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Gaisras nusiaubė Geelongo 
Lietuvių namus

Lietuva nepakviesta j 
Europos Sąjungą

Paskutinį pusmetį Lietuvos vyriau
sybė isteriškai įrodinėjo, kad Lietuvos 
priėmimas į NATO jai yra gyvybiškai 
svarbus klausimas. Atrodė, jog jei ji 
nebus primta į NATO, Lietuva kris į 
nusiminimą. Kaip žinome, liepos 8 dieną 
nei viena iš Baltijos šalių nebuvo 
pakviesta, ir viskas aprimo. Tada at
rodė, kad Europos Sąjungos (ES) 
klausimas Lietuvai dar neaktualus. 
Apie tai mažai buvo kalbama.

Po savaitės, t.y., liepos 15 d., 
administracinis Europos Sąjungos 
vienetas Europos Komisija (EK), 
susidedanti iš 20 narių, ištyrusi Rytų 
Europos šalių ekonominį pajėgumą 
konkuruoti su ES, nutarė rekomen
duoti deryboms dėl priėmimo į ES 
pakviesti penkias Rytų Europos šalis: 
Lenkiją, Čekiją, Vengriją, Slovėniją ir 
Estiją. Liepos 16 d. rekomendacija bu
vo pateikta Europos Parlamentui. 
Galutinį patvirtinmą duos ES šalių 
vadovai savo susitikime šių metų 
gruodžio mėnesį.

Lietuvos ministras pirmininkas Ge
diminas Vagnorius spaudos kon
ferencijoje isteriškai įrodinėjo, kad 
Lietuva deryboms į Europos Sąjungą 
yra neblogiau pasiruošusi nei Estija. 
Jis taip pat įrodinėjo, kad Europos 
Komisija klystanti nepakvietusi Lie
tuvos į Europos Sąjungą. Esą, Euro
pos Sąjungos nutarimai daryti re
miantis dalinai sena informacija apie 
Lietuvos ūkio pažangą.

Atrodo, kad čia slepiasi didelis pavy
das Estijai. Reikia nepamiršti, jog svar
būs laisvos rinkos pokyčiai, kaip 

į privatizacijos, pilietybės grąžinimo 
visiems buvusiems laisvos Estijos 
piliečiams, investicijų ir kiti įstatymai 
Estijoje buvo sutvarkyti jau 1992 me
tais. Estijos ekonomika buvo at
palaiduota nuo socialistinių varžtų. To 
pasėkoje jau tada, palyginus su kito- 

I mis Rytų Europos šalimis, investi- 
| rijos Estijoje smarkiai pašoko. Cha- 
I rakteringa yra tai, kad investicijos bu- 
| vo smulkios, pasklidusios po šalį, ir 
j jos pakėlė smulkią gamybą. Pokyčiai 
i leido Estijos ekonomikai paragauti, ką 
j reiškia laisva rinka, kaip ji veikia ir 

kaip reikia toje rinkoje rungtis. Taigi 
nenuostabu, kad Europos Komisija 
rado, jog Estijos ekonomija yra pajėgi 
pradėti konkuruoti su ES produkcija.

Žinoma, kaip Estija, taip ir kitos 
pakviestos šalys toli gražu neprilygsta 
Europos Sąjungos kriterijams, taip 
pasakė Europos Sąjungos vadovas 
Santera, pridurdamas, kad kai kurios 
šalys tai pajėgs pasiekti per keletą metų. 

Liepos 16 dieną Europos Komisijos 
pirmininkas Santera priminė, kad vi
sos penkios kandidatės dar turi įvyk
dyti esmines reformas, priešingu at
veju jos nebus priimtos į Europos 
Sąjungą. Komisija siūlo kandidatėms 
3,5 milijardus dolerių paramos, kad 
jos galėtų kuo greičiau įvykdyti Eu
ropos Sąjungos reikalavimus. Atrodo, 
jog tai sukels problemas pačios Euro
pos Sąjungos narių tarpe. Kaip praneša 
Laisvosios Europos radijas, tam, kad 
surasti žadamų lėšų, Europos Komi
sija siūlo apkarpyti esamoms narėms 
dotacijas ir kitokio pobūdžio finansinę 
paramą. Dokumente siūloma sumažinti 
struktūrinę paramą, kuri sudaro 30% 
viso Europos Sąjungos biudžeto. To
liau Santera sako, kad pusė Europos 
Sąjungos gyventojų gauna dotacijas, 
kurių jiems yra daug per daug. Jo 
siūlymu, struktūrinės paramos apimtis 
turėtų sumažėti apie 60%. Be to, že
mės ūkio dotacijos sudaro apie pusę 
viso biudžeto, kurios taip pat turi būti 
smarkiai sunįažintos. Nėra abejonės, 
kad tai sukels didesnių pasipriešinimų, 
ypač iš Airijos, Korsikos ir kitų re
gionų.

Greitą naujų narių priėmimą ap
temdė seniai laukiamas ir tik dabar 
pasirodęs Europos Komisijos doku
mentas „Darbotvarkė 2000 - siais“, 
kuriame išdėstyti ambicingi Europos 
Sąjungos planai. Dokumente sakoma, 
kad visos dešimt Rytų Europos kan
didačių turi gerokai pagerinti savo 
ekonomiką, kol galės įsijungti į Euro
pos Sąjungos narių šeimą. Nurodoma 
taip pat, kad tik penkios rekomen
duotos šalys turi veikiančią rinkos 
ekonomiką. Europos Sąjungos vado
vas Santera paakino Lietuvą, Latviją, 
Rumuniją, Slovakiją ir Bulgariją to
liau ruoštis įstojimui į Europos Są
jungą.

Lietuva paruošė atsakymą 
Europos Sąjungai

. „Pasiruošimo deryboms su Europos 
Sąjunga delegacija“ įsteigta prieš me
tus su tikslu, kad koordinuotų sėk
mingą Lietuvos įstojimą į Europos 
Sąjungą, dabar skubos keliu paruošė 
savo išvadas dėl Europos Komisijos 
Komisijos vertinimo apie Lietuvos 
pasirengimą deryboms. Išvados turėjo 
pasiekti Europos užsienio reikalų 
ministrus, posėdžiui susirinkusius liepos 
23 dieną. Delegacijos išvadas turėjo 
patikrinti Lietuvos vyriausybė, kuri 
jaučiasi labai įžeista, kad Lietuva 
deryboms dėl įstojimo į Eurpos Sąjun
gą nebuvo pakviesta.

Delegacijos pirmininkas Gediminas 
Šerkšnys Laisvosios Europos radijui

Liepos 23 dieną, 9.15 vai. vakaro 
užsiliepsnojo Geelongo lietuvių ben
druomenės namai, esantys Šiaurės Ge
elongo Dauro gatvėje. Nors gaisrą ges
ino virš 50 ugniagesių iš trijų ko
mandų, tačiau nepavyko išgelbėti nei 

pastato, nei jame esančio turto. Gaiš- • 
ras užgesintas buvo 11 vai. nakties.

Kaip rašo liepos 25 dienos "Geelong 
Advertiser", klubas buvo apdraustas 
140 000 dolerių, tačiau reali jo vertė 
esanti apie 500 000 dolerių. Geelongo 
etninių bendruomenių centras siūlė li
etuviams laikinas patalpas vakarinėje 
miesto dalyje.

pareiškė, kad „mes norime, kad liepos 
23 dienos susirinkime Europos Są
jungos užsienio reikalų ministrai ži
notų mūsų nuomonę“. G. Šerkšnys 
neatskleidė šio dokumento turinio, ta
čiau pažymėjo, kad Lietuva atkreips 
dėmesį kai kuriuos netikslumus, kurie 
pasitaikė Europos Komisijos nuomo
nėje apie Lietuvą.

Kaip buvo sakoma Laisvosios Euro
pos liepos 18 dienos transliacijoje, 
„Pažymėtina, kad Europos Komisijos 
sprendimas suvienijo Lietuvos de
legacijos narius ir į liepos 17 dienos 
posėdį jie susirinko kaip niekada gau
siai ir gerai pasiruošę“.

Lietuvos pasekmės, nepa- 
kvietus jos su pirmąja 

banga
Jokios tragedijos nėra ir nebus. Ge

resnį Lietuvos ekonominį pajėgumą 
išvystyti galėjo pati Lietuva, sutelk
dama savo tautos išteklius ne tik 
Lietuvoje, bet ir užsienyje. Kaip ji atei
tyje sugebės tai organizuoti, tiek re
zultatų ir bus. Pirmykštis Estijos star
tas didele dalimi atėjo iš jos piliečių

Kaip prasidėjo gaisras lig šiol dar 
nežinoma. Paskutiniu metu dalis klubo 
patalpų buvo išnuomota Teisingumo 
departamentui šaunamųjų ginklų rin
kimui.

Geelongo lietuvių bendruomenė dau-

Nuotrauka Vido Kymanto 
gumoje savo pačių rankomis šiuos na
mus pasistatė prieš 47 metus. Čia vyko 
visas šio lietuvių telkinio kultūrinis gy
venimas - rinkosi sportininkai, skautai, 
kitos organizacijos, buvo ruošiami 
švenčių minėjimai ir t.t.

Taigi Lietuvių namų praradimas bus 
labai ir labai jaučiamas visame lietu
viškame Geelongo gyvenime. B. Ž.

užsienio šalyse, o taip pat ir kaimyni
nių švedų ir suomių suteikta pagalba. 
Ekonomikos, teisės, administracijos, 
biznio etikos pagrindai buvo sufor
muoti dar prieš penkerius metus. Es
tai tai mielai adaptavo ir neprikaišiojo, 
kad tai yra kišimasis į jų vidaus rei
kalus, ar kad svetimi užims jų pozi
cijas.

Tiesa didelė dalis Lietuvos žmonių 
negali nieko sutaupyti, tačiau apie 30% 
žmonių tikrai sutaupo, o 10% žmonių 
pajamų turi per daug ir jas iššvaisto 
užsienyje. Taupymo galimybė pras
mingoms investicijoms yra, tam reikia 
sutverti mechanizmą, kad žmonės būtų 
skatinami taupyti, o įmonės skatinamos 
skolintis ir gerinti gamybos įrangą, to
kiu būdu pakeliant ir gamybos efek
tyvumą. Pakilus produktyvumui, su
mažės gamybos savikaina, padidės 
įmonių pajėgumas konkuruoti su Va
karų šalimis. Tuomet bus galima iš
plėsti gamybą, atsiras naujos darbo 
vietos, išaugs pajamos, iš kurių bus 
galima dar daugiau sutaupyti. Taip :š- 
augs Lietuvos ekonomika.

Nukelta į 2 psl.
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Lietuvos įvykių •••
Atkelta iš 1 psl.

Estijos pakvietimas į Europos Są
jungą Lietuvai gali turėti negatyvių 
poveikių investicijų prasme. Didžio
sios Vakarų kompanijos dažniausiai 
investuoja į regionus. Vėliau tame 
regione pasirenka tinkamiausią šalį. 
Tokiu būdu investicijos skirtos Baltijos 
regionui gali nukrypti į Estiją, kadangi 
pastaroji pakviesta deryboms į Euro
pos Sąjungą. Lietuvai, kad prisivilioti 
tas kompanijas, teks pasiūlyti geresnes 
sąlygas.

Tikėkime, kad Lietuvos nepakvie- 
timas į Europos Sąjungą iš pamatų 
sudrebins jos biurokratus ir prikels 
administraciją iš sovietinio letargo, 
neryžtingumo ir to pasėkoje Lietuva tu
rės daugiau naudos nei nuostolių.

Pagalba žemės ūkio 
investicijoms

Iki šiol Lietuvos bankai žemdir
biams paskolų retai ar iš vis nesuteik
davo. Žemės ūkį bankai laiko labai 
rizikingu verslu. Už paskolas bankai 
reikalauja užstato. Žemdirbių pastatai 
būna menkos vertės arba jų iš vis ne
turi, o žemės bankai užstatu nepriima. 
Mat, apie du trečdaliai žemės nuosa
vybės dokumentų dar neįteisinta. 
Nuosavybės dokumentais dar abejo
jama, kadangi įstatymus vyriausybė 
kaitaliojo. Be to, konstitucija žemę įsi
gyti leidžia tik Lietuvos piliečiams.

“Ūkininkų ir žemdirbių pajamos bū
na labai žemos, kadangi žemos pro
duktų kainos. Be to, įmonės, kurios 
superka žemės ūkio produktus, už juos 
ilgai neatsiskaito su ūkininkais. Tokiu 
būdu investicijų žemės ūkyje, kaip įsi
gyti žemės ūkio padargų, statyti pa
status ar daryti pagerinimus, beveik iš 
vis neįmanoma. Nenuostabu, kad di
deli Lietuvos žemės ūkio plotai ap
leisti, usnimis apaugę.

Lietuvos vyriausybė iš biudžeto 
padeda kai kuriems žemdirbiams, ta
čiau biudžetinių paramų ūkininkams

Važiuojam į Australiją laimės ieškoti
Jau kuris laikas į Australijos mies

tus atvyksta vis daugiau ir daugiau 
lietuvaičių su, taip vadinamomis, 
turistinėmis vizomis. Atvyksta jie 
geresnio gyvenimo ieškodami. Tai 
suprantama, tačiau kokia realybė už 
viso to slepiasi?

Viskas prasideda nuo to, kad Lietu
voje jie kreipiasi į kažkokią „firmą“, 
kuri sutvarko turistines įvažiavimo 
vizas, neretai pasirūpina bilietais, o, 
svarbiausiai, besiruošiantiems „emi
gruoti“ pasiūlo per atitinkamas „fir
mas“ Australijoje už atskirą mokestį 
sutarti, kad, pastariesiems atvykus, 
sakykim, į Sydnėjų, jau aerouoste juos 
pasitiks žmogus, kuris nugabens į jau 
paruoštą apsigyvenimo vietą, ir ga
rantuoja rasti darbą. Puiku.

Atvyksta nelaimėliai, niekas jų, ži
nia, nepasitinka. Naiviai dar kelias 
valandas sukinėjasi aplink ir laukia. 
Tuomet, galima sakyti, nuo pirmos 
atvykimo valandos jau ir prasideda 
'kryž aus keliai. Kur eiti? Kur nakvoti? 
Teko girdėti, kad moterys gavo nakvoti
"Mūsų Pastogė" Nr30 1997.8.4 psl.2

toli gražu neužtenka. Kad padėti 
ūkininkams gauti privačių paskolų iš 
bankų, Lietuvos vyriausybė priėmė . 
nutarimą įsteigti „Žemės ūkio paskolų | 
garantijų fondą“. Neturintys savo už
stato, ūkininkai galės gauti paskolas iš 
bankų pradiniam kapitalui įsigyti, t. y. 
statyti trobesius, įsigyti žemės ūkio 
padargus. Fondas peržiūrės ūkininko 
užsibrėžtos gamybos pelningumą ir 
nustatys, ar skolintojas pajėgs skolą 
grąžinti. Jei taip, tai fondas sutiks būti 
garantu.

Prezidentūra rengia 
tarptautinę konferenciją

Šių metų rugsėjo mėnesį Lietuvos 
Prezidentūra Vilniuje rengia tarptautinę 
konferenciją. Tam reikalui iš Lietuvos 
iždo papildomų lėšų Prezidentūra pra
šo 2,2 mln. litų. Įvardinti politikai, ku
rie sutiko atvykti, yra Rusijos minis
tras pirmininkas Čemomyrdin, Ukra
inos prezidentas Kučma, Lenkijos 
prezidentas Kvašnevski, Latvijos, 
Estijos, Suomijos, Baltarusijos pre
zidentai. Be to, pakviesti esami ir buvę 
politikai, kaip buvęs Vokietijos už
sienio reikalų ministras Genscher ir 
kiti. Sakoma, kad tuo norima sudaryti 
gerą Lietuvos įvaizdį. Konferencijos 
šūkis būtų „Taikus sambūvis ir geri 
kaimyniniai santykiai - saugumo ir 
stabilumo Europoje garantas“.

Prezidentūroje kalbama apie gerų 
santykių su kaimynais reikalingumą, 
nors pastarieji savo šalyje ir būtų 
apsisprendę laikytis kitokios demo
kratinės santvarkos. Konferencijai pri
tarė ministras pirmininkas Gediminas 
Vagnorius ir parlamento pirmininkas V. 
Landsbergis. Seimo biudžeto ir finan
sų komiteto pirmininkė Elvyra Ku
nevičienė klausė, kodėl Prezidentūra 
negali išsiversti su biudžete jai pa
skirtomis lėšomis.

Klausiama, kodėl tai daroma pa
skubomis, nelikus nei porai mėnesių. 
Prezidentūra neigia, kad tai jungiama 
su ateinančiais prezidento rinkimais.

Spaudai paruošė 
Anskis Reisgys

net porą naktų geležinkelio stotyje. Tai 
nėra jokiu būdu saugu net vyrams. 
Susikalbėti angliškai negali, ar gali per 
menkai. Niekur nieko nepaklausi. Ima 
kartais telefonų knygą, ieško lietuviškų 
pavardžių. Jei pasiseks ir ras, nakvynę 
gaus. Kiti eina viešbutin, kuris visas 
dolerių atsargas „suvalgo“ per savaitę ar 
dvi. Vėl prasideda paniškos lietuvių 
paieškos.

Tačiau ir apsistojus pas ką pasto
viau, ateina laikas, kai reikia pragy
venti iš savų lėšų. Tų lėšų pakanka la
bai trumpam laikui. Ir tada išaiškėja, 
jog Australijoje norint dirbti, būtina 
turėti, taip vadinamą, pajamų mokes
čio numerį, kuris išduodamas tik, 
turintiems leidimą gyventi pastoviai, 
arba turintiems darbo vizą. Ne tik kad 
jo neturi, bet dar ir pase aiškiai įrašyta, 
jog viza yra turistinė, galioja tris mėne
sius (lėktuvo bilietas atgal galioja 
metus laiko), griežtai draudžiama dirb
ti ir mokytis.

Reiškia - reikia ieškoti darbdavio, 
kuris rizikuotų duoti darbo Juodai“.

© Trumpai iš( visur
Liepos 22 d. Papua Naujosios Gvinė

jos ministru pirmininku išrinktas 
populiarus Port Moresby gubernatorius 
Bill Skate, kurį viena iš didžiųjų poli
tinių partijų prisiviliojo iš opozicijos 
gretų. Liepos 24 dieną naujoji vyriau
sybė pasiekė pirmą politinį laimėjimą - 
Bougainville sukilėliai paleido penkis 
Papua Naujosios Gvinėjos kareivius, 
patekusius į belaisvę prieš 10 mėnesių.

®
Liepos 23 dieną Rusijos prezidentas 

B. Jelcinas vetavo dūmos priimtą 
įstatymą, smarkiai suvaržantį visų 
religijų veikimo laisvę rusų ortodoksų 
bažnyčios naudai. B. Jelcinui apsi
spręsti bus padėjęs JAV kongresas, ku
ris buvo nutaręs labai smarkiai apkar
pyti paramą Rusijai, jei religijos lais
vę suvaržantis įstatymas įsigaliotų. 
Popiežius Jonas Paulius II pagyrė B. 
Jelciną dėl jo veto, o tuo. tarpu rusų 
ortodoksų bažnyčios patriarchas Alek- 
sijus II jį išpeikė.

®
Liepos 23 dieną Izraelyje mirė trečia 

Australijos žydų delegacijos Maccabi 
žaidynėse narė, sulūžusio tilto auka. 
Bridžo čempionė Elizabeth Savickį 
mirė nuo apsinuodijimo užterštu Yar
kov upės vandeniu.

ųg?
Liepos 25 dieną Kambodijos Khmer 

Rouge sukilėlių radijas paskelbė, kad 
buvęs lyderis Pol Pot jų pačių nuteis
tas kalėti iki gyvos galvos už valsty
bės išdavimą. Komunistų sukilėlių 
suruoštą teismą Kambodijos džiung
lėse stebėjo amerikietis žurnalistas Na
te Thayer.

Tai daroma ne iš geros širdies, todėl, jei 
už darbą per valandą vietiniam mo
kama 14 dolerių, mokės tik 7 ar dar 
mažiau. Kai kurie pasakojo, kad buvo 
apmokami tik po 2 dolerius už valandą 
su sąlyga, kad dirbs ne mažiau kaip 10 
valandų per dieną! Pasitaiko vis tik 
gauti tokius darbus ir tai sunkus, juo
das fizinis darbas statybose, butų 
valymas, vaikų priežiūra, skalbinių 
lyginimas. Beveik be išimties yra 
pageidaujama nors kažkiek kalbėti 
angliškai.

Sakykim, gavo atvykėlis tokį darbą. 
Užsidirba 300 dolerių savaitėje 
(dirbdamas 6 dienas po 10 valandų). 
Gyvena kur prisiglaudęs pas lietu
vius, priėmusius nelaimėlius iš geros 
širdies. Lietuvaičiai. Negi paliksi 
gatvėje? Tik bėda, kad tų nelaimėlių, 
atrodo, neužilgo kiekviena Sydnėjaus 
lietuvių šeima galės turėti po porą ar 
dar daugiau.

Bet gyvena, mėnesį, du. Ir vieni, ir 
kiti mato, jog artėja laikas kai reikia 
pradėti gyventi savamkiškai, savo 
kampą rasti. Angliškai nekalba, mies
to nepažįsta. Miestas didžiulis -100 km 
išilgai ir apie 80 skersai. Pagrindinė 
viešoji transporto priemonė, traukiniai, 
kainuoja palyginti labai brangiai (vie
na kelionė pirmyn ir atgal apie 6 dole
rius). Nei pinigų tiek neturi kasdien

Liepos 27 dieną generolo Ahnad 
Shah Masood vadovaujamos kariiės 
pajėgos, kovodamos prieš Taliban 
religinius ekstremistus, pasiekė por
cijas 25 km. į šiaurę nuo Afganistato 
sostinės Kabulo. Talibaan turi gilti 
Kabulą ir nuo šiitų, kurie artėja pie 
miesto nuo šiaurės vakarų pusės.

Kad užtikrintų savo užnugarį, liepos 
27 dieną Talibaan milicija Kabule su
ėmė apie 2500 žmonių, įtariamų 
simpatijomis generolui Masood.

Peru respublikoje prasidėjo ginčas 
dėl prezidento Alberto Fujimore gini
mo vietos. Peru konstitucija reikaliu- 
ja, kad prezidentas būtų gimęs tane 
pačiame krašte. Opozicija bando įto— 
dyti, kad A. Fujimore gimė Japonijoje, 
ir kad jo krikšto dokumentai, nuo- 
dantys gimimo vietą Peru, esą suklts- 
toti. Šią versiją parėmė ir katalkų 
kardinolas Augusto Vargas Alzamoa.

Patvinusi Oderio upė dar prasiveria 
pro pylimus tiek Lenkijos, tiek Vole- 
tijos pusėje. Tai verčia evakuoti \s 
naujų ir naujų vietovių gyventojus.

Liepos 26 dieną nelaimingai pa:— 
baigė aviacijos šventė Belgijos mie:e 
Ostende. Figūrinį skraidymą demon- 
travęs Jordano karo aviacijos lakūns 
nepajėgė išeiti iš suktuko ir trenkės į 
žemę. Užmušti aštuoni žiūrovai ir st- 
žeisti 55. Pats lėktuvo pilotas taip pt 
žuvo.

važinėti ir darbo ar buto ieškoti, ni 
nuvykus mokės susikalbėti. Taigi r 
vežioja vietiniai lietuviai, savus re- 
kalus ir darbus metę į pašalius, skam
bina telefonais pagal skelbimus. leš'o 
buto. Nuomojamų butų Sydnėju? 
begalės. Dviejų kambarių buto nuom 
savaitei kainuoja nuo apie 120 dolerį 
iki 250 dolerių. Žinia, kalba eina ape, 
labai kuklius butus, pigiausius. Gal r 
išgalėtų tą Juodą“ darbą jau turints 
atvykėlis išsimokėti. Bet... Pasirodo - 
jokiam atvykėliui negalima savo vardu 
nuomoti butą, kadangi negali nurodyti 
savo darbovietės, kur butų nuomos 
agentai patikrina tavo finansines 
galimybes, charakterio ypatybes; ne
turi ir apie 1500 dolerių užstato (kuris 
paliekant butą, jei palieki visiškoje 
tvarkoje, be naujos dėmelės ant sienos, 
yra grąžinamas); neturi ir užstato už 
dujų, elektros, telefono prijungimą savo 
vardu. Paaiškėja, kad ne tik būtina tu
rėti oficialų darbą, bet dar ir apie 2000 
dolerių užstatams. Jų nėra. Jei tokių 
atvykėlių būtų vieną kartą du ar trys, 
padarytume Lietuvių namuose rink
liavą ir sumestume tuos 2000, bet jei 
jų atvyksta po du ar keturis kiekvieną 
mėnesį?!.. ■

Taip diena iš dienos išgyvenant 
didžiulį nerimą dėl savo padėties

Nukelta į 3 psl.
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Sudegė lietuvių
„Mūsų Pastogės" redakcija gavo šį 

liūdną tačiau ryžtingą ALB Geelongo 
apylinkės valdybos pirmininko Stasio 
Šuto laišką apie jų mažą bendruomenę 
ištikusią nelaimę. Bet arši nelaimė tik 
jų vienų? Ar tai mes, visi kiti Austra
lijos lietuviai, ir liksime nuošaliai? 
Jūsųnamai sudegė, jūs ir žinokitės? Ar 
nereikia pagalvoti visiems ir pavie
niams tautiečiams, kaip padėti šiai 
mažai lietuvybės salelei, su tokiu var
gu pasistačiusiai tuos namus, kad jie 
vėl galėtų juos atstatyti?

Tikimės, kad mūsų vadovaujantys 
veiksniai įsijungs į šį talkos vajų ir 
praves jį organizuotai.

Red.

Pranešame tautiečiams skaudžią ži
nią, kad iš šių metų liepos 23 - sios 
dienos į 24 - ąją, maždaug apie 9.30 
valandą vakaro pastebėjusieji pranešė 
policijai, gaisrininkams ir elektrinei 
apie degančius Geelongo lietuvių na
mus. Atjungus elektrą, gaisrininkai 
pradėjo gesinti. Ugnis buvo labai didelė 
ir jiems teko naudoti pakeliamas 
platformas, iš kurių gesino maždaug iki 
11 valandos.

Kas buvo Geelongo lietuvių namų 
viduje, nebeliko nieko. Sudegė viskas, 
liko tik mūrinės sienos. Rašant šį 
pranešimą, dar nebuvo leidžiama 
pažvelgti į vidų. Dienraštis „Geelong 

jum ir V. Brener prie sudegusių namų.

Atkelta iš 2 psl. tyti ašaras nuo skruostų ar traukti do-
netikrumo, žmogiškosios ir profesinės lerį iš kišenės, kadangi visi turime 
vertės praradimo, skaičiuojant kasdien Lietuvoje pulką savų giminaičių, 
vis tirpstančias ir taip jau ne per dide- kuriems labai sunkiai galai šiais lai—
les santaupas, apverkiant sunkią savo
dalią, netrunka prabėgti trys mėnesiai. 
Baigiasi vizos galiojimo laikas. Vėl 
prašai vietinių nuvesti tave už rankelės 
į emigracijos departamentą vizos 
pratęsimui. Gal pratęs už 145 dolerius 
dar trims mėnesiams, gal pasiseks, 
pataikysi ant „gero dėdės“, pratęs iki 
metų laiko, kol bilietas galioja. Ir 
pavargsta atvykėlis nuo tokios „lai
mės", net ir pasiguosti niekam negali - 
namiškiams nepaisysi, nepatogu, gė
da. vietiniai nauji pažįstami nelabai 
nori suprasti - suaugę žmonės taip nai
viai leidosi pasaulin, netgi iš ap
tarnavusios firmos nepareikalavę jo
kių jų pažadų įrodymų (pasitikti, 
apgyvendinti ir darbą surasti pasi
žadėjusios firmos telefono, adreso, 
pasitinkančio žmogaus pavardės ar 
vardo). Nelabai gal ir mes linkę šluos-

namai Geelonge

Ugniagesiai dar dirba...

padaryta maždaug už pusę milijono, 
dolerių.

Pastatas buvo išnuomotas ir radosi 
policijos priežiūroje. Čia buvo pada- . 
rytas ginklų surinkimo punktas. Iki 
gaisro buvo surengtos kelios ginklų 
surinkimo sesijos. Vakarais ginklai ir 
šoviniai buvo išvežami į Melburną. 
Gaisro metu ginklų nebuvo, tačiau, 
palyginus, ugnis buvo nenormaliai 
intensyvi. Sudegė visa čia atvežta 
policijos aparatūra. Policija šiuo metu

kais susiduria. Ir dar kartą - jei atvy-
kėlių būtų vienas kitas, bet jau ne tiek 
kaip dabar...

Kokia ta „firma“, teikianti tokias 
paslaugas, kokius ryšius ji turi su 
Australijos ambasada Lietuvai, kad taip 
nesunkiai gauna tas keistas turistines 
vizas, ko pasėkoje žmonės apviliami, 
traumuojami, apiplėšiami? Galbūt iš 
didelės vilties rasti tą laimę, nė vienas 
nepagalvoja, kad Australijoje negali 
veikti legalios firmos, kurios oficialiai 
tvarkytų nelegalius reikalus (butas, 
Juodo“ darbo suradimas). Apie tai tu
rėtų kas nors Lietuvoje pasidomėti ir 
pasirūpinti, kad sukčiai, prisidengę 
firmos vardu, negalėtų šitaip baisiai 
pelnytis iš kito žmogaus pasitikėjimo, 
natūralaus noro geriau gyventi, o ir 
begalinio naivumo...

Zita Bartkevičienė

Geelongo lietuvių savaitgalio 
mokinių eilėraščiai apie gaisrą 

Lietuvių namuose Geelonge

Alaną Obeliūnaitė Greg Bindokaį
Gaisras! Gaisras!
Dega ugnis Liepsnos sudegino salę
Pelenai visur salėje Viskas sugriuvę
Nieko nebėra Gaisras.
Gaisras.

Julie Bindokaitė
Timas Bindokas 

Gaisras!
Gaisras! Liepsnos šokinėja
Dega medis Vaikai graudžiai verkia
Gaisrininkai kovoja su ugnimi Gaisras.
Geelongo lietuviai verkia 
Gaisras.

_________________________/

Gal galite padėti?
Mieli "Mūsų Pastogės" skaitytojai, kaip matote iš pranešimų, netekome 

Geelongo lietuvių namų - jie sudegė liepos 23 dieną. Rašau Jums prašy
dama pagalbos savaitgalio mokyklai, kadangi sudegė visi Lietuvių na
muose buvę lietuvių kalbos vadovėliai, vaikų žaislai ir kt.

Būčiau labai dėkinga, jei galėtumėte bent ką nors atsiųsti. Mes džiaug
simės bet kokia pagalba.

Knygas ir kt. galite siųti adresu: Mrs. Jura Reilly, 107 Camden Rd., 
Newtown, Geelong, Vic. 3220.

Su pagarba 
Jūratė Vitkūnaitė - Reilly 

Savaitgalio mokyklos vedėja
* * * *

Savaitgalio mokyklos vedėja Jūratė Vitkūnaitė - Reilly taip pat praneša, 
kad savaitgalio mokyklos pamokos kol kas toliau vyks jų namuose.

šiandien dar daug neturime, tačiau 
spėliojimų apie gaisro priežastį jau yra. 
Pastatas buvo apdraustas maždaug 140 
tūkstančių dolerių suma. Patartina, kas 
turi dokumentus apie Lietuvių namų 
apdraudimą, patikrinkite draudimo su
mą.

Sudegė mūsų Gedimino pilis, liko
me be kultūrinės ir organizacinės veik-
los. Tačiau nenusimename! Lietuviai 
atkaklūs ir ištvermingi. Girdime jau 
optimistiškus pasisakymus „Atsta
tysime!“ Tik širdyse šiandien liko 
skausmas, gailestis ir išdeginta tuštu
ma.

Mus užjaučia Etninių bendruomenių 
komitetas, leidžia naudotis „West 
Town" miesto sale, o kol kas galime ir 
išsinuomoti, nors tai jau ne mūsų sko
niui tuščios ir pilkos salės. Mūsų 
bendruomenės namuose sudegė bi
blioteka, pianinas, choro vitrina su 
istorinėmis nuotraukomis, sporto vit
rina su sportiniais trofėjais, moterų 
draugijos ir skautų vitrinos, visi 

Geelongo savaitgalio mokyklėlės mokiniai geresniais laikais... Dešinėje mokyk
los vedėja J. Vitkūnaitė - Reilly.
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lietuviškos dvasios ornamentai ir 
pagrąžinimai. Žodžiu, likome kaip tos 
palinkusios pušelės ant lauko pliko. 
Bet lietuviška veikla vyksta toliau -
choras „Viltis", vadovaujamas Graži
nos Pranauskienės, prisiglaus repe-
ticijoras Apylinkės valdybos pirmi
ninko Stasio Šuto aliuminio apdirbimo 
įmonėje; sportinė veikla ir toliau bus
vystoma; tautinių šokių šokėjai irgi 
randa vietos savo repeticijoms; skautai 
taip pat prisitaikys ir t.t. Žodžiu, vei
kiame toliau.

ALB Geelongo apylinkės valdyba su 
pirmininku Stasiu Šutu darys viską.
kad 1998 metų Lietuvių dienos įvyktų 
Geelonge. Prašome visos Australijos 
lietuvių kultūrines ir sportines or
ganizacijas toliau ruoštis Lietuvių 
dienoms Geelonge. O iki to laiko gal 
jau bus atstatyti ir Lietuvių namai - 
gražesni, didesni ir puošnesni.

Stasys Šutas 
ALB Geelongo apylinkės 

valdybos pirmininkas
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Atvykimo Australijon 50 - mėtį minint
Ištraukos iš 1997 liepos 6 dieną Valstybės šventės proga Melburno lietuvių 

namuose Vilties Kružienės skaitytos paskaitos. Red.

Vieną šaltą 1947 metų spalio mėnesio 
dieną pas mane užbėgo sesuo ir pa
klausė, ar aš nenorėčiau keliauti į 
Australiją darbams? Jeigu sutinku, tai 
rytoj rytą 8 valandą. ryte traukinys 
išvažiuoja į Frankfurtą, o Butzbache, 
netoli Frankfurto, mūsų lauks australų 
komisija ir po to gal už savaitės kitos 
galėsime plaukti į naujus krantus. 
Apsisprendimui nebuvo daug laiko. 
Nors apie Australiją mažai ką težino
jau, betgi reikėjo kur nors apsistoti 
nuolatiniam gyvenimui. Vokietijojelik- 
ti negalėsime. O kas gi norės grįžti į 
bolševikų okupaciją? Apie galimybę 
grįžti į Lietuvą 1947 metais kalbos 
nebuvo. Ir prasidėjo mano kelionės 
odisėja drauge su kitais lietuviais, lat
viais ir estais.

1947 metais išplaukėme į saulėtąją 
Australiją amerikietišku karinio trans- 
poto laivu „General Stuart Heintzel- 
man“.

Laivo keleiviai daugumoje buvo jauni 
vyrai ir moterys. Keliavo 630 lietuvių 
vyrų ir 18 moterų. Dauguma jų buvo 
neseniai išėję iš mokyklos suolo, ir 
atmintyje tebebuvo gyvi šviesūs mo
kytojų prisiminimai, kurie auklėdami 
sakė, kad reikia gyventi ne vien sau, 
bet ir kitiems, o svarbiausiai būti 
naudingu žmogumi savo Tėvynei. 

pakeliui į Australiją (1947 m.).
Kiekvienas žinojo, kad pavienę rykš
telę lengva sulaužyti, bet pundą jų 
perlaužti neįmanoma.

Plaukiant laivu, grupelė entuziastų 
sumanė išleisti vienkartinį laikraštuką 
lietuviškai. Tą patį padarė ir latviai su 
estais. Laikraštukas buvo pavadintas 
„Pabaltijo vikingas“. Jo įvade buvo 
rašoma:

„Permainingo likimo verčiami, turė
jome palikti savo gimtuosius židinius, 
Europą ir vykti svetur ieškoti darbo ir 
duonos. Daugelis mūsų tautos išeivių 
jau senokai gražiai įsikūrę USA, Pietų 
Amerikoje ir kituose kraštuos. Mes 
tikimės rasią prieglaudą tame pa
saulio žemyne, kuris labiausiai yra 
nutolęs nuo mūsų krašto ir kur vos 
kelis šimtus lietuvių terasime. Mes tu
rime skubiai įsijungti į jų gretas, kas
kart susilaukdami naujų savųjų jėgų 
papildymo. Kurti Australijos imigran
tų bendruomenę, imdami pagrindan 
vienybę, tautiškumą, solidarumą ir 
stengtis palaikyti glaudų ryšį su viso 
pasaulio lietuviais. To niekuomet
'Mūsų Pastogė" Nr.30 1997.8.4 ųsl.4 
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neužmirškime ir tikėkime laiminga 
ateitimi. Mes nežinome kur mūsų li
kimo keliai nusities, ir nei laikas, nei 
milžiniškas atstumas teneskaldo lie
tuvių vienybės. Naujojo gyvenimo 
slenkstyje prisiminkime mūsų Himno 
žodžius: Vardan tos Lietuvos / Vienybė 
težydi...

Laivo valgyklojebuvo sušauktas ben
dras susirinkimas, išrinkta laikina 
valdyba, kuri, esant reikalui, mus 
atstovautų.

Pirmiausiai lapkričio pradžioje laive 
buvo organizuotas suėjimas Vėlinėms 
paminėti. Nors kunigo neturėjome, bet 
meldėmės iš lietuviškos maldaknygės 
už visus mirusius ir bendrai sugiedo
jome keletą giesmių. Kiekvieną sek
madienį buvo laikomos mišios ir 
giedamos giesmės.

Susiorganizavo skautai ir skautės. 
Kelionėje buvo daromos sueigos ir ant 
laivo denio pravestas iškilmingas lau
žas su įdomia programa. Susiorgani
zavo ir tautinių šokių grupė, vyrų cho
ras. Laivo kapitonas pakvietė lietuvių 
chorą padainuoti amerikiečių įgulai. 
Viena tautiniais rūbais pasipuošusi 
lietuvaitė įteikė jam kuklią lietuvišką 
dovanėlę.

Kartą savaitėje gaudavome po 10 
pokelių amerikietiškų cigarečių ar 

stiklinių saldainių. Moterys gavo "Eliza
beth Arden“ kosmetikos, visi kiti - pas
tos dantims valyti ir šepetukų. Šian
dien mums tokios dovanos nieko 
nereiškia, bet tada - buvo kas kita.

Bematant prabėgo keturios savaitės. 
Ankstų lapkričio 28 - sios rytą laivas 
prisiartino prie Australijos krantų. Visi, 
kas tik buvo atsikėlęs, bėgo ant denio 
pasižiūrėti, kaip atrodo Australija, 
įplaukiant į Fremantle uostą nieko 
nebuvo galima matyti. Krantas toli, 

jokios žemės, jokių bokštų, vien tik uo
los, uolos ir dar kartą uolos. Stovėda
ma ant denio, žvelgiau į jūros bangas, 
ir pradėjau abejoti ar verta į tą krantą 
lipti? Gal tikrai, kaip kažkas sakė, kraš
te vien dykumos ir juodukai bei ken
gūros laksto. Tačiau kada laivas uoste 
sustojo ir krantinėje pamatėme mūsų 
laukiančius žmones, vaizdas pasikeitė. 
Laukiantieji buvo tokie pat kaip ir mes. 
Nuotaika pasitaisė, ir kai muitininkai 
skubomis patiktrino mūsų lagaminus, 
pradėjome Lipti į krantą. Laivas į 
Australiją atvežė 849 emigrantus. Iš

lipti neleido tiktai dviem žmonėms - 
vienai latvaitei, kuri buvo įtariama 
politiškai nepriimtina, ir vyrukui, ku
ris kelionėje susirgo psichine liga. 
Vyrukas buvo lietuvis.

Autobusai vežė mus į numatytą 
apsistojimo stovyklą, kuri vadinosi • me į stovyklą vardu Bonegillą. Tiauki- 
Greyland, kita dalis lietuvių buvo 
apgyvendinti Swanston stovykloje, ku
ri buvo maždaug už kilometro nuo 
pirmosios.

Prieš įlipant į autobusą,, nepažįsta
ma moteriškė padavė man didelį 
popierinį maišą, pilną dar šiltų pyra
gėlių su uogiene. Tas mane labai 
sujaudino, ir pagalvojau, kokie geri tie 
australai žmonės! Dar ilgai apie tą mo
terį vis galvojau. Kodėl ji norėjo tik 
atvykusias emigrantes pradžiuginti?

Stovykloje iš tolo matėsi pusiau 
apvalūs skardiniai barakai, baltomis 
kalkėmis nudažyti. Oras buvo gražus. 
Nei karšta, nei šalta. Apsitvarkius, 
buvome pašaukti pietų. Prieš einant į 
valgyklą, kiekvienam buvo išdalinti 
lapeliai, kuriame imigracijos ministras 
p. Calwell sveikinp atvykusius. Antras 
mane nustebinęs dalykas buvo tai, kad 
įėjus į valgyklą - stalai padengti balto
mis staltiesėmis, stalo galuose stovėjo 
vazos aukštai prikrautos apelsinų. O 
mes jų jau daug metų nebuvome ma
tę! Pavalgę gerus pietus, nuėjome į sa
vo kambarius poilsiui.

Laive „General Stuart Heintzel- 
man“ iš Europos atvežtus pabėgėlius, 
DP, pakeitė grįžtantys į tėvynę vo
kiečiai karo belaisviai iš Viktorijos 
valstijos.

Po keturių dienų Perthe vėl įlipome į 
australų karo laivą „Kanimbla“, kuris 
atrodė daug prasčiau už amerikietiš
kąjį. Tačiau australai mums pasirodė 
daug draugiškesni, nei amerikiečiai. Tai 
visą savaitę keliavome iki Melburno. 
Tiesa, dar prieš išplaukiant į Melbur
ną, Greylando stovykloje buvo ap
klausiami, atsakymus užrašė australų 
raštininkės. Surašinėjo, kas kiek moka 
kalbėti angliškai. Mano anglų kalbos 
žinojimas buvo pažymėtas žodžiu 
„patenkinamai“. Plaukiant „Kanimb- 
los“ laivu australai leido kasdieninį 
laikraštuką. Laivo vadovybė pakvietė 
mane laikraštuko tekstą iš anglų kai-

raukiniu j Bonegillą 1947 metais

bos išversti į lietuvių, kad ir visiškai 
angliškai nemokantieji galėtų paskai
tyti, kas tame laikraštuke rašoma. Tą 
patį darė ir latviai su estais. Po savaitės 
pasiekėme Melburną. Tą pačią dieną 
kelionė tęsėsi toliau - traukiniu vyko- 

nys sustojo kažkur laukuose, autralų 
kareiviai paėmė mus ir mūsų baažus 
ir jau sunkvežimiais atvežė į'stovdą.

Och, Dieve, barakai jau apie lėtus 
nebuvo gyvenami. Grindys punnos, 
visur pilna voratinklių. Kamaryje 
stovėjo trys lovos su čiuži.iais. 
Pasistatėme lauke lagaminus ir įome 
prašyti valymo įrankių. Atsnešę 
vandens, išsiplovėme savo nauju na
mus, pasiklojome lovas gauomis 
švariomis paklodėmis ir šilDmis 
antklodėmis. Pasijutome kaip grame 
viešbutyje.

Kol tvarkėmės, į stovyklą pri.užėjo 
daug žurnalistų, fotografų. Jie kiek
vieną mūsų žingsnį fotografav. Kitą 
rytą ir vėl jau nuo ankstyvo ryto yaskui 
mus sekiojo žurnalistai ir fotografai. 
Neužilgo gavome laikraščius ii žur
nalus, kuriuose buvo mūsų nuotaukos. 
Visi į mus žiūrėjo kaip į kokį „dvą“.

Kitą dieną per garsiakalb buvo 
pranešta, kad visi turės eiti į mkyklą 
ir pasimokyti kai kurių anliškų 
išsireiškimų, kurie pradžioj* kas
dieniniame gyvenime bus labi rei
kalingi, o taip pat ir, taip vacnamo 
„The australian way of life“ (astra- 
liškas gyvenimo būdas).

Buvo gruodžio 8 - oji. Einan sto
vyklos teritorija, sutikau pažįtamą 
estaitę, kuri pakvietė drauge eitį įs
taigą, kur įvairiems raštinės danams 
renka tarnautojus. Kadangi mokėau ne 
tik kalbėti angliškai, bet ir tašyti 
mašinėle, gavau darbą stovyklos 
Įdarbinimo įstaigoje mašininkei ver
tėja. Bonegilloje atlikau privalomo 
darbo sutartį. Kitos mano bendrakelei
vės buvo paskirtos dirbti padavėjomis 
ar prie namų ruošos. Vyrus skyrė 
fiziniams darbams, ir kaip paprastus 
darbininkus išsiuntinėjo po visą Aus
traliją.

Tai tokia buvo mano gyvenimo 
Australijoje pradžia...

Viltis Kružienė
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Įspūdžiai iš Vilniaus ir kitur
Galbūt jpūdžiai apie seimą kiek- 

fienam bus kitokie ir tai. ką čia para
šysiu, yra grynai mano nuomonė.
Pirmiausia, seimo atstovai, kurie buvo 

įgyvendinti institutų ir universitetų 
viešbučiuose, galėjo džiaugtis gera 
organizacija: visada buvo laiku 
iurenkami į autobusus, laiku nuvežami 
ir atvežami į seimą ar iš jo, aprūpinti 
pusryčiais, vakariene ir visokiausia 
informacija. Posėdžiai prasidėdavo nuo 
s valandos ryto ir dažniausiai baig- 
iivosi 8 valandą vakaro arba ir dar vė- 
iau. Dalyvavo 138 seimo atstovai iš 24 
raštų. Seimą atidarė Lietuvos Res- 
publikos Prezidentas Algirdas Bra- 
mskas. Seimo vadovavimą paeiliui 
perėmė įvairių kraštų pirmininkai ir 
vadovai. Galbūt didžiausia naujovė 
tavo krašto bendruomenių pirmininkų 
pranešimai, pradėti nuo negausių lie
tuviškų bendruomenių;kaip Urugvajus, 
Uzbekija, Moldova, Gruzija, Sibiras. Ši 
naujovė buvo visų nuoširdžiausiai su
tikta plojimais. Išgirdome apie įvairius 
įvairių bendruomenių rūpesčius, bet 
visur didžiausias visų nutautėjimas, 
mišrios šeimos, jaunosios kartos 
Ksidomėjimas lietuvybe. Dr. Vytautas 
Doniela glaustai ir taikliai apibūdino 
Australijos lietuvių bendruomenės 
kultūrinį bei politinį gyvenimą. Visos 
dienos buvo kimšte prikimštos pra
nešimais, diskusijų būrelių nutarimais, 
plenariniais posėdžiais. Australija 
dalyvavo visur: švietimo klausimu 
asisakė Janina Vabolienė, kultūros - 
Genovaitė Kazokienė, šeimos - Rasa 
Mauragienė. Darbas vyko labai griež
tai laikantis protokolo, už kiekvieną 
pasiūlymą buvo balsuojama: svarstyti 
ar nesvarstyti, šiandien ar rytoj, koks 
procentas balsavusių (ar registruotų) 
skaitosi galiojantis ir koks ne. Tokia 
disciplina kiek prailgino darbotvarkę 
ir baigėsi tuo, kad po balsavimų į nau- 
jįPLB valdybą ir kitus organus, nebe
liko laiko seimo salėje sulaukti rinkimų 
rezultatų. Nebuvo ir tikros seimo 
pabaigos - net Himno nebuvo kada 
sugiedoti...

Iš iškilių momentų turiu paminėti 
liepos 4-tą įvykusį koncertą Vilniaus 
universiteto šv. Jonų bažnyčios kieme 
po atviru dangum. Buvo atliekama G. 
Maklerio 8 - oji simfonija. Atlikėjų - 
instrumentalistų ir vokalistų - buvo virš 
tūkstančio. Dirigavo iš Austrijos at
vykęs E. Maerzendorfer, taip pat buvo 
sukviesta visa eilė solistų ne tik iš 
Vilniaus, Kauno, bet ir iš Rygos.
Man asmeniškai ta diena dar buvo 

ypatinga tuo, kad tą dieną Prezidentas 
A. Brazauskas įteikė ordinus ir me
dalius „už nuopelnus“. Daugiausiai 
ipdovanotųjų buvo iš Lietuvos. Tai 
rašytojai, poetai, menininkai ir kiti 
kultūros darbuotojai. Įspūdingiausias 
momentas buvo jaunųjų herojų ap
dovanojimas. Keturi ar penki vaikai 
(apie 10 - 15 metų amžiaus) rizikuo- 
iami savo gyvybe išgelbėjo kitus 
skęstančius vaikus. Buvo ir keli 
policininkai, kareiviai, kurie neboda
mi pavojaus, gelbėjo žmones iš de
gančių namų, skęstančius ar už
pultuosius. Mane, pasirodo, apdova- 
tojo DLK Gedimino ordinu ir Gedi

mino ordino medaliu. Iškilminga 
ceremonija vyko naujuose Preziden
tūros rūmuose, Baltojoje salėje. Patys 
rūmai balti kaip sniegas, atremontuoti 
iš vidaus ir išorės. Viduje atkurtas 
vėlyvojo neoklasicizmo stilius, su 
ornamentika ir paauksavimais, tačiau 
santūriai, kadangi, pagal prezidento 
pageidavimą, buvo prisilaikoma lie
tuviško kuklumo. Vienoje Baltosios sa
lės nišoje stovi Juozo Zikaro „Laisvės“ 
statula.

Mindaugo karūnavimo (Valstybės 
dienos) renginiai vyko liepos 6 dieną, 
sekmadienį. Prasidėjo vėliavų pakė
limu prie Seimo rūmų, kur Seimo 
pirmininkas Vytautas Landsbergis 
pasakė kalbą. Įdomu, kad, be lietuviš
kos kariuomenės, dalyvavo ir švedų 
kariai. Kaimyninės valstybės nekreipė 
dėmesio į mūsų valstybinę šventę. Po 
vėliavų pakėlimo, ilgiausia eisena 
keliavo nuo Seimo rūmų iki Prezi
dentūros. Čia Prezidentas Algirdas 
Brazauskas pasakė kalbą. Sugriaudė 
patrankų šūviai, pakilo vėliavos, grojo 
Lietuvos himną. Labai keista, kad nie
kas nei prie Seimo, nei prie Preziden
tūros negiedojo himno...

Visą dieną vyko įvairiausi renginiai, 
mugės, koncertai, tačiau gal pats 
populiariausias pasirodymas buvo 
lakūno Kairio praskridimas po vienu 
Vilniaus tiltu. Du kartu. Vakare, jau 
lietui lyjant, atvirame ore Katedros 
aikštėje, Vilniaus papėdėje, buvo 
atliekamas simfoninės muzikos kon
certas.

Pasibaigus Seimo posėdžiams, ir vis
ką atšventus „banketu“ (taip ir rašo: 
„banketu“), pirmadienio rytą auto
busais mes išvažiavome į Punską. Aš 
pati ten nebuvus, nežinojau ko tikėtis. 
Ir tai buvo pati įspūdingiausia diena 
nuo mūsų atvykimo. Sutiko mus gro
jant orkestrui, pasipuošę tautiniais rū
bais, su duona ir druska. Įėję į Puns
ko gimnazijos rūmus, trumpai apžiū
rėję mokinių meno parodėlę, mes 
išklausėme trumpus pasveikinimus ir 
jų veiklos apybraižą, o tada jau 
skubėjome susitikti su vietiniais ūki
ninkais. Punsko apylinkėje lietuvių 
gyvena apie 80%. Ūkiai gana stambūs, 
pavyzdiniai, su dekoratyviniais sodais 
ir darželiais, plaukymo baseinėliais. 
Pievelių žolė nupjauta, padarytos ve
jos su baltais suoleliais ir skėčiais nuo 
saulės. Taip - tai turistams - tarp Punsko 
lietuvių atostogas galima praleisti 
patogiai ir pigiai.

Bet ne tai svarbiausia. Svarbiausioji 
dalis buvo koncertas. Pasirodė choras. 
Apstulbome. Tai operos choras! Di
rigentas V. Pečiulis. Balsai skaidrūs ir 
puikiai suderinti, choras pajėgus at
likti operines partijas. Po to - folklo
riniai ansambliai, vienas po kito ar ne 
penki. Jų tarpe ir senų, ir jaunų, ir di
delių, ir mažų. Buvo šokami ir tautiniai 
šokiai, turi savo orkestrą. Programa bu
vo ilga, bet nenusibodo. Galvojau, ma
tai, ką reiškia gyventi kompaktiškai, 
draugėj. O dainavo apie ką? Tėvynė, 
Lietuva, leiskit į tėvynę... Tokių dainų, 
kitur negirdėjau.

Po vaišių (antrųjų) jau sutemo, nors 
čia dabar beveik pats vidurvasaris ir

Antai ir Vilnius ant kalvos...

šviesu iki 10 valandos vakaro. Susė
dom į autobusus, o punskiečiai mus 
išlydėdami vis dar grojo ir dainavo. 
Grįžome namo į Vilnių trečią valandą 
ryto.

Anksčiau kai girdėdavau apie Puns
ką, manydavau, kad jie kaip ir Vil
niaus krašto lietuviai: užguiti, per
sekiojami, nusižeminę. Ne Punskas! 
Čia jie pirmauja, čia jie yra išvystę di
delę ir plačią kultūrinę veiklą: turi 
gimnazijas, mokyklas, turi ansamblius 
(ir dar kokius), čia jie gyvena, saky
čiau, kunkuliuoja lietuvybe. Turi, kaip 
minėjau, puikų chorą ir dar tris 
bažnytinius chorus, tris ar keturis 
folklorinius ansamblius, dvi liaudies 
meno grupes, keturis „klojimo“ te
atrus, septynias pradžios mokyklas su 
<irš 500 moksleivių, vaikų darželį, 
lietuvišką gimnaziją. Leidžia dvisa
vaitinį laikraštį „Aušra“. Ko jiems 
trūksta? Materialinės paramos . Reikia 
ir už spausdinimą mokėti, reikėtų

įspūdžiui is ankstyvo 1997 pavasario 
sietuvojeTJ. bakaitis

Tęsinys iš Nr.2 8
Vilniuje, šalia registruotų taksi, 

važinėja daug neregistruotų. Sunku 
juos atskirti, nes visi turi „Taksi“ ženk
lus. Vienas vilnietis man patarė:

- Nesėsk į taksi, kurių ženklai tik už
dėti ant mašinų - jie neregistruoti.

Kituose Lietuvos miestuose tokios 
betvarkės jau nėra. Didele konkuren
cija taksistams yra taip vadinami 
„Latvijos mikroautobusai“. Jie turi sa
vo maršrutus, bet važiuoja tada, kai 
prisirenka užtektinai keleivių. Kaina tik 
litas.

Kadangi visi dirbantieji bijo prarasti 
savo darbą, taigi ir mūsų giminės ga
lėjo mus pavežioti tik savaitgaliais. Te
ko daug važiuoti tarpmiestiniais au
tobusais. Be išimties visi pasenę,, 
apklijuoti visokiausiomis reklamomis, 
bet laikosi savo nustatyto laiko, t.y., 
atvažiuoja ir išvažiuoja laiku. Kainos 
ne taipjau pigios. Kai išmokome važi
nėti tarpmiestiniais autobusais, mudu 
su žmona negerdavome prieš kelionę 
nei arbatos, nei kavos, kad nereikėtų 
naudotis autobusų stočių tualetais. 
Ypatingai siaubinga ir baisi yra Kryž- 
kalnio stoties tualetų padėtis. Pa
galvokite, kokį įspūdį turi susidaryti už
sieniečiai apie tą kultūringą Lietuvą? 

gražesnius tautinius rūbus įsigyti, 
mokyklai knygų nupirkti ir pan. Bet ta 
parama nepuola į balą, bet į labai gerą 
dirvą.

Į Vilnių atvažiavau po dviejų metų ir 
sunku buvo patikėti tokiu progresu. Per 
tuos dvejus metus tiek daug nusususių 
namų pražydo skaisčiomis spalvomis, 
paprasčiausios valgyklėlės ir kavi
nukės, kuriose užbėgdavau užkąsti, da
bar neatpažįstamai atnaujintos, blizge
le blizga. Tačiau gal labiausiai nuste
bino automobilių skaičius . Kaip 
Sydnėjaus George Street! Naktį mies
to gatvės nusagstytos automobiliais iš 
abiejų pusių - nėra pakankamai garažų. 
Tualetai sutvarkyti, yra ir muilo, ir 
rankų džiovintuvų. Patarnavimas par
duotuvėse kaip lakštingalų čiulbė
jimas: medžiagytė minkštutėlė, jums tai 
tinka prie veiduko, ir kainytė mažu
tytė, tik penki litukai, pirkite ponia!

Iki kito karto.
Genovaitė Kazokienė

Keista, kad nei spauda, nei televizija 
neranda reikalo iškelti Šią problemą 
viešumon.

Iš Vilniaus į Kauną važiavome 
greituoju dizeliniu traukiniu. Kelionė 
tmko vieną valandą. Vagonai neblogi, 
panašių užtikome ir Vokietijoje. Su 
konduktorium vaikšto ir močiutė el
geta. Konduktorius tikrina bilietus, o 
močiutė ištiesusi ranką renka aukas, ir 
dauguma keleivių neatsisako jai pa
dėti.

Daug kalbama apie Lietuvos Tele- 
komo privatizaciją. Tarnautojai bijo, 
kad neprarastų savo tarnybų (panašiai 
kaip Australij oje). Lietuvoje telefono 
pasikalbėjimai su užsieniu gerai su
tvarkyti - nėra jokios problemos 
paskambinti į visą pasaulį, tik numerius 
žinok. Vietiniai pasikalbėjimai dar vis 
„anų laikų“. Gal pirmomis dienomis 
buvau per daug nekantrus ir per daug 
kritiškas, ir nesugebėjau paskambinti 
iš Alytaus į Kauną. Atminkite, skam
binant tarpmiestine sistema reikia: 
pasukti 8, palaukti signalo, tada reikia 
sukti to miesto į kurį skambini kodą ir 
vėl laukti signalo, tik tada - abonento 
numerį ir lauk, kartais tris minutes, kol 
surinks numerį. Taigi Lietuvoje reikia 
kantrybės! Nukelta į 6 psl.
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^SPORTAS
Lietuvių sporto klubuose
SYDNEY“KOVAS”

Basketball Under 10

KOVAS - ROYAL ROOKIES 
Another cold Saturday morning greeted 
our little dynamos, with parents in tow. 
as they slowly made their way to the 
Bankstowu Basketball Stadium to lace 
the competition leaders . the Royal 
Rookies Everybody can tell that the 
opposition are good because although 
they are still under ten they have ALL 
the right gear - top of the range basket
ball boots (all the same brand). plaving 
tops with the names emblazoned on them
and even TWO coaches and an over- 
exuberant manager The game started 
as it always does for our youngsters 
with the opposing team sconng first 
then applying a full court press and . 
now legendary super coach . Rita Kas- 
peranis . calling an early time out . 
Today was destined to be different . 
and after a few early baskets by the 
rejuvenated Alexander Karp , the 
Kovas team started to believe in them
selves and with defence bordering on 
the near fanatic kept the half time score 
down to 6-6 The second half started 
with both teams incapable of breaching 
the opponents' defence but finally Chad 
Henncy scored on two fast breaks and 
with three minutes remaining Kovas led 
12 - ll The tension quickly mounted 
and some obvious fouls were not called 
against our opponents however Kovas 
was pmged for minor infringement 
which put their players on the free shot 
line , however try as they might they 
couldn't get one to score Spectators 
gathered from all over the seven court 
stadium to witness the final throes of 
this exciting encounter It appeared 
that with seconds remaining we had 
won the match but notyet - one more 
doubtful foul call to test our patience 
The first shot was an air ball to the 
relief of the Kovas contingent . but the 
second hit the front of the rim onto the 
backboard back onto the nm where it 
balanced precariously for an eternity 
(or so it seemed) and finally dropped 
out and Melissa Belkus, in tandem with 
Ehssa Erzikov. took their first com
bined rebound for the match as simul
taneously the siren sounded and Kovas 
had won by a point Little Daniel 
Sepokas and Nicole Šliogeris punched 
the air in delight and Yasmina Gakas 
rushed onto the court to hug her team 
mates as the parents and grand parents 
rushed over to congratulate the team - 
even Amun Sepokas was seen to break 
into a trot . It goes to show that you 
don't need lots of points to have a spine 
tingling game and as one parent put it" 
it doesn't get any better than this - or 
does it ?".

Basketball Under 12

KOVAS-RSL 20-18
Our "senior" junior team continues to 
improve and despite playing in a boys’ 
competition they are competitive in
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most games they contest . If the Bank
stown Basketball Association can ever 
get their act together and initiate an all 
girls competition then Kovas has the 
nucleus of a strong team The team’s 
most recent game was against RSL and 
despite some defensive lapses in the 
latter stages Kovas hung on for a well 
deserved victory . Jonathon Lee had a 
much improved game and ably assisted 
leading point scorer .Matthew Šliogeris. 
Elizabeth Soulos' speed around the 
court gave Kovas many scoring oppor
tunities .

New recruits

Now that Ron and Liuda Popenhagen 
(nee Apinys) have decided to make 
their home m Sy dney it was pleasing to 
see their two children , Renata ( aged 
11) and Danus (8) . join the junior 
basketball ranks . Welcome home 
Liuda and we look forward to seeing 
both Ron and yourself on the basketball 
sidelines I

Basketball Women

KOVAS - PARRAMATTA 52 - 39
The Kovas team is playing in the Par
ramatta "A" grade competition and 
despite playing with only five players 
defeated a strong Parramatta represen
tative team To make matters a little 
more exciting Rita Andriejunas , who 
was tiring badly , fouled out and the 
team was left with only four players . 
Venta Protas rallied the rest of the team 
and whilst Daina Diciunas continued 
her high sconng average , Betina 
Kapočius and Manssa Vaiciurgis took 
ail the important rebounds and Kovas 
’’coasted" to a comfortable victory .

Basketball Men Division 2

Lead by the energetic Peter Andrieju
nas the Kovas men’s team is top of the 
ladder with six matches remaining In 
their latest match they play ed the sec
ond placed team and came away with a 
seven point victory in a game that could 
be best described as "ugly" and only the 
cool heads of Petras Kapočius and 
Michael Sepokas stopped the game 
from developing into a ftacas 
Michael Wallis continues his pm point 
shooting and top scored with 21 points.

MELBOURNE “VARPAS”

(From "EB" in Melbourne)
"The Varpas men’s Wednesday night 
team is neanng the end of the champ
ionship season and with two games to 
go looks like playing in the finals . a 
better result then last year when they 
finished mid-field. The game against 
Melton was a mixture of good defence , 
poor shot execution . turnovers and a 
frustrating opponent This was 
reflected in the half time score of 16-9. 
Coach "Skimba" was so frustrated he 
told the team that would have trouble 
beating the " “KOVAS” under 10/12 
team".

This accusation seemed to inspire the 
"Varpas" boys in the second half and 

their performance improved the further 
the game went ; steals . outside shots 

and full court pressure on the 
opposition.

The result was a comfortable vieton 
with good contributions from all play
ers . A Meiliūnas 4. K Levickis 12, S 
Levickis 10, A Firinauskas 4, J Skim- 
binauskis 8 , M Finnauskas 4, L 
Skimbir.auskas 7 & P Ozelis 6. "

-m- —

įspūdžiai iš . ..
Atkelta iš 5 psi.

Sostinė TJilnius
Dabartinė Vilniaus padėtis nėra blo

ga. Sėdėdami McDonalds Gedimino 
prospekte stebėjome publiką. Jauni
mas. ypatingai merginos, gražiai ir 
skoningai apsirengę, veidai linksmi, 
malonūs. Paklausk praeinančių ko nors, 
jie tau visada atsakys mandagiai. 
Skarelėmis apsigaubusių močiučių 
mieste beveik nematyti. Apsirengimo 
kainos tokios pačios kaip Australijoje. 
Pvz., itališki batukai 300 - 350 litų (100 
- 130 doL). moteriškas pavasarinis pal
tas 1000 -1500 litų (300 - 350 dol).

McDonalds yra pavyzdys, kad Lie
tuvoje galima sėkmingai prekiauti. 
Patalpos naujos ir švarios, tarnautojai 
mandagūs, produktai geros rūšies, taip 
kaip ir visame pasaulyje. McDonalds 
perka lietuvišką mėsą, bet apdirbimui 
siunčia ją į Lenkiją, kadangi Lietuvo
je nėra reikiamos technikos.

Vilniaus senamiestyje vis dar vyksta 
atstatymo darbai. Vokiečių gatvę galima 
palyginti su Paryžium, ten ir užtikome 
pirmas automatines duris. Parduotuvės 
ir jų vitražai pirmos rūšies, gaila tik kad 
prekių kainos jose gana aukštos ir ne 
visiems prieinamos.

Netoli geležinkelio stoties yra Vil
niaus turgus, kur niekas nekalba 
lietuviškai. Produktai ir prekės men
kiausios vertės. Maisto produktų ha
lėje daug maisto atrodo labai ne
higieniškai. Buvau susiruošęs nu
filmuoti, bet „tvarkdariai“ be ceremo
nijų išprašė mus iš halės.

Vilniuje, Vokiečių gatvės gale.

GEELONG FIRE
The Geelong community has been ds 
astated with the news that fire h 
totally decimated their community hal 
Initial indications are that proper 
damage is so severe that all comes 
have been destroy ed including Geeks 
"Vytis" records , trophies and mes 
rabiha gathered over the last 50 ori 
years This is not only a blow to 4 
Geelong community but to Lithuania: 
throughout Australia and one hopes s 
can all rally together and help rebin 
tliis community centre . J£
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aplankėme „Teatrų muziejų“. Jat 
tarp daugelio pažįstamų dailininkų; 
ir Helmuto Bakaičio fondas. Muziejai 
direktorius Aleksandras Guobis mm: 
aiškino, kad šiuose rūmuose (dats 
atremontuotuose) gyveno Barbot 
Radvilaitė ir kieme turėjo įsirengti 
amfiteatrą, kurį ateityje muziejus tz 
pat žada atstatyti.

Mano nuomone, tai didelė prabant 
nes tuose rūmuose (apie 50 kambarį 
galima sutalpinti ne tik Lietuvos, bet: 
visos Europos teatrų istoriją.

Kaip gi galima palikti Vilnių ne 
aplankius „tautiečių“, t. y. Australijc 
lietuvių dabar įsikūrusių Vilniuje. T. 
Vytas Aniulis iš Melburno ir Vina 
Augustinavičius iš Sydnėjaus.

Vytautas Aniulis gyvena elegaa 
tiškame trijų kambarių bute, šešių bu. 
name. Remontas padarytas pagi 
Paryžiaus standartą. Kaimynystėj 
suomių ir Amerikos konsulatai, 
antrame aukšte sydnėjiškės Evos Ks 
bbos butas. Vincas Augustinaviėa 
įsigijo dviejų kambarių butą neto 
Gedimino prospekto. Jo remonn 
aukščiausio standarto, kurį atrastume 
gal tik Sydnėjaus dangoraižiuose. Vis 
cas Augustinavičius įsijungė į poiitii 
konservatorių ratą, yra žinomi 
„oratorius” ir kviečiamas laikyt 
paskaitas po visą Lietuvą. Būtų Jaita 
Vincą Augustinavičių paskirti 
tralijos lietuvių atašė“ prie Lietini 
Respublikos Seimo.

Galiu pasakyti, kad Vytas Aniulis i 
Vincas Augustinavičius priklauso pn 
tų 8% labai gerai Lietuvoje gyvena 
čių.

Po keleto valandų svečiavimosi - mi
sų noras grįžti į Lietuvą kažkoė 
padidėjo...
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A. f A. Stasiui Uruevičiui 
minis, jo žmoną Danutę, dukterį Aldoną, sūnų Petrą, žentą, vaikaičius, 
brolius ir seseris giliai užjaučiame ir drauge liūdime.

Genė Vasiliauskienė, 
Marija ir Vytautas Veveranskai, 

Borisas Borjeras

Mūsų Alytaus gimnazijos, dienų bičiuliui

A. į* A. Stasiui Uruevičiui
mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną Danutę, sūnų, dukrą, 
vaikaičius, brolius ir seseris, ir drauge liūdime

Elena ir Viktoras Ceiėiai,
Liuda ir Vincas Apaniai

Musų nuoširdžiam draugui
A. f A. Stasiui Uruevičiui

staiga mirus, gilią užuojautą reiškiame jo žmonai, ilgametei 
draugei Danutei, dukrai, sūnui, anūkams, sesei E. Dainienei ir 
broliui Alfai. Liūdime kartu.

S. Kauienė, 
L. Radzevičienė

Netikėtai mirus

A. f A. Stasiui Uruevičiui,
jo žmoną Danutę su šeima, brolį Alfonsą, sesę Eleną su šeimomis 
nuoširdžiai užjaučiame ir kanu liūdime.

Elena ir Pranas Baliukai

Mirus nuoširdžiam sportininkui - rėmėjui
A. f A. Viktorui Žeimiui 

jo žmonai ir vaikams nuoširdžią užuojautą reiškia ir 
drauge liūdi

Sydnėjaus sporto klubas "Kovas"

Mielam bičiuliui, broliui skautui vyčiui
A. f A. Algiui Skirkai

mirus, jo žmonai Vidai, dukroms Audrai ir Lisai, motinai Ade
lei ir broliams Vytautui su Kęstučiui nuoširdžią užuojautą 
reiškia ir drauge liūdi

Bronius ir Palmyra Žaliai

A. j* A. Algiui Skirkai
mirus, jo žmonai Vidai, dukroms, broliams Vytautui ir Kęstu
čiui su šeimomis netekties valandoje nuoširdžią užuojautą 
reiškia

Danguolė ir Arminas Šepokai

A. f A. Algiui Skirkai
mirus, žmonai Vidai, dukroms, broliams Vytautui ir Kęstu
čiui bei jų šeimoms nuoširdžią užuojautą reiškia

Tautinių šokių grupė "Sūkurys"

Rajono 50 - mečio knygos klausimu
LSS Australijos rajono veiklos 50 - mečio knygos ruošimas gana spar

čiai juda į priekį. Jau baigiama paruošti lietuviškoji jos dalis. Tačiau kny
gos ruošimo komitetas dar prašo jūsų visų, sesės ir broliai, talkos:

1. Nedaug turima nuotraukų iš Sydnėjaus „Aušros“ tunto 1950 - 1970 
metų veiklos; nuotraukų trūksta ir iš Adelaidės bei Canberros vienetų.

2. Labai reikalingi įvairių laikotarpių buvusių vadovų trumpi prisimi
nimai (bet tik trumpi). Apie pirmąją Pan - Pacifiko džamborę prisiminimų 
atsiuntė brolis N. Neverauskas.

3. 1948 - 1949 metais vykusioje Pan - Pacifiko džamborėje, Yarra Brač, 
stovyklavo 29 iš Europos tik atvykę lietuviai skautai. Žinomos šios 
pavardės: V. Bakaitis, B. Dainutis, V. Didelis, Č. Dubinskas, A. Gabas, A. 
Grigonis, A. Jakštas, J. Jurskis, B. Kaminskas, R. Krausas, V. Kučiauskas, 
B. Kunčiūnas, R. Liniauskas, A. Liubinskas, P. Morkūnas, V. Neverauskas, 
A. Pocius, J. Rudzinskas, A. Vitkūnas, J. Urbonas, G. Žemkalnis. Kas buvo 
tie kiti 8 broliai (ar visi čia suminėtieji ten stovyklavo?).

Medžiagą siųsti ne vėliau kaip iki šių metų rugpjūčio mėnesio pabaigos 
knygos ruošimo komiteto koordinatorei s. Birutei Prašmutaitei, 2/6 Niki 
Court, East Bentleigh, Vic. 3165, namų tel. (po 7 vai. vakaro) (03) 9579 
3946. ■ ■■■-.... .............

f Musų įnirusieji f
A. A. Stasys Urnevičius

Šių metų liepos 18 d. Adelaidėje mirė 
daugeliui gerai žinomas sportininkas, sporto 
vadovas, buvęs ALFAS pirmininkas Stasys 
Urnevičius. Nors jau kuris laikas negalavo, 
tačiau mirtis vis tiek atėjo nelauktai ir neti
kėtai.

Stasys gimė 1921 m. gegužės mėn. 11 d. 
Daukšiuose. Baigė Alytaus gimnaziją, ku
rioje besimokydamas jau buvo aktyvus spor
tininkas, skautas, choristas, gimnazijos orkes
tro narys. Dalyvavo visose tuo metu gimna
zijoje praktikuotose sporto šakose, tačiau be
ne geriausiai jis pasireiškė krepšinyje.

Chemijos mokslus Stasys studijavo Kaune, 
vėliau Vilniaus universitete.

Karo įvykių pasėkoje 1944 metais pasi
traukė iš Lietuvos ir gyveno Wiirzburge. 1945 
metų vasarą vedė iš Lietuvos laikų pažįstamą
Danutę Bagdonaitę, su kuria didelėje meilėje ir santuokoje išgyveno 52 metus.

Stasio ir Danos gyvenimo kelias 1949 m. pasuko į Australiją. Įsikūrė Adelaidės mieste. 
Čia Stasys baigė karo įvykių nutrauktą mokslą ir įgijo chemijos mokslų bakalauro dip
lomą. Gražiai užaugino dukrą Aldoną ir sūnų Petrą.

Adelaidėje Stasio sportininko ir sportininko vadovo gabumai pasireiškė pilnumoje. 
Krepšinio aikštėje jis buvo iškiliausias žaidėjas. Pietų Australijos valstijos krepšinio ko
mandos kapitonas, jaunųjų sportininkų treneris, sporto klubo "Vytis” ir ALFAS pirminin
kas. Sveikatai pradėjus šlubuoti, vis tiek nesitraukė iš sporto klubų veiklos, bet ką galėjo, tą 
darė, kad išlaikyti kontaktą su sportininkais.

Jei prie visų sportinių Stasio pasiekimų pridėsime, kad neskaitant ilgamečio dalyva
vimo su žmona Danute Adelaidės lietuvių chore, jie lankė daugelį Lietuvių dienų ren
ginių, neapleido lietuviškų tautinių švenčių, minėjimų, koncertų, vaidinimų, tai ir gautume 
pilną portretą energingo, darbštaus, lietuviškam gyvenimui savo duoklę su kaupu atida
vusio žmogaus, pilnutinio lietuvio.

Jo netekus šiandien liūdi šeima, giminės ir artimieji. Šiandien liūdi Adelaidės ir Aus
tralijos sportininkai, liūdi ir visi, kurie pažinojo šį ramų ir kantrų vyrą.

Ilsėkis ramybėje. V. S. Naras

A. A. Vanda Žilinskienč

Šių metų liepos 21 dieną Canberros 
"Brindabella Gardens" slaugos namuose 
staiga mirė Vanda Kremerytė - Žilinsk
ienė.

Velionė gimė 1914.4.3 Gudinėje. Jos 
tėvai buvo pasiturintys ūkininkai. Van
da, baigus gimnaziją ir mokytojų semi
nariją, mokytojavo Kybartų progimnazi
joje.

1940 metais ištekėjo už Kosto Bali- 
niausko, bet, deja, tik už trijų mėnesiu 
sovietai areštavo jos vyrą, ir ji jo dau
giau nebematė, netgi niekada taip ir 
nesužinojo apie jo likimą.

Vandos tėvai su šeima karo metu re
patrijavo į Vokietiją. Patyrė nemažai 
vargo, ten mirė Vandos tėvas ir jaunes
nioji sesuo.

Karui pasibaigus, Vandos broliai imigravo į Ameriką, o Vanda pasišventusiai 
pasiliko prižiūrėti motiną. Gyvendama pokarinėje RytųVokietijoje ji pradėjo 
susirašinėti su buvusiu gimnazijos kolega direktorium Juozu Žilinsku, kuris į 
Australiją atvyko 1948 metais ir iškvietė Vandą. Ji rizikavo savo gyvybe, bet iš 
Rytinės Vokietijos perbėgo į Vakarų. Tuomet emigravo į Australiją ir 1950 metais 
Canberroje ištekėjo už Juozo Žilinsko. Ten visą laiką ir gyveno.

Vanda nuo pat savo atvykimo pradžios buvo aktyvi lietuvių bendruomenės narė 
- mokytojavo savaitgalio mokykloje, dirbo bendruomenės valdyboje, dainavo 
"Aušros" chore, kol galėjo skaitė "Mūsų Pastogę".

1965 metais mirus vyrui Juozui, Vanda liko Australijoje, kadangi buvo visai 
viena, neturėjo nei vaikų, nei giminių. Tačiau ji turėjo daugybę draugų ir ne tik 
lietuvių tarpe, bet ir tarp svetimtaučių.

Apie 40 draugų susirinko į Vandos laidotuves. Jos įvyko šv. Petro evangelikų 
bažnyčioje liepos 25 dieną. Atsisveikinimo žodį tarė Viktoras Martišius. Po to 
Vandos palaikai buvo palydėti į krematoriumą. Šermenys vyko lietuvių klube.

Amerikoje liko liūdintys broliai Albertas ir Oskaras, brolienė Bronelė ir dukte
rėčios Dalia ir Gražina su šeimomis. VJI

'Mūsų Pastogė" Nr.30 1997.8.4 psl.7
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INFORMACIJA

50 - mečio jubiliejus 
Sidnėjuje

Penkiasdešimties metų nuo mūsų įvažiavimo į Australiją pradžios, 
1947 m. lapkričio 28 d., jubiliejų atšvęsime Lietuvių namuose, Banks- 
towne

šių metų lapkričio mėn. 22 d., šeštadienį, 8 vai. vakaro, 
suruošdami banketą.

Nors lietuviai su kitais baltiečiais pramynė didžiosios pokario emi
gracijos į Australiją kelią, sunkiomis sąlygomis atliko dviejų metų 
privalomo darbo prievolę, padėjo atstatyti karo suniokotą šalį ir ją 
suindustrinti, šiandieninės ''daukiakultūrinės” institucijos mūsų ne
prisimena. Mūsų užduotis yra padėti prisiminti, kada daugiakultūrinė 
imigracija prasidėjo, ir kokie buvo pirmieji jos žingsniai.

50 - mečio minėjimo proga mes norime parodyti iškiliems šio krašto 
vadovams savo atsivežtą ir išlaikytą kultūrą, mūsų pasiekimus ir 
padėkoti už šio krašto žmonių svetingumą. Tokiu būdu banketas 
ruošiamas ne tiek sau, kiek iškiliems garbės svečiams - šio krašto 
žmonėms.

Ta proga anglų kalba yra ruošiamas leidinėlis, kuris nušvies iš kur mes 
atvykome, apie mūsų kultūrinę veiklą Australįjoje ir pasiekimus.

Kviečiame visus vienokiu ar kitokiu būdu prisidėti ir lapkričio 22 die
nos vakarą numatyti banketui.

A. Reisgys
50 ■ mečio ruošos komiteto pirmininkas

ĮPĖDSEKYS
ūkautų

Šių metų liepos 12 d. Adelaidės lie
tuviai "Vilniaus" tunto skautai ir skau
tės iškilmingoje tunto sueigoje pami
nėjo Australijos lietuvių skautų atvyki
mo į Australiją 50 metų sukaktį. Iškil
minga minėjinjo sueiga įvyko Seeone 
Hills stovyklavietėje Sterlinge. Tą sa
vaitgalį šioje stovykloje buvo įsikūrę20 
skautų ir skaučių, o į minėjimo sueigą 
atvyko dar 15 skautų ir visas būrys rė
mėjų bei senųjų skautų. Specialus 
minėjimo sueigos svečias buvo LSS 
Australijos rajono vadas v.s. Henrikas 
Antanaitis.

Minėjimo centru buvo vėliavos nu
leidimo metu pravestas visų gyvų ir 
mirusių "Vilniaus" tunto skautų ir 
skaučių, buvusių"Vilniaus" tunto tun- 
tininkų bei kitų asmenų, padėjusių 
lietuviams skautams praeityje ir dabar, 
pagerbimas.

Ilgesnę kalbą pasakė Rajono vadas 
H. Antanaitis, savo kalboje iškeldamas 
svarbesnius lietuviško skautavimo Aus
tralijoje momentus, prisimindamas bu
vusius ir esamus vadovus ir apskritai 
iškeldamas lietuviškos skautybės įnašą 
į tautinį mūsų jaunimo auklėjimą. Rei
kia pastebėti, kad dar ir šiandien mūsų 
eilėse yra skautų vadovų, su mumis 
esančių visus tuos 50 metų. Ta proga 
visa eilė buvusių "Vilniaus" tunto tun- 
tininkų ir vadovų buvo apdovanoti 
padėkos pažymėjimais, kuriuos įteikė 
Rajono vadas.

Tenka apgailestauti, kad po 7 metų 
darbo iš tautininko pareigų pasitraukė 
tuntininkas ps. Antanas Pocius, savo 
pareigas perdavęs vyr. skaut. Rūtai 
Sankauskienei. Antanas ir toliau lieka 
aktyvus tunto narys ir tuno prižiūrėtojas.

'Mūsų Pastogė" Nr.30 1997.8.4 psl.8

švente
Stovyklos dienos darbai pasibaigė 

prie laužo, kurio metu buvo padainuota 
daug skautiškų ir liaudies dainų bei su
vaidinta gražių pasirodymų.

"Vilniaus" tunto veikla prasidėjo jau 
1948 metais, ir šiame laikotarpyje at
liko didelį lietuviškumo palaikymo dar
bą jaunimo tarpe. Prisiminkime skau
tiškus laužus, prisiminkime tas nepa
keičiamas stovyklas Mt. Crawford miške. 
Ne vienu atveju tose mūsų stovyklose 
dalyvavo iki 100 ir daugiau gražaus 
lietuviško jaunimo. Prisiminkime skau
tų ruoštus "debiutančių" balius ir t.t.
Tačiau bene pats didžiausias skautų 
nuopelnas buvo didelio jaunimo būrio 
išlaikymas lietuviškoje aplinkoje ir 
nuotaikoje.

Prieš akis stojasi daug vaizdų, daug 
veidų, daug prisiminimų, kadangi 
nemažam būriui vadovų, su jaunimu 
dažnai išdirbusių dešimtmečius, skau- 
tavimas buvo jų širdyse ir dar šiandien 
yra jų gyvenimo būdas, jų gyvenimo 
pagrindas.

Šioje sueigoje įteikti padėkos pa
žymėjimai yra tik simbolinis aktas, 
pripažinimas, kad tikrai daug jaunes
nių ir vyresnių brolių bei sesių ati
davė gražiausius savo gyvenimo metas 
lietuviškai skautybei.

Šiandieną su pagarba minime visus 
dirbusius ir dirbančius skautų eilėse. 
Ačiū jiems! V. S. N. (Iš Š.B.-L.Ž.)

• Sydnėjaus skautų židinys rugsėjo 7 
dieną Bankstowno lietuvių namuose 
ruošia"M. Mažvydo pirmosios lietu
viškos knygos" minėjimą. Paskaitą skaitys 
ps. fil. Elena Jonaitienė. Minėjimas ski-. 
riamas plačiajai visuomenei.

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
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.

6 vai. - 8 vai. popiet,
12 vai. - 2 vai. popiet švediškas

Klubo valgykla veikia:
penktadieniais
šeštadieniais *
stalas (smorgasboard) ir 6 vai. - 8 vai. vakaro,
sekmadieniais • 12.30 vai. popiet ■ 7 vai. vakaro.

INFORMACUA 
-------------------------------------------------------------------------------— 

Sydnėjaus tautiečiams
Rugpjūčio 10 d., sekmadienį, 2 vai. popiet Lietuvių namuose Bankstowne

Sydnėjaus apylinkės valdybos paprašytas, Algis Dudaitis praves pokalbį ir 
sakys į klausimus apie dabartinę padėtį ir nuotaikas Lietuvoje.

Visi maloniai kviečiami dalyvauti šioje popietėje.
A LB Sydnėjaus apylinkės vai

Pranešimas Melburno pensininką
Sekantis Melburno lietuvių pensininkų sąjungos susirinkimas įvyks rugpjūčio mėn. 11

SKELBKTTĖS „MŪSŲ PASTOGĖJE“ - VISI ŽINOS!

Ieško
43 metų amžiaus australas su profesija, 5 pėdų ir 10 inčų ūgio, 74 kg., 

plaukų, mėlynų akių, domisi plaukimu, muzika, pietavimu ne namie, kinu ir 
kiais. Ieško moters nuo 30 ar šiek tiek virš trisdešimties, gyvenančios Sydnėjųj
Turi būti jautri, besidalijanti, nuoširdi, patikima ir ieškanti pastovių santyki} 
Savo charakteristiką angliškai galite siųsti adresu "George", c/- Lithuanian Com 
pity Publishing Soc. Ltd. PO Box 550, Bankstown, NSW 2200.

renk nu 
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

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

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

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

U žsienyje oro paštu $ 100
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