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Nusišovė G. Konopliovas
Pirmadienį nusišovė buvęs „Tauro“ 
atiko prezidentas Genadijus Kono- 
iovas. Genadijus Konopliovas buvo 
enas iš turtingiausių Lietuvos žmo- 
ię. Savo karjerą velionis pradėjo kaip 
imąsis LKP sekretorius Alytuje, vė
su jis persikėlė į Vilnių. Po ne
ikiau somybės atkūrimo tapęs ban- 
ninku, Genadijus Konopliovas įkūrė 
aosavybės saugos kongresą, spaudo- 
: daug rašė privačios nuosavybės 
dusimais. Lietuvos bankas neseniai 
statydino „Tauro“ banko tarybą, jos 
irmininką Genadijų Konopliovą ir 
istabdė banko veiklą, nes šis ne- 
senkino komerciniam bankui ke
tinu reikalavimų. Priešmirtiniame 
ireiškime visuomenei Genadijus 
onopliovas teigia, kad „Tauro“ ban- 
i sužlugdė valdžios veiksmai ir vi— 
os kenkėjai pačiame banke. LR 06.24

„Tauro“ bankas
Tauro" banko akcininkai penktą
jį nutarė inicijuoti banko bankroto 
acedūrą ir iki nulio nuvertinti 36 mln. 
ą akcinį kapitalą. Dabar jau buvęs 
tiko tarybos pirmininko pavaduo
jąs Edmundas Kisielius BNS sakė, 
ig remiantis Lietuvos banko ins- 
iktavimo rezultatais ir „Tauro“ banko 
sbuotojų informacija, nutarta banką 
ripažinti nemokiu. „Banko patirti 
MStoliai viršija realų jo turtą, o pini- 
nių srautų nesutapimai tik pagilino 
izę, todėl norint nors iš dalies pa- 
isgti nuostolius, akcinis kapitalas 
nominuojamas 100%“, teigė vienas 

buvusių banko vadovų ir savininkų E. 
Kisielius. „Tauro“ akcininkai ati - 
statydino visą 6 narių banko taryba, 
nors nuvertinus akcijas šis sprendimas 
jau buvo nebereikalingas. Koks yra 
„Tauro“ nemokumas, banko atstovas 
pasakyti negalėjo.
Kaune atidaryta turgavietė
Kaune, Šilainių gyvenamajame ra

jone šeštadienį atidaryta europietiš
ka, iš lengvų surenkamų metalinių ir 
medinių konstrukcijų sumontuota 
turgavietė. Šalia automagistralės Vil
nius - Klaipėda pastatytoje turgavietėje 
prekiaujama mėsos, pieno produktais, 
daržovėmis, vaisiais, gėlėmis, pra
moninėmis prekėmis. Turgavietė už
ima 1,5 ha plotą. Teritorijoje įrengta 12 
pavilijonų ir 270 prekybos vietų 
talpinančios stoginės, kuriose bus 
prekiaujama maisto prekėmis, vaisiais 
ir daržovėmis. Turgavietėje taip pat 
pastatyta 130 vietų aikštė prekybai iš 
automobilių bei 200 vietų automobi
lių stovėjimo aikštelė. Pavilijonuose 
įrengti šaldytuvai, vandentiekis, ap
šildymo sistema, kanalizacija, rūbų 
matavimosi kabinos. Septynis mė
nesius trukusios turgaus statybos jos 
savininkui UAB „Dalminta“ kainavo 
daugiau nei 1 mln. litų Kaip BNS sa
kė „Dalmintos“ direktorius Algiman
tas Jakniūnas, vienas išskirtinių tur
gavietės bruožų yra tai, kad prekiau
tojai galės savo produktus palikti nak
čiai 60 vietų saugykloje. Turgavietės 
teritorijoje dirbs veterinarijos spe
cialistai, veiks kavinė, valiutos kei
tykla, vaistinė.

Lietuva turi būti pakviesta 
ES narystės deryboms

Lietuvos ministras pirmininkas tvirtai 
įsitikinęs, kad Baltijos šalys turėtų bū
ti pakviestos derėtis dėl narystės Eu
ropos Sąjungoje drauge su pirmųjų 
kandidačių grupe. Gediminas Vag
norius BNS korespondentui Amster
dame penktadienį sakė, kad nebūtų 
teisinga išskirti narystės ES siekian
čias šalis dar prieš derybų pradžią. 
Lietuva pasisako už bendrą derybų 
startą, o jau finišas galėtų būti skirtin
gas. Tačiau, jei visos 10 kandidačių iš 
Rytų Europos nebus pakviestos drau
ge, jų turėtų būti mažiausiai septy
nios, įskaitant Baltijos valstybes, ma
no premjeras Gediminas Vagnorius. Jo 
nuomone. Baltijos šalys galėtų su
sitelkusios įveikti ir biurokratinę kliū
tį ES viduje, kuri dėl apriboto iki 20 - 

ties įgaliotinių skaičiaus gali priimti tik 
5 naujus narius. Tačiau Lietuva, Latvija 
ir Estija, panašios savo politine ir 
ekonomine padėtimi, galėtų turėti vie
ną įgaliotinį nuo visų trijų, mano G. 
Vagnorius. Penktadienį vykęs Europos 
Komisijos vadovų susitikimas su 
narystės siekiančiomis ŠąV"’’ r įdavė 
atsakymo, kokią plėtimo taktiką blo
kas pasirinks. Pasak G„ Vagnoriaus, 
sprendimas dar nepriimtas ES viduje, 
jis dar bus svarstomas, ir Lietuva ne
ketina likti tų svarstymų nuošalyje.

Lietuvos centro sąjunga 
persitvarko

Birželio 28 dieną Vilniuje vyks
tančiame Centro sąjungos (CS) su
važiavime jos pirmininku dviems me
tams išrinktas Romualdas Ozolas. Iš 
179 delegatų R. Ozolo kandidatūrą 
palaikė 158, 18 savo balsus atidavė ki
tam ■ pretendentui - Vytautui Čiapui. 
Pagal patvirtintą naująjį Centro sąjun
gos statutą, jos struktūros buvo de
centralizuotos. Suvažiavime panaikinta 
CS valdyba ir jos funkcijos bus perduo
tos komitetams bei trims vicepir
mininkams.

V. Adamkus siūlo mažinti 
centrinės valdžios galias

Birželio 28 d. Centro sąjungos 
remiamas kandidatas į prezidentus 
Valdas Adamkus siūlo sumažinti 
centrinės valdžios galias ir žymiai 
padidinti savivaldybių savarankiš
kumą. „Mes kuriame demokratinę 
valstybę, pilietinę visuomenę, todėl 
valdžios ir piliečių santykiai turi pa
kisti iš esmės“, sakė jis šeštadienį 
vykusiame Centro sąjungos suva
žiavime. V. Adamkus pažymėjo, kad 
reali savivalda yra seniai laiko patik
rinta visuomenės valdymo tvarka. Jis 
mano, kad aukščiausius savivaldos 
pareigūnus - merus ir seniūnus - reikia 
rinkti tiesiogiai. Kandidatas į prezi
dentus teigė, kad valdžios galias rei

kia siaurinti ir kitose srityse bei su
daryti palankias sąlygas plėtotis vers
lui Lietuvoje. V. Adamkus pabrėžė, kad 
tik stabilūs įstatymai ir efektyvi mo
kesčių sistema padės išvengti korup
cijos. „Prezidento statusas reikalauja 
nebūti tik vienos partijos žmogumi“, 
sakė išeivijos lietuvis.
JAV lietuvių bendruomenė 
nerems nei vieno kandidato 

j prezidentus
JAV lietuvių bendruomenė nerems 

nei vieno kandidato į Lietuvos pre
zidentus. "Esame ne politinė organiza
cija ir negalime agituoti tautiečių 
Amerikoje nei už vieną politiką", 
spaudos konferencijoje penktadienį sa
kė JAV lietuvių bendruomenės valdy
bos pirmininkė Regina Narušienė. Ji 
pripažino, kad artėjančių naujojo šalies 
vadovo rinkimų nuotaika jaučiama 
Amerikos lietuvių susiėjimuose. Tačiau 
išeiviai, kaip ir tėvynėje gyvenantys 
lietuviai, kiekvienas balsuos už savo 
pasirinktą kandidatą, sakė R. Naru
šienė.
Lietuva ir Latvija greičiau

siai pasirašys dvi ,->utauta 
Lietuvos ir Latvijos diplomatai pa

siekė žymaus progreso derybose dėl 
jūros sienos ir ekonominių zonų 
atribojimo, kurios kelerius metus stri
go dėl ekonominių interesų susikirti
mo Baltijos šelfe su numatomais naf
tos telkiniais. Praeitą ketvirtadienį 
Vilniuje įvykusiame susitikime dele
gacijos priėjo bendros išvados, kad 
optimaliausias būdas išspręsti pro
blemą būtų dviejų, tarpusavyje tie
siogiai nesusijusių, sutarčių pasirašy
mas. Viena sutartis būtų dėl juridinės 
deliminacijos, antroji - dėl ekonomi
nių interesų suderinimo Baltijos šelfo 
dalyje, kurioje gali būti perspektyvių, 
eksploatavimui tinkamų naftos telki
nių. Pasak Lietuvos derybininkų va
dovo, įgaliotojo ministro Rimanto 
Šidlausko , sienos linija jau beveik aiš
ki, ir ten nebėra problemų, dėl kurių 
reikėtų iš esmės derėtis. Delimitacinė 
sutartis gali būti paruošta labai greitai, 
BNS sakė R. Šidlauskas. R. Šidlauskas 
mano, kad abi sutartys turėtų būti 
pasirašytos vienu metu. Nei R. Šid
lauskas, nei latvių derybininkų vado
vas URM valstybės sekretorius Maris 
Riekstinis neprognozavo, kada tai ga
lėtų įvykti. Kitas derybininkų susiti
kimas preliminariai numatytas liepos 
pabaigoje arba rugpjūčio pradžioje. 
Latvijos ir Lietuvos derybos dėl jūros 
sienos vyksta su įvairios trukmės 
pertraukomis jau nuo 1993 metų.
Pirmoji diplomuotų politikų 

laida
Vilniaus universiteto tarptautinių 

santykių ir politikos institutą baigė 23
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Dvikalbė lietuviška bendruomenė ■ realybė ar mitas? J
Po šešias dienas trukusių paliaubų, 

birželio 24 dieną vėl atsinaujino ko
vos Kongo respublikos sostinėje 
Brazzaville. Pilietiniame kare abi pu
sės naudoja artileriją, yra daug aukų.

Birželio 25 dieną mirė 85 metų am
žiaus prancūzas jūrų gelmių tyrinėto
jas, visame pasaulyje išgarsėjęs savo 
dokumentiniais filmais ir knygomis, 
Jacques Cousteau. Vėlesniais metais J. 
Cousteau dėjo pastangas, kad būtų 
sustabdytas katastrofiškas vandenų 
užteršimas ir intensyviai žūklaujant - 
beatodairiškas jūros gyvūnijos nai
kinimas. Garsusis tyrinėtojas taip pat 
kovojo ir prieš branduolinių ginklų 
bandymus Ramiajame vandenyne.

ųs?
Birželio 25 d. smarkiai nukentėjo, 

susidedanti iš 6 atskirų vienetų, rusų 
erdvės stotis „Mir“. Nepasisekė ban
dymas prijungti prie stoties prekių tran
sporto raketą, kuri pramušė skylę erd
vės stoties sienoje, ko pasėkoje buvo 
išleistas oras. Stoties įgulai, šiuo metu 
susidedančiai iš dviejų rusų ir vieno 
amerikiečio, pasisekė izoliuoti suga
dintą stoties dalį nuo kitų 5 vienetų, 
tačiau stotis neteko apie 40% savo 
energijos. Įgulai kol kas betarpiško 
pavojaus nėra, tačiau užtruks kelios 
savaitės, kol Rusija galės atsiųsti iš že
mės „Mir“ stočiai sutaisyti reikiamą 

r >—
Rusijos dūmos narys Aleksandras 

Koržakov, buvęs B. Jelcino asmens 
sargybiniu, pareiškė spaudai, kad ne
va tai B. Jelcinas keletą kartų yra ban
dęs nusižudyti. Rusijos prezidentas to
kį pareiškimą griežtai paneigė, ir tvir
tino, jog A. Koržakov tokiu būdu 
kerštaująs už tai, kad pernai buvo stai
ga atleistas iš asmens sargybinio pa
reigų bei pašalintas iš B. Jelcino pata
rėjų.

Britams priklausančioje Karibų jū

Lietuvos jvykių...
Atkelta iš 1 psl.
diplomantai. Jiems įteikti politikos 
mokslų bakalauro diplomai. Diplo
mantus pasveikino prezidentas A. 
Brazauskas ir palinkėjo dirbant atsiri
boti nuo partinių interesų. Daugelis 
bakalaurų ketina tęsti studijas Europos 
studijų bei Lyginamosios politikos 
magistrantūroje užsienio universite
tuose, kiti dirbs Lietuvos valstybės 
įstaigose. R 06.24

Galvės ežere surasti tiltai
Dešimt dienų truko pirmoji Lietuvos 

ir Lenkijos povandeninė archeologijos 
ekspedicija Trakuose. Archeologai na
rai tyrę Galvės ežero dugną surado 
senųjų tiltų į Salos pilį polių liekanų, 
aptiko įdomios mokslininkams XV - 
XVIII amžių keramikos, XVI am
žiaus peiliuką su kaulinėmis kriauno
mis. Senųjų polių liekanos aptiktos per 
2-3 metrus nuo dabartinių, 3 - 8 metrų
’Mūsų Pastogė" Nr.26 1997.7.7 psl.2 

ros saloje Montserrat vėl pradėjo ak
tyviai veikti ugnikalnis. Lava pasiekė 
aerouosto kraštą, o erdvėn išmetamas 
dūmų ir pelenų debesis pasiekė 10 km 
aukštį. Birželio mėn. pabaigoje nuo 
ugnikalnio išsiveržimo 10 žmonių žuvo 
ir 12 dingo.

Vienas iš svarbiausių Rytų Timoro 
sukilėlių vadų David Alex buvo su
žeistas kautynėse netoli Baucan ir pa
teko į nelaisvę. Indonezijos pareigū
nų pareiškimu, jis tuoj pat mirė nuo 
žaizdų. Fretlin sukilėliai skelbia, kad 
David Alex mirė tardymo metu.

V®
Jungtinių Tautų globojama Nusi

ginklavimo konferencija stengiasi, kad 
būtų visiškai uždraustas fugasų (že
mės minų) naudojimas. Minų nusi
ginklavimo koordinatoriumi paskirtas 
Australijos ambasadorius Jungtinėms 
Tautoms John Campbell. Netyčia 
užmynę minas, kasmet pasaulyje žūs
ta apie 25 000 žmonių, daugelis neten
ka kojų.

Birželio 26 d. D. Britanija ir JAV 
atsisakė nuo anksčiau numatyto Hong 
Kongo perdavimo Kinijai ceremonijos 
boikoto ir pasiuntė į birželio 30 - liepos 

1 dienomis vykusias iškilmes Hong Kon
ge savo aukštus pareigūnus. Iškilmėse 
dalyvavo Valijos kunigaikštis Karolis, 
D. Britanijoj- ministras pirmininkas 
Tony Blair, virš 40 įvairių valstybių 
užsienio reikalų ministrų, Kinijos 
prezidentas ir kiti dignitoriai. Liepos 1 
dienos rytą buvęs Hong Kongo 
gubernatorius Chris Patten ir princas 
Karolis karališka jachta „Britanija“ 
išplaukė į Angliją. Tuo tarpu į Hong 
Kongą su tankais įžygiavo 4000 Ki
nijos karių, paleistas Hong Kongo rink
tas parlamentas ir pakeistas Kinijos 
skirtu. Kinija Hong Kongui pažadėjo 
parlamento rinkimus 1998 metų ge
gužės mėnesį.

gylyje. Juos dengė apie 1,5 m. storio 
tiršto dumblo sluoksnis. Surastos bent 
trijų XVI - XVII amžių statybos tiltų 
liekanos. Vienas tiltas jungė Karaimų ir 
Bažnytėlės salą. Iš polių, nors jie ir la
bai apirę, archeologai tikisi atkurti Gal
vės ežere buvusių tiltų konstrukciją. LR 
06.25

Lietinga vasara trukdo
Iki šiol žemės ūkio bendrovės yra 

nušienavusios tik apie trečdalį pievų. 
Tai gerokai mažiau nei pernai per tą patį 
laiką. Kol kas nežinia, kaip ūkininkams 
sekasi šienapjūtė. Šienapjūtei labai 
trukdo lietus. Žemės ūkio bendrovės 
gali greitai keisti pašarų ruošimo būdą, 
vietoje šieno gaminamas šienainis, 
silosas. Smulkūs ūkininkai, nors ir 
pasivėlinę, vis tiek stengiasi pasiruošti 
kuo daugiau šieno. Jie džiovina šieną 
ant žaiginių, sukrautas kauges apdengia 
polietileno plėvele. Šiemet pakartota 
ankstesnių metų klaida - per vėlai pra
dėta šienauti. Nenupjauta pirmoji žolė 
daug kur peraugusi, taigi prastesni bus

Viktoras Baltutis

Prancūzų mokslininkai, jų tarpe Jak 
Bertoncini, teigia, kad naujagimiai 
įsisavina savo gimtąją kalbą, ją pra
deda pažinti paskutiniųjų šešių savai
čių laikotarpyje prieš gimimą. Tėvų 
kalba giliai įauga ir yra tarsi dar vie
nas pojūtis, kuris nepalieka iki mirties.

Šiandien dažnai diskutuojame dėl 
gimtosios arba tėvų kalbos naudojimo, 
o taip pat ir perdavimo sekančiai kar
tai.

Pabandysiu pateikti keletą argu
mentų, kodėl privalome išsaugoti gim
tąją kalbą savo šeimose, organizacijose 
ir bendruomenėje, ne vien tik kaip 
lietuviai, bet ir kaip jos - tėvų kalbos 
paveldėtojai.

Gimtoji kalba ir tautybė yra tampriai 
susijusios: gimtosios kalbos praradi
mas - pirmas žingsnis į nutautėjimą, 
kadangi kalba kaip tik ir yra viena iš 
pagrindinių tautiškumo sąlygų. Kalbos 
kultūra yra brangus tautos turtas, tau
tos istorijos šaltinis ir tautinio są
moningumo ugdytoja.

Kalba mus suartina, riša, kai tuo tar
pu įvairiai kalbančių vienybė yra trapi 
ir neilga. Viena iš bendruomenės iš
laikymo sąlygų yra vienybė, kurios 
svarbą primena ir mūsų himnas.

Atsiradę svetimame krašte, stengia
mės kuo greičiau išmokti to krašto kal
bą, nepamiršdami savosios. Tik norė
dami nutraukti visus ryšius, kurie jun
gia ir primena mums paliktą kraštą, 
atsisakome ne vien tik papročių, tradi
cijų, pakeičiame savo pavardę, bet ir 
atsisakome savo kalbos, kad pirmykš
tės mūsų tautybės nei žymės neliktų.

Dažnai savosios kalbos išsaugojimo 
užsispyrimą daug kas palaiko šovi
nizmu kitos kalbos atžvilgiu. Tai 
klaidinga pažiūra. Svetimų kalbų 
mokėjimas žmogui suteikia platesnį 
akiratį, praturtina intelektualinį jo 
išprusimą, tačiau jokiu būdu tai nėra 
daroma savosios kalbos sąskaita.

Užsienio lietuvių bendruomenėse ky
la problema dėl lietuvių kalbos nau
dojimo. Norėdami lietuvių bendruo
menėje matyti visus lietuvius ir juos 
pritraukti savo veiklon, ypač ne
išmokusius lietuvių arba savo tėvų, 
kalbos, pataikaujame naudodami sve
timą kalbą. Tai darome, kad pa
tenkintume tuos, kurie jos neišmoko,ir 
tuos svetimtaučius, kurie ateina į mū
sų tarpą. Skriauda daroma visiems, 
kadangi pamiršusiems lietuvių kalbą 
atimama proga ją susigrąžinti, o jos 
nemokantiems - ją išmokti. Yra 
pavyzdžių, kai svetimtaučiai išmoksta 
lietuvių kalbą ir dirba lietuvių ben
druomenėje. Juk ir šio krašto valdžia 
skatina ir suteikia įvairias galimybes: 
leidžiamos savo kalba radijo trans
liacijos, vidurinėse mokyklose vienas 
iš baigiamųjų egzaminų gali būti sa
vo tėvų kalbos egzaminas. Mes to

ir pašarai. Tie ūkininkai, kurie žolę 
nupjovė anksčiau, dabar džiaugiasi. LA 
06.25

Pagal AGEP ir kt. šaltinius parinko
B.Ž. 

nevertiname ir propaguojame sveti
mos kalbos naudojimą. Kodėl mes 
baudžiame tuos, kurie lietuvių kalbos 
nepamiršo ir nori ją naudoti visuose 
lietuvių pasireiškimuose?

Praradę savo tėvų kalbą, nuskur
dinsime ir savo tautos kultūrines i 
apraiškas - lietuvių literatūrą, spaudą, 
teatrą ir kt. Nors kai kas nori vadinti, 
ir galbūt gali vadinti lietuvių spaudą it 
kitoje kalboje, tačiau joje jau nebebus 
lietuvių kalbos kultūros, liks tik ne
gyva komunikacinė priemonė.

Lietuvių kalbos atsisakymas vien dėl 
to, kad jos neišmoko vienas kitas yra 
pragaištingas lietuviams ir lietuvių 
bendruomenei. To įrodinėti nereikia. 
Tai matome, pažvelgę į imigrantus čia 
Australijoje, kur nutautėjo daugelis 
atvykusiųjų, kai jie pasitraukė iš lietu
vių bendruomenės, pamiršo lietuvių 
kalbą, ir jų jau niekas nebesugrąžins.

Šiais metais Lietuvoje vyks Pasaulio 
ar užsienio (kaip jau norima vadinti) 
lietuvių seimas. Kokia kalba tektų ten 
susirinkusiems kalbėti, jei nemokė
tume lietuvių kalbos? Juk ten atvyks ir 
iš Sibiro, iš Brazilijos, iš JAV, iš Vo
kietijos ir kitų kraštų? Lietuvių kalba 
yra vienintelis ryšys tarp visame 
pasaulyje išsiblaškiusių lietuvių, jos 
praradimas - praradimas ryšio su savo 
tėvynainiais kituose pasaulio kraštiose 
ir tėvynėje Lietuvoje.

Lengviausiai yra nuleisti ranka ir 
pasiduoti laiko srovei, o to noi ir 
reikalauja šiandieninis mūsų jami- 
mas, kuris savo gyvenime nenori jo
kių kliūčių ir sunkumų, ugdančių ir 
grūdinančių asmenybę. Jaunimas 
mėgsta malonumus ir lengvai plau
kiantį gyvenimą. Drįstu teigti, kad 
svetimos kalbos naudojimą perša mums 
tokių šeimų nariai, kurių namuose 
nebekalbama lietuviškai.

Kai jaunimas pilnai subręsta, jis 
pradeda suprasti ir vertinti tautines, 
kultūrines bei kitas etninės kultūros 
vertybes, supranta ko jis nustojo, ką 
jis prarado. To praradimo procese ir 
mes dalyvaujame lengvabūdiškai pa
klusdami jaunimo reikalavimams, 
atsisakydami ar pasiduodami šiam 
pragaištingam spaudimui; reikalavi
mui naudoti svetimą kalbą mūsų 
bendruomenės veikloje, spaudoje ir 
gyvenime. f

Jau šiandien girdime priekaištų% 
nebe tokios jaunos kartos, gimusios I 
Australijoje, kuri neišmoko lietinę 
kalbos. Jie kaltina tėvus ir bendno- 
menę, kad nesistengėme, neįdėjome 
pakankamai pastangų juos priversti 
išmokti lietuviškai, kad nuvykus į sa
vo tėvų kraštą nereikėtų vertėjo.

Ši kaltė jau šiandien graužia kai ku
rių tėvų ir bendruomenės vadovų są
žines. Todėl dar nevėlu stengtis po
puliarinti lietuvių kalbą, ją naudoti ir 
prašyti jaunimo, kad ir jis, kaip ją 
bemokėdamas naudotų. Jaunas žmogus 
yra gabus, jis pamažu susipažins, pa
mils ir išmoks savo tėvų kalbą ir bus 
dėkingas mums.
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Jau einant pietauti buvo matyti, kad "Skam - ba!" Ir susigėdau. O juk tai buvo 
„kažkas vyksta“ - jubiliejinėje salėje 
staliukai paruošti vaišėms, o aplinkui,
ant visų sienų ir salės gale ant stalų - 50 
- ties metų skautiškojo gyvenimo 
Australijoje paroda.

gos“ tradicijos irgi turėtų būti per
duodamos sekančioms kartoms, kartu 
paaiškinant, kad, jeigu

tradicinis atsakymas į Rasos šūkį. Ma
nau, kad tokios mažos „nereikšmin-

Dalis parodėlės. Stovi "Džiugo" tunto tuntininkas s. P. Kviecinskas.

Buvo matyti, kad skautai šiai šventei 
kruopščiai ruošėsi ne vieną dieną ir ne 
dvi.Turbūt retas Melburno lietuvis ga
lėtų pasakyti, kad niekas jo šeimoje 
nėra buvęs skautų organizacijoje, tad 
ir parodą visiems buvo įdomu pama
tyti. Man, skautavusiai nuo 1932 metų, 
tai buvo nostalgijos, džiaugsmo ir vil
ties kelionė aplink salę.

Po pietų,ilgai nelaukus/prasidėjo 
„oficialus minėjimas“, kuris (ačiū 
rengėjams!) visai neatrodė oficialus. 
Jau iš pat pradžios „Džiugo“ tunto 
tuntininko Povilo Kviecinsko įžan
ginis žodis, priminęs mums, vyres
niesiems, ne vieną prieš pusšimtį me
tų gerai žinomą vardą ir veidą, buvo 
perpintas maloniu humoru.

Buvo sulaužyta visų mūsų renginių 
tradicija atlikti visą rimtąją dalį, o 
paskui pereiti prie meninės. Čia gi, po 
Povilo Kviecinsko įžangos, pranešėja 
Dalia Didžytė iš karto paskelbė „Gin
taro“ šokėjus. Tai buvo jaunesnioji 
grupė, kuri pašoko „Aušrelę“ ir „Au
dėjėlę“. Reikia pasakyti, kad savo 
grakštumu jie sparčiai vejasi re
prezentacinę „Gintaro“ grupę, ir ja 
bendruomenė pagrįstai gali didžiuotis.

Tuoj po šokio visi buvo įtraukti į ben
drą dainą (kaip prie laužo!), ir tik po to 
išgirdome LSS Australijos rajono vado 
Henriko Antanaičio paskaitą apie lie
tuvių skautų Australijoje įsikūrimą ir 
veiklą. Pradėjęs nuo 1947 metais 
atplaukusio transporto, kuriame buvo 
53 lietuviai skautai, jau susiorganiza
vę į būrelius, Henrikas priminė jų tiks
lus, vėlesnį organizacijios augimą ir 
darbą, nuolatinę skautų tėvų ir kape
lionų pagalbą.

Pastebėdamas, kad lietuviška skau- 
tybė yra labai svarbus įrankis puose
lėjant lietuvišką sąmoningumą, pa
skaitininkas, optimistiškai žiūrėdamas į 
ateitį, išreiškė padėką ir Australijos 
lietuvių skautų pradininkams bei da
bar dirbantiems skautų eilėse.

Paskaita buvo trumpa, sklandi ir 
turininga, o po jos vėl sekė bendra 
skautų ir svečių daina. Tik vis dėlto kai 
ko ir pasigedau. Kai po dainos sesė Ra
sa Statkuvienė šūktelėjo „Graži dainai“, 
aš turbūt pati viena kaip tas Pilypas iš 
kanapių didžiu balsu atsiliepiau: 

Skimbirauskas, tai šūkis keičiamas į 
"Skim-ba!"Na, tiek to. Čia,vis dėlto, 
buvo ne laužas.

Sekančiame programos dalyke 
„Čia tavo gyvenimas, Dana Lynikiene“ 
sesė Rasa visai rimtai pradėjo pasakoti 
apie skautiškąjį Danos gyvenimą nuo 
įžodžio Vokietijoje, tremtinių sto
vykloje, ir pakvietė susitikti su jos tų 
dienų draugėmis. Galvoje perbėgo 
mintis: “Ką ir iš kur jie pakvietė?“ 
Tačiau tokią mintį greitai išsklaidė 
jos „draugės“ - du persirengėliai skau
tai broliai, kurie puolė Daną sveikinti. 
Na ir toliau Danoš gyvenimas atsis
kleidė daug linksmiau, negu būna 
televizijoje.

Programoje pasirodė ir jauniausia 
paukštytė, 10 - ties mėnesių Judrytė, 
kuri giedria šypsena ir plojimu pritarė 
savo mamai Birutei Kymantienei, 
dainuojančiai „Poromis po du“.

Vilkiukai ir paukštytės labai išra
dingai suvaidino „Gedimino sapną“, 
kurį pabaigė patys iš „gyvų plytų“ 
pastatydami Gedimino pilies bokštą, 
kurio viršuje net ir trispalvę iškėlė.

Sekanti daina man priminė stovyklą 
Wonga parke, kai iš Brisbanės atke
liavo sesė Nijolė (dabar dr. Zdanienė) 
ir iškarto užkariavo stovyklą savo 
linksmumu, savo akordeonu ir savo 
atvežta daina „Tave aš pamačiau". 

Skautų draugovė savo pasirodyme 
apie iškylą labai sumaniai netikėtiems 
efektams panaudojo mikrofoną. Štai 
sėdi jie didoku rateliu, vienas kažko 
paklausia kito ir paskui per rankas 
siunčia mikrofoną. Mikrofonas gan

Kastytis".

ilgai keliauja, ir salėje kyla įtampa - 
laukiame, ką jis atsakys. O kai jis galų 
gale pasako „Ne“, mes visi praplium
pant juoktis iš to netikėtumo. Taip jis 
kelis kartus mus apgavo ir prajuokino. 
O dar pridėjus Sam Lukaičio smuiką ir 
Pauliaus Birštono deklamaciją, išėjo 
labai įdomus iškylos vaizdelis.

Po Rasos Statkuvienės ir Birutės 
Prašmutaitės dueto „TuzLietuva“, ku
riam fortepijonu akompanavo Zita 
Prašmutaitė, pastebėdama, kad „Mes 
visuomet vežamės fortepijoną į sto
vyklą“, pamatėme skaučių draugovės 
„miuziklą“ „Jūratė ir Kastytis“. Pa
baigai į sceną atėjo ir Melburno 
Skautininkų Ramovė . Jų tarpe bu
vo prelatas Pranas Dauknys ir svečias 
iš Geelongo (ar Džilongo?) Liudas 
Bungarda. Jiems dainuoti padėjo ke
turių skautų orkestras: Klimų šeima ir 
Rimas Skeivys. Skautininkai, kaip jų 
rangui pridera, gražiai padainavo, Liu

Ieškojom paparčio žiedo...
Užpraeitą sekmadienį, birželio 22 d., 

Sydnėjaus lietuvių namuose sujudimas 
buvo labai didelis. Tautiečių susirinko 
kaip reta. Atrodo, kad visiems jiems 
labai rūpėjo surasti tą tik Joninių nak
tį žydintį paparčio žiedą...

Paparčio žiedo ieškoti sukvietė Syd
nėjaus lietuvių jaunimas - tautinių šo
kių ansamblis „Sūkurys“, „Dainos“ 
choras ir patys mažiausieji-savaitgalio 
mokyklos šokėjai.

Sydnėjaus lietuvių namų salė ne to
kia jau maža.Tačiau tokios apimties 
renginiui teko išnaudoti kiekvieną jos 
pėdą (ir tai dar trūko vietos), kiekvie
nas scenos kampelis, nors viskas lyg ir 
vyko salėje, buvo išnaudotas. Scenoje 
atsidūrė Baltijos pajūrio panorama - 
ošė melsva jūra, iš žūklės grįžę vyrai 
(Aistis Bieri ir Andrius Lašaitis) tvarkė 
valtį ir rykus tarpusavyje kalbėda
miesi, kad geru laiku grįžę - bus laiko 
dar ir alučio išgerti, ir pašokti, ir 
padainuoti, ir paparčio žiedo paieškoti. 
Žuvų maišu nešini, jie patraukė takeliu 
į salę.

Tokia maždaug buvo koncerto pra
džia. Choras, diriguojamas Birutės 
Aleknaitės ir Justino Ankaus, traukėjau 
trečią dainą - „Prašom, prašom 
paklausyti“ (mišrus), „Krantų gėlė“ 
(vyrai) ir „Vasara“ (moterys), o žvejai 
tuo tarpu pasidėję tos dienos laimikį ir 
pasisveikinę su kaimiečiais, šoka su 

das Bungarda dar kelis komiškus 
eilėraščius įterpė, o pabaigai vėl visa 
publika įsijungė į bendrą dainą.

Po koncerto skautus pasveikino len
kų ir estų skautų atstovai, Viktorijos 
valstijos skautų vadovas ir Melburno 
lietuvių bendruomenės Apylinkės 
valdybos pirmininkas.

Vakarą užbaigėme visi kartu gie
dodami „Ateina naktis“.

Iš parodos ir koncerto buvo matyti, 
kaip nuoširdžiai dirba ir stengiasi 
skautai ir jų vadovai. Jiems trūksta tik 
artimo pabendravimo su skautais 
Lietuvoje. 1993 m. 14 mūsų skautų 
dalyvavo stovykloje Palangoje. 1998 
m. Lietuvoje vyks VIII Tautinė stovykla.

Reikėtų, kad kuo daugiau mūsų skau
tų galėtų ten nuvyKU. Nors bendruo
menė turi daug remtinų organizacijų, 
neišbraukime iš jų skaičiaus ir skautų.

^Karazijienė

savo merginomis „Vąjauną“. Po to vie
nas iš žvejų kviečia visus Jonus ir Jo
nes į salės vidurį ir Sydnėjaus lietuvių 
klubo vardu palinki jiems geros svei
katos ir laimės. Jonų ir Jonių susirinko 
visas pulkelis. Sugiedama „Ilgiausių 
metų!“, merginos visus apdovanoja 
Joninių vainikais... Po to savaitgalio 
mokyklos auklėtiniai visus linksmino 
savo šokiu.

Toliau, kartu su Jonais, buvo šo
kamas „Pliauškučio“ šokis, o senjore 
Rasa visus Jonus apdovanojo, įteik
dama kiekvienam po “žuvį“ (atrodė, 
kad visos žuvys buvo stiklinės), ir šo
kio partneriai juos palydėjo į vietas.

Vėl narstosi jaunųjų poros, sušok- 
damos antrąjį „Pliauškučio“ variantą. 
Choras dainuoja Joninių dainą:

Žydėk, papartėli, žydėk, 
Dalinsimės laime visi.

Ugnies šokis pritemdytoje salėje darė 
mistinį įspūdį. Šokėjai šoko su uždeg
tais švyturėliais.

Vilija Burneikytė, Jo Blansjaar ir 
Meagan Dunn, pritariant fleitai, pa
dainavo dainą apie leliją, o jaunieji tuo 
tarpu ruošėsi šokti per laužą, tai, esą, 
laimę neša. Vėliau upeliu buvo pluk
domi vainikai, choras dainavo „Vai, 
upeli“, „Sūkurio“ veteranai trypė 
„Audėjėlę“, o patys jauniausieji trep

sėjo „Pučia vėjas, neša laivą“.
Nukelta į 4 psl.

"Musų Pastogė" Nr.261997.7.7 psl.3
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Tolimajame Perthe
* Metinis bendruomenės susirinki

mas buvo sukviestas gegužės 25 dieną. 
Jo pradžioje B. Steckis priminė su
sirinkusiems gegužės - birželio mėne
sio svarbesniuosius įvykius lietuviš
kame gyvenime: Motinos dieną. Romo 
Kalantos žūtį liepsnose, trėmimų į Si-; 
birą ir žuvusių už Lietuvos laisvę 
partizanų 60 - mėtį. Po to buvo sugie
dotas Lietuvos himnas.

Bendruomenės susirinkimą vedė E. 
Stankevičius, sekretoriavo A. Čižeika. 
Bendruomenės veiklos apžvalgą padarė 
E. Jaudegienė - nuo praeitų metų bir
želio 18 d. suruošti 24 minėjimai, 
subuvimai bei paruošti 28 pietūs. Pri
imti svečiai kunigai ir krepšininkai iš 
Lietuvos. Pranešė, kad sporto klubas 
„Tauras“ birželio 2 d. Lietuvių na
muose suruošė priėmimą atvykusioms 
iš Lietuvos gimnastams - aerobikams.

Į naują ALB Pertho apylinkės valdy-

Kraštiečio poeto atminimui
Šakių seniūnijos Menčikų kaime, 

sodybvietėje prie galingo jovaro, 
atidengtas paminklinis akmuo išeivi
joje (Australijoje) mirusiam poetui 
Pranui Pusdešriui. Labiausiai jis ži
nomas kaip dainos „Sugrįžki, jau
nyste“ teksto autorius. Gegužės 30 
dieną poetui būtų sukakę 80 metų. Prie

Rinkosi Sydnėjaus bendruomenė
ALB Sydnėjaus apylinkės narių 

metinis susirinkimas įvyko birželio 29 
—*■' f. «^.«uoco. Jame
dalyvavo 30 bendruomenės narių, 
turinčių teisę balsuoti ir keli svečiai 
(praeitais metais dalyvavo 39 balsuo
tojai, ar tai nėra ženklas, kad po truputį

Ieškojom...
Atkelta iš 3 psl.

Duetui dainuojant „Eikim mudu 
abudu“, Andrius ir Venessa eina miš
kan prie paparčio žieido, ir, apsukę apie 
save magiškąjį ratą, laukia pražystant 
paparčio žiedo, vienas kitą perspėdami, 
kad jokiu būdu nenuleistų žvilgsnio 
nuo to paparčio žiedo, nes jis be galo 
trumpai žydi...

Choras dainuoja „Papartėlį“, šokėjai 
šoka „Šlepsiuką“. Tuo metu paparčio 
žiedo bepražystant laukiančius mer
gaitę su berniuku užpuola klykiančios, 
gąsdinančios raganos ir stengiasi jau
nuosius nuvyti nuo paparčio žiedo. 
Raganos šoka „Kubilą“. O kai paparčio 
žiedas pražysta, optimistiškai nusi
teikę jaunieji nutaria, kad, jei šįkart 
nuskinti paparčio žiedo ir nepavyko, 
rimčiau jie vis tiek bandys kitąmet...

Kvintetas dainuoja „Suskyniau sky
nimą“. Choras, salėje vėl vaikštinėjant 
Joninių paslaptingumo paveiktai po
relei, dainuoja švelnią dainelę „Pra
dės aušrelė aušti“, šoka „Sūkurio 
veteranai, vėl dainuoja choras, ir vis
kas vyksta taip natūraliai, taip greitai 
keičiasi scena po scenos, kad kartais 
net būdavo sunku viską spėti aprėpti 
ausimis ir akimis.

Joninių koncertas - vaidinimas už
baigiamas "Vėjužėlio" daina:
'Mūsų Pastogė" Nr.26 1997.7.7 psl.4 

bą išrinkti Eglė Kairienė, Viktoras 
Kairys, kun. A. Savickis taip pat, bent 
jau laikinai, sutiko būti valdyboje. 
Valdyba dar nepasiskirstė pareigomis.

* Į pasaulio aerobikos čempionatą, 
vykusį Perthe, iš Lietuvos atvyko du 
vyrai ir 4 moterys. Varžybos vyko 
gegužės 31 dieną. Lietuviai varžybose 
užėmė 17 vietą.

Birželio 2 d., pirmadienį, buvo 
švenčiama Vakarų Australijos įsi
kūrimo diena. Ta proga į Lietuvių na
mus pietums ir susipažinimui su iš 
Lietuvos atvykusiais sportininkais, 
susirinko virš 40 tautiečių. Juos 
pasveikino sporto klubo „Tauras“ 
pirmininkas V. Klimaitis, išreikšdamas 
viltį, kad svečiams patiko jų viešnagė 
Perthe, o sportininkų trenerė įteikė V. 
Klimaičiui gražią Lietuvos vaizdų 
knygą.

(„Zinutės“, nr.6/255)

atminimo akmens kalbėjo, prisimi
nimais dalijosi poeto sesuo šakietė So
fija Dielininkaitienė, Prano ben
dramokslis, mokytojas pensininkas Jo
nas Augustaitis, iš šių vietų kilusi vil
nietė dailininkė Birutė Matijošaitytė 
(ji prieš keletą metų dar spėjo pamatyti 
gyvą poetą tolimojoje Australijoje) ir 
kiti. „Kauno diena“

„smunkame“ žemyn?..).
Susirinkimą atidarė ALB Sydnėjaus 

apylinkės valdybos pirmininkas Vy
tautas Juška. Jis pasveikino susirinku
sius dalyvius ir paprašė tylos minute 
pagerbti mirusius bendruomenės na
rius'.

Vėjužėlis smarkiai pučia, 
Vėjužėlis kaukia, 
O jaunoji mergužėlė 
manęs jauno laukia...

Visi žavėjomės šiomis jaunųjų su
ruoštomis JoninėmisTąčiau keli iš mū
sų pagalvojome apie tai, kiek tokiam 
pastatymui sukurti reikėjo laiko, 
pasiruošimo, repeticijų? Viso šio 
didžiulio renginio režisierė Rasa 
Blansjaar mano paklausta, kada pra
dėjo brandinti pastatymo mintį, šyp
telėjusi atsakė: „Neužilgo po Naujų 
metų!..“

Jos mama pasakojo, kad su dukra per 
paskutinius tris mėnesius buvę sunku 
susišnekėti, nes jos galva buvo kažkur 
kitur... Nemaža rūpesčio ir
darbo į popietės paruošimą įdėjo ir 
„Dainos“ choro vadovai Birutė Alek
naitė ir Justinas Ankus, „Sūkurio“ 
vadovės taip pat - vėl ta pati Rasa 
Blansjaar ir Jūratė Valytė, o savait
galio mokyklos mažuosius ruošė Kris
tina Rupšienė. Prie garso sistemos, sa
ko, nemažai padirbėjo Kęstutis Ankus.

Nemažesnio pasiaukojimo reikėjo ir 
kiekvienam šokėjui bei dainininkui, tik 
didelių pastangų dėka šis didžiulis 
renginys praėjo taip sėkmingai.

Gal mes rengėjams ir atlikėjams 
nesakėme, ką jautėme, bet esu tikras, 
kad širdyse visi išsinešėme didelį 
dėkingumą ir namo keliavome pačia 
pakiliausia nuotaika. B. Žalys

Po perskaitytos susirinkimo die
notvarkės, susirinkimo pirmininku bu
vo pakviestas Kęstutis Protas, sekre
tore - Martina Reisgienė, mandatų 
komisijon - J. Zinkus, P. Andriukaitis, 
O. Kapočienė.

Sekretorė perskaitė praeito susirin
kimo protokolą, kuris priimtas be pa
taisų. Po to buvo padaryti valdybos 
pareigūnų pranešimai. Kiek ilgesniu 
pranešimu Apylinkės valdybos pir
mininkas V. Juška supažindino su
sirinkusius su 1995.03.26 išrinktos 
valdybos darbais - minėjimų ir kultū
rinių renginių organizavimu, progi
niais susitikimais su vyriausybės na
riais, politikais, kitais pareigūnais bei 
diplomatais, bendruomenės repre
zentacija pas australus ir kt. Apie ry
šius su Etninių benruomenių taryba 
pasakojo valdybos narė Irena Ross. 
Valdyba palaikė ir kitus reikalingus 
ryšius, stengėsi talkininkauti ir padėti 
organizacijoms bei tautiečiams. Kaip 
vienas iš atliktų darbų pavyzdžių bu
vo nurodyta pagalba neperseniausiai 
išleistam antram „A World of Food“ 
tomui, kurį parengė ir išleido Co
mmonwealth Dep. of Health & Family 
Services. M. Reisgienei ir O. Kapočie- 
nei padedant, valdyba parūpino lie
tuviškų patiekalų receptus angliškai. Ši 
knyga yra skiriama naudotis ligoni
nėms, prieglaudoms, senelių namams 
ir 1.1. Per I. Ross ir Lietuvių moterų 
socialinės globos draugiją buvo rū
pintasi gauti paslaugas mūsų vyresnio 
amžiaus tautiečiams, kurių sveikatai 
reikalinga pagalba. Buvo tęsiamas ir 
„Pagalbos Lietuvai“ fondo lėšų 
skirstymas, ir siuntinių į Lietuvą 
organizavimas. Organizacinį siuntinių 

•siuntimo darbą dirbo A. Kramilius, 
siuntinių organizavimas buvo pelnin
gas ir jį baigus į iždą įneštas 13 680,- 
dolerių likutis. Buvo priimti svečiai iš 
Lietuvos, o taip pat valdyba aktyviai 
rėmė LR garbės konsulą. Talkino jam, 
kai to buvo reikalinga, padėjo lėšomis 
šešių Lietuvos vėliavų įsigijimui. 
Talkinta ir dr. G. Kazokienei, kai ji ruo
šė kultūrinę popietę, numatyta ir kita 
kultūrinė popietė, kuri įvyks G. Ka
zokienei grįžus iš Lietuvos. Pradine 
1000 dolerių suma Apylinkės valdyba 
įsteigė „Aleksandro Jasaičio litua
nistinės stipendijos“ fondą, kurio pir
moji premija numatoma įteikti 1998 
metais Valstybės šventės proga. Pre
mija bus skiriama asmenims, stu
dijuojantiems lietuvių kalbą brandos 
atestato lygyje už geriausią rašinį 
lietuviškai bendruomenine tema.

Sustiprėjus bendruomenės iždui, 
valdyba, pasitarusi su Sydnėjuje vei
kiančių organizacijų vadovais, paskyrė 
sekančias stambesnes aukas:

1. Pasaulio lietuvių žiemos sporto 
šventei rengti - 500 dol.

2. Krašto valdybai - 1000 dol. (50 - 
mečio minėjimo rengimui).

3. „Dainos“ chorui - 1500 dol. 
(plokštelės išleidimui).

4. Tautinių šokių grupei „Sūkurys" - 
2000 dol. (tautiniams rūbams įsigyti).

5. Krašto valdybai - 3000 dol. (50 - 
mečio sukaktuviniam leidiniui).

Sėkmingai baigus paruošiamuosius 
kursus, Apylinkės valdybos sekretorė 
Rymantė Geli tapo SBS Sydnėjaus 
lietuviškų laidų rengėja ir vedėja. Su 

jos paskyrimu išsisprendė rūpestis dėl 
lietuviškų radijo valandėlių. Tačiau ke
lia nerimą tai, kad tiek pati R. Geli, tiek 
SBS radijo stotis aršiai puolamos, joms 
keliami priekaištai ir ar tai nepakenks 

radijo valandėlių tęstinumui apskritai.
Džiugu, kad sporto klubas „Kovas“, 

įsijungdamas į Sydnėjaus lietuvių klu
bą, aktyviai prisideda prie savaitgalio 
mokyklos išlaikymo ir veiklos. Nors 
siekiame išsaugoti lietuvių kalbą 
apylinkės gyvenime, tačiau vis tik 
džiugtį, kad „Mūsų Pastogės“ sporto 
skyrius atspindi sportuojančio jaunimo 
poreikius ir pasiekimus angliškai.

Apylinkės valdybos pirmininko 
pranešimas konstatavo ir ne tokius 
džiugius faktus, t.y. apie senosios kar
tos vis dažnesnį pasitraukimą am
žinam poilsiui. Lietuviškasis apylin- . 
kės gyvenimas keleto metų bėgyje į 
pasikeis daugiau, negu per paskutinį i 
dešimtmetį. Su tuo reiks susigyventi ir 
ieškoti naujų veiklos bei bendravimo 
būdų. V. Juška yra įsitikinęs, kad 
dvikalbiškumas mūsų bendruomenėje 
tvirtai įsipilietins, ir nemano, kad mū
sų bendruomenė ateityje kiek sulie
tu vės.

Tarp pirmos svarbos problemų esan
ti lietuviškos sielovados tąsa. Išėjus į 
pensiją kun. P. Martūzui, Sydnėjuje 
lietuviškos sielovados nebeturime. B 
pokalbių su lietuvių išeivijos vyskupu 
P. Baltakiu žinome, kad JAV lietuvių 
kolonijos pirmiausiai išnyko ten, kur 
neliko lietuvio kunigo. Gauti naują 
lietuvį kunigą esą beviltiškla. Jo 
klausimas, matomai, išspręs ir mūsą 
bendruomenės likimą.

Po valdybos pirmininko pranešimo 
dr. A. Viliūnas perskaitė susirinkime 
negalėjusio dalyvauti Apylinkės val
dybos vicepirmininko A. Kramiliaus 
nusiskundimus bendruomene ir jos 
organizacijomis, ypatingai „Mūsą 
Pastoge“ ir Spaudos sąjunga, kad 
pastarosios nespausdina jo straipsnių ir 
negina, kai jis yra puolamas kaip 
bendradarbis. Į tai trumpai atsakė 
Spaudos sąjungos valdybos pirmi
ninkas V. Patašius, K. Ankus ir K. Pro
tas. i

Apylinkies valdybos iždininkė Auš-.; 
ra Juškienė padarė pranešimą apie iž
do stovį. Šiuokart jis yra geresnis negu 
bet kada. Pajamų šios kadencijos me
tu turėta sekančiai: likutis iš praeitos 
kadencijos -11 269,84 doleriai, pajamos 
nuo 1996.04.21 -17410,71 dol., išlaidų 
turėta - 14 629,88 dol. ir 1997.06.22 
dienai likutis - 14 050, 67 dol.

Kontrolės komisija savo aktu pa
tvirtino, kad knygos ir sąskaityba ves
ta tvarkingai. Aktą perskaitė V. Pata
šius.

Diskusijų dėl pirmininko ir iždinin
kės pranešimų nebuvo.

Naujos Apylinkės valdybos rinkimų 
metu buvo pristatytas tik 5 kandidatų 
sąrašas. Atsiklausus susirinkimo, ar 
kandidatų yra daugiau, ir jiems ne
atsiradus, minėti 5 tautiečiai buvo iš
rinkti Sydnėjaus apylinkės valdybos 
nariais: Pranas Andriukaitis, Danutė 
Ankienė, Albinas Giniūnas, Antanas 
Kramilius ir Nijolė Vaičiurgytė. Kon
trolės komisijai sutikus, ji - Vytautas 
Patašius, Anskis Reisgys ir Bronius 
Stašionis - palikta naujai kadencijai.

Nukelta į 5 psl.
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KULTŪRINĖSE PARAŠTĖSE
D Dainuojantys paveikslai Leekos Kraucevičiūtės
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parodoje
Visada smagu matyti nenuilstamai 

kovojantį žmogų, nepasiduodantį 
jjwnimo smūgiams, prisikeliantį iš 
nelaimių bei nesėkmių raizgyno ir, 
težiūrint visų žaizdų ir skausmo, 
siekiantį savo užsibrėžtų tikslų. Toks 
žmogus yra Leeka Kraucevičiūtė - 
Gruzdeff, kuri, pergyvenusi savo arti
no žmogaus netektį, atkentėjusi aler- 

gir//w»s skausmus, kurie dažnokai 
karfamuoja su aliejiniais dažais dirban- 
čiučiusdailininkus, perėjo į pastelinę tapy
ba* bąir jau suruošė savo naujų darbų pa- 
ro* rodį „The Private Gallery“, South 
Dctaling St. patalpose.

1 Matome įvairių rūšių paveikslus: 
gamtovaizdžius, portretus, natiurmor
tus! tus it žanrinius, figuralinius darbus, 
kuį biriuos galima būtų vadinti muzika
liai fa's dėl dviejų priežasčių: pirma, dėl 
to J s. kad vaizduoja muzikuojančius 
žmfaones, ir antra, dėl to, kad pajėgia 

sikelti muzikinę nuotaiką. Muzikiniai 
preikslai skaičiumi parodoje viršija 
kitus, anksčiau minėtus tapybos dar

bi tos. Vis miniu „tapybos“ darbus, nors 
pajpistelė yra toks mediumas, kuris gali 
bū® naudojamas tiek tapyboje, tiek 
piciniuose, priklausomai nuo tech
niniais. Kraucevičiūtės atveju pastelė 
daĮ imliausiai naudojama kaip tapybinis 
mėminimas, kuris ne tik tarnauja kaip 
lintaja, bet ir kaip paveikslo paviršiaus 
nusispalvinimas. Pastelė taip pat ne
siduoda taisoma, taigi reikalauja
įguudusios rankos, kuri galėtų iš karto 
suvaldyti liniją. Tuo pačiu yra ne
išvengiamas ir spontaniškumas, kuris 
papveikslą palieka „šviežią“, neper- 
vavagintą, tačiau dažnai gali baigtis tik— 
taįlji nerūpestingu paviršutiniškumu.
i į Kraucevičiūtės paletė visuose dar-

Atkelta iš 4 psl.
Organizacijų veiklos pranešimus 

padarė tik ramovėnai (A. Vinevičius), 
Katalikų kultūros draugija (A. Giniū- 
nasį ir Tautodailės ratelis (M. Reis- 
gięetė).

Susirinkimą baigiant, už atliktą dar
bą buvo išreikšta padėka buvusios 
valdybos nariams.

Susirinkimas užbaigtas Tautos him
nu. B. Ž.

buose daugiau tonalinė; nuosaiki, daž
nai ribojasi su monochromu, be šo
kiruojančių ryškių dėmių, sukurianti 
ramią, jaukią nuotaiką. Tačiau stip
riausias elementas jos kūryboje yra ■ 
muzikiniuose paveiksluose, groja pir
mu smuiku, pav., „Džiazo koncertas“. 
1997. (Žiūr. 1 psl.) Čia yra viskas pui
kiai suorkestruota: muzikantų galvos, 
jų instrumentai, kurie sudaro įstrižų li
nijų kryžmą, ir pianino klavišai, ku
rie, ritmiškai išbirę sukuria ratą, 
apgaubiantį muzikuojančius. Tai tary
tum aureolė, kurią susikuria patys 
muzikantai . aplink save, ir
kuri sklinda ratu kaip rondo, pasiek
dama žiūrovus. Tokiomis kom
pozicinėmis priemonėmis tapytoja 
iššaukia stebėtojuose emocingą re-

"Violončelistai". Pastelė, 1997.
akciją. Mes tada sakome: paveikslas 
skamba, jis veikia į mūsų emocijas.

Tarp daugelio kitų įdomių darbų 
paminėsiu „Violončelistus“, 1997. Čia 
kompozicija klasiška, paprasta, vėl 

vyrauja ritmas, sukeldamas ramią, 
didingą ir melodingą nuotaiką, muzi
kiniu terminu tariant - cantabile. 
Paveikslas dainuoja raminančią, glos
tančią, žemo diapazono melodiją.

Gal iš visų romantiškiausias pa
veikias yra „Sonata“, 1997. Paveikslas 
sukomponuotas, tarytum langas į dau
sas, nors nė viena muzikuojančiu mo
terų neturi tradicinės arfos, bet smuiką 
ir fleitą. Tą lyg ir „nežemišką“ nuo
taiką papildo ir ilgas, baltas fleitistės

Sonata". Pastelė, 1997.

rūbas, ir kuriai „sparnus“ sudaro tik 
fortepijono atidengtas viršus. Bet iliu
zija sukurta. Šiam gana statiškam 
paveikslui ramios dinamikos suteikia ir 
vertikalus „staccatiniai“ sutankinimai 
subtilių linijų formoje.

Dar kitaip nuteikia paveikslai, kurie 
atkuria vaizdus ne dviejų - trijų 
muzikantų, bet solisto su visu orkestru. 
Iš tokių paminėsiu „Smuiko koncer- 
ttį“, 1997. Nors juose veiksmas labai 
sukoncentruotas, gimstąs iš pačio 
paveikslo centro, bet visi kontūrai 
pridengti tarytum šydu, prarandą 
apčiuopiamumą ir tarnauja bendram 
dideliam ir romantiškam įspūdžiui 
sukelti. Mes matome solistą smuiki
ninką, dirigentą ir aplink susėdusius 
orkestrantus, kurie drauge sukuria visa 
apimančią simfoniją, savo garsais 
pasiekiančią klausytojus - žiūrovus.

Norom nenorom man kyla palygi
nimas tarp mūsų dviejų iškiliųjų 
dailininkių, neseniai turėjusių per
sonalines parodas: tarp Josonijos 
Palaitienės ir Leekos Kraucevičiūtės - 
Gruzdeff. Pirmoji stipri koloristė, 
preciziška, objektyvi, mus lepina ir 
ramina materialinių gėrybių pertek-

„Geelong Advertiser“ birželio 9 die
nos laidoje Dean Martin rašo apie Tau
tiniame keltų liaudies meno festivalyje, 
kuris buvo suruoštas Geelonge, da
lyvavusį Petrą Echter - Baltrūną. Jo me
no kūriniai vaizduoja keltiškus sim
bolius, nupiešti jie ant stiklo ir įdegin
ti (screen printed, hand painted and 
baked). P. Baltrūnas Ballarate turi savo 
„Glass Art“ studiją. 

Stiklo dailininkas P. Echter - 
Baltrūnas.

liumi: viliojančios gėlės, obuoliai ir 
apelsinai - žiūrėk ir norėk. Antroji stip
ri kompozicijos atžvilgiu, spontaniška, 
subjektyvi, mus ramina, vilioja ir 
įsivilioja į jausmų pasaulį, perkelia į 
koncertų sales, leidžia pajusti jautrų, 
bet stiprų muzikos poveikį: čia kla
siškos violončelės, čia džazo sutrupinti 
garsai, čia dainuojantys smuikai su 
orkestrais - mus visiškai įtraukia į sa
ve - ir virkdo, ir guodžia. Pasirinkimas 
paprastai priklauso nuo asmeninio 
polinkio, bet dauguma iš mūsų norėtų 
abiejų dailininkių suteiktų gėrybių. 
Betgi ši paroda - Leekos paroda. Čia ji 
ir dainuoja, ir groja, ir už tai labai ačiū.

Genovaitė Kazokienė 
'"COOOOOOOCCCCGiOCOOOOOOOCOOCGOCC 

Humoreska 

Eliksyras
Bepigu, sakau, būti jaunam. Dabar tik 

ir tegirdi:
- Kur lendi, seni?
- Seni, nesimaišyk po kojom!..
Žinau, kad senas, bet tas žodis „senis“

- lyg peiliu širdį veria.
Ne, sakau, turiu atjaunėti! Ir ėmiausi 

priemonių... Kirpykloje apsikirpau 
plaukus pagal paskutinę madą, nu
sipirkau jaunatviškos išvaizdos, ryš
kių spalvų drabužių, apavo, į kairę au
sį įsivėliau žaižaruojantį auskarą ir, 
taip išsicackinęs, išėjau į gatvę. O čia!

- Sukvailiojo senis, - girdžiu šnibždant.
Ne, manau, šitas variantas netinka. 

Išorės tinkavimas manęs nepajaunins - 
reikia atjaunėti iš vidaus! Ir griebiausi 
chemijos... Išstudijavau alkaloidus, 
halogenus, nitratus ir dar visokiausius 
„...rotus...“ Įsirengiau laboratoriją, 
kurioje pradėjau kurti jaunystės elik
syrą. Įvairiausius chemikalus maišiau, 
tryniau, viriau... Bet savo pasiekiau. 
Pradėjau vartoti tą eliksyrą - ir vis į 
veidrodį žvilgčioju. Jaunėju ne metais, 
o valandomis. Per parą gal kokiais me
tais pajaunėjau. Nespėjau nė apsidai
ryti, kaip aš, peršokęs savo jaunystę, 
atsidūriau vaikystėje. Dabar man gal 
koks dešimt metų... Bet!

- Kur lendi snargliau?
- Ne vaikams čia nosį kaišioti...
Tokius ir panašius kreipinius dabar ir 

tegirdžiu. Vaje, kaip vėl norėčiau būti 
senu - juk vaikams viskas draudžiama... 
Tik kaip man dabar besukurti retro - 
eliksyrą, kai jau ir mano protelis 
dešimtmečio?..

Stepas Miltenis, Raseiniai
"Mūsų Pastogė" Nr.26 1997.7.7 psl.5
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« SKAITYTOJI ŽODIS «
Gerb. Redaktoriau,
Per pastaruosius keletą mėnesių su 

dėmesiu pastebėjau, kad nemažas 
bendruomenės narių skaičius ar žo
džiu, ar raštu reikalauja, kad mūsų 
jaunimas turėtų išmokti skaityti lie
tuviškai - tai labai kilnus, jei ne visai 
realus pasiūlymas. Mūsų jaunuosius 
išmokyti gali tik vyresnioji karta (tė
vai, giminės ir t.t.) ir, prieš kritikuojant 
kitus, tie patys bendruomenės nariai 
turėtų paklausti save: „Ar mano vaikai 
skaito, ar kalba lietuviškai?“ Arba: „Ar 
mano vaikai skaito „Mūsų Pastogę“?“ 
Daugeliu atvejų abu šie klausimai būtų 
atsakyti neigiamai.

Taip pat esu nustebintas ir apviltas, 
kad vienas iš jūsų skaitytojų abejoja 
A. Laukaičio straipsnių verte, ir, nors 
mes ne visi sutinkame su viskuo, ką 
Antanas parašė, tačiau tikrai turėtume 
tik pagirti jo pastangas, o ne nuvertinti 
jas. Ponas Juozas Gailius („M.P.“ 23. 
06.97) turėjo labai rinktis klausdamas, 
kaip jis rašo „Geelonge pasiklausiau 
keletą skaitytojų, sako, kad jie nė vie
nas neskaito sporto skyriaus“. Ir jei tai 
tikrai taip yra, kodėl jis rūpinasi ar sky
rius anglų, ar lietuvių kalba, jeigu jo 
vis tiek neskaito? Tie žmonės, su ku
riais aš Geelonge kalbėjau, sporto sky
rių skaito ir, man atrodo, būtų šiek 
tiek užgaulu nurodyti kad „Juk visi 
sportininkai, kurie dar galėtų skaityti 
lietuvišką laikraštį, yra virš šešias- 
daSimt motų“, nes aš pažįstu daug 
buvusių sportininkų jaunesnių nei 60 
metų amžiaus, kurie dar išgali skaityti 
lietuviškai.

Taigi yra daug jaunuolių, kurie dabar 
skaito „Mūsų Pastogės“ anglišką spor
to skyrių, kad sužinotų, kaip sekasi jų 
draugams kitose valstijose, ir tai turi 
būti naudinga, o ne žalinga. Lengva 
kaltinti ir verkšlenti, kad šiandieninis 
jaunimas nekalba lietuviškai, ir, aš esu 
tikras, kad yra daug teorijų, kodėl taip 
yra. Tačiau, kokios bebūtų viso to 
priežastys, šiuo metu lietuvių ben
druomenė atsidūrė tokioje padėtyje, 
kad turės arba prisitaikyti, arba iš—
^Trir=inr < if-------- ini----------it--------- iff—į-nnr=-s~^nr=—=rni =inr-=^=inr=ini——inf=^inr^=rF^Tnr=-

AB "Vilspa" inicijuoja "Gimtojo krašto" bankrotą
Vilnius (BNS). Spaustuvė AB „Vilspa“ 

inicijuoja žurnalo „Gimtasis kraštas“ 
bankrotą. Šias dvi įmones netiesiogiai 
sieja praeityje buvęs žurnalistas Rytis 
Taraila, kuris kol kas vengia ryšių ir su 
viena, ir su kita bendrove. AB „Vilspa“ 
pateikė 200 000 litų ieškinį ir inici
juoja „Gimtojo krašto“ bankroto bylą. 
Tačiau kovo mėnesį nustojusio eiti 
žurnalo turtas vertinamas tik 172 000 
litų. Pasak AB „Vilspa“ teisininko 
Daliaus Balcerio, „Gimtojo krašto“ 
kreditorių sąrašas ilgas, o bendrajame 
pareikštų pretenzijų suma sudaro kiek 
daugiau nei 1 mln. litų. Bankroto byla 
kol kas nejuda iš vietos, kadangi 
nepavyksta rasti atsakovo. Pasak AB 
„Vilspa“ teisininko, R. Taraila, būda
mas „Gimtojo krašto“ steigėjas ir 
pagrindinis akcininkas, nuo trečia
dienio iš bendrovės direktoriaus pa
reigų atleido savo sūnų Darių Tarailą.
"Mūsų Pastogė" Nr.26 1997.7.7 psl.6 

nykti.
Lietuviškai nekalbantiems lietu

viams daroma daug priekaištų, ir netgi 
vienas iš jūsų bendradarbių nurodė 
(„M.P.“ 10.03.97), kad „kalbą jie pra
rado per savo tingumą“, ir „geriau ko
kybė (t.y., lietuviškai kalbantys ben
druomenės nariai), negu kiekybė“. 
Galbūt turėtume žengti dar vieną 
žingsnį ir įvesti įvertinimo sistemą: 
jeigu skaitai ir rašai lietuviškai, esi 
rūšiuojamas kaip „A“ klasės lietuvis, jei 
kalbi lietuviškai, bet neskaitai ir ne
rašai, gali būti „B“ klasės, o jei vos 
supranti kalbą, esi „C“ klasės ir t.t. Ko
dėl tada nenueiti iki galo ir neįvesti 
egzaminų raštu ir žodžiu visiems, ku
rie nori dalyvauti Lietuvių dienų 
šventėse, ir jeigu neišlaikysi, negalėsi 
dalyvauti!

Lietuviai yra lietuviai, nežiūrint jų 
sugebėjimo kalbėti, skaityti ar rašyti 
lietuviškai. Aš raginu „Mūsų Pastogę“ 
ne tik toliau spausdinti anglišką spor
to skyrių, bet dar ir praplėsti, spausdi
nant ir įvairias žinias iš Lietuvos bei 
skatinti skaitytojų pasisakymus. Visgi 
jei tai būtų nepriimtina kai kuriems iš 
mūsų skaitytojų, tai gal būtų galima tai 
atlikti įdedant atskirą abiem pusėmis 
prirašytą lakštą.

„Mūsų Pastogės“ prenumeratorių 
skaičius per pastaruosius kelis metus 
nukrito nuo virš 1200 iki apie 800, ku
rių 700 yra pensininkai (virš 85%) ir 
net pats šio savaitraščio išlikimas vi
siškai priklauso nuo jo pensininkų 
skaitytojų mirtingumo.

Priešingai V. Arui („M.P.“ 23.06.97), 
kuris, atrodo, skaito apie „Kovą“ 
vietiniuose australiškuose laikraš
čiuose, aš randu labai mažai žinių apie 
lietuvius vietinėje spaudoje ir pri
klausau nuo „Mūsų Pastogės“ skel
biamų žinių. Esu laimingas, kad dar 
šiek tiek galiu skaityti lietuviškai. Ta
čiau yra daug jaunų ir ne tokių jaunų 
lietuvių, kurie dėl įvairių priežasčių 
negali skaityti lietuviškai, tačiau ku
riems reikėtų šią informaciją pateikti, 
kadangi jie ja domisi.

Esu tikras, kad dauguma jūsų skai-

Pats R. Taraila po atostogų delsia grįž
ti į direktoriaus kėdę bendrovėje 
„Vilspa“. Joje laukiama, kokius ne
buvimą pateisinančius dokumentus jis 
pateiks. Daugiausiai - 245 000 litu - 
„Gimtasis kraštas“ įsiskolinęs Žemės 
ūkio bankui. Pernai rugsėjį žurnalas 
užstatė privatizuotas redakcijos pa
talpas Vilniaus centre. 91 000 litų 
balansinės vertės patalpos, šalims 
susitarus, bankui už paskolą buvo 
įkeistos kaip 350 000 vertės ne
kilnojamasis turtas. Darbuotojams 
„Gimtasis kraštas“ skolingas kiek 
daugiau nei 100 000 litų. „Gimtojo 
krašto“ žurnalistus, balandžio vidu
tyje paskelbusius apie protesto akciją 
dėl neišmokėtų atlyginimų, žurnalo 
savininkai nedelsdami išvarė į gatvę. 
Žurnalas nebuvo leidžiamas nuo kovo 
vidurio, ir, pasak tuo metu dirbusių 
žurnalistų, leidinio savininkai jiems vi- 

tytojų turi giminių, kurie neskaito 
lietuviškai, ir kaip kilnų žestąjie galėtų 
atlikti ką nors konstruktyvaus, t.y. 
užsakyti jiems, gal kaip dovaną, „Mū
sų Pastogę“ vieniems metams, nuro
dant, kad ten yra angliškas priedas ir 
gal tokiu būdu padidinsime mažėjantį 
tiražą.

Pats lietuvių bendruomenės tęsti
numas priklauso nuo jaunosios kartos 
ir, nors būtų sunku tai pripažinti, į ją 
įeina ir nekalbantys lietuviškai. Dabar 
pats laikas juos padrąsinti įsijungti, o 
ne traktuoti kaip pašaliečius.

J. Belkus

Dear Editor,
I ask that this letter to be published in 

the language in which it is written.
I draw the attention of every reader to 

the letter written by Mr. V. Aras (M.P. 
No.24, P.4) and ask them to study its 
contents carefully.

I have looked back over several issu
es of Mūsų Pastogė in the sport section 
(a part I have never read) in search of 
cut and paste articles taken from the 
English language newspapers that Mr. 
V. Aras refers to -1 found instead in
teresting and informative sports news 
by J.B. to which I felt all community 
members could relate - something that I 
could not remember seeing too often 
in the past...

The articles were, of course, in En
glish which seems to have greatly 
annoyed Mr. Aras.I ask members of the 
Community, before rushing to support 
Mr. Aras's attack on the use of Eng
lish, to answer this question: How ma
ny Lithuanians do they know who ha
ve taken part in choir, folk dancing, 
Club or other Community activities, 
and whose fluency in Lithuanian 
would not permit them to enjoy an ar
ticle on an art or history or even to write 
a very ordinary letter like that by Mr. 
Aras? I am not talking about 17 year 
old -1 mean people over 50, even 
over 60! Each of you knows DOZENS 
of such people who are positive mem
bers of the Community and have every 
right to read its newspaper. Please 
think about it!

Again before rushing to support the 

sai nesakė, kas žurnalo laukia. Taria
mai 7,5 tūkst. egzempliorių tiražu 
leistas žurnalas „Gimtasis kraštas“ 
pradėjo eiti pernai liepos mėnesį. Jis 
pakeitė tuo pačiu pavadinimu 30 metų 
leistą propagandinį laikraštį išeivijos 
lietuviams.

Sausį žurnalo leidėjas R. Taraila 
naujuoju UAB „Gimtasis kraštas“ 
vadovu paskyrė savo sūnų D. Tarailą. 
Praėjusių metų pabaigoje žlugo LDDP 
simpatizavęs dienraštis „Diena“, ku
riam vadovavo pats R. Taraila.

„Lietuvos aidas“ 
mi— —mi- -ini —nr------- -inr=^=

BENDRADARBIAMS
Dėl korespondencijos gausos, ne visi 

atsiųsti straipsniai, laiškai, nekrologai 
tilpo į šį "M.P." nr. Juos spausdinsime se
kančiuose numeriuose.

Dėkoju už bendradarbiavimą! Red. 

anti- English cause I ask readers to 
consider TWO other points :

On the next page to the letter in ques
tion reference is made to three success
ful young members of the Lithuanian 
Community, one of whom is even 
mentioned in the context of a Nobel 
Prize. Could it be that one or all of these 
persons may never be worthy to 
contribute to Mūsų Pastogė because 
their Lithuanian is not good enough! 
My other point is that the same barely 
tolerated young people on the Spot! 
Pages of Mūsų Pastogė seem to be none 
other that the children, grandchildren 
and great - grandchildren of those who 
founded and supported Mūsų Pastogė 
over many years!

Let's be honest, I love to be able to 
plead, pray, joke and sing in a language 
that is as old and difficult as ancient 
Greek. I enjoy talking to friend my age 
and older in Lithuanian (but when 1 
write to a professor friend in Lithuania 
I write in French - it is much easier!) 01 
course Mūsų Pastogė MUST be 
written mostly in Lithuanian BUT the 
non - Lithuanian reading members of 
Bendruomenė DO exist and those who 
cast them out have a death wish upon 
Bendruomenė.

Su pagarba . .
Laurie Cox

Gerb. Redaktoriau,
Už savaitės išvykstu į PLB seimą 

Vilniuje. Kelionė bus vientikslė: po 
seimo tuoj pat grįžtu namo. To reika
lauja mano profesiniai įsipareigojimai. 
Na, Tėvynės labui!

Norėčiau padaryti'pastabą ir pateikti 
prašymą:

♦ „Lietuvos įvykių apžvalga' daž
nai nuskamba lyg pesimistiškų įvykių 
litanija: korupcija, skandalai, nusi
kaltimai, žudynės. Net per daug atspin
di Lietuvos laikraščių žemą lygį, pa
grįstą neigiamomis sensacijomis. Ka
žin ar tai naudinga „Mūsų Pastogės“ 
skaitytojams? Įdomu - iš žemo lygio 
smalsumo - galbūt. Bet ar naudinga?

♦ Taigi ar negalėtų Jūsų nuolatiniai 
korespondentai daugiau dėmesio kerp
ti į lietuvišką kultūrinę veiklą r ją 
aprašyti? Kiek žinau, iš tų pačių Šal
tinių, iš kurių jie semiasi žinias, astų 
naujienų apie teatro, baleto, opros, 
dailės, folklorinio meno ir kitų kdtū- 
rinių apraiškų gana reikšmingą ,su- 
bruzdėjimą“ pastarųjų 1-2 netę 
laikotarpyje (po gilaus nuosmkio 
nepriklausomybę tik atstačius, kai his- 
vai prieinamos valdiškos dotacijos 
ansambliams baigėsi, ir už renginius 
žiūrovams teko mokėti „tikrais pi
nigais“). O Lietuvos savigarbos at
statymas susijęs su kultūriniais Tau
tos reiškiniais labiau negu krimina
liniais, ir juos vertėtų plačiau iškelti 
spaudoje.

Dėl to man patiko Sauliaus Varno 
paskutinis reportažas, nes jame radau 
žiupsnelius žinučių ir apie kultūrinę 
Lietuvos veiklą.

Kaip Jūs manote?
Dr. A. V. Stepanas

SKELBKTTĖS
"MŪSŲ PASTOGĖJE"
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Bonegilos nenuoramos: Aliutės istorija
Prologas

Emigrantai iš pietų Vokietijos turėjo 
išplaukti į Australiją iš Neapolio, bet

apglėbusi Vytuką, kritau į lovą. O jau 
nepatogu! O jau tas čiužinys gumbuo
tas! Tik kitą rytą pamačiau, kad į mai-

Pirmieji metai Australijoje

Anų dienų Bonegillos stovyklos vaiz
delis. _____________

šą buvo prikimšti šiaudų pundai, su gavo užmiestyje stovintį baraką - dide-

prieš tai turėjome stabtelti dviejose 
stovyklose. Pirmiausia iš įvairių vieto
vių mus surinko Laro (Lahr) stovyk
loje, kur anksčiau buvo koncentracijos 
lageris ir, nors apvalytas, taip ir atrodė: 
spygliuotos vielos, sargybinių bokšteliai, 
blausūs barakai, dviaukščiai narai, o 
švietė - didžiulis kambarys su nuo- 
luožulniom, į centrą drimbančiom ce- 
aentjnėm grindim, o vidury skylė. lūsų
Vytukas, tada trejų metų, atsisakė to
kiais patogumais naudotis, sakė pa- 
huks. kol nuvažiuos į Australiją.
Ojau Australijoje bus viskas puiku - 

geras butas su tikromis lovomis ir vi-
sais patogumais, taip, kaip jis buvo 
pripratęs gyventi Vokietijoje, prancū
zų zonoje, kur pabėgėlių stovyklų 
tebuvo.

Lare buvome neilgai, gal 3 - 4 dienas, 
hanjolėje (Bagnole), kur praleidome 
kelias savaites, jau buvo geriau, o 
^Skaugumo“ laive Vytukas jautėsi vi
sai gerai. Ir štai atplaukėme į Melburną.

Čia na Australija!
Uoste buvome jau 6 vai. ryto, bet kol 

išsikraustėm , kol perėjome patik- 
rinimą...Muitininkas nustebęs klausė: 
„0 kur jūsų daiktai?“ „Čia“, sakome. 
Pačių sukaltoje dėžėje lietuviškų 
laikraščių komplektai, knygos, nuo
traukų albumai, vaiko žaislai, mano 
tautiniai rūbai ir keletas varganų 
skudurėlių. O ko mums daugiau - 
užsidirbsime, nusipirksime.
Gegūžės 31 - oji. Anksti temsta. Pro 

traukinio langą šmėkšo balti nudžiū
vusių eukaliptų vaiduokliai, o paže
miais šokinėja tūkstančiai mažų bal
tų kamuoliukų. Pasirodo, tai buvo triu
šiai, kurių tik uodegėlės prietemoje 
tesimatė. Nuo Albury dar keli kilo
metrai autobusu. Kol atvažiavome į 
Bonegilą, visai sutemo. Išlipome iš 
autobuso, ir Vytukas pravirko: „Čia ne 
Australija! Čia Laras!“

Tiesa, barakai panašūs, bet lovos ne 
dviaukštės. Ant lovų čiužiniai ir kojų 
gale pasiklojimas. Barake gal 20 - 30 
lovų. Suleido moteris ir vaikus - vy
rams kitas barakas. Pasistatėme dėžę 
prie vienos lovos, ir jau „mūsų plo
tas“. Paklojau lovą, pavalgėme ben
droje valgykloje, ir taip buvom po 
dienos kelionės išvargę, kad tuoj.

rišti mazgais. Kai tuos pundus išdras
kiau, išsklaidžiau, tai ir čiužinys 
minkštesnis pasidarė. Taip ir pradėjo-
me gyventi.

Pirmoji kalbos pamoka
Maitino neblogai, vaikščiojom po 

nuplikusias barakų apylinkes, vaikai 
saulutės atokaitoje kapstėsi „smėlyje“ 
prie barakų, aplinkui visi lietuviai, 
mums kalbų netrūko. Stovyklos tar
nautojai irgi bandydavo mus pakal
binti, bet, deja, angliškai nemokėjome, 
tai jie pasakydavo „How do you do?“, 
mes nusišypsodavome, ir tuo pokalbis 
baigdavosi. Nuėjau pas savo draugę 
Jolantą, atplaukusią tuo pačiu laivu, ir 
kuri mokėjo angliškai. Klausiu, ką toks 
posakis reiškia. „Tai toks jų pasi
sveikinimas“, sako. „O kaip reikia 
atsakyti?“ „Sakyk: I do as I like“, 
paaiškino Jolanta. Aš taip ir pradėjau 
atsakinėti. Ką tie australai apie mane 
galvojo, nežinau, bet jų žvilgsniai bū
davo keistoki.

Šalta!
Na, šiaip taip, susikalbėdami ar 

nesusikalbėdami, stūmėm dienas, bet 
ateina pavakarys ir šalta. Žiema gi. O
šildymo jokio. Vyrai sužinojo, kad 
stovykla plečiama, ir jau yra pastatyti 
nauji geresni barakai su krosnelėmis. 
Ir stovi tušti, o čia šeimos šala! Nuėjo ir 
atnešė krosnelę. Pastatė mūsų barako 
centre, prijungė kažkokį kaminėlį. O 
kuo kūrenti? Barake buvo labai ilgas 
medinis suolas. Prasikūrėm krosnelę, 
įkišom suolo galą į krosnį, susėdom vi
sos ant suolo ir plepam, skaitom, 
mezgam. Nudega tas galas, mes paky
lant, suolą pastumtam į ugnį ir vėl 
susėdam. Kai suolas baigė degti, 
pagalvojom, kad visos stovyklos 
nesukurensim, nors mes „čiurlionie- 
čiai“, kurių buvo nemažai, jau turėjom 
šiokio tokio patyrimo.

Praeities patyrimas
(Dar karo metu Čiurlionio ansamblis, 

atsidūręs Kemptene, kažkokiu būdu

lę patalpą su dviaukštėm lovom, ir 
virtuvę su malkomis kūrenama viryk
le. O malkų nebuvo. Laimė, kad kieme
stovėjo nemažas sandėlis, tai mes jį ir 
pradėjome kūrenti, vis nuardydami 
lentų iš užpakalio, kur nuo gatvės ne
buvo matyti. Gyvenome šiltai, bet kai 
išvažiavom, sandėlio buvo likusi tik 
priekinė siena su durimis, iš užpakalio 
paremta keliomis sijomis).

Laukiam paskyrimo
Stovyklos vadovybė pro pirštus 

pažiūrėjo į mūsų „imigravusią“ kros
nelę, bet malkų duoti atsisakė. Liepė 
pasirinkti aplink stovyklą nukritusių 
šakų. Mielai tą darėm . nes tai ir mums, 
ir vaikams buvo šioks toks užsiėmimas, 
tačiau žiema buvo šalta, ir mes stovyk
lą labai greitai apvalėm. Ėjom į vir
tuvę prašyti malkų. Vieną kitą kartą 
davė, o daugiau - ne! Tada ėmėm siųs
ti vaikus. Pamokėm juos ką sakyti. 
Nueina vaikai, sako "Please, cold" ir 
gauna malkų. Mūsų vaikų pirmas dar
bas Australijoje buvo elgetavimas. 
Nepamilom tada nė Bonegilos, nė 
Australijos. Gyvenom ir laukėm, kada 
vyrus paskirs į darbus, ir mes galėsime 
kartu su jais išvažiuoti. Mūsų šeima raku svečius). (B.d.)
ypatingai to laukė, nes žinojome kur Surašė A. Karazijienė

t Padėka
Mirus mano sesutei

a.a. Albinai Brnnkienei,
reiškiu nuoširdžią padėką kun. Norman Grady už atlai

kytas gedulingas šv. Mišias už mirusios sielą ir palydėjimą į 
kapus.

Dėkoju visiems tautiečiams, dalyvavusiems laidotuvėse, 
ypač tarusiems atsisveikinimo žodžius prie kapo.

Nuoširdžiai dėkoju Gyvojo rožinio būrelio moterims už 
atkalbėtą rožinį, visiems užpirkusiemsšv. Mišias už velionę, 
gėles ant jos kapo ir užjautusiems mane žodžiu, raštu ar per 
spaudą.

Ypatingai esu dėkinga p. Alfai Savickienei ir Antanui Kra- 
miliui už suteiktą pagalbą laidotuvių ruošime.

Liūdinti sesuo Angclč Dirginčiciiė

važiuosim. Mano brolis Gabrielius su 
žmona Danute jau prieš metus buvo 
emigravę, ir dabar su mažu sūneliu 
gyveno Mafroj (Maffra), kur Gabrie
lius dirbo Nestles pieno perdirbimo 
fabrike. Fabriko direktorius buvo 
pažadėjęs išsikviesti darbui mano vy
rą Gediminą. Tai to pakvietimo ir 
laukėme.

Belaukiant pakvietimo, pradėjo 
moteris ir vaikus vežti į šeimų stovyk
lą Uranquinty. Nori nenori, teko ir 
mums su Vytuku išvažiuoti. Gedimi
nas ir visi jo barako draugai - Ume- 
vičiai, Remeikis, Petrikas, Gumbaragis, 
Vilutis ir kiti - liko Bonegiloje. Ir čia 
prasideda Gedimino istorija.

Bonegilos nenuoramos: 
Gedimino istorija 

Darbo biuras
Stovykloje buvo darbo biuras (Em

ployment Office). Biuras gaudavo 
darbininkų pareikalavimus iš fabrikų, 
valdiškų įmonių, kariuomenės, stam
bių ūkininkų, ir labai greitai jiems 
išsiųsdavo imigrantų grupes. Matyt, 
biurui buvo neparanku rūpintis pavie
niais žmonėmis, nors jie ir būtų turėję 
giminę, gyvenantį tam tikroje vietoje, 
ar net numatytą darbdavį. O tokie kaip 
tik ir buvo kartu su manim barake gy
venę vyrai. Mums gyvenimas pradėjo 
komplikuotis. Kiekvieną dieną mes 
ėjome į darbo biurą, o ten tarnautojai 
susirinkusiai miniai perskaitydavo 
darbovietę ir tiek pavardžių, kiek jiems 
ten reikdavo. Jei kas neatsiliepdavo, 
skaitydavo tol, kol pririnkdavo rei
kiamą skaičių. Dauguma stengdavosi 
nepražiopsoti tų šaukimų, nes vėsiems
rūpėjo kuo greičiausiai pradėti užsi
dirbti, o ne tik džiaugtis ta penkių ši
lingų savaitine pašalpa. Bet mūsų gru
pė vis laukė, kol atsiras darbo ten, kur 
mes norėjome važiuoti, ir visai ne
atsiliepdavome, kai šaukdavo mūsų 
pavardes.

Pusryčiai lovose
Galų gale likome penkiese. Mano jau 

ir šeima buvo išvežta į šeimų stovyklą. 
Nueidavom pasivaikščioti į Albury arba 
prie užtvankos, pasitrindavom. po 
stovyklą, bet taip be darbo gyventi 
nuobodu. Tad nutarėme trumpinti die
ną. Nors buvo griežtas įsakymas, kad 
visi turi valgyti valgykloje ir jokio 
maisto į barakus nesinešti, mes visi 
nutarėme, kad tai kvailas įsakymas 
(negalvodami apie oposumus, skruz
dėles ir kitokius nepageidaujamus ba-
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INFORMACIJA
Pasaulio lietuvių žiemos sporto
žaidynės----------

Kaip jau anksčiau buvo rašyta „Mū
sų Pastogėje“, iš Lietuvos atvyksta 25 
slidininkai ir keturi iš JAV. Žinoma, 
didžiausias dalyvausiančių Žiemos 
sporto žaidynėse bus australiečių lie
tuvių skaičius. Svečiams iš užsienio 
jau beveik visiems yra paruoštas 
apsigyvenimas pas Sydnėjaus lietu
vius. Svečiai į Sydnėjų atvyksta 
rugpjūčio 8 dienos ankstyvam ryte, o 
vakare Lietuvių klubas pažadėjo jiems 
suruošti susipažinimo vakarienę. J 
susipažinimo vakarienę kviečiame 
atvykti kuo daugiau vietinių lietuvių. 
Vakarienė su vynu kainuos tik 20 do
lerių asmeniui. Pageidaujantys daly
vauti šioje vakarienėje turi užsirašyti 
iki liepos 30 dienos pas V. Binkį tel. 
9686 3424. Vietiniai lietuviai, kurie 
nenorės dalyvauti vakarienėje, su 
svečiais iš Lietuvos galės susipažinti tą 
patį vakarą klubo bare.

Rugpjūčio 10 d. išvyksime į kalnus. 
Išvykai teks samdytis autobusą ir nuo
ma kainuos 2000 dolerių, ruošti kalnų 
trasas kainuos galbūt dar tiek. 6 dienų 
naudojimasis liftais taip pat kainuoja 
virš 350 dolerių vienam žmogui. Šioms 
išlaidoms padengti esame gavę šiek tiek 
aukų (aukojusių sąrašą paskelbsime 
vėliau). Taip pat šiems reikalams buvo 
suruošta loterija, tačiau ji daug pelno 
neatnešė. Todėl pagaminome 200 
marškinėlių, kurie bus pardavinėjami 

Sydnėjaus lietuvių namuose. Marš
kinėlius platinti turėtų prisidėti ir kiti 
Australijos lietuvių sporto klubai. Juos 
išpardavus, turėtume šiek tiek daugiau 
lėšų sporto šventės išlaidoms.

Pasiskirstė pareigomis
Birželio 22 dieną išrinkta naujoji ALB Sydnėjaus apylinkės valdyba parei

gomis pasiskirstė sekančiai: valdybos pirmininkas Albinas Giniūnas, vicepirminin
kas - Antanas Kramilius, iždininkė - Nijolė Vaičiurgytė, sekretorius - Pranas 
Andriukaitis, narė socialiniams reikalams - Danutė Ankienė.

"M.P." inf.

Prieš baigiant šį numerį
♦ Liepos 1 dieną Vilniuje prasidėjo langą pradedamas rinkti mokestis.

pirmą kartą Lietuvoje rengiamas Pa
saulio lietuvių bendruomenės seimas, 
kuriame, be kitų klausimų, bus aptartos 
ir lietuvybės išlaikymo problemos.

♦ Praeitą sekmadienį, birželio 30 d., 
Kaune buvo įšventintas naujosios Šiau
lių vyskupijos vyskupas kun. Eugeni
jus Bartulis. Drauge su juo buvo įšven
tintas ir Kauno vyskupas augziliaras 
kun. Rimantas Norvilą .Vilniaus vysku
pu augziliaru paskirtas kun. Jonas Bo
ruta jau buvo įšventintas anksčiau Vil
niuje.

Naujuosius vyskupus sveikino LR 
Prezidentas, Vyriausybės atstovai ir 
Bažnyčios dignitoriai.

Mokestis už įvažiavimą į 
Palangą

Nuo birželio 24 dienos prie pagrin
dinio įvažiavimo, o iki savaitgalio ir 
prie kitų septynių įvažiavimų į Pa- 
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Dar kartą primenu, kad Australijos 
lietuviai slidininkai turi registruotis iki 
liepos lOdienospas V. Binkį: 28 Ventiura 
Rd., Northmead, NSW 2152. Tel. (02) 
9686 3424.

/ Pasaulio lietuvių žiemos 
sporto šventų atvyksta:
1. Jonkutė Diana, Vilnius.
2. Kazlauskienė Vytautė, Vilnius.
3. Veličko Stasia, Trakų Vokė, Vilniaus 
raj.
4. Augūnas Paulius, Vilnius.
5. Endriukaitis Tomas, Vilnius.
6. Platūkis Alvydas, Vilnius.
7. Grigaras Ignas, Kaunas.
8. Mišeikis Dailius Juozapas, Vilnius.
9. Kepežėnas Algimantas Juozas, 
Vilnius.
10. Milašius Tauras, Vilniaus raj.
11. Milašius Romanas, Vilnius.
12. Mėnkevičius Naglis, Kaunas.
13. Požerskytė Loreta, Kaunas.
14. Ganatauskienė Vitalija, Kaunas.
15. Ganatauskas Gediminas, Kaunas.
16. Jurgutis Romualdas, Klaipėda.
17. Jurgutis Gediminas, Klaipėda.
18. Lajus Rimantas, Klaipėda.
19. Jurgutis Arnoldas, Klaipėdos raj.
20. Počobutas Darius, Kaunas.
21. Počebutaitė Algimante, Kaunas.
22. Milikas Ramūnas, Klaipėda.
23. Puidokaitė Asta, Klaipėda.
24. Vidūnas Alis, Vilnius.
25. Vidūnienė Gražina, Vilnius.
26. V. Čiurlionis, JAV.
27. A. Nakas, JAV.
28. A. Šėkas, JAV.
29. Atvyksta, pavardė nežinoma.

Vincas Binkis

Vienkartinis įvažiavimo mokestis 
lengvajam automobiliui kainuos 15 li
tų, autobusams ir sunkvežimiams - 30 
litų. Prieš metus šis mokestis buvo 
panaikintas, nes Seimas uždraudė 
savivaldybėms rinkti vietines rinklia
vas. Kurortinių miestų ir ypač Palan
gos vadovai dėl to apgailestavo, nes 
sezono metu iš atvažiuojančių į miesto 
biudžetą buvo surenkama nemažai 
pinigų. Pinigai buvo skiriami kurortų 
tvarkymui. R 06.24 AGEP

Prašome nepamirsi 
užsimokėti 

•Mūsų Pastogės** 
prenumerata.

METAMS TIK $ 45!

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 klube 
arba siųsti čekiu.

Pamaldos Sydnėjaus 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

Pranešimas
Melburno lietuvių pensininkų sąjungos nariams pranešame, kad sekantis su

sirinkimas įvyks liepos mėn. 8 dieną.
A. S.

SKELBKTTĖS ^MOSŲ PASTOGĖJE“ - VISI 
' ŽINOS

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

AUSTRALIAN LITHUANIAN FOUNDATION INC.
44 - 50 Errol Street, North Melbourne, Vic. 3051 
Visą korespondenciją ir aukas prašome siųsti adresu: 

P.O. Box 11, North Melbourne, Vic. 3051
Australijos Lietuvių Fondo Valdyba

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS 

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

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

Leidėjo, administracijos 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 turini redakcija neatsako.
Prenumerata metams $ 45 Užsienyje paprastu paštu $ 60 N. Zelandijoje oro paštu $ 75

U žsienyje oro paštu $ 100
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