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ALB VEIKLOS DARBUOTOJŲ i 
KONFERENCIJA į 

A ALB Krašto valdyba š. m. birželio 26 - 27 dienomis Melbourne \ 
A ruošia ALB darbuotojų konferenciją, kurion kviečiame visų apylinkių X 
A ir seniūnijų valdybas, kultūros ir švietimo tarybas, savaitgalio 1 
A mokyklų mokytojus, visų lietuviškų organizacijų, meninių vienetų ir X 
A jaunimo vadovus bei visus mūsų bendruomenės narius, kuriems rūpi X
A lietuvių bendruomenės veikla ir ateitis. 1
A Konferencijoje kalbėsime ir svarstysime mūsų bendruomenės X 
A ateities klausimus ir ryšių su nepriklausoma Lietuva problemas. a 
A Jau esame sukvietę prelegentus. Po jų paskaitų vyks diskusijos, A 
A kuriose galės dalyvauti visi konferencijos dalyviai. A
v Konferencijos metu bus galima pasisakyti visais mūsų bendruome- A 
Y nės reikalais. A
v Jūsų dalyvavimas konferencijoje bus įnašu į mūsų ateities veiklos ir A 
v gyvenimo gvildenimą bei puoleiėjimą. A
v Smulkesnę konferencijos darbotvarkę paskelbsime mūsų spaudoje. A

A ALB Krašto valdyba X

LIETUVOS SAVAITĖS APŽVALGA
LIETUVA IR ESTIJA-EUROPOS 

TARYBOS NARĖS

Gegužės 14 dieną Strasbourge, 
Europos Tarybos rūmuose, prasidėjo 
iškilminga trijų naujų Europos Tary
bos narių - Lietuvos, Estijos ir 
Slovėnijos - priėmimo cremonija. Prieš 
rūmus buvo iškeltos šių šalių vėliavom 
Iškilmių išvakarėse Europos Tarybos 
generalinė sekretorė Ms. Catherine 
Lalumiere atsakė į "Lietuvos aido" 
klausimus:

- Lietuva priimta į Europos Tarybą. 
Ką tai reiškia paprastiems Lietuvos 
žmonėms?

- Lietuvos priėmimas į Europos 
Tarybą - ilgo darbo ir konsultacijų 
rezultatas. Priėmimas - tai tik pirmas 
žingsnis. Lietuva toliau eis demokra
tijos link. Kartu tai labai svarbus 
simbolis, kad Lietuva yra demokratinė 
šalis. Tai, žinoma, nereiškia, kad kitą 
dieną Vilniaus gyventojai jau pradės 
gyventi rojuje. Sukurti materialinę 
gerovę jums prireiks daugelio metų.

- Koks žurnalistų vaidmuo, ple
čiant Europos Tarybos sudėtį?

- šalyse, kurios persitvarko demo
kratiniais pagrindais, laisvos spaudos 
vaidmuo daug svarbesnis nei ten, kur 
demokratija įsigalėjusi. Žurnalistai 
jūsų šalyje turi būti objektyvūs, labai 
tiksliai rašantys, išsilavinę, gerbiantys 
žmogaus teises.

Vakar Europos Tarybos asamblėjos 
sesijoje vyko debatai dėl Estijos 
prašymo priimti į Europos Tarybą. 
Buvo manoma, kad tam griežtai 
pasipriešins Rusija, tačiau prieštarau
jantys balsai paskendo pritarimo ir 
ovacijų Estijai bangoje. Pasisakė 30 
deputatų ir svečių. Skandinavija - 
švedai, suomiai ir norvegai- aktyviai 
parėmė Estiją ir prieštaravo prieš 
kelias savaitės į Europos Tarybą 
pasiųstame Rusijos užsienio reikalų 
ministro Kozyrevo laiškui, kuriame jis 
prašė nepriimti Estijos į Europos 
Tarybą. Švedas Tarshys pavadino šį 
laišką "pačiu neproduktyviausiu lėliš
ku diplomatijos istorijoje". Lenkas 
Benderis kalbėjo dar aštriau. Anot jo, 
Kozyrevo laiškas - kišimasis į Estijos

vidaus reikalus, jei ne provokacija.
'leris baigė kalbą kategoriškai: 

"Prašau, kad Estija būtų priimta į 
gu’v'pos Tarybą ne vėliau, kaip 
Šiandien".

Švedė Ms. Fleetwood prisiminė kaip 
po Antrojo pasaulinio karo prie jų 
kaimelio, ant jūros kranto Šedijoje, 
bangos atplukdė tuščią baržą, kurioje 
buvo vaikiški drabužėliai, dar degan
čios žvakės, tačiau nė vieno žmogaus. 
Anot jos, tai buvo karo pabėgėlių iš 
Baltijos šalių laivas, tačiau niekas 
negalėjo pasakyti kaip žuvo jo 
keleiviai. Šis pavyzdys, sakė Ms. 
Fleetwood, geriausiai parodo, kaip 
žiauriai Baltijos šalys kentėjo. Dabar 
jos grįžta į Europos šalių šeimą, kaip 
demokratiškos valstybės. Rusas Am- 
barcumovas apgailestavo, kad rusų 
teisės Estijoje negarantuotos, o 38 
procentai gyventojų negalėjo daly
vauti rinkimuose. Jam atkirto prancū
zas Kaspereit, pasakęs, kad Estijoje 
gyvenantys rusai nelaimingi žmonės, 
Stalino epochos aukos, tačiau niekas 
negali priversti Estijos ir Latvijos 
vyriausybių pakeisti įstatymus. Grai
kas komunistas K or ak as vienintelis iš 
ne Rusijos atstovų užsipuolė Estiją, 
tvirtindamas, kad šios šalies priėmi
mas į Europos Tarybą paskatins 
Estijos vyriausybę dar radikalesniems 
žingsniams rusų mažumų atžvilgiu. Jis 
vienintelis iš trisdešimties kalbėjusių 
žmonių prašė nepriimti Estijos į 
Europos Tarybą. Visos Europos Tary
bos komisijos rekomendavo Estiją 
priimti į Europos Tarybą. Balsuojant 
du parlamentarai balsavo prieš, du 
susilaikė. Visi kiti balsavo už.

Estija, kaip ir Lietuva, oficialiai 
priimta į Europos Tarybą. 
(Sutrumpinta iš "Lietuvos aido" 
1993.05.14)

LIETUVOS PAŠTO SUTRIKIMAI

Šiuo metu gaunama korespondenci
ja yra dvejopa - viena rašyta vasario 
mėnesį, kita prieš savaitę, jau gegužės 
mėnesį. Dažnai ant vokų neužrašyta, 
kad siunčiama oro paštu. Toks 
neatžymėtas siuntimas buvo pasidaręs

populiarus Lietuvoje. Atrodo, kad 
galvojama, jog, nežiūrint kaip atžy
mėtas vokas, vis tiek eis oro paštu. 
Tačiau taip nėra.

Buvo sutrikęs "Lietuvos aido" 
pristatymas - greičiausiai, dėl jau 
minėtų priežasčių, nors girdėti ir 
kitokių prielaidų. "Lietuvos aido" 
siuntinėjimas į kitus kraštus, pavyz
džiui į Jungtines Amerikos Valstijas ir 
Kanadą, buvo taip pat sutrikęs. 
Tikimasi, kad ateityje siuntinėjimas 
bus reguliarus.

RUSUOS KARIŠKIAI MANO NE
GALĖSIĄ LAIKU VISKO IŠVEŽTI

Gegužės 16 - 18 dienomis turėtų 
įvykti oficialus Rusijos gynybos mi
nistro Pavelo Gračiovo vizitas į 
Lietuvą. Apie tai žurnalistus informa
vo Lietuvos krašto apsaugos ministras 
Audrius Butkevičius Seimo rūmuose 
surengtoje spaudos konferencijoje. 
Ministro žodžiais tariant, P. Gračiovo 
vizito tikslas - "oficialus, savalaikis 
Rusijos kariuomenės išvedimo iš 
Lietuvos problemų sprendimas". Žur
nalistams buvo pranešta, kad P. 
Gračiovo vizito į Lietuvą dienomis į 
Vilnių pakviesti Latvijos ir Estijos 
gynybos ministrai.

A. Butkevičiaus žiniomis, Lietuvoje 
yra likę 11800 Rusijos kareivių. Tai, 
ministro žodžiais tariant, yra minima
lus žmonių, padedančių demontuoti 
išvežamą įrangą, skaičius. Esama ir 

nesusipratimų. Kaip pavyzdys pami
nėtinos diskusijos dėl kilnojamojo ir 
nekilnojamojo turto. Rusijos kareivių 
manymu, radiatoriai ar rozetės, kurias 
galima išplėšti, yra "kilnojamas tur
tas".

Krašto apsaugos ministras taip pat 
patvirtino šnekas apie Rusijos kariš
kių paraiškose minimas kariuomenės 
išvedimo datas - rugsėjo mėnesį. A. 
Butkevičiaus žiniomis, Rusijos kariš
kiai mano, jog nespės išvežti viso 
jiems priklausančio turto iki rugpjūčio
31 d., todėl paraiškose minimos kitos 

datos. ("Lietuvos rytas", 1993.05.13)

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS - 
JAU GENEROLAS

Vilnius, gegužės 12 (BNS). Lietu
vos Vyriausybė trečiadienį vidaus 
reikalų ministrui R. Vaitiekūnui 
suteikė vidaus tarnybos generolo 
laipsnį.

Iki jo Lietuvos Respublikos vidaus 
reikalų tarnybos generolo laipsnis buvo 
suteiktas ministro pavaduotojui, vi
daus kariuomenės vadui A. Svetulevi- 
čiui bei buvusiam vidaus reikalų 
ministrui P. Valiukui.

URM IEŠKO EKONOMIKOS 
SPECIALISTŲ

Gautas paklausimas iš Lietuvos- 
Respublikos užsienio reikalų ministe
rijos, pateiktas ministro pavaduotojo

Nukelta į 2 psl.
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TRUMPAI 
IŠ VISUR
Norvegija paskelbė, kad, nepaisy

dama Tarptautinės banginių žūklės 
komisijos nutarimo pratęsti žūklės 
draudimą iki sekančių metų, pradės 
medžioti banginius.

Japonija taip pat planuoja išstoti iš 
Tarptautinės banginių žūklės komisi
jos.

Savo sprendimu Norvegija rizikuo
ja, kad ji nebus priimta | Europos 
bendruomenę ir, kad jos prekės gali 
būti boikotuojamos Europos šalių.

Bosnijos serbai sulaužė vidaus 
paliaubas, pradėdami: ofenzyvą prieš 
musulmonus Brčko srityje, šiaurės 
rytų Bosnijoje. Pats Brčko miestas jau 
seniai, yra užimtas serbų, tačiau 
musulmonai buvo įsitvirtinę aplinki
niuose kaimuose.

Serbai ir kroatai pasirašė susitari
mą, kuriuo nustatomos jų įtakos sritys 
Bosnijos musulmonų sąskaita, gi 
Mostai* srityje kroatai tebepuola 
musulmonus, nežiūrint pažadų Jungti
nių Tautų tarpininkams.

šia
• u.

Europos valstybės ir Rusija įtaigoja 
Jungtinių Amerikos Valstijų prezi
dentą Bill Clinton atsisakyti nuo savo 
sumanymo ginkluoti Bosnijos musul
monus ir bombarduoti serbų artilerijos 
pozicijas, jiems laužant paliaubas. 
Vietoje to, jie stengiasi išgauti JAV 
sutikimą prisidėti prie Jungtinių 
Tautų sausumos pajėgų kontingento 
Bosnijoje. Rusija taip pat žada 
pasiųsti savo karinius dalinius taikai 
palaikyti.

*
Kad įvertinti miesto tinkamumą 

2000 - ųjų metų olimpinėms žaidy
nėms, Tarptautinio olimpinio komiteto 
pirmininkas Juan Antonio Samaranch 
apsilankė Sydnėjuje. Dėl šių žaidynių 
vietovės varžosi dar Beidžingas, 
Mančesteris, Istambulas,. Berlynas ir 
Brasilia. Galutinį sprendimą .-kur bus 
rengiamos olimpinės žaidynės, Tarp
tautinis olimpinis komitetas priims 
rugsėjo 23 d.

*
Rusijos prezidentas Borisas Jelci

nas iš einamų pareigų atleido ministro 
pirmininko pavaduotoją Georgijų Či
žą ir Saugumo tarybos pirmininką Jurį 
Skokovą. Jie abu buvo skubių reformų 
priešininkai.

♦
B. Jelcinas sušaukė specialią asam-

S _;H.O £ V V
blėją, kad paruošti naują-. Rusijos, pasinaudojo veto'teise 1984 metais, 
konstitucijos projektą. Asamblėja po- *
sėdžiaus nuo birželio 5 iki 10 dienos. I 
ją |eina po 2 atstovus iš kiekvienos 
Rusijos Federacijos srities, kurių iš 
viso yra 88. Bus atstovaujamas ir 
Parlamentas, ir Vyriausybė.

Parlamentas stengiasi paneigti šios-
asamblėjos teisėtumą ir apskundė ją 
Konstituciniam teismui. .... ...

* ‘ >*>z<įįį£į
Gegužės 12 dieną Rusija pirmą 

kartą panaudojo iŠ buvusios Sovietų 
Sąjungos paveldėtą veto teisę Jungti
nių Tautų Saugumo Taryboje, kad 
išvengtų dalinio Jungtinių Tautų 
kontingento Kipro saloje finansavimo. 
Sovietų Sąjunga paskutinį kartą

IVANAS POLIUKOVIČ IŠTEISINTAS
-

Gegužės 18 dieną pasibaigė pirmoji 
byla, iškelta, remiantis Australijos 
karo nusikaltėlių įstatymu. Septy
niasdešimt šešių metų amžiaus pensi
ninkas Ivan Poliukovič buvo kaltina
mas, kad Antrojo pasaulinio karo metu 
Ukrainoje nužudė 3 žydų tautybės 
asmenis ir prisidėjo prie kitų 850 
asmenų sunaikinimo.

Adelaidės Aukščiausio Teismo juri 
komisija, apie 9 savaites klausiusi 
liudininkų parodymų, po vienos van

Tibeto egzilų lyderis Dalai Lama 
pareiškė, kad ateityje derybose su 
Kinija nebereikalaus Tibeto nepri
klausomybės, o sieks autonomijos. Jo 
pagrindinis tikslas bus sustabdyti 
kiniečių antplūdį į Tibetą, kuris veda 
prie tibetiečių tautinio išnykimo.

*
Be artėjant rinkimams, Khmer Rou

ge partizanai išplėtė savo teroro 
veiksmus Kambodijoje. Užpuldinėja
mas Jungtinių Tautų personalas, jų 
žuvo Jau apie 14. Australija buvo 
nusiuntusi į Kambodiją 500 karių, 
dabar prieš rinkimus siunčia dar.100 
karių ir 6 ginkluotus malūnsparnius.

landos pasitarimo kaltinamąjį išteisi
no.

Teismo procesas užsitęsė trejus 
metus ir kainavo Australijos mokesčių 
mokėtojams 20 milijonų dolerių.

Speciali Australijos įstaiga karo 
nusikaltimams tirti baigė savo darbą 
prieš pusantrų metų. Tačiau valstybi
nė prokuratūra veda dar vieną bylą, 
iškeltą vokiečių kilmės asmeniui 

Heinrich Wagner, taip pat kaltinamam 
karo nusikaltimais. vp

LIETUVOS SAVAITĖS APŽVALGA KREIPIASI DIABETO ASOCIACIJA
Atkelta iš 1 pusi.

A. Miškinio ir pasirašytas departa
mento direktorės D. Grybauskaitės.

"Gal žinote žmonių, kurie norėtų 
padirbėti Lietuvos užsienio reikalų 
ministerijos Ekonominių ryšių depar
tamente. Būtų gerai, Jeigu specialistų 
darbas būtų apmokėtas iš Australijos 
fondų, nes ministerija neturi -lėšų. 
Specialistų reikėtų užsienio prekybos 
klausimais, ekonominių tekstų anglų 
kalba ruošimui, informacinės medžia
gos ruošimui. Galėtų būti atstovas iš 
Lietuvių bendruomenės".

Susidomėjusius prašau kreiptis: p - 
lė D. Grybauskaitė, Lietuvos Respub
likos užsienio reikalų ministerija, J. 
Tumo Vaižganto 2, 2039 Vilnius, 
Lietuva.

ATLEISTAS ELTOS 
DIREKTORIUS

Iš einamų pareigų atleistas ELTOS 
direktorius, naujas - dar nepaskirtas. 
Vyriausybės potvarkiu nuo gegužės 15 
d. Adolfas Gurskis atleidžiamas iš 
Lietuvos telegramų agentūros 
(ELTA) generalinio direktoriaus pa
reigų pagal Darbo sutarties įstatymo 
27 straipsnį (šalių susitarimu). Naujas 
ELTOS vadovas dar nepaskirtas. 
("Lietuvos rytas", 1993.05.13)

Taip palaipsniui periimamos viešo
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sios nuomonės reiškimo ir informacijos 
įstaigos.

INFORMACIJA DĖL VIZŲ
Iš Lietuvos Respublikos užsienio 

reikalų ministerijos, vizų skyriaus 
vedėjo D.Šeštakausko 1993.4.21 gau
tas sąrašas šalių, su kuriomis galioja 
bevizinio įvažiavimo tvarka:

Estijos Respubliką, Latvijos Res
publika, Jungtinė Didžiosios Britanijos 
ir Šiaurės Airijos Karalystė, Danijos 
Karalystė, Lenkijos Respublika, Če
kijos Respublika, Slovakijos Respubli
ka, Vengrijos Respublika, Bulgarijos 
Respublika, Kinijos liaudies respubli
ka (su diplomatiniais ir tarnybiniais 
Kinijos pasais), Moldovos Respublika, 
Azerbaidžano Respublika, Gruzijos 
Respublika, Rusija ir kitos NVS šalys, 
Singapūras (tik LR piliečiams nereikia 
vizų), Honkongas (tik LR piliečiams 
vizų nereikia), Islandijos Respublika 
(tik Islandijos piliečiams nereikia 
vizų), Norvegijos Karalystė.

Stebėtina, kad Azerbaidžano, Ru
sijos, Tadžikistano piliečiai ir t.t. į 
Lietuvą gali važiuoti be vizos, tuo 
tarpu Australijos lietuviai su austra
liškais pasais turi turėti vizą, kad 
galėtų aplankyti savo gimtąjį kraštą.

Spaudai paruošė
Dr. A. Kabaila

Mieli ir brangus Australijos lietu
viai.

malonu, kai Jūs, gyvendami toli nuo 
Tėvynės, kiek galėdami rūpinatės jos 
žmonėmis ir stengiatės padėti. Tik ne 
visada Jums už tai atsidėkojama i, ne 
visada Jūsų pagalba patenka tiems, 
kam ją skiriate.

Praeitų metų pabaigoje su kilniu 
tikslu lankėsi svečias iš Australijos dr. 
Antanas Stepanas. Jis domėjosi Lietu
vos cukralige sergančiųjų žmonių 
gydymo, mokymo klausimais, dalijosi 
patirtimi, skaitydamas paskaitas ak
tualiausiais cukraligės klausimais Vil
niaus, Kauno, Klaipėdos gydymo 
įstaigose, konsultavo ligonius.

Ypač daug malonių prisiminimų 
paliko dr. Antano Stepano apsilanky
mas Vilniaus miesto cukralige sergan
čių klube "DIA". Pasidalijome patir
timi, ką veikia mūsų klubas, svečias 
papasakojo, kaip organizuojamas pa
našių organizacijų darbas Australijo
je. Paskaitos metu atkreipė sergan
čiųjų dėmesį, ką svarbiausiai ligonis 
turi žinoti, sirgdamas šia liga, atsakė į 
labiausiai mums rūpimus klausimus.

Nuoširdžiai dėkojame dr. Antanui 
Stepanui už didžiulį darbą, atliktą 
Lietuvos cukralige sergančiųjų labui.

Lietuvoje yra apie 40.000 cukralige 
sergančių žmonių, iš jų apie 500 
vaikų. Daugumai žmonių, pasunkėju
siomis dėl ligos gyvenimo sąlygomis, 
reikalinga ne tik materialinė, bet ir 
moralinė parama. Tuo tikslu ir 
pradėjome burtis į draugijas, bendri
jas, klubus. 1987 metais Vilniuje 
įsikūrė pirmasis Lietuvoje cukralige 
sergančiųjų klubas "DIA". Vėliau jo 
pavyzdžiu pasekė ir kitų miestų 
sergantieji. Šiuo metu Lietuvoje jau 
yra 35 klubai, draugijos. 1989 metų 
gruodžio mėnesį įsikūrė Lietuvos 
diabeto asociacija, kurioje ir vienijasi 
visi šie klubai. .j-j

Mūsų tikslas yra padėti vieni 
kitiems, globoti naujai susirgusius, 
senelius, mokyti, kaip gyventi sergant 
cukralige, kaip maitintis, kaip išvengti 
komplikacijų, pagal galimybes padėti 
materialiai.

Mūsų veikla yra visuomeninė. Lėšas 
gauname iš surinkto nario mokesčio,

savanoriškų asmenų, organizacijų 
įnašų, labdaros. *

Lietuvos diabeti) asociacijoje kol 
kas vienijasi apie 5 tūkstančiai 
cukralige sergančių žmonių, kelios 
dešimtys medikų. Pas mus dar labai 
daug problemų. Ne visuose rajonuose 
yra gydytojai - endokrinologai, insuli
nas ir priešdiabetinės tabletės dažnai 
kaitaliojamos, nes gaunamos nedide
liais kiekiais-? trūksta vienkartinių 
švirkštų, visiškai nėra individualių 
savikontrolės priemonių cukraus kie
kiui kraujuje nusistatyti, neatliekami 
glikolizuoto hemoglobino tyrimai, 
skurdus dietinių maisto produktų 
pasirinkimas, nėra cukraus pakaitalų.

Tikimės, kad pagerėjus Lietuvos 
ekonominei padėčiai, pagerės ir mūsų 
cukralige sergančiųjų gyvenimas. O 
kol kas reikia pasitenkinti tuo, ką 
turime.

Mieli ir brangūs Australijos lietu
viai, būtume labai dėkingi, jei dalį 
aukų, renkamų Lietuvai, pašiurtumė
te Lietuvos cukralige sergantiesiems 
ir nupirktumėte mums taip reikalingų 
individualių savikontrolės priemonių 
cukraus kiekiui kraujuje pasitikrinti. 
(Pvz. tokių, kaip "Gliukostix nr. 2627, 
"Gliucofilm" nr. 2582, Haemo - 
Glukotest 20 - 800 ar kt., kurie yra 
pas Jus (Test strips for Blood Glucose 
Testing).

Šios priemonės pas mus visiškai 
negaminamos ir gauname tik labdaros 
keliu.

Tikėdama sulaukti Jūsų paramos, iš 
anksto reiškiu nuoširdžią padėką. 
Gavus aukotojų sąrašą, pasižadu 
kiekvienam laišku išreikšti padėką už 
auką ir informuoti apie labdaros 
paskirstymą. ;

Mano adresas: V. Augustinienė, 
Šeškinės 75 - 71, 2010 Vilnius, 
Lietuva.

Aukas galima siųsti: Komiteto 
"Parama Lietuvai" pirmininkui Jurui 
Kovalskiui, P.O. Box 19, Lyneham, 
ACT 2602.

Su gilia pagarba 
Vida Augustinienė 

Vilniaus cukralige sergančių 
klubo "DIA” narė, 

Lietuvos diabeto asociacijos 
prezidentė.
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POKALBIS SU JE VYSKUPU 
P. BALTAKIU

Prelatui Petrui Butkui mirus, į 
gedulingas atsisveikinimo šv. Mišias, 
be kitų garbingų Bažnyčios dignito
rių, iš Niujorko atskrido užsienio 
lietuvių sielovados atstovas JE vysku
pas Paulius Baltakis. Sidnėjun atvykęs 
balandžio 21 dieną, vyskupas P. 
Baltakis susitiko su Sydnėjaus arki
vyskupu kardinolu Edward Clancy, o 
balandžio 24 dieną su Katalikų 
emigracijos federaiiniu direktoriumi 
monsinjoru George Crennan.

Tą pačią dieną, balandžio 24 - ąją, 
JE Vyskupas Paulius Baltakis apsilankė 
Sydnėjaus lietuvių sodyboje Engadi - 
nėję.

".Musų Pastogės" korespondentas 
JE vyskupui P. Baltakiui pateikė visą 
eilę klausimų, skirtų musų laikraščio 
skaitytojų žiniai, į kuriuos vyskupas 
su malonumu sutiko atsakyti.

"M.P."; į Sydnėjų atvykote spe 
cialiai dėl atsiveikinimui su prelatu 
Petru Butkum skirtų gedulingų šv. 
Mišių: Kiek žinome, čionai viešėda
mas susitikote ir Kalbėjotės su 
Australijos lietuviais kunigais. Apie 
ką buvo kalbėta šiame susitikime? Gal 
gante, nors ir tokia liuuna proga, tarti 
keletą žodžių Sydnėjaus ir visos 
Australijos lietuviams.

JE vysk. P. Baltakis; Atvykti i 
atsisveikinimą su a.a. prelatu P. 
Butkum paskatino dar ir galimybė 
susitikti su konfratrais, dirbančiais 
Australijos lietuvių sielovadoje. Dėka 
A. Kramiliaus pastangų, atvyko visi 
kunigai - kun. P. Martūzas, kun. dr. P. 
Dauknys, kun. J. Petraitis, MIC ir kun. 
dr. A. Savickis. Mūsų pasitarime taip 
pat dalyvavo ir A LB Krašto valdybos 
pirmininkas V. Baltutis. Kapelionai 
padare pranešimus apie jų aptarnau 
jamų bendruomenių padėti, problemas 
ir ateities perspektyvas. . :i,

Šiuo metu Sydnėjaus misija turi apie 
500 adresų. Sekmadienio mišiose 
apsilanko 50 - 80, o didžiųjų švenčių 
proga - 400. Laidotuvių per metus 
apie 50 (viso jau palaidota apie 500). 
Krikštų ir vestuvių praėjusiais metais 
neturėta.

JE vyskupo P. Baltakio susitikimas su Australijos lietuvių kapelionais. 
Nuotraukoje iš kairės: kun. dr. A. Savickis, kun. P. Martūzas, vysk. P. Baltakis, 
kun. dr. Pr. Dauknys, kun. J. Petraitis, A LB Krašto valdybos pirmininkas V.
Baltutis.

Canberroje adresų yra apie 100. į 
lietuviškas pamaldas apsilanko 20 - 
40.

Newcastle į pamaldas, kurios vyks
ta kartą metuose, apsilanko apie 20.

Melbourno misijai priklauso apie 
300 šeimų. į sekmadienio pamaldas 
apsilanko apie 100, per didžiąsias 
šventes - 300. Jau palaidota 743. 
Lietuvišką mokyklą lanko 30.

Geelonge į lietuviškas pamaldas 
(kartą mėnesyje) apsilanko 30 40,
per didžiąsias šventes - 100.

Latrobe Valley lietuviškas pamai-

JE VYSK. P. BALTAKIS

das lanko apie 40.
Morningtone į lietuviškas pamainas 

(du kartus metuose) apsilanko 30 40.
Sale į lietuviškas pamaldas (kartą 

metuose) apsilanko apie 30.
Adelaidės šv. Kazimiero parapijoje 

registruotų narių yra apie 500. 
Sekmadienio pamaldas lanko apie 230, 
didžiųjų švenčių proga - 200 - 300. 
Turi chorą, mokyklą, kurią lanko 30 
mokinių. Krikštynų į metus būna 1 - 
3, laidotuvių - apie 20. Lankymąsi 
pamaldose sunkina faktas, kad iki 
vidurdienio nekursuoja autobusai. 
Leidžiamas biuletenis "Šventadienio 
baisas".

Pertho misi ja turi registruotų šeimų 
adresų 80. ( sekmadienio pamaldas 
apsilanko apie 40. Kas trečią sekma
dienį po pamaldų Lietuvių namuose 
vyksta bendruomenės pobūvis. Krikš
tų praėjusiais metais buvo i, vestuvių 
- 1® Turi radijo programą, skaitortią 
angių ir lietuvių kalbomis.

Visiems kapelionams kelia rūpestį 
lietuvių sielovados ateitis. Vyresnei 
kartai iškeliaujant amžinybėn, mažėja 
aktyviųjų parapijiečių skaičius, Ka - 
dangi tik nedidelė dalis vidurinės

Nuotrauka A. Burneikio

kartos žmonių ir jaunimo dalyvauja 
lietuviškose pamaldose. Be to, tik kun. 
J. Petraitis MIC ir kun. dr. A. Savickis 
neturi rimtesnių sveikatos problemų.

A LB Krašto valdybos pirmininkas 
V. Baltutis pasidžiaugė, kad nepri
klausomybės atgavimas Lietuvoje pa
gyvino ir išeivijos veikią, sumažino 
tarpusavio ginčus. Jis taip pat išreiškė 
susirūpinimą dėl lietuvių kunigų 
amžiaus ir sveikatos, kadangi tai tuo 
pačiu atsiliepia ir visai išeivijos 
veiklai. Taip pat apgailestavo, jog 
labai maža dalis paskutiniaisiais' 

metais atvykusių nuolatiniam gyveni
mui iš Lietuvos įsijungia į vietinę 
lietuvių kultūrinę - bendruomeninę 
veiklą. Pirmininkas užtikrino visoke
riopą Lietuvių bendruomenės pagal
bą, sprendžiant lietuvių sielovados 
problemas.

2M.P.": Australijoje per vieną mė
nesį staiga netekome net dviejų 
kunigų. Ar yra galimybė juos pakeisti 
naujais, kurie atvyktų iš Lietuvos0

JE vysk. P. Baltakis; Lietuvoje 
šiuo metu be savo kunigo yra per 200 
parapijų. Be to, beveik pusė kunigų 
yra perėję Sibiro lagerius, jau pensinio 
amžiaus bei varginami įvairiausių 
ligų. Nors pašaukimų šiuo metu yra 
gana daug, Kauno tarpdiecezinėje 
seminarijoje mokosi per 170, o Telšių 
seminarijoje - 83, tačiau studijos 
trunka 5-7 metus ir kasmet miršta 
apie 20 -- 30 kunigų. Taip, kad nėra 
daug vilčių sulaukti jaunų kunigų iš 
Lietuvos.,

"M.P.11 ■ Jei nesulauktume kunigų iš 
tėvynės, kaip tokiu atveju galės veikti 
čia esančių tautiečių sielovada? Ar 
teks mums kviestis vietinius australus 
kunigus?

JE vysk. P. Baltakis: Jau prieš 
penkiolika metų a.a. vyskupas V. 
Brizgys kviete ruoštis dienai, kai 
lietuvis kunigas bus tik "skrajojantis 
kapelionas". Šiuo metu Jungtinėse 
Amerikos Valstijose beveik pusė 
lietuviškų parapijų neoeturi lietuvio 
kunigo. Padėtis negerės. Taigi lietu
vių dvasiniu aptarnavimu turės rūpin
tis prie parapijų ar bendruomenių 
įsteigti komitetai, o lietuvis kunigas 
galės aplankyti tik kartą per mėnesį 
ar panašiai, kaip dabar yra aptarnau
jamos kai kurios mažesnės lietuvių 
bendruomenės.

Padėtį labai galėtų pagerinti taip 
vadinami "nuolatiniai pasauliečiai" 
diakonai. Diakonai gali sakyti pa
mokslus, katekizuoti, laiminti jungtu
ves, krikštyti, atlikti laidojimo apei
gas ir t.t. Turint gerų diakonų ir 
veikių komitetą ar tarybą, lietuvių 
sielovada galėtų būti labai sėkminga, 
nes atnašauti šv. Mišias ir susitaikini
mo sakramentą - išpažinčių klausymą 
galėtų atlikti ir pensininkas kunigas 
ar to krašto vietinis. Pavyzdžiu mums 
gali būti Vengrijos lietuvių bendruo
menė. Vengras diakonas Tiboras 
Tęszaras, sužinojęs, kad lietuviai 
neturi savo kunigo, išmoko lietuvių 
kalbą ir gavęs Budapešto arkivyskupo 
pritarimą - paskyrimą, kiekvieną 
pirmą mėnesio sekmadienį centrinėje 
Budapešto bažnyčioje lietuviams pra
veda liturgines pamaldas ir išdalija šv. 
Komuniją. Po pamaldų bažnyčios 
salėje aptariami lietuviški visuomeni 
niai reikalai.

Australijoje "nuolatinių pasaulie 
čių" programos dar tik pradedamos 
organizuoti, o kituose kraštuose jos 
jau sėkmingai veikia. Pavyzdžiui, 
Jungtinėse Amerikos Valstijose šiuo 
metu parapijose taikina 10384 diako
nai, vedę ir nevedę vyrai. Šiuo 
klausimu kalbėjau ir su kardinolu 
Edward Clancy, ir jis mielai talkintų. 
Kandidatų, esu tikras, kiekvienoje 
bendruomenėje surastume ne vieną.

"M.P.": Jei neklystu, Jus visame 
pasaulyje turite 146 lietuvių išeivių 
parapijas, esančias Jūsų jurisdikcijoje. 
Ar galite papasakoti apie šias prapijas 
ir Jūsų darbą jose? Kaip visa tai 
aprėpiate?

JE vysk. P. Baltakis; Septyniolikoje 
kraštų mes turime per 140 lietuvių 
išeivijos parapijų bei misijų. Pagal 
bažnytinę teisę, jos yra tiesioginėje 
vietinių vyskupų jurisdikcijoje ir 
privalo laikytis tų vyskupų nurodymų 
tais klausimais, kurie liečia bendrą 
sielovadą ir" administravimą. Mano 
pareiga, bendradarbiaujant su vietos 

vyskupais -* ordinarais, žiūrėti, kaa 
nebūtų apleista lietuviškoji sielovados 
dalis, kad lietuvių kilmės tikintieji 
galėtų garbinti Dievą savo* kalba, 
išlaikant lietuviškas tradicijas, kad 
lietuvių kilmės jaunuoliai būtų ruo
šiami lietuviškai sielovadai ir t.t.

Visų kraštų vyskupai mielai ben
dradarbiauja ir lankant prapijas, jei 
tame mieste yra vyskupijos būstinė. 
Aptariame lietuviškų parapijų prob
lemas. Esu pilnateisis Jungtinių Ame
rikos Valstijų vyskupų Konferencijos 
narys ir du kartus per metus 
susitinkame bendriems posėdžiams.

"M.P.": Ar buvo kalbama apie 
lietuviškus reikalus vizito pas JE 
kardinolą E. Clancy ir Katalikų 
emigracijos federalinį direktorių 
inons. G. Cennan metu?

JE vysk. P. Baltakis.- Tiek kardi
nolas E. Clancy, tiek ir dėl imigrantų 
pastoracijos besirūpinantis vysk. D. 
Cremin nuoširdžiai teiravosi apie 
lietuvių sielovados problemas ir 
pritarė minčiai, kad butų populiarina 
mas "nuolatinių pasauliečių" diakonų 
vaidmuo.

'MJ/.".- Kelintą kartą atvykote 
dabar į Australiją?

JE vysk. P. Baltakis: Tai jau 
trečias apsilankymas. Pirmą kartą 
lankiausi tuoj po šventinimų, 1985 
metais, ir visose bendruomenėse 
pravedžiau priešvelykinį susikaupimą. 
Antrą progą kelionei į Australiją 
suteikė 1987 metais Sydnėjuje vykęs 
Pasaulio lietuvių jaunimo kongresas. 
Šį sykį apsilankymas nebuvo planuo 
tas. Atvykau liūdna proga, tačiau vis 
tiek apsilankymas buvo naudingas. 
Galėjau ne tik pagerbti tiek daug 
lietuviškai išeivijai nusipelniusį a.a. 
prelatą P. Butkų, bet ir su Australijos 
bažnytine vadovybe bei lietuviais 
kunigais ir A LB Krašto valdybos 
pirmininku aptarti musų sielovados 
reikalus.

"M.P." ■ Kokie Jūsų įspūdžiai apie 
susitikimus su tautiečiais Sydnėjuje?

J E vysk. P. Baltakis: Buvo iš 
tiesų labai džiugu, kad Sydnėjaus ir jo 
apylinkių lietuviai taip nuoširdžiai 
įvertino a.a. prelato Petro Butkaus jų 
gerbūviui pašvęstą gyvenimą ir taip 
gausiai dalyvavo penktadienio Roži- 
nyje.ir sekmadienio šv. Mišių atsisvei
kinimo pamaldose. Australijos lietu
vių bendruomenė man primena Kana
dos lietuvius, su kuriais praleidau 
pirmuosius šešiolika kunigystės metų : 
pokarinė imigracija vienalytė, labai 
veikli, kūrybinga. Gaila tik, kad 
tuometinė Australijos civilinė ir 
bažnytinė vadovybė neleido steigti 
savų parapijų ir tuo labai apsunkino 
sielovados darbą bei lietuvybės išlai
kymą.

Esu dėkingas broliams kunigams, 
Lietuvių bendruomenei ir kitoms 
lietuviškoms organizacijoms, besirū
pinančiomis Australijos lietuvių ger
būviu bei pagalba nepriklausomybę 
atgavusiai, tačiau dar įvairių bėdų 
varginamai, tėvynei Lietuvai.

Ypatingai esu dėkingas A. Krami- 
iiui už nuolatinę ir reguliarią infor
maciją apie a.a. prelato ligą ir 
mieliems Algiui ir Daliai Burneikiams, 
Viktorui ir Jutai Šliteriams už globą, 
maloniai praleistas dienas.

Siunčiu nuoširdžiausius mano svei
kinimus mieliems Australijos lietu
viams.

"M.P.": Dėkojame, Jūsų Ekscelen
cija, už pokalbį. Laimingos kelionės ir 
sėkmės ateities darbuose.

Su JE vysk. P. Baltakiu kalbėjosi 
"Mūsų Pastogės“ redaktorius Br. 
Žalys.
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gĮSPORTAS
„KOVAS“ METŲ EIGOJE

Tik prieš porą savaičių, taip 
iškilmingai ir gražiai atsisveikinus su 
Sydnejaus sporto klubo Garbės nariu, 
vienu iš šio klubo įsteigėjų ir dideliu 
ne tik moraliniu, bet ir materialiniu 
rėmėju, a.a. prelatu Petru Butkum, ne 
vienas šio klubo veteranas mintyse 
sau pagalvojo, kad jau net 43 metai 
prabėgo nuo to laiko, kaip lietuviš
kasis sportinis gyvenimas prasidėjo 
Sydnejuje. Tas darbas, kaip ir kituose 
Australijos miestuose, pradėtas jau
nų, ryžtingų vyrų, kurie dar iš laisvos 
Lietuvos atsivežė nepamirštas, pilnas 
tautines ir sportines tradicijas. Pra
džia buvo sunki, nes neturėta nei 
salių, nei pinigų, netgi neturėta savų 
namų. Tačiau visos kliūtys buvo 
nugalėtos, klubai įsteigti ir musų 

A.a. "Kovo" garbes narys, prelatas 
P. Butkus šventina Vlado Daudaro 
vardo klubo garbės lentą.
sportinis jaunimas suburtas. 0 koks 
tada buvo enuziazmas kai žaisdavo 
koviečiai... Žmonės tada dar neturėjo 
nei automobilių, neturėjo netgi dvira
čių, tačiau žaidžiant Newtown'o 
policijos klubo salėje, žiūrovų ir 
rėmėjų netrukdavo. Gi "Kovo" baliai, 
ypatingai Naujųjų Metų sutikimai 
visiems gerai buvo žinomi ir net vietų 
juose pritrukdavo. Sportinė ir dar 
daugiau lietuviška dvasia karštai degė 
tuometinio jaunimo širdyse. Šiandien 
su liūdesiu pagalvoju, kiek jau daug 
žinomų koviečių nukeliavo į amžinąjį 
Anapilį... Nepamirštamas yra Vladas 
Daudaras, "Kovo" kūrėjas, treneris, 
pirmininkas, puikių sporto švenčių 
rengėjas, pirmasis ALFAS pirmininkas 
ir nepaprastai geros širdies žmogus. Jo 
atlikti darbai niekuomet nebus pa
miršti sporto klubo "Kovas" gyveni
me. Vytautas Šutas, taip pat klubo 
steigėjas, iškiliausias ne tik lietuvių, 
bet ir tuometinės Australijos rinktinės 
žaidėjas ir kapitonas, ALFAS narys, 
treneris, kaip visa jo šeima ir miręs 
brolis Mykolas, buvo ir yra vieni iš 
nepamirštamų koviečių. Vytautas 
Koženiauskas, iškilusis šachmatų 
meistras, lietuvių rinktinės krepši
ninkas, "Kovo" valdybų narys ir 
sportininkas nuo pat savo vaikystės, 
didelę savo gyvenimo dalį taip pat 
paskyrė lietuviškam sportui. Antanas 
Ustjanauskas, pirmasis "Kovo" pirmi
ninkas, būdamas Krašto valdyboje 
labai daug padėjo musų sportinin
kams. Nuvykęs su šeima į Ameriką, 

SPORTAS GEELONGO LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖJE

Geelongo lietuvių sporto klubas dieną visuotiniu susirinkimu ir pava
iravo (steigtas 1953 metų balandžio 26 dintas "Neries” vardu. Tačiau jau po
"Mūsų Pastogė" Nr.21 1993.05.24 psl.4 —

ten numirė. Vytautas Bernotas, jau 
nuo mokyklos laikų krepšininkas, 
Rovietis, kartu su savo seserimi 
Aldona, taip pat krepšininke, koviete 
ir meno grupės vadove, labai daug ką 
.įnešė' į musų sportinį gyvenimą čia. 
Broliai Vasariai, vienas futbolininkas, 
kitas krepšininkas, abu iki savo 
ankstyvų mirčių buvo koviečiai dva
sia ir širdimi. Krepšininkas H. Medutis 
kartu su žmona turėdami hotelį, tais 
sunkiais laikais labai ir labai daug 
padėjo klubui finansiniai. Hehrikas 
Šalkauskas, žinomas Australijos daili
ninkas, savo jaunystės metais centro 
puolime gynė "Kovo" krepšiniokoma- 
dos spalvas, vėliau ypatingai remda
mas klubą materialiai. Ir šiandien jo 
vardo medalis skiriamas gerinusiems 
tinklininkams ir krepšininkams kiek
vienos sporto šventės metu. Trudi 
Dambrauskienė, tik prieš keletą 
savaičių palikusi mus, buvo ta 
darbščioji kovietė bitelė, kuri savo 
nuoširdžiu darbu labai daug prisidėjo 
prie viso koviečių gyvenimo. Yra dar 
ir daugiau mirusių musų garbingų 
koviečių, kurie labai daug prisidėjo 
prie klubo išlaikymo iki šios dienos. 
Didelė pagarba jiems visiems ir tol, 
kol gyvuos "Kovas", jų darbai ir 
pavardės niekuomet negali būti pa 
miršti. Jie pasėjo tą sportinę "Kovo" 
atžalą, kuri labai gražiai tebežydi.

Per visus tuos "Kovo" gyvavimo 
metus, neapsiriksiu pasakydamas, kad 
vienokiu ar kitokiu budu, klubo 
spalvas gynė tikrai nemažiau kaip 
tūkstantis musų sportininkų, o jais 
rūpinosi didelė dalis įvairių valdybų 
narių. Sunku šiandien butų juos visus 
suminėti, tačiau musų pagarba pri
klauso jiems visiems, nors šiandien ir 
nebedalyvaujantiems aktyviame spor 
te. O buvusieji nariai tikrai turėtų 
jausti moralinę pareigą ir šiandien 
sportuojantiems bei klube dirbantiems 
žmonėms, tuo pačiu pagal galimybes 
paremiant juos materialiai, nes klubas 
išlaidų turi tikrai daug.

Per visuos tuos metus paskiros 
klubų vaidybos pagerbė daugiau 
dirbančius koviečius ir paskelbė juos 
"Kovo" Garbės nariais. Tai prelatas 
P. Butkus (miręs), VI. Daudaras 
(miręs), V. Binkis, A. Laukaitis, D. 
Kraucevičius, M. Petronis (miręs), Pr. 
Mikalauskas, M. Zakaras, A. Plukas 
(miręs), D. Atkinson, J. Dambrauskas, 
Ph. Gustafson, S. Gustafson, N. Wallis, 
A. Zduoba, V. Šliteris, R. Kasperai- 
tytė, G. Sauka, S. Stirbinskas, P. 
Andriejunas, M. Atkinson, S. Juraitis, 

Br. Paskočimas, T. Dambrauskienė, 
VI. Šneideris, Z. Motiejūnienė.

Džiugu matyti naujojoje "Kovo" 
klubo valdyboje didelę dalį jaunų 
veidų, kuriems, kaip ir pridera, 
vadovauja veteranas futbolininkas 
Edis Lašaitis, išauginęs puikius savo 
sportininkus sūnūs. Linkėdami daug 
geros sėkmės, mes veteranai tikimės, 
kad valdyba su puikiais jaunaisiais 
sportininkais ir toliau tęs gražias 
lietuviškas sportines ir tautines tradi 
cijas, garsindami "Kovo" vardą.

A. Laukaitis

Nauja sporto klubo "Kovo" valdyba. Nuotraukoje sėdi iš kairės: R. 
Kasperaitytė, pirmininkas E. Lašaitis, K. Dičiūnienė; stovi iš kairės: P. 
Andriejunas, P. Gustafson, R. Eismontas ir D. Siutz. Trūksta P. Šumsko.

dviejų metų, Juozo Jonušaičio inicia
tyva, klubo lietuviai žaidė krepšinį 
taip vadinamoje "Wanderers" koman
doje. Pirmąją klubo valdybą sudarė 
a.a. Aleksas Bratanavičius, Juozas 
Jonušas ir Algis Bertašius. Jau tais 
pačiais metais pirmą kartą Geelonge 
buvo surengta 4 - oji Australijos 
lietuvių sporto šventė.

Antroji sporto klubo valdyba buvę, 
išrinkta 1955 metais, sausio mėnesio 
30 dieną. Valdybos pirmininku buvo 
Albertas Bladzevičius, sekretorė Da
na Bertašiūtė ir iždininkas Juozas 
Raškauskas. Tais metais klubo pava-

Sporto klubo "Vyčio" valdyba: Lily Obeliūnienė, pirmininkė Liucia Koszela,
vicepirmininkė Jūratė Reilly, iždininkas Liudas Bungarda, narys Aleksas 
Wiassak, sporto vadovas Petras Obeliūnas, sekretorius Kaja Starinskas,

"Vyčio" klubas, minėdamas savo 
veiklos penkmetį, įsigijo klubo vėliavų 
vą, kuri iškilmingai buvo pašventinta 
a.a. kun. Petro Bačinsko. Krikšto 
tėvais buvo Salomėja Bungardienė ir 
didelis klubo rėmėjas Valentinas 
Dininas.

1960 metais sportininkas inž. Algis 
Šimkus padarė planą ir samatą sporto 
aikštelės įrengimui prie Lietuvių 
namų. Nors šiais laikais aikštelė 
naudojama mašinų pastatymui, tačiau 
viena krepšinio lenta tebestovi ir 
jaunimas ja tebesinaudoja.

Pirmas Geelongo lietuvių sporto 
klubo garbės narys, per visuotinį narių,.< 
susirinkimą buvo išrinktas 1962 metų 
sausio mėn.21 dieną. Juo tapo Juozas
Jonušas. 1963 metais valdyba, suside
danti iš pirmininko a.a. Algio Kisie
liaus, sekretorės a.a. Renatės Akeny- 
tės (vėliau - Starinskienės) ir 
iždininko Stasio Šuto,jaunesn., orga
nizavo Šiaurės . Amerikos silietuviųsf 
krepšinio komandos priėmimą ir buvo 
sužaistos draugiškos rungtynės su 
Geelongo "Vyčiu" ir vietiniais aus
tralų klubais. 1969 metais "Vyčio" 
klubas surengė 20 - ąją jubiliejinę 
sporto šventę ir išleido jubiliejinį 
leidinį. Šią valdybą sudarė pirmininkas 
Kajetonas Starinskas, vicepirmininkas 

Julius Lipšys, sekretorius Mečys 
Kymantas, iždininkas a.a. Česlovas 
Valodka, red. k-jos narys a.a. 
Antanas Skėrys ir valdybos nariai 
Vytas Obeliūnas, Vytas Breneizeris, 
a.a. Liudas Valodka, Jurgis Deckys ir 
Stasys Šutas jaunesn. Savo laiku 
klubas buvo turtingas komandų skai
čiumi, kurių tada buvo net dešimt. 
Tačiau buvo ir "biedni" laikai, kai 
tebuvo tik viena komanda, o ir toje 
pačioje žaidė tik du lietuviai. Kaip ten 
bebuvę, klubo vardas ir spalvos vis 
tiek buvo apgintos ir nebuvo nė vienų 
metų, kad "Vyčio" sportininkai nebū-

"Vyčio" sportininkai savo dalį laimė
jimų iškovojo australų varžybose, o ir 
lietuvių sporto šventėse. Gal vienas^ 
aukščiausių pasiekimų buvo, kai 
"Vyčio" vyrų krepšinio komanda, 
treniruojama Stasio Šuto, laimėjo 
čempiono vardą pirmos divizijos 
G AB A čempionate. Mūsų sporto klubo 
vėliava visą savaitę tada plevėsavo 
aukščiausiame Geelongo miesto bokš
te.

Metai bėga, valdybos ir sportininkai < 
keičiasi, tačiau sportinis gyvenimas 
apskritai tęsiasi nuo 1951 metų dėka 
tų žmonių, kurie sportavo, vadovavo, 
aukojo savo laikų, lėšąs ir save.

Taigi ir šiais, 1993 metais, kai
"Vytis" švęs savo veiklos keturiasde
šimtmetį, vis tebegyvuoja veikli 
valdyba ir aktyvus sportuojantis 
jaunimas. Būtina paminėti, kad laikai 
keičiasi ir jau antri metai sporto klubo 
"Vyčio" valdybai vadovauja moteris. 
Tai sportininkė veteranė Lucia Vo- 
lodkaitė - Koszela, kuri sporto klubo 
vairą perėmė iš ALFAS garbės nario, 
taip pat sportininko veterano ir 
trenerio Stasio Šuto jaunesn. Stasys 
Šutas Geelongo lietuvių sporto klubui 
"Vyčiui" vadovavo net dvylika metų 
iš eilės.
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VINCO MYKOLAIČIO-PUTINO 100 - CIO 
MINĖJIMAS ADELAIDĖJE

Bronė Mockūnienė
Kovo 27 dienos vakare Adelaidės 

lietuvių katalikų centre ateitininkai 
suruošė poeto ir rašytojo Vinco 
Mykolaičio Putino 100 - ojo gimtadie
nio paminėjimą.

Minėjimą atidarė šio vakaro rengė
jas Sietynas Kubilius. Savo kalboje jis 
pabrėžė didžiulę šio minėjimo reikšmę 
ir didelį kūrybinį V. Mykolaičio Putino 
įnašą į lietuvių kultūrą. Po to scenon 
buvo pakviesti prelegentai: Lidija 
Šimkutė - Pocienė, Viktoras Baltutis, 
Isolda I. Poželaitė - Davis ir Danutė 
Guščiuvienė. >

Poetė Lidija Šimkutė peržvelgė 
poeto Vinco Mykolaičio Putino poezi
ją nuo pirmojo eilėraščio, parašyto 
1911 metais, jam dar besimokant 
Seinų kunigų seminarijoje, iki pačių 
paskutiniųjų, sukurtų jau gyvenimo 
pabaigoje. Apie poeziją Lidija Šimku
tė kalbėjo šiltai, jai būdingu žemu 
balsu, reikšmingesnius poeto gyveni
mo laikotarpius iliustruodama to meto 
eilėraščiais. Skaitė ji juos nuoširdžiai 
ir jautriai. Šiame aprašyme vien dėl 
vietos stokos, deja, negaliu skaityto
jams perteikti to įspūdžio, kurį 
patyrėme salėje klausydami prelegen
tų. ■'

Prelegentė Lidija Šimkutė, pasi
remdama Lietuvos ir išeivijos litera
tūros kritikais - J. Laukaičiu ir dr. 
Juozu Grinium - taip apibūdina Vincą

SPORTAS
Atkelta iš 4 spal.

Dabartinė valdyba susideda iš 
septynių asmenų: pirmininkės Liucijos 
Volodkaitės -Koszela, vicepirmirūn- ..puo^u11^ , . . . laimėjo pirmąsias vietas. Jaunesni neikės Jūratės Reilly, sekretoriaus, 
"Vyčio" ir ALFAS garbės nario Kąjos 
Starinsko, sporto vadovo Petro Obe
liūno, valdybos narės Lily Schredery- 
tės - Obeliūnienės, iždininko ir 
ilgamečio klubo garbės nario Liudo
Bungardos, valdybos nario Alekso 
Wiasak. Petro Obeliūno iniciatyva, 
sportas klube gerokai pagyvėjo, abu 
su žmona jie sėkmingai treniruoja 
mergaičių ir berniukų komandas, 
kurios jau pasiekė gražių rezultatų. 
Kaip anksčiau, taip ir šiandien visų 
buvusių valdybų, jos narių ir rėmėjų 
dėka, sporto klubas "Vytis" yra 
vieninįęlė organizacija, kuri australų 
ir Australijos lietuvių tarpe atstovau
ja Geelongo lietuvių bendruomenę.

Suprantama, kad ši tokia trumpa 
Geelongo sporto klubo veiklos ap
žvalga nepilnai atvaizduoja sportinį 
Geelongo lietuvių gyvenimą. Buvo 
daug, daug tokių, kurie prisidėjo prie 
sporto ugdymo ir nėra čia paminėti. 
Visų jų atsiprašome. Gal vėliau kas 
panorės ir parašys pilną ir chronologi
nę Geelongo lietuvių sporto klubo 
"Vyčio" istoriją.

K. Starinskas 
Sporto ktubo "Vyčio"

9( sekrętorius
***

Geelongo sporto klubo" "Vyčio" 
sekretorius K. Starinskas ALFAS 
pirmininkui A. Laukaičiui taip pat 
atsiuntė laišką, kuriame aprašoma 
aktyvi ir plati šio klubo veikla bei 
sportiniai pasiekimai. Jame rašoma:

"Klube praktikuojamas krepšinis ir 
golfas. Golfe žymiausi asmenys tai 
Kristina Zenkevičiūtė, ji buvo Vikto
rijos valstijos rinktinės nare, ir Edis 
Koszela - vietinių sporto švenčių ir 
varžybų čempionas. Krepšinis Ge- 
elonge žaidžiamas Geelongo krepšinio

Sietynas Kubilius deklamuoja Putino
"Vergą". Nuotrauka A. Budrio
Mykolaitį Putiną: "Jis buvo poetas, 
prozininkas, dramaturgas, literatūros 
istorikas ir kritikas. Visą gyvenimą 
atsidavė studijoms ir sekė Rytų bei 
Vakarų estetinę bei literatūrinę 
mintį. Šis jame susikaupęs lobis veikė 
jo pačio kūrybą ir galvoseną. Greta 
klasikinių Platono, Kanto, Hėgelio 
koncepcijų, rastume populiarių šimt
mečio pradžios estetų ir filosofų 
teiginius, šalia rusų filosofo idealisto 
iškyla F. Ničės šešėlis, su jo drastišku, 
po visą Europą nuskriejusiu šūkiu 
"dievas mirė", figūruoja teoretikų ir 

sąjungos varžybose, kur dabar tūliu 
metu žaidžia šešios krepšinio koman
dos - dvi berniukų jaunių ir dvi jaunių 
mergaičių, o taip pat vyrai ir moterys.
Geelongc vyrai, treniruojami Stasio 
Šuto, 1979, 1980 ir 1981 metais 
Australijos lietuvių sporto šventėse 

12 metų berniukai kartu su treneriu 
Kęstu Obeliūnu 1991 metais yra 

’laimėję Geelongo pirmenybes. Sporto 
šventėse 1987 metais Stasys Šutas 
laimėjo pirmąją vietą biliardo varžy
bose, o 1988 metais dvigubo biliardo 

nugalėtojais vėl tapo Stasys Šutas ir 
Antanas Snarskis.

1983 metų išvykoje į Ameriką, 
Čikagą, kaip Australijos lietuvių vyrų 
krepšinio rinktinės treneris vyko 
Stasys Šutas ir žaidėjai Aleksas 
Wiasak, Edis Kardas, Mark Brener, 
David Šutas, o tinklinį atstovavo 
Girutis Kymantas. 1988 metais sporto 
klubo "Vyčio" krepšininkai ir krepši
ninkės bei tinklininkai dalyvavo tre
čiose Pasaulio lietuvių sporto žaidy
nėse Adelaidėje. Ketvirtose Pasaulio 
lietuvių sporto žaidynėse Lietuvoje 
Geelongo "Vytį" atstovavo Stasys 
Šutas, Edvardas Starinskas ir Evete 
Šutaitė.

Po 1979 metų "Vytis" surengė tris 
Australijos lietuvių sporto šventes - 
1981, 1987 ir 1991 metais.

Kasmet klubas surengia sporto 
dieną, metinį klubo balių, golfo 
varžybas, metinę iešminę, " Ten Pin 
Bowling vakarą ir po ofiacialia savo 
klubo vėliava dalyvauja visuose tauti
niuose renginiuose.

Sporto klubo "Vyčio" garbės na
riai: Juozas Jonušas, Aleksas Brata- 
navičius (miręs), Kajetonas Starins
kas, Česlovas Volodka (miręs), Stasys 
Šutas* ivfHudas .Bungarda; ALFAS 
garbės nariai: Stasys Šutas ir Kajeto
nas Starinskas.

Paskutiniųjų dviejų metų valdybą 
sudarė: pirmininkas Stasys Šutas, 
vicepirmininkė Genovaitė Valaitienė, 
sekretorius Kajetonas Starinskas, iž
dininkas Liudas Bungarda ir narės Irta 
Volodkienė su Edita Ratajczak. 

kūrėjų, kaip Ivanovo, Baltrušaičio 
įtaka bei garsiųjų prancūzų, kaip 
Bodleras, anglų Šekspyras ir vokiečių 
Gėtė".

Peržvelgusi gausią ir įvairią Vinco 
Mykolaičio Putino poetinę kūrybą, 
prelegentė pastebi, kad Putino įnašas į 
šio amžiaus dvasinių vertybių lobyną 
yra nepaprastai vertingas.

"Aš noriu būti ištikimas žmogui ir 
sau pačiam" - tai Putino credo.

Lidija Šimkutė atkreipia taip pat 
dėmesį į ypatingą Vinco Mykolaičio 
Putino talentą - žodžio magiją, 
išreikšti žodžiais save ir mus supantį 
gyvenimą, susidedantį iš džiaugsmo, 
ąkausmo, kaltės jausmo, praradimo ir 
kt. Kaip pavyzdį to begalinio talento, 
slypinčio žmoguje, ji cituoja du V. 
Mykolaičio Putino eilėraščius "Vivos 
Plango" ir "Mortuos Voco".

Danutė Guščiuvienė (iš Lietuvos) 
gražiai padeklamavo tris Putino 
eilėraščius.

Po to Viktofras Baltutis chronologi
ne tvarka peržvelgė Vinco Mykolaičio 
Putino prozą. Paminėjo apysaką "Me
dūza", parašytą 1919 metais. Prele
gentas teigė, jog apysakoje aprašomi 
tikri įvykiai, patirti 1917 metais 
Kislovodske. Romaną "Altorių šešė
lyje", parašytą 1931-1933 metais, 
prelegentas V. Baltutis pristatė labai 
išsamiai, papasakojo apie laikotarpį, 
kurio metu gimė šis romanas, kalbėjo, 
kokią didelę sensaciją sukėlė šio 
kūrinio pasirodymas Lietuvoje, pravė
ręs duris ir leidęs pažvelgti į kunigų 
luomo gyvenimą iš erotinės perspek
tyvos. Šis drąsus Vinco Mykolaičio 
Putino žingsnis ir kitos 1935 metais 
prisidėjusios priežastys, buvo aksti
nas, privertęs bažnytinę hierarchiją 
imtis priemonių, kad sudrausminti 
jauną kunigą, o tos priemonės 
buvusios labai drastiškos - ekskomu- 
nikacija (1936 m.).

Po šio sukrėtimo V. Mykolaitis 
Putinas' atsidėjo. poezijai.

1953 metais mirus Stalinui, literatai 
pajuto daugiau laisvės. Naudodamasis 
šia proga, V. Mykolaitis Putinas 
nusprendė rašyti naują romaną, pa
vaizduoti jame savo tautos kančias ir 
kovas su okupantais per ilgus, ilgus 
metus. Tai turėjęs būti literatūrinis 
paminklas jo mylimai, laisvės siekian
čiai tautai. Romaną autorius pavadino 
simbolišku "Sukilėlių" vardu ir gana 
greitai jį parašė. Tai buvo tik pirmoji 
romano dalis, kuri netrukus buvo 
išleista. Tuometinė sovietinė valdžia 
kažkaip nesusigaudė supintame roma
no siužete ir autoriui netgi paskyrė 
respublikinę premiją. Putinas pats to 
nelaukė, jis tikėjosi priekaištų už 
patriotiškumą, už teigiamą sukilėlių 
charakterizavimą. Visa Lietuva, pasi
rodžius "Sukilėlių" romanui, atsiga
vo: pasipylė laiškai autoriui, prašymai 
kuo greičiau rašyti antrąjį "Sukilėlių" 
tomą. Deja, tarybinė valdžia apsižiū
rėjo ir pamatė savo klaidą: tada ne 
vienam aukštam valdžios pareigūnui 
teko dėl to nukentėti - pasakojo V. 
Baltutis savo apžvalgoje. Putino už tai 
nenubaudė, tačiau apkrovė visokiau
siais darbais ir užsakymais, kad 
autoriui nebeliko laiko antrosios 
romano dalies rašymui. Dėl to jis labai 
pergyveno, nenorėjo apvilti savo 
tautos, norėjo baigti jau pradėtą 
antrąją dalį ir galbūt netgi parašyti 
trečiąją, nes, atrodo, medžiagos tam 
turėjo pakankamai. Tik sveikata jau 
smarkiai šlubavo. Dvasinis rašytojo 
išprievartavimas, Lietuvos priespauda 
ir kieti tarybiniai varžtai uždarė jį į 
sovietinį kalėjimą ir jis blaškėsi iki 
paskutinio savo atodūsio. 1967 metų 
birželio 7 dieną iškilusis rašytojas 
amžinai užmerkė akis, nepalūžęs nuo 
dvasinės priespaudos ir pažeminimo. 
Po mirties išėjo Vinco Mykolaičio

Putino 7 - asis raštų tomas ir jame - 
neužbaigta "Sukilėlių" antro ji dalis su 
prierašu: "Broliai ir tautiečiai, kuni
gas ISO RA nekalta kraugerių ir 
budelių auka mirė didvyrio mirtimi. 
Tebūna jo mirtis paskatinimu mums, 
gyviesiems, ištverti mūsų kovoje už 
tėvynės laisvę. Sukilimas turi būti 
tęsiamas!"

Tą atsišaukimą likusieji sukilėliai 
įdijavo prie medžių kamienų, prie 
telegrafo stulpų, kad lietuviai skai

tytų ir tęstų sukilimą toliau, - baigė 
savo apžvalgą Viktoras Baltutis.

Sekantis akademijos dalyvis Siety
nas Kubilius įspūdingai padeklamavo 
Putino eilėraštį "Vergas". Tai nepap
rastai gražus eilėraštis ir lygiai gražus 
deklamavimas.

Isolda 1. Poželaitė - Davis savo 
paskaitoje peržvelgė Putino dramas - 
penkias tragedijas ir vieną komediją. 
Komedija buvo pavadinta "Premijos" 
vardu, tačiau apie jos likimą nėra 
daug žinoma, kadangi nerastas nei 
originalas, nei kopijos. Kiek ilgiau 
prelegentė sustojo prie dramos "Val
dovas". Tai bene pati gražiausia 
Putino drama. Parašyta 1929 metais, 
iš tiesų ji buvo perkurta iš 1920 
metais parašyto "Valdovo sūnaus”. 
Dramos siužetas dvilypis, jame pinasi 
tragedijos - valdovo sūnaus pagrobi
mas - ir meilės - karvedžio Mauro 
meilė valdovo dukrai Danguolei - 
tema. Veiksmo gale tragedija pasiekia 
kulminacinį tašką: išprovokuotas tė
vas nužudo savo sūnų ir po to 
išprotėja; Mauras taip ir nepasiekia 
valdovo dukros rankos.

Dramą "Žiedas ir moteris" V. 
Mykolaitis Putinas parašė 1926 me
tais. Prelegentė ją nusako sekančiai: 
"Joje atsispindi belgų dramaturgo 
Maurice Maeterlink propaguojamas 
simbolizmas ir misticizmas. Turinio 
atžvilgiu ši drama susišaukia su tuo 
pačiu metu Putino sukurta apysaka 
"Mūza".

1927 metais parašytoji "Nuvaini
kuota vaidilutė" vaizduoja pagonių 
dievų kerštą krikščionių kunigaikš
čiui.

"Skalvių mergelė" (1943 -1944) 
simbolinė drama. Jos veikėjai nėra 
paprasti mąstantys žmonės, o daugiau 
simboliai. Patriotizmas, meilė savo 
kraštui yra patys kilniausi idealai, 
kuriems žmogus privalo paklusti. Taip 
prelegentė interpretuoja šias patrio
tines - istorines, simbolistines ir 
romantines Putino dramas.

"Daktaras Gervydas” sukurta buvo 
tais pačiais 1943 - 1944 metais. 
Drama turbūt laikytina viena iš 
mažiau įdomių, nes ir pati prelegentė, 
šiltai vertinus visas kitas Putino 
dramas, nedaug ką tepasakė apie šią. 
Dramą Ji vertino kaip statišką, 
suvaržytą veiksmo plėtote, fabula 
perkrauta moralinėmis ir filosofinėmis 
idėjomis. Atrodo, kad ir pats autorius 
nevisai buvo šia drama patenkintas, 
nes keitė ją net kelis kartus. Netgi 
pavadinimas iš "Daktaro Gervydo" 
buvo keičiamas į " Operaciją", vėliau į 
"Dr. Gervydą". Atsitinka , kad kar
tais net ir dideli talentai nebūna 
patenkinti savo kūriniais.

Iš kur V. Mykolaitis Putinas ėmė 
savo veikalams tokias įdomias ir 
unikalias mintis, klausia prelegentė, ir 
čia pat atsako paties autoriaus 
žodžiais: "Mes, idealistiškai nusiteikę 
jauni žmonės buvome pilni entuziaz
mo, didelių vilčių ir lūkesčių. Mums 
vaidenosi visokios reformos, atgimi
mas, žygiai, polėkiai. Mes projektavo
me sąjūdžius ir organizacijas tautinei 
lietuvių kultūrai kelti. Mano tuometi
nės kūrybos daugelis įvaizdžių yra to 
laiko pažiūrų ir nuotaikų išraiška. "Jr
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BIXDRHmiXCS DARBŲ BARUOSE
MOTINA, MAN SAULĖ TAVO 

VEIDĄ MENA!
į tėvynę sugrįžo pavasaris. Atbudo 

gamta, pražydo sodai, sveikindami į 
savo gimtąjį lizdą vasarai sugrįžusius 
paukščius. 0 mes čia, Australijoje, 
taip pat džiaugiamės gegužės mėne
siu, kai po karštos vasaros vėl galime 
kiek atsipūsti, pasidžiaugti vėsiais 
vakarais. Gal kaip tik todėl ir yra pats 
gražiausias metų laikas parinktas 

motinoms paminėti.
Sekmadienio ryte St. Marys bažny

čioje buvo aukojamos šv. Mišios. 
Giesmėmis ir maldomis prašėme 
palaimos mūsų Motinoms. Ta pačia 
proga buvo prisimintas ir neseniai 
miręs mūsų kapelionas kun. dr. P. 
Kačinskas. Jo gyvenimas Brisbanėje 
paliko neišdildomas vėžes, būtent 
lietuvių širdyse ir gyvenime.

Šiais metais Motinos dienos minėji
mą suruošė sporto klubas "Baltija". Po 
pamaldų svečiams užpildžius Lietuvių 
namų salę, prasidėjo minėjimas. 
Pasipuošę tautiniais rūbais, scenoje 
išsirikiavo jaunimas ir mažiausieji. 
Suskambo švelni muzika, tautiniais 
rūbais graži Roberta Statkuvienė 
jautriais žodžiais prabilo į Motinas: 
"Tavo šypsena, Mamyt, lyg šviesi 
žvaigždė, rodanti man kelią. Tavo 
.švelniose rankose visi mes pradėjome 
savo gyvenimą. Kad galėčiau, akme
nėlius nurinkčiau nuo tavo tako, 
gėlėm išpuoščiau Tavo dienas. Kaip 
kregždutė skrisčiau į tėviškėlę, nors 
žvakelę uždegt ant Tavo kapo". Tylos 
minute ir giesme "Marija, Marija" 
pagerbėme visas mirusias Motinas.

Po to programą pradėjo pats 
jauniausias - Kaziukas Milvydas. Jis 
sveikino savo Mamytę. Kristutė, 
Danielė ir Kaziukas Milvydai su Rasa 
Satkauskaite padainavo dainelę " Žie
dai mamytei". Po jų penkios mažųjų 
poros sušoko keletą tautinių šokių. 
Vyrenieji irgi neatsiliko - "Žilvičio" 
grupė pasirodė žiūrovams dviem 
tautiniais šokiais - "Mergaičių vaka

MOTINOS DIENĄ MINĖJO GEELONGAS
Gražų ir saulėtą gegužės 2 - osios dr. P. Dauknys, visi susirinko bendruo- 

rytą po pamaldų, kurias atnašavo kun. menės namuose. Salė tą dieną buvo

VINCO MYKOLAlClO-PŪTINO 100-MEClO •••
Atkelta iš 5 psl.
"Mano vaizduotėje ir atmintyje dar ir 
šiandien tebėra gyvi romantinio 
pasaulėvaizdžio bruožai - maištingų 
jaumų, ilgesių, nerimasčių įsikūniji
mas”.

Taip V. Mykolaičio Putino dramų 
apžvalgą užbaigė įšokta I. Poželaitė - 
Davis.

Antroje minėjimo dalyje Adelaidės 
teatras "Vaidila", vadovaujamas re
žisieriaus Vytauto Opulskio, suvaidi
no Putino "Valdovo sūnaus" pirmą 
veiksmą. Vaidino: Krušną - Nikode
mas Skidzevičius, Danguolę - Lina 
Jablonskytė, Maurą - Viktoras Ratke
vičius. Pasiuntinį - Vytautas Strau- 
kas, Žynį - Vytautas Vencius, Karį - 
Andrius Dunda. Artistai savo roles, 
reikia pasakyti, suvaidino puikiai ir 
įtikinančiai. Dekoracijomis, kostiu
mais ir apšvietimu buvo pasirūpinta 
taip pat be jokių priekaištų. Be to, kai 
prieš vaidinimą susirinkusieji buvo 
taip gerai supažindinti su pačiu 
veikalu, atrodė, kad ir veikėjus buvo 
lengviau vertinti. Vaidinimo pabaigo
je visi programos dalyviai buvo 
pakviesti scenon ir apdovanoti gėlė
mis. Adelaidės ateitininkų sendraugių 
pirmininkas Augustinas Kubilius prieš 
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ronė" ir "Klumpakojis". Šluotos, 
kaspinai sukosi, klumpės dundėjo. 
Negalėjome atsigėrėti, plojome ir vis 
prašėme, kad daugiau pašoktų. Po to 
vėl sekė mažųjų pasirodymai. Daina 
vo, deklamavo, šoko ir vaidino apie 
garnį, prajuokino visus. Roberta 
poetiškai, savo kalbon (pindama 
meilės žodžius, pristatė programą ir... 
sujaudino visus iki ašarų. Editai 
Furmanaitei pritariant pianinu, Ro
berta padainavo ir dainą "Motina, man 
saulė tavo veidą mena".

Tada, programos dalyvius išrikiavus 
ant scenos, buvo pakviestą seniausia 
močiutė p. A. Riautienė, sulaukusi 90 
metų. Pasodinta į garbės kėdę, ji buvo 
apdovanota gėlėmis ir dovanėlėmis. 
Visi jai linkėjo sveiko ir ilgo 
gyvenimo, o aš sėdėjau ir masčiau: 
"Ar gali žmogaus akys regėti ką 
gražesnio?"

Programai pasibaigus, sporto klubo 
pirmininkas V. Stankūnas padėkojo 
visiems už taip puikiai surengtą 
minėjimą. Didžiausia padėka teko R. 
Šatkauskienei , taip įdomiai organi
zavusiai ir vedusiai šią šventę. 
Neseniai sugrįžusi iš Lietuvos, ji 
atsivežė visą glėbį naujų ir gražių 
idėjų. Didelė padėka priklauso ir K. 
Milvydienei, nuostabiai paruošusiai 
tautinius šokius, kur ypatingai daug 
darbo pareikalvo mažųjų šokėjų 
paruošimas. Tačiau koks buvo malo
numas matyti tuos jaunus veidelius 
mūsų tarpe. Sporto klubas apdovanojo 
visus, prisidėjusius prie šios šventės. 
Buvo nepamirštos ir virtuvėje dirbu
sios mamytės V. Mališauskienė, 1. 
Stankūnienė, G. Ralph. Vėliau, pietų 
metu, buvo perpjautas didžiulis tortas 
ir visi pavaišinti skanumynais. 
Reikia pripažinti, jog tai vienas iš 
geriausiai pasisekusių Motinos dienos 
minėjimų Brisbanėje.

Brisbanietė

uždarydamas minėjimą dėkojo rengė
jams ir programos atlikėjams, o taip 
pht ir visiems apsilankiusiems sve
čiams, o šie, savo ruožtu, karštais 
plojimais atsidėkojo už gražų vakarą, 
gerai paruoštą programą, ypač jaunam 
Sietynui Kubiliui, taip sumaniai ir 
skoningai vedusiam šį neįprastą minė
jimą - akademiją, turbūt vieną iš 
geriausiai pavykusių Adelaidėje.

Man asmeniškai buvo nepaprastai 
malonu sėdėti salėje tarp Vinco 
Mykolaičio Putino gerbėjų ir stebėti 
nuoširdų visų šio iškilaus ir talentingo 
kūrėjo, o kartu ir mano buvusio 
profesoriaus Vytauto Didžiojo uni
versiteto humanitarinių mokslų fa
kultete, įvertinimą, kur 1938 - 1939 
metais jis skaitė lietuvių literatūros 
paskaitas. Turėjau laimės ir aš kartu 
su kitais studentais klausytis jo 
įdomių paskaitų ir pąjusti didžiulę 
Vinco Mykolaičio Putino meilę litera
tūrai. Manau, kad tą patį jautė visi 
Mykolaičio Putino ir Vinco Krėvės 
studentai - tie du genijai tikrai 
mokėjo sudominti savo studentus. Tik 
Putinas visą laiką buvo nepaprastai 
liūdnas ir vienišas. Bet juk yra 
sakoma, kad genijai bręsta vienumoje.

Requiescat in Pace, profesoriau! 
psi. 6 — —

SVEIKINAME
mūsų mielą bičiulį bei mylimą vyrą inž. Napoleoną Volką, 
sulaukusį 80 - ties metų amžiaus ir linkime Jam dar daug 

malonių dienų Jo gyvenimo saulėlydyje.

G. ir V. Bakaičiai, V. Juozapavičienė, V. Petraitienė, 
R. ir J. Smilgevičiai, P. Stankūnienė, E. Volkienė,

Virtuvės komanda. Nuotraukoje jš kairės: O. Schrederis, P. Vaičekauskas. L.
Bungarda ir M. Kymantas.

gražiai išpuošta, aukštai iškabinta 
sidabrinė širdis. Tai Reginos Skerie- 
nės sumanymas ir dailus jos rankų 
darbas. Besivaišinant kavos puodeliu, 
visoms Motinoms buvo prisegtos gėlių 
puokštelės, o vaikučių grupė, vado
vaujama Lilly Obeliūnienės, gėlėmis ir 
vaikiška šypsena daugumai priminė 
tas dienas, kai mes pačios buvome 
jaunos, o mūsų vaikai dar maži... 
Visos moterys tą dieną atrodė 
ypatingai gražios, o vyrai rūpestingi, 
paslaugūs.

Šventę atidarė lietuvių apylinkės 
pirmininkas Otto Schrederis.' Jis 
pasveikino visas Motinas, tylos minute 
visi pagerbėme tas, kurių jau niekada 
nebus mūsų tarpe.

Edita Ratajczak paskaitė paskaitą 
apie lietuvės motinos nelengvą gyve
nimo kelią, apie jos stebuklingos, 
pasiaukojančios meilės šviesą, kuri 
lydi mus visus iki paskutinio jos 
atodūsio, nes Motina, kaip ir Tėvynė, 
yra tik viena, vienintelė. Meilutė 
Bindokienė perskaitė Petro Vaičiūno 
eilėraštį "Gyvenimo saulė", o Birutės 
Liebich vadovaujama tautinių šokių 
grupė "Gegutė" pašoko kelis tautinius 
šokius. Matyti šokančius savo vaikus ir 
anūkus visada labai malonu. Malonu 
buvo patebėti, kad ir pažangą jie yra 
padarę.

Norėtųsi atskirai padėkoti Birutei

MOTINOS DIENA PERTHE
Motinos dienos minėjimas Perthe 

prasidėjo gegužės 2 d. pamaldomis. St. 
Francis bažnyčioje šv. Mišias atnaša
vo kun. dr. A. Savickis. Savo pamoksle 
kunigas paveikino su Motinos diena 
visas, gyvas ir jau mirusias, mūsų 
motinas, papasakojo apie prelato P. 

Butkaus atsisveikinimo mišias Sydnėju- 
je, prisiminė ir neseniai mirusį 
Brisbanės lietuvių kapelioną kun. dr. 
A. Kačinską.

Po iškilmingų pamaldų Apylinkės 
vaid. pirmininkas A. Savickis pakvietė 
visus susirinkti Lietuvių namų salėje. 
Čia šeimininkės jau laukė su gardžiais 
pietumis. Apylinkės valdybos sekreto
rė R. Sidarienė atidarė minėjimą ir 
pakvietė kun. dr. A. Savickį tarti 
sveikinimo žodį visoms Motinoms. 
Meninę minėjimo programą atliko A.

Nuotrauka S. Bungardienės
J M

už jos begalinę kantrybę, triūsą, 
mokant vaikus tautinių lietuvių šokių, 
tuo labiau, kad ji pati rūpinasi ir savo 
trim berniukais. Malonu, jog jaunieji 
tėvai suranda laiko vaikus atvežti į 
repeticijas.

Na, o mūsų vyrai padarė mums 
staigmeną: M. Kymantui pritariant 
akordeonu, jie padainavo " Oi, neverk, 
motušėle", "Kaip obelis", "Dar nejok 
ir sustok", "Mane motulė barė", 
"Stoviu aš parimus". Ir moterys salėje 

pritarė dainininkams.Tačiau tuo viskas 
dar* neužsibaigė. Dar malonesnė 
staigmena laukė, kai vyrai pakvietė 
pietauti. Č. Vaičekauskas pasiuvo 
vyrams dailias prijuostes ir virėjiškas 
kepures. Ant tų kepurių buvo 
užrašyta: P. Vaičekauskas - šefas, L. 
Bungarda - virėjas, M. Kymantas - 
pečkurys, O. Schrederis - samtinin- 
kas. Valgiai irgi' buvo labai gardūs. 
Kugelis, dešrelės, troškinti kopūstai, 
bet smagiausiai buvo matyti tuos 
vyrus triūsiant virtuvėje. Pasivaišino
me vyrų pagamintais valgiais ir 
moterų keptais pyragais, sudaihavo- 
me Stasei Karpalavičienei ilgų ir 
laimingų metų. Dar ilgai nesiskirstė- 
me. Diena praėjo nuotaikingai ir 
linksmai, norėtųsi, kad ir daugiau 
tokių būtų. Dėkui šventės rengėjams 
ir tiems, kurie buvo kartu su visais.

Irta Valodkienė

Malinauskas, kun. A. Savickis. Minėji
mas buvo užbaigtas Tautos himnu.

*** ALB Pertho apylinkės pirminin
kas pranešė, kad "Žinučių" redakto
rius J. Čyžas dėl sveikatos atsisakė jas 
redaguoti. Pirmininkas prašė, kad kas 
nors savanoriškai apsiimtų toliau 
leisti "Žinutes".

♦♦♦ išvežtųjų minėjimas įvyks 
birželio 13 d. (sekmadienį), 3 vai. po 
pietų Latvių salėje. Baltijiečių komi
tetas prašo visus tautiečius dalyvauti 
išvežtųjų minėjime.

*♦* Pranešame, kad birželio mėn. 
pabaigoje vyks visuotinis metinis 
Apylinkės narių susirinkimas. Bus 
renkama nauja valdyba. Valdybos 
pirmininkas prašo siūlyti kandidatus į 
būsimą valdybą.

B. Šteckis
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MŪSŲ MIRUSIEJI-.
A. t A. ALDONA JANČIAUSKAITĖ-KARDAS

• n
Balandžio 25 dieną Geelongo lietu

vius pasiekė liūdna žinia. Iškankinta 
sunkios vėžio ligos, sulaukusi tik 37 
metų amžiaus, miesto ligoninėje mirė 
Aldona Jančiauskaitė - Kardas.

Netekties skausme liko vyras Eddie 
ir trys sūnūs - Daniel, Adam ir Tom. 
Sunku apsakyti tą skausmą, kurį 
ižgyvena dukros netekę tėvai, Agota 
ir Liudas Jančiauskai, vyrąs Eddie, 
sesuo Elvyra ir brolis Rimas.

Visf>žinome Aldonos likimą ir jos 
netektis paskutiniu metu tebuvo tik 
laiko klausimas. Iki paskutinės nakties 
ją supo tėvų, šeimos, artimųjų, 
draugų dėmesys ir rūpestis. Pakutinę 
šios jaunos moters gyvenimo naktį 
prie jos guolio budėjo mama, o ryte ją 
pakeitė tėvas.

Tačiau kaip žmonės sako, kad 
nelaimė niekada neateina viena, taip 
ir pas Jančiauskus. Anksti rytų mama 
Agota grįžo namo. Rado viską 
apversta aukštyn kojom - namus 
aplankė plėšikai, išnešė visas santau
pas, brangenybes ir viską, ką rado 
esant reikalinga. Šis įvykis sukrėtė ne 
tik lietuvių bendruomenę, tuo labiau, 
kad žentas Eddie viešosios policijos 
tarnautojas.

Laidotuvės įvyko Geelongo St. 
Marys katalikų bažnyčioje. Monsinjo
ras Murry atliko visas laidojimo 
apeigas. Balandžio 27 dieną buvti 
atkalbėtas Rožančius, o ''28 — tąją 
vyko gedulingos pamaldos ir laidotu
vės. Vyro pageidavimu, vietoje gėlių 
buvo renkamos aukos " Hospice Care" 
asociacijai paremti.

Niekas netikėjo, kad didžiulė baž
nyčia bus sausakimšai pripildyta 
žmonių. Beveik visi lietuviai, policijos

+ A. Leonas
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A. + A. Leonui Baltrūnui
mirus, gilią užuojautą reiškiame jo žmonai Aldonai ir sūnums.

Socialinės globos motery draugija 
. Melbourne

Ilgametei bičiulei <

Irenai Dambrauskienei
jos motinai Lietuvoje mirus reišiame nuoširdžią užuojautą,

Birutė ir Ignas* Bieliūnai, 
Danutė ir Stasys Storuliai

A.A. PETRUI PETRAIČIUI
mirus, jo žmonai Vladai, sūnums Jonui ir Arūnui bei jų šeimoms 
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Vanda ir Jonas Zablockiai

atstovai, sportininkai, darbo draugai, 
organizuotai netgi atvyko pradžios 
mokyklos mokiniai.

Po bažnytinių apeigų velionės 
karstas, nešamas policininkų ir drau
gų sportininkų, amžinam poilsiui buvo 
palydėtas į Rytų kapines.

1 Gedulingos vaišės įvyko a.a. Aldo
nos namuose, kuriuos ji taip mylėjo, 
planavo juose savo vaikų ateitį.

Aldoną gerai pažinojo visi Geelon
go lietuviai. Čia ji gimė, augo, lankė 
vargo mokyklą, šoko tautinius šokius, 
skautavo ir sportavo.

Žaizdama "Vyčio" sporto klube 
susidraugavo su Eddie Kardas, ištekė
jo už jo.
Aldona visą savo gyvenimą buvo 
ištikima lietuvių gyvenimui, kalbėjo 
lietuviškai, mėgo sportą, šokius.

Ilsėkis Aukščiausiojo ramybėje.
Juozas Gailius

Baltrūnas ....“

A. t A. Aldonai Jančiauskaitei-Kardas 
mirus po sunkios vėžio ligos, nuoširdžią užuojautą reiškiame jos 
tėvams Agotai ir Liudui Jančiauskams, seseriai Elvyrai, broliui Rimui, 
o taip pat jos vyrui ir sūnums.

Geelongo LSS Skautų Židinio 
i vadovybė ir židiniečiai

- Balandžio 20 dieną staiga mirė 
. iškilusis sportininkas, krepšininkas, 

dainos mylėtojas ir visuomenininkas 
Leonas Baltrūnas.

Balandžio 26 dieną švč. Marijos 
Jūrų Žvaigždės bažnyčioje velionio 
gedulingose pamaldose dalyvavo virš 
300 tautiečių ir svetimtaučių, šv. 
Mišias aukojo kun. dr. Pr. Dauknys. 
Kunigas tarė atsisveikinimo žodį, 
velionį prisimindamas ne tik kaip 
sportininką, bet ir draugą. Skaitymus 
atliko Vincas Ališauskas, patarnavo 
skautas Rimas Statkus, aukas atnešė 
Alisa Jįąltrukonienė ir Halina Statku
vienė. Giedojo, Petro Morkūno vado
vaujamas, Melbourne “Dainossambū
ris" ir jungtinis parapijos choras, 
vargonavo Zita Prašmutaitė.

Prie karsto su velionio palaikais, 
uždengto Melbourne sporto klubo 
"Varpo" vėliava, garbės sargyboje 
stovėjo Melbourne "Dainos sambū
rio", sporto klubo "Varpo" ir Karių 
ramovės nariai su savo vėliava.

Pamaldos buvo užbaigtos, visiems 
sugiedojus giesmę “Marija, Marija" ir 
Tautos himną. Karstą išnešant iš 
bažnyčios, “Dainys sambūrio“ nariai, 
parapijos • choristai ir sportininkai 
atidavė paskutinę pagarbą savo gar
bės nariui a.a. Leonui Baltrūnui. A.a. 
Leonas Baltrūnas palaidotas priva
čiai, krematoriume.

.Velionio šeima po laidotuvių apei 
gų pakvietė visus dalyvavusius laido
tuvėse į Melbourno lietuvių namus, 
kur Melbourno moterų socialinės 
globos draugijos moterys buvo suren
gusios šermenis. Jose dalyvavo 200 
žmonių. Kun. dr. P. Daukniui palaimi 
nūs maistą, a.a. Leonas Baltrūnas 
buvo prisimintas bendra malda.

Velionio sūnūs Petras apie savo 
tėvelį paskaitė gražių prisiminimų. 
Albina Ramoškienė perskaitė eiliuotą 
atsisveikinimą, gautą iš Leono Baltru - 
no sesutės.

Pietų metu su velioniu atsisveikino 
Melbourno lietuvių klubo ir Karių 
ramovės pirmininkas Vladas Bosikis, 
Melbourno "Dainos sambūrio" pirmi
ninkė Danutė Lynikienė, Melbourno 
sporto klubo "Varpo" ir Alfas vardu - 
Romas K agauskas, Australijos skautų 
rajono vardu - Vytautas Vaitkus, 
Melbourno pensininkų klubo pirminin
kė Alisa Baltrukonienė, Skautininkų 
ramovės vardu - Jonė Žitkevičienė ir 
giminių vardu - našlės brolis Albertas 
Čelna. Visi kalbėjusieji prisiminė 
didžiulius velionio nuopelnus ir pa
reiškė užuojautą likus liūdinčiai 
šeimai.

A.a. Leono Baltrūno atminimui 
buvo renkamos aukos Melbourno 
sporto klubui "Varpui" ir Australijos 
lietuvių fondui.

V. Ališauskas

Mirus buvusiai A LB Sydnėjaus apylinkės valdybos narei

A. t A. Dr. Rūtai Kavaliauskaitei
nuoširdžią užuojautą reiškiame jos mamai Onai Kavaliauskienei ir 
visiems artimiesiems.

ALB Sydnėjaus apylinkės
valdyba

PADĖKA
Balandžio 25 dieną mirus mylimai dukrai, sesei, žmonai ir 

mylimai mamytei

A. t A. Aldonai Jančiauskaitei-Kardienei
' esame dėkingi visiems draugams ir draugėms, jautriai ; ją 

prižiūrėjusiems sunkioje ligoje, ištikusioje Aldoną pačioje jaunystėje, 
dar tik 37 - erių metų amžiaus.

Mūsų ir Kardo šeimų vardu reiškiame širdingiausią padėką: 
Monsinjorui Murry už anūkėlio pakrikštijimą, Rožančių,, šv. Mišias 

ir gražias laidotuvių apeigas.
Dėkojame mus užjautusiems gėlėmis, žodžiais, laiškais ir spaudoje,

... vietoje gėlių aukojusiems "Hospice Care.Association", o taip pat ir 
gausiai dalyvavusiems laidotuvėse. .y . -

x \.. Ji buvo šeimos stiprybė, širdis, mes^visi Jos labai pasigendame ir > 
: liūdime. -

Jančiauskų šeimą

PARAMA PAŽAISLIO 
VIENUOLYNUI

Pažaislio vienuolynui paremti auto -

20 dolerių - D. ir E. Bartkevičiai;
300 dolerių - Br. Stašionio šeima - 
žmonos ir mamytės, a.a. L. Stašionie- 
nės, atminimui, jos mokslo dienoms 
"Saulės" mergaičių gimnazijoje at
minti;
500 dolerių - Melbourno katalikių 
moterų draugija.

Pažaislio vienuolyno seselių Kazi-

mieriečių vardu nuoširdžiai dėkojame 
už aukas. z.. Žvirblienė

Pagerbdami
A. t A. Prelatą Petrą Butkų 
ir Kun. Dr. Petrą Bačinską 
„Mūsų Pastogei“ paremti 

aukojame $ 35
Vanda ir Jonas Zablockiai

AUROS 
„Mūsų Pastogei“
A. Vitkunas
A. Urbonavičius
M. Kemėšis
R. Lapinskas

Protienė
V. Augustinavičius
J. Šuopys
A. Reisgys

c.

SA 
Vic. 
Vic. 
NSW 
NSW
NSW 
NSW 
NSW

$10
$5
$10
$50
$5
$15
$5
$15

AUKOS AUS
TRALIJOS 
LIETUVIŲ 

FONDUI
Australijos lietuvių fondui aukojo: 

20 dolerių - V. ir B. Barkai (520) - 
a.a. prelato P. Butkaus atminimui; 
20 dolerių - M. Igaunienė (30) - a.a.

Už aukas nuoširdžiai dėkojame.
Redakcija

Didžiausia gintaro kolekcija 
Australijoje, importuota tiesiog iš 

mūsų dirbtuvės Lenkijoje

GINTARO PAPUOŠALAI
AMADEUS JEWELER Y 

3rd Floor, Rm. 8,250 Pitt St., Sydney. 
Tel 261 6715, Fax 261 5718 
Atdara nuo 10.00 vai. r. iki 2.00 p. p.

Trudi Dambrauskienės atminimui;
5 dolerius - J. ir V. Žitkevičiai - a.a. 
Leono Baltrūno atminimui;
10 dolerių - V. Čerakavičius (305) - 
a.a. kun. dr. P. Bačinsko atminimui;
10 dolerių - K. Starinskas (225) ir 5 
dolerius V. Čerakavičius (310) - a.a. 
Gustavo Bučkio atminimui;
20 dolerių - J. Manikauskas (325) ir 10 
dolerių A. Obeliūnas - a.a. Aldonos 
Kardas atminimui.

Nuoširdžiai dėkojame už aukas. 
Vincas Ališauskas

AL fondo iždininkas
"Musų Pastogė" Nr.2.l 1993.05.24 psi.7
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PRANEŠIMAS APIE REKOLEKCIJAS

SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

Kauno Įgulos bažnyčios klebonas 
kunigas Ričardas Mikutavičius Sydnė- 
jun atvyko gegužės 19 dieną ir tos 
pačios dienos 10 vai. išskrido Į 
Adelaidę.

Adelaidėje kun. R. Mikutavičius 
laikys Rekolekcijas, o po to sekančią 
savaitę skris j Melbourną, kur taip pat 
laikys Rekolekcijas.

Sydnėjuje kun. R. Mikutavičius 
Rekolekcijas St. Joachims bažnyčioje 
laikys sekančia tvarka: birželio 4 d. 
(penktadienį) - išpažintys nuo 5 vai.

po pietų, po to konferencija, šv. 
Mišios ir komunija; birželio 5 d. 
(šeštadieni) - išpažintys nuo 3 vai. po 
pietų, po to konferencija, šv. Mišios ir 
išpažintys; birželio 6 d. (sekmadienį) 
- pamaldos Rekolekcijų užbaigimui 
11.30 vai. ryto. Kun p kartūzas

GYVENIMAS BE 
LIETUVIŠKOS SPAUDOS 

YRA BĖGIMAS NUO SAVO 
TAUTOS

16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel 708 1414

Klubas atidarytas
Pirmadieniais1 b ’ .
Antradieniais
Trečiadieniais
Ketvirtadieniais
Penktadieniais
Šeštadieniais
Sekmadieniais

5 v. v. -10.30 v. v. 
klubas uždarytas

5 v. v.
5 v. v.
5 v. v.

12 v. p. p.
12 v. p. p.

-10.30 v. v.
-11.00 v. v.
-12.00 v. v.
- 1.00 nakties.,!?
-10.00 v. v.

SMORGASBORD
TREČIADIENIAIS nuo 6 iki 9 vai. p. p.
ŠEŠTADIENIAIS nuo 1 iki 8 vai. p. p.

Turgus - sekmadienį, 30 gegužės 2:30 p. p. 
ATVYKYTE - NESIGAILĖSITE;

Jūsų laukia puikūs laimikiai
CANBERROJE

PRIEŠ VYKDAMI ATOSTOGŲ AR Į KITAS KELIONES 
KREIPKITĖS Į MUS

PAS MUS DIDELIS KAINŲ PASIRINKIMAS

PRANEŠIMAS
Canberros lietuvių sporto klubo 

"Vilkas" valdyba praneša, kad birže
lio 6 dieną (sekmadienį), 3 vai. po 
pietų Lietuvių klube šaukiamas vi-

suotinis sportininkų susirinkimas, ku
riame bus aptariami ateities sporto
kiubo veiklos planai. Visi sportininkai, 
rėmėjai ir prijaučiantieji prašomi 
gausiai dalyvauti.

Canberros sporto klubo 
"Vilkas" valdyba

P.O. Box 5066 Te,: <03) 499 5306
Alphington, VIC 3078 lntl: +61 3 499 5306
AUSTRALIA Fax: (03) 482 4371

NOBLE HOUSE ntl:+61 3 482 4371 =

Trading ■ ■ Company

" I "
* i’atogūs persėdimai.

* Kelionės apiink pasaulį 
pagal pareikalavimą.

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

Syd««y - 72 Can^bell St Tel (#2) 
N IAA.L Baalutowa-132 Old Town Centre PI Tel (02) 7M 2311

Lie. 2TA 00 3456

VILNIUS nuo $ 1735
Alita un l marus Mežaks et ai

A Latvian Company

ASMENINIAI HUMANITARINĖS 
PAGALBOS SIUNTINIAI Į ESTIJĄ, LATVIJĄ 

IR LIETUVĄ

ŽEMIAUSIOS KAINOS IR 
GARANTUOTAS ASMENINIS 
PATARNAVIMAS.

Kadangi mūsų Humanitarinės pagalbos siuntimas į Latviją buvo 
labai sėkmingas, dabar mes praplečiame savo veiklą aukščiau 
minėtuose kraštuose. Mes siūlome sekančius patarnavimus:

* Asmeninių Humanitarinės pagalbos siuntinių persiuntimą, 
asmeninių daiktų ir viršsvorinio bagažo pristatymą į namus, bet 
kurioje vietoje Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje.

* Pristatymas juros arba oro transportu.

TRAVEL * Nuolaidos pensininkams, dideliems siuntiniams arba labdaros 
organizacijų siuntiniams (mokyklų, ligoninių ir pan.).

| EASTERN EUROPE KELIONIŲ BIURAS
= * SPECIALI GRUPĖ Į VILNIŲ. Kviečiame prisijungti prie, A.
= Laukaičio vadovaujamos, ekskursijos į Vilnių, išvykstama gegužės 
= mėn. 30 d. Grįžti galite kada jums patinka. Bilieto kaina ten ir atgal - 
E 2.150 dolerių. Sustojimas Frankfurte, grįžtant atgal.
- Paskubėkite!
= * PADĖKITE ATVYKTI GIMINAIČIAMS. Jus galite pakviesti
= viešnagei pas jus savo giminaičius. Skrendant "LOT" lėktuvais per 
E Varšuvą, giminaičių kelionė į Australiją ir atgal kainuos tik 2.060 
š dolerių arba 1.140 dolerių į vieną pusę. Skrendant "Lufthansa" per 
E Frankfurtą, bilieto kaina ten ir atgal - 2.150 dolerių, iš Maskvos ten ir 
= atgal - tik 1.750 dolerių, į vieną pusę 930 dolerių. Dėl geriausio 
E kelionės budo ir bilieto kainos skambinkite mums!
5 ♦ BUTAI - KAMBARIAI - VIEŠBUČIAI. Patarnaujame dėl
= apsigyvenimo Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje.
= SKAMBINKITE SYDNĖJUJE - Jayne arba Linai tel. 262 1144 (ir 
= šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai.). Mūsų adresas: SYDNEY, 75 King St. 
= (City).
= SKAMBINKITE MELBOURNE - Vicki arba Liubai tel. 600 0299 
= (ir šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai.). Mūsų adresas: MELBOURNE, 343 
Į Little Collins St. I
Į SKAMBINKITE BR1SBANĖJE - Rob tel. 229 9716. Musų adresas 
E 131 Elizabeth St., City.
= LIC ZTA 002531

EASTERN EUROPE TRAVEL
"Mūsų Pastogė" Nr.21 1993.05.24 psl.B

in
* Siuntiniai pristatomi į: Melbourną, Perthą, Adelaidėję, Sydnejų, 

Canberrą, Brisbaną , Hobartą, Aucklandą bei Christchurchą ir 
surenkami galutiniame surinkimo centre Melbourne.

r.

* Papildomai siuntiniai surenkami iš Melbourne, Bendigo, Ballarato 
ir Geelongo vietovių.

į Dėl smulkesnės informacijos, dokumentacijos ir kt. teiraukitės ne
| vėliau kaip iki birželio 4 dienos N. Zelandijoje ir iki birželio 11 dienos
= visur kitur.
į Jeigu paskambinus atsilieptų automatas, palikite savo pranešimą ir 
s mes susirišime su jumis, arba veiksime pagal jūsų instrukcijas.
| NOBLE HOUSE TRADING COMPANY PTY LTD -
I A.C.N.0C -952 995
SuuiiniiiuM.......unmmmmniiiiiiiiiniimniiiimuiiiiniiiiniimiiiimniimiiiiitiiiiniiiiiniinii5

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P. O. Box 550 Bankstown N. S. W. 2200 
Redaktorius Bronius Žalys. ® * * Redakcijos ir administracijos telefonas (02) 790 3233 
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. 

Už skelbimų turinį redakcija neatsako. Bendradarbių pasirašyti straipsniai nebūtinai 
reiškia redakcijos nuomonę.

Prenumerata metams $ 35 U žsienyje paprastu paštu $ 50 N. Zelandijoje oro paštu $ 65 
U žsienyje|>ro paštu $ 90
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