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A. Brazauskas savo 
sprendimą paskelbs 
televizijos laidoje

Spalio 6 dieną rengiamoje tiesiogi
nėje Lietuvos televizijos laidoje Pre
zidentas Algirdas Brazauskas ketina 
paskelbti, ar jis kels savo kandidatūrą 
metų pabaigoje vyksiančiuose Lie
tuvos vadovo rinkimuose.
Prezidento interviu per nacionalinę 

televiziją tradiciškai transliuojamas 
tiekvieno mėnesio pirmąjį pirmadienį 
tuoj po to, kai baigiasi populiariausia 
televizijos laida „Panorama“ - 21 
valandą.
Interviu paprastai įrašomas iš anks

to, dažniausiai tą pačią dieną. Tačiau 
pirmąjį šių metų spalio pirmadienį A. 
Brazauskas žada į tautą kreiptis tiesio
giai. Gausėja būrys raginančių Prezi
dentą kelti savo kandidatūrą artė
jančiuose Lietuvos vado rinkimuose.

Ketvirtadienį Prezidentą aplankė 
žinomi mokslo, kultūros ir meno vei
kėjai - filosofai Arvydas Juozaitis ir

užtikrinti jų saugumą. J. Primakovo 
žodžiais, Rusija galėtų įsipareigoti 
garantuoti Baltijos šalių saugumą, su 
jomis sudarydama gerų kaimyninių 
santykių sutartį. „Toks susitarimas būtų 
tam tikras regiono saugumo ir stabi
lumo paktas“ - kalbėjo ministras.

K. Bobelis abejoja 
„Baltijos tyrimų“ pateiktais 

apklausų rezultatais
Kelti savo kandidatūrą Lietuvos 

Prezidento rinkimuose ketinantis Sei
mo narys Kazys Bobelis skeptiškai 
vertina kompanijos „Baltijos tyrimai“ 
atliktų sociologinių apklausų rezul
tatas, žadančius jam vos kelių procentų 
rinkėjų paramą. Apie tai jis pareiškė 
ketvirtadienį surengtoje spaudos kon
ferencijoje.

„Nesu toks naivus ir niekada ne
dalyvaučiau rinkimuose, jei mane iš 
tiesų remtų tik 1 - 2 procentai rinkėjų. Aš 
nemesčiau dėl to rinkimams reikalingo 
pinigo“, - teigė Kazys Bobelis.

Busimasis kandidatas į prezidentus 
teigia aplankęs. <28 didesniu' jr mo— 
L. > ■ e vos mirs s oei mieste
lius, kuriuose pats apklausė 1230 žmo
nių. Gauti rezultatai, pasak. Seimo na
rto, smirk, a t skiriasi iiuo “Baltijos 
tyrimų“ pateikiu rezultatų.

Kazio Bobelio surinktais duomenimis, 
21 procentas Lietuvos piliečių iš viso 
nežino ar dalyvaus rinkimuose, 18 proc. 
balsuos už žymų išeivijos veikėją Val
dą Adamkų, 19 proc. palaikys dabartinį 
Prezidentą Algirdą Brazauską, 15 proc. 
- patį Kazį Bobelį, 13 proc. - Seimo 
Pirmininką Vytautą Landsbergį, o 12 
proc. - advokatą Artūrą Paulauską.

Beje, man būnant Lietuvoje teko 
sužinoti, kad savaitraščio „Europa“ 
pravesta daugiau kaip 1000 - čio Lie
tuvos gyventojų apklausa taip pat da
vė rezultatus, kurie žymiai skiriasi nuo 
„Baltijos tyrimų“ paskelbtų balsavimo 
intencijų rezultatų.

Vokietijoje - pirmasis 
ekonominės plėtros 
agentūros filialas

Ketvirtadienį Frankfurte prie Maino, 
Vokietijoje, atidarytas pirmas Lietuvos 
ekonominės plėtros agentūros filialas 
užsienyje. Jo paskirtis - skatinti 
tiesiogines Vokietijos pramoninkų ir 
verslininkų investicijas į Lietuvą bei 
ieškoti eksporto rinkos lietuviškoms prekėms.

Pagal tiesiogines užsienio investi
cijas Lietuvoje Vokietija užima trečiąją 
vietą po JAV ir Švedijos. Vokietija į 
Lietuvą yra investavusi beveik 350 
milijonų litų. Lietuvos investicijų

Karatajus. menotyrininkė Irena Kost- 
kevičiūtė, profesorius Jonas Kubilius, 
dainininkai Regina Maciūtė ir Vladi
miras Prudnikovas, aktorius Algis ■ 
Matulionis, akademikai Juras Požėla ir 
Vytautas Statulevičius bei kiti.
Pokalbyje intelektualai pabrėžė, kad 

„A. Brazausko išmintis, patirtis, drąsa 
bei tolerancija ir ateityje turi tarnauti 
demokratijai, pilietinei visuomenei ir 
Įmonių gerovei“.

Ketvirtadienį Prezidentą kelti savo 
kandidatūrą ragino ir keturi Tautos 
pažangos partijos nariai, Kovo 11 - sios 
Nepriklausomybės akto signatarai - 
Aleksandras Ambrazevičius, Kęstutis 
Grinius, Egidijus Klumbys ir Rolan
das Paulauskas.

Lietuvai nepriimtini 
Rusijos siūlymai

Lietuvos integracija į Europos Sąjun
gą ir NATO iš esmės užtikrins sau
gumą bei stabilumą regione, todėl 
Lietuvos siekių neatitinka raginimai 
narystę šiose organizacijose pakeisti 
Rusijos siūlomomis saugumo garan
tijomis. Tai Lietuvos užsienio reikalų (
ministras Algirdas Saudargas trečia- , 
dienį pabrėžė Jungtinių Tautų Ge- i 
Bėralinės Asamblėjos sesijoje Niu
jorke, atsakydamas į Rusijos di- j 
plomatijos vadovo Jevgenijaus Pri
makovo pareiškimą. i

Antradienį kalbėdamas šioje sesi
joje, Rusijos užsienio reikalų ministras 
pažymėjo, kad jo vadovaujama šalis 
suinteresuota kaimyninių Baltijos ‘ agentūros duomenimis, šiemet Lie- 
valstybių stabilumu ir yra pasirengusi tavoje užregistruotos 1063 bendros su

Melburno "Gintaro" jaunesnioji karta smagiai kaukši klumpėmis, šokda
ma "Kauškutį"... (žiūr. str. "Gintaro" vakaronę prisiminus" 4 - me psl.).

Vokietija ir tik užsienio kapitalo įmo
nės.

Dar vienas Lietuvos ekonominės 
plėtros agentūros filialas šiemet bus 
atidarytas Sankt Perterburge.
Ketinama kontroliuoti 

politinių kampanijų 
finansavimą

Seimo pirmininko pirmasis pava- 
AnHriutt Kubilius ketvirtadie

nį kettna pateikti Seimif^’ilitinių 
k a m pa n įjit fin a n s a v i n to' k < ■.a1 r o 1 ė s 
Įstatymr.~prąjekią. Jo tikslai - sudaryti 
galimybę rįskėjams bei attinkamoms 
valstybės ti'-štitacijoms kontf inoti to
kių kampanijų finansavimu.

Įstatymu siūloma įvesti prievolę 
politinių kampanijų dalyviais re
gistruoti visas politinės kampanijos 
metu gaunamas pajamas ir išlaidis. Pa
gal projektą kandidatai, pretendentai į 
kandidatus, referendumų iniciuoriai, 
partijos, dalyvaujančios poliinėje. 
kampanijoje, turės nurodyti dovaias ir 
aukas, pavardes bei adresus aukotojų, 
paaukojusių daugiau kaip 100 lių.

Siūloma uždrausti priimti aukas ir 
dovanas, viršijančias 100 litų, jėgų jų 
aukotojai nesutinka, kad jų pavaidės ir 
paaukotos sumos būtų paskelbtos Taip 
pat draudžiama priimti paraitą iš 
valstybės ir savivaldybės įmonių bei 
kitų įmonių, kurių daugiau kaip 50% 
akcijų valdo valstybė arba savival
dybė.

Politinės kampanijos laikotarpiu 
siūloma uždrausti priimti paramą iš 
užsienio valstybių juridinių ir fizinių 
asmenų. Tačiau taip pat nurodytos 
išimtys - Lietuvos piliečiai ir lietuvių 
kilmės asmenys, Lietuvos Respublikos 
partijų ar visuomeninių organizacijų 
skyriai, įkurti lietuvių gyvenamose 
vietovėse.

V. Landsbergis rinkimuose 
tikisi įdomios kovos su

A. Brazausku
Seimo pirmininkas Vytautas Land

sbergis teigia, jog Prezidento rinki—

muose įdomiausia jam bus konkuruoti 
su Algirdu Brazausku, tačiau netrokšta 
atsirevanšuoti dabartiniam šalies va
dovui. Tai jis pareiškė trečiadie
nį susitikime su Vilniaus universiteto 
studentais,

„Kadangi mes su Algirdu Brazausku 
visą šį laikotarpį ėjome greta, o mūsų 
nuostatos nesutapdavo, tai skatino 
politinę mintį ir leido žmonėms pa
sirinkti. Žmonės pasirinko seną po
litinę nomenklatūrą. Dabar įdomu bus 
pažiūrėti, kaip žmonės vertina vieno ir 
kito nuopelnus bei indėlį“ - teigė Seimo 
pirmininkas.

V. Landsbergis, kalbėdamas stu
dentams, pripažino, jog A. Brazauskas 
„yra pakankamai geras Prezidentas“, 
tačiau, jei jis pats būtų išrinktas 
Prezidentu, pažadėjo būti aktyvesniu, 
mėginančiu pasiekti savo tikslus bei 
bendradarbiaujančiu su Seimu.

Teigiamai Seimo pirmininkas vertino 
ir išeivijos veikėjo Valdo Adamkaus 
kandidatūrą. V aidas Adamkus, pasak jo, 
yra „mėgiamas, populiarus ir ne pats 
blogiausias kandidatas“.

Apdovadotas Vilniaus 
policijos vadovas 

nesidžiaugia kasdienybe 
Už profesionalų Vilniaus policijos 

darbą rugsėjo pradžioje vykusios 
tarptautinės konferencijos dienomis bu
vo apdovanotas Vilniaus vyriausiojo 
policijos komisariato vadovas Česlovas 
Blažys. Vardinį „SIG - Sauer“ markės 
pistoletą trečiadienį jam įteikė Mi
nistras Pirmininkas Gediminas Vag
norius.

Šia proga kalbėdamas per Lietuvos 
radiją, bendrą kriminogeninę situaciją 
sostinėje Č. Blažys vertino kritiškai. 
Palyginti su kitais didžiaisiais mies
tais, Vilniuje padaroma daugiausiai 
nusikaltimų ir daugiausia jų tenka 10 
tūkstančių gyventojų. Pasiguosti vy
riausiojo komisaro teigimu galima ne
bent tuo, kad sostinėje kiek mažesni
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Lietuvos {vykių...
Atkelta iš 1 psl.
nusikalstamumo augimo tempai. Per 
aštuonis šių metų mėnesius Lietuvoje 
nusikaltimų skaičius padidėjo 13,5 proc., 
o Vilniuje - 8,6 proc.

Tačiau Vilniaus policijos vyriausias 
komisaras nesutinka, kad sostinėje 
negalima ramiai pasivaikščioti, nors 
ženklaus viešosios tvarkos pagerėjimo 
jis tikisi tik po metų ar net kelerių. Tam 
kuriami nauji policijos padaliniai, kurie 
padėtų kovoti su labiausiai plintan
čiomis nuskaltimų rūšimis. Pavyzdžiui, 
Vyriausiajame komisariate jau įsteig
tas ir formuojamas Transporto prie
monių vagysčių skyrius. Č. Blažys taip 
pat teigė sieksiąs aktyvesnio policijos 
darbo viešose vietose, o pareigūnų 
pajėgas tikisi sustiprinti, pasitelkdamas 
Teisės akademijos auklėtinius.

Nutrauktas Lietuvos 
stebėjimas žmogaus 

teisių srityje
Europos Tarybos (ET) Parlamentinės 

Asamblėjos plenarinėje sesijoje buvo 
teigiamai įvertintas Kontrolės komiteto 
parengtas raportas dėl Lietuvos prie
volių bei įsipareigojimų šiai organiza
cijai ir nutrauktas mūsų šalies stebė
jimas žmogaus teisių srityje, informuo
ja pagrindiniai Lietuvos dienraščiai 
pirmuosiuose puslapiuose.

Lietuvos delegacijos ET Parla
mentinėje Asamblėjoje vadovas Bro
nius Kuzmickas, kalbėdamas telefonu 
su „Lietuvos rytu“, stebėjimo nutrau
kimą vertino kaip sieną žingsnį artyn 
prie situacijos, kurioje Lietuva galėtų 
realiai pretenduoti į Europos Sąjungą 
su pirmąja valstybių banga.

Balsuojant dėl Lietuvos stebėjimo 
procedūros baigimo, tik vienas par
lamentai as buvo prieš, pranešė „Res
publikai“ Lietuvos delegacijos narys 
Rimantas Dagys. Pasak jo, nacionali
nių mažumų, žmogaus teisių ir kiti 
klausimai pripažinti išspręsti, prie
kaištų Lietuvai nėra. A. Dagys pabrė
žė, kad anksčiau neigiamai apie žmo
gaus teisių laikymąsi Lietuvoje atsi
liepęs ET Parlamentinės Asamblėjos 
ekspertas Georgas Frunda (Georg 
Frunda), po paskutinio apsilankymo 
mūsų šalyje iš esmės pakeitė savo 
nuomonę.

B. Kuzmickas „Lietuvos rytui“ teigė, 
kad iš pradžių atmosfera Europos 
Taryboje buvo nemaloni, vystėsi 
nepalanki ir grėsminga situcija. Žmo
gaus teisių ir tautinių mažumų padėtis 
Lietuvoje buvo svarstoma dvi valan
das. Stebėjimo komiteto pirmininko 

Ar reikia naujos Vilniui vaduoti sąjungos?
Rugsėjo pirmoji - mokslo metų pra

džia. Lietuvoje tai didelė šventė, ir ne 
tik mokyklose. Vilniaus miestas suju
dęs, iškeltos vėliavos, vaikų ir tėvų 
rankose gėlių puokštės, rengiami 
visuomeniniai nemokami koncertai ir 
net automobiliai nuo pat ryto važinėja 
su šviesomis. Lietuvos miestai ūmai 
atjaunėja, gatvės užsipildo jaunimu, 
girdisi ne vien mašinų ūžimas, bet ir 
jaunas klegesys.

O kaip mokslo metų pradžią švenčia 
Vilniaus krašto lietuviškos mokyklos?
"Mūsų Pastogė" Nr.39 1997.10.6 psl.2

pavaduotojas Rusijos atstovas Sergie- 
jus Glotovas kalbėjo, kad Lietuvoje 
nesilaikoma teisės reikalavimų, skriau
džiamos tautinės mažumos, asimiliuo
jasi rusai, jiems neleidžiama dirbti. 
Atsakydamas į šias pastabas, Lietuvos 
delegacijos vadovas pabrėžė, kad tau
tinių mažumų integracija nėra asi
miliacija.

Tuo tarpu „Respublika“ praneša, kad 
diskusijose dalyvavęs Rusijos liberalų 
demokratų lyderis Vladimiras Žiri- 
novskis sesijos metu Lietuvą apkal
tino „pagrobus“ iš Baltarusijos Vilnių, 
o iš Vokietijos ir Rusijos - Klaipėdos 
kraštą. Be to, B. Kuzmickui skaitant 
pranešimą, V. Žirinovskis sušuko: 
„Drauge, kalbėk rusiškai“. Lietuvos 
delegacijos nario Emanuelio Zingerio 
manymu, ši V. Žirinovskio kalba 
galutinai išblaškė bet kokias Europos 
Tarybos delegatų abejones dėl Lietu
vos geopolitinės situacijos ir kai
myninėse šalyse esančių politinių jė
gų. Po to beveik visi balsavo už tai, kad 
būtų nutrauktas Lietuvos stebėjimas, 
rašo „Lietuvos rytas“.
Kritikuojamas vyriausybės 

saugumo departamento 
direktorius

Prezidento A. Brazausko patarėjas 
pripažįsta, kad Valstybės saugumo 
departamento (VSD) direktoriaus Jur
gio Jurgelio darbas nėra be priekaištų, 
tačiau kol kas jo kompetencijos klau
simas nebuvo svarstomas. Nepa
sitenkinimą Valstybės saugumo vado
vo dirbu pirmadienį išreiškė Seimo 
pirmirinkas Vytautas Landsbergis,, 
priekaištavęs jam dėl teiginių, kad 
Lietuvoįn neveikta užsienio šalių 
slaptosios amybos bei dėl operatyvi
nės informacijos atskleidimo, primena' 
„Respublila“.

Pats J. žirgelis dienraščiui sakė nie
kada nstvrtinęs, kad Lietuvoje nevei
kia užsienio slaptosios tarnybos. Pasak 
jo, jos veikia visose buvusiose sovie
tinėse Šalyse, ir apie tai jis yra infor
mavęs Seimo Nacionalinio saugumo ir 
Užsienio reikalų komitetus bei Pre
zidentūrą, siūlęs imtis „prevencinių 
priemonių“. „Mano nuomone, J. Jurge
lis perdaug bendrauja su žurnalistais ir 
kalba įpie operatyvinį darbą. Tokios 
tarnybos vadovas turėtų būti san
tūresnį“, - sakė prezidento patarėjas 
gynimo klausimais Stasys Knezys. Jis 
taipog. mano, kad VSD pirmiausia tu
rėtų ursiimti užsienio specialiųjų tar
nybų ’eiklos išaiškinimu, o ne dub
liuoti policijos ar muitinės veiklą.

Iš Eltos žinių biuletenių surinko ir 
paruošė. J. Rūbas

Man teko garbė su „Vilnijos“ draugijos 
atstovės dr. Nijolės Dlugauskaitės 
organizuota grupe apsilankyti šiose 
lietuviškose mokyklose.

Mažoje mūsų grupėje buvo įvairių 
žmonių: žurnalistų, poetų, meno
tyrininkų. visuomenininkų.

Pirmoji aplankyta mokykla - Paš- 
konyse. Tai skaitosi sena ir didelė 
mokykla, kadangi ji įkurta prieš 8 me
tus ir dabar jau turi apie 96 mokinius. 
Jai vadovauja energinga direktorė 
Gražina Žilienė, atvykusi čia iš Že

Trumpai iš visur
Miškų gaisrai tebesiaučia Indone

zijoje ir Malaizijoje. Dėl tirštų dūmų 
sutrikus kvėpavimui pasitaiko mirčių. 
Žemėje ir jūroje dėl riboto matomumo 
įvyko daug susidūrimų. Rugpjūčio 26 
dieną dėl blogo matomumo netoli Me
dan, šiaurės Sumatroje, sudužo besi
leidžiantis keleivinis oro linijų „Ga- 
ruda“ lėktuvas, žuvo visi 234 keleiviai 
ir įgula. Australija pažadėjo evakuoti 
iš Kuala Lumpur ambasados tarnauto
jus ir jų šeimas.

Ekspertų nuomone, dūmai neiš
sisklaidys 
mėnesio.

šiose srityse iki vasario

26 dieną D. Britanijos 
sustabdė dvi britų firmų 
Indonezija, kuria Indone-

Rugsėjo 
vyriausybė 
sutartis su 
zijos saugumo pajėgoms būtų buvę 
parūpinti šarvuoti automobiliai ir ka
riški šautuvai. D. Britanija nenori, kad 

jos parduodami ginklai būtų naudojami 
vidaus neramumams malšinti tiek Rytų 
Timore, tiek ir kitose salose.

Po 9 mėnesius trukusio teismo pro
ceso, Diuseldorfo vokiečių teismas 
nubaudė Bosnijos serbą Nikola Jorgic 
kalėti iki gyvos galvos už karo nusi
kaltimus (30 žmogžudysčių, kankini
mai, pagrobimai).

Rugsėjo 28 d. amerikiečių raketinis 
erdvės laivas „Adantis“ pasiekė rusų 
erdves stotį „Mir“. „
dino amerikietį astronautą David Wolf, 
kuris pakeis su rusais dirbusį anglą 
Michael Foale. Amerikiečiai astro
nautai bandys sutaisyti ar pakeisti nau
ju gendantį „Mir“ kompiuterį ir grįš į 
žemę po 6 dienų bendro skridimo.

Lenkiją valdžiusi Demokratinė kai
riųjų sąjunga (buvę komunistai) pra
laimėjo rugsėjo 21 dieną vykusius 

maitijos. Tiek mokyklos, tiek pačių 
mokytojų įsikūrimo pradžia buvo su 
kliūtimis, spąstais ir didžiuliais lenkų 
trukdymais. Tačiau nežiūrint visų 
nesėkmių, didelio mokytojų takto ir 
ištvermės dėka mokykla ne tik išsilai
kė. bet ir išaugo. Šiais metais mokyk
lon atėjo rekordinis pirmokų būrys - net Nukelta į 3
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parlamento rinkimus, ji surinko tū 
27,1% balsų. Šią sąjungą aplenk: 
atsigavusi Solidarumo partija, nuo 1991 
metų vadovaujama Marian Krzai- 
lewski. Pastaroji surinko 33,8% balsų

Rugsėjo 24 dieną JAV ir Japonijos 
vyriausybės susitarė daug glaudžiau 
bendradarbiauti karinėje srityje ir at
statė tam naujas gaires. Esant reikalui 
Japonija parems JAV konfliktuose ir ui 
Japonijos teritorinių vandenų. Japoni
jos vyriausybei dar reiks šį susitari® 
apginti gana pacifistiniai nusteiku- 
siame parlamente.

Rugsėjo 25 dieną britų konstrukcijos 
automobilis pasiekė naują žemės grei
čio rekordą Black Rock dykumoje, 
Nevarioje. Pasiektas 1149 kilometrą i 
valandą greitis (714 mylių per valandą), 
senasis 1983 metais pasiektas rekordinis 
greitis buvo 633 mylios per valandą. 
Automobilį varė dvi „Phantom" 
naikintuvo turbinos.

Rugsėjo 25 d. Palestinos prezidento 
Jasser Arafat saugumo pajėgos ėmėsi 
žygių prieš ekstremistų Hamas or
ganizaciją, įvykdžiusią visą eilę te
roristinių veiksmų Izraelio teritorijoje. 
Gazos ruože uždaryta 16 Hamas arba 
Hamas'ui artimų organizacijų įstaigų, 
agitacinė televizijos stotis, areštuota 
eilė Hamas veikėjų. Šių areštų pasė
koje Izraelis sutiko atnaujinti taikos 
derybas su palestiniečiais.

Rugsėjo 25 ir 26 dienomis žemė: 
drebėjimai vidurio Italijoje užmušė 11 
žmonių, tūkstančiai liko be pastogės 
Asyžiuje smarkiai apgriauta šv 
Pranciškaus bazilika, sunaikintos ii 
baziliką puošę Giotto ir Cimabue fres
kos. Bazilikoje palaidotas šv. Pranciš
kus, šventovė visada buvo gausia 
lankoma maldininkų ir turistų.

13! Šioji mokykla australiečiams įdo 
mi tuo, kad ji džiaugiasi australieči 
dovanomis. Mane specialiai nusivedė! 
parodė iš australiečių gautą kempių 
terį, magnetofoną ir gaublį, kurie yt 
dideli pagalbininkai kultūriniame dar 
be.
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Atkelta iš 2 psi.
Toliau vykome į Dieveniškių mo

kyklą. įsteigtą prieš penkerius metus. 
Jau iš tolo ant kalnelio pamatėme žmo
nių būrį, belaukiantį prie mokyklos 
įėjimo. Pasirodo, šią didelę mūrinę 
mokyklą reikia dalintis su lenkais. Jų 
yra apie 150, o lietuvaičių, jei neklystu, 
apie 20. Lietuvių salė, susidedanti iš 2 
kambarių, atidarymui pasirodė esanti 
per maža. Taigi įėjimo laiptai mokyk
los atidarymo šventėje tarnavo kaip 
scena. Mūsų laimei pasitaikė saulėta, 
šilta diena. Vaikai dainavo ir deklama
vo, mokyklos direktorė Danutė An- 
driuškevičiūtė. Regioninių tautinių 
mažumų departamento atstovė Aldona 
Kodytė, mokytojai ir kai kurie mūsų 
grupės žmonės pasakė tnimpas kalbas. 
Vėliau valandėlei susėdus prie stalo, 
prasidėjo tikrų problemų aptarimas. 
Pasirodo, kad čia tarp lietuvių ir lenkų 
vyksta arši kova, kuriai vadovauja len
kų kunigai ir vietinės lenkiškos sa
vivaldybės. Neseniai iš viršaitės parei
gų buvo nušalinta labai populiari vie
tinių gyventojų tarpe lietuvaitė Irena 
Kuprian ir į jos vietą paskirtas lenkas.

Viena iš mažiausių ir menkiausių 
lietuviškų mokyklėlių randasi Jur
gelioniu kaime. Čia energinga jaunutė 
mokytoja Ilona Šedienė (pati, neįtikė
tina, bet jau šešių vaikų motina) dirba 
viename atremontuotame seno pastato 
kambarėlyje. Jo sienos apkaltos len
tomis ir dar kvepia šviežiu medžiu. Ki
tas pastato galas - griūvantis laužynas. 
Jokio tualeto nėra, vaikams per per
trauką žiemos metu teks trintis prie
menėje, vasarą - sode. Mokyklą lankys 
taip pat... šeši vaikai: 2 lietuviukai ir 4 
lenkiukai.

Gal kiek geresnė padėtis yra Mikūnų 
mokykloje, kur lietuviukų yra 19, o 
lenkų tik 7. Šiuo metu mokyklai 
vadovauja Danutė Sasnauskienė. Ji 
atvyko iš Šiaulių, nors ten mokytojavo 
25 metus. Lenkų pasipriešinimą ji, 
atrodo, įveikė sakydama, kad atvažia
vusi čia norėdama palengvinti jų vaikų 

.ateitį ir juos išmokyti „valstybinės 
kalbos“.

Netoliese yra ir Šarkaičių kaimas, 
kur ant mokyklos sienos iš abiejų įė
jimo pusių kabo dvi lentos. Vienoje 
įrašyta: „Vilniaus apskrities viršininko 
administracijos Šarkaičių pradinė 
mokykla“ - tai galioja lietuvių mo
kyklai. Kitoje lentoje įrašyta: „Šarkai
čių pradinė mokykla“ - tai galioja len
kų mokyklai. Užrašas „Vilniaus ap
skrities viršininko administracija“ 
vietinėje kalboje reiškia jo globą, jo 
puantą, o taip pat ir patį mokyklos 
įkūrėją. Mokyklą lanko 30 lenkų ir tik 
8 lietuviai mokiniai. Pasišventusiai 
lietuvaitei mokytojai Nadijai Latovi- 
nai, Šiauliuose dirbusiai 28 metus, teko 
gerai pakovoti, kol įsileido į mokyklą. 
Ir trukdymai nesibaigia, bet, sako, rei
kia išmokti neparodyti užsigavimo, 
nusiduoti daug ko negirdinčia ar 
nesuprantančia. Ji sako, kad blogiau
sias metodas šioje kovoje tai kerštas, 
nes tuo pats save ir savo idėją pražū
čiai.

Kaip atrodo lietuviškos mokyklėlės? 
V'sos, kurias, mačiau yra naujai atre- 
Tnontuotos, švarios. Klasės, nors mažos 
(vos 6-8 suolai), .bet šviesios. Ir kas 
mane labai gerai nuteikė - daug žolynų 

vazonuose.
Ko reikia lietuviškoms Vilniaus 

krašto mokykloms? Ačiū už viską: 
knygas, sąsiuvinius, pieštukus ir rū
belius (uniformų nėra). Atrodo, kad ko
vai laimėti reikia, kad lietuviškos 
mokyklos būtų turtingesnės už len
kiškas, kurias stipriai remia buvę 
vilniečiai lenkai, dabar emigravę į 
Lenkiją. Kaip pasakojo dr. Nijolė 
Dlugauskaitė, ta kova nuolatinė ir ga
lioja įvairiausiose situacijose, pv., 
lietuviai mokiniams duoda kavą, len
kai ją pasaldina, lietuviai duoda pieno, 
lenkai prideda bandelę.

Pabaigai - linksma žinia: Šalčinin
kuose pastatyta grandiozinė gimnazija. 
Ją ir statė 6-7 metus. Tai reprezenta
cinė švietimo įstaiga, pavadinta „Lie
tuvos tūkstantmečio vidurinė mokyk
la“ - būsimam tūkstantmečiui pažymėti 
nuo datos, kai Lietuvos vardas raš
tuose pirmą kartą buvo paminėtas. Gal 
vardas ir keblus, bet mokykla puiki tiek 
architektūriniu, tiek estetiniu, tiek 
funkciniu požiūriu. Išorėje pastatas 
išlenktas puslankiu, su iškilmingu įė
jimu, o viduje - prabangios klasės, er
dvios salės, laboratorijos, sporto salės, 
du baseinai ir puikūs tualetai. Atida
rymas mokyklos aikštėje irgi buvo 
iškilmingas. Susirinko apie 1500žiūrovų, 
grojo „Trimito“ orkestras, dainavo 
„Varpo“ vyrų choras, sakė kalbą po 
kalbos. Nors užsiregistravo apie 500 
mokinių, daugumoje dar nekalbančių 
lietuviškai, bet tikimės, kad užbaigę šią 
mokyklą, jie ne tik kalbės, bet ir galvos 
lietuviškai.

Kokios tokios padėties priežastys, kai 
Lietuvos teritorijoje lietuviai yra en
giama mažuma? Ilgi lenkų okupacijos 
metai davė jiems norimų rezultatų. 
Patys gyventojai save mieliau laiko 
„tuteišiais“. Jie yra ir religingi, ir 
dievobaimingi. Kunigas - jiems aukš
čiausias autoritetas. Dabar nepri
klausomoje Lietuvoje pagaliau turime 
ir Lietuvos bažnyčią, nebepriklausomą 
nuo Lenkijos bažnyčios. Turime ir savo 
nuosavą arkivyskupoą Audrį Bačkį, 
paskirtą paties Švento Tėvo. Atrodo, 
kad viskas yra mūsų pusėje. Bet taip 
nėra. Neįtikėtinsa, bet arkivyskupas 
Bačkis į Vilniaus kraštą paskyrė len
kus kunigus (ir ne bet kokius, bet 
pasišventėliaus, tikrus lenkų misio
nierius). Kunigai aiškina, kad lietuviai 
yra pagonys, o pagonys yra velnio 
vaikai. Žmonėms, leidžiantiems vaikus 
į lietuviškas mokyklas grąsina atimti 
savo paslaugas: nekrikštyti, netuokti, 
nelaidoti ir bendrai išmesti už norma
lios bendruomenės ribų. Žmonės 
įbauginti, tuo labiau, kad ir savival
dybės yra lenkų žinioje. Gyventojai 
esmėje nesipriešintų lietuviškoms 
mokykloms, bet keršto, paniekos bai
mė juos sulaiko nuo lietuviško ap
sisprendimo. Iš kitos pusės - lietuviai 
laikosi pasyviai. Nė viena nepri
klausomos Lietuvos valdžia pakanka
mai nesirūpino Vilniaus krašto mokyk
lų padėtimi, nors būdama opozicijoje 
labai garsiai kalba. Nuo Nepriklau
somybės paskelbimo Vilniaus krašte 
įkurtos 58 lenkiškos ir 16 lietuviškų 
pradinių mokyklų. Šiais metais, atsira
dus keliems idealistams mokytojams 
(deja, ne iš jaunųjų tarpo), įsikūrė dar 7 
lietuviškos mokyklos. Kunigų prob-

Kun. J. Petraičio sukaktis
Šių metų liepos 19 dieną Adelaidės 

šv. Kazimiero lietuvių parapijos kle
bonas kun. Juozas Petraitis savo 
parapijiečių tarpe atšventė 75 metų 
amžiaus sukaktį. Ta proga parapijos 
tarybos suruoštame priėmime, daly
vaujant gausiam būriui parapijiečių, 
buvo pasakyta daug sveikinimų, per
duota daug geriausių linkėjimų ir 
pasidžiaugta kun. Petraičio atsidavimu 
visiems Adelaidės lietuviams, kurie tik

ieško tėvo Juozo pagalbos, patarimo 
ar užtarimo.

Kun. Juozas Petraitis gimė 1922 m. 
liepos 16 dieną ūkininkų šeimoje 
Milgaudžių kaime, Gaurės valsčiuje, 
Tauragės apskrityje. Būti kunigu jis 
norėjo jau nuo pat mažų dienų. Mokėsi 
Gaurės pradžios mokykloje, Tauragės 
gimnazijoje ir Telšių kunigų se
minarijoje. Karo įvykių spaudžiamas, 
persikėlė į Kauno kunigų seminariją. 
Frontui artėjant pasitraukė į Vokietiją. 
Mokėsi Eichst&tte, ir po karo, sąly
goms susidarius, įstojo į Romoje nau
jai įkurtą Lietuvių kolegiją. Ten būda
mas mokėsi Gregorianum ir Angeli- 
eum universitetuose. 1946 metais įsto
jo į Marijonų kongregaciją. Amerikoje 
kun. Juozas baigė kunigų seminariją ir 
1952 metais gavo kunigo šventimus. 
Taigi kun. J. Petraitis šiais metais šren- 
čia dvigubą jubiliejų: 75 metų amžiaus 
ir 45 metų kunigystės sukaktį.

Pastoracinį darbą kun. J. Petraitis dir
bo Amerikoje ir virš 20 melą Argenti- 

Tūkstančio ir vienos 
nakties sapnas

lemą sprendžia bažnyčia. Ir vit dėlto 
lenkai, o ne lietuviai, sugebėjo arki
vyskupą A. Bačkį palenkti į savo pusę ir 
tuo pratęsti aršų lenkinimą.

Anksčiau, kai Vilniaus kraštas buvo
lenkų okuopuotas, nepriklausomoje 
Lietuvoje įsisteigė Vilniui vaduoti 
sąjunga. Net gimnazistai įsigydavo tos 
sąjungos knygutes ir pirkdavo ženk
liukus. Visais atvejais, visiems Lietu
vos piliečiams buvo įsąmoninta Vil
niaus krašto svarba Lietuvai, o tuo pa
čiu ir Vilniaus krašto lietuviškumas. 
Ar nereikėtų Lietuvoje ir vėl pagalvoti 
apie Vilniaus krašto atlietuvinimo 
sąjungą, kuri siųstų į sulenkintas vie
tas jaunus mokytojus nuolatiniam
darbui, o pragiedruliams užverbuoti 
lietuviškus ansamblius, lietuviškų šo
kių ir dainų atlikėjus? Manau, kad rei
kėtų. Genovaitė Kazokienė

Kun. Juozas N. Petraitis, MIC.
noje. Nuo 1984 metų liepos mėn. jis yra 
Adelaidės lietuvių šv. Kazimiero 
parapijos klebonas.

Per metų eilę adelaidiškai gerai pa
žino ir pamėgo savo kleboną. Jis žmo
gus ramus, taikingas, paslaugus, nė 
vienam neatsako pagalbos, dalyvauja 
visuose lietuviškuose renginiuose ir 
savo laikysena stengiasi prisidėti prie 
taikos ir ramybės lietuviškame mūsų 
gyvenime.

Sveikiname gerbiamą kun. Juozą 
Petraitį jo sukakties proga ir linkime dar 
ilgai ir taip gražiai ir atsidavusiai dirbti 
lietuvių tarpe Adelaidėje.

VSM

Pora baliaus svečių rytietiškos egzo
tikos fone... Nuotr. D. Šepokienės

Raudonas dykumų smėlis slepiasi
palmių šešėliuose. Baltomis drobulė
mis nusidriekę siūbuoja debesys. Žva
kių šviesoje ant stalų spindi auksinės 
brangenybių skrynios. Paslaptingoje 
mėnulio šviesoje - paslėptų loterijos lo
bių ola. Pirklys Johakim, palikęs savo 
kupranugarių karavaną gretimame 
„parking lot“, svečiuojasi pas pašą Ray 
balto šydo, aukso kaspinais išpuoštoje, 
smilkalų rūke paskendusioje palapi
nėje.

Tai Sydnėjaus lietuvių namai, pa-
sipuošę egzotiškais otų rūbais, kviečia 
atitrūkti keletai valandų nuo kasdie
ninio gyvenimo. Muzikos garsai,

Nukelta į 4 psl.
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Tūkstančio ir...
Atkelta iš 3 psl.

jaunimo juokas, namų pirmininkas 
Vincas Binkis sveikina atvykusius iš 
tolimos Ispanijos, Švedijos, Newcastle, 
sostinės Canberros ir vietinius syd- 
nėjiškius.

Perlais ir auksu apvainikuotas ponas 
Lorencas bando išvengti paslaptingo 
Danguolės fotoaparato, kuris be per
traukos blykčioja salės kampuose. 
Skrajojančio kilimo „Skara“ savinin
kas paša Ray apvainikavo įžanginį 
skrydį, atskubėdamas iš tolimo Kairo 
su savo haremu, palydimas vyriausios 
žmonos Jūrų žvaigždės, kviesdamas 
pasigėrėti jo atsivežtu turtu.

Cimbolų muzika, hieroglifais išpiešti 
auksiniai rūbai, grakščių Helen ir Vene- 
sa patrauklūs judesiai žavėjo visus. Po 
jų pasirodė, šio vakaro žvaigždės, 
„bellydancers“, Robiną - ah, Petronela - 
hi ir Antonela - ha, ha. Kukliai veidus 
prisidengusios šydais, sidabru iš
puoštomis liemenėmis, pro vualio 
sijonėlius protarpais švystelėjančiomis 
kojomis, jos siūbavo kaip nendrės 
šėlstančioje audroje.

Sekantį šokį perėmė žavingoji An- 
drijana Salami, savo viliojančiu septy
nių šydų Šokiu glostydama pirklio 
Johakim jausmų stygas. Šis taip 
susižavėjo ja, kad po jos kojomis ištuš
tino dolerių prikimštą lagaminą. Būtų 

"Gintaro" vyresnių merginų atliekama "Landutė".

Galbūt labai nesuklysiu sakydama, 
kad pavasario metą ne vienam iš mūsų 
kartais nei iš šio nei iš to užeina noras 
uždainuoti, pašokti ar kaip kitaip 
pasilinksminti. Juk širdys mūsų visų 
jaunos! Ne kitaip kaip pavasario vei
kiami taip skubėjome tą rugsėjo 6 die
nos popietę į “Gintaro“ vakaronę. Jei
gu didesnė ar mažesnė metų našta ne
visiems leidžia šokti ir trepsėti, tai žiū
rėti į šokančius ir džiaugtis kartu su 
jais - prašom, kiek tik širdis geidžia. 
Juokai juokais, o juk iš tikrųjų nuo
stabu, kad mes ir vėl visi kaip vienas 
sugužėjome į Melburno lietuvių na
mus, nors dar taip neseniai buvome 
žiūrovais „Gintaro“ koncerte tuose 
pačiuose Lietuvių namuose.

Jubiliejinė salė pasitiko mus pa
vasariškai pasipuošusi, pražydusi 
raudonais tulpių žiedais. Ant stalų - 
nuostabios lietuvaitės (dirbtinės), taip 
pat su žiedais rankose. Tą visą grožį 
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dovanojęs ir kupranugarius, bet, deja, 
gražuolės nesužavėjo tie žemiški turtai.

Užgęso šviesos, nutilo žaismingi 
muzikos garsai, nenoriai skirstėsi sve
čiai, tarp jų, lyg ir nusiminęs, pirklys, 
ieškodamas savo kupranugarių, kurie, 
pavirtę mašinmis, riedėjo lietaus 
nuplautais keliais namų link.

Už šio, rugsėjo 20 dieną įvykusio, 
Lietuvių klubo baliaus sėkmingą 
pravėdintą ačiū klubo Moterų komi
tetui, ponioms Elenutei Erzikov, Lau
rai Belkienei, Dovilei Zduobienei, 
Danguolei Šepokienei ir jų padėjė
joms Audrey ir Jean, Jūratei Ivinskie
nei ir Mildai Bukevičienei už salės 
dekoracijas. Ypatinga padėka priklauso 
Jūratei Valytei, nenuilstančiai cho
reografei, bei prisiekusiai jos talkinin
kei Birutei Valytei.

Loterijos fantus aukojo: „Gateway 
Travel“, Strathfield (dienos kelionė 2 
asmenims į Hunter Valley) - laimėjo dr. 
B. Vingilis; Bankstown restoranas 
„Unicom“ (vakarienė 2 asmenims) - 
laimėjo A. Dudaitis; Pendle Hill 
Pharmacy - L. Cox (bonka konjako) - 
laimėjo D. Gečiauskas; Jūratė Ivins
kienė (lietuviška staltiesė) - laimėjo 
Liuda Popenhagen; Birutė Karosienė 
(litografija) - laimėjo Liuda Popenha
gen; Anna Šepokienė (stalinė lempa) - 
laimėjo Ina Harvey; Anna Šepokienė 
(stiklo diskas) - laimėjo Benigna 
Zakarauskaitė. * q jvį

sukūrė „Gintaro“ tėvų komiteto pir
mininkė Rūta Skeivienė. Jau ne pirmą 
kartą gėrimės jos originaliomis lė
lėmis, santūriomis, skoningomis de
koracijomis. Vakaro vedančioji, šokių 
grupės „Gintaras“ vadovė Dalia 
Antanaitienė lietuviškai ir angliškai 
padėkojo vakaronės svečiams, savo 
dalyvavimu parėmusiems „Gintaro“
kelionę į Dainų ir šokių šventę Lietu
voje, palinkėjo visiems smagaus va
karo.

Programą pradėti patikėta „Malūnė
lio“ šokėjams. Atrodo, tai pirmas šios 
šokių grupės pasirodymas, perėmus jos 
vadovavimą naujoms vadovėms Vilijai 
Mockutei ir Vilijai Jokūbaitienei. Nors 
ir mažai repetavę, jaunieji šokėjai savo 
vadovėms gėdos nepadarė. Visi iš šir
dies plojome jiems.

Po „Malūnėlio“ pasirodymo - karšta 
vakarienė. Valgius išnešiojo patys 
„Gintaro“ šokėjai, ir mergelės, ir 

berneliai. Atrodo, visiems buvo skanu, 
nes nesimatė nei vieno pikto ar nu
siminusio veido.

Programą tęsė jaunesnioji „Gintaro“ 
šokėjų grupė. Vieną šokį keitė kitas, 
dar gražesnis, dar smagesnis. Kaukšėjo 
klumpės, smagiai trepsėjo kojos, ne 
mažiau smagiai plojome mes, žiūrovai.

Jaunesniuosius pakeitė vyriausieji 
„Gintaro“ šokėjai. Žiūrėjau į tuos jau
nus, gražius žmones ir sukau galvą, ko
dėl gi nenusibosta į juos šokančius 
žiūrėti? Kokią paslaptį žino Dalia, 
sugebėjusi tą didelį jaunuolių būrį 
paversti kolektyvu, kuris žavi ne tik 
savo nerūpestinga jaunyste, bet ir 
disciplinuotumu bei beveik profesio
nalia šokio technika?

Visų šokių nevardinsiu. Jų buvo daug 
ir visi savaip gražūs ir mieli mūsų šir
džiai. Buvo ir dainų - jas šauniai dai
navo „Gintaro“ jaunesnieji, o paruošė 
Bronė Staugaitienė.

45 - ąjį slenkstį perkopus
Ir atėjo grdmatėlė. Baltas vokas... 

Nuo ko nežinau. Atplėšiau ir skaitau:
“Socialinės globos moterų draugija 

Melburne kviečia apsilankyti draugi
jos 45 metų sukakties minėjime šių me
tų rugsėjo mėn. 20 d., 2 vai. p.p. Lietu
vių namuose Melburne".

Mieli skaitytojai, aplankykite šį įdo
mų minėjimą "Mūsų Pastogėje“. Mi
nėjimą atidarė pirmininkė Jonė Žal- 
kauskienė. Ji prisiminė mirusias drau
gijos pirmininkes, draugijos nudirbtus 
darbus, o juos sunku ir išskaičiuoti. 
Taip pat ji pasidžiaugė iš Gelgaudiš
kiu internatinės mokyklos atėjusia 
padėka už padovanotą kombainą. Jonė 
dar įteikė vienai iš šios draugijios įkū
rėjų Danai Simankevičienei gėlių. Pro
grama pasisuko į linksmą pusę. Pasigir
do dainos. Suskambėjo “Gimtinės 
padangėj". Muzika ir žodžiai parašyti 
M. Kymanto.

Širdyje juntu tėviškės skausmą 
ir dejones ir aimanas jos.
Su manim ji dainuos jos džiaugsmą 
vakarais kai klausaus jos dainos.
Po to pasklido K. Vasiliausko daina 

"Gražiausios spalvos". Dainavo B. Ky- 
mantienė ir B. Prašmutaitė. Akompana
vo Z. Prašmutaitė. Sydnėjiškė E. Jonai
tienė paskaitė iš savo kūrybės "Linuko 
mokslai". Tai ištrauka iš sėkmingos p. 
Jonaitienės autobiografijos. Nepail
stančios ir grakščios “Gintaro" šokių

Pabaigai - bendri gintariečių it 
vakaronės dalyvių šokiai. Kas turėjo 
noro ir sveikatos, galėjo stoti į bendra 
ratą, o tokių drąsuolių atsirado nema
žai.

Pertraukėlių metu buvo pravesti 
loterija, kurios pelnas skirtas tam pa
čiam tikslui - kelionei į Lietuvą.

Po visų pramogų dar gavome ir ka
vos su pyragais.

Vakaronės pabaigoje Dalia padėkojo 
visiems šokėjams, svečiams, „Ginta-- 
ro“ tėvų komitetui ir jo pirmininkei 
Rūtai Skeivienei, šokėjų močiutėms!! 
Statkuvienei, L. Milvydienei, D.. 
Lynikienei ir J. Jokūbauskienei, įdė— 
jusioms daug darbo, kad būtumėm 
skaniai pavalgydinti.

Na, o mes, svečiai, savo ruožtu buvo-, 
me dėkingi organizatoriams, pa
dėjusioms mums nors trumpam pa
miršti savo metus, rūpesčius, ligas ir 
kitokias bėdas. L. Kozlovskienė 

ansamblio šokėjos pašoko du lietuviš
kus. Atėjo laikas pasijuokt. R. Lipšienė,, 
J. Keblys ir E. Lipšys paskaitė L. 
Janušytės vaizdelį “Žemaičiai by
linėjasi".

Tai ką, pavogei nuo jo arklį?..
Kas? Ar aš?
Ar pavogei arklį?
A nu kaimyną ?
Ar pavogei arklį nuo kaimyno?
Nu kokį kaimyną?
Programą užbaigė Melburno kaimo 

dainininkai liaudies dainomis.
Ne gegutė kukavo,
Ne raiboji rokavo,
Tik senoji motulė
Su dukrele savo.
Dukružėla tu mano,
Jaunuolėla tu mano,
Kai manęs neteksi
Visas dainas užmirši.
Melburno apylinkės pirmininkas An

drius Vaitiekūnas padėkojo Socialinės 
globos moterų draugijai už ilgametį 
"gerųjų Samariečių" darbą. Jis priminė, 
kad Socialinės globos draugija buvo įkur
ta padėti jo susirgusiai motinai, vos tik 
atvykus Australijon.

Užbaigėme malonią popietę su "gim
tadienio pyragais" ir kava.

Elvira Petrikaitė
P. S. Rengėjams - nepamirškite at

siųsti man pakvietimo po penketo metų.
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Kultūrinėse paraštėse
fiisilawl^ne natyob wMjtojxfo
Tęsinys iš Nr. 38.

Vargalos gauna vietą į Vokietiją 
pakuojamų pabėgėlių traukinyje. 
Prie sienos gestapininkai tikrina 
iokumentus ir iš vagono išsiveda 
Vytą. Tuo metu traukinys prade
da važiuoti. Elena traukinyje lie
ka viena su dviem kūdikiais, vie
tų pavedamu, kitu ant rankų, su 
sunkiu maišu ir lagaminu, be 
dokumentų, be pinigų... Su širdžia 
neramia dėl nežinomo vyro likimo.
Traukinys, atvežęs Eleną i 

Berlyną, ėjo toliau į Breslau. Ele- 
aa tikėjosi ten gauti traukini j 
Vieną. Vienoje gyveno Dagių šei
mos draugai Lygeikos. Jų adresas 
buvo šeimos narių pasirinktas 
kaip susižinojimo punktas. Vie
šoje studijavo jos jaunystės dienų 
draugė Julija ir kiti pažįstami 
studentai. Tikėjosi iš jų pagalbos 
ar bent patarimo. Išlipti Breslau 
stotyje šiaip taip pasisekė, bet 
patekti į Vienos traukinį su vai
kais ir daiktais buvo neįmanoma. 
Į perpildytą traukinį žmonės ver
žėsi pro vagonų duris ir langus. 
Elena praleido du traukinius, 
važiuojančius į Vieną, ir beviltiš
koje padėtyje sėdėjo perone. Už- 
kalbinoją kareivis. Pastebėjęs, kad 
ji svetimšalė, pasisakė ir pats esąs 
svetimšalis - austras, iš fronto 
važiuojąs namo. Nuramino Eleną. 
Jis važiuoja taip pat į Vieną ir 
padėsiąs įsėsti į traukinį. Kareivis 
buvo geras žmogus. Kuprine ant 
pečių, Elenos daiktais rankose, 
gražiai paprašydamas padaryti 
nors truputį vietos senam iš fronto 
grįžtančiam kareiviui ir nėščiai 
moteriai su kūdikiais, paveikė 
besigrūdančius keleivius. Išsitiesė 
rankos ir padėjo kareiviui įkelti 
bagažą, kitos rankos Eleną ir vai
kus įtraukė į vidų, Elenos kelionė 
tęsėsi toliau.

Nesustosiu ilgiau prie Elenos 
nuotykių Vienos traukinių stoty
je. Ji susirado draugę Juliją ir ki
tus pažįstamus studentus. Lygei
kos atsisakė Elenai padėti, bet 
sutiko palaikyti jų adresu jai 
atsiųstus laiškus, kol Julija juos 
pasiims. Studentės mergaitės 
padeda Elenai apsitvarkyti, at
neša maisto, sužino, kad netoli 
Vienos, Strasshofe, yra perei
namoji pabėgėlių stovykla palydi 
ir įsodina į traukinį. Elena išva
žiuoja į tą stovyklą. Ji pasirodė 
panaši į kacetą. Laimingu atsitik
tinumu paklydusi stovykloje su
sitinka lietuvių, užsirašiusių 
statybos darbininkais. Gerai pa
žįstama šeima ją ir vaikus globoja, 
prirašo ir ją prie darbininkų gru
pės. Geroji šeima išsiunčiama 
pirmiau į darbą. Likusioji dalis 
priešiška Elenai. Išvažiuojant į 
darbą niekas nepadeda jai su 

vaikais ir bagažu įlipti į traukinį. 
Tautiečiai išvažiuoja, Elena lieka 
perone.

Dvi savaites Eleną globoja ma
loni ponia miestelio burmistre 
Frau Anzengruber, pasitikėdama 
Dievo teisingumu, kad jai už tai 
kas nors padės jos vyrui esančiam 
Rytuose. Surandamas Elenai 
kambarys pas tokią keistą našlę 
Frau Schmetzer. Elena gyveno pas 
ją kaip pasakų raganos valdžioje, 
pristatoma prie darbo miške rink
ti medžių šakas žiemos kurui, 
neprileidžiama net ir prie savo 
atsivežto maisto. Seimininkė 
pavagia ir parduoda jos sidab
rinę lapę. Gyvendama pas Frau 
Schmetzer, Elena gauna iš Ryt
prūsių nuo vyro laišką. Jis tar
naująs leitenantu Wehrmachte, jo 
padėtis esanti nebloga. Sužinoju
si apie vyrą, gaudama jo laiškus, 
Elena pasijuto drąsesnė. Aplankė 
ją lietuvė ir pasisakė esanti taip 
kaip ir Vytas pagauto ir kartu su 
juo tarnaujančio Mato Šerno žmo
na. Vyras jai pataręs susidrau
gauti su Elena, kad viena kitai 
galėtų padėti. Ji turi vieną dukte
rį Meilę. Dana Šernienė - apsukri 
moteris. Ji prisižiūri traukinių 
stotyje, kaip šalpos įstaiga re
patriantus ir pabėgėlius būriais 
siunčia į Vokietiją. Dana prigundo 
Eleną kartu su ja prisidėti prie to
kio būrio ir išvažiuoti. Planas 
pavyksta. Jos atsiduria Bavarijoje. 
Vienzer miestelio burmistras jas 
priėmė ir apgyvendino Daną 
miestelyje, Eleną - toliau nuo 
miestelio, ūkyje prie Dunojaus. Čia 
Elena kelis mėnesius vergavo 
šeimininkėms Katarinai ir Ama- 

•' lijai Niedermeyer, ■ slaugė sergan
čius vaikus ir kovojo už savo ir 
vaikų išlikimą. Griūvant vokiečių 
reichui, Vytas laiške paragino Ele
ną kaip nors įsigyti arklį ir veži
mą, kad būtų galima pasitraukti į 
pietus. Už paskutinį žiedą su sa
fyro akute Elena įsigijo vos pa
einantį arklį ir vežimą. Parva
žiavusi su pirkiniu namo, randa 
savo lovoje bemiegantį Vytą. Jiesu 
Šernu uniformuoti pabėgo iš 
išsklaidyto dalinio, dviračiais per 
visą Vokietiją parvažiavo pas 
žmonas.

Dvi šeimos išvažiuoja pabėgėlių 
keliais. Pirmą dieną juos apšaudo 
lėktuvas. Išgąsdino ir žmones ir 
arklį, bet nesužeidė. Važiavo pro 
sudaužytus miestelius, sutikdami 
vis daugiau pabėgėlių, sunkiai 
sekėsi gauti pastogę nakvynei. 
Donaustaufe parodo jiems nak
vynei tuščią nenaudojamą bun
kerį. Tą naktį pastipo jų arklys. 
Toliau keliauti nebebuvo galima. 
Bunkeris tapo jų laikinais na
mais.

Miestą užėmė amerikiečiai. Atė
jo kareiviai patikrinti ir bunkerio 
gyventojų. Pasirodė, kad Dana 
Šernienė turi Amerikos pasą ir 
kalba angliškai, šernų padėtis iš 
karto pasikeitė. Amerikiečiai 
apgyvendino juos mieste. Ir Var- 
galoms vokiečiai pasidarė pa
lankesni.

Vargalos apsigyvena Hochfeld 
tremtinių stovykloje prie Ausbur- 
go. Amerikiečiams įsteigus pa
galbines sargybų kuopas, Vytas 
prieš Elenos valią ir prašymus 
užsirašo ir išvyksta tarnybon. Ele
na šį atsiskyrimą palaiko meilės 
išdavyste ir negali jam atleisti. 
„Jei išeini ir mus palieki, tai gali 
ir negrįžti. Gyvenau viena anks
čiau, nepražūsiu ir dabar“. Abi
pusėje susvetimėjimo atmosferoje

praeina pora metų. Nuo nepa
kankamo stovyklinio maisto pa
šlyja vaikų sveikata. Gydytojai 
suranda, kad jie linkę džiovai. 
Išsigandusiai motinai paaiškina, 
kad dar nėra nieko baisaus. 
Vaikams tereikia kalnų pušynų 
oro, gero maisto ir poilsio - ir vis
kas pasitaisys. Nebeturėdama ki
tos išeities, Elena šaukiasi Vyto. 
Vytas sureaguoja greitai. Gana 
aukštai kalnuose, Obefstdorfo 
kaime, suranda kambarį pas 
ūkininką. Iš jo galima pirkti ir vi
są reikalingą maistą. Vytas pa
deda šeimai įsikurti naujoje vie
toje, kalnuose. Aplinka nuostabiai 
graži, gaivinantis kalnų oras. 
Ypatingai gražus knygoje kalnų 
gamtos aprašymas. Vytas apsi
lanko kiekvieną savaitgalį ir taip 
šeima pamažu vėl suauga į vieną.

Praėjus vasarai, vaikams pasi
taisius, Vytas išstoja iš sargybų 
kuopos, gauna vertėjo darbą 
Australijos emigracijos komisijoje 
ir apsigyvena Fellbach stovykloje 
prie Stuttgarto. Jiems gimsta 
sveikas stiprus berniukas Saulu- 
tis Tomas.

Su kūdikiu Vargalos pakyla 
keliauti į Australiją. Italijoje ke
bas savaites tenka laukti Bagnoli 
stovykloje. Po trijų savaičių su
serga Saulutis. Biurokratijos 
naguose prasideda tėvų, ypač 
Elenos, širdies skausmų ir rūpes
čių kalvarijos. Stovyklos gydy
tojai išdidūs, šiurkštūs, nepriei

nami, padėti neprisiprašomi. Jie 
nesupranta ar nenori suprasti 
motinos širdies nerimo. Saulutis 
patenka į Neapolio universiteto 
klinikų vargšų palatą. Jį lankyti 
galima tik sekmadienį. Atėjusios 
motinos prie vaiko neprileidžia. 
Stovi vienuolė ir saugo, kad moti
na per užtvarą neprisiveržtų prie 
mažojo ligonėlio. Penkis sekma
dienius su vis didėjančia baime 
vyksta Elena Saulučio lankyti ir 
mato, kaip kūdikis nyksta. Yra 
apleistas, neprižiūrimas. Ligo
ninės personalo atsakymai į pasi
teiravimus vis tie patys: vaikas 
gyja, jei bus koks pasikeitimas, 
pranešime. Penktąjį sekmadienį 
tėvai pamatė, kad nebėra vilties. 
Saulutis mirė. Saulučio istorija 
palies kiekvieno skaitytojo širdį. 
Joje sukauptas toks graudus 
skausmas, kokį tegali jausti ir 
išsireikšti kūdikio netektimi su— 
gildyta motinos širdis.

Rašytoja Elena Jonaitienė turi tą 
jautrų nervą, kuris jaučia istori
jos tekėjimą laike ir jos romano 
herojės gyvenime. Ji turi tą vaiz
dingai praeitį prisiminti suge
bančią atmintį. Ji savo plunksna 
istorijos šiurkštumą pavertė bran
džiu grožinės literatūros kūriniu. 
Yra nuomonių, kad grožinės li
teratūros kūriniuose užrašytoji 
istorija yra tikresnė, negu ta, ku
rią užrašo profesiniai istorikai. Ir 
aš manau, kad tai yra tiesa. Didžioji 
istorija tik registruoja įvykius, 
vardus ir datas, operuoja tiktai 
paradiniu žygių, laimėj imu-ar 
pralaimėjimų pristatymu. Groži
nės literatūros kūriniuose rašo
moji istorija svarsto žmonių li
kimus, atveria mintis, siekimus ir 
išgyvenimus, baimes, rūpesčius, 
viltis ir neviltis.

Taip ir ši Jonaitienės knyga yra 
širdžių istorija. Ji jausmo ir 
žmogiškos užuojautos ryšiais riša 
knygos veikėjų širdis su skaity
tojų širdimis. Riša taip magiškai 
ir tvirtai, kad skaitome ir ašaros 
byra. Ką Jonaitienė rašo, yra 
išgyventų dienų aidas, tyli pra
radimų rauda. Pastabi autorės 
atmintis kaip foto aparatas lyg 
videojuostoje turi užfiksavusi 
buvusių dienų, buvusių tėvų na
mų, buvusio Lietuvos gyvenimo, 
buvusios meilės džiaugsmus ir 
ašaras.

Talentingai sukurtas pasako
jimas pažadina prisnūdusią at
mintį tuos laikus, išgyvenusiems, 
pamoko nežinančius, kaip rusai 
lyg klastingas voras 1940 metais 
apraizgė Lietuvą prievartos, melo 
ir apgaulės tinklu, užsmaugė lais
vę ir baimės pančiais sukaustė 
tautą. Romano eiga liečia dviejų 
okupacijų Lietuvos žmonėms už
dėtas sunkenybes. Autorės isto
riją stebinčioj! akis matė visą 
vokiečių elgesį Lietuvoje ir į kny
gos puslapius sudėjo žiaurios 
tikrovės faktus. Istorijos eigos 
pojūtis skatino rašyti ir apie lie
tuvių elgesį Vokietijoje, Austrijoje, 
Italijoje. Kaip jie visais jiems

nukelta į 6 psl.
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PORTAS
Pasaulio lietuvių žiemos sporto žaidynės

1997 m. Pasaulio lietuvių žiemos 
sporto žaidynių rengėjai laukė svečių 
slidininkų iš Lietuvos ir JAV, bet dar 
labiau laukė sniego, kurio taip labai 
trūko. Pagaliau rugpjūčio 8 - ją pradėjo 
tikrai gerai snigti. Gal tą sniegą atvežė 
svečiai, o gal, kaip graikai sako, dievai 
padeda drąsuoliams. Tą patį vakarą 
Sydnėjaus lietuvių klube vyko susi
pažinimo vakarienė. V. Binkis pa
sveikino svečius ir supažindino su 
žaidynių rengėjais, o Lietuvos kalnų 
slidinėjimo federacijos prezidentas 
Algimantas Kepežėnas pristatė Lietu
vos slidininkus, Vytenis Čiurlionis 
supažindino su slidininkais iš JAV. 
Svečių vardu Vilniaus apskrities 
viršininkas Alis Vydūnas tarė padėkos 
žodį už malonų priėmimą, pabrėžda
mas, kad sportas mus suriša tolimes
niam bendravimui.

Rugpjūčio 10 dieną išvykome į kal
nus. Snigo visą savaitę. Niekas nesė- 
VAVAVAVAWAW.VAVMWV

Atkelta iš 5 psl.
įmanomais būdais, nevaidindami 
didvyrių, kovojo už savo gyvybės 
išlaikymą ir už savo išlikimą. 
Kaip jie po karo nuo vokiečių 
nusigręžę, tremtinių stovyklas 
padarė lietuviškais miesteliais.

Autorė nedaro savo asmeniško 
komentaro. Nesiima nei liaup- 
sintojos, nei peikėjos ar teisėjos 
rolės. Ji pasakoja atvirai, kaip 
viskas buvo. Skaitytojas pats sa
vo išmintimi gali tuos faktus ir 
įvykius įvertinti ir apspręsti jų 
svarbą.

Sukaupusi savo dėmesį į romano 
heroję Eleną, autorė vaizuoja, kaip 
istorijos posūkiai ardė ir slopino 
Elenos meilę vyrui, kaip sunkino 
jos gyvenimą. Kaip istorijos eiga 
statė Elenai kliūtis, kurias reikėjo 
įveikti moters - motinos valia, 
kantrybe ir būdo tvirtumu. Jo
naitienės knyga esmėje yra moti
nos širdies balsas ir motinos isto
rija apie pareigą vaikams. Viskas 
galutiniame žvilgsnyje ir ap
sisprendime turi nusilenkti moti
nos pareigai saugoti, auklėti, 
apsupti meile savo vaikus. Prieš 
šitokį kilnų jausmą ir pareigos 
supratimą į šalį nueina didžioji 
istorija. Tikrasis istorinis didin
gumas priklauso mažam, visas 
kliūtis nugalinčiam žmogui ir 
moteriai, nepraradusiai tikrojo 
žmogiško kilnumo ir širdies dik
tuojamų įstatymų.

Rašytoja Elena Jonaitienė turi 
žiburiuojantį literatūrinį žodį. Ji 
sušildo skaitytoją savo talento ir 
išminties šiluma, kuri, perskai- 

<Šius knygą, skaitytojo širdyje 
pasilieka ilgą laiką.

Juozas Almis Jūragis
Geriausia moterų slidininke - Diana 

Jonkutė.
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Veteranų grupė: nuotraukoje iš kairės - 
Nakas (2 vieta), viduryje Dimitrijus 
Kraucevičius (1 vieta) ir Algis Šėkas (3 
vieta).

dėjo kokiam nors bare - svečiai 
susipažino su Australijos kalnais, mik
lino kojas artėjančioms varžyboms. 
Ketvirtadienį, rugpjūčio 14 dieną, 
pradėjome didžiojo slalomo varžybas. 
Vakare vyko oficialus varžybų ati
darymas ir pirmosios žaidynių dienos 
nugalėtojams dovanų įteikimas. Ofi
cialiai žaidynes atidarė Alis Vydūnas, 
V. Binkis perskaitė Lietuvos tautinio 
olimpinio komiteto atstovo Australijoje 
Jurgio Įonavičiaus sveikinimą.

- Sekančią dieną vyko slalomo lenk
tynės, o vakare - oficialus žaidynių 
uždarymas ir medalių įteikimas lai
mėtojams. Reikia paminėti įspūdingą 
žaidynių uždarymą. Visi žaidynių 
dalyviai išsirikiavo kalno pašlaitėje, o 
nuo kalno ant slidžių nusileido trys 
geriausi savo klasėje slidininkai - Diana 
Jonkutė, Vytenis Čiurlionis ir Neris 
Mauragis - nešini Lietuvos, Australijos 
ir žaidynių vėliavomis. Alis Vydūnas 
pasakė kalbą ir žaidynes oficialiai už
darė. Baigiant buvo sugiedotas Lietu-’ 
vos himnas.
Didysis moterų slalomas
I vieta - Diana Jonkutė.
II vieta - Skaistė Mauragytė.
III vieta - Diana ArandelI.
(35 - 50 metai)
I vieta - Stasė Veličko.
II vieta - Judita Vaitiekūnaitė.
H vieta - Loreta Požerskytė.

Slalomas (moterys)
Atviras:
I vieta - Diana Jonkutė.
II vieta - Diana ArandelI.
III vieta - Algimante Počebutaitė.
(35 - 50 metų)
I vieta - Stasė Veličko.
II vieta - Loreta Požerskytė.
III vieta - Judita'Vaitiekūnienė • 
(50 m. ir vyresnės)
I vieta - Nita Wallis.
II vieta - Dana Binkis.
UI vieta - Vytautė Ęj^Įauskienė.

XPadėka
Nuolatiniam "Sporto" skyrelio bendradarbiui Jeronimui

Belkui dėl suintensivėjusių studijų naštos nebegalint toliau
eiti šių pareigų, nuoširdžiai dėkojame už bendradarbiavimą.

Red.

Didysis vyrų slalomas Slalomas (vyrai)
Atviras: Atviras:
I vieta - Tomas Endriukaitis. I vieta - Neris Mauragis.
II vieta - Paulius Augūnas. II vieta - Paulius Augūnas.
III vieta - Gediminas Jurgutis. III vieta - Gediminas Jurgutis.
(35 - 45 metai) (35 - 45 metai)
I vieta - Tauras Milašius. I vieta - Tauras Milašius.
II vieta - Artūras Urbelis. II vieta - Artūras Urbelis.
(45 - 55 metai) (45 - 55 metai)
I vieta - Viktoras Bagdon. I vieta - Ignas Grigaras.
II vieta - Ignas Grigaras. II vieta - Viktoras Bagdon.
III vieta - Artūras Gružauskas. III vieta - Artūras Gružausts.
(55 - 65 metai) (55 - 65 metai)
I vieta - Alvydas Platūkis. I vieta - Alvydas Platūkis.
II vieta - Rimantas Lajus. II vieta - Romanas Milašių
III vieta - Mindaugas Mauragis. III vieta - Rimantas Lajus.
(65 m. ir vyresni) (65 ir vyresni)
I vieta D. Kraucevičius. I vieta - Algis Šėkas.
II vieta - Algirdas Nakas. II vieta - Vytenis Čiurlionis
III vieta - Algirdas Šėkas. m vieta - D. Kraucevičius.

II Lietuvos tautinės olimpiados ir VI pasaulio lietukų 
sporto žaidynių organizacinis komitetas

Arvydas Vidžiūnas - Lietuvos Res
publikos Seimo pirmininko pavaduo
tojas (Organizacinio komiteto pir
mininkas).

Rimas Kurtinaitis - Kūno kultūros ir 
sporto departamento prie Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės direktorius 
(Organizacinio komiteto pirmininko 
pavaduotojas).

Artūras Poviliūnas - Lietuvos tautinio 
olimpinio komiteto prezidentas (Or
ganizacinio komiteto pirmininko pa
vaduotojas).

Saulius Šaltenis - kultūros ministras.
Irena Degutienė - socialinės apsaugos 

ir darbo ministrė.
Juozas Galdikas - sveikatos apsaugos 

ministras.
Edmundas Žilevičius - finansų vice

ministras.
Romualdas Pusvaškis - švietimo ir 

mokslo viceministras.
Algirdas Šakalys - susisiekimo 

ministras.
Alis Vydūnas - Vilniaus apskrities 

viršininkas.

Adelaidės sporto žinios
Adelaidės sporto klubo "Viltis" valdy

ba pareigomis pasiskirstė sekančiai: 
pirmininkas - Aleksas Talanskas, vice
pirmininkė ir jaunių sekcijos atstovė - 
Aldona Bogušauskienė, sekretorė - Lee 
Thompson ir Artūras Bakutis, iždinin
kas - Antanas Pocius, renginių vadovė - 
Jūratė Juciutė, senjorųatstovė - Ja
ne Vabolienė - Vabolis. Jaunimo trene
riai - jaunesnių nei 10 metų berniukų 
Al. Sankauskas, 10 metų mergaičių 
Kristina Stalbaitė - Delisio, 12 m. 
berniukų Stasys Vaitkus, I4m. berniukų 
Mark Walton, 14 m. mergaičių Al. Lau
rinaitis, 16 m. berniukų Aldona Bo
gušauskienė.

Vyrus ir moteris trėffiuos Aleksas 
Jaunutis.

Jauniai, rezultatu 4o:31 nugalėję Ply-

VBinkis

Kazimieras Starkevičius -Kauno 
apskrities viršininkas.

Juozas Jankauskas - Valsybinio 
turizmo departamento direktoris.

Alfonsas Andriuškevičius -Kauno 
miesto meras.

Rolandas Paksas - Vilniausmiesto 
'meras.

Andrius Šileika - Šiaurės Aierikos 
lietuvių fizinio auklėjimo i sporto 
sąjungos pirmininkas.

Antanas Laukaitis - Australus lietu
vių fizinio auklėjimo sąjungos tstovas.

Arūnas Kazlauskas - Kūno kltūros ir 
sporto departamento prie letuvos 
Respublikos Vyriausybės dirktoriaus 
pirmasis pavaduotojas.

Algirdas Raslanas - Kūno kūdros ir 
sporto departamento prie ietuvos 
Respublikos Vyriausybės dirktoriaus. 
pavaduotojas.

Petras Statutą - Lietuvos tautinio 
olimpinio komiteto generalinis se
kretorius.

Jonas Liaučius - Lietuvos asociaci
jos „Sportas visiems“ prezidentas.

mpton Wallys, tapo čempionais. Jau
niai, jaunesni nei 15 metų grupėje, 
pasiekė pergalę dėka gero Tomo 
Januškevičiaus žaidimo, kuris koman
dai pelnė 19 taškų. Prie pergalės 8 taš
kais prisidėjo Andrius Verbyla, 4 - Math
ew Walton, 5 - Jim Pelgrave, 2 - John 
Clayton - Smith ir Andrew Magee. Tre
nerė - Aldona Bogušauskienė.

"Vytis" - Hillside Piranas 38:21
Jaunesni nei 13 metų berniukai turėjo 

"lengvesnę duoną" ir pergalępasiekė la
bai geru rezultatu. Taškus pelnė: 14 
Mathew Walton, po 2 - Geoff Vaitkus, 
Peter Hoban ir Ben Leonavičius, 10 - 
AndSw Magee, 8 -‘Todd MacJntyre.' 
(Žiūr. taip pat 8 psl.)

Edas
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į* Musų mirusieji f
A. f A. Elena Urnevičinte - Dainiene
Lietuviškoji mūsų bendruomenė 

neteko dar vienos visuomenininkės, 
patriotės, ilgametės darbuotojos Ade
laidėje Elenos Dainienės. Jos įnašas 
lietuviškoje bendruomenėje bei Lie
tuvos vardo platinimas autralų tarpe 
paliko gilius pėdsakus, kas jai užtar
navo tinkamą pagarbą savųjų ir sve
timųjų tarpe.

Elena Dainienė

Elena Umevičiūtė - Dainienė gimė 
1908 m. vasario 17 d. Daukšiuose, 
Marijampolės apskrityje. Aukštadva- 
ryje lankydama Ruošos mokyklą ji 
susipažino su mokytoju, vėliau tapusiu 
mokyklų inspektoriumi Petru Jusiu, už 
kurio ir ištekėjo. Jaunieji apsigyveno 
Mažeikiuose, susilaukė sūnelio Vy
tauto, o dar vėliau persikėlė gyventi į 
Kėdainius. Bolševikams okupavus 
Lietuvą, Petras Justus buvo atleistas iš 
tarnybos ir netrukus ištremtas į Sibirą. 
Po šio baisaus įvykio Elena su 
mažamečiu sūnumi persikėlė gyventi į 
Vilnių, kur gavo tarnybą centrinėje 
karininkų Ramovėje ir išgyveno iki 
antrosios sovietų okupacijos. Vyrui 
žuvus, jaunoji našlė ištekėjo už Lie
tuvos kariuomenės leitenanto Stasio. 
Dainiaus, o po kelių gyvenimo metų 
Vokietijos lageriuose, pirmuoju emi
grantų transportu išvyko į Australiją. 
Apsigyveno Adelaidėje. Savo dviejų 
metų privalomo darbo sutartį ji atliko 
Kalvarijos ligoninėje, tačiau būdama 
gabi kalboms, netruko išmokti an
gliškai ir tuo užsitikrino sau darbą 
geriausiame to meto Adelaidės vieš
butyje. Ji čia dirbo vyriausia šeimi
ninke ir labai pasitarnavo ieškančioms 
darbo lietuvėms moterims.

Talentų Elena turėjo nemažai. Liku
sias nuo darbo valandas, išnaudodama 
visus jai Dievo suteiktus sugebėji
mus. ji paskirdavo lietuviškai ben
druomenei ir Lietuvos labui. Vos tik 
atvykus į Australiją, kartu su P. Rute- 
niu, ji suorganizavo Adelaidės lietuvių 
scenos mėgėjų grupę. Joje ji pati buvo 
aktyvi aktorė ir režisierė. Pirmame 
teatrinės grupės pastatyme „Pirmasis 
skambutis“ ji buvo aktorė, o jau 
sekančiuose dviejuose - „Paslaptingoje 
zonoje“ ir „Sudrumstoje ramybėje“ - 
režisierė. Įsisteigus chorui, Elena buvo 
viena geriausių jo sopranų, ne kartą at
liko ir solo partijas. Tai buvo jos darbų 
pradžia lietuviškoje bendruomenėje.

Laikui bėgant, ji buvo išrinkta į ALB 
Krašto valdybą. Joje per dvi kadencijas 
( 4 m.) reiškėsi kaip aktyvi narė švie
timo reikalams. Dažnai jos rašytus 
straipsnius teko skaityti „Mūsų Pa
stogėje“ ir „Tėviškės Aiduose“. Rašė 
ji ir į australų spaudą, kėlė joje so
vietų priespaudos Lietuvoje klausimą. 
Elena Dainienė nuolat sielojosi ir 
pergyveno dėl Lietuvos laisvės pra
radimo, įvairiais būdais stengėsi paro
dyti šio krašto gyventojams komuniz
mo Lietuvai padarytą žalą. Adelaidėje 
įsikūrus Pabaltiečių moterų draugijai, ji 
tapo pirmąja tos draugijos pirmininke. 
Tai jai suteikė galimybę plačiau ir 
aktyviau pasireikšti australų tarpe. 
Kaip tikra lietuvių ambasadorė Elena 
Dainienė dėjo pastangas, kad lietuvių 
kultūra, papročiai, tautodailė būtų ži
nomi kitataučiams ir australams. Ji 
išnaudojo kiekvieną pasitaikiusią 
galimybę skelbti Lietuvos vardą, o jos 
pačios gamintais šiaudinukais Adelai
dės miesto rotušės kalėdinė eglutė 
papuošta dar ir dabar. Vietos gyven
tojų tarpe ji prisimenama kaip kokia 
legenda.

Metams slenkant ir silpnėjant svei
katai, Elena Dainienė pasitraukė iš 
aktyvios veiklos, tačiau rūpintis Lie
tuvos reikalais ji niekada nenustojo, 
nuolat ragino ir kitus dirbti toliau, 
nepagailėdama gražių žodžių tiems, 
kurie stengėsi.

Prieš metus Elena Dainienė kartu su 
vyru persikėlė gyventi į Port Mac
quarie, NSW, pas sūnų Vytautą, kuris 
šiame mieste turi gydytojo praktiką. 
Šiame mieste, vyro ir sūnaus globoje 
ji mirė rugsėjo 11 dieną nuo insulto.

Su pagarba prisimindami šią taurią ir 
veiklią mūsų bendruomenės narę, 
reiškiame gilią užuojautą jos neteku
siems vyrui Stasiui, sūnui Vytautui, 
anūkams, broliui ir visiems artimie
siems bei draugams.

Ilsėkis ramybėje, didžiai gerbiama 
mūsų tautos dukra.

Adelaidės lietuviai (J. V.)
A. f A.

Pranas Morris 
(Marašinskas)

Pranas Morris 
(Marašinskas).

Rugsėjo 16 d. savo namuose Sydnė- 
jaus priemiestyje Liverpool, ilgus me

tus praleidęs ligos patale, su šiuo pa
sauliu atsiskyrė Pranas Morris - 
Marašinskas.

Pranas Marašinskas gimė 1911 m. 
rugpjūčio 1 d. Dusetose. Kaune baigė 
gimnaziją, 14 metų dirbo Vidaus rei
kalų ministerijos Valstybės saugumo 
departamente.

Pokario metais emigravo į Australiją, 
apsigyveno Sydnėjuje.

Velionio palaikai sudeginti rugsėjo 19 
d. Rookwood kapinių krematoriume.

Liko liūdinti žmona Aleksandra ir 
ištekėjusi dukra Deanna.

Ilsėkis ramybėje.

A. į* A. Pranui Marašinskui
mirus, nuoširdžiai užjaučiame liūdesyje likusias žmoną ir 
dukrą. Šviesiam velionio atminimui vietoje gėlių "Mūsų Pas
togei" aukojame 20 dol.

M. ir J. Keliavai

į Pirmieji metai Australijoje
Ištrauka iiš seno dienoraščio...

Antanas Skėrys

(Tęsinys iš Nr.35)

1949.4.18. Bagn oli. Ekskursija į 
Vezuvijų ir garsiąją Pompėją- Vezu
vijaus užpiltas miestas dar prieš 2000 
metų. Dabar atkastas. Didingasis savo 
pastatais, daug dar ir dabar gerai 
išsilaikiusiais, net kai kurie paveikslai 
neblogai atpažįstami. Labai įdomu 
susipažinti su ano meto kultūra. Gidas 
pasakoja apie prabangų daugiau nei 
prieš 2000 metų buvusį patricijų 
gyvenimą. Padariau daug nuotraukų.

1949.4.19. Šiandien išlydėjome 
transportą Brazilijon. Dalis išvyko lai
vu, kiti lėktuvais. Iš mano pažįstamų 
išvyko daktarai A. ir B. Maksimčiukai, 
Svoluda ir kt. Brazilijon vyksta dau
giausiai slavai. Kažkodėl čia jų išvaiz
da atrodė labai varginga.

1949.04.05 Viduržemio jūra. Šian
dien turėjome atplaukti į Port Said, bet 
sugedus vienam laivo motorui, nepasie
kėme. Jūra visai rami. Gera ir mano 
nuotaika.

1049.05.06 Port Said. Lai vas įplaukė 
į uostą naktį. Atsikėlus, jis jau stovėjo 
išmetęs inkarą. Egiptiečiai pirkliai, 
apsupę laivą savo laiveliais, siūlo viso
kias prekes. Prekiaujama virvės pagalba, 
pinigams irprekėmsperduoti. Atminčiai 
nupirkau keletą odos dirbinių su egip
tiečių piešiniais. Port Said didelis uos
tas. Tai vartai į daugelį kraštų. Stebime 
praplaukiančius laivus. Tarp kitų mus 
aplenkė ir „Pretorija“, taip pat su DP iš 
Neapolio. Vakare šokiai ant denio ir 
šiokia tokia programa. Cirulis sukom
binavo, žinoma už mano dolerius, egip- 
tietiško „Whisky“. Jis, pasirodo, visai 
neblogas.

1949.05.07. Laivas remontuojamas 
ir vis dar stovi uoste. Keleiviai su egip
tiečiais ir toliau prekiauja, bet DP 
biedni, nedaug kas turi dolerių. Man vis 
dar jų pakanka. Stebiu praplaukiančius 
įvairios paskirties ir dydžio laivus. Visą 
dieną prabuvęs viršuje denyje, net ne
pastebėjau. kad saulė perdaug nudegino. 
Čia jau visai kitas klimatas Padariau 
keletą nuc.raukų.

A. f A.
Eugenijus Henrikas 
Daujotas - Morgan
Velionio draugai pranešė, kad š. m. 

rugsėjo 18 d. mirė tautietis Eugenijus 
Henrikas Daujotas - Morgan, gimęs 1921 
m. liepos 21d. Kaune. Gyveno Sydnėjaus 
priemiestyje Banksia. Palaidotas rug
sėjo 23 d. Woronoros kapinėse.

Liūdi žmona Barbara ir sūnūs Erikas 
su Collin.

Ilsėkis ramybėje.

B. Ž.

1949.05.08 Raudonoji jūra. „Skau- 
gum“. Sekmadienis. Iš Port Said uosto 
išplaukėme naktį - 24 vai., tai plaukiant 
Sueco kanalu nieko įdomaus negalima

/f šešių kelionėje dalyvavusių menininkų, 
piešusių "Skaugum" laivo kapitonų, buvo 
išrinktas ir laivo laikraštėlyje atspaustas šis 
dail. V. Simankevičiaus sukurtas kapitono 
Holst portretas.

buvo matyti, tik praplaukiančių miestų 
įvairiaspalvės reklamos priminė prieš 
10 metų Europoje gyventą taikų gyve
nimą. Sueco kanalu plaukėme visą die
ną. Sustodavome tik prasilenkimo vie
tose, sutinkamiems laivams praleisti. 
Sueco miestą- paskutinį prieš Raudonąją 
jūrą - pasiekėme 17 vai. Čia egiptiečių 
policija patikrino laivą ar nėra jame 
žydų. Jei tokių būtų radę - jų nepraleistų. 
Visi žinome, kad jų mūsų tarpe yra, bet 
jie užsirašė kitų tautybių vardu, net ir 
lietuvių. Oras jau tvankus, bet jūra rami. 
Keleiviai abiejuose deniuose linksmi.

1949.05.09 Raudonoji jūra. Esame 
viduryje Raudonosios jūros. Oras nors ir 
karštas, bet vis dar pakenčiamas. Vėjelis 
maloniai gaivina. Saulėje neįmanoma

Nukelta i 8 psl.
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" '' ______ _

50 - mečio banketas Sidnėjuje
Sydnėjuje savo penkiasdešimtmetį nito pirmojo mūsų išlipimo į Australijos 

krantą švęsime
šių metų lapkričio 22 dieną, šeštadienio vakare, 730 vai. Lietuvių klube -16 -18 East Teracce, Bankstown.

Bankete dalyvaus ir visa eilė ALB Krašto Valdybos kviestų garbės svečių. Vieti
nės meninės pajėgos linksmins svečius dainomis ir tautiniais šokiais.

Sydnėjaus, New South Wales, Canberros lietuviai ir jų.svečiai yra ypatingai 
kviečiami atšvęsti savo ar tėvų atvykimo į šį kontinentą jubiliejų.

Bilietus galite įsigyti sekmadieniais Lietuvių klube nuo 12 iki 3 vai. popiet.
Paštu bilietus galite įsigyti išrašant čekį ar money order "Australian Lithuanian 

Community Federal Executive" vardu ir siunčiant šiuo adresu: Mr. V. Bakaitis, P. 
O. Box 550, Bankstown 2200. Bilieto kaina 30 dol. - įskaitant ir gėrimus.

Užsakydami bilietą, pridėkite dalyvausiančių vardą ir pavardę. Bilietų skaičius 
ribotas, tad vėliau užsisakančius prašome pasitikslinti telefonu (02) 9543 1001.

Jeigu Jūs atvykote pirmuoju transportu, praneškite ar norėtumėte sėsti prie "First 
Fleeters" stalo.

Laukiame. ALB Krašte Valdybos 50 - mečio ruošos komitetas

Pranešimas
Lietuvių bendruomenės Spaudos sąjungos nariai yra kviečiami siūlyti kandidatus 

į Spaudos sąjungos komitetą. Nominacijos turi pasiekti komitetą ne vėliau spalio 15 
d. Nominacijos pateikiamos raštu su bent dviejų Sąjungos narių bei siūlomo 
kandidato parašais. Komiteto adresas: P. O. Box 550, Bankstown, NSW 2200.

Dabartinį LB Spaudos sąjungos komitetą sudaro pirmininkas V. Patašius, vice
pirmininkas V. Doniela, sekretorius V. Šliogeris ir nariai D. Kairaitis. A. Laukaitis 
ir K. Protas.

Pagal Sąjungos įstatus du dabartinio komiteto nariai - V. Doniela ir K. Protas - tu
. Jie sutinka būti vėl renkamai į 

LB Spaudos sąjungos valdyba 

50 - metis Sydnėjuje 
be. Į pamaldas skautai renkasi 11 
vai. Pasimelsime už savo mirusius 
vadovus ir prašysime Aukščiau
siojo palaimos ateičiai.

2 vai. popiet jubiliejų minėsime 
Lietuvių namuose Bankstowne.

Tad, visi ir visos, į didingą 
skautišką šventę! Visi kviečiami, 
visi laukiami!

Sydnėjaus lietuviai skautai

ri atsistatydinti per sį metinį narių 
naują komitetą.

LSS Australijos rajono
Sydnėjaus lietuvių skautų vie

netai - Židinys, ASS skyrius ir 
„Aušros“ tuntas - spalio 26 dieną 
minės rajono skautų veiklos 50 - 
meti. į kurį kviečia visus lietuvių 
bendruomenės narius ir ypatin
gai buvusius skautus ir skautes. 
Kurie gali, prašomi atvykti su 
uniformomis.

Minėjimas prasidės pamaldomis 
šv. Joachimo bažnyčioje, Lidcom-

Ištrauka iš seno dienoraščio...
Atkeltais 7psl.
būti. Dauguma keleivių vaikšto apsivilkę 
maudymosi kostiumėliais. Moterys 
demonstruoja savo figūras. Kai kurios 
senos ir nesimpatiškos. Jūra rami. Tikras 
atostogų laikas - taip greit jis prabėga. 
Nėra laiko net mokytis anglų kalbos.

1949.05.10. 7 vai. praplaukėme pro 
garsų arabų šventąjį miestąMeką. Vėjas 
didokas, bet laivas plaukia prieš vėją, 
tad supimas beveik nejaučiamas. Stebiu 
skraidančias žuvytes ir kartais pasi
rodančius delfinus. Išdalino anglų kalbos 
pamokas, o mokytis vis dar neprisirengiu. 
Labai nemėgstu anglų kalbos. Bus sunku 
Australijoje.

1949.05.11 Raudonoji jūra. Pra
plaukėme pro įdomią akmens uolą, iš
kilusią stačiais kampais 880 metrų. 
Toliau praplaukėme didesnes ir mažes
nes salas. Jose jokios augmenijos nesi
mato. Jos negyvenamos. Kai kuriose iš 
jų yra įrengti švyturiai. Diena slenka 
stebint skraidančias žuvytes ir laivą 
lydinčius delfinus. Kažin kaip gyvena 
mano brangieji - Irutė, Regina, tėvukas. 
Jie niekuomet nepagalvos kur aš šiuo 
metu randuosi. Taip daug turėčiau jiems

ką pasakyti, bet dėl žiauraus režimo 
nedrįstu net laiško parašyti. Dėl pikto 
režimo tenka klaidžioti po pasaulį.

1949.05.12 Saudi Arabija, Aden. Į 
Adeną įplaukėme 11 vai. Tai didelis 
uostas, kaip ir Port Said, anglų valdomas. 
Jūrų ir oro laivynų bazė, vartai į Indijos 
vandenyną. Tolimesnei kelionei laivas 

. pasikrauna kuro ir maisto. Arabų pirkliai 
siūlo savo prekes. Tai daugiausiakilimai 
ir šiltųjų kraštų vaisiai. Viskas atrodo 
labai pigu. Prisipirkau daug cigarečių. 
Uoste plaukioja rykliai ir keleiviams 
maudytis uždrausta. Matosi daug žuvų. 
Arabai .labai vargingi: vaikšto beveik 
nuogi, tik su sijonėliais. Net ir policija, 
nors iruniformuota, bet basomis kojomis. 
22 vai. mūsų „Skaugum“ išplaukė 
paskutiniam etapui kelyje į Australiją. 
Jei viskas gerai seksis, kelionė užtruks 
dar apie tris savaites.

1949.05.13 Arabų jūra. Karštis 
nepaprastas. Kabinose miegoti neįma
noma. Dar didesnis karštis valgomajame. 
Kapitonas leido miegoti ant denio suolų, 
bet i r ten karšta. Vakare denyje pasiro
dymas, surengtas keleivių.

Bus daugiau.
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SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16 - 18 East Terrace, BANKSTOWN, 
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 ;tala 
tsmorgasboard) ir 6 vai. - 8 vai. vatearo. 
sekmadieniais -12.30 vai. popiet - 7 vai. vakaro.

Svarbus pranešimas
Pagal liepos 9 d. gautą laišką iš Canterbury Multicultural Aged & Disaility 

Support Service Inc. (CMADSS- Daugiakultūrinis patarnavimas seniems ira/ie- 
gusiems Ine.)

Siame laiške sakoma, kad Cantebury ir Bankstownosavivaldybių (Local Govna- 
ment Areas) ribose gyvenantiems lietuviams, 10 žmonių, yra skiriamas pagainis 
patarnavimas. Toks patarnavimas skiriamas žmonėms virš 70 metų amžis ir 
gyvenantiems savo namuose, bet nepajėgiantiems save apsitarnauti, kaip pavyzdui. 
apsiprausti, pataikyti asmenine higieną, apsipirkti, nuvažiuoti pas gydytoją, sulki- 
ama gioba sergančiam namuose, pagelbstima pagaminant maistą ir t.t.

Kad būtų galima pradėti šią pagalbą,mums, lietuviams, reikia angliškai ir lietuviškaal- : 
I bančio asmens, kuris apsiimtų atlikti menedžerio-koordinatoriaus (Case Manager's) cbą.

Dėl atlyginimo ir darbo sąlygų galite kreipus pas Nina Tsakomas. the CAto - I 
I ordinaton, 19 South Pde.. Campsie. NSW 2194. Tel. 9718 6199. taksas 9789 292

Sydnėjaun lietuvių moterų apdalinti globoa dratųa į

Geelongo lietuvių namų fondą
Geelongo lietuvių namų atstatymui 

aukos plaukia. Jau gauta pirmoji auka 
iš užsienio - p. Adelė ir Juozas 
Raškauskai, gyvenę Geelonge apie 
1950 metus, atsiuntė 100 JAV dolerių 
(dabar jie gyvena Toronte, Kanadoje).

500 dol. aukojo Geelongo skautų 
židinys;

250 dol. - Geelongo kroatų ben
druomenė;

po 100 dol. - Richard Spur ir Vikto
rija Vitkienienė;

po 50 dol. - Tasmanijos universiteto 
unijos Lietuvių studijų draugija ir A. T. 
Žilinskas;

25 dol. - Betty ir Stepas Augustvičiai;
I10 dol. - Veronika Kozlowski

■ Visiems esame labai dėkingi.

» » »
200 dol. - Vladas Leitonas;
po 100 dol. Petras Papreckas ir 4. Sko- 
rupskienė.
5 J AV dol. - buvęs Geelongo kepšinio 
žaidėjas J. Jonušas, dabar gy’enantis 
JAV.
Nuoširdžiai dėkojame.

St Šutas 
Geelongo letuvių 

bendruomenė: vardu

Adelaidės sportininkams
Tradicinė sporto diena įvyks spalio vaišinamas užkandžiais ir apdoianoja- 

mėn. 26 d. Lietuvių namų sporto mi žaidėjai. Tą dieną aikštelėje pra- 
aikštelėje. Tą dieną klubo valdyba virs šome nestatyti mašinų iki programos 
pietus, o po visų žaidynių jaunimas bus pabaigos.

Edas

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

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

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