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Pasaulio lietuvių 
bendruomenės seimas

Birželio 2 dieną pradėjusį darbą 
Pasaulio lietuvių bendruomenės IX 
girna sveikino Prezidentas A. Bra- 
oaskas. Seimo pirmininkas V. Lands
bergis, arkivyskupas metropolitas A. J. 
Bačkis, Vilniaus miesto meras R. Pak
tas. kiti Lietuvos pareigūnai.

A. Brazauskas priminė, kad neseniai 
Vyriausybė patvirtino užsienio letuvių 
bendruomenių rėmimo 1998 - 2000 m. 
programų. Kasmet numatoma skirti po 
3-4 mln. litų užsienio lietuvių reik— 
tėms, švietimui bus teikiama tikslinė 
parama. Seimo pirmininkas V. Lands- 
tergis savo sveikinimo kalboje pa
kėlė, kad „bendras mūsų visų dar
bas dar nebaigtas. Mūsų tikslas - 
pasveikusi ir saugi Lietuva“. Jo tei
gimu, tik būdami NATO santarvėje 
plėsime pasakyti, kad pagrindinis dar
ius jau nuveiktas.
Darbo posėdį pradėję pusantro šim- 

‘ to PLB atstovų, keletą valandų rinko 
prezidiumą, sudarinėjo komisijas, 
diskutavo dėl reglamento ir darbotvar
kės. Aktyviausi buvo amerikiečiai, 
kažkas net replikavo, jog vyksta ne 
PLB. o JAV lietuvių bendruomenės 
seimas. Tautiečiai iš slaviškųjų Rytų 
prašė pradėti svarstyti labiausiai rū
pimus dalykus - pilietybės, nuosavy
bės problemas, ryšius su Lietuva, 
materialinės paramos klausimus. Pre
zidentas A. Brazauskas išreiškė viltį, 
kad gerėjant finansinei būklei Lietu
voje, didės ir materialinė parama lie
tuvių išeivijai mažiau išsivysčiusiose 
valstybėse. PLB seimas pirmą kartą 
vyksta Lietuvoje.
Konkursas tūkstantmečio 

jubiliejui
Valstybinė Lietuvos vardo paminė

jimo 1000 - mečio komisija paskelbė 
šiai sukakčiai skirto ženklo - simbolio 
konkursą. Pagal nuostatas jame gali 
dalyvauti visi Lietuvos piliečiai. Pir
mos vietos laimėtojui atiteks penkių 
tūkstančių litų piniginė premija ir tei
sė dalyvauti visuose 2009 metais Vil
niuje vyksiančiuose šventiniuose 
tūkstantmečio renginiuose. Projektus 
valstybinei komisijai pateikti iki šių 
metų rugpjūčio 31 dienos adresu: 
Lietuvos Respublikos Prezidento re
zidencija. S. Daukanto a. 3,2001 Vilnius. 
Tel.79 13 49.

Priimtas Lietuvos ir
Lenkijos asamblėjos statutas
Trečiadienį pradėjusi darbą Lietu

vos ir Lenkijos tarpparlamentinė 

asamblėja po ilgai trukusių svarstymų 
ir derinimų priėmė jos darbą re
glamentuojantį statutą.

Jame numatoma, kad asamblėja gali 
priimti šalių poziciją atspindinčius 
pareiškimus, deklaracijas, kuriomis 
įsipareigojama tam tikrai veiklai, 
kreipimusis į tarptautines organizacijas 
ar šalių vyriausybes ir parlamentus bei 
nutarimus.

Tarpparlamentinei asamblėjai va
dovaus prezidiumas, sudarytas iš ketu
rių abiejų šalių atstovų. Lenkijos pusė 
į asamblėjos prezidiumą delegavo sa
vo delegacijos pirmininkę Olgą Kry- 
žanovską bei Lietuvos ir Lenkijos 
draugystės komiteto pirmininką Ada- 
mą Dobronskį. Lietuvai jame atsto
vaus užsienio reikalų komiteto pir
mininkas Mečys Laurinkus ir Seimo 
narys Artūras Plokšto.

Lietuvos ir Lenkijos asamblėja bus 
šaukiama du kartus per metus - pava
sarį ir rudenį.

Dar vienas antikorupcinis 
įstatymas

Trečiadienį Seimas priėmė Viešųjų 
ir privačių interesų derinimo valsty
binėje tarnyboje įstatymą. Šiuo do
kumentu siekiama neleisti valdininkui 
naudotis tarnybine padėtimi savo nau
dai. užkirsti kelią korupcijos plitimui. 
Tai vienas iš antikorupcinių įstatymų 
bloko dokumentų. Už jį buvo 54 Sei
mo nariai, susilaikė - 4, niekas nebal
savo prieš.'

Naujasis dokumentas skelbia, kad 
asmenys, esantys valstybės ar sa
vivaldybės tarnyboje, taip pat pre
tendentai privalo pildyti privačių inte
resų deklaracijas. Jose reikalaujama 
nurodyti deklaruojančio ir jo sutuoktinio 
bendrą mokesčių inspekcijai dekla
ruoto turto vertę, turimas akcijas, lėšas 
bankuose, paskolas, dovanas, jeigu jų 
vertė yra didesnė negu 100 litų, iš
skyrus gautas iš artimų giminaičių.

Požiūris j NATO ir ES: 
nuomonių statistika

Lietuvoje daugėja žmonių, skeptiškai 
vertinančių narystės Europos Sąjun
goje ir NATO siekį. Tą rodo visuome
nės nuomonės ir rinkos tyrimų centro 
„Vilmorus“ reprezentatyvi apklausa.

Už Lutuvos narystę ES pasisakė 
40,2 procento apklaustųjų, prieš - 13,9 
procento. Neturinčių nuomonės šiuo 
klausime yra 33,9 procento. Refe
rendume šiuo klausimu nedalyvautų 
12,1 procento gyventojų.

Narystę NATO remia 36,2 procento 
respondentų, priešinasi -19,8 procento. 
Neturinčių nuomonės yra 33,5 pro-

Liepos 15 d. minime Lietuvos didvyrių, transatlantinio 
skrydžio lakūnų,S. Dariaus ir S. Girėno žuvimo 64 - ąją sukaktį.

Tauta vykdo testamento priesakus
Iremi Jacevičienė

“Lietuvių tauta laukia Tėvynės Virš jos
U tavo sūnų ir Brangią žemę, Damoklo kardas

drąsesnių žygių.” Kankintą priešų, Sunkus,
Darius ir Girėnas Šventą, 

Viltis
Grėsmingas kabo.-

Atlantas Ir žygis kelia - Pakilo
Nugalėtas, Laimėti Dukras, sūnūs
Nors didvyriai 
Ir žuvo.

ir gyventi. Ui laisvę 
Lietuvos.

Skambėjo Ir mūsų Lengvų kelių
Per planetą Laisvės siekis Nebūna,
Vardai Per užkardas, Nebijome
Narsių lietuvių. Per sienas 

Į didį tikslą
Kovos.

Jų testamento Veržias, Iškęsim
Žodžiai kaip Darius Iškentėsim
Vis nepraranda 
Galios -

Ir Girėnas. Dėl jos 
Visus vargus.

Visur- Tautas mažytės f LAISVĘ
Mieste ir sodžiuj Vardas Širdys tiesias -
Kovot Garsus Laisva
Ui laisvę kelia. Pasauly tapo.. Tėvynė busi

cento. Referendume šiuo klausimu 
nedalyvautų 10,6 procento gyventojų.

Vasario mėnesį atliktos analogiškos 
„Vilmorus" apklausos metu už narystę 
ES buvo beveik 49 procentai apklaus
tųjų. prieš 10.6. neturėjo nuomonės -
32.6 procento.

Už Lietuvos narystę NATO vasario 
mėnesį buvo 47.7 procento responden
tų, prieš - 14,2, neturinčių nuomonės-
29.6 procento.

JAV valstybės sekretorė 
lankysis Vilniuje

Lietuvos diplomatai tikisi, kad kitų 
savaitę Vilniuje viešėsianti JAV vals
tybės sekretorė Madlena Olbrait (Ma- 
delaine Albright) parems Baltijos ša
lių siekį tapti NATO narėmis.

JAV diplomatijos vadovė Vidurio ir 
Rytų Europos šalyse lankysis po 
NATO aukščiausiojo lygio susitikimo 
Madride.

Liepos 13 dieną Vilniuje ji susitiks 
su Lietuvos, Latvijos ir Estijos užsie
nio reikalų ministrais. Pusės dienos vi
zito programoje taip pat yra susiti
kimai su Lietuvos prezidentu Algirdu 
Brazausku, Seimo pirmininku Vytautu 

Landsbergiu. Numatyta, kad JAV 
valstybės sekretorė M. Olbrait (M. 
Albright) pasakys kalbą Vilniaus 
universitete.

Seimas išeina atostogauti
Liepos 13 dieną baigė darbą pava

sario Seimo sesija. Rudens sesija pa
gal Konstituciją prasidės rugsėjo 10 
dieną.

Seimo pirmininkas Vytautas Lands
bergis padėkojo parlamentarams už 
darbą, linkėjo gerų atostogų. Jis 
pasidžiaugė Seimo nuveiktais darbais, 
pažymėdamas, kad buvo priimti ne 
atskiri, o kompleksiški sprendimai. 
Ypač svarbūs, V. Landsbergio nuo
mone, teisėsaugos ir teisėtvarkos sri
ties, kovos su korupcija įstatymai. „To
kių žingsnių dar nebuvo Lietuvoje, 
taip kompleksiškai ir griežtai imantis 
gydyti šias piktžaizdes“, sakė Seimo 
Pirmininkas apibendrindamas sesijos 
darbą.

Sesijoje buvo priimti Pinigų plovimo 
prevencijos, Pajamų ir turto teisėtumo 
pagrindo, Organizuoto nusikalsta
mumo užkardymo, Viešųjų ir priva-
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® Trumpai iš visur Dvikalbė lietuviška bendruomenė ■ realybė ar mitas?

Liepos 1 dieną atgavusi Hong Kongą, 
Kinija tuoj pat pareikalavo, kad to
kiomis pat sąlygomis prie jos prisi
jungtų ir Taivanas. Taivano vyriausybė 
griežtai atmetė tokį Kinijos reikalavi
mą. Taivano karinės pajėgos pravedė 
didžiulius manevrus.

<®>

Liepos 4 dieną Izraelio policija suėmė 
Jeruzalės gy ventoją Tatjaną Suskin, kuri 
Hebrono mieste iškabinėjo plakatus, 
vaizduojančius kiaulę su Mahometo 
galva. Ši moteris tap pat kaltinama ir 
akmenų mėtymu į arabą, jam sėdint 
savo automobilyje. Žydės įžeidimas 
Mahometui žymiai pablogino ir taipjau 
įtemptus žydų - arabų santykius Heb
rone ir privedė prie naujų riaušių.

t®7

Bosnijos serbai pergyvena konstitu
cinę krizę. Vakarų palaikoma serbų 
prezidentė ponia Biljana Plavsič pa
leido serbų parlamentą įr paskelbė nau
jus rinkimus. Visiškoje karo nusi
kaltimais pasmerkto Radovano Ka- 
radzičiaus įtakoje, Bosnijos serbų 
vyriausybė įsakė parlamentui ne
išsiskirstyti. Taip pat daromi bandymai 
atstatyti prezidentę. Biljana Plavsič yra 
įsitvirtinusi Baja Lukos mieste, o 
vyriausybė ir parlamentas reziduoja 
netoli Sarajevo esančiame Pale.

v®/

Liepos 6 dieną įsiliepsnojo pilietinės 
kovos Kambodijoje. Antrąjį ministrą 
pirmininką Hun Sen palaikanti ka
riuomenė pradėjo nuginkluoti pirmojo 
ministro pirmininko princo Narodom 
Ranariddh šalininkus. Pastarieji gynė
si. Kurį laiką Australija ruošėsi panau
doti savo karo aviacijos transporto 
lėktuvus Australijos ambasadoje už
registruotiems 517 australams ir 183 
kanadiečiams, patekusiems į pilietinio 
karo ugnį, evakuoti. Nors rojalistai dar 
kai kur laikėsi provincijoje, po dvi die
nas trukusių kovų Hun Sen praktiškai 
kontroliavo Kambodijos sostinę Phnom

Lietuvos įvykių..
Atkelta iš 1 psl.
čiųjų interesų derinimo valstybinėje 
tarnyboje įstatymai. Pataisytas Mokes
čių administravimo įstatymas įgalino 
vykdyti „žiaurią mokesčių surinkimo 
akciją“.

Pasibaigusioje sesijoje parlamenta
rai taip pat priėmė Piliečių nuosavy
bės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą’ 
atkūrimo. Žemės reformos, Gyven
tojų santaupų atkūrimo, Įmonių ban
kroto įstatymus, kitus dokumentus.
„Litimpeks“ banke vyraus 

užsienio kapitalas
„Litimpeks“ bankas sėkmingai iš

platinęs naują 60 mln. litų vertės ak
cijų emisiją, sukaupė 64,1 mln. litų ak
cinį kapitalą. Jį dabar turės įregis
truoti Lietuvos bankas.

Pagal akcinio kapitalo dydį „Lit
impeks“ bankas bus penktas šalies 
bankas.

'Mūsų Pastogė" Nr.27 1997.7.14 psl.2

Vienas po kito mirė du pasaulinio 
garso kino aktoriai. Liepos 1 dieną San
ta Barbaroje, Kalifornija, mirė Robert 
Mitchum, gimęs 1917 metais. Pa-’ 
grindinius vaidmenis jis atliko daugiau 
kaip 125 kino filmuose, jų tarpe „Ry-‘ 
ans Daughter“, Australijoje statytame 
filme „The Sundowners“ bei kino se
rijoje „The Winds of War".

Liepos 2 dieną Beverly Hills, Ka
lifornija, mirė populiarusis James 
Stewart, gimęs 1908, 1940 metais 
apdovanotas Oscar'u už rolę kino fil
me „Philadelphia Story“. Jo kino 
aktoriaus karjerą laikinai buvo nutrau
kęs Antrasis pasaulinis karas. Jame J. 
Stewart pasižymėjo kaip karo lakū
nas, skridęs bombonešio pilotu virš 
dvidešimtyje misijų. Į atsargą J. Ste
wart išėjo pulkininko laipsnyje.

t®'

Liepos 2 dieną australų spauda 
(SMH) pranešė apie dviejų lietuvių 
areštą Miami, Florida. Suimtieji kal
tinami mėginimu parduoti branduoli
nius bei kitokius ginklus amerikiečių 
žvalgybos agentams, kurie buvo ap
simetę Kolumbijos narkotikų pirkliais.

t®/

Pirmasis parlamento rinkimų ratas 
Albanijoje birželio 29 dieną pasibaigė 
opozicinės socialistų partijos laimėji
mu. Prezidento Sali Barisha palaikoma 
demokratų partija skaudžiai pralaimė
jo. Tą pačią dieną pravestas referen
dumas dviem trečdaliais balsų pasisa
kė už respublikos pasilikimą. Į mo
narchus pretenduojąs karalius Leką 
surinko tik vieną trečdalį balsų. Antra
sis rinkimų ratas įvyko liepos 6 dieną.

c&b t®1

Nuo liepos 6 dienos Marso planetos 
paviršiumi rieda mažas amerikiečių 
raketa ten nuskraidintas 6 ratų auto
mobilis. Marso vaizdai transliuojami į 
žemę.

76 proc. naujos emisijos akcijų įsi— 
'gijo užsieniečiai. Bendrame kapitale 
jiems priklausys 71 procentas akcijų. 
Tokiu būdu „Litimpeks“ bankas tam
pa ketvirtuoju šalies banku, kurio dau
giau kaip pusė kapitalo priklauso 
užsieniečiams. Užsienio kapitalas 
vyrauja „Vilniaus“, „Hermio“, bei 
„Ūkio“ bankuose.

Policijos akademija tapo 
Teisės akademija

Ketvirtadienį Seimas Lietuvos po
licijos akademiją pervadino į Lietu
vos teisės akademiją. Ji rengs kva
lifikuotus teisės, valdymo, policijos 
specialistus.

Vyriausybės sprendimu jau šiais 
mokslo metais akademija turės pa
pildomai priimti studijuoti 150 stu
dentų į teisės ir valdymo specialybę. 
Busimieji specialistai įgys teisinį 
išsilavinimą, reikalingą valstybės 
pareigūnams, valdininkams, tarnau
tojams.

Lietuvos teisės akademija rengs

Danutė Baltutytė

Faktai:
■Ne visi žmonės yra gabūs kalboms.
■ Lietuvių kalbos naudojimas silp

nėja Adelaidės lietuvių tarpe.
■ Pirmoji Australijos lietuvių karta 

(t.y. žmonės virš 60 metų amžiaus) tu
ri 20% daugiau galimybių išsaugoti 
lietuvių kultūrą nei trečioji karta(16iki 
25 metų amžiaus). Tai parodė mano 
mokslinio darbo rezultatai prieš 8 me
tus.

Šiandien svarstomas klausimas - ar 
oficialiai pripažinti dvikalbiškumą mū
sų bendruomenėje, ar ne? Manau, pir
ma reikėtų savęs pasiklausti - kodėl iš
kilo toks klausimas? Ar tai ne natūrali 
asimiliacija? Aišku, gal mes ir galime tą 
asimiliaciją sulėtinti, bet mokslininkų 

teisininkus, kurių darbas bus susijęs su 
prokuratūra, kvotos institucijomis, 
teismais.

Žinios trumpai
♦ Liepos 7-10 dienomis Lietuvos 

Respublikos Prezidentas A. Brazaus
kas su oficialiu vizitu lankėsi Pran
cūzijoje. Liepos 8 dieną Prezidentas 
nutrauks vizitą ir vyks į Ispanijos sos
tinę Madridą, kur jis bus NATO vir-' 
šūnių susitikimo svečias.

♦ Valstybės gynimo tarybos sekre
toriumi paskirtas Prezidento patarėjas 
gynybos klausimams pulkininkas Sta
sys Knezys. Valstybės gynybos tarybai 
vadovauja Prezidentas. I jas pagal 
pareigas įeina Seimo Pirmininkas, 
Ministras Pirmininkas, Krašto apsau
gos ministras ir Kariuomenės vadas. 
Pagal Konstituciją, taryba svarsto ir 
koordinuoja svarbiausius valstybės 
gynimo reikalus.

♦ Seimas priėmė Šaulių sąjungos 
įstatymą. Šaulių sąjunga yra savano
riška pilietinės savigynos visuomenės 
organizacija. Jos tikslas yra stiprinti 
valstybės gynybinę galią, teikti pagal
bą policijai ir civilinei apsaugai. Pa
gal tradiciją, sąjungos buveinė yra Kau
ne.

♦ Lietuvoje visiškai uždrausta ta
bako gaminių reklama. Seimas atmetė 
tabako kontrolės įstatymo pataisas, 
kuriomis buvo siūloma tabako gaminių 
reklamą tik apriboti. Pirmą kartą pažei
dus tabako reklamos draudimą bus 
skiriama 5 tūkstančių, o antrą kartą -10 
tūkstančių litų bauda.

♦ Seimo narys Nacionaldemokrati- 
nio judėjimo už nepriklausomą Lietu
vą pirmininkas Rimantas Smetona 
Valstybės dienos išvakarėse nuspren
dė kelti savo kandidatūrą Lietuvos 
Prezidento rinkimuose. Tai jis pareiš
kė spaudos konferencijoje.

♦ Buvęs Lietuvos archyvų de
partamento generalinis direktorius 
Gediminas Ilgūnas Vilniaus miesto 1 - 
sios apylinkės teismui įteikė ieškinį - 
pareiškimą dėl neteisėto adeidimo iš 
darbo. G. Ilgūnas įsitikinęs esąs atleis
tas ne už profesines klaidas, bet už 
nepaklusnumą valdančiai partijai.

Iš Eltos žinių surinko ir paruošė 
1007 n? os Jttrgis Rūbas 

tyrimai apie kalbos išsaugojimą išt-i- 
vijoje rodo, kad asimiliacija yra natū
ralūs procesas, ypač bendruomenėmis, 
kurios neturi politinės motyvacijos.

Kokia yra mūsų bendruomeniės 
motyvacija? Kokia yra mūsų ateities 
vizija? Kai Lietuva nebuvo nepri
klausoma, tada už ją kovojome-io 
dabar? Koks yra visų mūsų tikslus? 
Gal paremti Lietuvos atsistatymą? (0 
ką tas reiškia, ir kuo mes, kaip vienas 
branduolys, galime realiai ir efektin
gai prie to prisidėti? Ir ar tokiam tiks
lui reikia vienkalbiškumo?

Į tokius klausimus šiandien netunu 
atsakymo. Žinau tik viena - mes lie
tuviai, ypatingai Adelaidės lietuviai.su- 
vo tarpe turime nuostabiai talentingų 
žmonių. Vieni jų turtingi, kiti ne. Vieni 
baigę mokslus, kiti ne. Vieni mokta 
lietuviškai, kiti ne. Lietuvių yra mažai 
pasaulyje. Todėl mums reikia vertinti 
kiekvieną lietuvį, rūpintis, kad im- 
formacija būtų prieinama visiems. Bū
tų utopija, jei kiekvienas žmogus, 
laikantis save lietuviu, kalbėtų lie
tuviškai. Realiai taip nėra. Pasaulyje 
yra daug lietuvių, kurie nekalba 
lietuviškai - kiekvienas turi savo 
priežastis - kokios jos bebūtų. Tai 
nereiškia, kad tų žmonių meilė saw 
tėvynei yra silpnesnė ar stipresnė už tą 
žmonių, kurie kalba gimtąja kalba.

Man asmeniškai lietuvių kalba yn 
labai naudinga ir reikalinga, nes be jos 
nebūčiau galėjusi dirbti Lietuvoje. Ta
čiau mano požiūris į „lietuvybę" yn 
labai pasikeitęs. Šiame mano gyveni
mo etape aš nejaučiu poreikio akty
viai įsijungti į išeivijos lietuvių ben
druomeninę veiklą, tačiau tuo pačiu 
jaučiu porelių palaikyti ryšį su Lietu
va ir tokiu būdu pamaitinti savo kil
mės šaknis. Kiekvienas žmogus savaip 
maitina savo šaknis - vieni šoka tauti
nius šokius, kiti skaito lietuviškas 
knygas, treti dirba Lietuvoje. Kiek
vieno lietuvio šaknys tokiam mažam 
kraštui yra labai vertingos. Todėl mes 
turime skatinti ir suteikti galimybę 
kiekvienam lietuviui savo kilmės šak
nis savaip maitinti.

Kaip bendruomenė mes turime ar
timiau pažinti savo narius, t.y., kiek
vienas save asmeniškai ir kitus, savo 
brolius ir seses, kaip ir šio pasaulio 
gyventojus. Paklauskime savęs: kaip aš 
maitinu ar išlaikau savo kilmės šak
nis? Ar per lietuvių kalbą, ar per 
bendruomeninę veiklą, ar suteikiant 
Lietuvai moralinę ar materialinę pa
ramą?

Giliau pažvelgdami į save, ir su
prasdami kodėl mes kalbame ar ne
kalbame lietuviškai, kodėl dalyvau
jame ar nedalyvaujame lietuvių ben
druomenės veikloje, mes galėsime 
pradėti suprasti ir kito žmogaus po
reikius, jo pasaulio įvaizdį. O kai 
suprasime ir kitą žmogų, t.y. iš
klausysime jo požiūrį į „lietuvybę“, tik 
tada galėsime kartu susėsti prie vieno 
stalo, ir sudaryti realiai įgyvendina
mą lietuvių bendruomenės ateities vi
ziją, kuri būtų prieinama, suprantama 
ir prasminga daugumai jos narių, t.y.,
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8BENDRUOMENĖS VEIKLOJE^
"Gintaro" tautinių šokių grupė ruošiasi

'Gintaro” tautinių šokių grupė - tai gražiausias ir vienas iš didžiausių lietuvių 
jaunimo vienetų susibūrusių Melburne. Pagrindinę "Gintaro" dalį sudaro jau
nieji ir vyresnieji gintariečiai. Tai - daugiausiai baigiamųjų gimnazijos metų 
mokiniai ir aukštojo mokslo siekianti studentija.

Vyresnioji "Gintaro" grupė.
Šis Melburno jaunimas yra visų mūsų ateitis ir pasididžiavimas. Jie mus džiū

sta per minėjimus, vakarones ir koncertus. Matome juos ir verdant pietus, va
dovaujant p. Bronei Staugaitienei. Jie dirba virtuvėje ir patarnauja įvairių progų 
(vestuvių, gimtadienių, šermenų) metu.
Taigi jaunimas visomis galiomis stengiasi. Jie su nepailstančia mokytoja p. Da

lia Antanaitiene priešakyje su noru ir entuziazmu lanko šokių repeticijas, ku
rios Lietuvių namuose vyksta kiekvieną savaitę. Skuba jaunimas, pamilęs lietu
višką šokį, skuba iš darbų, paskaitų ar mokyklos, niekieno nestumiamas ir 
Bevaromas. Jie beveik visi kalba lietuviškai, jie - pilni jaunystės grožio ir ener- 
jįjos; juos matome ir sporto aikštėse, ir skautų stovyklose, ir šokančius įvai
riausių progų metu.
Jaunimas tarpusavyje puikiai sugyvena, ir visi turi vieną svajonę - vykti į Dai

nų ir šokių šventę Lietuvoje 1998 metais. Ne vienas iš jų jau liko sužavėti Lie
tuva. savo tėvų ir senelių kraštu, kurį pirmą sykį išvydo per praėjusią šventę 
1993 metais.
Jaunimas stengiasi ir laukia visų paramos. Su kelione, žinoma, susijusios la

bai didelės išlaidos. "Gintaro" grupės šokėjai patys savo jėgomis stengiasi kuo 
daugiau surinkti lėšų. Šiuo metu jie ruošiasi koncertui, kuris liepos 27 dieną, 1.30 
vai. po pietų įvyks Lietuvių namuose North Melbourne. Kviečiame visus - bū
kite tą sekmadienį su mumis, atsiveskite gimines ir draugus, paremkite mus. 
Nesigailėsite - pajusite jaunystės grožį bei lakias svajas, šokio lankstumą. Lauk
sime Jūsų ir tikimės Jus pradžiuginti.

Jei atsirastų mecenatų, kurie galėtų ir norėtų grupę paremti aukomis, jaunimas 
būtų nuoširdžiausiai dėkingas. Aukas priima "Talka", kurioje atidaryta speciali 
sąskaita. Taip pat aukas priima tėvų komiteto nariai: Rūta Skeivienė, tel. (03) 9857 
8211, Danguolė Jokūbaitienė tel. (03)93984607, Rita Mačiulaitienė tel. (03) 9859 
6291.

E anksto nuoširdžiai dėkojame. Dalia Didžienė
Tautinių šokių grupė "Gintaras"

Linksmas Joninių vakaras Brisbanėje
Joninės tai vidurvasario ir jaunimo 

džiaugsmo šventė. Deja, pas mus šis 
metų laikas šiais metais buvo nelabai 
malonus. Nors, šaltas, lietingas 
šeštadienio vakaras, birželio mėn. Ži
oji, nepabaugino mūsų jaunimo. Jų 
pastangomis buvo suruoštas puikus 
Joninių vakaras. Lietuvių namai švy
tėjo įvairių spalvų lemputėmis, žalia
vo eglutės, degė laužas, šieno kaugėse 
slapstėsi žąselės, ir didžiulė kaliausė 
sveikino atvykusius. Na ir susirinko 
daugybė svečių, ko nesitikėjo nei pa
tys šventės ruošėjai. Dauguma pasi
puošė išdabintom šiaudinėm skrybė
lėm, o mergaitės - gėlių vainikais. 
Visiems susėdus prie įmantriai pa
puoštų stalų. Apylinkės valdybos

pirmininkė Gaila Bagdon papasakojo 
apie Joninių papročius Lietuvoje. 
Neužilgo ant stalų garavo karšti ko
pūstai su dešrel ėmis - puiki vakarienė 
šaltą vakarą, Pasistiprinę laukėme ko
kių įdomybių parodys mums jauni
mas. Staiga užgęsus šviesai pasigirdo 
būgnų garsai. Į salę pamažu slinko še
šėlių eiė. tai .Žilvičio“ šokėjai ar
tinosi pre laužo. Jie taip įdomiai šo
ko; stebėjomės žaismingu švieselių 
judesiu. Vėliau jie dar dar pašoko ke
letą linrsmų šokių ir padainavo vi
siems žiromą dainą „Ant kalno mū
rai“. Muzikantas V. Lorencas užgrojo 
šokį „Oi. tu Joneli“. Visi buvo pakvies
ti bendram rateliui. Na ir šoko, ir try
pė - suaugę ir jauni. Tiek įsismagino.

Nuoširdžiai sveikiname skautininkų Ramovės narį
v.s.fil. prel. dr. Praną Dauknį

Melburno "Džiugo" tunto ir LSS Australijos rajono Dvasios vado
vą Jo Šventenybei popiežiui jį pakėlus į Garbės prelatus.

Linkime Dievo palaimos toliau dirbant lietuviškoje Australijos 
sielovadoje.

Budėkime!
 Melburno skautininkų Ramovė

Nuoširdžiai sveikiname skautininkų Ramovės narį
s. Juozą Makulį,

švenčiantį garbingą 90 metų jubiliejų. Mes didžiuojamės Jumis, nes 
daug atlikote lietuvių skautybės ugdyme, kai 1950 -1956 ir 1963 - 
1967 m. Australijoje ėjote "Džiugo" tunto tuntininko pareigas.

Linkime Dievo palaimos!
Budėkime!

I Melburno skautininkų Ramovė J

kad ratelis net į lauką išbildėjo. 
Linksmybės tęsėsi iki vidurnakčio. 
Džiaugiamės ir esame dėkingi mūsų 
jaunimui už puikiai suruoštą vakarą. 
Visi dirbo išsijuosę. Ypatingai daug 
naujų idėjų ir energijos įnešė šokių 
vadovas Jonas Jurevičius ir Gaila

Bagdon. Didžiuojamės savo darbščiu 
jaunimu.

Sekančią dieną, birželio 22 - ąją, 
.Žilvičio“ šokių grupė šoko radijo 
4EB tarptautiniame koncerte.

R. Platkauskienė

Brisbanės jaunimas Joninėse. G. Bagdon nuotrauka

Iš Hobarto padangės
Hobarte 1941 m. birželio trėmimus 

minėjome sekmadienį, birželio 15 d., 
švento Juozapo bažnyčioje. Prie alto
riaus pastatėme šalies, kuri mus pri
glaudė po karo, Australijos, Lietuvos 
trispalvę, Latvijos ir Estijos vėliavas, 
visas tris perrištas juodais kaspinais.

Minėjimas tikrai buvo labai įspūdin
gas. Saujelė vyresnio amžiaus bal- 
tiečių, pergyvenusių tuos baisius lai
kus, ir keletas jau čia gimusių išsisklai
dė tarp australų maldininkų, ir liko be
veik nepastebimi. Niekas neskaitė 
paskaitos, tik kunigas pora sakinių 
paminėjo, kad baltiečiai mini savo tau
tos tragediją ir tų laikų kankinius prašė 
prisiminti savo maldose.

Mes, baltiečiai, dar gyvi tos tragedijos 
liudininkai meldėmės už tų dienų 
kankinius. Kiekvienas savo mintyse 
meldėsi už tuos, kurių kaulai amžiams 
liko Sibiro žemėse; tuos, kurių palaikai 
buvo parvežti į tėvynę, iš kurios mir
čiai buvo išvežti gyvuliniuose vago
nuose į Gulagus, ir už tuos, kurie išken
tėjo daugelį vergovės metų, o sugrįžę į 
tėvynę, savo namuose rado naujus 
šeimininkus.

Po mišių sulankstėme vėliavas, 
sudėjome į mašinas ir šiek tiek prie 
bažnyčios pasišnekėję išsiskirstėme^

1997 m. birželio 10 d. Hobarte mirė 
Gediminas Almonaitis. Į Australiją 
jis atvyko 1950.09.19 d. laivu „Nelly“. 
Į Tastnanįją atvykęs iš Bonegillos, G. 
Almonaitis įsidarbino Hydro elektros 
komisijoje ir dirbo ten iki pensijos. Bu
vo vedęs lenkę ir gyveno beveik 
kaimynystėje su p. Šikšniais, kurių 
namuose lietuvių bendruomenė rengta 
įvairius renginius, tačiau Gediminas su 
bendruomene jokių ryšių nepalaikė ir 
renginiuose nedalyvaudavo.

Palaidotas Pontville kapinėse.
■ ■ ■

Pirmųjų baltiečių atvykimo į Austra
liją 50 - mečiui pažymėti komitetas 
Hobarte liepos mėn. 26 d., 8 vai. vakaro 
rengia šokius. Šokiai vyks lenkų salėje: 
Newtown Road ir Augusta Road kam
pe. Gros „Barons of the Beat“ orkestras. 
Įėjimas 10 dol. Bilietus galima užsisa
kyti pas p. Dawn Kairienę tel. 6231 
4209, arba nusipirkti prie įėjimo prieš 
šokius.

Surinktas šio renginio pelnas bus 
skirtas 50 metų jubiliejaus rengimo 
išlaidoms padengti. Visus tautiečius 
maloniai prašome atvykti kartu su 
draugais kitataučiais. Atvykę tikrai 
galėsite maloniai pasilinksminti ir 
pabendrauti. S. Augustavičius
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Dvikalbė lietuviška bendruomenė ■ realybė ar mitas?
atkelta iš 2 psl.

vyresniems ir jauniems, lietuviškai 
kalbantiems ir nekalbantiems.

Todėl siūlau pirmiausiai nuspręsti ir 
aiškiai konspektuoti kas realiai mes 
esame, kodėl mes esame, ir ką mes 
norime pasiekti. Ir tik po to, kai 
išsiaiškinsime bendntomenės tikslus ir 
siekius (pvz. penkeriems metams į prie
kį) irtų siekių įgyvendinimo būdus, ta
da pradėkime svarstyti - ar dvikalbiš- 
kumas turėtų būti oficialiai priimtinas 
mūsų bendruomenėje ar ne.

Daina Pocius
I am thankful that I grew up in a 

household where Lithuanian was freely 
spoken. I am thankful that I have an 
adequate grasp of the language which 
has allowed me to develop a close 
relationship with my grandparents. I 
am thankful that I can communicate 
with Lithuanians who have no English 
and understand the songs that are sung 
ant stories that are told.

I wasn't thankful however when I 
was made to go to Lithuanian schooland 
made to learn the language.When 
something is enforced it usually has the 
opposite effect to what is intended.

We have a Lithuanian diaspora in 
Adelaide who were deeply committed 
to seeing their beloved country free, the 
community felt it needed to protect the 
Lithuanian culture and its language 
from the evils of communism. Great 
emphasis was placed on this. The 
language and traditions have become 
harder to maintain as they have to 
compete with the Australian way of 
life. Passing on the Lithuanian langu
age was easy if two parents were fluent 
in Lithuanian. It becomes harder as 
children grow up hearing English, it 
makes it difficult if only one parent is of 
Lithuanian heritage. It becomes almost 
impossible if the parents speak no 
Lithuanian but expects their children to 
learn the language from a two and a 
half hours a week lesson at Lithuanian 
school.

The Lithuanian community in Aus
tralia has had the added disadvantage 
of being a community in isolation. The 
Lithuanian community has not had a 
continual flow of immigrants, it is only 
in the last five years that we have had 
Lithuanians from Lithuania coming to 
live in Adelaide, not enough really to 
have impact. The Greek and Italian 
communities have fared better in this 
area having had a continual flow of 
immigrants. The facts indicate that the 
knowledge of the Lithuanian language 
is becoming more diffused from 
generation to generation. ,

In 1997, 50 years after the arrival of 
Lithuanians from war tom Europe there 
have been many changes to the com
munity. Most Australians of Lithua
nian decent no longer identify them
selves as being Lithuanian and the 
number of mixed marriages have 
increased also causing a loss of 
Lithuanian identity. We cannot enforce 
a language and culture on a community 
that can no longer identify with it. At 
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this time we should be acknowledging 
and accepting this fact instead of trying 
to fight it. The community should be 
directing more attention to the youth, as 
they are the future of this community. 
The youth that we have participate in 
our communities activities, not because 
they speak the language but because 
they wish to know their heritage. They 
wish to find an identity, and it is this 
identity, that the community can pro
vide. If we can provide this identity, 
this belonging, then we will keep our 
youth and preserve our culture and 
language.

The knowledge of the Lithuanian 
language does not make a Lithuanian 
any longer. If we assume this then we 
will be destroying ourselves, we will be 
excluding a large part of the commu
nity. For example the Žilvinas dance 
group has 21 members, 2 are fluent in 
Lithuanian, a further five have a good 
grasp of the language and the other 14 
only know a few words. Are we to 
exclude those people because of this?

The Lithuanian language does not 
make a Lithuanian. It is for the indi
vidual to decide how Lithuanian they 
are and not for the community to im
pose this. The Lithuanians who came 
here after W.W.n are forever to be 
between two worlds, yearning for a 
past that can no longer be,in a land that 
they can not truly call home. Are we to 
impose this same displacement on our 
youth? Let them choose what it is to be 
a Lithuanian, let them decided if spea
king the language makes them any mo
re Lithuanian. Don't impose criteria on 
them that they cannot meet. Forcing 
them to choose between being a 
Lithuanian or an Australian with no 
compromise will mean that the co
mmunity will loose out. However 
tolerance and acceptance will preserve 
this community.

V, Neverauskas
Dvikalbiškumo problema mūsų ben

druomenėje prasidėjo su pirmojo lietu
vio imigranto išlipimu į Australijos 
krantą. Tik iškėlęs koją ant žemės, 
tautietis tarė: „Šitas yra mano laga
minas“. O čia pat stovintis australų 
pareigūnas mintyse sau tarė: „Matai, 
kaip greitai jie pradeda mūsų kalbos 
mokytis!“

Ir tikrai, daug ko išmokome. Geriausi 
mūsų mokytojai buvo mūsų vaikai, 
kurie mokyklose greitai ir uoliai mo
kėsi kalbos, kuri buvo reikalinga ir jų, 
ir mūsų gyvenime. Netruko mums 
„suprasti“, kad stalas turi „topą“, kad 
atsisėsti yra reikalingas „čėras“, kad 
„skūneris“ yra alaus norma būtiniau
siai reikalinga išgerti baigus dienos 
darbą. Mūsų vaikai lankė lietuviškas 
savaitgalio mokyklas, bet dar ir šian
dien mes galime nesibaigiančiai gin
čytis, ką jie tose mokyklose išmoko, 
kas padarytų juos pilnais lietuviais? 
Lietuviais būti norinčiais ir besi
stengiančiais tokiais tapti ar būti. To
dėl aš teigiu, kad jei mes dar taip 
netolimoje praeityje būtume pasiekę 
geresnių rezultatų savo savaitgalio 
mokyklose, šiandien kažin ar tų mūsų

JAUNOJI KARTA: Sydnėjaus tautinių šokių grupės "Sukuri: 
nariai viename iš savo renginių ben druomenei.
dabartinių diskusijų ir bereikėtų.

Nesupraskite manęs klaidingai. Pats 
savo laiku 14 metų išdirbęs savaitgalio 
mokykos mokytoju, puikiai žinau, ko
kių pastangų iš mokytojų pusės, iš 
tėvų, iš mokinių ir iš visos bendruo
menės reikėjo ir tebereikia, kad išlai
kyti tą lietuvišką dvasią ir tą nuotaiką 
mūsų jaunimo tarpe, kad galėtume vė
liau jaustis stiprūs ir saugūs, kai iš 
visų pusių lyg jūroje esame apsupti 
ne lietuvių.

Nuo pat išsikėlimo į Australijos 
krantą visas mūsų pastangas, laiką at
ėmė mūsų pačių įsikūrimo naujuose 
namuose ir mūsų vaikų išlaikymo 
lietuviais būtinybė. Manau, kad dau
geliu atvejų mūsų pastangos geriau 
įsikurti nustūmė į šalį lietuviškumo 
reikalus.

Nėra ko šiandien nagrinėti praeities 
klaidas. Geriau pažvelkime, ką kon
krečiai šiandien turime po beveik 50 
gyvenimo Australijoje metų? Pama
tysime, kad turime bendruomenę, gana 
pasiturinčiai gyvenančius tautiečius, 
sporto klubus, chorus, savus namus, 
tautinių šokių grupes, net dvi ryškes
nes pasaulėžiūrines organizacijas ir t.t. 
ir t.t. Visa tai sukurta turint tikslą išlai
kyti mūsų jaunimą lietuviais, suteikti 
jiems sąlygas nesustojant žengti pir
myn mūsų jau pramintais takais ir su 
atvykstančių iš Lietuvos pagalba, 
išlaikyti mūsų bendruomenę amžinai 
gyvą ir amžinai visuotiniai lietuvišką. 
Tačiau staiga pamatėme, kad ne vis
kas jau taip šviesiai atrodo. Matome, 
kad mūsų gyvenime staiga atsiranda 
gana dideli tarpai, lietuviškumo trū
kumai, ne kažin ką žadanti ateities 
pranašystė. Ir staiga taip pat atrandame, 
kad,dėjus pastangas beveik 50 metų, 
mums gresia pavojus, kad gana greitai 
savuose namuose nebesusikalbėsime 
lietuviškai. Ir visa tai vyksta todėl, kad 
gyvenimą begyvendami, besirūpinda
mi šiuo ir tuo, pralaimėjome lietuvių 
kalbos įdiegimo mūsų jaunimo tarpe 
mūšį.

Nesileisdamas ilgiau į lankas, sakau: 
dvikalbiškumas mūsų bendruomenėje 
yra jau čia, jis vyksta, ir ką mes 
bedarytume, dvikalbiškumo mūsų 
bendruomenėje jau nebeišvengsime.

Ir štai kodėl. Gausus mūsų jauni
mas yra išaugęs ir suaugęs jau čia, 
Australijoje. Deja, mes nepajėgėme, ir 
kuo toliau tuo labiau nepajėgiame 

atsispirti aplinkai. Nei savaitgali 
mokyklose, nei savo šeimose ns 
neįstengsime pakeisti mūsų vaik 
angliško, dažnai profesinio, žodyno 
lietuvišką, kadangi net ir mes patjt 
senimas, neretai neturime atitinkam 
lietuviško žodžio paaiškinti savo vi 
kams į lietuviškai keliamus jų kla
sinius. Virtuvine lietuvių kalba dar s 
gana didele jaunosios kartos daliu 
susikalbame, tačiau argi nematom 
kad kuo jaunesnė karta, tuo sunkiu 
pačiam darosi su ja pasikalbėti lie
tuviškai.

Nestebėkime. kad ateis laikas, gi 
netgi greičiau nei mes baiminamės, kr- 
da panašūs susirinkimai, kaip kad s- 
tas, vyks angliškai. Visi ženklai te 
kaip tik į tą pusę. Štai ar ne prie 
dvidešimtį metų Adelaidės sporto klu
bo „Vyčio“ vadovai bendruomenė: 
susirinkime pareiškė, kad klubo tre
niruotės vyks angliškai. Visi su
sirinkusieji tylėjo ir nepriekaištavo 
Šiandien „Mūsų Pastogėje" sporto 
puslapius skaitome tik angliškai.

Prieš savaitę Lietuvių katalikų cen
tro salėje vyko lietuviškas vaidinimas. 
Specialiai dairiausi, bet jaunimą anl 
vienos rankos pirštų buvo nesunkiai 
galima suskaičiuoti. O kodėl? Atsaky
mas paprastas - kad ir koks nesudė
tingas, labai jau lengva lietuvių kalte 
parašytas veikalas mūsų jaunimui ya 
„virš galvos“.

Antras pavyzdys: prieš metus bu
vusi ALB Krašto valdyba rado esant 
reikalinga tam tikrais atvejais savo 
aplinkraščius mūsų bendruomenės 
reikalais rašyti angliškai. Kad visi ge
riau suprastų, o ir patiems būtų leng
viau išsireikšti.

Dar vienas pavyzdys. Mūsų pačių 
organizacija Adelaidėje - AL sąjunga 
Visai neseniai sąjungos vadovai buvo 
priversti dvikalbiškumą įvesti savo 
reikalų tvarkyme, kadangi pasirodė, 
kad anglų kalbos naudojimas išspren
dė ir valdžios, ir jaunosios kartos lie
tuvių kalbos praktinio žinojimo klau
simą.

Mano nuomone, nėra klausimo ar 
dvikalbiškumas įeis į mūsų ben
druomenės gyvenimą, ar ne. Dvi
kalbiškumas jau čia ir kasdien vis 
plačiau leidžia savo šaknis mūsą 
bendruomenėje. Pastangos tam atsi
spirti padėties vis tiek nepakeis, o tik
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< SKAITYTOJŲ ŽODIS *
i Dar dėl ekonominių emigrantų 
f Pritariu dr. A. Kabailos išreikštoms

ml antinis straipsnyje „Niekų geriau 
nei riabėti“ („M.P.“ nr. 23, 1997. 6.16).
MĮ Mielai pritariu ir p. Irtos Valodkienės 
pąpstsakymams(„M.P.“nr. 21,1997.6.2), 

ištyrus teiginį, kad „...pagaliau dabar 
risi esame ekonominiai, kadangi Lie

tu ava yra laisva“. Daug anksčiau „Mūsų 
P< Pastogės“ 13 numeryje, 1997.04.07 bū
vi * išspausdintas įdomus p. D. Kai
ta agio straipsnis (paskaita), kuriame, 
tai si kitų bendruomenei svarbių temų, 
raustai sekančias eilutes:

.Lietuvos nepriklausomybės at- 
simas pakeitė ir kiekvieno užsieny- 
tgyvenančio lietuvio statusą: vietoje 
grasių „politinių emigrantų“ mes vi

si tapome „ekonominiais emigrantais“, 
nę b dabar niekas neužstoja kelio grįžti 
į t iėrynę, ten apsigyventi, pilnai įsi
jungti į lietuvišką gyvenimą ir daly
vauti Lietuvos ekonominio gerbūvio 
atilslatyme. Jeigu pasiliekame užsienyje, 
taidėl ekonominių, bet ne patriotinių ar 
paslitinių sumetimų“.

I Taip, tikrai, tai logiška, šaltai, 
bflesąlygiškai logiška. Tačiau gyveni
nis) realybė dažniausiai nei juoda, nei 
baisa., o tik vieno ar kito atspalvio 
piįfcima.

1 Nenoras būti priskirtiems prie eko
nominių emigrantų turi gilias šaknis - 
aūfie tai rašė ir dr. A. Kabaila. Ypatin- 
giai tai buvo ryšku mūsų kūrimosi šia— 

‘njre krašte pradžioje, 1947 metais ir 
vėlėliau. Savigarba neleido ramiai su
tikti su australais, kurie nieko ne- 
i|fflanydami apie mus, galvojo, kad ir 
nyes, kaip graikai ar italai, atvykome 
čįiia „laimės ieškoti“. Klausdavo, kodėl 
negrįžtame namo?

Noriu skaitytojams priminti vieną 
l&tuvių pabėgėlių kartą, kuriai ir aš 
priklausau. Prieš mane - knyga „Lie
tuvių švietimas Vokietijoje“, red. V.

iš

ga'
Je 
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lemiamą momentą nustums kiek 
vislesniam laikui. Nebent tik atsitiktų, 
kfflad netikėtai didelė imigracija iš Lie- 
tiivos atstatytų bendruomenės pusiau
svyrą į tokią, kokia ji buvo maždaug 
apie 1950- 1960 metus. Dabar mums 
tįi belieka: 1. Taikytis prie susidariu
sias padėties ir ramiai stengtis kovoti 
vfe mažiau vilties teikiančią kovą su 
tai mažesniais nuostoliais. 2. Visomis 
jėgomis, nors skaičiumi ir mažėjant 
kasdien, nepasiduoti. 3. Ieškoti išeities 
i^ niekada nepamiršti, kas mes ir iš kur 
rates esame.

Dar 1971 metų Vasario 16 - sios 
mnėjime, kalbėdamas nuo šitos pa
čias scenos, pasakiau: „Turime ieškoti 
prėjimo prie tojau suaugusio jaunimo, 
tas prie savo lietuviškumo gali pri
eiti intelektualiniu keliu. Ir jeigu tam 
reikia, turime kalbėti ir ta kalba, kurią 
gęsta jis supranta, siekiant, kad, supratęs 
savo lietuviškumą, jaunimas supras ir 
tįvų kalbos išmokimo svarbą“.

Su tokiomis mintimis šiandien ir lie
ta. * * *

Si/ais straipsniais užbaigiame seriją apie 
dJvikalbystę. Red.

Liule.vičius, Chicago, 1969. Pagal 
knygoje pateiktus duomenis Vokie
tijos pabėgėlių stovyklose veikė 40 
vaikų darželių, 65 pradžios mokyklos 
ir apie 43 - 45 gimnazijos ir pro

gimnazijos. Taip, gal jos nebuvo labai 
didelės. Gimnazija, kurią Vokietijoje 
aš lankiau ir vėliau baigiau, vienu me
tu mokė 170 mokinių. Taigi iš Lie
tuvos tėvai išsivežė nemažą būrį jau
nimo, kurių amžius buvo nuo kūdikių 
iki, sakykime, 16 metų amžiaus. 
Gimnazijoje taip pat buvo ir labai daug 
jaunų vyrų be tėvų.

Dr. A. Kabaila mini buv. gen. 
Plechavičiaus Rinktinės vyrus - taip, tik
ra tiesa. Be to, bendrabutyje gyvenant 
pažinojau ne vieną jaunuolį, pabėgusį 
iš vokiškųjų darbo batalionų, iš oro 
gynybos dalinių. Buvo nemaža ir 
mergaičių be tėvų, be giminių. Ir štai 
jie, ne savo noru atskirti nuo tėvų ir 
tėvynės, kibo į mokslą. Grįžti namo 
nenorėjo, nes jau buvo patyrę 1940 - 
1941 metų stalininį siaubą. Ekonomi
nių emigrantų etiketės jiems neprilip- 
dysi. Laimingieji, kurie iš tėvynės iš
vyko kartu su tėvais, turbūt būtume 
kokie nors „šeimyniniai emigrantai“ - 
tebuvome vaikai. Vienišieji - gal 
paprasčiausiai „našlaičiai“?

Žinoma, „ne tame šuo pakastas“... 
Sako, kodėl tiek dūsavę dėl tėvynės, 
tiek eilėraščių, tiek apysakų prirašę, 
kai kurie daug pasidarbavę lietuvybei 
išeivijoje, kiti bent nosinaitiniu pa
triotizmu užsiiminėję - dabar, kai Lie
tuva laisva, negrįžtame tėvynėn?

Žinau, kad nusibosiu skaitytojams, 
sakydama tai, ką visi žino... Būtent-jau 
per vėlu. Esame seni, dažnai ligoti, ir 
negalėtume, kaip p. D. Kairaitis siūlo 
„...pilnai įsijungti į lietuvišką gyve
nimą ir dalyvauti Lietuvos ekonominio 
gerbūvio atstatyme“. Nors ir atsivežę
kiek kapitalo, senatvėje taptume tik - 
tai našta mūsų giminėms, užtraukdami 
jiems moralinę atsakomybę. Sutikau 
žmonių, kurie pasisakė, kad „...ten ma
nęs niekas nelaukia (Lietuvoje) ir nie
kam nesu reikalingas...“

Reikia pripažinti, kad daugelis iš 
mūsų, kurie dar Lietuvą prisimena, 
kuriems įdiegtas gilesnis patriotizmas, 
dabar pergyvename šiokį tokį kon
fliktą. Neveltui pinigai ir kitos gėrybės 
plaukte plaukia į Lietuvą... Taip pat 
reikia pripažinti, kad beveik visi turi 
čia vaikų, marčias, žentus, lietuviškai 
nekalbančius anūkus... Šeimos ryšiai per 
stiprūs, kad juos galima būtų staiga 
nutraukti ir pradėti kurtis Lietuvoje vėl 
iš naujo. Tai būtų paprasčiausiai jau ir 
moraliai, ir fiziškai per sunku. Taigi 
štai tokios, labai žmogiškos priežastys, 
faktai, ir riša mus prie viso to, ką šiame 
krašte turime ar esame pasiekę.

Nesiskelbkime dabar esą „eko
nominiai“ emigrantai, o taip pat 
nesmerkime, nerūšiuokime tų nese
niai atvykusių į šį kraštą lietuvių. 
Mūsų per maža, kad be rimto reikalo 
skaldytis, pešiotis... Be to, nejučiomis 
vienas kitam, ko gero, nepilnaver
tiškumo kompleksą įvarysime... 
Pagaliau, ekonominis emigrantas - ne

įĮPEDSEKYS
^U.s. Jonas Zinkus - Jubiliatas

Jei tikėti skautininko Jono Zinkaus 
pasakymu, tai sulaukus 75 - mečio rei
kia verkti, o ne džiaugtis... Gal jis kai 
kuriais atvejais ir yra teisus, tačiau ne 
visai. Jo atveju galima tik džiaugtis, 
didžiuotis, žinia, ne prabėgusiais me
tais, bet tuo, kas jų bėgyje yra padary
ta, nuveikta. O mūsų bendruomenės, 
ypatingai skautų gyvenime, jis tikrai 
daug yra padaręs. Taigi broliui Jonui 
Joninių dieną suėjo 75 - eri. Ta proga 
pateiksime šiek tiek biografinių žinių 
apie iškilųjį mūsų skautininką, pirmąjį 
LSS istorijoje nepailstantį bendruome
nės darbuose židinietį.

Gimė Jonas Zinkus 1922 m. birželio 
24 dieną Krakėse, Kėdainių apskrity
je. 1944 metais baigė Aukštesniąją 
technikos mokyklą. Šeimą sukūrė su 
Marija Poleskyte dar Lietuvoje, 1943 
metais. Neužilgo, 1944 metais, atsidūrė 
Vokietijoje, o 1949 - siais emigravo į 
Australiją ir pastoviai apsigyveno 
Sydnėjaus priemiestyje Picnic Point. 
Iki pensijos dirbo Telekomunikacijų 
žinyboje. Užaugino dvi dukras - abi 
skautės.

Brolio Jono visuomeninė veikla yra 
labai plati. Paminėsiu tik dalį, kadangi 
žinių apie jį „iškasti“ labai sunku - tai 
labai kuklus žmogus, ir jei tik pasakai, 
kad jų reikia spaudai, tuoj atšauna 
klausimu: „Kam to reikia?“

Žinoma, kad 1958 - 1961 metais jis 
buvo ALB Bankstowno apylinkės 
kultūros tarybos vicepirmininku, 1961 
- 1962 metais - ALB Krašto valdybos 
nariu, Kr. valdybos protokolų sekretorius 1997 - 1998 
metų kadencijai. Ilgus metus jis buvo 
ALB Tarybos narys. 1966 - 1967 m. - 
ALB Sydnėjaus apylinkės Garbės teis
mo pirmininkas (ir, kiek žinoma, visą 
eilę metų po to). 1971 - 1972 ir 1977- 
1978 m. - Australijos lietuvių dienų 
ruošimo komiteto Sydnėjuje narys. 
1975 - 1976 m. - ALB Sydnėjaus 
apylinkės valdybos vicepirmininkas, 
talkino jis ir įvairiuose Sydnėjaus 
apylinkės valdybos pagalbiniuose 
padaliniuose. Australų bendruomenėje 
Jonas Zinkus nuo 1979 metų eina ir 
„Taikos teisėjo“ (Justice of Peace) 
pareigas.

Mėgsta rašinėti. Bendradarbiauja 
„Mūsų Pastogėje“, „Nepriklausomoje 
Lietuvoje“, „Skautų aide“, kartais 
paredaguoja skautiškus leidinėlius.

Tačiau gal geriausiai brolis Jonas 
žinomas kaip skautininkas, skautų 
veiklai atidavęs nesuskaitomas lais
valaikio valandas, neretai ir darbo die-, 
nas.

Skautauti Jonas Zinkus pradėjo 1929 

koks kriminalistas...
Nesistebėjau 1944 - aisiais, būdama 

15 metų, kai mano jokiai valdžiai 
nenusidėjęs a.a. tėvas naktį garsiai 
raudojo po mūsų, pabėgėlių, vežimu... 
Taip, pabėgėliai buvome, ir daugiau 
nieko. Dabar staiga - ekonominiai 
emigrantai... Tiek to.

V. Vitkūnienė

m. gegužės 5 d., kai įstojo į Krakėse tuo 
metu veikusią Kėdainių tunto DLK 
Kęstučio draugovę. 1935 m. sausio 1 d. 
davė skauto įžodį; čia jis ėjo ir 
paskiltininko, skiltininko bei draugo
vės adjutanto pareigas.

1945 metais Seligenstadte įstojo į 
DLK Vytauto draugovę ir porą metų 
ėjo skiltininko pareigas. 1946 - 1947 
metais Seligenstadte buvo „Nevėžio“ 
ranto sk. vyčių būrelio vadas, 1947 me
tais - skiltininkų kursų vedėjas. 1948 
metais organizavo pirmąjį tremties - 
emigracijos Senųjų skautų Gerojo 
darbelio židinį. 1958 m. įstojo į Sydnė
jaus skautų židinį ir 1958 - 1960. 1985
- 1987, 1991 - 1993 metais buvo šio 
židinio tėvūnu. Nuo 1962 - 1964 metų - 
Sydnėjaus „Aušros“ tunto tuntininko 
pavaduotojas, 1964 -1966 m. - „Aušros“ 
tunto tuntininkas, 1966 -1970 m. - LSB 
Australijos rajono vadeiva, 1977 - 1982 
m. - rajono vadijos iždininkas, 1979 - 
1982 m. - Australijos rajono lietuvių 
skautų fondo iždininkas. Ilgą laiką jis 
garsėjo ir kaip „Židinio“ ekskursijų 
vadovas, skautiškos spaudos platin
tojas.

Jo nuoširdus skautiškas darbas įver
tintas LSS aukštosios vadovybės: 1964 
m. jis pakeltas į paskautininko, 1969 m.
- skautininko, 1980 m. - vyr. skautinin
ko laipsnius, apdovanotas LSS „Už 
nuopelnus“, „Lelijos“ ir 1996 metais 
aukščiausiu - LSS „Geležinio vilko“ 
ordinais.

Šia proga broliui Jonui linkime daug 
tvirtos sveikatos ir ilgų, ilgų metų 
skautų gretose! g. 2,

* * *

■ Jau išėjo Sydnėjaus skautų „Ži
dinio“ leidžiamas rajono skautams ir 
skautėms skirtas biuletenis „Tėvynės 
židįnys“Nr. 4 (64), data 15.04.1997. Tai 
28 iliustruotų puslapių biuletenis. Jį 
gaus visi anksčiau prenumeravę broliai 
ir sesės. Negavusieji ar norintys jį gau
ti, tini susisiekti su broliu j.v.s.fil. V. 
Vaitkum: 11/23 Laurina Avė., Engadine, 
NSW 2233. Kaina 2 doleriai.

Rajono spaudos inf. Sk.
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^SPORTAS
Sporto klubo "Kovas" žinios

Basketball Under 10

KOVAS - STRIKERS 16-4 
Parents' recollections of their children's 
early years are intertwined with "firsts" 
-First word spoken ", first step taken . 
first toy etc. - and now for a few , an
other major first to be imbedded in their 
memory banks ' Yes it finally hap
pened , our mights' midgets have finally 
WON a basketball game . Our Kovas 
youngsters hit the front early and de
spite the best efforts of their opposition 
held on for a win . This however was 
only one of the games being played 
because on the sidelines the parents and 
grandparents were experiencing their 
own traumas . "Could this be it , our 
first win " they muttered to themselves 
chewing feverishly on finger nails that 
had already been gnawed back to the 
elbows . The cries of "shoot . shoot" 
from an anxious parent irrespective of 
the fact that his daughter was fifty feet 
from the basket and the anguished look 
on dad's face when his son missed a 
free shot were only a few of the edited 
highlights. The final siren was near 
silenced by the roars of approval from 
the proud spectators in scenes akin to 
winning an NBA final and immediately 
after the game . the team's super coach. 
Rita Kasperaitis , had her contract ex
tended for a further two years at double 
her current rate which is presently $0 
pa . It truly was an absolutely joyous 
occasion - and the youngsters were 
happy as well . Tite team consists of 
Alexander Karp , Chad Henney , 
Nicole Šliogeris . Elissa Erzikov . 
Melissa Belkus , Yastnina Gakas and 
Daniel Sepokas .

Go you little beauties III

KOVAS AGNI
The Kovas AGM was held on the 29th 
June , 1997 . The meeting was presided 
over by Dave Newman with Elena 
Erzikov invited to be the minutes' sec
retary .. Kovas section leaders gave 
brief reports on their activities 
throughout the year including Rita 
Kasperaitis (Women's and Junior bas
ketball) , Peter Andriejunas (Men's 
basketball), Petras Burokas(Billiards), 
Jerri' Belkus (Golf) and Vince Binkis 
(Skiing and the Sixth World Lithuanian 
Winter Carnival) . Kovas Life Member 
and Lithuanian Consul , Viktoras 
Sliteris , gave a brief talk on a pro
posal to build a Greg Norman designed 
golf course in Lithuania and that the 
Lithuanian Women's Hockey team 
(currently ranked 5th in Europe) is en
deavouring to arrange a tour to play 
pratice matches against Australia (the 
Olympic Champions) in a bid to secure 
a spot for the Sydney 2000 Olympics) . 
The majority of the meeting was de
voted to discussions in regards an 
amended Kovas constitution, painstak
ingly compiled by Phil and Stephanie 
Gustafson with the assistance of Dave 
and Gracie Newman , which was even
tually accepted by the members after 
some minor adjustments suggested by 
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long term Kovas members Kęstas Pro
tas and Vytas Burokas . The outgoing 
president , Peter Andriejunas , on be
half of the Kovas Club presented Jerry 
Belkus with a Life Membership badge 
A new Kovas committee was elected as 
follows : - Nita Wallis (President ) , 
Peter Andriejunas (Vice President ) , 
Gracie Newman (Treasurer) , Rita 
Kasperaitis (Secretary ) and committee 
members Petras Burokas , Daina 
Diciunas and Gediminas Sauka . The 
successful meeting was concluded and 
the AGM President , Dave Newman , 
thanked all attendees and wished the 
new committee all the best in upcoming 
47th Annual Australian Lithuanian 
Sports Carnival to be held in Sydney 
this Christmas - New Year .

WANTED
If you live in Sydney and can look 
after one or a couple of Lithuanian 
skiers on the way through to the Winter 
games (billets are required for Friday 
and Saturday nights , Aug 8-9) please 
contact Birute Alekna on 9686 3424 
Come on you Kovas sportspeople , 
many of you have been billeted over
seas on various trips so now it's YOUR 
turn to reciprocate . Do unto others 
Basketball Men’s "A” Reserve

Captain/Coach Eddie Virzintas has 
been so excited about the form reversal 
of his team recently that he even forgets 
to write the scorers and runs to the 
nearest phone booth to ring through the 
results . The last games have resulted 
in a close loss to the competition lead
ers (43-46) followed by a close win 
over Arganoughts (34-32) . After a 
distastrous start to the competition the 
team is now in seventh spot (out of 
twelve teams) and has high aspirations 
of at least making the play offs .

GOLF
Jūrate Valys has astounded her fellow 
golfers (nearly all male) by winning her 
way to the semi finals of the Kovas 
match play championships .

Jurate’s Triumph
The wind blew clamorous , as the sky 
turned black
The rain now threatening as the 
thunderstorms clack
The sun lies dormant, embellished in 
clouds
Old mother earth .silencing the crowds.

Not all are still, not all are quiet 
Some just whimper and fall without a 
fight
But this Jūrate of ours just never gives 
in
Against all the odds she’s determined to 
win

At times it seems that all hope is lost 
The sweeter the victory , the bigger the 
cost
All roads to success are littered with 
failure

JAUNOJI KARTA: tautinių šokių šventėje jaunimas šoka "Vajauną".

Krepšinis Lietuvoje
Norint įsigyti žemaičio pilietybę, reikia kreiptis į Šiaulius, o šiaip viskas, rods, 

darosi Plungėje. Per praeitas Kalėdas mus čia linksmino Plungės „Suvartukas“, 
kuris, tarp kitko, grįžęs namo į Plungę koncertu atšventė savo 50 - mėtį. Daią 
plungiškių čia roukouna api sava krepšininkus „Žemaitijos olimpas“ (kad že
maitis suded 5 žuodius - tad jau daug). Kur „Žemaitijos olimpo“ namai? Kur kitur 
- Plungėj.

Lietuvos krepšinio lygos metinio turnyro pabaigoje lentelė atrodė taip:
Vieta Komanda Laim. Pralaim. % TST* TSTV*

1. Kauno .Žalgiris“ 29 7 80 2969,3 82,7
2. „Žemaitijos olimpas“ 22 14 61 3039,3 84,8
3. Šilutės „Šilutė“ 22 14 61 2858,3 82,8

4. Šiaulių „Šiauliai“ , 20 16 55 2899,3 81,8
5. Klaipėdos „Neptūnas“ 19 17 52 2803,3 80,8
6. Alytaus „Auta - Savy“ 18 18 50 2 675,3 74,7
7. Vilniaus „Sakalai“ 17 19 47 2921,3 81,8
8. Kauno „Atletas“ 15 21 41 2647,3 74,8
9. Panevėžio „Kalnapilis“ 10 26 27 2793,3 78,8
10. Vilniuaus „Statyba“ 8 28 22 2825,3 78,9

* (TST - turnyro metu surinkti taškai laimėjus ar pralaimėjus).
* (TSTV - rungtynių metu surinkti taškai - turnyro vidurkis). Po turnyro v'

finalai.
Nors „Žemaičių olimpas“ ir „Šilutė“ baigė turnyrą lygiomis, pusfinaliuos 

„Olimpas“ sunkiai bet išsikovojo vietą finale su „Žalgiriu“, kuris į finalą patek 
labai lengvai.

Finaluose iš galimų penkių rungtynių nulemia pirmoji komanda, kuri laimi tri 
rungtynes. Pirmosios dvi buvo žaidžiamos Kaune, kur „Žalgiris“ nesunkiai nu 
galėjo „Olimpą“ rezultatu 94:73 ir 101:76.

Sekančios dvejos turėtų vykti Plungėje. „Olimpas“ žaistų namie ir galbūt ga 
lėtų kompensuoti pralaimėjimus. .Žalgiryje“ žaidžia: P. Masiulis, P. Marsič, ( 
Arapovič, G. Adomaitis, G. Maskoliūnas ir treneris - Jonas Kazlauskas. .Žemai 
čių olimpe“ žaidžia: P. Staugaitis, P. Pranckevičius, C. Miliūnas, G. Miglinieks, ( 
Chomičius ir treneris - Valdemaras Chomičius.

Žemaitukai pradžioje pralenkė kauniečius 18:6 ir viduryje pirmo puslaikio re 
zultatą pratęsė iki 33:15. G. Adomaitis pačioje pabaigoje puslaikio skirtum 
sumažino 3 taškais. Pirmam puslaikiui baigiantis „Olimpas“ pirmauja rezultat

Prasidėjus antram puslaikiui, Kaunas kaip vėtra pralenkia plungiškius ir i 
zuitas 35 - 14, o viduryje antrojo puslaikio kauniečiai jau veda rezultatu 74:i 
Plungė kovojo ir likus 3 minutėms iki susitikimo pabaigos rezultatas 80:74.1 
kus 2 minutėm, plungiškių nusistatymas laimėti sumažina skirtumą iki 2 tašl 
Tačiau pabaigoje kauniečiai pergalę švenčia rezultatu 90:96 ir į Kauną parsis 
ža jau ketvirtą iš eilės LKL „Aukso lanką“.

Geriausiai „Žalgiryje“ žaidžia kroatai Veljko (26) ir Marsič (16), Adomaitis (i 
ir jaunieji Kęstutis Šeštokas .Tomas Masiulis (laimėjo 5 taškus iš šešių metin 
žaidė tik 15 min.).

Po rungtynių Lietuvos rinktinės ir .Žalgirio“ treneris Jonas Kazlauskas sal 
kad pradžioje metų “Žalgirio“ komandoje daug neigiamos įtakos žaidžiant E 
ropos taurėje jiems turėjo patirti sužeidimai. „Žalgiris“ laimėjo pirmą vietą s 
vo grupėje B. Sekančiame etape „Žalgiris“ nugalėjo slovėnų komandą iš Polz 
la (grupėje A). Po to pralaimėjo dvejas rungtynes prieš prancūzų „PSG Racin 
ir iš turnyro iškrito net nepasiekę ketvirtfinalių. Po Lietuvos krepšinio lygos tu 
nyro J. Kazlauskas grįžta treniruoti Lietuvos rinktinę.

Valdemaras Chomičius sakė, kt 
neturėjimas gero centro antrame pu: 
laikyje labai atsiliepė rezultatui. J 
taip pat padėkojo visiems krepšin: 
mėgėjams ir šelpusiems už jų p: 
sišventimą mėgiamam sportui.

'cause everyone out there is ttying to 
“nail va”.

What a great effort to be in the final 
four
This precious lady is settling die score 
Good luck in the semi’s , from your 
favourite fan
But for now . I’m convinced - that 
God isn’t a man .

u ■
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Pirmieji metai Australijoje
Bonegilos nenuoramos: 

Gedimino istorija

Tęsinys iš "M.P." Nr. 26.

Nors buvo griežtas įsakymas, kad 
risi turi valgyti valgykloje ir jokio 

i maisto į barakus nesinešti, mes visi 
i nutarėme, kad tai kvailas įsakymas 

^galvodami apie oposumus, skruz- 
i lėles ir kitokius nepageidaujamus ba- 
I aky svečius), ir susitarėm, kad kiek- 
■Mieną rytą tik vienas kelsis anksti ir 
visiems atneš pusryčius į lovą - kam 
vėsiems taip anksti keltis ir su visais 
kkitais grūstis prausykloje.

Kelis barakus prižiūrėjo viena jau
ti m anglė; mes ją vadinome „super- 
v riizorė“. Sutinka ji tokį ankstyvą
ppasiuntinį su 5 porcijom pusryčių ir 
Aiškina, kad negalima, kad tokia 
st stovyklos tvarka, o pasiuntinys, tary- 

I ti mm nesuprasdamas, šypsosi, linkčioja 
■ ir ir sako: „Yes, yes, thank you very 
i rr much“, ir neša valgį į baraką. Ir taip 
: kiekvieną kartą.

Malkos
Kasdien į Albury neprivaikščiosi, o ir 

oms žiemą ne visuomet geras, tai 
p prasimanydavome žaidimų barake. O 
b'taake šalta. Laimė, kad prie pat mūsų 
triarako buvo užpakalinė malkų san
delio siena. Jos nė ardyti nereikėjo: 

fitrauki kelias vinis, išimi porą lentų, ir 
iri malkos, atrodo pačios įrieda į baraką. 
P| Paskui tas lentas vėl pritvirtini iki 
susekančio karto. Bet vis dėlto buvo šio- 
kikia tokia rizika. Todėl prisitaikę progą, 
pprisinešėme atsargų ir jas sukrovėme 
plovomis. Barake ne per šviesu, o 
apklotai ko ne iki žemės. Dėl visa ko 
pprie barako durų prikabinome spyną, 
išeidami baraką užrakiname ir ramūs -

Į atsargų pasiruošę visai žiemai. Su- 
I paraižote aiškina, kad barakų nega- 
j Įima rakinti, kad juos reikia nuolat 
Į vėdinti, o mes, nors ir suprantame, tik 
į - „Yes. yes, thank you very much“ ir to- 
Į lliau rakiname. O sandėlyje malkų be- 
| liko kelios priekinės eilės.

Ir vis dėlto ar virėjai patys pastebė- 
Į jw, kad malkų mažoka, ar kas paskun

dė, bet supcrvaizorė nutarė patikrinti. 
Vieną kartą ji net įėjo į baraką ir ban- 

į dė pažiūrėti kas ten po lovomis, bet 
Į mes neleidome ir išprašėm ją iš bara

ko.
Vargšė supcrvaizorė

Šaukimai į darbą ir toliau vykdavo,
btet dabar mes jau buvome išskirtinė tiksliai neatsimenu).

I ggrupė. Eidami į darbų paskirstymus 
Į kiekvieną kartą pasipuošdavome 
į geriausiais savo kostiumais, pa- 
Į sirišdavome kaklaryšius ir teirau- 

divomės, ar mums dar nepaskirtas
, dubas. Išeidami, aišku, užrakindavo- 

m baraką.
>ieną dieną grįžtame iš darbo biuro 

kap paprastai neatsiliepę į savo 
' pavardžių šaukimą, ir jau iš tolo ma

tome, kad kažkas krapštosi apie mūsų 
barako spyną. „Kažkas nori mus 

į. apvogti“, sakau, „Jūs dabokit, kad jis 
3^pabėgtų, o aš apibėgsiu aplinkui ir

griebsiu“. Na, vyrai ir saugo, o aš 
t apibėgau aplink ir čiupau „plėšiką“. 

Tas ėmė šaukti: „Ką tu darai?! Aš čia 
niekuo dėtas! Tai jinai (rodo į su- 
pervaizorę) man liepė“. Tik tada 
pamačiau, kad ir supervaizorė čia pat, 
bet vis vien nustūmiau darbininką, ir 
jis nuėjo sau. Čia prišoko supervaizorė 
ir pati pradėjo plėšti spyną, bet aš grie
biau ją už riešo (o mano labai stiprios 
rankos) ir spustelėjau. Moteriškė tik 
sucypė ir nugriuvo. Tuo tarpu prie ba
rako ėmė rinktis ne tik jo gyventojai, 
bet ir kiti - vis dėlto šiokia tokia pra
moga. Kažkas, pamanęs, kad moteris 

‘nualpo, iš kažkur pagriebęs padavė ki
birą su vandeniu. Aš visai automa
tiškai tą vandenį kliūstelėjau ant 
supervaizorės. Ta vėl sukliko, pašoko ir 
nubėgo į savo butą prie administra
cinio pastato.

Stasio žygis
Apsidairiau, kur mano draugas Sta

sys, o jo nė ženklo. „Na ir draugas“, 
pagalvojau. O atėjęs Stasys pasakojo: 
„Kai tik pamačiau, kad ji ketina iš
laužti mūsų duris, griebiau kirvuką ir 
nulėkiau prie jos durų. Vos spėjau 
vieną kartą kaukštelėti, atlėkė visa šla
pia supervaizorė ir puolė prie telefono. 
Girdėjau, kad sakė „police“. Gali būti 
blogai. „Vyrai, tik nepersivilkime 
kasdieniniais rūbais - turim atrodyti 
tvarkingai“, pasiūlė vienas iš mūsų.

Policija
Po kebų minučių iš Albury atva

žiavo 4-5 policininkai „raminti riau
šių“. Prie barako atėjo ir lietuvis, kuris 
dirbo stovyklos administracijoje ir 
labai gerai kalbėjo angliškai. (Atrodo, 
jo pavardė buvo Lipčius, bet dabar jau

Reikėjo matyti tų policininkų veidus, 
kai vietoje siautėjančių chuliganų jie 
rado tvarkingius ir mandagius vyrus. 
Pradėjo mus klausinėti ir paprašė 
Lipčiaus, kad jis verstų. Istorija, kurią 
išgirdo policija buvo tokia: „Mes kiek
vieną dieną einame į darbo biurą ir 
prašome dirbo, bet mūsų neskiria ten, 
kur mūsų reikalauja ir laukia. Mes tu
rime rakinti savo baraką, nes stovyk
loje yra visokių žmonių, o čia visas 
mūsų turtas, kurį atsivežėme. Su
pervaizorė kišasi į mūsų privatų 
gyvenimą ir apskritai yra nepadori 
moteris. Ji ateina į mūsų baraką, kai 
vyrai dar lovose ir kilnoja mūsų 

antklodes. Mes visi vedę vyrai, ir mes 
tokių dalykų negalime pakęsti“.

Išgirdus tokią įvykių versiją, su- 
pervaizorę vėl ištiko isterijos priepuo
lis, ir ji pabėgo. O policija atsisveikino 
ir išvažiavo taip ir nepasidomėjusi, ko
dėl supervaizorė bandė kilnoti vyrų 
antklodes.

Stovyklos darbininkqrajone
Po to įvykio supervaizorė, matyt, 

atsisakė prižiūrėti tokią grupę, ir visi 
buvome perkelti į 19 - ąjį rajoną, kur 
gyveno stovyklos darbininkai, gau
nantys algas. Tas rajonas buvo tie
sioginėje Lipčiaus žinioje. Lipčius ir 
mus ėmė skirstyti įvairiems valymo ir 
tvarkymo darbams stovykloje.

Bet stovykloje buvo dar ir kitas lietu
vis - Antanas Čeičys - mokėjęs angliš
kai ir dirbęs vienoje iš stovyklos raš
tinių. Tai jis mums išaiškino, kad 
Australijoje niekas negali būti ver
čiamas dirbti, jeigu jam už darbą 
nemoka. Mes sutarėme į tuos darbus 
'neiti - kas bus, tas bus. Aš beveik no
rėjau, kad mane pasiųstų atgal į Vo
kietiją.

Na ir paskiria mane valyti stovyklos 
rajoną. Keli žmonės jau dirba, o aš ry
mau ant kastuvo. Valytojus prižiūri ir
gi imigrantas baltietis. Prieina ir piktai 
klausia: „Tai ką, dirbsi ar nedirbsi?“ 
„Nedirbsiu“. Prižiūrėtojas aprėkia ma
ne, o aš jam ir sakau: „Turbūt ka
riuomenėje seržantu buvai, kad taip 
rėkauji? Čia laisvas kraštas. Nedirb
siu“. įsiutęs prižiūrėtojas atsiveda 
Lipčių. Lipčius labai mandagiai aiš- 
kiną, kad čia visų bendras reikalas, kad
stovykla būtų tvarkinga... argi jums 
sunku..., o aš taip pat mandagiai aiš
kinu, kad aš mielu noru, kad aš 
neatsisakau, bet kiek jūs mokėsite? Bet 
Bonegiloje tokiems darbininkams lė
šos, aišku , nebuvo skirtos. Tai ir nuėjo 
Lipčius nieko nepešęs.

Kitą kartą skiria jis mane teniso 
aikšteles lyginti. Senyvas rusas stum
do, tampo didžiulį volą, o aš sėdžiu ant 
suolelio, draugiškai šnekamės. Po kiek 
laiko prieina jis prie manęs ir sako: „Aš 
jau pavargau, dabar tavo eilė“. Užtru
ko gerokai laiko, kol aš jam išaiški
nau, kad tikrai neketinu dirbti. Pasi
pylė ilgiausia virtinė rusiškų keiksmų 

ir baigėsi grasinimu: „Aš pašauksiu 
supervaizorių!“ „Šauk“, sakau. Rusas 
nubėgo, o po kurio laiko ateina Lip
čius. Iš tolo pamatė mane, apsisuko ir 
grįžo į įstaigą.

Kapelionas
O laikas bėgo. Jau ir Aliutė su Vy

tuku iš šeimų stovyklos išsikėlė į 
Mafrą pas Gabrielių, o aš vis Bone- 
giloje kukabaras kalbinu. Atrodo, visi 
turėtų norėti manimi atsikratyti, jau ir 
kelios telegramos iš fabriko atėjo, o jie, 
kaip iš pasiutimo, laiko mane stovyk
loje ir tiek.

Matau, kad jokios žemiškos galios 
manęs iš tos Bonegilos neištrauks, tai 
ir nutariau kreiptis į dangiškąsias. Su 
mumis buvo atplaukęs kun. Kungys, 
kuris dabar gyveno prisiglaudęs pas 
stovyklos kapelioną. Kažkodėl gal
vojau, kad kun. Kungys susikalba 
angliškai, tai ir prašiau jo, kad 'padėtų 
man pasikalbėti su kapelionu. Kun. 
Kungys mielai sutiko, tačiau, deja, 
nežiūrint visų kun. Kungio, kapeliono 
ir mano pastangų, nepavyko išaiškinti 
mano problemos. Tada parašiau ka
pelionui laišką lietuviškai, Ant. Čei
čys jį išvertė, ir vėl nuėjau pas kape
lioną. Perskaitęs laišką, jis tik pasakė 
„Come with me“ ir mostu parodė, kad 
jį sekčiau. Sėdom į automobilį ir 
nuvažiavom į darbo biurą. Pastatė 
viduryje kambario, pasakė „Stand 
here. Don't movė!“ ir su mano laišku 
nuėjo pas viršininką. Aš stoviu, neju
du, žmonės vaikšto pro šalį, bet nie
kas nebando nustumti, matė, kad 
kapelionas mane čia „padėjo“. Po ko- 
kių 15 minučių kapelionas grįžo, pa-
sakė, ir pirštais parodė, kad po 4 - 5 
dienų bus „all right“, parodė garsia
kalbį, pasakė, kad klausyčiau, kai 
pašauks Karaziją ir liepė eiti namo.

Tikrai, po kelių dienų mane pa
šaukė, davė bilietus, pinigų kelionei, 
paaiškino, kaip važiuoti ir turbūt leng
viau atsiduso manęs atsikratę.

Epilogas
Tada supervaizorė buvo gana jauna. 

Tikiuosi, kad mūsų šunybės jai gyve
nimo nesutrumpino. Gale metų Bo
negiloje bus jubiliejinės iškilmės. Gal 
susitiksim?

Surašė A. Karazijienė
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INFORMACIJA
----- ---------------------------------------------- ----------- -------- —— 

dybai.

Melburno lietuvių klubo nariams
Pranešame Melburno lietuvių klubo nariams, kad me

tinis narių susirinkimas įvyks rugsėjo mėn. 27 d., 2 vai. 
popiet Lietuvių namuose.

Šiais metais kadenciją baigia šie klubo valdybos nariai: 
Benediktas Kaminskas ir Nijolė Kairaitienė; todėl pra
šome siūlyti kandidatus sekančiai 1997 - 1998 metų val-

Kandidatų siūlymo formas galima gauti pas baro vedėją arba valdybos narius.
Užpildytas formas grąžinkite klubo valdybai iki liepos mėn. 31 d.

Taip pat pranešame, kad dar yra nemažai narių nesusimokėjusių nario moke
sčio, todėl prašome labai šią pareigą nedelsiant atlikti.

Asmenims, nesusimokėjusiems nario mokesčio už 2 metus, balsavimo kortelės 
nebus siunčiamos. Melburno lietuvių klubo vaidyba

^Labdaros siuntiniai į Lietuvą
Melburno lietuvių namų valdyba organizuoja labdaros siuntą į Lietuvą.
Siuntinių dėžes galima gauti Lietuvių namuose kiekvieną sekmadienį nuo bir

želio 15 d., nuo 12 iki 2 vai., popiet.
Dėžės kaina, įskaitant ir mokestį už pristatymą į namus, 45 doleriai. Svoris - ne 

daugiau 30 kg. Dėžės dydis 64x35x35 cm.
Nedėkite į siuntinį pinigų, alyvos plastikiniuose induose.
Klubo valdyba dės visas pastangas, kad siuntiniai saugiai pasiektų gavėjus, 

tačiau atsakomybės už tai neprisiima.
Siuntinių pristatymo data bus pranešta vėliau. Pristatant siuntinius būtina turėti 

dėžės pirkimo kvitą. Norint daugiau informacijos, gaklite kreiptis į V. Bosikį tel. 
9458 1637. Melburno lietuvių klubo valdyba

Rinkimams Lietuvoje artėjant
Kandidatu išstačius Seimo pirmininką prof. Vytautą Lands

bergį, Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai) ruošiasi 
artėjantiems prezidento rinkimams Lietuvoje. Norintiems rin
kimų akciją paremti finansiniai, prašome paramą siųsti TS 
Sydnėjaus skyriaus iždininko adresu (čekius rašyti "Tėvynės 
sąjunga"): Albinas Giniūnas, 46 Buckingham Road, Baulkham 
Hills, NSW 2153. Tel. (02) 9639 6064.

Rėmėjų sąrašas bus skelbiamas. Iš anksto dėkojame už paramą.
Vytautas Patašius

TS Sydnėjaus sk. vicepirmininkas

Prašymas
Esu širdies ligų specialistė, dirbu Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto 

bendrosios praktikos gydytojų centre docente (associate professor). Esu pakviesta 
su pranešimu dalyvauti 14 - me Pasaulio Psichosomantinės medicinos kongrese, 
kuris šių metų rugpjūčio 31 - rugsėjo 5 dienomis vyks Caims mieste, Qld., 
Australijoje. Vilniaus universitetas, kuriame dirbu, jokios paramos man negali 
suteikti, nes neturi pinigų, o mano alga yra tik apie 150 dol. mėnesiui, tad savo 
lėšomis negaliu šiame kongrese dalyvauti. Kelionę lėktuvu apmoka Italijos lie
tuvis, atvykęs į Vilnių, kurį aš gydžiau.

Nuoširdžiai prašau tautiečių, gyvenančių Australijoje, o gal ir Caims mieste, 
man padėti, kad galėčiau nemokamai apsigyventi kongreso metu. Atskrisčiau 
rugpjūčio 29 d., išvykčiau rugsėjo 7 d. (kitom dienom brangesni lėktuvai).

Dalyvavimas kongrese kainuoja 600 dolerių - nežinau ar Vilniuje rasiu įstaigą, 
kuri mane galėtų finansuoti!..

Jei būtų galimybė man padėti, labai prašau kuo anksčiau pranešti faksu 00 11 37 
02 223563. Mano adresas: Doc. Danutė Kaunaitė, Vilniaus universitetas, Medi
cinos fakultetas, bendrosios praktikos gydytojo centras, Universiteto gt. 3, Vilnius 
2734, Lithuania.

Iš anksto nuoširdžiai dėkodama laukiu žinios.
Su gilia pagarba Danutė Kaunaitė

Aukos 
"Mūsų Pastogei"
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Mrs. Z. Colless NSW. $15
J. Znautas NSW $5
Mrs. E. Grosas NSW $10
J. Petraitis Tas. $15
J. Baikovas NSW $5
V. Vaseris Qld. $10
A. Lozoraitienė NSW $5
M. Petronaitis NSW $10
A. Šerelis NSW $5
S. Kairys ACT $10
J. Rakauskas NT $5
Dėkojame už aukas. Admin.

aukos
į ^AUSTRALUOS

A LIETUVIU

FONDUI
Australijos lietuvių fondui aukojo: 

30 dol. - Viktoras Martišius (210) ACT
- a.a. Alberto Zubro atminimui; 

lo dol. - Juozas Donela (330) S A - a.a.
Genės Pečiulienės atminimui. 

Valdybos vardu dėkoju už aukas.
Vincas Ališauskas

AL fondo iždininkas

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ
NAMUOSE

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

Klubas atidarytas
Pirmadieniais 4 v.v. -10.30 v.v.
Antradieniais klubas uždarytas.
Trečiadieniais 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 
Šeštadieniais 
Sekmadieniais

4 v. v. - 10.30 v.v.
4 v.v. -11.00 v.v.
4 v.v. -12.00 v.v.
12 v. p.p. -1.00 v. nakties
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.

TALKOS I

PRANEŠIMAS
Nuo liepos 1. 1997, naujiems ir atnaujinamiems ]

Indėliams galioja sekantys procentai: j

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

Sąskaitos minimumas $500 s
Mėnesinių palūkanų 
sąskaita <Min.$io,ooo) 5.00%

Terminui pasibaigus, Indėli galima išimti ar 1 
pervesti įkltat sąskaita. Palūkanos įmokamos 1 
į einamąja sąskaitą. Jei klientas nepraneša H 
savo pageidavimo, sąskaita automatiškai 4 
pervedama į naują, tokį patį terminuotą 1 
indėlį. Pinigus iš terminuotu indėliu galima 1 
išimti terminui nesuėjus. Tuo atveju mokama 1 
tik 2% už išimtus pinigus.

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

TALKA
INFORMATION

The following Interest rate* apply from July 1, 1997 
for all new and renowed deposits:

Term Deposits:
12 month 5.50%
6 month 5.25%
3 month 5.oo%

u Account minimum $500

Monthly interest
account (Mm. $10,000) 5.00%

■ On maturity, the deposit and interest may be 
withdrawn or transferred to other accounts. If | 
the client does not notify his/her intentions, 1

: the account is automatically rolled over for 
another equal term al current interest rate. 
Withdrawals may be made from term

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

Current Accounts:
$5000 + 4%
$1000 -$4999 3%
$1.oo-$999 2%

Paskolos:
Su turto užstatu 6.9%
NAUJOS paskolos X _ oz 
pirmieji 12 mėn. virš $20,000 0.0 /o

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

Asmeninės lo/oS
iki $5,000 

laika viržminotus paskolų procentus gali karsti molų bftgyio 
afsižvolglanl i bankų lt finansinių ĮstaigųiiCdomus ptocunlus.

Loans:
Mortgage security 5 9%

N EW loans ove, $20,000 An0/ 
capped for 12 mth.. w.U /o;

Guarantor secured 13% 
up to $10,000 ,

Personal 13%
up to $5,000

loan interest rales may bo vaned during the year depending on 
cutronl Intotosl rales ollored by banks ond otrios socialios.

Adelaide 8362 7377
Melbourne 9328 3466 S
Sydney 9796 8662 j

LIETUVIU KOOPERATINĖ

Adelaide 8362 7377 
Melbourne 9328 3466 
Sydney 9796 8662

LITHUANIAN CO-OPERATIVE

== TALKA
KREDITO DRAUGIJA

== TALKA ==
CREDIT SOCIETY LTD
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