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Lietuvos įvykių apžvalga
Dar apie Seimo rinkimus

Praėjusią savaitę Lietuvoje aktualiau
sia tema, apie kurią kalbėjo ir rašė politi
kai ir radijo, televizijos bei laikraščių 
žurnalistai, tebebuvo neseniai pasibaigę 
Seimo rinkimai. Todėl nuo jų galutinių 
rezultatų susumavimo bei įvertinimo ir 
pradėsiu tos savaitės apžvalgą.

Į naująjį Lietuvos Seimą po dviejų 
rinkimų turų išrinkti 137 deputatai. 
Antrajame ture rinkėjų aktyvumas buvo 
mažas - viso tik apie 40% balsavo. 
Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) 
pirmininkas Zenonas Vaigauskas po- 
rinkiminėje spaudos konferencijoje 
rinkimų į LR Seimą eigą įvertino tei
giamai. Jis sakė, jog rinkimai buvo tikrai 
demokratiški, laisvi bei sąžiningi ir 
^rezultatai iš esmės jokių abejonių neke
lia. Su tuo sutinka ir rinkimų stebėtojai iš 
užsienio, nors jie pastebi, kad kai kuriose 
balsavimo būstinėse nebuvo sąlygų pil
nam balsavimo slaptumui, nes nebuvo 
privačių kabinų, kuriose balsuotojai galė
tų užpildyti savo biuletenius. VRK 

: informacijos apie kokius nors pažeidi- 
: mus, keičiančius rinkimų rezultatus, ne

turi. 21-ojoje Marių apygardoje buvo 
prašoma perskaičiuoti balsus - ten vietą 
Seime Romualdai Hofertienei lėmė tik 14 
inkėjų balsų. Panaši padėtis yra ir 20- 
>joje Baltijos rinkimų apygardoje, kur 

. Umantas Didžiokas (TS/LK) tik 15-kos 
alsų skirtumu laimėjo prieš liberalų ly- 
lerį Eugenijų Gentvilą. Tačiau, Vyriau- 
sioji rinkimų komisija nusprendė ne- 
erskaičiuoti biuletenių, nes tam nesą 
takankamo teisinio pagrindo, pranešė 
ELTA.

Tėvynės sąjunga (Lietuvos konser
vatoriai) (TS/LK) iš 55 galimų antraja- 
ne ture gavo 35 vietas, Lietuvos krikščio
nių demokratų partija (LKDP) - 5 iš 22, 
Lietuvos demokratinė darbo partija 
LDDP) - 2 iš 14, Centro sąjunga (CS) - 4 

«7, Socialdemokratų partija (LSDP) - 5 
8 6. 12-koje rinkimų apygardų rinkėjai 
urejo rinktis iš TS/LK ir LKDP kandida- 

r į. Išrinkta 10 konservatorių ir 2 krikš- 
ionys demokratai. 10-tyje apygardų 
mgtyniavo LDDP ir konservatoriai. Vi- 
ose laimėjo TS/LK kandidatai. LDDP 
irmininkas Česlovas Juršėnas pralaimė- 
> liberalui Kęstučiui Tropikui. Vien- 

Inandatinėse apygardose, nors jie ir pirma- 
o po pirmojo rinkimų turo, pralaimėji- 
kį patyrė žymūs TS/LK nariai - Andrius 
itbilius. Vidmantas Žiemelis, Emanue- 
s Zingeris, Nijolė Oželytė - Vaitiekūnie- 
ė. Bet jie į Seimą vistiek pateko pagal 
utijos kandidatų sąrašą.

Seime dirbs ir 4 save iškėlę kandida- 
ti: Audrius Butkevičius, Ramūnas 
larbauskis, Virginijus Martišauskas, 
Jvydas Medalinskas. Taip pat išrinkti 
rikščionių demokratų sąjungos pir

mininkas Kazys Bobelis, lietuvių na
cionalinės partijos Jaunoji Lietuva“ ly
deris Stanislovas Buškevičius, Lietuvių 
tautininkų sąjungos pirmininkas Riman
tas Smetona, Lietuvos demokratų sąjun
gos pirmininkas Saulius Pečeliūnas bei 
tos pačios partijos kandidatė Jūratė 
Matekonienė, Lenkų rinkimų akcijos 
kandidatas Jan Mincevič, Liberalų są
jungos atstovas Kęstutis Trapikas, 
Valstiečių partijos pirmininkas Albinas 
Vaižmužis, Moterų partijos pirmininkė 
Kazimiera Prunskienė bei Politinių kali
nių ir tremtinių sąjungos kandidatas 
Antanas Švitra. 4-iose rinkimų apygar
dose po pusmečio vyks pakartotiniai 
rinkimai, nes jose rinkimai laikomi 
neįvykusiais, kadangi balsavo mažiau 
negu 40% balsavimo teisę turinčių pi
liečių. Seimo rinkimų rezultatai buvo 
galutinai patvirtinti sekamdienį, lapkri
čio 17 d.

Komentuojant rinkimų rezultatus, 
galima sutikti su Laisvosios Europos ra
dijo apžvalgininku Kęstučiu Girniumi, 
kad LDDP patyrė triuškinantį pralai
mėjimą ir kad jau galima kalbėti apie 
šios partijos, kaip svarbios politinės jė
gos, saulėlydį. Dešiniosios partijos - ir 
ypač TS/LK - pasiekė įtikinančią pergalę. 
TS/LK - KD koalicija turės 86 atstovus 
Seime - tai yra daugiau nei 3/5 pilno 
Seimo sąstato. Be to, daugumoje klau
simų koalicija bus remiama ir kitų deši
niųjų partijų atstovų, kurių buvo išrinkta 
5. Su tokia dominuojančia dauguma 
naujasis Seimas galės pravesti taip 
reikalingą administracinių ir ekonominių 
reformų programą. Bet tai nebus lengva, 
nes kartu reikės pakeisti ir įsisenėjusią 
sovietinę galvoseną bei papročius, o tam 
reikia laiko.

Porinkiminiai politikų 
pasisakymai

Per interviu nacionaliniam Lietuvos 
radijui prezidentas A. Brazauskas sakė, 
kad žada įdėmiai išklausyti patekusių į 
Seimą partijų vadovų nuomonę ir 
bendromis jėgomis formuoti naująją 
Vyriausybę. Apie Vyriausybės formavi
mą buvo kalbėta ir partijų spaudos 
konferencijose.

TS/LK pirmininkas Vytautas Lands
bergis sakė, jog rinkimų rezultatai pra
lenkė ankstesnes prognozes ir lūkesčius - 
dabar konservatoriai su krikščionių 
demokraUĮ ir kitų dešiniųjų partijų ats
tovais Seime turės 91 vietą. Anot V. 
Landsbergio, prie valdžios stojančiųjų 
laukia ne tik didelė atsakomybė bet ir 
sunkus palikimas - finansiniai sunkumai, 
skolos, iš anksto praskolintas valstybės 
biudžetas, bankrotai ir galimi nevilties 
bei specialiai manipuliuojami streikai. 
Profesorius sakė, jog kreipsis į preziden-
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tų, kad būtų sustabdytas medikų streikas, 
kuris numatytas surengti, kai posėdžiauti 
pradės naujasis Seimas. Konservatoriai 
pažadėjo tęsti reformas konsultuojantis su 
visomis partijomis bei frakcijomis ir 
prezidentu.

G. Vagnorius pareiškė, kad per 18 
mėn. litas bus atrištas nuo dolerio, ir tai 
įvyks po prezidento rinkimų. REUTER 
naujienų agentūrai G. Vagnorius sakė, 
kad valiutos sistema keisis pamažu nuo 
1997 m. sausio, kai centriniam bankui 
bus suteikti didesni įgaliojimai, tarp jų ir 
teisė teikti tarpbankinius kreditus bei 
rengti aukcionus. G. Vagnorius taip pat 
sakė, kad, pereinant į laisvą valiutos 
konvertavimą, gali būti ir antrasis etapas, 
kai lito keitimo kursas priklausys nuo 
numatomos infliacijos dydžio. Jis teigė, 
kad, jeigu tokia sistema pasirodys rei
kalinga, ji bus įvesta iki 1997 m. vasaros.

Česlovo Juršėno ir Gedimino Kirkilo 
spaudos konferencijoje, kuri vyko LDDP 
būstinėje, partijos pirmininkas 12 partijos 
atstovų, patekusių į Seimą, palygino su 12 
apaštalų. LDDP lyderiai nagrinėjo savo 
pralaimėjimo ir konservatorių pergalės 
priežastis. Pasak G. Kirkilo, „konservato
riai tesurinko tiek, kiek jie turėjo ir tik 
truputėlį daugiau, pagal balsų skaičių. 
Šiuo atveju tai nėra nuosprendis LDDP. 
Mes tą elektoratą galime iš dalies, o gal
būt ir pilnai atgauti savivaldybių ir ki
tuose rinkimuose“, vylėsi G. Kirkilas.

Jau planuojama nauja 
Vyriausybė

Konservatoriai ir krikščionys demo
kratai pradėjo dalytis pareigomis Seime 
ir Vyriausybėje. „Vyriausybės sudarymo 
darbai pajudėjo į priekį“. Laisvosios 
Europos radijui pareiškė TS/LK valdy
bos pirmininkas G. Vagnorius. Konser

vatoriai ir krikščionys demokratai jau 
sutarė, kad Seimui ir Vyriausybei vado
vaus konservatoriai, o krikščionims 
demokratams atiteks trys svarbios 
ministerijos: KD pirmininkas Algirdas 
Saudargas bus užsienio reikalų ministras, 
Krašto apsaugos ministerijai vadovaus 
Česlovas Stankevičius, o dėl trečios 
ministerijos, kuri bus patikėta krikš
čionims demokratams, dar tebevyksta 
diskusijos. Konservatoriai ragina koalici
jos partnerius paimti socialinės apsaugos 
ministerijos vadovavimą, kuris jiems 
suteiktų galimybę formuoti socialinę 
politiką, bet krikščionys demokratai sie
kia švietimo ministro posto. Nuo koalici
jos partnerių derybų rezultatų, iš dalies, 
priklausys, ar kultūros ir švietimo minis
terijos bus sujungtos į vieną ministeriją.

Koalicijos partneriai ketina mažinti 
ministerijų skaičių nuo 19 iki 16, nors yra 
galimybė, kad naujojoje Vyriausybėje 
bus tik 15 ministerijų. Jau pranešta, kad 
bus panaikintos Pramonės ir Prekybos 
bei Ekonomikos ministerijos, kad bus 
mažinamas valdininkų skaičius. Kai ku
rių panaikinamų ministerijų padaliniai 
bus perkelti į kitas ministerijas. Tačiau, 
bus kuriamos ir naujos ministerijos. Nu
matoma įsteigti Europos reikalų minis
teriją. Ši nauja institucija neturės įprasti
nės ministerijos struktūros ir kai kuriais 
atžvilgiais bus panaši į sekretoriatą. Šios 
ministerijos pagrindinė užduotis bus 
parengti medžiagą Lietuvos stojimui į 
Europos Sąjungą, padėti kitoms minis
terijoms bendrauti su atitinkamais 
padaliniais ES. Tačiau, formalias dery
bas su ES ves užsienio reikalų ministe
rija. Taip pat bus kuriama nauja Ūkio 
ministerija, kuri bus atsakinga už
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privatizavimą, demonopolizaciją, valsty
bės įmonių valdymą ir perims kai kurias 
Ekonomikos ministerijos funkcijas.

Jau pradėta svarstyti atskirų asmenų 
kandidatūros į ministrų postus, tačiau 
galutiniai sprendimai dar nepadaryti. 
Kalbama, kad Romualda Hofertienė bus 
naujoji Europos reikalų ministrė, o Vid
mantui Žiemeliui bus patikėta Vidaus 
reikalų ministerija. Nepasikeitė anksčiau 
paplitusi prognozė, kad Bitutė Viso- 
kavičienė bus paskirta finansų ministre. 
Tačiau, ministrų pavardes ketinama 
paskelbti tik tada, kai prezidentas pasiū
lys Vyriausybės vadovo kandidatūrą. Tai 
prezidentas turi padaryti ne vėliau, kaip 
gruodžio 20-tą dieną, o pirmąjį naujojo 
Seimo posėdį jis turi sušaukti jau lap
kričio 25-tą.

Prezidentas atšaukė 
„Maišiagalos memorandumą“

Prezidentas A. Brazauskas lapkričio 
13-tos dienos vakare padarė pranešimą 
spaudai, kuriame sakoma, jog gindamas 
Lietuvos nacionalinius interesus, kurie 
buvo pažeisti Latvijai ratifikavus sutartis 
su užsienio firmomis dėl naftos paieškų 
Baltijos jūroje, jis pasirašė dekretą „Dėl 
Lietuvos Respublikos teritorinės jūros, 
išskirtinės ekonominės zonos ir konti
nentinio šelfo Baltijos jūroje šiaurinės 
ribos“, kuriuo patvirtino principines mūsų 
valstybės nuostatas derybose su Latvija. 
Dekrete pabrėžiama, kad „Lietuva nėra 
saistoma jokiais ankstesniais savo pa
siūlymais ar rekomendacijomis derybose 
su Latvija dėl teritorinės jūros, išskirtinės 
ekonominės zonos ir kontinentinio šelfo 
Baltijos jūroje delimitavimo, išreikštais 
bet kokia forma - žodžiu ar raštu“. 
Paklaustas, ar tuo dekretu atšaukiamas ir 
jo parašas po „Maišiagalos memo
randumu“, A. Brazauskas sakė: „Atšaukiu 
ne tik savo parašą, bet ir premjero, nes 
pasirašė ir premjeras“. Pasak prezidento, 
„nelemtas memorandumas“ buvęs tik 
tarpinis, rekomendacinis dokumentas, nes 
sienos sutarties sudarymas yra derybų 
delegacijos reikalas. Kitu savo pasirašytu 
dekretu prezidentas paskelbė negaliojan
čiu savo 1996 m. spalio 25 dieną pasira
šytą dekretą, kuriuo pasiūlė Seimui 
vienašališkai nustatyti laikinąją ribą 
Baltijos jūroje tarp Lietuvos ir Latvijos.

Šie prezidento Brazausko dekretai 
plačiai komentuojami Lietuvos spaudo
je. „Lietuvos rytas“ rašo: „Prezidentas 
išsižadėjo Maišiagalos memorandumo ir 
parėmė Tėvynės sąjungos lyderio V. 
Landsbergio poziciją“. Teigiama, kad 
prezidento sprendimas priimtas po kelias 
valandas trukusio pasitarimo su dip
lomatais. „Respublika“ savo straipsnyje 
tuo klausimu cituoja Latvijos ambasa
dorių Vilniuje A. Sjanitį, kuris sako, jog 
„derybose jau buvo padaryta pažanga. 
Viską pradėti iš naujo bus skausminga“. 
Be to, jis įspėjo, jog jo šalis žiūrės, ar šis 
Lietuvos prezidento dekretas „atitinka 
tarptautinės teisės principus“. Prieš tai, į 
Kopenhagą atvykęs Latvijos premjeras 
A. Škelė žurnalistams pasakė, kad Latvi
ja ketina Lietuvą paduoti į tarptautinį 
teismą. „Mes vadovaujamės Maišiagalos 
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memorandumu“, sakė Latvijos premjeras.
Lapkričio 14-tos dienos TV laidoje 

„Panorama“ prezidentas leido kores
pondentams žvilgtelėti į tiek triukšmo 
sukėlusį „Maišiagalos memorandumą“ ir 
pasakė, kad jį parodys ir tiems, kurie 
toliau vykdys Lietuvos užsienio politiką. 
Toje pačioje „Panoramos“ laidoje, 
vertindamas prezidento dekretus, V. 
Landsbergis sakė: „ko nors reikėjo laukti 
po to, kai Latvijos premjeras pagrąsino 
tarptautiniame teisme padėti ant stalo tą 
.Maišiagalos memorandumą“. Mes per- 
porą metų prisiklausėme įvairių pasakė
lių, neva Maišiagaloje nebuvo jokių de
rybų, liko tik toks nekaltas popierėlis ten 
dalyvavusių atminčiai... Padarius klai
dą, reikėjo ją seniai pripažinti ir atšaukti. 
Šis tas pasakyta, tačiau tai, kas pasakyta 
pačiame dekrete, yra migla, o kas po to 
aiškinama žurnalistams apie miglos tu
rinį, tai vis dėlto nėra dokumentas“.

Sausio 13-sios tragedijos 
kaltininkų teismas

Vilniuje prasidėjo 1991 m. sausio 13- 
sios tragedijos kaltininkų teismas. Įvar
dinti 52 kaltinamieji, tačiau tik 6 daly
vauja teisme: 4 kaltinamieji yra mirę, o 
kiti, kaip manoma, slapstosi Rusijoje ir 
Baltarusijoje. Svarbiausi kaltinamieji yra 
buvusieji Lietuvos Komunistų partijos1 
.vadovai - Mykolas Burokevičius ir Juo
zas Jermalavičius. Prokuroras K. Žalėnas 
pradėjo skaityti kaltinamąją išvadą, kuri 
apima 13 tomų: ją perskaityti gali prireik
ti keletos savaičių. Po to prasidės nu
kentėjusiųjų ir ■ liudininkų apklausa. 
Kaltinamieji kaltinami, kad jie, po Lie
tuvos nepriklausomybės atkūrimo, or
ganizavo, kūrė ir dalyvavo antivalsty
binėje organizacijų ir partijų veikloje. Jų 
veikla buvo ypač aktyvi 1991 m. sausio 
mėnesį, kada žuvo 13 niekuo nekaltų 
žmonių. Kaltinamiesiems, kuriuos teis
mas ras kaltais, gręsia mirties bausmė.

Premijos prokurorams
„Lietuvos ryto“ straipsnyje „Prokuro

rai dalijasi jiems nepriklausančius pi
nigus“ rašoma, jog per septynis šių metų 
mėnesius Lietuvos generalinis prokuroras 
V. Nikitinas save premijavo 52 700 litų, o' 
jo pavaduotojams A. Paulauskui ir A. 
Pėstininkui skirtos atitinkamai 41 600 ir 
38 600 litų sumos. Kitiems prokuratūrų 
darbuotojams: R. Aliukonienei - 33 339, S. 
Juodeliui - 21 500, V. Markovui - 20 500, 
R. Grockiui - 32 000, A. Januičiui - 26 000 
litų. Visi jie buvo premijuoti generalinio 
prokuroro V. Nikitino įsakymu. Rašoma, 
jog šios premijos daugiausiai išmokėtos 
iš pajamų, gautų išaiškinus ir konfiska
vus kontrabandą. Tačiau, pasak Seimo 
ekonominių nusikaltimų tyrimų komi
sijos patarėjos O. Buišienės, daugelyje 
kontrabandos sulaikymo atvejų prokuro
rų nuopelnų nėra. Argi šitie pinigai neturė
tų eiti į valstybės iždą?

Išniekinta Kauno Įgulos 
bažnyčia

Lapkričio 9-tos naktį kažkas įsibrovė 
į Kauno šv. Mykolo Arkangelo (Įgulos) 
bažnyčią ir sunaikino ar sužalojo daug 
vertingų meno kūrinių, ištepliojo sienas. 
Tarpe išniekintų objektų yra dailininko 
V. Kvašio sukurti Kristaus kančios kelio

Lapkričio 12 d. Indijoje netoli New 
Delhi ore susidūrė du dideli lėktuvai: 
Saudi Arabijos Boeing 747 ir Kazachsta
no Iljušin 76. Žuvo visi keleiviai ir įgu
los nariai, 351 žmogus. Dėl nelaimės 
kaltinama atsilikusi Indijos oro kelių 
kontrolės technika.

Bangalore mieste Indijoje turi įvykti 
pasaulio grožio karalienės rinkimai. Kad 
juos sutrukdyti, susidegino indas Sureš 
Kumar. Komunistų suorganizuotą pro
testo demonstraciją išsklaidė policija, 
suimdama apie 4000 asmenų, daugiausia 
moterų.

Bosnijos serbų tarpe gali prasidėti 
pilietinis karas, generolui Ratko Mladič 
ir jo štabo karininkams atsisakant paklus
ti prezidentės Biljana Plavsič įsakymui 
perleisti kariuomenės vadovybę jos pa
skirtiems karininkams. J. Tautų pajėgos 
Bosnijoje sustabdė eilę susirėmimų tarp 
serbų ir musulmonų, iš abiejų frakcijų 
konfiskuodami daug nelegaliai turėtų 
ginklų.

Pagal ankstesnį susitarimą, JAV turėjo 
atitraukti savo turimus 10 000 karių 
Bosnijoje metų pabaigoje. Dabar JAV 
šiuos karius paliks ten NATO žinioje 
ilgesniam laikui.

Lapkričio 14 d. JAV panaikino bylą 
prieš spalio mėnesį suimtą buvusį KGB 
agentą Vladimirą Golkin, Rusijos min. 

.pirmininkas Viktor Černomirdin as- 
; meniškai kreipėsi į JAV viceprezidentą 
Al Gore dėl Golkino paleidimo, kad iškel
ta byla nesugadintų santykių tarp JAV ir 
Rusijos.

Lapkričio 16 d. Manhatten, N. Y. mirė 
92 metų Alger Hiss, buvęs F. Roosevelt'o 
patarėjas, lydėjęs jį į Jaltos konferenci
ją, vėliau ėjęs J.T. generalinio sekreto
riaus pareigas. Vėliau A. Hiss kalėjo be
veik 4 metus, 1950 m. nuteistas kaip 
komunistų šnipas.

Lapkričio 16 d. Kaspijsko mieste 

stočių paveikslai, Kauno Baltoji Madona, 
Rūpintojėlio ir Dievo Motinos skulptū
ros. Sudaužytos skulptūros buvo rastos 
bažnyčios rūsyje. Aukų dėžutės nebuvo 
net paliestos. Iš ant sienų pritepliotų užra
šų galima manyti, kad tai padarė iškreip
tų religinių pažiūrų fanatikas, nesveiko 
proto žmogus. Įvykiui tirti Kauno vy
riausias policijos komisariatas sudarė 
baudžiamąją bylą ir ieško kaltininko. 
Bažnyčios kelbonas R. Mikutavičius sa
kė, kad išniekintos šventovės nereiks iš 
naujo šventinti, nes joje neįvyko žmog
žudystės. Bažnyčioje jau vėl vyksta 
pamaldos.

Palaidotas Konradas Kaveckas
Lietuvos sostinė atsisveikino su įžy

miu Lietuvos kultūros veikėju, dirigentu, 
kompozitoriumi, profesoriumi Konradu 
Kavecku. Jis mirė lapkričio 8 dieną, 
sulaukęs 91-rių metų amžiaus. Apie 50 
metų jis profesoriavo aukštoje Vilniaus 
muzikos mokykloje, buvo vienas iš 
geriausiai žinomų Lietuvos dirigentų ir 

Dagestane įvyko sprogimas, sugriovęs 
pastatą su rasų karių šeimų butais. Žuvo 
49 žmonės. Rusai įtaria čečėnus, tačiau 
Čečėnijos vyriausybė paneigė kaltinimus 
ir pasmerkė sprogimo kaltininkus.

Lapkričio 16d. Kazachstane,Baikonur 
erdvės tyrinėjimų stotyje, rusų moks
lininkai iššovė raketą, turėjusią pasiekti 
Marsą. Vienai iš pagalbinių raketų 
sušlubavus, raketa skriejo apie žemę. 
Lapkričio 18 d. buvo rimtas pavojus, kad 
ji nukris Australijoje su savo nuodingo
mis plutono baterijomis. Laimei, ji nu
krito Ramiajame vandenyne netoli Pie
tų Amerikos krantų.

Lapkričio 17 d. Rumunijoje krikščio
nis demokratas Emil Constantinescu 
laimėjo prezidento rinkimus, įveikdamas 
ligšiolinį prezidentą Ion Iliescu (buvisį 
komunistą). .

Lapkričio 16 d. Dulles aerouoste prie 
Vašingtono suimtas aukštas CIA parei- 

’gūnas Harold Nicholson, už pinigus 
šnipinėjęs rusams. Jis duodavo rusams 
ČIA agentų sąrašus bei žinias apie JAV 
karinį pasiruošimą ir amerikiečių da
vinius apie Rusijos karinį pajėgumą. H 
Nicholson vadovavo ČIA skyriui Rumu
nijoje, vėliau Malaizijoje, galiausiai bu
vo antiteroristinio ČIA skyriaus viršinin
kas Vašingtone.

Lapkričio 17 d. Fremantle, WA uostą 
grįžo vasario mėn. išplaukęs 18 metų Da
vid Dicks, jauniausias jūreivis be susto
jimo jachta solo apiplaukęs apie pasaulį.

Jungtinių Tautų Saugumo Tarnyba 
nutarė nusiųsti į Zairę 10 000 kariu 
kanadiečių vadovybėje, kad apsaugoti ii 
užtikrinti humanitarinės pagalbos pri
statymą badaujantiems Hutu pabėgė
liams, kurių priskaitoma 1 200 000. Vis 
priėmus šį nutarimą, apie pusė milijon 
Hum pabėgėlių netikėtai grįžo į Ruandą. 
Pabėgėlių tarpe vis dažniau pasitaiko 
susirgimų cholera.

vargonininkų, sukūrė daug dainų solistams 
ir chorams, taip pat parašė eilę kūrinių 
vargonams, smuikui ir fortepijonui. Jis 
buvo palaidotas ketvirtadienį, lapkričio 14 
dieną, Antakalnio kapinėse.

Paruošė J. Rūbas
17.11.1996

Po Rinkimų
Nors dešiniosios jėgos Lietuvos Seime 

laimėjo absoliučią daugumą, reikia 
pastebėti,kad antrojo rinkimų rato dešinieji 
nelaimėjo. Dešiniųjų dauguma buvo jau 
užtikrinta pirmąjame rate, bet antrąjame 
jie būtų laimėję dar daugiau vietų, jei kairr.- 
ji ir t.v. nepriklausomi kandidatai nebūtų 
sėkmingai pravedę gąsdinimo akcijos. Tris 
savaites trukusios agitacijos leitmotyvas 
buvo - nesuteikime konservatoriams 
konstitucinės daugumos Seime. Algirdas 
Brazauskas per valstybinę televiziją 
paaiškino rinkėjams, kad konservatoriai,

Nukelta į 3 psl.
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SS BENDRUOMENĖS VEIKLOJE $
Klounų popietė Sydnėjuje
Užpraėjusį sekmadienį, lapkričio 10 d., 

Sydnėjaus Lietuvių namuose įvyko 
„Klounų Popietė“. Šį renginį vaikams 
sumose Lietuvių klubo Moterų komite
tas. Apie šio komiteto veiklą girdime vis 
daugiau ir dažniau. Moterys, kurios 
rūpinasi, organizuoja šiuos renginius, tik
rai dirba su pasišventimu.

Ši praėjusi „Klounų Popietė“ - tai dar 
viena gerai suorganizuota, linksmai 
praleista popietė. Susirinko gana didelis 
būrys vaikučių, taip pat jų tėvelių bei kitų 
šeimos narių. Staiga - scenoje pro užuo
laidos kampelį pasirodė klouno nosis,- 
kas ją pirmas pamatė sunku būtų atspėti,

bet salėje „kilo“ triukšmas ir tas triukš
mas nenutilo dar dvi geras valandas. Kas 

■gi sugebėtų a’r išdrįstų raminti šiuos 
laimingus vaikus, kai skamba klegesys ir 
jaunas juokas. Pagaliau klounas išlindo 
iš slėptuvės, prisistatydamas kaip „FRIZ-' 
ZY“; na ir prasidėjo magija, žaidimai - 
viens po kito. Klounas vis kvietė sau 
pasirinktus vaikus - vieną kaip pagal
bininką, o kitam vėl pokštą iškrėsdamas. 
Bet visgi įdomiausia buvo gal ir magija, 
ar ne? Einant namo reikėjo pasitikrinti: ar 
laikrodėlius turime ant rankų (žinomajeigu 
juos buvome pasiėmę iš namų), nes šie 
daiktai dingdavo nuo rankos, jeigu tik

Dalis pačių jauniausiųjų džiaugiasi klouno draugyste.
=inr=Į=^ini .im imr=^-—inr---------- imr=1nr==inv --.nw— -^mr=

Po Rinkimų
Atkelta iš 2 psl.
turėdami du trečdalius balsų Seime, g'alės 
vieni keisti Konstituciją, paskelbti apkal
tos procesą prezidentui, keisti teisėjus ir 
t.t., ir t.t.

Betgi ponas Brazauskas nepaaiškino 
kodėl, būtent, Seimo dauguma turėtų kel
ti apkaltos procesą prezidentui ir, jei 
prezidentas to kaltinimo nenusipelnė, tad 
kodėl jis jo turėtų taip bijoti, kad tiesiogi
niai įsikištų į rinkimų eigą.

Įvairių partijų veikėjai ir t.v. nepri
klausomi - save iškėlę kandidatai - ragino 
rinkėjus balsuoti už konservatorių kon
kurentą, kuris kandidatuoja jų rinkimų 
apygardoje.

Savo garsiąjame pamoksle, pasakytame 
Šiluvoje rugsėjo 10 dieną per Šv. Merge
lės Marijos Gimimo atlaidus, Arkivysku
pas Sigitas Tamkevičius taip išsireiškė: 
„Labai atsargiai reikia žiūrėti į tuos 
kandidatus, kurie savarankiškai dalyvaus 
rinkimuose. Partijos Lietuvos žmonėms 
daugiau ar mažiau yra pažįstamos: varnui 
sunku pakeisti savo plunksnas ir balsą. 
Tačiau pavieniai kandidatai gali labai 
daug žadėti, o paskui po rinkimų lengvai 
savo pažadų nepaisyti“. („Tremtinys“ 
nr.38, 1996 m. spalis).

Vytautas Landsbergis spaudos kon
ferencijoje po rinkimų sakė, kad naujojo 
Seimo laukia finansiniai sunkumai, iš 
anksto praskolinti biudžetai ir, matyt,, 
specialiai atidėlioti kai kurie bankrotai. 
Pasak Vytauto Landsbergio, galimi 
nevilties streikai, galimi ir specialiai 
manipuliuojami streikai. Vytautas Lands
bergis rinkimų rezultatus įvertino kaip 
žymiai geresnius, nei tikėtasi. Dešinioji 
pusė po antrojo rinkimų rato turės 91 vie
tą. („LA“ 11.12)

Brazauskas baiminosi, kad dešinieji 
nenirėtų Seime 2/3-lių daugumos. Seime 
viso turėtų būti 141 narys, taigi 2/3 yra 94 
nariai. Tad dešinieji šios ribos nepasiekė. 
Gaila, nes jei būtų tą ribą peršokę, tai visos 
nomenklatūrinės grupuotės ausis suglaus
tų ir nedrįstų trukdyti dešiniųjų refor
moms, kurių Lietuvai stačiai verkiant 
trūksta.

Tuo tarpu Seime „save iškėlę kan
didatai“ tariasi dėl bendradarbiavimo. 
Valstiečių partijos pirmininkas Albinas 
Vaižmužis teigia neisiąs su LDDP. Jis 
mano, kad Seime gali būti tarppartinė 
frakcija, kuri bus sudaryta iš įvairiausių 
partijų atstovų, po vieną patekusių į Sei

mą. Kazimiera Prunskienė, pasitarusi su 
Kaziu Bobeliu, ketvirtadienį sušaukė tokių 
„nepriklausomų deputatų“ susirinkimą 
.(„LA“ 11.14)

Keista ir centristų laikysena - jie sa
kosi nenorį būti opozicijoje. Tad kas 
vadovaus opozicijai? LDDP? Parlamen
tinėje demokratijoje, kokiomis yra Lietu
va ir tokios valstybės, kaip pavyzdžiui 
Australija, gerai organizuota pozityvi 
opozicija yra labai svarbus politinio 
gyvenimo svertas. Tad kodėl nenori ar 
negali centristai imtis opozicinio darbo? 
Beje, jis sunkus ir ne visad malonus,kaip 
tai gerai patyrė Tėvynės Sąjunga ir ją 
rėmusios dešiniosios jėgos.

Net Australiją pasiekė gandai, kad 
kažkas ruošiasi siūlyti p. Valdą Adamkų į 
ministrus pirmininkus. Gal ir juokauja
ma - kas girdėjo, kad aiškia persvara 
laimėjusios grupuotės perleistų svarbiau
sias pozicijas jų oponentams. Tai būtų 
pasityčiojimas ne tik iš naujai išrinkto 
Seimo - „popierių stumdytojų“, kaip tū
las politikas yra išsireiškęs. Tai būtų 
pasityčiojimas ir iš piliečių, kurie savo 
balsus aiškia dauguma atidavė Tėvynės 
Sąjungai ir jos rėmėjams, tuo pareikšda- 
mi savo valią.

Lietuvos vidaus politinė ateitis pilna 
pavojų dar ir dėl to, kad buvę nomen
klatūrininkai valdo Lietuvos turtą ir kad 
dauguma Lietuvos žmonių nesupranta, 
kad lito nuvertinimas yra jau įvykęs, tik 
uždengtas dirbtinu lito - dolerio santykiu. 
Vidutinis pilietis nesupranta, kad tik 
sumažinus dolerio - lito santykį, Lietuvos 
produkcija galėtų pradėti konkuruoti su 
importais, kad tik tada Lietuvos eksportas 
turėtų galimybę augti ir tik tada atsirastų 
realių galimybių sumažinti bedarbystę 
Lietuvoje. Esmėje, toks lito nuvertinimas 
jau yra įvykęs, tik tas santykis palaikomas 
dirbtinomis sąlygomis, kurias taip ilgai ir 
taip nesėkmingai vartojo Sovietų Sąjunga. 
Dar sovietų ekonominis lūžis nebuvo pil
nai suprastas. Gi tokio rinkėjų supratimo 
nebuvimas supančioja demokratines 
vyriausybes ir sutrukdo jų reikšmingiau
sias reformas.

Lietuvos padėtį nereikia lyginti su 
burlaiviu, parplaukusiu į savąjį uostą. 
Greičiau tai burlaivis, pagaliau išplaukęs į 
atvirą jūrą, mėtomas bangų ir esantis 
audrų malonėje: pavojuje, bet su viltimi, 
kad išplauks į saulėtus kitapus esančius 
krantus.

Algimantas Kabaila
Canberra, 1996.11.17 

klounas šalia pasisukinėjo. Bet žmogus 
geros širdies - ne sukčius, vėliau savininkui 
padovanodavo lyg ir naują laikrodį. 
Užtekdavo jam tik „užburta lazdele“ kelis 
kartus pamojuoti ir knygelė, vartoma, 
žinoma, tik klouno rankose, būdavo tai 
nuspalvinta, tai vėl visiškai išnykdavo 
visi piešiniai. Aiškinti nemėginsiu, nes, 
žinote, tai magija...

Klounas vis ką nors nauja išgalvoda
vo, sekė vis nauji žaidimai. Pailgi, išpūs
ti balionai, sukinėjami klouno rankose, 
virsdavo visokiais gyvulėliais, juos ir 
padovanodavo tai vienam, tai kitam. Jis 
stengėsi nekviesti tų pačių vaikų, bet 
laimė pabūti klouno padėjėju tekdavo gal 
patiems drąsiausiems, nors nebuvo nei 
vieno, kuris būtų bijojęs šio žmogaus. 
Pasibaigus žaidimams, prasidėjo' veidų 
dažymas. Dvi eilės vaikų - klounas 
prakaituoja: tai žvaigždutė, tai voras,tai

Kovo" golfininkų išvyka
Vienas iš veikliausių lietuviškų vienetų 

Sydnėjuje yra Sporto klubas „Kovas“, o jame 
- golfo sekcija.

Šiais metais 12-ji metinė „Kovo“ klubo 
taurės išvyka buvo Port Stephens, NSW, 
lapkričio 2-3 dienomis.

Oras gražus, golfo aikštelės puikios. 
Žaidėjų - 35, priedo - jų antrosios pusės ir 
vaikučiai. Viso susidarė apie 60 asmenų gru
pė. Apsigyvenome visi vienoje vietoje. Lie
tuvių kalba skambėjo per visus kambarius ir 
koridorius iki vėlyvos nakties, iki paryčių.

Žaidėjai buvo suskirstyti į vyrų „A“ ir „B“ 
bei moterų grupes. Dauguma pasipuošę ža
liais „Kovo“ uniforminiais marškinėliais. 
Pirmą rytų išsirikiavo 18 motorizuotų ve
žimukų. Pirmas pradėjo Juozas Maksvytis - 
truputį susijaudinęs, bet kamuoliukas nurie
dėjo tiesiai per vidurį aikštės ir taip prasidė
jo varžybos dėl „Kovo“klubo taurės.

Vakare - bendra vakarienė. Su mažais 
nedatekliais - vieni kili pavalgė, kiti liko al
kani, bet visi gerame ūpe. Po vakarienės, po 
vieno kito stiklo vyno, atsirado daugiau 
kalbų ir taip bediskutuodami apie pasaulio 

Jurkšaitis.
"Mūsų Pastogė" Nn47 1996.11:25 psl.3

gėlytė kur nors veide atsiranda. Savo 
pasirodymą užbaigė burbulų aparatu. 
Burbulų buvo visur - aukštai ir žemai, tik 
blogiausia, kad jie greit išnykdavo. Klou
nas savo darbą atliko labai gerai, nesku
bėjo ir programa užsitęsė virš 2 valandų. 
Prieš išeinant, jis dar nusifotografavo su 
vaikais ir buvo jų išlydėtas iki paskutinių 
durų. Klounui iškeliavus, vaikai buvo 
pavaišinti karštom dešrelėm, vaisvan
deniais ir „sušalusiu ledu“.

Už šio puikaus renginio suorganizavi
mą esame dėkingi Moterų komitetui, o 
ypač jo vadovei Elenai Erzikov. Reikėtų 
pabrėžti, kad skelbimai, šio renginio 
reklama - buvo tikrai nuostabūs! Skaitė
me skelbimus „Mūsų Pastogėje“ jau la
bai anksti ir pakartotinai, taip pat dar 
gavome pranešimus asmeniškai. Tiki
mės, kad tokių ar panašių renginių bus ir 
daugiau, o mes neapvilsime organizatorių 
- apsilankysime. D. Lee

problemas - Benius, Alis, Jurgis ir Algis 
nepajuto, kad nebeliko laiko miegui iki 
sekančių varžybų, kurios prasidėjo 5.30 vai. 
ryto. Saulei kylant ir ūpas, ir žaidimas gerėjo. 
Žaidynių laimėtojai:
„A“ grupėje:

1. George Tenisons
2. Irvis Venclovas
3. Vilius Jurkšaitis

„B“ grupėje:
1. Jurgis Liutikas

.2. George Filatov
3. Jeronimas Belkus

Moterų grupėje:
1. Jūratė Valytė
2. Nijolė Jurkšaitienė
3. Nijolė Venclovienė
Liukos Petrausko Atminimo Skydą 

(SHIELD) laimėjo Jurgis Liutikas.
Malonu, kad lietuvių sporto klubo golfo 

sekcijoje yra nemažai ir ne lietuvių, kurie su 
noru dalyvauja visuose mūsų renginiuose. 
Turime jų ir latvių, ir rusų kilmės, turime ir 
tikrų australų su kuriais „kovojame golfo 
aikštėse“. Jer - Bei.
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Pagerbtas Vilniaus žydų gelbėtojas
Pirmadienio (1996.XI.18) „The Syd

ney Morning Herald“ dienraštyje apra
šytas lietuvio, gelbėjusio žydus Lietu
voje vokiečių okupacijos metu pager
bimas. Rašo religinių reikalų kores
pondentė Helen Pitt.

„Tarp Lietuvos žydų bendruomenės, 
Juozas Rutkauskas buvo žinomas kaip 
Vilniaus Oskar Schindler'is“.

Kaip ir Schindler'is įamžintas knygo
je ir filme už jo herojiškus veiksmus 
gelbstint lenkų žydus laike II-jo Pasauli
nio karo. Rutkauskas slapstė žydus savo 
namuose ir padirbinėjo dokumentus, taip 
išsaugodamas daugiau kaip 150 gyvybių.

Už šias pastangas 1944 m. jis buvo 
nužudytas okupantų nacių.

Vakar, vėl taip kaip Schindler'iui, 
Rutkauskui buvo pomirtiniai suteiktas 
„Teisingojo tarp tautų“ titulas - vienas 
žymiausių Izraelio valdžios apdovanoji
mų kitatikiams, kurie gelbėjo žydus nuo 
sunaikinimo (Holocaust).

Pasaulyje šį titulą yra gavę daugiau 
negu 11000 žmonių. Iš jų mažiau negu 20 
dabar gyvena Australijoje.

Viena iš Lietuvoj gyvenusių moterų 
(tekste sakoma „1 ietuviųmoterų“) - p. Anna 
- Ran Tchamyi, dabar gyvenanti Tel Avi
ve - pristatė jį šiam atžymėjimui. Po to 
pradėta visame pasaulyje ieškoti jo šei
mos narių.

Paieškos pasibaigė Gymea - pietinio 
Sydnėjaus priemiestyje, kur Izraelio 
valdžios žmonės rado jo vienintelę duk
terį p. Gretą Janczyk.

Ponia Janczyk, dabar 75 m., vakar 
Žydų muziejuje priėmė atžymėjimą ir 
medalį.

Spaudos Sąjungos susirinkimas
Lapkričio 17 d. Lietuvių namuose 

Bankstowne įvyko Lietuvių bendruome
nės Spaudos Sąjungos metinis narių 
susirinkimas, kuriam pirmininkavo V. 
Patašius, sekretoriavo V. Šliogeris.

Minutės tyla pagerbti 57 mirę Spau
dos Sąjungos nariai. Susirinkimo pir
mininkas Sąjungos vardu padėkojo eilei 
asmenų ir organizacijų, darbu ir auko
mis prisidėjusių prie „Mūsų Pastogės“ 
išlaikymo.

Susirinkimas išklausė pirmininko

"Dainos" choro koncertas
Lapkričio 17 d. Sydnėjaus "Dainos" choras suruošė puikiai pavykusį metinį koncertą, 

kurio metu užbūrė pilną salę susižavėjusių klausytojų!..
Apie koncertą, tikimės, parašysime plačiau sekančią savaitę. "M.P." inf.

LSS Australijos Rajono vadovų suvažiavimas
LSS Australijos rajono vadovų su

važiavimas, kaip pranešama Rajono Va
do aplinkraščiu (data nepažymėta) įvyks 
Rajono Jubiliejinės stovyklos - Gilwell 
Park - rajone 1997 m. sausio 4 d. 
(šeštadienį).

Suvažiavime dalyvauti kviečiami - be 
rajono vadijos - tuntininkai, draugininkai 
ir kiti vadovai. Taip pat kviečiami - 
tuntininkų nuožiūra - visi busimieji va
dovai, kuriems rūpi mūsų ateities lie
tuviška, skautiška veikla.

Suvažiavimo metu bus aptartos lietu
vių skautų Australijoje ateities veiklos 
gairės sekantiems 3 metams. Suvažiavi
mo darbotvarkė:

1. Tuntų pranešimai (5 min. kiekvienam 
tuntui);

'Mūsų Pastogė"Nr,471996.U.25.i

Greta Janczykirjosanūkas Adam Janc
zyk. Įklijoje - Juozas Rutkauskas.

„Mano tėvas buvo katalikas, kuris 
kovojo už Lietuvos nepriklausomybę, 
bet kai nacistinė Vokietija okupavo mū
sų kraštą, jis padėjo išgelbėti šimtus žy
dų“, - pasakė ji.

Straipsnis užbaigiamas pažymint, kad 
prieš II-rą Pasaulinį karą Lietuvoje gyve
nę daugiau nei 220 000 žydų. Iš jų išli
kę mažiau kaip 8 000.

„M.P.“inf.

pranešimą ir patvirtino Spaudos Sąjungos 
finansines apyskaitas bei direktorių 
pranešimus. Patvirtintas trijų pagal įsta
tus pasitraukiančių direktorių perrinki
mas sekančiai kadencijai.

Dabartinę LB Spaudos sąjungos 
valdybą sudaro: pirmininkas Vytautas 
Patašius, vicepirmininkas Vytautas Do- 
niela, sekretorius Vytenis Šliogeris bei 
nariai - Danius Kairaitis, Antanas Laukai
tis ir Kęstutis Protas.

,JVI.P.“inf.

2. Rajono Vadijo pranešimas;
3. Pakėlimai - apdovanojimai rajone - 

diskusijos;
4. Tuntų ateities veiklos perspektyvos

(5 min. kiekv. tuntui);
5. 50-mečio skautavimo atšventimas 

tuntų ribose;
6. Rajono skautų vadovų lavinimas;
7. Tautinė Stovykla 1998 m. Lietuvoje 

ir JAV;
8. Naujos rajono vadijos pristatymas.
Vadovai prašomi savo vienetuose 

aptarti viršminėtus darbotvarkės punktus 
prieš suvažiavimą, kad turėtume pozity
vų įnašą į šį suvažiavimą ir kad jam 
pasibaigus galėtume išvykti su konkre
čiais nutarimai ir darbo planais.

.. LSS Sp--Inf.sk.,

ĮPEDSEKYSįll
LSS Australijos rajono 50-mečiui artėjant

v.s. B. Žalys

(Tęsinys iš praeito numerio)

Organizavimosi metai

(1947 -1950)

Žemyne visą lietuvių skautų gyvenimą 
tvarkė ps. Borisas Dainutis, talkinamas ps. 
Algirdo Liubinsko, ps. Alekso Gabeco - Gabo, 
ps. Jono Urbono ir kitų.

Lietuviai emigrantai, atvykę į Australiją 
DP teisėmis, turėjo atlikti 2-jų metų darbo 
sutartis, daugiausiai provincijoje. Todėl il
gesnį laiką nebuvo galima net svajoti su
organizuoti pastovesnių vienetų, nes skau- 
tai(tės) buvo išblaškyti po visus Australijos 
pakraščius. 1948 m. pradžioje buvusi laivo 
draugovė buvo praplėsta, ją perorganizuo
jant korespondenciniais pagrindais. Jos tiks
lu buvo ryšio palaikymas tarp paskirų sąjun
gos narių. Skautai(tės) buvo buriami į 
Simbolinę Pirmojo Lietuvos Prezidento 
Antano Smetonos Draugovę, sk. vyčiai - šios 
d-vės Sk. Vyčių Pulk. Juozo Šarausko Būrelį, 
jūros skautai - Jūros Skautų Valtį.

Burokas, Vytautas
Čekauskas, Juozas (D

■ Čilvinas, Vaclovas
Dęmereckas. Kleopas, pi.
Dainius, Vytautas (V)
Draugelis, Jonas (D
Firiniauskas, Jonas (V)
Galatiltis, Antanas (D
Galinis, Vytautas (D
Garla, Juozas
Gečiauskas, Bronius
Genys, Romualdas (I)
Giniotis, Stasys (V)
Gucaitis, Andrius 0)
Gulbinas, Valentinas (D
Gurtajus, Algirdas (m)
Guzevičius, Stasys, pi.
Jankauskas, Vaclovas, pi.
Jankauskas, Vacys, si. (D
Jaruševičius, Jonas d)
Jaselskis, Ričardas, pi.
Juozapavičius, Henrikas
Kalendra, Apolinaras (D
Kiaupa, Algirdas (D
Kleasingas, Detlef
Laukaitis, Vincas, pi. (V)

Antano Smetonos V ardo (mišrion) Draugovėn 
buvo registruojami visi atvykę į Australiją 
lietuviai skautai ir visų laipsnių skautės. Jo 
steigiamasis (ar reorganizacinis) įsakymas, 
spėjama, buvo parašytas 1948 m. pradžioje, 
nes II-ji emigrantų transporto dalyviai į 
draugovę įregistruoti 1948.4.14 data. 
Oficialaus, draugovei skirto, pareigūno ne
buvo - sąrašai (kas ir sudarė pačią „draugovę“) 
buvo tvarkomi paties Dainučio. Į Melboumo 
uostą atplaukusius laivus jis dažnai pats 
asmeniškai sutikdavo, stengdamasis užmegs- 
ti ryšį su atvykusiais skautais. Tam jis net bu
vo išsirūpinęs leidimą iš atitinkamų įstaigų.

Draugovei, kiek iš išlikusių dokumentų 
yra pavykę nustatyti, 1949 m. vasario 8 d. 
daviniais, priklausėšie skautai:

Akumbakas, Vladas (I)
Auksuolis, Povilas (I)
Banelis, Vytautas (I)
Baranauskas, Algirdas (I)
Baumanas, Albertas (I)
Blažinskas, Algis
Breneizeris, Vytautas, pi.

Pietaujame!.. (Pan-Pacifikodžiamborė, 
lietuvių pastovyklė, 1948-49 m.)

Nuotraukos: A. Gabo.

Liniauskas, 
Makauskas, 
Mikševičius, 
Miniotas, 
Motiejūnas, 
Naujokaitis, 
Olšauskas, 
Pališkis 
Paškevičius, 
Patašius, 
Petrauskas 
Pleškinąs, 
Rakštelis, 
Ruseckas, 
Saulynas, 
Simutis, 
Sodaitis, 
Stakauskas, 
Šimkūnas, 
Ūsas, 
Vainauskas, 
Valaitis, 
Vaitas, 
Veichelis, 
Veremčiukas, 
Viknius, 
Vladieka, 
Skautės: 
Brundzaitė, 
Bulkaitytė, 
Butkevičiūtė, 
Kocėnaitė, 
Kumiliauskaitė, 
Kumiliauskaitė, 
Krugerytė, 
Liubinskienė, 
Maksvytytė,

Romualdas (V) 
Algimantas 
Jurgis 
Karolis 
Jonas (I)
Petras 
Česlovas (V)
Antanas 
Henrikas.pl. į 
Vytautas 
Vytautas, si. 
Viktoras (I) 
Anupras 
Leonas, pi. 
Ignas 
Alfonsas, pi. 
Gediminas 
Romanas 
Kazys 
Albertas (1) 
Henrikas 
Stasys 
Juozas, si. 
Valdemaras (I) 
Eugenijus, v.sl. 
Petras (I) 
Vaclovas, pi.

Konstancija, si. (I) 
Aldona (11) 
Sofija (II) 
Marija (I) 
Sabina (I) 
Stefanija, ps. (I) 
Alina (H) 
Balanda (I) 
Aldona (II)

(B.d.)
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KULTŪRINĖSE PfiRfiSTĖSE
Literatai švenčia sukaktis

"Paglostyk žolę”
Su Sauliaus Žuko raštais susipažinau grįždamas iš apsilynkymų Lietuvoje 

1994 ir 1995 metais.

Metų bėgyje, daugiau ar mažiau 
nepastebėtos, prabėgo ne viena mūsų - 
Pietų Kryžiaus žemyno literatų ir dailiojo 
žodžio menininkų sukaktis.

Pirmoji šiais metais balandžio mėn. 
gimimo sukaktį atšventė poetė Aldona 
Prižgintaitė -Spykers. Gimusi Telšiuose 
- 1926.05.22 - ten lankė ir gimnaziją. 
Emigravusi į Australiją, apsigyveno 
Sydnėjuje. Knygos dar nėra išleidusi, bet 
su pluoštais savo eilėraščių dalyvavo 
almanache „Plunksna ir žodis“ (1996, 
Sydney), Australijos lietuvių poezijos 
rinkinyje „Terra Australis“ (1972, Sydney) 
ir antologijoje „Po Pietų Kryžiumi“ 
(1990, Vilnius). Kūrybą taip pat spaus
dina Amerikos ir Australijos lietuvių 
periodikoje. Nemažai poetės kurtų 
eilėraščių, ypač 1992 -1996 m., spausdin
ta ,.Mūsų Pastogės“kultūriniame skyrely
je. Su savo kūryba dalyvauja įvairiuose 
literatūriniuose renginiuose.

• * •
Literatas, žurnalistas, dailininkas 

Jurgis Janavičius savo 70-ją gimimo 
dieną minėjo birželio mėnesį (gimęs 
1926.06.27 Šiauliuose). Į Australiją atvy
ko 1948 m., gyvena Sydnėjuje. Studija
vo ekonomiką Freiburgo, o istoriją ir dai
lųjį meną Sydnėjaus universitete. 1961 
m. baigė hidrografijos kursus. Prozą ir

Spaudos rūpesčiai
Jurgis Janušaitis

Beveik prieš šimtą metų emigrantai, 
atvykę iš Lietuvos į JAV, energingai 
ėmėsi organizuoti savą, lietuvišką - 
kultūrinę ir visuomeninę veiklą. Tuo 
metu išeivija nepasižymėjo aukštaisiais 
mokslais, bet buvo nuoširdūs lietuviai, 
ilgėjosi savo tėvynės, sunkiai dirbo 
svečioje šalyje siekdami geresnio 
gyvenimo.

Jau tada jie steigė lietuviškas parapi
jas, statė bažnyčias, mokyklas, ir tai bu
vo anų emigrantų savotiški centrai, 
padėję išlaikyti lietuvybę. Anuomet 
atsiradę šviesuoliai ėmė rūpintis ir 
spausdintu žodžiu - steigė laikraščius, 
žurnalus. Tai buvo lietuvybės išlaiky
mo šaltiniai, ryšių tarp tautiečių 
palaikymas.

Reikia pripažinti, kad ano meto lietu
vių pastangos susilaukė rėmėjų - ir 
institucijos, ir spauda buvo lietuvių 
pasididžiavimas.

Ir iki šiandien iš anų laikų yra dar 
išlikę keletas laikraščių, kaip „Tėvy
nė“ - SLA organas, jau peržengiąs 
šimtmetį, dienraštis „Draugas“ - jau 
artėjantis prie devyniasdešimties metų 
sukakties.

Na, iš anų metų keletas laikraščių jau 
„mirė“. Tai dienraštis „Naujienos“, 
„Vienybė“. Visatai - pirmųjų emigran
tų įsteigta spauda. Po Antrojo pasauli
nio karo į JAV atvyko keliasdešimt 
tūkstančių naujų lietuvių emigrantų. Ši 
banga smarkiai pajudino jau beblės
tančią JAV lietuvių veiklą, o tuo pačiu 
ir spaudą. Netgi buvo įsteigta naujų 
laikraščių - „Laisvoji Lietuva“, „Lietu

poezijų spausdino lietuvių ir australų 
periodikoje. Su savo poezija dalyvavo 
„Australijoslietuvių metraštyje“ 11. (1961, 
Sydney), rinkiniuose „Lietuvių poezija 
III“ (1971, Chicago) ir „Terra Australis“ 
(1972, Sydney) bei antologijoje „Po 
Pietų Kryžiumi“ (1990, Vilnius). Anglų 
kalba išleido eilėraščių rinkinį,Journey 
to the Moon“ (1971) ir jumoro leidinėlį 
„Umph“ (1972) su paties autoriaus 
iliustracijomis.

Paskutinius kelis metus atsidėjo tapy
bai. Yra dalyvavęs keliose parodose, ta
me tarpe ir personalinėse - 1995 m. - 
Kaune ir Vilniuje. Rašo Lietuvos spau
doje kultūrinėmis temomis.

• * •
Marija Šiltutė - Malakūnienė - 

mokytoja, poetė, gimė 1921.12.12 Su
gintų km., Ž. Naumiesčio valse. Į Austra- 
lijąatvyko 1949 m., gyvenaMt. Macedon, 
Vic.,vietovėje. Pirmuosius eilėraščius 
išspausdino „Naujojoje Vaidilutėje“, 
Lietuvoje. Vėliau juos spausdino Au
stralijos lietuvių periodikoje. Dalyvavo 
rinkinyje „Terra Australis“ (1972) ir „Po 
Pietų Kryžiumi“ (1990).

Poetė, prispausta sunkios ligos, dabar, 
atrodo, neberašo, nors dar gyvena savo 
gražutėje kalnų sodyboje.

B. Žalys

vių dienos“, „Karys“; organizacijos 
pradėjo leisti savus žurnalus - „Var
pą", Naująją viltį“, „Laiškai lietu
viams“, „Pasaulio lietuvį“, „Lietuvių 
balsą“ irkt.

Kai kurie žurnalai, sėkmingai ėję 
JAV, dabar perkelti į Lietuvą - „Aidai“, 
„Karys“. '

Šia proga tesuminėjau tik keletą 
pavyzdžių, gal jų yra ir daugiau. Po 
penkiasdešimties metų ir po Antrojo 
pasaulinio karo atvykusi emigrantų 
karta pavargo - vienus Aukščiausias 
pašaukė amžinybėn, kitus slegia se
natvės našta, ligos, įvairūs negalavi
mai, kas, žinoma, labai atsiliepia ir 
visokeriopai veiklai, neaplenkiant ir 
spaudos. Štai „Draugas“, vienintelis 
dienraštis už Lietuvos ribų, žydėjimo 
metais turėjęs apie 15 000 pre
numeratorių, šiandien skelbiasi beturįs 
tik 5 500. Taip pat tos pačios aplinkybės 
slegia ir kitus laikraščius bei žurnalus. 
Visi dejuoja skaitytojų ir prenumera
torių mažėjimu, finansiniais sunku
mais, nuovargiu ir t.t.

Šie reiškiniai, be abejo, kelia didelį 
rūpestį likusiai išeivijai. Ar dar ilgai 
ištversime tokiose sąlygose - klausia 
spauda besirūpinantys?

Paskutinioji liūdna spaudos žinia 
pasirodė šių metų rugsėjo 16 d. dvi- 
savaitraštyje „Laisvoji Lietuva“. Joje 
buvo spausdintas specialus pranešimas 
„Laisvosios Lietuvos“ prenumera
toriams ir rėmėjams, kad, sąryšyje su 
sumažėjusiu „Laisvosios Lietuvos“ 
prenumeratorių skaičiumi ir a.a. įga
liotos leidėjos Onos Šimkuvienės 
mirtimi, nuo šios laidos laikraščio, kaip.

Pirmąjį kartą pasiėmiau su savim į lėktuvą knygą "Lietuva Pabaltijy. Istorijos 
ir kultūros bruožai". Šio veikalo tekstą S.Žukas parašė kolaboruodamas su prof. 
A. J. Greimu. (Greimas tą patį tekstą, ruošdamas prancūzišką laidą, sutrumpino 
ir papildė.) Knygelė yra iliustruota senomis graviūromis, litografijom irnuotrau- 
komis. Pašvalinčio piliakalnio įvaizdis mane ypatingai giliai paveikė. Kokia toji 
mūsų Lietuva sena!

Grįždamas 1995 m. iš Lietuvos, pasiėmiau knygą "Žmogaus vaizdavimas 
lietuvių literatūroje". Ir su tąja knyga skrydis neprailgo. Skyriuje "Kas ir kodėl 
glosto žolę" S. Žukas analizuoja Albino Bernoto eilėraštį "Paglostyk žolę". Šis 
eilėraštis yra toks lyriškas, gilus ir taip be galo artimas lietuviui(ei), kad, štai 
"M.P." redaktoriaus pakviestas parašyti ką nors "Mūsų Pastogei", cituoju jį visą
ištisai.

"Paglostyk žolę”
Albinas Bernotas

Apsunkę žingsniai dunksi - 
[aitrinta širdie, 
Žalia žolių paunksne 
Keliauk sau kaip skruzdė.

O vabalėli, žemėm 
Nubėgantis, nedrįs 
Tavęs nieks gyvo žemint, 
O tryps - tai jau sutryps.

Abi Sauliaus Žuko knygas išleido leidykla "Baltos lankos" Vilniuje.
Jurgis Janavičius

Lietuvos Atgimimo, Sąjūdžio oficiozo, 
ėjusio 50 metų, leidimas sustabdomas. 
LAS tarybos prezidiumas ir Taryba 
reiškia gilią pagarbą visiems „Lais
vosios Lietuvos“ darbuotojams, tal
kininkams, prenumeratoriams ir rė
mėjams. Tautos garbė - valstybės gero
vė. Pareiškimą pasirašė LAS Tarybos 
prezidiumas. Ši žinia nedžiugina, bet 
liudija dar vieną mūsų spaudos skau
dų likimą. „Laisvoji Lietuva“ ėjo 50 
metų. Vienu iš jos seigėjų buvo uolus 
visuomenininkas a.a. Valerijonas Šim
kus ir neperseniausiai mirusi jo žmona 
Ona. Jie aukojo savo brangų laiką, 
išteklius, kad Lietuvos Atgimimo 
Sąjūdžio organas išsilaikytų. Ir išsi
laikė. Tačiau šių dviejų entuziastų 
mirtis ir prenumeratorių mažėjimas 
„Laisvąją Lietuvą“ numarino.

Savaitraštis „Dirva“ jau skelbė keletą 
vajų, turi aukotojų ir vis dar laikosi, 
nors prenumeratorių irgi gal tik apie 
3000 beliko.

Šaulių literatūros premijos
LŠS išeivijoje Vilniaus rinktinės fondas

iniciatyva buvo sudarytas LŠS Li- Premijos bus įteiktos prozos kūrinių 
teratūros premijos fondas (3000 Kana- autoriams, kurių knygos ne mažesnės

Grupė Liet Šaulių s-gos Literatūros fondo premijos laureatų su svečiais ir LŠS 
vadovybe prie centro būstinės. Nuotr. J. Ivaškevičiaus
dos dolerių). Kasmet iš šio fondo apimties kaip 300 psl. Tema - Lietuvos 
premijoms skiriama 1000 Kanados išsivadavimo kovos.
dolerių. Nukelta į 7 psl.

"Mūsų Pastogė" Nr.471996.11.25 psl.5

Sustok po balta smilga 
Balti šeiėliai žais. 
O aš sakysiu: sninga 
Ten stovint po beržais.

Ir pienės pūką vėjas 
Tau kaip karūną dės. 
Naktis pasilypėjus 
Degioja tau žvaigždes.

Aš juodas ir aptemęs. 
Otų-šviesi, balta. 
Paglostyk žolę. Žemės - 
Kokia vėsi kakta.

Pats didžiausias Amerikos lietuvių 
rūpestis, be abejo, yra išlaikyti savo 
vienintelį dienraštį už Lietuvos ribų- 
„Draugą“, kuris, kaip minėjau, irgi te
turi 5 500 prenumeratorių. Naujieji 
ateiviai, atrodo, spauda nesidomi, ne
prenumeruoja, skaitytojų eilių nepa
pildo. Maždaug prieš trejetą metų bū
relis entuziastų atskubėjo „Draugui“ 
talkon. Įsteigė "Draugo" fondą, kurio 
tikslas yra sutelkti vieną milijoną 
dolerių, o iš gautų palūkanų remti 
dienraščio leidimą. To fondo su
manytojas ir didysis ramstis yra 
žurnalistas Bronius Juodelis, be at
lyginimo tvarkąs visus fondo reikalus, 
einąs Tarybos pirmininko ir fondo 
iždininko pareigas. Per metus skelbiami 
keli vajai, jau sukaupta virš pusės 
milijono dolerių. Dažnai „Draugo“ 
fondas šaukiasi aukotojų, stoti fondo 
nariais. Tai maždaug tokiais rūpesčiais 
gyvename JAV, o be spaudos juk mirtų 
ir visokeriopas išeivijos gyvenimas bei 
veikla.
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Pirmieji metai Australijoje
Kuriamės Pietą Kryžiaus žemyne

Pranas Nagys

(Tęsinys iš "M.P." nr.43)
Su keletu jų tikrai 

nenorėjome bendrauti todėl, kad jie pado
riai nesielgė. Mėgome bendrauti ir išgerti 
tiktai savo ratelyje. Todėl ir suradome 
vietą Catanos bare, kur jie prie mūsų 
nebeprieidavo.

Ten praleidus popietę, planuodavome 
ką darysime vakare. Vieni eidavo į kiną, 
o kiti į šokius. Šokiai vykdavo kas šešta
dienį katalikų salėje prie bažnyčios. Ten 
eidavo mūsų farmerių jaunimas, o su jais 
ir mes kartu. Iš pradžių nemokėjome 
australiškų šokių. Jie daug jų šokdavo 
skirtingai nei Europoje, tad teko mums 
mokintis bešokant. Mergaitės kviesdavo 
šokiui, o kartu ir pamokindavo, tad bėdos 
nebuvo ir greitai pramokome. Šokiams 
pasibaigus, pagal jų tradicijas, vykdavo 
pavaišinimas arbata ir pyragaičiais. 
Mums juos siūlydavo ir duodavo veltui. 
Aš manau, kad tai būdavo suneštiniai 
pyragaičiai. Merginos juos iškepusios 
atsiveždavo iš namų.

Grįžtant į namus mūsų grupė pa
dainuodavo autobuse keletą dainų. Jei 
nedainuodavome, tai keleiviai prašydavo 
padainuoti. Balanzategui mūsų grupė bu
vo gerbiama ir mus net nepažįstami 
sveikindavo. Tais metais, iš visų čia į 
Ingham atvykusiipų „Baltų“, tiktai mūsų 
viena grupė išliko iš tų pačių, kurie atvy
kę pradėjo darbą, visi tą darbą ir baigė. 
Visos kitos ateivių grupės tarp savęs 
susipyko. Vieni dėl virėjos, kad jai reikia 
daug mokėti, kiti dėl darbo, kad vienas 
padaro daugiau, o kitas mažiau, o algą 
gauna tą pačią. Mat darbas buvo visų 
bendras. Kiek grupė („gengas“) padaro - 
pakrauna nendrių - už tiek ir moka. O 
dalintis turi visi lygiomis. Mūsų grupėje 
šis klausimas neiškilo ir mes likome 
vieninteliai Inghame, kurie įstengėme 
prastumti visą cukrinių nendrių kirtimo 
sezoną ir išsiskyrėme po to draugiškoje 
nuotaikoje atsisveikindami. Dar ir šian
dien smagu sutikti ar laiškais pasiekti tuos 
mūsų grupės, pirmojo darbo Australijoje, 
narius, kurie dar yra gyvi.

Antroje Stone River upės pusėje dirbo 
lietuvių grupė, kuriai vadovavo Gedimi
nas Antanėlis. Su jais kartais darbo metu 
pasimatydavom, kai pasitaikydavo nukirs
tų nendrių tušti laukai arba kartai s Ingham 
mieste bei pajūryje.

Sekmadieniais būdavome namuose. 
Mažoje bažnytėlėje pamaldos vykdavo 9 
vai. ryto. Ji buvo už 4 km. Kunigas, 
važiuodamas pro šalį laikyti pamaldų, 
mus tris paimdavo. Vieną sekmadienį 
važiuodavome vieni, o kitą sekmadienį - 
kiti. Atsitiko, kad kartą pramigome. Dar 
buvome net barzdų nesisikutę, o kunigas, 
jau matome, įvažiuoja į kiemą. Visi 
išlėkėme į nendrių lauką, kad mūsų ne
rastų namuose. Apsidairęs po tuščius 
kambarius, nesulaukęs mūsų, išvažiavo. 
Sekmadieniais po pietų ar pavakary 
supjaudavome ir priskaldydavome mal
kų, kad per savaitę šeimininkė jų 
nepritrūktų.

Išvykęs iš Lietuvos, Edvardas Rašy- 
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mas per visus frontus prakeliavo su savo 
mylima armonika. Su ja pasiekė ir cukri
nes nendres, kur ir mus palinksmindavo. 
Tad sekmadienio popietėmis mėgdavome 
padainuoti grojant Edvardui. Vėliau 
armonika mums atsibodo. Norėjome ją 
pakeisti į akordeono tonus. Keturiese 
sudėjome pinigų irnupirkome akordeoną. 
Žinoma, grojo Rašymas. Jis ir pinigų 
daugiausia buvo prie akordeono pridėjęs. 
Kai išsiskyrėme, jis iš visų kitų akordeo
ną atpirko. Visi kainoje nusileido ir 
nereikalavo tiek, kiek buvo įdėta per
kant naują.

* •* *
Vieną šeštadienio vakarą, parvažiavus 

namo iš Inghamo, mus šaukia Paulėnai. 
Sako gerai, kad parvažiavote. Pas mus 
kambaryje yra gyvatė. Aš ir Rašymas gy
venome gretimame kambaryje. Įėjęsįkam- 
barį, užžiebiau liktamą. Kiti, pasiėmę gy
vatėms paruoštas šakutes, kuriomis jos 
prismeigiamos, kad negalėtų pabėgti arba 
pulti. Tos šakutės pritvirtinamos prie met- 

.rinių lazdų. Šakutės specialaus dydžio - 
gal tris kartus didesnės negu stalinės, 
specialios. Paulėnai tą šeštadienį nevažia
vo į Ingham. Vakare, belaukdami mūsų, 
guli patamsyje savo lovelėse ir pasitiesę 
ant grindų laikraščių lapus, gliaudo ir 
valgo riešutus. Meta kevalus ant laikraš
čių, kad nepriterštų kambario grindų. 
Išgirsta, kad čeža laikraštis. Tuojau supra
to, kad šliaužia gyvatė. Dreba ir nejuda, 
nenorėdami išsiduoti, kad čia yra gyvi 
žmonės. Buvo patenkinti sulaukę mūsų, 
[ėjus į jų kambarį su uždegta liktama, 
pamačiau gyvatę šliaužiančią link balkio. 
Kiti su šakutėmis sekė mane iš paskos. 
Gyvatė bėga pasislėpti balkyje, kur 
matomai, turėjo savo guolį. Vargšė buvo 
užklupta ir pabėgti nebespėjo, nors dali
nai jau buvo įlindusi į balkio skylę.

Gyvatės buvo mūsų kiekvienos die
nos "draugės". Jų visada buvo aplink mus, 
nežiūrint kur bebūtume. Išgirdę'triukš
mą, jos daugumoje bėga tolyn. Pavojin
gos, kai miega. Staiga pabudus, visada 
ginsis, kirs. Kartą parvažiavęs autobusu 
iš Ingham, einu takeliu link sodybos. 
Pievutėje išgirdau gyvatės šnypštimą. 
Sustojęs matau už trejeto metrų su
siraičiusią, galvą iškėlusią, pasiruošusią 
kirtimui gyvatę. Atsitraukiau. Pamačiau 
sodyboje Bingen. Kai jį pašaukiau, atbė
gęs su šakėmis, gyvatę užmušė.

Šiame rajone kiekvienais metais kele
tas žmonių mirdavo nuo gyvačių įkandi
mų. Šeima su dviem vaikais, vieną sek
madienio popietę bevažiuodami vieške
liu, pamatė per kelią šliaužiančią gyvatę. 
Vyras sustabdė automobilį, nusilaužė nuo 
šalia kelio augančio medžio šaką ir mė
gino gyvatę užmušti. Bet ji šoko link jo 
ir įkando. Sėdęs į mašiną, nuvažiavo pas 
artimiausią ūkininką. Tas paskambino 
greitajai pagalbai. Bevežant į ligoninę jis 
mirė. Buvo kalbama, kad kas sezoną po
ra cukrinių nendrių kirtėjų miršta nuo 
gyvačių įkandimų.

Nuo mūsų gyvenamojo barako iki 
upės turėjome maždaug vieno metro plo
čio išvalytą ėjimui taką. Smėlėtu taku 
nubėgdavom į upę praustis. Vieną pava
karę beeinant Henrikui Medučiui, gyva

sis -----------

Nuotraukose: I - sis transportas
„M. P. „ pasiekė didesnis skaičius nuotraukų, iš I - ojo transporto, kelio- 

■nes į A ustraliją 1947.10.30 -1947.11.28 „Gen. Stewart Heinzelman“ laivu. 
Jas atsiuntė Aleksas Gabas, pastebėdamas, kad ,jos geriau parodys anas die
nas, negu aš raštu ar žodžiu pasakyčiau“. Su tuo ir mes sutinkame. Red.

K kurių tarpe ir 439 lietuviai.
Dar Diepholzo pereinamojoje stovykloje - 1947 m. spalio mėn. - pakeliui į 

Australiją. Stovi iš kairės - Povilas Baltutis, Petras Baltutis, Vytas Narbutas, 
Zenonas Janonis, Romas Krausas, Aleksas Gabas, Vilius Janonis; klūpo vidu
ryje - Albertas Ūsas (kitų neatsimenu).

Lietuvių jūros' 
skautų grupė su- 

sėdusi ant didžiulio 
laivo inkaro. Iš 
kairės vidurinėje 

eilėje - J. Songaila; 
viduryje (dešinėje) 
- F. Sirius, . jūrų 
skauto unifiorntoje

- A. Gabas, jo kairėje
- N. Skidzevičius, de
šinėje - A. Jurevičius 
(kitų vardai jau 
pamiršti).

(B.d.)

tė įkando į kojos kulniuką. Ligoninėje 
nustatė, kad nuodų labai nedaug pa
kliuvo, nes kieta oda jų nepraleido. Po 
patikrinimo, jis laimingas grįžo atgal. 
Besimaudant upėje, kartais gyvatės iš ant 
upės nukarusių medžių šakų, nukrisdavo 
į vandenį. Iškišę galvas, jos pabūdavo 
vienoje vietoje, o paskui nerdavo ir iš
kildavo kitoje. Tokiu atveju kuo greičiau 
eidavome iš upės į krantą. Medžių gyva
tes sunku medžiuose pamatyti, nes jų 
kūno spalva prisitaikiusi prie medžio 
spalvų.

Mums papasakojo, kad Australijoje 
yra daugiau kaip 140 gyvačių rūšių. Apie 
100 rūšių yra nuodingos, o apie 12 rūšių 
gyvačių įkirtimas yra mirtinas.

Pradėjus cukrinių nendrių kirtimą, du 
ūkininko šunys gyveno su mumis prie 
mūsų barako. Mes juos šerdavome. Jie 
kasmet eidavo kartu su nendrių kirtėjais. 
Jei mes pereinam kirsti ir gyventi pas 
kitą ūkininką, tai ir jie su mumis drauge 
ten keliauja. Einant į nendrių kirtimą per 
laukus, atsisuka, pasižiūri kuria kryptimi 
mes einame ir į tą pusę pasuka ir jie - 
visada mūsų priekyje. Jie buvo mūsų sar
gai nuo gyvačių užpuolimų. Kai pasitai
ko kelyje gyvatė, tai tik šūktelk, o jie 
tuojau prisistato. Mažiukas, vardu "Čem
pionas", buvo specialistas gyvačių "su
tvarkyme". Atlekia kaip viesulas, o gyva
tę suranda momentaliai ir iš jo ji jau 
nebeištrūks. Mes nelaukdavom, kol jis tą 
darbą atliks, eidavom savo keliu prie 

nendrių kirtimo. Grįžęs pas mus, kiek 
lukterėjęs, vėl lekia tos gyvatės pažiūrė
ti-ar ji dar juda.

Nendres deginant - gyvatės sudeg
davo, bet visada yra galimybių, kad viena 
kita gali atklysti iš sekančio, nenudeginto 
lauko. Vienas iš mūsų kirtėjų, nukirtęs i 
nendrės viršų, pamatė, kad drauge su 
nendrės viršūne nukrito ir gyvatė. Kartą 
susėdam poilsiui pavėsyje šalia nede 
gintų nendrių. Nendrėse matau gulinčią 
poros metrų ilgio gyvatę. Stora, žalios 
spalvos. Visi šokome tolyn. Paaiškėjo, kad 
tai nepavojinga gyvatė „Carpet snake“. 
Šios gyvatės gaudo ir ėda peles. Iš ; 
pavojingų gyvačių yra tigrinė, rudoji, I 
taipanas ir „death adder“. Paskutiniosios : 
gyvos nesu matęs, o tiktai sudegusią. Ji, 
kaip pasakojo mums, pavojingiausia šio
je Australijos dalyje. Jei ji įkirto įpirštą, 
tai geriau kirsk jį. Taip pat su koja ir t.t. 
Cukrinių nendrių laukuose šiame rajone 
daugumoje buvo rudosios ir juodosios 
gyvatės.

Su mūsų kirtėjų grupe antrasis ke
liaujantis šuo buvo pelių, žiurkių lizdų 
ieškotojas. Nendrėse įsiveisdavo pelės, 
kurios grauždavo nendrių šaknis. Šuot 
užuodęs jas ten esant, daug dirbdavo, 
kasdamas giliausias duobes. Be pelių ir 
žiurkių, čia būdavo dar kitų gyvulėlių - į 
žiurkes panašios išvaizdos, tik didesni, 
vadinami „bandicoot'ais“ (jie buvo 
sterbliniai). .■(Bus daugiau)
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t Mūsų mirusieji f
Tariam sudiev Marijai Volskaitei - Pctkūnieuei

Marya Petkūnienė

Atėjome ir turime išeiti, tačiau kaip 
skaudu sakyti sudiev mylimam žmogui 
žinant, kad jo daugiau niekad nebematy
si, kad jis tau daugiau nebenusišypsos, 
niekad nebepaguos.

Žmogaus gyvenimas šioje žemėje 
nušvinta tik trumpai akimirkai, kaip toji 
iš dangaus krintanti žvaigždė, tačiau kaip 
keista, kad vieni per tą akimirką vos spė
ja tik save apsižiūrėti, kai kiti randa lai
to ir kitiems... Mūsų tėvynainė Marija 
ado laiko ir šeimai ir lietuviškajai 
bendruomenei.

Marija Petkūnienė buvo inteligentiš
ka, tvirtų įsitikinimų, nebijanti išreikšti 
savo gerai apmąstytų minčių asmenybė, 
kuri galėjo daug kam būti pavyzdžiu mū
ši bendruomeninėje veikloje. Tai žmo
gus, kuris neužsiėmė tuščiomis kalbomis, 
bet savo protą, energiją panaudojo 
pozityviems darbams. Jos palikimas mū
sų bendruomenėje yra neišpasakytai 
didelis, tačiau retas žinome, kad įvairių 
idėjų bei sumanymų pradininkė ir jų 
vykdytoja buvo kaip tik ši mūsų tautietė. 
Jaunuolių lietuvių abiturientų pagerbi
mas, ilgų metų darbas Adelaidės Moten; 
sekcijoje, Apylinkės valdyboje, Madų

Mirus
A. f A. Ccsci I’aliulieuei,

giliai užjaučiame dukrą Jūratę Naujelienę, solistę Genovaitę Vasiliauskienę ir jos 
sūnų Alfredą su šeima.

Aleksandras Mauragis
Nijolė ir Kastytis Stašioniai

Šaulių literatūros premijos fondas
Atkelta iš 5 psl.
LŠS išeivijoje Vilniaus rinktinės va

do J. Šiaučiulio pageidavimu, LŠS cen
tro valdyba sudarė fondo komisiją, ku
rią sudaro: LŠS ir LŠSI garbės šaulys 
rašytojas J. Šiaučiulis - pirmininkas, LŠS 
ir LŠSI garbės šaulys A. Mylė - 
prmininko pavaduotojas, nariai - LŠS 
Vidas R. Mintautas, LŠS vado pava
duotojas S. Ignatavičius, LŠS ir LŠSI 
garbės šaulė poetė K. Kodatienė, 
Trimito“ administratorė L. Užkumie- 
ri, LŠS garbės šaulė I. Smetonienė.

Gegužės 2 d. įvyko komisijos posėdis, 
įkuriame buvo aptartos ir išnagrinėtos 
(konkursui pateiktos knygos. Komisijos 
marių nuomonės sutapo ir premijos bu- 
yro paskirstytos sekančiai: I.-, oji pre- .už .romaną „Slibinųmiškas“.r ------—

paradai, mokytojavimas bendruomenės 
savaitgalio mokykloje, pareigos Garbės 
teisme - tai tik dalis jos atliktų darbų bei 
įgyvendintų idėjų Adelaidės lietuvių 
bendruomenėje. Visi jie buvo atliekami 
nesitikint ir nelaukiant jokio ypatingo 
pripažinimo, jokios padėkos. Marija 
Petkūnienė ne žodžiais, bet darbais 
užsitarnavo mūsų visų pagarbą ir dauge
lio - meilę. Ji dirbo tyliai, ramiai, kad tik 
lietuviškoji bendruomenė klestėtų.

Šiais žodžiais su Marija Petkūniene 
atsisveikino ir paskutinę pagarbą visų var
du atidavė Alelaidės Apylinkės v-bos 
pirmininkė, pareikšdama užuojautą jos 
dukrai Aldonai ir vyrui Vytautui Na
vakams, anūkams Ritai ir Raimondui bei 
kitiems šeimos nariams bei artimiesiems.

Marija Volskaitė - Petkūnienė buvo 
gimusi Suvalkuose 1908 m. rugsėjo 30 d. 
Jono Volskio ir Onos Makarevičiūtės tri
jų vaikų šeimoje. Baigusi Aušros gim
naziją, iki 1931 m. studijavo teisę. Ištekėju
si už majoro - inžinieriaus Vlado Petkū- 
no, studijas nutraukė, bet vėliau, baigu
si mokytojų kursus, dėstė mergaičių 
gimnazijoje Kaune. II-jam Pas. karui 
baigiantis su šeima pasitraukė į Vakarus ir 
iki 1949 m. gyveno DP lageriuose, anglų 
zonoje. Atvykus į Australiją, įsikūrė 
Adelaidėje. Po^sunkesnių dviejų metų 
kontrakto darbų, gavo tarnybą Medicinos 
ir Veterinarijoj mokslo institute, Royal 
Adelaide Hospital, kur ištarnavo iki išė- 

jimaį,pensiją. ____
Vėlyvesniaisiais savo gyvenimo me

tais, sveikatai pašlijus, džiaugėsi savo 
dukters darniu šeimos gyvenimu, savo 
anūkų pasiekimais, retkarčiais su nos
talgija prisimindama ir pasakodama 
apie savo jaunystę ir gimtuosius na
mus. Dabar ji iškeliavo pabūti tarp sa
vų, o gal ir aplankyti savo gimtinės dul
kėto kelio...

Iki pasimatymo, mielaLietuvos dukra.
Janina V.

mija už knygas „Kario knyga“ ir „An
troji kario knyga“ buvo paskirta Kraš
to apsaugos ministerijos generaliniam 
inspektoriui pulkininkui leitenantui J. 
Užurkai. Reikia pažymėti, kad abi kny
gos buvo išleistos laikraščio „Voruta“ 
redaktoriaus iniciatyva. Netrukus 
skaitytojus pasieks ir trečioji J. Ūžur- 
kos knyga. II - ja premija pasidalijo A. 
Danys už knygą „Kelionė į nebūtį“ ir 
A. Dručkus už knygą „Laukit, sugrįšim 
laisve nešini“.

Padėkos ir pagerbimo raštai buvo 
paskirti J. P. Kedžiui už dokumentinę 
knygą „Terorizuojama ir naikinama 
Lietuva“, J. Usinavičiui už romaną 
„Išskridusios bitės“ ir K. Milkovaičiui

MiręSydnėjaus tautiečiai
A.a. Viktoras Sereika, 73 melų 

amžiaus, mirė lapkričio 15 d. Anksčiau 
gyvenęs Marrickvillėje, paskutiniu metu 
buvęs slaugos namuose. Sirgęs vėžiu.

Gedulingas mišias už Velionio sielą at
laikė kun. P. Martūzas Šv. Joachimo 
bažnyčioje Lidcombe lapkričio 19 d. Pa
laikai sudeginti Rookwoodo kapinių kre
matoriume.

A. f A. Elytei tVagieuei
mirus, vyrą Praną, jos seseris - Albiną ir Johaną, brolį Zigmą, jų šeimas ir 
artimuosius nuoširdžiai užjaučia ir drauge liūdi

Julija Bogušaitė - Bassil
Danutė Bogušienė

Mirus
A. į*A. Leonardui Ivanui

Adelaidės liet, teatro įkūrimo skatintojui ir uoliam rėmėjui, liūdesyje likusiems 
žmonai Sofijai, sūnums ir artimiesiems reiškiame gilią užuojautą.

V. ir J. Ratkevičiai

A. f A. Paulinai Donielienei
mirus, sūnų dr. Vytautą ir dukrą Danutę su šeimomis nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdime.

Martina ir Anskis Reisgiai

Mielai draugei a.a. Paulinai Donielienei mirus, 
dukrai Danutei Karpavičieneiirsūnui Vytautui Donielaireiškiamenuoširdžiausią 
užuojautą ir drauge liūdime.

Marija Eidejienė ir
Alė Cotton

Brangiai Motinai
A. f A. Paulinai Donielienei

į Amžinybę išėjus, nuliūdime likusius sūnų dr. Vytautą, dukrą Danutę ir jų 
šeimas nuoširdžiai užjaučiame.

Laima ir Kąstas Protai

A. f A. Paulinai Donielienei,
mielai bendrakeleivei į Australijos pakrantes, iškeliavus į Amžinybę, sūnui 
Vytautui, dukrai Danutei ir jų šeimoms reiškiame gilią užuojautą ir drauge 
liūdime.

Genovaitė ir Vincas Bakaičiai

Birželio 22 dieną, pažymint 1941 me
tų sukilimo 55 - ąsias metines, LŠS cen
tro valdyboje įvyko premijų įteikimo 
iškilmės, kuriose dalyvavo LŠS vadas 
R. Mintautas, LŠS vado pavaduotojas S. 
Ignatavičius, centro valdybos nariai J. 
Petrikas, V. Žiūra, L. Užkumienė, LŠS 
išeivijoje S. Kudirkos Niujorke kuopos 
vadas LŠS garbės šaulys K. Miklas, 
laikraščio „Voruta“ redaktorius J. 
Vercinkevičius, knygų autoriai ir sve
čiai.

LŠS vadas R. Mintautas konkurso 
laureatams įteikė premijas bei raštus ir 
savo kalboje padėkojo už dalyvavimą 
konkurse, didelį triūsą įmžinant Lie
tuvos išsivadavimo kovas.

Pulkininkui leitenantui J. Užurkai bu
vo įteikta 500 Kanados dolerių premija 
ir LŠS garbės raštas. A. Daniui ir A. 
Dručkui buvo įteiktos premijos po 250 
Kanados dolerių ir LŠS garbės raštai.

Pulkininkas leitenantas J. Užurka 
■padėkojo už dvasinę paramą, suteikiant 
I - ąją premiją: „Tai labai svarbus 
įvertinimas ir man didelė garbė gauti I - 
ąją premiją iš patriotiškos organizaci
jos - Šaulių sąjungos“.

A.a. Vladas Žekonis, 79 m. 
amžiaus (gimęs 1917.04.15), paskutinius 
kelis metus gyvenęs Sydnėjaus Lietuvių 
sodyboje, pakirstas vėžio ligos mirė lap-
kričio 18 d. anksti rytą.

V. Žekonis iš Vokietijos DP stovyklų 
atvyko į Sydnėjų 1948.05.14 "Gen. 
Sturgis" laivu. Kurį laiką dirbo kaip sta
tybininkas. Buvo vedęs - žmona mirusi. 
Gyveno Sydnėjaus priemiestyje Aubume.

"M.P." inf.

Vėliau kalbėjo A. Danys ir A. Druč
kus, kurie padėkojo už suteiktas premi
jas, pažymėjo LŠS veiklą, įvertinant 
Lietuvos istoriją.

„Vorutos“ redaktorius J. Vercin
kevičius pažymėjo pik. Itn. J. Užurkos 
darbą ruošiant savo knygas, pažadėjo, 
kad ir ateityje laikraštis rems autorius, 
kurie savo knygose aukštins pa
triotiškumą, išsivadavimo kovas.

LŠS išeivijoje S. Kudirkos kuopos 
vadas K. Miklas savo kalboje paminėjo 
Šaulių sąjungos reikšmę Lietuvos 
gyvenimui. Jo kuopa išleido tris kny
gas, kurių 14 dėžių bus padovanotaŠau- 
lių sąjungai. K. Miklas LŠS vadui R. 
Mintautui įteikė S. Kudirkos • šaulių 
kuopos 1000 JAV dolerių paramą 
Lietuvos šauliams.

Vėliau konkurso laureatai ir iškil
mių svečiai buvo pavaišinti šampanu.

S. Iganatavičius

SKELBKITĖS
„MCtSL’ PASTOGĖJE“

“ 'Mūsų Pastogė" Nr.47 1996.11.25 psl.7
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[FORMACIJA SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

Sydnėjaus Sporto klubas "Kovas" 
šių metų lapkričio 30 d. (šeštadienį) 7-30 vai. vakaro rengia

kuris įvyks Lietuvių klube Bankstowne
Vakaro metu pasirodys Kalėdų senis su savo dovanomis, matysime jaunuosius 

koviečius, pasipuošusius savo gražiomis uniformomis, bus traukiama 100-jo 
klubo loterija su prizais: $ 1000, $ 500 ir $ 250. Bus linksma muzika ir šokiai.

Apsirengimas eilinis, pageidautina turėti ką nors iš kalėdinių papuošimų, 
įėjimas: suaugusiems - $ 10, pensininkams - $ S,

studentams iki 16 metų - nemokamas.
Kviečiami visi jauni ir vyresni. "Kovo" valdyba

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

ŠIŲ KLUBO KALYBŲ EGLUTĖ

ruošiama drauge su Savaitgalio mokykla, įvyks 
gruodžio 14 d. (šeštadienį) 12 vai.
Programą išpildys Savaitgalio mokyklos mokiniai.
Kviečiame klubo narius užregistruoti vaikus (iki 12 
metų) iki gruodžio 1 dienos Lietuvių klubo raštinėje.

PRANEŠIMAS
Atkreipiame malonių skaitytojų dėmesį, kad metų pabaiga jau čia 

pat ir šiais metais teišeis tik 4 "Mūsų Pastogės" numeriai.
Primename, kad šventinius sveikinimus, kurie bus paskelbti pasku

tiniame šių metų numeryje gruodžio 16 d., laikas siųsti jau dabar. Iš 
patyrimo žinome, kad kai kurie skaitytojai sveikinimų pasiuntimą 
palieka paskutinei dienai ir jų sveikinimai redakciją pasiekia laik
raščiui jau išėjus.

Sveikinimo išspausdinimas kainuoja $ 15. Redakcija jų 
lauks iki gruodžio 10 dienos. Redakcija

Klubo valgykla veikia
Ketvirtadieniais, penktadieniai* ir šeštadieniai* 

nuo 6 iki 9 vai popiet 
Sekmadieniai* nuo 1 iki 8 vai. popiet

Lietuvių moterų dėmesiui
Sydnėjaus Lietuvių moterų soc. globos d-ja kreipiasi į visas Sydnėjaus apylinkės 

moteris prisidėd prie vyresnio amžiaus ligonių lankymo.
Kaip žinome, kiekvienais metais vis daugėja sergančių vyresnio amžiaus lietuvių, 

patalpintų ligoninėse ir slaugos namuose (Nursing Homes). Jie yra vieniši. Kiti net 
nesusikalba ir jaučiasi visų užmiršti.

Sydnėjaus Lietuvių motenĮ d-jos ponios kiek galėdamos juos lanko. Mums reikalinga 
daugiau ponių, kurios galėtų paaukoti savo laiką nors vieną dieną per dvi savaites ir 
prisijungtų prie šio kilnaus darbo - aplankyti, pakalbėti, kuriems reikia parašyti laiškus 
ir pan. Ponias, sutinkančias prisidėti prie ligonių lankymo, prašome skambinti Moten; 
d-jos pirmininkei p. Jtflijai Lašaitienei tel. 9743 4118.

SLMSGD-jos valdyba

Geelongo tautiečiams - Patikslinimas
Dėl susidariusių aplinkybių, Geelongo Lietuvių sąjungos klubo narių susirinkimas 

įvyks š. m. lapkričio 30 d. 12 vai., šeštadienį, pagal anksčiau paskelbtą darbotvarkę.
Geelongo Lietuvių s-gos klubo valdyba

s
AUKOS

e-

Iaustralijos
LIETUVIŲ
LOMIU

"KOVAS" laukia jaunųjų žaidėjų
Sydnėjaus lietuvių sporto klubas "Kovas” sėkmingai veda krepšinio treniruotes 

šeštadieniais Lietuvių klube Bankstowne po lietuviškų pamokų, pradedant 12.15 vai. po 
pietų iki 1.45 vai. po pietų. Kviečiame ir laukiame apsilankant kuo daugiau jaunimo - 
berniukų ir mergaičių tarp 7 ir 10 metų amžiaus. Žaidėjams atsigaivinti - gėrimai 
duodami veltui, o greitu laiku bus išduotos sportinės uniformos ir jaunieji sportininkai 
bus įregistruoti į krepšinio turnyrą. Norintieji daugiau informacijos, skambinkite klu
bo pirm. Petrui Andriejūnui tel. (02) 9680 3389. "KOVAS"

Sydnėjaus liet. Kapelionas praneša,
kad kalėdinės plotkelės tikintiesiems nebus paštu siuntinėjamos. Jas, nuo sekančio 

sekmadienio (24.11), bus galima atsiimti prieš ar po pamaldų Šv. Jochimo parapijos 
bažnyčios salėje arba Sydnėjaus Lietuvių klubo raštinėje. "M.P." inf.

S 50 A. Šabrinskas (850).
A.a. Juozui Pletui mirus, vietoj gėlių: 

$ 20 J. Balčiūnas (2270), 
$ 5 M. Sodaitienė (365).

Valdybos vardu dėkoju už aukas.
Vincas Ališauskas

Fondo iždininkas

Jubiliejinė 50-mečio rajoninė stovykla
^EUKALIPTO 
^ŠEŠĖLY.

1997. 1.2-11 
G1LWELL PARK

Jubiliejinė 
Į LSS Australijos 
! rajono 50-mečio 

stovykla - „Eu - 
kalipto Šešėly“ - 
vyks 1997 m. 
sausio 2-11 

-dienomis Grl- 
Iwell Parke, Gem- 
brook'o (Vic.) 
apylinkėse. Sto - 

. vykioje dalyvauti
kviečiami 

Australijos rajono skautai(tės) ir lietuviai 
skautai(tės) iš Tėvynės ir kitų pasaulio 
kraštų.

Jaunesnieji skautai stovyklaus nuo 
sausio 4 d. Jubiliejaus proga tikimasi

susilaukti stovyklautojų iš ankstyvesnių 
rajono dienų - skautų(čių) veteranų. 
Veteranai, negalį stovyklauti visą laiką, 
kviečiami atvykti į Jubiliejinę šventę - 
sausio 5 d. (sekmadienį), 1 vai. po pietų.

Registruojamasi per Stovyklos vir
šininką v.s. Narcizą Ramanauską (95 
Vicki St, Forest Hili, Vic., 3131, tel. ir 
fax - (03) 9877 4570) arba per savo 
tuntininkus. Skautai(tės) drauge su re
gistracijos forma užpildo ir Atsakomybės 
atpalaidavimo lapą(„Consent fonnfor the 
1997 „Eukalipto Šešėly stovykla“).

Stovyklos mokesčiai bei pasiimamų 
daiktų sąrašas buvo išspausdinti š. m. 
„M.P.“ nr. 42 ir nr. 44.

LSS Australijos Sp. - inform, skyrius

AUKOS 
"TREMTINIŲ NAMAMS"

A.a. Juozui Pletui mirus, vietoj gėlių aukos 
Tremtinių grįžimo namų fondui Vilniuje: 
$ 100 Halina Pietas;
$ 70 C. J. Pietas;
S 50 A. E. Rakawskas, E. A. Kay, L. M. 

Pučius, Z. Poškaitis;
S 40 Krolek family, S. Lucbčinka;
$ 30 A. Grikšelis;
$ 25 J. O. Bratiškai;
$ 20 J. M. Venckai, Z. Augaitis, V. G. 

Ališauskai, E. M. Matulioniai, J. 
Dorockyj, B. E. Smalioriai, S. Še

duikis, M. Antonovich, K. Lomano- 
wich, F. D. Gebel, anoniminis, J. J.1 
Deev. A. Muceniekas, V. Bieliaus
kas, J. A. Kairiai, G. A. Filipavičiai, 
V. Bartuška, T. A. Pender, J. Vizba
ras, A. E. Reda;

S 10 S.Liesis.A.Barįla, A.E.Tomkevi- 
čiai, J. Synoczek, J. Vingrienė,P. 
Lem, V. E. Čižauskai, M. Deev;

S 5 T. Jurgelaitienė, V. Danius, J. M. 
Vaitkai.

Viso suaukojo S 1000. Aukas surinko V. 
Ališauskas ir Z. Poškaitis.
$ 20 a.a. E. Nagienei mirus, vietoj gėlių 
paaukojo A. ir N. Bučinskai.

"TALKA"

AUKOS
"MUSŲ PASTOGEI"
A. Šabrinskas Vic. $15.00
V. Mickus NSW $ 10.00
V. Stagis Vic. $10.00
M. Vosilaitienė Vic. $10.00
A. Kantvilas Tas. $ 5.00
J. Žitkevičienė Vic. $ 5.00
V. Štelemėkas NSW $ 10.00
E. Mensonas NSW Š 5.00
J. Muščinskas NSW $ 5.00
H. Juodvalkis Tas. $15.00
Dėkojame už aukas! Red.

Prašom nepamiršti užsimokėti 
„Mūsų Pastogės66 prenumeratų.
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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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