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Seimo rinkimai
Nors antras LR Seimo rinkimų ratas 

įvyks tik lapkričio 10 d. dabartiniai 
rezultatai jau nurodo, kad rinkimus 
įtikinančiai laimėjo dešiniosios par
tijos.

Ypač sėkminga buvo Vytauto Lands
bergio ir Gedimino Vagnoriaus va— 

Į dovaujama Tėvynės sąjunga (Lietuvos 
| konservatoriai). Už ją balsavo tris kar- 
i tus tiek rinkėjų, kiek, paskirai, už LDDP 
i arba krikščionis demokratus. Tėvynės 
sąjunga Seime turės aiškią daugumą ir 

Į todėl ji viena pati galėtų sudaryti nau- 
I jajtl Vyriausybę. Bet kadangi ji dar- 
| niai bendradarbiavo su Krikščionių 
i demokratų partija, naujoji Vyriausybė 
j greičiausiai bus sudaryta šių dviejų 

1 partijų koalicijos pagrindais. Šiuo metu
> j dar neaišku, ar Tėvynės sąjunga taip pat 

i tarsis su Centro sąjunga. Pastaroji 
į' rinkimuose susilaukė šiek tiek prastes

nių rezultatų, negu buvo tikėtasi. Dar 
' prieš pat rinkimus Centro sąjunga buvo 
[ pareiškusi, kad ji laikysis „centro 

pozicijos“ ir todėl eventualiai ben- 
[ dradarbiautų su visomis Seiman pa

tenkančiomis partijomis, taigi ir su 
Tėvynės Sąjunga, ir su LDDP.

Opozicijoje bus LDDP ir turbūt Aloy
zo Sakalo vadovaujama Socialdemo
kratų partija. Betgi po pirmojo rinįdmų 
rato (spalio 20 d.) Aloyzas Sakalas 
pareiškė, kad socialdemokratai ne
siruošia sudaryti bendros opozicijos su 

‘ LDDP ir nenori, kad Česlovas Juršėnas 
būtų bendras opozicijos lyderis. Tad 
opozicija gal susidės iš dviejų grupių: 
LDDP ir socialdemokratų.

Bendrai, opozicija turės žymiai ma
liau nei pusę Seimo vietų. Nepasitei
sino prieš rinkimus pasklidusi nuo
monė, kad priešingos jėgos bus apy
lygės.
Balsavimas už partijų sąrašus parodė, 

Ikad iš 70 šitokiu būdu renkamų Seimo 
narių, Tėvynės sąjunga turės 32 ar 33 
vietas, krikščionys demokratai -11 vie
tą, LDDP - 10 ar 11 vietų. Centro sąjun
ga - 9 vietas ir socialdemokratai - 7 
vietas.

Į Seimą įeina ir 71 narys iš tokio pat 
skaičiaus vienmandačių apygardų, 

, kuriose renkama po vieną Seimo narį, 
j Kadangi vienmandatėse apygardose 

varžėsi po keletą ar net kelioliką 
kandidatų, daugumoje apygardų lap
kričio 10 d. įvyks antrasis rinkimų ra
jas, kurio metu varžysis du daugiau
siai balsų gavę kandidatai. Tik dviejose 

^apygardose rezultatai buvo aiškūs po 
Įgimtojo rato: Vytautas Landsbergis 
įgavęs 59,18% visų savo apygardoje 
gyvenančių piliečių balsų) laimėjo 
vienoje iš Kauno apygardų ir Gedimi
nas Vagnorius (gavęs 53,93%) laimėjo 
Telšių apygardoje. Keturiose apy
gardose (Naujoji Vilnia, Vilnius - 
Šalčininkai, Vilnius - Trakai, Trakai) 

rinkimai tapo pripažinti neįvykusiais, 
nes ten dalyvavo mažiau nei 40% 
apygardoje įregistruotų rinkėjų. Šitose 
apygardose nauji rinkimai su galbūt 

naujais kandidatų sąrašais turės įvykti 
ne vėliau kaip po pusės metų.

Kaip skaičiuojama?
Tenka pabrėžti, kad partijų bei 

kandidatų surinktieji procentai Lietu
voje yra skaičiuojami nuo visų apy
gardoje įregistruotų rinkėjų skaičiaus. 
Ši procedūra skiriasi nuo įprastinės 
praktikos Vakaruose, kur procentai 
skaičiuojami nuo faktiškai balsavusių 
rinkėjų skaičiaus. Palyginimui: tar
kime, kad rinkiminėje apygardoje yra 
įregistruota 50 000 rinkėjų, iš kurių 
balsavime faktiškai dalyvavo 40 000, ir 
už kandidatą AB balsavo 20 000 rin
kėjų. Pagal vakarietiškų procedūrą, 
kandidatas AB gavo 50% balsų, tačiau 
pagal Lietuvoje galiojančias taisykles, 
šis kandidatas AB gavo tik 40%. nes 
pagrindu imamas visų apygardoje 
įregistruotų rinkėjų skaičius. Pasta
rosios procedūros kilmė yra ideolo
gine: komunistinėse valstybėse buvo 
norima pabrėžti (dažniausiai per skai
čių klastojimą), kad liaudis beveik be 
išimties, taigi masiškai ir entuziastingai 
pritaria savo valdžios politikai. Todėl 
reikėdavo nurodyti, kiek iš viso rinkėjų 
esą, ir kad jie visi, ar beveik visi, bal
savę. Gi Vakaruose svarbiau, kiek ir 
kaip iš tikrųjų balsavo.

Netikėtumai
Netikėtai stiprus Tėvynės sąjungos 

laimėjimas neišvengiamai kartu atnešė 
netikėtus pralaimėjimus priešininkų, 
ypač LDDP, gretose. Akivaizdžiai tai 
matoma vienmandatėse apygardose, 
kur žymieji LDDP politikai pralaimėjo 
dešiniųjų kandidatams. Net į antrąjį ra
tą nepateko užsienio reikalų ministras 
Povilas Gylys, vidaus reikalų ministras 
Virgilijus Bulovas, frakcijos vadovas 
Justinas Karosas, ūkio bendrovių gy
nėjas Mykolas Pronckus, partijos 
aktyvistai Juozas Bernatonis, Sigita 
Burbienė, Albinas Lozuraitis ir 1.1. 
Seiman jie pateks tik per atskirą par
tijos sąrašą. Staigmena buvo tai, kad 
Česlovas Juršėnas savo tėvonijoje ga
vo tik 18% ir seka po liberalo Kęstu
čio Trapiko (23,82%). Taip pat ir žemės 
ūkio ministras Vytautas Einoris 
(26,85%) surinko mažiau nei Tėvynės 
sąjungos varžovas Antanas Matulas 
(29,48%).

Susidomėjimą kelia būsima kova 
antrame rate tarp Kazimieros Pruns
kienės (18,95%), kuri gavo mažiau balsų 
nei Tėvynės sąjungos kandidatas Al
binas Jarašūnas (19,88%). Kadangi 
Moterų partija neperžengė 5% slenks
čio, Kazimiera Prunskienė į Seimą gali

(žiūr. str. "Sydnėjaus lietuvių sodyboje" 4 psl.).
Nuotr. V. Vaitkaus.

patekti tik laimėjus antrą ratą savo 
apygardoje.

Bet turbūt iškris jos bendradarbis 
Moterų partijoje, buvęs energetikos 
ministras Leonas Ašmantas.

Netikėtai žemą balsų procentą su
rinko Socialdemokratų partijos lyderis 
Aloyzas Sakalas (13,51%), kuriam 
antrame rate bus sunku laimėti prieš 
Tėvynės sąjungos veikėją Vidmantą 
Žiemelį (31.15%). Sėkmingesnis yra dr. 
Kazys Bobelis, kuris Marijampolės 
apygardoje surinko 35% ir pralenkė TS 
narį Algirdą Endriukaitį (21,75%). Bet 
Seiman nepateks prof. Kazimieras 
Antanavičius, į antrą ratą nepakliuvęs 
Gargždų apygardoje. Nepateks ir save 
iškėlęs Krašto apsaugos ministras Li
nas Linkevičius, pralaimėjęs Kaune.

Bendrai antrame rinkimų rate, kur 
apygardose varžosi jau tik po du 
daugiausiai balsų gavusių kandidatų, 
vyrauja Tėvynės sąjunga su 55 kan
didatais. Krikščionys demokratai turės 
22 kandidatus, LDDP - 14, Centro 
sąjunga - 8, socialdemokratai - 6, 
tautininkų ir demokratų koalicija - 6. 
Dar keli kiti kandidatai yra kilę iš ki
tų grupuočių ar buvo išstatę patys sa
ve. Sunku yra numatyti antrojo rato 
rezultatus, tačiau greičiausiai jie 
sustiprins pirmojo (pagrindinio) rato 
tendencijas. Manoma, kad Tėvynės 
sąjunga Seime turės 75 - 80 vietų iš 141, 
nors yra ir optimistiškesnių spėjimų.

Referendumai neįvyko
Per Seimo rinkimus buvo pravestas ir 

referendumas, kuris dabar paskelbtas 
neįvykusiu, .nes už pateiktas nuosta

tas pasisakė mažiau nei 50% visų 
įregistruotų rinkėjų. Referendumui bu
vo siūlyti trys pakeitimai Konstituci
joje:

1. Seimo narių skaičių sumažinti nuo 
141 iki 111; 2. Seimo rinkimus daryti 
kas ketveri metai antrą balandžio 
sekmadienį; 3. pusę biudžeto pajamų 
skirti socialinėms reikmėms.

Šalia šių trijų konstitucinių pataisų 
buvo taip pat pasiūlyta už prarastus 
indėlius kompensuoti valstybės turtu. 
Penktasis referendumo klausimas (dėl 
žemės pardavimo sąlygų) turėtų būti 
pateiktas rinkėjams per antrąjį rin
kimų ratą lapkričio 10 d.

Šiemet Seimo rinkimuose (pagrin
diniame pirmame rate) dalyvavo apie 
53% visų teisę turinčių rinkėjų, t.y. 
pastebimai mažiau nei per Seimo 
rinkimus 1992 metais. Be to, apie 5% 
balsavimo lapelių buvo sugadinti. Nors 
rinkimai praėjo be incidentų, rinkėjai 
neretai skundėsi balsavimo lapelių 
komplikuotumu. Naujovė, kuri bal
savimą apsunkino, buvo LDDP narių 
daugumos nutarimu įvesta balsavimo 
tvarka, pagal kurią rinkėjas, balsuo
damas už pasirinktą partiją, galėjo keis
ti partijos sąraše pateiktų pavardžių 
eilę. Šitokia procedūra reikalauja daug 
kompiuterinio skaičiavimo, ir šis dar
bas buvo patikėtas firmai „Info - Tec“. 
Kompiuteriams dirbant po 24 valan
das, skaičiavimas bus atliktas per 10 - 
12 parų. Betgi nemanoma, kad "rei- • 
tingo“ įvedimas bent kiek pakeistų 
rinkimų rezultatus.

Parengė Vytautas Doniela
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Iš Lietuvos
Naujojo Seimo data

Prezidentas A. Brazauskas pranešė, 
jog pirmąjį naujojo Seimo posėdį 
numatoma šaukti lapkričio 25 d. Prieš 
tai, lapkričio 17 d. Vyriausioji rinkimų 
komisija patvirtins galutinius rinkimų 
rezultatus. Per tris dienas po jų pa
skelbimo turi atsistatydinti dabartinis 
ministrų kabinetas, nors jis laikinai eis 
pareigas iki naujosios Vyriausybės 
suformavimo.

Naujuoju ministru pirmininku Tėvy
nės sąjunga greičiausiai siūlys Gedi
miną Vagnorių, tačiau tikimasi kliūčių, 
nes Prezidentas A. Brazauskas šiame 
poste norėtų matyti kitą asmenybę. 
Formaliai premjerą Seimui tvirtinti 
pateikia Prezidentas. Kita vertus, ryški 
Tėvynės sąjungos pergalė ir tolygiai 
akivaizdus LDDP pralaimėjimas silp
nina Prezidento, kaip buvusio LDDP 
lyderio, poziciją. Algirdas Brazauskas 
taip pat yra pageidavęs, kad naujoje 
Vyriausybėje būtų ir keli senieji mi
nistrai iš LDDP kolektyvo, tačiau 
Tėvynės sąjunga su tuo nesutiks.

NaujojoSeimo pirmininku, tikriausiai, 
bus Vytautas Landsbergis. „Sprendžiant 
iš nuotaikų Konservatorių ir Krikš
čionių demokratų partijose, manau, jog 
neišvengsiu Seimo pirmininko pa- 
eigų pareiškė jis „Respublikai“. Jis 
turįs ir kitų darbų, tačiau darbas Seime 
esąs svarbiausias.

Ateities prezidentai?
Lietuvos vidaus politikoje aktyvus 

JAV lietuvis Valdas Adamkus patvirtino, 
kad jis apsisprendęs kandidatuoti į 
Lietuvos prezidentus. Kovo mėnesį jis 
pasisakysiąs oficialiai. Kadangi LDDP 
frakcijos balsavimu buvo nutarta, kad 
Lietuvos prezidentu gali būti tik Lietu
vos pilietis pastaruosius tris metus nuo
lat gyvenęs Lietuvoje, Valdas Adamkus 
pareiškė, kad jis Šiauliuose pas gimi
nes prisiregistravęs jau 1992 metais. 
Reikalui esant, sprendimą turėsią daryti 
teisininkai.

Algirdas Brazauskas jau seniau 
netiesiogiai pareiškė, kad jis kan
didatuos antrai kadencijai. Pastaruoju 
metu aiškiau pasisakė ir Vytautas 
Landsbergis, nepaneigdamas, jog jis 
ketina po metų kelti savo kandidatūrą. 
Kaip nauja figūra, save siūlyti žada 
Katalikų radijo redaktorius Vaidotas 
Žukas.

Per Seimo rinkimus pasklido gandas, 
kad valdžią perėmus dešiniesiems, bus 
bandoma keisti prezidento rinkimų 
tvarką. Dabar prezidentą renka visa 
tauta, tačiau galima pakeisti Konstitu
ciją ta prasme, kad prezidentą renka 
Seimas. Šį gandą komentuodamas 
Vytautas Landsbergis pareiškė, kad 
apie Konstitucijos keitimą nebuvo jo
kių svarstymų ir jis to nesiūlys.

Seimo kandidatai išeivijai
Per pirmąjį rinkimų ratą neišaiškė

jo, kas Seime atstovaus Vilniaus Nau
jamiesčio apygardą Nr.l, kuriai’yra 
priskirti ir užsienyje gyvenantys LR 
piliečiai. Iš 11 kandidatų į antrąjį ratą 
pateko du daugiausiai balsų gavę 
kandidatai: Andrius Kubilius (30,48%) 
ir Audrius Butkevičius (23,22%). Už
'Mūsų Pastogė" Nr.44 1996.11.4 psl.2

Lito - dolerio santykis
Seimo rinkimus laimėjus dešinie

siems, didėja galimybė, kad litas bus. 
atrištas nuo dabartinio dirbtinio kurso: 
1 JAV doleris = 4 litai: . Kadangi per 
pastaruosius kelerius metus infliacija 
Lietuvoje buvo didesnė nei JAV - jose, 
lito galia yra sumažėjusi ir todėl litą ga
li tekti nuvertinti oficialiai. Iš tiesų, 
kalbos apie lito problemas, jei valdžia 
nesiims kokių nors priemonių, yra gana 
įprastos tarp Lietuvos ekonomistų. 
Gediminas Vagnorius, kaip galimas 
pretendentas į premjero postą, jau 
pabrėžė, kad šią problemą reikėtų spręs
ti atsargiai ir patsai pasisako už lito > 
kurso keitimą pamažu.

Pastaruoju metu bankuose išaugo 
dolerių paklausa ir kai kur doleris 
pabrango keliais centais (bet kol kas 
maksimalią dolerio kainą nustato 
valstybė). „Okio bankas“ praneša, kad 
žmonės atsiima indėlius litais, juos kei
čia į JAV dolerius ir vėl palieka ban
ke. „Vilniaus bankas“ sakosi dolerių 
turįs pakankamai, todėl jų nepritrūksią.

Informacinis centras išeiviams

Seimas pasiūlė Vyriausybei iki kitų 
metų kovo 4 d. patvirtinti „Lietuvių 
grįžimo ir integracijos“ programą, 
Vilniuje įsteigti lietuvių grįžimo į tė
vynę informacinį centrą ir tam tikslui 
skirti lėšų iš biudžeto. Kadangi ši 
programa buvo suformuota dalyvau
jant JAV lietuvių atstovams, ji taiko į 
Vakaruose gyvenančius išeivius. Šį 
Seimo nutarimą skeptiškai kritikavo 
PLB atstovas Vilniuje Juozas Gaila. Jis 
mano, kad tie išeiviai, kurie nori grįžti, 
jau grįžo arba grįš patys be jokio 
„Centro“. Pasak Juozo Gailos, jis iš sa
vo patyrimo žino, kad Lietuvoje naujai 
sukurta institucija tuoj pat bus per
krauta valdininkais, kompiuteriais ir 
faksais - o tai Lietuvos iždui per bran
gu. Vietoj centro užtektų kurioje nors 
ministerijoje skirti vieną ar du tar
nautojus, kurių esą pakankamai.

Premijos iš Australijos
.Lietuvos ryto“ žiniomis, ketvirtą 

kartą įteiktos pedagogo Juozo Varno 
premijos penkiems Vilniaus krašto 
mokytojams. Po 100 austr. dolerių 
įteikta Šalčininkų, Pagirių, Švenčio
nėlių, Trakų ir Rimšės mokyklų mo
kytojams. Premijas įsteigė Australi
joje gyvenanti žinomo prieškario me
to Vilniaus krašto pedagogo Jono Varno 
dukra.

Žiemos laikas
Spalio 27 d. 3 vai. ryto Lietuvoje 

atšaukiamas vasaros laikas ir laikro
džio rodyklės pasukamos vieną valan
dą atgal. Kadangi, tą patį rytą laikas 
keitėsi ir Australijoje, dabar tarp Lietu
vos ir pvz. Sydnėjaus yra 9 valandų 
skirtumas.

Parengė Vytautas Doniela

juos bus balsuojama lapkričio 10 d.
Andrius Kubilius yra Tėvynės sąjun

gos kandidatas. Gimęs 1956 m. Vilniu
je, iš profesijos jis yra fizikas, nema
žai straipsnių parašęs mokslininkas. 
Nuo pat 1988 m. jis įsitraukė į Sąjūdį ir 
porą metų ėjo Sąjūdžio atsakingojo 
sekretoriaus pareigas. Sąjūdžiui per

Boris Jelcin susitarė su Rusijoje
apsilankiusiu Ukrainoš prezidentu 
Leonidu Kučma dėl Juodosios jūros 
laivyno pasidalinimo. Rusija išsinuo
mos iš Ukrainos Sevastopolio uostą 
dvidešimčiai metų. Formalią sutartį 
lapkričio mėnesį Kijeve pasirašys 
Rusijos ministras pirmininkas Čer
nomyrdinas.

Afganistane vyksta aršios kovos tarp 
Talibaan sukilėlių ir vyriausybės 
kariuomenės. Panaudojant rusų gamy
bos tankus bei porą karo lėktuvų, 
Talibaan kovotojams pavyko stabili
zuoti frontą į šiaurę nuo Kabulo.

Spalio 24 d. Pakistano policija areštavo 
11 policininkų, kurie rugsėjo 20 d. 
nukovė ministrės pirmininkės Benazir 
Bhutto brolį opozicionierių Murtazo 
Bhutto. Areštuoti policininkai ap
kaltinti sąmokslu ir politine žmog- 
udyste.

-iv' n?
Kad sustabdyti opozicinės Jamaat - i - 

Islami partijos masinę demonstraciją, 
Pakistano vyriausybė sulaikė visus 
traukinius į sostinę Islamabadą bei 
užblokavo visus kelius sostinės srityje.

Filipinų vyriausybė irgi apsidraudė 
nuo neramumų per lapkričio mėn. 
turinčią įvykti APEC (Azijos - Pacifiko 
Ekonominės kooperacijos) viršūnių 
konferenciją. Sudarytas sąrašas iš. virš 
100 žmogaus teisių aktyvistų, kuriems 
neduoti vizų įvažiuoti į Filipinus. Į są
rašą įtraukti net Pietų Afrikos vys
kupas Desmond Tutu bei Prancūzijos 
prezidento našlė Danielle Miterrand, 
kad jie konferencijoje „neįneštų 
disharmonijos“. Manoma, kad tuo 
norima apsisaugoti nuo demonstracijų 
prieš Indonezijos prezidentą Soeharto.

siorganizavus į Tėvynės sąjungą, kaip 
Seimo narys jis buvo išrinktas Seime 
sudarytos frakcijos pirmininku. 1995 
metais jis vadovavo Tėvynės sąjungos 
rinkimų kampanijai savivaldybių rin
kimuose, kuriuos Tėvynės sąjunga 
sėkmingai laimėjo. Laikui bėgant, A. 
Kubilius pasižymėjo kaip vienas iš 
svarbiausių Tėvynės sąjungos veikėjų ir 
organizatorių.

Audrius Butkevičius savo kandida
tūrą išstatė pats. Gimęs 1960 m. Kaune, 
iš profesijos jis yra gydytojas, tačiau 
per veiklą atsikuriančios Lietuvos 

Australijos lenkų organizacijos, 
remiamos Lenkijos ambasadorės dr. 
Agnieszkos Morawinski, deda pastan
gas, kad būtų pakeistas Mount Kos
ciusko pavadinimas, pridedant raidę 
“z“. Aukščiausio Australijos kalno 
vardas būtų „Mount ”'«ciuszko“.

NSW žemės ir vanoc. terva- I 
cijos ministras Mr. Yeadon spalio 24 d ! 
pareiškė NSW parlamentui, kad lau- I 
kia šiuo klausimu pasisakymų iš1 
visuomenės, o tuo tarpu peržiūrimi 
archyviniai dokumentai, bandant iš
siaiškinti, koks vardas kalnui duotas 
1840 metais.

Savo priešrinkiminės kampanijos 
metu, spalio 23 d. kalbėdamas Detroite, 
JAV prezidentas Bill Clinton pasisakė, I 
kad NATO turėtų būti praplėsta 1999 j 
metais. Į ją reikėtų įjungti Vidurio 
Europos demokratines valstybes, Bal- , 
tijos kraštus ir... Rusiją.

Prieš centrinę vyriausybę sukilę 
rytinius Zaire pakraščius apgyvendinę 
Banyamulenge tautelės nariai užėmė 
daug teritorijos ir veržiasi link Bukavu 
miesto. Ši tautelė yra Tutsi tautos dalis, 
prieš keletą šimtų metų atsikėlusi j 
dabartinę Zaire teritoriją. Sukilėliai no
ri priversti Zaire vyriausybę derėtis ir 
tokiu būdu užtikrinti sau kultūrinę 
autonomiją.

Zaire vyriausybė kaltina Tutsi tau
tos valdomą Ruandą Banyamulenge 
sukilėlių rėmimu. Ruanda tai neigia, 
nors tvirtina, kad Zaire visuomet 
skriaudė šią tautelę. Dėl kovų Jungti
nės Tautos buvo priverstos nutraukti 
šalpą apie milijonui Hutu pabėgėlių 
rytinėje Zairoje. Dalis Hutu grįžta j 
Ruandą, dauguma bėga į Zaire krašto 
gilumą.

politikoje jo interesai nukrypo į krašto 
gynybos sritį. Nuo 1988 metų įsitrau
kęs į Sąjūdžio veiklą, jis buvo išrinktas 
į Aukščiausiąją Tarybą ir netrukus 
paskirtas Krašto apsaugos departa
mento generaliniu direktoriumi. Nuo 
1991 m. spalio 10 d. iki 1992 m. spalio 
mėn. jis buvo Krašto apsaugos minis
tru. Vėliau karo mokslus studijavo 
Anglijoje bei JAV, o Lietuvoje įkūrė 
Strateginio vystymo centrą. 1996 nubu
vo išrinktas Švedijos karališkosios ka
ro akademijos nariu.

„M.P.“inf.
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Juozui Hapšiui - AKS garbes nariui
85 metai

Juozas Lapšys gimė 1911 m. lapkri- 
r čio 6 d. Radviliškyje. Gimnaziją baigė 

Šiauliuose, Karo mokyklą - Kaune ir 
į Prekybos institutą - Klaipėdoje. Klai- 
' pėdoje dirbo „Lietuvos Baltijos Lloy- 

de“, kurio pasiųstas kurį laiką prak
tikavosi Anglijos prekybos laivyno 
administracijoje. Lietuvos prekybos 
laivyno žinyboje jis išdirbo iki pa
sitraukimo iš Lietuvos 1944 metais.

Į Australiją Juozas Lapšys atvyko 
1948 m. ir galutinai apsigyveno Ade
laidėje. Po kurio laiko darbo „Anglis ir 
Co.“ firmoje, perėjo j valstybinę tar
nybą Žemių ministerijoje, kurioje iš
buvo iki pensijos.

Juozo Lapšio gyvenimo motto buvo 
ir yra) „Tau, Lietuvėle“. Visas jo 
gyvenimas buvo pašvęstas lietuviškam 
darbui, lietuviškų reikalų gynimui. 
Baltų tarybos pradininkas, virš 20 me
tų šios tarybos narys, daugkartinis 
pirmininkas, ALB Adelaidės apylinkės 
valdybos pirmininkas, ALB Krašto 
tarybos atstovas, Krašto ir apylinkės 
girbės teismo narys, Lietuvių dienų 
engimo komiteto pirmininkas ir 
icepirmininkas, atstovas prie Gerųjų 
liimynų organizacijos, vienuolika 
netų „Lituania“ choro administra
torius, VLIK‘o įgaliotinis Australijoje, 
C i svarbiausiai - tikrasis Lietuvos 
ambasadorius Pietų Australijos vals

tijoje. Savo gerą anglų kalbos mokė
jimą jis išnaudojo nuo pat pirmųjų 
atvykimo į Australiją dienų, tkaip 
įmanydamas garsino Lietuvos bylą ir 
Lietuvos vardą. Jo dėka prasilaužėme į

Sukaktuvininkas Juozas Lapšys

Adelaidės radijo stotis ir laikraščius.
Giliai įvertinama jo veiklą ALB 

Krašto taryba 1978 metais suteikė Juo
zui Lapšiui Australijos lietuvių ben
druomenės garbės nario vardą.

Juozas Lapšys visą savo gyvenimą 
pasižymėjo dideliu pareigingumu. 
Jausdamas pareigą dar vis tiek dirbti 
kokį nors teigiamą darbą, Juozas Lap
šys įsitraukė į tarnybą Adelaidės lie
tuvių namų muziejuje. Jame dirbo virš 
penkių metų. Šeimos nelaimė - sunki 
jo žmonos liga šiandien neleidžia J. 
Lapšiui aktyviai dalyvauti pilname 
lietuviškame gyvenime, tačiau jis vis
kuo domisi, stebi ir pergyvena.

Sveikiname Juozą Lapšį švenčiant 
85 metų amžiaus jubiliejų ir linkime 
Dievo palaimos, sveikatos ir ramybės.

V. S. Naras

Iškilus jaunuolis - Justinas P. Ankus 
B. Comm AAIBF (Snr)

Į Sydnėjuje visi gerai pažįsta Danutės 
iir Kęstučio Ankų šeimą, o labiausiai 
visi didžiuojamės ir džiaugiamės 
vyriausiuoju jų sūnumi Justinu. Gerai 
atsimename pavyzdingą mokinuką 
JJustiną mūsų savaitgalio mokykloje, 
ministrantą bažnyčioje, vėliau at
stovaujantį Sydnėjaus ateitininkus 
Ateitininkų kongrese Amerikoje. Nu- 
šstojęs patarnauti mišioms, Justinas jau 

‘hrgonuoja lietuvių pamaldose. Kaip ir 
risi vargonininkai Sydnėjuje, Justinas 
^reikalauja jokio užmokesčio.
į| Nuo 1987 m. vasario mėn., iš choro 
JDaina“ pasitraukus Broniui Kiveriui, 
gabi choristė Birutė Aleknaitė perima 
oioro vadovavimą. Justinas sutinka 
dirbti chore pagalbiniu dirigentu. Jis ne 
itik moko vyrų chorą, bet ir akompa
nuoja koncertuose, vargonuoja baž
nyčioje, kai gieda choras, ir akom- 
'^anuojai jaunimo ruošiamuose ren
giniuose. Lietuvių bendruomenėje jam 
fiaėra lygaus kito jaunuolio ar jaunuo- 
flts, kuris prilygtų savo darbais.
~i' Pažvelkime trumpai į Justino bio- 
ghtfiją. Gimė 1968 metais gruodžio 22 
d. 1986 m. baigė šv. Patrickimaristų 
gimnaziją priemiestyje Dundas ir įgijo 
HSC baigimo pažymėjimą. Tais pačiais, skyrė „Financial. Institutions, and

Justinas Ankus.
metais Justinas pradėjo dirbti Westpac 
Banking Corporation ir toliau studi
javo komerciją NSW TAFE. Mokslus 
baigė 1990 metais su „Advance Cer
tificate of Cbmerce“. 1992 m. vasario 
mėn. Nepean Western Sydney uni
versitete pradėjo studijuoti Bachelor of 
Commerce (Management) kursą. Be
studijuojant '1995 m. birželio mėn. 
„National Bank of Australia“ jam pa-

XIX AUSTRALIJOS LIETUVIŲ DIENOS MELBOURNE

MENO PARODA
Paroda rengiama Melbourne Town Hall nuo 

gruodžio 27 d. iki sausio 1 d. Parodą remia 
Melbourne City Council. Vinco ir Genovaitės 
Kazokų meno fondas skiria dvi premijas - 2000 
dol. ir 1000 dol., o "Talka” skiria 1500 do. 
premiją. Premijavimo sąlygos skelbtos anks
čiau, bet bus dar pakartotinai paskelbtos.

Parodos rengėjai dar kartą kreipiasi į mūsų 
menininkus Australijoje, kviesdami gausiai da
lyvauti parodoje. Sutinkantieji dalyvauti prašo
mi skubiai atsiųsti darbų nuotraukas, kad būtų 
palengvintas planavimas išdėstymui ir apšvie- 
imui gautose erdviose, patogiose ir skoningose 
patalpose. Antroje nuotraukų pusėje reikia

užrašyti autoriaus vardą ir pavardę, kūrinio pavadinimą, paveikslo ar 
skulptūros išmieras, kainą (jeigu norima parduoti) ir kitas detales, kaip 
pav., miestą ar valstiją. Paveikiai turi būti rėmuose, su pakabinimo ga
limybe.

Darbus būtina pristatyti iki gruodžio 10 dienos susitarus su parodos 
rengėja Gaila Gasiūniene, 17 Hardinge St., Beaumaris, Vic. 3193, tel. (03) 
9589 2428.

Taip pat galima kreiptis į Bronę Staugaitienę ruošos komiteto adresu: 
ALD, 13 Wickham Av., Forest Hill, Vic. 3131, tel. (03) 9878 5631, 
faksas (03) 9873 1643.

ALD informacija

Markets“ premiją. 1996 metų rug
pjūčio mėnesį Justinas buvo priimtas 
„Senior Accociate of the Australian 
Institute of Banking and Finance“. 
Studijas ir sunkų keturių metų darbą 
Justinas apvainikavo šių metų spalio 
16 d. Western Sydney universitete 
gaudamas „Bachelor of Commerce 
Majoring in Management with a 
Submajor in Finance“ diplomą.. Svei
kiname Justiną, užbaigus studijas ir 
linkime geriausios sėkmės savo pa
sirinktoje profesijoje.

Pažvelkime bent trumpai ir į muzi
kinį Justino gyvenimą. Nuo 12 metų 
jis jau pradėjo studijuoti elektroninių 
vargonų muziką. Penkiolikos metų jis 
jau vargonavo vietinėje St. Gerards 
bažnyčioje Carlingforde. 1989 m. jis 
pradėjo studijuoti vargonų (Pipe or

gan) klasę pas St. Marys katedros 
vargonininką Peter Kneeshaw. 1994 
metais baigė šį kursą Londono Trinity 
College.

1995 m. rugpjūčio mėnesį Justinas 
buvo paskirtas vargonininku ir choro 
vadovu St. Patrick katedroje Paratna- 
toje.

Duoną Justinas ir toliau užsidirba 
„Customer Support Manager“ Westpac 
Banking korporacijoje. Baigiant kal
bėti apie šį kuklų ir ypatingai gero bū
do jauną žmogų džiaugiamės, kad, 
nežiūrint įsipareigojimų savo profe
sijoje, Justinas ir toliau randa laiko 
dirbti su vyresnio amžiaus žmonėmis 
„Dainos“ chore, kuris intensyviai ruo
šiasi savo metiniam koncertui lapkri
čio 17 d.

Antanas Kramilius

Iš tolimojo Perth’o
* Pertho tautiečiai spalio antrojo 

sekmadienio pamaldose dalyvavao su 
vokiečių tikinčiųjų bendruomene. Po 
mišių vyko bendros vaišės - bažnyčios 
kieme buvo suruošta iešminė. Pabaigoje 
kunigui A. Savickiui, spalio 7 d. 
atšventusiam gimtadienį, sugiedota 
„Ilgiausių metų“. Jį sveikino ir pa
rapijiečiai vokiečiai. Ta proga vo
kiečiams buvo perduota vokiškai rašy
ta informacinė knygelė apie Lietuvą, 
atsiųsta LR garbės kosulo J. Jonavi- 
čiaus.

* Prisiekusi gobelenų siuvinėtoja 
Erna Justienė ir šiemet Pertho karališ

koje agrikultūrinėje parodoje už savo 
gobelenus gavo pirmąją premiją ir 
parodos kaspiną.

* Šių metų rugsėjo 18 d., sulaukęs 
93 metų amžiaus, mirė buvęs Lietuvos 
Nepriklausomybės kovų savanoris, 
veiklus ALB Pertho apylinkės narys 
a.a. Andrius Klimaitis. Rugsėjo 21 die
ną palaidotas Karrakattos kapinėse.

Rugpjūčio 31 d. mirė 70 metų am
žiaus Juozas Sakevičius (Sakas). 
Bendruomenėje rodėsi mažai. Rugsėjo 
4 d. palaidotas Karrakattos kapinėse.

(„Žinutės“ Nr. 10/247)

Labdara į Lietuvq iš Sydnėjaus
Užsisakę dėžes siuntimui į Lietuvą, jas galite atsiimti iš Lietuvių klubo spalio 26 d., 

šeštadienį, iš ryto.
Gautos dėžės yra tokių išmatavimų:

Didelės - 43 cm. x 40.05 cm .x 60 cm., kaina $ 60;
Mažos - 355 cm. x 35.5 cm. x 35.5 cm., kaina $ 35.

Dėžes - siuntinius reikia pristatyti į Lietuvių klubą lapkričio 16 d., šeštadienį, nuo 
8 vai. ryto iki 13 vai. Platesnę informaciją jums suteiks siuntos organizatorius Antanas 
Kramilius td.:(02)97273131. . .. . .. .. i . , r . ......
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Sydnėjaus lietuvių sodyboje
* Rugsėjo mėnesį Sodyboje prasidė

ję „gerinimo“ darbai nusitraukė ir į 
spalį. Pirmiausiai prieš artėjančius 
karščius ant sodybiečių butų lubų 
užklotas klodas poliesterinės vatos, 
kurios dėka kambariuose vasaros lai
ke palaikoma ar ne 30% vėsesnė 
temperatūra. Žiemos metu ši danga 
atitinkamai palaiko šilumą.

Tuo pačiu pradėtos restauruoti ir bu
tų virtuvės, bet darbas čia jau lėtesnis ir 
užtruks kiek ilgiau.

* Rugsėjo pradžioje siautę pavasa
rinės audros sodybos neaplenkė, bet ir 
žalos labai daug, kaip kituose Sydnė
jaus priemiesčiuose, nepadarė. O lietus 
čia buvo labai reikalingas, todėl 
sodybiečių daželiai žydi kaip niekad - 
Žiedais apsipylusi kiekviena gėlytė, 
krūmas ar medis.

* Sodybiečiai, kaip vyresnio am
žiaus žmonės, pavasario metu vienas 
kitas daugiau pašluostė nosis, pa- 
slogavo... Sunkiau serga Ona Barzdie- 
nė ir Stasys Dabkus. Šiuo metu jie abu 
yra ligoninėse. Serga ir Vladas 
Žekonis, tačiau šiuo metu yra jau grį
žęs iš ligoninės ir gydosi namie.

* Spalio 27 dieną Sydėjaus lietuvių 
sodybon primarmėjo svetelių kaip 
niekad. Mat, tą dieną sodyboje vyko 
Moterų socialinės globos draugijos 
tradicinė iešminė. Dienelė iš pačio ry
to pasitaikė apsiniaukusi, truputį ly
nojo, taigi pradžioje buvo manyta, kad 
draugijos ponių ir sodybiečių pri
ruoštos stirtos „kugelio“, „netikro zui
kio“ ir įvairiausių pyragų pyragėlių 
liks nesuvalgyta. Bet kur tau!.. Suval
gyta viskas iki paskutinio kugelio 
gabalėlio, išgerta kava iki paskutinio 
puodelio, loterijos bilietai išpirkti visi

Nelinksmos žinios iš Tasmanijos
f Spalio 9 d. Hobarte mirė Niko

demo Gusto (mirusio 1967 m.) našlė 
Teresė Gustienė . Velionė palaidota 
Cornelian Bay kapinėse, vyro kape.

Liūdesyje liko sūnus, trys dukros, du 
anūkai, keturi proanūkiai ir viena 
proanūkė.

f Spalio 11d. Launcestone mirė Juo- 
zas Stepšys.

Į Tasmaniją Juozas drauge su žmona 
atvyko 1949 metais. Abu buvo darbštūs 
ir po keleto metų gražiai įsikūrė 

Launcestono mieste. Per paskutinius ke
lis metus Juozo sveikata sušlubavo, ir, 
nors labai griežtai laikėsi dietos, bet li
ga su laiku vis tiek nugalėjo.

Gedulingos mišios, kuriose dalyvavo 
apie 70 žmonių, buvo atlaikytos Apaš
talų bažnyčioje. Panelė Vilnonytė la
bai gražiai grojo vargonais ir jautriai 
sugiedojo „Jei širdį tau skausmas, kaip 
peiliais suspaus“. Atsisveikinimo 
žodžius pasakė sūnus Genutis ir Jonas 
Krutulis.
“■

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

+ Funerals of Distinction +
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N. S. W.
Tel. 724- 5408. Veikia 24 valandas per parą.
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Svečiai ir sodybiečiai Sydnėjaus
lietuvių sodyboje. V. Vaitkaus nuotr.

visutėliai... O čia dar ir oras nusigied
rijo. Gausiai susirinkusius svečius 
pasveikino draugijos pirmininkė p. Ju
lija Lašaitienė, o svetelius, kurie 
suvažiavo ne tik iš Sydnėjaus. bet ir iš 
Wollongongo, Mėlynųjų kalnų, links
mino „Sūkurio“ tautinių šokių šokėjų 
grupė, vadovaujama Rasos Blansjaar. 
Svečių tarpe buvo ir Sodybos įkūrėja p. 
Ona Baužienė, BEM. aplankiusi ne 
vieną savo „vaiką“, kaip ji vadina 
sodybiečius.

Paskutiniai sveteliai išsiskirstė jau 
pradėjus temti. Dažnas jų apsilankė ir 
sodybiečių butuose, kadangi norėjo pa
tys savo akimis įsitikinti, kaip čia tie 
sodybiečiai gyvena, nes ne vienas ir 
pats žada - su laiku - čia atsikelti.

B. Ž.

Po apeigų bažnyčioje palaidojome 
Juozą Car Vila kapinėse, kur jau daug 
lietuvių ilsisi. Laidotuvėse dalyvavo
me septyni lietuviai iš Hobarto. Po 
trumpų apeigų prie kapo Magdalena 
Šiaučiūnienė užpylė ant karsto lie
tuviškos žemės, kiti - po saujelę 
australiškos. !

Šermenų pietūs vyko Stepšių na
muose. Liūdesyje liko žmona Bronis
lava, duktė Nijolė ir sūnus Genutis su 
šeimomis.

Ilsėkis ramybėje, Juozai.

# Irena Jurevičienė keletą dienų 
praleido Royal Hobart ligoninėje. Šiuo 
metu gydosi namie, ją prižiūri dukros 
Genė ir Laima.

# Henrikas Juodvalkis taip pat ke
letą dienų praleido toje pačioje 
ligoninėje. Šiuo metu, prižiūrimas 
žmonos, ilsisi namuose,

# Stasys Dornkus jau kuris laikas 
yra senelių namuose, beveik ne-

■PĖDSEKYS
Ką imame su savim į stovyklą?
Kaip žinote, 1997 metų pradžioje, 

sausio 2 - 11 d., Viktorijos valstijos 
Gilwell Parke (netoli Gcmbrook rrfies- 
telio) ruošiama didžiulė rajono skautų 
ir skaučių stovykla, pavadinta įdomiu 
vardu - „Eukaliptų šešėlyje“. Ji skirta 
LSS Australijos rajono 50 - mečio 
paminėjimui. Joje dalyvaus broliai ir 
sesės iš viso Australijos rajono, Ame
rikos ir Lietuvos.

Stovyklos rengimo komitetas jau tei
kia praktiškus patarimus, kaip pasi
ruošti šiai stovyklai. Žinoma, pirmiau
siai eina skautiškas inventorius. Ką im
ti, kas būtinai reikalinga, ir ko nega
lima imti iš viso. Taigi, pasiklausyki
me ir įsidėmėkime:

1. Pilna, tvarkinga skautiška unifor
ma (batai - juodi arba rudi, odiniai).

2. Drabužiai: kojinės, marškiniai, il
gos kelnės (jeans), trumpos kelnės ar 
sijonas, maudymosi kostiumas, apati
niai drabužiai, kepurė, nosinės, liet
paltis, Šiltas švarkas, havajietiški 
marškiniai, darbo batai.

Drabužių patariama atsivežti tiek, 
kad būtų galima pasikeisti mažiausiai 
tris kartus.

3. Tualetiniai reikmenys: dantų 
šepetukas ir pasta, muilas (dėžutėje),
rankšluostis, šampūnas, 
šukos, as meniškos hi - _

gienos reikmenys.
4. Indai (maišelyje): 

šaukštas, šakutė, peilis, 
lėkštė, dubenėlis sriubai, ne-

« SKAITYTOJI ŽODIS
Gerb. Redaktoriau,

Paskaitęs Antano Laukaičio straipsnį 
apie Sydnėjaus olimpiadą („M. P.“ nr. 40, 
psl. 7), pastebėjau keletą informacijos 
klaidų, būtent: Antanas Laukaitis pavadi
no Michael Knight federaliniu ministeriu.

Iš tikrųjų, Michael Knight yra NSW 
darbiečių valdžios ministeris, atsakingas 
už Sydnėjaus olimpiados paruošimo dar
bus ir NSW kelius. Angliškai jo titulas 
yra - Minister for the Olympics and 
Roads.

Michael Knight atstovauja Cambel
ltown rinkiminę apygardą NSW par
lamente. Jis yra 44 m. amžiaus.

Taip pat klaidinanti yra Antano 
Laukaičio žinutė apie Tarptautinio 
Olimpiados Komiteto (IOC) prezidento 
J. A. Samaranch pasisakymą Michael 
Knight paskyrimo proga.

Paskambinęs Sydnėjaus olimpiados 
organizacinio komiteto informacijos 
=1E1I==?T1E1I —iBt^=mi-------■nnts

vaikšto.
# Antanas Viknius jau kuris laikas 

kaip serga, gydosi namuose prižiūri
mas slaugės.

# Antanina Milinkevičienė, prižiū
rima šeimos, jau gerėja, ir jaučiasi 
neblogai.

S. Augustavičius 

dūžtantis puodukas, šluostukas indams.
5. Kiti reikmenys: elektrinė lemputė, 

švilpukas, knygutė užrašams, pieš
tukas ar tušinukas (biro), „aerogard“, 
batų tepalas, patiesalas ant žemės, 
miegmaišis, „lilo“ arba lovelė, pora 
antklodžių, siuvimo reikmenys, mu
zikos instrumentas, foto aparatas. 
Popierius laiškams, pašto ženklai. 
Gertuvė (arba plastmasinis buteliukas 
vandeniui). Kuprinė iškyloms. Trupu
tis pinigų.

6. Svarbiausiai su savimi turėti gerą, 
skautišką nuotaiką, sumanumo ir svei
ko jumoro laužų programose, lietu
viškų dainų.

7. Stovykloje negalima turėti šių 
daiktų - jie bus konfiskuojami ir 
savininkams negrąžinami: radijas, 
neskautiški žurnalai, narkotikai, al
koholiniai gėrimai, žvakės ir atviri 
sandalai (thongs).

Stovyklos rengimo komitetas

skyriui, sužinojau, kad J. A. Samaranch 
nesilankė Sydnėjuje jau daugiau kaip ■ 
dvejus metus ir komitetas neturi jokių ži
nių apie prezidento pareiškimą Michael 1 
Knight paskyrimo proga.

Toliau, man komitetas pranešė, kad po > 
nepavykusios olimpiados Atlantos mies- - 
te, 10C komitetas pareikalavo, kad vai- - 
džia įsikištų ir garantuotų paruošimo a 
darbus. To pasėkoje, NSW valdžia pasky- - 
rė Michael Knight ne tik ministeriu, bet :t 
Sydnėjausolimpiniokomitetopirmininku. i.

Rugsėjo mėnesį Sydnėjuje lankėsi dr. r. 
Jacque Rogge - Belgijos Koordinacinės s 
Komisijos (Coordination Committee) i) 
atstovas. Jo tikslas buvo susipažinti su u 
progreso darbais Sydnėjuje. Baigdamas s 
savo vizitą dr. Rogge (kartu su Michael :1
Knight) suruošė viešą spaudos konfe
renciją, kurioje dr. Rogge išgyrė Sydnė
jaus olimpiadai vykdomus pasiruošimo 
.darbus - taip mane informavo Sydnėjaus 
olimpiados organizacinis komitetas.

Klaidingi yra ir Antano Laukaičio 
spėliojimai apie tai kas atidarys Sydnė
jaus olimpiadą. Kadangi dar bus vieni 
valdžios rinkimai prieš olimpiados^ 
atidarymą (visi tikisi, kad darbiečiai 
pralaimės), tuometinis NSW Premjeras 
nuspręs kas atidarys šventę.

Prašau paskelbti šitą patikslinimą 
, ,Mūsų Pastogėje“

Vincas Bakaitis
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Dar sėkmingai veikia Amerikos lietuvių 
Tautinė Sąjunga 

minėjimus, Kovo 11-tąją, Sausio 13-tąją. 
Suruošė mokytojams pagerbimus, rūpi
nosi lietuvių tautininkų veikla bei pa
galba Lietuvoje, talkino Vilties draugijai 
leidžiant „Dirvą“, padedant surasti naują 
redaktorių dr. Joną Jasaitį iš Lietuvos. 
Žodžiu, ALT S-ga įrikiuotina į aktyviųjų 
organizacijų gretas. Apgailestauta, kad 
kai kur, dėl įvairių priežasčių ir ALT S-ga 
neteko skyrių. Kviečiamaį Sąjungos veik
lą jungtis naujus ateivius. Energingasis 
Sąjungos pirmininkas dr. Leonas Kriau
čeliūnas su viltimi žvelgia į Sąjungos atei
tį ir pasiryžęs veiklą tęsti. Sąjungos veik
lą vainikuoja kasmet išleidžiamas leidi
nys „Naujoji Viltis“, tai jau nebe žurna
las, o knyga, kur rašo žymūs žurnalistai, 
aktyvūs spaudos bendradarbiai. „N. V.“ 
turinys pasigėrėtinas. Redaguoja žur
nalistas Antanas Juodvalkis, dr. Leonas ir 
Irena Kriaučeliūnai.

Seimo pranešimus apie savo srities 
veiklą padare visi valdybos nariai. Veikla 
džiuginanti, nerodanti pavargimo ženklų.

Seimo metu įvyko vienas labai svar
bus simpoziumas tema: Lietuvos politinė 
padėtis 1938 - 1940 metais. Simpoziumo 
prelegentai - įvairių politinių pažiūrų 
žmonės -dr. Kazys Ambrazaitis, dr. Kazys 
Karvelis, dr. Leonas Milčius irdr. Bronius 
Nemickas. Šią temą nagrinėjant, buvo 
paliesta daug svarbių, su ano meto politi
ka susijusių klausimų. Ir beveik visų 
nuomonės sutapo, kad Lietuvos vyriausy
bė pasielgė teisingai, kitos išeities tų 
dienų situacijose nebuvę. Po svarstymų 
atsakyta ir į įvairius klausimus.

Seimo metu labai įdomią dabartinę 
Lietuvos politiką, ekonomiką ir nuotaikas 
aptariančią paskaitą skaitė Lietuvių tau
tininkų sąjungos atstovas, seimo narys dr. 
Leonas Milčius.

Seimui buvo pirmininko dr. Leono 
Kriaučeliūno pasiūlyta dr. Bronių 
Nemicką, už ypatingus Sąjungai nuo
pelnus, pakelti į Sąjungos garbės narius. 
Seimas vienbalsiai pritarė.

Seimo metu vyko iškilmingos pa
maldos, pokylis, kur visur dalyvavo gana 
daug žmonių. Pačiame seime buvo 
atstovaujama keliolikai skyrių, o taip pat 
posėdžiuose dalyvavo ir nemažas skai
čius čikagiškių. Seimas ALTS-gos 
pirmininku jau šeštą kartą perrinko 
energingąjį pirmininką dr. Leoną Kriau- 
čeliūną su visa valdyba, o taip pat ir kitus 
organus - Tarybą, Garbės teismą, Kontro
lės komisiją. Seimas priėmė eilę nutari
mų. Tarpe jų - pagalba Lietuvių tauti
ninkų sąjungai. Seimo metu vyko Vilties 
draugijos ir Lietuvių tautinės kultūros fon
do suvažiavimai. Seimas buvo darbingas, 
bet mažos apimties straipsnyje neįmano
ma buvo smulkiau seimo darbus aptarti.

Į Afganistaną žvilgterėjus
Jurgis Janušaitis

Prieš penkiasdešimtį metų naujoji 
išeivijos banga, atvykusi Amerikon, iš 
pagrindų pakeitė tuometinę, jau gerokai 
pastipusią įvairiopą veiklą. Naujieji atei
viai net sukūrė daug naujų organizacijų, 
pradėjo leisti naujos spaudos, na, be abejo, 
stiprino ir jau čia veikusias lietuviškas 
organizacijas.

Taigi, paskutinieji dešimtmečiai spin
dėjo nuostabia, gražia lietuviška veikla 
lituanistinio švietimo, kultūros, meno, 
politikos ir visuomeninės veiklos srityse. 
Deja, dabar jau skardena balsai, kad ima
me pavargti, kad silpnėja veikla, kad yra 
pavojus mūsų spaudai. Pirmoji emigrantų 
banga pavargo, amžius slegia pečius, be 
galo daug išėjo amžinybėn. O po Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo į Ameriką 
atvykusieji, o jų jau skaitoma tūkstan
čiais, dar nerodo entuziazmo jungtis į jau 
veikiančias organizacijas.

Tačiau stebint iš arti dabar vykstantį 
organizacijų judėjimą, tenka vistik sutikti 
ir šviesių pragiedrulių. Tokiu šviesiu vil
ties spindulėliu šviečia prieš 47-ris metus 
įsikūrusi ir sėkmingai iki šiol veikianti 
Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga.

Tai rodo ir š.m. rugpjūčio 31 - rugsėjo 
1 dienomis įvykęs Sąjungos dvidešimt 
ketvirtasis seimas Čikagoje, Balzeko 
kultūros muziejuje.

Seimą globojo ir jo rengimu rūpinosi 
\LTS-gos Čikagos skyrius, vadovaujamas 
i. Valiukėnienės.

Seimui buvo pateikta plati, aktualių 
klausimų programa. Pradedant seimą, žo- 
idį rengėjų vardu tarė E. Valiukėnienė. 
ISeimo atidaromąjį žodį tarė ilgametis 
Sąjungos pirmininkas dr. Leonas Kriau- 
teliūnas, pažymėjęs, kad jam didelė garbė 
heimą atidaryti jau penktą kartą, Jis 
Palinkėjo seimui sėkmės ir prasmingų 
sprendimų. Nekartosiu seime vykusių 
įprastinių punktų: maldos, mirusiųjų 
•pagerbimo, komisijų sudarymo, prezi- 
jfiumo sudarymo ir kt. Tai būtini punktai. 
'Seimą sveikino daug mūsų žymiųjų vei- 
ifejų bei organizacijų, jų tarpe ambasa
dorius Anicetas Simutis, Lietuvos garbės 
konsulai - Vytautas Čekanavičius, 
Vaclovas Kleiza (raštu), PLB pirmininkas 
Bronius Nainys, laikraščių redaktoriai ir 
įvairių organizacijų atstovai. Linkėta dar 
daug metų Sąjungai gyvuoti ir rūpintis 
lietuvybės išlaikymu bei pagalba Lietuvai.

Patį svarbiausią Sąjungos veiklos 
pranešimą padarė pirmininkas dr. Leonas 
Kriaučeliūnas. Sąjungos valdyba kalnų 
nenuvertė, sakė pirmininkas, bet dirbo 
kaip sugebėjo, rūpinosi Sąjungos veikla, 
pirmininkas lankė skyrius, dalyvavo kitų 
organizacijų renginiuose, atstovaudamas 
LT S-gai. Sąjunga ruošė tautos šventės

REJIKITE
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, Vic. 3051
Australijos Lietuvių Fondo Valdyba

A. Kantvilas

Nauji Afganistano valdovai - Islamo 
fundamentalistų Talibaano judėjimo 
kovotojai, apsikarstę "kalašnikovais" ‘ 
ir pilnais šovinių duonmaišiais, be di
delių mūšių užėmė sostinę Kabulą. 
Beveik tą pačią dieną išsitraukė iš 
Jungtinių Tautų būstinės besislapstantį 
buvusį sovietų okupacinės valdžios 
pastatytą prezidentą Mohammad 
Nadžibullah ir jo brolį Shahpur Ahma- 
dzai į miesto aikštę ir be jokių ceremo
nijų pakorė ant kuolų. Visoms mote
rims įsakė užsidėti ilgas „burgąs“, t.y. 
ilgas suknias - nuo galvos iki kojų pirš
tų, pridengti veidus šydais ir grįžti iš 
universitetų, mokyklų, įstaigų ir ... 
restoranų į namus prie vaikų ir valgio 
gaminimo. Vyrus gi prigrasino už
siauginti barzdas, nešioti turbanus, 
užmiršti apie vagystes ir alkoholį...

Kaimyninio Irano ajatolos nublunka 
prieš šiuos Talibaano fanatikus, veda
mus „išprotėjusių mulų“ - Islamo 
šventikų, kurie be jokių kompromisų 
įvedė Mahometonų „šariją“ - įstaty
mą su griežčiausiomis bausmėmis. 
Televizija, visokie stereo aparatai, 
muzikos kasetės buvo surinkti iš namų 
ir padūkusių karštuolių sudaužyti į 
šipulius šautuvų buožėmis. Radijo 
stotims buvo pasakyta transliuoti per 
visą dieną tik musulmoniškas maldas.

Buvusi oficialioji Afganistano vy
riausybė ir parlamentas pasitraukė į 
krašto šiaurę, kur Talibaanas dar ne
nuėjo ir tebesilaiko vyriausybės ka
riuomenės vado Ahmad Shah Massoud 
daliniai. Esame turbūt girdėję apie šį 
Afganistano karo herojų, narsųjį 
kovotoją prieš raudonąją armiją. Jis 
galvoja, kad mažai kas čia pasikeitė 
nuo to laiko, kai sovietų kareiviai 
išsinešdino. Situacija tebėra tokia pat 
kaip ir tada, kai Afganistane sėdėjo 
svetimieji - rusai. Buvusių rezisten
cinių madžahudinų grupių, dažnai 
etniškai labai skirtingų, vadai te- 
bekariauja tarp savęs dėl valdžios, gar
bės ar žemės - šiaurėje uzbekai, ry
tuose tadžikai, pietuose pathanai, 
giminingi pakistaniečiams, vakaruose 
persai. Šiokio tokio parlamento išrinktas 
prezidentas neturi net kaip reikiant savo 
sostinės, nes kai kurios grupės jo

Padėtis Vilnijoje
Br. Jurgelionis (SA) atkreipia skaitytojų dėmesį į liūdną padėtį Vilniaus krašte, 

kur vietinė valdininkija proteguoja lenkiškas mokyklas ir apsunkina lietuviškųjų 
mokyklų atidarymą bei veikimą. Ponas Jurgelionis prideda "Valstiečių laikraštyje" 
atspausdintą Atvirą Laišką Prezidentui Brazauskui, iš kurio čia pateikiame dvi pa
straipas. Red.

"Prisimename, kokia baisi ir rūsti bu
vo lenkų okupacija. O juk jos padariniai 
iki šiol gyvi, žaizdos, padarytos kraštui, 
kraujuoja. Buvusi lenkų okupantų dva
sia gyvybingai atgijo, kai prie valdžios 
vairo atėjo dabartinė Seimo dauguma, 
Prezidentu tapote Jūs. Ne man aiškinti, 
kodėl nuo pat pirmosios dienos imta nai
kinti Vilniaus ir Šalčininkų rajonuose tai, 
kas per trumpą atkurtos Lietuvos Nepri
klausomybės laikotarpį buvo padaryta. 
Tačiau noriu Jums paaiškinti: Vilniaus ir 
Šalčininkų rajonuose gyvena labai pui
kūs žmonės, ne visi praradę istorinę Lie
tuvos valstybės piliečio sampratą. Jie ir 

nepripažįsta. Tik tiek, kad anuomet bu
vo visiems vienas bendras priešas - ru
sai; ir įvairių tautinių grupių vadai sa
vo ambicijų nerodė.

Shah Massoud buvo vienas tokių va
dų, legendarinis didvyris,.kurio bol
ševikams nepasisekė nei pagauti, nei 
sunaikinti. Jis sako, kad dabar Af
ganistane vėl kišasi svetimieji, o 
svetimaisiais jis laiko Islamo taip 
vadinamą Talibaano fundamentalistinę 
miliciją, kuri politiniai yra orga
nizuojama ir militariai remiama iš 
kaimyninio Pakistano. Talibaan yra 
sukurtas Pakistano vidaus reikalų 
ministro Naseerullah Babar ir jo 
slaptosios žvalgybos, ir pirmą kartą 
paslaptingai pasirodė prieš pusantrų 
metų, kai beveik be šūvio užvaldė Pat- 
han provincijas Afganistano pietuose ir 
„sutvarkė“ įvairias ten veikusias gru
pes, kurios buvo išlikusios po karo 
prieš sovietus.

Kabulas Massoudo valdžioje išsilaikė 
iki dar visai neseniai, kai Talibaan, po 
pavykusios ofenzyvos, įsiveržė į sos
tinę. Massoud pasitraukė į savo gimi
nės žemes Hindu Kušo kalnų slėnyje, 
šiaurės rytuose. Jis įsitikinęs, kad jo ka
ras yra teisingas karas ir prisiekė ne
padėti ginklo, kol svetimieji (šiuo at
veju Talibaan) yra Afganistane. Jis 
vadovauja savo kariuomenei taip, kaip 
darė jau penkiolika metų. Jo veidas 
beveik nepasenęs, jo lūpos dar šiltai 
šypsosi, kai mėgina išvengti nepato
gaus klausimo, o akys prisimerkia ir 
slepia žaibus po surauktais antakiais. 
Balsas aštriai sukietėja, kai kores
pondentas per įkyriai jį klausinėja...

Atrodo, kad Talibaano ofenzyva gali 
įstrigti ir nepasibaigti iki žiemos. Šiuo 
metu Massoud pajėgos sulaikė Tali
baano veržimąsi į šiaurės rytus ir netgi 
perėjo į kontraataką. Pačioje šiaurėje, 
prie Uzbekistano pasienio, veikia 
Abdurrashid Dostum grupė, kuri pa
darė sutartį su oficialia valdžia veikti 
išvien prieš Talibaaną. Reikia manyti, 
kad padėtis išsikristalizuos ir dabar
tinis valdžios triumviratas - prezidentas 
Burhanuddin Rabbani, ministras pir
mininkas Gulbuddin Hekmatyar ir 
Shah Masoud atsigaus, kadangi prieš 
Talibaaną opozicija auga.

nori grįžti į Lietuvą, grąžinti į ją savo
i vaikus. Tačiau apkvaitusieji lenkiškuo- 
, ju šovinizmu daro viską, kad to neatsi- 

tiktų."(„.)
i "Negi nieko negalite padaryti, Prezi-
, dente, kad Eitminiškių, Akmenynės
, pirmokėliai, Sužionių, Turgelių penk

tokai, kitų Rytų Lietuvos kaimų vaikai
, galėtų mokytis valstybine kalba? Maži 

vaikai... Negi Lietuvos istorijoje liks juo
dos pėdos, įmintos Jūsų prezidentavimo 
metais? Negi nebus išgirsti suaugusiųjų 
ir vaikų balsai? Viliuosi - to neatsitiks.

Su pagarba
Bernardas Šaknys"
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Bronius Žalys
(tęsinys iš praeito nr.)

Nuo Kilkivan vietovės kelias rimtai 
pasisuka į pietus, t.y. NSW-so link. 
Kaimelis taip pat įsikūręs kai- apylinkė
se buvo rasta aukso. Vėliau čia kūrėsi 
galvijų farmos. Mus jis domino daugiau 
dėl to, kad jo apylinkėse savo ūkį turi 
pagarsėjęs buv. Queenslando premjeras 
Bjelke Peterson.

Nešiojame. Pralekiame pro Goomeri, 
Yarraman... Dešinėje lieka Bunya kalnų 
parkas, kuriame auga bunya pušys, 
aborigenų laikomos šventais medžiais. 
Vytautas pasakoja, kad jų riešutėliais 
misdavo aborigenai. Vieną kitą pušį ma
tom pakelyje. Pravažiuojam Nanango 
miestelį (pakelėj - Namų ūkis), gražutį 
Toowoomba - save vadinančiu Australi
jos sodų miestu. Apylinkių ūkininkai 
turtingi, nes jų farmos yra derlingose 
Darling‘oupėslygumose(DarlingDowns). 
Laukuose, be javinių kultūrų, matosi 
bandos karvių ir galvijų. Bet cukrašven- 
drių laukų jau nėra. 15 vai. pietaujame 
ant Condaminės upės kranto.

Sekantis didesnis miestas - Warwick, 
įsikūręs apie 1847 m. ant Condaminės 
upės krantų. Kiek mažesnis už Toowo
omba. Tai javų ir gyvulių auginimo cen
tras. Apylinkėse daug užveistų sodų, 
vynuogynų, matosi TV bangų stiprinimo 
bokštai. Mieste kelios bažnyčios. Pasuka
me į šoną - vykstame prie P. Leslie 
užtvankos pailsėti, prastaipyti pavargu
sias kojas... Vietovė labai graži. Vytau
tas filmuoja. Nuo Warwick'o vykstam 
New England keliu.

Vakare sustojame Stanthorpe mieste
lio karavanų parke, kur buvome išsinuo
mavę „kabinų“. Vietovė yra 811 m. virš 
jūros lygio, už tai iš ryto ant Vytauto 
mašinos lango buvo gera pirštu „pasirašy
ti“ storame šerkšno sluoksnyje. Miestu
kas yra taip vadinamame Granito ruože 
(Granite Beit) ir dėl vėsaus klimato čia 
gerai auga vyšnios, slyvos ir kiti vais
medžiai. Pirmosios obelys ir vynuogės 
pasodintos dar 1873 m. Kurį laiką 
apylinkėse buvo kasamas cinkas (1872 - 
1880). Jo kasėjai ir sudarė pirmuosius 
miesto gyventojus, kurių dabar pris
kaičiuojama apie 5000.

Antradienį (13/VHI), nušildę nuo lan
go šerkšną (naktį sako buvusi -3 C 
temperatūra), vykome į Bald Rock (Pli
kos Uolos) parką pasigėrėti antru pagal 
savo dydį monolitu Australijoje (pirma
sis yra Eyers Rock, dabar Uluru - Šiaurinė
je Teritorijoje). Laukt) siaurais, negrįstais 
keliukais susiradome šią australiškų 
garsenybę - tai 750 m. ilgio, 500 m. pločio 
adamelito (savo rūšies granito) akmenu
kas, kurio viršūnė yra iškilusi 1277 m. 
virš jūros lygio, 200 m. virš ją supančios 
eukaliptų girios.

43

Primirštojoj Australijoj pasižvalgius
Mūsų visa grupė - nebe aštuonioliki- 

niai, bet kai toks kalnas, ne kalnas, ak
muo, ne akmuo prieš akis, ką darysi - rei
kia lipti į viršų!.. Iki viršaus, kaip sako 
išdėstyta pakalnėje informacija - 2.5 km. 
Užlipome!.. Vaizdas nuo viršaus į visas 
puses karališkas - girios, kalvos kiek akis 
užmato!.. Pačiame viršuje - svečių, 
pasiekusių viršūnę, parašų knyga. Pa
sirašome. Vienam iš mūsų kyla mintis - o 
gal čia buvo atvykę ir lietuvių? Verčia
me lapus - kur gi ne!.. Balandžio mėn. 
monolito viršūnę pasiekė Birutė ir Ignas 
Bieliūnai iš Sydnėjaus... O mes galvojo
me, kad mes tik vieni tokie „didvyriai“.

Apylinkėse per tūkstančius metų 
gyvenusi Yugambal aborigenų gentis. 
Greičiausiai, kadbaltiesiemsBoonoBoono 
(Didžiosios uolos) upės krantuose radus 
aukso, jie iš čia buvo išvaryti ir dingo.

Boono Boono taut, parke - keli 
kilometrai nuo Bald Rock uolos - yra gra
žūs kriokliai (210 m. kritimas) ir pati upė 
ar gal geriau upeliukas, besiveržiąs pro 
akmenis ir uolas, yra nepaprastai gražus. 
Netoliese Girraween parke yra - kaip 
draugai, čia buvę anksčiau, jas vadino - 
kelios „piramidės“, bet mūsų kojelės jau 
nebesiryžo kopti į jų viršūnes...

Visi trys parkai - jau NSW-so valstijo
je. Tad „valstybinę sieną“ vakar ir šian
dien teko peržengti net kelis sykius, nes 
vis grįždavome į Stanthorphe.

Trečiadienį (14/VIII), sutvarkę savo 
„kabinų“ ir atidavę savininkams raktus, 
pajudame Sydnėjaus link. Lyg kalei
doskope, pro mašinos langus sumirga 
miestų, miestelių ir kaimų pavadinimai: 
Tenterfield (330 gyv.), Bolivijos kaimas, 
Deepwater (4 ar 5 sodybos), Glen Innes 
(save skelbiąs keltų kraštu) - turįs 5970 
gyventojų, Guyra - 1320 m. nuo jūros 
lygio esanti gyvenvietė (2000 gyv.), 
universiteto miestas - Armidale - su 19 530 
gyv., Uralą- garsausIXa.plėšiko „Captain 
Thunderbolt“ mėgstama lankyti vietovė - 
pravažiavome pro vieną šalia kelio jo 
buvusių slėpynių - milžiniškų akmenų 
grupę. Toliau-Moonbi kaimelis (525 gyv.), 
Tamworth ( 30 730 gyv.) Scone - 
„Australijos arklių sostinė“, kur augina
mi geriausi pasaulio lenktyniniai žirgai, 
nors miestas teturi tik 4 270 gyventojų, 
Aberdeen miestelį su 1 740 gyventojų.

Jau vėlokai popiet pasiekiame savo 
nakvynės vietą - vieną Muswellbrook‘o 
karavanų parką.

Ketvirtadienio (15/Vm) ankstų rytą 
išvykstame į paskutinį savo kelionės eta
pą - nebetoli namai, pažįstamos vietos. 
Dar atkreiptam dėmesį į Greta miestelį- 
jis mums savotiškai „istorinis“. Čia prieš 
beveik 50 metų buvo įruošta pokario 
imigrantų šeimų stovykla, kaip tokia, ar 
tik ne pati pirmoji? Joje gyveno ir daug 
lietuvių šeimų, taip, kad čia net buvo 
susidariusi šiokia tokia lietuviška veik-
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"Plikojon uolon" ("Bald Rock") lipant be poilsio neapseisi!.. V. Vaitkaus nuot.

la, veikė skautų skiltis... Dabar, žinoma, 
tos stovyklos jokių žymių čia nėra likę. 
Stabtelime Newcastle mieste - „paeks- 
kursuojame“ jo gražiuose parkuose, 
pajūryje. Ir čia „kvepia“ lietuviais, nes 
veikia ALB apylinkė... Deja, nė vieno 

lietuvio nesutikome, nors jų čia, kiek 
teko girdėti, gyveną 2 -300!..

Newcastle - sinonimiškas su plienu, su 
tirpdytos geležies upėm, kurios teka iš 
BHP fabriko, esančio ant Hunter upės

krantų. Šioje įmonėje keli tūkstančiai 
darbininkų pelnosi sau duoną, tuo pa
čiu suteikdami darbo kitiems 10 000. 
Deja, paskutiniu metu pradėjo sklisti 
kalbos, kad su laiku plieno gamyba šiuo
se fabrikuose bus gerokai sumažinta ir 
dėl tojau dabar nerimauja miestas...

Namo - į Lietuvių sodybą - grįžome 
15.30 vai., per visą kelionės laiką nuva
žiavę 3 666 km. ,(Pabaiga)

Spaudos sąjungos susirinkimas
Lietuvių bendruomenės Spaudos sąjungos narių metrais susirinkimas 

įvyks šių metų lapkričio 17 d., sekmadienį, 1.30 vai. p.p. Sydnėjaus 
lietuvių namuose - 16-18 East Terrace, Bankstown.

Darbotvarkėje:
1. Praeito metinio susirinkimo protokolo tvirtinimas.
2. Metų, pasibaigusių 1996 m. birželio 30 d. apyskaitos, direktorių ir 

revizoriaus pranešimų tvirtinimas.
3. Kiti reikalai, kuriuos pagal Spaudos sąjungos įstatus galima iškelti 

susirinkime.
Lietuvių bendruomenės Spaudos sąjungos valdyba

Lietuvių kooperatinės kredito d-jos TALKA"
Sydnėjaus skyrius praneša

"TALKOS" Sydnėjaus skyriaus metinis ataskaitinis susirinkimas įvyks lapkričio 10 dieną, 
sekmadienį, 2.30 vai. po pietų Lietuvių klube Bankstownc, Mažojoje salėje.

Metinio susirinkimo dienotvarkėje: skyriaus veiklos pranešimas;
skyriaus metinio pelno paskirstymas;
"TALKOS” direkcijos iš Melbourne atstovų pranešimas;
klausimai ir pasiūlymai.

Nariai ir norintieji įstoti į narius yra maloniai kviečiami dalyvauti susirinkime. Užbaigsime 
susirinkimą narių ir svečių pavaišinimu - užkanda ir gaivinančiais bei stipresniais gėrimais.

V. Šliogeris, Sydnėjaus skyriaus vedėjas

A. f A. Elytei Aagienei 
mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą šio skausmo 
valandoje jos vyrui Pranui ir giminėms. Liūdime kar
tu. JI. Karvclienė,

Kęstutis ir Patricija

A. f A. Elytei Augienei 
mirus, jos vyrui Pranui, seserims Albinai ir Johanai, 
broliui Zigmui, jų šeimoms ir visai giminei nuoširdžią 
užuojautą reiškia

Bronius ir Regina Tiriliai

"Vietoj į. Pagerbdamas
' lų A. f A. Elytę Aagicnę,

'Mūsų Pastogei" aukoju 20 dol.
Longinas Pidsys

Pagerbdami neužmirštamąją
A. f A. Elytę Aagicnę, 

vietoje gėlių ant jos kapo "Mūsų Pastogei" aukojame 20 
dol.

Angelė ir Stasys Montvidai
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t Mūsų mirusieji f
Ji visa širdimi

Mums, vyresniajai lietuvių ateivių 
kartai, atėjo gyvenimo ruduo. Pra
ėjusiame laike toli pasiliko linksmosios 
pavasario šventės. Vis skaudžiau 
pajuntame savo pačių ir mums artimų 
žmonių senatviškų šalnų žvarbumą. 
Vis dažniau susitinkame laidotuvėse, 
atsisveikindami su tais, kuriuos mir
ties angelas išsivedė į amžinybę.

Šios eilutės skirtos atsisveikinimui su 
mūsų tautos seserimi, tauria lietuve, 
Sydnėjuje labai plačiai žinoma asmenybe 
a.a. Elena Nagiene, kurią, iškankintą vėžio 
ligos ir gydymo procedūrų, mirties 
angelas išsivedė į amžinybę 1996 m. 
spalio 25 dienos rytą. Elytė - taip mes, 
jos draugai, ją vadindavome - buvo 
gyvastinga, tvirtos valios ir didelio ryž
to gyventi moteris. Ketverius metus ji 
rungėsi su vėžio liga. Vienu metu 
gydytojai manė, kad kova laimėta. Ir 
pati velionė buvo tuo stebuklu įtikė
jusi. Bet po kiek laiko liga vėl prasiver
žė su šį kartą jau nebenugalimu pik
tumu ir nuskynė jos gyvybę.

Elena Kyzelytė - Nagienė gimė 1929 
m. spalio 10 d. Zapyškyje, Kauno apskr. 
.Adolfo ir Onos Nėniūtės Kyzelių 
šeimoje kaip vyresnioji duktė. Tėvams 
persikėlus į Seredžių, ten ji augo dviejų 
seserų ir brolio draugystėje.
į Seredžius - žavinga Lietuvos vietelė. 
Miestukas ir šventovė pastatyti atkal
nėje. Žemai plati lanka, per ją teka 
Nemunas ir jo vandens veidrodyje 
atsispindi žydras Lietuvos dangus. 
Jautriai ir imliai mergaitės širdžiai 
neužmirštamų nuotykių ir pergyveni
mų teikė Nemuno ir Dubysos pakran
tės, apylinkių pievos ir laukai, Pale
mono piliakalnis, renesanso stiliaus 
šventovė, kurioje su draugėmis pro
cesijose barstydavo gėles, ir netolimo 
Belvederio dvaro aplinka. Gamtos gro
žis, švenčių mistika, romantiškos se
novės žmonėse dar gyvi istoriniai 
pasakojimai Elytės širdyje tėvynės mei
lę įrašė didžiosiomis raidėmis. Tik ne
ilgai jai teko gimtinės aplinka džiaug
tis

Tą pačią 1940 metų vasarą, kada ji 
baigė Seredžiaus pradinę mokyklą, ru
sai okupavo Lietuvą. Tėvai suprato, kad 
jiems ir jų vaikams rusų valdžioje ne
bus gyvenimo ir, atkasę dokumentuose 

! Adolfo Kyzelio prosenelių vokišką 
kilmę, turėjo galimybę išvažiuoti į 
Vokietiją. Taip prasidėjo jos tremtinys- 
tė. Vokietijoje tėvą paėmė į kariuome
nę. Motinai su mažais vaikais karo me
to sunkumuose teko gyventi valdžios 
priežiūroje. Elytei reikėjo skubiai 

j mokytis naujos kalbos. Ten ji baigė 
vokišką pradinę ir vidurinę mokyklas. 

:Po karo tėvui grįžus iš kariuomenės, 
i kyzeliai gyveno anglų zonoje Seedorf 
, lietuvių tremtinių stovykloje ir 1949 m. 
fatvyko į Australiją. Elytė iš Bathurst 
imigrantų stovyklos, atskirta nuo tėvų, 
buvo išsiųsta j Cowra atlikti darbo 
prievolę vienuolių išlaikomos gimna
zijos bendrabučio valgykloje. Atidir
busi prievolę, sugrįžo pas tėvus, 
pradėjusius kurtis Sydnėjaus prie-

įnylejo Lietuvą

miestyje Greenacre. Tais pačiais, 1951 
metais, ištekėjo už Prano Nagio.

Jiedu tikrai buvo skirti vienas kitam. 
Abu buvo vienos minties. Abu buvo 
patriotai, besąlyginiai užsiangažavę 
Lietuvai. Drauge su vyru būdama 
„Minties“ spaustuvės savininke, dirbo 
spaustuvėje, padėjo vyrui visuose 
spaustuvės veiklos sėkmę ir idėjinę 
lietuviškumo liniją liečiančiuose rei
kaluose. Šalia įvairių spaustuvės 
patarnavimų lietuviams ir kitų tautų 
ateiviams „Minties“ spaustuvė kelio
lika metų spausdino AL bendruomenės 
laikraštį „Mūsų Pastogė“ ir atspausdino 
„Australijos lietuvių metraščio“pirmąjį 
tomą. Laikui bėgant, „Minties“ spaus
tuvės savininkai Elytė ir Pranas Nagiai 
tapo lietuviškos knygos mecenatais. 
Savo lėšomis išleido J. Matuso Lietu
voje komunistų sunaikintos „Šaulių 
sąjungos istorijos“ antrąją laidą ir ke
lių Australijoje gyvenančių rašytojų, jų 
tarpe ir mano, kūrybos knygas ir padėjo 
ne vienam rašytojui išeiti į platesnį 
mūsų raštijos pasaulį. Taip velionė Ely
tė ir jos vyras parodė rašytojams didelį 
palankumų ir išleido nemažas sumas 
pinigų, nes tos knygos buvo išleistos ne 
pelno tikslais, o kad augtų Australijoje 
lietuviškieji literatūriniai talentai ir, 
kad lietuviškasis kūrybinis žodis būtų 
skaitytojams prieinamas.

Iš to paties užsiangažavimo lietuvy
bei Elytė Nagienė 18 metų dainavo 
„Dainos“ chore. Pranui dirbant choro 
valdyboje, einant pirmininko pareigas, 

velionė veiksmingai prisidėjo prie choro 
koncertų ir įvairių renginių organiza
vimo ir bendrai prie visos choro veik
los. Prisidėdavo ir prie parapijos ren
ginių. Pritarė visai vyro visuomeninei 
darbuotei. Ji džiaugėsi visu tuo, kas 
džiugino lietuviškąją visuomenę ir gi
liai pergyveno Lietuvos nelaimes. Jos 
širdį jaudino mūsų tautos išsilaisvini
mo viltys ir troškimai. Noriai da
lyvaudavo protesto dėl Lietuvos pa
vergimo demonstracijose, jai galimais 
būdais prisidėjo prie rezistencinės 
veiklos palaikymo. Lietuvos atgimimas 
ir nepriklausomybės atgavimas atidarė 
jai vartus į gimtinę. Su vyra kelis kartus 
lankėsi Lietuvoje, susipažino su plačia 
vyro gimine, pamilo ją. Grįžusi į 
Australiją, medžiaginiai giminaičius

Gilaus skausmo ir gedulo dienose mirus mylimai 
žmonai ir visų lietuvybei skirtų darbų bendražygei

A. A. Elenai Nagicnci, 
reiškiame nuoširdžiausią užuojautą Mielam Bičiuliui 
Pranui Nagiui. Jūsų skausmas yra ir mūsų skausmas. 
Dalijamės su Jumis graudžios netekties našta.

Taip pat reiškiame užuojautą Velionės broliui Zigmui, 
seserims Johanai ir Albinai ir jų šeimoms.

Lidija ir Juozas Aliais Juragiai, 
Itcgiiia Gaidžiouytė, 

Ag'a ir Viktoras Skeiviai, 
Marija ir Jonas J. i u kai

Ilgų metų pažintį mirčiai nutraukus - į Amžinybę išėjus
A. f A. Elytei Nagieuei,

šių skaudžiųjų valandų metu nuoširdžią užuojautą reiš
kiame jos vyrui Pranui, seserims Albinai ir Johanai, 
broliui Zigmui, jų šeimoms ir giminėms Tėvynėje.

Cecilija Protieuė ir 
Birutė Nagulevičieuė

Mirus artimai bičiulei
A. f A. Elenai Nagienci,

gilią užuojautą reiškiu jos vyrui Pranui, seserims Albi
nai ir Johanai, broliui Zigmui, jų šeimoms ir visoms 
giminėms. A. Virgcniugiciiė

Mielai draugei
A. f A. Elytei Dagienei

mirus, giliame liūdesyje likusius vyrą Praną, brolį Zig
mą su šeima, seseris Albiną ir Johaną bei visus artimuo
sius Lietuvoje nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Irena ir Algis M i lašai

A. f A. Elytei IVagicnci
mirus, vyrui Pranui, seserims Albinai ir Johanai, broliui 
Zigmui bei visiems artimiesiems reiškiame nuoširdžią 
užuojautą jų netekties valandoje.

Zita ir Alfredas Bartkeviriai

A. f A. Elytei Aagicnci
mirus, nuoširdžiai užjaučiame jos vyrą Praną ir kitus artimuo
sius. D. ir J. Daubarai

A. f A. Elytei Nagiene!
išėjus į Amžinybę, jos vyrą Praną, seseris Albiną ir 
Johaną, brolį Zigmą bei jų šeimas nuoširdžiai užjaučia
me. Bronius ir Palmyra žaliai

A. f A. Elenai Nagicnci
iškeliavus Amžinybėn, Pranui Nagiui gilią užuojautą reiškia

Balys Mazgelis

Pagerbdamas mirusiąją, vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" auko
ju 20 dol.

B. Mazgelis

rėmė, džiaugėsi priaugančia jaunąja 
Nagių karta. Tik giminiškų meilės 
jausmų ir tėvynės ilgesio skatinama 
ruošėsi grįžti gyventi į Lietuvą. Tik mir
tis suardė jos planus.

Velionės noras sugrįžti į Lietuvą bus 
išpildytas. Į Lietuvą ji sugrįš karste ir 
bus palaidota Vyžuonų kapinėse Na
gių ir Saladžių šeimų laidojimo vietoje.

Jos sielą pasišaukė Kūrėjas. Lietuva 
priglaus amžinam poilsiui jos kūną. O 
mes, čia pasilikę, visi tie, kurių širdys- 
na ji buvo įaugusi, minėsime ją kaip 
asmenybę, visada pilnų energijos ir 

sveiko gyvenimo džiaugsmo. Linksmą, 
nuoširdžią, vaišingą, mėgstančią drau
gus, visada pasiruošusią reikale arti
mui padėti. Šventasis Raštas tokios 
dvasios žmones vadina žemės druska...

Sudiev, Elyte, mieloji drauge, dainų 
dainuotoja, giesmių giedotoja, gėrio, 
grožio ir tėvynės mylėtoja. Išeidama į 
Anapus, pasiėmei mūsų širdžių dalį. 
Bet mus guodžia žinojimas, kad savo 
mirtimi laimėjai nemirtingumą.

J. A. Jiiragis
1996 m. spalio 26 d.
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Lietuvos Respublikos konsulato
PRANEŠIMAS

dėl papildomo antro rato balsavimo į 
Lietuvos Respublikos Seimą.

Lietuvos Respublikos konsulo sudaryta balsavimo komisija praneša LR 
piliečiams, gyvenantiems NSW ir Queenslando valstijose bei ACT, kad LR 
Seimo rinkimai įvyks 1996 m. lapkričio 10 d., sekmadienį.

Viršminėtose valstijose ir teritorijoje gyvenantys LR piliečiai, turintys 
LR pilietybępatvirtinantį dokumentą (pasą) gali balsuoti lapkričio 10 d. 
atvykę j Sydnėjaus lietuvių namuose (16 - 18 East Terrace, Bankstown) 
esantį LR konsulatą nuo 13 iki 18 vai.

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

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

V. Šliteris
LR garbės konsulas

PRANEŠIMAS
Pietų Australijos, Vakarų Australijos ir Siaurinės Teritorijos 

lietuviams dėl pakartotino balsavimo į
Lietuvos Respublikos Seimą.

Pakartotinis balsavimas į LR Seimą ir referendumas "Dėl Lietuvos 
Respublikos Konstitucijos 47 straipsnio papildymo" įvyks 1996 m. 
lapkričio 10 d., sekmadienį, nuo 12.30 vai. iki 4.30 vai. p.p. Lietuvių 
namuose, 6 Eastry St., Norwood, SA. Balsuoti gali LR piliečiai turintys 
LR pilietybę patvirtinantį dokumentą (pasą).

Pageidaujantys balsuoti paštu apie tai turi pranešti raštu LR konsului 
27 Rickaby St., Croydon Park, SA 5008 iki spalio 30 dienos, kartu 
prisiunčiant LR paso to puslapio fotokopiją, kuriame yra nuotrauka ir 
asmens kodo numeris. J. Jonavičius

LR garbės konsulas

Lietuvių klubo ponių komitetas ruošia 
KLOUNŲ POPIETI 

su klounų klounu "FRIZZY"

'—> Data: sekmadienis, lapkričio 10 d.
£ Į r* 230 vai. nooieL

J? "Vieta: Lietuvių klubas. Bankstown.

įėjimas: suaugusiems - S 6: vaikams - S 5 tvaikai saus vaisvanuemu ir ucSrele). 

PROGRAMOJE: magija, žaidimai ir prizai, veidu dažvmas. 
į žongieriavimas. žaisliuku darymas iš balionu.

Ateikite su visa šeima ir linksmai praieisite popietę.

Galite kreipus į Danguole (laike oarno valandų) tel. 97081414 aroa 
pas Eleną (vakarais) tel. 9610 2540. h-L

TALKOS 
PRANEŠIMAS

Nuo spalio 15. 1996. nauįioms ir atnaujinamiem* 
indėliam* galioja sek anty* procentai:

Terminuoti indėliai:
Mėnesinių palūkanų , 
sąskaita (Min. sio,ooo) ‘0.25^

Gerbiami dainos mėgėjai
Lapkričio 17 d., sekmadienį, visi esate kviečiami į Geelongą, kur įvyks 

jungtinis choro "Viltis" ir įvairių tautybių choro "Universal Voice" kon
certas.

Pradžia - 2 vai. popiet, bilieto kaina - 6 dol.
Po koncerto seks pačių suneštinis pasilinksminimas su šokiais ir daino

mis.
Gražina Pranauskienė

Vadovė

TALKA 
INFORMATION

The following interest rate* appty from Oct 15, 1996 
for ail new and renewed deposd*:

Term Deposits:
Monthly interest , 
Account (Mln. $10,000) 0.25/o

1

12 mėn.
6 mėn.
3 mėn.

6.9%
6.5%

6.25%
*- Sąskaitos minimumas $500

Terminui pasibaigus, indėlį galima išimti ar 
pervesti Į kitą sqskaitq. Palūkanos įmokamos 
[ einamąją sąskaitą. Jei klientas nepraneša 
savo pageidavimo, sąskaita automatiškai 
pervedama [ naują, tokį patį terminuotą 
Indėli. Pinigus iš terminuotų indėlių galima 
išimti terminui nesuėjus. Tuo atveju mokama 
tik 2% už išimtus pinigus..

Einamosios sąskaitos: 
$5000 + ' 4%

$1000-$4999 3% 
$l.oo-$999 2%

Paskolos:
Su turto užstatu R 0% 

IKI $180,000 u

NAUJOS paskolos A o 0/ 
pirmieji 12 mėn. vir* $20,000 v.y /o

Su dokumentu užstatu 12%
Iki $25,000 ■

Su garantuotoiais 13%^iki sio.ooo '

Asmeninės 13%
iki $5,000

Talka viršmlnelm paikoių procentu* gok keidi metu bėgyje

12 month
6 month
3 month

6.9%
6.5%

6.25%

I 
1 
I 
I 
I
I 
I 
I

Sydnėjaus lietuvių choro "Daina"

įvyks sekmadienį, lapkričio 17 d. 230 vai. po pietų 
Sydnėjaus Lietuvių klube Bankstowne

Programoje: mišrūs, moterų ir vyrų chorai išpildys eilę naujų, dar negirdėtų 
dainų. Bilietų kaina: suaugusiems - $ 10, moksleiviams ir vaikams - veltui. 
Kviečiame visus gausiai dalyvauti

Sydnėjaus choras "Daina'

Adelaide 362 7377 
Melbourne 9328 3466
Sydney 796 8662
LIETUVIU KOOPERATINĖ

TALKA
KREDITO DRAUGIJA

L Account minimum $500
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 2% Is payable on the withdrawn sum.

Current Accounts: 
$5000 + 4%
$1000-$4999 3% 
$l.oo-$999 2%

Loans:
Mortgage security g o%

up to $180.000

N EW loans over $20.000 A o % 
capped for 12 mth.. v.Y /□

Title deposit security 12% 
\ up to $25,000 lo0/

Guarantor secured 13%
up to $10,000

PerSOnal up to $5,000

loan Mereit rate* may be varied during the year depend ng < 
cunent Inleted rate* ottered by bank* and other rocletre*.

13%

Adelaide 362 7377 
Melbourne 9328 3466
Sydney 796 8662

LITHUANIAN CO-OPERATIVE

TALKA
CREDIT SOCIETY LTD
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Pranešimas Hobarto tautiečiams
Hobarte Kariuomenės šventę švęsime lapkričio 23 d., šeštadienį,4vai. p.p. Bonifacoir 

Hildegard Šikšnių namuose - 43 Easton A v., West Moonah.
Visus lietuvius gyvenančius ar besilankančius Tasmanijojc nuoširdžiai prašome apsi

lankyti.
Po šventės programos įvyks sporto klubo "Perkūnas" metinis susirinkimas. Pabaigoje - 

kava ir užkandžiai.
S. Augustavičius

ALB Hobarto apylinkės valdyba

Ieško
Savo dėdės Zigmo Baltrušaičio, kilusio iš Kelmės raj., Tytuvėnų apyl., Gudelių kaimo 

arba jo palikuonių ieško dr. Violeta Laurinavičienė iš Kauno. Žinantieji apie jį yra pra
šomi pranešti LR konsulatui Adelaidėje, 27 Rickaby St., Croydon Park, SA 5008, tel. arba 

‘faksu - (08) 8346 4775.
---------------------------------------------------------------- --------------------------------------------
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