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Mažėja rusakalbių mokinių 
skaičius

Vilniaus mokyklose, kur mokoma ru
sų kalba, mokinių kasmet vis mažėja. 
Tuo tarpu kai kuriose lietuviškose ir 
lenkiškose mokyklose mokinių skai
čius didėja. Tokiu būdu kai kurie 
mokyklų pastatai turėtų būti perleisti 
lietuviškoms mokykloms, kuriose kla
sės perkimštos mokiniais. Kadangi 
neįmanoma perkelti pastatų, taigi rusų 
mokinius teks perkelti į kitą mokyklą, 
kur mokoma rusų kalba. Vilniuje no
rima perkelti visą mokytojų personalą 
iš 53 - čios mokyklos į gretimą rusų 
mokyklą.

Tam pasipriešino ne tik mokytojai, 
bet ir rusų bendruomenės atstovai. 
Ginčas atsidūrė Seimo pirmininko 
Vytauto Landsbergio kabinete, kur įvy
ko pasitarimas. 53 - čios mokyklos 
vedėjas pareiškė, kad mokyklos per
kelti į kitą negalima. Jis motyvavo tuo, 
kad mokykloje sustiprintas vokiečių 
kalbos mokymas ir yra provoslavų 
tikybos klasės. Atrodo, jog norima 
dengtis diskriminacijos skraiste. Kuo 
šis ginčas baigsis, parodys ateitis.

Lietuvos - Lenkijos 
parlamentarų asamblėjos 

sesija
Sausio 26 - 27 dienomis Varšuvoje 

įvyko antroji Lietuvos ir Lenkijos 
parlamentinė sesija. Lietuvos delega
cijai vadovaujantis Seimo pirmininkas 
Vytautas Landsbergis išreiškė viltį, kad 
į Europos Sąjungą abi šalys eis kartu, 
Lietuva per toli neatsilikdama nuo 
Lenkijos. Lenkijos užsienio reikalų 
ministras Bronislaw Geremek, susiti
kęs su Vytautu Landsbergiu, pareiškė, 
kad ryšiai su Lietuva yra Lenkijos 
prioritetinis tikslas. Lenkijos parla
mentarai sutinka, kad mažumų santy
kiai atitinka Europos Sąjungos stan
dartus, tačiau nerimą kelia lenkų kal
bos nevartojimas viešąjame Lietuvos 
gyvenime.

Atrodė, kad dalis Lenkijos politikų, 
ypač lenkų žiniasklaidos nuomone, 
asamblėja visų pirma rūpinsis Lietuvos 
lenkų reikalais. Mečys Laurinkus 
pastebėjo, kad į sesijos atidarymą ne
buvo pakviestas nei vienas Lenkijos 
lietuvių bendruomenės atstovas, nors 
jų salėje buvo ne vienas.

Tuo tarpu Lietuvos parlamentarai' 
aiškino, kad pagrindinis šios sesijos 
tikslas esąs skatinti abiejų šalių glau
desnius ryšius ūkio, kultūros ir politi
kos srityje. Norima taip pat padidinti 
įtaką Rytų Europos regione. Savo kal
boje Vytautas Landsbergis nurodė, jog 
svarbu tai, kad antraeiliai reikalai 
neišstumtų iš sesijos programos pir
maeilių problemų.

Nors pradžioje asamblėjos posė
džiuose iš lenkų pusės reikalai krypo į 

tariamas Lietuvos lenkų problemas, 
tarpusavio santykiai valstybiniame 
lygyje buvo patenkinami, o Vytautui 
Landsbergiui susitikus su Lenkijos 
prezidentu Aleksandru Kvasnevskiu, 
reikalai visiškai pasitaisė. Pasitarimai 
buvo konstruktyvūs ir prezidentas 
Kvasnevskis priėmė Vytauto Lands
bergio kvietimą atšvęsti Vilniuje 
Lietuvos 80 - ties metų nepriklausomy
bės jubiliejų.

Tuo tarpu lenkų spauda ignoravo 
tarptautinio lygio pasitarimus ir nuo
latos kibo prie tariamų Lietuvos lenkų 
problemų, paminėdama V y tautą Lands
bergį tik šiame kontekste. „Nepaste
bėjo“ asamblėjos prieškambaryje nei 
vienas lenkų reporteris ir literatūros, 
kurioje buvo sugretintos mažumų tei
sės Lietuvoje ir Lenkijoje, kaip antai, 
kad Lenkijoje nėra jokių galimybių 
savivaldos ar vyriausybės įstaigose 
kalbėti kita kalba nei lenkų.

Baltijos gynybos koledžas
Šiuo metu daugelis Lietuvos ir kitų 

Baltijos šalių karininkų yra apmoko
mi Vakarų šalyse. Tačiau ateityje ilgai 
to tikėti'inebcga'ima, taigi laikas įsteig
ti savo aukštąją mokyklą. Vilniuje 
vykusioje tarptautinėje konferencijoje 
buvo pabrėžtas Baltijos gynybos kole
džo reikalingumas. Šiuo metu tokio 
koledžo dar nėra, tačiau planai jau 
pribrendę. Krašto apsaugos tarptautinių 
ryšių departamento direktorius Andrius 
Kryvas spaudos konferencijoje nuo
dugniai išdėstė apie koledžo įsteigimo 
planus.

Koledžas bus įkurtas Estijoje. Šių 
metų Estijos gynybos biudžete šiam 
koledžui jau paskirtos pradinės lėšos. 
Koledžas turėtų pradėti veikti 1999 me
tų rudenį ir jį rems įvairios Vakarų ša
lys. Švedija sutiko vadovauti koledžo 
projekto įgyvendinimui, o koledžui 
vadovaus Danijos karininkas. Moko
moji kalba bus anglų. Vieno karininko 
mokymas kainuos nuo 600 iki 800 do
lerių mėnesiui ir mokslas užtruks de
šimtį su puse mėnesių. Kasmet kole
dže bus paruošiama apie 30 karininkų . 
Laisvosios Europos radijui paklausus, 
ar jau pasirašytos sutartys dėl koledžo 
steigimo, Andrius Kryvas atsakė, kad 
dar nėra nieko pasirašyta, o tik svarsto
mi susitarimų projektai.

Baigę koledžą karininkai galėtų 
tarnauti savo šalių gynybos štabuose 
arba siekti tarptautinės karjeros.

Susitikimas Rygoje
Sausio 23 dieną Baltijos jūros šalių 

ministrai pirmininkai susirinko posė
džiui Rygoje. Susirinko visų Baltijos 
jūros šalių ministrai pirmininkai. 
Prikalbinęs Rusijos ministrą pirmi
ninką Viktorą Čemomyrdin, į Rygą 
atvyko ir Vokietijos kancleris Helmut 
Kohl. Susitikimas vienoje iš Baltijos 
valstybių davė didelę politinę ir'

Lietuvio šventė - Vasario 16 - ji!

Dr. Jonas Basanavičius skaito Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo aktą 1918 m.

Bernardas Brazdžionis

Sutikim į ^Moliną - liautą
"Tikėkim, tikėkim, tikėkim -
Tikėjimas kalnus nuverčia, 
Ir net nepasiekiamo siekim 
Per patirti skaudžią ir karčią",

Kartojam širdy susikaupę
Ir meldėm visatos Kūrėją: 
"O, Dieve, per naktį šią kraupią 
Išvesk mus į laisvės alėją..."

Tarp brolį nužudančių kainų, 
Tarp tiesą išduodančių judų, 
Tremčių ir kančių skausmo kaina 
Tauta iš letargo pabudo.

ekonominę paspirtį Lietuvai, Latvijai ir 
Estijai, ypač kai susitikime dalyvavo du 
didieji - V. Čemomyrdin ir H. Kohl.

Posėdžio metu vieni kitus ragino 
plėsti ekonominį bendradarbiavimą. 
Ekonominis potencialas Šiaurės Eu
ropos regione yra milžiniškas, mano 
ekonomistai. Prognozuojama, kad 
ekonominė plėtra čia bus pati didžiau
sia visoje Europoje ir, kad tai išjudins 
stagnacijos apimtą Europos ūkį. Ry
tiniame Baltijos . jūros krante yra 
trisdešimties milijonų dydžio rinka, 
kurią gali išnaudoti vakarų krante 
esančios turtingos šalys.

Gamybos savikaina rytiniame kran
te apie aštuonis kartus mažesnė negu 
vakariniame, o darbo jėgos išsilavi
nimas nedaug tesiskiria. Taigi va
kariečiams pelninga investuoti rytuose 
ir ten gaminti savo prekes, kurios tokiu 
atveju bus pigesnės. Tuo pačiu padidės 
rytiečių pajamos, ir jie bus pajėgūs 
pirkti daugiau vakarietiškų prekių. To
kiu būdu ekonomika augs ne tik 
rytiniame, bet ir vakariniame krante. 
Kadangi šiaurės regionas nėra izo
liuotas, ekonomikos augimas persikels 
ir į kitas Europos šalis.

Būtina, kad laisvai plėtotis galėtų 
prekyba. Taigi buvo aptartas Baltijos 
jūros uostų modernizavimas, muitų 

O nuoskaudų debesį nykų, 
O nuodėmių purvą nuplovę, •> 
Be gedulo juodo vainikų 
Sueikim į tautą šventovę.

Ne skundų, tikėjimo auką 
Suneškim žaibams tebeplieškiant, 
Suėję į motiną - tautą 
Ir vėl nepasiekiamo siekim.

(Iš poeto naujausio eilėraščių 
rinkinio "Šiapus ir anapus mūsų 
laiko" išleisto 1997 m. Vilniuje)

J
procedūrų standartizavimas, organi
zuoto nusikalstamumo pašalinimas iš 
prekybos ir kiti klausimai, susiję su 
tarptautine prekyba.

Vokietijos kancleris Helmut Kohl 
pareiškė, kad Vokietija ir Baltijos ša
lys turi senus prekybos ir kultūrinius 
ryšius. Jis apgailestavo, kad hitlerinė 
Vokietija pasirašė Molotovo - Ri- 
bbehtropo paktą, perleisdama Baltijos 
šalis sovietų Rusijai. Trijų Baltijos ša
lių - Lietuvos, Latvijos ir Estijos - 
premjerai su kancleriu H. Kohl susi
tiko atskirai.

Lietuvos premjeras Gediminas Vag
norius atskirai susitiko ir su Rusijos 
ministru pirmininku Viktoru Čer
nomyrdinu. Susitikimo metu buvo 
aptartos investicijų galimybės, dvi
gubo apmokestinimo išvengimo, pre
kybos liberalizavimo ir pagyvinimo 
tarp šių dviejų šalių klausimai. Po 
susitikimo buvo paskelbta, kad pava
sarį G. Vagnorius vyks vizitui į Mas
kvą.

Tą pačią sausio 23 dieną Rusijos 
ambasadorius Lietuvai Konstantin Mo
zei žurnalistams komentavo Rusijos 
užsienio reikalų ministerijos pareiš
kimą, jog Sovietų Sąjunga neokupavo 
Baltijos šalių. K. Mozei sakė, kad jis
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nenorįs vertinti savo viršininko pa
sisakymų ir todėl, pagal Rusijos už
sienio reikalų ministerijos nuostatus, 
Sovietų Sąjunga Baltijos šalių nebuvo 
nei okupavusi, nei aneksavusi.

Lietuvos užsienio reikalų ministerija 
specialių pareiškimu priminė, kad 1991 
- jų metų tarpvalstybinėje Lietuvos - 
Rusijos sutartyje Rusija pripažino, kad 
Sovietų Sąjunga buvo aneksavusi 
Lietuvą. Prezidentas' Algirdas Bra
zauskas pasakė, kad „vadinkite kaip jūs 
norite, Lietuva buvo okupuota ir mes tai 
jautėme“.
Braška trečio ministro kėdė
Lig šiol girdėjome, kad du ministrai - 

sveikatos apsaugos ir žemės ir miškų 
ūkio - vasario mėnesio gale bus pakeisti. 
Jau kuris laikas dideli nesutarimai 
vyksta Švietimo ir mokslo ministerijo
je. Ministro Zigmo Zinkevičiaus darbu 
nepatenkinta Švietimo taryba, kuri 
susideda iš 21 nario. Anksčiau iš Tary
bos atsistatydino trys nariai, o pasku
tiniu laiku dar vienuolika, jų tarpe ir 
Tarybos pirmininkas Darius Kuolys. 
Ministerijos vadovai kaltinami ne tik jų 
darbo trūkumais, bet ir-finansiniais 
pažeidimais. Sausio 23 dieną ministras 
buvo paguldytas į ligoninę. Vice
ministras aiškino, kad ministerija vyk
do Seimo patvirtintą programą ir 
kaltinimai nėra teisingi. Taryba yra kal
ta, ji nevykdė Seimo pirmininko Vy
tauto Landsbergio nurodymų, sakė 
viceministras.

Paklaustas, ministras pirmininkas G. 
Vagnorius sakė, kad dėl Z. Zinkevičiaus 
apsispręsti turėtų partija, t. y. krikš
čionys demokratai. Svarstant ministro 
darbo Iklau’simą. Seimo krikščionių 
demokratų frakcijoje, parlamentaras 
Arimantas Raškinis smarkiai kriti
kavo Z. Zinkevičių ir reikalavo jo 
atsistatydinimo. Krikščionių demokra
tų partija neatmeta galimybės dėl 
švietimo ir mokslo ministro pakeitimo.

Prezidento Algirdo 
Brazausko pastabos

Grįžęs iš penkių dienų vizito Ame
rikoje, kur jis pasirašė JAV ir Baltijos 
valstybių chartiją ir susitiko su eile 
įtakingų žmonių, prezidentas negailėjo 
kritikos Lietuvos pareigūnų apsileidi
mui ir tiesiog nusikalstamam jų elge
siui valstybės tarnyboje. Išskirtinai jis 
paminėjo Lietuvos valdininkų truk
dymą užsienio investicijoms, kada 
valdininkai būsimus investuotojus 
siunčia nuo vieno prie kito stalo 
uždelsdami ir išsekindami investito
riaus kantrybę ir norą investuoti 
Lietuvoje.

To pasėkoje ministrė Europos rei
kalams Laima Andrikienė suruošė 
diskusijas „Lietuva atvira investici
joms“. Diskusijose dalyvavo pats 
prezidentas ir pateikė nusiskundimus iš 
užsieno. Prezidentas mano, kad in
vesticijoms reikia vienos įstaigos, kuri 
visą technišką darbą koordinuotų.

Kita rakštis prezidentui, tai Lietuvos 
preventinių įstatymų piktnaudžia
vimas. Kaip praneša Laisvosios Euro
pos radijas, prezidentas yra įsitikinęs, 
kad Lietuvoje piktnaudžiaujama su
ėmimu kaip tardomąja priemone, o tai 
kompromituoja teisinę Lietuvos siste
mą. Pasak prezidento, Lietuvos įkali
nimo įstaigose laikoma daugiau kaip 2
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500 žmonių, kurių bylos yra dar tar
dymo stadijoje arba laukia nagrinė
jimo teismuose.

„Lietuvai būtina kuo skubiausiai 
įkurti savo operatyvinės veiklos struk
tūrų darbo koordinavimo centrą“, 
pareiškė Lietuvos nacionalinio sau
gumo komiteto pirmininkas Algirdas 
Katkus ir „tai aštriai apibrėžtų kiek
vienos žinybos užduotis ir nustatytų 
atsakomybės ribas“.

Aloyzas Sakalas jau praeitų metų 
rugsėjo mėnesį yra pareiškęs Seime, 
kad „tardymas Lietuvoje tebėra ink
vizicinio, o ne vakarietiško tipo“. Da
bar jis teigė Laisvosios Europos ra
dijui, kad žmonės izoliatoriuje sėdi 3 - 
5 mėnesius be jokio apklausinėjimo. 
Vidutiniškai izoliatoriuje sėdi 16 
mėnesių. Jis pateikė ir kitų įvairių 
pavyzdžių, jų tarpe ir buvusio Lietu
vos krašto apsaugos ministro, dabar 
Seimo atstovo Audriaus Butkevičiaus 
pavyzdį, kuris yra apkaltintas ky
šininkavimu ir turėjo būti paleistas 
sausio pradžioje, o dar dabar tebesėdi 
Lukiškių kalėjime.

Naujai išrinkto prezidento 
V. Adamkaus ruoša

Dešimčiai dienų grįžęs į JAV su
tvarkyti savo asmeninius reikalus, Val
das Adamkus tarp kita ko Amerikos 
televizijos laidai „World Network“ 
pareiškė, kad visomis savo išgalėmis 
kovos su korupcija ir nusikalstamumu 
Lietuvoje. Paklaustas ar jis norėtų ma
tyti valdžioje daugiau amerikiečių, V. 
Adamkus atsakė neigiamai ir pareiškė, 
kad Lietuvoje pakanka jaunų ir pro-- 
tingų žmonių.

Laisvosios Europos radijo žiniomis, 
Valdas Adamkus dairėsi Amerikoje 
tinkamų žmonių į savo komandą, ta
čiau nerado entuziastų važiuoti su juo 
į Lietuvą. Atrodo, jog jo bičiulis 
Raimundas Mieželis liks vienu iš 
svarbiausių darbuotojų jo komandoje. 
Grįžęs į Lietuvą, Valdas Adamkus ža
da pertvarkyti prezidentūros struktū- - 
rą. Jau paruošti keli projektai, tačiau 
galutinis sprendimas dar nepadarytas.

Grįžus į Lietuvą, V. Adamkaus 
žiniasklaida vėl klausė apie jo JAV 
pilietybę. V. Adamkus atsakė, kad iki 
inauguracijos jis atsisakys JAV pi
lietybės, nors to nereikalauja nei 
Lietuvos, nei JAV Konstitucija, tačiau 
žmona Alma JAV pilietybės neatsi
sakys.

Naujo prezidento inauguracija žada 
būti šauni. Tam numatoma skirti apie 
300 000 litų. Bus atnašaujamos šv. 
Mišios, vyks kariuomenės paradai, o 
vakare bent keliose vietose vyks 
priėmimai. Fejerverko išlaidas apmo
kėti žadėjo JAV Ohio valstijos gu
bernatorius. Ruošos komisija bijo, kad 
iškilmės nevirstų pompastiškomis. 
Kadangi kitų šalių vadovai yra kviesti 
į Lietuvos 80 - mečio nepriklausomy
bės jubiliejaus iškilmes, tad į inau
guracijos iškilmes jie nebus kviečia
mi.

Sausio 30 d. prezidentūroje Prezi
dentas Algirdas Brazauskas supažin
dino Valdą Adamkų su visa Užsienio 
reikalų ministerijos vadovybe. Po 
pasitarimų ministras Algirdas Sau
dargas sakė esąs patenkintas galimybe 
pristatyti naujai išrinktam prezidentui 
ministeriją ir jos darbus. Užsienio po
litika yra prezidento prerogatyva, tad 
nuo šios ministerijos ir pradėti su
sitikimai. „Jei'V. Adamkus į savo 
komandą skirtų pritarusius ministe
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Indijos Kongreso partiją remianti 
buvusio ministro pirmininko Rajiv 
Gandhi našlė Sonia sausio 27 dieną 
pareiškė, kad ji nusprendė nedalyvauti 
artėjančiuose Indijos parlamento rin
kimuose.

WWW

Sausio 28 dieną Indijos teismas 
paskelbė mirties bausmės nuosprendį 
26 - šiems sąmokslininkams tamilams, 
teistiems už ministro pirmininko Rajiv 
Gandhi nužudymą 1991 m liepos 21 d.. 
Visi nuteistieji yra „Tamilų tigrų“ 
organizacijos, kovojančios už atskirą 
valstybę tamilams, nariai. Keli buvo 
teisiami už akių, kadangi jie slapstosi 
tamilų sukilėlių užimtoje šiaurinėje Šri 
Lankos valstybės dalyje.

WWW

Sausio 29 dieną Rusija pripažino, kad 
viename iš jos branduoline energija 
varomų povandeninių laivų Arktikoje 
įvyko dujų sprogimas. Žuvo vienas įgu
los narys, kiti penki sužeisti. Rusai 
tvirtina, jog nėra pavojaus, kad spro
gimas būtų radioaktyviai užteršęs 
aplinką.

WWW

Sausio 30 dieną Papua Naujosios 
Gvinėjos policijos komisaras Peter 
Aigilo paskelbė, kad ištirti lapkričio 
mėnesį Australijos televizijoje ro
dytomis vaizdajuostėmis paremti pa
pirkinėjimų kaltinimai Papua Naujo
sios Gvinėjos ministrui pirmininkui 
Bill Skate. Ministras pirmininkas Bill 
Skate išteisintas, kadangi kaltinimai 
esą nepagrįsti. Peter .Aigilo pareiškė, 
jog dabar turėtų būti atstatytas pa
sitikėjimas ministro pirmininku ir jo 
kabinetu.

Papua Naujosios Gvinėjos opozicijos 
atstovai kritikavo policijos komisaro 
pareiškimą, pavadindami visą kaltini
mų tyrimo procesą pasityčiojimu.

WWW

Papua Naujosios Gvinėjos ministras 
pirmininkas skelbėsi kovojąs prieš 
korupciją. Korupcijos faktams tirti jis

Atviras laiškas 
nariams

Brangūs klubo nariai, praeitame 1997 
metų visuotiniame Sydnėjaus lietuvių 
klubo narių susirinkime mane labai 
nustebino, kad dauguma klubo narių 
neturi jokio supratimo, koks sunkus yra 
klubo išlaikymo darbas.

Jau penkti metai kaip neatsiranda 
pakankamai kandidatų į klubo direk
torius ir klubo valdyba susideda iš 
priprašytų žmonių. Baigiantis klubo 
valdybos darbo kadencijai, buvo skelb
ta, kad reikalingi direktoriai, tačiau, 
neatsiradus norinčių, buvo pradėta 
prašinėti asmeniškai. Iš prašomų 
potencialių kandidatų buvo gauti 
atsakymai: „Neturiu laiko!“, „Aš jau 
esu klubui dirbęs!“, „Nesu kvailas už 
dyką dirbti!“ ir pan. Šiaip taip pasisekė 
surasti žmones turinčius atitinkamą 
išsilavinimą ir sugebančius dirbti klu- 

rijos darbuotojus, atiduočiau juos su 
skausmu“, sakė ministras Algirdas 
Saudargas. Artimiausiu laiku turėtų 
įvykti Užsienio politikos koordina
cinės tarybos posėdis. 

Spaudai paruošė Anskis Rcisgys tą susirinkimą praves. Vincas Binkis

pasamdė seklių firmą, tačiau sausio 31 
d. šiai firmai darbas buvo atsakytas, o 
korupciją tyręs australas specialistas 
Joe Noonan sakosi, kad dėl savo 
asmeninio saugumo jis turėjęs bėgti į 
Australiją. Joe Noonan pareiškimu, jis 
susekė 30 milijonų dolerių vertės 
sukčiavimo faktą, į kurį įvelti Port 
Moresby miesto komisjos nariai, esan
tys visagalės mafijos įtakoje. Papua 
Naujosios Gvinėjos vyriausybė truk
džiusi korupcijos faktų turimą ir nelei
dusi kelti baudžiamųjų bylų, o tik 
civilinius ieškinius ir galiausiai nelei
dusi įteikti korupcijos reiškinius 
susumuojančio raporto.

WWW

Rusijos diplomatai nesėkmingai ban
dė paveikti Irako vyriausybę, kad ši 
netrukdytų Jungtinių Tautų nusi
ginklavimo komisijoms užbaigti savo 
darbą - patikrinti visą eilę įtartinų 
„prezidento rūmų“, ieškant uždraustų 
bakteriologinių ir cheminių ginklų.

JAV neteko kantrybės ir ruošiasi 
ginklu priversti Iraką paklusti Jungti
nių Tautų Saugumo Tarybai. JAV 
poziciją šiuo klausimu pilnai remia D. 
Britanija ir Jordanas. Kinija su Rusija 
yra linkusios tęsti diplomatinį žaidimą 
ir nepritaria jėgos panaudojimui, o 
Prancūzija svyruoja.

WWW

Maritime Union of Australia šiuo me
tu turi Australijos uostų aptarnavimo 
monopolį. Šį monopolį, apmokydama 
apie 200 unijai nepriklausančių dar
bininkų uosto darbams, dabar bando 
palaužti Tautinė ūkininkų federacija. 
Apmokymams parinktame Melburno 
uosto Webb doke prasidėjo konfronta
cija tarp šių dviejų grupių. Unija gra
sina, kad ji, pasitelkusi Tarptautinę 
transporto darbininkų federaciją, gins 
savo monopolį visų Australijos uostų 
blokada. Australijos vyriausybė remia 
Tautinės ūkininkų federacijos už
simojimą, kadangi monopolis žlugdo 
visus bandymus uostų aptarnavimą 
padaryti produktyvesniu.

Sydnėjaus lietuvių klubo
bo vadovavimo darbą. Tačiau didesnė 
klubo direktorių dalis visai nemoka 
lietuvių kalbos, kita dalis, nors ir mo
ka, bet ne taip gerai. Nežiūrint to, 
susirinkime nariai reikalavo, kad 
susirinkimas būtų vedamas lietuvių 
kalba.

Man asmeniškai nesuprantama, kaip būtų ga
lima vesti susirinkimą kalba, kurios direktoriai 
nemoka, o antra, tai prieštarauja ir valstybės. 
įstatymams. Klubo direktoriai kas antrą pirma
dienį tris ar keturias valandas praleidžia sukdami 
galvas, kaip išlaikyti šį klubą (o jie dirba bėjo- ■ 
kio atlyginimo). Tačiau po paskutinio me

tinio klubo narių susirinkimo aš labai abe
joju ar juos sekančiais metais klube vėl 
matysime. Dabartinė didžiausia klubo 
problema yra surasti tinkamus žmones /klu
bo valdybą Laikas bėga labai greitai ir ne
trukus reikės vėl prašinėti kas sutiks išstatyti 
savo kandidatūras į klubo valdybą.

Mums užtenka patarėjų (jų turime virš 
400!), mums reikia direktorių, ypač tų, ku
rie dar kalba lietuviškai. Nenoriu pranašau
ti liūdnos ateities, bet kam šis klubas nors 
šiek tiek rūpi, pradėkite jau dabar galvoti. Ir 
ne kuria kalba pravesti susirinkimus, bet kas

ai nitu
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M BENDRUOMENĖS VEIKLOJE
Australijos konsulatas Vilniuje

Vytautas Stasys Neverauskas, OAM

1997 metų lakpričio 14 d. Vilniuje 
buvo oficialiai atidarytas Australijos 
konsulatas. Po 2 mėnesių, 1998 metų 
sausio 14 d. įvyko Australijos vėliavos 
iškėlimo ceremonija. Tai 33 - sis 
Australijos konsulatas pasaulyje.

Australijos konsulatas įsikūręs pa
čiame Vilniaus centre, kampiniame Pi
lies ir Barboros Radvilaitės gatvių na
me. Pro konsulato langus atsiveria 
didinga ir romantiška Vilniaus se
namiesčio panorama.

Australų garbės konsulu Lietuvoje 
tapo italų kilmės 38 metų Australijos 
pilietis verslininkas Salvatore Antonio 
Meschino, kuris nuo 1991 metų gyvena 
Lietuvoje ir yra vedęs lietuvaitę. A. 
Meschino nuomone, konsulato pa
grindinės užduotys yra šios: padėti į 
Lietuvą atvykstantiems ar čia gy
venantiems Australijos piliečiams, taip 
pat skleisti Lietuvoje informaciją apie 
Australiją.

Australija ir Lietuva palaiko drau
gišką ir konstruktyvų bendradarbia
vimą, kuris remiasi stipriais socialiniais 
ir kultūriniais ryšiais. Tarp šalių ple- 

■ čiasi ir prekybiniai ryšiai. Vystantis 
Lietuvos ekonomikai jie ir toliau plė
tosis. 1993 metų gruodžio mėnesį 
Vilniuje pasirašyta Prekybinio ir 
ekonominio bendradarbiavimo sutar
tis. 1995 metų gegužės mėnesį Kan
beroje buvo parafuota Investicijų 
skatinimo ir apsaugos sutartis. Aus
tralijos lietuvių bendruomenė, turinti 
apie 17 000 žmonių, palaiko glaudžius 
santykius su Lietuva, įnešdama svarų 
indėlį į dvišalį abiejų valstybių ben
dradarbiavimą. Konsulato tikslas - to

Atžymėtas lietuvis
Kaip neseniai pranešė „The Weekly 

Magazine“ ir kita australų spauda, 
„Sun Herald“ dirbantis lietuvis fo
tokorespondentas Simon Alekna at
žymėtas 1997 metų „Walkley“ premija 
kaip geriausias tų metų „Naujienų 
fotokorespondentas“. Jo nuotraukoje 
nufotografuotas Australijos ministras 
pirmininkas Kirribilly namuose, kai jis 
peršalęs sirgo ir jį slapta lankė Rupert 
ir Lachlan Murdoch (žinia, kad sargy
ba darė viską, kad sutrukdytų foto
grafavimą).

Vertinimo komisjos teisėjai apie šią 
fotografiją išsakė tokį komentarą: „Tai 
žvilgsnis į privačius valdžios korido
rius. Natūrali, tokia kaip ši, nuotrauka 
yra sunkiai prieinama padaryti ir yra 
svarbi naujienų dalis, parodanti puikią 
fotografo intuiciją ir greitą orientaciją“.

„M. P.“ inf. 

liau plėtoti visokeriopus ryšius tarp 
abiejų šalių ir, reikalui esant, padėti 
abiejų šalių piliečiams.

Šiuo metu didžioji konsulato darbų 
dalis susijusi su vizomis, kurias iš
duoda ambasada Varšuvoje. Vilniuje 
išduodamos anketos vizoms gauti. Tik 
du mėnesius veikiantis Australijos 
konsulatas dar neturi statistinių duo
menų, kiek ir kokiu tikslu Lietuvos 
piliečiai vyksta į Australiją. Dabar į 
konsulatą per dieną kreipiasi viduti
niškai po 10 žmonių. Konsulatas teigia 
neturįs tikslių žinių, kiek Australijos 
piliečių šiuo metu gyvena Lietuvoje, 
todėl svarbu sukurti į Lietuvą at
vykstančių gyventi ar ilgesniam laikui 
šioje šalyje apsistojusių piliečių re
jestrą. Yra žinoma, kad Lietuvoje 
užregistruota 17 bendrų Lietuvos ir 
Australijos įmonių. Pasak A. Meschino, 
australų verslininkus domina kelios 
Lietuvoje vystomos pramonės šakos - 
būtent, vilnos perdirbimas ir baldų 
pramonė. Konsulato darbuotojai pa
sirengę suteikti reikiamą inforemaciją į 
Lietuvą vykstantiems Australijos 
piliečiams.

Manome, kad konsulato darbas 
suaktyvės vasarą, kadangi laukiame 
turistų antplūdžio. Jau dabar ruošia
mės sutikti lietuvių kilmės Australijos 
piliečius, kurie atvyks į Pasaulio lie
tuvių dainų ir šokių šventę. Maloniai 
kviečiame visus besisvečiuojančius 
Lietuvoje apsilankyti Australijos 
konsulate Vilniuje šiuo adresu: Barboros 
Radvilaitės gt. 1/2, Vilnius 2000, Lietuva, 
tel. 223369, faksas 223369.

AGKL Inf.

Australijos dienos proga už „Ser
vices to the Lithuanian Community, 
particulary as President of the Adelaide 
Lithuanian Association“ Australijos 
vyriausybė apdovanojo Vytautą Stasį 
Neverauską OAM.

Vytauto Neverausko gyvenimo ir jo 
darbų mūsų bendruomenėje aprašymus 
ne kartą įvairiomis progomis teko skai
tyti mūsų spaudoje, tačiau jo darbų 
gausumą sunku įsivaizduoti pačiam jų 
nepatyrus. Tų jo darbų svarbą jaučia ir 
dar ilgai jaus visa lietuviškoji ben
druomenė.

Kaip ir dauguma lietuvių, nuo pat 
pirmųjų atvykimo į Australiją metų sa
vo laisvą nuo darbo laiką jis taip 
išnaudojo, kad jo pakako ir skautavi- 
mui, ir spaudai, ir mokytojavimui 
savaitgalio mokykloje ir daug kur ki
tur... Tačiau didžiausias jo įnašas mū
sų bendruomenėje buvo ir tebėra jos 
vadovavimo srityje . Jo tvirta va
dovaujanti ranka dažnai padėjo išlai
kyti pusiausvyrą, išvengti nesantarvės 
dirbant Krašto valdyboje, Adelaidės 

apylinkės valdyboje, atstovaujant mus 
Pasaulio lietuvių bendruomenės su
važiavimuose bei daugelyje kitų at
vejų. Jo įtakoje vystėsi busimieji nauji 
mūsų bendruomenės vadovai. Reikia 
pažymėti, kad visuose Vytauto darbuo
se visas jo pastangas nuoširdžiai rėmė 
ir jo darbą lengvino jo gyvenimo drau
gė žmona Marytė. Ačiū Jiems.

Vytautas Stasys Neverauskas kartu 
su savo broliu dvyniu gimė Mečislovo 
ir Vandos Neverauskų šeimoje 1921 
metų spalio 31 dieną. Mokslą pradėjo 
Alytuje, o vėliau, Lietuvai atgavus 
Vilnių, su našle motina persikėlėj gy
venti į sostinę, kur mama dirbo mo
kyklos vedėja. Baigęs gimnaziją, 
Vytautas įstojo į Vilniaus universiteto 
Istorijos fakultetą, tačiau artėjant karo 
bangai, kartu su tūkstančiais kitų lie
tuvių jis buvo nublokštas į Vakarus, ir 
studijos liko nebaigtos. Į Australiją 
Vytautas atvyko 1948 metais, o 1950 -

Ir Tasmanija švenčia 50 - metj
Tasmanįjoje, Hobarte, pirmojo trans

porto atvykimo 50 - metis pradėtas mi
nėti dar 1997 metų lapkričio 29 d. 
Susitiko čia gyvenantieji baltiečiai iš 
pirmojo transporto. 1998 m. sausio 
mėnesį vyksta prisiminimų paroda 
valstybinėje Hobarto bibliotekoje, 
išleista informacinė knyga „From Am
ber Coast to Apple Isle“.

Tasmanijoje gyvena, ar kurį laiką 
gyveno, virš lOOOBaltijoskraštų imigran
tų. Pirmieji jų atvyko pirmuoju „Gen. 
Stuart Heinzelman“ laivo transportu. 
Po kelių mėnesių susipažinimo su 
australiškuoju gyvenimo būdu, 12 
lietuvių ir latvių grupė, kad išvengti 
nepakeliamo kontinentinio karščio, 
pasiprašė, kad juos siųstų į Tasmaniją. 
Jie buvo atskraidinti į Wynyardą apie 
1948 metų sausio 18 dieną ir paskirti

Victui J. jjlulasivyisio
Vasario 2 dieną, prieš vienerius me

tus, iš Australijos lietuvių bendruome
nės tarpo negrįžtamai pasitraukė visų 
mėgiamas visuomeninkas Juozas 
Maksvytis.

Vasario 1 dieną jo artimieji draugai, 
bičiuliai pagerbė Juozo atmintį, ap
silankydami St. Marys katedroje ir
išklausydami ta intenciją prelato Wi-
. .......................................• LLLt "Musų Pastogė!' Nr.5

Marytė ir Vytautas Neverauskai.
siais su Maryte Vitkauskaite sukūrė 
šeimą. Laikui bėgant jie susilaukė trijų 
vaikų. Įsikurti Australijoje nebuvo 
lengva. Atlikus privalomo darbo sutar
tį, ilgą laiką teko gydytis nuo plaučių 
ligos. Sustiprėjęs studijavo, įgijo 
diplomą, dirbo atsakingą vyriausiojo 
buhalterio darbą vienoje iš Adelaidės 
firmų. Turėdamass „Justice of Peace“ ir 
„Justice of Quorum“ titulą, metų bė
gyje dažnai pasitarnaudavo savo tau
tiečiams įvairiuose oficialiuose šio kraš
to reikaluose. Šiuo metu Vytautas S. 
Neverauskas gyvena gana ramų gy
venimą anūkų tarpe. Tačiau lietuviški 
reikalai jam teberūpi ir dabar, šiuo 
metu jis pirmininkauja Adelaidės lie
tuvių sąjungai.

ALB Adelaidės apylinkės valdyba, 
sveikindama Vytautą
Neverauską su OAM apdovanojimu, 
linki jam sveikatos bei ištvermės ir 
toliau darbuotis lietuviškoje mūsų 
bendruomenėje.

Turbūt tai g'yvėriimd'irbriija', kad už' 
lietuvybei atliktus darbus Vytautui 
padėkojo Australijos vyriausybė, o ne 
jo gimtasis kraštas, kurio labui jis 
darbavosi...

Janina Vabolienė 
ALB Adelaidės apylinkės 

valdybos pirmininkė

darbams prie EZ Exploration Co prie 
Pinnacles Siding (Emu Bay Railway), 
netoli Tullah vietovės. Ten tikrai buvo 
daug vėsesnis klimatas, ypač dar kai jie 
gyveno palapinėse.

Per sekančius tris metus „dvylikto
kus“ atsekė dar 1000 kitų baltięčių, ku
rie dvimetę privalomo darbo sutartį at
liko ANM Boyer, Maydena, EZ Ris- 
don ir Rosebery, Goliath Cement, 
HEC, PMG, PWD ir įvairiuose so
dininkystės ūkiuose.

50 - mečio minėjimo klausimais 
rūpinsis „Semicentenial Comme
moration Activities Organising Co
mmittee“ pirmininkas R. Tarvydas: 175 
Pottery Rd., Lenah Valley, Tasmania 
7008.

„M.P.“ inf.

• lliam Mullens atlaikytų įspūdingų 
giedotinių mišių.

Po pamaldų gausus Juozo draugų bū
rys prie vaišių stalo Onutės Maksvy- 
tienės bute turėjo progos kartu su jo 
šeima ir artimaisiais šiltu žodžiu 
prisiminti malonią Juozo asmenybę ir 
plačią jo veiklą. p

1998.2.9 psl.3
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ĮPEDSEKYSflll
Melburno skautai

LSS Australijos rajono jubiliejiniai. 
1997 metai jau praeityje. Šia proga,'
žvelgiant į 51 - sius metus, norisi nors 
trumpai peržvelgti Melburno vyresnių
jų skautų veiklą.

Keliausime pirmiausiai pas Melbur
no „Džiugo“ tunto vyr. skaučių „Au-

Būrelis neruošia organizuotų sueigų ar 
iškylų metų bėgyje, kadangi jaunesnio 
amžiaus vyr. skautės yra užimtos 
studijomis, vidurinioji karta augina 
šeimas arba dirba ilgas valandas

iSudnėjaus lietuvių ^Sodyboje
• Spalio 13 d. į paskutinį laisvą 

Sodybos butą atsikėlė nauja gyventoja 
p. Danutė Jančienė. Naujajai gyven
tojai sveikinimų ir linkėjimų, kad ji 
pilnai „legalizuotųsi“ Sodyboje ne
trūko. įkurtuvių pietūs įvyko lapkričio 
6 d. labai gražiai įrengtame p. Danutės 
bute.
"‘ Sodyboje dSr 'tdbėvykšta butų 

atnaujinimo darbai. Kadangi vienam 
butui atnaujinti reikia net dviejų sa
vaičių, tai sodybiečiai, kurių butai 
pertvarkomi, rimtai susirūpinę, kur jie 
dings remonto metu. Mat, pirmą dieną 
ar dvi bute daroma daug triukšmo, daug 
dulkių, o po to kelias dienas ir kvapas ne 
kaži koks nuo remontui naudotų 
chemikalų. Na, bet vyksta įvairiausi 
sandėriai, o lietuvis žmogus paprastai 
nuoširdus, kaip gi nepadėsi kaimynui... 
Ir priima pas save, nors vietos sody- 
biečių butuose ne tiek jau daug.

• Lapkričio 6 dieną Woronoros 
kapinėse (Sydnėjaus Sutherland prie
miestyje) pašventintas buvusių so- 
dybiečių a.a. Justino Žemaičio (mirė 
1996 m.) ir a.a. Margaretos Fitz - Sa
wyer (mirė 1997 m.) bendras kapas, ku
rį pastatė Margaretos sūnus. Kapą 
kartkartėmis aplanko sodybiečiai.

• Gruodžio pabaigoje, pakilus 
vasarinėms oro temperatūroms, So
dybos apylinkėse siautė gaisrai. Gruo
džio 2 dieną jie priartėjo prie kaimy
ninio Menai priemiesčio, kur sudegė 11

Cowra, NSW, imigracijos50-metis
Į Cowros imigracinę šeimų stovy

klą, įruoštą kariuomenės barakuose 
tarp Highway ir Darby Falls Road ke
lių, pirmieji imigrantai iš pokarinės 
Vokietijos pabėgėlių stovyklų atvyko 
1948 metais. Stovykloje tuomet buvo 
virš 3000 žmonių, daugiausiai iš Rytų 
Europos - lietuviai, latviai, estai, len
kai, čekoslovakai ir kt. Vyrai buvo 
įpareigoti dirbti du metus prie tokių 
valdžios projektų kaip Snieguotųjų 
kalnų schemos ar geležinkelio tie
simo. Moterys ir vaikai gyveno sto
vykloje.

sų Pastogė" Nr.5 1998.2.9 psl. 

ar 12 gyvenamų namų, mokykla. 
Lietuvių Sodyba gavo tik papildomą 
porciją dūmų, kurį laiką net salės pa
statą buvo sunku įžiūrėti.

• Prieš įvairius rinkimus Sodybą 
labai „pamilsta“ politikai. Tada jie atei
na ir ilgai aiškina, kokie jie geri, kiek 
daug gero padarys apylinkei ir t.t, ir t.t. 
Taip buvo ir šįkart, kai Sutherlando 
rinkiminėje apygardoje rinko NSW 
parlamento atstovą. Sodybiečiams net
gi į rinkimų centrą nereikėjo eiti - 
gruodžio 16 d. balsavo Sodybos 
svetainėje.

• Kūčių vakarą prie Sodybos 
seklyčios susirinko Laurinos gatvės 
kalėdotojai, viso apie 40 „dūšių“ - nuo 
senų senelių iki tokių, kurie į Sodybą 
atvyko vaikų vežimėliuose, stumia
muose pasišventusių mamų. Dai
nininkams pagiedojus kelias kalėdines 
giesmes, sodybiečiai juos pasveikino 
su beprasidedančiomis Kalėdų šven
tėmis, apdovanojo saldainiais ir (kad 
tik daugiau jų būtų) pinigais...

• Per Kalėdų šventes Sodyba buvo 
gerokai ištuštėjusi. Gyventojai iš- 
sivažinėjo kas pas gimines, kas pas 
draugus ar dar kitur. Tačiau likusieji 
šv. Kūčioms susirinko pas Valę Sta
nevičienę. Sutiktos Kūčios buvo su 
malda ir „Dievo pyragų“ pasidalinimu. 
Kalėdų diena atšvęsta apsilankymu

, pamaldose ir privačiais pabuvojimais 
svečiuose. u. jį.

Šių metų spalio mėnesį Cowros 
miestas ruošiasi minėti šios stovyklos 
50 metų sukaktį. Tam skiriama visa 
savaitė. Sudarytas minėjimo komitetas 
prašo buvusius šios stovyklos gyven
tojus pranešti jiems žinomų buvusių 
stovyklos gyventojų adresus, atsiųsti 
dar turimas stovyklos laikų nuotraukų 
kopijas bei atsiminimus iš stovykloje 
gyvento laikotarpio.

Visais šiais klausimais galima rašyti: 
Cowra Migrant Camp Reunion Co

mmittee, P.O. Box 4856, Cowra 2974.

žengia į 51 - uosius 
droš“ būrelį. Jo veikla dabar visai 
skirtinga nuo tos prieš 30 ar 20 metų.

Skautininko Juozo Makulio pagerbimas. Priekyje iš kairės - v.s. Jonė Žitkevič
ienė, jubiliatas s. Juozas Makulis, v.s.fil. kun. dr. Pr. Dauknys; antroje eilėje - 
Rajono vadas v.s. Henrikas Antanaitis, ps. Dana Levickienė, s. Povilas Kviecim- 
skas ir s. Birutė Prašmutaitė.
pasirinktame darbe. Na, o pačios 
vyriausios amžiumi - pensininkės - tai 
jau visai neturi laiko!

Vis tik iš būrelio narių tarpo mato
me porą draugovių vadovių. Gi sto
vyklose vyr. skautės tampa įvairių 
programų instruktorėmis, vyresniųjų 
vadovų - vių padėjėjomis. Kitos atsi
veža ir savo vaikus, ir ši, trečioji, veik
los dalis gal ir yra pati svarbiausioji - 
vyresnė skautė, kaip sako jos įžodis, 
lieka skaute visam gyvenimui. Perkel
tinę įžodžio žodžių prasmę galima ma
tyti jų vaikų skautavime.

Penkiasdešimtmečio proga,nežiūrint 
kitų įsipareigojimų, Melburno lietu
vių namuose vyr. skautės suruošė vyr. 
skaučių - sk. vyčių - jūros budžių 
susitikimą. Susirinko virš 30 skautų- 
čių. Jų tarpe buvo ir nenuilstantis dva

sios vadovas v.s.fil. kun. dr. Pranas 
Dauknys, dalyvavo trys buvę “Džiugo“ 
tunto tuntininkai, dabartinis tuntinin- 
kas s. Povilas Kviecinskas, trys buvę 
būrelių vadai, netgi vienas jūrų budis 
„atplaukė“ į susitikimą, nešdamas savo 
gitarą... Dainavome skautiškas ir 
lietuviškas dainas. Išgirdome apie 
stovyklą Panemunėje, vilkiuko pri
siminimus stovykloje ir apie iškylas, 
įžodžius bei stovyklas Australijoje. 
Ačiū „Audros“ būrelio vadovei Ritai 
Bruožytei už suėjimo organizavimą ir 
tikėkime, kad susirinkome ne pasku
tinį kartą.

Keliaukime dabar į Melburno skau
tininkų ramovę. Praeitais metais ra
movė pagerbė savo narį s. Juozą Ma- 
kulį, kuris šventė 90 - mečio jubiliejų. 
Skautininkas Juozas du kartus buvo 
„Džiugo“ tunto tuntininku (1950 - 1956 
ir 1963 - 1967 metais). Sueigos metu 
ramovės pirmininkė įteikė broliui Juo
zui ženklelį „Ačiū", padėkojo už jo įdė
tą darbą vadovaujant mūsų skautams.

Dabar pažvelkime į Skautininkų

W SKAITYTOJI ŽODIS »
Gerb. Redaktoriau,

ne mane vieną nustebino ir šokiravo 
paskutinio PLJ kongreso aprašyme Aus
tralijos jaunimo grupės nuotrauka su 
sovietiniu simboliu ant marškinėlių. 
Skaičiau, kad marškinėliai su būsimo 
kongreso logo padėjo jiems gauti sekantį 
kongresą Australijai. Būtų buvę tiksliau 
tą logo ir parodyti laikraščius skaitan
tiems tautiečiams.

Kaip ten bebūti; - jaunimas daro daug 
kvailysčių, negalvodamas, kaip toks 
„humoras“ užgauna tuos, kurie daug 
iškentėjo po tuo ženklu. 

ramovės 1998 metams užplanuotus 
darbus. Melburne skautai jau pradėjo 
savo veiklą dalyvaudami „Džiugo“ 
tunto „Miško brolių“ stovykloje Rid
dells Creek. Pilną laiką stovyklavo 5 
skautininkai. Savaitgalio metu jų 
suvažiavo iki dešimties. Svečias ps. 
Antanas Pocius iš Adelaidės paminėjo, 
kad jam pirmą kartą teko stovyklauti 
tunto stovykloje, kur buvo tiek daug 
veiklių skautininkų.

Šeštadienio vakare įvyko pirma šių 
metų ramovės sueiga. Buvo aptartas 
šių metų veiklos planas, numatyti 
sekantys renginiai: kovo 21 - 22 dieno
mis iškyla (jei dėl kokių nors priežas
čių iškyla neįvyktų, kovo 23 d. įvyks 
skautininkų sueiga); rugpjūčio 24 d. - 
skautininkų sueiga; rugsėjo 20 d. - 
skautininkai virs pietus Melburno 
lietuvių namuose; lapkričio 16 d.- 
skautininkų sueiga.

Skautininkai taip pat prašomi su
simokėti šių metų nario mokestį. Nu
tarta paaukoti 100 dolerių Lietuviškų 
studijų stipendijai Hobarto univer
sitete. Taip pat nutarta paremti Mel
burno skautus, kurie vyks į stovyklą 
Lietuvoje. Ramovė nupirks mažų 
australiškų suvenyrų, kuriuos mūsų 
skautai galės padovanoti Lietuvos 
skautams.

Buvo tartasi ir dėl naujo „Džiugo“ 
tunto tuntininko suradimo, kadangi s. P. 
Kviecinskas po kelių metų darbo iš šių 
pareigų šiais metais pasitraukia. Kol kas 
naujas tuntininkas dar nesurastas.

Skautininkai taip pat kviečiami 
dalyvauti „Džiugo“ tunto sueigoje, kuri 
vyks kovo 1 d. Sueigos metu tikimasi 
pagerbti du ramovės narius, kurie pa
siekė 50 - ties metų lietuviško skauta- 
vimo jubiliejų.

s. Birutė Prašmutaitė 
Melburno skautininkų 

ramovės pirmininkė

Prieš V. Jokubaitytės straipsnį su 
nuotrauka buvo atspausdintas Melboumo 
apylinkės pirmininko Andriaus Vaitiekūno 
įžanginis straipsniukas. A. Vaitiekūnas nei 
V. Jokubaitytės straipsnio, nei nuotraukos 
necenzūravo, todėl labai pasipiktinau 
sužinojusi, kad jis gavo labai bjaurų 
anoniminį laišką, aiškiai parašytą žmo
gaus, kuris net negali pasiteisinti, kad tai 
.jaunystė - kvailystė“.

Ne tie kvaili jaunimo „šposai“, o tai, 
kad mūsų bendruomenėje yra tokių žemų 
anonimų rašytojų, daro mums i didelę gėdą.

A. Karazijienė
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fSPORTAS
47-ji Australijoslietuviųsportošventė
(Tęsinys iš praeito „M.P.“ nr.)

Sostinės pavyzdžiu 
turėtų pasekti ir tolimasis Perthas, 
įjungdamas į savo eiles daugiau jauni-, 
mo, paliekant jiems didesnį vadovavi
mą, tada šis klubas tikrai atsigautų. 
Didesnieji sporto klubai ypatingesnių 
nusiskundimų neturėjo, o Geelongas 
pranešė, kad jie jau yra pilnai pasiren
gę šių metų Lietuvių dienoms ir sporto 
šventei.

Platesnį pranešimą apie Žiemos 
sporto šventę padarė N. Wallis. Ji 
pasidžiaugė, kad šis sunkus ir atsa
kingas darbas buvo labai gerai atliktas 
Sydnėjaus „Kovo“ ir Canberros „Vil
ko“ Žiemos šventės rengimo komiteto, 
'kuriam vadovavo V, Binkis.

į naujuosius ALFAS garbės nario 
rinkimus buvo pateikti 4 klubų kan
didatai: Melburno - J. Dagienė, Brisba- 
nės - A. Milvydas, Hobarto - M. Ko- 
zikas ir Sydnėjaus - N. Wallis. Rin
kimai vyko slaptu balsavimu ir nauja 
ALFAS garbės nare tapo Sydnėjaus 
sporto klubo „Kovas“ valdybos pir
mininkė N. Grincevičiūtė - Wallis. Ji 
pirmoji moteris - ALFAS garbės narė. 
Nita Wallis yra labai gerai žinoma ne tik 
čia pas mus Australjoje, bet jos pasiekti. 
sportiniai laimėjimai stalo tenise ir 
slidinėjime įvairiais medaliais yra 
atžymėti Amerikoje, Kanadoje ir 
Lietuvoje. Ji taip visą eilę metų vado
vavo Sydnėjaus sporto klubui „Kovas“ 
ir buvo ALFAS valdybos narė. Svei
kinant mielą Angonitą (draugai ją va
dina tiesiog Nitą), linkime didelės 
sportinės ir asmeninės sėkmės.

Į naują dvimetę ALFAS valdybą 
kandidatūras išstatė Melburno sporto 
klubo „Varpo“ nariai: R. Mickus, A. 
Skimbirauskas ir J. Dagienė, o taip pat 
ir dabartinė valdyba iš Geelongo: St. 
Šutas, K. Starinskas ir J. Obeliūnas. 
Slaptu balsavimu buvo išrinkta buvusi 
valdyba iš Geelongo.

Buvo taip pat nustatytos ir sekančių 
metų sporto švenčių datos, kurios vyks 
1998 metais Lietuvių dienų Geelonge 
metu, 1999 metais - Melburne ir 2000 - 
siais (kartu su Lietuvių dienomis) - 
Sydnėjuje.

Rengiant šių metų II - ją olimpiadą 
ir VI - sias Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynes Lietuvoje, ALFAS atstovu 
paskirtas Antanas Laukaitis. Jis padarė 
platų pranešimą apie visus paren
giamuosius darbus šventėms, kurios 
įvyks Lietuvoje birželio 23 - 28 die
nomis. Visą kelionę į Lietuvą organi
zuoja ALFAS valdyba. Ji tampriai 
bendradarbiauja ir su atskirais sporto 
klubais, kurie jau dabar turi sudaryti 
sąrašus, norinčių vykti į šventes. Visi 
sportininkai, kurie vyks į Lietuvą, 
nesvarbu kokiu keliu jie vyks, turi at
vykti kartu.

Visas atstovų susirinkimas praėjo la
bai gražioje, draugiškoje ir darbingoje 
nuotaikoje. Susirinkimą uždarė ALFAS 
pirmininkas St. Šutas.

Šventės uždarymas
Pasibaigus 'paskutinėms rungtynėms 

tarp dviejų, išrinktų geriausių vyrų 
komandų, visi sportininkai ir vėl.įžy

giavo į aikštę. Šventės vadovė padė
kojo visiems sportininkams ir vado
vams už gražų dalyvavimą šventėje, o 
kovietės merginos įteikė visiems 
ALFAS ir „Kovo“ garbės nariams, 
sėdintiems prie dovanų stalo, po gražią 
raudoną rožę (tai vėl moteriškas va
dovės gestas, anksčiau to niekada 
nebuvo) ir po šventės ženkliuką.

Laimėtojams įteikus visas dovanas, 
už gražiausią pasirodymą šventės me
tu klubų pirmininkai ar atstovai iš
rinko Brisbanės „Baltiją“. Jai buvo 
įteikta pereinamoji dovana (anksčiau 
tai darydavo atskirų miestų sporto klu
bų garbės nariai ir tai turėtų būti da
roma ir ateityje).

Perdavus Geelongo sporto klubui 
švenčių vėliavą ir pereinamąjį trofėjų, 
47 - ąją sporto šventę oficialiai užda
rė Lietuvos Respublikos generalinis 
garbės konsulas V. Šliteris. Jis už- 
baigiamąjame žodyje pasidžiaugė la
bai gražiai praėjusia švente ir pakvietė 
kuo daugiau mūsų sportininkų daly
vauti šių metų sporto žaidynėse Lie
tuvoje.

Šventė baigta Australijos ir Lietuvos 
himnais.

Kiti renginiai ir 
Naujų metų balius

Lietuvių namuose vyko sportininkų 
susipažinimo vakaras. Šįkart be jokios 
muzikos ir šokių, kas niekuomet ir 
nebuvo labai populiaru. Vakaras praėjo 
labai jaukioje nuotaikoje, ir, kiek teko 
girdėti, jis patiko ir jauniems, ir 
vyresniems.

Labai patiko visiems, ypatingai 
Sydnėjuje besilankantiems pirmą kar
tą, išvyka laivu po gražiąsias Sydnėjaus 
uosto įlankas. Naktį Sydnėjus tikrai 
ypatingai gražus.

Naujų metų sutikimo balius vyko 
Lietuvių namuose. Pilnutėlė buvo ne tik 
didžioji klubo salė, bet ir kitos patal
pos . Salė buvo labai gražiai išpuošta, 
ant stalų - lengvi užkandžiai, kurių 
visiems pilnai pakako, vyno grafinai, o 
prieš pačius Naujus metus atsirado ir 
šampano buteliai. Balių pagrinde 
organizavo dvi kovietės krepšininkės - 
D. Dičiūnaitė ir J. Viržintaitė. Ne
žinau, kur dingo „Kovo“ vyrai, ypa
tingai garbės nariai, nes ir sporto salėje 
kepant dešras, ir pardavinėjant ir ruo
šiant maistą, ir parduodant alų, o ir per 
Naujų metų balių visur matėsi tik 
merginos. Tikrai jos vertos didžiausios 
visų mūsų pagarbos. Pati Naujų metų 
baliaus nuotaika buvo puiki - muzika, 
nors ir ne kapelos, buvo gerai pritai
kyta ir jaunesniems, ir vyresniems, o 
jaunimo šiame baliuje buvo tiek, kad 
gal Lietuvių namų salė niekada dar ne
buvo tiek jų čia mačiusi. Linksmiau
sioje nuotaikoje visi sulaukėme Naujų 
metų, pasibučiavom ir su didelėmis 
viltimis įžengėme į naujuosius.

Prezidentas-geras sportininkas

IŠ LAIKO TOLIŲ: svečiai sportininkai iš Amerikos sutinkami Sydnėjaus miesto 
rotušėje 1964 m. Iš k.: ALB Krašto V-bos pirm. S. Narušis, Amerikos krepšininkų 
išvykos vadovas V. Adamkus, kun. P. Butkus, Sydnėjaus burmistras, VI. Daudaras,
V. Grybauskas (treneris) ir V. Augustinavičius.

Naujai išrinktas Lietuvos Respub
likos prezidentas Valdas Adamkus 
daugumai mūsų žmonių yra žinomas 
kaip inžinierius, Amerikoje buvęs 
gamtos apsaugos administratoriumi, 
„Santaros šviesos“ sambūrio pirminin
ku, nuo 1972 metų rūpinęsis Lietuvos 
krašto gamtos apsaugos aplinka, In
dianos, Illinois ir Vilniaus universitetų 
garbės daktaras ir kt. Gana mažai apie 
Valdą Adamkų yra rašoma kaip apie 
vieną iš geriausių išeivijos lietuvių 
sportininkų ir sporto darbuotojų. 
Gyvendamas dar Vokietijoje jis labai 
aktyviai dalyvavo sportiniame gy
venime, ypatingai lengvojoje atletiko
je. Jis buvo lietuvių čempionas 100 
metrų bėgime, šuoliuose į tolį ir aukštį. 
Pavergtųjų tautų sporto šventėje Num- 
berge 1948 metais, kurioje dalyvavo 
septynių tautų atstovai, lengvojoje 
atletikoje 100 metrų bėgime, šuoliuose 
į tolį ir į aukštį Valdąs Adamkus lai
mėjo pirmąsias vietas. Tuo laiku jis 
buvo Adamkavičius, ir tik vėliau, 
Amerikoje, savo pavardę sutrumpino į 
Adamkų. Be „Dainavos“ sporto klubo 
Augsburge ir vokiečių klubo „Schwa- 
ben“, kuriems jis priklausė, Valdas 
Adamkus dalyvavo Bavarijos, Švabijos 
ir Vokietijos lengvosios atletikos 
pirmenybėse. Munchene jis tapo Pietų 
Bavarijos šuolių į aukštį čempionu, 
Augsburge - šuolių į tolį nugalėtoju. Be 
lengvosios atletikos Valdas Adamkus 
gerai žaidė krepšinį ir buvo Augsburgo 
„Dainavos“ rinktinės nariu.

1947 metais Augsburge buvo įkurtas 
Vyriausias fizinio auklėjimo ir sporto 
komitetas, kuriam priklausė 24 sporto 
klubai. Jis buvo lengvosios atletikos, 
vėliau ir krepšinio vadovas, o netrukus 
tapo šio komiteto pirmininku, 1949 metų 
pradžioje jis šio komiteto atstovu 
Australijoje paskyrė žinomą Lietuvos 
sportininką Leoną Baltrūną, kuris čia 
pradėjo organizuoti lietuviškąjį spor
tinį gyvenimą, įkūrė pirmuosius Aus
tralijos lietuvių sporto klubus, vėliau ir 
Australijos lietuvių fizinio auklėjimo 
sąjungą ALFAS.

1949 metų rugpjūčio mėnesį Valdas 
Adamkus atplaukė į Ameriką ir tuoj 
pat pradėjo organizuoti lietuvius 
sportininkus. Su draugais Čikagoje jis 
įkūrė sporto klubą „Grandis“ ir 
organizavo Šiaurės Amerikos lietuvių 
fizinio auklėjimo ir sporto sąjungą 
ŠALFAS, kurios pirmininku jis pats 
buvo ilgą laiką, ir kuri šiuo metu taip pat 
apjungia visus Amerikos ir Kanados 
sporto klubus. Valdas Adamkus buvo 
pradininkas ir vadovas, kai pirmą kartą 
1959 metais Amerikos lietuvių krep
šinio rinktinė vyko į Pietų Ameriką ir

ten labai sėkmingai žaidė su atskiromis 
Pietų Amerikos valstybių krepšinio 
rinktinėmis. Valdas Adamkus taip pat 
vadovavo šiems krepšininkams, kai jie 
1964 metais buvo atvykę į Australiją ir 
įvairiuose Australijos miestuose sėk
mingai žaidė su australais, tuo labai 
garsindami lietuvių vardą. Daugelis 
mūsų ir dabar dar atmena tas dienas, kai 
lietuviai krepšininkai pasiekdavo labai 
gražius laimėjimus ir mūsų jaunimui 
įdiegė didesnį lietuviškumo jaus
mą. Valdas Adamkus buvo ir II - jų 
Pasaulio lietuvių sporto žaidynių 
Čikagoje 1983 metais vadovas, ku
riose, kaip ir I - se Toronto mieste, 
Kanadoje, dalyvavo apie 100 Austra
lijos lietuvių sportininkų. Taip pat jis 
buvo IV - jų Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynių Šiaurės Amerikos sportininkų 
vadovas, o po Medininkų tragedijos, 
Valdas Adamkus buvo vienas iš tų, 
kurie siūlė nenutraukti žai(jlypiį.ų,;tuo gi
liai pagerbiant žuvusiuosius.

Šiandien Valdas Adamkus tapęs 
Lietuvos prezidentu, nors ir 71 - nerių 
metų amžiaus, sporto dar nepamiršta. 
Kiekvieną rytą jis plaukioja baseine, 
žaidžia tenisą, netgi įsteigė pereina
mąją teniso taurę, o, jei yra galimybė, 
nepamiršta jis ir savo mėgiamo golfo. 
Tikėkim, kad ir ateityje šis žymus 
Lietuvos sportininkas nepamirš spor
tinio gyvenimo Lietuvoje ir lietuvių 
sportininkų užsienyje.

♦ Lankantis Čikagoje, susitikau ir su 
senu bičiuliu Valdu Adamkum, kadan
gi jam kaip ŠALFAS, man kaip ALFAS 
pirmininkams, teko nemažai ben
dradarbiauti. Čikagoje V. Adamkus 
mane nusivežė ir parodė savo įstaigą ir 
tikrai labai ištaigingą darbo kabinetą, 
supažindino su savo darbu. Vėliau man 
teko būti ir svečiu jų namuose, kur 
žmona Alma mane labai vaišingai 
priėmė. Besilankant, Valdas Adamkus 
man tada atskleidė vieną „paslaptį“, 
kurios dar nebuvo niekam sakęs: at
vykus į Australiją, kur jie vietinių lie
tuvių buvo labai gražiai sutikti, svei
kinimo kalbą sakė Australijos krepši
nio sąjungos prezidentas Antanas 
Laukaitis. Besiklausydamas jo kalbos, 
sakė V. Adamkus, pradėjau labai 
jaudintis, nes beveik nieko nesupratau, 
ką jis australišku dialektu kalbėjo. Ta
čiau spėjau, kad tai yra sveikinimo 
kalba ir savo žodyje jam ir visai krep
šinio komandai nuoširdžiai padėkojau. 
Man tai buvo didelė staigmena, kadangi 
tada jau gerai mokė jau anglų kalbą, o 
australų anglų kalbos suprasti negalėjau, 
sakė Valdas Adamkus.

A. Laukaitis
sų Pastogė" Nr,5 1998.2.9 psl.5
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KULTŪRINĖSE PfiRfiSTĖSE
Prisiminimai 50 - mėtį atšventus

Kad ir į pasaulio galą...
(Vieno veiksmo vaizdelis)

V. Baltutis

Veikia du asmenys: vyras ir žmona. 
Veiksmas vyksta 1948 m. Vokietijoje, 
vienoje DP stovykloje. Abu apsirengę 
senais dar iš Lietuvos rūbais. Sėdi prie 
mažo stalelio ant taburečių. Šalia maži 
ryšuliai ir lagaminas. Kambarėlis 
mažas, antklodėmis perskirtas.

Prieš atsidarant scenai, girdisi 
aliarmo sirenos, bombų sprogimai, 
bombonešių ūžesys, kulkosvaidžių 
salvės. Pamažu viskas nutyla. Už sce
nos skaitoma:

- Nukritus paskutinei bombai, nutilus 
patrankų ir kulkosvaidžių salvėms, 
Europoje grėsmingai tylu. Tūkstančiai 
pabėgėlių išblaškyti po visą Vakarų 
Vokietiją. Visų veiduose klausimas: 
„Ką veiksime, kur gyvensime?“ Visi 
Vokietijos miestai tik griuvėsių krū
vos. Voros benamių žmonių keliauja iš 
vienos vietovės kiton, kol pagaliau 
susiburia apleistose kareivinėse ir 
barakuose. Taip gimsta DP stovyklos.

Visi nerimauja vis laukdami, lū
kuriuodami, tikėdamiesi naujų įvykių, 
ėkurie suteiks vilties grįžti į savo kraštą. 
"Deja, lūkesčiai nepasitvirtino, viltys 
pamažu gęso ir teko žvalgytis po sve
timas šalis nuolatiniam ar tik laikinam 
apsigyvenimui.

Stovyklose gyvenimas virė ir kun- 
^ūllavoj.. Veikė-kultūrinės.- visuomeni
nės ir sportinės apraiškos. „Dievo 
paukšteliai“ (DP) čiulbėjo ir linksmi
nosi. Šoko ne tik tautinius, bet ir 
pramoginius šokius. Muzika nuo 
ankstyvo vakaro trenkė tangus, valsus, 
fokstrotus,:. (Pasigirsta šokių muzika: 
„Rožę tą, kurią man dovanojai...“ 
Pamažu atsidaro scena.).

Vyras: Šokame per naktis lyg prieš 
pasaulio pabaigą...

Žmona: O ką veiksi? Tuščias pilvas. 
Rytojus pilnas nežinios... Bet ir man 
širdis sako, kad ne prieš gerą...

Vyras: Prieš gerą ar negerą, bet gy
venti reikia. Kur pasidėsi, kai viskas 
dingo, likome tik su keliais skudurais.

Žmona: Sakiau kinkyk vežimą ir 
krauk daiktus. O tu... (numoja ranka), 
lyg išgąsdinta višta lakstei į pašalius. 
Juk palikome viską... net ir patalus...

Vyras: Bepigu šiandien tau kalbėti. 
Kai sėdi toli nuo ruskio... Girdėjau, kad 
komiteto pirmininkas išvyksta į Ame
riką...

Žmona: Na, matai! Ar seniai jis šau
kė, kad vyksime tik visi kartu arba nei 
vienas.

Vyras: Čiulbėjo apie kompaktinę 
masę iki neturėjo rankoje efidevito. Vi
si vyksta, o mes tupime lyg žvirbliai...

Žmona: Kadangi neturime turtingų' 
dėdžių ir tetų.

Vyras: Argi aš kaltas, kad mano dė
dė toks neturtingas, kad net paketėlio 
negali atsiųsti. Nors amerikonas, bet ra
šo, kad paskutinis karas labai daug 
kainavo ir nebeliko nei cento. Pats da
bar vargsta... Kartais net iš sutaupų 
tenka centą ištraukti.

Žmona: Neturi nei cento. Visi 
amerikonai turtingi, bet ne visi dosnūs, • 
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o tavo dėdė j tave atsigimęs.
Vyras: Tu vis tą patį pilstai ir pilstai. 

Ką nors naujo sugalvotum.
Žmona: Teisybė akis bado...
Vyras: Tegu bado. (Pauzė) Girdė

jau, kad kažkokia emigracijos komi
sija atvažiavo į stovyklą.

Žmona: Gal į Ameriką be afdavidų 
veža?

Vyras: Efidevitų.
Žmona: Žinai apie ką šneku. Geriau 

nueitum pasiteirauti. Gal ir mus 
priimtų..?

Vyras: Ne į Ameriką, kalbėjo apie 
kokį labai šiltą kraštą.

Žmona: Turbūt kur juodžiai gyve
na? Ten aš nevažiuosiu. Juodžiai bal
tųjų nemėgsta. Sako, pagavę išverda ir 
suvalgo.

Vyras: Nebijok, mūsų nesuvalgys, 
per daug liesi esame. O važiuoti kur šil
ta gal ir neblogai būtų. Sušalome 
Vokietijoje. Berods apie Australiją 
kalbėjo. Ten labai šilta.

Žmona: Australija?! Negirdėjau to
kio krašto.

Vyras: Apačioje žemės (rodopirštu į 
grindis), tiesiai žemyn.

Žmona: Nesuprantu, kaip ten žmo
nės gali gyventi? Aš ten ne. Nors ten ir 
labai šilta...

Vyras: O kas?! Bijai?
Žmona: Nebijau, tik kad, aš nieko 

nežindė apie tą kraštą.
Vyras: Mačiau filmą. Labai gražu. 

Saulutė šviečia. Amžina vasara. Žmo
nės pusnuogiai vaikšto. Labai daug 
avių ir triušių.

Žmona: Žmonės pusnuogiai... (pa
juokiančiai), sarmatos arba rūbų neturi.

Vyras: Nežinau dėl sarmatos, bet 
žmonės ten, atrodo, gerai gyvena.

Žmona: Šilta. Amžina vasara... (Pau
zė) Kaip tu sakei?! Į kokį kraštą?

Vyras: Nagi, negirdėjai! Australiją!
Žmona: Dabar prisimenu. Draugė 

kažką pasakojo. Ten juodi žmonės 
gyvena, ne pusnuogiai, o nuogi vaikš
to. Gatvėmis gyvatės slankioja. Ne, 
ne... aš ten nevažiuosiu.

Vyras: Nereikia tikėti, ką žmonės 
kalba...

Žmona: Tu važiuok, jei nori. Aš čia 
liksiu, nors maistas nekoks, bet niekas 
tavęs nekandžios...

Vyras: Aš tau noriu pasakyti, kad...
Žmona: Sakyk.
Vyras: Aš jau užsirašiau.

Žmona: Ką tu padarei?

Vyras: Užsirašiau. Ir tave užrašiau. 
Vyksime abudu.

Žmona: O, ne,ne, ne, neee... Tu vie
nas vyksi. Manęs tenai nei botagu 
neišvarysi. Aš apsinuoginusi, pusnuogė 
nevaikščiosiu tarp juodukų.

Vyras: Klausyk! Aš gavau laišką iš 
pusbrolio, kuris pernai pirmuoju 
transportu išvyko. Jis rašo. Va, aš tau 
paskaitysiu.

Žmona: Kodėl tu man nieko apie tai 
nesakei?

Vyras: Minėjau, bet tu nei girdėti. 

nenorėjai. Tau tik Amerika terūpėjo.
Žmona: Ir dabar teberūpi.
Vyras: Žinok, kad Amerika mūsų 

nelaukia ir neįsileidžia. Visi išvyks ir 
liksime vienudu lageryje sėdėti.

Žmona: Ir aš būsiu kalta?

Vyras: Aš nesakau, kad kalta. Geriau 
pasiklausyk laiško. (Skaito) - Plaukė
me amerikonišku laivu. Vis žemyn, net 
keturias savaites. Visą laiką stovėjau 
įsikabinęs laivo borto. Sirgau jūros li
ga. Maniau, kad žemės daugiau ne
bepamatysiu. Nors, sakoma, kad čia ki
ta žemės pusė, bet niekas aukštyn ko
jomis nevaikščioja. Saulė iš kitos pusės 
teka ir kitoje pusėje leidžiasi, net 
sprandą paskaudo besisukinėjant. O 
šiluma nesvietiška, gali be rūbų vaikš
čioti, tik naktimis truputį vėsiau. Žmo
nės ne visi juodi.

Dauguma baltų atvežtų iš Anglijos 
kalėjimų prieš porą šimtų metų. Labai 
malonūs, vis klausia, kodėl nekalbame 
angliškai. Pirmą algą pragėriau, o an
tros dar negavau. Darbas labai sunkus. 
Nešioju druskos' maišus nuo ryto iki 
vakaro. Gyvename palapinėse, valgo
me tik avieną be druskos. Į diuską ne
galiu pažiūrėti. Juodos duonos nėra. 
Moterų daug mažiau negu vyrų, visos 
gražios, tik mirksi...

Žmona: Matai, kas kam rūpi...

Vyras: (Skaito toliau). Darbas 
garantuotas dviem metams, kai baig
sime, galėsime eiti kur norime...

Žmona: Nežinau, gal ir nėra taip blo
gai. O apie gyvates nieko nerašo?

Vyras: Rašo, kad gyvatės dar nėra 
matęs, bet daug kengūrų, kurios kartais 
ir ant žmogaus užšoka, Tik krokodilų 
reikia saugotis. Tuoj pat suėda. Vorai 
rankos delno didumo...

Žmona: Tai rašo, kad moterų labai 
nedaug... Bet dėl ko jos mirksi?

Vyras: Nežinau, matyt toks tenai 
paprotys. Visi sveikinasi pakreipdami 
žandikaulį ir pamerkdami akį.

Žmona: Sakai, abu užrašei?
Vyras: Taip. Negi aš vienas vyk

siu?
Žmona: Na, ką gi padarysi. Amerika 

mūsų nenori, tai gal važiuojam! (Pa
sigirsta švelni muzika: „Walsing 
Matilda “).

Vyras: Gerai. Pradėkime krautis 
(muzikai garsėjant, užsidaro scena).

Pabaiga

8 - sios Pasaulio plaukimo pirmenybės
Metų pradžioje , sausio 18 die

ną, Perthe, WA, pasibaigė kelias dienas, 
trukę 8 - sios Pasaulio plaukimo 
pirmenybės. Į jas iš 122 valstybių at
vyko 1500 plaukikų ir 900 pareigūnų 
bei trenerių. Lietuvą šiose pirmenybėse 
atstovavo: Darius Grigalionis iš Pa
nevėžio (gim. 1977 m., studentas), 
Arūnas Savickas, taip pat iš Panevė
žio (šiuo metu jis mokosi ir treniruoja
si Utah universitete, JAV), Laura 
Petrulytė, šiuo metu gyvenanti Floridos 
valstijoje, Miami, Mindaugas Špokas iš 
Kauno (gim. 1975 m., KKI studentas),

A. f A. Marijai Ziuluenei
išėjus į Amžinybę, jos vyrui Jonui Zinkui ir dukroms bei jų 
šeimoms nuoširdžią užuojautą reiškia

, , , Omrtč ir. Algis Kapočiui
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EILĖRAŠČIAI
Ted Reilly

Vasaros žiedai

Susiviję tarp savęs, paskutiniai 
Hibiscus'ų ir bottlebrush'ų žiedai 
Nukrinta lengvai į mano ranką, 
Buvę lengvabūdiški kvapai 

/tik tik jaučiami. 
Namai atsimena žydėjimo metą 
Ir skaistųjį Vasaros spindesį, 
Jų palangių šokius 
Geriau suprantamus 
Kaip mano žodžiai: tyla 
Yra gėlių gimimo akmuo 
Kaip karštis nuo cementinių takų 
Tarp vidurdienio ir ketvirtos 

/valandos: 
Dabar jos yra bereikšmės, ašaros 
Išgertos iš tarp suspaustų rieškučių.

Atvėsimas

Popietė, kurios tikrumoje norėjome 
/išvengti, 

Vėsa, atsiradusi ore, pilkšvumą virš 
/mėlynės, 

Televizijos murmėjimas priešakiniam 
/kambary, 

Šokoladiniai saldainiai, stiklas vyno, 
/vidurdienio poilsis. 

Ar girdi šaltą vėją atūžiant 
Nuo pietvakarių jūros, krykštaujant 

/Žuvėdrą 
Ir skubą nuimant viršutines bures? 
Putoja vanduo laivo priešakio kairėje 

/pusėje- 
Desperatiškos dienos: dabar jau 

/iškentėtos, 
Mes gyvename ilgiau, bet sumažintais 

/gyvenimais, 
Nors esu išvargintas dėl perdaug 
Ir per mažai padaryto — mano kairė 

/ranka gniaužiasi 
Apie kiekvieną sruogą, kai ji pamažu 

/slenka 
Pritvirtinant virves saugiame uoste.

Vertė B. Ž.

# # *
TED REILLY, pedagogas, yra 

išleidęs kelias knygas, tarp jų ir 
eilėraščių. Čia spausdinami eilė
raščiai 1997 m. bėgyje, yra laimė
ję Geelongo miesto "Bardų pre
mijas".

Ted Reilly yra vedęs lietuvaitę 
ir aktyviai dirba lietuvių ben
druomenėje. Šiuo metu yra ALB 
Geelongo apylinkės valdybos 
sekretorius. B. Ž.

Rita Kundrotaitė - trenerė (pas ją 
treniruojasi D. Grigalionis).

Pertho „Lietuvių žinutės“ rašo, kad 
„Pasibaigus čempionatui Chalenge 
stadione, visi jie skristų į Sydnėjų sau
sio 19 d. Taurės varžyboms. Joms 
pasibaigus, skristų namo“.

(Ar jie čia buvo žinių neturima. 
Žinoma, kad Sydnėjuje, p. Jacynų 
šeimoje, buvo apsistoję Darius Gri
galionis ir trenerė Rita Kondrotaitė. 
Kiek žinoma, sausio 25 dieną šie 
tautiečiai grįžo namo į Lietuvą. Red.)

„Žinutės“ ir „M. P.“ inf.
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f Mūsų mirusieji j*
A. a. Mariją Zinluenę amžinybėn išlydėjus

Marytė - taip mes visi ją vadinome - 
gimė 1921. 5. 29 d. Raseiniuose, ket
virtąja dukra Juozo ir Marijonos Pole- 
skių šeimoje. Čia augo ir baigė pradžios 
mokyklą. Gimnaziją lankė Klaipėdoje, 
vyresniosios sesers globojama. 1939 m., 
vokiečiams okupuojant Klaipėdoskraš- 
tą, kaip ir daugelis ten gyvenusių lietu
vių, išskubėjo į Kauną. Pragyvenimui 
reikėjo ieškotis darbo. Pradžioje dirbo 
"Konrado" kavinėje, vėliau maisto 
produktų parduotuvėje.

1942 metais, vokiečių okupacinei 
valdžiai reikalaujant pravesti sodų ir 
daržų apsodinimo statistiką, dešimčiai 
dienų iš įvairių Kauno įstaigų sudary
tame skyriuje Marytė susipažino su 
jaunu skyriaus vedėjo pavaduotoju Jo
nu Zinkum. Nuo tada užsimezgė drau
gystė, vėliau ji gilėjo ir baigėsi vedy
bomis Karmelitų bažnyčioje 1941 metų 
vasario 14 dieną.

Prie Kauno artėjant Rytų frontui, 
Zinkai su dar pora draugų susikaltu 
plaustu leidosi Nemunu į Vakarus. 
1944 m. rugpjūčio mėnesį jie atvyko į 
Vokietiją ir iki karo pabaigos dirbo vie
name Tueringijos Suhl miesto fabrike.. 
Karui pasibaigus, apsigyveno Seligen- 
stadto lietuvių pabėgėlių stovykloje, iš 
kur 1949 m. gegužės 27 d. "Castelbianco" 
laivu su jau 18 mėnesių dukra Ramu
ne atvyko į Sydnėjų. Po metų Zinkai 
pradėjo kurtis Sydnėjaus priemiestyje 
Picnic Point. Čia neužilgo gimė antroji 
dukra Rasa.

Atrodė, kad nieko daugiau Zinkų šei
mai ir netrūko - sunkiai dirbdami pasi
statė gražų namą, dukros baigė moks
lus, sukūrė šeimas, tik gyvenk ir norėk.. 
Vyrui Jonui esant visuomeninkui, įsi
jungusiam į bendruomenės ir skautų 
organizacijų veiklą, jam visada talkino 
Marytė. Ji buvo viena tų nuolatinių pa
galbininkių Sydnėjaus skautų viene
tams ir kitoms jaunimo organizacijoms, 
kurios prašyti niekada nereikėdavo, vi
sada pasisiūlydavo pati, o tokių žmonių 
reta!

Deja, prieš kurį laiką pradėjo blogėti 
Marytės sveikata - vis dažniau teko 
lankytis pas gydytojus, ligoninėse. O 
štai šių metų sausio 24 dienos rytą 
Sydnėjaus lietuvius aplėkė niūri žinia - 
mirė Marytė.

A. a. Mariją Zinkienę laidojome sau
sio 29 d. ryte šv. Joachimo bažnyčioje, 
Lidcombe, Sydnėjaus apylinkių tau
tiečiams labai gausiai susirinkus pa
skutinį kartą atsisveikinti su Velione. Ją

čia atvežė taip vadinamos "baltosios 
ponios" (White Ladies). Gedulingas 
pamaldas už mirusios vėlę atlaikė pa
rapijos klebonas kun. Norman Grady. 
Giedojo "Dainos" choras. Daugelio 
akyse tą rytą blizgėjo ašaros. Prieš 
išnešant karstą, Antanas Kramilius so
lo pagiedojo "Libera me Domine".

Rookwoodo kapinių krematoriumo 
koplyčioje atsisveikinimo žodžius tarė 
Lidija Jūragienė, poetas Juozas Almis 
Jūragis ir ALB Apylinkės valdybos var
du - Antanas Kramilius. Ypatingai išsa
miai apie velionės gyvenimą papasako
jo poetas J. A. Jūragis: "Jos gyvenimas 
buvo kaip darbščios lietuviškos bitelės. 
Jos darbai vis apie šeimos avilį. Diena 
iš dienos, metai iš metų, dešimtmečiai 
iš dešimtmečių ji gyveno dirbdama ir 
dirbdama gyveno. Buvo (...) ištikima vyro 
palydovė(...),pasiaukojantišeimaimotina(...). 
na.(...)

Rūpinosi našlaičiais, siuntiniais šelpė 
gimines Lietuvoje. (...)

Velionė Marija gyveno kaip tikra lie
tuvė patriotė. Galėtume sakyti, kad jos 
tik kūnas buvo Australijoje. Širdimi ir 
mintimis ji nebuvo iš Lietuvos išėjusi".

Apeigos krematoriume buvo užbaigtos 
sugiedant Tautos himną.

Gedulinguose pietuose, suruoštuose 
Lietuvių namuose, dalyvavo arti šimto 
tautiečių. Nesant kunigo, maldą prieš 
vaišes pasakė J. A. Jūragis. Ant atskiro 
stalo tarp gėlių skendėjo a.a. Marijos 
paveikslas, toks, kokį mes buvome įpratę 
matyti...

Mirusios pasiges daugelis jos bičiu
lių, draugų, bet labiausiai vyras Jonas, 
dukros Ramunė su Rasa, penki anūkai 
ir vyresnės Marytės seserys - Ona ir 
Antanina tėvynėje.

Ilsėkis, Maryte, ramybėje.
B. Žalys

A. f A. Marijai Zinkienei 
mirus, jos vyrą Joną, dukras Ramunę ir Rasą su šeimomis 
nuoširdžiai užjaučia ir drauge liūdi

Onutė Maksvyticnė, 
Ramutė ir Darius (sakai, 

Vijoleta ir Martin Braach - Maksvyčiai, 
IzabelėDaniškevičienė

A. f A. Marytei Zinkienei
mirus, likusiems giliame liūdesyje - vyrui Jonui, dukroms 
Ramunėlei ir Raselei su šeimomis reiškiame nuoširdžią 
užuojautą ir .kartu pergyvename jų skausmą ir liūdesį.

Emilija Šliterienė su sūnumis 
- Gediminu, Kastyčiu ir Algimantu

A. f A. Marijai Zinkienei
mirus, vyrą Joną, dukras Ramunę ir Rasą su šeimomis giliai 
užjaučiame ir kartu liūdime.

Venclovų šeima,
A. ir M. Švedai, Vytas švedas

A. f A. Marijai Zinkienei
mirus, jos vyrui Jonui, dukroms Ramunei ir Rasai bei jų 
šeimoms ir artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia

Edna ir Albinas Giniūnai

A. f A. Marijai Zinluenei
išėjus į Amžinąjį gyvenimą, jos vyrui Jonui, dukroms Ra
munei, Rasai ir jų šeimoms nuoširdžią užuojautą reiškia ir 
drauge liūdi

A’ijolė ir Vilius Jurkšaičiai,
Aleksandra Šlefertienė;

Brangiai žmonai, motinai
A. f A. Marijai Zinluenei

mirus, jos vyrui Jonui Zinkui ir šeimos nariams, buv. tautinių 
šokių grupės "Sūkurys” šokėjams - šokėjoms, nuoširdžią 
užuojautą reiškia

"Sūkurio" vadovai ir nariai

A. f A. Marijai Zinluenei
mirus, jos vyrą Joną, dukras Ramunę, Rasą ir jų šeimas 
nuoširdžiai užjaučia ir drauge liūdi

Laima ir Kęstutis Protai,
Liuda Bilevičienė

Mielai kaimynei
A. f A. Marijai Zinluenei

mirus, jos vyrui Jonui, dukterims Ramunei, Rasai ir jų šei
moms skausmo valandoje nuoširdžią užuojautą reiškia

Griškaičių šeima

A. f A. Marijai Zinkienei
mirus, jos vyrui Jonui, dukroms Ramunei ir Rasai su šei
momis nuoširdžią užuojautą reiškia

Aleksas ir Vita Jakštai

Nenuilstamam, tyliam bendruomenės talkininkui Jonui 
Zinkui, dukroms Ramunei ir Rasai su šeimomis, Amžinybėn 
iškeliavus žmonai, motinai ir močiutei, reiškiu nuoširdžią 
užuojautą.

Br. Stašionis

Išėjus Amžinybėn
A. f A. Marijai Zinluenei, 

vyrui Jonui, dukroms Ramunei ir Rasai su šeimomis bei 
giminėms Tėvynėje reiškiame nuoširdžią užuojautą ir 
liūdime drauge su Jumis.

Jadvyga ir Juozas Dambrauskai

Pagerbdami šviesų velionės
A. f A. Marijos Ziukienės

atminimą, vietoje gėlių ant jos kapo "Mūsų Pastogei" 
aukojo:

Virginija, Jonas ir Lorraine Miliai su šeima 50dol.,
Nijolė ir Algis Bučinskai 10 dol.,
Stasė ir Vincas Šiurkai, Rūta Kazlauskienė 30 dol.,
Griškaičių šeima 30 dol.,
Eugenijus ir Viktoras Mensonai 50 dol.,
Irena ir Algis Milašai 20 dol.,
Danutė ir Algis Bartkevičiai 30 dol.,
Pajauta ir Juhani Pullinen 20 dol.,
Juta ir Viktoras Sliteriai su šeima 50 dol.

: .............................. 'Mūšų Pastogė" Nr.5 1998.2.9 ' psl.7
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INFORMACIJA
____

t N\Ei$AI IPAVII GRUPINĖ KELIONĖ Į LIETUVĄ
1998 m. birželio mėn.

Iš Sydney, Melbourne, Adelaide, Brisbane, Perth

Į PASAULIO LIET. DAINŲ ŠVENTĘ 
IR SPORTO ŠVENTĘ

Taip pat siūlome kainas pavieniams keliautojams ne tik į Lietuvą, bet ir j 
kitus pasaulio kraštus ir pačioje Australijoje.

Dėl lėktuvų kainų ir kitų paslaugų kreipkitės į Henriką Antanaitį tel.: 
darbo metu (03) 9510 VTH arba 

savaitgaliais / vakarais iki 11 vai. (03) 9857 8338

VISION TOURS 620 St Kilda Rd. Melbourne 3004
FAX: (03) 9529 5339

A. C. N. 052 954 622 Lie. 31542
Į J

Nepriklausomybės šventė
Vasario 15 d., sekmadienį 1.30 vai. po pietų Melburno lietuvių namuose įvyks 

80 metų jubiliejinis Vasario 16 minėjimas.
Paskaitą skaitys Lietuvos Respublikos garbės konsulas Andrius Žilinskas. Po 
to bus meninė dalis, kartu su "Dainos sambūriu", "Gintam" ir Panevėžio 
folkloriniu ansambliu "Pynimėlis". Visi kviečiami dalyvauti.

ALB Melbourne apylinkės valdyba

Vasario 16-sios minėjimas Sydnėjuje
Lietuvos Nepriklausomybės šventės minėjimas įvyks 

š.m. vasario 15 d., sekmadienį.
Minėjimas prasidės pamaldomis St. Joachim's bažnyčioje, Lidcombe, 11.30 vai. 

Organizacijos kviečiamos dalyvauti su savo vėliavomis.
Po pamaldų, 14 vai. Lietuvių namuose įvyks šventės minėjimas. Paskaitą skaitys 

jaunosios kartos atstovas Andrius Lašaitis. Meninę programą atliks choras "Daina" ir 
kjtųs rpeųirĮėsjėgPS. kviečiame visus gausiai dalyvauti.

ALB Sydnėjaus apylinkės valdyba

Aukos

Dėkojame už aukas.

’’Mūsų Pastogei"
J. Zaremba N.Z. $20
A. Savickas Vic. $10
T. Grinčelis ACT $30
O. Kuprienė NSW $10
S. Ratas ACT $30
O. Makūnienė ACT $20
D. Bajalienė NSW $10
J. Kirša Vic. $5
Č. Sasnauskas Qld. $10
J. Petronienė Qld. $10
K. Pauliukėnas SA $10
S. Stukvs -NSW $20.

Administracija

Mokykla pradeda mokslą
Š. m. vasario 14 d., 10 vai. ryto 

Sydnėjaus lietuvių savaitgalio mokykla 
Lietuvių namų patalpose pradeda 
naujuosius mokslo metus.

Mokytojos

Special fares to Vilnius 
We offer special airfares to Vilnius and 

other European cities including free 
stopovers in 4 star hotels.

For June and July departures ’98.

From $1935.00
Please contact us for details. Also A/H. 

ESTOURS TRA VEL Lembit Lainela 
38 Murray Road Tel. 02-4284 1688
CORR1MAL EAST 2518 Fax. 02-4284 7823

E-mail: estours@ozemail.com.au
Licence. Nū. 2TA002609 ACN 003 084 8S7

Lietuva kviečia 
group & individual 

return airfares

BOOK NOW!

Well Connected Travel 
(02) 9975 2355

Barty and Kulliki Poole
Lie. 2TA 4224 ACN 069 387 480

Melburne prasideda nauji mokslo metai - trūksta mokinių!
Pernai Melburno lituanistinius kursus sėkmingai baigė keturi mokiniai - Girius 

Antanaitis, Dalia Didžytė, Daiva Statkutė ir Rimas Strunga. Vasario 16 - sios proga
sužinosime, kuris iš jų geriausiai baigė, ir kuriam bus įteikta Australijos lietuvių 
fondo premija.

Melburno lituanistinių kursų naujieji mokslo metai prasideda š. m. vasario 7 d. 
Jeigu susirinks pakankamas mokinių skaičius, toliau veiks dvi klasės - abitūros, 
vadinamos VCE, ir žemesnioji klasė, apimanti visus kims gimnazijos amžiaus ir 
vyresnius mokinius; jeigu nesusirinks, o kol kas dar nėra pakankamai užsirašiu
siųjų, viena klasė bus uždaryta. Taigi visi norintieji šiais metais mokytis lietuvių 
kalbos prašomi pirmos pamokos metu prisistatyti Victorian School of Languages, 
kuri randasi Princes Hill College, Arnold Street, Carlton.

Pamokos veikia šeštadienio rytais nuo 9 iki 12 valandos. Mokytoja
"Mūsų Pastogė" Nr.5 1998.2.9 psl.8 —-

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

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

Klubas atidalytas
Pirmadieniais 5 v.v. -10 JO v.u 
Antradieniais klubas uždarytas. 
Trečiadieniais 5 v.v. -10.30 v.v. 
Ketvirtadieniais 5 v.v. -11.00 v.v. 
Penktadieniais 5 v.v. -12.00 v.v.
Šeštadieniais 12 v. p.p. -1.00 v. nakties 

Sekmadieniais 12 v. p.p. -10 v.v.

Klubo valgykla veikia:

šeštadieniais -12 vai. - 2 vai. popiet švediškas stalas 
ismorgasboard) ir 6 vai. - 8 vai. vakaro.
sekmadieniais -12.30 vai. popiet - 7 vai. vakaro.

Pranešimas vyresniesiems tautiečiams
Asmenys virš 70 metų amžiaus, gyvenantys Bankstowno ir Canter

bury municipalitete, kurie gyvena savuose namuose, bet jau nepajėgia 
patys save prižiūrėti, apsitarnauti, kaip, pavyzdžiui, maudytis, palaikyti 
asmeninę higieną, nuvykti pas gydytoją, pasigaminti sau maistą ir pan., 
dėl pagalbos ir patarnavimo gali kreiptis į Multicultural Aged & Disabi
lity Support Services Inc. (CMADSS). Kreiptis reikia pas Niną Tsako- 
mas, 19 South Pde., Campsie, NSW 2194. Tel. 9718 6199 arba į Sydnėjaus 
lietuvių moterų socialinės globos draugijos pirmininkę Juliją 
Lašaitienę tel. 9743 4118, kuri jums smulkiai išaiškins kaip visus šiuos 
klausimus galima išspręsti.

Ši pabėgusiems valstybės skiriama parama yra suteikiama visų tau
tinių bendruomenių žmonėms, taigi, mieli tautiečiai, nesidrovėkite pra- 

. Syti šios paramos, tuo labiau, kad ją tikrai esate užsitarnavę.
Giminės arba kaimynai, žinantys kam reikalinga tokia pagalba, gali 

šiuos žmones rekomenduoti.
Patarnautojos - slaugytojos, kurios jus lankys namuose, kalba lietu

viškai ir angliškai.
Prašykite, jūs esate užsitarnavę: tokią pagalbą.

Sydnėjaus lietuvių moterų socialinės globos draugija

Hobarto tautiečiams
Hobarte Vasario 16 - sios šventę švęsime vasario 14 d., šeštadienį, 4 vai. po

piet ponų Šikšnių namuose: 43 Easton Av., West Moonah.
Po trumpos programos įvyks dvimetis Bendruomenės susirinkimas su įprasta 

programa.
Pirmadienį, vasario 16 d., 11 vai. ryto pakelsime Lietuvos trispalvę prie Drau

gystės sienos Commonwealth rūmų kieme, Colins ir Murray gatvių sankryžoje.
Visus tautiečius gyvenančius ar besilankančius Tasmanijoje nuoširdžiai prašome 

apsilankyti abiejuose renginiuose. ALB Hobarto apylinkės vaidyba

iumkut: 
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ KIMIĄ, 
nes jo tikslas yra: skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautine, 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 2319 

Fax (02) 9790 3233
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. 

Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
Prenumerata metams $ 50 U žsienyje paprastu paštu $65 N. Zelandijoje oro paštu $ 80 

. . . . . Užsienyje oro paštu $ 110
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