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KONFERENCIJA
Š. m. birželio 26 - 27 dienomis 

Melbourne
Viena iš konferencijos temų yra: 

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ BEND
RUOMENES STRUKTŪRA IR VEIK
LOS FORMA

ALB nuo įsisteigimo savo organi
zacinę struktūrą - statusą keitė, papildė 
pagal gyvenamo laiko sąlygas, politi
nius įvykius ir pačios bendruomenės 
organizacinius reikalavimus. Kokia 
mūsų mažos Bendruomenės Austra
lijoje ateitis? Prieš 20 m.etų ALB 
Tarybos narių suvažiavimuose ir mūsų 
spaudoje reiškėsi pesimistinės mintys, 
prognozuojančios netolimą Bendruo
menės pabaigą - žlugimą.

ALB Sydnejaus apylinkės valdybos 
pirmininkas Vytautas Juška yra 
jaunesniosios kartos atstovas, aktyvus 
mūsų bendruomenės narys. Jis žvilgters 
į mūsų bendruomenės ateitį ir sukels
įvairių minčių bei medžiagos disku-
sijoms. mūsų pačių rankose, tad dėl jos ir Lietuvos ir Lenkijos privalo būtiįvertm- įkūrimo, bet per tą laiką susikūrė net

Kviečiame visus į ALB konferencįją, pasisakykime kiekvienas! ta 1920 - jų metų Lenkijos agresija apie Rf) verslininkų interasim ginančių
nes mūsų bendruomenės ateitis yra ALB Krašto valdyba prieš Lietuvą, kad ateityje ji nedrumstų organizacijų. Privačiu verslu užsiima

LIETUVOS ĮVYKIU flPŽVflLGfl
GENEROLO GRAČIOVO VIZITAS
Rusįjos Gynybos ministras generolas 

Pavelas Gračiovas gegužės 18 ir 19 
dienomis lankėsi Lietuvoje. Vilniuje jis 
susitiko su prezidentu A Brazausku, 
Krašto apsaugos ministru A Butke
vičium ir kitais Vyriausybės bei Seimo 
atstovais. Vizito tikslas buvo aptarti 
Rusįjos kariškų padėtį Lietuvoje ir jų 
atitraukimo eigą. Generolas Gračiovas 
taip pat aplankė Kauną, kur jis pasi
matė su ten dislokuotų karinių dalinių 
vadais.

Spaudos konferencijoje Vilniuje P. 
Gračiovas pareiškė, kad Rusįjos kariuo
menė bus išvesta iš Lietuvos iki šių 
metų rugpjūčio 31 d., kaip ir numatyta 
Lietuvos ir Rusįjos susitarime. Jis sakė, 
kad rusų kariuomenės valdomi pastatai 
ir instaliacįjos perduodamos tvarkin
gai, pagal sudarytą planą. Dar turįs 
būti išspręstas Rusįjos karinės tech
nikos pardavimo Lietuvai klausimas. 
Pasak Gračiovo, Rusįjos Gynybos min- 
isterįjaneturinti teisės parduoti karinės 
technikos, tai esanti Rusįjos premjero 
prerogatyva. Jis sakė, kad tuo reikalu 
jau esąs paruoštas premjerui potvarkio 
projektas, kuris įgalins jo ministeriją 
parduoti kariuomenei nebereikalingą 
techniką. Jis sakė turįs viltį, kad Rus
įjos premjeras Černomirdinas neužilgo 
pasirašys šį potvarkį.

Per susitikimą su Lietuvos Vyriaus
ybės atstovais buvo aptarta 18 klausimų 
, sakė korespondentams Rusįjos Gyny
bos ministras, „tačiau mes nelietėm 
politinių dalykų“. Buvo aptarta ir. 
karinės technikos remonto įmonės 
Kaune. P. Gračiovas išreiškė pasiten

dalyvausiančių Sydnejaus operos rūmų atidarymo 20 - mečių minėjimo festivalyje 14.6.93, 
2.30 vai. p. p. Sydnejaus operos rūmų koncertų salėje.

Nuotrauką atsiuntė Sydnejaus operos rūmų Spaudos skyrius.

kinimą Lietuvos parama, statant bu
tus Rusįjos kariškiams Kaliningrado 
srityje. Lietuvos Krašto apsaugos min
istras A Butkevičius aukštai įvertino 
P. Gračiovo rolę organizuojant Rusįjos 
kariuomenės išvedimą iš Lietuvos.

LIETUVOS LENKUOS SANTYKIAI

Vidurio ir Rytų Europos fondas 
gegužės (O'- 15 dienomis Varšuvoje 
suorganizavo konferfenciją Rytų Euro
pos santykiams it jų ateities perspekty
voms aptarti. Iš Lietuvos į konferenciją 
atvyko Lietuvos politinių partijų bei 
Lietuvos lenkų organizacįjų atstovai ir 
dviejų laikraščių korespondentai.

Paskutinė konferencijos diena buvo 
skirta Lietuvos ir Lenkijos santykiams. 
Šiose diskusijose dalyvavo apie 50 
žmonių, jų tarpe ir keletas Lenkijos 
Seimo narių. Diskusiją pradėjo lenkų 
žurnalistas, todėl diskusijoje buvo skir
ta daugiausiai laiko lenkų tautinių 
mažumų z Lietuvoje padėties gvilden
imui, bet šiek tiek buvo paskirta ir 
Lietuvos vidaus bei užsienio politikai. 
Lenkų požiūris į Lietuvą buvo pristato
mas iš lenkų mažumoms Lietuvoje 
perspektyvos. Lietuvos lenkų sąjungos 
atstovas pareiškė, kad Lenkija galėtų 
padėti Lietuvai integruotis į Europos 
Bendrįją,bettaibūtųsąlygojamalenkų 
tautinės mažumos Lietuvoje teisių ger
bimu.

Lietuvos Tautininkų sąjungos atsto
vas V. Morkaitis pasakė, pasiklausęs 
aukšto rango lenkų atstovų pereiškimų 
šioje konferencijoje ir perskaitęs lenkų 
spaudos atsiliepimus apie Lietuvą jis 
įsitikino, jog tarpautinėje sutartyje tarp 

gerų Lenkijos ir Lietuvos santykių.
Kitaip Lietuvos ir Lenkijos santykių 

raidą vertino Lietuvos Liberalų sąjun
gos narys V. Makoveckas. Jis 
diskreditavo tiek Sąjūdžio, tiek LDDP 
politiką teigdamas, jog nei vienos, nei 
kitos partijos vyriausybė iki šiol dar 
nesugebėjo pasirašyti tarpvalstybinės 
sutarties su Lenkija. Pasak jo, ši sutar
tis reikalinga abiems šalims 
sureguliuoti tarpusavio prekybinius 1 
santykius.

Diskusijose paaiškėjo, kad Lenkija 
daug daugiau rūpinasi savo tautiečiais 
Lietuvoje, negu Lietuva Lenkijos lietu
viais. Matyt, Lenkijos lietuviai pilnai 
patenkinti .savopadėtimi,nesniekuom 
nesiskundžia, pastebėjo vienas lenkų 
atstovas konferencijoje.

Lenkijos lietuvių atstovas B. Makaus
kas šį požiūrį paneigė, sakydamas, kad 
Lenkįjos lietuviai savo problemas steng
iasi išspręsti savo valstybės rėmuose ir 
tik išimtinias atvejais kreipiasi į Lietu
vos vyriausybę. Mes laikomės politinių 
ir moralinių principų - be rimtos 
priežasties nebėgame skųstis, sakė 
Makauskas.

Bendras šio susitikimo rezultatas 
nebuvo imponuojantis. Daugiausia 
laiko ir dėmesio buvo skirta Lietuvos 
lenkų problemoms, daugelis lenkų 
kalbėtojų pasirodė silpnai informuoti 
apie Lietuvą ir nekritiškai priėmė Lie
tuvos lenkų teigimus. Susitikimas 
mažai teprisidėjo Lietuvos ir Lenkįjos 
santykių supratimui ir jų tolesniam 
vystymuisi.

LIETUVOS VERSLININKŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Verslininkai Lietuvoje sudaro greitai 
augantį ir stiprėjantį gyventojų sluoks
nį. Dar praėjo tik treji mėtai nuo 
pirmosios verslininkų sąjungos 

apie 100,000 žmonių, o Lietuvoje ir 
užsienyje sukaupto privataus kapitalo 
suma įvairiai vertinama - nuo 2 iki 8 
milijardų JAV dolerių!

Aptarti Lietuvos verslininkų reika
lus gegužės 15 ir 16 dienomis Kaime 
buvo sušauktas verslininkų suva
žiavimas, kuriame apsilankė ir 
Vyriausybės atstovai. Nors visos vers
lininkų organizacijos sakosi 
atstovaujančios verslininkų interesus, 
tarp organizacįjų ir susivienįjimų tebėra 
nemažai konkurencijos. Tas matėsi ir 
konferencįjoje - pirmą suvažiavimo di
eną Kauno valstybiniame teatre 
posėdžiavo Lietuvos privataus kapita
lo susivienijimo (alijanso) atstovai, 
antrąją dieną ten pat susirinko Lietu
vos verslininkų sąjungos nariai, nors ir 
pirmajame ir antrajame posėdyje prane
šimus skaitė, bemaž, tie patys žmonės.

Buvo padaryta daug pranešimų 
verslinkams rūpimais klausimais. Dau
giausiai dėmesio susilaukė suvažiavimo 
pirmininko, Lietuvos kapitalisto 
Genadij aus Konapliovo kalba. Jis reika
lavo sumažinti verslo mokesčius ir 
kritikavo lėtai vykdomą privatizaciją 
bei Vyriausybės ekonominę politiką. G. 
Konopliovas ypatingai akcentavo reika
lą panaikinti visas kapitalo kontroles 
ir legalizuoti visus bankuose esančius 
indėlius, nepriklausomai nuo jų kil
mės.

Ministras pirmininkas A Šleževičius 
nesutiko su G. Konopliovo reikalavi
mais ir teigė, kad Vyriausybė turi 
pasilikti kai kurias kapitalo judėjimo, 
panaudojimoirkainųkontroles,  saugoti 
valstybės interesus.

Po konferencijos per te.leviziją 
kalbėjęs G. Konophovas pareiškė, kad 
suvažiavimas parėmė nutarimą, re- 
miantį jo reikalavimus. Tačiau kai kurie
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TRUMPAI 
IŠ VISUR
Gegužės 18 d. referendumas Danijoje 

pasibaigė Europos Bendrijos šalininkų 
pergale, 56,8 % balsavusių pasisakius

Iš 12 Europos Bendrijos narių, tik D. 
Britanija darnėra šios sutarties galuti
nai ratifikavusi, nors Vokietijoje jau 
priimtos ratifikavimas yra apskųstas 
teismui, kaip nekonsti turinis veiksmas.

Referendumo metu Kopenhagoje apie 
300 anarchistų sukėlė riaušes, apie 5 
vai. svaidydami akmenis į policiją 
Sužeisti 25 policininkai, peršauti 8 
demonstrantai.

*
Kambodijoje visą savaitę vyko Jungti

nių Tautų prižiūrimi demokratiniai 
rinkimai. Nežiūrint Khmer Rouge gras- 

LIETUVOS ĮVYKIŲ APŽVALGA
Atkelta i§ 1 psl.

konferencijos dalyviai nesutiko su to
kia G. Konopliovo interpretacija, kiti 
atsisakė spaudai apie tai komentuoti.
RUSIJOS IR LIETUVOS DERYBOS

Pasibaigus šios savaitės Lietuvos ir 
Rusijos derybų delegacijų susitikimui 
Vilniuje, Lietuvos delegacijos vadovas 
Virgilijus Bulovas teigiamai įvertino 
šio susitikimo rezultatus. Jis pažymėjo, 
kad rezultatų buvo nedaug, nes abi 
delegacijos turėjo skirtingus įgalio
jimus. Lietuvos delegacija yra įgaliota 
daryti sprendimus, o Rusijos delegacija 
pareiškė, kad Lietuvos siūlymus ji per
duos Rusijos vyriausybei. Rusijos 
delegacijos atstovas V. Isakovas gana 
neigiamai vertino šio delegacijų susi
tikimo rezultatus. Anot jo, pasitarimai 
vyko sunkiai, nerangiai ir nebuvo vais
ingi. Nė viena pusė neskelbia, kokie 
klausimai buvo svarstomi. TASS žinių 
agentūra praneša, kad sekantis dele
gacijų susitikimas įvyks Maskvoje 
birželio 15 dieną.

LLETUVOS MOKYTOJŲ STREIKAS

Dėl žemų atlyginimų ir apverktinos 
jų pragyvenimo padėties, prieš savaitę 
pradėjo streikuoti apie 5,000 mokytojų 
iš daugiau kaip 130 mokyklų. Streiki
ninkų neremia mokytojų profsąjunga, 
o Vyriausybė apkaltino opoziciją, kad 
ši sukurstė mokytojus streikuoti ir 
gegužės 17 d. premjeras A. Šleževičius 
sudarė darbo grupę, vadovaujamą Soc. 
apsaugos ministro T. Medaiskio, peda
gogų socialiniams klausimams 
nagrinėti.Balandžio20 d. streikuojan- 
tys mokytojai susirinko Vilniuje aptarti 
derybų su Vyriausybe eigą ir nuspręsti, 
ar toliau tęsti streiką. Absoliučia susi
rinkusių mokytojųbalsų dauguma buvo 
nuspręsta sustabdyti streiką.

Pradžioje mitingo - konferencijos
mokytojai išklausė savo ankstesnėje tik 30 %, 
konferencijoje įgaliotų deryboms su J. Rūbas
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Inimų ir teroro veiksmų, didelis 
balsuotojų skaičius dalyvavo rinkimu
ose.

*
Indonezijos teismas pasmerkė Rytų 

kalėti iki gyvos galvos. Xanana vadova
vo Fretilino pajėgoms nuo 1979 metų 
iki pernai lapkričio mėn. Teismo metu 
prokuroras neleido kaltinamajam per
skaityti savo gynybos kalbos.

*
Kuboje siaučia paslaptingos ligos epi

demija. Liga paveikia regėjimą ir nervų 
sistemą. Iki gegužės pradžios jau buvo 
užregistruota virš 25 000 susirgimų.

*
Amerikiečių kariuomenės ekspertai, 

išanalizavę paskutiniųjų karų duo
menis , priėio išvados, kad 
moderniškame i kare apie 15 % nuosto
lių padaro savųjų ūgnis. 
Ankstyvesniuose šio šimtmečio karu
ose nuo savųjų kulkų žūdavę tik apie 2 
%.

Vyriausybe atstovų. Jie pranešė, kad, 
tikrinant jų įgaliojimus, iš 8 atstovų 
Vyriausybė sutiko derėtis tik su trimis; 
anot vyriausybės ekspertų, kitų pen
kių atstovų įgaliojimai „nebuvę 
tinkamai juridiškai įforminti“. Su tuo 
nesutiko mokytojų delegacija ir dery
bos neįvyko. Delegacijos nariai 
konferencijai pranešė, kad Vyriausybė 
ieškojo juridinių priekabių, išsisukinto 
ir visaip vengė pokalbio, juo labiau 
derybų. Nors vėliau premjeras A. 
Šleževičius sudarė derybų grupę moky
tojų problemoms nagrinėti, į ją nebuvo 
pakviestas nė vienas streikuotojų at
stovas. i

Kiti konferencijoje kalbėjusieji 
pabrėžė mokytojų nepavydėtiną padėtį.
Nors streikuoja tik apie 10% visų Li- buvo ginčytasi ir Aukščiausioje Tary

boje ir yriausybėje. Veikė lito 
komitetas.

Atrodo, kad to meto įvairaus rango 
vadovai ir ekspertai stropiai rinko 
žinias, kaip techniškai gerai išspaus
dinti pinigus, apsaugoti juos nuo

etuvos ;-j mokyklų mokytojui 
nepasitenkinimas esama padėtimi yra 
jaučiamas ir kitose mokyklose, sakė 
kalbėtojai. Tačiau be platesnės moky
tojų paramos streikuojantiems, 
nesimatė vilties, kad streikas pasi ektų 
savo tikslą. Be to, jau birželio 5 d. klastotojų. Tikras atradimas hnvn Ans-
mokyklose prasideda egzaminai ir 
mokytojai jautė pareigą savo mokini-: 
ams grįžti į darb ą ir pravesti egzaminus. 
Taip pat buvo bijomasi, kad dėl streiko 
mokytojams bus sumažintas atsostogų 
atlyginimas. Todėl buvo nutarta streiką 
užbaigti. t : „ :<J{

Mokytoj ai nepasitiki savo, dar taryb-, 
iniais laikais sudarytomis profesinėmis, 
sąjungomis, bet sukurti naują prof
sąjungą dėl biurokratinių ir teisinių 
reikalavimų, užtruktų ne mažiau pusės 
metų. Streikuojantys mokytojai pan
eigė, kad streikas inspiruotas politinių 
jėgų. Streikas kilo spontaniškai, todėl 
jis nebuvo gerai organizuotas ir pilnai 
nepasiekė savo tikslo - žymaus moky
tojų algų pakėlimo, prisipažino vienas 
iš mokytojų konferencijos dalyvių - Vyr
iausybė prižadėjo pakelti atlyginimus

*

Bosnijos serbams atmetus Owen - Į 
Vance taikos projektą, Jungtinės Tau
tos pasiūlė rusų rekomenduojamą 1 
kompromisą, kuris paliktų serbams, 
bent pradžioje, visas jų užkariautas 
sritis, bet garantuotų musulmonų iš
likusias salas nuo tolimesnių puolimų.

Šį planą tuoj priėmė Bosnijos serbai, 
bet griežtai atmetė Bosnijos vyriaus
ybė. Tuo tarpu, pasinaudodami 
europiečių ir Amerikos nesutarimu 
dėl sekančio žingsnio, Bosnijos serbai 
su-stiprinc Sarajevo apšaudymą ar- ■ 
tilerija.

Ukrainos parlamentas suteikė prezi
dentui Leonidui Kravčukui plačias 
galias pravesti ekonomines reformas. 
Prezidento paskelbti dekretai galios 
tol, kol jie nebus pakeisti atatinkamais 
parlamento įstatymais.

Romualdas Visokavičius
„PONU LYNIKU VISIŠKAI PASITIKIME“
Pastaruoju metu šalies spauda daug - Jonas Kunca jį mūsų laikraštyje kri

tikavo, kad neatlikęs savo pareigos ar 
buvęs nekompetentingas. Kokia Jūsų 
nuomonė šiuo klausimu?

- Aš labai apgailestauju dėl pono 
Kuncos publikacijų. Arba jam spąstus 
paspendė mėgėjiškumas, informacijos 
stoka, arba veikė kokie nors asmeniški 
motyvai. Tačiau buvo įžeistas garbin
gas, išmanantis žmogus. Mano 
nuomone, reikėtų kruopščiau tikrinti 
spaudai siūlomą informaciją.

Ponu Lyniku mes visiškai pasitikime 
ir easame jam dėkingi už paramą. Jo 
patirtis ir darbas neįkainuojami Lietu
vai šiuo metu. Jis lankėsi Vokietijije, 

_ r__ ____________ Šveicarijoje, JAV firmose, gilinosi į
mas tarp gerų norų ir blogo jų spausdinimo techniką, popieriaus ir 
realizavimo.

Visi pamename kaip karštai dėl lito

Įvairias nuomones spausdino ir mūsų 
laikraštis. Skaitytojų dėmesys šiai te
mai neatslūgsta, todėl paprašėme 
Lietuvos banko valdybos pirmininką 
Romualdą Visokavičįųreziumuoti „litų 
istorijos“ esmę; ir tolimesnius žingsn- 
ius, įvedant nacionalinę valiutą.

- Pone Pirmininke, atrodo, kad mūsų 
Baltijos kaimynės ir kai kurios buvusi
os TSRS respublikos sėkmingai įveikė 
savų pinigų gamybos barjerą, o Lietu
vai sekasi sunkiau. Kodėl?

- Žinant, kad Nepriklausomybės metų 
litas buvo labai stabilus, ši istorija juo 
labiau nemaloni. Matyt, tai prieštaravi-

į 
i I

•tralijoje gyvenantis tautietis, pinigų 
gamybos ekspertas Kęstutis Lynikas, 
kuris 27 metus dirbo šioje srityje, gerai 
išmano beveik visus banknotų gamy
bos procesus, buvo gamybos vedėju. Jau 
nuo 1989metų, negailėdamas savo laiko 
ir lėšų, jis talkina špausdiriani litus.’ 
Pasirinkta spausdinimo firma „United 
States Banknote Corporation“ yra 
pajėgi gaminti banknotais, kurie ati
tiktų šiuolaikinius reikalavimus, 
tačiau, kaip žinote, dalis išspausdintų 
litų yra nepakankamai apsaugota nuo 
falsifikavimo - be metalo siūlelių, su 
silpnu vandens ženklu, be kitų 
paslapčių, išskyrus slaptus požymius.

Visus šiuos klausimus šiandien tiria 
Generalinė prokuratūra. Jinai nus
tatys, ar banknotų kokybė 
nepakankama dėl firmos savavaliavi-
mo, ar dėl užsakovų nuolaidumo.

- Ką su šiais pinigais darysite?
, -Šiuo metu atliekama jų ekspertizė.

Kadangi banknotas cirkuliuoja apyvar- 
I toje nuo pusmečio (mažo nominalo) iki 

2-3 metų (didelio nominalo), išspaus
dintąją partiją tikriausiai bus galima 
panaudoti. Žinoma, po to įvedant dide- 

; lio patikimumo kupiūras...
- Ar jos jau užsakytos?
- Taip. Šiuo metu pinigų spausdini

mas jau kainavo apie 6,6 milijono JAV 
dolerių, užsakėme dar už 4 milijonus. 
Naujieji banknotai turės įpresuotą 
siūlelį, ryškų vandens ženklą, kitų 
pasalapčių.

- Pono Lyniko kraštietis, daktaras

Nuo sprogimo iki sekusio gaisro 
Zaporožės branduolinėje jėgainėje žuvo 
šveicuotojas, kitas smarkiai apdegin
tas. Ši Ukrainos jėgainė didžiausia 
Europoje. Incidentas įvyko remontuo
jant vieną iš šešių jėgainės reaktorių.

*

Jau porą savaičių Kabule tęsiasi ko
vos tarp Afganistano vyriausybės ir 
radikalų Hezb-i-Islam ir 
Hezb-i-Wahdat partijų kariuomenių, 
panaudojantartilerijąir aviaciją. Kovų 
metu kasdien sužeidžiama apie 500 
civilių.

*
Europos Bendruomenės atstovai, be

silanką Tibete susipažinti su padėtimi 
krašte, atsisakė dalyvauti Kinijos 
pareigūnųjiems suruoštame pobūvyje, 
protestuodami prieš nuolatinius Tibe
to disidentų areštus.

dažų kokybę, buvo labai reiklus, įspėjo 
> apie galinčias iškilti problemas.

Neaišku, dėl kokių priežasčių Kęstutis 
Lynikas nuo tokių svarbių pareigų Li- 

' etuvos banko ir tuometinės Vyriausybės 
buvo nušalintas.

Pono Lyniko kvalifikacija nekelia 
jokių abejonių. Jis studijavo inžineriją, 
chemiją, dažų ir spalvų technologiją, 
bevik tris dešimtmečius dirbo Austral-
įjos banknotų spausdinimo firmoje, 
dalyvavo pačiuose slapčiausiuose pro
jektuose. Yra padaręs nemažaišradimų. 
Turi puikių lyšių su daugelio šalių pan
ašaus profilio firmomis.

Šiuo metu Kęstutis Lynikas yra La
fetu vos Vyriausybės ir Lietuvos banko 
konsultantas. Atlieka išspausdintų, 
tiek naujai užsakytų banknotų eksper
tizę.,

„Tiesa“, Nr.96,21.05.1993

Je BAIGIAME
JWŪSŲ PASTOGĖS“ 

VAw!

Gauta iš Geelongo Apyl. v-bos $ 325.

ALB Krašto valdyba dėkoja visiems auko
jusiems - paminusiems „Mūsų Pastogę“. Šio 
mėnesio pabaigoje, t. y. gegužyje, baigiame 
vajų. Per gana trumpą laiką ALB Krašto 
valdybai atsiųsta $ 8575.

Tai įgalins laikraštį ir toliau lankyti prenu
meratorius, nepakeliant prenumeratos 
mokesčio. Šis vajus tebūna fik įžanga į “Mūsų 
Pastogės“ rėmimą, todėl kviečiame visus 
skaitytojus remti mūsų savaitraštį, siunčiant 
aukas tiesiogiai ALB Spaudos sąjungai Ine; 
arba „Mįisų Pastogės“ redakcijai

.n ALB Krašto valdyba
!)■
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BENDRUOMENĖS DARBŲ BARUOSE AKCINE BENDROVĖ „ŽEMĖS TURTAI“
ARCHIBALDO PARODOS ATGARSIAI

Laikraštyje „The SydneyMorning 
Herald“ s. m. gegužės 18 d. yra paskelb
ta, kadis 40,000 žmonių, apsilankiusių 
NSW Meno galerijoje apžiūrėti portre
tus, išstatytus Archibaldo parodoje, 
26,190 pareiškė savo nuomonę, kuri 
labai skirtinga nuo portretų vertinimo 
komisijos, paskyrusios 25.000 $ prem- 
įjądail. Gany Shead, nutapiusiam Tom 
Thompson portretą. Tik 740 žiūrovų 
balsavo už tą portretą, kaip geriausią. 
Daugiausiai balsų iš žiūrovų surinko 
Jennifer Little - 4.930 už nutapytą 
dailės mokytojo Victor Sėliu portretą.

Vladas Meškėnas gavo 2.649 balsus

už prof. Fred Hollows portretą. Laikraš
tyje pažymėta, kad V. Meškėnas būna 
žiūrovų gerai įvertinamas, kai išstato 
savo portretą kurioje nors parodoje.

Jo Palaitis gavo 2.400 balsų už muz
iko James Morrison portretą.

Taigi, šių metų Archibaldo parodoje 
yra išrinkti keturi geriausi portretistai: 
G. Shead, J. Little, V. Meškėnas ir J. 
Palaitis. Jų kūriniai bus rodomi kilno
jamoje meno parodoje trijuose NSW 
valstijos miestuose - Albury - nuo 
birželio 25 d., Orange - nuo liepos 30 d. 
ir Lake Macųuary - nuo spalio 1 d.

m m

Meistrų 12, 
2038 Vilnius, 
Lietuva.
Tel. 370 2-264 653
Faksas 370 2-267 705

Ši naujai Lietuvoje įsteigta akcinė 
bendrovė kviečia jus investuoti į 
Lietuvos naftos gavybos pramonę. Tai 
proga kiekvienam iš jūsų dalyvauti 
Lietuvos ekonomikos vystyme ir 
dalytis būsimo derliaus vaisius.

Lietuvos valdžia 1993 metų 
pavasarį skelbs konkursą Vėžaičių 
naftos telkiniui, esančiam Klaipėdos 
rajone, eksploatuoti.

x Vėžaičių naftos telkinyje yra surasta
LIETUVOS NAFTOS TELKINIUI. 

IŠDĖSTYMO SCHEMA
apie 12 milijonų barelių (2 mln. tonų) 
naftos. Iš šių išteklių galima išsiurbti 
25 %, t. y. 3 mln. barelių (0,5 mln. tonų). 
Šios naftos kaina dabartinėmis kaino
mis yra apie 54 milijonus JAV dolerių.

Akcinė bendrovė „Žemės turtai“ kau
pia Lietuvos gyventojų ir užsienio 
lietuviųkapitalą, kuris įgalins pasiruoš
ti ir dalyvauti minėtame konkurse. Tuo 
tikslu AB „Žemės turtai“ išleidžia 50 
000 paprastų vardinių akcijų. Akciją 
jūs galite nusipirkti už 2,75 JAV doler
io arba ekvivalentu kita konvertuoj ama 
valiuta. Akcijų platinimas konvertuo
jama valiuta yra apspręstas tuo, kad 
Lietuvos Vyriausybė mokesčius už teisę 
dalyvauti naftos telkinių eksploataci
jos konkurse nustatė JAV doleriais. 
Akcijų pirkimas reguliuojamas Lietu
vos Respublikos įstatymais, nes 
bendrovė registruoSukauptas pradinis 
kapitalas bus panaudotas dalyvavimo 
konkurse išlaidoms padengti, įskaitant 
didelį mokestį valdžiai už geologinę 
informaciją apie telkinį ir konkursini
ams siūlymams paruošti.

Nuotrauka Central Coast Publication

PASGOSFORDO LIETUVIUS
Gosfordo lietuviai labai jau retai pa

sirodo spaudos skiltyse. Tiesa, tų lietu
vių čia ne taip jau ir daug, tik kelios ar

keliolika šeimų pačioje apylinkėje. Bet 
kovo 22 d. lietuvių vardas buvo daugelio 
australu lūpose.

Tą dieną Gosforde buvo atidaryta 
vyresniųjų piliečių (Senior Citizens) 
savaitės proga, ateivių moterų dailės 
paroda. Iš išstatytų paveikslų ryškiau
siai išsiskyrė dail. Vai Dwolatsky 
(emigrantės iš P. Afrikos) pieštas 
paveikslas, kuriame lietuviškame fone 
nupieštas p. Elytės Nagienės, pasipuo
šusios tautiniais rūbais, portretas.

Apie buvusią parodą, patalpindamas 
E. Nagienės portreto nuotrauką, parašė 
Gosforde leidžiamas „Central Coast 
Express“.

B.Ž.

Elenos Nagienės portetas, tapytas 
dail. Vai Dwolatsky 1991 - 1993 m.

GARSĖJA LIETUVĖ MADŲ DIZAINERĖ
Sydnęjuje pagarsėjusi moteriškų 

madų kūrėja, turinti savo gamyklą - 
Alma Kavaliauskaitė - Rowntree šią 
savaitę atidarė madų krautuvę JWEL- 
LIOR“

Jos madų paradą mes matėme Lietu
vių klube, kurią Alma suruošė, kad 
padėtų mūsų jaunimui sukaupti lėšas 
vykimui į Jaunimo kongresą.

Parduotuvė yra 287 Parramatta Rd., 
Leichhart (kampas Parramatta Rd. ir 
Cathryn St.). Čia galima įsigyti jos nau
jausių modelių moteriškus rūbus, meg- 
stinukus, kostiumėlius,‘švarkus, kel
nes, sįjonus, bliuzeles ir 1.1.

Alma su malonumu patars ir aprengs 
visas Sydnejaus ponias ir paneles.

Linkime Almai daug sėkmės.

tai“ didins įstatinį kapitalą tiek, kad 
pakaktų lėšų įrangai įsigyti, kuri reika
linga naftai išgauti. Tada akcijos kaina 
gerokai padidės, ir jūsų dabartinė rizika 
keleriopai atsipirks.Pirmajame 1992

metais Vilniuje įvykusiame nafto 
konkurse dalyvavo užsienio kompani 
jos, kurios pasiūlė išsiurbti ir išvežt 
naftą iš Lietuvos, kaip iš kokios „ba 
n anų respublikos“. Tačiau ar mes tokie 
turtingi, kad leistume svetimiems nau 
doti požeminius mūsų žemės turtus 
Yra Lietuvoje ir kitur pasaulyje lietu 
vių, kurių pagalba galime patys 
sėkimingai ir saugiai išgauti naftą, ją 
perdirbti ir parduoti, o gautą pelną 
kaupti ir naudoti Lietuvoje ir Lietuvai 
Kiekvienam iš jūsų siūlome įsigyti AB 
„Žemės tintai“ akcijų.Jūsų investicija 
yra rizika, nes konkurso rezultatai 
nenuspėjami iš anksto. Tačiau visų Ii 
etuvių aktyvus dalyvavimas, remian 
šį projektą, sudaro palankias prielaid 
as Lietuvos Vyriausybei paveikti 
laimėti konkursą. Kitu atveju AE 
„Žemės turtai“ investuos lėšas kitų Li 
etuvoje perspektyvių žemės gelmių 
turtų įsisavinimui: sapropelio, durpių 
statybinių medžiagų ir metalų rūdų 
kristaliniame pamate.Norinčius įsigy
ti akcijas prašome kreiptis nurodytu 
AB „Žemės turtai“ adresu.

AB „Žemės turtai“ valdyba

J. Š

RINKOSI ADELAIDĖS PENSININKAI
, .j-J <7. . 'I i'i L

Seke praėjusių.jnetų metinio susi
rinkimo protokolo skaitymas ir klubo 
pirmininko pranešimas. Pirmininkas 
apibūdino šių metų klubo veiklą, 
pasidžiaugė valdybos gražiu ir glaudžiu 
sutarimu. Turėta 18 posėdžių, suruoš-

Adelaidės lietuvių pensininkų klubo 
metinis susirinkimas vyko balandžio 
22 d. Adelaidės lietuvių namuose.

Nepaisant karščio, dalyvavo 76 na
riai ir 4 „proxy“ - su įgaliojimais. Susi
rinkimą atidarė klubo pirmininkas E.

pranešime perskaitė klubo finansinį 
stovį.

Revizijos komisijos atstovas K Pocius 
pereiškė, kad komisija, patikrinusi 
klubo atsiskaitomybės knygas rado 
viską puikiai ir tvarkingai vadama.

Sekė klausimai, pasisakymai. Buvo 
paklausta dėl dabartinio metinio $2 
mokesčio pakėlimo. Po gana daug pasi
sakymų ir pasiūlymų, susirinkimas vi
enbalsiai nutarė mokstį pakelti iki $ 3.

Nauja valdyba nerinkta, nes susir
inkimas pareiškė visišką pasitikėjimą

KRISTINA KATAUSKAITĖ B. SC. (BIT)

dabartinės valdybos veikla ir vienbal 
šiai prašė pasilikti sekančiai kadenci 
jai.

Valdybai sutikus ir pasibaigė rekord
inis metinis susirinkimas. Klubo 
pirmininkas E. Dukas padėkojo susir
inkusiems už gausų atsilankymą ir 
pasitikėjimą ir paprašė sugiedoti Tau
tos himną.

Pirie kavutės gana ilgai 
šnekučiavomės, dalinomės įspūdžiais 
ir džiaugėmės pavykusiu susirinkimu.

Ona Baužienė, B.E .M.

Dukas, pasveikinęs susirinkusius. Su
sirinkimui pakvietė pirmininkauti A 
Šerelį, sekretoriauti K Vanagienę. 
Išrinkta mandatų komisija: V. Skobei- 
ka, K Pauliukėnas, A. Mačiukas. Tylos 
minute pagerbti mirę klubo nariai V. 
Vokietaitis, V. Patašius, A. Skierys, D. 
Matukienė, O. Gudaitienė.

tos 3 ekskursijos, 3 iešminės, 9 „bingo“ 
vakaronės, 2 pietūs, Kalėdų eglutė su 
programa ir su vaistais supažindinimo 
seminaras. Jis padėkojo valdybos na
riams ir talkininkams, prisidėjusiems 
prie sėkmingo visų renginių pravedi- 
mo.

Klubo iždininkas V. Germanas ilgame

REMKITE
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 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: :r

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

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

Australijos Lietuvių Fondo Valdyba Kristina Katauskaitė

Likimas lėmė, kad Kristina Ka
tauskaitė , gimusi, augusi ir labai ge
rais pažymiais baigusi Stirling Col
ledge, Canberroje, turėjo išsikelti iš 
sostinės į Sydnejų. Atrankos keliu Kris
tina pateko į spacialią, penkiasdešim
ties stipendininkų grupę „Cooperative 
Education Program - Business Infor
mation Technology“, studijas tęsti New 
South Wales universiteto , informaci
nių sistemų studijų katedroje. Šis išskir
tinas kursas užtruko ketverius metus 
ir studijų metu studentai turėjo atlikti 
praktiką net trijose darbovietėse, kur 
buvo įvertinami jų praktiški suge
bėjimai. Studijose Kristina gilinosi 
biznio atskaitomybės ir informacijos 
sistemos specialybėse.

Gegužės 7 d., šventiškoje nuotaikoje 
trys Katauskų generacijos stebėjo 
iškilmingą „degree“ suteikimą Kristi
nai. Išskirtinos graduantų grupės

Nukelta į psl. 4

„Mūsų Pastogė“ Nr. 22 1993.5.31 psl. 3
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Atkelta iš psl. 3

kepurės lyg viena „išlėkė“ į dangų, 
pažymintį grupės vieningumą. Išskir
tina buvo ir grupės vakarienė Kensing
ton „Grotto Capri“ restorane. Šventė 
graduantai su savo šeimos nariais ir 
profesoriais. Atrodo, kad jaunieji infor- 
macijbs ir komunikacijos specialistai 
lengvai įveikė tariamą generacijų pra
rają.

Kristina, kaip ir visa Katauskų šei
ma, yra giliai surišta su Canberros lie
tuvių bendruomene. Ji dalyvavo tauti
nių šokių grupėje, rišo mazgelius ir

kitus gerus darbelius su skautėmis, o 
ypatingai pasireiškė lietuvaičių 
krepšinio ir tinklinio komandose.

Atitrūkusi nuo studijų ir darbo, Kris
tina mėgsta pasileisti dviračiu po plačią 
apylinkę, ar įsijungti su draugėmis į 
krepšinio turnyrą. Poilsiui geras ro
manas nepraeis jos nepastebėtas.

Vos baigusi studijas, Kristina buvo 
pakviesta dirbti Ernst and Young biznio 
patarėjų ir auditorių kompanijoje, Syd- 
nejuje. Naujas darbas jai nesvetimas.

Geros sėkmės ir laimės linkime Kris
tinai.

A. R.

GENOVAITE VASILIAUSKIENE - O AM

Žinomoji solistė ir kultūrininkė Genovaitė Vasiliauskienė O AM - "Order 
of Australia" medalio gavimo proga, kurį įteikė gubernatorė Roma Mitchel,. 
gegužės 5 d. Adelaidės gubernatūroje. Tą pačią dieną Genovaitės anūkas 
Adomas - Jonas gavo inžinieriąus - mechaniko diplomą Adelaidės 
universitete. Adomas yra geras sportininkas, laimėjęs aukso medalį III , 
Pasaulio lietuvių sporto žaidynėse Adelaidėje. 1988 m;

1993 m. Australijos dienos šventėje, 
sausio 26 d. Garbės sąrašuose dien
raščiai paskelbė valdžios apdovanotus 
žymiausius Australijos veikėjus. Jų 
tarpe buvo viena lietuviška pavardė, 
tai Genovaitė Vasiliauskienė, apdo
vanota „Order Australian Medai“ už 
nuopelnus Lietuvių bendruomenei, 
lietuvišką kultūrą išnešus į plačią 
Australijos visuomenę.

Genovaitė Stanaitytė, gimusi Griška
būdyje, Šakių apskr., dainininkė, lyrinis 
sopranas. Baigusi Skuodo gimnaziją, 
dainavimą studijavo Kauno konser
vatorijoje 4 metus Gedanir Grigaitienės 
klasėje, vėliau Hamburgo konserva
torijoje ir nuo 1949 m. Adelaidės 
konservatorijoje ir pas A. Binkevičiūtę- 
Gučiuvienę.

Gyvendama Adelaidėje, dažnai 
dalyvavo lietuvių ir australų rengia
muose koncertuose, dainavo Adelaidės 
valstybiniame radiofone. Per 10 metų 
dainavimo mokė abiejose savaitgalio 
mokyklose, už ką buvo atžymėta 
Pasaulio lietuvių bendruomenės valdy
bos žymeniu. 1963 m. pakviesta PLB 
pirmininko J. Bačiūno, sėkmingai 
koncertavo Amerikoje, kartu su pianiste 
D. Oldham, kur davė 12 koncertų 
lietuvių kolonijose. 1964 m. buvo 
pakviesta „Festival of Arts“ metu duoti 
lietuviškų dainų rečitalį. 1965m. išleido 
ilgo grojimo plokštelę. Iki 1969 m.
vadovavo Vyrų oktetui, po to perėmė 
Lithuania chorą ir jam vadovavo 20 
metų,

Šalia^horo darbų, buvo suor- 
ganizavusi mergaičių chorelį “Eglutes“ 
ir įsijungusi į Lietuvių radijo prog
ramas. Pasitraukusi iš choro, suor-

IN MEMORIAM

A. t A Valentinos Geįbavičūtės-Šimkuvienės 
mirusios 1993.1.30d., Sydnejuje, šviesiam atminimui, "Mūsų Pastogės" 
paramai aukoju $ 100.00.

Dukterėčia Eglė Žilionytė- 
Dudėnienė, 

New York -Vilnius

LIETUVIAI VISADA LIKS LIETUVIAIS
Balandžio antroje pusėje (1993) 

Adelaidėje pasirodė 30 puslapių 
fotostatinis, gražiai apipavidalintas 
leidinukas "Lietuvių kalbos konkursi
niai rašiniai”. Kaip sako pavadinimas, | 
jame sutelkti 27 A LB lietuviškų 
mokyklų (1992) konkursiniai mokinių 
rašiniai.

Leidinukas dviejų poskyrių: pirma
me poskyryje 10 rašinių, 12 - 14 metų 
amžiaus mokinių darbai, antrašte 
"Svečias iš galaktikos"; antrame - 
lituanistinių kursų mokinių, 15 - 17 
m. amžiaus darbai, antrašte "Lietu
vybės išlaikymas išeivijoje".

Brošiūra papuošta gražiomis ilius
tracijomis, truputį primenančiomis šio 
krašto pirmųjų gyventojų kūrybą. 
Iliustratorė: Aldona Pretty.

Tituliniame puslapyje žiuri komisi
jos pirmininkė Klaudija Vanagienė, 
tarp kitų savo minčių, sako: "Džiugu, 
kad jie (mokiniai) žiūri pro savo 
jaunatviškus žiūronus į Lietuvą ir 
mintyse jau tiesia tiltus tarp išeivijos 
ir savo tėvų krašto!"

Redakcijos žodyje, po padėkos AL 
Fondui, TALKAI ir visiems talkinu
siems, prisidėjusiems prie šio leidinio 
išleidimo, Isolda I. Poželaitė - Davis, 
ALB Švietimo tarybos pirmininkė iki 
1992 m. galo ir šio leidinio iniciatorė, 
rašo: "Turiu vilties, kad -leidinys 
pasitarnaus jaunuoliams, besimokan-

Be abejo, pedagogė Isolda I. Požėlaitė 
- Davis, išdirbusi Adelaidės Litua
nistiniuose kursuose arti dvidešimties 
metų, pramato, kad šie pavyzdiniai 
kalbos ir minties atžvilgiu rašiniai bus 
vertinga šaltinių medžiaga ateičiai ir 
ne tik mokiniams, bet ir jauniems 
dėstytojams.

Rašinių autorius reikia pasveikinti 
už puikius darbus: jaunesniųjų fanta
zija, rašant apie svečią iš galaktikos, 
yra ne tik įdomi jaunimui, bet tai pat 
ir vyresniesiems ir, beskaitant, dažnai 
prajuokina. Laki vaizduotė yra ta
lento požymis ir galimybė, kad iš tų 
"vikšriukų" ateityje gali išsivystyti 
"spalvingos peteliškės", šiuo atveju - 
talentingi novelistai - ės.

, Vyresnioji grupė savo rašiniuose 
"Lietuvybės išlaikymas išeivijoje", 
visi yra nuomonės, kad išeivijoje 
lietuvybė turi būti išlaikyta ir todėl 
kiekvienas lietuvis turi išmokti lietu

ms vių kalbą. Kodėl tai reikalinga, 
kiekvienas mokinys pareiškia savo 
nuomonę, savo credo! Pavyzdžiui 
Dama Didžytė, 15 -kos metų gyve
nanti Melburne rašo: "Man atrodo, 
kad yra svarbu išlaikyti lietuvybę 
išeivijoje, nes lietuviai visados liks 
lietuviais". 17 psl.

Dėkojame už pozityvų darbą ir 
sveikiname iniciatorę, leidėjus ir 
autorius!

, . , , tiems lietuvių kalbos Australijoje", 
ganizavo Moterų oktetą, kuris kartu su 
Tautinių šokių senjorų ansambliu 
sėkmingai koncertuoja lietuvių ir 
australų tarpe.

Visuomeninėje veikloje dirbo ALB'
Krašto valdyboje, Kultūros taryboje, 
Lietuvių dienų rengimo komitetuose. 
PLB 1980m. buvo apdovanota Vilniaus 
universiteto medaliu.

Praėjusių sukaktuvių proga, Juozas 
Lapšys sveikino solenizantę šiais 
žodžiais: „Genovaite, esi Dievo apdo
vanota dainininkėj lyrinis sopranas,

kuriai daina yra gyvenimas. Tu, kaip 
dainininkė, esi žinoma ne tik Austr
alijoje, bet ir Amerikos žemyne, 
Europoje. Tu dainuoji gražias ir 

prasmingas lietuviškas dainas, todėl 
neabejotina, kad prie šios dienos 
iškilmių jungiasi poetai, kompozitoriai. 
Australįjoje nėra tokios bendruomenės 

ar miesto, kuriame nebūtum dainavusi. 
Taip pat tu ruoši, mokai dainuoti ir 
kitus chorus, atskirai vyrus, moteris, 
jaunimą. Tavo įnašai muzikinėje

kultūrinėje srityse yra tiek dideli, jog 
išeina už lietuvybės ribų ir įsilieja į šio 
krašto kultūrą, tad būtų visai natūralu, 
kad kompetentingos įstaigos atrastų 
tinkamą pripažinimą“.

Bronė Mockūnienė

AVANGARDO PARODA
Šių metų balandžio mėn. Sydnejuje. džiai, lankant antikines vietoves Angl-

Airspace galerijoje vyko Australijos
avangardo menininkų paroda, kurioje 
dalyvavo Jolanta ir Jurgis Janavičiai. 
Jolantos darbas, instaliacija, suside
danti iš 13 keramikos skulptūrų, vaiz-

įjoję.
Jurgis išstatė du paveikslus: „Poez

ijos skaitymas - artistų veidai“. Paroda 
susilaukė didelio susidomėjimo.' Laik- 
raštyje „Sydney Morning Herald“ buvo

davo senos šventyklos Stonehenge atspausdinta meno kritikės B. Watson 
griuvėsius, jos kelionių giliausi įspū- šios parodos apžvalga. . x -

Senovinės šventyklos"Stonehenge" griuvėsiai. Jolanta Janavičius, 1993Tai ir įvyko dabar!
Sveikiname GenovaitęVasiliauskienę 

su šiuo aukštu Australijos valdžios 
įvertinimu. Garbė ne tik jai, garbė ir 
visiems Australijos lietuviams!

Korespondentas

Prašom nepamiršti užsimokėti 
„Mūsų Pastogės“ prenumeratą.
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ALFAS PRANEŠIMAS

Gegužės mėnesio pabaigoje ALFAS 
valdybos pirmininkas A. Laukaitis 
išskrido į Lietuvą ir ten bus apie tris 
mėnesius. Lietuvoje jis susitiks su Li
etuvos ir kitų kraštų sporto vadovais, 
kur bus aptariama sekančių, 1995 metų 
Pasaulio lietuvių sporto žaidynių Li
etuvoje smulkesnė programa ir kiti 

sportiniai reikalai.

PUIKUS „KOVO“ BALIUS
Paskutiniuoju laiku, bent Sydnejuje, 

labai retai būna baliai, pasišokimai, 
kurie seniau buvo taip populiarūs. 
Vyresnioji karta dar šiaip taip susiren
ka į popietines sekmadienio paskaitas 
ar minėjimus, bet ir tada, vos pasibai
gus, per keletą minučių dingsta iš Lie
tuvių namų, neužsukę net į barą,, 
neišgėrę' taurės, o jau apie pokerio 
mašiną - nė negalvok, žmogau. Ir tai 
skaitosi Lietuvių klubo „rėmimas“.

„Kovo merginos po laimėjimo.

Skirtingai, bet dar gana stipriai laikosi 
koviečiai sportininkai. Jie tai ker
mošius, tai savo sportininkų pager
bimus, tai metinius balius klube su
ruošia. Taip, kaip ir prieš daugelį metų... 
kadaį“Kovo“rengiamus balius net vietų 
pritrūkdavo. Taip ir dabar, nors ir 
mažesniu mastu, tačiau šie renginiai 
būna populiarūs ir, svarbiausiai, nė 
viena kita organizacija į savo renginius 
nepritraukia tiek jaunimo, kaip sporti
ninkai. Pagarba jiems!

Šių metų „Kovo“ balius įvyko gegužės 
20 d. Tai buvo puikus renginys, suor
ganizuotas jau naujosios, šių metų 
klubo valdybos. Šventiškai papuoštoje 
salėje, šventiškai pasipuošę svečiai, o 
ypač kovietės merginos, jautėsi tikrai 
pakiliai. Štai pirmininkas E. Lašaitis, 
kaip ir pridera „bosui“, priiminėja 
svečius, apžiūrinėja ar visur tvarka. Jo 
padėjėjas, didysis kovietis P. 
Andriejūnas atrodė kaip iš Jugoslavi
jos karo sugrįžęs... mat truputį šluba-

ATSEPRAŠOME
„Mūsų Pastogės“ sportiniame 

aprašyme apie „Kovo“ sportininkus, per 
apsirikimą buvo praleista Garbės nar
io Valentino Gulbino pavardė. 
Nuoširdžiai už tai atsiprašome. V. Gul
binas yra ilgametis „Kovo“ narys, buvęs 
pirmininkas, vienas iš vadovų išvykose 
į Ameriką ir Kanadą. Jo sūnus dr. 
Romas ir dukra Irena buvo iškilieji 
koviečiai, ne vieną kartą reprezentavę 
koviečius ir Australijos lietuvius įvair
iose sporto varžybose.

Red.

Vasaros viduryje į Europą, o vėliau ir 
į Lietuvą skris ALFAS sekretorė dr. N. 
Wallis, kuri tarsis dėl būsimų Pasaulio 
žiemos sporto žaidynių.

Sporto klubai visą tą laikotarpį visus 
raštus ir kitus sportinius reikalus 
prašome tvarkyti su ALFAS iždininku 
Petru Andriejumi, 92 Hyde Ave., Glen- 
haven 2156, telefonas (02) 680 3389.

ALFAS

vo, o šlubuoti jam reikėjo... nors šiaip 
jis pilnas energijos, kaip ir visada. Nau
joji klubo renginių vadovė K Dičiū- 
nienė,. padedama dukterų, puikių ko- 
viečių krepšininkių, jautėsi kaip tikra 
baliaus šeimininkė, net neturėdama 
pakankamai laiko, jos taip mėgs
tamiems šokiams sušokti. Iškilioji ko- 
vietė sportininkė, dabar valdybos narė 
R. Kasperaitytė atrodė puikiai, net 
mamai virtuvėje padėti šį kartą

negalėjo. Gi jaunieji valdybos nariai P. 
Gustafson, R. Eismontas, D. Siutz ir P. 
Šumskas, apsirengimo atžvilgiu, galėjo 
ir vyresniesiems būti pavyzdys, nes 

1 atrodė taip gražiai, kaip Monte Carlo 
kazino pareigūnai. Muzika buvo ko- 
viečio R. Bukevičiaus - Bukio vadovau
jama, plėšė kaip Lietuvoje per vestuves, 
net reikėjo paprašyti truput tyliau gro
ti, nes veteranas sportininkas dr. L. 
Petrauskas net apsidžiaugęs buvo, 
sakydamas, kad jis gali daugiau pa
cientų dėl apkurtimo turėti.

Svečiams pasišokus, pasivaišinus ant 
stalų esančiais skanėstais, numalšinus 
troškulį tauriais gėrimėliais, prasidėjo 
šio vakaro atrakcija: koviečiai sporti
ninkai virto balerinomis. O juos jomis 
padarė šį vakarą pati kaip žvaigždė 
švietusi kovietė, įvairių sporto šakų 
čempionė ir Garbės narė N. Wallis. 
„Balerinos“ buvo tokios gražios, kad iš 
jų atskirti tegalėjau tik „prima baler
iną“, G. Sauką - Official ir pačią jau
niausią ir gražiausią - Viktoriuką Šli- 
terį. ,

Programa taip patiko, ypatingai jau
niesiems svečiams, kad reikėjo net ke
lis kartus pakartoti, kol „balerinos iš
virto iš kojų“. Tai ne krepšinį ar tinklinį 
žaisti...

Vakaro metu vyko loterija, kurios 
'bilietus pardavinėjo visos „balerinos“.
Nežinau, ar dėl jų gražumo, ar dėl ko
viečių populiarumo, ar dėl prizų, kur 
buvo dovanotas puikus tortas, gėrimų 
butelys ir dar daug kitų gėrybių, bili
etai buvo labai greitai išparduoti. 
Laimingus bilietus traukė dr. V.

Canberros klubo „Vilkas“ sportininkų 
veikla 1949-1979 m. yra plačiai aprašyta. 
ALFAS išleistoje knygoje „Lietuviai 
sportininkai Australijoje“. Nors sportininkai 
klubo vardąVilkas“ pasirinko tik 1960 m., 
bet klubo užuomazgą reikia skaityti jau nuo 
1948 m„ kai iš Vokietijos stovyklų suvažiavę 
lietuviai į sostinę, suorganizavo vyrų 
krepšinio komandą. Ši komanda 1950 metais 
tapo Canberros krepšinio meisteriu ir tą titulą 
išlaikė iki 1975 m. 1950m. komanda dalyvavo 
pirmose Australijos lietuvių krepšinio 
pirmenybėse Melbourne. Nuo laiko sportas 
augo ir stiprėjo. Be krepšinio susiorganizavo 
tinklinio, stalo teniso, šachmatų, kiek vėliau 
golfininkų ir slidininkų sporto šakos.

1968 m. Canberros „Vilko“ slidininkai 
suorganizavo pirmąją lietu vių žiemos sporto 
šventę, kuri vėliau tapo trijų, miestų: 
Canberros, Sydnejaus ir Melbourne 
kasmetine žiemos sporto švente. Neatsiliko 
stalo tenisas ir tinklinis. 1969 m. Lietuvių 
sporto šventėje Geelonge Ona Pilkienė tapo 
stalo teniso nugalėtoja, o 1975 m. Canberros 
miesto čempione.

1969 m. Geelonge tinkininkai taip pat 
pasiekė pergalę, laimėdami tinklinio titulą. 
Golfas pasidarė populiari sporto šaka ir mūsų 
golfininkai tarpusavyje tarpmiestinėse ir 
lietuvių sporto šventėse yra paniekę gerų 
rezultatų. Komandiniai keletą metų iš eilės 
yra laimėję pereinamąją taurę, o pavieniui 
lietuvių sporto šventėse 1991 m. Geelonge ir 
1992 m. Sydnejuje Tadas Žilinskas klasėje 
„stableford“ vyrų grupėje laimėjo taures.

Moterų grupėje Ona Pilkienė keturis metus 
iš eilės - 1989, 90, 91 ir 92 metais laimėjo 
įvairių kategorijų titulus. Iš jų - aukščiausio 
laipsnio „Gross ir Nett“, kurį laimėjo 1989 
m. Adelaidėje. Šio titulo laimėtojas yra 
skaitomas geriausiu golfminku - e. Kadangi 
įvairių šakų sportas buvo prigijęs ir įleidęs 
stiprias šaknis, „Vilkui“ buvo patikėta 
atsakomybė suruošti 1979 m. Lietuvių 30 - ją 
sporto šventę Canberroje.

Tai buvo pirmasis bandymas „Vilko“ 
valdybai ir sportininkmas - įrodyti savo 
sugebėjimus. Šioje šventėje teko matyti gana 
įdomias rungtynes kiek vyrų, tiek ir moterų 
bei jaunių grupėse. Aišku, buvo ir staigmenų 
ir sensacijų. Robertas Sidabras rašė, kad 30 -

Petrauskienė.
Koviečių metinis balius buvo tikrai 

puikus. Matėsi šį kartą daug jaunimo 
ir mūsų veteranų, taip pat koviečių 
golfininkų, kurie po neseniai buvusios 
sėkmingos išvykos į sostinę, atvažiavo 
į šį balių atsigaivinti. O jeigu dar būtų 
daugiau atsilankę veteranų krep
šininkų su tinklininkais, tai salė būtų 
buvusi pilnutėlė ir, žinoma, jie tikrai 
nebūtų gailėjęsi, praleidę puikų vakarą 
su savo draugais, jaunaisiais koviečiais.

Baigiantis vakarui ir prisimenant 
jaunas dienas, vienas iš veteranų man 
ir sako: „Tik pažiūrėk kiek čia daug 
gražių lietuvaičių. Negaliu suprasti, kas 
yra su mūsų vyrukais, kurie taip grei
tai suviliojami svetimtaučių, o mūsų 
gražuoles palieka Dievo valiai. Anais,, 
mūsų laikais, taip nebūdavo. Ar jie ne 
kvaili?“ Tikrai, ir aš taip pamaniau!

Veteranas 

ją sporto šventę Canberroje reikėtų vertinti 
teigiamai. Tai valdybos, kurią daugiausiai 
sudaro jaunimas, lopelnas.

„Vilko“ sporto klubas, be abejo, įgavo 
pasitikėjimo savimi ir ruošė antrąją sporto 
sporto šventęl984 m., Lietuvių dienų 
Canberroje metu.’ Šio šventės rengimo 
komiteto pirmininku buvo Pranas 
Gružauskas, o jo duktė Rasa - Sporto klubo 
„Vilkas“ pirmininke. Pirmą kartą šioje 
šventėje gerai pasirodėjau trečios kartos 
jaunimas, komandiniai laimėdami pirmąją 
vietą, o squash'e R. Šatkauskas ir A. 
Budzinauskas tapo nugalėtojais. Išskyrus 
1986 m. jaunių mergaičių iki 18 m. laimėjimą 
Canberros žiemos krepšinio turnyrą, šiaip 
krepšinyje „didelių laimėjimų“ nepasiekta, 
bet buvo daly vauta daugelyje sporto švenčių.

Galime didžiuotis iškiliuoju mūsų krep
šininku Edžiu Palubinsku, o taip pat moterų 
krepšinio žaidėjomis, kurios ne kartą buvo 
išrinktos į Australijos lietuvių moterų bei 
jaunių rinktines. Mūsų plaukikai(po gero 
pasirodymo Canberroje 1984 m., nenuleido 
rankų, o toliau progresavo. 1988 m. III - se 
Pasaulio lietuvių žaidynėse Adelaidėje 
pasiekti geri rezultatai: berniukų grupėje B. 
Katauskas laimėjo 2 aukso ir 1 sidabro 
medalius, o Arūnas Kovakskis - 1 aukso, 1 
sidabro ir 1 bronzos medalius. Vyrų grupėje 
3 šidat>ro ir 1 bronzos

Nuo 1988 m. sporto klubo veiklakai kuriose 
šakose „priblėso“, o ypatingai krepšinyje 
Gal būt, dėl „entuziazmo“ trūkumo, o gal ir 
dėl organizatorių kaltės. Kitiems tos energijos 
netrūko. Krepšininkės T. Budzinauskaitė 
(Hughes), K. Katauskaitė ir krepšininkas B. 
Katauskas ne kartą lietuvių sporto šventėse 
žaidė už klubus.

1992 m. pasikeitus sporto klubo „Vilkas“ 
valdybai, buvo imtasi žygių atgaivinti kai 
kurias „prigesusias“ sporto šakas. Organi
zuotų lietuvių krepšinio lietuvių krepšinio 
bei tinklinio komandų neturime, bet pavie
niai Įžaidėjai žaidžia vietiniuose australų 
klubuose.

1992 m. Sydnejuje lietuvių sporto šventėje 
be golfininkų ir lauko teniso, jau dalyvavo 
vyrų ir moterų krepšinio, tinklinio komandos.

Kokios ateityje klubo veiklos gairės, tai 
priklausys nuo pačių sportininkų ir gero noro, 
o valdyba dės pastangas, kad susidomėjimas 
sportu toliau išliktų.

Pastaba: ruošiant šį sporto klubo veiklos 
aprašymą, trūkstant dokumentinės me
džiagos, buvo naudotasi „MP“ esančiais 
daviniais ir atmintimi, todėl gali būti 
netikslumų.

Paruošė L. Budzinauskas ir L. Venslovas

„Vilko“ klubo valdyba. Iš kairės sekt.
L. Budzinauksas ir ižd. L. Venslovas
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„VARPO“ JAUNIAI 
KREPŠININKAI.

Jau antri metai kaip „Varpo“ jauniai 
krepšipįnkai žaidžia kartu ir vis geriau 
susižaidžia tarp savęs, laimėdami eilę sunkių 
ir gražių susitikimų su kitomis komandomis. 
Šių komandų, tiek berniukų, tiek mergaičių, 
ateitis tikrai graži ir netrukus juos pamatysime 
vienais iš geriausių mūsų krepšininkų.

Komandomis labai rūpinasi vienas mūsų 
iškilus lietuvių rinktinės žaidėjas, „Varpo“ 
krepšininkas Dovydas Sakalauskas, kuris 
prieš kiek laiko metus gyveno Lietuvoje, ten 
studijavo Vytauto Didžiojo universitete, žaidė 
užstudentų klubo „Vytis“ krepšinio komandą 
ir, svarbiausia, gyvendamas Lietuvoje, sukūre 
lietuvišką šeimą, su žmona grįžo į Australiją 
ir dabar sėkmingai dirba, treniruodamas 
„Varpo“ jaunius.

Šias jaunių komandas sudaro: mergaitės - 
jaunės D. Meiliūnaitė, D. Mickutė, L. 
Skimbirauskaitė, Daiva ir Ginta Statkutės ir 
Z. Šukytė.

Berniukai iki 10m.: J. Balbata, S. Lukaitis, 
D. Meiliūnas, A. Mickus, R. Statkus ir J. 
Rutkauskas.

Berniukai iki 14 m.: Paulius ir Tomas 
Kviecinskai, Kip ir Rob Levickiai, D. 
Lukaitis, Aleksas ir Andy Meiliūnai.

Dalis Melbourno „Varpo“ valdybos. 
Iš kairės: J. Dagienė, R. Mickus (pirm.) 
ir A. Skimbirauskas.
PAS MELBOURNO V ARPIEČILS

„Varpo“ antroji vyrų komanda laimėjo 
paskutines penkerias rungtynes ir dabar yra 
trečioje vietoje.

Rezultatai:
Varpas - 45 v. Monash - 28. Taškai: J. 

Skimbirauskas 14, D. Sadauskas 8, E. 
Starinskas 7, M.. Mačiulaitis 7, V. Antanaitis 
5, L. Skimbirauskas 2, M.. Zdanius 2.

Varpas - 72 v. Doncaster- 37. D. Sadauskas 
16, M.. Mačiulaitis 16, V. Antanaitis 14, J. 
Skimbirauskas 8, L. Skimbirauskas 6, E.
Starinskas 6, M.. Zdanius 2.

Skimbirauskų ir Levickų krepšininkai su tėvaisirtreTieriaiR, taip 
pat žaidžiančiais už veteranus. Iš kairės viršuje: A Skimbirauskas ir dešinėje 
V. Levickis.
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Varpas - 41 v. Blackbum - 40. L. 
Skimbirauskas 10, V. Antanaitis 8, M. 
Mačiulaitis 8, D. Sadauskas 6, E. Starinskas 
5, J. Skimbirauskas 4.

Varpas - 45 v. Keilor - 39. M. Mačiulaitis 
19, D. Sadauskas 12, V. Antanaitis 8, J. 
Skimbirauskas 6.

Varpas - 59 v. Scoresby - 32. V. Antanaitis 
22, D. Sadauskas 12, J. Skimbirauskas 11,E. 
Starinskas 7, M.. Mačiulaitis 4, 
M. Zdanius 3.

A. S.

„VARPO“ IŠVYKA Į GEELONGĄ

Sekmadienį, 16.5.1993 Melbourno 
varpiečiai sportininkai buvo nuvykę į 
kaimynystėje esantį Geelongą, sužaisti 
draugiškų rungtynių su „Vyčio“ klubo 
sportininkais. „Varpą“ atstovavo trys 
komandos: berniukų, mergaičių ir jaunų 
vyrų.

Jaunučiai tik po Kalėdų prądėjo 
rimtai treniruotis ir žaisti dabartinėse 
pirmenybėse Melbourne. Kol kas jiems 
sekėsi labai gerai Treniruoja juos ir 
prižiūri A Kristens ir A Skimbiraus
kas. Čia auga būsima, gera pamaina 
varpiečiams krepšininkams.

Jau seniai „Varpas“ neturėjo savo 
merginų komandos. Dabar ji sudaryta, 
o treniruoja - buvusi iškilioji Australi
jos lietuvių merginų krepšininkė Rasa 
Milvydaitė - Statkuvienė. Gana gera ir 
jaunių berniukų komanda kuri, nors ir 
pralaimėjo prieš „Vyčio“ daug aukštes
nius ir gerai kamuolį valdančius 
žaidėjus, tačiau rungtynes sužaidė la
bai entuziastingai ir kovojo iki pa-čios 
rungtynių pabaigos.

Po įdomių ir gražių krepšinio rungty
nių, „Vyčio“ valdyba Lie-tuvių namu
ose surengė iešminę - BBQ, kur visi 
labai gražiai pabendravome ir sugie
dojome „Il-giausių metų“ ilgamečiu! 
„Vyčio“ valdybos nariui Kajui Starin- 
skui, kuris netrukus ilgesniam laikui 
išvyksta gyventi į Lietuvą. Džiugu, bet 
ir gaila, kai gražios Lietuvos merginos 
išsiveža iš mūsų tajp mums .■ visiems 
reikalingus sporto šulus. Tikėsimės, 
kad Lietuvoje Kajus nepamirš mus, 
ALFAS.

Sekmadienio vaišės, išvyka ir 
rungtynės Geelonge praėjo maloniai ir 
gražiai, šis klubų bendradarbiavimas 
tęsiasi jau daugelį metų ir tai turėtų 
tapti geru pavyzdžiukitiems, artimiau 
gyvenantiems klubams. Sekantis toks 
subuvimas, tikriausiai, vyks jau Mel
bourne. t

„Varpo“ berniukai, treniruojami Jj 
Lukaičio, varžybose prieš „Vytį“ 
pralaimėjo 18:45. Varpietės laimėjo 60 
: 16. Jauniai vyrai laimėjo 66 :51. s

• ' . 3*
J. Dagienė v

MUSŲ MIRUSIEJI
A. t A. VYTAUTAS ŽeMKALNIS-LANDSBERGIS

Gauta liūdna žinia, kad Vilniuje’
gegužės 21 d. mirė šviesių tautos sūnus, 
Žemkalnis - Landsbergis - architektas, 
visuomenininkas, 1941 m. laikinojoje* 
Lietuvos vyriausybėje komunalinio ūkio 
ministras. 1944 - 45 m. dalyvavo 
pogrindžio kovoje prieš nacius. 1944m. 
pasitraukė į Vokietiją, o 1949 m. emi
gravo įAustraliją. Čia, Melbourne, dirbo a

A. t A. INŽINIERIUS PETRAS PETRAITIS
Po ilgos ir sunkios ligos Gold Coast 

ligoninėje, balandžio 30-tą dieną 
atsiskyrė su šiuo pasauliu a. a. inž. 
Petras Petraitis, kuris buvo visų Gold 
Coast lietuvių mylimas ir gerbiamas. 
Jo mirtis paliko spragą mūsų mažoje 
kolonijoje, kurią bus sunku užpildyti.

A. A. Petras išgulėjo ligoninėje ilgą 
laiką, jį slaugė žmona Vlada, lankė 
draugai ir pažįstami ne tik lietuviai, 
bet ir australai.

Requiem Mišiom išklausyti ir paly
dėti a. a. Petrą susirinko virš 60 
žmonių. Atvyko šeimos iš Melbourno 
ir Brisbanės, jų tarpe buvę bendra
darbiai ir kaimynai.

Mišios buvo atlaikytos Runaway 
Bay katalikų bažnyčioje, kuri; sken
dėjo gėlėse, o Wagnerio graudulinga ir 
gedulinga muzika lydėjo klebono 1 
atsisveikinimo žodžius. Tai dienai 
pritaikytą ištrauką iš Šv. Rašto skaitė 
anūkas Paulius. Tėvo įspūdingą gyve- , 
nimą apibūdino sūnūs - Jonas (lietu
viškai), Arūnas (angliškai). Jaudinan- ; 
tys momentai buvo, kai vienas ir, 
vėliau, kitas sūnus turėjo nutraukti 
skaitymą ir pasikeisti, nes per ašaras
negalėjo tęsti savo kalbų...

A. t A. ONA KRYŽANAUSKIENĖ
A A Ona Šickaitė -Vaitiekūniene-1 

Kryžanauskienė mirė Adelaidėje, 
turėdama 85 metus.

Gimusi 1907. VHI.18 Alytuje, 1948

PADĖKA
Š. M. balandžio 15 d., mirus mūsų šeimos V-sios generacijos mylimai 

Motinai,

A. t A. Ievai Mauragienei
visiems mus užjautusiems ir padėjusiems sunkioje atsiskyrimo 
valandoje, kurie mus paguodė gyvu žiodžiu, laiškais, per laikraščius, 
apdovanojo gėlėmis ir maldomis, reiškiame didelę padėką ir jaučiame 
artimo meilės prietelystę. j u

Aleksandras Mauragis ir jo šeimos artimieji 
■b

s: wi: IRAUSKŲ IR
LEVICKŲ VARPIEČIAI

ARŪNAS: pradėjo krepšinį su „Varpo“ 
jauniais 1960 m.. Dar ir dabar žaidžia, su 
varpiečiais veteranais kas savaitę.

- „Varpo“ golfo sekcijos vadovas nuo 1975 
m.,

- dirbo komitetuose, dabar iždininkas,
- ALFAS iždininkas dviejose kadencijose, 

1981 - 1982 m., ir 1990 -1991 m..
- Australijos sportininkų grupės vadovas 

IV Pasaulio sporto žaidynėse, Lietuvoje.
JUSTINAS: dalyvavo sporto žaidynėse

krepšinyje nuo 1985 m..
- paskutinius dvejus metus žaidė „Varpo“ 

antroje komandoje Geelonge ir Sydnejuje.
- išrinktas į Australijos lietuvių rinktinę 

1992 m. Sydnejuje.
- žaidžia dviejose „Varpo“ komadose.
LUKAS: dalyvauja sporto šventėse 

krepšinyje nuo 1985 m..
- žaidžia su vyrų komanda kas savaitę.
LISA: dayvavuja krepšinyje sporto 

šventėse nuo 1989 m., mergaičių komandoje 
ir laimi pirmas vietas kas metai.

- Australijos moterų komandos narė 1991 

architekto darbą, dalyvavo lietuvių 
kultūrinėje veikloje. 1959 m. pavasarį 
grįžo į Lietuvą, dirbo Kaune vyr. ar
chitektu.

Palaidotas Kaune, Petrašiūnų 
kapinėse gegužės 23 d.

Platesnį nekrologą spausdinsime 
vėliau.

B. Z

Kitas giliai jaudinantis momentas 
palietė visus, kada žmona paėmusi šv. 

j Komuniją į rankas, priėjo prie karsto 
ir, susikaupusi savo mintyse, tarė 

- paskutinį Sudiev...
Karstas papuoštas geltonų, žalių ir 

raudonų gėlių vainikais, karstą išnešė 
M sūnūs, anūkas ir ilgametis šeimos 

draugas Jonas Stankūnavičius, paly
dėjo šeimos nariai ir būrys artimųjų, 

r Našlės Vlados pageidavimu, į krema
toriumą vyko tik šeimos nariai.

A. A. inž Petro Petraičio palaikai 
buvo grąžinti į Runaway parapijos 

, kapines ir padėti į amžiną poilsio vietą 
krematorijaus urnų sienoje.

Gedulingi pietūs įvyko p. Petraičių 
3 rezidencijoje, dalyvaujant gausiam 

prietelių skaičiui.
Vietoje gėlių surinkta $ 250.-. Juos 

našlė paskyrė šv. Kazimiero kolegijai 
Romoje.

Epilogo vietoje:
Gaudeamus igitur, 
Juvenus dum sumus, 
Post jucundam juventutem, 
Post molestam senectutem, 
NOS HABEBAT HUMUS.

m. atvyko į Australiją. Gyveno Ade
laidėje. Gegužės 1 d. palaidota 
Adelaidės Enfield's kapinėse.

Ilsėkis ramybėje. (-J.N. P.-)

m. Lietuvoje, IV Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynėse.

- iki 16 m. grupėje laimėjo „ben-pin bowl
ing“ Sydnejuje 1992 m..

VYTAS: pradėjo krepšinįl962 m..
Adelaidės „Vytis“ komandoje, vėliau žaidė 
Melbourno „Varpo“ komandoje. Dalyvavęs 
beveik visose sporto šventėse, išrinktas į 
Australijos krepšinio rinktinę, maždaug, 1Q 
kartų.

- žaidė už 1st Kilda Viktorijos pirmos 
divizijos komadą 1969 -1970 m..

- žaidė su „Varpo“ veteranų komanda iki 
1992 m.

- Varpo“ golfininkas nuo 1975 m. Laimėjo 
pirmą vietą 1985 m. sporto šventėje Canber- 
roje, HI - čią vietą III Pasaulio lietuvių 
žaidynėse, Adelaidėje, I vietą (handicap) 
Geelonge, 1991 ir 1992 m. sporto švenčių 
metu „Varpo“ komandos, laimėjusios I vietą 
narys.

STEPAS: dalyvauja krepšinyje sporto 
šventėse nuo 1985 m. .

KRISTUPAS: dalyvauja krepšinyje spor
to šventėse nuo 1990 m.

ROBERTAS: laimi pirmas vietas 
krepšinyje kas metai. B. H,
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Šviesios atminties patriotui*-

A. t A. Vytautui Žernkalniui-Landsbergiui 
mirus, sūnums - prof. Vytautui, Gabrieliui ir dukrai Alenai bei jų 
šeimoms nuoširdžią užuojautą reiškia

t Marija ir Liudvikas Malakūnai, 
Birutė ir Vytautas Vaitkai

A. t A. .
Architektui Vytautui Žemkalniui Landsbergiui

Lietuvoje mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame dukrai Alenai 
Karazijienei, sūnums Vytautui Landsbergiui ir Gabrieliui Žemkalniui 
su šeimomis ir artimaisiais

Elena ir Izidorius Jonaičiai

Kilniam' patriotui

A. + A. Vytautui Žernkalniui-Landsbergiui 
mirus Lietuvoje, nuoširdžiai užjaučiame sūnų Gabrielių žantkainį ir 
visus artimuosius

Irena ir Algis Milašai

Lietuvoje mirus

A. t A. Vytautui Landsbergiui-Žemkalniui
šeimai ir artimiesiems gilią užuojautą reiškia

Liet. Koop. Kredito draugija "Talka"

A. t A. ,
Architektui Vytautui Žemkalniui Landsbergiui 

mirus Lietuvoje, jo sūnui Gabrieliui ir marčiai Danutei Žemkalniams 
reiškiame nuoširdžią užuojautą

Liolė, Kazys ir Kazys-Tadas Bartaškai

Lietuvoje mirus architektui, Vyties Kryžiaus Kavalieriui 
šimtamečių!

Vytautui Žernkalniui-Landsbergiui
jo sūnui, radijo laidų koordinatoriui, Gabrieliui Žemkalniui, dukrai 
Alenai Karazijienei, visiems giminėms čia ir Lietuvoje reiškiame 
nuoširdžią užuojautą - Į

„ .Radijo laidų buvg bęndradarbįąį:. Jurgis Rūbas
a į i Aldona Butkutė

Alisa Baltrukonienė

Kilniam Lietuvos sūnui K

A. t A. Vytautui Landsbergiui-Žemkalniui
mirus, jo liūdinčią šeimą nuoširdžiai užjaučia

V.,V» ir O. Aleknos
i

Savanoriui kūrėjui, architektu^

Vytautui Žernkalniui-Landsbergiui
mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą Lietuvojenų jo'3 žmonai 
Landsbergienei - Žemkalnienei, sūnui Vytautui Landsbergiui. 
Australijoje - sūnui Gabrieliui Žemkalniui, dukrai Alenai Karazijienei 
ir visiems artimiesiems - Lietuvoje ir Australijoje

, Vida ir Algis Kabailai,
Canberra

A. t A. Leonui Baltrūnui
mirus, visai jo šeimai reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime 

Jonė ir Paulius Mičiuliai

ADELAIDĖJE
PRANEŠIMAS

Pietų Australijos šv. Kazimiero lie
tuvių parapijos tarybos kvietimu, Aus
tralijos religiniam ir tautiniam atnau
jinimui atvyko kunigas Ričardas 
Mikutavičius.

Lietuvoje jis žinomas, kaip antras 
Vaižgantas: poetas, mokslinių veikalų 
autorius, geras kalbėtojas, įvairių menų 
puoselėtojas, istorinių pastatų atnau
jintojas. Atnaujino Tytuvėnų bažnyčią 
ir ‘vienuolyną, atremontavo Vytauto 
pastatytą bažnyčią Kaune, dabar per
stata Įgulos bažnyčią Kaune.

Kunigas Ričardas Mikutavičius už 
visuomeninę kultūrinę veiklą yra ap
dovanotas (redimino ordinu.

Adelaidės šv. Kazimiero parapijos 
Taryba apmoka visą kunigo Miku
tavičiaus kelionę į Australiją ir Aus- 
tralijoje.

Norime, kad kunigas Svečias aplan
kytų ne tik didesniąsias, bet ir mažąsias 
bei tolimąsias kolonijas reikalingas 
dvasinio aptarnavimo. Vietines bend
ruomenes ar komitetus prašome pa
daryti rinkliavas ar rinkliavą ir pini
gus pasiųsti čekiu: Lithuanian „Cari
tas“ Ine. 6 Third Ave. St. Peters S. A. 
(J069.

■ Mes nenustotame Jums kiek, pasiųs
kite tiek, kiek surinksite, aukščiau 
duotu adresu. Ką duosite kaip dovaną 
Rekolekcijų vedėjui - Jūsų reikalas.

Svečias kunigas mielai lanko ligon
ius ir vienišus senelius. Pavėžėkite ir 
suteikite džiaugsmo labiausiai reika
lingiems.

(Svečio kelionių maršrutą žiūr. „MP“ 
Įtek 8) jnf

r VIELBOURNE
f LABDAROS SIUNTINIAI

Į LIETUVĄ
r Melbourne lietuvių namų valdyba 

organizuoja labdaros siuntinių pa
siuntimą į Lietuvą. Kviečiame visus 
tautiečius pasinaudoti Šia ' proga, 
pasiunčiant siuntinius giminėms ir 
draugams.

Dėžes siuntiniams galima gauti 
sekmadieniais Lietuvių namuose, o 
paruoštus vėl atgal pristatyti ten pat.

'Pristatymo data bus paskelbta 
vėliau. Siuntinio pasiuntimo kaina $ 
35.00, įskaitant pristatymą į namus. 
Svoris - 40 kg.

Visais rūpimais klausimais kreiptis į 
Lietuvių namų valdybos pirmininką V. 
Bosikį, tel. 458 1637.

Melbourne Lietuvių namų valdyba

AUROS ’ 
„Mūsų Pastogei“

PRANEŠIMAS
ATGAIVINTAS AUSTRALIJOS 

LIETUVIŲ INŽINIERIŲ IR ARCHI
TEKTŲ SĄJUNGOS MELBOURNO 
SKYRIUS

Šių metų gegužės 16 d. įvykusiame 
steigiamajame susirinkime, vykusiame 
Lietuvių namuose, išrinkta valdyba 
pareigomis pasiskirstė sekančiai:

Pirmininkas Jurgis Žalkauskas, tel. 
874 5250. •

Sekretorius - Jonas Lipšys, 
tel. 387 4001.

Iždininkas - Paulius Aidulis, tel.
534 6210.

SYDNĖJUJE 
PRANEŠIMAS

Skaudžius lietuvių trėmimus į Sibirą 
paminėti, NSW Jungtinis baltų komi
tetas ruošia išvežimų ir gedulo 
minėjimą.

Minėjimas įvyks birželio 13 dieną, 
sekmadienį 2 vai. p. p. Latvių 
namuose, 32 Parnell St, Strathfield.

Koncerto metu pasirodys lietuvių, 
estų ir latvių meninės jėgos. Lietuvius 
šiame koncerte atstovaus choras 
"Daina" (dirigentė B- Aleknaitė). 
Pianinu skambins dr. R. Zakarevičius.

Jungtinis baltų komitetas kviečia 
visus tautiečius gausiai dalyvauti 
minėjime, kur prisiminsime visus mūsų 
brolius ir seseris, nukankintus Sibiro 
taigose.

A. Giniūnas
Jungtinio baltų 
komiteto vardu

LIETUVOS VAIKŲ
INVALIDŲ NAUDAI

-**- -f—-r- --“=»♦* -r.-r M| -įąi » f •> . >»>

Lietuvos šeimų, auginančių psichiškai 
nesveikus vaikus fondui aukos, gautos 
š. m. gegužės mėn.

Vietoje gėlių a.a. Prano Griniaus 
atminimui: $ 20.00 H. Karveiienė, L. 
Veteikienė, A. Virgeningienė.

Visiems aukojusiems Vilties bendri
jos vardu nuoširdžiai dėkoju.

Norintieji siųsti aukas tiesiog į 
Vilnių Vilties bendrijai, prašome 
adresuoti sekančiai: '

Lietuvos šeimų, auginančių psi
chiškai nesveikus valkus, bendrija 
Viltis,2/14-17 Kaštonų g -vė, Vilnius 
2019, Lietuva. ’ >

Jei kas pageidautų savo testamente 
paminėti Vilties bendriją, prašome 
rašyti sekančiai:

LITHUANIAN SOCIETY OF FA
MILIES WITH MENTALLY handi
capped CHILDREN ? į
2/14-17 Kaštonų g-vė, Vilnius 

2015/ Lithuania.
•s’’

D. Baltutytė 
Vilties bendrijos 

atstovė Australijoje

A. + A. Leonui Baltrūnui
mirus, jo žmonai ir sūnui reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime

Adelaidės sporto klubas "Vytis"

A. t A.
Architektui Vytautui Žemkalniui Landsbergiui

Lietuvoje mirus, dukrai Alenai Karazijienei, sunui Gabrieliui ir jų 
šeimoms reiškiame gilią užuojautą

Socialinės globos
moterų d-ja Melbourne

Ml Prašmutienė VIČ $ 15-
J. Černiauskas NSW $ 5,-
A. Jakštas NSW $ 5,-
Pš Žulys Q%D $ 15.-

Visiems aukojusiems 'nuoširdžiai 
dėkojame. Redakcija

iiunutiHitiiiniiMtiitiiiuHlliiiiiiiiliiiillliliiiiiu

Prašome nepamiršti 
užsimokėti 

99Mūsų Pastogės66 
prenumeratą.

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS
■ . ~ _ 1 įi j’ ’'

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

JMūsų Pastogė“ Nr.22 1993.5.31 pąl 7
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I n f o r m a c i j a
PAPILDOMAS PRANEŠIMAS DĖL REKOLEKCIJŲ' 

AUSTRALIJOJE
Kaip jau buvo pranešta "MP" Nr. 21 

- me, Australijos lietuviams reko
lekcijas šiemt praves Kauno įgulos 
klebonas, kun. Ričardas Mikutavičius, 
atvykęs i Sydnejų gegužės 19 d. ir tą 
pačią dieną išvykęs į Adelaidę.

Gegužės 21 - 23 dienomis vyko 
rekolekcijos Adelaidės lietuviams.

Tolimesnis svečio rekolekcijų mar
šrutas toks:

24.5.93 - iš Adelaidės išvyksta j 
Melbourną.

31.5.93 - iš Melbourne vyksta į 
Launceston, Tas .

4.6.92 - iš Hobarto vyksta į 
Brisbaną.

9.6.93 - iš Brisbanės į Sydnejų 
(Australian Airlines, skrydis TN 046, 
atskris 1 vai. p.p.).

14.6.93 - iš Sydnejaus vyks į 
Canberrą.

16.6.93 - iš Sydnejaus vyks į Perthą.
21.6.93 - svečias atskris į Adelaidę,

o iš ten grįš atgal į Lietuvą.
Kaip praneša kun. P. Martūzas, 

rekolekcijos Sydnejuje vyks Lidcom- 
bės šv. Joachimo bažnyčioje sekančia 
tvarka:

Birželio 11d. penktadieni (ne 4 - tą 
kaip buvo skelbta), 4 vai. p. p.

Prašome šią dieną kuo daugiau eiti 
išpažinties, nes kitomis dienomis 
bažnyčia bus itin naudojama australų 
parapijiečių. ')

Birželio 12 d., šeštadienį - rekolek
cijos vyks 4.00 - 6.00 vai. p. p. )

Birželio 13 d. sekmadienį - nuo 10 
vai. ryto klausoma išpažinčių. Nuo 
11.30 vai. šv. Mišios, rekokekcijų 
pabaiga 12.15 vai., nes turime užleisti 
bažnyčią australams.

Inf.
IEŠKO DARBO

Lietuvaitė ieško darbo Sydnejuje. 
Gali skalbti, prižiūrėti vaikus ir atlikti 
kitus namų ruošos darbus. Kalba 
angliškai. Skambinti tel. 708 28/16.

s 
s 
s

S’ 
<ŽT

Siuntiniai į Lietuva cARGo 
išsiunčiami kas 6 savaitės ? * 

ZEMIĄUO KAINOS įg 
AUKŠČMOs/as patarnavimo STANDARTAS f į

KELIONES Į VILNIŲ TALINĄ į
Gaunamos oro kelionių bilietų nuolaidos skrendant LOT 
lenkų oro linijom, Lufthansa, Čekoslovakų ir Skandinavų įį 

oro linijom. 0
VIEŠNAGĖ RUSUOJE - 7 naktys, K

kainos nuo $ 299 asmeniui; d
KELIONĖ VOLGOS UPE - 3 dienos, ? 

kaina nuo $ 230 asmeniui. X

SYDNEJUS - MASKVA - SYDNEJUS J
birželio - rugsėjo mėn. - $ 1680 asmeniui. jį 

Atsikvieskite gimines į Australiją. Mes turime visas v 
vėliausias kainas. J

Oro kelionių į JAV - Kanadą, Europą ir Aplink pasaulį v 
nuolaidos. ?

GATEWAY TRAVEL į
PTY. LTD. \

'48 The Boule varde, Strathfield-2135 į
> 'Tel. (02) 745 3333. Fax (02) 745 3237

Lie. 2 TA 000 888 ACN 001 344 323 
BALTUOS KELIONIŲ EKSPERTAI

„Mūsų Pastogė“ Nr. 22 1993.5.31 psl. 8 ___ Ji-

J SYDNEJAUS LIETUVIŲ
! NAMUOSE
į 16-18 EAST TERRACE, BANK^TOWN. 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 nakties
Sekmadieniais 12 V. p. p.

2
-10.00 v. v.

CANBERROJE

Sydnejaus Tautinių šokių grupė „Sūkurys“, 
birželio 20 d., 2:30 vai. p. p. Lietuvių Klube, Bankstowne ruošia 1

JONINES I
Visi kviečiami! |

Birželio 14 d., Karalienės gimimo dienos proga, klubas atdaras 1 
nuo 12 valandos ryto. J

suotinis sportininkų susirinkimas, ku
si riame bus aptariami ateities sporto

klubo veiklos planai. Visi sportininkai, 
ir prijaučiantieji prašomi 

"Vilkas" valdyba praneša,1 kaiF'birže- s- gausiai dalyvauti.
lio 6 dieną (sekmadienį), 3 vai. po Canberros sporto klubo
pietų Lietuvių klube šaukiamas vi- Lf Vilkas valdyba

PRANEŠIMAS
Canberros lietuvių sporto klubo rėmėjai

P.O. Box 5066
Alphington, VIC 3078 
AUSTRALIA

NOBLE
Trading ;

Alita un Imams Mežaks et ai

A Latvian Company

Tel: (03) 499 5306 
Intl: +61 3 499 5306 
Fax: (03) 482 4371

HOUSE ,ntl: +61 3 482 4371
Company

ASMENINIAI HUMANITARINĖS 
PAGALBOS SIUNTINIAI Į ESTIJĄ, LATVIJĄ 

IR LIETUVĄ
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.

■h
* Pristatymas jūros arba oro transportu.

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

* Siuntiniai pristatomi į: Melbourną, Perthą, Adelaidėję, Sydnejų, 
Canberrą, Brisbaną , Hobartą, Aucklandą bei Christchurchą ir 
surenkami galutiniame surinkimo centre Melbourne.

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

Dėl smulkesnės informacijos, dokumentacijos ir kt. teiraukitės ne f
vėliau kaip iki birželio 4 dienos N. Zelandijoje ir iki birželio 11 dienos Ę
visur kitur. Ę

Jeigu paskambinus atsilieptų automatas, palikite savo pranešimą ir = 
mes susirišime su jumis, arba veiksime pagal jūsų instrukcijas. =

NOBLE HOUSE TRADING COMPANY PTY LTD =
A.C.N. 0C • 052 995 =

BuuiiiiiiiiiHiiiiMuiiiiiiiiiiMiiiiniiiMiiaiMiiiuiiiiuuiiiiiiMiiiiiiMuiiMuiuiinamunMUĮimiĮHĮHiA
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