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Prime Minister

Canberra

MESSAGE: AUSTRALIAN LITHUANIAN COMMUNITY 
50th ANNIVERSARY IN AUSTRALIA 
16 NOVEMBER 1997

I am delighted to have this opportunity to extend my best wishes to the 
Australian Lithuanian Community in Melbourne on the occasion of the 50th 
anniversary of the arrival of the first Lithuanian immigrants in Australia.

The Australian Lithuanian community has made a significant contribution to 
Australia’s economic, social and cultural development since the first immigrants 
arrived in Fremantle in 1947. In particular, members of the Australian 
Lithuanian community have achieved acclaim in the arts, academia and the 
medical professions.

Your 50th anniversary offers the opportunity to reflect on how fortunate all 
Australians are that communities can celebrate their heritage while 
demonstrating an unequivocal commitment to this nation’s own values and 
institutions We are reminded that what unites our culturally diverse society is 
not necessarily a common birthplace, but a commitment to the things we value 
together.

1 congratulate the Australian Lithuanian Community in Melbourne on this

Lietuvos įvykių apžvalga
•‘J

Kreipimasis į Europos Sąjungos 
šalių parlamentarus

Lietuva tikisi,jog būsimame Liuksem
burgo viršūnių susitikime nebus užbrėžtos 
saujos nematomos linijos taip Europos 
Komisijos rekomenduotų valstybių ir tų 
šalių, kurios pareiškė norą stoti į ES, bet 
kvietimo dar nėra gavusios. Tokią viltį 
Seimas pareiškė ketvirtadienį, priim- 
itmas kreipimąsi į ES šalių parlamentus 
,Už būsimą vieningą, taikią ir stabilią 
XXI a. Europą“. Šį kreipimąsi vienbalsiai 
parėmė 57 parlamentarai.

KreipimesiLietuvos parlamentarai vėl 
pakartojo Lietuvos siekį realias derybas 
dėl narystės ES pradėti 1998 metais bei 
paragino nustatyti aiškius realių derybų 
pradžios kriterijus.
Pretendentai į prezidentus įteikė 

parašų lapus VRK
Seimo pirmininkas ir Tėvynės Sąjun

gos (Lietuvos konservatorių) partijos 
kandidatas į prezidentus Vytautas Lands
bergis trečiadienį Vyriausiajai rinkimų 
komisijai (VRK) įteikė parašus ir do
kumentus, būtinus registravimui kandida- 
ąį šalies vadovus.

Nors įstatymai numato, jog preten
dentas turi pateikti ne mažiau kaip 20 000 
rinkėjų parašų, trečiadienį įteikta net 
139 294 Seimo pirmininko kandidatūrą 
lemiančių rinkėjų parašai, kartu su para

šais Seimo pirmininkas pateikė savo paja
mų ir turto deklaraciją bei anketą, kurioje 
neigiamai atsakyta į klausimą apie tarny
bą kitų valstybių specialiosiose tarnybo
se. V. Landsbergis, vienintelis iš visų 
kandidatų, įteikė VRK Vilniaus univer
sitetinės Antakalnio ligoninės gydytojų 
išduotą sveikatos pažymėjimą.

Trečiadienį 28 628 parašus bei paja
mų ir turto deklaraciją VRK įteikė ir 
socialdemokratų remiamas pretendentas 
į prezidentus Sei mo nary s Vytenis Andriu
kaitis. Anksčiau parašų lapus VR komisi
jai įteikė Artūras Paulauskas ir Valdas 
Adamkus, už kurį pasirašė virš 32 000 
rinkėjų. Ketvirtadienį, parašų lapus VRK 
įteikė ir likusieji kandidatai: Rolandas 
Povilionis, Kazys Bobelis, Rimantas Sme
tona bei Algirdas Pilvelis. Jurijus Suboti- 
nas, Liaudies vienybės sąjungos vadovas, 
nutarė dėl prezidento posto nebesi varžyti,o 
remti socialdemokratų kandidatą V. 
Andriukaitį. Per 10 dienų VRK turi pa
tikrinti ar pretendentai tikrai surinko ne 
mažiau kaip 20 000 juos remiančių pilie
čių parašų ir paskelbti galutinį kandidatų 
sąrašą. Tikimasi, kad tai bus padaryta 
lapkričio 18 ar 19 dieną.
Lietu vos ataskaita įvertinta palankiai

Jungtinių Tautų Žmogaus teisių ko
mitetas gerai įvertino Lietuvos raportą, 
todėl kinį metų pradžioje turėtų pateikti
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palankias išvadas. Tai trečiadienį žurna
listams tvirtino Lietuvos užsienio reikalų 
ministerijos Teisės ir tarptautinių sutar
čių departamento direktorius Darius Jur
gelevičius.

Pareigūnas drauge su kitais užsienio 
reikalų viceministro Albino Januškos 
vadovaujamos delegacijos nariais Že
nevoje pirmą kartą pristatė raportą apie 
tai, kaip Lietuva įgyvendina Tarptautinį 
pilietinių ir politinių teisių paktą, kurį 
Lietuva pasirašė prieš penkerius metus.

Finansų ministras žada nedidinti 
mokesčių naštos

Seime jau pradėto svarstyti 1998 metų 
biudžeto svarbiausia ypatybė ta, jog ki
tais metais nebus didinama mokesčių naš
ta. Tai trečiadienį spaudos konferencijoje 
pareiškė finansų ministras Algirdas Še- 
meta.

Ministras tuo pat metu pripažino, jog 
akcizai prekėms bus didinami ir ateityje, 
nes ..Lietuvos akcizai turi pasiekti Euro
pos Sąjungos lygį“. Vyriausybė, anot A. 
Šemetos, kitais metais ketina reformuoti 
savivaldybių biudžetų sudarymą, įvesti 
verslo mokesčių lengvatas, biudžeto de
ficitą sumažinti nuo 1,9% iki 1,6% bei 
nedidinti valstybės skolos. Subsidijų ga
lės tikėtis tik žemės ūkio įmonės.

..Kitų metų biudžetas bus socialiai 
orientuotas, nes išlaidos kultūrai, mokslui 
ir sportui padidės nuo 29,5% iki 32.8%, o 
tai yra net 500 mln. litų“, - sakė A. Šemeta. 
Finansų ministras tikisi, jog 1998 metais į 
biudžetą bus surinkta 15,3% lėšų daugiau 
nei šiemet. Atmetus 6% infliaciją, realus 
biudžeto padidėjimas būtų 9,3%.
Lietuva gali pasivyti kitas kandidates 

kelyje į ES
Realias derybas dėl narystės Europos 

Sąjungoje Lietuva gali pradėti netrukus po 
to, kai į derybų procesą kitų metų kovą 
įsitrauks pirmosios kandidatės. Tai pareiš
kė trečiadienį vizitą Vilniuje pradėjęs 
Didžiosios Britanijos valstybės ministras 

Doug Henderson, Užsienio reikalų minis
terijoje koordinuojantis Europos šalių 
klausimus.

Dviejų dienų vizito į Lietuvą atvykęs 
pareigūnas žurnalistams tvirtino, jog ne
bus labai atidėliojamos derybos su tomis 
kandidatėmis, kurios į šį procesą neįsi
jungs kitą pavasarį. „Tai gali būti mėne
sių klausimas“, sakė jis.

Studentai tikrino klaipėdiečių 
reakciją į nusikaltimus

Klaipėdos vyriausiojo policijos komi
sariato darbuotojai, dienraščio „Klaipė
da" žurnalistai ir Klaipėdos universiteto 
studentai surengė neįprastą akciją. Jos 
tikslas buvo išsiaiškinti, kaip gyventojai 
reaguoja į jų akivaizdoje daromus nusi
kaltimus. Nusikaltėliais apsimetė ir 
nusikaltimus inscenizavo Klaipėdos uni
versiteto studentai.

Miesto centre buvo pagrobta mergina - 
tariamieji nusikaltėliai daugelio praeivių 
akivaizdoje prievarta įsodino ją į automo
bilį ir nusivežė. Policijos budinčiajam 
paskambino tik du žmonės, kurie skirtin
gai nurodė automobilio markę ir val
stybinius numerius. - —

Kito inscenizuoto nusikaltimo metu 
tariamas nusikaltėlis atėmė iš moters 
rankinę. Iš žmonių minios atsirado vienas 
džentelmenas, kuris bandė sulaikyti ta
riamąjį vagišių.

Didžiausio dėmesio susilaukė senoje 
turgavietėje visų akivaizdoje pardavi
nėjama naminė degtinė. Prie butelio buvo 
nurodyta kaina - 1 litas už 100 g naminu
kės. Keletas piliečių, sumokėję po litą ir 

(paragavę šio gėrimo, liko patenkinti na
minės kokybe. Policijai apie šį įvykį 
nepranešė niekas...

Rusijos oro linijų skolos Lietuvai
„Rusijos oro bendrovių skola Lietu

vai - 5,4 milijono litų", teigia „Vartai“. 
Laikraštis rašo, kad 90 Rusijos oro ben
drovių Lietuvos civilinės aviacijos direk-

Nukelta j 2 psl..

1



Kada žmoniją pradėjo kamuoti džio
va? Liudviko Maksimilijono U-to Miun
chene mokslininkas dr. Andreas Nerlich 
surado džiovos bakterijas Egipto mumijo
je, kurios amžius nustatytas tarp 1080 m. 
pr. Kr. ir 1550 m. pr. Kr. Dr Nerlich užti
ko džiovos padarinius mumijos dešinia
jame plautyje.

JAV ekspertų nuomone, Irakas bando 
sabotuoti JT ginklų inspekcijos grupių 
darbą, reikalaudamas amerikiečių pa
šalinimo, nes ■ inspekcijos darbuotojai 
užtiko cheminių ir bakteriologinių ginklų 
pėdsakus. Irakas neperseniausiai buvo 
susektas kaupęs nervų toksiną VX, esan
tį 10 kartų veiksmingesnį už japonų 
teroristinės sektos naudotas Sarin nervų 
dujas. Dabar atsektas Irako planas kaupti 
juodligės bakterijas bei su robotiniais 
lėktuvais iš oro šias bakterijas skleisti virš 
didmiesčių, sukeliant epidemijas.

JT gen. sekretorius Kofi Annan įspėjo 
Irako prezidentą Saddam Hussein, kad jis 
atitrauks iš Irako ginklų inspekcijos gru
pes, jei joms nebus leidžiama laisvai veik
ti. Klausimas tada atsidurs JT Saugumo 
Taryboje su galimomis drastiškomis 
sankcijomis. Persų įlankoje yra JAV 
lėktuvnešis „Nimitz“ su 58 lėktuvais, 
Viduržemio jūroje parengtas lėktuvnešis 
„George Washington“. Persų įlankoje 
plaukioja 7 kreiseriai, ginkluoti 800 km 
atstume veiksmingomis Tomahawk ra
ketomis. Saudi Arabijoje parengties sto
vyje stovi B52 bombonešiai, galintys ap
šaudyti Žemės taikinius bei 150 kitokių 
kovos lėktuvų.

Lietuvos savaitės...
Atkelta iš 1 puslapio
cijai už oro navigacijos paslaugas skolin
gos 5,359,000 litų. Tai beveik dviejų 
mėnesių Lietuvos civilinės aviacijos di
rekcijos pajamos už tranzitinius skrydžius. 
Apie milijonines Rusijos skolas Civilinės 
aviacijos direkcija informavo Rusijos 
ambasadą Lietuvoje: ši problema buvo 
minima ir per Lietuvos prezidento Algirdo 
Brazausko vizitą į Maskvą.

Valdžia remia Lietuvos religines 
bendruomenes

Per pastaruosius septynerius metus 
Lietuvos religinių bendrijų vadovybėms 
iš šalies biudžeto buvo skirta daugiau 
kaip 8 min. litų. 1991 metais Bažnyčia 
gavo 46,000 litų, 1994 metais - 2 min., 
šiemet devynioms tradicinėms religinėms 
bendrijoms Vyriausybė jau skyrė 3 min. 
litų. Pinigai religinėms bendruomenėms 
skiriami pagal jų teikiamas paraiškas. 
Oficialiai teigiama, kad Vyriausybė skiria 
religinėms bendruomenėms pinigų, vado
vaudamasi Restitucijos aktu, kurį prieš 
septynerius metus priėmė tuometinė 
Aukščiausioji Taryba. Daugiausia pinigų 
prašoma Bažnyčiai priklausantiems 
pastatams remontuoti, restauruoti arba 
globos namams statyti. Lietuvos valdžia 
neturi teisės reguliuoti religinių ben
druomenių veiklos. Konstitucija atskiria
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Lapkričio 3 d. taifūnas, Linda“nusiaubė 
pietines Vietnamo sritis. Bent 300 žmonių 
žuvo, dingę kiti 3000 greičiausiai irgi žu
vę. Audra nuskandino bent 1400 žvejų 
laivų. Nuo taifūno nukentėjo ir Kambo- 
dija, Tailandas bei Burma.

Lapkričio 4 d. Naujosios Zelandijos 
min. pirmininkas Jim Bolger atleistas iš 
savo vadovautos National partijos lyderio 
posto. Jį pakeitė ponia Jenny Shipley, 
dabartinė transporto ministrė. Po 7 metų 
pareigose, Jim Bolger pažadėjo pasitrauk
ti iš min. pirmininko pareigų lapkričio 
pabaigoje, jį pakeis J. Shipley. Busimoji 
min. pirmininkė tariasi su koalicijos 
partnere, „New Zealand First“ partija, dėl 
koalicijos pratęsimo.

Lapkričio 5 d. į JAV su šeima atvyko 
kinietis disidentas Bao Ge, žadėdamas 
tęsti pastangas įvesti demokratiją Kinijo
je. Po trijų metų priverčiamo darbo 
stovykloje, birželio mėn. Bao Ge buvo 
paleistas iš arešto , bet buvo ir toliau 
valdžios organų persekiojamas.

Lapkričio 9 d. Vladivostoke įvyko 
didžiulis sprogimas Rusijos karo laivyno 
sandėliuose. Katostrofos priežastimi 
įtariamas sabotažas arba pasenusios 
torpedos savaiminga reakcija.

Lapkričio 10 d. Rusijos prezidentas 
Boris Jelcin atleido karo laivyno viršinin
ką admirolą Feliks Gromov iš pareigų 
bei iš karo laivyno. Buvęs Gromov'o pir
masis pavaduotojas admirolas Vladimir 
Kurojedov paskirtas naujuoju karo laivy
no viršininku.__________________ 

valstybės ir Bažnyčios veiklą. Ar teisin
gai Vyriausybė remia religines bendruo
menes? - svarsto „Lietuvos ryto“ priedas 
„Vartai“savorašinyje,3ažnyčiaLietuvoje 
nepragyvena iš maldininkų aukų“.
Plečiant Europos Sąjungą, nė viena 

kandidatė neliks „už borto“
Pirmadienį viešėdamas Vilniuje, Eu

ropos Komisijos prezidentas Jacques San- 
ter dar kartą užtikrino, jog nė viena šalis 
kandidatė nebus palikta „už borto“ ple
čiant Europos Sąjungą. „Valstybės ne
bus diskriminuojamos, bet bus nuolat 
atsižvelgiama į jų padėtį ir padarytą pa
žangą“, - žurnalistams sakė Europos Ko
misijos vadovas.

Kartu prezidentas Jacques Santer pa
žymėjo manąs, kad šiuo metu Lietuvoje 
įgyvendinamos reformos bus palankiai 
sutiktos. Kaip žinoma, nuo 1998-ųjų visų 
kandidačių pasiekimai bus kasmet iš nau
jo vertinami. „Kai paaiškės, jog šalies 
padėtis pakankamai gera, Europos Ko
misija šią valstybę rekomenduos pakvies
ti deryboms“, - kalbėjo svečias.

Europos Komisijos prezidentas pa
brėžė, jog visos dešimt kandidačių laikui 
bėgant taps Europos Sąjungos narėmis. 
„Šis Europos Sąjungos plėtimasis - glo
balinis procesas, todėl visos šalys bus į jį 
įtrauktos“, - sakė Jacques Santer.

Pretendentai turi atskleisti savo 
ryšius su specialiosiomis tarnybomis

Pajudinome "karo nusikaltėlių" klausimą
Lapkričio 9 d. Sydnėjaus Lietuvių Na

muose ALB Sydnėjaus Apyl. Valdyba suruošė 
labai įdomią diskusinę popietę, kurios metu 
kalbėjo nepailstantysis Sydnėjaus prelegentas 
dr. V. Doniela, tema .Paieškos: prielaidos, 
tyrimai ir jų vertinimai“, kurių metu peržvelgta 
vadinamųjų karo nusikaltėlių tyrimo istorija 
Australijoje, apibūdinant kas ir kur pateikė 
įtariamųjų sąrašus, kaip tie sąrašai buvo grin
džiami ir kokia buvo sovietų (ypač Lietuvos 

KGB bei paskirų darbuotojų) rolė, kokie bu
vo tyrimų esminiai minusai ir kaip tie tyrimai 
buvo vertinti tuo metu, kai iškilo karo 
nusikaltėlių klausimas (1987-92m.irvėliau).

Prelegentas naudojosi Australijos institu
cijų dokumentais ir atskleista medžiaga iš pe
rimtų KGB archyvų. Paskaita - pranešimas 
užtruko apie valandą laiko (duodame paskaitos 
santrauką, nors gera dalis popietės dalyvių 
prašė ją atspausdinti nesutrumpintą).

Po paskaitos sekė visa eilė klausimų (ir net 
patarimų bendruomenei) kaip tvarkytis su žy
dų užmetimais lietuvių tautai, kad ji buvo 
„žydšaudžių“tauta!..Vienaspirmųjųkalbėtojų 
buvo p. J.P. Kedys, nurodęs, kad žydai neturė
tų iš Lietuvos reikalauti jokių reparacijų, nes 
jie jas gavo iš vokiečių (šį p. Kedžio str. spaus
diname atskirai), kurie atlygino žydams už 
j tems padarytas skriaudas visuose buv. jųužim- 
tuose kraštuose. K. Ankus ir kiti klausė kodėl 
neiškeliami žydų nusikaltimai prieš lietuvių 
tautą? Reikėtų išleisti tuo reikalu knygą ir, 
svarbiausia, anglų kalba. V. Bakaitis: kodėl 
apie tai kalbame tik savo tarpe? Kai niokoja
mas lietuvių vardas, turėtume eiti į teismą, į 
demonstracijas!.. Balsas iš publikos - Mes 
pasenome!.. Dr. A. Viliūnas: ne tik kad seni, 
betmes bijome ir tuopačiulygirprisipažįstame, 
kad esame kalti... J. Šarkis: reikėtų lietuviams 
įsteigti ką nors panašaus į Wiesenthal ‘io Cen
trą, renkant duomenis.ką žydai padarė lietu
vių tautai 1941-aisiais metais. K. Protas prašė 

pratęsti paskaitą tema: ką žydai dabar daro 
prieš lietuvius?

Popietėje dalyvavo labai gausus tautiečių 
pulkas. ALB Apyl. Vald. pirm. A. Giniūnas, 
padėkojęs paskaitininkui, uždarė popietę, nes 
buvo laikas eiti į sekantį parengimą - „Talkos“ 
metinį susirinkimą.

WMWA\WM’AVAVAWAW.
Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) 

pirmadienį perdavė pretendentams į 
prezidentus anketas, kuriose klausiama 
apie galimųjų bendradarbiavimą ir darbą 
sovietų saugume bei kitų užsienio valsty
bių atitinkamose tarnybose.

Tai numato penktadienį įsigaliojęs 
Prezidento rinkimų įstatymo papildymas 
dėl informacijos apie pretendentų į val
stybės vadovus galimą bendradarbiavimą 
ir darbą SSRS ar buvusių sovietinių 
respublikų NKVD, NKGB, MGB, KGB. 
bei kitų užsienio valstybių atitinkamose 
tarnybose, taip pat apie mokymąsi šių 
tarnybų mokyklose.

Gimtoji žemė priglaudė poetą 
Henriką Nagj

Gimtojoje Lietuvoje amžinojo poilsio 
atgulė vienas žymiausių lietuvių poetų, 
literatūrinio Žemininkų sambūrio narys 
Henrikas Nagys (1920 -1996).

Pernai rugpjūčio mėnesį Monrealyje 
miręs poetas pirmadienį buvo iškilmingai 
perlaidotas Vilniaus Antakalnio kapinių 
Žemininkų kalnelyje. Ūmą su H. Nagio 
pelenais iš Kanados į Lietuvą atlydėjo jo 
artimieji - žmona Birutė ir sūnus Gintaras.

H. Nagio talentas atsiskleidė egzodo 
sąlygomis išleistose poezijos knygose bei 
Rainer Maria Rilke kūrybos vertimuose. 
Iš Eltos žinių atrinko ir paruošė J. Rūbas

* * *
Prelegento pranešimas susidėjo iš 

dviejų dalių. Pirmojoje jis apžvelgė, kaip 
įtarinėjimai ir kaltinimai išsiplėtojo is
toriškai, kas ir kaip pateikdavo „karo 
nusikaltėlių“ sąrašus, kokie buvo tyrimo 
rezultatai ir kokius ginčus šie tyrimai su
kėlė Australijos spaudoje bei visuomenė
je. Įtarinėjimų buvo nuo pat migrantu 
atvykimo, bet 'ilgą laiką jie buvo tik. 
individualūs ir migloti. Ekstradicijos 
reikalavimus pateikė Jugoslavija, Če
koslovakija, Fed. Vokietija, Olandija, 
Sovietų Sąjunga, tačiau Australijos 
vyriausybės juos atmetė. Pačioje Austrą- I 
lijoje metami kaltinimai neprigijo, nors 
pvz. Anti-Bolshevik Bloc of Nations 
organizatoriams buvo primetami nusikal
tėliški darbai jų tėvynėse (Vengrijoje, 
Jugoslavijoje). Tačiau spaudimas augo 
JAV-ėse, kur 1979 m. buvo įsteigtas 
specialus tyrimų biuras, „The Office of 
Special Investigations“ (OSI). Netaikus | 
pasekė Kanada, dar vėliau - Didž. Brita
nija. Australijoje tokį impulsą davė ABC 
radijo programų serija „Nazis in Australia“, 
kurią pratęsė TV laida „Don't Mention 
the War“. (Tai buvo 1986 m. balandžio 
mėn.) Programas paruošė Mark Aarons ir 1 
Pierre Vickery, talkininkaujant OSI 
dirbusiam John Loftus. Programose buvo 
pabrėžiama mintis, kad Australijoje kito ! 
nusikaltėlių, t.y. nacių kolaborantų, iš tie
sų, esama.

Šią mintį parėmus kai kuriems parla
mentarams, buvo įsteigta tyrimo komisija, 
kuriai vadovavo Andrew Menzies. Re
miantis komisijos išvadomis buvo sukur
tas specialus tyrimų biuras Special 
Investigations Unit, kuris veikė nuo 1987 
m. vidurio iki 1992 m. vidurio ir iš viso 
apklausė 841 asmenį. Teisman buvo 
patraukti tik trys (visi Pietų Australijoje), 
nes apie likusius buvo rasta, kad 261 jau 
mirę, 247 Australijoje nerandami, 38-iems 
kaltinimai sufabrikuoti, 191-am kalti
nimo pagrįsti neįmanoma, 27-iems įro
dymų nepakanka, ir t.t. Dauguma šių įta
riamųjų buvo ne pabaltiečiai, bet uktu- 
niečiai, rusai, vengrai, jugoslavai ir kt.

Lietuvius liečia, pirmiausia, Sovietų 
Sąjungos prokuratūros 1987 m. pateiktas 
sąrašas. Iš 177 asmenų, 9 buvo lietuviai, 
tačiau šio sąrašo informacinis stovis buvo 
silpnas, o į užklausimus Sovietų Sąjunga 
beveik neatsakinėjo. Dabar žinoma, kad 
sovietinė prokuratūra nepasitikėjo savo 
dokumentacija ir, klaidos atveju, nenorė
jo savęs kompromituoti. Lietuviai datg 
gausiau figūruoja Wiesenthal'io Centro 
pateiktuose sąrašuose, kurių iš viso buvo 
10. Prelegentas smulkiau apibūdino kiek
vieną sąrašą, nurodydamas, kokie buvvo 
Biuro tyrimų rezultatai. „Eiliniuose“ są
rašuose buvo įtariami apie 100 lietuvių,po 
to septintasis sąrašas yra kolektyvus kal
tinimas Dvyliktojo policijos bataliono 
kariams, kurių Australijoje buvo manoma 
esant 32. Aštuntas ir devintas sąrašai yra 
dvi dalys vieno ilgo sąrašo (104 asmenys), 
kurį sudaręs kdlihietis Leib Koniuchovs- 
ky, po karo keliavęs po Europą ir rinkęs 
liudininkų parodymus apie žydų likimą 
Lietuvoje vokiečių okupacijos metais. Šre 
parodymai neturėjo pakankamo juridinio : 
stiprumo.

Apibūdindamas „paieškas“prelegentas 
pabrėžė jų politinį atspalvį. Pačioje pra- į
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Pajudinome "karo nusikaltėlių" klausimq
Atkelta iš 2 psl.

džioje, Ben Chifley ir ypač Arthur Calwell 
pabaltiečius laikė „pabėgėlių elitu“ ir į 
Australijos komunistų metamus kaltini
mus nekreipė dėmesio. Prasidėjus Korė
jos ir „šaltajam“ karui, pabaltiečių anti
komunistinė laikysena.įmponavo liberalų 
partijai, bet darbiečių ■ partijoje daugiau 
svorio įgijo komunistinis sparnas. Dar- 
biečiams grįžus valdžion, buvo pataisytas 
„War Crimes Act“, kuris juridiškai leido 
koncentruotis į tikrus ar tariamus nusi
kaltimus „vokiečių pusėje“, neliečiant so
vietų kaip tuometinių sąjungininkų. Šis ir 
kiti pakeistojo įstatymo minusai sukėlė 
plačius ginčus Australijos spaudoje ir 
visuomenėje, tačiau visgi jau buvo sukur
tas vienašališkas pagrindas karo nusi
kaltėlių paieškoms. Po kelerių me tų veiklos, 
Biuro uždarymą pagreitino faktas, kad 
paieškoms (įskaitant ir masinių kapų 
atkasimus Ukrainoje) buvo išleista 15.5 
milijono dolerių.

Antroje pranešimo dalyje prelegentas 
aptarė įtarimų ir kaltinimų šaltinius. Šiek 
tiek medžiagos Biuras sėmėsi iš karo meto 
vokiečių kariuomenės archyvų, ypač tais 
atvejais, kai kaltinimas buvo skiriamas 
kuriam nors kariniam daliniui. Bet šiaip gi 
didesnė dalis medžiagos (šalia pvz. Ko- 
muchovskio surinktų parodymų) atkelia
vo iš sovietinės Lietuvos. Ten buvo ska- 

. tinami, rašomi ir spausdinami straipsniai 
apie,,hitlerininkų“ir„nacių kolaborantų“ 

. darytus nusikaltimus, juos išpučiant ir net 

. fabrikuojant. Vienas iš motyvų buvo 
juodinti išeiviją, bet tokios frazės kaip 

> „nacių kolaborantas“ buvo dažnai įrašo- 
, mos ir tremiamųjų bei įkalintųjų bylose.

Šitokia medžiaga savo ruožtu keliavo į 
Vakarus ir bu vo kaupiama suinteresuotuo- 

, se centruose. Kaip buvo bandoma dis— 
. kredituoti ir apšmeižti išeiviją, matyti iš 

1986 metais Lietuvos KGB sudarytos sa
vo darbų apžvalgos „Lietuvių naciona

Vokietija yra pilnai apmokėjus žydams už holokaustą
Amerikos laikraštis „The Truth at Lašt“ 

l 397 laidoje, P.O. Box 1211 Marietta, 
1 Georgia, USA, yra paskelbęs Liuksem- 
■ targo sutarties turinį, pasirašytą tarp 
' Vokietijos Kanclerio Konrad'o Aden- 

| auer'įo ir Pasaulio Žydų Kongreso pre- 
adento dr. Nahum'o Goldmann‘o apie

Jumokėjimą 3.5 bilijono markių. Šis 
ipmokėjimas buvo už visus žydų reika- 
■iivimus, liečiančius Vakarų ir Rytų 
fokietijas ir visus vokiečių okupuotus 
aaštus. Pagal šią sutartį vokiečiai žy-

'*) SKAITYTOJŲ ŽODIS *
Kerb. Redaktoriau,

Aplinkybėms susiklosčius, tik dabar 
aliu šiek tiek pasisakyti man labai rūpi
nu reikalu. Jau kuris laikas mūsų spau- 
foje skaitau apie mūsų tąyĮtiečių 50 metų 
ukaktį nuo atvykimo į Australiją, Šven
čius parengimus ir apie jų (su nostalgija) 
ipsilankymą Bonegilloje. Tai labai puiku 
gera, bet man iš dalies ir liūdna. Kodėl 

albant apie atvykimą, niekas neužsime- 
a apie buvusią Australijos Lietuvių 
Draugiją, kurią atvykę čia radote ir kuri 
ns priglaudė. Atrodo, ji visai užmiršta, 
(odei? Juk, kad ir nedidelė Australijos 
ietuvių Draugija, vis tik gražiai gyvavo, 

listų kenkėjiška veikla ir kova su ja“ 
(perspausdinta prieš keletą metų kaip 93 
puslapių knygutė). Tendencinga yra 1965 
metais Vilniuje išleista knyga „Masinės 
žudynės Lietuvoje“ (red. G. Erslavaitė ir 
KGB karininkas Eusiejus Rozauskas), o 
specialiau išeivijos apkaltinimui skirtos 
knygos „Teisingumas reikalauja“, „Pro
cesas nebesibaigia“ ir angliški vertimai. 
Jų autorius - Vytautas Žeimantas, ilgame
tis Lietuvos kompartijos veikėjas ir da
bartinio Vilniaus dienraščio „Vakarinės 
naujienos“ redaktorius.

Sovietinės publikacijos rodo, kad už 
kaltinimų išeivijai glūdi „sąskaitų suve
dinėjimas“ dėl jos antikomunistinės lai
kysenos. Politiškai motyvuoti kaltinimai 
buvo platinami taip pat per užsienyje 
besilankančius KGB užverbuotus asme
nis, bet tokių atvejų netrūksta ir dabar. 
Pvz. buvęs KGB karininkas, dabar Vokie
tijoje gyvenąs Aleksandras Slavinas savo 
straipsniuose rašo, kad „savo kankinimo 
.metodais lietuviai savanoriai pranoko sa
vo mokytojus iš SS“.

Politinius motyvus Lietuvos spauda 
įžiūri ir, sakysim, prezidento Algirdo 
Brazausko ir ekspremjero Adolfo Šleže
vičiaus atsiprašyme už visą lietuvių tautą 
Izraelyje. Iš vienos pusės, toksai žingsnis 
turėjęs pelnyti Izraelio paramą LDDP 
valdžiai tarptautinėje plotmėje, o pasi- 
kvietimas Izraelio darbuotojų į Lietuvos 
archyvus gali padėti tildyti tokius aštrius 
buvusių komunistų kritikus kaip trem
tinius ir politkalinius. Juk jų bylose nere
tai įrašyta, kad jie buvę „nacių kolabo
rantai“, o tai jau tuoj sukelia įtarimą Izrae
lio darbuotojams. Bendrai, kaip pastebi 
Lietuvos spauda, nauji „radiniai“ Lietu
vos archyvuose gali tapti naujais kaltini-. 
mais ar bent įtarimais ir Lietuvoje, ir 
išeivijoje - nors tokie kaltinimai realybėje 
ir neturėtų jokio pagrindo.

„M.P.“inf.

dams privalo sumokėti 2/3 minėtos sumos 
prekėmis ir 1/3 pinigais. Išmokėjimas turi 
baigtis 1963 m.

Tačiau po šio išmokėjimo, žydai Vo
kietijai patiekė papildomų mokėjimų ir 
paskutinysis žydų reikalavimas yra be
veik viso Šveicarijos aukso! Taigi, Lietu
vos politikų baimė dėl žydų reikalavi
mo apmokėti už žuvusių žydų turtą, yra 
visai bereikalinga, nes jiems minėta 
sutartimi vokiečiai yra jau apmokėję.

J.P. Kedys

garbingai išlikdama lietuviška. Kai 
pastebėjom, kad į Australiją vis dar 
neįleidžiami mūsų tautiečiai, mes sielo- 
jomės, rašėm prašymus į Imigracijos De
partamentą. Mes visi, su mano a.a. vyru 
Antanu - tuometiniu ALD pirmininku 
priešaky, kartu sielojomės, kol galų gale, 
mūsų džiaugsmui, sulaukėme žinių, kad 
pirmasis transportas laivu „General 
Heinzelman“ su dideliu skaičiumi mūsų 
tautiečių jau yra Australijos Fremande 
uoste. Negalint asmeniškai jų sutikti 
Fremantle uoste, Australijos Lietuvių 
Draugijos vardu buvo pasiųstas sveiki
nimas mūsų atvykusiems. Tas raštas da-
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Dalis Geelongo savaitgalio mokyklos mokinių su savo mokytoja Jūrate Vitkūnaite 
- Reilly. Iš kairės: J. Bindokaitė, G. ir T. Bindokai; priekyje - S. Wiasak ir K. 
Wiasak. Sudegus Geelongo Lietuvių Namams, mokyklėlė glaudžiasi svetimose 
patalpose.

Adelaides Lietuvių Mokykloje
* Neseniai įvyko Pietų Australijos 
pradžios mokyklų Muzikos Festivalis, 
Adelaidės Festivalio Centre. Tame 
festivalyje dalyvavo ir mūsų mokiniai. 
Chore dainavo Sarah Meechan, Saba 
Sankauskaitė ir Geoff Mallov - Vaitkus. 
Muzikos instrumentais pagrojo Jolanta 
Laurinaitytė, Nelly Leonavičiūtė ir Da
rius Kubilius.
* Saba Sankauskaitė laimėjo trečią 
premiją 6/7 skyriaus grupėje, Pietų 
Australijos mokyklų „Science Oliphant 
Awards“, - piešimo/poster konkurse, o 
jos brolis Max gavo gerą pažymėjimą 
3/4/5 skyrių grupėje. Sean Meechan irgi 

"Talka" ir toliau talkina!
Lapkričio 9 d. Lietuvių Klube, Banks- 

towne, įvyko Sydnėjaus „Talkos“ meti
nis - ataskaitinis susirinkimas, kuriame 
dalyvavo apie 70 tautiečių, daugumoje 
Koop. Kredito D-jos „Talkos“ nariai - 
indėlininkai. Susirinkime, be skyriaus 
darbuotojų, dalyvavo ir iš Melbourne 
atvykęs „Talkos“ Koop. Kredito D-jos 
direktorius G. Žemkalnis.

Susirinkimas pradėtas skyriaus pirm. 
V. Šliogerio, pristatant skyriaus dar
buotojus, kuriais, bėjo paties yra Elė Šatkaus- 
kaitė-Kains, Teodoras Rotcas ir pagalbinin
kė - Gaila Lašaitienė. Po to tylos minute 
pagerbti praeitais metais mirę skyriaus 
nariai, tarp jų. - buv. ilgametis skyriaus 
vadovas a.a. Mindaugas Šumskas.

„1996 - 97 finansiniai metai Sydnėjaus 
skyriui buvę gana sėkmingi - skyrius juos 
užbaigė su pelnu. Pereiti metai „Talkai“, 
kaip ir daugumai kredito institucijų, bu
vę sunkūs, nes vis kito palūkanų lygis, 
nustatomas Federalinio Rezervinio banko, 
o reikėjo išlaikyti kompeticiją su kitom 
finansinėm institucijom. Tai sudarė labai 
įtemptas aplinkybes „Talkos“ direktorių 
veiklai. Vistik „Talka“ metus užbaigė 
patenkinamai“.

Metų bėgyje Sydnėjaus skyrius išda
vė $ 758,000 paskolų - daugiausia jau
najai kartai. Skyriaus narių skaičius - 450. 
Iš jų apie 60 yra įvairių bendruomenės 
organizacijų įnašai (kai kurios iš jų turi 
po kelias sąskaitas, gal dėl to toks impre-1 niškais čekiais, nes kaip pavyzdžiai rodo, 
syvus įnašų skaičius). Sydnėjaus sk. narių 
indėliai pakilo apie $ 350,000 nuo praeitų 
metų; jų dabar turima $ 3,200,000. Iš jų 
virš $ 800,000 priklauso organizacijoms.

Bendras palūkanų kritimas Australi
joje gana stipriai atsiliepė į „Talkos“ 
pajamas. Stengtasi mažinti skyriaus 
išlaidas. $ 1000 paskirta kaip parama 
šioms organizacijoms: chorui „Daina“-
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laimėjo trečią premiją kompiuterio 8/9 
skyrių grupėje. Sveikiname laimėtojus!
• Lapkričio mėnesio gale Jolanta 
Laurinaitytė kartu su savo tėveliu Algiu 
skris į Japoniją, kur su Adelaidės Mar- 
tyatville Aukštesnės Mokyklos mokiniais 
dalyvaus Japonijoje muzikos mokyklų 
pasirodymuose, koncertuose.
* Lapkričio 30 d., sekmadienį, 
Adelaidės šeštadieninė mokykla užbaigs 
mokslo metus su programa bei koncertu. 
Skautai pakels vėliavą 1 vai. po pietų, o 
mokyklos programa prasidės 1.30 vai. po 
pietų. Visi kviečiami dalyvauti.

(Šv. B. - L Ž)

$ 400, tautinių šokių grupei „Sūkurys“ - 
$ 400 ir $ 200 - Sydnėjaus Savaitgalio 
Mokyklai (susirinkimas tam pritarė). 
Sporto klubo „Kovas“ atstovas nusiskun
dė, kad nors jo nariai vyks sekančiais me
tais į Pasaul. sporto žaidynes, bet paramos 
negavo.

Skyriaus pirmininkas kvietė indė
lininkus supažindinti savo šeimų narius 
bei pažįstamus su „Talkos“ teikiamais 
patarnavimais ir lengvatomis, nes „Tal
ka“ skolina geriausiom sąlygom ir moka 
labai patenkinamas palūkanas.

Po jo kalbėjo p. G. Žemkalnis, kuris, 
padėkojęs skyriaus darbuotojams už 
bendradarbiavimą ir gerą skyriaus darbą, 
žvilgterėjo į „Talkos“ ateitį. Šiemet jau 
esą 36 metai kaip veikia „Talka“. Į ją jau 
jungiasi ir jaunoji karta... Dabar daug 
mažesnių kredito įstaigų užsidaro, bet 
„Talkai“„pranykimo“pavojausnėra...Kas 
mums padeda - tai, kad labai daug darbo 
atliekame patys. „Talkos“ ateitis užtikrin
ta - kapitalas auga... Tolimesnės ateities 
direktorių iš jaunosios kartos mūsų tarpe 
greičiausiadarnėra;jiegalnetnėra gimę!...“

Kvietė narius supažindinti jaunuosius 
su „Talkos“ patarnavimais ir,, jei pasitai
ko kas ne taip, kaip galėtų būti, pasakykite 
- pasistengsime!..“

Klausimų - sumanymų metu buvo 
pasiklausta dėl pinigų persiuntimo į Lie
tuvą. Buvo patarta nesiųsti pinigų asme-

tai sudaro tam tikrų sunkumų ir yra buvę, 
kad pinigus gavėjas gauna tik po kelių 
mėnesių. Jeigu gavėjas neturi banke 
einamos sąskaitos, tada siuntėjas turėtų 
žinoti gavėjo paso numerį (pasinė sąskaita).

Skyriaus pirm., padėkojęs p. G. Žem
kalniui už tartus žodžius, o nariams už 
gausų apsilankymą, pakvietė visus prie 
kuklių vaišių. B. Ž.
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Australijos lietuviai remia Lietuvos baletą
Šių metų rugsėjo ir spalio mėnesiais 

Lietuvoje lankėsi Janina Čunovienė, jos 
dukterėčia Ramona Ratas su vyru dr. 
Ramučiu Zakarevičium. Janinai Čuno- 
vienei ši kelionė buvo sentimentali, nes ji 
pirmą kartą po ilgo laiko lankėsi Lietuvo
je. 1944 metais,dar siaučiant karui, ji su 
vyru Borisu Čunovu ir jauna dukrele Inga, 
seserim Regina, jos vyru V. Ratu -Rataiskiu 
ir dukrele Ramona pasitraukė į Vakarus.

Tai buvo nepaprastai gabių žmonių 
grupė: Borisas Čunovas, Janina Draz- 
dauskaitė-Čunovienė irRegina Drazdaus- 
kaitė-Rataiskienė - visi buvo Valstybinio 
Teatro baleto šokėjai, o V. Ratas-Ratais- 
kis buvo vienas iš žinomiausių Lietuvos 
grafikų. Kiekvienas baleto mėgėjas Kau
ne žinojo B. Čunovą ir seseris Drazdaus- 
kaites, nes jie buvo iš tų šokėjų, kurie 
sudarė Lietuvos baleto pagrindą. Borisas 
Čunovas šoko nuo pirmojo "Kopelijos" 
spektaklio pastatymo 1925 metais, o Dtaz- 
dauskaitės dalyvavo beveik visuose bale
to pastatymuose iki pat 1944 metų.

VILNIAUS AEROUOSTE. Iš k. - Ramona Ratas - Zakarevičienė, Vytenis Pau- 
liukaitis - TV muzikos-baieto programų meno vadovas, Janina Čunovienė ir 
Tatjana (Tania) Sedunova — baleto trupės meno vadovė.

Praėjodaugmetų Australijoje. Trumpai 
pašokus, Inga Čunovaitė paliko baletą. 
Didelių gabumų balete parodė Ramona 
Rataitė - ji tapo Borovansky Baleto baleri
na, o šiam nustojus veikti, ji prisijungė 
prie Australijos Baleto, šoko Australijos 
televizijoje ir mokė baleto meno kitus.

Borisas Čunovas, R. Drazdauskaitė- 
Rataiskienė ir V. Ratas-Rataiskis mirė. 
Tuo tarpu sužibo Janinos Čunovienės 
gabumai baleto pedagogikoje. Pradžioje 
ji dėstė ir dirbo baleto studijose, vėliau 
Australijos Balete, o dar vėliau buvo 
kviečiama dėstyti Amerikoje ir Japoni
joje. Iki šiol ji yra visur kviečiama ir vi
sur žinoma. Žymi baleto istorikė Gret
chen Warren savo knygoje, tarp dešimties 
žymiausių šio šimtmečio baleto mokymo 
meistrų, įtraukė ir Janiną Čunovienę.

Lankydamasi Vilniuje, Lietuvos bale
to studijoje, Ramona Rataitė parodė 
modernaus baleto žingsnius, o Janina 
Čunovienė tapo tikra sensacija, kai Lietu
vos baleto trupei ir mokyklos mokiniams 
pravedė baleto pamokas. Abi buvo fil
muojamos, davė interviu spaudai.

Spalio mėnesį Vilnių ir Lietuvos bale
tą aplankė Jurgis Žalkauskas. Tai baleto

SUSIŽIEDAVO
Renoldas Čėsna susižiedavo su Judy, vienintele dukterim Sir Ian ir Lady 

Clunies - Ross. Judyš pusbrolis John Clunies - Ross buvęs Cocos Islands 
valdovas. Judys brolis profesorius Anthony Clunies - Ross ir Renoldo sesuo dr. 
Kristina Brazaitis kartu studijavo rasų kalbą Melbourne Universitete.

R. Čėsna
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VILNIAUS TEATRE. Iš k. - Mindau
gas Baužys, Jurgis Žalkauskas ir Nelė 
Beliakaitė.
mėgėjas, žiūrovas, daugelio straipsnių 
apie baletą autorius, baletomanas, iki 
1944 metų matęs daugelį Lietuvos baleto 
pastatymų. Jis keletą kartų pasirodė 
Lietuvos TV „Panoramos“ ir kalbėjo

Lietuvos radijo programose apie Austra
lijos baletą, o Lietuvos teatrų muziejui 
paaukojo didelį kiekį video juostų apie 
baletą. Australijoje Jurgis yra įsijungęs į 
Australijos Baleto asociacijų veiklą. Lai
ke 35 baleto gyvavimo metų, matė kiek
vieną Australijos Baleto pastatymą, kartu 
su žmona Jone dalyvavo Australijos Ba
leto išvykose Singapore, New Yorke, 
Washingtone ir Londone.

Spalio 19 dieną Vilniaus Valstybinio 
operos ir baleto scenoje, prieš prasidedant 
baletui „Žizel“, pritariant baleto vadovybei, 
Jurgis įteikė asmeniškas pinigines premi
jas jauniesiems Lietuvos baleto šokėjams 
Nelei Beliakaitei ir Mindaugui Baužiui. 
Savo kalboje Jurgis Žalkauskas pareiškė: 
„Tebūnie tai įvertinimas ne tik šių abiejų 
gabių šokėjų, bet ir visos baleto trupės. 
Tikiuosi, kad kiti užjūrio lietuviai, vie
tinės firmos ir asmenys paseks šiuo pa
vyzdžiu ir skirs kitas premijas Lietuvos 
baleto šokėjams“.

„M.P.“inf.
• • *

Jurgio Žalkausko ir Ramonos Ratai- 
tės iniciatyva Australijoje yra formuoja
ma grupė- "Lietuvos Baleto Draugai", ku

ri per visokius parengimus kaups finan
sinę paramą Lietuvos baletui. Norintieji 
prisidėti prie šios iniciatyvos prašomi 
skambinti:

Jurgiui Žalkauskui Melbourne tel. 
(03) 9874 5250; fax (03) 98731643 arba

Ramonai Rataitei Sydnėjuje tel. (02) 
9875 2641 (H); tel. (02) 9960 0127 (W); 
mobile 041206 2753; fax (02) 99600144.

Susirūpinkime 
lituanistiniais kursais

Mokslo metai baigiasi, prasidės ilgos 
atostogos, tad būtina pagalvoti apie lietu
vių kalbos ateitį. Šiais metais Lietuvių 
Gimnaziją Strathfield baigė du studen
tai: Arūnas Kondrotas ir Viktoras Šliteris, 
o Daina Fraser, nors būdama devintoje 
gimnazijos klasėje, išlaikė dešimtosios 
klasės egzaminus, tai yra gavo School 
Certificate. Ši pagreitinta (accelerated) 
programa leidžiama ir valdžios skatina
ma, kad gabieji studentai galėtų praplėsti 
savo akiratį.

Studentai, nebaigę pradžios mokyklos, 
gali studijuoti lietuvių kalbą šeštadieniais 
Lietuvių Gimnazijojeir iš anksto susirinkti 
„units“ dėl mokyklos (School Certificate) 
ir gimnazijos (Higher School Certificate) 
baigimo pažymėjimo.

Lietuvių pamokos vyksta kiekvieną 
šeštadienio rytą Strathfield Giris' High 
School nuo 8.30 vai. iki 10.30 vai. 
Norintieji lanky ti šias pamokas turikreiptis 
į lietuvių kalbos mokytoją Violetą Kon- 
drotienę tel. (02) 9713 2346.

Ateinančiais metais, kol kas, bus tik 
viena studentė Daina, kuri planuoja įsigy
ti Higher School Certificate lietuvių kal
boje. Bet jei neatsiras daugiau studentų, 
šios pamokos bus nutrauktos. Tuo atveju 
reikės vėl steigti lietuvių kalbos kursus ir 
reikės surasti 25 mokinius. Suaugusiųjų į 
šiuos kursus Švietimo Departamentas 
neįsileidžia, tad šiai mokyklai užsidarius, 
mažai tėra vilčių, kad ateityje lietuviukai 
turės progos lankyti lietuvių kalbos pa
mokas gimnazijos lygyje.

Norintieji lankyti lietuvių kalbos 
pamokas, PRIEŠ MOKSLO METU 
PABAIGĄ turi įteikti atitinkamą prašy
mą savo lankomoje mokykloje.

J. Reisgytė

SUSIPAŽINKIME !
Su kuo? Ogi su mūsų bendruomenės 

nariais. Daugelį jų pažįstame: draugijų pir
mininkus ir narius, įvairių valdybų žmones, 
dainininkus, profesionalius dailininkus, ra
šytojus ir net žurnalistus mėgėjus, o ir tuos, 
kurie nesibaido viešai pašnekėti.

Bet kiek yra gabių kūrybingų žmonių, 
kurie mus staiga nustebina. Atsimenat, kaip su 
Melbourne kaimo dainininkais pirmą kartą 
solo uždainavo Gabrielė Staugaitytė? Visa 
salė dainos pradžios nė negirdėjo, salėje tik 
buvo girdėti ūžesys, vienas kito klausinėjo, 
kas ta puikioji dainininkė, tik paskui nuščiu
vę klausėsi. O kai per sekminių vakaronę 
uždainavoJazminaCininaitė-vėl visi stebėjosi, 
iš kur ji atsirado. Iš niekur „neatsirado“, buvo 
čia visą laiką!

Balsą turintiems žmonėms lengviau išeiti 
į viešumą. Bet ar žinome, kiek savo tarpe 
turime tapytojų, skulptorių, drožinėtojų, 
mezgėjų, siuvinėtojų, audėjų, keramikų? Ne
žinome. O vertėtų sužinoti, susipažinti. Negi 
tik per Lietuvių dienas susidomim savo 
bendruomenės narių darbais? Ir ten negalime 
su visais susipažinti, nes žinomi, profesionalūs 
dailininkai ne visuomet nori dalyvauti ben- 
drojeparodoje su mėgėjais, oirmėgėjai dažnai

KALĖDINĖS 
PINIGINĖS 
DOVANOS
I LIETUVA/ /

Šiais metais, gruodžio mėn. 
Adelaide, Melbourne ir Sydney 
Talkos skyriai vėl priima kalėdinius 
piniginius $100 ir $200 pervedimus 
i Lietuva. Šie pervedimai kainuos 
tik $5.

Nežinant gavėjo banko ir sąskaitos 
numerio, reikia duoti gavėjo paso 
numeri ir pilną adresą.

Prašome kreiptis j Talkos įstaigas, 
sekmadieniais 12.30 vai. - 3 vai. p.p.

ADELAIDE 8362 7377 
MELBOURNE 9328 3466 
SYDNEY 9796 8662

LIETUVIU KOOPERATINĖ
^EEJALKA =

KREDITO DRAUGIJA

SKAITYTOJ ŽODIS *
Atkelta iš 3 psl.
bar randasi Adelaidės Lietuvių Namų 
muziejuje.

Kai pirmasis transportas apsistojo 
Bonegillos stovykloje, Antanas, gavęs 
leidimą iš Imigracijos Departamento, kar
tu su manim juos aplankė. Koks buvo ne
išpasakytas džiaugsmas sutikti tiek daug 
mūsų tautiečių. Praleidome su jais puikzy 
savaitgalį!.. Vėliau man teko drauge u 
vyru aplankyti ir Bathurst'o stovyklą. 
Vėliau Antanas lankydavosi visur kur tik 
sužinodavo esant naujųjų lietuvių NSW - 
Cowroje, Gretoje ir kt. Sydnėjaus uoste 
aplankėm beveik visus laivus. Tai buvo 
daroma vis iš kuklių mūsų išteklių.

Kam būtų įdomu plačiau apie tai 
paskaityti, aš viską aprašiau savo knygoje 
,Mano Gyvenimo Prisiminimai“. Parduotų 
knygų pinigai aukojami Tremtinių Na
mams Vilniuje. Knygą galima įsigyti 
lietuvių bendruomenės bibliotekose.

Vėl grįžtant prie pirmųjų dienų - kyla 
klausimas: kaip bus su Australijos lietuvių 
istorija? Ar Australijos Lietuvių Draugija 
ir vėl bus pamiršta? Mano manymu, ALD 
su savo dideliu įnašu to neužsitamavo! 
Su didžia pagarba

- Ona Baužienė, BEM

neišdrįsta „lįsti į tokią kompaniją“. Jie kuria, 
dirba, žinomi tik savo artimųjų ratelyje.

O mes, lietuvių kultūros entuziastai, 
galvojame, kad neruošdami didelių parodų, 
turėtume duoti progos visuomenei susipažin
ti su tais, kurie šalia kasdienybės turi ir plates
nių polėkių.

Pirmai parodai pakvietėme Aldoną Vyš
niauskienę ir Haliną Baškienę. Jų paveikslai 
bus iškabinti viršutiniame prieangyje lap
kričio 30-tą ir gruodžio 7-tą. Tai ne konkur
sas, ne mugė; tikslas - ne pardavimas, o su-t— 
sipažinimas. O kadangi susipažinti reikia ne 
tik su kūriniais, bet ir su kūrėjais, parodos 
atidarymą numatėme lapkričio 30-tą dieną, 1 
vai. (tuoj po pietų). Lauksime.

.JEntuziastar“
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Trečiųjų brolių stovykla
Kas tie tretieji broliai? Bet juk jūs se

niai apie tai žinote! „Gyveno trys broliai: 
du protingi, o trečias - idealistas“. Tai tie 
tretieji broliai, susibūrę į Ramuvos orga
nizaciją, liepos 11-16 dienomis ir suruo
šė etnokultūros stovyklą sėlių žemėje, 
Užpaliuose, netoli Utenos, prie Šventosios 
upės kranto. Ramuvos organizacija nėra 
nauja. Ji buvo įkurta apie 1969 metus, 
vėliau KGB uždaryta, nariai persekiojami. 
Tai tie patys, kurie kelyje į Rumšiškių 
etnografinį muziejų, pasipuošę tautiniais 
rūbais, lankytojų dėmesį patraukdavo 
archaiškomis dainomis, vaišindami gira. 
(Tik nemaišykite jų su oficialiu Mataičio 
ansambliu!)

Už kilometro ar pusantro nuo Užpalių, 
ant kalnelio, yra šventas Krokulės šaltinis. 
Ten ramovėnai surito akmeninį aukurą, 
uždegė šventą ugnelę ir ją dieną - naktį 
saugojo. Aišku, pakaitomis. Gal keistai 
skamba, kad ant kalnelio yra šaltinis. Ta
čiau jis čiurlena kalnelio dauboje. Apy
linkės gyventojai gerai žino apie jo tei
kiamus sveikatos stebuklus, net akliems, 
kurtiems ir dar visokiems paliegėliams. 
Mes naudojomės tomis jo ypatybėmis ir 
jau per iškilmingą atidarymą visi iš jo 
atsigėrėm ir ritualiai apsiprausėm. Anks
čiau, sako, Krokulės šaltinis buvęs žymiai 
didesnis, tiesiog kriokte kriokdavęs. Iš to 
žodžio, kalbininkų sprendimu, ir kilęs 
Krokulės vardas. Kaip ten bebūtų, bet 
mums užteko ir to mažo šaltinėlio. Ant 
kalnelio yra šventas akmuo su likusiais 
kažkokių įrašytų ženklų pėdsakais. Šalia -

Krokulės šaltinis
krikščioniška koplytėlė. Mačiau, kai atė
jusi močiutė priklaupė prie koplytėlės, bet 
ilgiausiai klūpojo, laikydama rankose 
rožančių, prie šio akmens, jį protarpiais 
pabučiuodama. Paskutinę stovyklavimo 
dieną visai netikėtai į kalnelį atvažiavo 
vestuvininkai. Jaunasis, vesdamas jauną
ją, baltą kaip gulbę, nusileido į daubą prie 
šaltinėlio. Jie pasilenkę atsigėrė vandenė
lio, o po to jaunasis užnešė jaunąją ant 
kalnelio. Tokie gyvi pavyzdžiai byloja 
apie gyvybingą šaltinio ir akmenio tradi
ciją iki šių dienų. ogu

Rytmečiais Ramovėnų stovykloje vy
ko paskaitos: prof. Viktorija Daujotytė 
skaitė apie aukštaičių etnografiją, Jonas 
Vaiškūnas - aukštaičių etnoastrologiją, 
svečiai iš Ukrainos ir Rusijos - savo kraštų 
senuosius papročius ir tikėjimus, o vieti
niai kraštotyrininkai - apylinkės gyven
tojų pasakojimus, mitų likučius bei dainų 
tradiciją. Įvairūs būreliai užsiėmė įvairiais 
darbais: Virginija Našlėnienė mokė šokių

Pasakų močiutė, autorė ir rusų krivė 
prie "giminės stulpo”. Užpalių stovyk
la, 1997 m.

ir dainų, pasakų bobutė, aišku, sekė pasa
kas, o Saulius Kvietka atskleidė senovės 
žalvarinių papuošalų kūrybos paslaptis. 
Netikėsite, koks ten buvo susidomėjimas! 
Seni irjauni, vaikai ir moterys - visi išmoko 
kalti žalvarinius papuošalus. Išsikaliau ir 
aš trieilį žiedą (aišku, šiek tiek padedant 
meistrai). Pasirodo, kad gaminti papuoša
lus - tikras malonumas! Klasėje tuksėjo, 
dunksėjo kaltukai, ūžė poliravimo maši
nos, o vėliau visi išsipuošėm savo pačių 
pasigamintais ir ornamentuotais žiedais, 
apyrankėmis, sagėmis ir auskarais. Jau

tėmės lyg būtumėm prikėlę iš senovės 
žalvarinį akimirksnį.

Pasitaikė nuostabiai šiltos ir sausos 
dienos, todėl aplankėme keletą apylinkė
se esančių piliakalnių, išgirdome padavi
mų, o užsilipę ant viršukalnio Ramovėnai 
užtraukdavo senąsias dainas. Jų nė vienos 
nemokėjau, nė vienos nebuvau net gir
dėjusi. Šios dainos nepaprastai įspūdin
gos: tai lyg himnai, lyg giesmės, lyg ir 
raudos. Ir labai nustebau sužinojusi, kad 
piliakalniai nebuvo supilti, bet natūralių 
aukštumų šonai būdavo nukasami!

Pačiuose Užpaliuose gyvuoja etno
grafinis muziejus, kuris tarp kitų įdomių 
ir įvairių objektų, kaupia žinias ir apie 
savo garsiuosius žmones, tris profesorius - 
P. Juodelę, K. Pakštą, A. Žvironą ir kiras. 
Muziejui vadovauja Užpalių gimnazijos 
mokytojai Giedrius ir Danutė Indrašiai. 
Australiečiams gal įdomu būtų sužinoti, 
kad garsiųjų užpaliečių sąraše yra ir 
diplomato Kazio Žvirono pavardė. Tačiau 
jis mums yra žinomas kaip dailininkas 
Jurgis Bistrickas, kuris 1953 m. Sydnėjuje 
suorganizavo pirmąją Australijos lietuvių 
dailininkų parodą.

Suvilioti Jono Vaiškūno minčių apie 
etnoastronomiją, apie saulės - mėnulio - 
žvaigždžių magiką žemės gyventojams, 
nuvykom į Molėtus, kur yra astronomijos 
stotis, turinti etno - kosmologinį muziejų. 
Ten aiškinama žmogaus vieta jį supančio
je visatoje, kurios žmogus bandė ieškoti 
jau akmens amžiuje. Ką pavykdavo jam 
suvokti apie tuos reikalus, tą ir užrašinė
jo akmenyse bei uolose kosmologinių 
simbolių kalba. Mūsų kultūroje šiuos

Akvilė" - paveikslai ir laiškai iš trijų žemynų
Vėl pabūti kartu su Austra

lijoje mirusia jauna lietuvių dailininke 
Akvile Zavišaite suteikia galimybę lei
dykla „Tyto alba“. Ji išleido gausiai 
iliustruotą knygą „Akvilė. Paveikslai, 
laiškai, atsiminimai“. Knyga buvo pri
statyta pirmadienį Vilniuje, Menininkų 
rūmuose. Ten atidaryta ir Akvilės Zavi- 
šaitės (1962 - 1991) kūrinių paroda.

Knygą sudarė Akvilės motinažumalis- 
tė Rita Baltušytė, dirbusi Vilniuje Lie
tuvos radijo korespondente, taip pat 
Eltoje, .Jaunimo gretų“ žurnale, vėliau - 
Australijos lietuvių laikraščio „Mūsų 
Pastogė“redakcijoje Sydnėjuje, „Amerikos 
balso“ radijo lietuvių redakcijoje Va
šingtone. Dabar - „Lietuvos ryto“ kores
pondentė Australijoje. Akvilė buvo jos 
vienintelis vaikas.

Mūsų planetoje, kaip rašo knygos 
sudarytoja, Akvilė praleido vos 28-erius 
metus ir paliko apie 50 paveikslų,daugybę 
piešinių, eskizų, keramikos darbų. Jos 
kūryba buvo eksponuota keturiolikoje 
autorinių ir grupinių parodų - Lietuvoje, 
Australijoje, Amerikoje.

„Ilgakojė mergytė mėlyna suknyte ir 
tokiomis pat mėlynomis didelėmis akimis 
nuo vaikysytės labai norėjo būti dailinin
kė. Piešė arklius, šunis ir gražiausius 
sveikinimo atvirukus. Gimtinėje ją atstū
mė-nepriėmė į tuometinį Vilniaus dai
lės institutą vien dėl to, kad ji nebuvo 
komjaunuolė. Tad iškeliavo laimės ieškoti 
į labai tolimą šalį - Australiją. Ten moks
lus baigė ir svajonę įvyvendino. Bet neil
gai besidžiaugė lemties dovanomis. Kai 
talentas ėmė sleistis visais savo žiedla
piais, vėl teko iškeliauti. Šį kartą amži
nybėn...“ Tai - eilutės iš knygai parengto, 
bet ten nebetilpusio teksto.

Išleisti Akvilės albumą su jos pačios 
tekstais apie konkrečius paveikslus prieš

VMWAVVW.WAWA’W/AV 
simbolius ir šiandien matome išaustus 
juostose, audiniuose bei išraižytus namų 
papuošimuose bei smulkesniuose objek
tuose, kaip verpstėse, šaukštuose ar net 
kultuvėse.

Kulionyse, netoli nuo Molėtų astro
nominės stoties yra, sako, labai stiprus 
elektra - magnetinis taškas, atžymėtas 
dešimties stulpų ratu, vadinamu „Dangaus 
šviesulių stebyklos sąranga“. Viduryje 
sukrautas mažas akmeninis aukuras. Stul
pų ratas tarnauja kaip savotiškas saulės 
kalendorius, ženklinąs tam tikrų darbų 
pradžią: arimo, sėjos, pjovimo ir t.t Stul
pai išdabinti simboliškais medžio raiži
niais ir kiekvienas vainikuotas lietuviš
kom saulutėm, mėnuliais ir žvaigždutėm, 
nusakančiom dangaus kūnų tarpusavio 
santykius. Iš to galima nusakyti ir dangaus 
kūnų įtaką į žmogaus savijautą bei veiklą.

Stovyklos programa įvairavo: pas
kaitos, užsiėmimai ir ekskursijos, lydi
mos senoviškų dainų. Be žinių, įsigytų 
stovyklavimo metu, man buvo ypač malo
nu pabuvoti žmonių tarpe, kuriems rū
pėjo ne ekonomiškos machinacijos, bet 
Lietuvos kultūrinis lobis. Ir tai dėka tų 
trečiųjų brolių, kurių, pasirodo, netrūksta 
ir jaunimo tarpe. Kaip miela matyti tokią 
ateitį!

Stovyklą organizavo Jonas Trinkūnas 
ir Vacys Mikailionis, remiami Užpalių 
gimnazijos direktoriausGiedriausIndrašio.

Genovaitė Kazokienė 

keletą metų pasiūlė Čikagoje gyvenantis 
fotomenininkas Algimantas Kezys. Ak
vilė labai mėgo susirašinėti. Mokydama
si Vilniuje, rašė tėvui į Nidą, atostogauda
ma pas jį, siuntė laiškus motinai į Vilnių. 
Vėliau skrisdavo laiškai iš Vilniaus į 
Sydnėjų, iš Newcastlio, kur studijavo 
dailę, - į Vašingtoną, Čikagą, Nidą... Tad ir 
buvo nuspręta dailės albumą papildyti 
laiškų fragmentais.

Viename iš savo laiškų motinai į 
Vašingtoną jau beviltiškai sirgdama Ak
vilė rašė iš Australijos: „... Žmonės vis 
sako: tu būsi įžymi po mirties, taip jau 
dailininkams yra. O man atrodo, tie 
paveikslai vertingi, bet jie paskęs, pasi- 
mirš šitam triukšmingame pasauly, gal 
kokį straipsnelį kas parašys apie juos, bet 
taip ir sudūlės“... Šie žodžiai tarsi įparei
gojo dukters netekusią motiną, pasak jos 
pačios, ypatingai rūpintis Akvilės kūry
biniu palikimu. Akvilės darbai, surinkti 
Australijoje, Amerikoje ir Lietuvoje da
bar perduoti saugoti Lietuvos dailės mu
ziejui. Prieš šią parodą juos rūpestingai 
restauravo P. Gudyno restauravimo 
specialistai. (ELTA)

Aldona Prižgintaitė

Senatvės ašara

O Viešpatie, Tėvynė jau laisva 
tik traukiniai pilni 
negrįš mus veždami 
atgal vėl į namus—— ,
Kitam krašte pasaulio 
visai kaip kitados; 
klaikioj tremties nakty 
stovyklos barake 
atbudusi iš miego 
vilties žvakelę degsi 
ir vėl vartus į praeitį 
plačiai, plačiai atversi...

Savus tu vėl matysi 
kurių seniai nebėra 
ir ilgesys skausmingas 
vėl tavo širdį plėšys; 
balsus vėl jų girdėsi 
kiekvieną žodį tartą 
tą paskutinę dieną 
tą paskutinį kartą

Tėvynė jau laisva 
kas sugrąžins mums laiką?

Patarimas
Žmogus-paklaustas-kaįp sulaukti 
jam turimų daug metų1 skaičių 
ar patarimą gali duoti ir kitiem 
jis pagalvojo ir atsakė:
- Reikia turėti ramią sąžinę...

Ir aš matau... Gyvename tik kartą 
išėję nebegrįšim...
ir visos mūsų žemiškos problemos 
toj paskutinėj valandoj
atrodys smulkmenos mažytės...

Jei ir kalnus perkopt galėjai 
ir dangų pasiekei ranka 
tavęs vistiek gailės kiekvienas 
kuris žinos kad be savęs 
tu nieko žemėj nemylėjai...
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ĮPĖDSEKYSm
LSS Australijos Rajonui 50-metį užsvenčiant
LSS Australijos Rajono vado v.s. H., 

Liet Namuose 1997.10.26, min

(Tęsinys iš praeito „MJP.“ nr.)
Pirmieji skautai akademikai Sydnė- 

juje įsikūrė 1950 m. - tarp jų Jaunutis 
Jurskis, Vytenis Stasiškis, Izidorius Jo
naitis, Vytautas Doniela. Prie jų prisijungė 
Vytautas Deikus, Laima Deikienė, Elena 
Laurinaitienė, Tamara Vingilienė, Sofija 
Stasiškienė. Skautų Židinys įsikūrė 1956 
m. Pirmaisiais vadovaisbuvo Zigmas Stau- 
girdas, Irena Dudaitienė.

Sydnėjuje mes turime reikšti padėką ne 
tik tiems, kurie čia paminėti, bet ir visai 
eilei vadovų ir padėjėjų, kurie dirbo su 
mūsų jaunimu - tai vienetų adjutantai, 
skaučių skyrių vedėjos, draugininkai, bū
relių vadai, korespondentai, laužavedžiai 
ir kiti pareigūnai, kurie su atsidėjimu per 
šiuos 50 metų dirbo, o kai kurie be 
pertraukos dar ir dabar dirba lietuviškos 
skautybės ir lietuviškos bendruomenės 
labui. Neturime pamiršti ir tėvų komitetų, 
kurie talkino stovyklų mošoje, finansų 
telkime ir įvairia parama vienetams.

Per tuos 50 metų, Australijos mastu, 
virš 2000 jaunimo praėjo tą skautišką - 
lietuvišką mokyklą. Buvo suruošta šimtai 
stovyklų, iškylų, sueigų, kursų. Didžiųjų 
švenčių metu matėme skautus iškilmėse, 
pamaldose, minėjimuose ir kituose pa
rengimuose. Lietuviai skautai atstovavo 
Lietuvą, garsindami jos vardą, neteisėtą 
krašto užgrobimą tarptautiniuose ren
giniuose 1948, 1952 ir 1956 metais Pan 
Pacifiko Jamborėse Melbourne ir Syd
nėjuje bei X Pasauk Džiamborėje Fili
pinuose, kur lietuviai skautai ypač pasi
gėrėtinai pasirodė -Lietuvos reikalas buvo 
keliamas nėr soauda ir radija. Iš to mato
me, kad lietuvių skautų organizacija 
Australijoje yra labai svarbi, gal net ir 
viena iš svarbiausių lietuvių jaunimo 
organizacijų lietuvybės išlaikyme ir jos 
tęstinume.

Kol 5-6 metų vaikas subręsta į jauną 
.vyrą ar moterį, kol tampa skautu vyčiu ar 
vyresne skaute, jis skautų vienete prabūna 
12 - 15 metų. Per šį laikotarpį formuojasi 
„lietuviškas sąmoningumas“, kuris puo
selėjamas per sueigas, iškylas, stovyklas, 
pamaldas, minėjimus ir kitus renginius. 
Per dainas, giesmes, papročius ir tradicijų 
aiškinimą - įgyvendinimą, per skautų 
patyrimo laipsnių programos išėjimą 
išmokstama ne tik skautiškoji programa, 
bet ir Lietuvos istorija, jos kultūra, gam
tos pažinimas ir t.t. Lietuviškoji skautybė 
buvo ir yra svarbus įrankis lietuvybės 
išlaikyme.

Mes, kurie dar aktyviai skautaujame 
lietuvių skautų eilėse, turime būti dėkingi 
tiems skautams pirmūnams, kurie pradėjo 
skautišką veiklą šiame krašte prieš 50 metų. 
Jų dėka dar vis tęsiamas lietuviškas 
skautavimas Australijoje. Kyla klausimas 
-kokia ateitis laukiamūsų 21-jam šimtme
ty. Aš žiūriu į ateitį su dideliu optimizmu, 
bet tuo pačiu ir realiai. Mūsų laukia kai 
kurie neišvengiami sunkumai, kuriuos 
teks spręsti ir nugalėti naujais veiklos bū
dais. Mūsų bendruomenės lietuviška veik
la, įskaitant ir skautiškąją, per paskutinius 

"Mūsų Pastogė" Nr.45 1997.11.17 psl

Antanaičio žodis, tartas Sydnėjaus 
int Australijos Rajono 50-metį
5-7 metus yra pastebimai sumenkėjusi. 
Matau dvi pagrindines priežastis: pirma - 
su Lietuvos nepriklausomybės atstatymu 
daugelis iš mūsų lyg ir praradome pag
rindinį mūsų lietuviškos veiklos tikslą, t.y. 
kovą prieš Lietuvos okupantą. To pasė
koje pradedam prarasti tą užsidegimą, 
pasišventimą ir energiją skautiškiems ir 
aplamailietu viškiems reikalams. Lyg mūsų 
tikslas jau būtų pasiektas ir galime ilsėtis!..

Antra priežastis, glaudžiai surišta su 
pirmąja, tai kad su Lietuvos nepriklauso
mybės atkūri mudaugmūsųpastangųbuvo 
įdėta remiant atsikuriančią Lietuvą, tuo 
mūsų dėmesį nukreipiant nuo mūsų veiklos 
čia, Australijoje.

Kad ateityje lietuviškas skautavimas ir 
bendrai lietuviška veikla išliktų gyva ir 
gaji, reikės paramos, ypač moralinės, iš 
tėvų, iš šeimų, iš pačios lietuvių bendruo
menės Australijoje ir ypač iš lietuvybės 
kamieno, t.y. iš pačios Lietuvos.

Sugrįžkime prie tų žodžių, rašytų 1947 
m. plaukiant į Australiją. Autorius rašė: 
„ mes nežinome kur dar mūsų likimo ke
liai nusities ir nei laikas, nei milžiniškas 
atstumas teneskaldo lietuvių tautos 
vienybės". Tie žodžiai, rašyti atvykstant 
pirmiems pokario imigrantams į Australi
ją, yra ypač prasmingi. Tą pačią mintį dėl 
lietuvių tautos vienybės po maždaug 50 
metų pareiškė Vytautas Landsbergis, 
sakydamas, kad mes išeiviai, nesvarbu kur 
begyventume,esame „nedalinamaivienos 
Lietuvių Tautos vaikai". Tie žodžiai yra 
mums išsigelbėjimo varpas, paguoda, kad 
mes nebūsime užmiršti, kad mes, išeiviai, 
esame dalis Lietuvos.

Mūsų lietuviškame gyvenime čia, 
Australijoje, kas liečia lietuvybės išlai
kymą, Lietuva turi būti mūsų atramos 
taškas, mūsų kamienas, mūsų širdis, iš 
kurios semsimės tą jėgą, tą paspirtį, tą 
užsidegimą išlaikyti ir toliau vystyti 
lietuvybės jausmą ir dvasią, kuri užtikrins 
lietuvybės tęstinumą Australijoje. Lietu
va yra mūsų šaltinis, iš kurio tiesiogiai 
galimepasisemti lietuviškos dvasios. Todėl 
svarbu,jeigu tik sąlygos leidžia, duoti pro
gą mūsų jaunimui nuvykti į Lietuvą ne 
tik aplankyti gimines, bet, jeigu įmanoma, 
dalyvauti įvairiuose subuvimuose, kaip 
pvz. dainų ir šokių šventėse, lituanistiniuo
se kursuose ir kas mums skautams rūpi - 
skautų stovyklose. Lietuvos stovyklose 
mūsų jaunimas bus paskatintas klausytis, 
stengtis kalbėti ir dainuoti lietuviškai bei 
pasisemti lietuviškos dvasios.

Ateinančiais 1998 metais Lietuvoje yra 
ruošiama 8-toji Tautinė stovykla. į šią 
stovyklą suplauks lietuviškas jaunimas iš 
visos Lietuvos ir iš įvairių pasaulio kraštų. 
Svarbu yra tai, kad ne tik mūsų jaunimas 
turės progą bendradarbiauti su lietuviš
ku jaunimu, bet tas viskas vyks pačioje 
Lietuvoje. Įsivaizduokime kokia bus 
puiki proga mūsų jaunimui susipažinti, 
užmegzti ryšius su lietuvišku jaunimu ir 
sudaryti draugystes, kurios pasiliks ilgam 
laikui, bet kas svarbiausia - bus proga 
pasisemti ir pasisavinti tos lietuviškos 
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dvasios, to jausmo, to noro būti ir didžiuo
tis, kad esame lietuviais. Todėl skatinu ir 
prašau, kad tėvai, seneliai skatintų savo 
vaikus, anūkus ir savo draugų vaikus 
įsijungti į lietuvių skautų eiles, ir pagal 
sąlygas paremtų jų nuvykimą į Lietuvą. 
Australijos skautų rajonas parems mora
liai ir finansiškai mūsų skautus(tes), ku
rie vyks į Tautinę stovyklą Lietuvoje ir jo
je aktyviai dalyvaus. Prašysime mūsų 
bendruomenės, kad ji taip pat prisidėtų su 
parama mūsų skautiškam jaunimui.

Užbaigdamas noriu suglaustai pakarto
ti savo mintis. Kaip pastebėjote, lietuviško
ji skautybė yra arba gali būti svarbus įran
kis lietuvybės išlaikyme. Per 50 metų 
lietuviškoji skautybė Australijoje atliko 
svarbų vaidmenį išlaikant ir puoselėjant 
lietu vybęmūsųjaunimotarpe.Tam turime 
būti dėkingi mūsų skautų pradininkams,

^SPORTAS
Lietuvos parolimpinio komiteto pirmininkas Australijoje
Lapkričio 9 d. Sydnėjuje baigėsi 

T arptautinio Parolimpinio Komiteto (IPC) 
VII-ji asamblėja. Joje iš Lietuvos dalyva
vo ir Lietuvos parolimpinio komiteto 
prezidentas p. Vytautas Kvietkauskas.

Asamblėjos metu Parolimpinio Komi
teto prezidentu buvo perrinktas Robert 
Steadward'as. Susitarta, kadš.m. gruodžio 
vidury jis lankysis Vilniuje, kur domėsis 
žmonių su negalia sporto reikalais.

V. Kvietkauskas šiuo metu dirba kaip

Žaidžia "Kovo" jaunieji
UNDER 12’s RESULTS

27/9/97: Kovas VS Royal Squires
16-32: LOSS 

Matthew Šliogeris - 14 
Jonanthan Lee - 2
18/10/97: Kovas VS Bankstown RSL Bobkats 

24-23: WIN
Matthew Šliogeris - 22 
Kristina Erzikov - 2

25/10/97: Kovas VS Royal Archers 
13-32: LOSS

Matthew Šliogeris - 9 
Kristina Erzikov - 2 
Casey Henney - 2

1/11/97: Kovas VS Padstow North
26-26: DRAW 

Matthew Šliogeris - 15 
Jonanthan Lee-4 
Casey Henney - 3 
Kristina Erzikov - 2 
Caroline Hickson - 2

U/10's RESULTS
27/9/97: Kovas VS Bankstown Sports Hotspins 

20-18: WIN 

PADĖKA
Tėvynės Sąjungai (Vytauto Landsbergio rėmimo vajui) aukojo (ketvirtas sąrašas):
L. ir Z. Sipavičiai, ACT - $ 100; Jurgis Karpavičius, NSW - $ 25;
Zigmas Augaitis, Vic. - $ 50; S. ir V. Bartuškos, Vic. - S 200;
Gabrielius Žemkalnis, Vic. - $ 100, Antanas Valavičius, Chicago - $ 50.
Rėmėjams nuoširdžiai dėkojame. Prezidento rinkimų diena artėja, todėl vajų ne

trukus baigsime. Nors nemažai rinkėjų .prisidėjo stambiomis aukomis, smulkesnė 
parama taip pat palengvina tikslo siekimą. Čekius ar Money Orders siųsti: Mr. A. 
Giniūnas, 46 Buckingham Road, Baulkham Hills, NSW 2153. Tel. (02) 9639 6064.

Vytautas Doniela, TS Syd. sk. pirm.

pirmūnams ir jų įpėdiniams, kurie pa
sišventusiai dirba ar dirbo skautų eilėse. 
Nors ateityjebus sunkumų,betesantlaisvai 
Lietuvai mes galime tikėtis moralinės bei 
materialinės paramos ateityje mūsų lie
tuviškame ir skautiškame gyvenime, nes 
mes visi lietuviai, nors ir išsisklaidę po 
pasaulio žemynus, esame dalis vienos 
lietuvių tautos. Svarbiausia tai, kad esant 
laisvai Lietuvaį jmes ir mūsų jaunimas 
turime puikiausią galimybę ten nuvykti ir 
pasisemti tos lietuviškos dvasios, kuri bus 
mums akstinas vėl sugrįžus į Australiją 
toliau dalyvauti, dirbti ir perduoti per 
skautybę tą lietuvybės sąmoningumo pra
dą ateinančioms kartoms, tuo būdu at
likdami svarbią pareigą, kuri 
atsispindi mūsų skautiškame šūkyje - 
Dievui, Tėvynei ir Artimui

Henrikas Antanaitis

žurnalistas Vilniaus TV. Viešėdamas 
Sydnėjuje, kai nebuvo užimtas Par
olimpinio komiteto reikalais, susitikinėjo 
su vietos lietuviais visuomenininkais, 
dalyvavo ALB suruoštoje popietėje ir 
„Talkos“ metiniame susirinkime, o 
lapkričio 10 d. apsilankė ir „Mūsų Pasto
gės“ redakcijoje.

Sydnėjuje buvo apsistojęs pas p. A. 
Laukaitį. Į Lietuvą grįžta lapkričio 12 d.

B.Ž.

Nicole Šliogeris - 8
Daniel Sepokas - 5
Alexander Karp - 5
Elissa Erzikov - 2
18/10/97: Kovas VS Bankstown RSL Redbacks

29-23: WIN
Alexander Karp -10
Chad Henney-7
Nicole Šliogeris - 4
Melissa Belkus - 2
Elissa Erzikov-2
Yasmina Gakas - 2

25/10/97: Kovas VS Amcliffe Scots
35-23: WIN

Alexander Karp -19
Nicole Šliogeris - 8
Chad Henney - 6
Daniel Sepokas-2

1/11/97: Kovas VS Royal Rookies
13-32: LOSS

Alexander Karp - 8
Yasmina Gakas - 2
Nicole Šliogeris - 2
Daniel Sepokas -1

E.E.
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t Mūsų mirusieji f INFORMACIJA
A. f A. Jonas Saltalanskas

(1901.07.03-1997.11.05)
Lapkričio 1 d. Senelių namuose Cab- 

ramattoje užgeso Jonas Sakalauskas. 
Velionis buvo gimęs ūkininko šeimoje 
Voniškių kaime, Plokščių valsč., Šakių 
apskrityje. Atlikęs karinę tarnybą tarp 1922 
ir 1932 m. tarnavo Lietuvos policijoje. 
Bėjęs iš policijos, įsigijo nuosavą ūkį Da
biu; kaime prie Gelgaudiškio ir ten pa
vyzdingai ūkininkavo.

Pavydo apimti vietiniai komunistėliai 
buvo įskundę Joną, bet staigi vokiečių 
okupacija 1941 metais išgelbėjo nuo 
išvežimo. Antrą kartą artėjant raudo
niesiems į Lietuvą, Jonas su giminėmis 
1944 metais pasitraukia į Vokietiją. Kaip 
ūkininkas savo arkliais atvažiavo iki Bre
meno. Prieglobstį rado Merbeko kaime
lyje. Karui pasibaigus, okupacinė valdžia 
vokiečius iš šio kaimelio išvarė lauk ir jį 
atidavė pabėgėliams.

1949 m. kovo 25 dieną Jonas laivu 
"Protea" atvyko į Australiją. Sutartį atli
ko Water Board vandens tiekimo depar
tamente. 1949 metais Jonas jau suspėjo 
Cabramattoje pasistatyti garažėlį ir ten 
atšvęsti Kalėdas. 1959 m., bene pirmutinis 
Sydnėjųje, įsikėlė į savo erdvų mūrinį na
mą Cabramattoje.

Jonas buvo ramaus būdo žmogus. 
Sekmadieniais lankė lietuviškas pamal
das, kol liga jam tą malonumą atėmė. 
Nors asmeniškai nedalyvavo lietuviškoje 
veikloje, bet stambiomis piniginėmis 
sumomis rėmė Tautos Fondą, „Dainos“ 
chorą, Jaunimo Sąjungą, Lietuvių Klubą 
ir ypatingai Liberalų partiją, po Whitla- 
mo Baltijos kraštų pripažinimo Sovietų 
Rusijai 1973 metais.

1986metais Londone išėjusiame „Daily 
Mail“ karo nusikaltėlių vardu buvo pa
vadintas ir Antanas Kramilius. Gintis teko

Jonas Sakalauskas

pačiamKramiliui, bet su kitais geraširdžiais 
tautiečiais jam į pagalbą atskubėjo ir Jo
nas Sakalauskas.

Lapkričio 5 d. kun. Jonas Girdauskas 
aukojo šv. Mišias už Jono vėlę. Į laidotu
vių pamaldas atsisveikinti su Velioniu 
atėjo nemažas skaičius tautiečių ir drau
gų. Rookwoodo kapinių lietuvių sekcijoje 
prie kapo ramovėnų vardu su Velioniu 
atsisveikino A. Vinevičius ir Apyl. 
Valdybos vardu - A. Kramilius. Lai
dotuvėmis rūpinosi giminaitė Zita Andriu
kaitienė irjos vyras Pranas. Kapuose buvo 
sugiedota „Marija, Marija...“ ir Tautos 
Himnas. Šeimos vardu P. Andriukaitis 
visus dalyvius pakvietė į Lietuvių Klubą 
arbatėlei, kur kun. J. Girdauskas, trumpa 
malda prisimindamas Velionį, palaimino 
ir vaišių stalą.

Po ilgo ir audringo gyvenimo šiame 
pasaulyje, lai būna Tau, Jonai, lengva 
Australijos žemelė. Ilsėkis ramybėje.

A. Kramilius

Mirė a.a. Česlovas Sviderskas
Gauta žinia, kad lapkričio 6 d. vakare mirė ilgą laiką sirgęs a.a. Česlovas Sviderskas, 

'll metų amžiaus, gyvenęs Sydnėjaus West Concord priemiestyje.
Velionio palaikai sudeginti Rookwoodo kapinių krematoriume lapkričio 10 d.

Gedulingas mišias už Velionio vėlę atlaikė ir į krematoriumą palydėjo kun. J. Girdauskas.
B.Ž.

A. f A. Jonui Sakalauskui
mirus, nuoširdžią užuojautą jo dukterėčiai Zitai ir jos vyrui Pranui Andriu- 
kaičiams bei artimiesiems reiškia

Juozas Červinas

A. f A. dėdei Jonui Sakalauskui
mirus, nuoširdžiai užjaučiame liūdinčius Zitą ir Praną Andriukaičius.
• j. Šviesiam Velionio atminimui vietoj gėlių ant jo kapo, auko-
gįįž§Cįė[ių jame "Mūsų Pastogei" $ 20.

M. ir J. Koliavai

PADĖKA
Mūsų mylimai mamytei

a.a Kotrynai Bačiidienei mirus,
reiškiame didelę padėką visiems: giminėms, draugams ir pažįstamiems už 
moralinę paramą žodžiais, laiškais ir apsilankymu išlydint ją į paskutinę šios 
žemės kelionę. Didelis ačiū kunigui Jonui Girdauskui už taip jautriai šeimyniš
kai atlaikytas šv. Mišias.

Sūnus Algis ir duktė Milda su šeima

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

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

ALF Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

Kalendoriaus sudarymas
Lapkričio 23 d. 2 vai, po pietų Melboumo Lietuvių Namuose, Bendruomenės 

Kambaryje įvyks Bendruomenės organizacijų susirinkimas sudarytti 1998 metų 
parengimų kalendorių. Kviečiami Melboumo lietuvių organizacijų pirmininkai/ats- 
tovai dalyvauti šiame susirinkime. ALB Melboumo Apylinkės Valdyba 
I---------------------------------------------------------------------------------------------------- j
| SYDNĖJAUS "AUŠROS" TUNTO METINĖ STOVYKLA | 

įvyks 1998 metų sausio 3-11 dienomis "Camp Couts" stovyklavietėje. 
Norintieji stovyklauti registruojasi pas tuntininkę Dainą Šliterytę tel. (02) .

• 9498 2571.

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

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

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

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

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

Kviečia Sydnėjaus Savaitgalio 
mokykla

•Š. m. lapkričio 30 d. 1.30 vai. po pietų, Sydnėjaus
Savaitgalio mokykla ruošia

MOKSLO METŲ UŽBAIGIMO 
PK0GKAMĄ

Maloniai kviečiame visus tautiečius apsilankyti tik 1 valandą 
ankstėliau prieš choro metinį koncertą ir pasidžiaugti mažųjų 
pastangomis ir sugebėjimais.

Sydnėjaus Savaitgalio Mokykla

Dr. Kazio Martinkaus (1953 - 1984) 
Pomirtinis Stipendijos Fondas

A.a. biochemijos dr. Kazio Martinkaus (1953-1984) prisiminimui 1985 m. jo tėvai, 
sesuo ir artimieji draugai įsteigė stipendijos fondą, kuriuo gali pasinaudoti visi laisvojo 
pasaulio lietuviai studentai, bebaigtą bakalauro arba siekiantys magistro ar daktaro 
laipsnių iš griežtųjų mokslų (biologijos, chemijos, biochemijos), ypatingai sąryšyje su 
vėžio tyrimu.

Stipendijos fondo komisija, apsvarsčiusi gautus stipendijų prašymus, nutarė 1997 m. 
stipendiją skirti: $ 1.000 - Daivai Janulaitytei iš Kauno, gilinančiai studijas iš skrandžio 
vėžio. Daiva praeitą vasarą praleido darydama tyrimus Danijos ir Švedijos ligoninėse, 
o dabar- tęsia studijas Kauno Medicinos Institute.

Jei kas susidomėtų ir norėtų gauti sekančiais metais stipendiją, prašome kreiptis į 
Kristiną Martinkutę adresu: Dr. Kazys Martinkus Memorial Scholarship Fund, 7120. 
Richmond, Chicago, IL 60629 3011, USA

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

minėjimą š.m. lapkričio 23 dieną, sekmadienį Lietuvių Namuose, Bankstowne.
Programoje: 1130val. pamaldos Lidcombės bažnyčioje už žuvusius karius, 

šaulius, partizanus ir visus kitus, paaukojusius savo gyvybes ginant 
(■yj Į Lietuvos laisvę. '
L— -1 230 vai. viešas minėjimas Lietuvių Namuose. Prašome nevėluoti,

llLKVSl
®yl IKovĮĮ nes minėjimas prasidės punktualiai. Paskaitą skaitys poetas-rašy-

] J tojas Juozas Alinis Jūragis. Bus rodomas video filmas "Šiaurės
Į Golgota" apie 140 Lietuvos karininkų išžudymą Sibire.

Įėjimas nemokamas. Prie įėjimo bus renkamos aukos ramovėnų 
reikalams ir "Kario" žurnalui paremti.

Maloniai prašome Sydnėjaus ir apylinkių visuomenę skaitlingai dalyvauti pamal
dose ir minėjime.

Jus kviečia LKVS-gos "Ramovė11 Sydnėjaus Skyriaus Valdyba 4
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INFORMACIJA SYDNĖJAUS LIETUVIŲ

Paskutinė proga įsigyti bilietus į puošnų 
5n-iiwrui Hanfcrią jBubnčjuje

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

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

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

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

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

Nepraleiskime vienintelės progos iškilmingai atšvęsti savo, savo tėvų ar 
senelių atvykimą į šį kontinentą.

Aplaistykime savo šaktnis, kad mūsų atžalos bujotų!
ALB Krašto Valdybos 50-mečio ruošos komitetas

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

Sydnėjaus 'Dainos" choro metinis
R0NC£®TAS

įvyks lapkričio 30 d. 230 vai. po pietų Lietuvių Klube, Bankstowne.
Programoje: vyrų, moterų ir mišraus choro naujos dainos. 

Įėjimas - $ 10, vaikams iki 16 metų - veltui.
Visus maloniai kviečiame apsilankyti!

Choro "Daina" valdyba

Sydųėjaus Liet Klubo Kalėdų Eglutė 
įvyks gruodžio 13 dieną (šeštadienį) 12 vai. po pietų Lietuvių Klube, 

Bankstowne (12 vai. - pietūs; 1 vai. - klounas; 2 vai. - Kalėdų Senelis).
Please register children by 3nd December 1997 at the Lithuanian Club Ph.: 

(02) 9708 1414 (Danguole). Only members'children are eligible. Children 
must be up to and including the age of 12.

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

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

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

Australijos Lietuvių Jaunimo Sąjunga

Spaudos Sqjungos susirinkimas
Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos narių metinis susirinkimas įvyks 

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

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

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

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

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

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

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

Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos Valdyba

Lituanistiniai kursai Sydnėjuje
Norintiems lankyti šeštadieninius lituanistinius mokyklos kursus 

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

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

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

I
I
I
1
I
I
I

Kiekvieną penktadienį, pradedant lapkričio 14 d.
Sydnėjaus Lietuvių Klube, Bankstowne, nuo 7 vai. vakaro vyks

Teatro - restorapo prograipa 
kurią praveda Darius Gakas su "Ambers Entertainment" grupe. 

Programa ir 3-jų patiekalų vakarienė klubo nariams ir jų draugams kainuoja $ 25, 
ne nariams - $ 44. Bilietai užsisakomi per klubo raštinę tel. (02) 97081414. 
Sekite tolimesnius pranešimus. Rengėjai

I 
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Kariuomenės šventės minėjimas Canberręe
Canberrros LKVS "Ramovė" valdyba praneša, kad kariuomenės švents 79 metų 

minėjimas įvyks š.m. lapkričio 23 d. (sekmadienį) Lietuvių Klube šia tvaria-.3 vai. po 
pietų - žuvusiųjų pagerbimas sodelyje prie paminklo, po to salėje dr. A. Stepano 
paskaita. Po paskaitos bus rodomas filmas "Karininkų Ramovės 60 metą sukakties 
paminėjimas"’. Po oficialios dalies - pietūs.

Ramovės valdyba kviečia tautiečius skaitlingai dalyvauti minėjime, ne tuo ne tik 
pagerbsite žuvusiuosius už Lietuvos laisvę, bet kartu pasiklausysite dr. ,. Stepano 
paskaitos, pamatysite įdomią videojuostą iš Lietuvos ir pasivaišinsite jins žinomų 
šeimininkių pagamintais pietumis. Canberros "Ramovė1 valdyba

Dėl lituanistinių kursų Melbourne
Viktorijos kalbų mokykla pradėjo naujų narių: jaunuolių ir suaugusių priėmimą

PRANEŠIMAS
Atkreipiame malonių skaitytojų dėmesį, kad metų pabaiga jau čia pair šiais 

metais teišeis tik 5 "Mūsų Pastogės" numeriai.
Primename, kad šventinius sveikinimus, kurie bus paskelbti paskutiniame šių 

metų numeryje, laikas siųsti jau dabar, iš patyrimo žinome, kad kai kurie 
skaitytojai sveikinimų pasiuntimą palieka paskutinei dienai ir jų sveikinimai 
redakciją pasiekia laikraščiui išėjus.

Sveikinimo Espausdinimas kainuoja $ 15. Redakcija jų lauks iki gruo
džio 16 dienos. Redakcija

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

f Funerals of Distinction f
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N.S.W. 

Tel. 9724 5408. Veikia 24 valandas per parą.

mokytis lietuvių kalbos.
Dėl informacijos ir pareiškimo prašoma kreiptis šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 12 

vai. dienos, Princess Hill Secondary College, Arnold St., Nth. Carlton, 3054. Tel.: 
Lituanistiniai kursai(03) 9416 0641.

BENDRAD A RBIAMS
Dėl korespondencijos gausos, ne visi 

atsiųsti straipsniai, laiškai, nekrologai 
tilpo į šį ”M.P." nr. Juos spausdinsime se
kančiuose numeriuose.

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