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ALB VEIKLOS KONFERENCIJA
ALB Krašto valdyba š. m. birželio 26 27 d. d. Melbourne ruošia ALB 

darbuotojų konferenciją, kurion kviečiami visi mūsų bendruomenės nariai, 
kuriems rūpi jos ateitis.

Konferencijoje kalbėsime ir svarstysime musų bendruomenės ateitį, 
ypač švietimo, kultūros, politikos ir sporto veiklą bei ryšių su 
nepriklausoma Lietuva problemas.

Jau esame pakvietę prelegentus, po jų paskaitų vyks diskusijos, kuriose 
galės dalyvauti visi konferencijos dalyviai.

Konferencijos metu bus galima pasisakyti visais mūsų bendruomenės 
reikalais.

Kviečiame šioje konferencijoje dalyvauti. Jūsų dalyvavimas bus įnašas į 
mūsų ateities veiklos ir gyvenimo gvildenimą bei puoselėjimą.

Smulkesnę konferencijos darbotvarkę paskelbsime spaudoje.

ALB Krašto valdyba

LIETUVOS ĮVYKIU fiPŽVfiLGfi
S. LOZORAITIS ATLEISTAS IŠ 

PAREIGŲ
Trečiadienį (5.5) Lietuvoje buvo 

paskelbtas prezidento A. Brazausko ir 
ministro pirmininko A. Šleževičiaus 
dekretas, kuriuo S. Lozoraitis atšau
kiamas iš nepaprastojo ir įgalioto 
ambasadoriaus JAV pareigų. Pa
klaustas Amerikos balso korespon
dentės apie tai pakomentuoti, Stasys 
Lozoraitis pasakė, kad jokio rašto 
apie tai iŠ Lietuvos""vadovų jis dar 
nėra gavęs ir turi tik vieno laikraščio 
jam atsiųstą minėto dekreto fotoko
piją. Pasak jo, atšaukimo iš pareigų 
formalumai nėra atliekami pagal 
tarptautines taisykles, ką jis apgailes
tauja. Sužinojęs apie Lietuvos prezi
dento dekretą, S. Lozoraitis nuėjo dėl 
šių reikalų pasitarti į Amerikos 
valstybės departamentą ir sužinojo, 
kad JAV Vyriausybė apie tai dar nėra 
oficialiai informuota, o taip pat jos 
dar neatsiklausta, ar jai bus priimtinas 
Vytautas Čekanauskas, kurį, kaip iš 
Lietuvos pranešama, numatoma skirti 
laikinuoju Lietuvos reikalų patikėti
niu Vašingtone. Taigi, viskas yra labai 
sujaukta ir nemalonu, sakė Lozoraitis. 
LR prezidento dekretas nieko nesako 
apie jokį kitą paskyrimą.

Amerikos valstybės departamento 
šaltiniai trečiadienį patvirtino, kad 
dar negauta jokios informacijos apie 
numatytą V. Čekanausko paskyrimą 
naujuoju Lietuvos diplomatiniu atsto
vu Vašingtone. V. Čekanauskas yra 
Amerikos pilietis ir, pagal šios šalies 
įstatymus, kaipo toks, jis negali būti 
skiriamas svetimos šalies atstovu 
Amerikoje. Tuo klausimu Amerika 
griežtai laikosi 1961 m. Vienos 
konvencijos, kurioje pažymima, kad 
diplomatinės misijos štabo nariais 
negali būti skiriami asmenys, esantys 

SPECIALUS „MP“ NUMERIS
Šį "MP” nr. leidžia Australijos lietuvių sporto klubai. Numerio leidimui 

lėšas ir sporto klubų veiklos apžvalgas organizavo AUSTRALIJOS 
LIETUVIŲ FIZINIO AUKLĖJIMO SĄJUNGA (ALFAS).

Deja, ne visą sporto klubų veiklos medžiagą pajėgiame sutalpinti į šį 
numerį - ją spausdinsime sekančiose laidose.

Esame dėkingi ALFAS pirmininkui Antanui Laukaičiui ir Australijos 
lietuvių sporto klubų vadovybėms už įdėtas pastangas, organizuojant šį, 
specialų "MP" numerį. R d

priimančios valstybės piliečiais, iš
skyrus tos valstybės specialiu pritari
mu, kuris gali būti atšaukiamas bet 
kuriuo metu. Ta taisyklė galioja 
visiems diplomatinį statusą turintiems 
asmenims, taigi V. Čekanauskas 
negalės eiti jokių diplomatinių parei
gų Vašingtone, kol jis tebėra Ameri 
kos pilietis. Jis gali išsižadėti Ameri
kos pilietybės, paduodamas atitin 
Kamą pareiškimą Amerikos konsului 
užsienio šalyje, bet tai dar turi 
patvirtinti valstybės departamentas, 
kas užtrunka kelis mėnesius.

Paklaustas Amerikos balso kores
pondento apie savo paskyrimą, V. 
Čekanauskas atsakė jau pradėjęs 
"tam tikrą procedūrą" pilietybės 
reikalu, tačiau atsisakė plačiau apie 
tai paaiškinti, nes tai esą jo 
asmeniškas reikalas. Jis patvirtino, 
kad, jeigu reikės, jis yra pasiruošęs 
išvykti iš Jungtinių valstijų pilietybės 
atsisakymo procedūrai atlikti. V.Če
kanauskas sakė, kad jis visą birželio 
mėnesį ketina svečiuotis Lietuvoje, 
bet tai būsiančios seniai suplanuotos 
atostogos, kurios neturi nieko bendro 
su jo būsimu paskyrimu į Vašingtoną. 
Jis patvirtino, kad kol kas jis nėra 
matęs jokio oficialaus jo paskyrimo 
rašto iš Lietuvos. Prieš išvykdamas į 
Lietuvą jis ketina apsilankyti Vašing
tone.

NAUJA P ARTU A

Seimo opozicijos lyderis V. Lands
bergis pranešė spaudai, kad šeštadienį 
(1.5) Vilniuje įsteigta nauja opozicinė 
partija: Tėvynės sąjunga - Lietuvos 
konservatoriai. Šios partijos steigia
mąjį komitetą sudaro Lietuvos Sąjū
džio žmonės, kurie, atrodo, ir sudarys 
daugumą naujosios partijos narių. 
Pirmininku išrinktas dr. Vytautas 
Landsbergis, pavaduotojai - Antanas

KAUNO PILIS.

Nuotrauka A. Sutkaus.

Stasiškis, Algirdas Katkus ir Mečys 
Laurinkus. Tėvynės sąjungos steigia
masis komitetas nurodė, kad naujoji 
partija bus opozicijoj Demokratinei 
darbo partijai. Komiteto pareiškime 
teigiama, kad LDDP atgaivino blo
giausias tarybinės sistemos savybes, 
kurios kelia pavojų dembkratijos 
įtvirtinimui Lietuvoje ir trukdo vysty
tis rinkos ekonomikai.

ŠIAURĖS ŠALYS NEGINKLUOS 
PABALTIJO

Švedijos mieste Karlskronoje susi
rinkę Šiaurės Tarybos šalių gynybos 
ministrai nepritarė pasiūlymui Pabal
tijo valstybėms teikti karinę paramą. 
Per įvykusius pasitarimus Suomijos 
gynybos ministras priminė, kad JTO 
draudžia dovanoti ar parduoti ginklų 
šalims, kurios gali būti įtrauktos į 
karinius konfliktus. Šiaurės Šalių 
gynybos ministrai taip pat reikalavo, 
kad Rusija išvestų visas savo pajėgas 
iš Baltijos valstybių ir apgailestavo, 
kad Maskva dar nepasirašė kariuo
menės išvedimo sutarties su Estija ir 
Latvija.

TVF ATSTOVAI LIETUVOJE

Tarptautinio valiutos fondo misija 
atvyko į Lietuvą pažiūrėti, kaip 
Lietuvos valdžia laikosi ekonominės 
politikos memorandumų. Susipažinusi 
su padėtimi, misija liko nepatenkinta 
Vyriausybės vykdoma ekonomikos 
politika.

1992 m rudenį, Abišalos vadovauja
ma Lietuvos Vyriausybė ir Tarptau
tinis valiutos fondas pasirašė ekono 
minės politikos memorandumą, šiuo 
memorandumu Lietuvos Vyriausybė 
įsipareigojo laikytis TVF rekomen
duotos ekonominės politikos strategi
jos. Pagrindinis šios strategijos tikslas 

buvo sutvarkyti krašto pinigų ūkį ir 
finansų sistemą, prieš įvedant nacio
nalinę valiutą. Tam pasiekti reikėjo 
griežtai kontroliuoti pinigų emisiją, 
kreditą ir atlyginimus, tuo budu 
sumažinant infliaciją. Tačiau tokia 
ekonominė politika veda nenašias 
įmones prie bankroto, bedarbių skai
čiaus augimo, gyvenimo standarto 
smukimo, todėl ji buvo kritikuojama 
socialistinių pažiūrų politikų ir eko
nomistų, jai nepritarė demokratinė 
darbo partija.

LDDP vadai pareiškė, kad jei 
partija laimės rinkimus, ji pasistengs 
su TVF pasirašytą memorandumą su
švelninti, pagerinti gyventojų padėtį. 
Atėjusi į valdžią, LDDP taip ir 
padarė: pradėjo kelti atlyginimus, 
pensijas, žemės ūkio produktų supir
kimo kainas, laisviau duoti kreditą 
bėdoje atsidurusioms valdžios įmo
nėms. Toms padidėjusioms valdžios 
išlaidoms padengti buvo spausdinama 
daugiau "žvėrelių" (talonų). To 
pasėkoje sparčiai pradėjo smukti 
talono vertė, kilti kainos, kurių ir 
pakelti atlyginimai nebegalėjo pavy
ti. Pragyvenimo standartas, užuot 
pagerėjęs, dar daugiau nusmuko, 
infliacija pradėjo viršyti 20 proc. per 
mėnesį.

TVF misija, įvertinusi padėtį ir 
pasitarusi su prezidentu bei Vyriausy
bės atstovais, jų už tokią politiką 
nepagyrė. Anaiptol, TVF misija iš
reiškė susirūpinimą dėl lietuviškos 
valiutos ir finansų sistemos bei 
nepasitenkinimą Vyriausybės planais 
40 proc. padidinti valdžios tarnautojų 
atlyginimus, pensijas ir kitas sociali
nes išmokas. Vilniuje kalbama, kad 
misija ruošiasi rekomenduoti TVF 
Direktorių tarybai sustabdyti paskolų

Nukelta į 2 psl.
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LIETUVOS GARBĖS KONSULO 
PRANEŠIMAS

Noriu nedelsdamas pranešti Aus
tralijos lietuvių bendruomenei, kad

- Dr. A. KABA1LA

savo nuosprendžiu šių metų gegužės 
5-tą dieną išsiunčiau skubiu tarptau
tiniu oro paštu Lietuvos Užsienio 
reikalų ministrui P. Gyliui savo 
atsistatydinimo laišką, kuriame pa
reiškiau sekančiai (cituoju):

Gerbiamas ministre,

Šiuo laišku pranešu Tamstai, kad dėl 
asmeninių ir kitų priežasčių atsista
tydinu iš Lietuvos garbės konsulo 
Australijoje pozicijos.

Pageidaučiau, kad mano atsistaty
dinimas butų priimtas galimai grei 
čiau. Lietuvos atstovavimo Australi

LIETUVOS ĮVYKIU APŽVALGA
Atkelta iš 1 psl.

teikimą Lietuvai, nes ši neatsisakanti 
numatyto tarnautojų algų pakėlimo.

Po susitikimo su TVF atstovais, 
premjeras A. Šleževičius tarėsi su 
Seimu ir Lietuvos banku, o vėliau 
įvyko Vyriausybės posėdis, kuriame 
buvo aptarta susiklosčiusi padėtis. 
Išeidamas iš šio posėdžio premjeras 
trumpai apibūdino šių pasitarimų 
rezultatus: atlyginimai bus keliami ne 
40 proc., o 10 -15 proc., jie bus 
finansuojami iš biudžeto, ne iš 
užsienio paskolų ar talonų spaustuvės 
(kaip buvo daroma) ir kad biudžeto 
deficitas daug dėl to nepadidės, sakė 
premjeras Šleževičius žurnalistams.

LIETUVOS SPAUDOJE 
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joje tęstinumo užtikrinimui, iki šio 
atsistatydinimo priėmimo, aš ir toliau 
eisiu konsulo pareigas, o mano 
vadovaujamas Lietuvos konsulatas 
Australijoje ir toliau atliks konsulinius 
patarnavimus.
(citatos pabaiga)

Lietuvos atstovavimą Australijoje 
pradėjau anksčiau nei prieš trejetą 
metų. Pirmiausia, kaip Sąjūdžio atsto
vas, kiek vėliau, kaip nepripažintos 
Lietuvos valstybės atstovas ir galiau
siai, kaip Lietuvos garbės konsulas. 
Nuo pat pradžios didelė dauguma 
bendruomenės narių ir organizacijų 
aktyviai ir visokeriopai rėmė mano 
darbą. Už tą materialinę ir moralinę 
paramą esu visiems labai dėkingas.

Kaip jau rašiau savo laiške, 
norėčiau, kad mano atsistatydinimas 
būtų galimai greičiau priimtas, betgi 
iki tai įvyks, laikinai ir toliau ketinu 
vykdyti konsulo pareigas. Tikiuosi, 
kad Lietuvos užsienio reikalų minis
terija su Australijos lietuvių bendruo
menės vadovybe suras tinkamą asmenį 
mano pareigoms perimti. Dar sykį 
dėkoju visiems rėmėjams ir bendra 
darbiams, savanoriškai dirbusiems 
Lietuvos konsulate, ypač mano žmo
nai, Vidai Kabailienei, kuri nenuils 
tarnai, be atlyginimo dirbo kaip 
konsulato sekretorė.

Dr. Algis Kabaila, 
Lietuvos garbės konsulas Australijoje,

Canberra, 1993 m. gegužės 10 d.

Kol kas neaišku, ar šitie Vyriausybės 
žingsniai patenkins Tarptautinį valiu
tos ‘fofidą, kuris ragina mažinti 
biudžeto išlaidas. Nelabai patenkinta 
ir Lietuvos Vyriausybė, kuri regimai 
turėjo pasiduoti TVF spaudimui.

PLANAI PAKEISTI ŽEMĖS 
REFORMĄ

Antradienį (4.5) Lietuvos premje 
ras A. Šleževičius Vyriausybės rū
muose susitiko su kaimiškų rajonų 
valdytojais ir jiems pranešė, kad 
Vyriausybė jau artimiausiu laiku 
pateiks pasiūlymus dėl žemės refor
mos pataisų. Savininkams bus suteikta 
teisė laisvai disponuoti žeme. A. 
Šleževičius taip pat pripažino, kad 
sprendimas gyventojams pastoviai 
teikti karštą vandenį buvo skubotas ir 
nepakankamai apsvarstytas.

Kalbėdamas į rajonų valdytojus, 
premjeras pareiškė, kad pataisytame 
žemės reformos įstatyme visiems 
savininkams bus suteikta teisė laisvai 
disponuoti savo žeme, tai yra - ją 
dirbti, nuomoti ar parduoti. Ministras 
pirmininkas mano, kad šis sprendimas 
būtų visiems priimtinas būdas išrišti 
susiraizgiusi kaimo problemų mazgą. 
Tačiau dėl šių pasiūlymų dar galima 
disputuoti, iki Seimas priims žemės 
reformos įstatymo pataisas. A. Šleže
vičius nurodė, kad jo Vyriausybė 
stengsis pagreitinti žemės reformą. 
Per pastaruosius tris metus teisės į 
žemę dokumentai buvo suteikti 13,000 
žmonių, kas sudaro tik 3 proc. 
pareiškusių norą atgauti žemę.

Ministro pirmininko nuomone, toks 
žemės grąžinimo tempas yra per lėtas. 
Be to, jis išreiškė susirūpinimą dėl 
kritusios žemės ūkio produkcijos. Šiais 
metais Lietuvoje numatoma supirkti 
150,000 tonų mėsos, kai anksčiau čia 
būdavo suvalgoma 250,000 tonų 
mėsos ir dar 200,000 t. eksportuoja
ma. Jau esame prie ribos, kad mėsą 
PSl. 2 —i ......  ! —....
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taikingai.

karinis kontingentas,

Diuseldorfe, Vokietijoje, teisiamas 
Markus Wolf, buvęs Rytų Vokietijos- 
špionažo viršininkas, savo metu kon
troliavęs virš 500 šnipų Vakarų 
Vokietijoje.

Buvęs Italijos ministras pirmininkas 
Guiio Andreotti atsisakė savo parla
mentinio imuniteto, kad galėtų teisme 
apsiginti nuo kaltinimų , jog jis 
bendradarbiavęs su mafija.

TRUMPAI 
IŠ VISUR
Gegužės 9 d. Rusija šventė Pergalės 

dieną, minėdama pergalės prieš Vo
kietiją sukaktį. Be oficialių paradų, 
komunistų ir nacionalistų mįnia 
demonstravo Maskvoje su. raudonomis 
vėliavomis ir prezidentą Jėlęiną 
smerkiančiais plakatais. Demonstra
cija pasibaigė

Australijos
saugojęs maisto tiekimą badaujančiai 
Somalijai, sugrįžo į Australiją, pasi
baigus įsipareigotam periodui. Aus
tralų saugotą sritį perėmė kiti 
Jungtinių Tautų daliniai. Iš, Somalijos 
grįžo ir JA valstijų kariai.

Gegužės 6 d. Bosnijos serbų parla
mentas didele balsų dauguma atmetė 
savo vadovybės pasirašytą Atėnų 
taikos sutartį, nežiūrint Serbijos 
spaudimo, nors numatyta dėl šios 
sutarties dar duoti pasisakyti gyven
tojų referendumui.

Serbija ir Juodkalnija reagavo į 
Bosnijos serbų sprendimą, nutrauk 
damos paramą ir uždarydamos sieną 
su Bosnija, praleidžiant tik humanita
rinę pagalbą. Bosnijos serbai tvirtina 
nepriklausą nuo Serbijos paramos ir 
turį pakankamai išteklių dar dviems 
metams pilietinio karo.

Jungtinių Tautų gen. Morillon 
pasisekė išgauti iš Bosnijos serbų 
karinės vadovybės sutikimą pripažinti 
Jungtinių Tautų paskelbtas šešias 
"saugias zonas" apie Bijac, Goradze, 
Sarajevo, Srebrenicos, Tuzlą ir Zepa 
miestus. Padėtį Bosnijoje komplikuoja 
kovos tarp kroatų ir musulmonų 

LR SEIMO OPOZICIJOS LAIŠKAS
Skaitytojams pageidaujant, iš "Tie

sos" perspausdiname Seimo opozicijos 
laišką D. Britanijos parlamentui.

Red.
Lietuvos demokratinė darbo parti

ja, buvusi Komunistų partija, dabar

teks importuoti, sakė premjeras 
Šleževičius.

Didelį rajonų valdytojų nusistebė
jimą ir nepasitenkinimą sukėlė masi- 
nėsė “informacijos priemonėse skel
biami pranešimai, kad nuo dabar visą 
vasarą gyventojams į butus bus 
tiekiamas karštas vanduo. Gyventojai 
todėl reikalauja karšto vandens ir iš 
rajonų valdybų, tačiau nustatytos 
šilto vandens tiekimo kainos vartoto
jams 4-5 kartus žemesnės, negu 
kainuoja rajonų valdyboms. Kyla 
klausimas, kas finansuos šį kainų 
skirtumą. Kita vertus, ne visi gyven
tojai nori gauti karštą vandenį 
kiekvieną dieną ir už jį mokėti. 
Rajonų valdytojai mano, kad verčiau 
reiktų kaupti kuro atsargas žiemai. 
Ministras pirmininkas prisipažino, kad 
sprendimas tiekti kasdien karštą 
vandenį buvo nepakankamai apgalvo
tas ir teisinosi, kad ministerijos 
užverstos darbais ir neturi laiko 
vienai problemai skirti labai daug 
dėmesio.

Po ilgesnių diskusijų, A. Šleževičius 
išreiškė mintį, kad jis rekomendiios 
savivaldybėms tiekti šiltą Vandenį du 
karus po 2 dienas per mėnesį. Toks 
nutarimas buvo padarytas susitikimo 
metu, net nepabandžius įvertinti ir 
įkainuoti tokio sprendimo pasekmių. 
Todėl ateityje gali prireikti ir šį 
nutarimą keisti, kaip jau yra atsitikę 
su daug Lietuvos Vyriausybės išleistų 
potvarkių. J. Rūbas,

Mostar srityje.
*

Londono centre pasitaikius "legio
nierių ligos" susirgimams, dezinfe
kuoti Trafalgaro aikštės fontanai, 
užkrėsti ligos bacilomis.

*
Pietų Afrikos baltųjų separatistų 

partijos bei karinio pobūdžio organi
zacijos susibūrė į Afrikanerių tautos 
frontą. Šio f rontotikslas yra išskirti iš 
Transvalio provincijos sritį, kuri būtų 
grynai baltųjų būrų apgyventa ir kuri 
butų nepavaldi Pietų Afrikai, kai ją 
perims daugumos (juodųjų) valdžia.

*
JAV valstybės sekretorius Warren 

Christopher aplankė Vakarų Europos 
sostines, susitardamas su įvairių vals
tybių vyriausybėmis dėl eventualaus 
karinės jėgos pavartojimo Bosnijoje.

Kinijoje areštuotas politinis akty
vistas Qin Yongmin, bandęs įrodinėti, 
kad Kinija yra per neturtingas 
kraštas, kad galėtų suruošti olimpi
nius žaidimus. Kinijos sostinė Bei- 
džingas yra pagrindinis Australijos 
Sydnejaus konkurentas dėl 2000-jų 
metų Olimpinių žaidynių vietos.

*
Buvusioje Rytų Vokietijoje strei

kuoja keliasdešimt tūkstančių metalo 
pramonės darbininkų, reikalaudami 
algų padidinimo.

jau 5 mėnesius vadovaujanti Lietuvai, 
nepaisydama savo pažadų rūpintis 
sunkaus žmonių gyvenimo pagerinimu 
ir socialinio saugumo deklaravimo, 
siekia totalinės konsolidacijos visose 
valdžios, vyriausybės bei informacijos 
struktūrose, tuo griaudama demokra
tinius principus ir pažeisdama Lietu
vos Respublikos Konstitucijos strai
psnius. Jos pastangas rodo drastiš
kiausi žingsniai, kurie prieštarauja 
Konstitucijai: ,s' R’

1) po rinkimų iš esmės? pakeistas 
Seimo rinkimų įstatynias;

2) pakeista Vyriausiosios rinkimų 
komisijos struktūra;

3) dabar keičiama Lietuvos Res
publikos parlamento, Seimo, struktū
ra, nerengiant naujų rinkimų.

Mes kreipiamės į Jungtinės Kara
lystės Parlamento rūmus, kad butų 
atkreiptas dėmesys į įvykius, vykstan
čius Lietuvoje, ir kad informuotumėte 
Lietuvos Respublikos Prezidentą, šiuo 
metu besisvečiuojantį Jūsų šalyje, 
apie mūsų susirūpinimą dėl fakto, jog 
Prezidentas nevykdo savo pareigos 
saugoti Konstituciją.

Sąjūdžio frakcijos pirmininkas
A. Stasiškis

Lietuvos krikščionių demokratų 
frakcijos pirmininkas 

P. Katilius
LR Piliečių chartijos 
frakcijos pirmininkas

S. Šaltenis
Laisvės frakcijos pirmininkas

B. Gajauskas
Lietuvos demokratų frakcijos 

pirmininkas S. Pečeliūnas

Vilnius, 1993 m. balandžio 15 d.
(Versta iš anglų k.)
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|SPORTAS
IŠ ALFAS VEIKLOS

Jau antri metai dabartinė Australi
jos lietuvių fizinio auklėjimo sąjungos 
valdyba, susidedanti iš pirmininko A. 
Laukaičio, sekretorės N. Wallis ir 
iždininko P. Andriejūno dirba, tvarky
dama Australijos lietuvių sportinius 
darbus ir artimai bendradarbiaudama 
ne tik su visais musų Australijos 
lietuvių sporto klubais, bet ir su 
Lietuvos bei kitų kraštų sportinėmis 
vadovybėmis. Suprasdama dabartinę 
sunkią mūsų bendruomenės laikraščio 
"Musų Pastogė" finansinę padėti, 
ALFAS valdyba per visuotini atstovų 
suvažiavimą iškėlė mintį, kad reikia ir 
sportininkams kaip nors finansiniai 
prisidėti prie laikraščio išleidimo. Be 
jokių abejonių visų klubų atstovai 
šiam reikalui pritarė, nors finansinis 
stovis jų pačių klubuose irgi nėra per 
stipriausias. Salių nuoma, registra
cijos, naujų uniformų įsigijimas ir 
daugybe kitokių išlaidų reikalauja 
gana didelės pinigų sumos, kai 
šiandien jau praėjo tie laikai, kada į 
paskiras rungtynes', žaidžiant su savų 
klubų komandomis, suvažiuodavo di
delis skaičius mūsų tautiečių, arba 
rengiant bet koki parengimą, salės 
būdavo visuomet pilnos. Gyvenimas 
eina pirmyn, senesnioji karta, kuri 
anksčiau taip rėmė savuosius sporti
ninkus, jau iškeliavo Amžinybėn, arba 
pavargo, gi juos pakeitusi jaunesnioji 
karta jau yra išaugusi kitoje dvasioje 
ir tą reikalą, savųjų sportininkų 
parėmimą, jau daug mažiau jaučia. 
Tačiau vis vien klubų vaidybos dirba, 
pasišventusių žmonių yra visuose 
miestuose, todėl surandami pinigai gal 
jau ir kitokiais būdais, bet komandos 
registruojamos, remiamos ir lietuviš 
kas sportas čia dar gyvuoja. Tą aiškiai 
galima pamatyti metinių sporto šven
čių metu, kada į jas suvažiuoja bent 
keli šimtai, jau net trečiosios kartos 
Austraįijįęje gimusių lietuviukų.

Per pusantrų metų savo veikios, 
ALFAS atliko daug reikšmingų darbų 
priimant svečius iš Lietuvos, remiant 
Barselonos olimpiados dalyvius, pri
imant ir organizuojant "Lietuvos" 
jachtos jureiyiu viešnagę Australijoje, 
palaikant tamprius ryšius su Lietuvos 
atskirais sporto departamentais, or 
gamzacijomis ir paruošiant busimai 
"Lietuvos sporto istorijos" knygai 
visą, plačią sportinio gyvenimo Aus
tralijoje apžvalgą. Palaikomi tamprūs 

ryšiai su atskirais musų klubais ir per 
visą tą laiką neturėta jokių nesusipra
timų su jais.

ALFAS valdyboje dabar dirba 
sydnejišklai, plačiai žinomi visoje 
Australijoje sportininkai ir veteranai. 
Sekretorė N. Wallis - Grincevičiūtė, 
buvusi musų stalo teniso čempionė, 
žaidusi krepšinį, 1 V-se Pasaulio lietu

SPORTO ŠVENTĖ HOBARTE
Hobarto ne tiK sportininkai, net ir 

visa nedidelė lietuviškoji bendruo
menė sukruto ir jau pradėjo ruoštis 
ateinančiai, 43-jai šių metų Sporto 
šventei. Kaip sako ilgametis nesens
tantis, visuomet pilnas jaunatviškos 
energijos Hobarto sporto ir bendruo
menės vadovas J. Paškevičius, ta 
šventė bus tikrai karališka! Nugalėję 
visus nesusipratimus ir nuomonių 
skirtumus, į darbą vėl stojo anksty
vesnieji sporto švenčių rengėjai, kaip 
A. Andrikonis, P. Stanwix, J. Petraitis 

vių sporto žaidynėse slidinėjime 
laimėjūši du medalius,’ ’’Kovo" garbės 
narė ir pati pirmoji Australijos lietuvė 
moteris, tapusi klubo pirmininke, kai 
dabar jos pavyzdžiu pasekė ir 
Geelongas bei Adelaidė. Nitą yra 
sportininkė, kuri ne tik savo gražia 
šypsena, bet ir sportiniu pajėgumu 
pasiekia labai daug laimėjimų. Ji dirba 
ir ALFAS vaidyboje, ir nuoširdžiai 
rūpinasi visais musų lietuviškojo 
sporto reikalais.

Petras Andriejunas - t vaidybos 
iždininkas, nepavargstantis kovietis 
krepšininkas, klubo "gyvasis sidabras" 
ir ta varomoji sportinė klubo mašina, 
organizuojanti sportinį gyvenimą Syd- 
nejuje ir stumianti jį su didžiausia 
energija. Jam tokio žodžio kaip 
’neįmanoma" ar "negalima" - nėra. O 
tokių Petrų reikėtų turėti daug 
daugiau ne tik Sydnejuje, bet ir 
visuose musų klubuose. Jis dar yra 
"Kovo” Garbės narys, o ALFAS 
valdyboje, kaip ir "Kove", ne tik 
puikus darbuotojas, bet ir musų 
finansų "bosas".

Apie pirmininką A. Laukaitį - ką 
gali berašyti, jį visi žino. Gegužės 
pabaigoje jis skrenda į Lietuvą, ten 
susitiks su Lietuvos ir kitų kraštų 
sporto vadovais ir kartu aptars 
sekančiųjų - V-jų Sporto žaidynių, 
kurios vyks 1995 metais Lietuvoje, 
programos eigą ir visus kitus paren
gimų klausimus, ir visa tai pateiks 
busimam atstovų suvažiavimui šių 
metų pabaigoje, Sporto šventės Ho- 
■barte metu.'

Jau pats laikas pradėti visiems 
klubams ruoštis 1995 -jų metų Pasau
lio lietuvių sporto žaidynėms, pamažu 
taupyti pinigus ir rengtis šiai kelionei į 
Lietuvą. Hobarte bus renkama nauja, 
dviejų metų ALFAS vaidyba, kurios 
darbas bus parengti musų soprtininkus 
kelionei (.Lietuvą. Dabartinė valdyba, 
kiek teko girdėti, savo kandidatūrą 

pateiks sekančiai kadencijai, nes ji turi 
daug geros patirties, puikius ryšius su 
Lietuva, todėl jos pareiga turėtų būti 
ir vėl Australijos lietuvius sportinin
kus nuvežti į Lietuvą, o ten, kaip ir 
ankstyvesnėse žaidynėse, labai gra
žiai reprezentuoti Australijos lietu
vius.

Šiais metais visų musų pareiga 
padėti mažajai Hobarto lietuvių 
kolonijai ir jų "Perkūno" sporto 
klubui, kurie rengia šių metų sporto 
šventę. Jie, nebijodami išlaidų ir 
nuotolių, metų metais dalyvavo 
visose sporto šventėse, todėl ir musų 
visų, kitų Australijos lietuvių sporto 
klubų ir sportininkų šventa pareiga 
atsilyginti tuo pačiu ir šiais metais 
dalyvauti Hobarto šventėje. Taa iki 
pasimatymo pas perkuniečius!

Veteranas

ir dar kiti, vadovaujami dabartinio 
Hobarto "Perkūno" pirmininko M. 
'Kožiko. Visi labai gerai žinome, kad 
Hpbą£rtjiį, vykti į bet kurią sporto 
šventę .. yra , labai ^ brangu, tačiau 
nežiūrint to, visuomet su didesniu ar 
mažesniu savo sportininkų skaičiumi 
šventėse visada dalyvavo ir labai 
gražiai reprezentavo šios mažos 
lietuviškos kolonijos sportininkus. 
Todėl dabar šios šventės rengėjai 
nuoširdžiai kreipiasi į visų mūsų 
sporto klubų vadovus ir sportininkus

Su giliu liūdesiu sužinojome, jog mirė žymusis mūsų sporto 
veteranas

A. + A. Leonas Baltrūnas•
Skaudžios netekties valandą Lietuvos tautinio olimpinio komiteto 

vardu giliai užjaučiame Australijos lietuvių fizinio auklėjimo sąjungą 
ir visą Australijos lietuvių sporto visuomenę.

Velionis buvo ir išliks kaip viena iškiliausių asmenybių lietuvių 
sporto istorijoje. Jis paliko gražius ir reikšmingus darbus, pamokantį 
pavyzdį kaip reikia mylėti savo Tėvynę ir Tautą, dirbti ir gyventi jos 
labui.

Šviesus Leono Baltrūno atminimas visada išliks musų atmintyje ir 
širdyse. ■> . •

Arturas Poviliūnas Petras Statutą
Prezidentas Generalinis sekretorius

prašydami draugiškai ir broliškai 
palaikyti perkuniečius ir su kiek 
galima didesniu savo sportininkų 
skaičiumi dalyvauti šių metų sporto 
šventėje Hobarte. Jie labai gerai žino, 
kad išlaidos bus nemažos, tačiau, kaip 

1993 metų Sporto šventei Hobarte ruošti komitetas. Iš kairės sėdi: R. 
Tarvydas - Apyl. v-bos pirm., M. Kožikas - sp. klubo "Perkūnas" pirm., J. 
Paškevičius, S. Augustavičius, B. Šikšnius. Iš kairės stovi: R. Watson, A. 
Dilba, K. Jomantas, J. Petraitis, A. Kaltinis. Trūksta: P.Stanvix, A. 
Andrikonio, P. ir T. Šaučiūnų.

sako rengėjai, truputį pataupykite, 
įleiskite truputį daugiau negu pap
rastai ir, atvykdami į gražiąją 
Tasmaniją paremsite rengėjus ir tikrai 
neapsiviisite.
Visos salės ir žaidimų aikštės jau yra 
užsakytos. Naujųjų metų sutikimas 
vyks gražioje, 400 vietų turinčioje 
salėje, kur gros ouikus orkestras. 
Šventė prasidės gruodžio 27 dieną 
sportininkų pamaldomis šv.' Teresės 
bažnyčioje. Po to vyks pietus ir 
šventės atidarymas, o vakare bus 
Susipažinimo vakaras. Kitomis dieno
mis organizuojama išvyka laivu, 
iešminė ir, jeigu atsiras norinčių, 
rengėjai suras autobusą ir vyks 
ekskursija po Tasmaniją. Glenorchy 
miesto burmistras suruoš priėmimą 
visiems klubo atstovams. Ledo čiuo
žyklos savininkas Antanas Kaitulis 
kvies svečius pabandyti pajėgumą ant 
leno. Visi renginiai, o taip pat koteliai 
ir moteliai randasi netoli vienas kito,
todėl susisiekimas nebus brangus. Nukelta į 4 P3^-.

Hobarto lietuvių sporto klubo "Perkūnas" berniukų komanda.
- "Mūsų Pastogė“ Nr.20 1993.5.17 psi. 3

SPORTO ŠVENTĖS VADOVAI

Hobarto "Perkūno" komitetą suda
ro: M. Kožikas - pirmininkas, V. 
Shadock - iždininkas, P. ir T. 
Šiaučiūnai, J. Petraitis, P. Stanwix, A.

Dilba, S. August - valdybos nariai ir 
šventės rengimo organizatoriai bei 
atskirų sekcijų vadovai.
Atidaryti Sporto šventę yra pakvies
tas parlamentaras Hon. P. Hogman 
M.H.A. ir Glenorchy miesto burmis
tras Mr T. Martin.

Norintieji gauti daugiau informa
cijos kreipiasi į sekretorių J. Paškevi
čių 59 Sixth Ave., W. Moonah, Tas., 
7009. f

i • . ■

„PERKŪNUI“ JAU 36 METAI
Nors Hobarte "Perkūnas” oficaliai 

įsisteigė tik 1957 m. kovo 14 dieną, 
tačiau atskiri vietos lietuviai sporti- 
ninKai jau daug anksčiau dalyvavo 
įvairiose sporto varžybose ir mėgino 
jėgas. A. Kantvilas su australais 
krepšininkais jau 1950 metais žaidė 
krepšini, o kiek vėliau kartu su 
Motiejunu, dabar esančiu Amerikoje, 
žaidė latvių "Stars" komandoje ir 
1954 metais Hobarto pirmenybėse
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Atkelta iš Psl- 3

iškovojo pirmąją vietą. V. Petraitis, 
būdamas geras futbolininkas, žaidė su 
australais. A. Andrikonis pradėjo 
populiarėti stalo tenise, pradžioje 
tapdamas Tasmanijos jaunių čempio
nu, vėliau - geriausiu visos Tasm- 
nijos žaidėju. Be stalo teniso jis yra ir 
lietuvių krepšinio rinktinės žaidėjas, 
savo pasiekimais plačiai garsinęs 
liętuvių vardą dar tais pradiniais 
laikais, kai apie Lietuvą ir lietuvius 
labai mažai buvo žinoma ne tik 
Tasmanijoje, bet ir Australijoje, 
įsteigus "Perkūną", kurio pirmąją 
vaidybą sudarė: A. Kederis pirmi
ninkas, A. Andrikonis sekretorius ir 
A. Jakštas - iždininkas, prasidėjo aaug 
didesnis ir veiklesnis sportinis gyve
nimas iiobarte. Jau tais pat metais 
buvo dalyvauta Geelongo sporto 
šventėje. Per visą laiką 'Perkūnui" 
vadovavo šie pirmininkai: A. Kederis, 
A. Andrikonis, P. Šaučiunas, V. 
Vaičiulevičius, A. Kantvilas, t*. stan- 
wix ir dabar M. Kožikas. Savo 
gyvenimo metais klubas turėjo sun
kesnių ir labai gerų laikotarpių. Buvo 
iškovota ne viena pergalė įvairiose 
sporto šakose. Vadovaujant P. Stan- 
wix, klubas turėjo daug komandų,

„VYTIS“ TARP BANGŲ...
Adelaidės "Vyčio" sporto klubas, 

per savo veiklos 43 jus metus daug 
kartų buvo patekęs "tarp bangų". 
Daug kartų plaukta iškilus aukštai, 
daug kartų krista žemyn. Pakilimai ir 
kritimai priklausė nuo daug ko, 
svarbiausia - nuo klubo vadovybės. 
Aukščiausiai iškilta 1950 - 1970 metų 
laikotarpyje. Tuo laiku turėta ener
gingų vadovų, didelis būrys padėjėjų. 
Jų tada neslėgė metų našta, energijos 
ir užsidegimo jiems davė atsineštas 
sportinis entuziazmas iš Lietuvos, 
Europos.

Priešpaskutinė Adelaidės "Vyčio" valdyba.

Tuo laiku tėvai rodė daug noro 
įjungti savo vaikus į lietuviškas 
jaunimo organizacijas. Buvo laikas, 
kad beveik kiekvienas Adelaidės 
jaunuolis ir jaunuolė perėjo per 
"Vyčio" eiles. Savo žydėjimo laiku 
klubas dalyvavo Pietų Australijos 
oficialiose sporto varžybose šiose 
sporto šakose: krepšinio, tinklinio, 
stalo teniso, lauko teniso, futbolo ir 
šachmatų. Gerų rezultatų yra atsiekę 
pavieniai sportininkai plaukime, golfe, 
skvoše ir biliarde. Visose sporto 
šakose buvo gerų žaidėjų, kurie žaidė 
už Australijos rinktines, daugelis 
dalyvavo ir įvairiose Pietų Australijos 
rinktinėse.
"Musų Pastogė" Nr.20 1993.5.17 

laimėdami tiek vietines, tiek ir 
lietuvių sporto švenčių krepšinio 
pirmenybes, o A. Andrikonis ir vėliau 
jo jaunasis sūnūs buvo daugkartiniai 
stalo teniso čempionai, laimėję meda
lius Pasaulio lietuvių žaidynėse. Nuo 
jų neatsiliko ir Br. Stanwix, laimėjęs 
medalius atletikoje, kai A. Kaltinis 
gavo medalį už tenisą. Per tuos metus 
ne vienas perkunietis iškilo sporti
niame gyvenime ir buvo visų Hobarto 
lietuvių pasididžiavimu. Šiuo metu čia 
yra 2 vyrų, 1 moterų krepšinio 
komandos, goifininkų ir stalo tenisi 
ninku bei kitų sporto šakų atstovų.

Vienas iš iškiliausių Hobarto lietu
vių yra Olegas Truchanas, buvęs 
krepšininkas, vėliau tapęs legenda ir 
tragiškai žuvęs gamtos tyrinėtojas, 
buriuotojas, slidininkas, neabejotinai 
daugiausiai išgarsinęs lietuvio vardą 
ne tik Tasmanijije, bet ir Australijoje. 
Jo atlikti žygiai ir darbai niekuomet 
nebus užmiršti , o jo vardas Tasmani
joje yra aukso raidėmis įrašytas. Jis 
augo ir mokėsi Šiauliuose, buriavo 
Rekyvos ežere, garsedamas jau tada 
Lietuvoje. Vėiiau, gyvendamas Miun
chene, jis ir toliau nepabėgo iš sporto, 
bet skynė pergales plaukimo varžybo
se, tuo pačiu žaisdamas krepšinį. 
Gaila, kad ankstyva tragiška mirtis, 
betyrinėjant žmogui dar nežinomas 
Tasmanijos vietoves, pasigrobė šį 
jtiuną ir drąsų lietuvi.

Veteranas

Krepšinyje tuo laiku "žibėjo" A. 
Ignatavičius, S. Urnevičius, J. Gum- 
bys, J, Jaunutis ir eilė kitų. Iš moterų 
įsimintinos M. Kelertaitė, R. Andriu- 
šytė, V. Juciūtė, G. Gumbytė, M. 
Šiukšterytė, 1. Pečiulytė, G. Krivic- 
kaitė ir sesės L. ir D. Radzevičiūtės. 
Be paminėtųjų turėta dar daug 
pažangių žaidėjų.

Tinklinio komandose gerai žaidė J. 
Gumbys, J, Morkūnas, A. Morkūnaitė, 
M. Šiukšterytė.

Stalo tenise pagarsėjo A. Snars- 
kytė. Ji iškovojo Australijos jaunių

čempionės titulą, taip pat Pietų 
Australijos čempionės titulus.

Turėta nemažai moterų stalo teniso 
žaidėjų. Už komandą gerai žaidė O. 
Mikalainytė, I. Gudaitytė ir A. 
Mikužytė. Vyrų grupėje geras buvo V. 
Leipus. Jis taip pat gerai žaidė lauko 
tenisą.

Buvo gausus būrys futbolo žaidėjų. 
Už Australijos rinktinę žaidė A. 
Kitas. Pagarsėjo E. Virbickas, vėliau 
žaidęs ir dirbęs treneriu užsienyje. 
Geras žaidėjas buvo B. Langevičius.

Gausi buvo žaidėjais šachmatų 
sekcija. Savo tarpe šachmatininkai 
turėjo didmeistrį R. Arlauską. Orga
nizaciniame šachmatų sekcijos darbe 

psi. 4 • —■ 

daug pasidarbavo P. Lukošiūnas. 
Turėta ir dabar turima neorganizuotų 
golfo ir biliardo žaidėjų. Biliardo 
žaidėjai nors nėra organizuoti, bet 
kartais suorganizuoja turnyrus, o 
pastoviai porą kartų savaitėje renkasi 
į Lietuvių namus pažaisti. Per sporto 
šventes golfo ir biliardo žaidėjai 
atstovauja "Vyčio" klubą.

Savo "žydėjimo" metu <"Vyčio" 
klubas yra pasiekęs daug gražių 
laimėjimų. Keletą kartų laimėta 
Pietų Australijos vyrų krepšinio 
čempionų titulas, eilę metų skintos 
pergalės Australijos lietuvių sporto 
šventėse. Apie tas pergales liudija 
skaitlingi trofėjai, puošiantys Ade
laidės lietuvių namus.

Tarp kitko, "Vyčio" klubas davė 
impulsą kitiems lietuvių sporto klu
bams. Pvz., "Vyčio" klubas pirmasis 
įsigijo klubo ženkliuką, klubo vėliavą, 
suorganizavo tėvų / komitetus. Šie 
tėvų komitetai labai daug padėjo 
klubų valdyboms.

Pamažu vyresnės kartos sporto 
darbuotojams pasitraukiant iš sporti
nės veiklos, klubas pradėjo banguoti 
žemyn...

Didelė klaida buvo padaryta, susi
jungiant su latvių sporto klubu. Vėliau 
atsikratyta šios "unijos", bet žala jau 
buvo, padaryta. Pora metų praėjo 
apsnūdime, nustota verbuoti jaunimą. 
Vyresniesiems sportininkams bebai
giant savo karjerą ir neturint pamai
nos, ėmė tirpti komandos. Susilpnėjus 
žaidimui sporto aikštelėse, dar buvo 
susigriebta ir atliktas vienas milžiniš
kas darbas. Visų pastangomis, vado
vaujant J. Jonavičiui, surengtu III - ji 
Pasaulio lietuvių šventė. 1

Visą laiką mėginta išlaikyti klubo 
veiklą, pradėta po truputį į klubo 
valdybą įtraukti jaunesnės kartos 
sportininkus. Dabartinė klubo valdyba 
sudaryta, daugumoje, jau iš Austrai!- ' 
joje gimusių sportininkų. Jų tarpe dar 
matome vieną^veteraną - E. Tapa- 
rauską.

Šį valdyba žengė gerą žingsnį - ji 
pradėjo organizuoti jaunius, o plačiau 
įtraukus į klubo veiklą vidurinę kartą, 
klubo veikla pagyvėtų. Jaunimo - 
vaikų yra, tik reikalinga surasti budus 
kaip juos įjungti į sporto klubo veiklą.

Dabartiniu metu turima viena mišri 
su australais vyrų krepšinio komanda, 
dvi mergaičių, jaunesnių kaip 18 metų 
komanda ir berniukų, jaunesnių kaip 
16 metų komanda.

Paskutiniais metais neiškilo geres
nių žaidėjų, išskyrus R. Daniškevičių 
tinklinyje.

Džiugu matyti buvusius vytiečius, 
pasiekusius jau solidesnio amžiaus ir 
vis dar neatsisveikinusius su sportu. 
Sportas jų gyvenime vaidino didelę 
rolę. Tai gyvenimo dalis, suteikusi 
daug džiaugsmingų akimirkų.

Tėvai, turintieji prieauglio, vaikų 
gerovei turėtų įjungti juos’į "V^dlb'* 
klubą. Kaip bekalbėsime, sporto 
klubas atliko didelį tautiškumo išlai
kymo darbą. Tėvų pareiga savo vaikų 
naudėti rūpintis "Vyčio" sporto klubo 
ateitimi.

B. Nemeika

***

Aptariant smulkiau "Vyčio" spppto 
klubo veikląį-ręįkėtųjfcaltjptį.ir ,apie 
visą kitą sportinę veiklą. Šiuo mętu 
apart klubo valdybos su esamomis 
komandomis dirba: John Ignatavičius, 
kuris treniruoja "Vyties" 1 - ją 
komandą. Joms sekasi pusėtinai.

11 - ją "Vyties" komandą treniruoja 
N. Opulskytė. Mergetičių iki 18 m. 

komandą treniruoja energinga sporto 
vadovė Irena Petkunaitė, ■ ji keirtu 
organizuoja jaunimą.

"Vyties" tinklinio čempionės keletą 
metų iš eilės.

Berniukus iki 16 m. treniruoja Alex 
Jaunutis.

Mišri vyrų komanda su australais, 
kurioje kartais žaidžia L. Pocius, R. 
Willenbracht, P. Daugalis, K. Daniš- 
kevičius, Bone ir Paškevičius;trenerio 
neturi. Buvusi pirmoji komanda beveik 
nežaidžia ir baigia subyrėti, nes 
trūksta žaidėjų. Gali būti sunkumų 
sudaryti krepšinio komandą 43 - jai 
Sporto šventei.

Kaip ir iš ankstesnių laikų, 
sunku įtraukti jaunimą į klubo narių 
eiles, nors sporto vadovė Irena 
Petkunaitė įdėjo daug darbo juos 
organizuodama; visuomet būna prob
lemų — amžiaus skirtume, 
registruojant komandas.

Neturint savo salės treniruotėms, 
daug pinigų pareikalauja salių nuoma, 
taip klubo kasos santaupos pamažu 
mažėja, o turint prieš akis Hobarto 
sporto šventę, finansai visai sumažės. 
Klubas remiamas Lietuvių bendruo
menės, bet šiuo metu atvykę sporti
ninkai iš Lietuvos ieško pašalpos juos 
paremti," tuo nuskriausdami vietinius 
klubus ir jų žaidėjus.

įsteigus ALFAS Garbės nario 
ženkliuką, "Vyties" darbuotojai už 
darbą buvo įvertinti ir apdovanoti. 
Pirmasis apdovanotas buvo a. a. 
Robertas Sidabras, po jo sekė Edas 
Taparauskas, Petras Andrijaitis, Jur
gis Jonavičius.

Klube yra apie 120 narių, iš jų 25 
Garbės nariai. Paskutiniuosius kele
rius metus klubui vadovavo Romas 
Pocius. Išskyrus sekretorių E. Tapa- 
rauską, valdybą sudarė jaunosios 
kartos nariai, kurie pagal savo 
sugebėjimą darbą atliko labai gerai, 
tarpusavyje sugyveno taip pat gerai.

Reikia tikėtis, kad po Kauno 
"Žalgirio" atsilankymo, musų jauni
mas bus paskatintas įsijungti į vietos 
lietuvių klubą " Vytis" ir padės pakelti 
žaidimo lygį. Susidomėjimas "Žal
girio" žaidynėmis jaunimo tarpe buvo 
labai didelis.

Paskutines dvi savaites vykusioje 
Sporto šventėje klubas buvo pripa
žintas kaip pavyzdingas, drausmingas 
sporto vienetas. Moterys laimėjo 
tinklinio varžybas, o Robis Daniške- 
vičius buvo pripažintas geriausiu 
tinklini nku.

Krepšinio komandos dalyvauja aus
tralų pirmenybėse ir sekasi joms labai

Pasiruošimas 43-jai Sporto šventei

4



BENDRUOMENES darbų baruose
VYSKUPAS LIETUVIŲ SODYBOJE

Balandžio 24 d., šeštadienį, Sydne
jaus lietuvių sodyboje Engadinėje, į a. 
a. prelato Petro Butkaus prisiminimui 
suruoštus gedulingus pietus atsilankė 
Užsienio lietuvių sielovados reika
lams vyskupas, J. E. Paulius Baltakis. 
Jį atlydėjo ALB Sydnejaus Apylinkės 
valdybos vicepirmininkas Antanas 
Kramilius ir vyskupo Sydnėjuje globė
jas, Algis Burneikis bei Adelaidės 
lietuvių klebonas, kun. Juozas Petrai
tis, MIC. Atvyko ir Sydnejaus lietuvių 
kapelionas, kun. Povilas Mariu zas.

P. Baltakis ir kun. P. Martuzas. Nuotrauka A. Kramiliaus

Vyskupui susipažinus su Sodyba 
(nors jis čia lankėsi jau antrą kartą), 
neužilgo sodybos šeimininkės Vaiės 
Stanevičienės talkininkės pakvietė 
prie Seklyčioje patiestų staių.

Prisimindamas a.a. prel. P. Butkų ir 
Sodybos mirusiuosius, gedulingus pie
tus pradėjo malda garbės svečias, J. E.
vyskupas P. Baltakis.

Pietuose be sodybiečių dalyvavo 
Sydnejaus lietuvių moterų socialinės 
globos draugijos valdybos narės: 
Jūratė Traškienė, Milda Bukevičienė,

Aleksandra Storpirštienė ir Onutė 
Kapočienė. Draugijos vardu vyskupą 
pasveikino p. J. Traškienė.

Gaila, kad su svečiais teko pabend
rauti vos kelias valandas. Vyskupo 
vizito programa neleido jam čia ilgiau 
pabūti. Apgailėdami išleidome išvyks

tančius ir palinkėjome jiems viso 
geriausio! į**.

Nųogegužės.1 d. Lietuvių sodyboje 
kasdien (išskyrus sekmadienius), vyk
sta gegužinės pamaldos. 4 vai. 
sodybiečiai punktualiai renkasi į 
Sodybos svetainę, kur, vedant Vladui 
Račkauskui, giesmės kyla iki pat 
dangaus.

Užbaigus giesmes, žinoma, yra gera 
proga pasidalinti paskutinėmis politi 
nėmis naujienomis ir t.t.

Gegužės 8 d. Lietuvių sodyboje 
susituokė Steponas Dabkussu Paulina 
Rudyte t Strazdiene. Abu jaunave 
džiai vyresnio amžiaus. Jungtuvių 
apeigas atliko kun. Povilas Martuzas. 
Mišiose ir jungtuvių apeigose dalyva
vo sodybiečiai.

Vestuvių pietus, paruošti Valės 
Stanevičienės ir jos talkininkių, vyko 
jaukioje Sodybos svetainėje.

Jaunuosius pasveikino kun. P. Mar
tuzas, jiems sugiedota "Ilgiausių 
metų", o po to vaišintasi, padainuota 
daug lietuviškų dainų.

Vestuvių puota užbaigta sekančią 
dieną. Kaip pastebėjo kun. P. Martu
zas: "Sodybos istorijoje tai pirmo
sios jungtuvės".

Sodybietis

keleivių rankų duonos gabaliukus. 
Matėme žmones besimaudančius, sė
dinčius ant smėlio. Mūsų nusistebė-

‘‘Neringos" klubo valdyba. Sėdi iš kairės - G. Staianovic, Pr. Sakalauskas,
J. Muščinskienė, Sof. Šapanenė. Stovi iš kairės - M. Kopcikienė, VI, 
Šneideris ir B. Sidaravičienė. Nuotrauka P. Sakalausko

ėmė smarkiau siūbuoti laivą, tačiau 
mes ne pirmą kartą plaukiame, todėl 
žinome kaip laikytis tokiu atveju. 
Jeigu laivas krypsta į dešinę - mes 
krypstame į kairę ir išeina labai gerai. 
Matėme daug gražių vaizdų, istorinių 
pastatų, karo laivų ir vieną povan
deninį laivą. Tolumoje plaukiojo 
daugybė burlaivių ir visokių kitokių 
laivelių, kas sudarė tikrai žavėtiną 
vaizdą! O tos krykštaujančios, rau 
donais snapeliais baltos žuvėdros 
lydėjo musų laivą ir grobstė iš

„NERINGOS“ SUSIRINKIMAS
Sydnejaus pensininkų klubo "Nerin

ga" narių metinis susirinkimas įvyko 
1993 m. balandžio 22 d. 12 vai. 
Sydnejaus lietuvių kubo patalpose, 
fjankstowne. Susirinkimą .pradėjo 
klubo pirmininkas Pranas Sakalauskas. 
Mirusieji klubo nariai pagerbti tyios 
minute. į mandatų komisiją išrinkta 
0. Kapočienė ir S. Šapanene. 
Susirinkimui pirmininkauti pakviestas 
Stasys Pačėsa, sekretoriauti - Jad
vyga Muščinskienė. Numatytą darbo
tvarkę susirinkimas priėmė be patai-
sų. j

"Neringos" pirmininkas Pranas Sa
kalauskas padarė platų pranešimą 
apie valdybos nuveiktus darbus. 
Iždininkas Vladas Šneideris pranešė 
apie kasos stovį. Kevizijos komisijos 
aktą perskaitė. Vincas Dama ir 
pažymėjo, kad kasos knyga vedama 
švariai, pajamų - išlaidų dokumentai 
sutinka su kasos knyga. Metų bėgyje 
vaidyba turėjo pajamų - $ 2730,44, 
išlaidų $ 1926,70, likutis $ 803,74 

jimui, kitoje vietoje žmonės vaikšti
nėjo, stovėjo prie uolų ir maudėsi 
nuogi, kitaip sakant "pliki kaip 
tilvikai". Vėliau visi buvome pavai
šinti kava - arbata ir sausainiais. Kas 
norėjo alaus ar ko stipresnio - reikėjo 
nusipirkti bufete. Virš poros valandų 
pasigrožėję žavingais vaizdais, atgai
vinę plaučius grynu oru, grįžome vėl į 
tą pačią prieplauką.

Visi neringiečiai esame dėkingi 
pirmininkui Pranui ir Marijai Saka
lauskams už šią gražią iškylą.

Jadvyga Muščinskienė

laiKomas banke "Taika". Valdybos 
darbai pagirti, o visuotiniam susirin- 
mimui pasiūlyta tvirtinti pajamų - 
išlaidų apyskaitą. Susirinkimas be 
diskusijų, vienbalsiai apyskaitą pa
tvirtino .

Pradėjus svarstyti vaidybos rinkimų 
klausimą, buvo pasiūlyta sekančiai 
kadencijai ta pati valdyba, o pačią 
kadenciją į vaidybą pratęsti iki 2-jų 
metų, nes vienų metų kadencijos 
neužtenka numatytiems valdybos dar
bams įvykdyti.

Po trumpų diskusijų susirinkimas 
baisų dauguma nutarė Vaidybą ir 
Revizijos komisiją palikti tą pačią - 
dviejų metų kadencijai.

Klausimuose ir sumanymuose susi
rinkusieji balsų dauguma nutarė, kad 
mirus "Neringos" kubo nariui, pa
reikšti užuojautą "Musų Pastogėje", o 
skelbimą apmokėti iš "Neringos" 
klubo kasos.

Susirinkimas baigtas Tautos himnu.
S. P.

NERINGIEČIAI IŠKYLAUJA MELBOURNO SGMD-JOS LIGONIŲ

"Neringos pirm. Pr. Sakalaus 
kas žaidžia su žuvėdromis.

Nuotrauka O. Kapočienės

Pagaliau atėjo mūsų nekantriai 
lauktoji balandžio 7-oji. Iš ,visų 
priemiesčių skubėjo neringiečiai su 
draugais ir svečiais į Circular Quay. 
Prieš akis - gražiausias pasaulyje 
Sydnėjaus uosto tiltas. Kitoje pusėje - 
saulės spinduliuose paskendę, ant 
Benelong Point uolos pastatyti švytėjo 
garsieji Operos rūmai. Koks pasakiš
kai gražus yra Sydnejaus uostas ir 
pats miestas!

Sutartu laiku susirinkome prie 6 - 
tos*prieplaukos. Tuoj atplaukė Cap- 
tairiCbok laivas.ir išlaipino keleivius, 
o atėję du tarnautojai iš laivo atidarė 
vartelius ir apdalinę bilietais įleido į 
laukiamąjį. Neužilgo lipome į laivą ir 
rinkomės sau patogesnes vietas. 2.00 
vai. laivas atsiplėšė nuo kranto ir 
mūsų kelionė prasidėjo. Oras pasitai
kė nepaprastai puikus. Horizonte 
nesimatė nė mažiausio debesėlio -- 
buvo tikra indėnų vasara! Tiktai 
plaukiant pro vartus į jūrą, bangos

Melbourne Socialinės globos mote
rų draugijos susirinkime, įvykusiame 
1993. kovo mėn. 28 dieną, L. 
Bertaškienės pranešime apie 1992 - 
1993 metų ligonių lankymą, buvo 
sakoma:

"Dabar turime iš viso 29 ligonius, 
trys iš jų gyvena Ballarate. Praeitų ir 
šių metų laikotarpyje praradome 6 
ligonius - keturi mirė, du persikėlė 
gyventi kitur. Iš viso per šį laikotarpį 
padarytas 91 vizitas. Ballaratiškius 
aplankome du kartus metuose 
Velykų ir Kalėdų proga. Jų jau 
nebeatveža į Lakeside ligoninę, kaip 
buvo daroma iki šiol, ir mums tenka 
vykti pas juos į "Special Accommoda 
tion" prieglaudas.

Pirmiausiai, pakelyje pasiimame du 
vyrukus ir važiuojam iki kito miesto 
galo, netoli Triumfo arkos vartų, kur 
mūsų laukia Albinutė, nuo pat ryto 

sėdinti prie durų. Tada visi suvalgome 
atsivežtus pietus, išdaliname dovanė
les, pasišnekame, pasidaliname įspū
džiais, išklausome jų norus ir pageida
vimus. Atsisveikiname su Albina, 
padėkojame jos šeimininkams už 
malonų priėmimą ir nuvežame Vilka- 
vicką su Šuminu į jų buveines.

Ligonius, kurie neturi šeimų, arti
mųjų, ar draugai juos užmiršo, 
lankome dažniau, taip pat ir dovanėlės 
būna gausesnės maistu ir rubais. Kai 
toks ligonis turi atsigulti ligoninėn, jį 
lankome labai dažnai. Per Kalėdas 
viena ligonė, sąžiningo gydytojo 
pastangomis, buvo paguldyta į "Fern 
Tree Gully" ligoninę. Ją aplankėme 
net penkis kartus.

Vienas iš musų neseniai mirusių 
ligonių, kuris ilgą laiką buvo globoja
mas p. Simankevičių ir p. Meiliūnų,

Nukelta į ?sl. b
"Musų Pastoge" Nr.20 1993.5.17 psl. 5
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Meiliūnų pastangomis buvo palaidotas 
su visa derama pagarba. Noriu 
nuoSirdžial padėkoti p. Simankevičie- 
nei už jos pastovią ir labai reikalingą 
pagalbą a.a. Brasui, kai jis dar gyveno 
savame name Prestone. Aš dar kartą 
paskaičiau apie lankymo ir pagalbos 
eigą 1987 - 1988 metais ir nežinau 
kito asmens, kuris būtų kam daugiau 
rūpestingas, dar daugiau pagelbėjęs. 
Nemažiau dėkoju ir p. Meiliūnams "už 
penkių metų globą ir puikias laidotu
ves. Taip pat negaliu nepadėkoti p. 
Žiogienei, kuri, sukvietusi vyrus, 
iSvalė jo namus. Visa tai jau baigėsi ir 
beliko pasakyti - amžiną atilsį.

Taip pat norėčiau padėkoti savo 
kolegoms Guste! Ramanauskienei ir 
Vandai Juškienei už nueitus ir 
nuvažiuotus kelius į visus Melbourne 
kampus, kur tik tautietis ar tautietė 
vargsta savo vienišas senatvės dienas. 
Kai kurie iš jų net ir kalbėti užmiršo. 
Vienos ligonės sūnus netgi slauges 
išmokė prakalbinti jo motiną lietuviš
kai: "Labas rytas, mama, kaip 
išmiegojai, ar nieko neskauda?" Kai

Dailininkė Jo Palaitis su džazo muziko James Morrison paveikslu.

Džazo trimitininko James Mor
rison'o portretas buvo nupieštas Jo 
Palaitienės - vienos iš 26 finalistų 
dailininkų prestižinėje 1993 m. Archi 
baido pagodoje, išstatytoje NSW 
Meno galerijoje, įvykusioje gegužės 
mėn.

' Portrete vaizduojamas J. Morrison 
sėdintis prie pianino savo namuose.* 
Ant pianino padėtas garsusis Morri- 
son'o trimitas.

- Man piešiant jo portretą, muzikas 
pastebėjo, kad esą šimtai jo, grojančio 
trimitu atvaizdų, tačiau tik kai kurie 
žmonės tesusigaudo, kad jis yra ir 
našus muzikas - kompozitorius, - sako 
dailininkė.
Jo Palaitienė sėkmingai suorganizavo 
1992 m. Meno parodą Sydnejaus 
lietuvių dienų metu. Joje dailininkė 
buvo iškabinusi du savo tapytus

AUKOS 
„Mūsų ‘Pastogei“
J. Poškus S A j 15..
A. Savickas VIC $
Mrs J. Mergl QLD $
J. Petronienė QLD $ 1(J’
A. Šlekys QLD $ 5 ..
E. Pankevičius VIC $ 5’_
ALB Adelaidės Apyi. v-ba j100’_
K. J. Kemežys act $ 15,- 
"Musų Pastoge" Nr.20 .1993.5.17 

kuriuose senelių slaugos namuose 
supranta tą gimtosios kalbos svarbą ir 
prašo, kad galimai kuo daugiau 
tautiečių lankytų savo tautiečius 
tuose senatvės namuose.

Vos nepamiršau padėkoti mūsų 
mielam prieteliui Ernestui Matulio
niui, kuris mus vežioja į Ballaratą, o 
tuos, kurie gali patys vaikščioti, 
atveža į klubą pietums. Deja, tokių 
liko tik du. Tiesiog nežinia, ką mums 
reikėtų daryti be musų Ernesto, juk 
niekas kitas nepasiūlo transporto, o, 
man atrodo, kad ir jam pačiam darosi 
vis sunkiau tas keliones atlikti.

Taip pat nuoširdžiai dėkojame mūsų 
visų trijų ligonių lankytojų vardu ir 
draugijos valdybai. Ji yra mūsų 
lankytoja, ir nors mes pačios dar 
ateiname į posėdžius, valdyba padeda 
mums išspręsti ir išlyginti visus 
rūpesčius bei problemas, susietas su 
lietuvių ligonių lankymu (ir net musų 
pačių asmenines!). Ačiū.
Jeigu kas iš Melbourne lietuvių 

norėtų padėti ligonių lankyme, prašo
me paskambinti ligonių lankymo 
koordinatorei L. Bertaškienei tel. 807 
4232.

portretus: vieną savo tėvo, kitą -; 
vyro Ed. Paiaičio.

Plėšdama Morrison’o portretą (pra
dėjo po Lietuvių dienų sausio mėn.), ji 
sunaudojo 350 darbo valandų. Pa
veikslas pieštas aliejiniais dažais yra 
labai reanstiniame stiliuje. Dailininkė 
įdomiai įterpė i portretą savo atvaiz
dą, kuris kaip atšvaistas atsispindi 
trimite.

Praeitais metais dailininkės nupieš 
tas ABC žurnalistas Paul Lyneham 
portretas laimėjo populiariu baisavi 
mu laimėtą vietą " Alternative Archi
bald, the Salon des Refuses".

Dailininkė sako, kad jai inspiraciją 
piešti šį portretą davusi Lietuvių 
dienų meno paroda. Parodoje taip pat 
iškabinta dailininko Vlado Meškėno 
kūryba.

B. Ž.

Padėka
Sydnejaus lietuvių choras "Daina" 

nuoširdžiai dėkoja už aukas: 
p. O. Grosienei $ 50,- 
p. A. Mauragiui $ 50,-
Iš A. A- Prel. P. Butkaus paskutinės 
valios vykdytojų choras " Daina" gavo 
$ 200,-. Priimdami skirtą palikimo 
dalį, "Dainos" choras prisimena A.A. 
Prel. P. Butkų su pagarba ir 
dėkingumu. .

Choro valdyba 
psl. 6 . į _____

Gerb. Redaktoriau,

atsakydami į p. J. Gailiaus pasiū
lymą ("MP" Nr.13, 24.3.93), kad 
padėti "MP" išeiti iŠ finansinių 
sunkumų, reikėtų pakelti prenumera
tos mokestį iki $ 50, jus pakvietėte 
pasisakyti ir kitus prenumeratorius - 
skaitytojus \ nors,'1 palairėžiių >įkad 
skaitytojas nebūtinai yra prenume
ratorius), duodant pasiūlymus.

Dr. J. Kūne a (kiek žinau skaityto
jas) atsiliepė į jūsų kvietimą "MP" Nr. 
14-me, 5.4.93. Jo laiške yra įdomių 
pasiūlymų - patarimų. Aš. kaip 
skaitytojas (ne prenumeratorius) su 
visais dr. K uncos samprotavimais 
sutinku ir jiems pritariu.

Reikia - ir būtina, 
"Musų Pastogė^ yra ■ 
laikraštis, tai ji tokiu ir turi būti. Ji 
turi išreikšti ne tik kas patinka 
daugumai, bet ir taip vadinamoms 
"mažumoms".

Ponas V. Patašius "MP" Nr. 16-me, 
19.4.93, straipsnyje "Spaudos reikalu“ 
teigia, kad AL bendruomenė politiškai 
rėmė ir remia Sąjūdį, nes iš 500 
dalyvavusių rinkimuose, 95 proc. 
balsavo už Sąjūdį - šis teigimas iš 
esmės yra neteisingas. Ponas V. 
Patašius, skelbdamas tokį teiginį, 
sąmoningai ar nesąmoningai klaidina 
skaitytojus. 475 Bendruomenės nariai 
jokiu budu neatstovauja Bendruo
menes daugumai, nes Australijoje yra 
apie 10 000 Bendruomenės narių - 
lietuvių.

Antra - ir labai svarbu - Tėvynėje 
svari dauguma pasisakė ne tiek už 
LDDP, kiek prieš Sąjūdį. Klausimas 
kodėl taip įvyko, bendruomenės laik
raštyje turėtų būti išsamiai nagrinė
jamas. Koliojimas rinkėjų (žiūr. 
"Gimtojo krašto" paskelbtą straipsnį 
” N esigėdykit, kad esat lietuviai", 
Nr.13, 1-7 4.93), vadinant juos - 
cituoju: (Jie, Sąjūdžio vadovai,) "... 
Lietuvos kaimo valstiečius išvadino 
raudonom utėlėm, žurnalistus - šu
nauja".

Tokie išsišokimai jokiu būdu nepa
dės atstatyti Sąjūdžio prestižo ir 
politinės reikšmės.

Jūsų, p. Redaktoriau, atsakymas dr. 
J. Kuncai, kad neįmanoma atsakyti į 
kiekvieną nuomonę, yra teisingas, bet 
tai dar nereiškia, kad butų spausdina
ma tik‘viena nuomone. O taip yra.

Pati bjauriausia diktatūra yra 
'daugumos diktatūra (taip buvo Vokie
tijoje). Demokratijoje dauguma ir 
mažumos turi turėti galimybę pasisa
kyti savo nuomonę. Taip pat nėra 
jokio reikalo koliotis.

Baigdamas noriu pasakyti, kad jeigu., 
pradėsite spausdinti tokius straips
nius, kaip dr. J. Kuncos ar dr. A. 

RENKITE 
AUSTRALIJOS LIETUVIU FONDĄ,
nes jo tikslas yra: skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę kultūrą, mokslą, švietimą, 
meną ir kitas lietuvių kultūrines apraiškas.
Fondą stiprinsime ir jį ugdysime, jei įvairiomis progomis jam aukosime, stosime jo 
nariais ir nepamiršime jo surašydami testamentus. Testamentuose reikia įrašyti tiksliai 
angliškąjį Fondo pavadinimą ir adresą:

AUSTRALIAN LITHUANIAN FOUNDATION INC.
44 - 50 Errol Street,North Melbourne, Vic. 3051

Visą korespondenciją ię atakas prašome siųsti adresu:
P. O. Box 11, North Melbourne, Vic. 3051

Australijos Lietuvių Fondo Valdyba

GYVENIMAS BE LIETUVIŠKOS SPAUDOS 
YRA BĖGIMAS NUO SAVO TAUTOS ’

Mauragio (žiūr. "Tautos kančių šven
tovė" - "MP" Nr. 15), laikraštis 
pasidarys įdomesnis ir, greičiausiai, 
sulauksite žymesnių aukų. Tokiomis 
aukomis, o ne vien prenumeratos 
Kainos pakėlimu, laikraštis išsilaikys. 
Yra pasiturinčių bendruomenės narių, 
kuriems $ 100 nėra jau tokia didelė 
suma.

Su pagarba, ą. V iii tinas
Ur Mfc Ml

Gerbiamas "Musų Pastogės" Redak
toriau,

norėčiau pareikšti savo nuomonę, kad 
Jūsų redaguojama "Musų Pastogė" 
patenkina jos skaitytojus, Australijos 
lietuvius. "Lietuvos savaitės apžval
ga“ yra ypatingai naudinga, nes duoda 
žinias iš mums pažįstamų ir patikimų 
šaltinių, kaip pvz., iš "Laisvosios 
Europos radijo" ir "Amerikos balso".

Dabar, kai po rinkimų Seimo 
daugumą sudaro LDDP, mums ypatin
gai svarbu gauti patikimą informaciją 
apie Lietuvos ekonominę padėtį, 
politinį vystymąsi bei įsigalėjimą 
kriminalinių elementų, taip vadina
mos - mafijos. LDDP turi daug 
sovietinės valdžios patyrimo, bet jie 
nėra parodę laisvosios rinkos ekono; 
mikos supratimo, gi Lietuva neišven
giamai turi sekti kitas valstybes ir 
įgyvendinti rinkos ekonomiką. Tol kol 
to ji nepadarys, ekonominė padėtis 
ten nepagerės ir Lietuva negalės 
įsijungti į Europos Ekonominę' bendri
ją.

Nėra abejonės, kad LDDP geriau
siai pažįstami centriniu planavimu 
paremti valdymo budai ir centrinis 
vadovavimas ekonomikai. Man jau 
seniai susidarė įspūdis, kau tokioje 
sistemoje per daug laiko praleidžiama 
komitetų posėdžiuse, svarstymuose ir 
teoretinėse diskusijose, kurios neveda 
prie konkretaus darbo. Tos teoretinės 
diskusijos dažnai neatitinka tikrovės.

Sovietų Sąjungoje buvo labai įsiga
lėjusi korupcija. Realu galvoti, kad 
dabar, po sovietų sistemos žlugimo, 
Lietuvai iškyla didelis korupcijos 
grįžimo pavojus. <

Turint omenyje, kad 95 procentai 
balsavusių Seimo ir prezidentė rinki
muose Australijos lietuvių, balsavo ne 
už LDDP kandidatus ir, reikia manyti, 
kad mūsų didefei daugumai neįdomi 
LDDP įvykių interpretacija, kad tai 
būtų meškos patarnavimas, tokią 
interpretaciją spausdinti "Mūsų Pa
stogėje". Ta nedidelė mažuma, kuri 
būtinai nori žinoti kaip įvykius 
interpretuoja LDDP, apie tai gali 
sužinoti skaitydami "Tiesą".

Dr. Paulius Kabaila
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MUSŲ MIRUSIEJI__  .
A. t A. ALGIRDAS STATKUS

Balandžio 14 d. Como, Pietiniame 
Perthe, senelių prieglaudoje, po ilgos 
ligos mirė vienas iš lietuvių bendruo
menės veikliųjų tautiečių - a. a. 
Algirdas Statkus.

Algirdas Stątkus gimė 1915 m. 
vaistininkų šeimoje. Vidurinį mokslą 
pradėjo Pasvalio (Biržų apskr.) ko
mercinėje gimnazijoje. Inžinerijos 
mokslus baigė Kaune. Kauno karo 
mokykloje buvo priimtas į kariūnų 
aspirantų kuopą, bet sovietams ją 
išformavus, buvo atleistas. 1940 m. 
vedė.

1944 m. sovietams antrukart oku 
puojant Lietuvą, drauge su žmona 
Regina, sūnum Arūnu, tėvais ir 
seseria pasitraukė į Vokietiją ir 
apsigyveno Liibecke, kur gyveno iki 
išvykstant į Australiją. Lūbeckc gimė 
duktė Audronė. Pasibaigus karui, 
Algirdas aktyviai įsijungė į lietuvių 
bendruomenės veiklą.

1949 m. drauge su šeima atvyko į 
Vakarų Australiją, su laiku apsigy
vendami Perthe. Kiek vėliau prie jų 
apsigyveno tėvai ir sesuo Regina.

A. A. Algirdas įvairių švenčių 
progomis skaitydavo paskaitas įvai 
riomis temomis. 16 metų atstovavo 
lietuvius Vakarų'Australijos baltiečių 
taryboje ir 4 kadencijas buvo šios 
Tarybos pirmininku.

Nuo 1927 m. buvo lietuvių skautų 
s-gos nariu ir iki atvykstant į 
Australiją, joje aktyviai dalyvavo. 
Yra buvęs Petro Vileišio skautų vyčių

draugovės vadu Kaune, o Vokietijoje 
- Liibecko tunto tuntininku. Lubecke 
pakeltas skautininku.

1980 m. sulaukęs 65 m. išėjo į 
pensiją. Domėjosi istorija ir tarptau 
tine politika. Nors energingas, bet 
buvo labai ramus žmogus ir su visais 
mokėjo sugyventi. Žmona mirė 1990 
m. sausio .30 d. Jo didžioji meilė buvo 
Lietuva. ...

Balandžio 19 d. palydėtas būrio 
tautiečių ir draugų į Karrakattos 
kapinių krematoriumą. Liūdesy liko 
dukra, sūnūs ir sesuo.

Ilsėkis, Algirdai, ramybėje!
B. Steckis

A. t A. GUSTAVAS BUČKIS

Š. m. balandžio 9 d. šv. Jono 
ligoninėje mirė 82 metų amžiaus. 
Gustavas Bučkis. Geelongo lietuviai 
gerai pažinojo velionį ir jo visą šeimą: 
tėvą Juozą, Gustavą su žmona Marija 
ir jaunimą, Emą, Martą, Editą ir sūnų 
Joną, kurie gyeno Geelonge nuo 1952 
m. Vėliau atvažiavo brolis Juozas.

A. A. Gustavas išgyveno Geelonge 
42 metus ir iki pensijos dirbo Fordo 
mašinų fabrike. Gyvendamas Geelon
ge, palaidojo tėvą Juozą, brolį Juozą ir 
žmoną Mariją, o Didįjį Penktadienį ir 
jam pačiam teko atsisveikinti su šeima 
ir artimaisiais ir iškeliauti į Anapilį.

Kur į sraunią Šešupę įteka Lotijos 
upelis, ten gražiame slėnyje randasi 
Kirklių kaimas, kuriame Bučkiai

turėjo 5Q<ha ūkį. Gustavas gimė 1910 
m. spalio 1 d.

Atitarnavęs Lietuvos kariuomenėje 
susipažino su ūkininkaite Marija 
Ramonaite ir 1935 m apsivedė. 
Lietuva pačiame žydėjime, tik gyvenk 
ir planuok šeimos ateitį, bet prasidėjo 
11 - sis Pasaulinis karas. Gustavas su 
šeima turėjo palikti savo ūkį ir 1944 
m. pasitraukė į Vokietiją. Karui 
pasibaigus, apsigyveno Lubecko lietu
vių stovykloje, iš kur 1949 m. birželio 
13 d. emigravo į Australiją.

Pensininko duoną pradėjo valgyti 
1975 m. Gustavas su žmona Marija, 
būdami prityrę ūkininkai, turėjo porą 
sklypų, mėgo daržininkystę, sodą ir 
žvejoti, sugebėjo gražiai išauklėti 
šeimą, kuri ir šiandien palaiko gražius 
tarpusavio santykius, o lietuviškuose 
baliuose jų šeima visada užima 
didelį stalą.

Laidotuvių apeigos įvyko balan 
džio 14 d. šv. Jono liuteronų 
bažnyčioje. Pastorius gražiai apibudi - 
no velionio nueitą kelią ir palydėjo į 
Rytų kapines, kur ilsisi jo žmona 
Marija.

Atsisveikinimo žodį tarė Geelongo 
lie tuvi ų s gos klubo pirmininkas 
Juozas Gailius, išreikšdamas užuojau
tą giminėms ir artimiesiems. Gedulingi 
pietūs vyko dr. Jono Bučkio reziden
cijoje, pagal tėvelio pageidavimą.

Ilsėkis ramybėje, mielas Gustavai, 
tegul būna tau lengva Australijos 
žemė! . ~ ...Juozas Gailius

4 - ? .įjotoji'. 1 Uč

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

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

Concordia liuteronų bažnyčios Yagoona pastorius dr. Russell 
Briese ir latvių evangelikų liuteronų bažnyčios Sydnejuje (Hombush) 
pastorius Colvin MacPherson drauge su savo parapijiečiais reiškia gilią 
užuojautą lietuvių katalikų parapijai, mirus

A. t A. PRELATUI PETRUI BUTKUI
‘ "O Izraeli, įdėk savo viltį į Viešpatį, 

nes su Viešpačiu yra neklystanti meilė 
ir su juo yra visuotinas išganymas".

;. (Psalmė 130:7)
• ‘ • ■■ > •

A.A. PETRUI PETRAIČIUI
mirus, jo žmonai Vladai, sunums Jonui ir Arunui bei jų šeimoms 
nuoširdžią užuojautą reiškia ir drauge liūdi

Aleksandras Mauragis
Nijolė ir Kastytis Stašioniai

A. + A. Dr. Rūtai Kavaliauskaitei
mirus, jos motinai Onai ir artimiesiems bei draugams nuoširdžią 
užuojautą reiškia

Aleksandras Mauragis
i Nijolė ir Kastytis Stašioniai

Buvusiam Melbourne lietuvių namų valdybos pirmininkui

A. + A. Juozui Petrašiūnui
mirus, liūdinčią žmoną Janiną ir jos šeimą nuoširdžiai užjaučia

Melbourno lietuvių namų
i valdyba ir nariai

A. + A. Petrui Petraičiui
išėjus į Amžinosios Šviesos begalybę, sunkiame praradimo skausme 
likusiai jo žmonai Vladai, sūnums Jonui, Arunui ir jų šeimoms 
reiškiame nuoširdžią užuojautą. Musų širdys liūdi su Jumis kartu,

Regina Gaidžionytė
Viktoras Gaidžionis

Lidija Žalienė
Juozas Almis Juragis

■ PADĖKA
š. m. balandžio mėn. 5 d. mirus mūsų mylimam Tėveliui ir Seneliui

A. t A. Alfonsui Adomėnui
reiškiame savo ir miisų šeimų vardu širdingą padėką: kunigui Povilui 

Martūzui už atliktas apeigas, visiems mums padėjusiems ir 
užjautusiems sunkioje (gyvenimo valandoje, ypatingai p. V. Bukevičiui, 
p. Austrin Rolfe, dr. fe. Zakarevičiui kalbėjusiems laidojimo apeigų 
metu, visiems aukojusiems vietoje gėlių pinigais ”Bridgąway'House, 
Psychiatric Rehabilitation Association" ir "Mūsų Pastogei", p. Iz. 
Jonaičiui už nekrologą.

Rita Collins su šeima,
Dalia ir Alvydas Dulinskal su šeima, 

Linas Adomėnas

PADĖKA
Vietoje gėlių, pagerbdami

A. + A. Leono Baltrūno
atminimą, Melbourno sporto klubui "Varpas" ir Damos sambūriui 
aukojo:

Po $ 20 - R. Ragauskas, S. Jeršovienė, p. Balnionienė, Z. 
Prašmutaitė.

$ 15 - M. Žiogienė.
Po $ 10 - J. Balbata, 1. Jokubauskienė, E. Šidlauskas, J. Venckus, K. 

Starinskas, G. Muceniekaitė, Klimų šeima, R. Mačiulaitienė, R. 
Umbražiunienė, p. Urbanavičienė, V. ir B. Vaitkai, B. ir K. Lynikai, A. 
Skimbirauskas.

Po $ 5 - p. Šaulys, M. Sodaitienė. „, .. .A. Skimbirauskas

Vietoj
Pagerbdami

A. t A. Rūtą Kavaliauskaitę 
, f, vietoj gėlių aukojame 

f C/ £?££!/ „Mūsų Pastogei“ $ 20

A. irž. Storpirščiai

"Musų Pastogė" Nr.20 1993.5.17 psl. 7
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r m a c i j a
Sydnėjaus sporto klubas "Kovas" kviečia i savo metinį balių

BALETO VAKARĄ
"Lietuvių operos rūmuose" East Terrace, Bankstown, 

kuris įvyks gegužės mėn. 22 d. (šeštadienį), 8 vai. vakaro. 
Baliuje šokių muzika gros iki vidurnakčio. Bilietų kaina 10 dolerių, 

jaunimui - 5 doleriai. Stalus patariame nedelsiant užsisakyti Lietuvių 
klube.

Sydnėjaus pensininkų klubas "Neringa" gegužės 23 dieną Lietuvių 
namuose Bankstowne ruošia

LINKSMĄ SEKMADIENIO POPIETĘ
su programa - dainomis ir šokiais.

Veiks laimės šulinys, švediškas stalas.
Pradžia 12.30 vai. po pietų.
Kviečiame dalyvauti svečius ir narius iš toli ir iš arti. įėjimas tik 10 

dolerių.
Klubo "Neringa” valdyba

| SYDNĖJAUS LIETUVIŲ
! NAMUOSE

16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel 708 1414

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 nakt
Sekmadieniais 12 v. p. p. -10.00 v. v.

SMORGASBORD

ŠEŠTADIENIAIS nuo 1 iki 8 vai. p. p.

Turgus - sekmadienį, 30 gegužės 2:30 p. p.

Gegužės mėn 16 d., sekmadienį, 2 vai. po pietų Sydnėjaus lietuvių 
moterų socialinės globos draugija kviečia į kultūrinę

POPIETĘ - PASKAITĄ
Paskaita vyks Lietuvių namuose Bankstowne, skaitys ją dr. A.

Mauragis. Po paskaitos vaišinsimės kava ir pyragaičiais.
Sydnėjaus lietuvių moterų socialinės globos draugija

Jūsų laukia puikūs laimikiai

PRIEŠ VYKDAMI ATOSTOGŲ AR į KITAS KELIONES 
KREIPKITĖS { MUS

PAS MUS DIDELIS KAINŲ PASIRINKIMAS

a.

MELBOURNE
. PRANEŠIMAS

Šių metų balandžio mėn. 4 
įvykusiame ALB Melbourne Apylinkės
narių visuotiniame susirinkime, ne

atsiradus pakankam ai kandidatų suda
ryti naują apylinkės valdybą, o senajai 
atsisakius dirbti dar vieną kadenciją, 
buvo nutarta sušaukti naują visuotinį 
apylinkės valdybos narių susirinkimą 
sekmadienį, gegužės 23 d. 2:30 vai. po

pietų, Melbourne lietuvių namuose.
Šio susirinkimo tikslas yra sudaryti 

naują apylinkės valdybą. į valdybą 
gali būti renkamas bet kuris pilname
tis, finansinis bendruomenės narys, 
kuris sutinka dirbti šiose pareigose. 
Bendruomenės nariai prašomi paieš
koti tinkamų kandidatų į valdybą ir 
gausiai dalyvauti susirinkime.

Susirinkimo pirmininkas
J. Rūbas

VILNIUS nuo $ 1735
* Patogūs persėdimai.

i

S ŽEMIAUSIO^ KAINOS is
AUKŠCIAUS/as patarnavimo STANDARTAS

sr™-**<Mien*s lnfoerr»ac|os kr»lpti»£KrtBt1nci

IM Hws a, A

IB

ŽEMIAUSIOS KAINOS IR 
GARANTUOTAS ASMENINIS 
PATARNAVIMAS.

L

* Galinu sustojimai Bangkoke, 
Hong Konge, Singapūre ir Europoje.

* Kelionės aplink pasaulį 
pagal pareikalavimą.

Sydney - 72 Campbell St Tel (02) 212 5077 
Bankstown -132 Old Town Centre PI Tel (02) 7002311

Lie. 2TA 00 3456

lt

VILNIUS TALINAS
SPECIALUS GRUPINIS BILIETAS Į VILNIŲ 

nuo $ 2150 asmeniui, 
keliaujant Skandinavijos oro linija 

birželio - rugpjūčio mėn.
REZERVUOKITE VIETAS DABAR 

SPECIALUS ORO KELIONIŲ BILIETAI Į MASKVĄ 
nuo $ 1680 asmeniui 
(birželis - rugpjūtis)

Atsikvieskite savo giminaičius 
į Australiją ir sutaupysite $ $ $

GATEWAY TRAVEL
PTY. LTD.

48 The Boulevarde, Strathfield - 2135 
Tel. (02) 745 3333. Fax (02) 745 3237 
Lie. 2 TA 000 888 ACN 001 344 323 
BALTUOS KELIONIŲ EKSPERTAI

DOVANA IR PARAMA 
ARTIMIESIEMS LIETUVOJE

VAISTAI- pristatome įvairių rūšių Vakarų Europoje gaminamus vaistus. (Jei 
žinomas vaistų pavadinimas - receptai nereikalingi).

MAISTAS - Siuntinys Nr. 10. Praktiškas ir įvairus: konservuota mėsa (6 
dėžutės), 1 sv. margarino, l indelis tirpstančios kavos, 2 sv. pupelių kavos, 4 sv. 
cukraus, 2 sv. sūrio, 1 dež. saldaus pieno, 2 dėž. šprotų, 1 dėž. saldainių, 2 L 
valgomos alyvos, 4 sv. geros rūšies dešros, 1 butelis alkoholinio gėrimo - $ 140.00

RŪBAI- Vietoje rūbų, avalynės ir medžiagų mes patariame tam tikslui paskirti 
dolerių sumą, tai bus praktiškiau ir naudingiau, nes gavėjas galės dovanas pasirinkti 
pats. Pinigus pervedame greitai ir taupiai.

Parduodame OPTIMA (portable) rašomąsias mašinėles su lietuvišku šriftu.
Sudaromo testamentus, pervedame palikimus į Lietuvą arba kitus kraštus 

pageidaujama valiuta ir atliekame finansines ir bankines operacijas.
BALTIC STORES & CO. (Z. JURAS & V. JURAS)

11 London lane, Bromley, Kent, BRI 4HB, England 
Tel.: 081—460 2592 Fax: 081-318 7643

Užs.785
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reiškia redakcijos nuomonę.

Prenumerata merams $ 35 U žsienyje paprastu paštu $ 50 N. Zelandijoje oro paštu $ 65 
U žsienyje oro paštu $ 90
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