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Lietuvos prokuratūroje
' Lietuvos vyriausybei ypač rūpi 
.■ valstybės teisėsaugos reforma. Ne

pasitenkinant valstybės prokuratūros 
veikla, valdžia ketino Seime pasiūlyti 

: Rreikšti nepasitikėjimą generaliniam 
: prokurorui Vladui Nikitinui. Dalinai dėl 
i to Vladas Nikitinas Prezidentui patei- 
' kė savo atsistatydinimo pareiškimą, 

tuo dalinai pripažindamas savo at- 
; iakomybę dėl šalies kriminogeninių 

J iąlygip

T Generalinis prokuroras pagal Kons
tituciją yra tvirtinamas Seimo pagal 
- Prezidento teikimą. Prezidento A. 
j Brazausko siūlomam kandidatui ge- 
11 letalinio prokuroro pareigas užimti, 

kuriuo yra generalinio prokuroro 
pavaduotojas Artūras Paulauskas, 
nepritaria konservatorių dauguma 
.Seime. Konservatoriai siūlo Prezidcn-

1 tui nepriimtinus savus kandidatus.
Šiai dilemai išspręsti. Vyriausybė 

it planuoja įvestį Konstitucijos pakaitą, 
s kuna kandidatai į generalinio prokuro- 
I rp pareigas būtų siūlomi krašto teisin

amo ministro, o ne Prezidento. 
Prezidento A. Brazausko reakcija bu
vo: atsisakymas teikti Seimui Vlado 
Nikitino atsistatydinimą, tuo paliekant 
jį ir toliau eiti generalinio prokuroro 
lareigas. V. Nikitinas tvirtina, jog jis 
teatsisakys ketinimo atsistatydinti, 
konstitucijos pakeitimo priešai teigia, 
og siūloma pakaita politizuos valsty- 
ės prokuratūrą ir tuo būdu apsunkins 
os veiklą, bei tos veiklos nepri- 
llausomumą, užvedant baudžiamas 
tylas buvusios ar esamos valdžios 
areigūnams.
Atviras laiškas teisingumo minis- 
ui ir jam „pritariantiems" buvo iš- 
Musdmtas Lietuvos spaudoje ir 
asirašytas aštuonių Vilniaus proku- 
>rų, juos kaltinant nepagrįstu pro- 
uratūros darbuotojų puolimu, vai
sos yra traktuojamas tik kaip 
jsėsaugos pareigūnų dalyvavimas 
elitinėje veikloje.
(Valdžios siūlomuose teisėsaugos 
ruktūrų pakeitimuose yra numato
te Vidaus reikalų ministerijos pa
latinių funkcijos, kuriomis Vidaus 
likalų ministerija perimtų tirti kai ku- 
as ypač stambias finansines bylas, 
arias dabar tiria prokuratūra.
Atleistas finansų ministras
Pirmadienį, vasario 3 dieną, Pre- 

identas Algirdas Brazauskas atleido 
iš einamų pareigų Konservatorių - 

nūkščionių demokratų vyriausybės 
inansų ministrą Rolandą Matiliauską. 
Betą dienų anksčiau R. Matiliauskui 

buvo iškelta baudžiamoji byla, kurioje 
jis yra kaltinamas svetimo turto pa
sisavinimu ir „normatyvinių" aktų 
pažeidimu, jam dirbant Kredito ban
ke. Laikinai finansų ministru dirbs 
Kęstutis Skrebys.

Rolandas Matiliauskas dar gruodžio 
mėnesį spaudoje buvo kaltinamas 18 
tūkstančių JAV dolerių negrąžinimu. 
Tai buvojo vardu paimta skola iš Kre
dito banko. R. Matiliauskas gynėsi, kad 
paskola naudojosi ne jis, bet vienas iš 
pagrindinių Kredito banko akcininkų, 
Genadijus Rapoportas. Ministras pir
mininkas Gediminas Vagnorius teigia, 
jog kaltinimai finansų ministrui nėra 
Vyriausybės korupcijos ženklas, ka
dangi tariami nusikaltimai įvyko prieš 
kelis metus, R. Matiliauskui dirbant 
Kredito banke ir tuo metu jam nesant 
valstybės pareigūnu. G. Vagnorius taip 
pat pabrėžė, kad šie kaltinimai ne
sumažins Vyriausybės pasiryžimo ko
voti su korupcija ir pažadėjo, kad 
Vyriausybe nesilaikys dvigubų so
vietinės politikos standartų, o valdžios 
pareigūnams taikys griežtesnius rei

kalavimus, negu kitiems asmenims.
Muitinė nesusitvarko

Iš einamų pareigų atsistatydino 
Lietuvos miltinės departamento di
rektorius Vitalijus Geržonas, šias 
pareigas ėjęs per visus keturis LDDP 
buvimo valdžioje metus. Jam ir jau 
anksčiau atsistatydinusiam pasienio 
policijos vadovui Stanislavui Stanic- 
kiui teko išklausyti daugelio paties 
Prezidento. Seimo bei Vyriausybės 
priekaištų dėl Lietuvoje nemažėjan
čios kontrabandos. Vyriausybė skel
bia, kad dėl muitinės darbuotojų 
nesąžiningumo, ypatingai nesurenkant 
akcizo mokesčių už naftos, tabako ir 
alkoholio gaminius, valstybės iždas yra 
praradęs daug lėšų.

V. Geržonas ginasi faktu, kad mui
tinės surinkti mokesčiai 1996 - alsiais 
metais yra žymiai didesni, negu 1995 - 
ais, nors jis taip pat pripažįsta, jog 
muitinėje egzistuoja kyšininkavimui 
palankios sąlygos. Vyriausybė ruo
šiasi kovai prieš kontrabandą ir 
artimiausioje ateityje ketina priimti 
naujas mutinės taisykles.
Kritikuojamas diplomatinis 

korpusas
Seimo pirmininkas Vyt. Landsbergis 

yra išreiškęs kritiką Lietuvos diplo
matinio korpuso adresu dėl jo ne
veiklumo Lietuvos įstojimo į Europos 
Sąjungą ir NATO plotmėje. V. Land
sbergis taip pat iškėlė klausimą dėl kai 
kurių ambasadorių pakeitimo gali

Pažangumo žymenimis apdovanojami "Džiugo" tunto skautai.
Nuotrauka V. Vaitkaus

mybės. Su tokiomis mintimis nesutin
ka Lietuvos Prezidentas Algirdas 
Brazauskas. Pagal Prezidentą, pirma
sis pusmetis yra netinkamas laikas 
ambasadorių pakeitimui, ypatingai tų, 
kurie veikia ES ir NATO valstybėse, 
kadangi tai atsilieptų į tų ambasadorių 
veiklos dėl Lietuvos narystės šiose 
organizacijose tęstinumą. Tradicinio 
susitikimo su Lietuvos diplomatiniu 
korpusu metu,Prezidentas A. Brazaus
kas skatino juos būti aktyvesniais ar
tėjant NATO vadovų susitikimui šių 
metų liepos mėnesį ir skatinti Belgi
jos, Prancūzijos, Graikijos ir Italijos 
parlamentus ratifikuoti Lietuvos ir 
Europos Sąjungos sutartį.

Atsakydamas į Seimo pirmininko V. 
Landsbergio kritiką, Prezidentas siūlė, 
kad ambasadoriams, kurie nesusido
roja su užduotimis, būtų duodami 
individualūs nurodymai dėl jų darbo 
trūkumų. Prezidentas A. Brazauskas 
mano, kad V. Landsbergio grąsinimai 
ambasadoriams rodo norą perimti iš 
Prezidento užsienio politikos vadovo 
funkcijas, nors jis yra tvirtai susitaręs 
su V. Landsbergiu ir G. Vagnoriumi 
preciziškai laikytis Konstitucijoje 
numatytų įgaliojimų.

Baltijos šalys ir NATO
Vasario 6 dieną susirinkę Taline, 

Baltijos šalių ministrai pirmininkai 
pareiškė, kad Baltijos šalių saugumui 

užtikrinti nėra kito kelio kaip narystė 
NATO organizacijoje.

Latvijos ministras pirmininkas An
dris Škele daleidžia, kad Baltijos ša
lys gali ir nepatekti į NATO su pirma 
plėtros banga, tačiau jis yra įsitikinęs, 
kad su laiku Baltijos šalys tikrai taps 
Europos Sąjungos ir NATO narėmis.

Lietuvos ministras pirmininkas Ge
diminas Vagnorius atmetė kai kurių 
politikų pareiškimus, kuriais sakoma, 
jog Baltijos šalys į NATO pateks arba 
pirma banga, arba visai nepateks. Jo 
manymu, Baltijos kraštai gali pasiekti 
pakankamą techninį lygį, reikiamą 
stojant į NATO, tačiau šiuo metu na
rystė priklauso daugiau nuo politinių, 
o ne nuo techninių klausimų sprendi
mo. G. Vagnorius mano, jog Baltijos 
šalių bendradarbiavimo stiprinimas 
turėtų teigiamą įtaką ir NATO narys
tės klausime.

Tą pačią dieną JAV ambasadorius 
Švedijoje Thomas Siebert teigė, kad 
Baltijos šalys nebus tarp pirmųjų šalių, 
stojančių į NATO, bet patikino, jog 
JAV vyriausybėje Baltijos šalių įsto
jimo į NATO klausimas keliamas ne 
„ar“, bet „kada“. Ambasadorius T. 
Siebert aiškiai pareiškė, kad JAV 
prezidento Bill Clinton nuomone, pir
moji NATO plėtros banga nebus 
paskutinė, nors ir yra būtina atsižvelgti

Nukelta į 2 psl.
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Atkelta iš 1 psl.

į Rusijos priešinimąsi NATO plėtrai. 
T. Siebert žadėjo agituoti už Baltijos 
valstybių įstojimą į Europos Sąjun
gą-

Tuo tarpu anksčiau Lietuvoje ir 
Latvijoje lankęsis Rusijos pramoni
ninkų ir verslininkų sąjungos pirmi
ninkas Arkadijus Volskis, Maskvoje 
„Interfax“ agentūrai pareiškė, kad, 
buvusioms Sovietų Sąjungos res
publikoms įstojus į NATO, į jas, Ru
sijos savigynos tikslais, bus nukreiptos 
Rusijos branduolinės raketos.

Nieko nenustebino ir A. Volskio 
pareiškimas, kad jam Rusijoje neteko 
sutikti nė vieno žmogaus, kuris pritartų 
NATO plėtrai į Rytus. Anot jo, dau
gelis jo paties pažįstamų JAV ir Vaka
rų verslininkų šiai idėjai taip pat 
priešinasi.

Kalbant apie Baltijos valstybių įsto
jimą į NATO, Maskvos atstovas Ser- 
giej Jastrzemzebski perspėjo Baltijos 
valstybes, kad nestotų į NATO struk
tūrą, kadangi tai neigiamai atsilieps 
Maskvos siekiams išvystyti gerus 
kaimyninius santykius su Estija, Lat
vija ir Lietuva, o taip pat ir Maskvoje 
planuojamo ilgalaikio „konstruktyvaus 
bendradarbiavimo modelio“ kūrimui. 
S. Jastrzemzebski taip pat protestavo 
prieš NATO generalinio sekretoriaus 
Javier Solana keliones per buvusias 
Sovietų Sąjungos respublikas Moldo
vą ir Gruziją, kaip įrodančias NATO 
plėtros politiką. Kita vertus, Lietuvos 
užsienio reikalų ministerijos Politikos 
departamento direktorius1 Vygandas 
Useckas tvirtina, kad NATO išsiplė
timas į Rytus reikštų saugumo, stabi
lumo ir demokratijos išsiplėtimą ir kad 
šie procesai turėtų kaip tik dominti Ru
siją, kad tuo būtų sutvirtinamas dvi
šalių santykių vystymasis.

Lietuvos ir kitų Baltijos šalių na-
rystės NATO organizacijoje klausi
mas šią savaitę buvo iškeltas JAV 
kongrese. Lietuvių kilmės kongreso 
atstovas John Šimkus savo pareiškime 
vasario 14 dieną, Lietuvos nepri
klausomybės šventės proga, aktyviai 
rėmė Baltijos šalių narystės NATO 
organizacijoje viltis, primindamas JAV 
kongresui jų prievolę Baltijos regione 
siekti taikos ir demokratijos. Kongreso 
narys J. Šimkus taip pat pabrėžė, kad 
jis aktyviai remia kongreso nario Ge
rald Solomon rezoliuciją, rekomen
duojančią Baltijos valstybių priėmimą 
į NATO.

JAV Respublikonų politinio komi
teto pirmininkas, kongreso narys 
Christopher Cox kalbėjo po John 
Šimkaus, ypatingai jausmingai pri
mindamas kongresui, kad Lietuvos 
laisvės atstatymas nusvėrė SSSR 
imperijos griūties balansą. ,,v ? ’ 

"Draugija užsienio lietuviams 
remti“

Gruodžio mėnesį įsikūrė „Draugijos 
užsienio lietuviams remti“ (DULR), 
Kauno skyrius. Draugija siekia palai
kyti ryšius su lietuviais, gyvenančiais 
už nepriklausomos Lietuvos sienų, ir 
gaivinti jų ryšį su tėvyne bei puoselėti 
lietuvybės idėjas.

"Mūsų Pastogė" Nr.7 1997.2.24 psl.2:

Prieškarinė DULR organizacija 
rūpinosi užsienyje gyvenančių lietuvių 
tautinės kultūros ir švietimo reikalais 
bei rėmė Pietų Amerikos lietuviškas 
mokyklas. Tokį darbą vėl vykdyti 
draugijai reikalinga ne vien moralinė, 
bet ir materialinė valstybės parama. 
Draugijos įkūrėjai pastebi, kad lie
tuviškumo problemą užsienio kraštuo
se visiškai ignoravo A. Šleževičiaus ir 
M. Stankevičiaus vadovaujamos Lie
tuvos vyriausybės.

Nepripažįstami partinių 
mokyklų diplomai

1995 metais LDDP Seime dauguma 
buvo įteisinusi sovietinių partinių 
mokyklų diplomus. Jų nutarimas 
susilaukė aštrios kritikos netik iš Sei
mo opozicijos pusės, bet ir iš aukštųjų 
mokyklų vadovų. Praeitą gruodžio 
mėnesį Lietuvos Seimas ypatingos 
skubos tvarka ir didele balsų persvara 
nutarė nepripažinti šių partinių mo
kyklų diplomų, kurie liudija „aukštąjį 
partinį išsilavinimą“.

Neigiamas užsienio 
prekybos balansas

Lietuvos prekybos su užsieniu ba
lansas 1996 metų sausio - rugsėjo 
mėnesiais buvo neigiamas.

Statistikos departamento duomeni
mis, per nurodytą laikotarpį Lietuva 
importavo įvairių prekių už 12 288 
milijonus litų, o ekportavo prekių už 9 

502 milijonus litų. Palyginus su tuo pa
čiu laikotarpiu 1995 metais, eksportas 
padidėjo 22,8%, o importas 20,3%.

Didžiausią importą sudaro naftos 
žaliava ir gamtinės dujos iš Rusijos, 
kurios sudaro 19,9% visų įvežtų pre- 

i kių^Datigiausiai yra eksportuojama 
tekstilės gaminių, kurie sudaro 15,5% 
viso eksporto.

Įdomu atkreipti dėmesį į Statistikos 
departamento pateiktus duomenis, ku
rie rodo, kad per sausio - lapkričio 
mėnesius 1996 metais pramonės ga
minių parduota 1,6% daugiau nei per
tą patį praeitų metų laikotarpį.

Kas populiariausias 
Lietuvoje?

Per Lietuvos ir Didžiosios Brita
nijos viešosios nuomonės tyrimo 
kompanijos „Baltijos tyrimai“ lapkri
čio mėnesį atliktą 1003 Lietuvos 
gyventojų apklausą, buvo nustatytas 
pirmas populiariausias Lietuvos poli
tikų dešimtukas (rodomas procentinis 
populiarumas ir jo pakaita nuo spalio 
mėn. apklausos): V. Adamkus - 55 +5; 
R. Ozolas - 55 +6; A. Brazauskas - 54, 
+ 11; V. Landsbergis - 50+7; E. 
Bičkauskas - 49 +5; G. Vagnorius - 
44 +10; A. Saudargas - 37 +4; A. Saka
las - 31. -1; A. Kubilius - 24 +24, Č. 
Juršėnas - 22+0.

Pirmą kartą į sąrašą patekęs Seimo 
pirmininko pirmasis pavaduotojas A. 
Kubilius iš pirmo dešimtuko sąrašo 
išstūmė žinomą ekonomistą Kazimierą 
Antanavičių.

Vertindami politikus ne pagal pa
teiktą sąrašą, bet atsakydami į klausi
mą „Kurie Lietuvos visuomenės vei
kėjai geriausiai atstovauja jūsų in
teresus?“, apklaustieji politikus įver
tino sekančiai: V. Landsbergis -13%; A. 
Brazauskas - 9%; G. Vagnorius - 7,3%; 
R. Ozolas - 5,5%; E. Bičkauskas - 5,2%; 
V. Adamkus - 2,9%; A. Sakalas - 2,1%;

Trumpai iš visur
Vasario 13d.Burmos kariniai daliniai 

pradėjo ofenzyvą prieš Karen tautelės 
sukilėlius. Apie 20 000 Karen civilių 
pabėgo per sieną į gretimą Tailandą. 
Ten jie taip pat nėra visiškai saugūs - 
prieš kelias savaites Burmos kariai bu
vo peržengę sieną ir puldinėjo pabė
gėlių stovyklas Tailando pasienyje.

Tadžikistano saugumo ministras, be
siderindamas su sukilėliais dėl 12 įkai
tų paleidimo, pats pakliuvo jiems įkai
tu. Vasario 15 d. Tadžikistano vyriau
sybė paleido 30 kalinamų sukilėlių, 
kad atgauti įskaitus, bet sukilėliai pil
nai pažado neišpildė ir paleido iš jų 
tik keturis. Deryboms vykstant toliau, 
pats Tadžikistano prezidentas asme
niškai išgavo visų likusių įkaitų pa
leidimą vasario 17 d., jų tarpe ir 4 Jung
tinių Tautų pareigūnus.

Virš 100 serbų žurnalistų, dirbančių 
Belgrade valstybės kontroliuojamoje 
radijo ir televizijos stotyje, reikalauja 
redakcinės laisvės ir, kad būtų atleis
tas, prezidento S. Milosevic paskirtas, 
jų viršininkas.

Kremliaus pareigūnai piktai iškriti
kavo NATO generalinį sekretorių Ja
vier Solana už jo kelionę po Moldovą, 
Gruziją, Armėniją ir Azerbaidžaną, sa
kydamas, jog tai yra kelionė po jų 

' "kiemą", kur Rusija vis. dar laiko savo 
karines bazes. Savo ruožtu J. Solana, 
apsilankęs Moldovoje, pareiškė, kad 
Kremlius turėtų išpildyti savo pažadą 
ir atitraukti 6000 savo karių iš nuo 
Moldovos atskilusios Dniestro srities.

Nuo sausio 26 d. Australijos vete

Dar viena vasario 16 - toji
Taip jau ištiko, kad šiandien, sek

madienį, vasario 16 - oji. Jau septyneri 
metai, kaip gyvenu Australijos sosti
nėje Canberroje. Canberra - ambasadų 
miestas, kurioje visos, net ir mažiau
sios valstybės bando turėti savo 
atstovybę. Štai civilinio karo nuteriota 
Bosnija - Hercegovina statosi sau pa
statą. Kiekviena valstybė turi savo tau
tinę šventę, kuri atžymima Australijos 
užsienio reikalų ministerijos sąraše. 
Jau nuo 1991 - ųjų metų rugsėjo mėne
sio Vasario 16 - oji ten atžymėta kaip 
Lietuvos tautinė šventė. Kadangi 
anksčiau Lietuva jokių diplomatinių 
santykių su Australija nėra turėjusi, 
tad ši atžyma yra pradžia tų santykių ir 
tuo pačiu kiekvienam australui vis 
aiškėja, kad Vasario 16 - oji - Ne- 
riklausomos Lietuvos valstybinė šven
tė.

Jau pusšimtis metų, kai per kiekvie
ną Vasario 16 - ąją save padrąsinda
vome, kad ta valstybinė šventė kada 
nors dar bus švenčiama. Padrąsin
davome, lyg tie žydai diasporoje, kel-

A. Saudargas-1,9%; Č. Juršėnas-1,2%, 
A. Kubilius - 0,8%.

Danius Kairaitis 

rinarijos gydytojai, skiepydami galvi
jus, kovoja su juodligės (anthrax) epi-, 
demija Viktorijos valstijoje. Iki vasario 
16 d. epidemija palietė 52 ūkius, žuvo 
105 galvijai.

Nežinomi asmenys vasario 13 d 
pradėjo šantažo akciją prieš didžiausią 
Australijos biskvitų firmą "Amotts”. 
Jie grąsina, kad NSW ir Queenslando 
valstijų parduotuvėse įmaišys užnio-į 
dytų biskvitų, kurių pavyzdžius 
siuntė policijai ir žinių agentūroms..1 
Nuodai yra pakankamai stiprūs, kad 
numarintų vaikus ir susargdintų suau-f 
gusius. Firma "Amotts" buvo priversi: 
sumažinti gamybą ir atleisti apie IOOOį 
darbininkų, o policija įtaria John Vic-Į 
tor Bobak, kuris jau yra ieškomas dėl 
dviejų žmogžudysčių.

Vasario 12 d. vienas iš vienuolkol 
Šiaurės Korėją valdančios partijos sek
retorių, atvykęs į Pietų Korėjos am
basadą Beidžinge, pasiprašė poliinio1 
prieglobsčio sau ir savo pavaduotojui., 
Sekretorius Hwango Jang Yop yra 73 
metų amžiaus ir į Beidžingą vyko su; 
diplomatine misija, prieš tai aplankęs' 
Tokijo. Stiprūs kiniečių policijos da
liniai tuoj apsupo ir izoliavo Pietų 
Korėjos ambasados pastatą.

Vasario 15 d. naktį du Šiaurės Korėjos 
agentai užpuolė žymų politinį pabėgėl 
Lee Han Yong iš Šiaurės Korėjos, jam 
grįžtant į savo butą Seoul apylinkėse 
Pietų Korėjoje. Abu piktadariai palei
do po šūvį į disidentą, jį sunkiai 
sužeisdami. Įvykį užrašė buto aplink® 
filmavusi saugumo kamera. Manoma, 
kad tai buvo Šiaurės Korėjos kerštas dėl! 
incidento Beidžinge.

darni taurę per Velykas -,kitais me
tais Jeruzalėje“. Tiesą sakant, tas 
padrąsinimas, pasiguodimas per tą lay 
ką darėsi vis sunkiau įtikimas ir kar-! 
tais skambėdavo, kaip daug reikšmėj 
nebeturinti indiška mantra - garsiai! 
kalbama malda.

Bet šiandien, dėka nuostabaus vi-Į 
sos tautos atkaklumo, dėka jos vadovu 
toli numatančios politikos, Lietuva vėl 
nepriklausoma valstybė. Tiesa, jos 
gyventojų dalis neatrodo labai lai
mingi. Jie dažnai atrodo pavargę, su
šalę, pikti, surūgę. Žinoma, ne visi, be 
ne taip jau ir mažai. Vis išgirsti klau
simą - „kada mes gyvensime kaip 
Švedijoje?“ Lyg tai galėtumei paly
ginti per visus karus turtėjusią šalį su 
priešų nusiaubta šalimi, kurioje net it 
jos gynėjus nuožmūs Lietuvos priešai 
vadino banditais.

Noromis nenoromis peršasi klau
simas, kaip buvo po Nepriklausomybės 
atstatymo 1918 metais ir palyginti su 
tuo, kas vyksta dabar, po 1990 metę 
Nepriklausomybės atstatymo pa
skelbimo.

Po 1918 metų Lietuva buvo nu- 1 
siaubta karo bangos. Sodybos ir kai-

Nukelta į 4 psl

2



BENDRUOMENĖS VEIKIOJE
Australijos lietuviai minėjo Vasario 16-ąją
Sydnėjuje Vasario 16 - oji 

paminėta net' dviem kartais - vasario 14 
d. Nepriklausomybės 79 - ųjų metinių 
prisiminimas vyko LR garbės konsulo 
Viktoro Šliterio rezidencijoje Killaroje 
ir vasario 16 - ąją - Lietuvių namuose.

} Lietuvos Respublikos garbės kon
sulo namuose surengtą vakarą Lietuvos 
nepriklausomybės šventės pagerbimui 
atvyko gausus būrys (net virš -100) 
Sydnėjuje reziduojančių įvairių vals
tybių konsulų, federalinio ir NSW sei
mo parlamentarų.

Lietuvos Respublikos garbės konsulo V. Šliterio priėmime jo rezidencijoje: 
konsulas (dešinėje) ir dalis svečių. Nuotrauka A. Kramiliaus
Po trumpos LR garbės konsulo 

p.Viktoro Šliterio. kalbos, kurioje 
peržvelgė dabartinę padėtį tėvynėje, jis 
pranešė apie NSW senatoriaus, žy
maus Lietuvos ir lietuvių bičiulio p. 
Bryan Vaughan, MLC, apdovanojimą 
Vasario 16 - stos proga Gedimino ordinu. 
Po to kalbėjo ir pats apdovanotasis, 
prisimindamas ir savo keliones į Lie
tuvą 1992 ir 1996 metais.

Sydnėjaus lietuvių bendruomenė 
Vasario 16-ąją atšventė sekmadienį. 
Pradėta šventė buvo pamaldomis šv. 
Joachimo bažnyčioje, Lidcombe. Pa
triotinio turinio pamokslą pasakė ir 
pamaldas laikė kun. Povilas Martūzas. 
Bažnyčioje organizuotai su vėliavomis 
dalyvavo lietuviškos organizacijos- 
ALB apylinkė, ramovėnai, sportininkai, 
skautai... Giedojo „Dainos“ choras.

Vėliau minėjimas vyko Sydnėjaus 
lietuvių namuose, Bankstowne. Jį 
suruošė Apylinkės valdyba, pravedė 
valdybos pirmininkas Vytautas Juška. 
Po jo tarto įžanginio žodžio, tylos mi
nute buvo pagerbti žuvusieji už Lietu
vos laisvę kovotojai. Paskaitą, per
žvelgiančią lietuvių tautos laisvės ko
vas, skaitė ALB Krašto Valdybos na
rys Vytautas Patašius. Meninę minė
jimo programos dalį atliko „Sutarti
nės“ ansamblis, padainavęs eilę žavių 
dainų, o minėjimo gale, Birutės Alek
naitės ir Justino Ankaus vadovauja
mas, „Dainos“ choras sudainavo visą 
virtinę šauniai nuskambėjusių patrio
tinių dainų.

Minėjimo metu Lietuvos Respubli
kos garbės konsulas , p. V. Šlite- 
ris,perskaitė Lietuvos Prezidento 
apdovanojimo Gedimino ordinu dr. 
Genovaitę Kazokienę aktą už svarų jos 
įnašą į kultūrinį Lietuvos gyvenimą. 
Sydnėjaus šaulių kuopos vadas Anta

nas Kramilius prisegė, jo iš Lietuvos 
parvežtą, 1941 m. birželio sukilimo, 
žymenį sukilimo dalyviui dr. Alfonsui 
Viliūnui. O Australijos lietuvių fondo 
įgaliotinis Sydnėjuje Bronius Stašionis 
įteikė piniginę premiją 1996 metais 
geriausiais pažymiais baigusiai lietuvių 
kalbos egzaminus abiturientei Eglei 
Gailiūnaitei.

Minėjimas baigtas Tautos himnu. 
Tautiečių šiemetiniame minėjime 
apsilankė gausiau nei bet kada.

Adelaidėje Vasario 16 - stos 
minėjimas, kaip praneša mūsų ko
respondentas, irgi buvo dvigubas. 
Penktadienį, vasario 14 d., Lietuvių 
namuose buvo suruoštas priėmimas 
Pietų Australijos parlamentarams (kar
tu su jais dalyvavo ir federalinio 
parlamento senato lyderis), latvių, estų, 
vengrų, ir kitų tautybių atsovams. Viso 
minėjime apsilankė 130 Svečių.

Sekmadienį, vasario 16 - ąją, mi
nėjimas buvo pradėtas pamaldomis šv. 
Kazimiero bažnyčioje, kur šv. Mišias 
laikė kun. Juozas Petraitis. Vėliau 
minėjimas, kurį ruošė ALB Adelaidės 
apylinkės valdyba, vyko Lietuvių 
namuose. Ta proga paskaitą skaitė LR 
garbės konsulas p. Jurgis Jonavičius. 
Meninę minėjimo programos dalį atli
ko tautinių šokių grupė ir choras. 
Dalyvavo apie 200 žmonių.

Canberroje Vasario 16 - sios 
minėjimas vyko sekmadienį, vasario 16 
dieną, Lietuvių namuose. Paskaitą apie 
Lietuvą ir lietuvius skaitė dr. Antanas 
Stepanas. R. Daukus perskaitė Ne
priklausomybės paskelbimo aktą, p. 
Žilinskienė padeklamavo eilėraščių, o 
p. Rasa Mauragienė vedė visų kartu 
dainuojamas lietuviškas dainas. Dai
nos buvo giedrios, šventinės, pagal jas 
vedusios p. Rasos nuomonę: „Dabar, 
atgavus laisvę, Varasio 16 - oji yra 
džiaugsmo šventė!“ Dalyvavo apie 60 
žmonių. ***

Melburne Nepriklausomybės 
dienos minėjimas irgi vyko sekmadie
nį, vasario 16 - ąją. Diena prasidėjo 
pamaldomis šv. Marijos Jūrų Žvaigž-

Už nuopelnus
Malonu pranešti, kad Nepriklausomybes šventės proga prezidentas 

Algirdas Brazauskas suteikė DLK Gedimino ordiną dviem mums ge
rai žinomiems asmenims. Ordino kavalieriais tapo dr. Genovaitė Ka— 
zokienė ir NSW parlamento narys Bryan Vaughan.

Dr. Genovaitė Kazokienė

Dr. Genovaitė Kazokienė yra žino
ma visuomenininke ir meno tyrinėtoja. 
Neseniai jos rūpesčiu ir lėšomis Lietu
von buvo nugabentas turtingas Austra
lijoje gyvenančių lietuvių menininkų 
darbų rinkinys, o taip pat plati atrinkti- 
nė kolekcija, reprezentuojanti Ramiojo 
vandenyno salų meną. Dr. G. Kazokie
nė taip pat yra parašiusi magistro di
sertaciją apie M. K. Čiurlionį ir išsamų 
doktorato darbą apie lietuvių meni
ninkus Australijoje.

Sydnėjaus minėjimo paskaitininkas V.
Patašius. Nuotr. A. Kramiliaus
dės bažnyčioje. Šv. Mišias laikė ir tai 
dienai specialiai pritaikytą pamokslą 
pasakė kun. dr. Pranas Dauknys.

Toliau minėjimas vyko Melburno 
lietuvių namuose. Paskaitą tema „Lie
tuva po 1918 ir po 1990“ skaitė ALB 
Krašto Valdybos pirmininkas dr. Vyt. 
Doniela, atvykęs iš Sydnėjaus.

Meninę minėjimo dalį atliko poetas 
Juozas Mikš’tas, paskaitęs savo kūrybos, 
akordeonu solo - L. Zdanius, „Dainos 
sambūrys“, „Kaimo dainininkai“ ir 
tautinių šokių grupė „Gintaras“.

Sveikiname!

Vietoj puokštės gėlių daug linkėjimų daug, 
kad £)ums dienos šviestų, kaip tos žvaigždės dangaus!

Mielą "Mūsų Pastogės" administracijos darbuotoją Jadvygą Masiokienę
ir Juozą Dambrauską jungtuvių proga nuoširdžiai sveikina

"M.P." redakcija ir administracija
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NSW parlamento narys Bryan Vau
ghan yra didelis Lietuvos ir lietuvių bi
čiulis. Jo iniciatyva, greit po kovo 11 d.,. 
NSW parlamente vienbalsiai buvo pri
imta rezoliucija, kad Australija pripa
žintų Lietuvos nepriklausomybę. Jis 
pats du kartus lankėsi Lietuvoje, susi
tiko su aukščiausios valdžios asmeni
mis ir savo ruožtu ruošia oficialius susi
tikimus politiniame lygyje, kai Austra
lijoje lankosi aukšti Lietuvos pareigu-, 
nai. „M.P.“ inf.

Austrajįįp^ .lietuvių fondo atstovas įtei
kė pręųiiją 1996 metais geriausiai 
baigusiai lituanistinius kursus Ventai 
Jokūbaitytei ir jauniesiems kores
pondentams.

Vasario 15 d. LR konsulate susirinkę 
draugai ir talkininkai taip pat prisiminė 
Vasario 16 - ąją.

***

La Trobe ir Sale lietuviai Nepri
klausomybės šventę, kaip praneša p. 
Koženiauskienė, paminėti susirinko į 
ponų Šabrinskų sodybą Moe mieste 
vasario 8 dieną.

„Kun. dr. Pr. Dauknio paskatinantis 
pamokslas ir Katalikų federacijos 
pirm. E. Šidlausko įdomi paskaita bent 
jau porai valandų mums padėjo už
miršti 35 laipsnių karštį.

Vaišių metu senimas šluostė prakaitą 
ir džiaugėsi, kad anūkėliai perėmė 
loterijos bilietų platinimą (loterijos 
pajamos - 110 dol. - paskirtos „Mūsų 
Pastogei“ paremti)“, pasakojo p. 
Koženiauskienė.

***

Išsamesnių pranešimų apie Vasario 
16 - sios minėjimus lauksime iš pa
skirų vietovių korespondentų.

„M.P.“ inf.
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Geelongo metinis susirinkimas
Geelongo lietuvių sąjungos klubo na

rių metinis susirinkimas įvyko vasario 
1 d., 2 vai. 15 Gairloch Grove. New
town. Iš tiesų tai buvo tęsinys 1996 m. 
lapkričio 30 dieną Lietuvių namuose 
sukviesto susirinkimo.

Susirinkimą atidarė pirmininkas J. 
Gailius, pakviesdamas susikaupimo 
minute pagerbti mirusius narius. 
Ypatingą demesį jis atkreipė į 1972 m. 
rugpjūčio 26 d. įstatus pasirašiusius 
asmenis. Jie visi jau mirė - susirinkimo 
pirmininkas VI. Ivaškevičius, sekretorius 
A. Bratanavičius. Penki rinkti nariai, 
pasirašę pakeistus įstatus yra - Algis 
Karpavičius, S. Šutas (vyresnysis), Ign. 
Dargvainis, L. Volodka ir A. Pisarskis. 
Įstatai pakeisti, suteikiant kitą veiklos 
tikslą - savitarpio pagalbos ir labdaros 
organizacija, veikianti paskutinius 27 
metus.

Susirinkimui pirmininkauti buvo 
pakviestas ilgametis narys Juozas 
Renkauskas, sekretoriauti - Vytas 
Mačiulis.

Praeitų metų protokolą perskaitė J. 
Gailius ir padarė veiklos pranešimą. 
Kasininkas V. Mačiulis perskaitė me
tinę apyskaitą iki 1996 m. lapkričio 30 
d. Revizijos pranešimą padarė G. 
Valaitienė.

Diskusijos dėl pranešimų užsitęsė 
kiek ilgiau, kadangi prezidiumo pir
mininkas leido visiems pasisakyti

Dar viena...
Atkelta iš 2 psl.
mai daug kur sudeginti. Žmones turėjo 
miegoti po vežimais. Visur trūko 
inteligentijos. Kiekvienoje srityje trū
ko darbuotojų. Bet žmonės turėjo 
tikėjimą ne vien Dievu, bet ir pa
sitikėjimą savimi - dirbsime ir pa
sieksime Tob' gražu ne viskas Lietu
voje buvo gerai ir pavyzdingai su
tvarkyta Žinoma, per trumpą ne
priklausomybės laikotarpį neįmanoma 
visko padaryti. Lietuvos žmonės 
negyveno „kaip Švedijoje“ Bet ar ga
lima už tai kritikuoti Lietuvos vals
tybę, jos santvarką ar jos vadovus? Juk 
progresas buvo stačiai nuostabus. Ir ne 
taip jau stebėtina, nes pradėta nuo 
nubo. Tad bet koks žingsnis pirmyn 
buvo didelis šuolis. Tad ir vilties buvo 
daug.

Po sovietų okupacijos Lietuva ne
buvo nubarstyta sudegintomis so
dybomis. nebuvo ir bado. Bet daug jos 
žmonių, pačių geriausių Lietuvos sūnų 
ir dukrų, buvo ištremti į Sibirą ir kitus 
tolimiausius blogio imperijos kampus. 
Gi nedatekliai buvo ne tik materia
liniai. bet ir moraliniai. Kraštas, ypač 
kaimas, paskendęs alkoholizme. Visur 
siautėja kriminaliniai elementai. Kyšių 
davimas ir kyšių ėmimas atrodo ne 
išimtimi, o gyvenimo taisykle. Svar
biausia. pusę šimtmečio buvo rauna
mas iŠ lietuvių tikėjimas, tautine 
savimonė ir savigarba. Bet. ..skynė, 
nenuskynė; rovė - neišrovė, todėl, kad 
Tu Tėvynė, todėl, kad Tu šventovė“, 
sako dainos žodžiai. Taip, Lietuva ir 
lietuviai išliko, nežiūrint grubaus ir 
subtilaus persekiojimo ir nuolatinio 
spaudimo.

Dalinai tas persekiojimas tebevyksta 
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rūpimais klausimais. Patvirtinus me
tinę apyskaitą ir veiklą, eita prie val
dybos rinkimų. Mandatų komisija, 
susidedanti iš A. Volodkienės. S. 
Lipšienės ir G. Valaitienės, surašė 
aštuonis kandidatus į valdybą. Slaptu 
balsavimu į valdybą išrinkti: V 
Šalaviejus, J. Gailius. V. Mačiulis, Birute 
Liebich ir Imgarda Gailiuvienė. Kan
didatais liko Jovita Starinskienė. A. 
Žvirblienė ir V. Paškevičius. Į Geelongo 
lietuvių sąjungos klubo revizijos 
komisiją pasiūlyti trys kandidatai: G 
Valaitienė, K. Starinskas ir J. Ren
kauskas, jie vienbalsiai buvo išrinkti 
pusiau slaptu balsavimu.

Klausimai ir sumanymai užtruko ga
na ilgai. Kaip ir visada, buvo daug 
pasiūlymų ir gerų patarimų. Susirin
kimas užtruko apie tris valandas. Jo me
tu kultūringai išsikalbėta ir pasisakyta. 
Prezidiumo pirmininkas J. Renkauskas 
padėkojo už damų susiklausymą ir 
apsilankymą susirinkime, o taip pat 
pakvietė pasilikti kavutei ir susirin
kimą uždarė.

Po susirinkimo valdyba pasiskirstė 
pareigomis sekančiai: pirmininkas- J. 
Gailius, vicepirmininkas - V. Šalavėjus, 
sekretore - Birule Liebich. moterų 
reikalams-L Gailiuvienė ir kasininkas 
- V. Mačiulis. Sekretorės adresas 6-8 
Bendigo St., Geelong West 3218.

Geelongo liet. saj. klubo valdyba
r~ ■□£ 

ir dabar Pavyzdžiui, kad ir Vyčio 
kryžiaus numenkinimas Visi kraštai 
tun savo atžymas už narsumą kovos 
lauke,-Ne dėl to. kad kova yra garbi
nama, bet dėl to. kad ten žmonės auko
ja savo brangiausią turtą - savo gyvybę. 
Tokia atžyma jau nuo senų laikų yra 
britų Viktorijos kryžius ar vokiečių 
Geležinis kryžius. Jų negalima už
sitarnauti net ir garbingiausiose tar
nybose. o tik statant savo gyvybę 
pavojun. Tokia atžyma buvo ir Vyčio 
kryžius. Na. o dabar ponas preziden
tas be jokios atodairos dalina Vyčio 
kryžių už tai, kad asmenys, jo manymu, 
yra nusipelnę aukščiausių ordinų ar 
atžymų. Ar tai nėra sąmoningas or
dino “už narsumą" nuvertinimas?

Arba, kad ir generolų skaičius. Ar 
tai ne sovietinis reliktas, kur generolų 
buvo ištisa armija, kur reikėjo ne tik 
maršalo laipsnį sukurti, bet ir jų ne
mažai prikepti, kad vadovautų ..ge
riausi iš geriausių", kaip sovietams 
aneksuojant Lietuvą ragino rinkimų į 
t. v. Liaudies Seimą agitaciniai lape
liai. Taip. Lietuvoje sovietišku stiliumi 
prikepus per daug generolų, jų laips
nis tuo pačiu nuvertinamas, lygiai taip, 
kaip nuvertinamas ir ordinas, kurio 
paskirtis pagerbti narsuolius, statančius 
pavojun savo gyvybę.

Ir visgi, nežiūrint besitęsiančios 
moralinės kovos už tautos savimonę. 
Lietuva yra ir bus. „Rovė - neišrovė". 
Lietuvos valstybė išsikapstys iš to liū
no ir Lietuvos žmonės susikurs sau 
geresnį rytojų. Mums, užsienio lie
tuviams. lieka ne tik to kantriai laukti, 
bet ir kiek įmanoma dalyvauti tame dar
be visokeriopai remti savo brolių ir se
sių pastangas, kad gėris laimėtų prieš 
blogį ir mūsų tėvynėje Lietuvoje.

Algimantas Kabaila,

lešminė Hobarto Tolosa parke
Per šventes pailsėję vėl į darbą 

grįžtame Komitetas pirmųjų baltiečių 
atvykimo į Australiją 50 - mečiui rengti 
Hobarto Tolosa parke. Glenorchy. 
surengė iešminę. Oras pasitaikė gražus 
ir į iešminę sugužėjo beveik visi Ho- 
barte gyvenantys baltiečiai.

Tolosa parkas yra labai graži vietovė, 
esanti netoli didelio vandens baseino. 
Savaitgaliais čia visada susirenka dau
gybė žmonių - ilsisi, piknikauja. visur 
tik ir sklinda linksmas susirinkusių 
šurmulys, kepamos mėsos kvapas. 
Karts nuo karto ir lietuvių bendruo
menė ten pasilinksmina.. Šįkart su
sirinkome lietuviai, latviai ir estai. Prie 
6 - to namelio iškėlėme tris mūsų 
vėliavas, šalia jų jaunimo orkestras 
..Under Wire" pūtė dūdas ir būgnus 
mušė. Jie savo laiką ir gabumus be jo
kio atlyginimo aukojo komitetui, šią 
iešminę surengusiam. Kiek atokiau rū
ko dvi krosnys, skleisdamos degan
čio medžio ir kepamos mėsos kvapą, o 
namelyje ant stalų puikavosi gausybė 
įvairiausių salotų dubenėlių.

Skaniai pasivaišinę, kas ir stikliuką 
ar stiklą išlenkęs, bei maloniai pa
sikalbėję. mėginome laimę labai įdo
mioje loterijoje. Prizų buvo pilnos dė
žės, kiekvienas svečias ar viešnia buvo 
paprašyti atnešti kokią nors dovanėlę 
loterijai, taigi ir prinešta jų čia buvo tik
ra daugybė. Pirmą numerį traukė lat
vių atstovas komitete Miezitis. o 
sekančius numerius jau traukė lai
mėjusieji prizus. Teko matyti ir labai 
linksmus laimėtojus, kurie laimėjimo 
pasiimti ėjo po trečią ir ketvirtą kartą. 
Kai dėžes ištuštėjo, prieita buvo prie 
daug rimtesnių dalykų.

Ramūnas Tarvydas pasakė labai 
įdomią kalbą apie jau nudirbtus darbus 
jubiliejaus pasiruošime ir paskaitė jo 
surinktus pirmųių atvykėlių Į Tasma
nia prisiminimus Čia užaugusiems

V ilniaus tremtinių grįžimo fondo padėka
Spausdiname vieną Iš laiškų, atsiųstą Tremtinių grįžimo fondo pirminin

ko. Ponia Ona Baužienė Tremtinių grįžimo fondui skiria visas pajamas, 
gaunamas už jos neseniai išleistą atsiminimų knygą "Mano gyvenimo pri
siminimai'. ______________________

Gerinama p Ona Baužiene,
Tremtinių grįžimo fondo vaidybos 

vardu nuoširdžiai dėkoju Jums už 650 
(šešių šimtų penkiasdešimties) dolerių 
auką.
.Kad Jūs paaukojote mūsų fondui to

kią didelę sumą, mums pranešė ger
biamas Gabrielius Žemkalnis.

Su Jūsų ir kitų užsienyje gyvenančių 
tautiečių pagalba mes turime viltį, kad 
mūsų užsibrėžtas Ūksiąs bus pasiektas.

Pensionato „Tremtinių namai“ su 
viltimi laukia sveikatos netekę, varinėti 
per Rusijos kalėjimus, lagerius ir trem
tyje buvę kaliniai ir tremtiniai, dar 
neturintys prieglobsčio Lietuvoje, o 
taip pat gyvenantys įvairiuose Lietuvos 
kampeliuose, anksčiau grįžę iš trem
ties vietų vieniši ir paliegę. Jie tikrai yra 
nusipelnę ramaus ir aprūpinto gyve
nimo saulėlydžio tarp vienodo likimo 
brolių ir seserų.

Be Jūsų paramos ir mūsų darbo 
supratimo, fondas negalėtų atlikti tų 
darbų, kuriuos atlieka dabar.

Ačiū Jums, kad suprantate mūsų dar
bų svarbą, ačiū už. jautrumą mūsų 

lietuviukams, latviukams ir estukams 
sunku buvo suprasti tuos vargus, ku
riuos šioje saloje iškentėjo jų senieji 
tais pirmaisiais kūrimosi metais. R. 
Tarvydas paskaitė ir apie keletą juo
kingų nutikimų, kurių pasitaikydavo'l 
net ir tais sunkiais laikais. Vargai, 
laimėjimai ir džiaugsmai bus išspaus-“ 
dinti knygoje, kurią Ramūnas ketina į 
išleisti jubiliejaus proga.

Miezitis papsakojo apie pastangas, 
ieškant pirmųjų „dievo paukštelių"’ 
pavardžių sąrašo. Jis išvardijo visus-" 
Australijos didmiesčių archyvus, kil
iuose surado beveik kiekvieno airio ir 
anglo kalinio, čia atvežto beveik prieš 
du šimtus metų, istoriją, bet nerado 
jokio paminėjimo apie beveik tūks
tančio baltiečių atvykimą. Net ir tų 
laikų laikraščiai tų „dievo paukštelių“ 
beveik nepaminėjo. Tik Melburno 
archyve pavyko užtikti labai blogos 
kokybės mikrofilmą, kuriame surašy
tos atvykusiųjų pavardės. Tačiau lig 
šiol jame užrašytų jeroglifų iššifruoti 
nepavyko.

lešminė pavyko gerai. Svečių su
sirinko labai daug ir rengėjai liko 
patenkinti gautu pelnu. Dar keletas to
kių renginių ir komitetas gales sureng
ti šaunų atvykimo 50 - mečio jubiliejų.

* Šiuo metu pas Petrą ir Magdale
ną Šiaučiūnus vieši giminaitė iš Lietu
vos. Tai Petro dukterėčia Mildutė, net 
dešimtį metų Sibiro tremtyje atkente- 
jusi.

* Petras Šiaučiūnas šiuo metu 
sirguliuoja. Keletą dienų, jam teks pa
būti ligoninėje, po to paleis pailsėti į 
namus, ir po kelių dienų teks vėl grįžti i 
ligoninėn tyrimams.

Tikėkimės, kad tyrimai nieko blogo į 
neparodys, ir Petras visiškai pasveiks, t 
ko iš visos širdies Jam linkime

S. Augustas ičius \

MANO GYVI 
PRISIMINIMAI
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išvargintiems žmonėms.
Telaimina Jus Dievas visuose geruose, 

Jūsų darbuose.
Su gilia pagarba ir dėkingumu

Vytautas Cinauskas 
Tremtinių grįžimo fondo 

valdybos pirmininkas
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Lietuvių dienų šurmulyje 
uSukas, sukas "Suvartukas”!..
Pi Per savo trumpą viešnagės Austra- 

lijojoje laiką tai tikrai tinkamas api- 
lendndrinimas iš Tėvynės, Plungės mies
to, o, atvykusiam dainos, muzikos ir šo
kimo .insambliui „Suvartukui“.

S Sukas, sukas „Suvartukas“!
I Ir sukosi jis per tą trumpą savo 

vieiešnagės Australijoje laiką, kaip koks 
vijujurkas. Jį visur matei - Melburne per 
Lieietuvių dienų atidarymo pamaldas, 
patariame atidaryme, koncerte, kuris 
grttuodžio 29 dieną vyko Lietuvių 
nantnuose. Vieno koncerto netgi nepa- 
kakako - per vieną kartą salėje niekaip 
netitilpo visi, norėjusieji pamatyti ir iš- 
ginrsti plungiškius. Tačiau mažasis 
„Sifavartuko“ būrelis (tik 11 žmonių) 
nenenusiminė, nors ir pavargęs, vos ant 
kojoje bestovintis, po poros valandų vėl 
konncertavo. Matėme „Suvartuką“ 
talkkinant literatūros ir muzikos vaka
re, ; matėme ir Naujų metų naktį: kai 
metes visi linksminomės, „Suvartukas“
grįriežė mums linksmiausias šokių 
matelodijas...

Dainuoja Irena Rimkienė ir Elena Le- 
liugienė. Nuotrauka A. Burneikio

Pamėgo jį žmonės - kur buvo „Su-
vartukas", ten spietėsi tautiečiai. O jis, 
kunr tik galėjo, sėjo dainą, muziką ir 

. tauutinius šokius. Ir ne bet kokius, bet 
maandrių tnandriausius, kai kuriuos jų 

hnaatėme pirmą kartą, kitus, kad ir bu- 
| voome matę, tai ne taip žaviai atlieka
mus...

i Kas gi tas „Suvartukas“ ? Iš kur jis? 
Koks jo „stažas“? „Suvartuko“ pro
gramoje įrašyta: „Pirmųjų ansamblio 
kūrybinių žingsnių tenka ieškoti 1947- 
1949 metuose. Per eilę metų nuo kelių 
porų šokėjų išaugo j 80 entuziastų bū
rį: 35 šokėjai, 35 dainininkai, 10 
muzikantų.

sydnėjiškė Vilija Burneikytė (viduryje). Nuotrauka A. Burneikio

Šokio siausme!.. Nuotr.A. Burneikio
1967 m. suteikiamas „Suvartuko“ 

vardas, 1987 m. nusipelniusio šokių ir 
dainų ansamblio vardas.

„Suvartukas“ koncertuoja ne tik 
Lietuvoje, jis dalyvavo įvairiuose 
renginiuose daugybėje Europos šalių, 
Kuboje, Alžyre. Į keliones už Lietuvos 
ribų vyksta 20 - 40 žmonių grupė. Į 
Australiją atvykome mažytė, 11 žmo
nių, grupė, todėl ir parodysime tik 
trupinėlį savo darbo“.

Nesu nei muzikos, nei dainos ar tau
tinių šokių žinovas. Negaliu kalbėti 
žinovo vardu, tačiau, ką aš, eilinis 
žiūrovas, mačiau ir.girdėjau koncerto 
metu, mane žavėjo, kėlė, ir lyg užbur
tas plojau, plojau ir plojau... Ir kiek ži
nau, jiems plojo, šaukė „bravo“ visur, 
kur tik jie pasirodė, t. y. Canberroje - 
sausio 5 d., Sydnėjuje - sausio 10 d., jau 
nekalbant apie pasirodymus Melbur-
ne. Nepažįstu „Suvartuko“ nei vadovų, 
nei programos atlikėjų, bet gal geriau
siai juos apibūdino Melburne ir Sydnė
juje (dalis ansamblio narių jo namuo
se Strathfielde viešėjo) juos fotogra
favęs p. Algimantas Burneikis - juk 
sakoma, kad viena nuotrauka kartais 
gali atstoti tūkstantį žodžių!

Gaila, kad iki šiol neatsirado pas mus 
korespondento, kuris būtų tinkamai 
aprašęs jų meną.

Linkiu „Suvartukui“, kad jis dar ilgai 
ilgai suktųsi!

B. Žalys

Ant palenkto karklo visos ožkos
Vytautas Katilius lipa...

Pamalonintas p. Gabrieliaus Žem
kalnio gražaus atsiliepimo apie mano 
straipsnelį „Let us face Reality“ Vil
niuje leidžiamo laikraščio „Lithuanian 
Weekly“ Kalėdiniame numeryje, ir jo 
paakintas pasiūlyti lietuvišką šio 
straipsnio vertimą „Mūsų pastogei“, 
vis dėlto sėdau rašyti specialiai ir kiek 
kitaip. Juk yra problemų, apie kurias 
tarp mūsų, lietuvių, galima ir reikia 
kalbėti daug atviriau ir aštriau, negu 
užsieniečiams skirtame angliškame 
laikraštyje.

Yra skaudžių, netgi deginančių 
klausimų apie mūsų, lietuvių, situaci
ją šiandieniniame pasaulyje irypač apie 
pasaulio santykį su mumis.

Kodėl, išsprūdęs svetur, ypač .į Eu
ropą, ir prisistatęs lietuviu, netgi iš 
mūsų kraštą žinančių ir jam sim
patizuojančių žmonių pirmiausiai 
susilauki klausimų apie lietuvišką ma
fiją, lietuvaites prostitutes bei griū
vančius lietuviškus bankus?

Labai paprastai: todėl, kad mes patys 
save pristatome pasauliui šitaip.

Be abejo, žmogui prieš gerus metus 
ryte prabudusiam elgeta, kadangi vi
sos jo santaupos pražuvo suban
krutavusiame banke, atrodė viena
reikšmiškai - šitokia velniava gali at
sitikti tik Lietuvoje! Lygiai tą patį gy

vu dievu rėkia pilietis, pastatęs savo 
automobilį Žvėryne ar Antakalnyje ir 
po pusvalandžio čia jo jau neberadęs. 
Arba tas, kuris parėjęs namo randa 
išlaužtas dūris ir iki paskutinio siūlelio 
apšvarintą butą.

Be abejo, kiekvienam jo skausmas 
svarbiausias. Bet jeigu rasti jėgų pa
kilti virš jo ir apsidairyti aplinkui? 
Bankų krizės karts nuo karto purto ir 
tradiciškai stabilias finansines siste
mas turinčias valstybes. Tokiose 
nusitovėjusios teisinės sistemas ir 
galingas policijas turinčiose valstybėse 
kaip, sakysim. Prancūzija ar Italija 
automobilių (jei lyginsime pagal 
gyventojų skaičių) kasmet pavagiama 
du kartus daugiau negu Lietuvoje. Ir 
plėšimų bei vagysčių ten nemažiau, - 
pamenu, pirmasis mano išgirstas Ro
moje palinkėjimas buvo: „Saugokit 
kišenes!“ O, sakysim, prancūzai savo 
prostitutes skaito kone neatskiriamu ir 
itin romantišku Paryžiaus bruožu, 
turistams rodo gatves bei aikštes, kur 
mėgsta buriuotis saldžiosios mer
gužėlės...

Tai kodėl mes, lietuviai, bendra- 
žmogiškąsias, nuo Adomo ir Ievos 
keliaujančias nuodėmes bei silpnybes

Kaip dzūkai priek dzūko gali susieicie..
Jau beveik aštuoni metai, kaip Vil

niuje gyvuoja Vilniaus dzūkų Pulku- 
cis, vienijantis sostinėje begyvenan
čius dzūkus, nesvarbu iš kur jie būtų 
kilę, nesvarbu kokiuose Dzūkijos 
miškuose grybavo. Svarbiausia , kad 
jisai būtų dzūkas tiek savo būdu, tiek 
savo išraiška. Visada į savo tarpą mes 
kviečiame ir kraštiečius, išsiblaškiu
sius po visą pasaulį. Ką gali žinoti, gal 
kada nors pavyks įkurti ir Pasaulio 
dzūkų federaciją. Regis, jau ir praei
tais metais tokios užmačios buvo, kada 

linkę priskirti tik sau, kiltimi jas iš sa
vojo tautinio charakterio ypatumų? Ir, 
kas blogiausiai, garsiai trimituoti 
pasauliui, kad štai kokie mes, lietu
viai, deja, esame?

O gal šitai paprasčiausiai jau virtę 
įpročiu? Bolševikmečiu mažne visos 
visuomenės ligos būdavo aiškinamos 
sunkiu kapitalizmo palikimu, kelerius 
pirmuosius atkurtosios Nepriklau
somybės metus jas suversdavome 
žmogaus mastymą bei elgesį su
darkiusios sovietinės sistemos pa
dariniams. Dabat jau lyg ir nebeišeina 
ieškoti atpirkimo ožio nei kapitalizme, 
nei komunizme, belikome mes patys, iš 
prosenelių paveldėtas charakteris...

Kada nuo beatodairiškos saviplakos 
mes pereisime prie realaus pasaulio ir 
savęs suvokimo? Neužsimerkiant prieš 
blogybes, bet ir aiškiai skiriant, ku
rios jų bendražmogiškos, o kurios 
grynai lietuviškos? Nenutylint ir to, ką 
per tokį trumpą ėjimo iš totalitarizmo į 
demokratiją laiką, mums vis dėlto aiš
kiai pavyko pasiekti. (Kad ir tokie 
pakankamai garsiai nesusakyti dalykai: 
infliacija Lietuvoje, pasirodo, jau 
mažiausia tarp Baltijos valstybių, 
investicijų patrauklumu Lietuva per 
vienerius metus pasaulyje pakilo dau
giau kaip per dvidešimtį punktų, 
sėkmingai išsprendėme per Lietuvą iš 
Rytų įVakarus plūdusių nelegalių 
emigrantų problemą ir 1.1.).

Bet svarbiausia, kad pernai Lietuva 
išlaikė didžiausią demokratijos eg
zaminą.1 Prezidentas, nors ir buvęs 
komunistų partijos pirmasis sekreto
rius, o vėliau kairiosios Demokratinės 
darbo partijos pirmininkas, vyriausybę 
suformuoti pavedė Seimo rinkimus 
laimėjusioms dešiniosioms partijoms. 
Demokratiška valdžių kaita, tautos va
lios paisymas - svarbiausias rodiklis, 
kad demokratija galutinai įsitvirtina 
Lietuvoje. Ir esminis garantas, kad vi
sos kitos mūsų problemos gali būti 
išspręstos.

Tereikia, mano supratimu, svarbiau
sio - išmokti gyventi rinkos (plačiąja 
prasme!-) sąlygomis. Perprasti vieną 
svarbiausių jos dėsnių: nedemons
truoti pasauliui savo žaizdų (nes visi 
pakankamai turi savų), o rodyti savo 
stipriąsias puses.

Nes, be atodairos plakant save ir lyg 
Atpirkėjui užsikrovus ant savo pečių 
visas žmonijos nuodėmes, vėliau teks 
suvokti, jog ant palenkto (o mūsų at
veju - paslaugiai pasilenkusio) karklo iš 
ties visos ožkos lipa.

Alytuje - Dzūkijos sostinėje - vyko 
pasaulio dzūkų suvažiavimas.

Kiek man teko patirti, Australijoje 
nėra tiek daug dzūkų. Čia lyg žemaičiai 
daugiau dominuoja... Duok Dieve, kad 
gerokai klysčiau, tačiau toks įspūdis 
susidarė po Lietuvių dienų Melburne. 
Prieš man išvykstatnt į Australiją, mū
sų Pulkucio vadė p. Albina Šiupie
nienė ir sako man: „Kiek gali daugiau 
pakalbyk Australijoje gyvenančių dzū-

Nukelta į 6 psl.
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laiškai redakcijai
Redakcija gauna daug laiškų iš tėvynės, kuriais prašoma paremti sergančius 

ar negavusius patenkinančio teismo sprendimo, išėjusius iš kalėjimo ir no
rinčius pradėti naują gyvenimą... Visi norėtų, kad jų laiškai būtų spausdinami 
„Mūsų Pastogėje", tikintis iš tautiečių Australijoje susilaukti vienokios ar ki
tokios pagalbos. Dauguma jų taip pat norėtų pradėti susirašinėjimą su redak- 

tija, gauti atsakymus į savo laiškus (ypatingai dažnai pradedantieji poetai ir po
etės pageidauja gauti savo kūrybos įvertinimą, ar kad jų kūryba būtų spausdi
nama laikraštyje) ir 1.1., ir ttf. ’-'n plos:-".

Deja, dėl vietos stokos tik vieną kitą laišką, be to, labai sutrumpintą, tegalime 
spausdinti. Mūsų redakcija - tik du žmonės - redaktorius ir tekstų spausdintojo. 
Jie turi įtemptai dirbti, kad per savaitę paruoštų laikraštį spausdinimui. Tokiu 
būdu, laiškų rašymui to laiko visai nebelieka. Be to, mūsų laikraštis nedidelis, 
tik 8 puslapių leidinys, skirtas tik Australijos lietuvių bendruomenės reikalams. 
Mes ne visuomet pajėgiame jame išspausdinti savų bendradarbių straipsnius. 
Taigi, mieli tėvynainiai, nesirūstinkite, kad Jūsų laiškai bei straipsniai nepa
tenka į „Mūsų Pastogės" puslapius, ar kad redaktorius Jums neatsako.

Šįkart spausdiname ištraukas iš dviejų mūsų tautiečių laiškų.

Rašo (1997.01.16) kaunietis Ro
mualdas Jankauskas, 1990 metais 
nukentėjęs eismo nelaimėje, šiuo metu 
I grupės invalidas. Jam reikalinga kito 
žmogaus slauga. Pensija - 73 litai per 
mėnesį (žinios iš 1993 m. „Lietuvos 
ryte“ spausdinto straipsnio). Norėtų 
įsigyti mažą, vieno kambario butuką 
Kaune. Butui įsigyti jam trūksta 1 500 
JAV dolerių. Jis tiki, kad kas nors jam 
padės - paaukos reikiamą sumą. Jis taip 
pat norėtų gauti sekančių žurnalų ad- 
esus: „The Life“, „Forbes“, firmų 
„Samsung“, „Daewoo“, „KunguRoss“, 
„Sony“, „Panasonic“, „Sharp“, JVC“, 
„Aiva“, Akai“, „Hitami“, „Toyota“, 
„Honda“ vadovų pavardes ir adresus. 
Jei šias žinąs sunku gauti, tai laiško 
autorius pageidauja, kad7 įpilama gal 
Japonijoje yra išleidžiamas koks nors 
populiarus žurnalas, kuris man irpadės. 
Būkite, prašau, geri, ir padėkite man“.

Redakcija nei lėšų, nei tokių žinių

tikrai neturi. Gal kas galėtų minėtam 
ponui padėti? Jo adresas: Romualdas 
Jankauskas, Dumšiškių kaimas, Rasei
nių paštas, LT 4400 Raseinių raj., 
Lithuania.

Apie ištikusią nelaimę iš Kretingos 
rajono rašo Zina Lubienė. Gaisro metu 
sudegė jos namai (pridėtas oficialus 
Kretingos priešgaisrinės tarnybos 
pažymėjimas).

Z. Lubienė rašo: „Gyvenu Lietuvoje, 
netoli Palangos kurorto. Auginu 3 duk
ras (20, 16 ir 13 metų). Skaitausi prie 
ūkininkų. Šią žiemą iki pamatų sudegė 
man priklausantis 2 aukštų namas. 
Likome visiškai basi, ant gatvės. Tą 
baisumą galima suprasti tik pačiam tai 
patyrus'

Gerb. Redaktoriau, Jūs turbūt žinote 
sunkią Lietuvos padėtį. Vargsta žmo
nės beviltiškai, bet palikti dar be namų, 
tai jau košmaras. Per tuos mėnesius
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Kaip dzūkai priek dzūko gali susieicie...
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kų su mumis bendrauc. Tai ir mes ga
lėsim pasigyrė, kad po visi# pasaulį 
turim savų, kaip ir žemaičiai“. Taigi, 
mieli dzūkuliai, gyvenimo vandenų 
nublokšti in tokių tolifliįšalį, kaip 
Australija (beveik į pasaulio galų), 
mums įdomu apie Jus, apie Jūsų 
gyvenimo vingius ir plačiau sužinoti. 
Parašykit mums apie save, o gal turite 
įdomių dalykų, susietų su Dzūkija, jos 
kultūra, istorija. Mums Jūsų žodis, 
sukaupta gyvenimo patirtis yra įdomi ir 
naudinga.

Mūsų Pulkucis irgi nepėsčias. Mo
kam šokt, dainuot, grot ir už dzūkų 
sveikatą papotėriaut. Renkamės įvai
riai, įvairiose vietose (mat esam bied- 
ni, tad neturim už ką įsigyti rengi-
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' niams rengti patalpų). Nei vienas mūsų 
susibūrimas nebūna be dainų, muzikos 
ir, aišku, šokių. Praeitų metų gale su
sibūrė ir mūsų folklorinis ansamblis 
„Vilniaus draugė“, atliekantis tik 
dzūkiškas dainas, grojantis tik savą 
muziką. Jeigu sustiprėsime, po metų 
kitų gal ir Australijos dzūkus pa
linksminsime.

Vilniaus dzūkų pulkucis neapsiri
boja vien sostine, bet dažnai pabuvoja 
ir Dzūkijos kaimuose - pas savus... 
Domimės ir savo kultūra, istorija, ku
rią stengiamės propaguoti. Turime ir 
savo pasus, pavadinę cikro naro 
popierukais, juos turi visi Pulkucio na
riai ir nariai rėmėjai, kurie finansiniai 
paremia mūsų organizaciją. O kaip vi
si sueinam, šalia „Lietuva, tėvyne mū
sų“, užtraukiame ir savo himną „Ar 
būsi mažas, vai, ar dzidziulis“.

Taigi, mieli Australijos dzūkai ir 
dzūkės, nors mūsų Pulkucis yra Vil
niaus, tačiau mielai norime, kad savo 
laiškais, savo dzūkiškumu būtumėte 
kartu su mumis...

Atsiliepkite, parašykite: Juozui 
Žitkauskui, Viršuliškių gt. 25 - 30,2056 
Vilnius, Lithuania.

Juozas Žitkauskas 
Vilniaus dzūkų pulkucio 

raštinykas 

perėjau kryžiaus kelius. Ir visur kaip į' 
sieną. Du kartus rašiau vyriausybei, 
kad skirtų, kreditą. Pastatė į 19 eilę ir 
viskas. Turiu ir žemės, ir miško, yra ko 
užstatyti. Ne, lauk eilėje ir viskas. 
Ūkininkų sąjungoje paremtų, bet iki 
gaisro, atseit, dar nebuvau ūkininkė, 
nes žemės nuosavybės dokumentai dar 
nebuvo įvesti į kompiuterį. Buvau 
apsidraudus privalomu draudimu. Nuo 
sausio pirmos tas draudimas buvo 
panaikintas. Nebėra kur kreiptis. 
Paskutinis smūgis mūsų šeimai, kad 
mirė namelio šeimininkė, kuri buvo 
mus įsileidus gyventi. Giminės gavo 
namelį kaip palikimą ir griežtai 
pareikalavo iki birželio 1 d. išsikelti. Gal 
mieli Australijos lietuviai paaukotų 
nors kelis dolerius į mano sąskaitą: 
Lietuvos taupomasis bankas, Kretinga, 
E - 4653, Lubienė Z. Jeigu pavyks 
atstatyti namą, kviečiu viešint Lietu
voje pas mus į svečius, Galima ir tiesiai 
važiuoti pas mus. Kaimynės telefonas 
49 155, paaiškins kur mus rasti. Su 
pagarba Z. Lubienė“.

pamatai.

Z. Lubienės adresas: Z. Lubienė, 
Kurmaičių paštas, Kretingos apylinkė, 
Lithuania.
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Pirmosios lietuviškos knygos konkursas jaunimui
Šių metų sausio 7-ąją sukanka 450 metų, kai Karaliaučiuje išleista Martyno 

Mažvydo pirmoji spausdinta lietuviška knyga. Šiai sukakčiai pažymėti Šilutės 
(Lietuva) F. Bajoraičio viešoji biblioteka skelbia istorijos - kraštotyros darbo 
(literatūrinio rašinio) konkursą. Pirmą kartą rengėjai kviečia jame dalyvauti 
išeivijoje gyvenantį lietuviškąjį jaunimą: mokyklų, koledžų, universitetų jau
nuomenę. Konkursas vyksta nuo 1996 metų lapkričio 10 d. iki 1997 metų spalio 
10d. Darbai vertinimui siunčiami adresu:

Direktorė Dalia Užpelkienė
F. Bajoraičio viešoji biblioteka, Lietuvininkų gt. 74,5730 Šilutė, Lithuania.
Konkurso sąlygos
Vertinimui pateikiama po 3 mašinraščiu atspausdintus darbo egzempliorius. 

Pirmame (tituliniame) lape būtina nurodyti savo pavardę, pilną adresą, mokyklą, 
klasę, (kursą, specialybę), darbo vadovą arba konsultantą, svarbu tiksliai užra
šyti savo darbo temos pavadinimą. Darbas rašomas tik lietuvių kalba. Jo apimtis - 
iki 10 mašinraščio puslapių. Gali būti pateiktos iliustracijos, literatūros šaltinių 
sąrašas, kita įdomi medžiaga.

Siūlomos konkurso darbų temos:
1. Martynas Mažvydas ir pirmoji lietuviška knyga.
2. Lietuviškų knygų autoriai, kilę iš Šil utės krašto.
3. Lietuviškos knygos leidėjai ir platintojai Šilutės krašte.
4. Lietuviškos knygos spausdintojai Šilutės krašte
5. Šilutės krašto knygnešiai ir jų likimai.
6. Šilutės krašto lietuviškos knygos bibliotekos.
7. Šilutės krašto bibliografai.
8. Lietuviškos knygos kelias Šilutės krašte.
Primename, kad iš Šilutės krašto yra kilusios ir su juo susijusios šios Jums, be 

abejonės, žinomos asmenybės:
Ašmys Mikelis (1891-1918), laikraštininkas, literatas, lietuvių kalbos vadovlių 

autorius
Bajoraitis Fridrichas: (1883 - 1909), poetas - publicistas
Bruožis Ansas (1876 - 1928), bibliografas, istorikas
Jankus Martynas (1858 - 1946) , visuomenės veikėjas, spaudos darbuotojas, 

spaustuvininkas
Mikšas Jurgis (1862 - 1903), visuomenės veikėjas, redagavo’’"Aušrą”, leido 

"Nemuno bangą"
Ruigys Pilypas (1675 -1749), kalbininkas
Simonas Stanevičius (1799 - 1848), poetas, tautosakininkas
Šojus Hugo (1845 - 1937), Rytų Prūsijos kultūros veikėjas, lietuvių tautosakos 

vertėjas, šio krašto rėmėjas
Vydūnas (Vilhelmas Storosta) (1868 -1953), rašytojas, filosofas, kultūros veikė

jas
Zaunius Dovas (1845 - 1921), Rytų Prūsijos visuomenės veikėjas
Zudermanas Hermanas (1857 - 1928), vokiečių rašytojas
Galbūt, Jums bus artimiau rašyti literatūros rašinį apie kurį nors iš šių mūsų 

kraštui reikšmingų asmenybių.
Vertinimas vyks išrenkant 1 geriausią Jūsų rašinį bei 1 darbą, parašytą taisyklin- 

giausia lietuvių kalba. Komisija skirs ir kitus prizus, atsižvelgiant į autorių išra-' 
dingumą, minties raišką, pasirinktos temos originalumą.

Maloniai kviečiame dalyvauti konkurse! Laukiame Jūsų rašinių! Kūrybinės 
sėkmės! Konkurso rengėjų vardu Dalia Užpeikienė

F. Bajoraičio viešosios bibliotekos direktorė
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f Mūsų mirusieji f I
Mirė A. f A. Viktoras Jaras

E artimųjų gauta žinia, kad vasario 16 d., sulaukęs 72 metų amžiaus, staiga 
mirė elektros inžinierius a.a. Viktoras Jaras.

Gimė velionis 1924 m. spalio 24 d. Ukmergėje. Anksčiau yra buvęs aktyvus 
ALB veikėjas, ALB Spaudos sąjungos ir jos valdybų narys, nuolatinis ''Mūsų 
Pastogės” administracijos talkininkas.

Palaidotas V. Jaras Sydnėjaus Rookwoodo kapinių lietuvių sekcijoje, vasa
rio 21 d. Laidotuvių apeigas atliko kun. P. Martūzas.

Liūdi žmona Aida ir artimieji. "M.P." iuf.

A. f A. Gintautas Sakalauskas
Pagal gautą pranešimą, vasario 17 d., sulaukęs 58 metų amžiaus, mirė Sydnė

jaus priemiestyje Cabramattoje gyvenęs tautietis a.a. Gintautas Sakalauskas.
Velionio palaikai sudeginti Rookwood krematoriume vasario 20 d. Gedulingas 
pamaldas atlaikė ir į kapines palydėjo kun. P. Martūzas. "M.P." inf.

Pagerbdami
A. f A. Juozą Maksvytį,

vietoje gėlių ant jo kapo "Mūsų Pastogei" aukojame 5o dolerių.
Juta ir Viktoras Sliteriai

Į Amžinybę išėjus
A. f A. Juozui Maksvyčiui,

jo žmonai Onutei, dukroms Ramutei ir Violetai, giminėms ir 
artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia

Bronė ir Stepas Jarembauskai

A. f A. Juozui Maksvyčiui
taip netikėtai į Amžinybę iškeliavus, giliam liūdesy liku
sioms žmonai Onutei, dukrelėms Ramutei ir Violetai, jų šei
moms, sesutei Aldonai Vyšniauskienei bei visiems artimiesiems 
reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Janina ir Viktoras Ratkevičiai
Mirus ankstyvesnių ALB Krašto Valdybų nariui

A. f A. Viktorui Jarui,
jo žmonai Aidai, giminėms ir artimiesiems nuoširdžią užuo
jautą reiškia

ALB Krašto Valdyba

Mirus "Musų Pastogės" redakcijos bei administracijos 
darbuotojui, Bendruomenės Spaudos sąjungos nariui

A. į- A. Viktorui Jarui,
nuoširdžią užuojautą žmonai Aidai, giminėms bei artimie
siems reiškia

ALB Spaudos sąjungos valdyba
ir 'Mūsų Pastogės" redakcija - administracija

A. f A. Viktorui Jarui
mirus, gilią užuojautą reiškiame jo žmonai Aidai, giminėms 
ir artimiesiems. - —

Tamara ir Benius Vingiliai

A. f A. Gintui Sakalauskui
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame Zitai ir Pranui An- 
driukaičiams, giminėms ir artimiesiems.

Onutė ir Algis Kapočiai

Mirus
A. f A. Gintautui Sakalauskui, 

gilią užuojautą sesutei Zitai, broliui Antanui, vaikams ir 
giminėms reiškia

Ričardas ir Juozas Gervinai

A. f A. Juozui Maksvyčiui
mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną Onutę, dukras Ramutę ir 
Violetą, seserį Aldoną Vyšniauskienę ir uošvę p. Daniškevi- 
čienę.

Vytautas ir Regina Pumpučiai

Išėjus į Amžinybę
A. f A. Juozui Maksvyčiui, 

liūdinčiai žmonai Onutei, dukroms ir jų šeimoms bei ar
timiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia

Viktoras Martišius

A. f A. Juozui Maksvyčiui
mirus, jo žmonai Onutei, dukroms, seseriai Aldonai ir jų ar
timiesiems gilią užuojautą reiškiamę.

Regina ir Jurgis Siuilgcvičiai

A. f A. Juozui Maksvyčiui
mirus, jo žmonai Onutei, dukroms, seseriai Aldonai ir ar
timiesiems reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime skau
džioje netekties valandoje. Viktoras ir Sienutė Baltučiai,

Vytautas ir Marytė Aeverauskai

A. f A. Juozui Maksvyčiui
mirus, jo žmonai Onutei, dukroms Violetai ir Ramutei, sese
riai Aldonai ir jų šeimoms, giminėms ir artimiesiems nuošir
džią užuojautą reiškia

Milda, Vytautas, Kristina ir Ričardas Dideliai, 
 Bronė ir Juozas Makuliai

A. f A. Gintautui Sakalauskui 
mirus, jo seseriai ir svainiui - Zitutei ir Pranui Andriukai- 
čiams, velionio šeimai, giminėms bei artimiesiems reiškiame 
gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Salomėja Grybienė su šeima

Pagerbdama

A. f A. Aldoną 
Čiurlionytę - Cininienę - IVarušicnę

vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" aukoju 15 dolerių.
Marta Kemežienė

A. į* A. Gintautui Sakalauskui 
mirus, jo seserį Zitą ir svainį Praną Andriukaičius, gimines bei 
artimuosius nuoširdžiai užjaučia ir drauge liūdi

Edita ir Albinas Giniūnai

Mirus
A. f A. Gintautui Sakalauskui, 

seserį Zitą ir svainį Praną Andriukaičius nuoširdžiai už
jaučia

Sydnėjaus lietuvių katalikų 
kultūros draugija

ELTA praneša, kad sausio 10 d. po ilgos ir sunkios ligos 
Lietuvoje mirė Lietuvos Respublikos Prezidento Algirdo Bra
zausko tėvas Kazimieras Brazauskas, gimęs 1906.06.24, IValčike, 
Kaukaze. Palaidotas sausio 13 d. Kaišiadorių kapinėse.

Mirus
A. f A. Viktorui Jarui,

jo žmonai Aidai ir artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia
J. ir V. Mickai

sloniSua
Vietoje gėlių ant mirusiojo kapo "MūsųPastogei" aukojame 20 
dolerių.

J. ir V. Mickai

"M.P." Nr. 6 - me, skyrelyje "Mūsų mirusieji", Romo Medelio nekrologe yra 
padaryta klaida. Pirmoje skiltyje, 24 eil. iš viršaus parašyta: "1997 metų spalio 
mėn. vedė...”; turi būti: "1979 metų spalio 27 d. vedė...".

Mirusio artimuosius ir nekrologo autorių nuoširdžiai atsiprašome. Red.
"Mūsų Pastogė" Nr.7 1997.2.24 psl.7
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INFORMACIJA
Kvietimas Australijoje gyvenantiems lietuviams

Kviečiu susiburti visus lietuvius, atvykusius į Australiją paskutinių 10 metų 
laikotarpyje.

Kovo mėnesį organizuojamas susitikimas pabendrauti, pažinti vienas kitą, pa
sidalinti Įspūdžiais.

Skambinti Aidai Tučiūtei - Žilinskienei tel. (03) 9822 6541.

Socialinės globos moterų draugija Melburne praneša, kad metinis 
draugijos susirinkimas įvyks š. m. balandžio mėn. 13 d. (sekmadienį), 2 vai. popiet 
Lietuvių namuose. Moterų seklyčioje.

Dalyvauti kviečiamos narės ir prijaučiančios.
Soc. globos moterų draugija Melburne

Padėka aukojusiems Vilnijos mokykloms
Nuoširdžiai dėkojame SLKKD - jos suruoštos iešminės proga aukojusiems 

Vilnijos krašto lietuviškoms mokykloms sušelpti.
Pinigais aukojo: 50 dol. - St. Abromavičius; 30 dol. - O. Jarmalavičienė; 25 dol. 

- V. Savickaitė; po 20 dol. - P. Burokas, V. Račiūnas, M. Sirutienė, K. Scitnickienė, 
M. ir J. Zinkai; 15 dol. - St. Bernotas; po 10 dol. -L. Jagučianskienė, J. Makūnas, 
kun. P. Maitūzas, A. Paulikonienė. P. Penkaitienė, K. Ridikienė, B. Ropienė, A. 
Brunkienė, V. Stanevičienė; po 5 dol. - K. S. Meehan, A. Šliapertienė.

Dėkojame V. Stanevičienei, V. Petniūnienei ir K. Butkui, prisidėjusiems tortais 
ir loterijos fantais.

Ypatingai dėkojame Z. Andriukaitienei ir O. Kapočienei, įdėjusioms valandų 
valandas darbo ir paaukojusioms didžiąją dalį iešminės maisto produktų.

Ačiū visiems apsilankiusiems. Jūs savo dalyvavimu paskatinote mus moraliai ir 
finansiniai sušelpėte Vilnijos krašto lietuviškas mokyklas.

Aukos ir iešminės pelnas 622 dol.
Norintieji sušelpti Vilnijos krašto lietuviškas mokyklas, čekius galite siųsti SLKK 

draugijos iždininkui: p. P. Andriukaičiui, la Maple St., Cabramatta, NSW 2166.
Sydnėjacis lietuvių katalikų kultūros draugija

Diskusinė popietė
Iš anksto pranešame, kad Tėvynės Sąjungos Sydnėjaus skyrius ruošia diskusinę 

popietę, kurioje prelegentai aptars kai kuriuos aktualius išeivijos ir atsikūrusios 
Lietuvos aspektus. Po pranešimų - klausimai ir diskusijos. Popietė įvyks 
sekmadienį, kovo 9 d., 2 vai. po pietų, Lietuvių Namuose Bankstowne. Apie 
prelegentus ir temas - vėliau.

TS Sydnėjaus skyriaus valdyba

Pirmasis tarptautinis stomatologų kongresas
1997 m. birželio 5-8 dienomis Vilniuje vyks IV Lietuvos stomatologų sąjungos 

ir I Tarptautinis Vilniaus kongresas. Kongreso organizatoriai - Lietuvos stoma
tologų sąjunga, Lietuvos sveikatos apsaugos ministerija, Academy of Dentistry 
International. Kongreso darbe dalyvaus visos Lietuvos stomatologai, taip pat daug 
lektorių ir svečių iš užsienio. Firmos, gaminančios stomatologinę įrangą, me
džiagas ir profilaktikos priemones dalyvaus kongreso parodoje.

Šis renginys - puiki galimybė susitikti specialistams, verslininkams ir gamin
tojams, pasidalinti profesine patirtimi, susipažinti su stomatologijos mokslo 
naujovėmis, rasti naujų bendradarbiavimo formų. Manome, kad kongresas bus 
reikšmingas ne tik stomatologams, jų profesiniam tobulėjimui, bet taip pat ir 
sveikatos apsaugos vystymui Lietuvoje.

Tikimės Jūsų pagalbos ir paramos organizuojant kongresą.
Prof. I. Balčiūnienė

Lietuvos stomatologų sąjungos pirmininkė

Mokytojų pasikeitimas lituanistiniuose 
kursuose Sydnėjuje

Sydnėjuje (Strathfield) veikusių lituanistinių (gimnazijos lygio) kursų vedėja 
p. Aldona Veščiūnaitė - Janavičienė praneša, kad ji iš šių kursų vedėjos pareigų 
pasitraukia nuo š. m. pradžios. Kursus vesti bei juose dėstyti sutiko mokytoja Vio
leta Kondrotienė.

Lituanistiniai kursai veikia ir toliau. Visais kursų reikalais skambinti naujai 
kursų vedėjai, mokytojai V. Kondrotienei tel. (02) 9713 2346.

Kiek teko patirti p. A. Veščiūnaitė - Janavičienė išvyksta ilgesniam laikui i 
Lietuvą. "M.P." inf.

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

organizaciniais reikalais (susirinkimai, minėjimai ir t.t.), 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 t.t. - ne mažiau 15 
dolerių (minimumas). administracija
"Mūsų Pastogė" Nr.7 1997.2.24 psl.8 '

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16 - 18 East Terrace, BANKSTOWN, 
Tel. 978 1414, faksas (02) 9790 3233

Klubas atidarytas 
Pirmadieniais 5 v.v. -10.30 v.v. 
Antradieniais klubas uždarytas. 
Trečiadieniais 5 v.v. -10.30 v.v. 
Ketvirtadieniais 5 v.v. -11.00 v.v. 
Penktadieniais 5 v.v. -12.00 v.v.
Šeštadieniais 12 v. p.p. -1.00 v. nakties 
Sekmadieniais 12 v. p.p. -10 v.v.

Klubo valgykla veikia: 
penktadieniais - 6 vai. - 8 vai. popiet, 
šeštadieniais -12 vai. - 2 vai. popiet švediškas stalas 
(smorgasboard) ir 6 vai. - 8 vai. vakaro, 
sekmadieniais - 12.30 vai. popiet - 7 vai. vakaro.

Kaziuko mugė Sydnėjuje
Pranešame tautiečiams, kad Kaziuko mugė šiemet įvyks kovo 2 d., sekmadienį, 

tuoj po lietuviškų pamaldų Lidcombe parapijos salėje.
Pageidaujantys ką nors parduoti ar parodyti'mugės dalyviams (dirbinių ar kitų 

dalykų), maloniai kviečiami dalyvauti mugėje.
Veiks gaivos baras, būsite pavaišinti kopūstais su dešrelėmis, bus riestainių stalas 

ir t.t. Kviečiame visus gausiai dalyvauti Kaziuko mugėje ir pabendrauti su draugais bei 
pažįstamais. Sydnėjaus Lietuvių Katalikų Kultūros Draugijos Valdyba

Metinė pažymėjimų įteikimo diena
Vėl atėjo laikas, kai reikia pripažinti Sydnėjaus sporto klubo "Kovo” narių įdė

tas pastangas ir gabumus. Tam yra ruošiama speciali "Picnic Day", kurios metu 
pasižymėjusiems nariams bus įteikti pažymėjimai ir taurės.

Vasara 23 d., sekmadienį, Gunnamatla Park, Cronulla. Nicholson Parade. Cronulla. Pradžia 11 vai. ryto.

(Stebėkite mūsų ženklus šiauriniame parko gale.)
Užkandžiai - vištiena su įvairiomis salotomis. Bus galima pirktis alaus ir vais

vandenių. Pajūryje planuojamos tinklinio rungtynės ir kiti užsiėmimai visiems. 
Vaikams bus didelė žaidimų aikštė ir aptvertas baseinas. Tik 10 minučių iki pajūrio.

Paremkite savo klubą! Atvažiuokite patys ir atsivežkite savo draugus bei gi
mines! Nesigailėsite! SLSK "Kovas"

AUKOS

AUSTRALUOS

LIETI Vii;

► FONDUI

Australijos lietuvių fondui aukojo:
50 dol. - dr. K. Zdanius (505);
40 dol. - J. Manikauskas (540) vietoje 

gėlių: a.a. Elenai Milkeraitienei, a.a: 
Aleksui Jokubauskui ir a.a. Romui 
Medeliui.

Valdybos vardu dėkoju už aukas.
Vincas Ališauskas 

AL fondo iždininkas

Tėvynės Sąjungos rėmėjams
Tėvynės Sąjungos vadovybė ( Vytautas Landsbergis ir Gediminas Vagnorius) 

praneša, kad turimos lėšos yra kuklios ir kad praverstų užsienio lietuvių parama 
savivaldybių rinkimų (kovo 23 d.) kampanijoje. Norintiems prisidėti iš anksto 
nuoširdžiai dėkojame. Taip pat primename, kad 1998 metais įvyks svarbūs valstybės 
Prezidento rinkimai. Rašyti: Mr. A. Giniūnas, 46 Buckingham Road, 
BAULKHAM HILLS, NSW 2153, tel. (02) 9639 6064.

Tėvynės Sąjungos Sydnėjaus Skyriaus Valdyba

Mūsų Pastoge
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

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

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

U žsienyje oro paštu $ 100
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