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į Lietuvos įvykių kronikai

Geopolitinė padėtis
Dešiniųjų jėgų koalicijai laimėjus 

pergalę Seimo rinkimuose ir sudarius 
vyriausybę, pastebimai sustiprėjo Lietuvos 
pastangos įsijungti į strategiškai svarbias 
Vakarų valstybių sandraugas - Europos 
Sąjungą ir NATO. Išryškėjo nauja Lietu
vos vyriausybės taktika siekti narystės 
NATO ir ES nebūtinai kartu su kitomis 
Baltijos valstybėmis. Dėl tokios, tariamai 
Baltijos vienybę skaldančios politikos, 
Lietuva yra susilaukusi šiek tiek kritikos, 
bet rimtesnio pagrindo tai kritikai nema
tyti. Tuo tarpu jos šalininkų argumentai 
atrodo gana įtikinami. Seimo pirmininkas 
Vytautas Landsbergis, kuris idėją Lietu
vai siekti narystės NATO atskirai nuo ki
tų Baltijos valstybių buvo iškėlęs dar pra
eitų metų gegužės mėn., praeitą savaitę 
lankydamasis Estijoje teigė, jog politinė 
trijų šalių vienybė „ neturi virsti ribojančiu 
mažuoju regionalizmu ir visų trijų poli
tiniu izoliavimu". „Turime normalių 
individualių ypatingumų, turime skir
tingų iniciatyvų, ieškome geriausių kelių 
į mūsų žmonių gerovę, visuomenių šia- 

| bilumą, valstybių būvio saugumą ", kalbė- 
jų jis. Savo kalboje Estijos parlamente V. 
Landsbergis pažymėjo, kad „vienos iš 
Baltijos valstybių narystė NATO būtų 
didelė nauda ir kitoms - būtų pralaužta 

i diplomatinio, politinio spaudimo blo
kada Komentuodamas Lietuvos vyriau
sybės taktiką siekiant narystės NATO, 
jis sakė, kad „konkurencija yra pažangos 
variklis, o Baltijos Asamblėjos rezoliucija 

. neveltui skelbia, kad vienos mūsų šalies 
pasiekimas yra visų trijų pasiekimas “.

Praeitą savaitę Lietuvoje lankęsis 
Danijos gynybos ministras Hans Haek- 
kerup teigė, kad Danija vis dar tikisi iš
vysti Lietuvą ir kitas Baltijos valstybes 
tarp pirmųjų naujų NATO narių. Tačiau 
nepatekusi į pirmąjį NATO plėtimosi eta
pą, Lietuva turėtų įvertinti tai, jog „bus i r 
kita naujų narių grupė ", - kalbėjo Danijos 
gynybos ministerijos vadovas.

Sausio 23 d. „Lietuvos ryte“ išspaus
dintas pokalbis su Vilniuje viešėjusiu
politikos analitiku iš JAV R.D. Asmusu, 
kuris Lietuvoje yra žinomas kaip JAV 
strateginių tyrimų centro - RAND kor
poracijos atstovas, praėjusią vasarą kartu 
su kitais dviem autoriais paskelbęs studi
ją „NATO plėtimas ir Baltijos valstybės“. 
Jis išreiškė gana skeptišką nuomonę apie 
aukšti) Lietuvos politikų idėją, kad pirma
me NATO plėtimo etape į šią organiza
ciją būtų priimta kuri nors viena iš Balti
jos valstybių. Jis sakė norįs išsiaiškinti, 
„ar ši idėja - tik trumpalaikis taktiįis 
Žingsnis prieš liepos mėnesį vyksiantį 
NATO susitikimą, ar ilgalaikė strategi
ja, bandanti pakeisti mūsų nuomonę apie 
jus". „Man atrodo, kad V. Landsbergis 

iš tikrųjų yra nusiteikęs priversti Vakarų 
šalis pergalvoti savo dabartinę poziciją 
ir atsisakyti tam tikro dabar egzistuojan
čio valstybių skirstymo į kategorijas. 
Galimybės pasiekti šį tikslą yra didesnės 
negu tikimybė, kad Lietuva liepos mėnesį 
bus pakviesta į NATO", - sakė R.D. 
Asmusas.

Sausio 19 d. Detroite susirinkusi JAV 
lietuvių bendruomenės valdyba aptarė 
veiksmus, kuriais galima būtų sudaryti 
palankesnes sąlygas Lietuvos siekiui 
tapti NATO santarvės nare. JAV Lie
tuvių bendruomenė artimiausiomis die- 
.nomis pradės kampaniją, kurios metu bus 
daromas spaudimas Kongresui, Senatui 
bei prezidentui B. Clinton,. kad Lietuva 

būtų priimta į NATO kartu su pirmąja 
naujų narių grupe. Bendruomenės valdy
ba vasario mėnesį ketina išplatinti 
instrukcijas JAV LB apylinkių valdyboms, 
kaip spausti tose valstijose išrinktus 
kongresmenus ir senatorius.
Pirmieji vyriausybės sunkumai

Finansų ministras Rolandas Mati- 
liau'slčas prdčjusį ketvirtadienį įteikė 
Premjerui Gediminui Vagnoriui atsi
statydinimo pareiškimą. R. Matiliauskas 
teigia, kad tokį sprendimą jis darąs 
siekdamas užkirsti kelią politinėms 
spekuliacijoms ir nenorėdamas daryti ža
los valstybei bei jos finansams. Pareiš
kime primenama apie 1996 metų teismo 
sprendimą, kuris liudija, kad R. Ma
tiliauskas nėra nei Kredito, nei kitų bankų 
skolininkas. Jis taip pat teigia, kad iš jam 
vis primenamo kredito nėra ne tik pa
sipelnęs, bet dar yra praradęs savo arti
mųjų santaupas. Finansų ministras mano, 
kad dažnai akcentuojama jo Kredito ban
kui neva padaryta žala, o iš tikro tokiu bū
du vykdoma politinė kova, diskredituo
jama Vyriausybė, Finansų ministerija.

Šis pareiškimas šiek tiek keistas, nes 
anksčiau R. Matiliauskas prisipažino savo 
vardu paėmęs 18 000 JAV dolerių paskolą 
su labai mažomis 3% palūkanomis ir ją 
perskolinęs to paties Kredito banko tary
bos pirmininkui G. Rapoportui. Niekur
neteko matyti informacijos apie palū
kanas, kurias jam turėjo mokėti už pas
kolą G. Rapoportas, nors „Lietuvos ryte“ 
užsiminta, kad jos buvo keleriopai aukš
tesnės. Tokią finansinę veiklą reikėtų 
klasifikuoti kaip lupikavimą. Tenka ste
bėtis ir apgailestauti, kad Lietuvos vy
riausybės vadovas taip skubotai (jo 
kandidatūra iškilo tik 1,5 dienos prieš 
vyriausybės sąstato paskelbimą) paskyrė 
abejotinos reputacijos asmenį į tokias 
svarbias pareigas,kaip finansų ministras.

Ministras pirmininkas G. Vagnorius 
kreipėsi į Respublikos generalinį proku
rorą Vladą Nikitiną, prašydamas ištirti 
finansų ministro R. Matiliausko veiks

mus, užfiksuotus tiriant komercinio Kre
dito banko bylą. Premjerą domina, ar 
pareigūnas nenusižengė galiojantiems 
■įstatymams ir tarnybinei etikai. Generali
nis prokuroras taip pat paprašytas išaiš
kinti, ar R. Matiliauskas nėra šiuo metu 
faktiškai skolingas Kredito bankui. Gavęs 
Generalinės prokuratūros juridinį įver
tinimą, ministras pirmininkas priims 
sprendimą dėl R. Matiliausko atsi
statydinimo pareiškimo, teikimo įpilęs 
prezidentui.

Tą pačią dieną premjeras G. Vagno
rius priėmė Statybos ir urbanistikos 
viceministras A. Baranauskienės atsi
statydinimą. Ji teigia norinti pailsėti po 
įtempto darbo ministerijoje. Taip pat ją 
įžeidęs sausio 18 d. „Lietuvos aide“ 
išspausdintas straipsnis, kuriame ban
dyta suabejoti jos sąžiningumu. A. 
Baranauskienė buvo Statybos ir ur
banistikos ministre buvusioje LDDP 
vyriausybėje. „Lietuvos aidas“ rašė, kad 
prieš perduodama reikalus naujajam 

’ministrui A. Čaplikui, A. Baranauskienė 
išsimokėjo sau tris premijas - 9 000 litų. 
Tuo tarpu ministerijos darbuotojams 
premijos nemokėtos nuo 1994 metų, o 
baigiantis 1996-iems pasirodė, jog mokos 
fondas išeikvotas ir jame 11 000 li
tų trūkumas.

Galimi pokyčiai teisėtvarkos 
sistemoje

Praėjusį pirmadienį generalinis pro
kuroras Vladas Nikitinas įteikė preziden
tui atsistatydinimo pareiškimą. Tiek 
Seimas, tiek Vyriausybė buvo nepatenkinti 
prokuratūros veikla. Labai aplaidžiai vyks
ta bankų išgrobstymo, kitų stambių fi
nansinių bylų tyrimas. Labai nepalankiai 
apie prokuratūros veiksmus, tiriant 
Panevėžio bylą, atsiliepė prezidentas A. 
Brazauskas.

Artimiausiu metu Seime ketinama 
pakeisti Prokuratūros įstatymą, kad 
generalinį prokurorą Seimas galėtų skirti 
nebe prezidento, o teisingumo ministro 
teikimu. A. Brazauskas pareiškė „ visiškai 
nepalaikąs" tokios valdančiosios dau
gumos iniciatyvos, nes ji griaunanti „visą 

mūsų teisinės sistemos koncepciją". Šį 
pasiūlymą kritikavo ir kiti politikai. Sei
mo Centro sąjungos frakcijos seniūnas 
Egidijus Bičkauskas sakė, kad teisingumo 
ministras - tai politinė figūra. „Savaime 
aišku, kad jo sprendimai taip pat būtų 
atitinkamai politiniai. Valstybei tai būtų 
pakankamai blogai", - mano E. Bič
kauskas. Kitas centristas, Seimo pirmi
ninko pavaduotojas Romualdas Ozolas 
mano, kad generalinį prokurorą Seimas 
turėtų skirti atsižvelgdamas į Aukščiau
siojo Teismo pirmininko teikimą. Panašią 
mintį jau anksčiau buvo išsakęs Seimo 
Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirminin
kas Stasys Stačiokas.

Teisingumo ministras Vytautas Pa
kalniškis praeito antradienio spaudos 
konferencijoje kalbėjo apie teisingumo 
reformą, kurioje prokuratūra būtų jun
giamoji grandis tarp vykdomosios ir teisi
nės valdžios. Tai, kad 70% bylų nu
traukiama prokuratūroje, nepasiekus 
teismo, yra pavojingas ir nemalonus 
reiškinys, sakė V. Pakalniškis. J klausimą, 
kaip ministerija rengiasi įtakoti teismus, 
kad teisėjai nepaleistų nusikaltėlių teis
mo salėje, ministras sakė, kad Teisingumo 
ministerijoje bus įkurta analitinė grupė, 
kuri domėsis bylomis, kuriose priimti 
abejotini sprendimai. Bus inicijuotos 
įstatymo pataisos, kurios leistų teisingumo 
ministrui siūlyti persvarstyti abejotinus 
nuosprendžius.

Dėl šių ministro teiginių savo nuomonę 
išsakė Vilniaus Apygardos prokuratūros 
Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos 
tyrimo skyriaus vyr. prokuroras A. Kli
mavičius. Jis kritiškai atsiliepė apie 
vyriausybės siekimą pajungti prokuratū
rą vykdomai valdžiai ir aštriai protestavo 
prieš ministro pateiktą prokuratūros darbo 
įvertinimą, pavadindamas jį visuomenės 
dezinformavimu. Jis sakė, kad „prokurorų 
kantrybės taurę perpildė vakarykštis 
teisingumo ministro pasakymas, kad 
prokuratūroje nutraukiama .apie 70% 
baudžiamųjų bylų... Statistika yra visai 
kita: 1996 m. VRM iš baigtų bylų į teis-
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mą pasiuntė 70.9%, prokuratūra - 80.2% 
bylų".

Teisingumo ministras savo spaudos 
konferencijoje atsisakė kalbėti apie gali
mus kandidatus į generalinio prokuroro 
postą, bet spaudoje minimos advokato 
Juozo Gaudučio, Liudviko Sabučio bei 
dabartinio generalinio prokuroro pava
duotojo Artūro Paulausko pavardės.
Opozicija šaukiasi Konstitucinio 

teismo pagalbos
Dešiniųjų jėgų koalicijai Seime ėmus 

sparčiu tempu keisti Lietuvos įstatymus, 
opozicija kurį laiką buvo kiek sumišusi ir 
nelabai žinojo kaip tam pasipriešinti. Ta
čiau praeitą savaitę 32 Seimo nariai krei
pėsi į Konstitucinį Teismą, prašydami iš
tirti, ar pernai gruodžio 12 dieną pakeis
tas Apskrities valdymo įstatymas bei 
papildytas Valstybės valdymo tarnybos 
„A“ lygio valdininkų sąrašas atitinka 
Konstituciją. Kreipimąsi parengė social
demokratai, dokumentą pasirašė Centro 
sąjungos, LDDP frakcijų nariai bei 
nepriklausomi parlamentarai. Praėjusį 
ketvirtadienį 31 Seimo narys kreipėsi į 
Konstitucinį Teismą prašydamas ištirti, ar 
pernai gruodžio 5 dieną priimtas Seimo 
nutarimas dėl Lietuvos nacionalinio ra
dijo ir televizijos tarybos sudarymo bei 
pripažinimo netekusiu galios buvusio 
parlamento sprendimo dėl šios tarybos 
narių paskyrimo „savo turiniu, forma, 
priėmimo ir įsigaliojimo tvarka ne
prieštarauja Konstitucijai". Nejaugi Lie
tuvos Konstitucija reglamentuoja netgi 
tokius smulkius klausimus, kaip NRTV 
tarybos sudarymas?

Trečioji jėga - tik muilo 
burbulas?

Preiš Seimo rinkimus nemažai dėme
sio buvo skiriama vadinamosios „trečio
sios jėgos“ Lietuvos politikoje atsiradi
mui. Deja, iš tų kalbų nedaug kas išėjo, 
ir ją turėjusios sudaryti partijos taip ir 
nesugebėjo išspręsti tarpusavio prieš
taravimų. Dabar vėl grįžtama prie tos te
mos. Lietuvos centro sąjungos pirminin
kas R. Ozolas praeitą savaitę pareiškė, 
esąs pasiryžęs siekti, kad jau 2000-ųjų 
metų Seimo rinkimuose ši partija dalyvau
tų susijungusi su Lietuvos liberalų sąjun
ga. Sausio 23 d. spaudos konferencijoje 
R. Ozolas sakė, kad tokia bendra sąjunga 
padidintųatsakomybę partijos viduje “ ir 
sujungtų „liberalios mąstysenos žmones, 
kurie kituose Seimo rinkimuose suda
rys profesionalių politikų korpusą". 
Savivaldybių rinkimuose partijos dar 
teiks atskiras sąrašus, ir taip bus patikrin
tas abiejų politinis reitingas. Po rinkimų 
prasidės aktyvus jungimasis.

Lietuvos liberalų sąjungos pirmininkas 
E. Gentvilas Eltai patvirtino antradienį 
vakare apie galimą susivienijimą kalbėję- 

dėmesį į tai, jog susijungti šios dvi parti
jos nesėkmingai mėgina nebe pirmus 
metus. Nesėkmingas derybas Ė. Gentvilas 
aiškina tuo, jog Centro sąjungos vadovų 
nuomonės šiuo klausimu dažnai skiriasi. 
„Centro sąjungoje vienas vadovas tam 
pritaria, o kitas prieštarauja, dažnai su 
jų nuomonėmis nesutinka ir partijos 
valdyba“, - sakė liberalų vadovas. Jo 
manymu, susijungti Centro sąjunga da
bar nori dar ir todėl, kad vis daugiau šios 
partijos narių pereina į Liberalų sąjungą, 
kuri yra nusprendusi savo praktikoje 
įsteigti Nuosaikiojo centro frakciją.

Tuo tarpu tą „Trečiąją jėgą“ apjungti 
bandęs JAV gamtosaugininkas Valdas 
Adamkus, dar neapsisprendė, kaip anks
čiau buvo žadėjęs spaudoje, po B. Clin- 
tono inauguracijos atsistatyti iš posto 
JAV administracijoje ir įsitraukti į poli
tinę veiklą Lietuvoje. Dabar lankydama
sis Kaune jis negalėjo pasakyti, ar kels 
savo kandidatūrą per būsimus prezidento 
rinkimus. „Kauno dienos“ publikacijoje 
rašoma, kad „nusivylęs rinkėjų mėtymu- 
si į kraštutinumus, Valdas Adamkus 
nuogąstavo, jog demokratija naudotis 
išmoksime dar negreitai“.

Pagyvėjimas Lietuvos akcijų 
biržoje

Lietuviai prieš pat Kalėdas atrado 
Nacionalinę vertybinių popierių biržą ir 
įmonių akcijas. Vis daugiau žmonių 
spekuliuoja biržoje. Bent 20 įmonių ak
cijų kursai jau kelios dienos kasdien 
padidėja 20%. Vyriausybei teko pradėti 
ribojimą - dabar kursas per dieną negali 
kisti daugiau 10%. Tereikėjo rugsėjo 
mėnesį nusipirkti niekam nereikalingų 
Ūkio banko akcijų už 5 000 litų, o pra
ėjusį penktadienį jas buvo galima par
duoti už 45 000 litų. Tuo pat metu įsigy
tos 1 000 Kauno „Ragučio“ akcijų už 3.85 
tūkstančio litų būtų pavirtę 21.2 tūkstan
čio litų. Labai pakilo ir už investicines 
išmokas pirktų „Rokiškio sūrio“, Biržų 
pieninės ar net Panevėžio „Ekrano“ akcijų 
kursas. Pagrindinė priežastis - Lietuvos 
įmonių akcijas ėmė supirkinėti užsienio 
investuotojai. Praėjusią savaitę Nacio
nalinėje vertybinių popierių biržoje 
parduota 23% „Rokiškio sūrio“ akcijų už 
9.4 milijono litų. Akcijas įsigijo inves
ticinis bankas „Williams de Bra“, esantis 
didžiausių Europos bankų dvidešimtuke. 
Šis bankas turi įsigijęs 10% „Vilniaus 
Banko“ akcijų. Anksčiau aktyviausiai 
Lietuvoje veikė Japonijos investicinis 
bankas „Nomura International“. Po 
sandėrio „Rokiškio sūrio“ akcijos pakilo 
nuo 31 iki 37 litų už akciją. Nominali 
akcijos vertė yra 10 litų.

Tikėkimės, kad šie reiškiniai - tai 
pirmosios kregždės, liudijančios apie 
šviesią Lietuvos ekonomikos ateitį.

Ruošiant šią kroniką pasinaudota dr. 
Vyto Statulevičiaus savaitės įvykių 
apžvalga, „Panorama“, Seimo Lietuvos' 
spaudos apžvalga, ELTOS pranešimais.

Trumpai iš visur j
Sausio 21 d., atvykęs į Prahą, Vokie

tijos kancleris dr. Helmut Kohl pasirašė 
bendrą pareiškimą su Čekijos min. 
pirmininku Vaclav Klaus, užbaigiant 
nesantaiką tarp abiejų valstybių. Vokie
tija atsiprašė čekų už Hitlerio laikų 
okupaciją ir žiaurumus, gi Čekija atsi
prašė už 3 milijonų vokiečių išvarymą iš 
Sudetų krašto tuoj po Antrojo pasaulinio 
karo.

Kinija žada panaikinti 26 žmogaus 
teises ginančius paragrafus Hong Kongo 
įstatymuose, kai šis liepos 1 d. atsidurs jos 
valdžioje. Bus padaryta eilė kitų pakeiti
mų, laužančių 1984 metų sutarties paža
dus. D. Britanija ir JAV pareiškė Kinijai 
griežtus protestus.

Sausio 23 d. ponia Madeleine Albright 
davė priesaiką, perimdama JAV valstybės 
sekretores (užsienio reikalų ministrės) 
pareigas. Po priesaikos ji pareiškė su
sirinkusiems spaudos atstovams, kad ji 
laikysis kietos linijos Kinijos atžvilgiu, 
nebijodama pasakyti tiesos žodžio.

Vienos Filharmonija išsilaikė iki šių 
dienų kaip grynai vyrų orkestras. Tik da
bar ji atšaukė 155 metus galiojan
tį draudimą į savo eiles priimti moteris.

Vatikanas oficialiai pasisakė prieš 
tabako rūkymą, atsisakydamas rūšiuoti 
narkotikus į stiprius (draustinus) ir švel
nius (leistinus). Pavojingi yra ir heroinas, 
ir tabakas, ir alkoholis.

Bulgarijos socialistų (buvusių komu
nistų) dominuojama vyriausybė atsisako 
patenkinti opozicijos reikalavimą pravesti

Laiškas Australijos lietuviams
Mieli tautiečiai,
Tėvynės Sąjungos nariai ir rėmėjai,

Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose, vykusiuose 1996 m. spalio 20 - lapkričio 10d., 
Tėvynės Sąjunga pralenkė kitas partijas ir laimėjo daugiausia vietų Seime. Jūsų patirtis, 
svari finansinė pagalba, Jūsų meilė savo kraštui ir jo ilgesys padėjo mums pasiekti šią 
pergalę. Nuoširdžiai Jums dėkojame.

Bendri TS(LK) ir LKDP koalicijos veiksmai po rinkimų leido mums suformuoti naują 
vyriausybę, kuri sieks įgyvendinti rinkimų ir vyriausybinę programą. Mes viliamės, kad 
netolimoje praeityje patirtos pokomunistinės bangos dabartinis atoslūgis bus negrįžtamas 
ir galutinis.

Atėję į valdžią prisiėmėme didelę atsakomybę. Per pastaruosius metus ekonominė 
padėtis šalyje tapo tiesiog graudi. Skolų skolos, korupcija, išsikerojusi biurokratija, 
nusivylimas ir didelė įtampa visuomenėje - tai mums paliko buvusio Seimo dauguma ir jos 
vyriausybė. Tačiau būdami opozicijoje mes įgijome patirties ir kantrybės. Per tą laikotarpį 
mūsų gretas papildė daug inteligentijos atstovų, mokslo žmonių ir gabių jaunų specialistų. 
Tad į ateitį žiūrime optimistiškai, tikėdamiesi gerų permainų Lietuvoje. Be jokios abejonės, 
turėsime gerai dirbti, dirbti taip, kad kiekvienas doras šalies gyventojas jaustų valstybės 
globą bei pagarbą.

Mielieji, mes neabejojame, kad Jumc padedant kursime laisvą demokratinę Lietuvą 
Artėja dvidešimt pirmasis amžius, ir mes įžengsime į jį garbingai. Už pasitikėjimą ir 
paramą dar kartą tariame Jums nuoširdų ačiū!

Su pagarba,

Prof. Vytautas Landsbergis 
Pirmininkas

Gedimino pr. 1, 2001 Vilnius Tel. (8 22)22 47 47

paankstintus rinkimus. Jie buvo išrinkt - 
prieš 2 metus 4 metų kadencijai. Visgi 
socialistų partijos lyderis Georgi Parva- 
nov atsiprašė tautos už padarytas klaidas. 
Viešai atsiprašė už praėjusių 2 metų po
litinį avantiūrizmą ir vidaus reikalų mi
nistras Nikolai Dobrev, partijos nomi
nuotas ministru pirmininku. Buvęs min. 
pirmininkas Žan Videnov atsistatydino 
gruodžio 31 d.

Pietų Korėjos prezidentas Kim Young , 
Sam bando susitarti su streikuojančių ir 
demonstruojančių unijų lyderiais. Jis ! 
sustabdė šių lyderių areštus. Unijos sutin
ka tartis, bet tik po to, kai prezidentas 
atšauks ką tik paskelbtus darbo įstatymus.

Albaniją irgi sukrėtė masinės riaušės. 
Prezidentas Sali Beriša ir jo vyriausybė 
kaltinami propagavus ir skatinus pira
midžių tipo greito pralobimo taupomą
sias kasas. Dabar šios kasos viena po lo
tos bankrutavo su savim nusinešdamos 
didesnės dalies Albanijos gyventojų san
taupas. Tik dabar Albanijos parlamentas 
paskelbė piramidžių tipo investavimo 
schemas nelegaliomis, grąsant 20 metų 
kalėjimo bausmėmis.

Serbų opozicijos lyderiai keičia takti
ką kovoje dėl savivaldybių rinkimą 
rezultatų pripažinimo. Vietoj ankstesnių 
masinių demonstracijų jie bando vy
riausybę paveikti streikais. Vyriausybė gi 
pradėjo kaltinti opoziciją suokalbiu su 
albanais teroristais pietinėje Kosovo 
provincijoje. Serbų studentai vieni tęsia 
kasdienines demonstracijas. Policija ima
si vis brutalesnių, priemonių išsklaidyti 
šioms protesto demonstracijoms, vis 
daugėja sužeidimų ir sužalojimų.

Gediminas Vagnorius 
TS(LK) Valdybos pirmininkas

Faksas (8 22) 22 67 39; (8 22) 22 45 55

Skaitytojų ir bendradarbių dėmesiui
"Mūsų Pastogė" vėl gavo keletą laiškų, kuriuose vienaip ar kitaip pasisakoma dėl 

nesenų įvykių Geelong'o lietuvių tarpe. Kadangi laiškuose paliečiami tam tikri asme
niniai ir juridiniai aspektai, "M.P." jų spausdinti, deja, negali.

Spaudos Sąjungos Valdyba
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’Lietuvių dienų šurmulyje
i Davio Bitės architektūrinių brėžinių 

paroda Melbourne
Vykstant XIX-tom Australijos Lie

tuvių Dienom Melbourne 1996 metais 
j gruodžiomėn.,MenoparodojeMelboumo 

miesto rotušėje, kartu su iškiliausių 
Australijos lietuvių menininkų kūriniais, 

, buvo išstatyti Davio Bitės architektūrinių 
brėžinių darbai.

Davis Bitė mirė 1987 metais, bet jo 
architektūrinių pastatų brėžiniai nepa- 

' seno ir spindėjo menišku atlikimu, 
meistriškumu. Australijoje, architektūros 
profesijoje, panašių kūrėjų dar iki šiol 
neatsirado.

Davis Bitė, dar būdamas architektūros 
studentu, parodė nekasdieninių gabumų 
architektūros kompozicijai. Tačiau, 
labiausiai jį domino pastatų brėžinių 

. atlikimas perspektyvoje ir šį architektū
ros aspektą, dabar dažnai pamirštamą, jis 
iškėlė iki meninių viršūnių. Jis turėjo 
intuiciją parodyti architektūros kūrinį ir 
detales brėžiniuose, naudodamas tušą ir 
plunksną, geriausioje šviesoje. Brė
žiniuose, o jie išpildyti meniškai ir vie
nok architektūriškai, išsamiai, dviejų 
dimensijų, gražių proporcijų, jaučiamas 
subtilus kontrastas, šviesa ir šešėlis, 
užčiuopiamas medžiagų audinys, atsis
kleidžia šių laikų, moderni architektūra. 
Daviui nerūpėjo pastatų konstrukcija, o 
tik pastatų išvaizda. Ruošdamas projekto 
brėžinius architektūrinei firmai, Davis 
dažnai pridėdavo savo pajautimą, kom
pozicinį įnašą, dėl to šiandien sunku 
pasakyti, kuriems darbams ir kokio di
dumo įnašą davė Davis, ir kurių darbų jis 
autorius.

Per trumpą laiką Davio vardas 

architektūrinėje profesijoje ėmė garsėti. 
Jis tapo žinomas Australijoje ir dirbo 
daugelyje firmų. Paminėtinos: Perrott, 
Lyons, Timlock and Kesa; Yuncken 
Freeman; Bates, Smart & McCutcheon; 
Harry Seidler; Edwards, Madigan & 
Torzillo;StephensonandTumer;McIntyre 
Partnership.

Nepraėjo daug laiko ir Davio talentas 
bei darbai jau buvo žinomi užsienyje: 
Singapore jis dirbo architektams Wong & 
Wong & Partners; Kanadoje - J. B. Parkin.

Davį traukė Amerika ir ypatingai

VARGONŲ
Lietuvių dienų metu, gruodžio 29 d., 

sekmadienį, 10.30 vai. ryto, šv. Marijos 
Jūrų Žvaigždės bažnyčioje Š. Melbourne, 
įvyko Justino Ankaus vargonų rečitalis.

Jaunąjį muziką pristatė Zita Praš- 
mutaitė, kaip pasižymėjusį jaunosios 
kartos (28 metų) kultūrininką - muziką, 
vieną iš dviejų Sydnėjaus liet. „Dainos“ 
choro dirigentų. Elektroninių vargonų 
muzikos Justinas pradėjo mokintis bū
damas 12 metų, o po trijų metų jau 

vargoninkavo St. Gerards bažnyčioje 
Carlinforde. 1989 m., būdamas 21 metų, 

pradėjo studijuoti vargonų klasę pas 
Sydnėjaus St. Mary's katedros vargo
nininką. Po 5 metų darbo, išegzaminuo
tas Londono Trinity koledže, 1994 m. bai
gė šį kursą. 1995 m. vidury Justinas buvo 
paskirtas choro vargonininku antrojoje 
Sydnėjaus - St. Patrick's - katedroje,

New York'o magiška nauja architektūra. 
Deja, tame mieste jis staiga mirė 1987 
metais, kai sekančią dieną turėjo pradėti 
naują darbą.

Jungtinėse Amerikos Valstybėse jis 
dirbo sekantiems architektams: Welton 
Becket, Paul Rudolph, Ulrich Franzen, 
Phillip Johnson, Gordon Bunshaft, Curtis 
& Davies, Kevin Roche, Kelly & Gruzen, 
Perkin & Will.

Davio darbai buvo išspausdinti 
keturiose knygose, išleistose JAV.

1982 metais PLIAS (Pasaulio Lietu
vių Inžinierių ir Architektų Sąjunga) 
Melboumo skyrius surengė Davio Bitės 
darbų parodą Lietuvių Namuose. Ati
darymui buvo perskaityta paskaitėlė, su
pažindinant žiūrovus su Davio darbais.

Davis gimė Šiauliuose 1936 metais, 
kur jo tėvelis Vladas Bitė buvo miesto 
inžinierius. Vėliau V. Bitė su žmona Bro
ne ir vaikais Gražina ir Daviu, persikėlė 
į Vilnių, kur V. Bitė užėmė aukštas parei
gas miesto .technikiniame departamen
te. Davis visuomet prisimindavo, kad 
vaikystėje, perspektyvą paišyboje išmokė 
jo tėvas.

Vilniaus architektūrinių paminklų 
jaunystės atsiminimai Davį lydėjo visą 
gyvenimą ir porą metų prieš mirtį jis 
aplankė Vilnių, kur susitiko su vilniečiais 
architektais - broliais Nasvyčiais ir 
architektu Baravyku. Davis grįžo laimin
gas ir ypatingai pakilioje nuotaikoje. 
Parodoje buvo išstatyti keli brėžiniai iš 
Vilniaus senamiesčio - tai Davio atsi
minimai iš kelionės Lietuvon.

Davio Bitės paroda suruošta dėka Da
vio dukters Saara ir sūnėno Davio 
Kunčiūno. Jiems priklauso visas Davio 
Bitės brėžinių palikimas. įdomus dukters 
vardas atsirado išrinktas paties Davio pa
gal garsiojo - pasaulinio masto arneri- 
kiečio-suomio architekto Eero Saarinen 
pavardę. Tai įrodymas Davio Bitės gilaus 
palikimo ir meilės pareiškimas pasirinktai 
profesijai.

Paroda sulaukė didelio pasisekimo ir 
susidomėjimo tarp lietuvių ir australų. 
Parodą aplankė žymūs Melboumo ar
chitektai. zalk

REČITALIS
Parramattoje.

Iš profesijos Justinas yra banko 
darbuotojas - dirba National Bank of 
Australia; šiemet (t.y. 1996 m. - Red.) 
Vakarų Sydnėjaus universitete įsigijęs 
prekybos bakalaureatą (Bachelor of 
Commerce).

Justino rečitalyje buvo atlikti 4 kūri
niai: Bach'o „Preliudas & Fuga in G mi
nor“; nežinomo autoriaus Lietuvoje kūri
nys - „Trys šokiai iš senovinės vargonų 
tabulatūros - Šokis, Chorea ir Alia“; A. 
Bagdono „Tykiai, tykiai...“ ir J. Rhein- 
berger'io „Fughetta in BACH". Juos sekė 
kūriniai: L. Boellmann'o „Prier a Notre - 
Dame“ iš „Suite Gothique", M. K. 
Čiurlionio,,Preliudas I“ir„PreliudasXIII“, 
Sydnėjaus miesto rotušės vargonininko 
R. Anpt kūrinys „The Day that Christ was 
bom on“.

^BENDRUOMENĖS VEIKLOJEW

Lietuvių Dienų Tautodailės paroda. Iš k. Roma Eskirtaitė (parodos rengėja) ir 
Diana Tamašauskas. Nuotr. A. Silevičiaus

Pirmas paminklas jau stovi
Pernai „Mūsų Pastogėje“ buvo iškel

ta mintis, kad saviškius galime prisiminti 
ne tik didingais antkapiais, bet ir remda
mi mokslinius darbus apie Lietuvą 
(„Statykimkitokius paminklus“, MP, 1996 
spalio 7 d.). Tautiečiai teigiamai atsiliepė į 
šią mintį ir per porą mėnesių suaukojo 
reikiamą sumą vienai $ 4,500 stipendijai. 
Ji bus skiriama geriausiam Honours (IV 
metų) studentui Tasmanijos universitete, 
1997 metais ruošiančiam disertaciją apie 
Lietuvą ir lietuvius. Laimėjusio studento 
pavardė bus paskelbta vasario mėnesio 
pabaigoje.

Renkant aukas Melbourne, labai daug 
pasidarbavo p. V. Kružienė, p. V. Bbsikis 
ir Melboumo ramovėnai. Per 1996 m. 
Kariuomenės Šventės minėjimą-Mel- 
boume buvo surinkta:

$100 - Melboumo Skautininkų „Ra
movė“; $63 - Melboumo Karių Vetera
nų Sąjunga „Ramovė“; $20 - B. ir O. 
Beržanskai, Ignas Budrys, Z. Mackevi
čius, J. Oželis, L. Petruševičienė, S. T. 
Rastutis, J. Valaitienė, G. Žvinakis; $10 - 
Z. Augaitis, A. Bajoras, J. Z. Balčiūnas, 
A. Baltrukonienė, Petras Baltutis, V. 
Bieliauskas, kun.dr. P. Dauknys, D. M. 
Didžiai, E. Šidlauskas, S. Tamulevičius, 
A. Volkienė, dr. K. Zdanius; $5 -1. Budrys, 
P. Dargis, J. Kapočius, Maksimienė, I. 
O'Dwyer, Ramanauskas, Šiuškus, Šmi- 
taitė, J. Žalkauskas, N. Žemaitienė; $2 - A. 
Čelna, P. Mičiulis, S. Kiškienė; $1 - 
Simankevičienė.

Kitos aukos suplaukė iš Australijos, 
Anglijos ir Lietuvos:

$2000 - Australijos Lietuvių Ben-

Rečitalis baigtas prancūzo A. Guilmont 
įžanga ir variacijos visiems gerai žinomos 
kalėdinės „Gul šiandieną“ giesmės.

Sekė sekmadieninės šv. Mišios, 
koncelebruotos kunigų dr. P. Dauknio ir 
kun. J. Petraičio, kurių metu giedojo 
Melboumo parapijos choras, diriguoja
mas Zitos Prašmutaitės, vargonuojant Ri
tai Mačiulaitienei. Giedota „Nakties tylo
je“ (J. Siniaus). Birutė Kymantienė ir Bi
rutė Prašmutaitė, vargonuojant Z. Praš- 
mutaitei, duetu pagiedojo A. Mikulskio 
„Viešpatie, pasigailėk“ ir J. Grabovskio 
„Avė Maria“.

J. Ankaus rečitalis, nors iš anksto be
veik nereklamuotas, susilaukė gana daug 
klausytojų ir aukštą jo muzikos įvertini
mą iš šios srities specialistų. £. P. 

druomenės Krašto Valdyba; $1000 - Bal
tic Research Foundation (Tas.); $200 
Melboumo Lietuvių Pensininkų Draugi
ja (per V. Kružienę); $165 - V. Kružienė; 
$120 - anonimas; $100 - ALB Lietuvių 
Bendruomenė Hobart'e; $70 - A. Kairai
tis; $50 - dr. S. Pacevičienė; $20 - Bjpm 
Jahnsen (Genčių nafta/ Lietuva); dr. P. 
Kabaila; N. Taylor (U.K.).

Nuoširdus ačiū jums visiems!
Per tokį trumpą laiką dar niekas 

neatsiliepė iš Kanados ir JAV. Tačiau, 
jeigu ateis tolimesnės aukos, stipendiją 
bus galima pakartoti ir sekančiais metais.

Aukas, skirtas šiai „Lithuanian 
Honours“ stipendijai, galima atskaityti nuo 
Australijos pajamų mokesčių (income
tax-deductible); bet reikia laikytis šių 
sąlygų:

1. Prašome rašyti čekius tik „Tasmania 
University Foundation Trust“ vardu.

2. Pridėkite atskirą laiškelį su jūsų 
adresu, pažymėdami aukos sumą ir būtinai 
pabrėždami: Donation for Lithuanian 
Honours Scholarship.

3. Siųskite auką ir laiškelį adresu: 
Tasmania University Foundation Inc., 
GPO Box 252 - 11, Hobart, Tas. 7001 
(Australia).

Stipendijos laimėtoją išrinks Tasma
nijos universiteto stipendijų komisija. 
Peržiūrėdama „Lithuanian Honours“ 
prašymus, komisija taikys tuos pačius 
reikalavimus, kaip ir kitoms panašioms 
stipendijoms. Studentas turės būti už
baigęs pirmųjų trejų metų studijas labai 
gerais pažymiais ir niekur nesuklupęs. 
Jis turės ypač teigiamus atsiliepimus iš 

universiteto katedrų ir patieks įrodymus, 
kad jis sugebės atlikti mokslinį darbą apie 
Lietuvą arba lietuvius. Jeigu nei vienas 
kandidatas negalės patenkinti šių sąlygų, 
stipendija bus atidėta vieneriems metams.

Australijos universitetų sistemoje 
studento ketvirtieji,, taip vadinami 
„Honours", metai yra bene svarbiausi me
tai ateities mokslininko ugdyme. Čia 
jaunuolis susipažįsta su mokslinio darbo 
eiga, rašo savo pirmąją disertaciją ir yra 
sykiu paruošiamas ateities magistro ir 
daktarato darbams. Tema, pasirinkta 
Honours programai, dažnai tampa viso 
gyvenimo specialybe. Todėl $4,500 
stipendija yra palyginti mažytė investaci- 
ja, verbuojant naujus draugus Lietuvai.

Algis Taškūnas 

'Mūsų Pastogė" Nr.4 1997.2.3 psl.3
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Australijos Lietuvių Komercinės Draugijos 
steigiamasis susirinkimas

Australijos" Lietuvių Komercinės D-jos steigiamojo susirinkimo dalyviai: iš k. 
Antanas Lynikas, Juozas Vaitiekūnas, Kazys Bartaška, Stasys Grincevičius, Liet. 
Resp. garbės konsulas Sydnėjuje Viktoras Šliteris, Jonas Petraitis, Jurgis Žalkaus- 
kas ir Linas Žalkauskas. Trūksta Stasio Šuto.

Laike Australijos Lietuvių Dienų 
Melbourne, 1996 m. gruodžio 28 d., 
Melboumo Lietuvių Klubo patalpose, 
pirmininkaujant Linui Zaikauskui, įvy
ko steigiamasis Australijos Lietuvių 
Komercinės Draugijos (angliškai- 
Australian Lithuanian Chamber of 
Commerce) susirinkimas.

Dalyviai vienbalsiai nutarė, kad 
pribrendo laikas įsteigti tokią draugiją, 
kuri padėti) nariams susisiekti su preky
bos įstaigomis, pasidalinti komercine 
informacija, padėti vieni kitiems, skatinti 
tautiečius prekiauti, padėti Lietuvos 
prekybininkams susisiekti ir sueiti su 
Australijos biznieriais, bankais ir įstaigo
mis bei atvirkščiai - informuoti Australi
jos įmones, biznierius, prekybininkus 
apie lietuviškus gaminius, rinką ir galimy
bę investuoti.

Nutarta paskatinti Australijos estus ir 
latvius įkurti panašias draugijas ir tada 
įkurti Australian Baltic Chamber of 
Commerce, paliekant lietuvių draugiją 
veikti savarankiškai.

Draugijon galės įstoti ir nelietuviai, o 
žymūs biznieriai bus kviečiami į pa

Užbaigti mokslo metai

Mokiniai su mokyklos vedėja (iš kairės) Jūrate Reilly, žiuri komisijos pirm. Stase 
Lipšiene ir pianistė Jan Henderson.

Geelongo Lietuvių Bendruomenės 
Namuose Savaitgalio mokykla užbaigė 
mokslo metus 1996 m. gruodžio 8 d. su 
Kalėdų eglute, seneliu ir vaikų talento 
konkursu. Bendruomenės pirm. Stasys 
Šutas pasveikino atvykusius į šį paren
gimą. Taip pat žodį tarė Savaitgalio 
mokyklos vedėja Jūratė Reilly; Ji pabrė
žė, kad vaikai turi savyje visa, ko reikia ir 
pavydėtinai laisvai jaučiasi scenoje: čia 
nuskrieja į priekį, čia stabteli, čia sukasi, 
nardo šokio stichijoje. Talentas - tai intui
cija. Programą lietuvių kalboje praneši- 
"Mūsų Pastogė" Nr.4 1997.2.3 psl.4

rengimus. Panašias draugijas turi ir kitos 
tautybės. Žinomiausios draugijos yra 
vokiečių, britų, italų ir graikų. Jos stiprios 
finansiškai, įtakingos, bet veikia labai 
įvairiai.

Steigiamajame susirinkime pasirodė, 
kad jau dabar yra nemažai lietuvių 
Australijoje, kurie veda sėkmingą biznį 
su Azijos kraštais: Korea, Thailand, Kini

ja, Singapore, Hong Kongu ir Lietuva. Ki
ti yra gamintojai, turį savo įmones, 
prekiauja, bet norėtų išplėsti biznį.

Ne visi lietuviai biznieriai ir komer
santai galėjo ateiti į steigiamąjį susirin
kimą dėl įsipareigojimų Lietuvių Dienų 
parengimams, bet iš apsilankiusiųjų ir 
gautų laiškų matosi didelis pritarimas 
Draugijos veiklai.

Išrinkta Draugijos valdyba iš sekan
čių asmenų: pirmininkas - Linas Žalkaus
kas, sekretorius - Kazys Bartaška, iž
dininkas - Juozas Vaitiekūnas, valdybos 
narys informacijai - Antanas Lynikas.

Suinteresuoti draugija ir norintieji į ją 
įstoti, prašomi skambinti pirmininkui Li
nui Žalkauskui tel. (03) 9819 4842 arba 
siųsti faksą numeriu 03 9818 7388.

zalk

nėjo Savaitgalio Mokyklos mokytoja J. 
Starinskienė.

Mokiniai parodė ką reiškia raidė 
KALĖDOS, ką Kalėdos jiems reiškia 
asmeniškai. Padainavo vaikai ir tris 
dainas: „Katinėlis“, „Plaukė žąselė“, 
„Tyliąją naktį“ (O naktie, o šventa, iš 
dangaus, siųsta...). Vaikų piešiniai ir 
kalėdiniai sveikinimai puošė stendą. 
Vaikams buvo įteiktos dovanėlės ir 
pažymėjimai.

Iš tolimos šalies atvažiavo Kalėdų 
senelis. Jis buvo labai labai senas ir ma

žieji vaikučiai išsigandę liejo ašaras kol 
apsiprato. Šį vaidmenį atliko V. Brenei- 
zeris, apdalindamas vaikus kalėdinėmis 
dovanėlėmis.

Po pertraukos vyko vaikų talento 
konkursas. Pirmą prizą laimėjo „Vytis“ 
vaikų krepšininkų grupė (Macarena), an
trą - Michael Obeliūnas (gitara solo) 
„Laiptai į dangų“, ir trečią premiją gavo 
AlitaObeliūnaitė - smuikininkė (Gavotte), 
Žinoma pasirodė ir daugiau talentų - Da
vid Reilly (Jazz Medley), Anita Reilly - 
solistė, gitara.su savo kompozicija ir 
dainomis, Savaitgalio Mokyklos šokėjos - 
Leanne, Dana ir Alita, pašokdamos šokį 
„Balius“.

Žiuri talento įvertinimo komisijoje 
buvo Stasė Lipšienė, Algis Kisielius, Jan 
Henderson ir Aldona Scano.

Pabaigoje Geelongo Lietuvių Bendruo
menės vardu S. Šutas padėkojo visiems, 
atvykusioms į šią Kalėdų eglutę: „Mes 
priimam visus žmones į Bendruomenės 
veiklą ir tikimės, kad visi gausiai daly
vaus 1998 m. Lietuvių Dienose ir Sporto 
Šventėje Geelonge. Sveikinu ir dėkoju 
Jūratei Reilly, J. Starinskienei ir jos 
padėjėjoms,dėkojame mūsų muzikantams 
ir šokėjams, kurie pasirodė kokie talentin
gi jie yra ne tik sporte, bet ir kultūrinia
me gyvenime. Ačiū, kad šiais metais bu
vo suorganizuota ši eglutė ir talento 
konkursas. Jaunimas turi jaustis, kad jie 
priklauso bendruomenei ir ši proga buvo 
labai gera mūsų jaunimui susijungti 
drauge su vyresniaisiais. Smagu, kad 
mokyklos vedėja J. Reilly ryžtasi atverti

Lietuviškos kibirkštėlės

Yra gera nuklysti į vietą, kuria: nevi
sai priklausai.Taigi, užkliuvau į Melbour
ne Katalikų Parapijos Savaitgalio Mokyk
los užbaigimo šventę, įvykusią 1996 m. 
gruodžio 12 d. MelboumoLietuvių Klube. 
Salė buvo pilnoka. Vaikai, nuo 6 mėnesių 
amžiaus iki paauglių, sėdi sau ramiai ir 
laukia. Tiek daug jaunų lietuviukų vienoje 
vietoje sudaro nuostabų vaizdą vyresniems 
tautiečiams.

Vaikai ramiai laikėsi ir per ilgoką 
programą. Mokyklos vedėjas p. Klimas 
atidarė šias mokslo metų užbaigtuves, 
kun. dr. Dauknys jas palaimino. Prasidėjo 
įvairūs pranešimai, kuriuos trumpai 
paminėsiu.

Lietuvių Savaitgalio Mokykla per
sikelia 1997/8 metais į Melboumo Lietu
vių Klubo patalpas. Jai vadovaus p. R. 
Mačiulaitienė.

Ponia J. Žitkevičienė, redagavusi virš 
20 metų mokyklmio amžiaus „Ateities 
Žingsnių“ skyrių „Tėviškės Aiduose“, 
atsisveikino su vaikais, užbaigdama savo 
ilgametį darbą. Jai palinkėta sėkmės ir 
užsitarnauto ramaus poilsio.

talentingam jaunimui duris. Savaitgalio 
Mokykla veiks ir ateinančiais metais, 
vadovaujama prityrusios mokytojos“.

Vėliau vyko pietūs, kuriuos paruoš 
Geelongo Bendruomenės Moterų Draugiji 
nemokamai. Ačiū.

Turiu priminti, kad 1996 metais, 
rugpjūčio 6 d., 9 vai. vakaro, per Geeloa 
go radiją 3 YYR koordinatorė Irena Ska ■ 
ryte - Luscombe pravedė drauge st 
Savaitgalio Mokyklos mokiniais ir jos 
vedėja Jūrate Reilly pasikalbėjimą 
interviu, padarydamos klausytojam 
siurprizą, nes radio studijoje tai buvo pir
mas kartas. Mokyklos mokiniai gerai i ■ 
aiškiai kalbėjo lietuviškai, atsakinėdami: 
pateiktus klausimus.

Mokykloje mokoma lietuvių šnekt 
moji - paprastakalba, papildoma išvykom! 
ir t.t. Vaikai patenkinti ir viskuo domisi

R. Skerieni

Mokyklos vaikų pasirodymas scenojr 
visus maloniai nuteikė. Mokyklą lankė 24 
mokiniai. Jie suvaidino montažą „Ketur 
metų laikai". Vaidinimas sukurtas mo
kytojų. Balti karpiniai - snieguoles pri
menančiais motyvais, puošė pagrindini 
scenos sieną. Vaikai scenoje nešiojo anl 
kotų pritvirtintus paukščius, gėles, 
gyvuliukus, saulę, mėnesį ir vaivorykštę 
Kūriniai priminė motyvus, matomus an 
senoviškų lietuvių kraičio skrynių ir, 
vyraujančius liaudies pasakose. (Ban
džiau vieną paukštį „nukniaukti“, bet..! 
nepasisekė).

1996 metais keturi mokiniai baigė šią 
mokyklą, tai: Nindra Skeivytė, Justinas 
Balbata, Povilas Birštonas ir Rimas Stat
kus. Užbaigtuvių pabaigoje scenoje pa
sirodė mokytojai, daugumoje jų veidai bu
vo dar jauni.

Palikome šį renginį malonioje nuo
taikoje. Žiūrovų veiduose matėsi pasi
tenkinimas. „Mat, gal dar nevisiškai atei
na galas Lietuvių Bendruomenei Au
stralijoje!..“- aš išskaičiau jų žvilgsniuose.

Elvira Petrikaitė
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Stovyklos viršininkas v& R. Ramanaus
kas. Nuotr. V. Vaitkaus.

Rajono 50-mečio stovykloje apsilankius
Po ilgokos kelionės iš Sydnėjaus 

„slauno miesto“, galų gale sausio 4 d. 
pasiekėme Viktorijos valstijos Gemb- 
rook'omiestelį irjo pašonėje esantį Gilwell 
Parką - australų skautų stovyklavietę. Dar 
nuo Gembrook'o visuose svarbesniuose 
kelių posūkiuose matėsi ženklai, vedą į 
LSS Australijos Rajono 50-mečio sto
vyklą „Eukalipto šešėlyje“. Ir štai mes 
įvažiuojame pro ultra modernius šios 
stovyklos vartus, išdabintus - na, čia jau 
skonio reikalas - bet aiškiai sakančius, kad 
čia minimas Skautijos 50-metis!..

0 pačioje stovykloje - kiek akis užma
to- darbas virte verda. Štai, vadovaujami 
skauto vyčio vorele į parko gelmes 
nužygiuoja broliai, didžiulėje palapinėje 
geltonšlipsėms sesėms skautamokslį 
aiškina viena iš skautininkių, kažką 
planuoja vilkiukų ir paukštyčių būrelis, 
suskamba virtuvėje puodai ir petelnės 
kilnojamos grakščių šeimininkių rankų, 
tylutėliai klapsi kompiuteris raštinėje...

Sesių skaučių gretos visada darnios!.. Nuotr. A. Silevičiaus.
Neužilgo, nurodyti stovyklos virši

ninko, ir mes. sydnėjiškiai. pasistatėme 
dvi palapines, pasiruošdami kelių dienų 
stovyklavimui.

• • •
50-mečio stovyklos štabą sudarė: 

stovyklos viršininkas v.s. Narcizas Ra
manauskas. jo pavaduotojas - v .s. Hen
rikas Antanaitis, adj. ir iždininkas - s.v.sl. 
Jonas Rukšėnas, dvasios vadovas - v.s. 
kun. Antanas Saulaitis, SJ, stovyklos 
koordinatorius - s.v. Linas Šeikis, skaučių 
pastovyklės vadovė - v.s. Rasa Statkuvie
nė. brolijos pastovyklės vadovas - ps. Ri
mas Skeivys, skautininkų - s. Birutė

Prašmutaitė, jaun. skautų(čių) - ps. Onutė 
Prašmutienė, sk. vyčių vadas - s.v. Linas 
Vaičiulevičius. Kiti pareigūnai - stovyk
los ūkvedys - Algis Klimas, talkinamas 
Gunčio Kymanto, virtuvės vedėjai - s. 
Povilas Kviecinskas ir Bozena Kvie- 
cinskienė, parodėlės vedėja - v.s.v.sl. Zita 
Prašmutaitė, laužavedė - v.s.v.sl. Daina 

Šliterytė, sportu rūpinosi s.v. Martynas 
Zdanius, stovyklos laikraštėliu - s.v. Lu
kas Zdanius.

Pati stovykla išsidėsčiusi milžiniško

Gilwell Parko - miško - viename šone, 
kurios centrą sudarė keli pastatai: virtu
vė, raštinė, vilkiukų miegojimui skirtas 
barakėlis, prausyklos ir 1.1. Skau
čių pastovyklė. toliausiai ..nubėgusi“ į 
mišką (apie 1 km), kiek arčiau - skautų, 
šone nuo jų - sk. vyčių, arčiausiai štabo - 
dalies skautininkų ir svečių palapinės. 
Gražiausiai įsirengusi, susitvarkiusi - 
skaučių pastovyklė, akmenėlių, šakų ir kt. 
gamtos teikiamų grožybių pagalba apie 
palapines sukūnisi skoningus ornamen
tus, papuošusi pastovyklės rajoną, net 
pasistačiusi - iš virvių - stovyklos vartus.

Vėliavų aikštė įrengta netoli štabo bei 

virtuvės. Spec, pastatytuose stiebuose, 
aplink papuoštuose ornamentais, be 
lietuviškos trispalvės, kabėjo Australijos 
ir JAV vėliavos, šalia - tautiniais moty
vais kryžius. Kiek vėliau aikštę papuošė 
v.s.fil.kun. Antano Saulaičio iš JAV 
atvežtas gausus senovės lietuvių vė
liavų rinkinys, apie kurį kiekvieną dieną 

trumpus paaiškinimus teikė kun. A. 
Saulaitis.

Centrinį stovyklos kompleksą užbai
gė didžiulė „markee“ tipo palapinė, ku
rioje beveik visą laiką vyko pašnekesiai, 
pasitarimai ir t.t.

Sausio 5 d. (sekmadienį) suruošta 
Rajono 50-mečio šventė vyko didžiojoje 
parko aikštėje. Šalia jos esančiame pas
tate įruošta parodėlė, o netoliese esančia
me „amfiteatre“ - vyko laužo programa, 
nors kiti laužai buvo ruošiami netoli šta
bo esančioje aikštelėje arba, esant blo
gam orui - barakėlyje prie virtuvės.• * *

Kiek gi buvo suskridę skautų - 
stovyklautojų į šią 50-mečio šventę, 
vykusią sausio 2-11 dienomis. Skaičius 
įvairavo tarp 90 - 120. Sausio 5 d., 50- 
mečio minėjimo proga, jis pakilo virš 
150. Nors atstovų atvyko iš beveik visų 
Australijos lietuvių bendruomenių, bet 
pagrindas buvo Melbourne „Džiugo“ tunto 
sesės ir broliai. Kitos vietovės nepajėgė 
dalyvauti šioje tikrai gerai, gražiai ir įdo
miai suruoštoje stovykloje, kuri, nežiūrint 
kitų vienetų neatvykimo, praėjo labai 
sėkmingai. * * «

Stovykloje niekam neteko skųstis, kad 
nėra kas daryti!.. Užsiėmimai buvo gerai 
paniošti ir jų buvo daug. Juos pravedė 
būrelis skautininkų(kių) ir Melboumo 
skautai vyčiai bei vyr. skautės. Į užsiėmi
mus vykta „darbo grupėmis", pavadinto
mis mirusių žymiųjų rajono skautų va
dovų vardais: v.s. Boriso Dainučio, v.s. 
Antano Krauso, s.v. Algimanto Pluko, v.s. 
Algirdo Karpavičiaus, v.s.fil. Balio 
Barkaus. v.s. Elenos Laurinaitienės ir 
v.s.fil.prel. Petro Butkaus, MBE. Į išky
las, žygius eita pagal patyrimo/amžiaus 
šakas. Vienas jų buvo naktinis - 18 km į 
vieną galą. Kiti 14 km ir trumpesni, kai 
jaun. skautams(tėms) pakakdavo parko... 
Neapsieita ir be nuotykių - kai kurie 
žygiuotojai buvo gerai „išprausti“ naktį 
užėjusio stipraus lietaus... Ekskursuota į 
Healsvilės gamtos apsaugos parką, kur 
susipažinta su vietine - Australijos - 
gyvūnija: kengūromis, koalomis, vom- 
batais. emu, ančiasnapiais (ypač entu
ziastingai apie šią išvyką atsiliepė 
stovykloje besisvečiuojanti Seserijos 
Vyr. Skautininke, v.s. Birutė Banaitienėj...

Paukštytės ir vilkiukai vienų dieną vy
ko meškerioti į upėtakių farmą - kai kam 
labai sekėsi, kai kam - ne taip gerai, bet 
stovyklos vakarienei, sakė, užteks! Sau
sio 8 d. suruošta ekskursija dviračiais, tik 
į kur, nebeteko sužinoti, nes tą dieną mū
sų grupė apleido stovyklą. Nemažai lai
ko praleista įvairiems pašnekesiams (jų 
ne vieną pravedė v.s. kun. A. Saulaitis) bei 
ruošimuisi patyrimo laipsniams. Sausio 
5 d. stovykloje vyko skautorama. kur 
stovyklautojai supažindinti su skautybės 
ir rajono istorija ir t.t. Sausio 7 d. suruoš
tas „ųuiz'as“, kur. pasiskirsčius į darbo 
grupes, reikėjo atsakyti net į 50 klausi
mų. Sausio 7 d. kun. A.'Saulaitis pravedė 
labai įdomų pašnekesį vyresniesiems 
tema „Šeimų skautavimas ir stovyk
lavimas".

• * *
Žinoma, po tokių darbų visų apetitas 

būdavo žvėriškas. Alkį malšino labai ak
tyvi virėjų, vadovaujama Bozenos Kvie- 
cinskienės ir Rožės Vaičiulevičiūtės, bei 
talkininkių ir talkininkų grupė: Lilės 
Kozlovskienės, Dalios Didžienės, Regi-

v.s. Birutė Banaitienė - LSS vyriausia 
vadovė stovykloje. Nuotr. V. Vaitkaus.

nos Firinauskienės, Ritos Mačiulaitienės, 
Julie Lukaitienės, s. Povilo Kviecinsko ir 
s. Algio Šimkaus. Virtuvėje (ar jos reika
lais) triūsė ir ūkvedžiai - Algis Klimas ir 
Guntis Kymantas. Ačiū jiems visiems už 
skanų ir sotų maitinimą!

Lepino jie stovyklautojus neišpasa
kytai - geriau negu kokiame restorane (jau 
vien dėl to vertėjo stovyklauti): kepsniais, 
blynais, guliašu, vaisiais, skania gira... 
Taip, kad niekas negalėjo pasakyti, kad 
„per barzdą varvėjo, burnoj neturėjau!.,“ 
Be pusryčių, pietų ir vakarienės, dar 
būdavo - daugiau pasiskanavimui skirti - 
priešpiečiai, pavakariai ir net naktipiečiai.* * ♦

Vakarais, dvasios atgaivinimui, sto
vyklinės dienos užbaigimui, vyko tikri 
(su ugnimi, kibirkštim ir dūmais, kas 
Australijoje reta!), laužai, kurių programas 
pravedė sydnėjiškė v.sk. Daina Šliterytė 
su būreliu talkininkių. Čia aktoriais reiš
kėsi visi - nuo mažiausio iki seniausio. 
Skambėdavo skautiškos ir liaudies dai
nos, kurių tekstus pasižiūrėdavome iš 
tam tikslui išleisto dainorėlio, traškiai 
skambėjo tankūs šūkiai ir raketos!.. Net ir 
tų pasirodymų kūrėjai, kurie gaudavo 
nelemtąjį „vaje, vaje, vaje!..“, kitą vakarą 
vėl bandė savo gabumus, dažniausiai su 
geresniais rezultatais!..

Nenusileido ir skautininkai bei kt. 
vyr. amžiaus stovyklautojai: sausio 4 d. 
kažkur, parko gilumoje, suruoštas pasi
dainavimas po žvaigždėm nusėtu dan
gum, o sausio 7-sios šaltą vakarą - kitas

Sesei Dainai prisegamas Tėvynėsdukros 
žymuo (sega v.s. B. Banaitienė).

Nuotr. V. Vaitkaus, 
pasidainavimas - išvykstančios Sydnė
jaus grupės išleidimas su atitinkamom 
vaiduoklių pasakom, gal, kad vidurnaktį 
būtų baisu grįžti į palapines...

Nukelta į 6 psl.
"Mūsų Pastogė" Nr.4 1997.2.3 psl.5
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Rajono 50-mečio stovykloje apsilankius

^SPORTAS
SVEIKINAME LIETUVOS RANKININKUS, VADOVUS 

IR SVEČIUS, ATVYKUSIUS Į AUSTRALIJĄ. 
GEROS SĖKMĖS PENKTAJAME KONTINENTE !

« • «
Jubiliejinėje 50-mečio stovykloje 

dalyvavo atvykę iš Amerikos aukštieji 
LSS pareigūnai: praeitos kadencijos 
Seserijos Vyr. Skautininke v.s. Birutė 
Banaitienė ir plačiai pasaulio lietuvių 
bendruomenėje ir skautų tarpe žinomas 
v.s.kun. Antanas Saulaitis. SJ, buvę 
stovykloje iki jos pabaigos. Buvo pasi
ruošęs į šią stovyklą vykti ir Brolijos 
Vyr. Skautininkas v.s. Gediminas Devei
kis, bet staigiai susirgęs nebeatvyko.

Sausio 5 d. - jubiliejaus minėjimo me
tu - stovykloje lankėsi nemažai buvusių 
Australijos rajono vadovų. Tarp jų - v.s.fil. 
Vytautas Neverauskas su žmona, ps. 
Maryte, s. Vladas Stasiliūnas, v.s.dr. 
Aleksandras Mauragis, ps. Marytė 
Špokevičienė, ps. Algis Milvydas ir 
daugelis kitų.

* # #
Prie stovyklos veikė v.sk. Zitos 

Prašmutaitės įruošta įdomi parodėlė, kur 
buvo išstatyti gausūs nuotraukų rinkiniai, 
apima rajono skautų gyvenimą 1947 - 
1997 m., skaut. laikraštėlių pavyzdžiai, 
skaut. ženkleliai, gairelės, stovykliniai 
ženklai, baltinukai (žinoma, skautiški!), 
knygos ir albumai bei suvenyrai. Juos 
ypač lankė į 50-mečio šventę atvykę sve
čiai, neskaitant stovyklautojų.

• » »
Mums būnant stovykloje, netrūko 

skautiškų įspūdžių. Naktį iš 4 d. į 5-tą 
sk. vyčio įžodį davė sk. vytis kandidatas 
Andrius Kasperiūnas (kažkodėl užmiršta

vyčių tradicija - į įžodį kviesti visus 
stovykloje esančius sk. vyčius?) ir visa 
eilė prityrusių skautų(čių): „Džiugo" 
tunto prit. skautės, skautai kand. - Ginta 
Statkutė, Daina Meiliūnaitė, Vilija Joku- 
baitytė, Tomas Kviecinskas, Danielius 
Lukaitis, Audrius Skeivys, Justinas Kli
mas. „Vilniaus“ tunto tuntininko sutiki
mu, prit. skautės įžodį tuo pačiu metu davė 
ir adelaidiškė Audra Verbylaitė.

Sausio 5 d„ laike rajono 50-mečio 
šventės jaun. skautės(to) įžodį davė šie 
„Džiugo“ tunto kandidatai: Stefutė 
Mačiulaitytė, Vilija Stephens, Martynas 
Didžys, Ramis Lynikas, Kazys Milvydas, 
Edvardas Stephens ir Karolis Vaitiekū
nas. Skautės įžodį davė Alanta Skeivytė, 
Brigita Balbataitė, Gražina Kymantaitė, 
Daina Žiedaitė ir Kristutė Milvydaitė.

# # #
Religiniu stovyklos gyvenimu (kaip 

ir dešimtim kitų dalykų) rūpinosi ne
pavargstantis v.s.fil.kun. Antanas Sau
laitis, §J. Jis pravedė drauge su Rajono

dvasios vadovu v.s.fil.kun.dr. Pranu 
Daukniu Jubiliejinės šventės pamaldas 
(sausio 5 d.), rūpinosi sesių - brolių religi
niu auklėjimu laike stovyklos.

• • *
Pragyventos 4-rios dienos stovykloje 

liks ilgai atmintyje, nes tai tikrai buvo 
atmintina stovykla.

v.s. B. Žalys

P.S. Apie kt. stovyklinius įvykius 
žinias spausdinsime vėliau. Red.

LIETUVOS VYRŲ RANKINIO RINKTINĖ
Į SYDNĖJŲ ATSKRENDA SAUSIO 30 D. (KETVIRTADIENI) 8.30 VAL. RYTE 

QANTAS 042 SKRYDŽIU. Į NAMUS IŠSKRENDA VASARIO 3 D. 19.20 VAL 
VAKARE (PIRMADIENĮ).

SPORTININKAI GYVENS "GAZEBO" KOTELYJE, KINGS CROSS’E. RUNG
TYNĖS SU AUSTRALUOS RANKINIO RINKTINE {VYKS SAUSIO 31 D. (PENK
TADIENĮ) IR VASARIO 2 D. (SEKMADIENĮ) 7.30 VAL. VAKARE SPORTS 
CENTRE, HOMEBUSH.

BŪTŲ LABAI MALONU JEIGU DAUGIAU TAUTIEČIŲ ATVYKTŲ Į 
AERODROMĄ SVEČIŲ PASITIKTI IR VĖLIAU LANKYTŲSI RUNGTYNĖSE, 
SUTEIKIANT MORALINĘ PARAMĄ.

Atvykę rankinio žaidėjai ir svečiai
1973.01.22
1974.04.07
1974.03.03
1976.08.25
1973.08.03
1972.10.28
1978.05.11
1976.01.10
1967.05.03
1971.11.11
1972.01.09
1977.10.15
1971.02.20
1956.02.22
1925.10.25

*
# 
#
«
* 
*

1. Gintas Galkauskas
2. Egidijus Petkevičius
3. Andrius Stelmokas
4. Julius Marcinkevičius
5. Arūnas Vaškevičius
6. Robertas Paužuolis
7. Vaidas Klimčiauskas
8. Dalius Rasikevičius
9. Gediminas Bučys
10. Gintautas Vilaniškis

*11. Algirdas Gedvilas
# 12. Sigitas Stropus
#13. Kazys Daugėla
# 14. Valdemaras Navickis
# 15. Janis Grinbergas

(# - pažymėta oficiali delegacija (21 žmogus), kiti 8 žmonės papildomi.)

# 16. Audrius Žemaitis
# 17. Modestas Prakapas 
#18. Petras Mikelionis
# 19. Laisvidas Jankevičius

20. Teresė Raškauskienė
21. Algimantas Špėlis
22. Rita Mažeikaitė
23. Danutė Stulginskienė
24. Vitoldas Stulginskis

# 25. Vitalija Čiurinskienė
# 26. Vilimas Čiurinskas

27. Audrius Baršauskas
28. Albertas Balaišis
29. Algimantas Svilainis
30. Aurimas Frolovas

1965.06.29
1949.07.02
1939.04.04
1967.07.10
1955.01.27
1934.10.05
1969.08.25
1957.04.01
1953.09.26
1946.10.27
1942.04.16
1956.05.05
1949.06.19
1951.12.26
1976.10.25

MELBOURNE PASAL I.. JAUNIMO KREPŠINIO VARŽYBOS
Šių metų rugpjūčio 1-10 dienomis 

Melbourne įvyks Pasaulio vyrų iki 22-jų 
metų krepšinio pirmenybės. Čia žais iš 
viso 12 komandų. Tarp jų bus ir Lietuvos 
jaunių rinktinė, kuri pernai Turkijoje 
iškovojo Europos čempionų titulą. Kitos 
komandos yra: Ispanija, Jugoslavija,

Turkija, JAV, Puerto Rikas, Argentina, 
Korėja, Kinija, Egiptas, N. Zelandija ir 

Australija. Žaidynių susitikimo burtai bus 
traukiami vasario 4 dieną Melbourne.

Lietuvos rinktinės treneriai yra H. Giedrai
tis ir Š. Sakalauskas.

Geriausia sportininkė - Rūta Garkauskaitė

Geelongo Lietuvių Skautų Židinio 
veikla 1996-tais metais

1996 m. Židiniui priklausė 36 nariai, 
apsimokėję nario mokestį. Metų bėgyje 
sušaukėm 6-šias sueigas ir taip pat 
suruošėm 6-šias iškylas, kurios praėjo la
bai gerai, buvo smagiai praleistas laikas.

Metus pradėjom sausio 17-tą dieną 
įvykusia metine sueiga, o užbaigėm 
gruodžio 15 -tą dieną žuvavimo iškyla 
prie Coloco ežero, kur dalyvavo virš 20 
žvejų ir padėjėjų. Buvo sugauti 82 eše
riai. Per atvelykį ridinom margučius. 
Rugpjūčio U-tą dieną prisiminėm, pa- 
gerbėm prof. Juozą Eretą jo 100 metų 
gimimo proga. Meninę programos dalį 
atliko iš Melbourne atvykusi „Kaimo 
dainininkų“ grupė.

Atsisveikinta su
Praeitų metų gale į Australiją atvykęs kun. 

Antanas Saulaitis dalyvavo Australijos 
Lietuvių dienose Melbourne, Skautų 50- mečio 
stovykloje Gilwell Park'e prie Gembrook o, 
Vic. ir dar spėjo aplankyti Canberros ir 
Sydnėjaus lietuvius, Sydnėjaus Lietuvių 
sodybą ir jos gyventojus. Ta proga, sausio 19
"Mūsų Pastogė" Nr.4 1997.2.3 psl.6

f Lietuvą neturtingoms šeimoms 
išsiuntėm 2 dėžes rūbų. Savo kukliais 
ištekliais prisidedam ir prie Geelongo 
Lietuvių Namų išlaikymo. Iškylose 2 kar
tus grybavom, vieną kartą vyną ragavom, 
kitą kartą žuvavom, dar vieną kartą vy
kom pingvinų žiūrėti ir paskutinį kartą 
tik šiaip sau You - Yangs kalne iškyla- 
vom. Mūsų pajamos susideda iš pietų 
sūrimo Lietuvių Namuose per minėjimus, 
iš loterijų ir iš nario mokesčio, kuris yra tik 
3 doleriai metams, bet mūsų kasa nėra- 
tuščia. Sekantiems 1997 metams numaty
ta panaši programa. Metai prasidės suei
ga sausio mėnesį.

ps. L. Bungarda, Židinio tėvūnas

kun. A. Saulaičių
d. - sekmadienį - šv. Joachimo bažnyčioje 
Lidcombe, jis atlaikė tikintiesiems šv. Mišias, 
susitiko su tautiečiais.

Po pamaldų Sydnėjaus Lietuvių katalikų 
kultūros draugija Lietuvių klube Bankstownc 
jam suruošė išleistuves. Svečias išvyko namo 
įČikagąsausio20d. B.Ž.

Mums gerai pažįstama stalo tenisinin
kė Rūta Garkauskaitė, Pasaulio studentų 
stalo teniso pirmenybėse Geelonge iš
kovojusi sidabro ir Europos varžybose

krepšininkus M. Žukauską ir S. Štomber
gą ir savo stalo teniso partnerę K. Totilai- 
tę. Iš viso buvo pasiūlyta 15 geriausią 
Lietuvos studentų sportininkų.

bronzosmedalius.Lietuvosstudentųspor- Sveikiname mielą Rūtą su geriausios 
to asociacijos buvo išrinkta kaip geriausia studentės sportininkės titulu ir tikrai visi 
Lietuvos studentė sportininkė. Ši 19-tė Australijos lietuviai linki geriausios sėk- 
sportininkė aplenkė Atlantos olimpinių mės sporte ir studijose.
žaidynių bronzos medalio laimėtojus Antanas Laukaitis

Geriausia Lietuvos studentė sportininkė Rūta Garkauskaitė (pirma iš dešinės) 
Geelonge. Toliau ALFAS pirm. S. Šutas, treneris V. Bogušas ir žaidėja K. Totilaitė.
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t Mūsų mirusieji f
matoriumo nišoje.

Griškaičių šeima buvo dosni aukomis 
lietuviškai spaudai, namams, bendruo
menei ir labdarybei. Visi jų vaikai kalba 
lietuviškai.

Liūdesy liko žmona Monika, dukros 
Aldona ir Vida, sūnus Algis ir Juozas su 
šeimomis ir artimos giminaitės - Uršulė ir 
Alesiukė. Taip pat Juozo pasiges artimi 
draugai ir pažįstami. J.Z.

A.a. Juozas Griškaitis
Pirmąją šių metų dieną skausmuose 

sunrakintą Juozą Griškaitį duktė nuvežė j 
Baankstowno ligoninę, iš kurios jis į savo 
naamus jau nebegrįžo. Sausio 16 d. jis 
užžmerkė akis, išgyvenęs 87 metus.

Jauniausias Prano ir Marijonos Kriau- 
liddaitės Griškaičių sūnus Juozas gimė 
19009 m. gegužės 22 d. Kuosių kaime, 
Lannkeliškių valsčiuje, Vilkaviškio ap- 
skrrityje. Augo dviejų brolių ir vienos se- 
seers draugystėje. Tėvas, vengdamas 
tarnybos caro armijoje, palikęs jauną šei
mą} išvyko į Ameriką. Motina su keturiais 
vaiakais sunkiai vertėsi. Vaikai dirbo įvai
riuos sunkius fizinius darbus. Juozas, pa- 
šauuktas karinei tarnybai, kaip jau turintis 
muuzikinį patyrimą, tarnavo 9 pėstininkų 
DJLK Vytenio pulko orkestre. Savo 
pastangomis pasimokęs, pradėjo dirbti 
kooperatyvuose. Pradžioje Pavištytyje, o 
vėliau vedėju Kybartuose.

1937 m. gruodžio mėn. Vilkaviškyje 
Juozas susituokė su Monika Klima- 
šauskaite. Jie užaugino 2 dukteris ir 2 
sūnus. Artėjant antrajai raudonųjų oku
pacijai, Griškaičiai (tada su 3 savo vai
kais ir Monikos sesers dukra Alesiuke) 
pasitraukė į Vokietiją. Gyveno Oldenburge 
ir Gross Heseppe DP stovyklose. 1949 m. 
gegužės 21 d. laivu „General Sturgis“ 
atvyko į Australiją. Juozas 2-jų metų 
sutarčiai buvo paskirtas dirbti NSW 
geležinkelių žinybon, kurioje dirbo iki 
pensijos.

1950 m. Griškaičiai pirko didoką skly
pą Picnic Point'e. Čia pasistatė namą, ku
riame gyveno iki 1992 metų. Susilpnė
jus Juozo sveikatai, pardavė savo ranko
mis statytą namą ir pirko vilą Revesby.

Laidotuvės įvyko sausio 22 dieną. Už 
Juozo vėlę buvo atlaikytos gedulingos šv. 
Mišios St. Patricks bažnyčioje Revesby 
Hights (ją dažniausiai lankė gyvendami 
Picnic Pt.). Krematoriume laidotuvių 
apeigas pravedė dukters Vidos draugė 
vienuolė - seselė Judith Lawson. Buvęs 
kaimynas J. Zinkus tarė keletą atsi
sveikinimo žodžių. Iš juostos giedant 
Sydnėjaus lietuvių chorai „Marija, Ma
rija“ uždanga užskleidė karstą kre-

A.f A. Juozui Griškaičiai
miras, mielą "Ratelio" narę Vidą ir Griškevičių šeimą netekty tėvo - senelio, 
liūdesio valandoje giliai užjaučia

Tautodailės "Ratelis"

Pagerbdami
a.a. Juozų Griškaitį

vietoje gėlių aukojame "Mūsų Pastogei" $ 50.
Nata ir Jurgis Liutikai

A. f A. Romui Medeliui
staiga miras, nuoširdžią užuojautą reiškiame Aldonai ir visiems kitiems ar
timiesiems.

Geelongo Skautų Židinys

A. j* A. Sigitui Daugėlai
miras, reiškiame gilią užuojautą žmonai Emilijai, dukroms, žentams bei 
anūkams ir kartu liūdime

Antanina ir Jeronimas Pranckūnai

A. f A. Mindaugui Šuniškai
mirus, jo žmonai Daliai, sūnums Petrui ir Andriui, jų šeimoms ir artimiesiems 
gilią užuojautą reiškia

Dalia ir Vytautas Donielos

Aukoju "Mūsų Pastogei" 100 dolerių savo vyro
a.a. Mindaugo Šumsko atminimui

Dalia Šumskienė

Žiema, kada tu pasibaigsi!
(Naujakurės laiškas iš Žemaitijos)

Po ilgo, švelnaus rudens staiga, visai 
nelauktai, į Lietuvą atskubėjo žiema. 
Ūkanoti rytai, užpustyti keliai ir vėjas, 
lyg iš Sibiro gilumos atlėkęs, kimba į 
pirštus, nosį, ausis. Blogiausia keliauti. 
Keliai apledėję, vietomis nepravažiuojami, 
o kartais užeina toks rūkas, kad visai 
nematai kur kelias, kur laukas. Važiuoji, 
važiuoji ir staiga - mašina ant plikledžio 
švyst ir apsisuka arba nuslysta į kokią 
pusnį. Reikia išsikasti, reikia stumti, rei
kia ieškoti pagalbos. Vienai moteriškei 
keliauti tikrai sudėtinga. Geriausia sėdėti 
namie prie pečiaus, sekti kokį serialą ir 
klaisytis orų prognozės. Žiemą gyveni
mas Lietuvoje stipriai surištas su kli
matinėmis sąlygomis.

Kalėdas svajojau praleisti Vilniuje su 
giminėm, o keletą dienų prieš Kūčias kad 
pakilo pūga, kad suspaudė speigas ir po 
svajonių. Beveik visi Žemaitijos keliai bu
vo užpustyti. Nors pagrindinius kelius ir 
pravalo, už paros ar dviejų iš vienkiemio 
keliuko niekur nebeišvažiuosi ir tupėk 
namie.

Aš esu dėkinga savo australiškom 
slidėm, kad jos man duoda galimybę 
išsprukti iš savo sodybos, pakeliauti per 
laukus, pas kaimynus, ar net iki Žlibinų 
ir Medingėnų. Išsidienojus ir vėjams 
aprimus, keliauti kaimo keliukais pro 
miškus ir sodybas tikra pasaka. Medžiai 
šerkšnu it karoliukais nusagstyti, giliai 
palinkusiom šakom, o žemai pakibusi sau
lė-maloniai šildo darban įkinkytą nugarą, 

taip ir šliauži per girgždantį sniegą. Žiū
rėk, iš pamiškės išbėga kiškis arba lapė. 
Dar gražiau, kai per laukus pamatai lėtai, 
ritmingai šuoliuojantį elnią arba stimienę 
su stimiukais.

Žiema tikrai turi savitą grožį įr savo 
privalumų. Tačiau, tūlam piliečiui to gro
žio užtenka matyti per T.V. ekraną, nes 
žiemos antroji pusė - visai neviliojantis 
šaltis. Tas šaltis tiek įkyrus, kad nežinai 
kur dėtis. Anais gerais laikais, mat visada 
praeitis prisimenama kai kam kaip gera, 
problemų su šalčiu nebuvo, nes visi butai 
buvo peršildyti, reikėjo tiesiog langus 
praverti per didžiausius speigus. Dabar 
visi sėdi apsimuturiavę it mumijos, nes 
namuose, kur įvesti skaitikliai, nustatoma 
žema temperatūra, kitaip pensininkai 
neįstengtų susimokėti už apšildymą.

Mano name Smilgiuose viskas pri
klauso nuo manęs. Jeigu noriu gyventi 
šiltai, turiu kūrenti visas tris krosnis ištisą 
parą. Tad ir mano tikroji profesija šiuo 
metu yra pečkurė. Iš ryto pas mane 3 
laipsniai šilumos, o vakare temperatūra 
pasiekia 15 laipsnių. Tačiau antrame 
aukšte (kur per vasarą miegu) dabar tikrai 
nušalčiau nosį, nes termometras rodo tris 
laipsnius šalčio. Nušalo kambarinės gė
lės, užšalo vandens vamzdžiai tualete.

Štai kokia mano pirmoji žiema 
Lietuvoje!.. Tačiau gyvenimas vyksta ir 
šaltos žiemos metu. Kaimuose ir mies
teliuose vyko kalėdiniai koncertai ir 
mokykliniai vaikų pasirodymai su Kalėdų 

Seneliu ir dovanėlėmis. Miesto vitrinos 
visur gražiai papuoštos. Vilniuje gražiau
siai vitrinai buvo skirta premija, bet ir 
mūsų Plungė neatsiliko; per miesto aikštę 
iškabinėjo žvakutes, papuošė egles ir 
pakabino kalėdinius sveikinimus par
duotuvėse.

O kai atvykau į Vilnių Naujųjų Metų 
išvakarėse, tai buvo tikrai džiugu maty
ti mūsų sostinę taip išsidabinusią.

Apdovanoti Australijos šauliai
1996 m. spalio 30 dieną LŠS Centro 

valdyboje įvyko Šaulių sąjungos Ap
dovanojimo tarybos posėdis. Šio posė
džio sprendimu, grupė Melboumo DLK 
Vytenio kuopos šaulių buvo apdovanoti 
Šaulių sąjungos pasižymėjimo ženklais.

LŠS Centro valdybos nutarimu Nr. 015 
už nuopelnus Šaulių sąjungai LŠS Gar
bės šaulio vardai, įteikiant LŠS Garbės 
šaulio ženklus, buvo suteikti šiems LŠS 
išeivijoje DLK Vytenio kuopos šauliams: 
Juozui Gyliui -DLKVyteniokuopos 

vado pav.,
kun. Pranui Daukniui - kuopos kapelionui, 
Ginučiui Žvinakiui -kuopos parengimų 

vadovui.
Alfai Gylienei -kuopos Revizijos ko

misijos narei,
Albinui Miškiniui -kuopos Revizijos ko

Prašom nepamiršti užsimokėti 
„Mūsų Pastogės64 prenumeratą.

---- 'Mūsų Pastogė" Nr.4 1997.2.3 psl.7

Džiaugsmas kiek atslūgo užsukus į 
Žirmūnų parduotuvę, kur eilės prie gėri
mų tęsėsi per visą patalpą. Žmonės pirito 
daug ir, atrodo, negailėjo išleisti pinigų. 
Man, tačiau, praėjo laikai, kai drąsiai pir
kau viskį ir brendį. Šiais metais visi gėri
mai buvo lietuviški, o prabangesnių - 
užsienietiškų gėrimų teks palaukti iki 
sekančio apsilankymo Australijoje.

Danutė M. Baltutienė

misijos nariui, 
Aleksandrai Galiauskienei - kuopos šaulei.

LŠS Centro valdybos nutarimu Nr. 013 
už nuopelnus Šaulių sąjungai Šaulių 
žvaigždės medaliu buvo apdovanotas 
LŠS išeivijoje DLK Vytenio kuopos va
das Vitas Šukevičius.

Už dalyvavimą koviniuose veiksmuo
se Tėvynės Apsaugos rinktinės sudėtyje 
prieš Raudonąją armiją, LŠS išeivijoje 
DLK Vytenio kuopos Revizijos komisi
jos narys Albinas Miškinis LŠS Centro 
valdybos nutarimu Nr. 017 apdovanotas 
Šaulių Ženklo I-ojo laipsnio.ordinu.

LŠS Centro valdyba sveikina ap
dovanotuosius.

Stasys Ignatavičius
LŠS vado pavaduotojas
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Pranešimas Melbourne lietuviams
Lietuvos Nepriklausomybės Šventės minėjimas įvyks š. m. vasario 16 d. sekma

dienį, Melbourne Lietuvių Namuose. Šventės programoje:
11 vai. iškilmingos pamaldos šv. Marijos Jūrų Žvaigždės bažnyčioje;
2 vai. po pietų Vytauto Donielos paskaita, meninių grupių pasirodymai.

Po minėjimo visi kviečiami užkandžiams ir kavai.
ALB Melbourne Apylinkės Valdyba

Vasario 16-ji Hobarte
ALB Hobarto apylinkėje Vasario 16-sios minėjimą ruošiame sekmadienį, vasario 

16-tą dieną, 4 vai. po pietų Bonifaco ir Hildegard Šikšnių name 43 Easton av„ West 
Moonah.

Visus lietuvius, gyvenančius ar viešinčius Tasmamjoje, nuoširdžiai prašome apsi
lankyti. Po trumpos programos, Juozas Paškevičius ir Bonifacas Šikšnius pavaišins 
skaniais užkandžiais, kava ar arbata, geresnių gėrimų bus galima nusipirkti vietoje.

ALB Hobarto Apylinkės Valdyba

■ SPECIALIOS EKONOMINĖS KLASĖS ORO KELIONĖS I
Išvykstama laike 1997 m. gegužės 16 d. ir birželio 19 d.

VILNIUS ir atgal
■ iš SYDNĖJAUS / MELBOUNO / BRISBANĖS / CAIRNS / ADELAIDĖS

už $ 1,999

TALINAS ir atgal 
iš PERTH'O / DARVINO 

už$ 1,879
g Priedas-mokesčiai. Bilietų pasiūla priklauso nuo jų gavimo galimybės. Šis | 
| kainų pranešimas datuotas 1997 m. sausio 24 d.

Mokėjimo sqlygos:
1. $ 100 depozitas laike 7 dienų nuo pranešimo.
2. Balansas sumokamas ne vėliau 1997 m. vasario 28 d.

Sydnėjaus Biblioteka praneša, kad...
bibliotekoje galite įsigyti O. Baužienės knygą "Mano gyvenimo prisiminimai", kurios 

visas pelnas skiriamas Tremtinių namams Vinliuje.
Taip pat parduodama rašytojos B. Mockūnienės knyga "Lietuviai Australijoje".
Ta proga pranešu, kad prenumerata už "Pasaulio Lietuvį" dar priimama, bet prašau

paskubėti. B. Stašionis, vedėjas

Sydnėjaus Lituanistinių Kursų mokiniams
Pranešame, kad Sydnėjaus Lituanistiniai Kursai darbą pradės vasario 8 d., šeštadienį.

Mokiniai renkasi Strathfield'o Giris Highschool, Albert Rd., 8.30 vai. ryto 
Dėl informacijos skambinti tel. (02) 93321471.

Mok. A. Vesčiūnaitė - Janavičienė

Aukos' ’MūsųPastogei'' A. Jokantas
A. ir Z. Storpirščiai

NSW $
NSW $

5.00
5.00

V. Šalaviejus Vic. $ 5.00 E. Pankevičius Vic. $ 5.00
V. Stuikevičius Vic. $ 5.00 J. Vitartas ACT S 5.00
K. Bagdonas Qld $ 15.00 B. Širvaitis WA S 5.00
S. Varnas SA $ 15.00 A. Vaičaitis Vic. $ 5.00
J. Pranckūnas NSW $ 5.00 Mrs. C. Kent-Kriaučiūnas Qld $25.00
J. Ramanauskas NSW $ 5.00 Z. Paškevičius Qld $ 5.00.
D. Šumskienė NSW $ 5.00 Dėkojame už aukas. Admin.

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ
NAMUOSE

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

Klubas atidarytas 
Pirmadieniais 5 v.v. -10.30 v.v. 
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: 
penktadieniais - 6 vai. - 8 vai. popiet, 
šeštadieniais -12 vai. - 2 vai. popiet švediškas - talas j
(stnorgasboard) ir 6 vai. - 8 vai. vakaro.
sekmadieniais -12.30 vai. popiet - 7 vai. vakaro.

i "Suvartuko" koncerto videokasetės i
Ištisas koncertas Sydnėjaus lietuvių klube. Kaina - 20 dolerių. I 

| Užsakymai priimami iki vasario 8 d.
Rašyti: J. Sarkauskas, 76 Fitzroy St., Burwood, NSW, 2134.

i Skambinti: tel. (02) 9747 2424.

Kaziuko mugė Sydnėjuje
Pranešame tautiečiams, kad Kaziuko mugė šiemet įvyks kovo 2 d., sekmadienį, 

tuoj po lietuviškų pamaldų Lidcombe parapijos salėje.
Pageidaujantys ką nors parduoti ar parodyti mugės dalyviams (dirbinių ar kių 

dalykų), maloniai kviečiami dalyvauti mugėje.
Veiks gaivos baras, būsite pavaišinti kopūstais su dešrelėmis, bus riestainių stalas 

ir t.t. Kviečiame visus gausiai dalyvauti Kaziuko mugėje ir pabendrauti su draugais bei 
pažįstamais.

Sydnėjaus Lietuvių Katalikų Kultūros Draugijos Valdyba

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

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

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

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS 

f Funerals of Distinction!
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N.S.W. 

Tel. 724 5408. Veikia 24 valandas per parą.

Mūsų Pastogė
Skelbimai "Mūsų Pastogėje"

Nemokamai spausdinami Australijos lietuvių bendruomenės ir jų padalinių pranešimai 
organizaciniais reikalais (susirinkimai, minėjimai ir Lt), ne didesni, kaip 6 cm x 12,8 cm.

Apmokami: visų renginių (vakarų, balių, koncertų ir t.L) skelbimai, į kuriuos už įėjimą 
imamas mokestis; padėkos (pagal dydį), užuojautos (15 dol.. už standartinio dydžio - ne daugiau 
4 cm x 6,2 cm - užuojautą), paieškojimai, pasiūlymai darbui, pardavimui ir Lt. - ne mažiau 15 
dolerių (minimumas). "MJP." administracija
"Mūsų Pastogė" Nr.4 1997.2.3 nd R — - - ------

AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY
Published by the Lithuanian Community Publishing Society Ltd. 

Leidėjas Lietuvių Bendruomenes Spaudos Sąjunga
Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P. O. Box 550 Bankstown N. S. W. 2200 
Redaktorius Bronius Talys. « * * Redakcijos ir administracijos telefonas (02) 9790 3233 
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi.

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

U žsienyje oro paštu $ 100
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