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Kuro atsargų trūkumas
Pirmadienį, 1996 m. lapkričio 4 d. 

vykusioje spaudos konferencijoje Tėvy
nės Sąjungos (Lietuvos konservatorių) 
valdybos pirmininkas Gediminas Vag
norius pažymėjo, kad nepaisant visų 
pažadų, vyriausybė taip ir nepasiruošė 
žiemai, sukaupta tik kiek daugiau kaip 
pusė mazuto atsargų. Pasak io. šiuo metu 
mazuto kainos yra jau 20-25% didesnės ne
gu vasarą, todėl ir šių metų faktinės šil
dymo išlaidos bus apie 20-25% didesnės 
negu tuo atveju, jei vyriausybė ir Finan
sų ministerija būtų tinkamai vykdžiusios 
savo funkcijas. „L.A.“ 11.05.

Lietuva paskandinta skolose
.Ateina laikas kai turime pradėti ki

taip skaičiuoti vidaus ir užsienio skolas, 
nes dabartinis skaičiavimas neatspindi 
biudžeto įsiskolinimo. Jas turėtume pra
dėti skaičiuoti kaip biudžetines skolas ir 
kitas užsienio skolas, kurių nereikia grąžinti 
iš biudžeto“, - pabrėžė G. Vagnorius.

Formaliai biudžeto projekte nurodoma, 
jog iš biudžeto turės būti grąžinama tik 
apie milijardą litų vidaus skolos. Tačiau, 
konservatorių skaičiavimais, biudžetiniai 
įsiskolinimai - vidaus įsiskolinimai ir 
užsienio skolos, kurias reikės dengti iš 
biudžeto, siekianet5,6-5,8 milijardus litų. 
Jau kitais metais iš biudžeto turi būti skirta 
šimtas milijonų litų grąžinti užsienio 
paskoloms, suteiktoms su valstybės 
garantija, kurių pasiskolinusieji nepajė
gia grąžinti. „Neturėtume savęs apgau
dinėti, nes jeigu užsienio paskolos suteik
tos vartojimui, žaliavoms pirkti, tai yra 
biudžeto skolos ir jas reikia visai kitaip 
skaičiuoti“, - pažymėjo Tėvynės Sąjun
gos valdybos pirmininkas. „L.A.“ 11.05.

Maišiagalos menorandumo 
pasekmės - kieno - Seimo ar 
Prezidento - prestižas nukenčia?

Prezidentas A. Brazauskas reaguo
damas į tai, kad šių metų spalio 24 d. 
Latvijos Seimas ratifikavo licencinį su
sitarimą su kompanijomis „Amoco“ ir 
0PAB, kuriuo pažeidžiamos išskirtinės 
Lietuvos teisės į jai priklausantį kontinen
tinį šelfą ir jo išteklius. Seimui pateikė 

!įstatymo projektą. N. Germanas neigė, kad 
įstatymas parengtas skubotai, tačiau ga
lėjo paminėti tik vieną (S. Katuoka) 
Lietuvos ir užsienio ekspertą, kuris 
konsultavo įstatymo projektą parengusią 
Prezidentūrą.

A. Stasiškis, reaguodamas į audringas 
K. Bobelio kalbas apie „prestižą“, teigė, 
kad „prestižas pramedžiotas pagal 
geriausias plikbajorių tradicijas Mai
šiagaloje“, ir klausė: „Ar Seimas turi 
pridengti .Maišiagalos memorandumą“ 
pasirašiusį Prezidentą?“ A. Kubiliaus 
manymu, į tarptautinius santykius nerei

kėtų pinti vidaus problemų ir „baigti su 
memorandumu reiktų ne viešais Seimo 
dokumentais“. Prezidentas, pasirašęs po 
memorandumu, galbūt kitu parašu norįs 
ištaisyti ankstesnę klaidą.

V. Landsbergis pabrėžė, kad pagrin
dinis skirtumas tarp įstatymo ir nutarimo 
esąs politinėje diplomatinėje plotmėje. 
Įstatymu Lietuva įsivarytų į kampą - „lyg 
pokeryje - jie uždėjo, o mes dvigubai!“ 
V. Landsbergio manymu, kol Lietuva 
„nepasitvarkė su memorandumu, nega
lima leistis į tarptautinį teismų, nes latviai 
turi kozirio tūzą“. „L.A.“ 11.06.

Vokietijos ir Baltijos šalių 
prekybai palankus metas 

Griuvus geležinei uždangai, ekono
miniai santykiai tarp Baltijos ir Vakarų 
Europos toliau intensyvėja. Pernai 
Vokietijos - stambiausios Rytų Europos 
partnerės-eksportas, palyginti su 1994 m., 
į Estiją padidėjo 38,4% ir pasiekė 369 mln. 
markių, į Latviją - atitinkamai 16,4% ir 
592 mln., o į Lietuvą sumažėjo 2% ir siekė 
769 mln. jparkių. Estijos eksportas į 
Vokietijų pernai siekė 253 mln. markių 
(+31,8%), Latvijos - 580mln. (38,4) ir 
Lietuvos - 609 mln. (+45.5%).

Lietuva, Latvija ir Estija pernai į 
Vokietiją daugiausia eksportavo tekstilės, 
chemijos pramonės gaminių, įvairių meta
lų ir, žinoma, medienos. Daugiausia 
pjautos ir nepjautos medienos išvežė 
Latvija, bet ir mūsų šalis turi kuo pasigirti. 
Austrų specializuotas medienos verslui 
skirtas žurnalas „Holz Kurier“ š.m. 17 
numeryje su kartėliu pažymėjo, kad Lie
tuva per devynis 1995 m. mėnesius 
sugebėjo pjautinės spygliuočių medie
nos išvežti į Vokietiją net 290% daugiau 
(227 000 kūb. m.) ir tarp Vokietijos eks
portuotojų užėmė garbingą penktą vietą, 
aplenkdama Austriją. Žurnalas rašė: 
„Lietuva, Latvija ir Estija 1995 m. 
eksportavo kartu daugiau pjautinės spyg
liuočių medienos nei didžiulė NVS“.

Iš Vokietijos 1995 m. Baltijos šalys 
vežėsi automobilius (Lietuva - net už 125,4 
mln. markių), įrenginius, drabužius, 
chemijos gaminius. Per 1996 metų pir
mą ketvirtį Estijos prekybos su Vokietija 
apimtis didėja, o Latvijos - mažėja. Lietu
vos prekyba padidėjo 12%. Pirmieji šių 
metų rezultatai rodo, kad ir 1996 metai 
turėtų būti palankūs Vokietijos ir Baltijos 
šalių prekybai.

Kinta Lietuvos šeimos
Sociologai nustatė, kad Lietuvoje 

sparčiai daugėja neregistruotų santuokų. 
Jos sudaro apie 15% sukuriamų šeimų. 
Šeimos tyrimai buvo atliekami 1994-1995 
metais. Duomenys rodo, kad daugiau šei
mų pradėjo kurti vyresnio amžiaus žmo
nės. Taip buvo prieškario Lietuvoje, kai

Lapkričio 23-jq minime Lietuvos kariuomenės šventę!

Prisimename žuvusius kovose dėl Tėvynės laisvės...

. vesdavo apie 30 m. vyrai irtekėdavo tik kele
liais metais jaunesnės merginos. Po karo 
buvo ryškus oficialios šeimos kūrimo 
jaunėjimas. jis truko maždaug iki 1990 
metų. Tradicinė katalikiška lietuvių šei
ma pastaraisiais metais gerokai keičiasi. 
Ji artėja prie vakarietiško modelio. So
ciologai kartu pažymi, kad tokios ten
dencijos, tiktai dar ryškesnės, pastebimos 
Latvijoje ir Estijoje. „L.R.“ 11.06.

Ministro turtu susidomėjo 
Seimo nariai

Seimo nariai Algirdas Greimas ir 
Andrius Kubilius pateikė paklausimų 
ministrui pirmininkui, kuriame domisi, ar 
Aplinkos apsaugos ministras Balys 
Bradauskas nepažeidė Valdininkų įstaty
mo ir „ar jo asmeniniai turtiniai interesai 
nesikirto su valstybės interesais“. Aplin
kos apsaugos ministras Balys Bradauskas 
pats save iškėlė kandidatu į Seimo narius 
Širvintų - Vilniaus rinkimų apygardoje. 
Tarp 27 kolegų jis buvo vienas turtina 
giausių - Vilniaus mokesčių inspekcijai 
pateiktoje deklaracijoje savo turtą jis 
įvertino daugiau kaip 135 000 USD. 
Ministras pirmavo ir tarp tų nepriklauso
mų kandidatų, kurie šiemet gavo dau
giausiai pajamų - 57 000 USD. Įstatymai 
nurodo, kad ministrai negali užimti jokių 
kitų pareigų, išskyras Seimo nario parei

gas, dirbti verslo srityje, taip pat gauti 
kitokį atlyginimą išskyrus jam nustaty
tą pagal pareigas bei darbo užmokestį 
už kūrybinę veiklą - tai yra honorarą už 
meno kūrinius, straipsnius bei knygas, 
dalyvavimą televizijos ir radijo laidose, 
atlygį už pedagoginį, mokslinį bei kon
sultacinį darbą. „L.R.“ 11.06.

Su žemaičio pasu įsigudrinama 
gauti net vizą j užsienį

Žemaičių kultūros draugija, kurios 
būstinė yra Telšiuose, turi savo pažy
mėjimą, kuris vadinamas žemaičio pasu. 
Pirmojo pavyzdžio žemaičio pasas buvo 
išleistas 1989 metais kartu su žemaitiš
kais pinigais. Dabar draugija išleido 3000 
naujo pavyzdžio žemaičio pasų. Naujo 
dokumento projektą sukūre šiauliečiai. 
Ant žalio paso viršelio užrašas „Žemaitė 
pasos“ ir žemaitiški simboliai - lokys ir 
auksinė karūna. Visi duomenys į pasą 
įrašomi žemaičių kalba. Keli puslapiai 
skirti vizoms ir kitiems svarbiems įra
šams. Pasak Žemaičių kultūros draugijos 
prezidento Stanislovo Kasperavičiaus, 
kai kurie žemaičiai įsigudrino su že
maičio pasu gauti vizas kelionėms į už
sienį. „L.R.“ 11.07.

„Mūsų Pastogei“ paruošė dr. A. 
Kabaila. Naudotasi .Lietuvos Aidu“ ir L. 
Statulevičienės žinių santrauka.
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Tokia tendencija dešiniųjų nenaudai 
ypač ryški buvo Vilniuje, kur antrame ra
te pralaimėjo anksčiau tvirtai vyravę 
Tėvynės Sąjungos kandidatai:

VilniausNaujamiesčio apygardojeNr. 
1 Audrius Butkevičius (išsikėlė pats) 
nugalėjo Audrių Kubilių (TS) 57% prieš 
39%. Šiai apygardai priklauso ir užsie
nyje gyveną LR piliečiai.

Vilniaus apygardoje Nr. 3 Aloyzas 
Sakalas (Soc. dem. p.) nugalėjo Vidmantą 
Žiemelį (TS) 53% prieš 46%.

Vilniaus apygardoje Nr. 4 Vytenis 
Andriukaitis (Soc. dem. p.) nugalėjo Ireną 
Degutienę (TS) 56% prieš 42%.

Vilniaus apygardoje Nr. 6 Alvydas 
Medalinskas (išsikėlė pats) nugalėjo 
Antaną Stasiškį (TS) 58% prieš 38%.

Kiti svarbesni rezultatai:
Romualdas Ozolas (Centro sąj.) laimė

jo prieš Igną Aleškevičių (TS) 52% prieš 
45%, tuomi apversdamas pirmojo rato 
rezultatą.

Egidijus Bičkauskas (Centro sąj.) 
Vilniuje sustiprino savo laimėjimą prieš 
Stasį Stačioką (TS) 59% prieš 38%.

Kazimiera Prunskienė laimėjo prieš 
Albiną Jerašūną (TS) 57% prieš 40%, 
nors pirmame rate buvo nežymiai pra
laimėjusi.

Dr. Kazys Bobelis ir toliau liko 
laimėtoju Marijampolėje, laimėjęs prieš 
Algirdą Endriukaitį (TS) 59% prieš 39%.

Antrame rate pakartotinai pralaimėjo 
šie buvę ar dabartiniai LDDP ministrai: 
energetikos ministras Leonas Ašmantas 
(40%) prieš TS kandidatą Sigitą Urboną 
(57%) ir žemės ūkio ministras Vytautas 
Einoris (48.58%) prieš TS kandidatą 
Antaną Matuką (48.78%).

Apskritai, antrame rate naujų Seimo 
vietų pagrindinės partijos gavo šitiek:

Tėvynės Sąjunga (LK)
Krikšč. dem. p.
Social, dem. p.
Centro sąjunga
LDDP
Išsikėlė patys

Spaudaiparengė Vytautas Doniela

i pirmajame rate
sekančiai:
1. A. Kubilius (Tėv. Sąj.)
2. A. Butkevičius (išsikėlė save)
3. A. Pilotienė (LKDP)
4. A. Lozuraitis (LDDP)
5. B. Genzelis (LSDP)
6. R. Matulis
7. J. Kobrin
8. Z. Račkovskis
9. G. Ruseckas
10. S. Mickus
11. A. Pilvelis
12. V. Asmolkov

Po pirmojo rato Audrių Butkevičių, 
kaip varžovą Tėv. Sąj. kandidatui Andriui 
Kubiliui, labai remia LDDP. Audrius 
Butkevičius vos ne kasdien pasirodo per 
TV rusiškose laidose. ą Kabaila

Seimo rinkimų antrasis ratas
Lapkričio 10 d. Lietuvos piliečiai 

pakartotinai balsavo tose apygardose, 
kuriose per pirmąjį ratą nei vienas 
kandidatas nesurinko pakankamai balsų. 
Vėliausiomis žiniomis (lapkričio 11 d. 8 
vai. ryto), į Seimąjau išrinkti 137 nariai, 
o likusieji 4 bus išrinkti per sekantį pus
metį (nes tose apygardose nebalsavo 
pakankamas rinkėjų skaičius). Šie 137 
nariai partijomis pasiskirsto šitaip:

Tėvynės Sąjunga (konservatoriai) 70
Krikšč. dem. partija
Centro sąjunga
LDDP
Social, demokr. partija
Išsikėlė patys
Demokratų partija
Po vieną narį turės: dr. K. Bobelio 

Krikšč. dem. sąjunga, Jaunoji Lietuva“, 
Tautininkų sąjunga, Lenkų rinkimų ak
cija, Liberalų sąjunga, Moterų partija, 
Politkalinių ir tremtinių sąjunga, Vals
tiečių partija.

Nors Tėvynės Sąjunga su 70 narių 
neturės absoliučios daugumos (būtent 
71), jau pareikšta, kad ji bendradarbiaus 
su Krikščionių demokratų partija ir tokiu 
būdu turės stiproką daugumą, 86 narius 
iš 141. Vėliausiomis žiniomis, prie jų 
prisidės dar 5 dešinėje stovintys mažesnių 
grupuočių nariai.

Po pirmojo rinkimų rato labai sustiprė
jo rinkiminė propaganda. LDDP bei jai 
giminingos ar prijaučiančios grupuotės 
plačiai teigė, jog „dešiniųjų“, ypač Tėvy
nės Sąjungos, laimėiimas atnešiąs 
„diktatūrą“, todėl reikią balsuoti už bet 
ką, tik ne už Tėvynės Sąjungos kandida
tą. Pranešama, jog antrąjį balsavimo ratą 
daug aktyvesni buvo rinkėjai Vilniuje, 
kur balsuoti atėjo anksčiau nebalsavę ru
sų ir lenkų tautybių asmenys, o Klaipė
doje - rusų. Pavyzdžiui, Klaipėdos Marių 
apygardoje Nr. 21 per pirmąjį ratą Tėvy
nės Sąjungos kandidatė Romualda 
Hofertienė buvo surinkusi beveik trigu
bai daugiau balsų nei jos artimiausia 
varžovė, bet per antrąjį ratą R. Hofertie
nė veda (vėliausiomis žiniomis) vos 
keliolika balsų.

Užsieniečių balsai
Iš patikimų šaltinių Vilniuje sužinota, 
kaip pasidalino užsienyje esančių Lietu
vos piliečių balsai pirmajame rate. Už 
partijas užsieniečiai balsavo šitaip: 
L Tėvynės sąj. (LK)
2. Krikšč. dem. p.
3. Centro sąjunga
4. LDDP
5. Social, dem. p.
6. Moterų partija
7. Tautin. ir demokr. koal.
8. Liberalų sąjunga
9. KDS (dr. Bobelio)
10. Lenkų rink, akcija
11. Polit. kai. ir tremt. sąj.
12. Rusų sąjunga

Naujamiesčio apygardoje Nr. 1, kuriai 
yra priskirti užsieniečiai, balsai pasiskirstė
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Patikslinimas
Seimo rinkimų apžvalgoje ("M.P." nr. 44) rašiau, jog balsavimų procentai skaičiuoja

mi nuo įregistruotų rinkėjų skaičiaus. Iš tiesų, padėtis yra labiau komplikuota. Nuo 
įregistruotų rinkėjų skaičiaus yra skaičiuojami referendumų rezultatai, o kandidatų į 
Seimą surinkti procentai skaičiuojami nuo rinkėjų (t.y. balsavusiųjų) skaičiaus. Painiava 
įvyko ir ankstyvuose spaudos pranešimuose iš Lietuvos: vietoje "įregistruoti rinkėjai" ten 
ne kartą turėjo būti "rinkėjai". Vytautas Doniela
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Trumpai is visur
Lapkričio 5 d. 2 vai. ryto Pakistano 

prezidentas Farooq Leghari staiga paša
lino iš pareigų min. pirmininkę Benazir 
Bhutto, suimdamas ją bei visą eilę kitų 
vyriausybės bei valdančiosios partijos 
narių. Bhutto atleidimo reikalavo ka
riuomenės vadovybė, kaltindama ją 
korupcija ir nesugebėjimu. Iki rinkimų, 
numatytų vasario mėnesį, min. pirmi
ninko pareigas eis Miraj Khalid, anksčiau 
buvęs ministru B. Bhutto kabinete. Min. 
pirmininkei, jos vyrai ir eilei kitų vyriau
sybės narių bus iškeltos kriminalinės bylos.

Lapkričio 5 d., per sėkmingą širdies 
operaciją, Boris Jelcinui buvo apeiti 5 
užsikimšimai arterijose, sustabdžius šir
dies plakimą 7 valandoms. Vos sąmonę 
atgavęs, Boris Jelcinas atsiėmė iš min. 
pirmininko Viktoro Černomyrdino pilnas 
prezidentines galias, šiam „paskolintas“ 
vos prieš 23 valandas.

Lapkričio 6 d. JAV prezidentas Bill 
Clinton per rinkimus triuškinančiai įvei
kė savo varžovą respublikoną Bob Dole, 
pasilikdamas JAV prezidentu antrai 4 
metų kadencijai. Jis turės ir toliau dirbti 
su respublikonų kontroliuojamu kon
gresu, demokratai pasiliko mažumoje tiek 
Senate, tiek Atstovų rūmuose.

Tuoj po rinkimų atsistatydino visa ei
lė Bill Clinton vyriausybės narių, kurie 
buvo atidėję savo pasitraukimą, kad netu
rėti neigiamos įtakos rinkimų rezultatams. 
Tarp atsistatydinančių ministrų svarbiau
si yra valstybės sekretorius Warren 
Christopher ir gynybos sekretorius dr. 
William Perry. Pasitraukia ir personalo 
viršininkas Leon Panetta.

Lapkričio 5 d. žinių agentūros sužino

Kremliaus pusėn pasidairius...
Gen. Lebed pasmerkė Kremliaus 

biurokratiją, kuri jį išmetė iš Saugumo 
tarėjo pareigų, perspėdamas, kad Rusija 
stovi ant visiško pakrikimo bedugnės 
krašto. Užsienio korespondentams jis 
pasakė, kad Jelcino štabo viršininkas 
Anatoly Čiubais planuoja valdyti Rusiją 
po prezidento mirties su Jelcino dukters 
Tatjanos Dyjačenko ir slaptosios policijos 
„Čeką“ pagelba, paneigdamas gandus 
apie bet kokį „pučą“. Jis nesigynė, kad bū
ti prezidentu jis nori, tačiau to sieks 
laikydamasis konstitucijos nuostatų, o 
gandai ir „atstatymas“ iš pareigų yra 
Čiubais ir jo pakalikų sąmokslas. Rusijos 
problemos didėja iš visų pusių: armija, 
atominės energijos sistema, ginklavima- 
sis, transportas siūbuoja ir kiekvienu 
momentu gali griūti kaip,kortų namelis“. 
Jis perspėjo, kad su jo pasitraukimu taika 
Čečėnijoje gali baigtis, nors „tik paskuti
nis kvailys norėtų pradėti naują karą“. 
Tačiau Lebed tvirtina turįs įrodymų, kad 
tokių kvailių grupė yra ir ji nori karą 
atnaujinti ir iš to pasipelnyti.

Rusijos žmonių apklausa parodė, kad 
gen. Lebed yra patikimiausias ir gar
bingiausias politinis veikėjas, kuriuo gali
ma daugiausiai tikėti. Žinoma, Krem
liaus „aparačikai“ ir krašto televizija, ku
rios viršūnėje sėdi Igor Malašenko, buvęs 
Jelcino rinkiminės kampanijos viršinin

jo, kad spalio 24 d. Vokietijoje mirė 83 
metų amžiaus Arthur Axman, nuo 1940 
m. iki 1945 m. buvęs Hitlerio Vokietijos 
jaunimo lyderis. Niurnbergo teismas jį 
buvo nubaudęs 3 metų kalėjimo bausme 
už karo nusikaltimus.

Bosnijos serbai nevykdo susitarimo 
leisti musulmonams grįžti į savo senas 
gyvenvietes, neįsileisdami jų net vizitui. 
Per pastaruosius 2 mėnesius serbai 
susprogdino 191 namus, kurių savininkai 
musulmonai buvo pareiškę norą į juos 
sugrįžti.

Visgi lapkričio 9 d. Bosnijos serbų 
prezidentė Biljana Plavsič atleido iš pa
reigų karinių pajėgų vadą gen. Ratko 
Mladič, kaltinamą karo nusikaltimais.

Zairėje badu miršta tūkstančiai Hutu 
pabėgėlių, nes Zairės vyriausybė bei 
Ruandos remiami Tutsi sukilėliai atsisa
ko praleisti tarptautinės humanitarinės 
pagalbos transportus į kovų sritį. Tik 
lapkričio 11d. buvo gauti pirmieji paža
dai iš Zairės vyriausybės praleisti maisto 
ir vaistų siuntas į Rytinę Zairę.

Malaizijos vyriausybė uždraudė Rytų 
Timoro simpatikų konferenciją, turėju
sią įvykti Kuala Lumpur lapkričio 9-11 
dienomis, kad išlaikyti draugiškus san
tykius su Indonezija.

Konferencijos rengėjams nepaklusus, 
buvo inscenizuotos riaušės ir suvažiavi
mo dalyviai buvo areštuoti, užsieniečius 
tuoj deportuojant. Tarp suimtųjų buvo 
Melboumo katalikų vyskupas augziliaras 
ir eilė kitų australų bei Australijoje 
prieglobstį radusių pabėgėlių iš Rytų 
Timoro.

kas, nebūtinai taip galvoja. Visgi, 
nenorėdamas atviro karo su atstatytu 
generolu, Malašenko su sėbrų - „naujų 
bilijonierių“ pinigais ir tokiu draugu kaip 
Anatoly Čiubais, kurį Rusijos žmonės 
vadina,,Rasputinu“, pradėjo intrigas prieš 
Lebed. Dirva intrigoms buvo palanki, 
kadangi visokių pataikūnų tai vieniems, 
tai kitiems buvo pilni Kremliaus kori
doriai. Ministerial ir aukštesni pareigūnai 
nebuvo tikri dėl savo pozicijų, nežinojo 
savo šalininkų, tad pavydo kurstomi 
blaškėsi tik sau naudos ieškodami. To
kiais karjeristais galima būtų laikyti vi
daus reikalų minister} Anatoly Kulikov ir ' 
min. pirmininką Viktor Čemomyrdin su 
visa eile mažesnių „žuvų ir žuvelių“. 
Jiems gen. Lebed atrodė perdaug „na
poleoniškas“ ir jo reputacija žmonėse, 
kaip patrioto ir patikimesnio politiko, 
nepriimtina.

Nežiūrint visokių diplomatinių aiš
kinimų, Rusijos vidaus reikalų padėtis yra \ 
labai neaiški ir pavojinga. Kažkada 
Kremliaus vadai tokias neaiškias padėtis 
lengvai išspręsdavo sušaudydami dešim
tis reikalingų ir nereikalingų pretendentų, 
dabar varžybos tapo švelnesnės: valdžios 
kėdes stumdo kas turi „geresnius“ drau
gus ir daugiau „mafijos“ bilijonų.

Didžiausia bėda, kad ligi šiolei mūsų
Nukelta į 3 psl.
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BENDRUOMENĖS VEIKLOJE g 
Šoksim šoki mėlį...

Sekmadienį, spalio 27 d., ALB 
Adelaidės apyl. valdyba suorganizavo, 
galima sakyti, grandiozinį tautinių šokių 
grupių koncertą. Dalyvavo net trys gru-

šokėjai. Jų grupė gyvuoja jau 9 ar 10 me
tų. Šios grupės iniciatorė buvo p. B. 
Lapšienė. .Žilvinas“ (jauniai) atgaivintas 
tik prieš 5-6 mėnesius Adelaidės apyl. 
valdybos, o taip pat p. E. Varnienės ir R. 
Kubaitienės dėka. Remigija Kubaitienė, 
mokytoja iš Lietuvos, groja akordeonu, 
moko šokti ir bendrai padeda įvairiuose 
kultūriniuose parengimuose. Teko girdė
ti, kad ir patys daugiau patyrę šokėjai 
„Brandoje“ mokė kitus tą ar kitą šokį. 
Mokyklos mažųjų pamosimo našta teko 
daugiausiai mokyklos vedėjai p. R.

Atkelta iš 2 psl.
tėvynėje patriotų prie valdžios lovio jau 
nebebuvo likę ir panašūs į rusiškus 
karjeristus pataikūnai ir intrigantai eik
vojo valstybės turtą ir jėgas. Tikėkime, 
kad naujas seimas pajėgs pakilti iš to 
purvyno ir pasinaudos proga, kol priešas 
blaškosi pasimetęs, šiek tiek apsitvarkyti 
ir pasiruošti rimtesniems pavojams, ku
rie neišvengiamai ateis.

A. Kantvilas

Sankauskienei ir jos seseriai p. Lau
rinaitienei. Tuos mažuosius gal sunkiau
siai suvaldyti!

Ir publikos, ir šokėjų buvo tiek daug, 
kad vos tilpome Lietuvių namų salėje. 
Šokiai vyko salės centre, nes keliais atve-

pės: „Branda“, „Žilvinas“ ir .Adelaidės 
lietuvių mokykla“. „Branda“ - vyriausieji

ADELAIDĖ BRANDA IR ŽILVINAS - mamytės su sūneliais, tėveliai su 
dukrelėm "Vajauną" šoka iš širdies.

jais šoko dvi grupės iš karto, o du kar
tus - visi šokėjai. Spėjama, kad publikos 
buvo tarp 200-250 žmonių. Dailiai 
išspausdintoje programoje, pavadintoje 
„Šoksim šokimėlį...“, išvardinti ir visi 
šokėjai. Ir ką gi! Viso 58! Čia įjungiu ir 
3 šokėjas - senjoras (močiutes...), kurių 
žavus ansamblis iširo sunkiai susirgus 
vadovei B. Lapšienei. Jos su A. Pečiulio ir 
2 jaunų šokėjų pagalba išpildė labai 
juokingą šokį „Mergelė“. Čia reikėjo ne 
tik šokti, bet ir vaidinti.

Taigi, kas čia sakė prieš metus (tur

Adclaidės liet, mokiniai - jaunieji šokėjai stengiasi neatsilikti...

būt, ir aš...): „Dar keli metai, visi sensta, 
jaunimas turi savo reikalų, nieko čia 
nebeliks...“ O štai, koks sujudimas! Pa
šokta 13 šokių, daug ir naujų, nežinomų... 
Visos trys grupės, net ir mažieji, žada 
važiuoti į Lietuvių dienas Melbourne. 
Puiku!

Grįžtant prie programos, žodines įtar- 
pas, parneštas E. Varnienės, kurį gražiai 
skaitė šokėjas G. Valužis (iš Lietuvos) 
lietuviškai ir L. Vaičiulevičiūtė - angliš
kai. Įtarpos vadinosi „Kam mes šokame?“

Padėka
Mielam mūsų bendradarbiui p. Gabrieliui Žemkalniui, ilgų laiką 

buvusiam vienu iš nuolatinių "Mūsų Pastogės" Lietuvos gyvenimo 
apžvalgininkų - komentatorių, dėl kitų įsipareigojimų nebegalint to
liau eiti šių pareigų, nuoširdžiai dėkojame už sąžiningai atliktą darbą.

Prašome ir toliau mūsų neužmiršti ir pagal turimas sąlygas remti 
"Mūsų Pastogę" savo brandžiais straipsniais.

"Mūsų Pastogės" redaktorius ir LB Spaudos sąjungos valdyba

MENO PREMIJOS
Šių metų Australijos Lietuvių Dienų ren

giamoje meno parodoje bus vertinami darbai 
trimis premijomis.

Dvi premijas skiria Vinco ir Genovaitės 
Kazokų meno fondas, administruojamas 
Australijos Lietuvių Fondo. $ 2000 premija 
skiriama už geriausią tapybos ar grafikos 
darbą (dviejų matavimų), pirmenybę sutei
kiant darbui lietuviška tema. Tai apima gam
tovaizdį, portretą, natiurmortą, abstraktą, žan
rinį kūrinį bet kokioje medžiagoje. Antroji $ 
1000 premija bus skiriama už geriausią 
skulptūros ar keramikos (trijų matavimų) 
darbą, pirmenybę suteikiant darbui lietuviš
ka tema.

Teisėjų komisija sudaroma iš trijų narių. Jei komisija neatrastų pakankamai 
gero kūrinio meniniu atžvilgiu arba stokojantį lietuviškumo temoje ar nuotaiko
je, premija sulaikoma. Sąlygose gauti šioms premijoms yra nustatyta:

1. Kūrinys turi būti sukurtas paskutinių dviejų metų bėgyje lietuvio arba 
lietuviškos kilmės dailininko, gyvenančio Australijoje.

2. Premija skiriama meninio vertingumo pagrindu.
3. Premiją skiriant pirmenybė teikiama kūriniui šiuolaikiniame stiliuje.
4. Kūrinys turi perteikti lietuvišką dvasią.
Lietuvių kooperatinė kredito draugija "TALKA" skiria S 1500 premiją. 

Premija skiriama Australijoje gyvenančiam lietuviui ar lietuvių kilmės me- 
nininkui(ei) ir ne vyresniems kaip 50 metų, išstatantiems savo darbus ALD meno 
parodoje Melbourne 1996 metų gruodžio mėnesį ir sutinkantiems, kad kūriniai 
būtų vertinami "TALKOS" premijai.

Kūrinio, sukurto per paskutiniuosius dvejus metus, tematika ir išpildymo 
būdas yra nevaržomi, tačiau kūrinys turi būti nelaikino pobūdžio ir tinkamas 
gyvenamo namo patalpai ar aplinkai. Dalyvaujantieji šios premijos konkurse 
pasirašo sutikimą, kad jų kūriniai gali būti fotografuojami spaudai. "TALKA" 
pasilieka sau pirmumo teisę pirkti premijuojamą kūrinįjeigu yra viešai paskelbta 
to kūrinio kaina. "TALKA" neprisiima jokios atsakomybės už eksponuojamus 
kūrinius. Teisėjų komisiją sudaro trys asmenys irjeigu, komisijos nuomone, nėra 
premijos verto kūrinio, premija neskiriama.

Čia paskelbta informacija apie meno premijas yra gauta iš p. G. Kazokienės ir 
"TALKOS" valdybos.

ALD meno paroda rengiama miesto centre, Melbourne City Town Hall. Meno 
parodą organizuoja G. Gasiūnienė, 17 Hardinge St., Beaumaris, Vic. 3193, tel. 
(03) 9589 2428.

Tautodailės paroda ruošiama atskirai, ją organizuoja Roma Eskirtaitė. Tauto
dailės parodos reikalais kreiptis į ją adresu: 96 Gatehouse St, Parkville, Vic. 
3052, tel. (03) 9347 0703. ALD informacija

ir „Šokio ir dainos svarba“. Pažymėtina, 
kad L. Vaičiulevičiūtė yra apylinkės 
valdybos nare ir nors jauna, savo darbą 
švietimo ir kultūros srityje atliekanti la
bai gerai.

Šokėjams davė pailsėti ir programą 
paįvairino dainininkės - Moterų ansam
blis, vad. p. G. Vasiliauskienės. Tiesa, jos 
nemažai dainavo ir šokėjams šokant, 
pritariant akordeonui. Atrodė, kad visas 
chorelis dainuoja, o jų tik septynios, bet 
balsai gražūs, suderinti. K. Vanagienė, 
jai vienai būdingu stiliumi, paskaitė fel
jetoną... ir taip greitai praėjo 2 valandos.

pakviesti: p. L. Fuller („Brandos“ dabarti
nė vadovė), E. Varnienė, R. Kubaitienė, 
L. Vaičiulevičiūtė, R. Sankauskienė ir A. 
Pocius, vadovaująs „Žilvinui“. Gerai, kad 
nebuvo pamirštas Vyt. Straukas, praeity
je vadovavęs „Brandai“, o taip pat ir 
„prisiekęs“ „Lituania“ choro dirigentas. 
Tai daug mūsų bendruomenei nusipel
nęs žmogus. Prisimenu, kad prieš eilę 
metų (senajam) „Žilvinui“ vadovavo B. 
Sabeckis, tačiau dabar jis gyvena ir dir
ba Lietuvoje. Visiems vadovams ir orga
nizatoriams, o ypatingai taip gausiems 
šokėjams išreiškusi padėką, p. pirminin-

Adelaidės moterų ansamblis vėl džiugina mus daina. Joms pritaria Remigija 
Kubaitienė. _________________

Gale programos, po paskutinio bendro 
šokio „Suk, suk ratelį“, padėkos žodį ta
rė ALB Adelaidės apyl. valdybos pir
mininkė J. Vabolienė. Į priekį buvo

kę užbaigė koncertą, o publika skirstėsi 
labai patenkinta ir net nustebinta visu 
parengimu, šokiais ir gera organizacija.

V. Vitkūnienė 
"Mūsų Pastogė" Nr .46 1996.11.18 psl.3
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’’TALKOS” metinis susirinkimas Dr. A. Stepanas tėvynėje
Lietuvių kooperatinis kredito drau

gijos „TALKOS“ - Sydnėjaus skyriaus 
metinis susirinkimas įvyko lapkričio 10 d. 
Sydnėjaus Lietuvių klube, Bankstowne. 
Susirinkime taip pat dalyvavo iš Melbo
urne atvykę „TALKOS“ centrinės įstai
gos vadovai-direktoriai - Viva Alekna ir 
Algis Liubinas.

Susirinkimą atidarė Sydnėjaus „TAL
KOS“ skyriaus vedėjas Vytenis Šliogeris, 
pristatęs atvykusius svečius ir skyriaus 
darbuotojus: Elę Šatkauskaitę-Kains, 
Teodorą Rotcą ir karts nuo karto pa
vaduojančius - Gailę Lašaitienę ir Marga
ritą Rotcaitę.

Svečiai - Centro valdybos nariai: (iš k.) 
Algis Liubinas ir Viva Alekna.

Australijoje dr. Antanas Stepanas 
plačiai pažįstamas. Jis nė tik endo
krinologijos specialistas Woden Valley 
ligoninėje Canberroje, bet ir aktyvus 
ALB veikėjas, dažnai renkamas ALB
Krašto Tarybos nariu.

1985 metais Madride dr. Stepanas 
susitiko su Kauno medicinos akademijos

beto mokytojai, Juzefai Uleckienei, kai 
jos dalyvavo Europos diabeto asociaci
jos suvažiavimuose 1994 ir 1996 metais. 
Lietuvos endokrinologijos centrui jis 
užsakė profesinį žurnalą, o Kauno
medicinos akademijai ir Vilniaus uni
versiteto medicinos fakultetui siuntinėja 
specialiąją literatūrą endokrinologijos

rektoriumi prof. V. Grabausku ir buvo klausimais. Už tai jis susilaukė nuo- 
pakviestas Lietuvon. Dėka šios pažinties, širdžiausios padėkos.

Mirusieji „TALKOS“ nariai pagerbti 
tylos minute.

Skyriaus vedėjas . savo pranešime 
pastebėjo, kad 1995-1996 finansinių metų 
veikloje ryškesnių pasikeitimų nebuvo. 
Skyriaus narių skaičius mažai tepasikei
tė - į mirusių ar pasitraukusių skaičių įsto
jo vienuolika naujų narių. Skyrius 
aptarnaująs 420 sąskaitų (jų tarpe 60 
sąskaitų priklausą įvairioms organi
zacijoms - organizacijų indėliai sudarą 
arti $ 800 000). Pavienių narių indėliai 
sudarą viri. $ 2-jų milijonų, t.y. nuo 1994- 
95 finansinių metų jie pakilę $ 400 000. 
„TALKOS“ palūkanos už investicijas 
šiemet pakilę iki $ 92 000, t.y. $ 44 000 
daugiau negu praeitais metais. Šis rezul
tatas esąs pasiektas dėka skyriaus ati
daus dėmesio, skirto palūkanų galimy
bių išnaudojime. Palūkanos, gautos iš 
skolininkų, siekė $ 143 000, viršydamos 
$ 7 000 1994-1995 m. rezultatą.

Skyriaus darbuotojai - T. Rotcas, E. 
Šatkauskaitė - Kains ir V. Šliogeris (sk.
vedėjas). __________

Paskolos išduodamos žemomis palū
kanomis, neimami administraciniai 
mokesčiai. Jos galį būti suteikiamos ir 
nelietuviams.

„TALKA“ ypač pasitarnauja tautie
čiams persiųsdama pinigus į Lietuvą per 
„Vilniaus“ banką,(su kuriuo yra sudaryta 
sutartis) giminėms bei artimiesiems tė
vynėje. Šiemet skyrius persiuntęs $ 
500 000. Pinigai Lietuvoje gaunami 
savaitės laikotarpyje. Lyg šiol dar nesąs 
pražuvęs nei vienas doleris.

Dalį savo metinio pelno „TALKA“ 
skiria lietuviškų organizacijų paramai. 
Šiam tikslui šiemet „TALKOS“ direkci
ja paskyrė $ 2 700. Paremti šie orga
nizaciniai vienetai:

Choras „Daina“ $ 500
Tautinių šokių „Sūkurys“ grupė $ 500 
Moterų ansamblis „Sutartinė“ $ 300 
Sporto klubas „Kovas“ $ 500 
Sydnėjaus Savaitgalio mokykla $ 200 
Tautodailės ratelis $200>
Katalikų kultūros draugija $ 200 
„Mūsų Pastogės“ savaitraštis $ 300 
Kalbėjo ir „TALKOS“ centro valdy

bos pirm. Viva Alekna, peržvelgęs ben
drąją „TALKOS“ veiklą.

„TALKA“ Australijoje veikianti jau 
35 metus. Turima virš 2000 narių, su virš 
12 milijonų dolerių indėlių. Nuo gyvavi
mo pradžios jau yra išdavusi virš 35 
milijonų dolerių paskolų. Per tą kuką virš 
0.25 milijono dolerių suteikta parama 
lietuviškoms kultūrinėms organizaci
joms. „TALKA“ turinti net virš 100 narių 
ir Lietuvoje.

dr. Stepanas Lietuvoje lankosi jau trečią Lietuvos diabeto asociacijos pirminin- 
kartą. kė Vida Augustinienė praneša, kad dr.

Dr. A. Stepanas Palangoje prie Baltijos jūros atsisveikina su tarpt, seminaro ir
stovyklos "Saulės vaikai' 96" dalyviais. Rankšluostis simbolizuoja tiltą nuo Bal
tijos jūros iki Australijos.

Šiemet jo darbo programa buvo labai 
plati: skaitė paskaitas gydytojams Vil
niaus bei Kauno ligoninėse, diabetikų 
klubuose ir gydytojams Vilniuje, Pa
nevėžyje, Marijampolėje, Utenoje, Ša
kiuose, Jonavoje, Palangoje. Dirbo jis ir 
Palangoje surengtoje stovykloje „Sau
lės vaikai - 96“, kur kartu vyko tarptauti
niai diabetikos seserų bei mokytojų kur
sai ir seminaras. „Mano kelionės tikslas 
yra pasidalinti savo profesinio darbo 
patirtimi ir vakarietiškomis žiniomis“, 
sako dr. Antanas. Žinoma, jam buvę sun
ku atsiskirti ir su stovykloje sutiktu jauni
mu - nes juk ir jis pats dar neseniai 
Canberroje šokdavo tautinius šokius.

Dr. Stepanas suteikė ir finansinės 
paramos. Jis apmokėjo kelionės išlaidas 
Lietuvos diabeto asociacijos pirmininkei 
Vidai Augustinienei ir vyr. seselei ,dia-

Stepanas asociacijos suvažiavime buvo 
išrinktas garbės nariu. Ji taip pat prašo, 
kad visų asociacijos narių ir jos vardu 
Australijos liet, spaudoje būtų jam š- 
reikšta didžiausia padėka, kartu viliantis, 
kad dr. Stepanas lankysis ir ateityje. Jo 
parama sergantiems diabetu Lietuvoje; 
yra nepaprastai reikšminga.

Viešėdamas Lietuvoje, dr. Stepanas 
nepamiršo .ir Australijos lietuvių ben
druomenės reikalų. Priėmime pas Jo 
Eminenciją Kardinolą Vincentą Slad
kevičių vardinių proga, jis pasveikino 
Kardinolą ALB vardu ir kalbėjosi šios 
bendruomenės klausimais. Manau, jog 
Australijos lietuviai gali didžiuotis dr. 
Stepano parama Tėvynei ir jo darbais 
Lietuvos žmonių tarpe.

Vincas Augustinavičius

Svečiai

„TALKA“ didžiuojasi dosnumu savo 
nariams. Jų patikėtos santaupos grąžino 
nariams beveik $195 000; tai visais $ 
65 000 daugiau negu 1994-1995 m. Ži
noma, prie to prisidėję padidėję indėliai.

Paskolų išdavimas šiemet sumažėjęs. 
Paskolos siekusios $ 1 484 000, kas esą 
$ 58 000 mažiau negu 1994-1995 m. Šie
met suteiktos 9 paskolos sumoje 104 000, 
daugumoje asmeniškiems ir namų pa
gerinimo reikalams. Paskolos vidutiniš
kai atneša „TALKAI“ 9.5% metams.

„TALKOS“ skyriaus vedėjas

„Ateities veikla - galimas dalykas - 
keisis“ - sakė p. V. Alekna - „bus įsijungta 
į ekektroninį tinklą, laukiant įsijungiant 
naujosios kartos“. „TALKOS“ ateitis, 
artėjant 2000-siems metams esanti šviesi. 
Išreiškė padėką Sydnėjaus skyriaus 
darbuotojams už gerai atliekamą darbą.

Sekė klausimų - sumanymų laikas, 
bet juo pasinaudojo tik keletas narių, 
išsiaiškinant jiems rūpimus klausimus. 
Gavusių paramą organizacijų atstovai 
išreiškė savo padėkas.

Vėliau skyriaus pirm. V. Šliogeris
kreipėsi į susirinkime dalyvaujančius 
narius, prašydamas rekomenduoti „TAL
KĄ“ kaip patikimą įstaigą narių in
vesticijoms, o taip pat ir paskolų gavimui.

pakvietė svečius ir susirinkusius „TAL
KOS“ narius prie užkandžių ir atsigai
vinimo „kuo nors stipresniu“.

Lapkričio 1 d.Sydnėjujelankėsibuvęaukš- 
ti Lietuvos policijos pareigūnai - Tarptautinės 
Policijos Asociacijos Lietuvoje prezidentas 
RamutisOleka ir šios organizacijos generalinis 
sekretorius Antanas Kalina. Šie pareigūnai 
atstovavo Lietuvos policiją Brisbanėje vy- 
kusiojeTarptautinės Policijos Asociacijos kon
ferencijoje.

Ramutis Oleka, ištarnavęs 30 metų Lie
tuvos policijoje/milicijoje, į pensiją išėjo 
prieš metus kaip Kelių inspekcijos vyriausias 
viršininkas. Ramutis puikiai kalba angliškai. 
Apgailestavo, kad šių dienų Policijoje dar 
tebesitęsia kyšininkavimas ir kiti prasižengi
mai, kurie juodina policininko gerą vardą vi
suomenėje. Tikisi, kad atėjus naujai valdžiai 
padėtis Lietuvoje pagerės.

organizuojamas lietuvių kilmės policininkų iš 
viso pasaulio suvažiavimas. Antanas Kalina 
kviečia atsiliepti lietuvius pareigūnus, tar
naujančius Australijos policijoje. Australijos 
lietuvių kilmės policininkai kviečiami 
registruotis pas Tarpt. Policijos Asociacijos 
australų sekcijos prezidentą Ret. Sen. Sergeant 
Tony Connolly, 6 Ruskin Row, Killarney 
Vale, NSW, 2261, tel. 043 329 833. Lietuvoje 
kitais metais jūsų laukia Lietuvos Policįa. 
Jums reikės tik apsimokėti kelionės bilietą, o 
butą ir maistą parūpins Lietuvos Policijoj 
Asociacija.

Susitikime Sydnėjaus Lietuvių klube bu
vo paruošti pietūs, kuriuose dalyvavo ir lie
tuvių kilmės detektyvas Vincas Lizdenis, Apy
linkės valdybos pirm. A. Kramilius ir Tony

B. Ž.

Viešnia iš Lietuvos
Keletai savaičių Sydnėjuje svečiuojasi kaunietė dr. Vita Lesauskaitė, Kauno medici

nos akademijos geriatrijos klinikos vadovė. Ne kartąjį skaitė pranešimus taiptautinėse 
konferencijose (Vienoje, Paryžiuje, Stockholme, Oslo, Suomijoje ir t.t.). Sydnėjuje dr. 
Lesauskaitė yra apsistojusi pas Vytautą ir Dalią Donielas, nes su Dalia jos yra artimos 
draugės nuo vaikystės laikų. "M.P." inf.
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jtTĖDSEK YSftĮ
LSS Australijos rajono 50-mečiui artėjant

Kultūrinėje veikloje

vs. B. Žalys
1997-jų metų pradžioje - sausio 2 d. 

GilweH'io Parke, Vic., Lietuvių skautų s- 
gos (toliau LSS) Australijos Rajonas pra
dės švęsti savo gyvavimo 5O-ties metų 
jubiliejų, kurio tikroji data gal būtų 1997 
-jų lapkričio 28 d., kai laivas „Gen. 
Heinzelman“ prisišvartavo vakarų Austra
lijos Fremantlės uoste.

Sakau „gal būtų...“ LSS Australijos 
rajono įsisteigimas yra savotiškas feno
menas, nes pirmieji skautai(tės) į Kengū
rų žemę atvyko gerai susiorganizavę į 
stiprių skautų(čių) draugovę, kuri buvo 
suorganizuota ant laivo pakely į Australi
ją 1947 m. lapkričio 10 d., bent taip sako 
išlikę šios draugovės steigimosi įsaky
mai, raštai (d-vės steigimo reikalu pirmoji 
sk. vyčių sueiga įvykusi dar lapkričio 7 d. 
ar 9 d. -šaltiniuose duotos datos įvairuo
ja) (Cituoju iš B. Žalio knygos „LSS 
Australijos Rajonas“, kurios „visas“ 30 
egz. išvydo dienos šviesų 1987 m. 
Sydnėjuje).

LSS ĮGALIOTINIS. Pirmajam DP 
transportui išvykstant iš Vokietijos, ps. 
Borisas Dainutis LSS Piranijos, LSB 
Vadijos ir Tarptautinio Skautų Biuro 
atstovų buvo aprūpintas įgaliojimais 
organizuoti lietuvius skautus Australijo
je. Ant laivo jis perėmė vadovybę visų į 
Australiją vykstančių lietuvių skautų(čių).

Pirmasis skautų vadovų posėdis įvy
to 1947 m. lapkričio 9 d. Draugovės 
steigiamasis įsakymas pasirašytas lapkri
čio 10 d. Draugovė pavadinta Skautų Vy

čių Draugove, į ją įjungiant ir skautus. 
Skautės buvo apjungtos į Atskirą Vyr. 
Skaučių Skiltį. Bet jau lapkričio 14 d. 
(Įsakymas Nr. 3) Sk. Vyčių Draugovė 
performuota į Skautų-Skaučių Draugovę, 
į ją inkorporuojant ir Vyr. Skaučių Skiltį.

DRAUGOVĖS VADUA. Draugovės 
vado pareigas Dainutis pasiėmė pats. Sa
vo pavaduotoju pasiskyrė ps. Algirdą 
Liubinską, adjutantu - s.v.v.sl. Joną Urbo
ną, metraštininku - sk. Joną Motiejūną, jo 
padėjėju - korespondentu - sk. Valenti
ną Gulbiną. Skaučių reikalams tvarkyti 
buvo pakviesta ps. Stefanija Kumi- 
liauskienė (Lapienė, vėliau gyv. Canber- 
roje).

Laivo skautų(čių) draugovė buvo 
suskirstyta į 6 būrelius:
I-mas Būrelis:
1. Urbonas, Jonas, s.v.v.sl. - būrelio vadas,
2. Kučiauskas, Viktoras, s.v.sl.,
3. Genys, Romualdas, pi..

Skaut B. Dainutis, laive suorganizuotos 
skautų d-vės vadas. Šaržas A. Pluko.

4. Kiaupa, Algirdas, sk.,
5. Balkauskas, Kazimieras, sk.,
.6. Gulbinas, Valentinas.sk.,
7. Pleškūnas, Viktoras, sk.,
8. Draugelis, Jonas, sk.,
9. Baranauskas, Algirdas, sk. (į d-vę 

priimtas lapkričio 14 d.)
II- ras Būrelis:
1. Janonis, Vilius, s.v.sl. - būrelio vadas,
2. Jankauskas, Vacys, si.,
3. Krausas, Romualdas, sk.,
4. Ūsas, Albertas, sk.,
5. Banelis, Vytautas, sk.,
6. Viknius, Petras, sk.,
7. Kalendra, Apolinaras, sk.,
8. Viknius, Antanas, sk.,
9. Čekauskas, Juozas, sk.
III- čias Būrelis:
1. Jakštas, Aleksas, s.v.sl. - būrelio vadas,

2. Kunčiūnas, Bolius, s.v.sl.,
3. Kunčiūnas, Vytautas, s.v.sl.,
4. Mačiukas, Adomas, s.v.sl.,
5. Jakštas Algirdas, s.v.pl.,
6. Kaminskas, Benediktas, v.pl.,
7. Akumbakas, Vladas, sk.,
8. Gucaitis, Andrius, sk.,
9. Jaroševičius, Jonas, sk. (į d-vę priimtas 

lapkričio 14 d.),
10. Veichelis, Voldemaras, sk.,
11. Baumanas, Albertas, sk. (įd-vę priimtas 

lapkričio 14 d.).
IV- tas Būrelis:
1. Narbutas, Vytautas, s.v.sl. - būrelio vadas,
2. Galatiltis, Antanas, pi.,
3. Galinis, Vytautas, pi.,
4. Auksuolis, Povilas, sk.
V- tas Būrelis - Jūrų Skautų Valtis:
1. Gabecas, Aleksandras, v.vl. - valties 

vadas,
2. Vainoras, Kazys, v.,

Nukelta j 6 psl.

* Teko girdėti, kad Australijos lie
tuvių veikėja, Sydnėjaus lietuvių so
dybos kūrėja, ALB garbės narė Ona 
Baužienė, BEM, jau išleido savo 
prisiminimus, pavadintus „Mano gy
venimo prisiminimai (1904 - 1995)“. 
Knygos pristatymas vyksiąs Adelai
dės lietuvių namuose lapkričio 30 d. 
Autorė ruošia šios knygos kiek pra
plėstą laidą ir anglų kalba.

* Po ilgiau užtrukusių negalių 
rašytojas - dailininkas Jurgis Janavi
čius vėl grįžo prie savo pamėgto darbo - 
tapybos ir rašymo. Paskutiniu laiku 
„Šiaurės Atėnuose“ buvo išspausdinta 
jo straipsnių serija, pavadinta „Laiškai 
iš Australijos“.

* Dail. Albertas Veščiūnas, gimęs 
1921.01.21, Pandėlyje, dabartiniame 
Rokiškio rajone , mirė 1976.03.15 d. 
Niujorke. Jis yra Australijoje gyvenan
čio poetės Aldonos Veščiūnaitės - 
Janavičienės brolis, Kaune studijavęs 
architektūrą, o išeivijoje - dailę. Mirties 
20 - mečio proga velionis buvo pri- 

i simintas Kaune, Mykolo Žilinsko dai- ■ 
lės galerijoje surengta tapybos darbų 
ir piešinių paroda. Šią vasarą taipgi 
sukako ir jo gimimo deimantinė sukak
tis. Parodos kuratorius E. Banys ati
daryme apgailestavo, kad daug, Aba 
vadinamo, Alberto Veščiūno kūrinių 
dingo Niujorko šiukšlynuose. Juose 
kažkas dar neseniai buvo aptikęs ke
letą jo grafikos darbų. Velionis šeimos 
neturėjo, mirė vienišas viešbučio 
kambaryje. Dalį jo darbų po staigios 
mirties išgelbėjo dabar Paryžiuje 
gyvenantis bičiulis dail. Žibuntas 
Mikšys. („Tėviškės Žiburiai“, Nr. 41/ 
1996).

Akvilės paveikslai bus saugomi Lietuvoje
Vilnius (ELTA). Lietuvos dailės 

muziejus gavo iš Australijos prieš pen
kerius metus ten mirusios jaunos daili
ninkės Akvilės Zavišaitės (1962 - 1991) 
paveikslų rinkinį. Dailininkės motinos 
valia, kaip painformavo Eltą Dailės 
muziejaus direktorius Romualdas Bud
rys, gauti paveikslai bus sutvarkyti, įrė
minti ir saugomi muziejaus fonduose. 
Artimiausioje ateityje žadama atsiųsti 
dar daugiau šios dailininkės darbų, dabar 
esančių Jungtinėse Amerikos Valstijose. 
Iš viso turėtų susidaryti 50-ties paveiks
lų kolekcija. Tai, anot R. Budrio, - vertin
gas įnašas į bendrą Nacionalinės galerijos 
XX amžiaus lietuvių vaizduojamosios 
dailės lobyną.

Parama Lietuvos vienuolynams
Šių metų spalio 17 d. Geelongo Lietuvių klubo valdyba savo posėdyje apsvarstė 

kasininko V. Mačiulio, tik sugrįžusio iš Lietuvos, pranešimą, kad vienuolynų užeigose 
trūksta pinigų vargšų maitinimui.

Valdyba paskyrė po $ 500 Pažaislio vienuolynui ir Kretingos vienuolynui. Kai tik 
gausime atsakymus iš vienuolynų administracijų kur siųsti pinigus, pasinaudosime 
TALKOS patarnavimu ir tikimės, kad šias aukas jie gaus dar prieš Kalėdų šventes.

Geelong'o Lietuvių sąjungos klubo valdyba

Padėka
Nuoširdžiai dėkojame buv. "Dainos" choro valdybos pirmininkui ir ilgame

čiu! choristui p. Pranui Nagiui už paaukotus $ 400 "Dainos" choro reikalams.
Labai ačiū! Sydnėjaus "Dainos" choras

Sydnėjaus lietuvių sodyboje susitiko dvi 
literatės - p.p. Elena Jonaitienė ir Ona 
Baužienė, BEM.

* Kupiškio viešoji biblioteka rug
sėjo mėn. suruošė ten gimusio poeto 
Broniaus Žalio (jo 75 - mečio proga) 

parodą. Išstatytos išleistos 
knygos, nuotraukos, literatūra apie po
etą. Rajono laikraštyje „Kupiškėnų 
mintys“ (Nr. 72 ir 73) išspausdinta 
bibliotekos darbuotojos Linos Ma- 
tuikaitės paruošta gana netrumpa poeto 
biografija, kūrybos apžvalga ir pora pa
čių paskutinių eilėraščių.

* "LIETUVIAI AUSTRALIJO
JE - KELIONĖ Į NEŽINIĄ" knygos 
autorė p. Bronė Mockūnienė, užklausta 
"M.P." redakcijos, praneša, kad jau esąs 
gautas iš Lietuvos didesnis kiekis šios 
knygos. Adelaidės Lietuvių biblioteka ją 
pardavinėjanti po $ 11. Šiek tiek šių kny
gų autore žada atvežti ir į Lietuvių die
nas Melbourne. Tikisi, kad gal kas nors 
paims jų nuvežti ir į Sydnėjų bei Canbeną. 
Siunčiant knygą oro paštu, Australijoje 
kainuotų S 15 ($ 11 knyga + $ 4 oro paš
tas). Siunčiant į JAV - S 20.
Autorės adresas: J. Mockūnienė, 4 Avon 
SL, Kurralta Park, S.A., 5037.

"M.P." inf.

Vilniuje gimusi ir augusi Akvilė 
Zavišaitė dailę studijavo Australijoje, bai
gė Newcastle meno koledžą. Jos darbai 
eksponuoti dešimtyje parodų, dailininkė 
yra surengusi tris personalines parodas. 
Visus savo darbus ji pasirašydavo vien 
tik vardu - Akvilė.

Dailės muziejus, kaip teigia jo 
direktorius, jau turi labai turtingą išei
vijos lietuvių kūrinių kolekciją. Dabar 
laukiama dar vienos JAV gyvenančio 
skulptoriaus Vytauto Kašubos kom
pozicijos. Apie autoriaus ketinimą 
padovanoti ją Lietuvai painformavo 
Gedimino paminklo atidarymo iškilmė
se dalyvavusi jo žmona ponia Aleksan
dra Fledžinskaitė - Kašubienė.

'Mūsų Pastogė" Nr.46 1996.11.18 psl.5

5

Valentinas.sk


^SPORTAS
’’Kovo” naujienos

• Šių metų Sydnėjaus „Kovo“ 
valdybą sudaro beveik visi jaunesnės 
kartos koviečiai sportininkai. Jie daug 
nesireklamuodami (o tikrai galėtų, nes 
dabar daugumas „Kovo“ rėmėjų mano, 
kad „Kovo“ klubas arba savo veikloje 
užmigo, arba jau visai baigia sunykti > dir
ba labai gražiai. Susijungus su Sydnė
jaus Lietuvių klubu ir nupirkus vaikams 
specialų kilnojamą krepšį, savaitgaliais į 
klubą susirenka gana nemažai vaikų ir 
jie čia mokinasi žaisti krepšinį, kartu 
dalyvaudami ir vaikų krepšinio žaidynė
se. Juos labai gražiai treniruoja „Kovo“ 
vicepirmininkas ir geras krepšininkas P. 
Gustafson, kurio telefono numeris yra 
9708 6424 arba J. Viržintaitė, kurios tel. 
9837 4928.
• „Kovo“ valdyba rengia Prieška
lėdinį vakarą, kuris įvyks Lietuvių klube 
lapkričio 30d. (šeštadienį)7.30val. vakare. 
Į šį vakarą kviečiami apsilankyti visi jau
ni ir vyresni, nes tai bus tikrai gražus 
prieškalėdinis visų susibūrimas. Apsi
rengimas yra paprastas, tik prašoma turėti 
ką nors iš kalėdinių papuošalų. Vakare bus 
ir Kalėdų senis, kuris trauks loterijos 
bilietus, įvyks jaunių vaikų, apsirengusių 
sportine uniforma, pirmasis pristatymas, 
linksmins gera muzika ir, kaip visuomet 
pas sportininkus, bus linksma ir gera 
nuotaika.
• „Kovo“ 100-sis klubas, įsteigtas

V. Urbonas - pasaulio rekordininkas
Vasarą, viešėdamas Panevėžy, su

sipažinau su Vidmantu Urbonu, kuris ta
da dalyvavo ten vykusiose Pasaulio 
triatlono pirmenybėse. 1995 metais vyku-

LSS Australijos...
Atkelta iš 5 psl.
3. Jankus, Andrius, v„
4. Syrius, Faustas, v„
5. Dagys, Valentinas, j.sk.,
6. Songaila, Juozas, j.sk„
7. Skidzevičius, Nikodemas, j.sk.,
8. Stuknys, Vaclovas, j.sk.,
9. Venslauskas, Antanas, j.sk.,
10. Jurevičius, Antanas, j.sk.
VI-tas - Vyr. Skaučių - Būrelis:
1. B ru rizaitė, Konstancija - būrelio vadovė,
2. Kocėnaitė, Marija - būrelio vadovės 

pavaduotoja,
3. Salytė, Viltis,
4. Tamulytė, Marytė,
5. Kumiliauskaitė, Sabina.
6. Liubinskienė, Balanda.
Viso draugovėje buvo 46 skautai ir 7 
skautės.
Draugovės veikla atsispindi Išlikusiuose 
to meto aprašymuose - ruoštos sueigos, 
bendri „laužai“ su estais ir latviais, net 
pravestas sk. vyčio įžodis.
Išlipus į krantą, iki išskirstam atvykusius 
į darbus, irgi vyko skautiška veikla 
Swanbume (WA) ir vėliau Bonegillos 
(Vic.) stovyklose, net dalyvauta Perth‘o 
radijo skautų valandėlės programoje.

(Bus daugiau) 
nas per 8 valandas nuplaukė 25 km. 250 
metrų (prancūzo buvo 24 km.) taip pat per

"Mūsų Pastogė" Nr.46 1996.11.18 psL6 —

naujos valdybos, labai sėkmingai veikia. 
Pirmųjų laimėtų prizų traukimas bus per 
.Prieškalėdinį vakarą" Lietuvių klube ir 
pats laimingiausias pirmasis gaus S 1000, 
antrasis-$ 500 ir trečiasis-S 250 prizus. 
Iš šio 100-jo koviečių klubo labai graži 
parama teks ir pačiam „Kovui“.

• „Kovo“ sportininkai jau kuris lai
kas kaip ruošiasi sporto šventei Mel
bourne. Kiek jų važiuos dar nežinoma, 
tačiau „Kovas“ bus reprezentuojamas 
gražiai. Visa bėda, kad pats „Kovo“ 
pirmininkas P. Andriejūnas su visa šei
ma prieš Kalėdas išskrenda į Ameriką, 
kur gyvena jo sesuo ir kiti giminės. At
rodo, kad tapęs „Kovo“ pirmininku, 
pabijojo važiuot į šventę, nors anksčiau 
abu su žmona Rita - iškiliąja mūsų 
sportininke, virš 20 metų nepraleido nei 
vienos sporto šventės.

• Šią vasarą koviečiai, prisijungę gal 
dar kelis kitus sportininkus, buvo galvo
ję važiuot į Ameriką ir dalyvauti Ka
lifornijos sporto šventėje. Tačiau šios 
šventės planams pasikeitus, kelionė į 
Ameriką neįvyko ir dabar, tik į sporto 
šventę Melbourne atvyksta Clevelando 
krepšininkai. Gi koviečiai kitais metais 
planuoja aplankyti savo artimiausius 
kaimynus N. Zelandijoje ir ten sužaisti 
keletą rungtynių ir ne vien tik krepšinio.

A. Laukaitis

Vidmantas Urbonas po varžybų Pa
nevėžy. _________

siose Meksikoje pasaulio didžiosiose „15 
Ultradistance triatlone“ varžybose, kur 
reikėjo nuplaukti 57 km., dviračiu nu
važiuot 2700 km. ir nubėgti - 633 km., 
Urbonas laimėjo antrą vietą. Panevėžio 
varžybose, kur jis buvo vienas iš pir
maujančių, bevažiuojant dviračiu 60 km. 
per valandą greičiu, gatvėje prieš jį 
pasimaišė moteris ir jis, nenorėdamas jos 
sunkiai sužeisti, metėsi į šoną, sudaužė 
savo brangų dviratį ir pats susižeidė.

Norėdamas buvusią nesėkmę atitai
syti, spalio 20 dieną Panevėžyje jis page
rino prancūzui Cl. Lahaussine priklausiu
sį paros triatlono pasaulio rekordą, kuris 
buvo pasiektas Prancūzijoje 1990 metais 
ir iki šiol niekas jo nepagerino. V. Urbo

Mylimai motinai
A. į- A. Paulinai Doniclicuci

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą LB Spaudos S-gos vicepirmininkui dr.
Vytautui Donielai. Danutei Karpavičienei ir jų šeimoms

LB Spaudos S-gos valdyba
ir "Mūsų Pastogės” redakcija

Nuoširdžiai Sydnėjaus lietuvių ligonių lankytojai
A. f A. Paulinai Doniclicuci

mirus, mylimos motinos netekusiems - sūnui dr.Vytautui Donielai, dukrai Da
nutei Karpavičienei. jų šeimoms bei artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia

Vida ir Algis Kabailai

A. f A. Paulinai Doniclicuci
mirus, jos sūnų dr. Vytautą, dukra Danutę ir jų šeimų narius bei artimuosius 
nuoširdžiai užjaučia

Aleksandras Mauragis

A. f A. Paulinai Douiclienei
staigiai užbaigusiai šios žemės kelionę, liūdesy likusius sūnų dr. Vytautą ir 
dukrą Danutę su šeimomis, nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime
Vilhelmina ir Jonas Ramanauskai, Barbara ir Rimas Ramanauskai,

Dalia ir Mindaugas Šumskai bei Šeima

A. f A. Paulinai Doniclicuci
mirus, liūdesy likusius sūnų Vytautą, dukrą Danutę, jų šeimas ir visus arti
muosius nuoširdžiai užjaučia

Danutė ir Stasys Skoruliai

A. f A. Paulinai Doniclienei
į Amžinybę išėjus, jos sūnui dr. Vytautui, dukrai Danutei ir jų šeimoms nuošir
džią užuojautą reiškia ir drauge liūdi

Magdalena Migevičienė
Irena ir Algis Dudaičiai

a-a. Pauliną Doniclicnę ir Mariją Statkuvienę 
vietoj gėlių ant jų kapo, "Mūsų Pastogei" aukojame $ 25.

M. Migevičienė ir
I. ir A. Dudaičiai

A. f A. Marijai Statkuvienei
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiam sūnums - Juozui ir Vincui, anūkui dr. 
Ričardui ir visiems artimiesiems

Tamara ir Benius Vingiliai

A. f A. Marijai Statkuvienei
mirus, gilią užuojautą reiškiame sūnui Juozui ir iš Lietuvos atskridusiems - sū
nui Vincui ir anūkui Ričardui

L. Veteikienė ir D. J. Staugirdai

Ilgų metų artimai draugei
A. f A. Elytei Nakienei

palikus mus ir gyvenimą, kurį taip mylėjo, skausmingam liūdesy paliktą vyrą
Praną, jos seseris ir brolį nuoširdžiai užjaučiu ir kartu liūdžiu
* * * Vietoj gėlių ant Velionės kapo, aukoju "Mūsų Pastogei" $ 35.

Vincas Šuopys - Shopis

8 vai. V. Urbonas dviračiu nuvažiavo 241 
km. (prancūzo 240 km.) ir dar per 8 vai. 
nubėgo 85 km. 203 m. ir 30 cm. (prancūzas 
- tik 84 km.).

Per visas 24 valandas V. Urbonas be
veik nesūlsėjo. Sportininkas iš varžybų 
trasos negali pasitraukti anksčiau kaip po 
8 valandų, nors po valandos varžybų 
sportininkas oficialiai galt 5 minutes ilsė
tis, tačiau tuo Urbonas nepasinaudojo. 
Varžybų meni beveik visą laiką buvo ma
žas lietus ir pūtė šaltas vėjas, kas ir truk

dė geresnio rezultato pasiekimui. Iki šiol« 
V. Urbonas per 4 savo triatlono metus yra n 
nuplaukęs 540 km., dviračiu nuvažiavęs i j 
14 800 km. ir nubėgęs 3 650 km. i 
Perduodamas Australijos lietuviam^ r 
geriausius linkėjimus, V. Urbonas norėtų T 
bent mėnesį pasitreniruoti Australijoje. į 
Kelionę jis susimokėtų, tik gal atsirastų T 
koks turtingas lietuvis - panevėžietis, ku- ’ 
ris jam čia padėtų. ic ! J

Antanas Laukaitis i
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t Mūsų mirusieji f
A. a. Paulina Donielienė

(19062X11.4 - 1996.XI.6)

Paulina Donielicnė

Lapkričio 6 d., prieš pat vidurnaktį, 
iš Sydnėjaus lietuvių tarpo atsiskyrė 
Paulina Donielienė. Porą dienų prieš tai 
netikėtai ją buvo pakirtęs stiprus insultas, 
ir sąmonės neatgavusi ji ramiai užgeso 
Bankstowno ligoninėje. Iki 90-tojo gim
tadienio (ir plačios šeimos ruošto pobū
vio) jai buvo likę vos keturios savaitės.

Paulina, tada dar Putriūtė, gimė 1906 
tn. gruodžio 4 d. didelėje ūkininkų šei
moje Stalmokų kaime, Žagarės valsčiuje, 
^aigusi vidurinę mokyklą ir mokytojų 
iirsus, ji buvo paskirta į senos praeities 
^atraminių kaimą Mosėdžio valsčiuje 
(Žemaitijoje), o 1927 m. birželio 8 d. 
štekėjo už Povilo Donielos. Vėliau šei
ma persikėlė į Plungę, kur Povilas buvo 
kūręs „Ryto“ knygyną, o Paulina tapo 
valsčiaus mokyklos vedėja.
• 1944 m. spalio pradžioje šeima per 
Klaipėdą, Kuršių Neriją ir Rytprūsius 
Bsitraukė į Vakarus. Sekė keli mėnesiai 
ibriko darbo Berlyne (kur visas išlikęs 
artas buvo sunaikintas per bombarda
vimą) ir pusmetį trukęs apgyvendinimas 
rie Šveicarijos sienos. Tada - pokarinės 
nvyklos, ypač Montgomery ir Seedorf 
ilgių zonoje.
Į Australijon su šeima atvykusi 1948 m. 
jale, Paulina su dukra Danute neilgam 
įsvo likusi šeimų stovykloje Uranquinty 
Miestelyje, vėliaudirboSydnėjuje: Dunlop 
ibrike ir ilgiau, iki pensijos, Western 
Suburbs Hospital. Pirmasis šeimos namas 
»vo Regents Park'e, antrasis - Croydon'e. 
’tuo 1988 m., jau kaip našlė, ji gyveno 

- tvo bute Bankstown'e, Lietuvių Namų 
įimynystėje.

Atsisveikiname su
Magdelena Grigošyte - Džiiigclienc

(1912.08.3 -1996.11.1)
na Grigošyte - Džiugeliene. Ji gimė 1912
m. rugpjūčio 3 d. Pilviškiuose, Vilkaviš-

.' Palikome savo tėvų kraštą ne laimės 
11 Stodami, bet užuovėjos - nuo karo aud-
i . m ir piktų kaimynų, kurie naikino visa 
> ės buvo mums brangu ir šventa. Išklydę 

į svetimus kraštus, suradę priglobstį, 
j.airemes iš naujo, bandydami nors dali- 
i .jai susigrąžinti prarastos gimtinės pri- 

jminimą ir saulėtas tėviškės dienas.
( ‘^vargome klaidžiodami ir dažnai su- 
_, stoję atsidustame, be vilties sugrįžti 

.nnžinam poilsiui smėlėtame gimtinės 
lapinių kalnelyje.
t Šiandien atsisveikiname su Magdele-

Paulina buvo gili patriotė. Pamėgusi 
mokytojos profesiją, ji šį darbą tęsė 
Vokietijos stovyklose ir, kol jėgos leido, 
ankstyvoje savaitgalio mokykloje Syd- 
nėjuje. Turbūt jos nuopelnas, kad ne tik 
Australijoje gimusios anūkės puikiai kal
ba lietuviškai, bet prie šios kalbos yra 
pratinami ir mažiukai proanūkai. Tarp 
kitų, dvi savybės Paulinai buvo ypač 
būdingos: ji buvo giliai religinga moteris 
ir kartu atjaučianti kitų žmonių vargus. 
Kaip Motetų soc. globos d-jos narė, ji 
daug laiko skyrė plačiam ligonių lanky
mui. Iš tiesų, paskutinį kartą ji šitaip ke
liavo vos savaitę prieš užgestam. Ji buvo 
ir dosnus asmuo: negailėjo ji aukos lie
tuviškiems, religiniams, labdaringiems
tikslams, jau nekalbant apie daug metų 
trukusią paramą giminėms tėvynėje ir 
vėliau atgimusios Lietuvos reikalams. Ji 
buvo pirmoji užsienio lietuvė, stambia 
auka parėmusi Rainių kankinių koply
čios statybą.

Iš šešių brolių ir seserų, nuostabiu 
sutapimu, gyva Lietuvoje tebėra Paulinos 
vyriausia sesuo Stasė. Gi Australijoje 
didžiame liūdesyje lieka sūnus Vytautas 
ir dukra Danutė Karpavičienė, anūkės 
Laura Belkienė ir Ramona Kubilienė bei 
jų šeimos.

Po ilgo bei darbštaus, neretai ir sun
kaus, gyvenimo, ilsėkis, Paulina, amžin
oje ramybėje.

„M.P.“inf.
Red. prierašas. Sužinota, jog a.a. 
Paulina Donielienė savo testamente ne
užmiršo ir lietuviškos spaudos: ji pasky-

• re „Mūsų Pastogei“ ir „Tėviškės Aidams“ 
po 3000 dolerių.

A.a. Paulinos Donielienės laidotuvės įvy
ko lapkričio 11 d. Gedulingas pamaldas šv. 
Joakimo bažnyčioje, Lidcombe, celebravo kun. 
Martūzas. Rookwoodokrcmatoriumesu miru- 
siąja atsisveikino: bendruomenės vardu - A. 
Kramilius, Sydnėjaus liet, moterų soc. globos 
d-jos vardu -M. Reisgienė, Sydnėjaus gyvojo 
rožinio būrelio vardu - A. Savickienė, draugų 
vardu - dr. G. Kazokienė ir Pensininkų klubo 
"Neringa'' vardu - S. Norvilaitis. Su Velionės 
gyvenimu ir darbais supažindino sūnus dr. 
Vytautas Doniela. Užbaigiant atsisveikinimą, 
sugiedota "Marija, Marija..." giesmė ir Tautos 
himnas. Vėliau laidotuvių dalyviai pakviesti 
pabendrauti į Lietuvių klube, Bankstowne, 
suruoštas šermenų vaišes. B.Ž.

kio apskrityje. Nelengva buvo tuometi
nėje Lietuvoje, kurią valdė Rusijos ca
ras; tik vėliau, kai griuvo rasų imperija ir 
Lietuva atgavo nepriklausomybę, Mag- 
delena pradėjo mokytis Kazlų Rūdoje 
mezgimo meno. Susipažinusi su Jonu 
Nekrošiumi ištekėjo už jo 1933 metais, o 
1934 metais susilaukė sūnaus Vytauto.

Neilgai džiaugėsi ramiu gyvenimu, 
nes 1941 m. teko palikti Lietuvą, kai 
raudonieji iš Rytų užplūdo mūsų kraštą. 

Vyras Jonas Nekrošius karo audrose žu
vo ir teko vienai su jaunu sūnumi tęsti 
gyvenimą nualintame svetimame krašte. 
1949 m. Vokietijoje susipažino su Pauliu
mi Džiugeliu ir sujungė gyvenimus. Tais 
pačiais metais atvyko į Australiją, Gretos 
stovyklą, o iš ten į Newcastle, kur susirado 
darbą ir butą. Iš Newcastle 1961 m. atvy
ko Adelaidėn ir čia pastoviai įsikūrė.

Kiek sąlygos leido dalyvavo lie
tuviškame gyvenime, skaitė lietuvišką 
spaudą ir lankė parengimus. Iki mirties 

liko ištikima iš tėvų paveldėtam tikėji
mui ir tautiškumui.

Paskutinės Magdelenos gyvenimo 
dienos buvo skausmingos. Ligos iškan
kinta daug kentėjo ir mirties angelas, 
apsilankęs š.m. lapkričio 1-rną, nutraukė 
jos kančias ir gyvenimą. -

Liūdesyje liko vyras Paulius, sūnus 
Vytautas ir šeima. Palaidota iš šv. 
Kazimiero bažnyčios lapkričio 5-tą. 
Gedulingas pamaldas atnašavo kun. J. 
Petraitis MIC, pasakydamas pamokslą 
apie žmogaus gyvenimo trapumą ir mir
tį. Trumpą atsisveikinimo žodį tare V. 
Baltutis. Pamaldose dalyvavo mirusios 
šeimos nariai ir artimieji. Palaidota 
Centenial kapinėse. Po laidotuvių visi

Mielai, ilgametei Gyvojo Rožinio būrelio narei
A. f A. Paulinai Donielienei

miras, sūnų dr. Vytautą, dukrą Danutę ir jų šeimas nuoširdžiai užjaučia ir 
netekties valandą drauge liūdi

Sydnėjaus Gyvojo Rožinio būrelis

A. f A. Paulinai Donielienei
miras, jos sūnui dr. Vytautui, dukrai Danutei, jų šeimoms ir artimiesiems 
nuoširdžią užuojautą reiškia >.

Sydnėjaus Liet Pensininkų klubas "Neringa"

A. f A. Paulinai Donielienei
baigus savo žemiškąją kelionę, nuoširdžią užuojautą sūnui dr. Vytautui, dukrai 
Danutei ir jų šeimoms bei artimiesiems reiškia

Jūratė Ivinskienė
Milda Bukevičienė

A. f A. Paulinai Donielienei
išėjus į Amžinybę, jos sūnui dr. Vytautui, dukrai Danutei ir jų šeimoms 
nuoširdžią užuojautą reiškia ir drauge liūdi

Palmyra ir Bronius Žaliai

A. f A. Paulinai Donielienei
miras, nuoširdžiai užjaučiame jos dukrą Danutę Karpavičienę, sūnų dr. Vytautą 
Donielą ir jų šeimas.

Laima ir Vytenis Šliogeriai

Pagerbdami Velionę a.a. Pauliną Doniclieuę 
vietoj gėlių ant jos karsto "Mūsų Pastogei" aukojo:

Juta ir Viktoras Šliteriai $50.00
Jolanta ir Jurgis Janavičiai $10.00
Valė Stanevičienė $20.00
Veronika Petniūnienė $20.00
Aleksandra Virgeningienė $10.00
Vytautas Patašius $40.00

susirinko šermenims Lietuvių katalikų 
centro patalpose. Šermenis paruošė 
Adelaidės lietuvių katalikių moterų 
draugijos valdyba.

Reiškiame gilią užuojautą vyrai Pau
liui, sūnui Vytautui, jo žmonai Juditai, 
dukroms ir anūkams.

Viešpatie, suteik jai Amžinybėje 
užsitarnautą prieglobstį! Ilsėkis, Mag
delena, po ilgos gyvenimo kelionės šioje 
svetingoje ir tolimoje šalyje!

V. Baltutis

"Mūsų Pastogė" Nr.46 1996.11.18 psl.7
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SYDNĖJAUS LIETUVIŲ

Spaudos sąjungos susirinkimas
Lietuvių bendruomenės Spaudos sąjungos narių metinis 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.
Susirinkimo nariai, kurie turi kitų narių įgaliojimus (proxies), turi juos 

įteikti Spaudos sąjungos raštinei, 16-18 East Terrace, Bankstown, ne 
vėliau kaip 24 valandas prieš susirinkimo pradžią.

Iki nominacijų užsidarymo gautos sekančios nominacijos į Spaudos 
sąjungos valdybą:

D. Kairaitis - siūlė V. Doniela, parėmė - K. Protas
A. Laukaitis - siūlė V. Šliogeris, parėmė - D. Kairaitis
V. Patašius - siūlė K. Protas, parėmė - A. Laukaitis.

Lietuvių bendruomenės Spaudos sąjungos valdyba

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

Sydnėjaus lietuvių choro "Daina"
METINIS KONCERTAS

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"

ŠIŲ AIBTŲ KLUBO KALYBŲ BGLUTfc

ruošiama drauge su Savaitgalio mokykla, įvyks 
gruodžio 14 d. (šeštadienį) 12 vaL

^Programą išpildys Savaitgalio mokyklos mokiniai. 
Kviečiame klubo narius užregistruoti vaikus (iki 12 
metų) iki gruodžio 1 dienos Lietuvių klubo raštinėje.

Sydnėjaus Sporto klubas "Kovas"

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

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

Apsirengimas eilinis, pageidautina turėti ką nors iš kalėdinių papuošimų, 
įėjimas: suaugusiems - $ 10, pensininkams - $ 5,

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

Kariuomenės šventės minėjimas Canberroje
Canberros "Ramovė'' praneša, kad kariuomenės šventės minėjimas įvyks 1996 m. 

lapkričio 24 d. (sekmadienį) Lietuvių klube šia tvarka:
1 vai. po pietų sodelyje prie paminklo žuvusiųjų pagerbimas.
Po to salėje: dr. A. Viliūno paskaita.
Po paskaitos bus rodomas filmas "Šiaurės Golgota" - apie Lietuvos karininkų 
likimą sovietmečiu..
Po to pietūs.

"Ramovės" valdyba kviečia tautiečius į minėjimą skaitlingai apsilankyti, nes tuo 
pagerbsite ne tik žuvusiuosius už Lietuvos laisvę, bet kartu ir mūsų garbingą svečią dr. 
A. Viliūną. Canberros "Ramovė" valdyba

TREMTINIŲ GRĮŽIMO FONDUI
Į Tremtinių grįžimo fondo sąskaitą Nr. 888 TALKOJE yra gautos sekančios aukos 

Vietoj gėlių Ccslavos Paliuliciiūs laidotuvėse:

Adelaidės moterų oktetas $80 G. Pasizynsky $ 20
A. ir N. Alvikai $50 L. Pisanello $ 20
J. Naujalienė $50 G. ir D. Žemkalniai $ 20
Be pavardės $50 A ir R. Kubiliai $ 15
G. Vasiliauskienė $20 B. Boijeras $ 10.
V. ir A. Navakai $20 K Pocius $ 10
R. Arlauskas $20 L. Gerulaitis ■4 10.
J. Liutikas $20 D. Kutkaitė $ 10
N. Liutikaitė $20 J. ir M. Russo $ 5
S. Pusdešrienė $20 Be pavardės $ 5
D. ir K. Dundai $20 Viso: $535
P. ir E. Matiukai $20 ALB Sydnėjus $ 1595
V ir A. Lazauskai $20 "TALKA"

Pranešimas Sydnėjaus tautiečiams
LKV sąjungos "Ramovė” Sydnėjaus skyrius ruošia Lietuvos kariuomenės atkūrimo 78 - 

ųjų metinių minėjimą šių metų lapkričio 24 d., sekmadienį. Lietuvių namuose, Baoks- 
town.

Minėjimo programoje: 11.30 vai. pamaldos Lidcombės bažnyčioje už žuvusius karius, 
šaulius, partizanus ir visus, kurie paaukojo gyvybę ginant Lietuvos laisvę.

Viešas minėjimas Lietuvių namuose - 2.30 vai. p.p. Prašome nevėluoli , kadangi mi
nėjimą pradėsime punktualiai. Paskaitą skaitys poetas - rašytojas Juozas - Alinis Jūragis. 
Bus trumpa meninė programa.

įėjimas nemokamas, tačiau prie įėjimo bus renkamos aukos ramovėnų reikalams ir 
"Kario" žurnalui paremti.

Maloniai prašome Sydnėjaus ir apylinkių visuomenę gausiai dalyvauti pamaldose ir 
minėjime. LKV sąjungos "Ramovė" Sydnėjaus skyriaus valdyba

Dėmesio Melbourne organizacijoms?
Visos organizacijos kviečiamos atsiųsti atstovus į 1997 metų Parengimų Kalen

doriaus sudarymo susirinkimą, kuris įvyks penktadienį, lapkričio 23 d. 730 vai. po 
pietų Lietuvių Namuose. Melboumo Apylinkės valdyba

$ 50 J. Balčiūnas (2250) a.a. Elytei Na- 
gienei mirus, vietoj gėlių.
$201. OT>wyer(260)-a.a. Antano Bakai
čio atminimui.
$ 10 J. V. Žitkevičiai (145) - a.a. Veroni
kai Stasytienei mirus, vietoj gėlių. 
Valdybos vardu dėkoju už aukas.

, „ AL Fondo iždininkas

RI’MKITE
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

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS
f Funerals of Distinction f

17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N. S. W.
Tel. 724 5408. Veikia 24 valandas per parą.

^O!,D% AUKOS
Iaustralijos

FONDUI Vincas Ališauskas,
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