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Sruodžio 29 d., sekmadienis 
18.00 - 20.00 vai.:

Tarybos narių priėmimas ir registracija;
Jubiliejinė salė.
Andriaus Žilinsko - Krašto valdybos 
ezidento - sveikinimo kalba.
Gruodžio 30 d., pirmadienis

9.00 - 9.30 vai.:
Atidarymas - Andrius Žilinskas.
Malda - kun. dr. P. Dauknys.
Prezidiumo rinkimai -
Saulius Varnas - pirmininkas,
Vytautas Doniela - pirmininko pav., 
Antanas Stepanas - pirmininko pav. 
Sekretoriato paskyrimas - Lilija Koz- 
ivskienė, Irena Tamošaitienė, Alisa 
altrukonienė, Irta Valodkicnė.

Pranešimai:
9.30 - 10.30 vai.:

Krašto valdybos, Garbės teismo. Krašto 
Klitorių komisijos, Apylinkių valdybų, 
eniūnijų, Australijos lietuvių fondo,, 
ietuvių bendruomenės Spaudos sąjungos, 
ustralijos lietuvių bendruomenės archy- 
0, ALFAS, ALIS; klausimai pranešėjams.

10.30 - 10.45 vai.:
Seminaras „Australijos lietuvių ben- 
luomenė 2010 metais“,
Seminaro paaiškinimas - Birutė Praš- 
lutaitė.
Vedėjų pristatymas - Dana Sanders, Ant
is Staugaitis, Andrius Vaitiekūnas, Au
rius Žilinskas.
Seminaro dalyvių suskirstymas 
tupės.

10.45 - 11 valu
Priešpiečiai.

11.00-12.30 vai.:
Seminaras (4 grupės).
12.30 - 13.00 vai.:

Plenarinis posėdis - 
kiekviena grupė praneša, savo sprendi- 

ius ir rekomendacijas, sprendimų ir 
tkomendacijų svarstymas, pirmo semina- 
i pabaiga.

13.00 - 14.00 vai.:
Pietūs.

14.00 - 14.30 vai.:
Naujos - Krašto valdybos, Krašto audito- 
į komisijos, Garbės teismo - rinkimai.

14.30 - 16.00 vai.:
Apylinkių ir seniūnijų pristatymas - 
Geriausia praktika: pristatymas ir su- 
ažindinimas su savo veiklos planu 
įeinantiems 2 metams, kiekviena ben- 
ntomenė turi arba - paruošti trumpą 
ranešimą apie kurią nors veiklą, kuri, jos 
tanymu, buvo geriausia bendruomenėms;

■ rba - pranešti apie reikšmingą veiklą, ku
ri ji planuoja vykdyti per ateinančius 2 
lėtus ir kuri bus įdomi kitoms ben- 

i: ruomenėms.
Diskusijos ir klausimai prislačiusicms sa

ri veiklą.
16.00 -16.45 vai.:

Pasaulio lietuvių bendruomenės seimo 
tlegatų pranešimas - skaito p. Janina 
abolienė.

Australijos lietuvių bendruomenės 
tarybos suvažiavimas Melbourne § 
1996 m. gruodžio 29-31 d. d.

DARBOTVARKĖ | 
Klausimai ir pranešimo aptarimas. Kraš-{j 

to tarybos rekomendacijos delegatams.
10.15 - 17.00 vai.:

Pirmos dienos svarstymų santrauka
pirmininkas Saulius Varnas. b

17 vai.: Pirmos dienos posėdžio pabaiga, {j 
Gruodžio 31 d., antradienis R 

9.00 - 9.15 vai.: R
Praėjusios dienos seminaro rezultatų R 

susumavimas/priminimas - pirmininko R 
pavaduotojas. R

9.15- 11.00 vai.: R
Kitas seminaras tema - „Problemos, § 

iškilusios po pirmojo seminaro“.
11.00- 11.15 vai.:

Priešpiečiai.
11.15- 11.45 vai.:

Seminaro grupės lyderių pranešimai ir 
rekomendacijos.

11.45 -12.30 vai.: R
Plenarinis posėdis, grupių aptarimas. . S

12.30 - 12.45 vai.: 8
Krašto tarybos rekomendacijos naujaiS 

išrinktai Krašto valdybai: aptarimas irjj 
rekomendacijos, išrinktos Krašto valdybos R 
atsakomojij-ylįallįa^arba komentarai (jeigu K 
bus).

S

12.45 - 12.55 val.:
Įvertinimo formų užbaigimas ir iš—į} 

dalinimas.
12.55 - 13.00 vai.:

Tarybos pirmininko baigiamoji kalba.
Krašto tarybos nuotrauka.

13.00 - 14.00 vai.:
Pietūs.

SEMINARAS 
Paaiškinimas

Krašto tarybos suvažiavimo metu vyks 2‘ 
seminarai. Diskusijų tema - „Australijos' 
lietuvių bendruomenė 2010 metais“. R

Seminarai vyks: 10.30 - 13.00 val.k 
1996 m. gruodžio 29 d.,sekmadienį R 
ir 9.15-12.30 vai. 1996 m. gruodžio R 
30 d., pirmadienį. į}

Kaip tai vyks? R
Visi suvažiavimo delegatai bus suskirs- b 

tyti į 4 lygias grupes. Seminarą ves 9 
vedantysis. Kiekviena grupė turės iškelti R 
tokias problemas, kurios, atskirų grupės na- R 
rių nuomone, bus svarbios ir siesis su R 
seminaro diskusijų tema. Vedantysis užra-9 
šys kiekvieną idėją/ problemą ant baltos R 
lentos, kurią kiekviena grupė paeiliui ap-R 
tars. Pasiūlytos problemos/idėjos bus R 
suskirstytos pagal jų svarbą ir grupė turės R 
išrinkti keletą problemų, kurios, ji gal-R' 
voja, būsiančios svarbiausios detalesniam R 
svarstymui ir. analizei kitą dieną. R

Vedančiojo vaidmuo Įt
Seminaro metu vedantysis turės:
a) padėti delegatams sutelkti dėmesį į (į

svarbius dalykus; (į
b) paragini) kiekvieną delegatą aktyviai tį 

dalyvauti diskusijoje;
c) atskiriems delegatams padėti įveikti b

Nukelta į 2 psi. |

Tik viena ALB apylinkė gali didžiuotis nuosavu muziejumi: Adelaidės lietuvių 
muziejaus - archyvo vidus.

Lietuvos įvykių kronika 
------------------------------------------- -- — ---

Naujasis Seimas pradeda 
darbą . .

Praėjusi savaitė Lietuvoje-buvo 
ypatingai gausi politiniais įvykiais. 
Lapkričio 25 d. pirmąją savo sesiją 
pradėjo naujasis Seimas. Pirmosjo. 
sesijos posėdžio metu priesaiką davė 
visi 137 išrinkti Seimo nariai. Slaptu 
balsavimu Seimo pirmininku išrinktas 
Tėvynės sąjungos (Lietuvos kon
servatorių) pirmininkas 64 metų pro
fesorius Vytautas Landsbergis. Už jo 
kandidatūrą balsavo 107 parlamentarai, 
prieš - 28, vienas biuletenis pripažintas 
'negaliojančiu.

Naujai išrinkta Seimo dauguma iš pat 
pradžių skubos tvarka ėmėsi keisti Sei
mo Statutą. Buvo įvesta Seimo pir
mininko pirmojo pavaduotojo pareigy
bė, o bendras pavaduotojų skaičius 
padidintas nuo 3 iki 5 . Pirmuoju Seimo 
pirmininko pavaduotoju išrinktas 
Tėvynės sąjungos frakcijos buvusiame 
Seime seniūnas Andrius Kubilius. Be 
jo išrinkti dar 3 Seimo pirmininko 
pavaduotojai: Arvydas Vidžiūnas (TS/ 
LK frakcija), Feliksas Palubinskas 
(LKDP frakcija) ir Romualdas Ozolas 
(Centro frakcija). Seimo kancleriu 
patvirtintas Jurgis Razma (TS/LK 
frakcija). Seimo valdybą sudarys.Seimo 
pirmininkas, jo pirmasis pavaduotojas, 
trys Seimo pirmininko pavaduotojai ir 
Seimo kancleris. Statuto pataisose taip 
pat numatoma, kad Seimo narys, išrink
tas Seimo pirmininku arba laikinai 
Pinantis jo pareigas, turi sustabdyti sa
vo veiklą Seimo narių frakcijoje. V. 
Landsbergis jau sustabdė savo narys
tę Tėvynės sąjungos frakcijoje Seime. 
Numatyta, kad Seimo valdyboje gali 

būti vienas arba du Seimo mažumos 
atstovai.

Statuto pataisomis pakeisti kai kurių 
Seimo komitetų pavadinimai, įsteigta 
naujų, vietoje buvusių, patikslintos jų 
funkcijos ir kuravimo sferos. Iš viso 
Seime dirbs 12 nuolatinių komitetų 
(buvo 11): Kaimo reikalų, Biudžeto ir 
finansų, Ekonomikos, Gamtos apsau
gos, Nacionalinio saugumo, Socialinių 
reikalų ir darbo, Švietimo, mokslo ir 
kultūros, Užsienio reikalų, Valdymo 
reformų ir savivaldybių, Teisės ir 
teisėtvarkos, Žmogaus ir piliečio teisių 
bei tautybių reikalų, Sveikatos reika
lų. Daugiausiai narių bus Ekonomikos 
komitete - 16, o mažiausiai Gamtos 
apsaugos - 7. Antras pagal didumą - 
Nacionalinio saugumo komitetas. Ja
me pageidavo dalyvauti 15 Seimo na
rių.

Seimo ekonominių nusikaltimų ty
rimo komisiją sudarys keturi kon
servatorių frakcijos atstovai: S. Slavic
kas (komisijos pirmininkas), A. Sėjū- 
nas, R. Rajeckas ir J. Listavičius. Taip 
pat šioje komisijoje dalyvaus Krikš
čionių demokratų frakcijos atstovas L 
Uždavinys, LSDP - R. Dagys, Centro 
frakcijos - E. Bičkauskas, LDDP - M. 
Stankevičius. Buvo pasiūlyti ir kiti 
kandidatai: A. Butkevičius ir S. Buš
kevičius. Patvirtinta ir administracinė 
komisija, kuriai vadovaus Seimo 
kancleris J. Razma.

Vyriausybės formavimas
Praėjusį ketvirtadienį, lapkričio 28 d., 

Seimas Ministru Pirmininku patvir
tino Tėvynės sąjungos - konservatorių 
valdybos pirmininką Gediminą Vag-
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Australijos lietuvių bendruomenės...
Atkelta is 1 psl.

kalbos sunkumus:
d) užrašyti problemas/idėjas ant baltos 

lentos.
Keletas galimų problemų svarstyti 

seminare
* Kokia bus bendruomenė 2010 metais?
* Kokia mūsų bendruomenė šiandien?
* Kokią bendruomenę mes norime ma

tyti 2010 metais?.
* Kaip mes tą pasieksime?
* Ar yra ir ar bus privalumų būti lietu

vių kilmės?
* Ar kiekviena karta gali prisidėti?
* Kaip susidomėjimas šiandien gali tap

ti rytdienos palankia galimybe?
* Lietuvių kalba ir jos svarba ateityje.
* Dabartinių organizacijų svarba.
* Ateities strategija / planai/ veikla.
* Kokie bus naujų lietuvių emigrantų 

poreikiai?
* Kokie bus mūsų santykiai su Lietuva?
* Misijos pareiškimas ateičiai - ilgalai

kės gairės, ateities perspektyvos.
Kam reikalingi seminarai?

Seminarai plačiai pripažinti, kaip pui
kus būdas svarstyti probelmas, aktyviau 
dalyvauti diskusijose. Seminarų atmosfera 
laisvesnė, ne tokia formali. Seminaro 
vedantysis yra tam, kad padrąsintų visus 
dalyvauti diskusijose, ko pasėkoje atsi
randa daugiau idėjų.

Mes raginame Jus dalyvauti 2 semina
ruose. Kiekvienas seminaro vedantysis 
rūpestingai parinktas, moka abi - lietuvių 
ir anglų - kalbas, draugiškas ir betarpiškas

Lietuvos įvykių kronika 
........ °' ■*  -..............................———      ............................

atkelta iš 1 psl. 1 ■
norių. Dėl G. Vagnoriaus paskyrimo 
Premjeru dekretą, jau pasirašė Pre
zidentas A. Brazauskas. Seime už G. 
Vagnoriaus kandidatūrą balsavo 90, 
prieš - 5, susilaikė 20 parlamentarų. 
Tarp susilaikiusių buvo ir laikinai 
einantis Ministro Pirmininko pareigas 
M. Stankevičius. Jis sakė, kad naujajai 
Vyriausybei bus sunkiausi energetikos 
klausimai - tai buvo „galvos skausmas“ 
ir pasitraukiančiai LDDP Vyriausy
bei. Tačiau ši problema - „ne tokia 
juoda, kaip bandoma parodyti. Tačiau 
per visus atgimimo metus tai sritis, 
kurioje buvo mažiausiai padaryta. 
Buvo kalbama tik apie tarifų didini
mus, o kardinalių sprendimų nebuvo“. 
Prezidentas A. Brazauskas išreiškė vil
tį, kad Premjeras glaudžiai ben
dradarbiaus su Prezidentūra. G. Vag
norius sakė, kad „kitos išeities nėra“.

Aštuntosios Lietuvos Vyriausybės 
vadovu paskirtas G. Vagnorius sakė, 
kad pirmas uždavinys - šalies ūkio 
gaivinimas. „Mes galim kiek norim 
skirstyti tuos varganus biudžeto li
kučius - nepagerinsim nei žmonių 
gyvenimo, nei sveikatos įstaigų, nei 
švietimo įstaigų finasavimo. Tik eko
nomikos pagyvinimas, naudojant 
įprastines programas darbo vietų 
kūrimui, eksporto skatiniui, investicijų 
skatinimui... mes galime tikėtis pa
sikeitimų“, sakė G. Vagnorius ir 
pažadėjo, kad bus skiriamas ypatingas 
dėmesys kovai su kontrabanda, valsty
bės kapitalo panaudojimui ir kt. G. 
Vagnorius sakė, kad bus negailestin
gai baudžiami visi, kurie trukdys 
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bei gerai supranta savo rolę.
Prieš pirmąjį seminarą bus pristatyti 

vedantieji, supažindinti su vedimo tvarka. 
Jeigu Jūs turite kokių nors klausimų dėl 
seminarų, galite kreiptis į mane arba į bet 
kurį Krašto valdybos narį jau dabar arba 
pasiteirauti prieš seminaro pradžią.

Kviečiame Jus aktyviai dalyvauti.
Andrius Žilinskas

Australijos lietuvių bendruomenės 
Krašto valdybos pirmininkas

BEI\D11ARA§TIS
(KIEK SUTRUMPINTAS)

Visiems Krašto tarybos nariams:
Prašau žemiau išvardintus pareigūnus 

atsiųsti savo pranešimus iki 1996 m. gruo
džio 6 d.: Apylinkių valdybų pirmininkai. 
Seniūnijų seniūnai, Garbės teismo pir
mininkas, Krašto kontrolės komisijos 
pirmininkas, Australijos lietuvių fondo 
pirmininkas, Australijos lietuviu ben-' 
druomenės archyvo vedėjas, ALFAS 
pirmininkas, Australijos lietuvių jaunimo 
sąjungos pirmininkas.

Šiame laiške siunčiu Jums suvažiavimo 
darbotvarkę. Po ilgo svarstymo ir plana
vimo Krašto valdyba priėmė šią dienotvar
kę. Šio Krašto tarybos suvažiavimo 
programos formatas skiriasi nuo anks
tyvesniųjų, bet tikiuosi, kad ,bus našus ir 
pozityviai priimtas.

Su pagarba
Andrius Žilinskas

Australijos lietuvių bendruomenės 
Krašto valdybos pirmininkas

investįcijoms į Lietuvą, Jis taip pat 
pažadėjo skirti didelį dėmesį šalies 
teisėtvarkai ir teisėsaugai.

Naujasis Premjeras bando pagrei
tintais tempais reformuoti vyriausybės 
struktūrą. Jis jau žodžiu kreipėsi į 
Laikinąją Vyriausybę likviduoti 5 
ministerijas ir vietoje jų įsteigti tris 
naujas. Pagal valdančiosios koalicijos 
parengtą vyriausybės įstatymo pakei
timo projektą siūloma panaikinti Ap
linkos apsaugos, Ekonomikos, Pramo
nės ir prekybos, Miškų ūkio ir Ener
getikos ministerijas, o vietoj jų įkurti 
Aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių, 
Europos reikalų ir Ūkio ministerijas. 
Ūkio ministerija, pasak G. Vagnoriaus, 
sujungtų Ekonomikos, Energetikos, 
Pramonės ir prekybos ministerijas ir 
perimtų jų funkcijas. Ji perimtų ir 
pramoninę miškų ūkio dalį (miškų sau
gos bei tvarkymo funkcijos būtų skir
tos Aplinkos apsaugos ir gamtos iš
teklių ministerijai). Vietoj 19 minis
terijų būtų 17. Laikinosios Vyriausy
bės lapkričio 27 d. posėdyje dalyvavę 
ministrai sakė, kad tai labai brangus 
projektas, nes atleistiesiems dar
buotojams reikės mokėti išeitines 
pašalpas, o kiek tai kainuos valstybei 
kol kas dar nėra niekas paskaičiavęs. 
Be to, nevisai aišku, kokias funkcijas 
naujosios ministerijos turės atlikti, to" 
dėl savo iniciatyva naikinti 5 ministe
rijas Laikinoji Vyriausybė neketina.

G. Vagnorius nutarė nelaukti Lai
kinosios Vyriausybės sprendimo šiuo 
klausimu ir praėjusį penktadienį pa
teikė nepilną 17 ministrų sąstatą. 
Galutinai nepatvirtintais duomenimis, 
Vidaus. reikalų ministerijai vadovaus

Trumpai is visur
Referandumas Gudijoje suteikė prez

identui Aleksandrui Lukašenko beveik 
diktatūrines galias. Jis turi teisę skirti 
parlamento atstovus bei konstitucinio 
teismo teisėjus. Prezidento kadencija 
prailginta iki 7 metų. Referendumą pa
smerkė jo pravedimą Gudijoje stebėję 
Europos parlamento nariai bei JAV dip
lomatai. Klausimai balsavimo lakštuose 
buvę klaidinančiai formuluoti, o opo
zicijai neleista viešai pasisakyti, prezi
dentui visiškai kontroliuojant spaudą ir 
televiziją.

Lapkričio 30 d., šv. Andriejaus dieną, į 
Škotiją sugrąžintas kadaise anglų pa
grobtas "Scone akmuo”, ant kuria 
sėdėdami Škotijos karaliai per vaini
kavimo iškilmes iš savo vasalų priim
davo ištikimybės priesaikas. Šį "Li
kimo akmenį" 1296 m. pagrobė Škotija 
prisijungti bandęs Anglijos karalius Ed
vardas I. Nugabentas į Londoną ak
muo, kaip Škotijos priklausomumo An
glijai simbolis, buvo laikomas po val
dovo sostu Westminster vienuolyno 
bažnyčioje.

Lapkričio 30 d. Tarptautinis karo 
nusikaltimų tribunolas Hagoje nubau
dė pirmą karo nusikaltėlį po garsiųjų 

sunkvežimių barikadomis. Vyriausybė Antrojo pasaulinio karo bylų. Nuteista- 
iš savo iždo apmokės tuos unijų reika
lavimus, kuriuos nesutiko padengti trans
porto firmos.

Gudijos prezidentas A. Lukašenko tuoj 
pasinaudojo naujomis teisėmis, paleis
damas parlamentą ir išjungdamas tele
foną parlamento rūmuose užsibarika
davusiems opozicijos atstovams. Pre
zidentas tuoj sudarė naują parlamentą 
iš jam lojalių parlamentarų.

Prancūzijos vyriausybė kapituliavo 
kelių transporto unijoms. Virš 12 die
nų trukęs streikas sustabdė visą prekių 
pervežimą keliais, juos užblokavus

Rusijos vyriausybė sutiko atlyginti 
Prancūzijos piliečiams už caro laikais, 
išduotus paskolos lakštus, nors tik po 
penktadalį cento už dolerį. Už 200 bi
lijonų vertės paskolos lakštus JAV va
liuta prancūzai gaus 400 milijonų. Iki 
šio susitarimo Prancūzijos vyriausybė 
draudė prancūzų firmoms duoti pasko
las rusams. tgafeg

Teismo keliu prezidentui panaikinus

Vidmantas Žiemelis, kultūros ministru 
bus Saulius Šaltenis, ryšių ir informa
tikos - Rimantas Pleikys, teisingumo - 
Vytautas Pakalniškis, susisiekimo - 
Marijampolės meras Algis Žvaliaus
kas. Į valdymo reformų ir savival
dybių reikalų ministro pareigas pre
tenduoja Kęstutis Skrebys, svokatos 
apsaugos ministrus - Juozas Galdikas, 
žemės ūkio - Vytautas Knašys, Europos 
reikalų - Laima Andrikienė, finansų- 28 
metų amžiaus verslininkas Rolandas 
Matiliauskas, ūkio (ekonomikos) - 
Pramonininkų konfederacijos žmo
gus, nepartinis verslininkas Vincas 
Babilius, socialinnės apsaugos ir dar
bo - Irena Degutienė.

Trijų ministrų portfeliai koaliciniams 
partneriams: Algirdas Saudargas va
dovaus Užsienio reikalų ministerijai, 
ambasadorius Česlovas Stankevičius - 
Krašto apsaugos ministerijai, akademi
kas Zigmas Zinkevičius - Švietimo ir 
mokslo ministerijai.

Statybos ir urbanistikos bei aplinkos 
apsaugos ir gamtos išteklių ministrų 
vietos pasiūlytos Centro sąjungai, 
konkrečiai, Seimo nariui Algiui Čapli
kui ir Centro sąjungos tarybos nariui L 
Lazdiniui. Centro sąjunga gali pasirink
ti tik vieną iš šių ministerijų. Dar nė
ra aišku, ar Centro sąjunga bus pa- 
kvieta į koaliciją su TS/LK ir krikde
mais, ar čia tik asmeninis kvietimas 

savivaldybių rinkimų rezultatus visoje 
eilėje miestų, Serbijoje,vis dar tęsiasi 
protesto demonstracijos prieš preziden
tą S. Milosevic. Demonstruojančios 
minios reikalauja prezidento atsistaty
dinimo, apmėto kiaušiniais socialistu 
partijos propagandos centrus, laikraš
čio "Politika’’ redakciją bei radijo ir te
levizijos rūmus.

/
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sis yra 25 metų amžiaus kroatas Dra- 
zen Erdemovič, tarnavęs Bosnijos ser
bų kariuomenėje. Jis dalyvavo serbu 
pravestose beginklių musulmonų žu- 
dybėse Srebrenicoje ir prisipažino, kad 
vykdydamas įsakymą, asmeniškai 

' nužudęs 70 musulmonų.

Pietų Afrika nusprendė užmegzti di
plomatinius ryšius su Kinija Taivano 
sąskaitom Prekybinių santykių pažadu 
Kinija prisivilioja vis daugiau valsty
bių. Pietų Afriką ypač paskatino 
artėjantis Hong Kongo grąžinimo Ki
nijai terminas.

ministrams. Nežinia taip pat ar Centre 
sąjunga priims G. Vagnoriaus kvietimą 
dalyvauti vyriausybėje. Centro sąjun
gos valdybos pirmininkas E. Bičkaus
kas pasisakė prieš dalyvavimą vy
riausybėje, o Centro sąjungos pir
mininkas R. Ozolas nori, kad šis 
valdančiosios koalicijos pasiūlymas 
būtų priimtas.

Didžiausia staigmena šiame sąraše 
yra beveik niekam nežinomo labai 
jauno finansų ministro kandidatūra. 
Kažkodėl Premjeras nepanoro patikėti 
šių labai atsakingų pareigų labiau 
patyrusiems spaudoje minėtiems kan
didatams: buv. finansų ministrei E. 
Kunevičienei, buv. JAV finansistui V. 
Dudėnui ar ekonomikos profesorei B. 
Visokavičienei. Daug komentarų su- 
silauks ir TS/LK'. nepriklausančio V. 
Babiliaus paskyrimas į vieną iš 
svarbiausių, būsimą Ūkio „super“ 
ministeriją. Šis ir kiti Tėvynės sąjun
gos vadovų žingsniai rodo, kad par
tijoje didesnę įtaką įgijo nuosaikesnė 
srovė, joje pastebimas blaivesnis 
mąstymas ir konsensuso siekimas.

Pažvelgus į siūlomą vyriausybės 
sąstatą, matyti, kad tai aiškiai politinė 
vyriausybė, nes daugumas kandidatą 
yra valdančiosios koalicijos partijų 
nariai. G. Vagnorius, matyt, dar 
nepamiršo ankstesnės jo vadovautos

>., j-. ,. nn*iP*,a I ?
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Dabar vietoj 
lūšnos - 
šitoks namas.

t

biama, kad integracija į Europos Są-

. Paskeitė....
’ i A
- Prie metus'
i- Ivėvne stovėj
- šitoka lūšna.
a
[. Atkelta iš 2 psl.
- vyriiusybės turėtų problemų su ne-. 
• pakhsniais ministrais , ir šį kartą jų
- bus išvengta. Verta pastebėti, kad 
j absoiuti dauguma siūlomų ministrų

yra Seimo nariai, visuomenei gerai 
žincrni žmonės. Atsakomybė prieš sa-

1 vo inkėjus bus papildoma paskata 
jiem kruopščiai ir sąžiningai atlikti

I šav darbą.
N'si Seimo nariai jau 
usibūrė į frakcijas

į Sme susikūrė penkios didžiosios ir 
. ketrios mažosios frakcijos. Kon- 
I servtorių frakcijos seniūnu bus Ar- 

vyds Vidžiūnas, krikščionių demo- 
krai - Povilas Katilius, centro - Egi- 
dijts Bičkauskas, socialdemokratų -

■ Alo/zas Sakalas bei LDDP - Česlovas
> Juršėnas. Iš keturiolikos pavienių 
i kanadatų susibūrė keturios frakcijos.
- Tai Demokratų frakcija, kurios sė
li niūras bus Demokratų partijos vado-
- vas Saulius Pečeliūnas, nariai - de- 

mckratė J. Matekonienė bei Politinių
i kalnių ir tremtinių sąjungos atstovas
ii A. ivitra. Jungtinės frakcijos seniūnas 

busTautininkų sąjungos vadovas 
Rimntas Smetona. Jos nariai bus 
Naonalinės partijos „Jaunoji Lietuva“ 
S. liškevičius bei save iškėlęs kan- 
didas, amžiumi jauniausias 26 metų 
Šeini narys R. Karbauskis. Liberalių 
refonų frakcijai priklausys save iškė
lę kndidatai Alvydas Medalinskas 
(s'eriūnas) ir V. Martišauskas bei libe
rals K. Trapikas. Devintoji frakcija 
vadiasi Nepriklausoma. Šios frakcijos 
serijinė - Lietuvos moterų partijos 
pirrminkė Kazimiera Prunskienė, jos 
pSrduotojas - Valstiečių partijos 
vadvas A. Vaižmužis, nariai - Krikš- 
čiotių demokratų sąjungos pirminin
kas dr. K. Bobelis ir Lietuvos lenkų 
rinkimų akcijos atstovas G. Mincevi
čių. Naujamiesčio Pirmoje apygar
doj, kuriai priskirti ir visi užsienio 
lietiviai, išrinktas A. Butkevičius 
prisjungė prie Centro sąjungos frak- 
cijre, kuri dabar jungia 14 narių.
Pirmieji naujojo Seimo 

priimti įstatymai
Naujasis Seimas nuo pat pirmųjų die

nų kibo į darbą svarstydamas ir 
priimdamas naujus įstatymus. Paskelb
ia, kad 1990 - 1992 m. dirbusi Aukš
čiausioji Taryba nuo šiol bus vadinama 
Aukščiausiąja Taryba - Atkuriamuoju 
Seimu. Seimas priėmė deklaraciją dėl 
užsienio politikos tikslų. Joje skel- 

jungą ir NATO yra nekintami Lietu
vos užsienio politikos tikslai.

Seimas tik dviem parlamentarams 
susilaikius papildė Asmenų, represuotų 
už pasipriešinimą okupaciniams 
režimams, teisių atstatymo įstatymą 
(projektą pateikė Seimo pirmininkas 
V. Landsbergis), tuo ginkluoto pasi
priešinimo (rezistencijos) dalyvius 
paskelbdamas kariais - svanoriais ir 
pripažindamas jų karinius laipsnius bei 
apdovanojimus. Busimasis vidaus 
reikalų ministras V. Žiemelis Seimui 
pateikė Kovos su korupcija ir tarny
binės etikos įstatymo projektą bei su 
tuo susijusių Baudžiamojo kodekso 
straipsnių papildymus.

Kauno studentai prieš 
policijos brutalumą

Lapkričio'28 d. visų Katino aukštųjų 
mokyklų studentai mitingavo prie 
Kauno Vyriausiojo policijos komisa
riato. Praėjusią savaitę po anoniminio 
skambučio, kad Vytauto Didžiojo 
universitete padėtas sprogmuo, pastatą 
apžiūrėjusieji išminuotojai bombos 
nesurado, tačiau suėmė melagingu 
skambučiu įtariamą studentą Tomą 
Ulinauską. Jis buvo apklausiamas 
Policijos komisariate, kur policijos 
pareigūnų buvo stipriai sumuštas. Iki 
šiol sumuštas studentas yra gydomas 
ligoninėje. Pasak ligoninės nervų 
skyriaus, kuriame nuo lapkričio 20 die
nos gydomas T. Ulinauskas, vedėjo V. 
Žuko, vaikinui konstatuotas lengvas 
smegenų sukrėtimas ir poodinės krau- 
josrūvos galvoje, daugybiniai krūtinės 
ir nugaros sumušimai, ištinusi ausis, 
pažeisti ir inkstai. Dėl pastarojo pažei
dimo vėliau gali kilti įvairios kom
plikacijos ir uždegimai. Jam taip pat 
diagnozuotas ūmus bronchitas, atsira
dęs dėl to, kad vaikinas, nuo sumušimo 
suprakaitavęs, komisariato kameroje 
gerokai sušalo. Jau 5-6 dienas ligo
nis karščiuoja.

Studentai susirinko išreikšti su
sirūpinimą žmogaus teisių pažei
dinėjimais ir ginti ne tik savo kolegą, 
bet ir save nuo galimo smurto. Studen
tai pareikalavo viešai paskelbti su
mušusių studentą policininkų pavar
des. Studentų atstovus parėmęs Kri
minalinės policijos vyresnysis komi
saras A. Ruzgas sakė, kad po tarnybi
nio patikrinimo studento sumušimu 
įtariami policininkai nušalinti nuo 
pareigų, o prokuratūroje iškelta bau
džiamoji byla.' ...................... ....

AUSTRALUOS LIETUVIŲ DIENOS 
fipie džiaugsmą

ALDL, "Lietuvių enciklopedijos" (Boston, 1955 m.) V - me 
tome yra mokytojų ir filosofų pasisakymai apie 
džiaugsmą:

Apaštalas Povilas : "Džiaukimės visuomet".
Descartes: "Vidujis džiaugsmas turi galią priversti 

likimą palankesniam būti".
fto&Sšį&JN Spinoza: "Džiaugsmas - tai žmogaus perėjimas iš 

žemesnio į aukštesnį tobulumą".
MfflgkįK Bergson: "Kur džiaugsmas, ten ir kūryba; kuo tur-

tingesnė kūryba, tuo gilesnis džiaugsmas".
Prof. VI. Stanka: "Džiaugsmas išjudina gyvesnę krau- 

wfljiduBy jo cirkuliaciją ir tai daro žmogų sveikesnį, didina jo fizi-
nį įr (jvasįnį veiklumą".

Nietsche'iNuo to laiko, kai žmonija atsirado, žmogus džiaugėsi per mažai; 
vien tik tai yra pirminė mūsų nuodėmė. Ir kai mes pramokstame geriau 
džiaugtis, tai geriausiai atprantame išrasti ir daryti skausmą kitiems".

Kviečiame džiaugtis
Pamąstykime: ko gyvenime daugiau - džiaugsmo ar skausmo? Juk pir

mieji žmonės buvo sukurti džiaugsmui (ir gyveno rojuje). Kad jie paskui 
savo likimą pakreipė kita linkme, tai jau ir kita istorija, bet žmogaus esy
bės branduolys vis vien liko džiaugsmas. Skausmas atėjo iš šalies, jis nėra 
mūsų prigimties dalis. Kartais atrodo, kad jis viską užgožia, kad jo tiek 
daug. Ir liejasi skausmo dainos, raudos, liūdesio ir nostalgijos poezija. O tuo 
pat metu, mums pirmoje pradžioje įdiegtas, tūno mumyse neišnaikinamas.

Turiu laišką iš Lietuvos:"... o vis dėlto ir džiaugsmo yra daug; jau ka
lasi nauja žolytė, sugrįžta paukščiai, ir netrukus galėsime nusimesti megz
tinius ir skaras... O vakar, grįžtant su pirkiniais namo, priėjo nepažįstamas 
jaunuolis ir panešėjo maišą..." Rašo žmogus, nepraradęs sugebėjimo džiaug
tis dalykais, kurių kai kas jau nebemato.

Liūdesys ateina dideliais gabalais ir vėl nueina, o džiaugsmas, išsibars
tęs po krislelį, visą laiką mus lydi. Tik reiktąjį pajusti.

Australijos lietuvių dienų "Žodžio ir muzikos vakare" paklausime: "Kuo 
žmogus džiaugiasi? Kaip jis tą džiaugsmą išreiškia?" Atsakymą jums 
pabandys duoti poetai, rašytojai, muzikantai, dainininkai ir vaidintojai. Seni 
ir jauni, ir vidutiniai. Eiliniai žmonės:, kaip ir tie, kurie ateis šio vakaro 
pasižiūrėti.

Tikimės, kad išeidami iš ''Žodžio ir muzikos vakaro", to džiaugsmo kris
lelį išsinešite ir jūs. Ir ilgai jo neprarasite.

A.K.

Patikslinimas
48 - me "Mūsų Pastogės" numeryje, 3 - me psl., paskelbtose Lietuvių dienų bi

lietų kainose padaryta klaida - Lietuvių dienų atidarymo bilietų kainos turi būti: 
suaugusiems - 5 dol., (ne 13 dol., kaip buvo paskelbta). Visos kitos kainos yra tokios 
pačios, kaip jau buvo paskelbta, - užtikrina mus rengėjai. Red.

Sulaikyta garsi advokatė
Pareigūno papirkimu kaltinama gar

si advokatė Margarita Šalkauskienė. Ši 
advokatė yra viena iš žinomiausių ir 
brangiausiai apmokamų advokačių, 
paprastai ginančių gerai žinomus 
kriminalinei policijai asmenis. Vienas 
paskutiniųjų jos ginamųjų neseniai iš 
Vokietijos atvežtas „Vilniaus briga
dos“ vadeiva Igor Tiomkin. Jis 
kaltinamas turto prievartavimu, gaujos 
organizavimu bei bendrininkavimu 
nužudant žurnalistą Vitą Lingį. Advo
katė yragynusiir į Izraelį emigravu
sį Dovydą Kaplaną, įtariamą šios 
grupuotės organizavimu. 30 - ties metų 
M. Šalkauskienė sulaikyta po to, kai du 
kartus prokurorui Dainiui Baraniūnui 
perdavė po 3,5 tūkstančių JAV dole
rių. Tai buvo nufilmuota. Prokuroras 
Dainius Baraniūnas pranešė, kad 
advokatė M. Šalkauskienė pasiūlė jam 
sandėrį. Advokatė siūlė, kad jos 
buvusiam ginamajam Žilvinui Batūrai, 
kaltinamam tyčiniu nužudymu, ne
teisėtu ginklo laikymu ir piktybiniu 
chuliganizmu, būtų panaikintas pir
mas sunkiausias kaltinimas. Ž. Batūra 
kaltinamas kriminalinei policijai gerai 
—— — n—,- "Mūsų Pastogė" Nr.49 1996.12.9 jpšl.3

žinomo Č. Machnačiaus nužudymu. 
Pastarasis buvo nušautas 5 šūviais į 
galvą ir į krūtinę Vilniuje, Karoliniš- 
kių miškelyje. Kitą dieną po sulaiky
mo advokatė buvo paleista už 28 000 
litų užstatą. Jį sumokėjo advokatės 
vyras, kuris yra vieno iš Vilniaus teis
mų teisėjas.

Skautai susivienijo
Praėjusį sekmadienį Vytauto Di

džiojo universitete vyko Lietuvos skau
tų suvažiavimas. Jo metu įkurta vie
ninga organizacija „Lietuvos skau- 
tija“. Jos vadovu išrinktas Mečislovas 
Raštikis. Tuo greičiausiai baigti kele
rius metus trukę skautų ginčai, kuri jų 
organizacija yra pagrindinė Lietuvoje. 
Organizacija vienys dalį Lietuvos 
skautų sąjungos, „Lietuvos skautijos“, 
sausumos, jūrų skautų „Dyvitis“, lenkų 
ir rusų skautų narius.

Ruošiant šią apžvalgą pasinaudota 
Laimos Statulevičienės savaitės įvy
kių apžvalga, Lietuvos Seime paruoš
omis Lietuvos televizijos laidos „Pa
norama“, Lietuvos spaudos san
traukomis, „Lietuvos aidu“.

Spaudai parengė Saulius Varnas 
1996 gruodžio 1 d.

3



Kariuomenės šventės minėjimas

Paskaitininkas dr. A. Viliūnas.

Canberros ramovėnai paminėti 78 - 
ąsias Lietuvos kariuomenės įkūrimo 
metines pradėjo ruoštis jau keli mė
nesiai prieš tai. Sodelyje prie paminklo 
apie jau esančias lysves buvo padaryti 
cementiniai borteliai. Gėlių ekspertė p. 
J. Miniuvienė, kaip jau ir daugelį kitų 
metų, savo lėšomis prisodino naujų 
gėlių. Apie paminklą buvo pasodinta 
nauja žolė, aptverta tvorelė.

Lapkričio 24 d., sekmadienį, minėji
mo diena buvo labai graži ir mar
gaspalviai petunijų žiedai, saulės 
spindulių glostomi, išsiskleidė pil
name savo grožyje. Žolė žaliavo, ją juo
sė balta tvorelė ir visa tai suteikė 
paminklui dar daugiau iškilmingumo ir 
grožio.

Minėjimas prasidėjo tautinės, austra
lų, sportininkų ir. ramovėnų vėliavų 
įnešimu. Vėliavos savo spalvų mar
gumu puikiai derinosi prie gražios 
aplinkos. „Ramovės“ skyriaus pir

mininkas L. Budzinauskas pakvietė sve
čią dr. A. Viliūną uždegti paminklo 
aukurą. Suliepsnojus ugnelei, ramovė
nai R. Glaubertas ir A. Kontvainis įne
šė ąžuolo lapų vainiką, perrištą tri
spalve juostele. „Ramovės“ skyriaus 
pirmininkas paprašė susirinkusius 
tautiečius susikaupti tylos minutei už 
žuvusius karius, šaulius, partizanus, 
antrosios nepriklausomybės atstatymo 
aukas ir mirusius skyriaus ramovėnus. 
Bendruomenės valdybos sekretorius J. 
Mockūnas šia proga pasakė keletą 
reikšmingų žodžių. įnešus vėliavas, 
minėjimas tęsėsi toliau. „Ramovės“ 
pirmininkas atidarymo kalboje pami
nėjo du labai panašius šventės pa
lyginimus. Jis sakė, kad per 123 metus 
imperialistinis caro režimas negalėjo 
numarinti lietuvių širdyse tėvynės mei
lės ir laisvės troškimo. Lygiai taip pat 
ir aršusis komunistinis režimas per 50 
metų naudodamas negirdėtą iki šiol 
pasaulyje žiaurumą ir vykdydamas

'Musų-Pastogė"Nr.49'1996.12.9 psl.4-
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Canberroje
genocidą taip pat nepajėgė numarinti 
lietuvių širdyse meilės tėvynei ir lais
vės troškimo. Baigdamas jis pridūrė: 
„Duok, Dieve, kad dabar, gyvenant 
demokratinėje sistemoje, toji tėvynės 
meilė ir toliau degtų lietuvių širdyse, 
nes pasikėsinimo į laisvę pavojus, deja, 
nėra praėjęs“.

Dr. A. Viliūnas skaitė paskaitą tema 
„Lietuvių tautos ir tautinių mažumų 
santykiai praeityje ir dabar". Dr. A. 
Viliūnas nagrinėdamas istorijos raidą 
apie mažųjų tautų santykius su rusais, 
lenkais, vokiečiais ir žydais iškėlė eilę 
žydų Wiesentahalio centro leidinyje 
„Towards Final Solution“ paskelbtų 
melagingų kaltinimų lietuvių tautai dėl 
žydų naikinimo. Šiame leidinyje 
tvirtinama, kad neva tai partizanai tą 
žydų naikinimą pradėjo 1941 m. kovo 
23 d. Dr. A. Viliūnas sakė, kad tai tikras 
melas ir visi lietuviai pasaulyje tai žino, 
nes tuo metu Lietuva buvo okupuota 
Sovietų Sąjungos. Tačiau nei Lietuvos 
vyriausybė, nei bendruomenės vadovai 
pasaulyje nereiškia griežtesnio pro
testo, nes vengiama pykinti žydus ir 
gadinti gerus santykius. Iš šios ilgokos 
dr. A. Viliūno paskaitos aš tik kaip 
pavyzdį paminėjau vieną fragmentą, 
kad skaitytojai susidarytų išsamesnį 
vaizdą-, būtų gerai, kad redakcija 
išspausdintų pilną dr. A. Viliūno 
paskaitos tekstą.

„Ramovės“ skyriaus pirmininkas 
padėkojo dr. A. Viliūnui už įdomią ir 
savo turiniu taiksčiau negirdėtą kon
troversinę paskaitą. Kontroversinė to
dėl, kad dr. A. Viliūno išreikštos min
tys vieniems galėjo labai patikti, o ki
tiems gal ir ne,..Tačiau dr. A. Viliūnas 
yra tvirto būdo intelektualas, kuris iš
drįso pareikšti savo nuomonę, nežiū
rint pasekmių, lygiai, kaip senatorė 
Pauline Hanson.

Sugiedojus Tautos himną ir iš salės 
išnešus vėliavas, baigėsi oficialioji 
minėjimo dalis. Po to buvo rodomas 
filmas apie Lietuvos karininkų likimą 
sovietmečiu- „Šiaurės golgota“. Šis 
filmas galbūt ne vienam žiūrėjusiam 
išspaudė ašarą, ypatingai buvusiems 
karininkams. Po filmo šeimininkė So
fija ir jos pagalbininkės laukė svetelių 
su gardžiais pietumis, užsigeriant klubo 
alučiu ir vynu. Taip sostinės lietuviai 
paminėjo 78 - ąsias Lietuvos ka
riuomenės įkūrimo metines.

Ramovėnai dėkoja dr. A. Viliūnui už 
atvykimą ir paskaitą, klubo valdybai už 
gėrimus ir visiems kitiems, kurie 
prisidėjo prie šio tokio sėkmingo 
kariuomenės šventės minėjimo.

L. Budzinauskas

Apie koncertą Geelonge
Geelongo lietuvių choro „Vilties“ ir Gimtinei ir Motinai“, J. Lipšys vedė 

tarptautinio choro „Universal Voice“ „Pempei, pempei“. Po kiekvienos dai-
koncerto įvykusio lapkričio 17 d. 
įspūdžiai.

Po pamaldų Melburne ir gardžių 
Lietuvių katalikų draugijos moterų 
pagamintų pietų (cepelinai) - sėdau į 
mašiną ir pasileidau į lietuviškų dai
nų mylėtojų koncertą Geelonge. 
Važiuojant greitkeliu per tiltą "West 
Gate“, kylu į padangę ir pro purkšno- 
jantį lietų matau veik visą Port Philip 
įlanką, šimtus marguojančių namų 
aplink ją. Kelias lygus ir tiesus, taigi 
visai neužilgo atsiduriu prie Geelongo 
lietuvių klubo. Mus pasitinka pažįs
tami iš 1994 metų gastrolių Lietuvoje - 
apkabina ir bučkis kairėn, bučkis 
dešinėn...

Salėje jau visi susėdę. Antrą valandą 
popiet prasideda koncertas. Suskamba 
pianistės J. Henderson pianinas, iškyla 
dirigentės G. Pranauskienės ranka ir 
vienuolika moterų, pasipuošusių tau
tiniais rūbais, įspūdingai sudainuoja A. 
Raudonikio „Mylėk ir lauk“. Po to 
septyni vyrai galingai, karišku tempu 
padainuoja Tallat - Kelpšos „Kur lygūs 
laukai“. Jiems "baigus, mišrus choras 
dainuoja A. Stanevičiaus „Prisikėlimo 
himną“, G. Jautakaitės „Viešpaties 
leliją“, R. Kliorienės aranžuotą liau
dies damą „Dar nejok, dar sustok“, L. 
Pranulio „Senas kerdžius“, V. Mi
kalausko „Lopšinė Gimtinei ir Mo
tinai“, V. Žibolio „Baltos rožės" ir A. 
Adomaičio „Pempei, pempei“. Solistė 
S. Lipšienė jausmingai dainavo įvadą 
„Viešpaties Lelijai“ kvartetas - A. Sca- 
no, K. Starinskas, J. Lipšyšj A. Gru
žauskas - dainavo įvadą „Lopšinė

Adelaidėje pasižvalgius
* Adelaidės lietuvių mokyklos 

mokinių tarpe yra nemažai jaunuolių, 
turinčių talentą menui ir muzikai. 
Neseniai australų spauda paminėjo, kad 
11 meti] amžiaus Saba Sankauskaitė 
laimėjo I- mą „Science Olphant“ pre
miją už paveikslo sukūrimą ir nutapy- 
mą. Konkursas buvo paskelbtas Pietų 
Australijos mokyklų 6 - tiems ir 7 - 
tiems skyriams.

Septynmetis Jason Talanskas laimėjo 
II - ą premiją Etninių mokyklų pie
šimo konkurse.

Jolanta Laurinaitytė ir Ben Leona
vičius yra pakviesti groti Pietų Aus
tralijos pradžios mokyklų rinktiniame 
styginių orkestre. Jolanta groja vio
lončele, Ben - smuiku. Prieš mėnesį 
Adelaidės festivalio teatre vykusiame 
pradžios mokyklų muzikos festivalyje 
tarp tūkstančių moksleivių, dainininkų

nos plojom, šaukėm ir prašėm pa
kartojimo, bet dirigentė G. Pranaus-
kienė buvo taupi ir to malonumo mums 
nesuteikė.

Antrąją programos dalį pradėjo pir
mą kartą matomas choras „Universal' 
Voice“. Dirigentė - mūsų Gražina 
Pranauskienė ir čia, vesdama angliš
kas dainas, parodė savo muzikinį ta
lentą. Buvo padainuotos: E. Crocher 
„Žiema“, E. Crocher „Lygumos", E. 
Crocher „Šokančios marionetės“, J. 
Levitt „Rūkas“, J. Arkadelto „Avė 
Maria“. Aštuntos dainos įvadą, prita
riant chorui, padarė G. Pranauskienė ir 
S. Deutscher, lietuviškai - „Tu vėjo 
paklausk“. Publika ploja - reikalauja 
pakartojimo... ir „Universal Voice“ 

choras lietuviškai padainuojr dainą 
apie banguojančią jūrą, joje sūbuo- 
jantį laivelį.

Koncertas užbaigtas buvo mūsų 
brangaus M. K. Klajūno harmaizuota 
daina „Puikios rožės“. Dain sekė 
griausmingos ovacijos.

Po to žodį tarė klubo pirmtinkas 
Stasys Šutas, palinkėdamas biems 
chorams šviesios ateities.

Melburno „Dainos sambūrio' vardu , 
chorą jausmingai sveikino digentė 
Birutė Prašmutaitė, apdovanodna abu 
chorus gėlių puokštėmis. O tat gėlių 
puokštės jau „skrido“ iš visurJomis 
apdovanoti dirigentė, akompaiatorė, 
solistai, gėlių puokštėse paskndo ir 
pranešėjos J. Starinskienė ir L. Sal- 
dukienė.

Koncertas baigtas Tautos himnu, 
gausia loterija ir suneštiniais pa-"1 
siskanavimais. P. Mičiulis

dalyvavo ir Katarina Vabolytė. Cho
rams akompanavo rinktinis styginių 
orkestras, o grojančių tarpe buvo ir 
Jolanta su Ben.

* Adelaidės lietuvių savaitgalio 
mokykla mokslo metus užbaigė lap
kričio 24 dieną Lietuvių parapijos sa
lėje. Ta proga mokiniai atliko monta
žą - padeklamavo, padainavo, pašoko.

* ALB Adelaidės apylinkės valdy
bos pastangomis į Adelaidę 10 - čiai 
mėnesių buvo pakviesta mokytoja 
Remigija Kubaitienė. Savo viešėjimo 
Adelaidėje metu p. Remigija darbavosi 
lietuvių savaitgalio mokykloje ir drau
ge su mokyklos vadovais ruošė Ade
laidės tautinių šokių grupes. Viešnia į 
Lietuvą išvyko lapkričio 30d. Lapkričio 
22 d. Lietuvių namuose jai buvo su
ruoštas atsisveikinimas, g g L Ž“'

■ 1 ■■■ 1 — - ”
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Apdovanoti Tėvynes apsaugos 
rinktinės kariai

1944 metų vasarą frontas artėjo prie 
Lietuvos. Iškilo grėsmė antrą kartą bū
ti okupuotiems. Lietuvos žmonių 
atmintyje dar buvo išlikę sovietinės 
okupacijos pasekmės, enkavedistų 
siautėjimas, daugiatūkstantiniai trė
mimai, Rainių, Pravieniškių, Panevė
žio, Petrašiūnų ir kitų vietovių masi
nės žudynės... Lietuvos vyrai ruošėsi 

Grupė apdovanotų Tėvynės apsaugos rinktinės 
sąjungos vadovybe prie LŠS - gos centro būstinės.

karių su Lietuvos šaulių 
J. Ivaškevičiaus nuotr.

priešintis artėjančioms bolševikų 
ordoms. 1944 m. vasarą buvo paskelb
tas atsišaukimas, kviečiantis lietuvius 
kovoti prieš sovietus. Generolo P. 
Plechavičiaus žodžiai “Tad, vyrai, už 
ginklų!“ buvo išgirsti tūkstančių 
tautiečių, kurie stojo į Tėvynės apsau
gos rinktinę. Tačiau jėgos nebuvo ly
gios ir lietuvių kariams teko pripažin
ti okupantų pranašumą. Daugelis jų žu-

Sydnėjaus lietuvių Sodyboje
* Lapkričio 16 d. lietuvių Sodyboje 

lankėsi viešnia - visuomenininke iš 
Melburno Jonė Žitkevičienė, lankiusi 
Sydnėjuje gyvenančius pažįstamus ir 
susipažinusi su pačia Sodyba.

* Ankstų lapkričio 18 dienos rytą 
Calvary slaugos namuose mirė 79 me
tų amžiaus sodybietis Vladas Žekonis. 
Velionis palaidotas lapkričio 21 dieną 
Nth. Rydėje. Laidotuvėse dalyvavo ir 
keli sodybiečiai.

* Sodybos salėje kas pirmadienis, 
trečiadienis ir penktadienis vyksta 
Sodybos moterų gimnastikos valan
dėlės, kur, pagal videojuoston įrašytus 
pratimus, gimnastikuojama. Įdomiau- 
ia, kad į pratimus pradeda įsijungti ir 
vyrai!..

Penktadieniais po gimnastikos prati
mų dar valandą pasėdimą prie televizi
jos - žiūrimi įvairūs videofilmai, Lie
tuvos ir kitų kraštų kultūrinio bei 
gamtinio gyvenimo apžvalgos (spec. 
Vytauto Vaitkaus atranka).

* Antroje metų pusėje siautė tik
ra „epidemija“ gimtadienių. Tarp kitų 
savo 75 - uosius atšventė Bronius ir 
Palmyra Žaliai, o lapkričio 27 d. - 
Aleksandra Virgeningienė, nors kelin
tas tai buvo gimtadienis, ji taip ir 
nepasakė, o kai tą gimtadienį šventė 
vienos moterys, tai paslapties tikrai 
neišgausi.

* Lapkričio 26 dienos vakare Sody
boje buvo įsteigta laikina „radijo sto
tis“. Jai vadovavo sodybietis Vytautas 

vo kautynėse prie Sedos, Barstyčių ir 
kitų Lietuvos vietų. lų žūtis leido su
prasti pasauliui, kad Lietuva priešinasi 
okupacijai ir jų kovas galima lyginti su 
rezistencijos kovomis.

Nedaugelis liko Rinktinės karių, ta
čiau juos visus buria mintis ir toliau 
dirbti Tėvynės labui. V. Kazlausko 
pastangomis jie visi vėl kartu ir įsteigė

Tėvynės apsaugos , rinktinės klubą, bu
vo išleista knyga „Viskam pasiryžę“.

Praėjo daugiau kaip 50 metų nuo 
.Tėvynės apsaugos rinktinės įsteigimo 
ir neužmirštamų mūšių, tačiau Lietu
vos valdžia niekaip neįstengė įvertin
ti šių karių nuopelnus ginant Lietuvos 
garbę ir nepriklausomybę. Lietuvos 
šaulių sąjungos centro valdyba pateikė 
pristatymų^ Lietuvos Prezidentūrai

Vaitkus. Buvo režisuojami sodybiečių 
sveikinimai Sodybos įkūrėjai p. O. 
Baužienei, išleidusiai savo atsiminimų 
knygą, kurios pristatymas Adelaidėje 
įvyko lapkričio 30 dieną.

* Lapkričio 30 d. Sodyboje apsilan
kė Sydnėjuje viešinti Kauno medici
nos akademijos geriatrijos skyriaus 
vedėja dr. Vita Lesauskaitė, lydima 
Dalios ir dr. Vytauto Donielų, pas ku
riuos ji viešėjo. Daktarė domėjosi pa
čia Sodyba ir čia gyvenančių sody
biečių globa.

* Pavasaris nebuvo labai geras kai 
kuriems sodybiečiams. Po kelias sa
vaites ligoninėse gydėsi Steponas 
Dapkus ir Ona Barzdienė. O. Barzdie- 
nė lapkričio gale jau sugrįžo į Sody
bą, kur ją šiuo metu globoja ir slaugo 
dukra Jūratė. S. Dapkus taip pat žada 
netrukus grįžti namo. Po savaitę, po po
rą ligoninėje praleido Juozas Makū
nas ir Jonas Raitelaitis, dabar abu jau 
namuose ir ruošiasi sutikti šv. Kalėdas.

* Bet Sodyboje netrūksta ir kalėdi
nės nuotaikos. Gruodžio 11d. Sydnė
jaus lietuvįų moterų socialinės globos 
moterų draugija sodybiečiams ruošia 
kalėdinį pobūvį. Kiek teko girdėti, pa
tys sodybiečiai taip pat ruošia kažką 
panašaus, kadangi nori kartu pabūti, 
Kalėdas sutikti, nes daugelis žada jas 
sutikti ir su savo artimaisiais, o kai ku
rie ir ilgesniam laikui ruošiasi ištrūkti 
iš Sodybos, vykti į Lietuvių dienas 
Melburne! B. Ž.

Padėka
Nuoširdžiai dėkoju už pagalbą pravedant LR Seimo rinkimus gerb. 

Gabriui Žemkalniui, Jurgiui Rubui, Halinai Statkuvienei, Danutei Lynik- 
ienei, Melbourne lietuvių klubui ir visiems, kurie kuo nors prisidėjo prie 
sėkmingo balsavimo pravedimo. Tikėkimės, kad mūsų balsai nors kiek 
prisidėjo prie geresnės Lietuvos ateities. Tėvynės labui.

K. J. Lynikas 
LR garbės konsulas Melbourne

Padėka
Nuoširdžiai dėkoju visiems giminėms, draugams ir pažįstamiems, kurie 

mane lankė ligoninėje ir siuntė linkėjimus greitai pasveikti. AČIŪ, kad 
manęs neužmiršote ir ligoje prisiminėte.

Kęstutis Lynikas
LR garbės konsulas Melbourne

Vb— ■ —

apdovanoti įtariausius ir pasižymėju
sius karius Vyčio kryžiaus ordinais, 
tačiau atsakymas buvo labai lakoniš
kas -jie kovojo už Vokietijos interesus. 
Niekas neatsiminė iš Prezidentūros 
darbuotojų, kad ant Rinktinės karių 
uniformų ir šalmų buvo trispalvis 
trikampis ir jų tikslas buvo apginti 
Lietuvą ir tautą nuo okupacinės 
tragedijos.

1996 metais LŠS vado R. Mintauto 
iniciatyva buvo įsteigtas Šaulių ženklo 
ordinas, kuriuo bus apdovanojami tik 
kovinėse ir karinėse užduotyse ar ko
vose pasižymėję šauliai bei Lietuvos 
piliečiai. Artėjant 1941 metų sukilimo 
55 - sioms metinėms LŠS vadas R. 
Mintautas, atsižvelgęs į Rinktinės karių 
svarbą Lietuvos išsivadavimo kovose, 
išleido įsakymą, kuriuo grupė minėtos 
Rinktinės karių ir buvo apdovanoti šiuo 
naujuoju Šaulių sąjungos ordinu. I - ojo 
laipsnio ordinu buvo apdovanotas šau
lys A. Mylė, III - ojo laipsnio ordinais 
buvo apdovanoti žymus JAV valstybės 
veikėjas V. Adamkus, Pašalio lietuvių 
bendruomenės pirmininkas B. Nainys,

NUOMONES IR PASISAKYMAI
ALB Krašto valdyba į lietuvių organizaciją 

siūlo įvesti anglų kalbą
Krašto valdybos atsiųstas bendra- 

raštis visiems būsimo ALB suvažiavi
mo atstovams pirmą kartą yra surašy
tas anglų ir lietuvių kalbomis. Be to, 
bendraraštis išvardina Krašto valdybos 
narius sekančiai: „President, Vice 
President, Treasurer, Secretary“. Tuo 
tarpu ALB Statutas numato: Krašto
valdybos pirmininką, sekretorių, ka
sininką ir t.t.

Šalia Krašto valdybos narių pa
vadinimų suvažiavimo tvarka numa
tyta visai skirtingai: dviejų dienų 
seminarai suvažiavimo dalyvius su
skirsto į 4 grupes ir kiekvienai grupei 
jau bus ne rinktas, bet paskirtas vado
vas, mokąs lietuvių ir anglų kalbas.

Paminėti faktai rodo, kad norima 
palaipsniui ALB bendruomenės lie
tuvių kalbą organizacijoje pakeisti 
angliška. Šio rašinio tikslas nėra nusta
tyti prieš anglų kalbą, priešingai, 
kiekvienas lietuvis turėtų kiek galima 
geriau ją mokėti, kadangi nuo anglų 
kalbos dalinai priklauso ir jo gerovė.
Tačįaū. šalia Šito yra faktas, kad mes —  ------— •—------
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J. Benderius, Z. Dautartas, V. Kaz
lauskas, A. Kenstavičius, A. Kikilas, K. 
Narsčius. A. Pranckūnas, M. Pranevičius, 
V. Seibutis ir A. Žaldokas.

Apdovanojimo iškilmės įvyko birže
lio 22 d. LŠS centro valdybos patalpo
se. LŠS vado pavaduotojui S. Ignatavi
čiui perskaičius LŠS vado R. Mintauto 
įsakymą, pats vadas įteikė ordinus 
atvykusiems Rinktinės kariams. Savo 
kalboje LŠS vadas R. Mintautas 
paminėjo Rinktinės karių svarbą ir 
nuopelnus ginant Lietuvos garbę ir 
nepriklausomybę. Su padėkos žodžiais 
vėliau kalbėjo Pasaulio lietuvių ben
druomenės pirmininkas B. Nainys ir V. 
Kazlauskas. Jie padėkojo LŠS vadovy
bei už garbingus apdovanojimus ir 
teikiamą rūpestį: „Ypatinga garbė gau
ti tokius apdovanojimus iš tokios 
garbingos, turinčios reikšmingą istoriją 
ir tradicijas organizacijos, kaip Šaulių 
sąjunga“. Iškilmėse dalyvavo ir LŠS 
centro valdybos nariai J. Petrikas, V. 
Žiūra ir L. Užkumienė.

Už apdovanojimus buvo išgertos 
šampano taurės. S. Ignatavičius

gyvename valstybėje, kuri savanoriš
kai šiuo metu parlamento ir senato 
nutarimu pasiskelbė , esanti daugia- ■ 
kultūrinė (multicultural) valstybė. Taip
padalyta buvo po ilgų ir karštų kalbų, 
ir padaryta taip todėl, kad ši valstybė 
susideda ne vien iš iš Anglijos atvyku
sių emigrantų, bet ir iš kitų 102 valsty-
'bių. Taigi be reikalo Krašto valdybos 
pirmininkas skuba į ALB įvesti dvi
kalbę sistemą, kai krašto valdžia 
garantuoja teisę naudotis savo gimtąja, 
šiuo atveju - lietuvių, kalba.

Antras nuostabą keliąs klausimas - 
pasiūlymas minėtame seminare svars
tyti: „Kokia bus bendruomenė 2010 
metais?“ Ar tai nėra gryna pasakų 
valandėlė? Kur kas tiksliau būtų kal
bėti apie bendruomenę po dviejų ar 
penkių metų, bet ne po penkiolikos!?

J.P.Kedys

Bičiuli, ar jau užsisakei "Mūsų 
Pastogę" 1997 metams?
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KULTŪRINĖSE PRRRŠTĖSE
Už gimtinės vartų

(Apysakos fragmentai)
Spausdiname apysakos "Už vartų" 

(spausdintos knygoje "Australijos 
lietuviai") prologą.

„Kai išėjau iš girios, saulė jau buvo 
arti laidos. Sustojau ir atsigręžęs dar 
kartą pažvelgiau į rudeninėm varsom 
nuspalvintus medžius. Giria atrodė 
tamsi ir paslaptinga. Toliau jos kontū
rai švelnėjo, pilkėjo, kol visai susiliejo 
su padūmavusiais toliais. Stovėjau kaip 
baslys, į žemę įkaltas, ir akimis gėriau 
šį taip gerai pažįstamą vaizdą, šimtus 
kartų matytą, tačiau kaskart vis kitokį, 
vis naują. Norėjau, kad tas vaizdas 
amžinai pasiliktų mano atminty, nes 
čia praleistos gražiausios jaunystės 
valandos, čia palieku ir dalį savęs. Šia
me žemės kampely išmokau pajusti 
grožį, čia brendo manyje žmogus. Kad 
ir kur nueičiau, kad ir kur nukeliau
čiau, gimtieji laukai, miškai ir girios, 
būkit mano sielai gyvybės šaltinio 
vandeniu!

Jaučiausi lyg moribundas, atsi
sveikinęs su mylimąja. Gerklėje 
kamuolys vis augo. Kad nepravirkčiau, 
skubiai patraukiau į tolumoje matomą 
sodybą.

Laukuose nė gyvos dvasios. Ėjau per 
dirvas, per baltas ražienas, peršok
damas per griovius. Paskui pradėjau 
bėgti. Bėgau uždusęs, lyg norėdamas 
išsivaduoti iš mane apėmusio skaus
mo. Išgąsdintos varnos pakilo iš vie
nišos laukinės obels ir kranksėdamos 
prikimusiais balsais suko virš mano 
galvos, tartum keikdamos pamišėlį, 
bėgiojantį laukais ir trukdantį jų po
ilsį.

Atidaręs namų duris, išgirdau moti
nos balsą:

- Linai, pusbrolis buvo užsukęs, pra
šė, kad po vakarienės ateitum.

Ji dengė paprastoje troboje stalą 
vakarienei. Apkabinau ją ir priglau
džiau galvą prie peties, kaip buvau 
įpratęs daryti mažas būdamas, kai man 
ką nors skaudėdavo.

- Neprapulk, greit bus vakarienė, - 
kalbėjo ji, nežiūrėdama į mane, tačiau 
žinojau, kad jaučia mano skausmą. Tik 
dabar pajutau, kokia smulkutė ir trapi 
mano motina - lyg pavėsyje išaugusi 
gėlė.

- Ačiū, mama! - pabučiavau jos ran
ką. Ji liūdnai pažiūrėjo į mane mėly
nomis akimis, tartum permatydama 
kiaurai ir skaitydama mano mintis. 
Eidamas į savo kambarį šnibždėjau:

- Jei būtų kita išeitis, Dievas mato, 
nepalikčiau nei jos, nei savo krašto.

Vakarienę valgėm tylėdami. Šviežia 
ruginė duona, aptepta baltu kastiniu, 
godžiai lindo į alkanas bumas, tik man 
buvo sunku praryti kąsnį, nes jaučiau, 
kad tai paskutinė vakarienė su tėvais. 
Ir nežinojau, kiek ilgai teks būti 
išsiskyrus.

- Kaip frontas, sūnau? - nutraukė tylą 
tėvas.

- Artinasi, - atsakiau, nepakeldamas 
akių. - Atslenka kaip nuodingos dujos.

'Mūsų Pastogė" Nk491996;12.9 psl.

Motina užsikosėjo ir apžvelgė šei
myną. Niekas neištarė nė žodžio, tik 
šaukštai vienodai kilnojosi prie bumų, 
ir buvo girdėti viralo srėbimas.

Sutemus skaudama širdimi išėjau į 
kaimą pas Stepą. Maniau, gal pasiseks 
prikalbėti pusbrolį trauktis į Vokietiją. 
Prieš porą mėnesių buvom susitarę 
kartu trauktis, tik paskutinėm savai
tėm, atvykus narsiam karininkui į mū
sų kraštą ir pradėjus organizuoti 
partizanų dalinį, pakeitėm savo nuo
monę ir pasirįžom eiti į mišką. Stepas 
kambary buvo vienas, kai pasibeldžiau į 
jo duris.

- Sveikas, diplomante, - bandžiau 
juokauti, bet, pamatęs rimtą ir išblyš
kusį jo veidą, nutilau. Jis atrodė pa
senęs per tas kelias dienas. Žvilgsnis 
sustingęs. „Kas patikės, kad tai dvide
šimt dviejų metų vyras“, - pamaniau, 
žiūrėdamas į jį.

- Ką nusprendei, Linai? - paklausė 
pusbrolis ir nukreipė akis į užtemdytą 
langą. Ant stalo mirksėjo žvakė. Ant 
kėdės pūpsojo kietai prikimšta kup
rinė, į ją atremtas stovėjo šautuvas.

- Ką tai reiškia, Stepai? - paklausiau, 
rodydamas į šautuvą. - Juk sutarėm 
traukti į Vakarus. Laikinai, kol karas 
pasibaigs.

Stepas tylėjo. Jo veido raumenys 
trūkčiojo, lūpos buvo kietai sučiauptos. 
Nebesusivaldydamas griebiau jį už pe
čių ir ėmiau purtyti, lyg norėdamas 
išsklaidyti bjaurų sapną.

- Ar tu išprotėjai? - šaukiau dus
damas iš susijaudinimo. - Su ta sena 
lazda eisi šaudyti į priešų tankus!

Pusbrolio veidas atrodė lyg kaukė. 
Lūpos drebėjo. Apkabinau ir stipriai 
priglaudžiau prie savęs, nes jis buvo 
man brangus kaip tikras brolis, kurio 
neturėjau.

- Stepai, dar nevėlu, apsigalvok! - 
maldavau. - Rytoj anksti išvažiuojam. 
Prisiekiu, karai pasibaigus abu grįšim!

- Aš lieku čia, - tvirtai atsakė pus
brolis. - Jei bus lemta žūti, žūsim, jei ne, 
pasimatysim po karo. Tu traukis į 
Vakaras. Gal nors vienas iš mūsų gi
minės išliksi gyvas.

Sugirgždėjo kiemo vartai. Margis ėmė 
piktai loti. Stepas mostelėjo ranka į du
ris:

- Eik! Geriau, kad nieko nesutiktum. - 
Prišokęs apkabino. - Laimingai, Linai!

Kitą rytą, atsisveikinęs su tėvais, su 
seserim ir jos šeima, pasiėmiau ke
leivio lazdą ir uždariau gimto namo 
duris. Po kojomis traškėjo šalnos 
kristalais apsibarsčiusi žolė, išblyškusi 
saulė žvelgė pro debesies kraštą. 
Voratinkliais apsikarstęs pakelėje 
raudonavo šermukšnis, mano vaikystės 
draugas, ir lyg priekaištaudamas man 
žiūrėjo į žemę, nusvarinęs sunkias uo
gų kekes. Aš jaučiau graudulį ir sąži
nės priekaištus dėl paliekamų tėvų ir 
gimto krašto. Tačiau ėjau tvirtu žings
niu. Tarsi mačiau pusbrolį, jaunus sa
vo draugus, dar nepradėjusis gyveriti ir. 
stojančius į mirtiną kovą su milžinu. 
Pats jaučiausi bejėgis, menkais vaba-

Apie autorę
Bronė Mockūnienė (Žaranskytė) - žurnalistė, literatė, dailininkė. Mokėsi

Skuodo, Panevėžio, Rokiškio gimnazijose, 1938 - 1942 metais studijavo 
filologiją Kauno Vytauto Didžiojo ir Vilniaus universitetuose. 1944 metais 
pasitraukė Į Vakarus. Australijon atvyko 1948 metais. Gyvena Adelaidėje.

Parašė apysaką "Saulėtekis" ir "Lietuviai Australijoje (apysaka ir doku
mentika), išleista Lietuvoje 1996 metais.

lėlis, lipantis į smilgą, lankstomą au
dros.

Lauko keliukas, kuriuo stūmiau 
apkrautą dviratį, suko į vieškelį. Visa
dos ramus baltas vieškelis dabar tarsi 
pulsavo gyvybe. Tūkstančiai žmonių 
patamsėjusiais nuo nemigos ir nuo
vargio veidais, tarp jų ir aš, plaukėme į 
Vakaras kaip kokia sausa dulkėta upė 
ir atsigręždami žegnojome paliktas 
sodybas. Akyse stovėjo vakar lankytas 
miškas, sutikti miško broliai, pušų 
šakomis uždengtas žuvusiojo lavonas.

Pabėgėliai ėjo ir ėjo. Pėsti, važiuoti, 
tylūs ir susimąstę, tvirtai sučiauptom 
lūpom, kaip Rilkės kariai. Mes ėjom į 
nežinomą rytojų. Prieš akis šmėžavo 
klaiki ateitis...“

1944 m. spalio 9 d.

Rašytoja Bronė Mockūnienė. -*■

PADĖKA
Brangiai mamai, senelei ir prosenelei

A. f A. Paulinai Donielieuei
iškeliavus Amžinybėn, reiškiame nuoširdžią padėką gedulingas šv. Mišias 
laikiusiam kun. Povilui Martūzui, bažnyčios chorai, tautiečių vardu 
atsisveikinusiems Antanui Kramiliui, Martinai Reisgienei, Alfai Savickienei, 
Stasiui Norvilaičiui, dr. Genovaitei Kazokienei. Didelis ačiū Viktorui 
Šliteriui, pasirūpinusiam parama "Mūsų Pastogei". Gili padėka visiems, 
dalyvavusiems šv. Mišiose -ir vėliau krematoriume, taip pat visiems, 
užjautusiems mus žodžiu, raštu ir spaudoje. Širdingas ačiū a.a. Paulinos 
artimoms draugėms iš Sodybos ir Sydnėjaus, prisiminusioms ją maldomis 
ir kitaip, kai atsisveikinama nebesugrįžtamai.

Vytautas ir Danutė 
anūkės Laura ir Ramona 

proanūkai Melissa, Andrius, Kostas ir Lina

Mielai, ilgametei SLMSG draugijos bendradarbei
A. j* A. Paulinai Donielienei 

mirus, gilią užuojautą sūnui dr. Vytautui, dukrai Danutei 
bei jų šeimoms reiškiu ir drauge liūdžiu.

Ona Baužienė, BEJI

š. m. lapkričio 29 dienos naktį Sydnėjaus ligoninėje ”Martha"mirė 
72 metų amžiaus

a.a. Vytas Narbutas,
atvykęs į Australiją pirmuoju transportu.

Velionis gyveno Tasmanijoje, kur turėjo savo namą. Atvyko 
gydytis pas savo sūnų į Sydnėjų. Mirė nuo vėžio.

Su pagarba
sesuo R. Smilgevičienė

A. j* A. Grasildai Vingienei 
mirus, Alfonsui Lingei, giminėms, sūnui Petrui, jo šeimai 
reiškiame nuoširdžiausią užuojautą ir drauge liūdime.

Onutė Lėvericuė su šeima, 
Vytas Sviriuas su šeima

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS 
f Funerals of Distinction f

17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N.S.W.
Tel. 724 5408. Veikia 24 valandas per parą.
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JV. j- A,. Česlovą - Laima 
SiiUMiiityt<b - Perliulieue

Česlovą Stanaitytė gimė 1914 m. 
Griškabūdžio miestelyje, Šakių ap
skrityje. Mokėsi Šakių gimnazijoje ir 
Kazimieriečių gimnazijoje Kaune. Lankė 
pianino klasę pas pianistę Čiurlionytę. 
1934 metais ištekėjo už teisininko 
Antano Penčylos ir gyveno Lazdijuose, 
kur vyras Antanas dirbo Apylinkės 
teismo teisėju. Ten gimė duktė Jūratė. 
Česė nepasitenkino vien šeimos gy
venimu ir įstojo į Pedagoginį institutą 
Vilniuje, kurį baigė jau vokiečių 
okupacijos metais. Mokytojavo Šančių 
gimnazijoje. 1941 m. bolševikai išvežė į 
Sibirą vyrą Antaną, kuris, neišlaikęs 
baisių gyvenimo sąlygų, ten mirė nuo 
šalčio ir bado. 1944 metais Česė su

dukrele pasitraukė į Vokietiją. Gyveno 
Hanau stovykloje ir ten pat mokyto
javo lietuvių gimnazijoje. Vokietijoje 
susipažino su našliu Aloyzu Paliuliui 
ištekėjo už jo. Visa šeima 1949 metais 
atvyko į Australiją ir įsikūrė Adelai
dėje. Čia, kaip visi, Česė dirbo įvairius 
darbus, bet atrado laiko ir lietuviškai 
veiklai. Ji viena iš pirmųjų vargonavo 
šv. Juozapo bažnyčioje per lietuviš

kas pamaldas, mokė dainavimo kun. P. 
Jatulio organizuotoje pirmoje mokyk
loje. Vėliau mokytojavo Lietuvių 
katalikų centro ir bendruomenės mo
kyklose Lietuvių namuose. Didelė 
dukros nelaimė ir ankstyva vyro mirtis

palaužė Česės sveikatą. Paskutinius 
■ gyvenimo metus praleido labai už-‘ 
j sidariusi, savo dukros globoje. Česė 

mirė staiga savo namuose spalio 23 
dieną.

Laidotuvės įvyko spalio 25 d. šv. 
Kazimiero bažnyčioje 10 vai. Kun. J. 
Petraitis už mirusios vėlę aukojo šv. 
Mišias bei pasakė pamokslą. Po mišių 
atsisveikinimo žodį tarė Janina Va- 
bolienė. Velionė palaidota Centennial

Park kapinėse, vyro kape. Kunigui bai
gus maldas, susirinkusieji pagiedojo 
„Viešpaties Angelas“. Po laidotuvių 
giminės susirinko velionės Česės se
sers Genovaitės Vasiliauskienės na
muose pabendravimui bei pietums.

Liūdesyje liko velionės dukra Jūratė 
Naujalienė, sesuo Genovaitė Va
siliauskienė.

Ilsėkis ramybėje.
-J.N.P.-

Ačiū už rūbus, žaislus ir knygas
Nuoširdžiai dėkojame visiems prisidėjusiems prie rūbų, žaislų ir knygų rinkliavos 

našlaičiams, varge esančioms šeimoms Lietuvoje ir Vilnijos krašto lietuviškoms mo
kykloms sušelpti.

Surinkti rūbai supakuoti į aštuoniolika dėžių ir išsiųsti konteineryje labdaros siunta į 
Lietuvą lapkričio 16 dieną.

Pinigais aukojo: 50 dol. - M. Kemežienė;, 35 dol. - D. Bajelienė: po 20 dol. - O. 
Abromavičienė, A. Brunkienė.

Rūbus, žaislus ir knygas aukojo: M. Bukevičienė, D. Bajalicnė, O Abromavičienė, I. 
Dudaitienė, A. ir A. Jablonskiai, M. Kemežienė, J. ir M. Zinkai, Sydnėjaus lietuvių bib
lioteka - B. Stašionis, Sydnėjaus parapijos biblioteka - A. Vinevičius.

Širdingas ačiū pagalbininkams pakuojant dėžes - S. Abromavičiui, Z. Andriukaitienei, I. 
Daniškevičienci.

Padėka
Staiga mirus mano mylimai Mamytei

A. f A. Česlavai Paliulieuei,
nuoširdžiai dėkoju visiems išreiškusiems man užuojautą 

žodžiu, per spaudą, telefonu, raštu, dalyvavusiems 
bažnyčioje ir kapuose, palydint Ją į amžino poilsio vietą. 
Taip pat dėkoju gerb. klebonui kun. J. Petraičiui, suteiku
siam paskutines religines apeigas, Apylinkės valdybos 
pirmininkei Janinai Vabolienei už tartą jautrų gražų žodį 
ir visiems karsto nešėjams.

Nuoširdžiai ačiū už vietoje gėlių skirtą piniginę auką 
Tremtinių namams Vilniuje. (Aukojusių sąrašas buvo 
paskelbtas 46 - me ."Mūsų Pastogęs",.nųmeryje, 96.11.18).

Dar kartą nuoširdžiai dėkoju visiems mane paguodu- 
siems mano didžiam liūdesyje.

Jums dėkinga
Jūratė Naujalienė

Padėka
Mano žmonai a.a. Elenai Kyzelytei - Nagienei mirus, mie

liems giminėms, bičiuliams ją pagerbusiems, atsiveikinusiems 
dalyvaujant šv. Mišiose ir šermenų pietuose, nuoširdžiai dėko
ju-

Ačiū kun. Povilui Martūzui už gedulingas šv. Mišias, pamoks
lą, Romai Špokienei ir Romantai Špokaitei už šv. aukos nešimą, 
Danutei Ankienei už organizacinę pagalbą šv. Mišių eigoje, 
Juozui Almiui Jūragiui už skaitinius per šv. Mišias ir Elytės 
prisiminimui atsisveikinimo kalbą, Agai Skeivienei už nuošir
džius žodžius, prisimenant draugę, Antanui Kramiliui už at
sisveikinimą Sydnėjaus apylinkės ir choro "Daina" vardu bei 
solo giesmes, choro dirigentams ir choristams už giesmes bei 
choristėms tautiniuose rūbuose sudariusioms špalerius iš
nešant karstą iš bažnyčios.

Nuoširdžiai dėkoju visiems skaudžios ligos metu Elytę 
užjautusiems žodžiu, raštu ir aplankymu. Dėkoju už velionės 
pageidavimo išpildymą - vietoje gėlių aukojusiems Tremtinių 
namams.

Mano padėka Sydnėjaus lietuvių klubo valdybai už leidimą 
naudotis sale per šermenų pietus, klubo virtuvės vedėjai Genei 
Kasperaitienei, ponioms, atnešusioms pyragus ir p. Protienei 
už to organizavimą.

Nuoširdžiai dėkoju "Mūsų Pastogės" redaktoriui Broniui Žaliui 
ir korespondentams aprašiusiems mano žmonos gyvenimo ke
lius.

Visiems širdingas ačiū mane užjautus ir parėmus žmonos 
netekties metu šiltu žodžiu, pagalba bei spaudoje pareikštomis 
užuojautomis.

Jei būčiau ką praleidęs - atsiprašau.
Su gilia padėka velionės vyras

Pranas Nagys

Esame dėkingi Sydnėjaus apylinkės valdybai, padengusiai didelę dalį persiuntimo iš
laidų ir Antanui Kramiliui, prisidėjusiam prie sėkmingo dėžių išsiuntimo.

Visiems nuoširdžiai dėkojame.
Didelis ačiū ir Kazimierui Butkui, per "Talką" pasiuntusiam 1000 dolerių Nijolės Sa- 

dūnaitės našlaičių šalpai.
Sydnėjaus lietuvių katalikų kultūros draugija

ir Sydnėjaus rožančiaus būrelis

Padėka
Spalio 20 d. Literatūros ir dainos popietės metu vargstantiems Lietuvoje aukojo:
240 dol. - B. Račkauskienė, 50 dol. - D. Gailiūnienė, 25 dol. - P. Donielienė;
po 20 dol. - A. Savickienė, S. Grybienė, L. Pukys, A. Giniūnas, P. ir B. Žaliai, J. ir V. 

Zablockiai, O. Grosienė, V. Jaras, E. Jonaitienė, J. Zinkus, R. ir R. Zakarevičiai, G. 
Kazokienė, V. ir B. Vaitkai, K. ir A. Rupšiai;

po 10 dol. - J. Makūnas, Z. ir P. Andriukaičiai, J. Kataržienė, A. ir O. Kapočiai, L. ir J. A. 
Juragiai, A. Brunkienė, J. Burokienė, R. Linas, S. Šatkauskas, V. Burneikytė, A. Kramilius;

po 5 dol. - A. Skeivys, Ankai, C. Protienė, Skuodienė, J. Zubrikas, P. Burokas,
Kolbakienė.

Visiems aukojusiems nuoširdžiai dėkojame. Jūsų aukos ir moralinis paskatinimas da
vė mums galimybę per paskutinius trejus metus sušelpti buvusius politinius kalinius, 
tremtinius ir Tremtinių namus - 4 846 doleriais, našlaičius ir Vilnijos krašto lietuviškas 
mokyklas - 1 900 dolerių, vargstančias šeimas Lietuvoje - 656 doleriais. Per šį laiką 
našlaičiams, tremtiniams, varge esančioms šeimoms ir Vilnijos krašto lietuviškoms 
mokykloms buvo pasiųstos 55 dėžės padėvėtų rūbų, žaislų ir knygų.

Sydnėjaus lietuvių katalikų kultūros draugija

Padėka
Nuoširdžiai dėkojame lietuvių kooperatinės kredito draugijos "Talka" Sydnėjaus 

skyriui už 200 dolerių auką.
Esame didžiai dėkingi visai "Talkos" valdybai už nuolatinę finansinę paramą ir mo

ralinį paskatinimą. Sydnėjaus lietuvių katalikų kultūros draugijos valdyba

Sydnėjaus biblioteka
nuoširdžiai dėkoja poetui, rašytojui Juozui Mikštui už Sydnėjaus lietuvių bibliotekos 

praturtinimą savo jautriomis knygomis "Ilgesio dainos" ir "Geltona rudenio tyla".
Linkėdamas kūrybingų metuku dėkingumu

B. Stašionis, Sydn. lietuvių bibliotekos vedėjas

SBS pranešimas
Pranešu Sydnėjaus bendruomenės nariams, kad norint perduoti įvairią informaciją SBS 

radijo stočiai, ją reikia pateikti iki kiekvieno pirmadienio 4 vai. popiet faksu (02) 9438 
1114, telefonu - (02) 9430 3011 arba pasiųsti paštu: 14 Herbert St., Artarmon, NSW 2064 . 
arba Locked Bag 028, Crows Nest. N.S.W. 2065.

Programos iš Sydnėjaus transliuojamos kas antrą antradienį FM 975 nuo 5 vai. p.p. iki 
6 vai. p.p., t.y. gruodžio 3, 17, 31 dienomis ir t.t.

Kai programos transliuojamos iš Melburno, informaciją prašome siųsti faksu Pauliui 
Jokūbaičiui (03) 9685 2519. Skambinti tel. (03) 9685 3535, (03) 9685 2690 arba 

pasiųsti paštu: P.O.Box 294, South Melbourne, Vic. 3205 ir prirašyti: Attention: "For 
Lithuanian program

Noriu priminti, kad tiek pavieniai asmenys, tiek įvairių organizacijų nariai bet kokią 
informaciją gali perduoti tiesiogiai, t.y., be jokių tarpininkų. Rymantė Geli

SBS radijo žurnalistė

Tautiečiai, užsisakykite "Pasaulio Lietuvį"
Pranešu, kad "Pasaulio Lietuvio" prenumeratą už 1997 metus rinksiu iki 1997 m. sau

sio mėnesio 31 dienos.
Prenumeratos kaina: paprastu paštu - 35 AU doleriai, oro paštu - 55 AU doleriai.
Čękius prašome siųsti. P. Mičiiįlis, P.O, box 2150, Mount Waverley, Vic 3149.
i . i « r j I \'i! 11 .6 • .. į '">**» fr* l t f ‘ **■ •— — — — — —   —— -----
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INFORMACUA
į

PRANEŠIMAS
Atkreipiame malonių skaitytojų dėmesį, kad metų pabaiga jau čia 

pat ir šiais metais teišeis tik 2 "Mūsų Pastogės" numeriai.
Primename, kad šventinius sveikinimus, kurie bus paskelbti pasku

tiniame šių metų numeryje gruodžio 23 d., laikas siųsti jau dabar. Iš 
patyrimo žinome, kad kai kurie skaitytojai sveikinimų pasiuntimą 
palieka paskutinei dienai ir jų sveikinimai redakciją pasiekia laik
raščiui jau išėjus.

Sveikinimo išspausdinimas kainuoja $ 15. Redakcija jų 
lauks iki gruodžio 10 dienos. Redakcija

I šakočiai I
| Gaminame aukštos kokybės įvairių dydžių lietuviškus šakočius.

Kviečiame užsisakyti bet kurių švenčių proga. |
Kreiptis telefonu: 014 854 012 ir 9500 0394. «

Sydnėjaus liet. Kapelionas praneša,
kad kalėdinės plotkelės tikintiesiems nebus paštu siuntinėjamos. Jas, nuo sekančio 

sekmadienio (24.11), bus galima atsiimti prieš ar po pamaldų Šv. Jochimo parapijos 

bažnyčios salėje arba Sydnėjaus Lietuvių klubo raštinėje. "M.P." inf.

• Kviečiame visus i linksmąjį •

• ’’Suvartuko" koncertą •
• Šaunūs žemaičiai iš Plungės Jums šoks, gros ir dainuos sausio 10 die- •
• ną, 7 vai. vakaro Lietuvių namuose Bankstowne. *
• Bus įdomių ir netikėtų programos numerių, kuriuos pamatysite atvykę į •
, šį koncertą. ,
• Laukiame! •
• Rymantė Geli .
• Sydnėjaus apylinkės valdybos sekretorė •

Kviečiame į mokslo metų užbaigimą
Atkreipiame Sydnėjaus tautiečių dėmesį j tai, kad gruodžio 14 d., 12 vai. Lietuvių 

namuose. Bankstowne, įvyks Sydnėjaus lietuvių savaitgalio mokyklos 3 - sios kartos jau
nųjų mokslo metų užbaigimo programa.

Kviečiame tėvelius, senelius, gimines,ir draugus apsilankyti ir pasidžiaugti mūsų jau
niausių gabumais.

Po programos pabendrausime prie Kalėdinės eglutės.
Kviečiame ir laukiame. Sydnėjaus savaitgalio mokykla

Tautodailės ratelio valdyba kviečia nares ir prijaučiančias daly

vauti šių metų paskutiniame subuvime. Aptarsime ir nusistatysime ateinančių 
metų veiklos gaires.

Susirinkimas įvyks gruodžio 14 d., šeštadienį, 10.30 vai. ryte Lietuvių namuose, 
Bankstowne. Ratelio valdyba

Siuntiniai į Lietuvą
Melburno lietuvių katalikių moterų draugijos valdyba organizuoja dar vieną talpintuvą 

siuntiniams į Lietuvą. Jau galima nusipirkti dėžes ir susimokėli persiuntimo bei prista
tymo išlaidas nuo sekančio sekmadienio tarp 12-13 vai. Lietuvių namuose. Persiuntimo 
kaina 50 dol. Dėžių pristatymo data bus paskelbta vėliau.

Ant dėžių būtina užrašyti pilnus adresus, pažymint, kuriame aukšte gyvena gavėjas, jei jo 
butas daugiaaukščiame name. Pasitaiko, kad apskrityje tuo pačiu vardu yra keletas kaimų 
priešingose pusėse, todėl būtina pažymėti koks pašto skyrius aptarnauja.

Siunčiami drabužiai ir avalynė turi būti gerame stovyje. Už jų higieninę būklę draugija 
atsako. Prašome į siuntinius nedėti pinigų. Melburno LKM draugijos'valdyba

Pamestas žiedas
Kariuomenės šventės minėjimo metu Sydpėjaus lietuvių namuose. Bankstowne, pamestas 

auksinis žiedas su raudona brangakmenio akute.
Radusius prašau pranešti Pranui Mikalauskui tel. (03) 9398 1979.

Skelbimai "Mūsų Pastogėje"
Nemokamai spausdinami Australijos lietuvių bendruomenės ir jos padalinių pranešimai 

organizaciniais reikalais (susirinkimai, minėjimai ir Lt), ne didesni, kaip 6 cm x 12,8 cm.
Apmokami: visų renginių (vakarų, balių, koncertų ir t.t) skelbimai, į kuriuos už įėjimą 

imamas mokestis; padėkos (pagal dydį), užuojautos (15 dol.. už standartinio dydžio - ne daugiau 
4 cm x 6,2 cm - užuojautą), paieškojimai, pasiūlymai darbui, pardavimui ir Lt. - ne mažiau 15 

dolerių (minimumas). "M.P." administracija
"Mūsų Pastogė" Nr.49 1996.123). psl,8 —........................ ——

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

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

ŠIŲ METŲ KLUBO RALEEŲ EGLUTE 
ruošiama drauge su Savaitgalio mokykla, įvyks 
gruodžio 14 d. (šeštadienį) 12 vai.
Programą išpildys Savaitgalio mokyklos mokiniai. 
Kviečiame klubo narius užregistruoti vaikus (iki 12 
metų) iki gruodžio 1 dienos Lietuvių klubo raštinėje.

Klubo valgykla vaikio: 
penktadieniais - 6 vai. - 8 vai. popiet, 
šeštadieniais -12 vai. - 2 vai. popiet švediškas stalas 

(smorgasboard) ir 6 vai. - 8 vai. vakaro, 
sekmadieniais -12.30 vai. popiet - 7 vai. vakaro.

TALKOS 
PRANEŠIMAS

Nuo gruodžio 1, 1996, nau|tom> ir afnaujinomiomt 
indeliams galioja sakantys procentai:

Terminuoti indėliai:
Mėnesinių palūkanų , 
saskaita (Min.$io.ooo) 1 0.25/o

12mėn. 6.9%
6 mėn. 6.5%
3 mėn. 6.25%

L Sąskaitos minimumas $500
Terminui pasibaigus, indėli galima išimti ar 
pervesti Į kitą sąskaitą. Palūkanos įmokamos 
i einamąją sąskaitą. Jei klientas nepraneša 
savo pageidavimo, sąskaita automatiškai 
pervedama į naują, tokį patį terminuotą 
indėlį. Pinigus iŠ terminuotu indėlių galima 
išimti terminui nesuėjus. Tuo atveju mokama 
tik 2% už išimtus pinigus.

Einamosios sąskaitos: 
$5000 + ‘ 4%
$1000-$4999 3% 
$l.oo-$999 2%

TALKA 
INFORMATION

Th* following interest tat** apply from D*c 1, 1996 
for all new and t*n*w*d dapoiHt:

Term Deposits:
Monthly interest ,
Account (Mln. $10.000) O.25/D

12 month 6.9%
6 month 6.5%
3 month 6.25%

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%

Paskolos:
Su turto užstatu R zoz,IkJ $185,000 06 '°

NAUJOS paskolos A z 0/ 
pirmieji 12 mėn. virs $20,000 0.6 /o

Su dokumentu užstatu 12% 
lkl$2S,000 ‘

Su garantuotojais 13%
Asmeninės 13%

iki $5,000
Taika virtrnnėlia paskolų procentu* gok keista metųbėgyie 
atsižvelgiant Į banku ir Inerciniu įstaigų siomin procentu*

Loans:
Mortgage security ft 6% 1 

up to $185,000 g
N EW loans over $20,000 A , o/ į 
capped for l2mth. . '■'-0 /0 |

Title deposit security 12% į 
\ up to $25,000 |

Guarantor secured 13% 
up to $10,000 1On/

Personal , 13%up to $5,000
loan Inlerotf rate* may be varied dunng the year depending on 

current interest tales ottered by banks and other tocielte*

Adelaide 8362 7377 
Melbourne 9328 3466
Sydney 9796 8662

LIETUVIU KOOPERATINĖ

talka
KREDITO DRAUGIJA

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

TALKA =
CREDIT SOCIETY LTD

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

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

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

U žsienyje oro paštu $ 100
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