko 
priimti naujus gyvenimo dėsnius, nauja 
aplinka nebuvo mums švelni kol prie jos 
pripratome- aklimatizavomės. Sulaukėme 
daug priekaištų ir pažeminimų iš čiabu
vių. Visa tai jau praeityje. Nauji antidis- 
kriminacijos įstatymai mus apsaugoja ir 
vietiniai gyventojai privalo laikyti liežuvį 
„už dantų“, t.y. nebedrįsta mus vadinti 
įvairiais pajuokiančiais „frivoliškais“ var
dais. Australijoje jau užauginome dvi kar
tas, kurios nebenori kalbėti lietuviškai. 
Kieno tai kaltė ir atsakomybė, tegu spren
džia tie, kuriems buvo patikėtas mūsų Ben
druomenės vadovavimas. Ne vienas šian
dien jau grįžta į Lietuvą nuolatiniam ap
sigyvenimui, prieš tai apsirūpinęs nenu
trūkstama finansine tėkme. Kaip jie Lie
tuvoje „įsikūrė“, kaip jie ten buvo priimti?
- dar nedaug tenka išgirsti. Kol kas dar 
grįžusių atgal ir nusivylusių nesutinkame.

O kaip yra paskutiniais metais su iš 
Lietuvos atvykusiais? JAV skaičiuojama 
įųnetiki60tūkst. Kiek Australijon atvyko 
lietuvių per paskutiniuosius 10 metų? Bi
jau spėlioti. „Mūsų Pastogėje“ ir „Tėviškės 
Aiduose“ jau skaitėme skelbimą, kuriame 
p. A. Tučiūtė - Žilinskienė (Melbourne) 
kvietė visus prieš 10 metų atvykusius susi
rinkti, pabendrauti, pažinti vienas kitą, pa
sidalinti įspūdžiais. Kyla klausimas, kodėl? 
Kiek girdėjau, jie susirinko, betne Lietuvių 
Namuose.

Prisiminkime pirmuosius metus (1947
- 1950) Australijoje, kai pasklidę po visą 
Australiją atlikome darbo sutartį. Ieško
jome būdų ir kelių nors savaitgaliais susi

tikti, pasikalbėti, pasidalinti rūpesčiais ir 
patirtimi. Australų visuomenė buvo mums 
svetima ir neprieinama. Ji mūsų nemėgo ir 
nenorėjo su mumis bičiuliautis. Buvome 
laikomi antros klasės piliečiais (nors pilie
tybės dar neturėjome).

Kodėl šiandien atvykusieji, prieš 10 
metų ir vėliau, nori organizuotis? Nejaugi 
jie prie mūsų nepritampa? Armes jų nepri
imame į savo tarpą? Kyla įvairios mintys, 
ieškančios atsakymo. Bandysiu pažvelgti į 
atvykusiųjų padėtį ir juos suprasti.

Pirmąsias .kregždes“ iš gimtojo krašto, 
dar Lietuvai tebesant okupuotai, priėmėme 
su atlapotomis širdimis. Nespėjome jais 
dalintis, juos globoti, vaišinti, įbrukdami 
po keletą dolerių jiems išvykstant. Pamažu 
ši „meilė“ blėso. Atsirado net posakių: 
„Kodėl toks nusiminęs, galis Lietuvos gi
minės žada apsilankyti?“ Vėliau vienam 
kitam atvykusiam pavyko pasilikti nuo- 
latiniamąpsigyvenimui. Vedybomisirki- 
tais būdais vis daugiau ir daugiau tautiečių 
nutūpė tolimoje Australijoje. Kaip minėjau 
pradžioje, kilusi euforijadingoirpasigirdo 
balsai: „barakuda“, „mafijozas“, „nomen
klatūrininkas“, „laimės ieškotojas“, „opor
tunistas“ irkt. Prisipažinkime, - žvelgiame 
į juos su tam tikru rezervu, o kartais ir 
ironija. Matome juose tiktai geresnio gyve
nimo ir turto ieškotojus, savanaudžius ir 
korupcijos persunktus tautiečius, atvy
kusius pasipelnyti. Ar ne panašiai į mus 
prieš 50 metų žvelgė čiabuviai? Kur dingo 
mūsų nuoširdumas, savo tėvynainių mei
lė ir pagarba? Jie jaučiasi lygiai kaip ir mes 
1947 - 1948 ir vėlesniais metais. Tad ne
nuostabu, kad prieš 10 metų ir vėliau at
vykusieji nori susitikti, pabuvoti „saviš
kių“ taipe, kur nebūtų įtartinų ir skeptiškų 
žvilgsnių. Sovietinėjepriespaudojeišaugę, 
susiformavo skirtingą charakterį irpažiūras, 
kurios mums kartais sunkiai suprantamos.

Mūsų gretos retėja ir teks kam nors perduoti 
visą „užgyventą“ Bendruomenės turtą. At
vykstančių skaičius vis auga ir vieną dieną jie 
perims Australijos lietuvių vadovavimą, ypač 
kai mūsų jaunimas labai abuojus ir neskuba 
perimti iš mūsų lietuviškos veiklos vadeles. 
Manau, kad šia linkme tenka pagalvoti. JAV 
tokia lietuvių bendruomenė jau yra susior
ganizavusi. Ar ir australiečiai paseks jų pė
domis? V. Baltutis

A ir privačius namus.AleksandroKantvilo... Kasmet prieg Velykas Aleksandras
Atkelta iš 7 psl.

Aleksandras gražiai atstovavo Lietuvai 
bei lietuviams Tasmanijos visuomenėje. 
Jis ir jo žmonaNina vertėjaudavo teismuose 
ir ligoninėse, padėdavo į bėdą patekusiems 
tautiečiams. Buvo tarptautinio komiteto, 
kuris sukūrėTautųDraugystėsSieną (Wall 
of Friendship) Hobart‘o miesto centre 
narys. Eilę metų darbavosi Emigran
tų Centre (Migrant Resource Centre), kaip 
iždininkas ir ėjo kitas pareigas.

Aleksandras Kantvilas turėjo stiprią 
meno gyslelę. Visą gyvenimą jis piešė 
karikatūras, pažymėdamas pasaulio ir sa
vo šeimos įvykius. Aleksandro meniški 
gabumai daug padėjo vedant Pabaltijo 
laisvės akciją: jis piešdavo taiklius plakatus, 
kalbėdavo žmonėms karikatūromis. Jis 
lipdė iš molio. Iš popieriaus, be medžiagos 
paruošimo ar piešinio, jis tiesiog žirklėmis 
iškarpydavo gyvuliukus ir kitas figūras. O 
iš medžio išdrožė daug lietuviškų kryžių 
kryželių, koplytėlių, rėmų paveikslams, 
pagražinimų. Jo liaudies stiliaus medžio 
darbaipuošia arki vyskupo rūmus,kolegijas
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atvykdavo į Tasmanijos universitetą ir 
aktyviai dalyvaudavo Lietuvos Studijų 
Sambūrio ruošiamame Margučių margi
nimo vakare. Jis buvo pagrindinis moky
tojas, kuris parodydavo svečiams aus
tralams; kaip lietuviai spalvina ir margina 
Velykų kiaušinius. Šiemet visi pasigedo 
jo draugiško, besišypsančio veido ir taip 
„Aleksandro kėdė“ - ten kairėje, kampe - 
liko tuščia jo atminimui.

Tasmanijos lietuvių bendruomenė yra 
pagarsėjusi kaip taikinga, nesipešanti 
tautiečių grupė. Aleksandras žinojo 
paslaptį: „Kai atsirandakebli problema“,- 
jis vienąkart aiškino, „susirenka mūsų 
Hobart‘o „rabinai“, t.y. pustuzinis švie
sesnių žmonių, aptariame reikalą ir 
surandame geriausią sprendimą“. Ir taip 
„rabinas“ Aleksandras nuolat laikėsi savo, 
optimistiško ir taikingo principo: .Jeigu 
yra problemą, yra ir išeitis“.

Aleksandras gyveno taip, kad atsiskynis 
iš šio pasaulio, visi jį mini tik geru žodžiu. 
Argičia nėradaugiausia, ko žmogus žemėje 
gali pasiekti? Ilsėkis ramybėje, drauguži.

Algis Taškūnas

SIDNĖJAUS LIETUVIŲ
NAMUOSE

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

DĖMESIO! DĖMESIO!

Vakarienė - muzika - šokiai t 
PENKTADIENĮ, BALANDŽIO 1B D

NUO 7:30 VAL VAKARO — Klubas Jus vaišins (veltui) su šampanu
ir alumi iki 8:00 v.v.

8:00 VAL VAKARO — 3 patiekalų vakarienė su vvnu 
PRIVALOMA:

* Gausiai dalyvauti su gera nuotaika!
* Norėti gardžiai pasivaišinti ir smagiai pabendrauti!
* Bilietus užsisakyti iš anksto (iki balandžio 13d.) 

nes nebus parduodami prie durų!
* Kaina: $20 asmeniui

Bilietams skambinkite: Elenai Erzikov-9610-2540
Laurai Belkienei - 9791 9557

Pranešimas Sydnėjaus pensininkams
Pensininkų klubas „Neringa“ balandžio 10 d. (ketvirtadienį) organizuoja išvyką 

Autobusas išvažiuoja 8 vai. ryto nuo Lietuvių namų, East Terrace, Bankstown 
Aplankysime Mittagong, Bowral, Fitzroy Falls, Kangaroo Valley. Pietausime Now 
RSL klube. Į namus grįšime apie 5 vai. po pietų.

Į išvyką kviečiami nariai ir ne nariai. Keliones kaina asmeniui-$ 10. Registruot: 
galima pas valdybos narius: Juozą Bagaslauską tel. 9749 9053: Joną Karkauskį 

tel. 9745 4210; Stasi Norvilaitį (nuo 8 vai. iki 11 vai. vakaro) tel. 9709 6051.
Valdytu------------------------------------------------- y

Balandžio 20 d., 2 vai. po pietų ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba ruošia
j- Kultūrinę popietę — seminarą
| Lietuvių Namuose, Bankstowne, kuriame dr. Genovaitė Kazokienė skaitys 
j iliustruotą paskaitą tema "Australijos lietuvių dailininkai", protarpiais ją pa- 

I įvairinant jų darbų nuotraukomis ir "Sutartinės" ansamblio dainomis. Po paskai- 
. tos vyks bendros diskusijos.

Visi maloniai kviečiami atvykti. Įėjimas nemokamas.

Sydnėjaus Tautodailės "Ratelis" sukasi vėl!
Pranešame mieloms narėms, kad "Ratelio" užsiėmimai 97-tais metais vyks kickvieri 

mėnesio paskutinį šeštadienį 10 vai. ryto Lietuvių Klube, Bankstowne. Maloni: 
kviečiame įsijungti naujas nares į Tautodailės Ratelio rankdarbių gretas. Turėsite gef 
progą susipažinti su lietuvių tautodailės ir kitų šakų rankdarbiais.

Pirmasis š. m. Ratelio subuvimas įvyks balandžio 26 d.
Tautodailės Ratelio v-b

---------- --------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

Skelbimai "Mūsų Pastogėje"
Nemokamai spausdinami Australijos lietuvių bendruomenės ir jos padalinių pranešina 

organizaciniais reikalais (susirinkimai, minėjimai ir t.t.), ne didesni, kaip 6 cm x 12,8 cm.
Apmokami: visų renginių (vakarų, balių, koncertų ir t.t.) skelbimai, į kuriuos už įėjint 

imamas mokestis; padėkos (pagal dydį), užuojautos (15 dol.. už standartinio dydžio - ne daugis 
4 cm x 6,2 cm - užuojautą), paieškojimai, pasiūlymai darbui, pardavimui ir t.t. - ne mažiau 1 
dolerių (minimumas). "M.P." aikpinistradm

Prašom nepamiršti užsimokėti 
ūsų Pastogės6* prenumeratą.

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

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

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

U žsienyje oro paštu $ 100
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