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Lietuvos įvykių apžvalga
Aukštesnis kredito 
reitingas Lietuvai

Tarptautinė kredito reitingų agentūra 
j „Thomson Bank Watch“ birželio 11 

dieną nustatė naują aukštesnį kredito 
reitingą Lietuvai ir „Hermio“ bei 
„Vilniaus“ bankams. Reitingas iš 
ketegorijos „BB minus“ pakeltas į

Kredito reitingas nėra taikomas vi
siems bankams. Štai „Tauro“ bankevy- 

Į to krizė ir birželio 12 dieną Lietuvos 
banko valdyba sustabdė „Tauro“ ban
ko valdybos pirmininko įgaliojimus bei 
atleido visą banko valdybą. Iš einamų 
pareigų atleistas ir „Tauro“ banko ta
rybos pirmininkas bei banko prezi
dentas Genadijus Konopliovas.
Laikinai, iki liepos mėn. 12 dienos, 

„Tauro“ bankui uždrausta vykdyti vi
sas banko operacijas, išskyrus grąžina
nti) paskolų priėmimą. Bankroto grės
mėje „Tauro“ bankas neįstengė įro
dyti. kad jam pavyks parduoti 40 mi
lijonų litų akcijų emisiją.
Lietuvos bankas „Tauro“ bankui nuo 

kovo mėnesio pabaigos yra suteikęs 14, 
55 milijonų litų paskolą, kurią „Tau
tas“ privalėjo grąžinti birželio 5 die
ną Iki termino datos buvo grąžinta tik 
apie 800 tūkstančių litų.

Npriklausomos finansų analitikės M. 
Starkevičiūtės nuomone, „Tauro“ ban
ko žlugimas nėra netikėtas. Jos ma
nymu, galutinis banko žlugimas atneš 
valstybės institucijoms apie 100 mili
jonų litų nuostolio, kadangi „Tauro“ 
banke buvo laikoma apie 85 - ių mi
lijonų litų Europos Sąjungos paskola ir 
14 - ka milijonų litų Lietuvos banko 
lėšų.
Žmonių gyvenimas gerėja
Kalbėdamas Seime, birželio 10 die

ną Lietuvos premjeras Gediminas 
Vagnorius pranešė, kad nepopuliarūs 
konservatorių vyriausybės sprendimai 
davė geresnių socialinių rezultatų. 
Anot Gedimino Vagnoriaus, per pen
kis šių metų mėnesius realusis darbo 
užmokestis padidėjo 9,3%, o reali 
senatvės pensija - 6,6%. Premjeras 

: tvirtino, kad „...kas mėnesį žmonių 
gyvenimas gerėja po vieną ar kelis 
procentus ir po metų matysime ge
resnius rezultatus“.

Premjeras taip pat pripažino, kad, 
palyginus su labiau pažengusiomis 
šalimis, vidutinis darbo užmokestis 
Lietuvoje yra mažas, tačiau, lyginant 
su artimiausiais kaimynais, Lietuva yra 
geriausioje padėtyje. Pasak premjero, 
šiek tiek atsigaunanti pramonė, didėja 
krovinių srautas per Klaipėdos uostą ir 

augančios investicijos yra gerėjančios 
ekonomikos požymis. Premjeras taip 
pat pabrėžė, kad pirmą kartą nuo 1993 
metų į valstybės biudžetą pajamų 
surinkta daugiau nei buvo numatyta. 
Vien tik gegužės mėnesį biudžeto 
pajamos buvo 12% didesnės nei nu
matyta.

„Chicago Tribūne“ apie 
V. Adamkų

Centro sąjungos iškeltas kandidatas į 
prezidentus Valdas Adamkus susilaukė 
netikėtos paramos iš „Chicag-o 
Tribūne“. Laikraštyje išspausdintas 
straipsnis Valdo Adamkaus išėjimo į 
pensiją proga, aprašo didelį Valdo 
Adamkaus objektyvumą, nepaper
kamumą. Straipsnyje taip pat cituoja
ma ALT prezidento Jono Račkausko 
nuomonė apie V. Adamkų, pagal kurią: 
„...yra nepriklausomas ir Lietuvai 
vadovautų pagal vakarietiškus prin
cipus, kurie reiškia „ne“ korupcijai, 
„ne“ kyšiams, šios bėdos dabar Lie
tuvą apsėdusios kaip maras“.

Kalbant apie V. Adamkaus kandida
tūrą į Lietuvos prezidentus, Lietuvos 
Vyriausiosios rinkimų komisijos pir
mininkas Zenonas Vaigauskas abejoja 
ar V. Adamkus bus registruojamas į 
kandidatų sąrašą. Jo abejonė remiasi 
tuo, kad nežiūrint koks bebūtų Vy
riausiosios rinkimų komisijos spren
dimas, klausimas vis tiek pasieks 
Vilniaus miesto apygardos, o vėliau ir 
Konstitucinį teismus, kadangi V. 
Adamkaus priėmimas į kandidatų są
rašus reikštų, jog einamieji įstatymai 
neatitinka Lietuvos Konstitucijos.

Pats Valdas Adamkus neketina kreip
tis į teismą, jeigu bus neregistruojamas 
į kandidatų sąrašus. Jo teisiniai specia
listai JAV, išstudijavę Lietuvos įsta
tymus ir Konstituciją, patarė, jog jo 
galimybė būti įregistruotu kandidatu 
yra lygi maždaug 50%.

Lenkai teiraujasi...
Lenkijos laikraštis „Rzeczpospolita“ 

birželio 19 dieną išspausdino pasi
kalbėjimą su Lenkijoje besilankiusiu 
Lietuvos Respublikos Prezidentu Al
girdu Brazausku. J klausimą ar kels 
savo kandidatūrą į prezidento rinki
mus, A. Brazauskas atsakė, kad į šį 
klausimą galės atsakyti tada, kai ateis 
tam tinkamas laikas. Tačiau Preziden
tas A. Brazauskas pabrėžė, jog „tiek 
Lietuvos dešinieji, tiek kairieji yra 
sovietinės mokyklos auklėtiniai, ir to
dėl reikalingi naujos kartos žmonės.

Dar dėl nekilnojamo 
turto įstatymo

Prezidentas A. Brazauskas nutarė

Liepos 6 dieną minime Mindaugo

DLK Algirdas prie Kremliaus Maskvoje. St. Ušinsko paveikslas.
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nepasirašyti Seimo priimto „Piliečių 
nuosavybės teisių į likusį nekilnojamą 
turtą atkūrimo įstatymo“ (įstatymas 
smulkiau buvo aprašytas 23 - me „Mū
sų Pastogės“ numeryje).

Prezidentas A. Brazauskas nepritaria 
įstatymo nuostatoms grąžinti gyvena
mąjį plotą, kuriame jau gyvena 
grąžintinų namų nuomininkai ir že
mės grąžinimui šalia, taip vadinamų, 
„pilkųjų zonų“, t.y. aplink gamybinius 
kompleksus, pramoninius sodus ir 
medelynus. Prezidentas pateikė ir savo 
siūlymus įstatymo patobulinimui.. 
Įstatymą Seime rėmė visos politinės 
frakcijos, išskyrus LDDP ir social
demokratus.
Pinigų plovimo prevencijos 

įstatymas
Seimas beveik vienbalsiai priėmė 

„Pinigų plovimo įstatymą“, nustatantį 
pinigų plovimo prevencijos priemones 
ir šių priemonių įgyvendinimui at
sakingas institucijas. Daugiau prievo
lių įgyvendinant šį įstatymą skirta 
Mokesčių policijai. Kredito ir finan
sinės įstaigos, susidūrusios su įtarti
nomis kliento finansinėmis operaci

jomis. privalo apie kliento tapatybę ir 
jo operacijas informaciją pateikti 
Mokesčių policijai. Muitinės įstaigos 
taip pat turi pranešti Mokesčių po
licijai apie stambesnius grynų pinigų 
įvežimus ir išvežimus. Įstatymas 
draudžia iš Lietuvos grynais pinigais 
išsivežti sumą, viršijančią 500 tūkstan
čių litų, išskyrus atvejus, numatytus 
tarptautinėmis sutartimis.

Planuojamas eksporto 
skatinimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 
planuoja didelį dėmesį skirti eksporto 
skatinimo programai, kadangi pasku
tiniu laiku yra ypatingai padidėjęs 
užsienio prekybos deficitas. Pagrin
dine šio deficito priežastimi yra 
pasikeitęs lito ir Vokietijos markės 
santykis. Europos žemės ūkio produk
tai yra atpigę net 15% ir rezultate 
sėkmingai konkuruoja su Lietuvos že
mės ūkio produktais.

Spaudai paruošė Danius Kairaitis

Žada pasitraukti?..
Varšuva, birželio 20 d.
Lietuvos prezidentas Algirdas Brazaus
kas Lenkijoje leido suprasti, kad galbūt 
nckandidatuos artėjančiuose prezidento 
rinkimuose šiemet. “Kai pagalvoju apie 
ateitį, suvokiu, kad mano kartos politikų 
laikas praeina, nors niekas manęs never
čia taip galvoti”, vizito į. Lenkiją iš
vakarėse solidžiausiam Lenkijos laikraš
čiui “Rzeczpospolita” sakė A. Brazaus
kas. Lietuvos žurnalistų penktadieni pa
prašytas patvirtinti šiuos savo žodžius, jis 
sake - “nejaugi aš ir kiti mano kartos 
politikai būtinai dar turi vadovauti ir truk
dyti jaunimui?”. AGEP

1



Kolumbijos vyriausybė, neįveikdama 
sukilėlių, pasivadinusių Kolumbijos 
revoliucinėmis ginkluotosiomis pa
jėgomis, susitarė su jais. Birželio 15 

' dieną sukilėliai paleido 70 kareivių, 
paimtų belaisviais pernai metų rug
pjūčio mėnesį, o vyriausybė laikinai 
sukilėliams užleido 13 500 kvadratinių 
kilometrų plotą krašto pietuose.

US'

Birželio 17 d. Paryžiuje.australų 
bendrovė APSC (Asia Pacific Space 
Centre) pasirašė susitarimną su pran
cūzų - rusų firma STARSEM, tokiu bū
du gaudama teisę Cape York pusiasa
lyje sumontuoti raketas „Sojuz“, kurios 
bus naudojamos satelitų iškėlimui į 
erdvę. Už 1,3 bilijono dolerių Cape 
York pusiasalyje bus pastaytas Cape 
York erdvių uostas. Pirmąsias raketas 
iššauti erdvėn planuojama 2000 - siais 
metais. Cape York pusiasalis yra daug 
arčiau pusiaujo, nei Baikonūro stotis 
Kazachstane. Tokiu būdu Australijoje 
iššautos raketos galės pakelti dvigubai 
sunkesnį krovinį.

ųg?

Birželio 21 dieną abu Kombodijos 
ministrai pirmininkai paskelbė, kad 
buvęs Khmer Rouge vadas Pol Pot sa
vo buvusių šalininkų jau yra areštuo
tas Anlong Veng vietovėje. Abu mi
nistrai pirmininkai ginčijasi tarp savęs 
dėl Khmer Rouge pasidavimo sąlygų. 
Tituluojamas pirmuoju ministru pir
mininku princas Norodom Ranrariddh 
yra linkęs sukilėliams daryti daugiau 
nuolaidų, gal netgi po pasidavimo pa
likti juos kontrolėje sričių, kurias yra 
užėmę. Antrasis Kombodijos ministras 
pirmininkas Hun Sen tokį susitarimą 
laiko išdavikišku. Beje, tarp abiejų 
ministrų pirmininkų šalininkų pasi
taiko ir ginkluotų susidūrimų.

Birželio 19 dieną Didžiosios Britani
jos konservatorių partija, neseniai 
pralaimėjusi rinkimus, savo lyderiu 
išrinko 36 metų William Hague.

Birželio 18 d. atsistatydino Turkijos 
ministras pirmininkas.N; Erbakan.

Krepšininkių komandos šūkis 
buvo: "Už Lietuvą!"

Kai pirmadienio naktį Karmėlavos 
oro uoste nusileidęs „Lietuvos avia
linijų“ lėktuvas atūžė prie pagrindinio 
pastato, laikrodžiai rodė 3 vai. 50 min. 
Dar tik tik brėško. O už oro uosto tvo
ros minia mojavo Lietuvos trispalves, 
dainavo „Ant kalno mūrai“ ir skanda
vo .Xie - tu - va! Lie - tu - va!“ Dar antra 
tiek Lietuvos Respublikos piliečių su 
dainomis, vėliavomis, gėlėmis laukė sa
vo eilės pastato viduje. Visi jie tą naktį 
nemiegojo, kad pasveikintų Europos 
čempiones Lietuvos krepšininkes, ku
rios su aukso medaliais parskrido iš 
Budapešto mūsų šalies Vyriausybės 
specialiai joms nusiųstu lėktuvu.
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Atsistatydinti jį vertė kariuomenės 
vadovybė, kuri nori Turkiją išlaikyti 
pasaulietiška valstybe ir neleisti Isla
mo fundamentalistams kištis į valsty
bės valdymą. Aplenkdamas parlamento 
daugumos remiamą dabartinę ministro 
pirmininko pavaduotoją ponią Tansu 
Ciller, Turkijos prezidentas Suleyman 
Demirel naujos vyriausybės sudarymą 
pavedė Tėvynės partijos lyderiui Me- 
suf Ylmaz.

Didžiųjų Indijos partijų nominuotas 
Kocheril Raman Narayanan bus pir
muoju Indijos prezidentu iš neliečia-, 
mųjų (parijų) kastos. 1992 metais jis 
buvo paskirtas viceprezidentu.

Denverio (JAV) konferencijoje su 
Japonijos ministru pirmininku Ry- 
utaro Hashimoto susitikęs Rusijos 
prezidentas Borisas Jelcinas paskelbė, 
kad Rusijos branduolinės raketos nebus 
nukreiptos į Japoniją. Anksčiau panašų 
pažadą B. Jelcinas buvo davęs ir Va
karų valstybėms.

Birželio 19 d. Harare konferencijoje 
trys Afrikos valstybės, Zimbabvė, 
Botsvana ir Namibija, išsiprašė, kad bū
tų sušvelnintas prieš 7 metus įvestas 
draudimas, ir kad joms būtų leista 
prekiauti dramblio kaulu. Šios trys 
valstybės turi dramblių perteklių. 
Dramblio kaulą supirks Japonija.

Keturiasdešimčiai JAV valstijų pa
traukus juos teisman, JAV tabako 
pramonės milžinai kapituliavo. Tabako 
gamybos firmos pripažino, kad prie 
nikotino priprantama. Jos įmokės 492 
bilijonus dolerių į specialų fondą, iš ku
rio vėliau bus apmokami nuo nikotino 
nukentėjusiųjų ieškiniai.

Tabako firmos pripažįsta JAV Mais
to ir vaistų administracijos autoritetą. 
Cigaretės daugiau nebus pardavinė
jamos automatuose, bus gerokai su
varžytos tabako reklamos, ypatingai 
tokios, kurios gali prie rūkymo pritrauk
ti jaunuolius.

Rimas Kurtinaitis oro uoste laukda
mas parskrendančių krepšininkių, 
kalbėjo: „Ko nepasisekė padaryti 
vyrams, padarė moterys. Vyrams kryp
tis aiški. Moterys šaunuolės, ką be
sakysi“. Krepšinio mėgėjai nepraleido 
progos tą naktį gauti R. Kurtinaičio 
autografą, o nuo skandavimų „Lie - tu - 
va!“ oro uosto laukiamajame buvo sun
ku susikalbėti.

Pirmasis iš lėktuvo, nešinas Europos 
čempionių taure, laiptais nusileido 
rinktinės vyr. treneris Vydas Gedvi
las. Aukštai iškėlęs taurę jis skandavo: 
„Taurė Lietuvai! Pirmą kartą Europos 
čempionių taurė Lietuvai!“ Komandos 
kapitonė Dalia Kurtinaitienė ir Jolanta 

Vilutytė j Lietuvą neparskrido. Dalia 
išvyko į Slovakiją bylinėtis su savo 
buvusiu klubu dėl jai dar nesumokėto 
atlyginimo, o Jolanta su vyru keletui 
dienų liko Vengrijoje, Pece, kurio klu
be žaidžia.
Jurgitą Štreimikytę, kuri Budapešte 

buvo išrinkta į Europos žvaigždžių 
rinktinę, pasitiko tėvai, Audra ir 
Jeronimas Streimikiai. Jurgita Štrei
mikytė sakė negalinti patikėti, kad 
„mes Europos čempionės“. Paklausta, 
ar tikėjosi tokios sėkmės ir kodėl ji 
mūsų komandai nusišypsojo šį kartą, o 
ne, tarkime, prieš dvejus metus Bmo, 
kur Lietuva buvo penkta, Jurgita neilgai 
galvojo: „Vengrijoje mes buvome kaip 
niekad vieningos, palaikėme viena ki
tą, nesibarėme net blogiausiais atve
jais. Buvome labai susikaupusios ir 
tikėjome, kad galime daug pasiekti. Gal 
ir ne aukso medalius. Bet daug. O kai iki 
aukso liko visai nedaug, dar labiau 
susitelkėme“.
Jovita Jutelytė, ta bebaimė kovotoja 

dėl kamuolio, irgi sakė: „Negaliu 
patikėt...Bet tikrai ne veltui mes bu
vome viena šeima, visos už vieną, vie
na už visas. Ir treneriai taip pat. Jie 
mokėjo mus nuteikti ir mobilizuoti. 
Sunkiausios buvo antrosios rungtynės 
su vokietėmis. Labai sunkios“. Jutelytė 
sakė, kad komandos šūkis buvo „Už 
Lietuvą!“

„Mes buvome viena šeima, ir tuo vis
kas pasakyta. Jei būtų žaidusios 
Berukštienė ir Tuomaitė, aš jau prieš 
čempionatą būčiau sakęs: galime būti 
pirmi. Žinojau, kad merginos labai 
stiprios, ir esu laimingas, kad visiems 
įrodžiau, jog jos stipriausios Europoje. 
Kaip bus toliau, priklauso ir nuo 
valstybės, vyriausybės ir institucijų, 
kurioms turi rūpėti, kad tokia komanda 
toliau gyvuotų. Kitąmet pasaulio 
čempionatas Vokietijoje, dar po metų 
Europos čempionatas Lenkijoje“, - 
kalbėjo Vydas Gedvilas.

Pusfinalio ir finalo rungtynių didvy
rę Liną Dambrauskaitę, kuriai, kaip 
pati sakė, jau ne taip paprasta ir 
suskaičiuoti, kiek metų žaidžia rinkti
nėje, Vengrijoje Lietuvos krepšinio 
sirgaliai už veržlumą ir bebaimiškumą 
praminė Scottie‘u Pippenu. Karmė
lavos oro uoste nuo jos taip pat nesi
traukė gerbėjų būrys. Ji apie rinktinės 
laimėjimą sakė: „Prieš dvejus metus 
Bmo mums dar kažko trūko, gal pa
tirties, gal drąsos, gal vienybės. O da
bar užtekom visko. Slovakes pražudė 
tai, kad jos mūsų neįvertino, tikėjosi 
lengvos pergalės. Bet mes juk ne
galėjome jos atiduoti“.
Čempionate teisėjavęs FIBA teisėjas 

Kęstutis Pilipauskas sakė Lietuvos 
rinktinę matęs tik per rungtynes 
Budapešte, nes jis teisėjavo Peco 
pogrupyje. „Ten labai įspūdingai at
rodė Slovakijos rinktinė. Prieš finalą 
beveik visi pergalę skyrė jai. Bet 
slovakės, matyt, perdegė. Finale ne
abejotinai geriau žaidė mūsiškės“.
Budapešto įvykių dalyviai pasakojo, 

po čempionių ir prizininkių apdo
vanojimo ceremonijos, per kurią 
skambant Lietuvos himnui aukščiau
siai pakelta buvo mūsų trispalvė, visa 
delegacija dar valandėlę laukė Jovitos 
Jutelytės. Mat jai burtai lėmė eiti j 
dopingo kontrolę. Dalyvauti čempio

nato pabaigtuvių vakarienėje jau ne
buvo kada. Tad Europos čempionės 
vakarieniavo „Lietuvos“ lėktuve, 
suprantama, ne be šampano.

Visi pasakojimai Karmėlavos oro 
uoste nutrūko, kai į salę, kurioje 
krepšininkes pasitiko giminės, žurna
listai ir Rimas Kurtinaitis, buvo įleisti 
visi. Minia pasileido bėgte, ir auksinė 
Europos komanda paskendo žmonių 
jūroje. Skandavimai „Ačiū! Ačiū!“ 
„Lietuva! Lietuva!“ netilpo salėje ir 
veržėsi į lauką. Plevėsavo vėliavos. 
Griaudėjo „Ilgiausių metų“. Buvo 
verkiančių džiaugsmo ašaromis, o 
LTV komentatorė Gintarė Grikštaitė 
tiesiog raudojo. Kodėl? „Nežinau, ver
kiu nuo pat vakaro“. Rimas Kurtinai
tis, paklaustas, ar norėtų būti krepši
ninkių vietoje, sakė: „Kadangi esu ne 
kartą buvęs, tikrai žinau: tai labai gera 
vieta. Bet viskam savas laikas“. 
Oficialios sveikinimo kalbos jis tą naktį 
taip ir nepasakė. „Šiandien jas tauta 
sveikina“. Kiti oficialūs asmenys- 
Rankinio federacijos viceprezidentas 
Vilimas Čiurinksas, Studentų sporto 
asociacijos prezidentas Česlovas Gar- 
baliauskas - taip pat apsiėjo be kalbų.

Lietuvos moterų krepšinio lygos 
prezidentas susisiekimo ministras Algis 
Žvaliauskas, Krepšinio federacijos 
generalinis sekretorius Saulius Sa- 
mulevičius ir viceprezidentas Algis 
Pušinaitis iš ryto nuskridę į Budapeštą;

daugiau oficialių asmenų oro uoste 
nesimatė. Bet buvo „Atleto“ krepši
ninkai (Darius Sirtautas, Vaidas Stigs), 
buvo žmonės, kurie sakė, jog vieta 
nemiegota naktis yra niekis, palygini 
su tuo, ką krepšininkės Lietuvai m- 
veikė.

Krepšininkės sakė nesitikėjusios to- j 
kio nuoširdaus sutikimo, maniusios, 
kad lauks tik giminės ir draugai, nes 
moterų krepšinis Lietuvoje lig šiol di
deliu dėmesiu nebuvo lepinamas, net 
ir pačioje Krepšinio federacijoje. Žmo
nės oro uoste Europos čempionėmis 
džiaugėsi, joms dėkojo ir jas šlovino 
apie valandą. Kai visi pajudėjo namo 
buvo jau penkios, visai šviesu. At
vykusieji su vėliavomis važiavo iškšę 
jas pro automobilių langus. Policinin
kų kelyje jau nebuvo...

Europos čempionių taurė nuplaukė 
per rankas, o Europos čempionato 
žvaigždė Jurgita Štreimikytė vis dar 
kartojo: „Negaliu patikėti, kad mes 
čempionės“.

LA, 1997.06.17
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Dvikalbė lietuviška bendruomenė • realybė ar mitas?

Tįsiame toliau birželio 8 d. Ade
laidėje vykusią diskusijų - pasi
sakymų seriją dvikalbystės tema.

Gintaras Valusis

Gerb. Apylinkės valdybos pirminin
kė p. J. Vabolienė paprašė manęs pa- 
ruošti pasisakymą apie lietuvių kalbą. 
Būdamas žemaitis, ne lietuvis, turėjau 
gerokai pagalvoti, ką aš galėsiu 
lietuviams apie lietuvių kalbą pašnekė
ti. Tačiau vėliau pamaniau, kodėl gi ne, 
juk pasisakymas turėtų būti apie 
dvikalbystę, juolab, kad lietuviškai 
kalbėti išmokau tik pakliuvęs į sovie
tinį laivyną (mat su manim kartu tar
navo keletas lietuvių, kurie žemaitiškai 
nemokėjo, o ir mokytis nesiruošė).

Savo pasisakyme noriu pakalbėti 
apie porą klausimų, susijusių su lie
tuvių kalba mūsų bendruomenėje. Vie
nas jų būtų dvikalbystė. Taigi būti jai 
mūsų tarpe ar nebūti?

Kaip jau prieš mane kalbėjęs p. 
Jfcverauskas pasakė, anglų kalba jau 
yra čia, ir yra įleidusi gana gilias šak
nis mūsų tarpe. Todėl, kad ir kaip mes 
besipriešintume, nuo dvikalbystės, jau 
niekur nepabėgsim. Mano nuomone, 
įsileisdami anglų kalbą į savo ben
druomenę, mes nesumenkinsim mūsų 
gimtosios kalbos reikšmės, bet, kad ir 
kaip paradoksaliai tai beskambėtų, 
padėsime prailginti mūsų kalbos amžių 
šitoje pastogėje. Vis daugiau senyvo 
amžiaus žmonių traukiasi iš ben
druomeninės veiklos, deja, jaunimo 
ateina ne taip jau daug, o ir tais retais 
atvejais jie lietuviškai arba visai ne
kalba, arba kalba nelabai gerai. Ne
nusileisdami dvikalbystei, mes ne
priversime jaunųjų išmokti lietuvių 
kalbą, bet, atvirkščiai, atbaidysimejuos 
nuo lietuvybės. Jūs visi, tikriausiai, 
prisimenate „Žilvine“ šokusį austra- 
lietį Džoną, kuris buvo nuvažiavęs į 
Lietuvą ir netgi lietuvių kalbos pra
dėjęs mokytis. Žinoma, tame jis turėjo 
savų interesų, tačiau tai ir yra pagrin
dinis dalykas - jei mūsų jaunimas bus 
suinteresuotas mokytis lietuvių kalbos, 
jis išmoks. Jaunieji „Žilvino“ šokėjai 
sekančiais metais ruošiasi vykti į Lie
tuvą, Dainų ir šokių šventę. Ir jūs 
pamatysite, kaip po to pasikeis jų po
žiūris į Lietuvybę.

Aš nemanau, kad mūsų šiandienos 
tikslas čia susirinkus pasidžiaugti, kad 
mes dar galime kalbėti lietuviškai. 
Tikslas yra - išsaugoti kalbą ben
druomenėje kuo ilgiau, ir tai galima 
padaryti ne užsispyrimu, o išmintimi.

Kitas klausimas apie kurį norėjau 
pakalbėti yra lietuvių kalba lietuvių 
bendruomenėje, o konkrečiau - skel
bimų lenta. Man atrodo, kad tai yra vie
ta nuo kurios mums reikėtų pradėti gel
bėti lietuvių kalbą. Žmonės net trum
pame skelbimėlyje sugeba padaryti po 
kelias klaidas. Nenoriu nė vieno įžeisti 
ir puikiai suprantu, jog ne kiekvienas 
turėjo galimybę išmokti taisyklingos 
lietuviškos rašybos, tačiau kabinant 
skelbimą viešoje vietoje reikėtų 
pasirūpinti, kad klaidų būtų kuo ma
žiau.

Lucia Vaičiulevičius

My name is Lucia Vaičiulevičius. I 
call myself an Australian bom Lithu
anian, as both of my parents were 
Lithuanian bom. My parents arrived he
re after Worl War II as „displaced 
persons“ in 1948.

I use the male ending of my 
sumamefor several reasons. Firstly, that 
is what is stated on my birth certificate. 
Secondly, the Lithuanian language has 
not incorporated any recognition of the 
advent of feminism and does not have 
MS in any of its endings. I do not fit in
to the category being a MISS - Vai
čiūte vičiūtė or MRS. - Vaičiūtevi- 
čienė.
I have not had any formal Lithuanian 
education other than at my mother^ 

. knee with whatever few books she had 
and later acquired. I attended a 
Lithuanian school that only lasted about 
4 weekends in Tasmania. I attended the 
Lithuanian school here in Adelaide 
when I had several months off during 
one semester from my university stu
dies. As you can gather I am not a 
linguist. I have to work with little 
knowledge I have of a language that I 
have grown up speaking mainly in the 
home. I certainly have opportunities to 
expand my knowledge. However, with 
competing demands I have to make 
choices and teaming the Lithuanian 
language is not high on my priority list.

However, I would still like to belong 
to the Lithuanian community as I feel 
more affinity with it than I do with the 
English or the Australian aboriginal 
culture. This places me in a dilemma. I 
have two languages open to me, which 
one do I choose? Or do I really have to 
make a choice? Let's look at commu
nities and how they work.

Theoretical Findings And 
Literature

Ethnic communities continue to exist 
in many cities and many individuals 
indentify with their ethnic distinctions. 
This process occurs when people seek 
to take opportunities to attain socio - 
economic goods such as education, 
jobs, economic niches, ethnically 
intermixed suburbs and intermarriage.
What happens to language when an 

individuals seek to disappear into the 
mainstream or an individual may seek 
to take advantage of opportunities to 
improve their social situations? Ta
king these opportunities has greater 
impact on the following generations.

1.1 looked at census data in Ame
rica. This data focused on growing up in 
an ethnically mixed family. It looked at 
languages spoken in the home. Com
munication in the so called „mother 
tongue“ mark a social boundary, which 
includes those who share the same ethnic 
origin and can speak its language and 
excludes all others. Many aspects of 
ethnic culture that are embedded in a 
mother tongue are diminished or lost as 
exposure and fluency decline.

The census data revealed that the 
pattern of conversation form the so

Spaudos draudimo laikais motina prie 
ratelio slaptai moko savo sūnų skai
tyti. P. Rimšos skulptūra

called „mother“ tongue to English 
monolingualism occurred within three 
generations. It is mainly the older 
members of these groups that spoke 
these languages in the immigrant ho
mes and communities where they grew 
up. 95 percent of the children in each 
ethnic category speak only English at 
home. However, fluency in a languages 
not required for it to serve an ethnic 
purpose. The use of word and phrases 
from a mother tongue interspersed in 
English conversation, can signal an 
ethnic loyalty toothers. It is possible to 
state that where languages cease to be 
everyday means of communication, 
knowledge of words and phrases will 
drop off too. One of the things that the 
census data does not indicate is the 
number of individuals who acquire a 
mother tongue through schooling or 
other formal instruction.

Intermarriage also plays a part with 
its obvious and profound implications 
for the familial and more broadly, the 
social contexts in which the next 
generation will be raised. Marriage 
outside of an ethnic group is more 
common among the smaller ethnic 
groups. Intermarriage will continue at 
high levels, but a significant minority 
of each of these groups will continue to 
look within for marriage partners. For 
those that intermarry the fact of mixed • 
ancestry will reduce the ethnic inten-' 
sity, feelings and loyalty, due to the 
limited exposure to ethnic cultures in 
their most robust form.

2. I came across a paper written by 
Vytautas Černius. It was a follow up 
study on the“Acculturation of a group 
of Lithuanian Women“. It was written 
in the 1980s. The original study was 
written in 1957 and focused on 17 - 18 
years old female high school students. 
The families were living in Chicago's 
Lithuanian community, and sending 
their daughters to a private Catholic 
school as it had its own Lithuanian 
language classes. The parents were ac
tive in the Lithuanian community life.

Every group has some pattern of 
behaviours, beliefs, symbols, a co
mmunication system which is unique 

for this group. Černius defined ac
culturation as the process of acquiring 
knowledge, beliefs, arCmofals and 
customs, whilst moving out of one 
group to another. It is the acquisition 
process which is acculturation.

The first are superficial: clothing, a 
new language, new public manners, 
understanding new rules and laws in 
order to find and keep a job, to have a 
place to live and to make money to 
make purchases. Personal feelings, 
childhood memories, customs and 
traditions change slowly. Having arri
ved as strangers in a new land meant 
that people often gravitated towards 
their own group, where they could 
maintain their familiar patterns, tradi
tions and hope of returning to Lithuania.

Yet if the newcomer to improve his or 
her income, greater work diversity and 
enjoying opportunities in the new 
country, then they had to move into the 
culture (in this case American). The 
ethnic culture seeks to maintain what it 
had. It lives largely in the past. These 
ares the rewards and punishments of 
staying within or moving out.The 
findings were that those who participa
ted in the study had a high investment 
in Lithuanian identity and heritage. At 
the same time they had taken advanta
ge of the new found freedom and 
opportunities. Over the 23 year span the 
process indicated a slow move towards 
becoming increasingly Americanised. 
For the community to completely 
merge into the American culture that 
usually takes two, three or more 
generations.

3,1 looked at a book which asked the 
question of „Why Ethnic Schools“. The 
ethnic language is one of the basic links 
for community. Some ethnic schools 
had the approach that the rote of the 
school was bound up inextricably with 
a sense of what is was to be either 
Ukrainian, Greek, Italian or Slovenian 
as these were the ethnic schools they 
investigated. Some communities em
phasised either the religious or cultu
ral lines, a degree of language com
petence which is not provided by exis
ting educational systems, the cohesive 
nature or opportunities to marry some
one from the same community.

Conclusion:
Decline of language does not mean 

its disappearance, at least within the 
foreseeable future. There are several 
choices we can make. Firstly, we can 
throw away the Lithuanian language, 
customs and attitudes in favour of 
the basic Anglo - Saxon „core culture“. 
Secondly, we could emerge as a new 
species with a mixed blend of Lithua
nian and Australian culture. Thirdly, 
we could have a permanent ethnic 
pluralism, so that each ethnic culture in 
this case Lithuanian creates its own 
communal life and preserves its own 
cultural heritage indefinitely, whilst 
taking part in the general life of the 
Australian nation. However, bilin
gualism tends to be a stage in the process 
of language shift from a foreign mo
ther tongue to the dominant language.

£$00838
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BENDRUOMENĖS VEIKLOJE g
Susipažinkime su Viktoru Perton, MP

Iš dešinės: V. Perton, MP, Melburno socialinės globos moterų draugijos 
pirmininkė J. Žalkauskienė ir Melburno apylinkės valdybos pirmininkas A. ■ 
Vaitiekūnas.

Melburno lietuvių namuose birželio 
13 dieną susirinko grupelė lietuvių 
susitikti su Viktorijos valstijoje lie

tuviams gerai pažįstamu Viktorijos 
valstijos parlamento atstovu Viktoru 
Perton. Jis Melburno lietuvių ben
druomenės valdybai ir Lietuvių mo

ATGARSIAI IŠ LIETUVOS
ŽEMAITE IŠ AUSTRALIJOS BANDO IŠJUDINTI

SAVO KAIMYNUS ŪKININKUS.

Danutė Baltutienė
DanutėBaltulienė-Butkevičiūte. atvažiavusi 
iš Australijos, jau ketvirti metai gyvena 
Žemaitijoje. Savo tėviškėje Danutė 
Baltutienė nerado nė vieno trobesio, net 
senieji ąžuolai buvo išrauti. Nuo 1991 metų, 
kuomet buvo pradėta grąžinti žemę. p. Bal
tutienė per didžiausius sunkumus atsikovojo 
tėvų turėtuosius 48 ha ariamos žemės ir 6 ha 
miško. Per 4 metus ant pliko tėviškės lauko 
išaugo namas, pastatytas pagal projektų, kuris 
išradingai derinalietuviškojo kaimo senosios 
ir šiuolaikinės architektūros reikalavimus. 
Namai pastatyti iš ekologiškai švarių sta
tybinių medžiagų - 70 % šiaudų ir 30 % 
molio. Plūkto mūro sienos labai gerai laiko 
šilumą. Ties pietine namo siena įrengtas 
stiklinis šiltnamis, kuriame nuo ankstyvo 
pavasario auga daržovės bei žydi gėlės. 
Statyboms naudotas molis buvo iškastas ne
toliese. tad tenai dabar yra gili kūdra, kurioje 
veisiami karpiai. Čia pat didžiulis serbenty
nas. kiti vaiskrūmiai, iš šiaurės kiemą už- 
stojaėglaitės, keliukas apsodintas liepaitėmis. 
Danutė Baltutienė antrame namo aukšte ap- 
gy vendinojaunąšeimą, kuri padedaprižiūrėli 
ūkį. Šiuo metu tvane yra 4 melžiamos karvės 
ir dvi veršingos telyčios. P. Baltutienė ketino 
steigti pieno ūkį bei auginti veislines telyčias, 
tačiau pieno supirkimo kainos nedidėja, o 
krenta, todėl neapsimoka. Kultūrinėms mėly
nėms netiko dirvožemis, todėl dabar p. Bal
tutienė buria aplinkinius ūkininkus juodųjų 
serbentų auginimui. Kartu apsimokėtų nu
sipirkti specialų kombainą derliui nuimti, be 
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terų socialinės globos draugijai atvežė 
dovanų. Šioms organizacijoms jis įtei
kė Viktorijos valstijos daugiakultūn- 
nės komisijos skirtą piniginę paramą. 
Kiekvienai organizacijai atiteko po 1000 
dolerių. Viktorijos valstijos premjeras 
Kennett prie čekių pridėjo dar ir laiš—

3E» — io.

to, lengviau būtų parduoti didesnį kiekį 
serbentų, gal net eksportuoti į užsienį. Be 
visų ūkio darbų, Danutė Baltutienė 3 dienas 
per savaitę gretimame miestelyje moko 
vaikus anglų kalbos, kitame miestelyje 
dalyvaujamoterųansamblyje.giedaparapijos 
chore bei reprezentaciniame Plungės kultūros 
namų kameriniame chore. Pastarasis, beje, 
pakviestas koncertuotį į Švediją. Tačiau 
kartais tenka atsisakyti koncerto ar gas
troliuojančio teatro spektaklio, nes tuo metu, 
pavyzdžiui, veršiuojasi karvė. Danutė 
Baltutienė taip pat yra ir Plungės ūkininkų 
kooperaty vonarė. Šį kooperatyvą labai remia 
Prancūzijos vyriausybė, žemė dirbama 
prancūziška technika. Žemaitijos ūkininkai, 
pasak p. Baltutienės, labai atkaklūs, nes dirba 
po 12 — 14 valandų per parą, bando auginti 
įvairių kultūrų. Žemaitijoje gerai dera avižos 
ir grikiai, tačiau juos perdirbti reikia vežti į 
Latviją ar Baltarusiją, nes Lietuvoje nėra 
tokių malūnų. Žemdirbiai negali įsigyti šiuo
laikinių įrengimų - per brangu. Pasak p. 
Baltutienės. Lietuvos valdžios ūkininkų 
rėmimo politika nėra palanki ūkininkams. P. 
Danutė yra ekologinės žemdirbystės bendri
jos „Gaja" aktyvi narė, jos ūkis vienintelis 
rajone turi ekologiškai švarią produkciją ga
rni nančio ūkio pasą. Tačiau labiausiai Danutę 
Baltutienę slegia dabartinio Lietuvos kaimo 
žmonių girtuoklystė. Ji mano, kad papras
tiems žmonėms trūksta pavyzdžio. Pasak p. 
Baltutienės, iki šiol, išskyrus Vytautą Lands
bergį, nebuvo tokios asmenybės, kuri galėtų 
būti pavyzdžiu, pakylėjančiu ir kitus. P. Bal
tutienės šeima - mama, vaikai ir vyras - 
gyvena Australijoje, neketina gyventi Lie
tuvoje. Todėl ji nedrąsiai tikisi, kad gal pavyks 
prisijaukinti Lietuvai bent anūką, nors jis dar 
ir mažas. O kol kas Danutė Baltutienė, savo 
pavyzdiniame ūkyje rauna ūsnis iš dirvos ir 
žmonių širdžių bei galvų .
LAid. 97.06.19 AGEP

* * *

Sanatorijoje Telšių vyskupas 
Vyskupas Juozas Žemaitis iš Ma
rijampolės telefonu pranešė, kad į 
sanatoriją Palangoje yra paguldytas 
Telšių vyskupas Antanas Vaičius.

A.Kramilius 

ką, kuriame pagyrė abiejų šių orga
nizacijų veiklą.

Moterys susirinkusius pavaišino 
sumuštiniais ir kava. Ponas V. Perton 
kalbėjosi visą valandą ir jautėsi, jog 
čia yra savas žmogus.

Viktoras Perton yra 38 metų am
žiaus, šiuo metu jis parlamente atsto
vauja Baltijos valstybių emigrantų 
jaunąją kartą. Jo tėvas yra lietuvis 
(Petronaitis), o mama latvė. Viktoras 
yra liberalų partijos atstovas (MP) 
Doncasterio priemiestyje. Jis išrinktas į 
Viktorijos valstijos parlamentą jau tre
čią kartą (1988 - 1992 - 1996 metais). 
Taigi, atrodo, kad Viktoras turi galimy
bių dar ir toliau tęsti savo politinę kar
jerą. Iš profesijos Viktoras yra advo
katas - ekonomistas. Domisi valstybi
nių konstitucijų struktūra ir individų 
teisių problemomis.

Daina mus Jungia -
Tokiu pavadinimu birželio 13 dienos 

„Australijas latvietis“ aprašo bendrą 
baltiečių chorų koncertą.

Koncertas vyko gegužės 25 dieną 
Melburno estų namuose. Straipsnio 
autorius Dzintars Veide primena, kad 
tokie bendri baltiečių chorų koncertai, 
Rygoje augusio Leono Baltrūno ini
ciatyva, pradėti rengti dar 1963 metais 
ir yra ruošiami kas dveji metai. Šis bu
vęs 18 -asis.

Po Australijos himno, koncertą pra
dėjo lietuvių moterų choras „Dainos 
sambūris“, vadovaujamas Birutės 
Prašmutaitės ir akompanuojant Zitai 
Prašmutaitei. Apie kūrinių atlikimą 
straipsnio autorius gert) žodžių tikrai

Bendras lietuvių - latvių- estų choras. Nuotrauka P. Lešinka

Joninės Sydnėjuje
Praeitą sekmadienį, birželio 22 d., jau 

antrus metus iš eilės „Dainos“ choras ir 
tautinių šokių ansamblis „Sūkurys“, 
talkinant savaitgalio mokyklos pačių 
jauniausių šokėjų grupei, Sydnėjaus 
lietuviams vėl suruošė Joninių po
pietę. Popietėje apsilankė gan gausus 
pulkas tautiečių, kurie, atrodo, visi no
rėjo surasti paparčio žiedą. Gal to žiedo 
šiemet per tuos visus raganų ir raga
nių baidymus ir nesurado, bet į namus 
skirstėsi puikiausioje nuotaikoje, 
prisiklausę šaunių dainų, prisižiūrėję 
tautinių šokių, kuriuos šoko net trys 
grupės.

1996 metais Viktoras Perton tapo 
Viktorijos valstijos Teisių reformos 
komisijos pirmininku. 1993 metais jis 
buvo Australijos delegacijos narys 
Antroje pasaulinėje UN konferencijoje, 
kur buvo svarstomos žmogaus teisės.

Viktoras Perton Lietuvoje ir Latvi
joje lankėsi jau keletą kartų. Jis pa
laiko gana tamprius ryšius su giminė
mis abiejuose kraštuose. Prieš keletą 
savaičių per Internet Viktoras past- : 
keitė adresais su Lietuvos Seimo na
riais ir susitarė tiesiogiai bendradar
biauti.

Mes jau daugel metų Australijoje 
turime daug daktarų, inžinierių ir kitų 
sričių profesionalų, tačiau Austalijos 
politikų eilėse tik dabar pradeda rdytis 
antros kartos baltiečių žmonės.

Gero vėjo. Viktorai!
Elvira Šurtenė

nepagailėjo.
Po lietuvių dainavo estų vyrų r lat

vių mišrūs chorai. Koncertas užbigtas 
visiems trims chorams apjungis net 
120 dainininkų. Buvo dainuotos letu- 
vių, latvių ir estų muzikų dainos Pa
čioje pabaigoje sudainuoti visų trijų 
Baltijos tautų himnai. Sekantistoks 
koncertas vyks 1999 metais Meliimo 
lietuvių namuose.

Straipsnio pabaigtoje autoriusJaro 
užuominą: „Jei tikim, kad dainaun- 
gia, ar nebūtų gerai, jei mes, baltžiai, 
turėtume Baltijos dainą (ar himn?) - 
viena melodija, tie patys žodžiai lik 
trimis kalbomis...”

J.Ž.

Tačiau apie visa tai - sekančiame 
„Mūsų Pastogės“ numeryje!.. Per tą lai
ką mūsų laikraščio korespondentai bus 
jau parašę sieksninius aprašymus, o 
fotografai išryškinę filmus ir padarę 
šimtus gražiausių šios šventės nuotrau
kų.

Ta proga paieškosime ir tos popietes 
„kaltininkų“, kadangi, kaip žinoma, be 
tame įdėto didelio darbo, niekas pats 
savaime nepasidaro!

Tad iki sekančio „Mūsų Pastogės“ 
numerio.

Red.
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Išvyko į tėvynę dail. Eva Kubbos

Eva Kubbos prie vieno iš savo kūrinių.

Birželio 16 dieną laikinai su Austra
lija atsisveikino dailininkė Eva Ku
ltos. Ji keturiems mėnesiams išvyko į 
Europą. Pirmą mėnesį praleis Vo
kietijoje, kur ją ypač vilioja kas pen- 

Adelaidės lietuvių pensininkų
Adelaidės lietuvių pensininkų klu- Jfįįįhf) 

as su energinguoju klubo valdybos » J
jirmminku E. Duku priešakyje veik
iai įsitraukė į 1997 metų klubo ren
ginius. Klubo veikla buvo pradėta 
gegužės 8 dieną Lietuvių namuose 
ravesta „Bingo“ popiete. Joje .daly- 
'avo apie 50 žmonių. Pirmininkas 
iradžioje pasveikino visus susirin- 
tnsius ir padarė išsamų pranešimą apie 
tekančius klubo renginius. Po to buvo 
iaidžiamas Bingo žaidimas, vaišina- 
nasi kava ir maloniai bendraujama. Be 
), popietės metu taip pat buvo rodoma 
ideojuosta apie Lietuvių dienas 
Melburne. Vėl turėjome progos 
pasidžiaugti tautinių šokių gražumu, 
.Suvartuko“ koncertu.
Gegužės 24 dieną įvyko pirmoji kiū

to vakaronė. Joje dalyvavo apie 70 
įmonių. Lietuvių namai buvo labai 
gražiai išpuošti ir jautėsi, visi labai 
ventiškai. Valdybos ponios pasirūpino 
gardžiais pietumis, grojo puiki muzika, 
(įviliojusi ne vieną apsisukti šokio 
ūkuryje. Pabendravę, linksmi skirs
imas visi po namus.
Birželio 4 dieną buvo surengta pir— 

noji šių metų išvyka . Dalyvavo 42 
teliautojai. Oras pasitaikė puikus, 
įuotaika dar puikesnė. Sėdome ryte 
prie Lietuvių namų į labai patogų tu— 
listinį autobusą ir pajudėjome Victor 
Harbour link. Nuvažiavę apie 100 
kilometrų, pasiekėme MacLaren Vale. 
Maglieri vyninėje vaišinomės vynu ir

Gedulo diena Sydnėjuje
Tradicinė Gedulo diena bendromis 

taitiečių jėgomis Sydnėjuje buvo mi
nima birželio 15 dieną Latvių na
rnose. Minėjimą organizavo Jung
tinis baltų komitetas, šiais metais 
vadovaujamas Albino Giniūno.
Birželio 14 dieną Baltiečių atsargos 

lianai padėjo vainikus prie Nežinomo 
kreivio kapo Martin Plaza, Sydnėjaus 
centre.

keri metai Kaselyje vykstanti do
kumentinė meno paroda. Sekančius du 
mėnesius Eva numato praleisti Lietu
voje, kur įrengs meno studiją. Paskutinį 
mėnesį Eva Kubbos bus Prancūzijoje. 
Gražioje Provanso gamtoje ji susitiks 
su visu būriu draugų ekspresionistų, 
pažįstamų dar nuo meno mokyklos 
laikų. Ten jie visi intensyviai tapys.

Birželio 15 d., prieš išvykdama į 
užsienį, Eva Kubbos dar spėjo apsilan
kyti Kazio Kemežio darbų parodos 
atidaryme Canberroje. Paroda „Ideo
gram of Wondrous Events“ vyksta 
Legislative Assembly of ACT patalpo
se Civic.

Eva Kubbos pasiekimai buvo gražiai 
pristatyti Wynne Centenary 1897 -1997 
parodoje NSW Meno galerijoje (paroda 
truko nuo kovo 22 d. iki gegužės 11 d.). 
Eva yra laimėjusi net 4 Wynne prizus 
už akvarelės darbus (1963,1970,1971 ir 
1981 metais). Jos darbai taip pat buvo 
pristatyti parodoje „The European 
Emigre Artists in Australia 1930-1960“ 
, kuri vyko Canberroje kovo 15 - birže
lio 9 dienomis. y. P.

valgėme priešpiečius. Kiek vėliau 
aplankėme miniatiūrinį istorinį Pietų 
Australijos miestelį Wild Rose. Visur 
miniatiūriniai nameliai su gražiausiais 
darželiais aplink juos. Visą, valandą 
grožėjomės tuo miesteliu. Pagaliau 
važiavome į Victor Harbour vasar
vietę, kur valgėme pietus. Oras puikus, 
aplinka puiki, nuotaika puikiausia, o 
kai kuriems net ir laimė nusišypsojo 
prie lošimo mašinų. Grįžtant sustojome 
prie Yankalilla. Tai miestelis maždaug 
už 85 kilometrų nuo Adelaidės. 
Miestelyje aplankėme anglikonų baž
nytėlę. Vietinės parapijos kunigas 
papasakojo, kad bažnyčios sienoje bu
vo įvykęs apsireiškimas ir sukalbėjo 
maldas. Pavakariais vėl atsiradome 
prie Lietuvių namų. Išvyka visi liko la
bai patenkinti.

Birželio 6 d. Lietuvių namuose vėl 
vyko „Bingo“ popietė. Nors oras tą die
ną pasitaikė visai bjaurus, bet vis tiek 
popietėn susirinko apie 45 žmonės. 
Pirmininkas vėl visus pasveikino ir 
pranešė apie tolimesnius ateities pla
nus.

Mums, pensininkams, telieka tik 
džiaugtis tokia energinga pensininkų 
klubo valdyba, kuri vis sudaro progą 
.pensininkams pabendrauti, pasibūti 
savųjų tarpe.

Iki sekančio karto.
Ona Baužienė, B.E.M.

Šiais metais į Latvių namus pami
nėti žiaurias 1941 metų trėmimų dienas 
susirinko, reikia pasakyti, rekordinis 
skaičius visų trijų tautybių atstovų. 
Minėjimą atidarė Baltų komiteto 
pirmininkas Albinas Giniūnas ir pa
kvietė vėliavnešius įnešti visų trijų 
tautų vėliavas. Tarp visos eilės kitų 
politikų į baltiečių minėjimą atvyko 
emigracijos ministras Hon. Philip 

Ruddock, MP, kuris minėjime atsto
vavo ministrą pirmininką R. H. John 
Howard, MP, kuris šiuo metu yra iš
vykęs į užsienį.

Tos dienos maldos žodį tarė latvių 
liuteronų kunigas Dean Clovin S. 
MacPherson, kuris taip pat dalyvavo ir 
dedant vainiką prie Nežinomo kareivio 
kapo Martin Plazoje. Po to tautiniais 
rūbais pasipuošusi estaitė perdavė Es
tijos prezidento Meri sveikinimą. įdo
mią paskaitą skaitė Latvijos garbės 
konsulas Vivuds Koškins, BE. Savo 
žodyje prelegentas apžvelgė žiaurų 50 
- tį metų trukusį okupacijos laikotarpį, 
per kurį Rusija visokiausiais būdais 
bandė rusifikuoti visus tris Baltijos 
kraštus.

Meninę minėjimo dalį pradėjo Aus
tralijos estų vyrų choras su dirigente 
Linda Lainelc ir soliste Ingrid Silveus. 
Jie padainavo estų muzikines kom
pozicijas „Miegas“ (Slumber) ir „Žuvę 
ereliai“ (Fallen Eagles). Estų vio
lončelistas Rein Ross pagrojo G. F. 
Hendelio „2nd movement - Andante 
ma non tropo“, fortepijonu akom
panavo Linda Lainele.

Sydnėjaus latvių vyrų choras, ku
riam dirigavo Daina Jaunberzinš, 
padainavo penkias latvių muzikines 
kompozicijas „Gimtasis latvių kraš
tas“, „Leiskite mums amžinai gyventi 
gimtajame krašte“, „Latvių tikė
jimas“, „Našlaičio daina“, „Latvija yra 
neginama“. Tarp vyrų dainų dainavo ir 
operos solistė Ingrid Silveus. Ji pa

Sydnėjaus lietuvių Sodyboje
♦ Gegužės 9 dieną mirė Lietuvių 

sodyboje gyvenęs Zenonas Storpirštis. 
Jis buvo neoficialus Sodybos „rūpin
tojėlis“, visiems padėjęs ne tik pa
tarimais, bet ir darbais. Zenono lai
dotuvės įvyko gegužės 13 dieną. 
Laidotuvėse dalyvavo beveik visi 
Sodybos gyventojai.

♦ Gegužės 13 dieną Sydnėjaus lie
tuvių sodyboje lankėsi SLMSG drau
gijos patikėtinės, kurios susitiko su 
sodybiečiais, kartu aptarė visą eilę su 
Sodybos gyvenimu susijusių klausimų. 
Mirus a.a. Zenonui Storpirščiui, Sody
bos „techniškais“ reikalais rūpinsis V. 
Vaitkus, biblioteka pavesta tvarkyti 
Palmyrai Žalienei. Kitais smulkiais, 
švaros. Sodybos tvarkymo reikalais 
rūpinsis pora kitų sodybiečių.

♦ Birželio 21 d. Sodyboje vyko 
Paulinos Dabkuvienės išleistuves. Ji, 
mirus vyrui Steponui, grįžta atgal į 
Lietuvą, į Veiviržėnus. Drauge išveža 
ir a.a. Stepono Dabkaus pelenus, ku
riuos palaidos šalia jo tėvo kapo.

į išleistuves Sodybos salėje, prie

Gerb. Redaktoriau,
Nuoširdžiausiai prašau Jūsų laikraš

tyje išspausdinti padėką p. Kazimierai 
Butkui už atsiųstą humanitarinę šalpą 
Lietuvos vargstantiems: Vilniaus Ca
rito Šeimos centrui 2.500 AU dolerių, 
mano globojamiesiems, Vilniaus ban
ko sąskaita Nr. 07072525 - 2.500 AU 
dolerių ir Labdaros fondui - 2.500 AU 
dolerių. Viso 7.500 AU dolerių.

Teatlygina Visagalis tūkstanteriopai! 
Jėzaus Kristaus žodžiai - „Ką padarėte 
vienam iš mažiausiųjų, Man pada

dainavo estų liaudies dainas „Švel
nioji lakštingala“ ir „Mano vaikystės 
dainos“.

Paskutinis pasirodė Sydnėjaus lie
tuvių mišrus choras, vadovaujamas 
Birutės Aleknaitės ir Justino Ankaus. 
Uždangai prasivėrus, lietuvių choras 
susilaukė gausių plojimų. Tai tikrai 
mūsų pasididžiavimas ir džiaugsmas, 
kad jauni dirigentai metai po metų taip 
gražiai atstovauja lietuvius baltų 
minėjimuose. Lietuvių choras padai
navo „Mažutė mūsų Lietuva“ (muz. A. 
Lapinsko), A. Vanagaičio „Maldą“, V. 
Mikalausko „Lopšinę Motinai ir Tė
vynei“. Choras šią dainą dainavo su 

•kvartetu - Birute Aleknaite, Vilija 
Bumeikyte, Kęstučiu Protu ir Joseph 
Blansjaar. Šiai dainai pianinu akom
panavo „Dainos“ choro dainininkė 
Audrey Gatehouse. Pabaigoje buvo 
atlikta Vaclovo Šimkaus kompozicija 
„Aš užmiršau“. Fleita akompanavo 
kita australietė dainuojanti lietuvių 
chore. Megan Dunn. Chore dainuoja ir 
dar viena australaitė Loraine Sullivan. 
Reikia, beje, pastebėti, kad autralietės 
savo pareigingumu neretai netgi pra
lenkia kai kuriuos lietuvius choristus.

Minėjimas buvo užbaigtas visų trijų 
Baltijos tautų himnais. Justinas Ankus 
toliau tęsia Broniaus Kiverio darbą - 
visų trijų tautų himnus pagrodamas 
fortepijonu.

Po minėjimo kviestiniams svečiams 
buvo suruoštas priėmimas - arbatėlė.

ištaigingai paruoštų stalų, susirinko 
sodybiečiai ir svečiai - SLMSG drau
gijos valdybos atstovės, kapelionas 
Povilas Martūzas ir kiti. Kapelionui 
palaiminus stalą ir valgį, užkandus, su 
išvykstančiaja sodybiečių vardu at
sisveikino P. Žalienė, Moterų drau
gijos vardu - T. Vingilienė ir kapelio
nas kun. P. Martūzas. V. Vaitkus 
sodybiečių vardu įteikė Paulinai at
sisveikinimo atviruką su visų sody
biečių ir išleistuvėse dalyvavusių 
parašais. Pobūvio pabaigoje žodį tarė 
ir Paulina. Padėkojo už įteiktas 
dovanėles, suruoštą viešą pagerbimą ir 
atsisveikinimą. J Lietuvą ji visam lai
kui išskrido birželio 24 dieną.

♦ Teko girdėti, kad liepos pradžioje į 
Sydnėjų iš Adelaidės porai mėnesių 
atvyksta su sūnum, dr. Robertu Bauže, 
p. Ona Baužienė, BEM. Syunėjaus 
lietuvių Sodybos gyventojams tai tikrai 
gera naujiena, kadangi p. Baužienė, 
kaip pagrindinė Sodybos įkūrėja, čia 
labai populiari, gerbiama ir mielai 
laukiama. g g

rėte“, - telydi mus ir tepadeda pajusti 
atsakomybę. Su pagarba ir dėkingumu

Jūsų sesė Nijolė Sadūnaitė
'Mūsų Pastogė" Nr.25 1997.6.30 psl.5
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gSPORTAS
Lietuvių sporto klubuose

Kovas Under 10 Basketball Team. Back Row (left): Rita Kasperaitis (coach), 
Melissa Belkus, Elissa Erzikov, Alexander Karp, Yasmina Gakas. Front: Nicole 
Šliogeris, Daniel Sepokas. Photo by Laura Belkus

SYDNEY“KOVAS”
Basketball Under 10

KOVAS - ROYAL ROOKIES 13-16 
Playing against the undefeated leaders 
of the competition it appeared that our 
tiniest youngsters were in for a hard 
time and in the first few minutes fell 
behind 0-6 but then after a "friendly" 
chat from there ever optimistic coach , 
Rita Kasperaitis . the players did them
selves proud and after trailing by as 
many as 10 points they fought back 
and only lost by three points . Nicole 
Šliogeris , our bubbling and efferves
cent atom , continues to unprove and 
once Yasmina Gakas fully develops the 
team's "Statue of Liberty" play the 
wins will come . A Karp 6 , N Šliogeris 
2 , M Belkus 2 , C Henney 2 , D Sepo
kas 1 .

KOVAS - B'TOWN SPORTS 17-24 
After a sluggish start Kovas trailed by 
5 - 14 at half time but rallied in the 
second half and outscored their oppo
nents but not by enough to win the 
game . Our two "twins" , Melissa 
Belkus and Elissa Erzikov , played well 
in the second half as did our little 
dynamo , Daniel Sepokas . A Karp 9 , 
N Šliogeris 2 . Y Gakas 2 , E Erzikov 
2 , M Belkus 2 .

Basketball Under 12
KOVAS - RSL 28 - 32 (5 - 14)
It must be some sought of Lithuanian 
trait because both junior teams start of 
VERY slowly and then come home 
with a wet sail but unfortunately , in 
most cases , just failing to win . Kris
tina Erzikov was in foul trouble very- 
early in the game and with only five 
players in attendance she did a remark
able job in lasting out the entire match 
and controlled much of the second half 
from her centre position . Matthew 
Šliogeris continues to lead the team in 
scoring whilst Jonathon Lee is slowly- 
gaining in confidence . M Šliogeris 14 , 
K Erzikov 6 , J Lee 4 , E Soulos 4 .
'Mūsų Pastogė" Nr.25 1997.6.30 psi.

KOVAS - ROYAL SQUIRES 27-31 
Playing against the second best team in 
the competition , our juniors , with 
much vocal support from the sidelines , 
kept up with their more experienced 
opponents and only lost the match be
cause of their inability to convert easy- 
lay ups . Caroly-ne Hickson , who was 
eagerly encouraged by her dad , had an 
outstanding game and is a player of 
enormous potential . Elizabeth Soulos 
is also growing in confidence and 
shows amazing speed on the court . M 
Šliogeris 17 , C Hickson 6 . K Erzikov 
2 , E Soulos 2 .

Basketball Men’s “A” Reserve

KOVAS - VIKINGS 36-33 (10-16) 
Seven minutes to go and down by 14 
points - there seemed no escape ! Urged 
on by their captain I coach , Eddy 
Virzintas . the gap began to narrow and 
with the help of a couple of "3 point
ers" from . Victor Sliteris and some 
aggressive defensive rebounding from 
Marcus Venclovas , Kovas drew level 
with seconds remaining . In the final 
helter-skelter moments Dennis Staitis 
scored a lay up and Marcus converted 
from the free shot line and Kovas had 
recorded its first victory- of the compe
tition .

KOVAS - LAKERS 44 - 43
After another sluggish start Kovas hit 
the front with two minutes to go but it 
was only a long bomb from Modris 
Žvirbli s that finally sealed the match . 
M Venclovas 19 , M Žvirblis 14 , E 
Virzintas 6 , D Staitis 5 .

Basketball Men’s “B” Grade

KOVAS - SAINTS 64 - 41 (26 - 18) 
Playing without their centre Peter 
Kapočius , who was relaxing in an 
Hawaiian resort, (Coach Peter Andrie- 
junas maintains it is a health farm) , 
Kovas still had enough fire power to 
win this match and move to second spot 
on the ladder . G Čerkesas 18 , M 
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1997 WORLD BASKETBALL—| 
CAHMPIONSHIP FOR MEN 22 and 

UNDER AUGUST 1-10

PLAYING SCHEDULE 
LITHUANIA

PRELIMINARY ROUND

Date Time Session 
No.

Game Venue Ticket
Prices

Groups

August 1 2.00pm 2 Lithuania v New Zealand GH 514/S8* $13/57.50’
August 2 6.30pm 6 Lithuania v China GH $14/58* S13/57.50*
August 3 6.30pm 9 Lithuania v Puerto Rico GH $14/58* 513/57.50*
August 5 12.00pm 11 Lithuania v Yugoslavia GH $14/58* S13/S7.50*
August 6 6.30pm 15 Lithuania v USA GH $14/58* S 13/57.50’

* Concession -15 years and under, student card holders, senior card holders, pensioners and unemployed

ALL PRICES ARE INCLUSIVE OF AGENCY BOOKING AND SERVICE CHARGES (EXTRA FEES APPLY FOR COUNTRY 
INTERSTATE AND PHONE CREDIT CARD BOOKINGS)

FINALS
August 8 Quarter Finals (Melbourne Park)
August 9 Semi Finals (Melbourne Park), classification round at msac
August 10 Final Round (Melbourne Park), classification round at msac

TICKET BOOKINGS
Tickets are available through Ticketmaster Bass outlets 11522 (Vic Metro) or 1800 338 998 
(Toll FREE) for The Glasshouse or Melbourne Park sessions and OZ97 Tournament Office 
03 9820 9511 for Melbourne Sports and Aquatic Centre sessions.

Groups
Group bookings can be made at any Ticketmaster Bass outlets, however if you intend on 
booking a large numbers I suggest that you make the booking in writing and fax it to Cl- OZ97 
TICKET BOOKINGS 03 9428 0619 for Glasshouse or Melbourne Park sessions. This service 
will be able to allocate blocks of seats.

Games held at the Melbourne Sports and Aquatic Centre are general admission and no 
reserved seating is available.

Wallis 18 , A Šliogeris 13 , M Sepokas 
12, B Andriejunas 3 .

KOVAS - AUBURN 36 - 32 (17 -18) 
A nervous start and we trailed by 9 
points however the two Michaels 
(Wallis and Sepokas) steadied the 
team and with Aran Šliogeris taking all 
the important rebounds Kovas 
displayed some true grit and determi
nation and finally ground out a well 
deserved victory- . M Sepokas 10 , M 
Wallis 8 , A Šliogeris 7, G Čerkesas 7, 
P Kapočius 4 .

GOLF
Another good turn out of players (32) 
at Riverlands Golf Course . Jūrate

Lietuva ir Pasaulio futbolo taurė
Pagal paskutines SBS ir „The 

Australian“ žinąs, Lietuvos pirmosios 
lygos futbolo lentelė atrodo taip: 1. 
„Klaipėda“ 63 taškai. 2. „Žalgiris“ 56 
taškai. 3. „Inkaras“ 50 taškų. 4. FBC 
Kaunas 41 taškas. 5. „Ekranas“ 34 taš
kai. 6. „Panerys“ 23 taškai. 7. „Atlan
tas“ 18 taškų. 8. „Žalgiris“ - „Volmeta“ 
15 taškų.

Taigi po 27 rungtynių, paskutinėse 
„Klaipėda“ ir „Žalgiris“ sužaidė re
zultatu 1:0, ir „Klaipėda“ liko pirmoje 
vietoje. Žiūrint j rezultatus, pirmos trys 
komandos yra - „Klaipėda“, „Žalgiris“ 
ir „Inkaras“. Tai ryškiai stipresnės 
komandos, lyginant jas su kitomis iš 
astuonių. „Klaipėdos“ įvarčių skir
tumas „už“ ir „prieš“ net 60:11, o 
„Žalgirio“ 55:17.

Prašom nepamiršti užsimokėti 
„Musų Pastogės66 prenumeratą.

Valys and Jim Pocock won their 
respective deferred match play gimęs 
and will now meet in one semi fnal . 
The other semi final will be the bittie 
of the Lithuanian Club directors when 
Vince Binkis (president) takes on Dave 
Newman (chairman) . Vytas Burokas 
and Tony Simaitis teamed up to win 
their "Guzzlers Cup" semi final against 
the erratic pair of Eddy Karp and Ona 
Maksvytis whilst in the 4BBB the win
ners were Bruce Cox I Les Kervin , 
follow-ed by Jurgis Liutikas / Alis 
Migus . It was pleasing to see that 
Kostas Bagdonas is regaining some 
"long lost form" .

JB

Atrankiniame turnyre Pasaulio futbo
lo taurei laimėti ateinančiais metais 
Prancūzijoje, Lietuva kovoja 8 - je 
Europos grupėje. Po paskutinio su
sitikimo su Islandija, kuris baigėsi 
rezultatu 0:0, Lietuva turi 10 ta&ų, 3 
pergales, vienas susitikimas baigėsi 
lygiomis 0:0 ir vienas - pralaimėtas. 
Turėdama tokį rezultatą, Lietuva vis 
tiek dar turi galimybę patekti į Pasau
lio futbolo taurės turnyrą, nors dėl 8 ■ 
sios grupės antros vietos yra labai 
spaudžiama Airijos ir Makedorijos 
komandų. Rumunija šioje grupėje tvir
tai stovi pirmoje vietoje. Pagal naujau
sią FIFA kraštų futbolo komandi) 
įvertinimą Lietuva yra 49 vietoje. Iš 
viso sąraše yra 50 komandų. Australija 
yra 33 - oje vietoje, o Latvijos ir Estijos 
šiame sąraše iš viso nėra. y. L.
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Pirmieji metai Australijoje
Kuriamės Piatq Kryžiaus žarnyne

Pranas Nagys

Tęsinys

Persikėlėme gyventi į Ingham vieš- 
blį. Ten gyvenant ir visus kitus mū- 
ą reikalus tvarkyti buvo daug paran- 
iiau. Tuoj vėl užsiregistravome In
fant darbo biržoje dėl kito darbo. 
Hums iki sutarties pabaigos dar buvo

5 mėnesiai. Darbo biržoje pasakė, 
lid kadangi prie nendrių kirtimo 
Mrbome du sezonus, tai sutarties lai— 
q mums sumažina. Galime važiuoti, 
to tik norime. Išdavė laikinų Austra
lijos gyventojų leidimus ir paaiškino, 
M išgyvenus Australijoje 5 metus 
aksime paduoti prašymus Austrą— 
Įjos pilietybei įsigyti ir tapti šios ša
tene tik gyventojais, bet ir piliečiais.

Bonegila, 1949 metų sausis. Prie 
Murray upės su to meto draugais 
poilsiauja Juozas ir Pranas Nagiai.
Išvykimui iš Ingham užsisakėme 

•raukinio bilietus į Sydnėjų. Mano bro
li Juozas panoro važiuoti į Melburną. 
Bilietus iš Ingham gavome sausio 15 
fenai. Iki tol spėjome iš fermerių gau
ti paskutinius mūsų uždirbtus pini— 
pis, ir sutvarkyti kitus formalumus. 
Autobuso linijos "Stone River" savi- 
ūnkas savo autobusu iš fermos barako 
aus atvežė į viešbutį Ingham ir griež
ti prisakė, kad nedrįstume kviestis 
ilsi kelionei į geležinkelio stotį. Jis 
ats mus nuvežė. Atsisveikindamas 
iekvienam atminimui padovanojo sa- 
;o autobuso nuotrauką su autografu 
.Thomas''.
Baigus privalomo darbo sutartį, mes 

ikome dėkingi tiems fermeriams, ku- 
ėpradžioje darbo pamokė mus, patarė, 
teikė moralinę paramą. Jie buvo tie 
įimtieji žmonės, supratę ir parėmę mus 
iame sunkiame darbe. Cukrinių nen- 
h'ų kirtimas tuo metu buvo vienas iš 
sakiausių darbų Australijoje. Tačiau 
nes ištesėjome. Daugelis neištvėrė, 
pliko, bandė rasti lengvesnius darbus, 
les gi buvome apdovanoti tvirta 
sukata, ištverme, valia ir svarbiausiu 
nitu tokiose sąlygose - susiklausymu, 
sienas kito supratimu.
Net ir daugeliui metų nuo tų dienų 

pabėgus, aš ir mano žmona palaikėme 
ryšį su ūkininkų Balanzategui šeima, 
bunesnioji jų dukra Gotzone ištekėjo 
ii lietuvaičio Gedimino Žemaičio, 
pnojo sezono metu kirtusio nendres 
nūsų grupėje. Jie gyveno senųjų 
Balanzategui name. Tėvai vėliau iš- 
ivko į Ispaniją, Baskų kraštą, iš kur 
jaunystėje buvo atvykę. Ten jie ir 

mirė.Vyresnioji dukra Mary prieš 
keliolika metų mirė Sydnėjuje. Bingen 
mirė 1994 metais, o Sabin 1995. 1985 
metais juos visus man teko laimė 
aplankyti fermoje, kurioje buvo pra
dėtas pirmasis darbas Australijoje. Tai 
buvo be galo malonus ir šiltas pa
simatymas su pirmaisiais mano darb
daviais. Tik šįkart jau ne darbininkas 
buvau.

Įlašant šias eilute, norėčiau paminėti 
ir abiejų darbo sezonų cukrinėse nen
drėse darbo draugus. Vieni iš jų jau 
mirę, kiti dar gyvi. Henrikas Medutis 
gyveno Sydnėjuje, vedė australę ir 
sugyveno 10 vaikų. Mirė jis, deja, tik 
50 metų amžiaus. Eduardas Rašymas 
gyveno St. Marys, netoli Sydnėjaus. 
Vedė iš Lietuvos atvykusią Oną 
Vyžintaitę. Vėliau žmona išvyko pas 
brolį į Perthą ir atgal daugiau nebe
grįžo. Eduardas Rašymas mirė 1988 
metais. Mano brolis Juozas Nagys liko 
viengungis, gyveno šalia mūsų. Mirė 
1991 metų liepos 13 dieną, sulaukęs 64 
metų. Jo pelenai pervežti į Lietuvą. 
Česlovas Paulėnas su žmona Berta, 
buvusia mūsų šeimininke, gyvena 
Adelaidėje. Juos teko aplankyti keletą 
kartų. Bronius Rainys vedė australę ir 
gyveno Adelaidėje. Vėliau persikėlė į 
Robe. Modestas Čiplys su žmona Stefa 
gyvena Adelaidėje. Jų namuose su jais 
teko pasimatyti keletą kartų. Juozas 
Mažiohis taip pat vedė australę, gy
vena Adelaidėje. Ir jį sutikau keletą 
kartų. Zigmas Laniauskas išvyko į 
Argentiną pas savo motiną ir seserį. 
Vedė lietuvaitę Nelidą. Su juo vis dar 
palaikome, ryšį. Gyvena Buenos Aires. 
Gediminas Žemaitis vedė fermerio 
dukrą Gotzone, gyveno fermoje. Su 
jais pastoviai palaikėme ryšį. Mirė 
1995 metais.

Cukrinių nendrių kirtimo darbų 
aprašymą esu parašęs ir angliškai. Jį 
parašiau suglaustai, tik 21 puslapio 
apimtyje. Rašiau Ingham laikraščiui. 
Parašyti prašė Bingen Balanzategui. 
Staiga ir netikėtai mirus to laikraščio 
redaktoriui, laikraštis užsidarė ir mano 
aprašymas taip ir liko neišspausdintas. 
Laikraštis vadinosi „Herbert River 
Express“, o redaktorius - Bob Shep
herd. 1989 metais jis mirė nuo vėžio 
ligos, tesirgęs tik dvi savaites.

Ten, tolimoje Australijos šiaurėje, 
Ingham cukrinių nendrių laukuose 
nutekėjo daug mano prakaito ir šiek 
tiek kraujo. Tačiau iš ten aš išsivežiau 
saldžiojo cukraus prisiminimus, kuriais 
visada norėjau pasidalinti su kitais. 
Apie cukrinių nendrių kirtimą daug 
buvo rašyta spaudoje, tačiau aprašė 
žurnalistai, rašytojai, patys niekada to 
darbo nedirbę. Aš visa tai paliečiau ir 
pajaučiau savo rankomis ir visa esybe. 
Gal ir ne taip sklandžiai man pavyko 
papasakoti, kaip tiems žurnalistams, dėl 
ko atsiprašau ir iš visos širdies lieku 
dėkingas mano skaityojams.

* * *
Užbaigiame p. P. Nagio atsiminimus. 

Red.

t Padėka
Mylimam Tėvui ir Seneliui

a.a. Viktorui Duliuskui
iškeliavus į amžinybę, nuoširdžiai dėkojame visiems tau

tiečiams, mus užjautusiems žodžiu ir raštu, dalyvavusiems 
Velionio laidotuvėse, užsakiusiems už jo vėlę šv. Mišias, 
vietoje gėlių aukojusiems labdaringiems tikslams.

Ypatinga mūsų padėka priklauso kunigui J. Grady, atlai
kiusiam gedulingas šv. Mišias ir palydėjusiam Velionį į am
žino poilsio vietą, o taip pat Broniui Geniui ir Antanui Vine- 
vičiui, tarusiems paskutinius atsisveikinimo žodžius.

Ačiū Jums visiems.
Vida, Dailutė ir Alvydas

VIII -sis transportas vyko "Protaa" laivu

Taip rašo buvęs šio transporto 
bendrakeleivis Povilas Burkys, at
siuntęs ir vieną nuotrauką.

„Protea“ buvo italų laivas, kurio vi
są įgulą, įskaitant ir kapitoną, sudarė 
italai.

Laivas išplaukė iš Venecijos uosto 
1948 m. rugpjūčio 21 d. ir per Sueco 
kanalą - Adeną - Ceiloną - Fremantle, 
atvyko į Melburną. Iš laivo keleiviai 
išlipo 1948 m. rugsėjo 28 dieną ir bu
vo išsiųsti į Bonegillos (Vic.) emigra
cinę stovyklą.

Kelionė laivu užtruko net 40 dienų, 
kadangi Viduržemio jūroje sugedus lai

♦ „Mūsų Pastogės“ redakciją pasie
kė Agnės Lukšytės romano „Prošvais
tė Šešėlyje“ II tomas. Tai 174 psl. kny
ga, išleista Vilniuje 1997 metais, 1000 
egz. tiražu. Išleista Hario Lukšės lė
šomis, knygos redaktoriai Jonas Nai
nys ir Veronika Šidlauskaitė.

„Romane vaizduojami mažo Aus
tralijos miestelio žmonės (ir abo
rigenai), jų gyvenimas, aplinka“, - 
rašoma antrame knygos viršelyje. 
„Šiuo romanu rašytoja supažindina 
lietuvius skaitytojus su egzotiškąją 
Australija, į kurią likimas nubloškė 
nemaža lietuvių“.

Tikimės neužilgo apie šią knygą 
parašyti plačiau. 

Valstybinės dienos minėjimas Canberroje
Karaliaus Mindaugo karūnavimo dienos minėjimas Canberroje įvyks liepos 6 

d., sekmadienį, 2 vai. popiet,Lietuvių namuose Lyneham.
Paskaitą skaitys svečias iš Sydnėjaus, p. Anskis Reisgys.
Po minėjimo - kavutė ir suneštinės vaišės. Prieš ir po minėjimo bus renkamas 

solidarumo ALB mokestis.
Canberros apylinkės valdyba

vo mašinoms, porą dienų „prasiu- 
buota“ant bangų...

Kiek keliavo busimųjų emigrantų ir 
kiek jų tarpe buvo lietuvių, kores
pondentas nerašo. Vienintelę pavardę, 
kurią atsimena iš vykusių kartu tau
tiečių, pamena V. Baltutį. Kelionės me
tu tarp lietuvių buvo organizuotas 
orkestras, „kuris padainavo kelias dai
nas laivo įgulai, per skubiai suruoštą 
koncertą“, - rašo P. Burkys. Jis pats jam 
talkino, grodamas akordeonu. (Žiūr. 
okteto nuotrauką, nufotografuotą laivo 
denyje.)

♦ Juozas Klimas - „Paskutinio kariūno 
odisėja“. Antrojo pasaulinio karo 
atsimini mai (1939-1945). 80 psl. Išleista 
autoriaus lėšomis'. lipido „Kardas“ 
Vilniuje 1996 m.

♦ Pranas Daunys - Raštai. Red. VI. 
Motiejūnas. Išleido Katalikiškasis Pra
no Daunio fondas akliesiems remti. 
Vilnius, 1996. 432 psl. Tiražas - 3000 
egz. Turinyje P. Daunio ir kitų pri
siminimai, literatūriniai bandymai, 
straipsniai ir vertimai, eilėraščiai, laiš
kai.

♦ Juozas Grušys - „Poema apie 
Staliną“. Satyriniai eilėraščiai, rašyti 
ankstyvaisiais pokario metais. 44 
iliustruoti psl. Išleido „Kardas“, 1997.
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Melburne
Valstybės šventės minėjimas įvyks liepos 6 d.. 1.30 vai. 

popiet Lietuvių namuose.
Paskaitą skaitys p. Viltis Kružienė, kartu minėdama ir mūsų pir

mųjų žingsnių Australijoje penkiasdešimtmetį.
Programoje - Geelongo choras "Viltis", folkloristai "Gaidžiai", tauti

nių šokių grupė "Gintaras". Melburno LB valdyba

Pagerbimo pietūs
Kaip žinome, Melburno klebonui, kun.. Pranui Daukniui Jo Šventenybė po

piežius Jonas Paulius II suteikė Garbės Prelato titulą.
Savo Dvasios vado gerb. Prelato pagerbimui Katalikių moterų draugijos narės 

liepos 20 dieną po šv. Mišių Lietuvių namų Jubiliejinėje salėje organizuoja pie
tus. Organizacijos ir bendruomenės nariai kviečiami šiuose pagerbimo 
pietuose dalyvauti.

Pietų kaina, įskaitant kavą ir pyragą, 7 doleriai. Užsirašyti galima pas E. Mac
kevičienę tek 9560 6187 arba V. Vaitiekūnienę tel. 9379 0579 iki liepos 13 die
nos. Melburno lietuvių katalikių moterų draugijos valdyba

Pamaldos Sidnėjaus lietuviams
Sekančios pamaldos Sydnėjaus lietuviams įvyks liepos 13 d.. Šv. Mišios Valsty

bės šventės proga bus aukojamos už Lietuvą. Giedos "Dainos" choras. Dėl susidė
jusių aplinkybių viešo minėjimo Sydnėjuje nebus.

Po pamaldų parapijos salėje vyks arbatėlė - susipažinimas su mūsų naujuoju 
kapelionu kun. Jonu Girdausku. Arbatėlė bus suneštinė. Moteris ir visus daly
vausiančius prašome atsinešti po lėkštę užkandžių. Kavą ir arbatą pasirūpins 
organizatoriai. Katalikų misijos komitetas

Labdaros siuntiniai iš Sydnėjaus
Katalikų kultūros draugijos konteineris išplaukia laivu "J. Marangi Bay" bir

želio 26 dieną ir į Zeebriuge atplauks rugpjūčio 6 d. Vilnių konteineris turėtų 
pasiekti apie rugpjūčio mėn. vidurį. Lietuvoje jūsų dovanas adresatams pristatys 
į namus labdaros organizAcija "Tėvonija". A. Kramilius

Siuntos organizatorius

Aukos Marijonų gimnazijai
Marijampolės Mrijonų gimnazijai aukojo:
100 dolerių - dr. Benius Vingilis; 50 dolerių - Ona Jarmalavičienė.

A. Kramilius , Aukų rinkėjas

Padėka
Ačiū už rūbus, batus, akinius, žaislus ir antklodes

Nuoširdžiai dėkojame visiems, prisidėjusiems prie rūbų ir žaislų rinkliavos 
našlaičiams, varge esančioms šeimoms Lietuvoje ir Vilnijos krašto lietuviškų 
mokyklų šalpos.

Surinkti rūbai buvo supakuoti į 34 dėžes ir išsiųsti konteineryje su labdaros 
siunta į Lietuvą.

Pinigais aukojo: 50 dol. - R. Augustinavičienė, 30 dol. - K. Scitnickienė, po 20 
dol. - D. Bajalienė, V. ir K. Jurskiai, P. Pullinen, J. Skuodienė, 10 dol. - M. 
Kavaliauskienė.

Rūbus, batus, akinius, antklodes ir žaislus aukojo: J. ir M. Zinkai, D. Ankienė, 
J. Mikutavičius, O. Kapočienė, I. Dudaitienė, A., Jarienė, D. Bartkevičienė, A. 
Laukaitis, L Daniškėvičienė, A. Griškauskas, A. ir A. Jablonskiai, M. Karpavičienė, 
V. Štelemėkas, R. Augustinavičienė, K. Scitnickienė, V. ir K. Jurskiai, P. ir J. 
Pullinen, D. Bajalienė, M. Kavaliauskienė.

Širdingiausias ačiū pagalbininkams, pakuojant dėžes - Z. Andriukaitienei, I. 
Daniškevičienei, Longinui Pūkiui.

Ypatingai dėkojame Antanui Kramiliui už sėkmingą dėžių pasiuntimą.
Visiems nuoširdžiai dėkojame. Sydnėjaus lietuvių katalikų kultūros 

draugija ir Sydnėjaus rožinio būrelis

Pranešimas Sydnėjaus pensininkų klubo "Neringa" nariams
Į naujai išrinktą Sydnėjaus lietuvių pensininkų klubo "Neringa" valdybą išrinkti se

kantys asmenys: J. Bagaslauskas, J. Karkauskas, S. Norvilaitis, M. Kopcikienė, G. Stefano- 
vienė, B. Sidarienė. Klubo valdyba

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

f Funerals of Distinction f
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N.S.W.

Tel. 724 5408. Veikia 24 valandas per parą.
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SYDNĖJAUS LIETUVIŲ
NAMUOSE

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

Klubas atidarytas
Pirmadieniais 4 v.v. -10.30 v.v. 
.Antradieniais klubas uždarytas.
Trečiadieniais 4 v.v. - 10.30 v.v.
Ketvirtadieniais 4 v.v. - 11.00 v.v.
Penktadieniais 4 v.v. -12.00 v.v.
Šeštadieniais 12 v. p.p. - 1.00 v. nakties
Sekmadieniais 12 v. p.p. -10 v.v.

Primename klubo nariams, kad vėl atėjo laikas 
susimokėti klubo mokestį.

Metinis nario mokestis - 20 dolerių, 
jaunesniems nei 25 metų amžiaus - 5 doleriai. 

Nario mokestį galima susimokėti darbo valandomis klubr 
arba siųsti čekiu.

TALKOS 
PRANEŠIMAS

Nuo ttoposl, 1997, naujiem* n atnaujinamiem* 
indėliam* palieja sekanty* procentai:

Terminuoti indėliai:
12 mėn. 5.50%
6 mėn. 5.25%
3 mėn. 5.oo%

L- Sąskaitos minimumas $500

Mėnesinių palūkanų 
sąskaita <Min. $10,000) 5.00%

Terminui pasibaigus, Indėli galima išimti ar 
pervesti į kitą sąskaitą. Palūkanos įmokamos 
į einamąją sąskaitą. Jei klientas nepraneša 
savo pageidavimo, sąskaita automatiškai 
pervedama į naują, tokį patį terminuotą 
indėlį. Pinigus iš terminuotą indėlių galima 
išimti terminui nesuėjus. Tuo atveju mokama 
tik 2% už išimtus pinigus.

Einamosios sąskaitos:
$5000 + 4%
$1000-$4999 3% 
$l.oo-$999 2%

Paskolos:
Su turto užstatu 6.9%
NAUJOS paskolos A n 0/ 
pirmieji 12mėn. virš $20,000 Q.0 /o

Su garantuotojais 13%
^ikl $10,000 ' 1 00/

Asmeninės 10/0
Iki $5,000

Talka vlrlmlnėlu* pajkolu pioconlin gali keliti melų bėgyje 
apžvelgiant I bankų Ir Bnannnių ąloigųiiūlomu* procentu*.

Adelaide 8362 7377 
Melbourne 9328 3466 
Sydney 9796 8662

LIETUVIU KOOPERATINĖ

TALKA
KREDITO DRAUGIJA

TALKA 
INFORMATION

The foBowing inleretl rate* apply from July 1, >97 
for all new and renewed depoiSr

Term Deposits:
12 month
6 month
3 month 

u Account minimum $500 

Monthly interest 
account (Mtn.sto.ooo) 5.0P/o

On maturity, th© deposit and Interest my be 
withdrawn or transferred to other acconts. U 
the client does not notify his/her Intntfons, 
the account is automatically rolled ver for 
another equal term at current Interestate. 
Withdrawals may be made fron term 
deposits before maturity date. In su<h case 
only 2% Is payable on the withdrawn urn.

Current Accounts:
$5000 + 4°o
$1000-$4999 3S 
$l.oo-$999 2°o

5.5)%
5.21%
5.0%

Loans
Mortgage security £9%

NEW loans over $20.000 
capped for 12 mth..

Guarantor secured 13%
Personal 11%

up to $5,000
loan inlotod rale* may bo varied during Iho year doponng on 

current Inleiest role* dieted by bank* and olher rocleo*

Adelaide 
Melbourne
Sydney

8362 737
9328 346
9796 866

LITHUANIAN CO-OPERATIV

TALKA š
CREDIT SOCIETY LTD

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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