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' Lietuvos savaitės apžvalgai .  —- —
Sienos su Rusija nustatytos

Praėjusią savaitę Lietuva pirmoji iš 
bltijos valstybių pasirašė sutartis su Ru
ga dėl valstybės sienos nustatymo bei 
tonominės zonos ir kontinentinio šelfo 
laltijos jūroje atribojimo. Dabar šias 
įtartis turi patvirtinti Rusijos Valstybės 
)ūma ir Lietuvos Seimas. Pasak vyk
iausiojo Lietuvos derybininko Rimanto 
idlausko, nustatant sienas buvo remtasi 
isingumo principu, kuris užfiksuotas 
mgtinių Tautų 1982 metų Jūros teisės 
onvencijoje. Pasak ekspertų, jei šiuo 
tincipu būtų grindžiamas susitarimas ir 
aLatvija, tai Lietuva turėtų jūros sieną ir 
iŠvedija. (LR 1997.10.28).

Susitarimą pasirašė Lietuvos prezi- 
entas Algirdas Brazauskas ir Rusijos 
rezidentas B. Jelcinas. Galima tik ap- 
ailestauti. kad Brazauskas 1982 metų 
iros konvenciją užmiršo, pasirašydamas 
tlaimingąjį Maišiagalos memorandumą 
a Latvijos prezidentu.

Neprašyta garantija

Rusijos prezidentas Borisas Jelcinas 
rakar pasirašė ir įteikė Lietuvos vadovui 
Ugirdui Brazauskui pareiškimą dėl 
augumo garantijų Lietuvai.

„Rusija kaimyninei draugiškai vals- 
ybei Lietuvai pareiškė, kad yra saugumo 
Brantas Lietuvos Respublikai. Iš mūsų 
ekiu netikėtumų nebus, o jeigu jums iš- 
ols pavojus - tas turės reikalų su mumis“, 
akoma Rusijos prezidento pareiškime. 
!į pareiškimą B. Jelcinas perskaitė ir įtei- 
b A. Brazauskui po jų derybų akis į akį.

Vėliau surengtoje trumpoje spaudos 
tonferencijoje prezidentas B. Jelcinas 
teatsakė, kurios šalys, jo nuomone, gra- 
ana Lietuvos saugumui. „Aš to nežinau, 
ą geriau žino prezidentas Algirdas Bra- 
auskas. Mes saugosime nuo bet ko, nuo 
a> paprašys Lietuvos vadovybė“, sakė B. 
Meinas. A. Brazauskas, savo ruožtu, 
tonkrečiai neatsakė, kaip vertina Rusijos 
įasiūlymą. Pasak jo, saugumas yra 
kiekvienos valstybės dienotvarkėje“, o 
lėtu va, kaip ir kitos valstybės, „daug šla
ite amžiuje prisikentėjo“.

A. Brazauskas pabrėžė, kad Lietuvos 
prioritetas yra draugiški santykiai su 
aimynais ir integracija į sistemą, ,Joiri 
rali užtikrinti saugumą“.

Prezidentą Maskvoje lydintys Lietu- 
sos diplomatai sakė, kad Rusija pernelyg 
ureikšmina savo pačios pareiškimą dėl 
augumo garantijų, kuris tėra vienašalis 
įsiūlymas. (LA 1997.10.25)

Komunistai nenori ratifikuoti 
sutarties

Lietuvos ir Rusijos valstybinės sienos 
utartis neturi jokių perspektyvų būti 
atifikuota, vakar pareiškė Rusijos Dūmos 
■icepirmininkas Sergejus Baburinas. (...)

Rusijos tarptautinės sutartys tampa 
pilnavertėmis tik ratifikavus jas parla
mente. Be šio akto jos neturi visiškos 
juridinės galios, komunistų laikraštyje 
„Pravda“ pastebi G. Selezniovas. Dūmos 
vicepirmininkas nurodo keturias priežastis, 
kodėl Dūmoje dominuojantys komunis
tai ir nacionalistai priešinasi sutarčiai.

Pirmiausia - tai Klaipėdos krašto 
priklausomybė, kuri, G. Selezniovo verti
nimu, dabar nėra istoriškai teisinga. Dū
mos vicepirmininkas teigia, esą Klaipėda 
turi atitekti Rusijai, nes buvo sovietų 
atkariauta iš vokiečių.

Antroji ir trečioji priežastys susiju
sios su Lietuvos siekiu įstoti į NATO. Jei 
tai įvyks, Rusijos Baltijos laivynas liks 
„įkalintas“ savo bazėse Kaliningrade ir 
Kronštate. o prekių tranzitas per Lietuvos 
teritoriją į Kaliningrado sritį gali pakibti 
ore.

Ketvirtoji priežastis, komunistų ir na
cionalistų nuomonetnikdantisutarčiai.tai 
rasų padėtis Lietuvoje. (LA 1997.10.25)

Lietuvos Ambasados Paryžiuje ir
R ‘nroje nebus grąžintos

Rusijos ambasadorius Vilniuje Kons
tantinas Mozelis mano, kad buvusių 
Lietuvos ambasadų pastatų Paryžiuje ir 
Romoje grąžinimo problema turi būti 
sprendžiama tik po to, kai bus išspręstas 
klausimas dėl papildomų patalpų rusų 
diplomatiniam korpusui Lietuvoje. (...)

„Vien Maskvoje Lietuvos diplomatinė 
atstovybė užima triskart didesnį plotą nei 
mes užimame čia, Vilniuje. Šį klausimą 
reikia išspręsti“, - tvirtino ambasadorius. 
Diplomatas mano, kad iš dalies problemą 
galėtų išspręsti Rusijos konsulatų Kaune 
ir Klaipėdoje atidarymas.

„Bet kuriuo atveju pastatai Paryžiuje 
ir Romoje nebus grąžinti rytoj ar arti
miausiomis dienomis, nes su tuo susijęs 
visas kompleksas klausimų“, - sakė K. 
Mozelis. (ELTA)

Atseit, sovietai pagrobė, o mes nau
dosimės ir toliau lyg niekur nieko.
Ar reikia Lietuvai rusiško saugumo?

Vakar Lietuvos politikai plačiai ko
mentavo A. Brazausko vizito Maskvoje 
metu B. Jelcino įteiktą pareiškimą, kuria
me teigiama, jog Rusija „gyvybiškai 
suinteresuota kaimyninių Baltijos valsty
bių saugumu ir stabilumu“. Jame taip pat 
sakoma, jog .Rusija jau yra pareiškusi, 
kad mes garantuojame saugumą Baltijos 
šalims. Plėtodami šią iniciatyvą siūlome, 
kad tokios garantijos būtų duotos kaip 
vienašališkas Rusijos Federacijos įsi
pareigojimas, kurį tarptautiniu teisiniu 
požiūriu patvirtintų geros kaimynystės ir 
tarpusavio saugumo garantavimo su
sitarimas, sudarytas RF ir atskirai kiek
vienos Baltijos šalies arba RF ir visų trijų 
Baltijos šalių“.

PABALTIEČIŲ 50-MEČIO MINĖJIMAS PARLAMENTO RŪMUOSE CAN- 
BERROJE. Lš kairės: Australijos ir N.Z. Latvių bendruomenės pirm. Aivars Sauli- 
tis, Estų bendruomenės pirm. Uino Simmul, federalinės valdžios imigracijos mi
nistras Hon. Philip Ruddock ir Lietuvių bendruomenės pirm. dr. Vytautas Doniela. 
(Žiūr. straipsnį šio "M.P." nr. 3-me psl.) Nuotr. L. Cox
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„Aš nelinkęs skubėti ir šuoliuoti. 

Daugelis paskubėjo vertinti“, - vakar 
spaudos konferencijoje, vertindamas vizi
to į Maskvą rezultatus ir B. Jelcino pa
teiktus siūlymus, sakė prezidentas A. 
Brazauskas. (...) A. Brazauskas sakė, kad 
jam..nelabai suprantamos L. Meriobaimės 
priežastys“. (...)

Atskirame V. Landsbergio pareiškime, 
kuriame komentuojamos B. Jelcino pa
siūlytos saugumo garantijos, teigiama, 
kad „Iš ligi šiol paskelbtų žodinio bei 
rašytinio tekstų matyti, kad Maskvoje per 
dviejų prezidentų susitikimą, Lietuvai 
pasiūlytas beveik protektoratas. Be abejo, 
tai tik Rusijos diplomatijos siūlymas, nes 
protektorato statusas negali būti primes
tas vienašaliu pareiškimu arba sprendi
mu. Kad jis taptų tikrove, antroji pusė, 
t.y. Lietuva, turėtų pasiūlymus priimti 
atitinkama sutartimi, pasiduoti Rusijos 
globai. Labai abejotina, ar nors viena 
rimtesnė politinė jėga Lietuvoje, nors vie
nas kandidatas į prezidentus išdrįstų tai 
atvirai įtraukti į savo rinkimų programą. 
Mūsų valstybės istorijoje toks statusas - 
ir XVUI a. ir XX a. - visada būdavo 
blogesnių įvykių įžanga. Be to, šio pobū
džio gynybines posovietines sąjungas 
draudžia Lietuvos Konstitucija. Todėl 
aptariamasis pasiūlymas, matyt, adresuo
tas ir toliau į Vakarus, ne tik Lietuvai. (...)

V. Landsbergio manymu, B. Jelcino 
pareiškimu bus tiriama Vakarų reakcija į 
tai, ar nebus mažinama parama inte
graciniams Lietuvos procesams. „Pa
reiškimo reikšmė ateis iš Vakarų. Jei ten 
bus politinių pokyčių, tai bus verta 
susimąstyti“, - teigė V. Landsbergis. Nors 
neatmestina, jog Vakarų valstybės gali 
patvirtinti, kad tokie Rusijos prezidento, o 
anksčiau ir premjero pareiškimai prisi
deda prie bendro tikslo - integruoti Bal
tijos valstybes į ES ir NATO. (...) (LA 
1997.10.28)

Seimo narį leista suimti
Antradienio rytą Seimas davė sutiki

mą suimti Seimo narį Audrių Butkevičių. 
Už balsavo 80 Seimo narių, prieš - 9, 
susilaikė - 19, o 13 Seimo narių nebalsa
vo. Prieš balsavo centristai, kurių frakci
joje buvo Audrius Butkevičius, ir LDDP 
nariai. Audrius Butkevičius pareiškė, jog 
nebeliko abejonių, kad byla politinė. Vaka- 
re Audrius Butkevičius buvo nuvežtas į 
Lukiškių kalėjimą. (...)

Audrius Butkevičius kaltinamas pa
sikėsinimu sukčiauti stambiu mastu. 
Rugpjūčio 12 dieną Audrių Butkevičių 
sulaikė teisėsaugos pareigūnai tuo metu, 
kai jis ..Draugystės“ viešbutyje buvo ga
vęs 15 000 JAV dolerių iš nafta pre
kiaujančios firmos vadovo Klemenso Kir- 
šos. Įtariama, kad pinigai buvo gauti už 
pažadą tarpininkauti nutraukiant bau
džiamąją bylą tai firmai. (LA 1997.10.29)

Ką dar sugalvos šmeižikai?
„Šmeižikiška diskreditavimo kam

panija prieš antrąjį valstybės asmenį - 
Seimo pirmininką Vytautą Landsbergį - 
tęsiama“, - pareiškė Seimo pirmininko 
atstovė spaudai Loreta Zakarevičienė. 
Subliūško, pasak jos, KGB „liudytojų“ 
pasakojimai apie tai. ko nebuvo. ,Jr vis 
dėlto yra politikos veikėjų, neatsakingai 
kartojančių - o gal buvo? Juos supykdė 
generalinio prokuroro informacija apie 
priešingą faktą - V. Landsbergį KGB se
kė kaip „antitarybininką“, - teigia Seimo 
pirmininko atstovė spaudai.

„Kai kas vėl, pasak jos. traukia užuo
minas pagal žlugusį, nieko nevertą LDDP 
1996 metų kaltinimą, neva V. Landsber
gis, įsteigdamas labdaros fondą, „pasi
savinęs“ norvegų pinigus“. Tuos šmeiži
kus pakartotinai drausmina, anot L. Za
karevičienės, žurnalistų etikos įstaigos. 
(...)(ELTA).

Estijos finansų krizė. Ar gresia ji 
Lietuvai?

.Lietuvos nacionalinėje vertybinių 
popierių biržoje vakar buvo ramu. Nieko
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® Trumpai iš visur
Suvažiuoja mokslo ir kūrybos žmonės

Spalio 25 d. eksportui skirta Azerbai
džano nafta pradėjo tekėti naujai nuties
tais vamzdžiais, pirmą kartą sujungusiais 
Baku naftos šaltinius su rasų Juodosios 
jūros uostu Novorosijsk. Apie 1 50 km 
šių vamzdžių ruožas randasi Čečėnijos 
teritorijoje.

Australija prisidės prie tarptautinės 
akcijos išgelbėti sušlubavusią Indonezijos 
ekonomiją. Spalio 29 d. Australijos min. 
pirmininkas John Howard pažadėjo bent 
vienobilijonodolerių(JAV valiuta) pasko
lą Indonezijai, jei ši laikysis Tarptautinio 
Piniginio Fondo rekomendacijų.

Lapkričio 2 d. Indonezijos vyriausybė 
pradėjo vykdyti pažadėtas ekonomines 
reformas, atimdama 16-kai nuostolingų 
privačių bankų leidimą veikti. Bankai bus 
tuoj likviduoti, gi emigracijos departa
mentui įsakyta neleisti šių bankų savi
ninkams, akcininkams bei administrato
riams išvykti į užsienį.

Spalio 29 d. Sydnėjuje mirė ekono
mistas dr. Herbert Cole Coombs, sulau
kęs 91 metų amžiaus. Be įvairių kitų eitų 
svarbių pareigų, dr. H. Coombs buvo 
Commonwealth banko valdytoju nuo 
1948 m., Australijos Rezervinio banko 
valdytoju 1960 - 1968 m., Australijos 
NationalUniversity kancleriu 1968-1976 
m. Dr. H. Coombs parašas ilgai figūravo 
ant visų Australijos banknotų.

Spalio 27 d. prasidėjo savaitę trukęs 
Kinijos prezidento Džiang Zemin vizitas 
JAValstybėse. Kad išgauti JAV techno
logiją branduolinės energijos srityje, Ki
nija pažadėjo atsisakyti nuo branduoli
nės technikos bei gaminių prekybos su 
Iranu. Savo viešose diskusijose su JAV 
prezidentu Bill Clinton, prezidentas Ze
min gynė Kinijos žmogaus teisių politi
ką Kinijoje bei Tibete, neatsisakė nuo 
galimybės prisijungti Taivaną jėga. Tik 
lapkričio 1 d., kalbėdamas Harvardo 
universitete, Zemin užsiminė, kad jėga 
numalšinant demonstracijas Tiananmin 
aikštėje 1989 m. birželio 4 d., galėję būti 
„trūkumų“ ir .Jdaidų“.

Lietuvos savaitės...
Atkelta iš 1 puslapio

netikėto neįvyko“, - sakė „Lietuvos aidui“ 
FMĮ „Sinkus“ finansų makleris Edgaras 
"Butrimas. Jo manymu, akcijų kainos 
kritimo didžiosiose pasaulio vertybinių 
popierių biržose Lietuva nejunta todėl,, 
kad jos rinka neišsivysčiusi, joje nedaug 
užsienio investuotojų. Estijoje, anot E. 
Butrimo, yra kitaip, jos rinka labai glau
džiai susijusi su suomių rinka, kur 
vertybinių popierių kursas labai priklau
so nuo didžiųjų pasaulio biržų. FMĮ 
„Sinkus“ finansų makleris taip pat sakė, 
jog staigus akcijų kainos kritimas Estijo
je siejamas ir su tuo, jog estai, bijodami 
kronos devalvacijos, pradėjo konvertuoti 
dideles pinigų sumas. Kodėl jie išsigan
do, kad gali smukti kronos vertė, E. But

"Mūsų Pastogė!' Nr.44 1997.11.10 psl.2

Spalio29d.,kai prezidentasBill Clinton 
vaišino Kinijos prezidentą Zemin bei kitus 
svečius Baltuosiuose Rūmuose, kitoje 
gatvės pusėje viešbutyje viceprezidentas 
Richard Gore dalyvavo vaišėse, kurias 
suruošė pabėgėliai iš Tibeto.

Spalio 30 d. Irakas išprovokavo kon
fliktą su JT Saugumo Taryba, įsakyda
mas visiems amerikiečiams, iš atsiųstos 
nusiginklavimo komisijos nariams, per 
savaitę išvykti iš Irako., Iš 100 komisijos 
narių 10 yra amerikiečiai. Prieš šį ulti
matumą protestavo vieningai visa Saugu
mo Taryba, nors jos nariai nesusitaria^o- 
kių veiksmų imtis, kad priversti Iraką pa
klusti ir laikytis taikos sutarties nuostatų. 
Nusiginklavimo komisijos pirmininkas 
yra australas Ricbard Butler.

Airijos prezidente išrinkta 46 m. am
žiaus advokatė Mary McAleese, gimusi 
Belfaste, D. Britanijos valdomoje Airijos 
dalyje. Tai jau antra iš eilės moteris, 
išrenkama Airijos prezidente (1990 - 97 
metais prezidente buvo Mary Robinson).

Rusijos Žemieji parlamento rūmai 
(dūmą) ratifikavo tarptautinę sutartį, drau
džiančią gaminti ir laikyti cheminius 
ginklus. Rusija pasižadėjo per sekantį de
šimtmetį sunaikinti savo cheminių ginklų 
atsargas (40,000tonų). Ekspertų nuomone, 
komunistų dominuojama dūmą sutartį bu
vo priversta ratifikuoti vien todėl, kad pa
senę cheminiai ginklai pradėjo irti ir su
daro didelį pavojų pačiai Rusijai.

Prezidentas A. Brazauskas į NATO 
būstinę Briuselyje paskyrė specialų 
įgaliotinį - ambasadorių buvusį Krašto 
apsaugos ministrą Liną Linkevičių. 
Lietuvos misijoje dirbti paskirti pata
rėjas Eitvydas Bajorūnas, pirmasis 
sekretorius Algis Dabkus, komanderis 
Eugenijus Nazelskis ir kapitonas Val
das Šiaučiulionis. NATO Lietuvos 
misijai NATO būstinėje yra paskyrusi 
naujus, erdvius 7 kambarius.

rimas atsakyti negalėjo. (...) Henrika Ruk- 
šėnienė. (LA 1997.10.30)

Spaudai paruošė dr. A. P. Kabaila,
Canberra, 1997.11.01.

PATIKSLINIMAS
Pereitame „M.P.“ numeryje, spaus

dinant Vytauto Donielos Lietuvos įvykių 
apžvalgą, įvyko perrašymo klaida: vietoj 
„Tauro bankas“ turėjo būti „Turto 
bankas“. Pakartojame turinį: „Turto 
bankas'' buvo įsteigtas specialiai tam, kad 
jis sugraibstytų kas dar įmanoma iš 
bankrutavusių bankų... „Turto bankui“ 
buvo perduoti ir bankrutavusio LAIB 
reikalai.

Gi „Tauro bankas“, kuriam vadovavo 
Genadijus Konopliovas, buvo įsivėlęs į 
skandalus ir eventualiai bankrutavo.

Red.

Jurgis Janušaitis

Po vasaros malonumų, atostogų, ke
lionių, stovyklavimų, pasilinksminimų 
gamtoje - gegužinių sugrįžo rudenėlis, o 
drauge su juo ir į vairiausios veiklos pradžia, 
kuri tęsis per visą žiemos metą.

Stebint dėdės Šamo žemelėje gyve
nančius lietuvius, jų veiklą, organizuotu
mu vistik dar galim pasidžiaugti. Lietu
viškoji veikla dar nenutyla, dar lietuvių 
telkiniuose nestokojama entuziazmo 
ruošiant įvairiausius kultūrinius, moks
linius renginius, kurių dar dek daug. Štai 
„Draugo“ skelbiamuose veiklos kalendo
riuose vien spalio mėn. įvairių renginių 
priskaitoma virš trisdešimt vien tik Čika
goje. Koncertai, ansambliai iš Lietuvos, 
dainininkai, menininkai rengia renginius, 
kviečia visuomenę aktyviai dalyvauti, juos 
paremti. Įdomu tai, kad nebeužtenka 
renginiams dienų, tad kai kurie koncertai 
vyksta tą pačią dieną tik kelių valandų 
skirtumu ir kitose vietose. Tad, gerbia
mieji tėvynainiai, nedūsaukime per daug, 
kad lietuviškoji veikla „miršta“. Ne, ji dar 
ilgai gyvuos.

Šių metų didieji renginiai - tai X-asis 
Mokslo ir Kūrybos Simpoziumas, Balfo 
planuojamas seimas. Mokslo ir Kūrybos 
Simpoziumas, jau dešimtasis, šiais me
tais įvyksta Čikagoje, lapkričio 27 - 30 
dienomis. Šie simpoziumai pradėti or
ganizuoti jau 1969 m. Pirmasis simpoziu
mas tai buvo lyg bandymas sukviesti viso 
pasaulio mokslo ir kūrybos žmones ir 
apžvelgti mokslinius ir kūrybinius laimė- 
jimus.Tokiam dideliam ir svarbiam ren
giniui suruošti reikalinga ir stipri orga
nizacija - specialus komitetas. Simpo
ziumus dabar ruošia MKS Taryba, kurią 
sudaro Lituanistikos institutas, Pasaulio 
Lietuvių Gydytojų Sąjunga, Pasaulio Lie
tuvių Inžinierių ir Architektų Sąjungos
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TRUMPOS ŽINELĖS 
IŠ LIETUVOS

Australietis Balys Stankūnavičius 
persikėlė gyventi į Lietuvą 1992 metais. 
Jis yra paskirtas Lietuvos ekonominio 
vystymosi agentūros direktoriumi. Ba
lys Stankūnavičius turi 30 metų patirtį 
biznio ir turizmo srityje.

■
Spalio 7 dieną prancūzų ambasado

rius Lietuvai Michael Touranine įteikė 
Prancūzijos garbės legiono ordiną 
Lietuvos parlamento pirmininkui 
Vytautui Landsbergiui už draugiškų 
ryšių su Prancūzija puoselėjimą ir 
vystymą.

■
Lietuvos generalinio prokuroro raštinė 

neatmeta galimybių, kad Strateginio 
centro tyrinėjimo vadovas Audrius 
Butkevičius sovietinės Lietuvos laikais 
yra dirbęs KGB. Iš A. Butkevičiaus, 
atimtas parlamento nario imunitetas. 
A. Kramilius (pagal Lithuanian Weekly")

Prašom nepamiršti užsimokėti 
^Mūsų Pastogės** prenumerata*

bei JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto 
Valdybos atstovai. Ši taryba pakvietė 
Mokslinės Programos ir Organizacinio M 
Komiteto vadovus, kurie savo ruožtu suda- į 
re platesnės apimties komitetus darbams j 
atlikti. >

MokslinėsProgramosKomitetuivado- I 
vauja dr. Vytautas Narutis, o Organiza- l 
ciniam Komitetui - uolus visuomeniniu- l 
kas ir žurnalistas Bronius Juodelis. Ste
bint šių komitetų veiklą, atrodo, kad ir šis II 
MKS bus sėkmingas ir įvairiose progra- 1 
mose iš viso pasaulio gali dalyvauti virš 1 
dviejų šimtų įvairių mokslo šakų moks- 1 
lininkų. Taip pat tikimasi ir iš Lietuvos i 
svečių, aktyvių simpoziumo dalyvių. Be 
abejo, šiame simpoziume dalyvaus ir 
Australijojegyvenantysmoksloirkūrjbos I 
žmonės. j i

Tokios didelės apimties renginys, be • 
abejo, pareikalaus ir nemaža lėšų, tad 
lėšoms telkti pakviesta energinga JAV LB 
Socialinių Reikalų Tarybos pirmininkė 
Birutė Jasaitienė. Tikimasi, kad ir šiuo 
atveju lietuviai Amerikoje ir gal kituose 
kraštuose gyvenantys šį neeilinį teiginį 1 
parems. Man menasi ir pirmasis MKS, 
ruoštas 1969 m. minint Lietuvos 400 metų 
aukštojo mokslo sukakties paminėjimą. Ir 
šiame simpoziume bus iškilmingai 
paminėta 450 metų lietuviškosios knygos 
sukaktis.

Šio simpoziumo keturių dienų progra
ma plati, temos įdomios, svarbios, vks , 
meno parodos. Paskaitos vyks Jautimo 1 
Centre, o banketas - puošnioje Lexington 
House, Hickory Hill,salėje. Tad ir tenka 
pasidžiaugti mūsų mokslo žmonių ryžtu, 
kultūrininkų energija ir palinkėti, kad X- 
asis Mokslo ir Kūrybos Simpoziumaskaip 
istorinis, sukaktuvinis būtų darbingas, 
kūrybingas ir atneštų naudos Lietuvai ir 
išeivijai.

Aukos "Mūsų Pastogei“
P. Burkys NSW $ 5.00
A. Šurna Vic. $ 5.00
V. Viliūnaitė ACT $40.00
V. Stagis Vic. $ 5.00
Z. Vičiulienė NSW $10.00
Dr. L Venclovas NSW $15.00
L. Tupikas NSW $ 5.00
V. Bartuška1'" Vic. $10.00
E. Žukauskienė WA $20.00
A. Gabas Vic. $10.00
J. Povilėnas NSW $10.00
R. Teizer SA $20.00
J. Repševičius WA $15.00
A. Tačilauskienė NSW $15.00
M. Radzevičienė NSW $10.00
V. Vaitiekūnienė Vic. $ 5.00
E. Stripeikis Vic. $10.00
A. Lukšytė - Meiliūnienė NSW $45.00
P. Šiaučiūnas Tas. $15.00
J. Fedar Qld. $ 5.00
A. Plučas WA $ 5.00 i
VI. Šneideris NSW $ 5.00
R. Lekienė NSW $ 5.00

Dėkojame už aukas!
Adminn.

J
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$ BENDRUOMENĖS VEIKLOJE
Rašytojų festivalis Melbourne

50-metis Canberroje

Spalis ir lapkritis Melbourne priklau- 
' » knygų mylėtojams. Prieškalėdinio 
' laikotarpio metu knygynuose pasirodo ne 
1 ik naujai išleisti leidiniai, bet tuo metu 

ryksta ir rašytojų festivalis, vienas iš 
. populiariausių Melboumo festivalio 
. raginių, kuriame dalyvauja ir pasaulinės 
• meno pajėgos.

Šių metų rašytojų festivalyje, tru- 
. tusiame septynias dienas, dalyvavo 120 
■ australų rašytojų ir 30 tarptautinio masto 
literatų. Programoje buvo eilė pasi
kalbėjimų, įvairios diskusinės grupės ir 

. skaitymai. Renginius aplankė dvidešimt 
: penki tūkstančiai knygos mylėtojų.

Mums, lietuviams, šis rašytojų festiva- 
tis svarbus ir įdomus tuo, kad jame daly
vavo „Melbourne Writers' Festival Guest“ 
neseniai išleistosknygos „Elena's Journey“ 
(,£lenoskelionė“)autorėĘįpnaJon;utienė. 
Reader's Feast Vol.l No.2; (dvisavaitinė 
informacija apie geriausius Australijos ir 
tarptautinius leidinius) jos knygą apibūdina 
kaip neužmirštamą ir inspiruojantį jau
nos lietuvės moters pergyvenimų aprašy
mą Antrojo pasaulinio karo ir pokario metu.

Kaip rašytojų festivalio viešnia Elena 
dalyvavo vienojediskusinėje grupėje: „Me! 
Me! Me!" (Aš! Aš! Aš!), kurią sudarė 
keturi autobiografai. Bilietai šiai sesijai 
buvo jau seniai išparduoti, nes joje daly
vavo šiais metais laimėjęs Pulitzer pre
miją airis, gyvenąs New York'e, Frank 

McCourt,už autobiografiją „Angela's 
Ashes" (Angelės pelenai). Tos knygos 
populiarumas toks didelis, kad ligi šiol 
vien Amerikoje išparduota 1,400,000 
egzempliorių, Australijoje -100,000.

Antrąja kalbėtoja šitoje diskusinėje 
grupėje buvo mūsų Elena Jonaitienė. Nors 
Elena prieš šį renginį jaudinosi, kaip ji - 
„maža žuvelė“ pasirodys šalia tokio 
literatūros „banginio“, tačiau, baigusi sa
vo kalbą, iš 500 su viršum klausytojų 
susilaukė ne mažiau aplodismentų už pa
tį, paskutiniu kalbėjusį, Frank McCourt. 
Elena kalbėjo laisvai, mažai akcentuota 
puikia anglų kalba pasakodama kaip jos 
dedikuota anūkams „Elena's Journey" 
atsirado Text leidykloje Melbourne.

Plaukiant 1949 m. į Australiją Elena 
pajuto didelį norą aprašyti paskutiniųjų 
metų pergyvenimus, kurie dar buvo taip 
skaudžiai įsirėžę į pasąmonę. Tie apra
šymai, rašyti lietuvių kalba, buvo skirti tik

Tolimojoje Vakarų Australijoje
• Spalio 5 d., sekmadienį, bendrose 
su vokiečiais pamaldose, atšvęsta derliaus 
nuėmimo šventė. Šv. Mišias atnašavo bū
ręs Kimberly diecezijos vyskupas Jobst 
it kun. dr. A. Savickis. Mišios tą dieną 
tavo atnašaujamos vokiečių kalba. Vė
liau visų bendrai papietauta. Ta proga 
prisimintas ir kun. A. Savickio ateinantis
• spalio 7 d. - gimtadienis, jam įteikta 
dovanėlė.

• Perth'o Karališkojoje Žemės Ūkio 
parodoje, rugsėjo 29 d. pirma vieta ir 
mėlynuoju kaspinu apdovanotas Emos 
Justienės siuvinėtas paveikslas, išrinktas

> S 200 kitų tokių eksponatų.

l Š.m. rugpjūčio pabaigoje, grįžusi

Elena Jonaitienė.

sau. Atvykus į Australiją, ilgą laiką prie 
rašymo nepriėjo. Visa energija buvo 
sunaudota prisitaikant prie naujo krašto, 
vaikų auginimo, mokymosi anglų kalbos, 
uždirbant duoną, studijuojant. Tik daug 
vėliau, kai anglų kalbos sunkumai buvo 
nugalėti, pasakodama vaikams ar atsa
kydama į jų klausimus kaip ir kodėl įvy
ko tokie pergyvenimai ir pasikeitimai jų 
šeimos gyvenime, Elena pradėjo vėl rašyti. 
Mokytojaujant atsirado kita auditorija 
pasakojimams - jos mokiniai. O vėliau, 
augant anūkams, ji nutarė viską išversti į 
anglų kalbą (kad jiems būtų lengviau 
suprasti). Tačiau vertimas pasirodė 
netinkamas, todėl viskas buvo perpasako
ta angliškai. Kiekvienas vaikas ir anūkas 
gavo po kopiją. Paskutinė kopija pasiliko 
tūnoti stalčiuje.

Praėjus dešimčiai metų, išsišnekėjus 
su buvusia kolege mokytoja ir rašytoja 
Amy Witting, Amy pasisiūlė parodyti 
Elenos rankraštį savo leidyklai. Leidykla 
pasakė, kad tokio tipo knygos jie kaip tik 
ir laukė. Labai greitai sutrumpinta ir 
perredaguota „Elena's Journey" pasirodė 
Australijos knygų lentynose. Apie jos 
knygos pasirodymą rašė „The Australian", 
„The Age“, ją labai palankiai įvertindami.

Nors Elena rašė sau, savo vaikams ir 
anūkams, šios knygos išleidimas anglų 
kalba reiškia, kad mūsų visų vaikai ir anū
kai galės geriau suprasti Lietuvos tragedi
ją ir nelengvųjų tėvų kelią į šią šalį.

Ačiū Elena!
V. Vaitiekūnienė

iš Lietuvos, mirė Ona Laurinavičienė. 
Palaidota Midland kapinėse.

Spalio 5 d. mirė Marija Burneikienė, per
nai lapkričio 30 d. sulaukusi 100 metų 
amžiaus. Velionės palaikai sudeginti 
Karrakatta kapinių krematoriume spalio 8 
dieną. Ilsėkitės ramybėje.

(„Žinutės“ Nr.10)

„M.P.“ Nr. 41-me spausdintame 
str. ,Jš tolimojo Vakarų krašto“ padaryta 
klaida, rašant apie Dariaus - Girėno 
minėjimą, kur parašyta, kad „Paskaitą 
apie... Darių ir Girėną skaitė E. Kairienė“. 
Tai neatitinka tiesai, nes ją skaitė p. 
Jaudegis. Gerb. p. J. Jaudegį ir paliestuo
sius atsiprašome. Red.

Antradienio vakare, spalio 28 d. Fe
deralinio Parlamento rūmuose Canber
roje buvo paminėtas 50-metis nuo pirmų
jų pokario pabaltiečių atvykimo į Austra
liją. Minėjimą suruošė Pabaltiečių Tary
ba (The Baltic Council), kurią federali- 
niame lygyje sudaro pabaltiečių bendruo
menių deleguojami atstovai.

Minėjimas įvyko vakarinio priėmimo 
(cocktail reception) formoje. Jame da
lyvavo po 15 asmenų iš kiekvienos pabal
tiečių bendruomenės ir apie 15-20 
federalinio parlamento narių. Šalia as
meninių pokalbių neformalioje nuotai
koje, svarbiausiu vakaro įvykiu buvo Imi
gracijos ministro Hon. Philip Ruddock 
atitinkamas kreipimasis. Rūpestingai 
paruoštoje kalboje jis perbėgo dabartinės 
Australijos kelią nuo užsispyrusiai anglo
saksiškų tradicijų prieš 50 metų ikida- 
bar propaguojamos daugiakultūrinės žmona iš Sydnėjaus, buvęs Garbės kon- 
valstybės. Pabaltiečiai, pasak jo, buvo sulas dr. Algis Kabaila su žmona iš 
naujosios Australijos vienas iš kertinių Canberros). Dalyvavo visi trys pabaltie- 
akmenų. Jis pabrėžė pabaltiečių rodytų čių bendruomenių pirmininkai (iš lietuvių

rūmuose, Canberroje. Antras iš kairės - LR Gen. garbės konsulas Viktoras Šlite
ris, šalia jo dr. Algis Kabaila, I-ju transportu atvykusi estė Tiiu Sallassoo ir imigra
cijos min. Hon. Philip Ruddock. Nuotr. L. Cox

laisvės supratimą, kovą prieš tuometinį 
komunizmo pavojų, kartu prisimindamas 
savo paties neretą asmeninį dalyvavimą 
demonstracijose prieš Sovietų Sąjungos 
politiką. Bendrai, jo kalba atspindėjo jo 
šiltą laikyseną pabaltiečių atžvilgiu.

Antruoju kalbėjo Opozicijos lyderio 
pavaduotojas Martin Ferguson. Kaip 
jaunesnio amžiaus politikas, jis sakėsi au
gęs tais laikais, kai didžiulį įspūdį darė

Prisimintas Juozas Maksvytis
Spalio 23 d. University of Third Age 

Edgecliffe skyrius prisiminė savo buvu
sį aktyvų narį a.a. Juozą Maksvytį,.pa- 
kviesdami jo dukrą dr. Violetą Braach - 
Maksvyty tę paskaityti paskaitą apie moks
lo pasaulį sudominusį jos bei dr. B. Cornell 
išradimą - biosensorių.

Iki šių metų birželio 5 dienos šis išra
dimas laikytas griežtoje paslaptyje, kad 
CSIRO ir Australijos membranų ir bak
teriologijos instituto darbuotojų įdėto 
darbo vaisiais veltui nepasinaudotų tarp
tautiniai komerciniai koncernai. Šiuo me
tu dr. Violetos viena iš pareigų yra šį 
išradimą pristatyti įvairiuose moksli
niuose simpoziumuose.

Savo įdomią paskaitą gausiai ilius
truodama skaidrėmis, dr. Violeta Braach - 
Maksvytytė nušvietė biosensoriaus (nano 
- mašinos) išradimo genezę, aparato vei- 
kimo principą, plačias galimybes revo
liuciniai pritaikyti išradimą įvairiose sri
tyse! Išradimas bus ypač svarbus pato
logijoje, per kelias minutes atliekant tiks
liai daugybę tyrimų, kurie dabar užtrun- 
ka savaitėmis.

latviai plaukikai Ilse ir Janis Konrads, vė
liau komercijos gyvenime nedingdavo 
tokie galiūnui kaip latvis Janis Spalvins ir 
estas Sir Arvi Parbo, o pačioje Australijo
je naują gamtos pasaulį atvėrė lietuvis 
Olegas Truchanas. Jis prisiminė, kad 
pabaltiečius į Australiją pasikvietė kaip 
tik darbiečiai Ben Chifley ir Arthur 
Calwell, tuomi pradėdami naują Australi
jos istorijos etapą link labiau europietiš- 
kos, o vėliau ir dar margesnės visuomenės.

Trečiuoju kalbėtoju buvo estė Tiiu 
Sallassoo, tuomet penkiolikmetė su moti
na atvykusi pirmuoju transportu ir vė
liau pasirinkusi akademinę mokslininkės 
karjerų. Originaliai ir įdomiai nuskamtĮė- 
jo jos įspūdžiai bei prisiminimai iš to da
bar jau tolimo laikotarpio.,

Pabaltiečių svečių tarpe buvo keli 
konsulai (iš lietuvių - Viktoras Šliteris su

- dr. Vytautas Doniela su žmona, ir 
Canberros apylinkės pirmininkė Rasa 
Mauragienė). Po priėmimo Parlamento 
rūmuose, pabaltiečiai svečiai persikėlė į 
Canberros Lietuvių Klubą lengvai va
karienei bei tolimesniems pokalbiams. 
Viską organizavo ir priėmimą pravedė 
Pabaltiečių Tarybos dabartinis pirminin
kas estas Jaak Peedo.

„M.P.“inf.

Po paskaitos ir atsakymų į paskaitos
klausytojų užklausimus, vienas iš ren
gėjų jautriu žodžiu prisiminė šių metų 
vasario mėnesį mirusį skyriaus narį Juozą 
Maksvytį ir jo įnašą lietuvių ir australų 
bendruomenėms V. P.
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■ĮPEDSEKYSfli
LSS Australijos Rajonui 50-metj užsvenčiant
LSS Australijos Rajono vado v.s. H.Antanaičio žodis, tartas Sydnėjaus 

Liet Namuose 1997.10.26, minint Australijos Rajono 50-metį

Šiemet Australijoje švenčiama 50 metų sukaktis nuo pirmųjų pokario emigrantų 
atvykimo. Tie emigrantai buvo lietuviai, estai ir latviai. Tuo pačiu 50 metų sukaktį 
švenčia ir lietuviai skautai Australijoje, atvykę su pirmuoju transportu.

Grįžkime mintimis į i944metus, kai dauguma mūsų - vyr. kartos-palikome Tėvynę. 
Karui pasibaigus, atsiradome Vokietijos DP stovyklose, galvodami, kad išvykstame iš 
Tėvynės tik trumpam laikui. Tačiau taip nebuvo. Nepraėjus nė 3 metams po karo, 
pirmasis emigrantų transportas išplaukė į tolimąją Australiją...

1947 metai lapkritis, Indijos Vande
nynas: skaitau ištrauką iš laikraštėlio, 
išleisto pirmojo pabaltiečių transporto 
keleivių, vykusių laivu „Gen. Heizelman“, 
kuriuo keliavo pirmieji 439 lietuviai 
imigrantai, iš jų 53 skautai ir skautės. 
Cituoju: „Leisdami šį kuklų ilgos mūsų 
kelionės prisiminimą, mes norime, kad 
dabar ir ateityje mus rištų viena ir vis ta 
pati mintis kur bebūtume, neužmirštume 
esą garbingos ir senos lietuvių tautos 
palikuonys, Nemuno krašto sūnūs ir 
dukterys. Permainingo likimo verčiami 
turėjome palikti gimtuosius židinius ir 
vykti svetur. Mes tikimės rasią prieglaudą 
tamepasaulio žemyne, (Australijoje), kuris 
labiausiai yra nutolęs nuo mūsų krašto ir 
kur vos kelis šimtus lietuvių terasime. Mes 
turėsime kuo skubiau įsijungti į jų gretas, 
kaskart susilaukdami naujų savųjų jėgų 
papildymo, kurti Australijos lietuvių 
imigrantų bendruomenę, imdami pa- 
grindan VIENYBĘ, TAUTIŠKUMĄ, 
SOLIDAKUMĄir stengtis palaikyti glaudų 
ryšį su viso pasaulio lietuviais. Mes 
nežinome kur dar mūsų likimo keliai 
nusities ir nei laikas, nei milžiniškas 
atstumas teneskaldo lietuvių tautos 
vienybės! Vardan tos Lietuvos vienybė 
težydi!“

Jau laive buvo aišku, kad vienas iš 
pagrindiniu mūsų - lietuvių išeivių Aus
tralijoje siekių bus išlaikyti tautiškumų - 
lietuvybę. Taip kaip ir pirmiesiems lie
tuviams ateiviams į Australiją rūpėjo 
lietuvybės išlaikymas, taip ir mums po 50 
metų liko tas pats rūpestis.

Kas yra ta lietuvybė,dėl kurios mes vi
si taip kalbame, sielojamės, aukojame savo 
laiką, lėšas ir dirbame su atsidėjimu. Aš 
taip paaiškinčiau lietuvybę: tai yra ta dva
sia, kuri mumyse didžiuojasi, kad mes 
esame lietuviai ir kuri mus vidujiniai ska
tina pamilti viską kas yra lietuviška. 
Lietuvybė yra viskas, kas būdinga ir susiję 
su lietuviškumu: Lietuvos istorija; geo
grafija; lietuvių kalba; literatūra; kultūra, 
t.y. dainomis, šokiais, menu, papročiais, 
tradicijomis ir t.t. Mūsų lietuviška kultū
ra: kalba, papročiai, tradicijos, istorija yra 
tokios turtingos ir prasmingos, kad jos yra 
pačios savyje vertos išlaikymo ir perda
vimo ateinančioms kartoms. Tą mūsų lie
tuvybės lobį turime perduoti mūsų jauni
mui. Jeigu mums kaip tėvams, seneliams 
ir, bendrai, bendruomenės nariams yra 
svarbu išlaikyti lietuvybę čia, Australi
joje, mums turi rūpėti mūsų jaunimas. Nes 
mūsų jaunimas yra tie, kurie duos tą tęs
tinumą lietuvybės išlaikymui, kai mūsų 
nebebus. Jie yra tie, kurie perduos lietu
vybės tęstinumą sekančiai kartai. Labai
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svarbu išlaikyti lietuvybę per jaunimo or
ganizacijų veiklą, per tas jaunimo organi
zacijas, kurios yra pagrįstos tautiškumo ar 
lietuviškos kultūros pagrindais. Skautų 
organizacija yra viena iš tų organizacijų, 
kurios turi galimybę perduoti mūsų vai
kams ir jaunimui tą lietuvišką dvasią.

V.s. B. Dainutis
Lietuvių Skautų Sąjunga yra aiškiai 

pasisakiusi koks jos tikslas ir didžiausias 
rūpestis - kad lietuvių skautybės sąjūdis 
išliktų tikruoju tautinio gyvavimo ir asme
nybių ugdymo veiksniu. Mūsų lietuviška
sis skautavimas šiam tikslui yra ypač dė
kingas - mes turime ne tik paties skautybės 
kūrėjo Baden PowelTio užbrėžtą svarbų 
tikslą - jaunuolio(lės) asmenybės ugdymą, 
bet ir ryškų tautinį elementą. Tas tautinis 
elementas ir buvo tas valiklis, kuris stūmė 
mūsų pirmūnus dar 1947 m. organizuotis į 
skautiškus vienetus.

Dar pirmojo transporto laive, kuriuo 
plaukė 46 skautai ir 7 skautės, buvo su
siorganizuota į 4 skautų būrelius, vieną 
jūrų skautų valtį ir vieną vyr. skaučių 
būrelį. Šie pirmieji skautai ir skautės buvo 
tas pradas, kuris sukūrė skautišką veiklą 
Australijoje ir ją išlaikė iki šių dienų. Šie 
pradininkai ir jų įpėdiniai yra nusipelnę 

mūsų pagarbos, tad norėčiau išvardinti kai 
kuriuos iš jų, kad jie nebūtų užmiršti dėl jų 
nuopelnų ne tik lietuviškai skautybei, bet 
ir mūsų lietuviškame bendruomeniniame 
gyvenime, kur jie per skautybę ugdė ir 
puoselėjo lietuvybės išlaikymą Austra
lijoje. Daug iš jų jau iškeliavo į Amžinybę, 
kiti pasitraukė į pensiją, bet nemažai jų ir 
toliau tęsia darbą su skautais ar platesnėje 
lietuvių bendruomenėje.

Pagrindinis variklis ir asmuo, kuris 
daugiausiai rūpinosi lietuviška skautybę, 

1.4 ======

Dalis Sydnėjaus skautų(čių), dalyvavusių spalio 26 d. 50-mečio minėjimo pamal
dose, Lidcombe. Nuotr. V. Vaitkaus

LSS Australijos Rajone
• Rajono vadijos posėdžiai įvyko 
spalio 13 d. Melbourne, Kensingtone ir 
spalio 25 d. - Sydnėjuje, Lietuvių Namuo
se, Bankstowne.
Spalio 13 d. posėdyje LSB atstovas v.s. N. 
Ramanauskas papasakojo apie savo su
sitikimus, viešnagės Tėvynėje metu, su 
Lietuvos skautų vadais, ruošiamas Tauti
nes stovyklas. Taip pat tartasi dėl rajoni
nės stovyklos ruošimo ir kt. reikalais.
Rajono vadui apsilankius Sydnėjuje 
vykusiame Rajono 50-mečio minėjime, jo 
išvakarėse, spalio 25 d., sušauktas Rajono 
vadijos Sydnėjuje reziduojančių narių ir 
Sydnėjaus skautų vienetų vadovų posėdis
- pasitarimas, kurio metu aptarta ateities 
veikla, išklausytos Rajono vado instruk
cijos - patarimai.
♦ LSS Tautinės stovyklos 1998 m. 
vyks net trijose vietose. Lietuvos Skautų 
s-gaTautinę stovy kląruošia 1998 m. liepos 
6-16 dienomis prie Vilniaus. Lietuvos 
skautija Tautinę stovyklą ruošia liepos 17
- 27 dienomis prie Alytaus - Nemunaityje. 
Lietuvių Skautų S-ga (išeivijos) Tautinę 
Stovyklą ruošia 1998 m., rugpjūčio 8 - 22 
dienomis, Paxton, Mas., JAV.
Australijos rajono skautai(tės) yra kvie
čiami dalyvauti visose trijose Tautinėse 
stovyklose. Norintieji vykti į šias stovyklas, 
registruojasi per savo tuntus. Rajono vadi- 
ja vykstantiems į šias stovyklas apmokės 

ypač įsikūrimo laikotarpiu, buvo skauti
ninkas Borisas Dainutis, jau laive vado
vavęs skautams ir vėliau organizavęs skautų 
kūrimąsį Australijoje. Jis buvo ir pirmuoju 
Australijos Rajono vadu.

Sunku būtų suminėti visus vadovus, 
kurie dirbo tą skautybės darbą, jų sąrašai 
yra labai ilgi, tad paminėsiu tik buvusius 
tuntininkus/vietininkus ir kai kuriuos pra
dininkus, kurie nešė pagrindinę lietuviško 
skautavimo naštą Sydnėjujenuo jos įsikū
rimo iki šių dienų.

Pirmoji organizuota skautiška veikla 
Sydnėjuje prasidėjo 1949metais, kai Elena 
Laurinaitienė įkūrė Šatrijos Raganos drau
govę. Pirmos draugovės sesės: Paltarokai
tė, Deikienė, Miniotaitė, Migevičiūtė, Ba- 
čiulytė, Ivinskaitė ir kitos. Rajono vado 
Boriso Dainučio įsakymu tais metais įkur
tas NSW - Queenslando Tuntas, kuriam 
vadovavo Aleksandras Jakštas. 1950 m. 
įsteigta Sydnėjaus skautų vietininkija, va

stovyklos mokestį. Kelionę turi apsimokėti 
patys, bet čia gali padėti tuntai, paremdami 
savo narius. Smulkesnė informacija bus 
teikiama vėliau per tuntus ir per spaudą.
* LSSAusU'alijosrajonostovykląraoš 
Geelongo ir Melbourne tuntai. Ji vyks po 
Lietuvių dienų Geelonge, 1999 m. sausio 
2 -10 dienomis Geelongo apylinkėse.
* Viktorijos Egzilų Skautų S-ga 
(ESGAV), kuriai priklauso ir lietuvių 
skautų(čių) vienetai Viktorijos valstijoje, 
savo tradicinę savaitgalio stovyklą ruošia 
1998 m. kovo 27 - 29 dienomis Kilmore ■ 
latvių skautų stovyklavietėje. >' -^a. 
1998 m. kovo mėn. ruošiasi išleisti spe
cialų leidinį.
* LSS Australijos rajono statistinės 
žinios, pateiktos Rajono vado 1997.10.16: 
Rajone veikia 4 mišrūs tuntai. Adelaidėje: 
„Vilniaus“ tuntas (19 narių); Geelonge: 
„Šatrijos“ tuntas (21 narys) ir Skautų 
židinys (30 narių); Melbourne: „Džiugo“ 
tuntas (95 nariai) ir Skautininkų ramovė 
(23 nariai); Sydnėjuje: „Aušros“ tuntas 
(42 nariai), Skautų židinys (34 nariai) ir 
ASS skyrius (14narių); Canberroje - Skautų 
židinys (apie 25 narius).
* LSS Australijos rajono 50-mečio 
leidinys, manoma, pasirodys 1998 m. kovo 
mėn. Redakcinis darbas beveik baigtas, 
dar renkama fotografinė medžiaga. Bū
siąs spausdinamas 500 egz. tiražu. B. Ž.

dovaujama Igno Pranulio. Jo pirmieji tlrau ji- 
ninkai -JurgisBliokas, VytautasNarbutas, 
Algis Plūkas, Algis Bučinskas, Elena 
Laurinaitienė, Ona Burokaitė.

Pranuliui pasitraukus iš pareigų - vie- 
tininkijai vadovavo Algis Plūkas. 1956m. 
vietininkija persiformavo į Aušros Tuntą - 
tuntininkas dr. Vytautas Kišonas. Vėliau jį 
pakeičia kiti tuntininkai - Algis Dudaitis, 
Alfa Alčiauskas, Jonas Zinkus, Teodoras 
Rotcas, Stasys Sankauskas, Vytautas Dei- 
kus, Balys Barkus, Jeronimas Belkus, Pa
jauta Pullinen, Viktoras Gaidžionis, Osi- 
naitė - Cox, Eglė Žižytė - Garrick, Elena 
Kiverytė - Erzikov, Vytenis Šliogeris, 
Daina Šliterytė.

Garsusis Geležinio Vilko sk. vyčių bū
relis įsteigtas 1953 m. Steigiamoje sueigo
je dalyvavo vyčiai Bronius Žalys, Teodoras 
Rotcas ir kandidatai Ričardas Jaselskis, 
Vytautas Čižauskas, Vytenis Šliogeris.

(Tęsinys sekančiame "M.P." nr,)
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Pernai Tytuvėnai atšventė 600-metį

1 
I

Tytuvėnai, Tytuvėnai 
Atsispindi ežeruos, 
Jų balta, skaisti šventovė 
Dievo Motinos delnuos...

Ošia pušys, pašilėliai... 
Žydruma ir skaistumo. 
Čia tėvai į mūšį kėlės, 
Čia skambėjo jų daina.

Šimtmečių didysis aukštis - 
Tai istorijos dvasia, 
Tytuvėnai - žydras paukštis, 
Nesudegęs liepsnose.

R. Krivickaitė
Kai pernai ,Jvl.P.“ skaitytojas Bronius 

Dambrauskas, atsinešęs į redakciją, pažėrė 
pluoštą popierių ant stalo ir pareiškė: 
, .Rašyk, Tytuvėnai šiemetšvenčia600metų 
jubiliejų I..“ Redaktorius, peržvelgęs atneš
tą medžiagą, pasipurtė, nesiryždamas tam 
darbui. „Žinių maža, obe to, ten, Lietuvoje, 
jie visą laiką visokius jubiliejus švenčia!.." 
- „Bet tik ne 600 metų!“ - nenusileido p. 
Bronius.

O štai prieš porą savaičių jis ir vėl 
prisistatė - šįkart su rimta medžiaga - kas, 
kur, kaip... To pasėkoje ir šis straipsnelis 
apie gražųjį Tytuvėnų kraštą... (Dauguma 
citatų iš „Tytuvėnai“ - istorinės apybraižos, 
išleistos „Santaros“ Kaune, 1996 m.; vyr. 
red. R. Norkus).

* » * .
"Tytuvėnų miestelis (apie 3000 gyv.) 

įsikūręs Vidurio lygumoje, tarp Kelmės 
(20 km), Šiaulėnų (18 km), Šaukoto (15 
km), Šiluvos (9 km), labai vaizdingoj 
aplinkumoj. Jaukiausias iš visų aplinki
nių miestukų - savo nuostabia gamta, isto
rija ir liaudies kūryba. Tarp kalvų plyti 
erdvokos pievutės, blizga ežeriukai. Kai 
kurios tarpukalvių pievos įsiterpia į mies
tą, dalija jį į atskiras, pirkiom apsėstas 
salas, savaip padalydamos miestelį, da
rydamos jį erdvesnį. Iš šiaurės ir vakarų 
Tytuvėnus gobia seni pušynai. Pušys atei
na į padaržes, kiemus. Į šiaurryčius ir 
pietryčius dūluoja ežerai, {teikės, gilūs 
durpynai. Į pietus kūpso gražiausios kal
vos, vėl miškai. Apskritai Tytuvėnus iš 
visų pusių supa kalvotas, miškingas arba 
pelkėtas kraštovaizdis". Kad net pagalvoji 

’ - iš kur tas gamtos įvairumas?..
„Tirpstant paskutiniam apledėjimui 

i buvo vienas žymus atšalimas. Po jo Lie

tuvos vidurio lygumoje (kaip ją vadina 
geografai) sustojo aptirpusi ledyninė 
plaštaka. Jos pakraščiais nugulė akme
nuoto priemolio, sluoksniuoto smėlio ir 
žvirgždo kalvos. Vėliau tirpstant ledo 
gabalams, pradubo tarpinės daubos, il
gainiui dalis ežerų supelkėjo, jų vietoje 
sužėlė miškai“. Pati Lietuvos lyguma, 
apsupta kalvų ir kalvelių eina „nuo Rad
viliškio, pro Tytuvėnų apylinkes. Padu
bysiu ties Ariogala ir Čekiške pasiekia 
Nemuną, nuo Kauno paneriais suka aukš
tyn pro Ukmergę, Kavarską, pašvenčiais 
Šimonių link, pro Kamajus, Rokiškį nutįsta 
į Latvijos žemes. Kitas, vakarinis grandinės 
tęsinys eina iš Šiaurės, apsukui Žemaitiją, 
į pajūrį“.

„Tytuvėnai - tikrai senas miestas. Da- 
barnežinia, nė iš kur jo pavadinimas kilęs, 
greičiausiai nuo šalia tekančio Tytuvos 
(Tytuvėlės) upeliuko, kuris išteka iš Brid
vaišio ežero ir atplaukia į miestą tarpukal- 

vio lankomis. Tai didesnio upelio - Lapi- Pagryžuvio), Kubilių, Raganinių (Aukš-
šis - dešinysis intakas.

Istoriko T. Narbuto raštuose yra vo
kiečių šaltiniais paremtas spėjimas, kad 
čia stovėjusi žemaičių medinė Cydaro pi
lis, kuri 1296 m. per kautynes su kryžiuo
čiais buvo sugriauta".

Tai štai šią datą tytuvėniškiai ir pasirin
ko savo 600 metų sukakties minėjimui. 
Nors jie turi ir dar ne vieną žymią datą, nuo 

kurios būtų galima minėti vienoks ar kitoks 
jubiliejus.

Kraštotyrininkas Č. Kudaba („Mūsų 
gamta“, 1969, nr. 12) rašo, kad Tytuvėnų 
apylinkės kur kas seniau žmonių apgy
vendintos. Paežerėse, paupiuose randama 
akmens amžiaus titnago dirbinių, pil
kapiuose - žalvario įkapių.

„Kur buvo medinėTytuvėnųpilis.dabar 
sunku pasakyti. Yraduomenų.kadji galėjo 
stovėti senojoTytuvėnų dvaro vietoje prie 
Gauštvinio ežero, o tytuvėniškiai linkę 
manyti, kad Cydaro pilis buvusi ant 
Bridvaišio ežero kranto, apsupta pelkių, 
ant kalnelio, kurį ir dabar vadina piliakal
niu. Nors piliakalnis jau sovietiniais lai
kais buvo gerokai paaukštintas, beveik 
naujai supiltas, bet nuo tos pakrantės į 
ežero salą veda kūlgrinda, ir todėl žmonėms 
atrodo, kad ne veltui ji buvo ežere supilta, 
kad ten ir buvo slaptas kelias iš pilies į sa
lą. Sakoma, kad buvusi ir kita kūlgrinda - 
perpiliakalnį juosusias pelkes. Piliakalnis 
arba Pilė - tai kalnelis ant Bridvaišio eže
ro kranto. 95 m ilgio, 55 m pločio ir 10 m 
aukščio. Žmonės pasakoja, kad piliakalnio 
požemyje yra mūro rūsiai ir juose paslėp-
tas lobis. Kiti porina, kad slaptais takais 
piliakalnis susisiekia su bažnyčios po
žemiais.

Pačioje miesto teritorijoje, ten kur su
sikerta Šiluvos ir Skogalio gatvės, dunk
so graži kalva - Šv. Jurgio kalnelis. 
Padavimas byloja, kad čia buvusi lietuvių 
šventovė - alkas. Čia po ąžuolu degė am
žinoji ugnis, kurią kurstė 12 mergelių 
vaidilučių ir 12 bernelių. Ten buvo 
garbinamas Griausmavaldis Perkūnas ir 
kiti lietuvių dievai. Po Lietuvos krikšto ant 
šio kalnelio buvo pastatyta Šv. Jurgio 
bažnytėlė.

Pasaklegendų, statytijątrukdė raganos 
ir velniai, kurie atskrisdavo nuo Šatrijos 
kalno. Bet vis dėlto ji buvo pastatyta, o 
aplink įrengtos kapinės. Mūsų laikais tai 
žalias kalnelis su keliais dar išlikusiais 
antkapiais“.

„Be šitų dviejų kalnelių, dar paminėti
ni šie apylinkės piliakalniai: Birutės (prie 

tiškiuose), Skogalio (Rūtelių apyl.), Vis- 
gailių. Šie piliakalniai datuojami III - XIV 
amžiais ir juos gaubia įdomūs padavimai. 
Kuršių, Lapučių, Pabariukų ir Vaitkaičių 
kaimų laukuose yra II - VIII amžiaus 
pilkapynai su akmenų vainikais apjuostais 
pilkapiais. Gausu ir plokštinių kapinynų, 
vadinamų senkapiais ir markapiais“. 

Tytuvėnų miestą supa ežerai. Žiloje 
________ — "Mūsų Pastogė" Nr.44 1997.11.10 psl.5

senovėje jų buvo net dešimt ar dar dau
giau. Šiuo metu - septyni - Bridvaišio (44 
ha ploto); jį puošia dvi salos ( į vieną 
nugrįsta jau minėta kūlgrinda). Spėlioja
ma, kad ežero vardas kilęs ik žodžių 
„briedžių vaišės“ derinio. Salio jo - du 
ežeriukai akutes: Varlynė ir Tytuva. 
Šiaurėje - Giliaus ežeras (33 ha ploto), 
netoli jo - Epušis (20 ha ploto) ir 4 km į 
šiaurę nuo Tytuvėnų - Gauštvinio ežeras 
(127 ha) ir Žerbuva (5ha), abu Didžiojo 
Tyrulio pakraštyje. Rytuose dunkso 2611 
ha ploto klampi pelkė, dabar durpynas, 
vadinamas Tyreliu. Didelė šių apylinkių 
dalis dabar įeina į Tytuvėnų - Šiluvos 
regioninį parką (nuo 1994 m.)• * *

Amžių miglose skęsta Tytuvėnų ir ne
toli jų esančios kitos garsios gyvenvie
tės - Šiluvos - (už 8 - 10 km) praeitis. Nuo 
pirmojo paminėjime senosiose kronikose 
- 1296 m. - daugiau žinių turima tik nuo 
XV a., kai visa Žemaitija priklausė 
didžiūnams Kęsgailoms; yi - 
niūnįjos centru buvę Kražiai. Vėliau čia 
valdė didikas Daumantas, o apie 1440 - 
1506? - Mykolas Kontautas, vėliau 
Hlebavičiai, Sapiegos (apie 1589 m.), 
Valavičiai (nuo 1609m.), Radvilai, Burbos, 
Pšeciševskiai, Romeliai (valdę Tytuvėnų 
dvarą iki 1941 m.), kai paskutinė jo 
savininkė Sofija Remerienė buvo išvežta į 
Sibirą.

Tytuvėnų miestelis pradėjo augti XVII 
a. pirmoje pusėje, buvo pastatyti, o XVIII 
a. padidinti vienuolynas ir bažnyčia. 
Ansamblis tapo gyvenvietės kompoziciniu 
centru ir architektūriniu akcentu. Jo staty
bos iniciatorius ir fundatorius buvo Že
maičių žemės teisėjas, miestelio ir dvaro 
savininkas Andrius Valavičius ir jo antroji 
žmona Kotryna Goslauskaitė.

„Lietuvių enciklopedijos“ 31 t. duo
dama daugiau žinių apie šį vienuolyną ii 
jo bažnyčią: „Didelė architektūiinė įži- 
mybė yra barokinė bažnyčia su buv. 
bernardinų vienuolynu ir šventoriuje prie 
dengtos mūro sienos vieninteliais Lietuvoj 
tokiais Kryžiaus keliais. Tytuvėnai yra 
žinomi kaip katalikų stebuklavietė; di
džiajame altoriuje esantis Šv. Mergelės ir 
kairiojo šalutinio altoriaus Šv. Antano 
paveikslai tikinčiųjų laikomi stebuklin
gais ir per Parcinkulio atlaidus į Tytuvė
nus suplaukia didelės minios maldininkų. 
Daug maldininkų, atvykusių į Šiluvą, ta 
proga aplanko ir Tytuvėnus (...) Šventoriuje 
yra Šventųjų laiptų koplyčia su laiptų 
pakopose įdėtomis relikvijomis. Bažny
čios vidus gražiai išpuoštas paveikslais ir 
gipsatūromis. Tai viena iš gražiausių 
bažnyčių Lietuvoje. Ypačiai įdomios 
architektūriniu atžvilgiu yra (vienintelės 
tokios Lietuvoje) buv. vienuolyno val
gomosios salės skliautinės lubos Meni
niu atžvilgiu vertingiausiu visoje Lietuvo
je yra laikomas didysis altorius, pradėtas 
kurti XVII a. pabaigoj ir baigtas XVIII a. 
antroje pusėje. Dėl visa tai Tytuvėnai yra 
viena žymiausių Lietuvoj atrakcijų vietų. 
Dėl to ir bolševikų okupuotoj Lietuvoj 
Tytuvėnų bažnyčia ir vienuolynas (buvo) 
pripažinti „visasąjunginės reikšmės 
architektūros paminklu“ ir paimtas vals
tybės „globon“ nors nei bažnyčios, nei 
vienuolyno rūmai, nei koplyčia su arka
domis (nebuvo) taisomi ir prižiūrimi“.

1736 m. prie vienuolyno buvo įsteigta 
mokykla, bet į ją buvo priimami tik bajorų

Nukelta j 6 psl.
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* SKAITYTOJOJ ŽODIS f*
"Skaitytojų žodis" skyrelio korespondentams

Šis skyrelis iš vienos pusės vis labiau populiarėja, iš kitos - gaunamų laiškų apimtis 
platėja!.. Daugėja gaunamų laiškų, kurių apimtis yra 3 - 4 normalaus formato puslapių, 

o tokį laišką atspausdinus, jis užimtų maždaug 1 "M.P." puslapį!
Ateityje, kad išvengti šios, ilgų laiškų, problemos, "Skaitytojų žodyje" talpinsime tik 

laiškus, ne ilgesnius kaip 250 žodžių (arba užimantį ketvirtį "M.P." puslapio) apimties, 
nes gręsia pavojus, kad su laiku "M.P." nebeturėsime vietos kitai medžiagai.

Redakcija mano, kad jei norimu pasisakyti klausimu to negalima išreikšti 250 žo
džių laiške, tai to iš viso negalima pasakyti. Prieš rašydami, pagalvokime kaip savo 
mintis išreikšti trumpai, tiksliai ir suprantamai.

Prisiminkime ir dar vieną taisyklę: BŪKIME MANDAGŪS ir savo laiškuose 
naudokime tik tokius žodžius ir epitetus, kokius norėtume, kad naudotų tie, kurie atsakys 
j Jūsų laišką (o tokių bus!..). Už šmeižiančius, nemandagius laiškus kaip redakcija, taip 
ir straipsnio autorius gali patekti į teismą.

Laiškai pasirašomi pilna pavarde. Red.

Paskutinis pasivaikščiojimas 
"Naryškino Parke" 

ilbwi .
1997.10.05 "TheSun'-pristatė autorės 

Rose Zwi kriyzgą "Last Walk In Na- 
hryshkin Park".

Knygoje aprašomas žydų naikinimas 
Lietuvoje. Joje ryškus tik Lietuvos 
vardas. Man neteko girdėti, kad Lietu
voje būtų tokia vietovė kaip''Nahry shkin 
Park."

Iš studentės Sydnėjaus universitete 
sužinojau, kad šios knygos pristaty
mas vyko Jewish Museum, Sydney, Dar
linghurst, kuriame buvo pakviesti ir 
studentai iš universiteto. Autorė par
davinėjo šią knygą su savo autografais 
ir ragino studentus rašant disertaciją 
(thesis) naudotis šia tema.

Ar negalėtume pasimokyti iš žydų ir 
susikviesti studentus į, pavyzdžiui, 
Elenos Jonaitienės knygos pristatymą? 
Aš manau, kad studentai galėtų dau
giau pasimokyti apie tiesą ir kitą me
dalio pusę.

A. Kramilius,
VWWWWWWWWWVWAMWIAWVWWWWWWVWWWWVWWWU 

Pernai Tytuvėnai atšventė 600-metį 
Atkelta iš 5 psl.(

vaikai. 1746 m. atidaryta kita mokykla, 
skirta paruošti kandidatams į dvasininkų 
luomą.

1863 m. sukilimo metu, sukilėliai 
aktyviai veikė Tytuvėnų apylinkėse ir net 
lankydavosi vienuolyne. Rusai apkaltino 
vienuolius remiant sukilimą, Generalgub. 
Muravjovas vienuolyną uždarė. Buvo 
uždaroma ir bažnyčią, .bet per vysk. Va
lančiaus ir parapijiečių prašymus, bažny
čia išliko neuždaryta.

Tytuvėniškiai - uždraudus lietuvišką 
spaudą - platino uždraustas knygas, 
dalyvavo 1905 m. revoliuciniame judėjime, 
nors trumpam iš Tytuvėnų pašalindami 
rusų administraciją ir, žinoma, už tai 
nukertėdami. Miestas gerokai nukentėjo 
Pirmo pasauk karo metu. Atsigavo vėl 
nepriklausomos Lietuvos metais, kai čia sodino ąžuoliukus, dalyvavo rinkimuose, 
buvo įkurtas valsčiaus centras, veikė 
įvairios įstaigos, kūrėsi mokyklos, ku
rortas... Tytuvėnai vėl nukertėjo 1941 m. 
birželio 14 - 17 d.d., kai iš miestelio ir 
apylinkės buvo išvežta didelė dalis inte
ligentijos ir net paprastų ūkininkų. Daug 
jų žuvo tremties metu Sibire. Ne ką ge
riau buvo ir vokiečių okupacijos metais 
(1941 - 44 m.) - buvo gaudomi vyrai į 
vokiečių armiją, sušaudyti 125 žydai...

’Mūsų Pastogė" Nr.44 1997.11.10 psl.

P. S.
Nar jtškino parkas yra Žagarėje. Red.

Gerb. Redaktoriau,

„M.P.“ informaciniame pranešime 
„Pasikeitimai LR Konsularinėje Tarnybo
je Australijoje“, generalinis garbės konsu
las gerb. Vikroras Šliteris yra paskirtas 
Australijos Sostinės Teritorijai, Naujajai 
Pietų Valijai ir Queenslandui. Kodėl 
Queenslandui o ne Karalienės Žemėje? 
,,M.P.“yradaugnaųjųžodžių. Kad supras
ti jų prasmę, kartais reikia žiūrėti į lietu
vių kalbos žodyną. Pavardžių ir adresų 
„sulietuvinimas“ kartais pasidaro komiška 
operetė. Jeigu man siųstų laišką pagal 
„sulietuvinimo“ dėsnius, jis būtų: 22 Kalno 
Viršūnės alėja, Pričardo kalnas, Naujoji 
Pietų Valija. Visiems yra aišku kur tas 
laiškas atsidurtų!

Siūlau - naudokim pavardes ir adresus 
kokie yra tikrovėje.

B. Vingilis
22 Hilltop Ave., Mt. Prichard,NSW.

1944 liepos mėn. vėl grįžo sovietinė armi
ja. Prasidėjo represijos prieš inteligentiją, 
partizanus ir jiems prijautusius. Įsteigti 
„stribai“... Apylinkėse veikė Kęstučio ir 
Prisikėlimo apygardos partizanai. Nežiū
rint to, miestas po truputį atsigavo (1950 - 
59m.netbuvo rajono centras), gavo miesto 
teises. Pradėtas eksploatuoti durpynas, prie 
Giliaus ežero įrengta kurortavietė, įkur
tas Žemės ūkio technikumas, ligoninė, 
muziejus. 1962 m. atidaryta vidurinė 
mokykla. Įsteigta eilė naujų parduotuvių. 
Pats miestelis pradėtas gražinti, pasodintas 
parkas, išasfaltuotos pagrindinės gatvės, 
išlieti šaligatviai, pastatyta autobusų stotis.• « •

,,Atgavus Lietuvai nepriklausomybę, 
tytuvėniškiai aktyviai įsijungė į politinį 
šalies gyvenimą: vyko į Baltijos kelią, 

1991 m. sausio dienomis skubėjo į Vilnių 
ginti krašto laisvės. Prie Parlamento rūmų 
kasdien buvo galima pamatyti plakatą 
„Tytuvėnai už laisvą Lietuvą!“ Nemažai 
jų įsijungė į SKATo - saugojusio Seimo 
rūmus - eiles. Mieste kuriasi eilė naujų 
įmonių.

O štai 1996-aisiais tytuvėniškiai 
iškilmingai atšventė savo krašto 600 metų 
sukaktį. _ v

Paruošė B. Z.
.6 _______________________________

Gerb. Redaktoriau,
„Mūsų Pastogės“ Nr. 42 J. Gailius, 

duodamas pavyzdžiu savo vaikystės išgy
venimą, kai jo tėvas pasakė jam, kad kai 
kaimynės, nors ir gerai mokėdamos lietu
viškai, tarpusavyje kalbasi lenkiškai ir net 
lenkiškai poteriauja, nes jos yra šunbajo- 
rės. Todėl ir mes turėtume kalbėti lietuvis- • 
kai ir baigdamas jis paklausė: ,Nejaugi 
mes irgi tapome Australijos šunbajoriais?“

Aš noriu į šį klausimą atsakyti. Kaip 
pavyzdį aš duosiu mūsų šeimos gyvenimą 
Geelonge. Mūsų vaikai su savo seneliais 
kalbasi tik lietuviškai, o taip pat ir namuose 
mes stengiamės kuo daugiau kalbėti 
lietuviškai. Abu vaikai dalyvauja beveik 
visuose lietuviškuose parengimuose, 
minėjimuose ir kt. Abu mokinasi lietuvių 
savaitgalio mokykloje, vadovaujant p. 
Jūratei Reilly (Vitkūnaitei) ir dalyvauja 
Geelongo lietuvių tautinių šokių grupėje, 
vadovaujant p. Biru teiLiebich (Gailiūtei). 
AbužaidžiakrepšinįiratstovaujaGeelongo 
sporto klubą „Vytį“. Vaikai tikrai stengia
si būti gerais lietuviukais ir ateityje nori 
aplankyti Lietuvą ne kaip turistai, bet kaip 
tikri lietuviai.

Prieš kurį laiką dukra Alana, dar ne
turinti 8 metų, grįžtant iš tautinių šokių 
repeticijos, manęs paklausė: „Tėveli, ar 
tautiniai šokiai yra lietuviški?“ Man 
pasidarė nuostabu, kad vaikas taip paklau
sė. „Koks čia klausimas, žinoma, kad 
lietuviški“, atsakiau. Dukra tada pasakė, 
kad jai nebuvo aišku, nes kai ji bendrauja 
su lietuviais ir dalyvauja lietuviškuose 
parengimuose, tai visi kalba lietuviškai. 
Tačiau, kai ji dalyvauja tautinių šokių 
repeticijose, vadovė visuomet sujais kalba 
ir juos mokina tik angliškai.

Kaip ir J. Gailiaus tėvui, aiškinant tada 
savo sūnui, taip dabar ir man, buvo labai 
sunku 8 metų vaikui suprantamai visa tai 
išaiškinti, nes ji tikrai nesuprastų, kas yra 
šunbajoris. Tačiau, beskaitant J. Gailiaus 
straipsnelį, reikalas labai paaiškėjo ir ačiū 
jam už tą jo atmintį. Su geriausiais lin
kėjimais

Jonas Obeliūnas

Gerb. Redaktoriau,
Jau seniai seniai man galvą kvaršina 

tokia lyg tai tautinė problema. Norėčiau, 
ja pasididinti su kitais skaitytojais. Man 
neišeina iš galvos: kaip ten buvo 1941 
metų birželio viduryje per trėmimų į Si
birą iš Lietuvos bangą. Atsimenu, tada aš 
vaikas vieną visą naktį su mama vaikščio
jau Žaliakalnio gatvėmis. Ir pavargau, ir 
kojas vos pavilkau. Tačiau, vėliau suži
nojau, kad taip išvengėm išvežimo į Si
birą. Kas mamai apie tai pašnibždėjo, kaip 
ten buvo - nežinau.

Šio laikmečio situacijoje mano mintys 
sukasi apie problemą - kodėl? Kodėl tada 
rezistencija nieko nedarė? Kodėl, kai tik 
karas prasidėjo, vyrai kaip mūras sukilo, 
narsiai kovojo, net porą dienų Kauną sa
vo rankose išlaikė, nepriklausomybės 
atstatymą paskelbė.

Iš įvairių- straipsnių supratau, kad

9-to PU Kongreso pranešimas
Lapkričio 23 d. 1 vai. po pietų Melbourne Lietuvių Namuose, Bendruomenės 

Kambaryje Australijos Lietuvių Jaunimo Sąjunga papasakos apie 9-tą PLJ Kongresą, 
vykusį 1997 m. birželio - liepos mėnesiais JAV-ėse.

Kalbės Australijos atstovai, dalyvavę šiame kongrese. Taip pat ALIS praneš Ben
druomenei apie 10-tą PLJ Kongresą, kuris įvyks Australijoje 2000 - 01 metais.

Australuos Lietuvių Jaunimo Sąjunga

SPORTAS
■ • •' •• .■

Adelaidės 
sporto žinios

KREPŠINIS. Vytis - Warriors 43-31.
Sugrįžus Linui Pociui į komandą, 

žaidynės pagerėjo ir pergalė buvo pasiek
ta lengvai: taškai pelnyti sekančiai; Li
nas Pocius -13, Ciemenis - 6, D. Jaunutis
- 2, Valužis - 3, V. Kuzinkovas - 4, Beattie
- 4, Jonas Lloyd - 9, A. Bakutis - 2.

Tradicinė Sporto diena 
Lietuvių Namuose

Tą dieną, kaip paprastai, klubo valdyba 
gamina pietus ir vėliau praveda sporto 
žaidynes. Esant geram orai jauni žaidėjai 
maloniai pabendravo, sporto aikštelę 
stebint tėveliams - diedukams. Namų vidu
je vyko biliardo turnyras ir laimėtoju tapo 
Vytas Janulis, įveikdamas Vytą Strauką. 
Trečia vieta atiteko mūsų rėmėjui E. Bas
kui, o ketvirta svečiui iš Portlando - Vic., A. 
Flederiui. Dėkojame visiems už daly
vavimą, o ypatingai Vladui Lazauskui už 
turnyro lentos nubraižymą, o buvęs ilga
metis čempionas Simas turnyre nedalyva
vo ir leido progos kitiems pasireikšti. 
Pasibaigus žaidynėms įvyko žaidėją 
metinis apdovanojimas ir bendra vakarie
nė visiems dalyviams.

Vyrų grupėje geriausiai pasirodė Daniel 
Jaunutis, moterų - Noella Vaitkienė. 
Berniukų,žem. 16metų-AndriusVerbyla 
ir Tim Pelgrave, padaręs geriausią pažan
gą. Berniukų, žemiau 14 m grupėje, gyni
me geriausiai pasirodė David Walton.

Mergaičių, žemiau 14 m. - geriausią 
pažangą padarė Brigid Thompson; ber
niukų,'žemiau 12 - Algis Vabolis; mer
gaičių, žemiau 10 m. - Emilija Soda, o 
berniukų - Max Sankauskas.

Už ilgametį įdėtą darbą sporto klube, 
Aleksas Jaunutis buvo paskelbtas klubo 
garbės nariu. Naujas moterų treneris, 

’ neseniai grįžęs į Queenslando, krepšininkas
- Paulius Daugalis. Berniukų, žemiau 12 
m. - Stasys Vaitkus.

Noriu pastebėti, kad naujoji valdyba 
dirba labai gerai ir jeigu ateityje dirbs taip 
solidariai - klubo ateitis bus saulėta.

Edas

Lietuvoje jau tuo metu buvo nepriklau
somybės atgavimo kovotojų grupės, kad 
svarbiausia jų Vilniuje MVD agentų bu
vo susekta nesunaikinta. Tačiau nesu
prantu, kodėl niekas niekur iš jų nemėgino 

stabdyti išvežimų į Sibirą. Kodėl ne
sprogdino geležinkelių, kodėl nepuolė 
traukinių ešelonų? Pagaliau, kodėl ne
gelbėjo pavienių išvežamųjų? Juk tai 
būdavo tik sunkvežimis su 3 MVD ka
reiviais ir vienu kitu parsidavusiu sovie
tams Lietuvos piliečiu. Mano nuomone, 
būtų buvęs gana paprastas dalykas su
stabdyti tokius sunkvežimius ir išvaduo
ti vežamuosius į Sibirą.

Vytenis Šliogeris
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f Mūsų mirusieji f
Mirė a.a. Jonas Sakalauskas

Gauta žinia, kad lapkričio 1 dieną Sydnėjuje mirė tautietis a.a. Jonas Sakalauskas, 
96 metų amžiaus.

Laidojamas lapkričio 5 dieną Rookwoodo kapinių lietuviškoje sekcijoje. Gedulin
gas šv. Mišias atlaikys ir į kapus palydės kun. J. Girdauskas. Ilsėkis ramybėje!

inf.

A. f A. Jonui Sakalauskui
mirus, dukterėčią Zitą ir Praną Andriukaičius, gimines ir artimuosius nuošir
džiai užjaučia ir drauge liūdi

Edna ir Albinas Giniūnai

A. f A. Jonui Sakalauskui
išėjus į Amžinybę, dukterėčiai Zitai, jos vyrui Pranui Andriukaičiui, giminėms 
ir artimiesiems užuojautą reiškia

■ - jva sj Sydnėjaus Lietuvių Katalikų Draugija

A. j* A. Jonui Sakalauskui
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame Zitai ir Pranui Andriukaičiams, jų šeimai, 
giminėms ir artimiesiems.

A. Pauliukonienė, K. Ridikienė, B. Ropienė

A. f A. Jonui Sakalauskui
mirus, dukterėčią Zitą ir visus artimuosius užjaučia ir drauge liūdi

Magdalena Migevičienė ir
Irena ir Algis Dudaičiai

A. f A. Jonui Sakalauskui
mirus, nuoširdžią užuojautą dukterėčiai Zitai ir jos vyrui Pranui Andriukaičiams 
bei artimiesiems reiškia

Onutė ir Algis Kapočiai

A. f A. Jonui Sakalauskui
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jo dukterėčiai Zitutei Andriukaitienei, jos 
vyrui Pranui, visiems giminėms ir artimiesiems.

Grybų šeima

Sydnėjaus ramovėnai praneša
LKVS-gos "Ramovė" Sydnėjaus skyrius ruošia lietuvių kariuomenės 79-jį atkūrimo 

minėjimą š.m. lapkričio 23 dieną, sekmadienį Lietuvių Namuose, Bankstowne.
Programoje: 11.30vai.pamaldos Lidcombės bažnyčioje už žuvusius karius, 

šaulius, partizanus ir visus kitus, paaukojusius savo gyvybes ginant 
(■yj Į Lietuvos laisvę.
L_ , J , 2.30 vai. viešas minėjimas Lietuvių Namuose. Prašome nevėluoti,
Rffil |i««MovT| nes minėjimas prasidės punktualiai. Paskaitą skaitys poetas-rašy- 
| ' ‘ j tojas Juozas Almis Jūragis. Bus trumpa meninė programa.

I Py/ Įėjimas nemokamas. Prie įėjimo bus renkamos aukos ramovėnų'
reikalams ir "Kario" žurnalui paremti.

Maloniai prašome Sydnėjaus ir apylinkių visuomenę skaitlingai 
dalyvauti pamaldose ir minėjime. Jus kviečia

LKVS-gos "Ramovė" Sydnėjaus Skyriaus Valdyba

Geęlongo lietuvių namų fondas
Primename Geelongo namų atstatymo fondo sąskaitos numerį:
„Talka“, sąsk. nr. 9306 / 02. Paramą galima siųsti ir paštu , adresuojant:
Mr. S. Šutas, P.O. Box 45, North Geelong, Vic. 3215. Siunčiant čekius 

arba pašto perlaidas, pažymėti Lithuanian Community of Geelong Ltd.
ALB Krašto Valdyba

Rinkimams Lietuvoje artėjant
Tėvynės Sąjunga ruošiasi artėjantiems LR prezidento rinkimams. Norintys 

paremti prof. Vytauto Landsbergio kandidatūrą, paramą prašome siųsti TS Sydnėjaus 
sk. iždininko adresu (čekius rašyti „Tėvynės Sąjunga“):

Mr. A. Giniūnas, 46 Buckingham Road, Baulkham Hills, NSW 2153.
Tel. (02) 9639 6064. Rėmėjų sąrašas bus skelbiamas. Už paramą iš anksto 
dėkojame. Vytautas Patašius, TS Syd. sk. vicepirm.

INFORMACIJA

TALKOS 
PRANEŠIMAS

Nuo spalio 1,1997. naujiems Ir atnaujinamiems 
Indėliams galioja sekantys procentai:

Terminuoti indėliai:
12mėn. 5.oo%
6 mėn. 4.75%
3 mėn. 4.50%

L Sąskaitos minimumas $500

Mėnesinių palūkanų 
sąskaita (Min.$io,ooo) 4.50%

Terminui pasibaigus, Indėlį galima Išimti ar ; 
pervesti Į kitat sąskaitą. Palūkanos įmokamos 
į einamąją sąskaitą. Jei klientas nepraneša 
savo pageidavimo, sąskaita automatiškai : 
pervedama į naują, tokį patį terminuotą > 
Indėlį. Pinigus Iš terminuotų Indėlių galima j 
Išimti terminui nesuėjus. Tuo atveju mokama > 
tik 1.5% už Išimtus pinigus.

Einamosios sąskaitos: 
$5000 + ’ 3.5%
$1000 -$4999 2.5% 
$l.oo-$999 1.5%

TALKA 
INFORMATION

The following Interetf rates apply from October 1.1997 
for all new and renewed deposits:

Term Deposits:
12 month 5.oo%
6 month 4.75%
3 month 4.50%

L Account minimum $500 »l;
Monthly interest n? t

account (Min.sio,ooo) 4.50%
On maturity, the deposit and interest may be 
withdrawn or transferred to other accounts. If 
the client does not notify his/her intentions, 
the account Is automatically rolled over for 
another equal term at current Interest rate.

■ Withdrawals may be made from term 
; deposits before'maturity date. In such case 

only 1.5% Is payable on the withdrawn sum.

Current Accounts:
$5000 + 3.5%
$1000 -$4999 2.5% 
$l.oo-$999 1.5%

Paskolos:
Su turto užstatu 6.6%
NAUJOS paskolos E o/ 
pirmieji 12 mėn. virš $40,000 v.4 /o

Su garantuotojais 13% 
m kl $10,000 * 1 O O/

Asmeninės
Iki $5,000

Talka virtmlntlin paskolų procentus gali koitli melu bėgylo 
atsižvelgiant Į bankų Ir finansinių (stalgų siūlomus procentus

Loans:
Mortgage security 6 6%

NEW loans over$40,000 E O/ 
capped for 12 mth. ’ v.4 /o

Guarantor secured 13%
up to $10,000 -

Personal 13%
up to $5,000

loan Inleresl rales may bo varied during the year depending on 
current Inleresl rales offered by banks ana other societies.

Adelaide 8362 7377
Melbourne 9328 3466
Sydney 9796 8662

LIETUVIU KOOPERATINĖ
- TALKA

KREDITO DRAUGIJA

Adelaide 8362 7377 
Melbourne 9328 3466 
Sydney 9796 8662
LITHUANIAN CO-OPERATIVE

== TALKA
CREDIT SOCIETY LTD 

.........
Melbourne minėsime 50 metų sukaktį

Kviečiame visus lietuvius atvykti paminėti mūsų imigracijos sukaktį, prasidėjusią 
1947 metais. Minėjimas įvyks 1997 m. lapkričio 16 dieną 130 vai. po pietų Port 
Melbourne laivų prieplaukoje (Station Pier).

Transportas: No 109 Port Melbourne tramvajus iš Collins St. - priveža prie pat 
prieplaukos (Station Pier). Taip pat bus specialus autobusas nuo Lietuvių Namų, Errol 
St. North Melbourne. Pirmas autobusas išvyks 12.30 vai. po pietų, antras -1 vai. po 
pietų. Susidomėję šiuo autobusu, prašomi užsiregistruoti pas Aldoną Vyšniauskienę 
tel. 9467 4945 arba pas Moniką Sodaitienę tel. 9569 9578. Taip pat prašom pranešti 
ir dėl dalyvavimo vaišėse, už kurias reikės susimokėti $ 7. Vietų skaičius ribotas, tad 
prašom nesivėluoti. Vaišės vyks Cafe Lamani. Neužsisakę galės praleisti laiką čia pat 
esančioje aplinkoje. Numatyta ir programa, kurios dalį matysite ir lauke.

Autobusas iš prieplaukos į Lietuvių Namus išvyks 3 vai. po pietų ir 4 vai. po pietų.
Lauksime Jūsų su šeimomis ir draugais. Šiam parengimui į pagalbą fantais atsilie

pė: A. Urbanavičienė, R. Pumputienė, T. Jurgelaitienė, A. Volkienė, A. Raudžiai, A. 
Baltrūnienė, Marytė Igaunienė, E. Korsakaitė, A. Vyšniauskienė, M. Sodaitienė, S. 
Liesis, p. Rubai ir p. Bailiškos. Visiems nuoširdžiai dėkojame.

Parengimo komitetas

Lituanistiniai kursai Sydnėjuje
Norintiems lankyti šeštadieninius lituanistinius mokyklos kursus 

(High School Strathfield, NSW).
Jau priimami pareiškimai 1998 mokslo metams į 7 -12 klasę. Jaunesniojo amžiaus 

mokiniams suteikiama galimybė mokytis sustiprintame kurse (accelerated course) ir 
lietuvių kalbos (HSC) egzaminą laikyti 10-je ar 11-je klasėje.

Dėl išsamesnės informacijos skambinti Violetai Kondrotienei tel. (02) 9713 2346 
(vakarais). Kursų vedėja

1998 m parengimų Sydnėjuje kalendoriaus reikalu
Visi Sydnėjaus lietuvių organizacijų atstovai kviečiami dalyvauti 1998 m. parengi

mų kalendoriaus sustatyme, kuris įvyks š.m. lapkričio 23 d., sekmadienį, 1 vai. po 
pietų Sydnėjaus Lietuvių Namuose, Bankstowne.

- • ■ ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

■ "Mūsų Pastogė" Nr.44 1997.11.10 psl.7
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Paskutinė proga įsigyti bilietus į puošnų

kuris į.yks lapkričio 22 d., šeštadienį, 730vai. po pietų Lietuvių Klube, 16-18 
East Terrace, Bankstowne.

Išgirsite Krašto Valdybos pirm. dr. Vytauto Donielos jubiliejinį žodį, garbės 
svečių sveikinimus, jų pasisakymus ir mūsų populiarias dainas. Pasigėrėsite 
tautiniais šokiais, mūsų atvykimo ir kūrimosi laikotarpio foto ir tautodailės paroda 

Bilietų kaina: $ 30, įskaitant ir gėrimus.
Bilietus dar galite įsigyti Lietuvių Klube iki lapkričio 16 d. (sekmadienio) tarp 

12 ir 3 vai. po pietų, arba paštu, išrašant čekį ar money order "ALC Federal 
Executive" vardu ir pasiunčiant šiuo adresu: Mr. V. Bakaitis, P.O. Box 550, 
Bankstown, 2200.

Bilietų užsakymus turime gauti ne vėliau lapkričio 14 dienos. Malonėkite 
pridėti dalyvių vardą irpavardę. Dėl informacijos skambinkite tek (02)95431001.

Vepraleiskime vienintelės progos iškilmingai atšvęsti savo, savo tėvų ar 
seneliu atvykimą į šį kontinentą.

Aplaistykime savo šakinis, kad mūsų atžalos bujotų!
ALB Krašto Valdybos 50-mečro ruošos komitetas

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ
NAMUOSE

16 - 18 Ext Terrace, BANKSTOWN, 
TeL (02) 97081414. faksas (02) 9790 3233

Klubas atidarytas 
Pirmadieniais 5 v.v. -10.30 v.v. 
Antradieniais klubas uždarytas. 
TYečiadieniais 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 vaL - 8 vai, popiet, 
šeštadieniais - 12 vai. - 2 vai. popiet švediškas :talas 
tsmorgasboard) ir 6 vai. - 8 vai. vikaro, 
sekmadieniais ■ 12.30 vaL popiet - 7 vai. vakaro.

I Sydnėjaus Dainos" choro metinis i 
KONCERTAS 

įvyks lapkričio 30 d. 2.30 vai. po pietų Lietuvių Klube, Bankstowne 
Programoje: vyrų, moterų ir mišraus choro naujos dainos. 

Įėjimas - $ 10, vaikams iki 12 metų - veltui.J Visus maloniai kviečiame apsilankyti!
Choro "Daina" valdyba ]

Spaudos Sqjungos susirinkimas
Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos narių metinis susirinkimas įvyks 

šių metų lapkričio 16 d., sekmadienį, 2 vai. po pietų Sydnėjaus Lietuvių 
Namuose, 16- 18 East Terrace, Bankstown.
Darbotvarkėje: 1. Praeito metinio susirinkimo protokolo tvirtinimas;

2. Metų, pasibaigusių 1997 m. birželio 30 d., apyskaitos, 
direktoriaus ir revizoriaus pranešimų tvirtinimas;

3. Kiti reikalai, kuriuos pagal Spaudos S-gos įstatus galima 
iškelti susirinkime.

Susirinkimo nariai, kurie turi kitų narių įgaliojimus (proxies), turi juos įteikti 
Spaudos S-gos raštinei 16-18 East Terrace, Bankstown, ne vėliau kaip 24 
valandas prieš susirinkimo pradžią.

Spaudos S-gos valdybą sudaro: pirmininkas V. Patašius, vicepirmininkas V. 
Doniela, sekretorius V. Šliogeris ir nariai D. Kairaitis. A. Laukaitis ir K. Protas. 
Pagal Sąjungos įstatus du iš jų - V. Doniela ir K. Protas, turi pasitraukti, bet jie 
gali būti vėl perrenkami.

Iki nominacijų užsidarymo, gautos sekančios nominacijos į Spaudos S-gos 
valdybą: V. Doniela-siūlė V. Patašius, parėmė V. Šliogeris; K. Protas-siūlė V. 
Patašius, parėmė V. Šliogeris.

Po oficialios susirinkimo dalies bus traukiama Spaudos loterija. Visi susi
domėję kviečiami dalyvauti.

Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos Valdyba

Diskusinis pranešimas
Sekmadienį, lapkričio 9 d., 1 vai. po pietų. Lietuvių Klube. Bankstowne, ALB 

Sydnėjaus apylinkės valdyba rengia diskusinę popietę, kunos metu kalbės dr. 
Vytautas Doniela:

PAIEŠKOS: PRIELAIDOS, TYRIMAI IR JŲ VERTINIMAI.
Pranešimas apžvelgs vadinamų karo nusikaltėlių tyrimo istoriją Australijoje, 

apibūdinant kas ir kur pateikė įtariamųjų sąrašus, kaip tie sąrašai buvo grindžiami 
ir kokie buvo tyrimų rezultatai. Lietuvių atveju, kokia buvo sovietų (ypač Lietuvos 
KGB bei paskirų darbuotojų ) rolė. Kokie buvo tyrimų esminiai minusai, ir kaip 
tyrimai buvo vertinti tuo metu bei vėliau. Prelegentas naudosis Australijos institucijų 
dokumentais ir atskleista medžiaga iš perimtų Lietuvos KGB archyvų.

Po pranešimo - klausimai ir diskusijos. Visi kviečiami apsilankyti.
A. Giniūnas, ALB Syd. apyl. vald. pirm.

Melbourne lietuviams pensininkams
Sekantis Melbourne lietuvių pensininkų sąjungos narių susirinkimas įvyks lapkričio 

11 d. Tai bus paskutinė proga užsirašyti Kalėdinės šventės vaišėms, kurios įvyks 
gruodžio 9 d. 11 vaL A. S.

"Mūsų Pastogė" Nr.44 1997.11.10 psl.8 ...........

YEARS

Autobusas veltui.

50 metu lietuvių ir baltiečių 
emigracijos jubiliejus

Data: sekamadienį,, 1997 lapkričio 16 d., 1.30 
vai. popiet

Vieta: "Cafe Limani" Station Pier 
restoranas, Station Pier Port of Mel -

bourne, South Melbourne.
Kaina: auka ne mažiau 7 dol. (padengti 

užkandžių išlaidas).
Gėrimus galėsite nusipirkti vietoje. 
Bilietus ir autobusą nuo Lietuvių namų

užsakykite pas p. M. Sodaitienę tel. 9569 9578 arba per A. Vyšniauskienę.

ALB Melburno apylinkės 
valdyba 50 čio komitetas 

Melburne

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

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

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

Kalendoriaus sudarymas
Lapkričio 23 d. 2 vaL po pietų Melbourne Lietuvių Namuose, Bendruomenės 

Kambaryje įvyks Bendruomenės organizacijų susirinkimas sudaryti 1998 metų 
parengimų kalendorių. Kviečiami Melbourne lietuvių organizacijų pirmininkai/ats- 
tovai dalyvauti šiame susirinkime.

ALB Melbourno Apylinkės Valdyba

Mūsų Pastoge
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P. O. Box 550 Bankstown N. S. W. 2200 
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