
XILIX Metai Australian Lithuanian Weekly Post Print Approved PP 255003/01774 Kaina - Price $1 14.4.1997 Nr.14 (2522)

r_.
T i o f* Hilo £

--------------------------------------
j LICI.UVU3 bdvd
<........ .............. ...........

ILVs dp^Vdlgd

Premjeras tęsia „žiaurią 
akciją“ prieš mokesčių 

slėpimą
Praeitą savaitę premjeras G. Vagno

rius pasirašė nutarimą, kuris turėtų pa
dėti surinkti daugiau mokesčių. Mo
kesčių inspektoriams ir policininkams 
siūloma pirmiausiai tikrinti įmones, 
mokančias atlyginimus mažesnius už 
vidutinį darbo užmokestį šalyje. Dabar 
vidutinis užmokestis yra 696 litai. LR 
04.03 Ekspertai turėtų dirbti 
gerokaidaugiau už premjerą

Vyriausybėje dirbs dvylika vyriau
siųjų specialistų ekspertų, kuriems bus' 
mokamas beveik dvigubai didesnis 
atlyginimas negu ministrui pirmininkui. 
Ekspertų alga bus nuo 4500 iki 6800 li
tų per mėnesį. Vasario mėnesį prem
jeras G. Vagnorius, atskaičius mo
kesčius, gavo 2607 litus. Naujoms 
algoms mokėti nereikės papildomų 
išlaidų. Vyriausybės aparatas laikosi 
principo: geriau mažiau, bet gerai atlygi
namų specialistų. Vyriausybė yra priėmu
si nutarimą, numatantį trečdaliu ma
žinti valdininkų skaičių ministerijose 
ir žinybose. Į ekspertų pareigas yra 
kviečiami ir išeivijoje gyvenantys 
tautiečiai. Jų patirtis praverstų svars
tant jau priimtus įstatymus. LR 03.28

Čečėnijos apdovanojimas 
įteiktas Vilniuje

Čečėnijos lyderio Džochar Dudaje
vo našlė Ala Dudajevą Vilniuje įteikė 
Tautos didvyrio ordiną lietuvio sava
norio Lino Velavičiaus motinai. Linas 
Velavičius žuvo 1995 metais mūšiuose 
su Rusijos kariuomene prie Arguno 
miesto. Įsakymą apie apdovanojimą 
buvo pasirašęs Džochar Dudajevas. 
Iškilmėse dalyvavo Seimo pirmininkas 
Vytautas Landsbergis. LR 04.02
L. Baškauskaitė tiki savo 
sėkme prezidento rinkimuose 

54 metų antropologijos profesorė 
Liucija Baškauskaitė neabejoja savo 
sėkme prezidento rinkimuose. „Aš mo
ku dirbti, organizuoti, kalbėti ir 
atstovauti. Aš turiu labai gerą protą ir 
atvirą širdį“, žurnalistams sakė p. Liu
cija. L. Baškauskaitė prisipažino 
nepriklausanti jokioms partijoms ir 
neturinti pinigų rinkimams. „Eisiu ir 
prašysiu žmonių“ - sakė ji. L. Baš
kauskaitė sakė turinti dvi pilietybes - 
JAV ir Lietuvos. L. Baškauskaitė ne iš 
karto atsakė į visus žurnalistų klau
simus. Kai kurių lietuviškų žodžių ji 
nežinojo, atsakydama kartais naudojo 
angliškus terminus. LR 03.28

Į prezidentus kandidatų 
nestokoja

I. Vasinauskaitė savo rašinį apie 

visuomenės susitikimą su kitu kan
didatu į prezidentus, Valdu Adamku
mi, pavadino „Jis nežino, kiek kainuoja 
kilovatvalandė..." Straipsnyje rašoma: 
„Su šiauliečiais susitiko JAV lietuvių 
visuomenės veikėjas, gamtosaugi
ninkas Valdas Adamkus. Diskusijų me
tu svečias griežtai kritikavo savivaldos 
struktūrų rinkimų sistemą. Jo manymu, 
miesto merą ir deputatus šiauliečiai tu
rėtų rinkti patys, o ne balsuoti už par
tijų sudarytus sąrašus. Netrūko na
cionalinės ir amerikietiškosiosios 
valdymo struktūrų sugretinimų, pir
menybę suteikiant p. V. Adamkaus 
antrajai tėvynei“.

Šiaulių krikščionių demokratų lyde
ris E. Jovaišis p. V. Adamkų klausė, 
kodėl jis leidosi miesto centristų 
„pakabinamas paskutiniuoju“ rinkimų 
sąraše. Pono E. Jovaišio manymu, jei 
svečias Centro sąjungos Šiaulių sąraše 
į savivaldybės tarybą būtų buvęs pir
mas, ši partija gal ir būtų surinkusi 
daugumą ir parodžiusi ką sugeba 
tvarkydama miesto ūkį, reformuodama 
jo valdymą ir t.t. Tuomet, teigė p. E. 
Jovaišis, p. V. Adamkus „į preziden
tūrą ant rankų būtų nuneštas“. (...) 
„Netikėtai prabilus šia svečiui opia 
tema, p. V. Adamkus ėmė diploma
tiškai aiškintis kol kas negalįs preten
duoti į šalies vadovo postą, nes yra 
konstitucinių trukdymų, o Konstituciją 
jis „gerbia kaip Bažnyčia Šventąjį 
Raštą“. J diskusiją įsiterpęs Centro 
sąjungos Šiaulių skyriaus vadovas, 
miesto tarybos narys V. Laurutis pati
kino susirinkusius, kad centristai ne
sieks nei Konstitucijos pataisų, nei 
brangių referendumų. Po tokių pa
reiškimų ir gimė mintis, kad spaudos 
ir politikų sukeltas triukšmas, neva p. 
V. Adamkaus politinę karjerą stabdo 
viena ir kita Seimo dauguma, yra dirb
tinė prezidento rinkimų kampanijos 
pradžia“. (...) „Tradiciniai ir stereoti
piniai buvo svečio atsakymai į klau
simus apie „vienos partijos diktatūrą“, 
„prasigėrusį kaimą“, „išvogtus kol
chozus“, „prarastą pasitikėjimą val
džia...“

Apie Šiaulių LEZ'ą, Lietuvos Te- 
lekomo privatizaciją, Būtingės ter
minalo pardavimą, kaimo atgaivinimą 
p. V. Adamkus nieko konkretaus pasa
kyti negalėjo. Jis teisinosi, kad nėra 
susipažinęs su konkrečia dokumen
tacija arba neįsigilinęs į situaciją. 
Atsakydamas į Centro sąjungos Šiaulių 
skyriaus vieno iš steigėjų V. Vingrio 
klausimą apie miestų šildymą, svečias 
buvo netikėtai originalus. Jis pareiškė 
nežinąs „kokiam stovy yra Šiaulių 
šiluminė elektrinė“.

Katechizmusa prasti žadei, makslas skaidma rasta ir giesmės dėl 
krikščionystės bei dėl bernelių jaunų naujai išguldytas Karaliaučiuje 
VIII dieną mėneses sausio, metų užgimimą Dieva M.D. XLVII. (1547). 
Soli Deo gloria (Vienam Dievui garbė)

Šiemet ši žymioji pirmosios lietuviškosios knygos 450 metų sukaktis minima 
visoje Lietuvoje ir išeivijoje. Sydnėjuje šią šventę pavasariop minės skautų 
Židinys.__________________________

Įsisvyravo nejauki tyla, kai vienas 
susitikimo dalyvis paklausė V. Adam
kaus, kiek Amerikoje kainuoja viena 
elektros energijos kilovatvalandė. Kiek 
patylėjęs, populiarusis visuomenės 
veikėjas prisipažino... neatsimenąs...

Susitikimui pasibaigus žilagalviai 
senukai dar ilgai stebėjosi, kaip gali 
pretendentas į prezidentus nežinoti 
svarbiausių Lietuvos ūkio realijų, 
neįsidėmėjo šalies, kurioje gyvena nuo 
1949 metų, buitinių detalių. O šių ei
lučių autorė nostalgiškai prisiminė, 
kaip stropiai nuo 1972 metų lankyda
vosi pažangiojo JAV lietuvio V. 
Adamkaus susitikimuose su tuomet dar 
sovietinės Lietuvos visuomenės at
stovais, stebėjosi jo žodžių drąsa, 
nekontroliuojamais vizitais, laužan
čiais „geležinės uždangos šalies“ 
lankymo taisykles. Drąsų pono Valdo 
Adamkaus žodį lyginome su rašytojų 
Juozo Baltušio, Vytauto Petkevičiaus 
pilietine drąsa, o vėliau su „Tarano“ 
autoriaus Vito Tomkaus informuotumu 
ir ryžtu. Visi šie ponai viešai kalbėjo 
apie tai, už ką į kalėjimus ir tremtį bu
vo siunčiami N. Sadūnaitė, A. En

driukaitis, A. Patackas, G. Iešmantas...
Išties įdomu, kodėl okupantų valdžia 

vienus grūdo į kalėjimus arba atskir
davo nuo Lietuvos neperžengiama 
geležine siena, o kitiems (tarp jų ir V. 
Adamkui) sudarydavo išskirtines šilt
namio sąlygas ir taip populiarėti? Ir ar 
ta praeitis nė kiek nesusijusi su dabar
timi? LA 1997.04.03

Ir dar vienas kandidatas į 
Lietuvos prezidentus

Lina Pečeliūnienė ir Mindaugas 
Sėjūnas savo straipsnelyje „Byloms 
lemta trūnyti, Paulauskui - balotiruotis", 
balandžio 3 dienos .Lietuvos aide“ ra
šo apie A. Paulausko, LDDP laikotar
piu buvusio generalinio prokuroro 
pavaduotoju, pareiškimus spaudos 
konferencijoje: „Aš, Artūras Paulaus
kas, noriu pranešti jums, kad ketinu 
kelti savo kandidatūrą į Lietuvos 
Respublikos prezidento postą“, - taip 
generalinio prokuroro pavaduotojas 
vakar pradėjo savo spaudos konferen- 
iją. Pranešimas baigėsi tokiais žo
džiais: „Į XX amžių Lietuva turi įžengti

Nukelta į 2 psl.
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Lietuvos savaitės...
Atkelta iš 1 puslapio

su ateities prezidentu“.
LA priminė, kad pirmasis A. Pau

lauską padaryti prezidentu buvo pa
sišovęs KGB žvalgybos mokyklos 
auklėtinis, susijęs su kontrabanda, S. 
Čiapas. Klausėme prelegentą, kas da
bar jį remia prezidentinėje kovoje. „Aš 
pats pasirūpinsiu rėmimu“, - atsakė 
Paulauskas. Tačiau pripažino, kad kol 
kas nėra nė vienos politinės jėgos, ku
ri keltų jo kandidatūrą. LA 97 04.03 
Amerikos lietuvis konsultuos

vyriausybę valstybės sau
gumo klausimais

Vilnius (BNS). Krašto apsaugos 
viceministras pulkininkas Jonas Kron- 
kaitis premjero potvarkiu paskirtas 
neetatiniu valstybės konsultantu vals
tybės saugumo klausimais.

J. Kronkaitis korespondentui sakė, 
jog jis koordinuos, kad NATO stan
dartų būtų siekiama ne tik kariuomenė
je, bet ir visose kitose valstybės val
dymo grandyse.

62 - jų metų amžiaus išeivijos lie
tuvis J. Kronkaitis priklausė JAV 
karininkų lietuvių grupei, parengusiai 
Lietuvos valstybės apsaugos planą, 
kuriame išdėstyta, kaip sukurti veiks
mingas NATO reikalavimus atitin

Deimančiukus atradus
radijo laidos 1997 kovo 25 d.)(Iš SBS lietuviškos

Ne kartą esu sakęs, kad turime žiū
rėti į Lietuvą tokiomis akimis, kurios 
mato ir tai, kas ten yra gera. O gero yra 
labai daug, tik gal tie geri dalykai nėra 
tokie įdomūs kaip įvairių nusikaltimų 
aprašymai.

Gerų dalykų pavyzdys yra kovo 18 - 
20 dienomis Melburne vykusi paroda ir 
joje dalyvavusieji lietuviai. Paroda 
vadinosi „The International Textile, 
Clothing, Footwear and Fashion Acce-
ssories Exhibition“. Iš devyniolikos 
valstybių su savo gamybos pavyzdžiais 
dalyvavo apie 300 įmonių. Lietuvą 
atstovavo akcinė bendrovė „Utenos 
trikotažas“, Vilniaus „Audėjas“, Juod
upės „Nemunas“, Kauno „Dirbtinis 
pluoštas A.b.“, Lietuvos tekstilės 
institutas ir Lietuvos lengvosios pra
monės sąjunga. Ši pramoninė paroda 
yra ruošiama kiekvienais metais ir į ją 
suvažiuoja dalyvauti ne tik gamintojai 
iš įvairių kraštų, bet taip pat ir pirkėjai 
iš viso pasaulio. Paroda tampa pasau
line muge, turgumi, kuriame užmez
gami ryšiai, pradedamos derybos, 
sudaromos ir sutartys. Tuoj po parodos 
Juodupės,.Nemuno“ direktorius išskri
do sutarčių reikalais į JAV. Juodupės 
„Nemunas“ audžia aukštos kokybės 
medžiagas kostiumams, kurios turi di
delę paklausą JAV, D. Britanijoje, 
Vokietijoje. Klausiau „Nemuno“ au
dyklos pirmininko, kurgi yra toji Juod
upė (mano geografijos žinios kartais 
sušlubuoja). Pasirodo, prie Rokiškio. 
Tai kodėl „Nemunas“ - jo iš Rokiškio 
nepamatysi ir ant aukščiausio apy
linkės kalno užsilipęs! Taigi, sakė, tą 
vardą pasirinko audyklos steigėjai 
prieš 100 metų - taip ir pasiliko.

Vilniuje įsisteigęs „Audėjas“ audžia
Mūsų Pastogė" Nr.14 1997.4.14 psl.2 

kančias karines pajėgas. Jis taip pat 
vadovavo Vašingtone įkurtam Baltijos 
institutui.

Naujas vyriausybės konsultantas yra 
karo technikos specialistas, iki pat šių 
metų kovo mėn. ėjęs aukštas admi
nistracines pareigas JAV raketų pra
monėje. 27 - nerius metus jis tarnavo 
įvairiuose JAV armijos daliniuose, yra 
išvažinėjęs visą pasaulį, tarnavo 
Vietnamo kare.

Busimasis Lietuvos ginkluo
tųjų pajėgų generalinis ins

pektorius - JAV atsargos 
pulkininkas

Prezidentui Algirdui Brazauskui va
kar buvo pristatytas kandidatas į ša
lies ginkluotųjų pajėgų generalinio 
inspektoriaus postą - JAV atsargos 
pulkininkas Algimantas Garsys.

Jis pakeis dabartinį inspektorių Čes
lovą Jezerską, kuris netrukus turėtų 
išvykti studijuoti į Didžiąją Britaniją.

55 - rių metų A. Garsys yra gimęs 
Lietuvoje. Amerikos kariuomenėje 
ištarnavo 27 metus. Į atsargą jis išėjo 
1993 - siais, būdamas apsaugos bazės 
vadu. LA 1997 04 02

Spaudai paruošė dr. A. Kabaila, 
Canberra, 1997 04 04 (Naudotasi 
,.Lietuvos aidu“ ir L. ir V. Statu- 

levičių žinių suvestine)

gobelenus - storas medžiagas, labai 
stiprias, tinkančias baldams, o taip pat ir 
automobilių sėdynėms, ir jas perka 
brangių automobilių gamintojai. Aiš
ku, tai ne viskas ką jie audžia - ma
čiau puikias medžiagas užuolaidoms, 
nuostabias staltieses, kitokius geros 
rūšies audinius. Sakė man, bet neuž
sirašiau ir nebegaliu prisiminti, kiek, 
šimtų ar tūkstančių žmonių pas juos dir
ba, kiek milijonų kiekvienais metais 
sumoka mokesčių valstybei. Daug!

„Dirbtinio pluošto“ direktoriai sakė, 
kad jie iš tikrųjų chemikai, kurie 
pagamintą pluoštą parduoda kitoms 
gamykloms, bet taip pat ir patys au
džia savo audinius - pamušalų. Pasau
lyje yra tik 30 šios srities svarbių au
dėjų, kurių tarpe Kauno „Dirbtinis 
pluoštas“ yra penktas. Penktas pasau
lyje!

„Utenos trikotažas“ turi 1800 dar
buotojų, kurių vidutinis uždarbis yra 
1000 litų per mėnesį. Kiek gi, klausiau, 
uždirba pats paprasčiausias darbinin
kas? 600 litų. Ši gamykla pati verpia 
siūlus, audžia, siuva ir taip pat turi savo 
parduotuvių tinklą. Į metus jie paga
mina dešimt milijonų vienetų. Įmonė 
yra pati didžiausia Lietuvoje ir jos 
finansinė direktorė su pasididžiavimu 
sako, kad jie neturi skolų. Jų gamyba 
eksportuojama į Ameriką, Vokietiją, 
Suomiją, Angliją, Švediją ir daugelį 
kitų kraštų. Iš Sydnėjaus pusės šioje 
parodoje „Utenos trikotažas“ patyrė 
rimtą susidomėjimą dėl marškinukų 
(T shirts) Sydnėjaus olimpiadai.

Šios parodos rezultatai lietuviams 
paaiškės per sekančius kelis mėnesius. 
Čia jie susitiko su daugeliu pirkėjų, su 
kuriais iš anksto buvo susitarta susitikti

Kovo 31 d. Zaires sukilėliai užėmė 
strateginį Kamina miestą krašto pie
tuose. Balandžio 7 d. j jų rankas pateko 
deimantų kasyklų centras Mbuji - Mayi. 
Naujasis Zairės ministras pirmininkas 
Etienne Tshisckedi siūlo sukilėliams 
taikytis, žadėdamas jiems 6 portfelius 
savo 24 ministerijų kabinete. Sukilė
liai atmetė šį pasiūlymą, reikalaudami 
besąlyginio diktatoriaus Mobutu pa- 
itraukimo iš prezidento pareigų.

♦ ♦ ♦
Zairės sukilėlių vadas Laurent Kabila 

davė sutikimą oro keliu evakuoti apie 
100000 badaujančių Hutu pabėgėlių iš 
Ruandos, kurių stovyklas Zairėje už
ėmė sukilėlių pajėgos. Pabėgėliai bus 
grąžinami į Ruandą.

♦ ♦ ♦
Balandžio 1 d. Pakistano parlamentas 

priėmė konstitucijos pataisą, kuri turės 
įnešti pastovumo Pakistano valdyme. Iš 
Pakistano prezidento atimama teisė 
atleisti ministrus pirmininkus bei 
vyriausybes. Paskutiniai keturi Pakis
tano ministrai pirmininkai buvo pre
zidento atleisti, neišbuvę pilnos savo 
kadencijos. Nežiūrint tvirtos jo dau
gumos abiejuose parlamento rūmuose, 
tas pats grėsė ir dabartiniam ministrui 
pirmininkui.

♦ ♦♦
Balandžio 2 d. Rusijos prezidentas 

Boris Jelcinas ir Gudijos prezidentas 
Aleksandras Lukašenko pasirašė su
sitarimą, turintį Gudiją vesti prie 
susijungimo su Rusija. Sekančią dieną 
Minske 5000 demonstrantų susidūrė su 
policija, kuri žiauriomis priemonėmis 
bandė demonstrantus išvaikyti. Suimta 
apie šimtas žmonių. Atsilyginant už 
JAV diplomato suėmimą ir eventualų 
ištrėmimą, JAV ištrėmė Gudijos am
basadorių. ♦ ♦ ♦

Melburne. Didelį susidomėjimą parodė 
Korėja ir Taivanas.

Mums, lietuviams, yra ko didžiuotis 
šiais jaunais Lietuvos vyrais ir mote
rimis - jie Lietuvos ateitis, jie yra 
atsikurianti, dinamiška Lietuva, kurios 
mums nei vienam nevertėtų nei gė-

Berniukas nori atsilyginti žmogžudžiui
Sekmadieninė, 6.4.97, Sydnėjaus 

„Telegraph“ laida išspausdino žinutę 
apie 8 metų amžiaus Niujorke gyve
nantį lietuviuką, kuris pasišovė įvyk
dyti mirties bausmę tariamam jo tėvų 
žudikui.

Lukas Dainys, kuris atsibudęs Di
dįjį Penktadienį rado savo tėvus mir
tinai sužeistus savo bute, sakė, jog no
rėtų, kad jo tėvų žudikas atsisėstų į 
elektros kėdę. „Aš noriu paspausti 
elektros mygtuką“, - sakė susigrau
dinęs Lukas Dainys.

Policijos pasakojimu - jo tėvai, lie-

Humanitarinė parama į Lietuvą
Per kredito draugijos "Talka" Sydnėjaus skyrių Kazimieras Butkus, Cabra- 

matta (NSW) - humanitarinės šalpos reikalingiems paskyrė 7 500 dolerių (Vil
niaus arkivyskupijos Caritas šalpos centrui - 2 500 dol.; vienuolei seseriai Nijolei 
Sadūnaitei - 2 500 dol.; labdaros fondui "Vilnijos vaikai" - 2 500 dol.).

Šie pinigai jau yra persiųsti pagal paskyrimą. Vytenis Šliogeris
'Talka", Sydnėjaus skyrius

Prancūzų žurnalas "Le Monde" 
paskelbė duomenis, pagal kuriios 
Rusijos ministras pirmininkas Vikor 
Čemomyrdin yra vienas iš turtingiaisių 
žmonių pasaulyje. Jo alga esanti nedi
delė, tačiau turtas siekiąs apie 5 bili
jonus JAV dolerių. Šį turtą sudaro dujų 
firmos „Gazprom“ akcijos, nors re
gistruotos jos kita pavarde.

♦ ♦ ♦
Tarptautinė Amnestija tvirtina, kad 

po Sovietų Sąjungos subyrėjimo Ru
sijos policija ir kalėjimų sargai mirti
nai nukankino tarp 10 000 ir 20 000 
kalinių. Daugelis jų prieš mirtį pa
prastai yra perkeliami į ligonines, kad 
tokiu būdu statistikos duomenys ne
rodytų juos mirus kalėjime. Kalėjimai 
esą perpildyti, sąlygos pasibaisėtinos, 
mėgiami kankinimo būdai yra elektros 
šokai ir deguonies atėmimas, kaliniui 
užmaunant dujokaukę. Kankinimais 
ypatingai pasižymėję yra Briansko ir 
Mordovijos kalėjimai bei policijos 
nuovados.

♦ ♦ ♦
Vakarų žvalgybos žiniomis, Rusijos 

tyrimų laboratorijose išrasta nauja 
juodligės rūšis, kuri yra atspari vi
siems antibiotikams. Būkštaujama, kad 
bakterijos nepatektų į tarptautinių 
teroristų rankas. Rusai esą išradę ir tris 
ypatingai stiprius nervų toksinus, 
pagamintus naudojant žaliavas, kurios 
nėra specifiškai uždraustos biologinio 
karo apribojimo susitarimais.

♦ ♦ ♦
Airių teroristinei organizacijai IRA 

pasisekė bombų sprogdinimų gąsdi
nimu sustabdyti didžiausias Anglijoje 
arklių lenktynes (Grand National). 
Balandžio 5 d. iš Aintree lenktynių lau
ko netoli Liverpool buvo evakuoti 70 
000 žiūrovų, jų tarpe ir princesė Anne.

dytis, nei užmiršti. Kalbėkime apie 
Lietuvą jų pavyzdžiais ir neužmirš
kime, kad jie ne vieni, kad jų yra daug. 
Tikiu, jog jų, dorų, išmintingų ir 
dirbančių lietuvių yra dauguma. Jie - 
Lietuvos garantas!

Gabrielius Žemkalnis

tuviai emigrantai, abu buvo peršauti į 
galvas išprotėjusio jo mamos ben
dradarbio, 30 metų amžiaus Roso Abel. 
Rosas Abel buvo areštuotas už 32 metų 
Jūratės Dainienės ir jos vyro 31 metų 
Rimgaudo Dainiaus nužudymą.

Abelis ir Dainienė dirbo kartu vie
name restorane ir buvo trumpam 
susidraugavę. R. Abel, matyt, buvo la
bai supykęs, kai ji nutarė susitaikyti su 
savo vyru. Nužudytos poros draugai 
pasakojo, jog Lukas baiminasi, kad 
Abelis nenužudytų ir jo.

„M. P.“ inf.
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B BENDRUOMENĖS VEIKLOJE : ,

Albiijo ir Rūtos Pocių jubiliejus
A. f A. prelatas Petras Butkus, MBE 

1914.01.09 - 1993. 04. 14

Kovo 22 dieną gražiame draugų 
būrelyje Australijos lietuviams gerai žino
mi Albinas ir Rūta Pociai atšventė savo 
vedybinio gyvenimo auksinį jubiliejų 
Lietuvių Namuose, kur susirinko kaimy
nai, bičiuliai ir pažįstami iš Adelaidės, 
Melbourne ir Sydnėjaus.

Puotos metu. Nuotraukos dešinėje: jubiliatai Albinas ir Rūta Pociai, žodį ta 
ria Martynas Didžys, už jo Dalia Didžienė. , , ,J J Nuotr. V. Vaitkaus

Vakaro programą gyvai pravedė Jonas 
Tamošiūnas, savo kalboje nusakydamas 
Albino ir Rūtos bendro gyvenimo kelią, 
iškeldamas Albino didelius nuopelnus 
mūsų bendruomenei, bei Lietuvos bylos 
gynimui. Albino gabus žurnalistinis įna
šas į mūsų spaudą yra milžiniškas, labai 
taiklus ir reikalingas. Albino plati 
visuomeninė veikla apėmė ne tik ben
druomenės dirvonus, bet ir skautus, 
tamovėnus, talkino ir kitoms mūsų or
ganizacijoms, kur tik reikėjo pagalbos. 
Albinas 8 metus dirbo ALB Melbourne 
Apylinkės Valdyboje jai pirmininkau
damas ir 2 metus ALB KV pirmininku. 
Šiandien, po visos eilės metų darbo, rū
pesčio ir pasiaukojimo, rodos būtų galima 
ir apie poilsį pagalvoti. Bet tai ne Albinui 
Pociui - dar yra apie ką spaudoje parašyti, 
dar reikia ne vieną paskaitą paskaityti... 
Per tuos 50 metų Albino darbų ir savęs 
užmiršimo, šalia jo ištikimai ir tvirtai' 
stovėjo žmona Rūta, visuomet padėdama, 
paremdama, paskatindama, na ir kas be ko 
-kartais pabardama. Solenizantus žodžiu 
sveikino: ALB Adelaidės Apylinkės vardu 
- valdybos pirm. J. Vabolienė, AL Sąjungos 
vardu - V. Neverauskas, laivo į Australiją 
bendrakeleivių vardu - G. Vasiliauskienė, 
pensininkų vardu - E. Dukas, Sydnėjaus 
lietuvių skautų židinio vardu - V. Vaitkus, 
kun. Petraitis ir melbumiškių draugų var
du - M. Didžys.

ALBendruomenės Krašto Valdybos 
sveikinimą perskaitė V. Neverauskas. Kitus 
sveikinimus, kurių buvo labai daug, per
skaitė J. Tamošiūnas.

Taip Albino ir Rūtos sukviesti, susi
rinkome į būrį kartu su jais pasidžiaugti, 
kad nežiūrint visų audrų, negalavimų, ligų 
ir, kas be ko, tų gražių, šviesių, visados 
atmintinų dienų, susiliejusių į šią gražią 
sukaktį, auksinį jubiliejų.

V. S. Naras
• • •

Duodame abiejų jubiliatų truputį' 

biografinių žinių, paimtų iš Vyt. Neve- 
rausko pokylio metu sakytos kalbos:

Jau visi 14 metelių, kai Albinas ir 
Rūta, apleidę „sunkią ir nedėkingą Egipto 
žemę“ Melbourne, persikėlė gyventi į 
„pažadėtąją Adelaidės karalystę“, kur 
upės pienu plaukia ir geros širdies žmonės 

gyvena (...).
Rūta yra „šišioniškė“ - taigi nuo Šilutės, 

kur visi tikrieji mažlietuviai gyvena nuo 
neatmenamų Lietuvos praeities dienų, 
atlaikę kryžiokų spaudimą ir išlikę amži
nais lietuviais. Lankė gimnaziją Šilutėje, 
sekretorės, t.y. mašinraščio kursus Kaune, 
paskui mokytojų kursus Vokietijoje. 
Australijoje baigė sekretorių mokyklą ir 
eilę metų dirbo įstaigose. Sunkiai susirgu
si pergyveno didelę plaučių operaciją, 
kurios pasėkoje ištisus 7 metus turėjo sėdė
ti namuose ir mokytis kantrybės.

Albinas, tuo tarpu, sulaukęs tik 79 metų 
amžiaus. Žemaitis nuo Mažeikių, didelio 
stoto vyras kaip milžinas. Visi matom, kad 
yra į ką pažiūrėti ir su kuo geriau neprasi
dėti. Jaunose, na ir taip ne visai jaunose 
dienose, ne vienas bernas suko ūsą į Rūtos 
pusę. Matai, šmaikšti ir guvi mergina bu
vo. Bet kai pamatydavo Rūtą su Albinu 
išeinančią, kožnas su pagarba, o gal kiek ir 
su baime traukėsi į šalį. Ką žinai, toks 
didelis ir drūtas, dar ims ir uždroš...

Albinas jau ir gimė su plunksnakočiu 
rankoje. Žurnalistika yra jo gyvenimas ir 
Rūtos pasididžiavimas. Vieną sykį prie 
Rūtos prieinadraugė irsako: „Tai tu vaikštai 
su Albinu?“ „Vaikštau“. „Tai“, - sako 
draugė, „tu jį palik, jis man labai tinka...“ 
„Kad tu sudegtum!“ - sako Rūta. Matyti 
labai geros draugės būta.

Albinas baigė lietuvišką gimnaziją ir 
tarnavo Lietuvos karo aviacijoje. Mel
bourne lankė ir sėkmingai baigė poros 
metų studijas kaip laisvasis žurnalistas. 
Žinome, kad Albinas daugybę dienų 

• praleido aktyviai vadovaudamas Aus
tralijos Liet. Bendruomenei. Jo nuopelnai 
čia dideli ir trumpoje apybraižoje sunkiai 
nusakomi. Bet svarbiausia, kad per visą 
eilę metų Rūta stovėjo šalia Albino, jam 
padėjo, jį skatino ir pasisekimais kartu 
džiaugėsi, o nepasisekimuose atrama 
buvo".

Mūsų išeiviškų dienų palydovas, 
keturiasdešimt trejus metus aptar
navęs Sydnėjaus, Newcastlio, Wol- 
longongo ir apylinkių lietuvių kata
likų bendruomenę prelatas Petras 
Butkus skaudžios ligos iškankintas 
paskutinį kartą užmerkė akis 1993 
metų balandžio 14 d.

A.a. prelato Petro Butkaus testa
mento vykdytojai Antanas Krami- 
lius, Algimantas Bumeikis ir Albi
nas Giniūnas balandžio 6 d. užprašė 
šv. Mišias už prelato vėlę ir kvietė 
visus Sydnėjaus bei apylinkių lie
tuvius aukoti savo maldas ir gerus 
darbus už velionio prelato sielą ket
virtose jo mirties metinėse.

Mes prisimename velionį prelatą 
Petrą Butkų kaip ištikimą kunigą, ir 
kaip Sydnėjaus kardinolas JE Ed
ward Clancy prelato laidotuvėse sa
kė "apdovanotą daugybe talentų -jis 
visuomenininkas, rašytojas, poetas, 
dainius, kompozitorius ir geras mū
sų dienų kunigas".

Savo laiku Sydnėjuje mūsų buvo 
apie 2000 sielų, o kunigas tik vienas. 
Mažai kas jo paklausė: "Kunige, ar 
valioji?"

Prelatas Petras Butkus, MBE 

nesunku vienam? Ar nesergi? Ar

Jungtuvės, krikštynos, palydėjimas į amžinojo poilsio vietą - kas bebūtų - 
visur kunigas Petras prisistatė laiku, prisistatė taip reikalingu palaimos ar 
užuojautos žodžiu.

Amžiną atilsį duok Jam, Viešpatie, ir Amžinoji šviesa Jam tešviečia.
Antanas BLramilius

c--------------------------------IX Pasaulio lietuvių jaunimo kongresas
IX World Lithuanian Youth Congress

1997 m. kovo mėn. 8 d. Vašingtone - IX Pa
saulio lietuvių jaunimo kongreso Ruošos ko
mitetas paskelbė IX PLJK - o papigintas kainas - 
550 JAV dol. atstovams ir 700 JAV dol. daly
viams. Taip pat paskelbė naują IX PLJK pro
gramą. Tema - "Lietuviška prigimtis atidaro du
ris" - ta pati. Tačiau, kad temą su programa 
suderinti geriau, ir sutrumpinti laiką, kurį kon
greso dalyviai praleistų autobusuose, komitetas 
nutarė visą kongresą rengti Massachusetts vals

tijoje, Massachusetts Maritime Academy patalpose.
Kongreso dalyviai 10 dienų praleis Atlanto pakrantėje, stovyklos nuotaikoje. 

Kongreso datos -1997 m. nuo liepos 18 d. iki 27 d. Kongresas oficialiai bus atidarytas 
kartu su organizacijų muge. Šios mugės metu visokios lietuviškos, profesinės, 
socialinės ir politinės organizacijos pristatys savo tikslus ir veiklą, t. y. daktarų 
sąjunga, inžinierių ir architektų sąjunga, skautai, ateitininkai, tautinių šokių sąjunga, 
APPLE, choro sąjunga, teatro sąjunga, radijo programų sąjunga, stovyklos ir t.t;

Kongreso programa susidės iš dviejų dalių - studijų dienų ir stovyklos. Per studijų 
dienas atstovai svarstys apie PUS ateitį, atskirų Lietuvių jaunimo sąjungų veiklą, 
problemas ir rūpesčius. Ruošos komitetas, susidedąs iš JAV, nori kitų kraštų 
jaunimui pristatyti amerikietišką idėją - networking - informacijos tinklą. Tai puikus 
būdas dalintis žiniomis ir ieškoti ar siūlyti pagalbą.

Stovyklos užsiėmimai - laužas prie vandens, lietuviškos kulinarijos pamo
kos, krupniko gaminimo pamoka, ekskursijos į pliažą, talentų vakaras, 
naktiniai žaidimai, sportas. Bus proga išmokti naudotis Internetu ir susipa
žinti su lietuviškomis "sites" ir "chat lists". Vieną vakarą kongreso dalyviai 
plauks laivu palei Cape Codo pakrantę, kitą dieną keliaus į Bostoną ir 
susipažins su šiuo istoriniu miestu. Tą pačią naktį aplankys Fenway Park 
stadioną ir dalyvaus mėgiamiausio Amerikos sporto beisbolo rungtynėse: 
Boston Red Sox žais prieš Cleveland Indians. Kongresaššeštadienio vakare 
užsibaigs iškilmingu uždarymo banketu. Po kongreso jaunimas kviečiamas 
nuvykti į Putnam, Connecticut, kur liepos 27 d. Nekalto Prasidėjimo Marijos 
seselės ruoš metinį pikniką. Po kongreso jaunimas taip pat kviečiamas į 
"Neringos" stovyklą Vermonte, kur bus puiki proga pabendrauti su Ameri
kos lietuvių jaunimu. Norintys prisidėti prie kongreso, dalyvauti atstovu ar 
dalyviu, dalyvauti mugėje ar gauti informaciją prašomi kreiptis į Tomą 
Matusaitį tel. 516 358 6103, faksu 516 358 6103, elektroniniu paštu: matu- 
saitis @earthlink. net, paprastu paštu: PLJK, P.O. Box 283, Manhasset, NY 
11030, USA.
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Malonus chorų dirigentų susitikimas

Chorų dirigentai posėdžio metu. Nuotraukoje iš kairės: Birutė Aleknaitė, XX
- ųjų Australijos lietuviųdienų Ruošos komiteto pirmininkas Kajetonas Sta- 
rinskas, Gražina Pranauskienė. Dana Levickienė, antroje eilėje stovi - Kita 
Tamošauskaitė, Justinas Ankus, Birutė Prašmutaitė ir Vytautas Straukas.

Geelonge įvyko Australijos lietuvių 
dirigentų posėdis. Buvo aptarti praė
jusios XIX - sios dainų šventės reper
tuaro bei kiti klausimai. Susirinkime 
dalyvavo ir XX - ųjų Australijos lietu
vių dienų, įvyksiančių 1998 metais 
Geelonge, organizacinio komiteto 
pirmininkas Kajetonas Starinskas. Jis 
išklausė dirigentų pastabų ir pasiū
lymų, o taip pat ir pats pasidalino 
mintimis apie XX - jų Australijos lietu
vių dienų planavimo eigų.

Draugiškoje atmosferoje nuo šven
tinės priešvelykinės nuotaikos buvo 
pereita prie dainų repertuaro rinkimo. 
Nutarta sutrumpinti moterų, vyrų ir 
mišraus choro pasirodymą nuo 20 iki 12 
dainų. Taip pat šiek tiek palengvinti ir 
pagyvinti programą jumoristinėmis ir 
publikos mėgiamomis dainomis. Iškilo 
klausimas dėl nenuilstančių dainos 
mėgėjų, kurie dėl amžiaus ir sveikatos

Kovo 11 -ji paminėta ir Perth'e
• Nepriklausomybės atkūrimo mi
nėjimą ALB Perth'o Apylinkės Valdyba 
suruošė kovo 9 d. Minėjimas pradėtas 
pamaldomis. Pamokslas, skirtas šv. 
Kazimieto garbei ir Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimo reikšmei priminti.

Po mišių minėjimas tęstas Lietuvių 
Namuose. Papietavus, Apyl. Valdybos 
narys B. Steckis atidarė minėjimą, 
pakviesdamas Apyl. Valdybos pirm. kun. 
dr. A. Savickį tarti žodį. Jis lietuvių-anglų 
kalbomis paaiškino apie- šios šventės 
reikšmę atvykusiems svečiams. Užbaigė 
paskalydamas maldą Lietuvos globėjui 
šv. Kazimierui.

Paskaitą, dienai pritaikyta tema, skaitė 
p. Daiva Siebertienė (Baužytė). Po to savo 
eilėraščius apie baisiąją 1991 m. sausio 
13-ją skaitė Salomėja Zablockienė-ir B. 

"Dainos" choro žinios

turės sunkumų atvykti pasižiūrėti ir 
pasiklausyti Dainų šventės. Buvo 
aptartos galimybės garbingo amžiaus 
žiūrovų atvežimui ir pan.

Aptarus visus Geelonge vyksiančios 
Dainų šventės klausimus, dirigentai 
padiskutavo ir apie Lietuvoje tais pa
čiais, 1998 metais,liepos mėnesį 
įvyksiančią Pasaulio lietuvių dainų 
šventę. Nutarta atskiro lietuvių choro iš 
Australijos pasirodymo atsisakyti, ta
čiau prisijungti prie bendro jungtinio 
dainų šventės choro Lietuvoje. Norin
tys vykti į Lietuvos zdainų šventę 
dainininkai turės dar atskirai išmokti 
apie dešimtį dainų.

Susirinkime svarstytus klausimus 
užprotokolavo XX - sios dainų šventės 
sekretorė - administratorė Aldona 
Lipšytė - Scano.

Gražina Pranauskienė 
Geelongo choro dirigentė

Steckis - posmus, skirtus šv. Kazimierui.
Eglei Kairienei perskaičius LR Aukš

čiausiosios Tarybos aktą dėl nepri
klausomybės atstatymo, sudainavus „Lie
tuva brangi...“ porą posmų, minėjimas 
užbaigtas Tautos himnu.

Sekė kavutė su gausybe pyragų ir 
loterija. Minėjime dalyvavo 45 tautiečiai 
ir svečiai.
• ALBPerth'oApyl.Valdybapriminė 
tautiečiams, kad neužilgo sueis 50 metų 
nuo pirmų lietuvių atvykimo į Australiją ir 
siūlo pagalvoti, kaip iškilmingai šią sukak
tį paminėti.
• Perth'o lietuviams priešvelykines 
rekolekcijas pravedė iš Romos kovo 20 d. 
atvykęs kun. Vaclovas Aliulis. Į kitas 
lietuvių kolonijas jis išvyko kovo 26 d.
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^usikaupimo dienos Sydnėjuje i
• a Vnėra girdėjęs.Atvelykis Sydnėjaus lietuvių ben

druomenės istorijoje liks atžymėtas 
juodu kryžiumi.

Apsidžiaugėme, kad mus aplankys 
kun. Vaclovas Aliulis, MIC, iš Romos 
ir praves čia dvasinio susikaupimo 
dienas. Atvykusį kunigą priglaudė 
Algimanto ir Dalios Bumeikių šeima, 
kuri jau visą eilę metų visada randa 
vietos savo namuose pas mus at
vykusiems dvasiškiams ir kultūros 
veikėjams.

Pirmas šv. Mišias kun. V. Aliulis 
atlaikė Lewisham Christian Brothers 
gimnazijos koplyčioje balandžio 4 - ąją. 
Čia ir mūsų kapelionas prel. Petras 
Butkus, MBE. 43 metus dirbo ir mel
dėsi. Čia kartu su broliais Hill, Brady ir 
testamento vykdytoju buvo pasimelsta 
už a.a. prel. Petro Butkaus vėlę ketvir
tose jo mirties metinėse.

Po mišių ir kavutės pas Broliukus 
svečias aplankė Sydnėjaus St. Marys 
katedrą ir, pasidairęs į Sydnėjų iš 320 
metrų aukščio bokšto Sydnėjaus cen
tre, grįžo namo pailsėti ir pasiruošti 
rytdienos rekolekcijoms. Pakeliui dar 
užsuko į lenkų klubą Ashfielde.Čia jis 
sutiko vedėją Christiną kilusią iš 
Vilniaus krašto, kuri sekantį mėnesį 
ruošiasi aplankyti Vilnių. Apgailestavo 
Christina, kad negali pavaišinti, ka
dangi virtuvė dar neatidaryta. Pavai
šino vaisvandeniais ir nuoširdžiai 
pasišnekėjo su mūsų svečiu, kuris lais
vai kalba rusiškai, lenkiškai, angliškai, 
prancūziškai ir itališkai.

Rekolekcijos prasidėjo šeštadienį, 
balandžio 5 d., buvo klausoma išpažin
čių, po jų pamokslas ir šv. Mišios. 
Pamoksle kunigas prisiminė apie 
Kristaus gyvenimą žemėje^ Jo mirtį ir 
prisikėlimą. Neseniai aplankęs Šven
tąją žemę ir pavaikščiojęs tose vietose 
kur yra likę Kristaus pėdsakai, savo 
įspūdžiais pasidalijo ir su Sydnėjaus 
tikinčiaisiais. Nors katalikai, pavel
dėję tikrąjį tikėjimą, turi jį ir laikyti 
kaip dovaną, tačiau neniekinti kitų 
krikščionių. Tolerantiškumas katalikui 
.yra būtinas, sakė kunigas.

Sekmadienį, balandžio 6 d., vėl buvo 
klausoma išpažinčių, kun. V. Aliulis 
atlaikė šv. Mišias už kun. P. Butkaus 
vėlę jo mirties ketvirtose metinėse. Šv. 
Mišias užprašė kunigo testamento 
vykdytojai A. Kramilius, A. Bumeikis 
ir A. Giniūnas. Mišių metu giedojo 
choras, vadovaujamas Birutės Aleknai
tės ir Justino Ankaus. Savo giesmėmis 
choristai meldėsi už „Dainos“ choro 
krikštytoją ir stipriausią jo rėmėją per 
40 metų. Po mišių kun. V. Aliulis vie
šai pasakė, kad tokio stipraus choro dar

Po šv. Mišių svečias padėkojo 
parapijiečiams už dosnumą ir ap
silankymą į dvasinio susikaupimo die- • 
nas. Kunigas P. Martūzas dėkodamas 
svečiui už pravestas rekolekcijas s

Nuotr. A. Kramiliaus
pakartojo, kad su šiomis rekolekcijo
mis yra užbaigiamos ir lietuviškos 
pamaldos Sydnėjaus lietuviams, ka
dangi dėl silpnėjančios sveikatos jis 
toliau jau nepajėgia laikyti mišių.

Po pamaldų gretimoje parapijos sa
lėje buvo suruošta arbatėlė - at
sisveikinimas su svečiu kun. V. Aliuliu 
ir mūsų kapelionu kun. P. Martūzu. 
Likome be kunigo ir be lietuviškų 
pamaldų. Svečias paragino tautiečius 
neprarasti lietuviškų šv. Mišių valan
dos - bent lietuviškai giedoti kad ir 
angliškai laikomose mišiose.

Parapijos Misijos komiteto sekre
torius A. Kramilius padėkojo svečiui už 
maldas ir patarnavimą. Misijos ko
miteto pirmininkas Algimantas Bur- 
neikis įteikė svečiui vokelį su mūsų 
linkėjimais. A. Kramilius angliškai 
padėkojo šv. Joachimo bažnyčios 
klebonui Fr. Norman Grady už paslau
gas lietuviams. Fr. N. Grady savo žo
dyje užtikrino lietuvius, kad(jis darys 
viską, kad lietuviai savo pabaldas tu
rėtų ir toliau, žadėjo kalbėti su vys
kupu Robinson ir bandys gauti kunigą, 
kuris laikytų pamaldas lietuviams. 
Kunigas patikino, kad tokį kunigą ga
vus, jis tikrai bus priimtas į jo kleboniją. 
Lietuvį kunigą su malonumu priimtų 
ir Broliukai Lewisham, kur dar tebėra 
tuščias prelato P. Butkaus butas.

Dėkojame Danutei Ankienei ir jos 
šeimininkėms, kurios po rekolekcijų 
taip gražiai suruošė užkandžius. Deja, 
po rekolekcijų namo skirstėmės lyg po 
šermenų. AVK

Balandžio 4 d. įvyko metinis "Dainos" choro susirinkimas. Buvo padaryti veik
los ir finansiniai pranešimai. Į naują valdybą išrinkti: Vincas Binkis, Kęstutis 
Protas, David Fraser, Giedrius Dryža ir Audrey Gatehouse.

Sydnėjuje "Dainos" choras atlieka dvigubą rolę - turi pasaulietišką ir bažny
tinį repertuarą. Sydnėjuje choras užpildo didžiąsias spragas kultūriniame gy
venime, gieda bažnyčioje švenčių metu bei atstovauja lietuvius už bendruomenės 
ribų.

Spalio 13 - 14 dienomis choras ruošiasi išvykai įNSW valstijos miestą Bourke, 
kur giedos lietuviškai australų bažnyčioje.

A. Kramilius
"Dainos" choro korespondentas
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Newcastle naujienos
• Balandžio 6 d. ALB Newcastle 

apylinkės valdyba Speers parke su
rengė tradicinę Velykinę gegužinę. 
Nors oras tą dieną pasitaikė labai gra
žus, tačiau į minėtą gegužinę susirinko 
neperdaugiausiai Newcastle gyve
nančių lietuvių. Atvykusieji atsinešė ir 
savo darbo margučius, buvo surengtas 
gražiausio margučio konkursas. Kon
kursą senjorų klasėje laimėjo: pirma 
vieta - p. Zinai Zakarauskienei, antroji - 
p. Benignai Zakarauskaitei. Jaunimo

tarpe pirmą premiją laimėjo Alex 
Ulonaitė.

Po margučių konkurso buvo su
rengta loterija. Nors' ir nedaug daly
vavusių gegužinėje buvo, bet praėjo ji 
labai smagiai, visų nuotaika - kuo 
puikiausia.

Beje, gegužės mėnesio 4 dieną toje 
pačioje vietoje Apylinkės valdyba ren
gia tradicinį Motinos dienos minėjimą. 
Pradžia 11 vai. Laukiami visi!

s. i.
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Primirštojoj Australijoj pasižvalgius (II)

B. Žalys

Tęsinys
Popiet važinėjomės Didžiosios tako

skyros kalnų (Great Dividing Range) 
keliais. Maroondah vieškelis, nuo 
Healsville einąs pro Meroondah re- 
fzervuarą. Narbethong, į Marysville (520 
,gyv.) suka per pasakiškai gražius 
jeukaliptų miškus, sakoma, vienus 
■gražiausių Viktorijos valstijoje. Tiesūs, 
■nepaprastai aukšti medžiai man pri
minė Aukštaitijos nacionalinio parko 
pušis. Niekur kitur ko nors panašaus 
neregėjau. Šios mūsų išvykos tikslas 
buvo Steavenson krioklys, esąs netoli 
miestelio. Jis krenta nuo uolų iš 82 
metrų aukščio ir, sakoma, yra aukš
čiausias Viktorijos valstijoje. Žavus 
vaizdas - žiūrint į baltomis putomis 
pasipuošusias kaskadas, krentančias 
slėnin. Turistams pristatyta suolų, per 
srovę permesti du ar trys tilteliai. 
Bevaikščiodami prie upelio suradome 
paminklinį įrašą apie tai, kad 1968 me
tais krintantis medis užmušė keturis 13 
- 19 metų apylinkės jaunuolius: „Tai 
buvo Dievo valia anam bevėjyje ryte, 
kad tas skirtasis medis kristų į tą pa
skirtą vietą, paskirtu metu - 09.01.1968“.

Sausio 4 d. išvykome į LSS Austra
lijos rajionio 50 - mečio stovyklą Gil- 
well Parke netoli Gembrook mieste
lio. Bet tai vėl kita pasaka. Apie ją jau 
irgi skaitėte „M.P.“ Grįždami iš 
stovyklos sausio 8 - 9 dienomis 
aplankėme Bonegillą - Wodongą ir 
Albury. Apie juos irgi bandysiu tru
putį papasakoti.

Patvarusis Vytauto „Holdenas“ vėl 
peša mus Maroondah vieškeliu pro 
Gembrook, T aggerty, Alexandr, Yarck... 
Pietaujame prie Nillahcootie ežero, o po 
to, pro Benallą, Wodongą, Bandianą, 
pasiekiame Bonegillą - buvusią „di
pukų“ „Meką ir Mediną“ - pereinamąją 
emigracinę stovyklą!.. Deja, milži
niškos stovyklos vietoje (prieš tai čia 
buvo karo meto kareivinės), be vieno 
kito pastatėlio jos pakraščiuose nieko 
nebeliko. Tik ošia jau gerokai paaugęs 
pušų miškas... Kažkur dingo daugybė 
čia stovėjusių barakų, nutilo žmonių 
šurmulynas!.. Sako, kad 1947 - 1971 
metais per šią stovyklą perėjo virš 320 
000 imigrantų iš 24 kraštų. Tarp jų 
nemažai ir lietuvių. Net sunku be- 
atpažinti, kad čia tikrai ta pati vieta, nors 
aš pats joje praleidau tik kelias sa
vaites. Apsukame ratą ir keliaujam to
liau. Apsistojame Albury karavaų par
ke „Lake Hume“.

Pro Albury ir Wodongą pravažiuota 
ne kartą, tačiau niekada nebuvau ilgiau 
juose sustojęs. Šikart turėjome tikslą - 
apžiūrėti Albury esantį muziejų, ku-

sssgswmmsssmsssomwsassgsssmswssso
Visi maloniai kviečiami į

Jurgio Mikševičiaus 
tapybos darbų parodų,

kurią balandžio 6 d., 2.30 vai. p. p. Tarptautiniame Sydnėjaus aeruoste (Inter
national airport), Terminal 3, II aukštas, atidarė NSW gubernatorius Sir Gordon 

Samuels. Paroda traks visą mėnesį, įėjimas nemokamas.

Viktorijos paparčių medžių miške 
(Ricketts Sanctuary).

Nuotr, V. Vaitkaus 
riame įrengtas ir pokario imigrantų 
skyrius. Žinoma, ta proga teko ir dau
giau susipažinti su abiem dvyniais 
miestais, kurie, nežiūrint to, kad juos 
skiria Murėjumi einanti NSW - Vikto
rijos valstijų siena, labai daug ką daro 
drauge. Apie juos nemažai sužino
jome ir Albury muziejuje.

Albury - Wodongo apylinkėse virš 40 
000 metų abiejose Indi (Murėjaus) upės 
pusėse gyveno gausios aborigenų 
gentys, prisitaikiusios prie upės ciklų ir 
jos užtvindomų lygumų. Upės regio
nas buvo namais Wiradjuri ir Jeithy 
gentims šiauriniame krante, o desi- 
niąjame įsikūrė Duduroa, Kwat Kwat 
ir Pangerang gentys. Upė ne tik gau
siai tiekdavo jiems įvairaus maisto, bet 
taip pat ir padėdavo išvystyti specialias 

technologijas.
Didesnė jų ginklų ir įrankių dalis bu

vo daromi iš akmens ir medžio, dažnai 
ugnyje sukietinamo. Medžioklei ir 
žvejybai skirtoms ietims būdavo už
dedami kieto medžio ar kvarco ašme
nys. Moterys naudodavo nendres, 
medžių karnas (žieves) ir žoles tinklų 
ir kraitelių pynimui. Upių sistema bu
vo naudojama prekybos tikslams, 
susisiekimui su kitomis krašto vie- 
ovėmis. Akmens kirvių ir vedegų 
pagalba, laivelius darydavo iš eu
kaliptų.

1824 m. lapkričio 16 d. Murėjaus upę 
„atrado“ William Hilton Howell ir 
Andrew Hamilton Hume. Apie vietos 
aborigenus jie pasakojo, kad tai esą 
„malonūs ir neagresyvūs žmonės“. Bet 
jau 1839 m. nesusipratimai tarp bal
tųjų ir vietinių pasiekė tokį lygį, kad 
teko įkurti policijos postą „Brastos“ 
(Crossing Place), t. y., dabartinio Al
bury vietoje. Kurį laiką aborigenai 
prieš baltuosius naujakurius vedė pilną 
partizaninį karą. Nudurdavo ietimis jų 
gyvulius, dažnai ir juos pačius išvydavo. 
Tačiau apie 1860 metus „karas baigėsi“. 
Aborigenai buvo išvaikyti, išžudyt, 
išnuodyti ar apkrėsti jiems neįprasto
mis ligomis. Tik vienas kitas liko dirbti 
pas fermerius.

Pats Albury miestelis pradžioje 
vadinosi „The Crossing Place“, vėliau 
vietovę buvo numatyta pavadinti 
„Bungambrewatha“, tačiau galutinai li
ko apsistota prie Albury vardo. Dabar 
mieste gyvena 37 165 gyventojai. Čia 
įsikūręs gana stambus komercinis ir 
pramoninis bei svarbus pastoralinis 
centras, veikia daug kultūrinių insti
tucijų. Miestas turi savo aerodromą, 
botanikos sodą ir, žinoma, Albury 
regionalinį uziejų, kurį aplankėme su 
didesniu susidomėjimu dėl ten esan
čios pokario imigrantų ekspozicijos. Ją 
daugiausiai sudaro fotografinė me
džiaga, šiek tiek įvairių dokumentų, 
spaudos, ateivių atsivežtų daiktų ir t.t. 
Kiti muziejaus skyriai skirti pirmųjų 
šių apylinkių pionierių ir aborigenų 
gyvenimo pavaizdavimui.

Muziejus, drauge su Albury ir Wo- 
donga miestais, šių metų rugsėjo 27 - 
spalio 5 dienomis ruošia dešimties die
nų festivalį, pavadintą „Bonegillą 97“, 

Žentą Tenisonaitė

Kaip baltas

Kaip baltas tingus akmuo 
guli laikas 
ant mano gyvenimo slenksčio. 
Tyla kaip siena, 
kurioje rašau laiškus, 
paišydama raides be pabaigos... 
Nulipdytas iš sniego...

Pro seno namo

Pro seno namo duris 
lenda vėjas, 
užpūsdamas naktį kaip žvakę. 
Ar aš dar rasiu tave... 
Ar tu lauksi manęs 
rudens muzikai skambant— 
Dabar jau per vėlu. 
Per vėlu ieškoti 
dingusių žvaigždžių spindulių, 
kurie šildo sielą.

Vienatvė

Mano širdy neliko nieko. 
Lyg vėjas išpūtė kada ugnis 

užgeso...
Nėra sapnų, svajonių, atminimų. 
Nėra širdy nei spindulio šviesos. 
Vienatvė mintyse, lyg skylėje, 

juoda, 
kurioje blaškosi manoji neviltis...

Aldona Prižgintaitė

Akimirkos gyvenimo 
Kai nuotraukas verčiu aš rankoj 
akimirkas savo gyvenimo 
nostalgija - ji nenueina, 
šalia stovi------
ir daros gaila 
kad praėjo viskas greitai 
kad nebuvo laiko; 
daugiau susitikt neteko t 
ir išsakyti viską negalėjau 
ką pajutau širdy...

Toks trumpas momentas 
ir jis daugiau negrįžo niekad 
jei ir norėtum 
gal pakeisti negalėtum 
ir tas bežadis laikas, 
kuriuo pasidalint neteko 
kaskart sunkiau vis slegia... 
Gal ir gyvenimas 
toj paskutinėj valandoj 
atrodys mum toks trumpas?

kuris skiriamas pirmųjų pokario imi
grantų atvykimo paminėjimui. Prašė ir 
mūsų prisidėti rašyta medžiaga apie 
pirmąsias mūsų kūrimosi Australijoje 
dienas. Ypatingai domėjosi „Mūsų 
Pastogėje" spausdinama straipsnių se
rija „Pirmieji metai Australijoje“.
Pirmosios sodybos dabartinės Wo-

dongos vietoje įsikūrė dar 1835 metais. 
Pradžioje vietovė vadinosi „Woodon- 
ga“, vėliau - Belvoir. Nuo 1951 metų 
nustačius sieną (Murėjaus upe) tarp 
NSW ir Viktorijos kolonijų, Wodonga
kaip atskiras miestas ėmė greičiau aug
ti. „Bonegillos“ vardu buvo pavadinta 
ten buvusi ferma. Šiuo metu Wodon- 
goje gyvena apie 28 000 gyventojų.

Sausio 10 d., nuvažiavę virš 3000 km, 
grįžome namo į Sydnėjaus lietuvių 
Sodybą.

12Iūsų Pastogė" Nr.14 1997.4.14 psl.5
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ĮPEDSEKYSlftl Melburno "Džiugo" tunto veikla

LSS Australijos rajono 50-mečiui artėjant
v.s. B. Žalys

Praeitų metų 46 - me ir 47- me „Mū
sų Pastogės“ numeriuose buvome 
pradėję spausdinti ilgesnį straipsnį 
„LSS Australijos rajono 50 - mečiui 
artėjant“. Deja, dėl laikraštį užgriu
vusios Australijos lietuvių dienų in
formacijos ir po to gausių tų Dienų 
renginių aprašymų tik dabar turime 
vietos šiam, skautams svarbiam 
straipsniui.

47 - me laikraščio numeryje straips
nis baigėsi laive „Gen. Heinzelman“ 
organizuotos skautų ir skaučių drau
govės narių - rajono pirmūnų įpusė
tais sąrašais. Tęsiame juos toliau.

Red.
Makolajūnaitė, Egidija (B)
Mockūnienė, Bronė, pi. (U)
Narbutaitė, Regina (II)
Savickaitė, Leokadija (H)
Sparvelytė, Danutė (IB)
Stasytienė, Veronika, ps. (U)
Salytė, Viltis (D
Tamulytė, Marytė 0)
Valaitytė, Kunigunda (III)
Venclauskaitė, Ona (B)
Žukelytė, Julija, pi. (B)

Skaut. Borisas Dainutis - lietuvių 
skautų vadovas Australijoje.

♦ Kovo 24 d. „Džiugo“ tunto 
tuntininkas s. Povilas Kviecinskas 
sušaukė tunto štabo posėdį, kuriame 
dalyvavo ir naujasis rajono vadas v.s. 
Henrikas Antanaitis. Nutarta Austra
lijos lietuvių skautavimo 50 - mečio 
jubiliejaus paminėjimui birželio 22 d. 
Melburne suruošti koncertą. Programą 
atliks tunto skautai. Programą paruoš 
s. Birutė Prašmutaitė. Koncerto koor
dinatorius s. P. Kviecinskas. Įvadinį žo
dį tars rajono vadas.

♦ Nutarta per rajono vadiją iš LSS

♦ Tuntas nutarė skelbti pranešimusl 
visus lietuviškus laikraščius, įskaitas! 
„Jaunžinias" bei radiją, kviečiant tė-j 
vus jungti savo įvairaus amžiaus varį 
kus į skautų organizaciją. Ypač kreU 
piamas dėmesys į buvusių skautų - da
bar tėvų - šeimas. Kviečiami ir naujiej 
ateiviai iš Lietuvos - per skautavimą jis 
galės susitikti su bendraamžiais vie
tiniais lietuvių kilmės jaunuoliais 
pamatys daugiau Australijos gamtos 
stovyklaus'gryname ore. Ta pačia prog. 
vietiniai lietuviukai turės puikią pro

Skaučių sąrašai nepilni; išlikę tik I-jo, 
II-jo ir III-jo transporto skaučių registraci
niai įsakymai.

1949.2.14 LSS Įgaliotinio Įsakymu Nr. 
15 paskelbus suorganizuotą rajono skautų 
skyrių, draugovė nustojo egzistavus.

- J Korespondentinį Skautų Vyčių Pulk. 
Juozo Šarausko Būrelį buvo buriami visi 
atvykstantieji sk. vyčiai. Būrelis oficialiai bu
vo laikomas prezidento A. Smetonos d-vės 
dalim. Būrelio vadu buvo paskirtas ps. Algir
das Liubinskas.

16. Jakštas,
17. Jakštas,
18. Janonis,
19. Jaruševičius,
20. Jurskis,
21. Kaminskas,
22. Kučiauskas,
23. Kunčiūnas,
24. Kunčiūnas-,
25. Kuzmickas,
26. Laukaitis,
27. Liubinskas.
28. Mačiukas,
29. Mingaila,
30. Morkūnas,
31. Narbutas,
32. Navakas,
33. Navakas,

Aleksas, si. (I) 
Algirdas, v.sl. (I) 
Vilius, v.sl. (I) 
Jonas, kand. (I) 
Jaunius, ps. 
Benediktas, si. (I) 
Viktoras, v.sl. (I) 
Bolius, si. (I) 
Vytautas, si. (I) 
Kostas
Viktoras, v.sl. (III) 
Algirdas, ps. (I) 
Adomas (I) 
Jonas, v.sl.
Petras, ps. (I) 
Vytautas, v.sl. (1) 
Algimantas 
Vytautas, kand.

Amerikoje užsakyti knygutes „Vado
vų užrašai“. Seserija pranešė apie nau
jų skautų programų išleidimą artimo
je ateityje. Prašome, kad programos bū
tų išverstos ir į vietines kalbas.

V. s. Dana Lynikienė pranešė, kad 
vyr. sesių organizuota Kaziuko mugė 
gerai pavyko. Ypatingai turime būti 
dėkingi p.s. Onutei Prašmutienei už 
pyragų stalo ir žaidimų organizavimą 
ir v.s. D. Lynikienei - už loterijos 
surengimą.

♦ Tunto iškyla vyks balandžio 19 d., 
šeštadienį, Jells Parke, Mt. Waverley. Į 
iškylą kviečiami dalyvauti ir ne skau
tai. Pietums visi atsiveža savo maistą - 
parke yra krosnelių (BBQ), kurias ga
lima naudoti kepimui. Popiet vyks 
žaidimai.

gą pasišnekėti lietuviškai. Susido
mėjusieji tėvai ar jaunuoliai kviečia 
mi kreiptis pas tuntininką s. Povil 
Kviecinską tel. (03) 9744 4270. Sueigo 
vyksta kartą per mėnesį. Skautauti vai 
kai gali pradėti nuo 6 metų amžiaus, lt 
stovyklauja visa šeima, su jais ga 
dalyvauti ir mažesni vaikai.

♦ Ps. Onutė Prašmutienė pasakojo 
kad paukštyčių ir vilkiuku sueigos (p 
stovyklos) jau prasidėjo. Sueigo: 
užtrunka po dvi valandas ir vyksta kas 
trečią mėnesio sekmadienį. Paukštyču 
draugovės adjutante paskirta vyr. skau
tė Albina Strungaitė.

Skaučių draugovės draugininke yn 

vyr. skautė Lina Didžytė, jos pavaduo 
toja vyr. skautė Daina Didžytė.

Pagal išlikusius sąrašus, 1948 m. gale, 34. Nevcrauskas, Jonas, v.sl. (B)
būrelyje buvo regisruoti 54 sk. vyčiai ir 35. Nevcrauskas, Vytautas.ps. (II)
kandidatai: 36. Noreika, Juozas, pi. (V)
1. Ališauskas, Romualdas, ps. 37. Paulauskas, Stasys, v.sl.
2. Andriuškevičius, Vytautas 38. Pilka-Pilkalnis, Petras, v.sl.
3. Balkauskas, Kazys, pl. (I) 39. Pranulis, Ignas, ps.
4. Balsys, Jonas, pl. (V) 40. Rotcas, Teodoras, pi.
5. Biclkevičius, Kazys, v.sl. 41. Samsonas, Gediminas
6. Dainutis, Borisas, ps. (I) 42. Sidabrą, Vincas, si.
7. Didelis, Vytautas, si. (V) 43. Skidzevičius, Nikodemas, kand. (I)
8. Doniela, Vytautas, v.sl. 44, Stelmokas, Petras, si. (BI)
9. Dubinskas, Česlovas, ps. 45. Stelmokas, Povilas, v.sl. (IB)
10. Dudaitis, Algirdas, v.sl. (BI) 46. Stukšys, Juozas-Sigitas (V)
11. Firiniauskas, Vytautas (V) 47. Šutas, Antanas, pi.
12. Gabecas, Aleksas, v.vl. (I) 48. Tymukas, Kostas, ps.
13. Galinis, Vytautas (I) 49. Umbrasas, Bronius, v.sl. (V)
14. Gasiūnas, Antanas 50. Urbonas, Jonas, ps. (D
15. Grigonis, Algirdas, si. 51. Viknius, Antanas (D

Rajono vadas v.s. Henrikas Antanaitis ir LSS Tarybos pirmininkė v.s. Birut
Banaitienė. Nuotr. B. Prašmutaiti,

Nuotr. A. Gabonio.
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♦ Liepos 18 - 19-20 dienomis nu
tarta surengti tunto vadovų stovyklą 
Tree Tops stovyklavietėje Riddells 
Creek, netoli Sunbury miestelio. 
Dalyvaus rajono vadijos nariai, bus 
pakviesti tuntininkai iš kitų miestų. Ši 
stovyklavietė jau užsakyta 1998 metų 
sausio mėn. įvyksiančiai tunto stovyk
lai.

52. Vyšniauskas, Romualdas, v.sL (IB)
53. Žemkalnis, Gabrielius, v.sl.
54. Žurauskas, Tadas, pi.

Būrelio veikla reiškėsi vyčių telkimu ir 
ryšio palaikymu, Pan-Pacifiko Džiamborės 
ruoša bei korespondentiniu įvairių skautų 
vyčių problemų diskutavimu.

Apie 1948 m. vidutį dar įsisteigė Skautų 
vyčių dr. Vinco Kudirkos būrelis Pietų 
Australijoje, į kurį perėjo buv. 95-tos Skautų 
vyčių draugovės Wucrzburg'e (Vokietijoje) 
dr. Vinco Kudirkos būrelio nariai. Buvo 
užsiregistravę 9 broliai, bet po kurio laiko 
būrelio veikla sunyko (jis buvo atkurtas 1949 
m., kaip I-sios Sk. Vyčių Geležinio Vilko d- 
vės vienetas).

(Tęsinys sekančiame "M.P." nr.)

Prityrusioms skautėms vadovauja 
vyr. skautė Zita Prašmutaitė.

Vyr. skautėms kandidatėms, kuri 
yra šešios, vadovaus v.s. Dana Lynikie 
nė, o vyresniosioms skautėms - Rita 
Bruožytė, jai talkins pavaduotoja Dail 
na Tamašauskaitė.

Broliams jau kuris laikas vadovauju 
ps. Juozas Lukaitis irps. Rimas Skeivysį 
o skautams vyčiams - sk. v. Vytai 
Antanaitis.

♦ Tuntininkas s. Povilas Kviecins| 
kas pranešė, kad nuo ateinančių meti 
Kaziuko mugės užbaigs tuntininkį 
pareigas ir jau dabar reikia pradėti ieš-l 
koti naujo tunto vadovo.

♦ Sveikiname du „Džiugo“ tunlt 
narius su jubiliejais: 'tuntininkas s. Po{ 
vilas Kviecinskas neseniai atšventė 61 
-tąjį gimtadienį, o sesė Dana LynikienJj 
šiemet švenčia 50 metų skautavimjj 
sukaktį. Abiem linkime ilgiausių met® 
ir sėkmės toliau vadovaujant skautam! 
ir skautėms!

S. Birutė Prašmutaiti
I
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f Musų įnirusieji f A. f A. Marijai Labutienei
išėjus į Amžinybę, jos dukrai Daivai, sūnui Vidui ir jų šeimoms 
nuoširdžią užuojautą reiškia ir drauge liūdi

Elena Jonaitienė,
 Rasa ir Eglė su šeimomis

Pagerbdami a.a. Mariją Labutienę, jos laidotuvėse
vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" aukojo:
Ceičių šeima 50 dol.
N. Pilka 50 dol.
A. Šimkuvienė 50 dol.
G. ir J. Bliokai 20 dol.
V. ir J. Burokai 20 dol.
I. Dambrauskienė 20 dol.
P. ir V. Gružauskai 20 dol.
M. Martišienė 20 dol.
M. Migevičienė, A. ir I. Dudaičiai 20 dol.
K. ir L. Protai 20 dol.
J. ir M. Zinkai 20 dol.
B. Nagulevičienė 10 dol.
C. Protienė 10 dol.
Z. Vičiulienė 10 dol.

A. j* A. Marijai Labutienei 
mirus, reiškiu nuoširdžią užuojautą dukrai Daivai, sūnui 
Vidui, jų šeimoms ir artimiesiems.

Vytautas Patašius

Mielai ir artimai
A. f A. Marijai Labutienei

mirus, giliai užjaučiame jos dukrą Daivą, sūnų Vidą bei arti
muosius ir kartu liūdime

Pagerbdami Velionę, vietojje gėlių "Mūsų Pastogei" aukojame
50 dolerių.

Lilija ir Zigmas Sipavižiai

A. f A. Marijai Labuticnei 
išėjus į Amžinybę, gilią užuojautą reiškiame dukrai Daivai, 
sūnui Vidui, jų šeimoms, giminėms bei artimiesiems. 
Monika Martišienė,

Viktoras Martišius ir Raiba Kalninš

Pagerbdamos brangią mirusią
A. f A. Mariją Labutienę.

vietoje gėlių ant jos kapo "Mūsų Pastogei" aukojame 50 dolerių.
Elena Jonaitienė, Rasa ir Eglė

Mielai Bičiulei
A. f A. Marijai Labutienei

mirus, jos dukrai Daivai, sūnui Vidui ir jų šeimoms nuošir
džią užuojautą reiškia

Ona Daiižienė su šeima

A. t A.
vietoje gėlių ant jos kapo "Mūsų Pastogei" aukojame 30 dolerių.

Ona Dundicnė, 
Kristina ir Donatas Diindai

A. f A. Marijai Labutienei
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame dukrai Daivai, sūnui 
Vidui, visiems giminėms ir artimiesiems.

Danutė ir Stasys Skaruliai

Senam Bičiuliui
A. f A. Aleksandrui liaiitviliii

mirus, nuoširdžiai užjaučiu žmoną Niną, vaikus ir jų šeimas.
Viktoras Martišius

A. f A. Marijai Labutienei
mirus, dukrą Daivą ir sūnų Vidą bei jų šeimas ir artimuo
sius nuoširdžiai užjaučia

Laima ir Vytenis Sliogcriai

A. f A. Aleksandrui limit vilui
mirus, reiškiu nuoširdžią užuojautą jo žmonai Ninai, vi
sai šeimai bei artimiesiems.

Aleksandras Mauragis

Padėka
Ačiū, ačiū, ačiū, nuoširdžiausias ačiū visiems draugams, pažįstamiems, 

kaimynams čia ir iš Lietuvos, kurie ilgus dešimt mėnesių lankė Mariją
Į įvairiose ligoninėse Melburne ir Gisborne, kuriose ji buvo slaugoma po įvai

rių operacijų.
Ypatingai dėkojame poetui Almiui Juozui Jūragiui už nuoširdų Marijos 

poezijos įvertinimą, minint jos 85 metų amžiaus sukaktį. Labai norėjome šią 
sukaktį atšvęsti savoje sodyboje Mt. Macedon, bet, deja, Marija tiek ir 
j jubiliejų , tiek ir šv. Kalėdas turėjo atšvęsti Epworth ligoninėje.

Naujų 1997 metų išvakarėse Marija grįžo namo, kur ją globojau iki 1997 
t vasario 24 d. Sveikatai nesitaisant, Marija didesnę dalį laiko praleido Gis- 
tbome slaugos namuose. Pasiilgus namų, parsivežu dienai kitai, kad 
p pšičimugtų jos sodintais medžiais, gėlėmis ir knygomis, o taip pat ir... 
n nebaigtais eilėraščiais.

Dėkingas visiems
Liudvikas Malakūnas J,

Sidnėjaus tikintiesiems
Sydnėjaus lietuvių katalikų Misijos komitetas praneša, kad kun. Povilui Mar
iui pasitraukus iš lietuvių kapeliono Sydnėjuje pareigų, lietuviškų pamaldų šv. 
aachimo bažnyčioje, Lidcombe, nebus iki sekančio pranešimo.

A. Kramilius
Sidnėjaus lietuvių katalikų

'■ Misijos komiteto vardu

A. f A. Marijai Labutienei
mirus, reiškiame gilią užuojautą jos dukrai Daivai ir sūnui 
Vidui su šeimomis.

Venclovų šeima,
R. ir M. Švedai, Vytas Švedas

Vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" aukojame 25 dolerius.

A. f A. Marijai Labuticnei
mirus, jos anūką Aistį Bieri ir jo tėvus nuoširdžiai užjaučiame 
netekties valandoje.

Modris Žvirblis,
Zita ir Alfredas Rartkevičiai

- -------- "Mūsii Pastogė" Nr.14 1997.4.14 psl.7
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INFORMACIJA SYDNĖJAUS LIETUVIŲ

Į Naujos oro kelionių bilietų su nuolaida kainos

! į Vilnių. !
Susisiekite su mūsų įstaigos darbuotojais dėl oro ke

lionių bilietų bei ekskursijų į Europą - JAV - Kanadą - 
Aziją - ir aplink pasaulį.

j Geriausios kelionių kainos po visą pasaulį!

! GATEWAX TRAVEL !
FTZXXDi

1 (Įsteigta 1972 m.)

i fSz. 48 The Boulevarde, Strathfield - 2135
Tel. (02) 9745 3333. l av. (02) 9745 3237.

1 Lie. 2 TA 000 888 ACN 001.344 323
x'<-—Baltijos kelionių ekspertai.

Labdaros siuntiniai į Lietuvą
Lietuvių katalikų kultūros draugija praneša, kad organizuojamas sekantis kon

teineris su labdaros siuntiniais į Lietuvų.
Pagal pareikalavimą iš Lietuvos, visos dėžės bus vienodo dydžio - 64 cm x38 

cm x 32 cm. Svoris neturi viršyti 30 kg.
Persiuntimas, įskaitant ir dėžę, kainuos 55 dolerius. Dėžes užsisakyti būtina iki 

balandžio mėn. 26 d.
Užsakymus priima Albinas Giniūnas, Pranas Andriukaitis, Alfa Savickienė ir 

koordinatorius Antanas Kramilius tel. (02) 9727 3131. Nesant namuose, užsaky
mą galite palikti autoužsakovui (answering machine). Jūsų bendradarbiavimas ir 
greiti užsakymai įgalins organizatorius greičiau išsiųsti jūsų dovanas į Lietuvą.

A. Kramilius , LKK draugija

ALB Melburno apylinkės valdybos 
pranešimas

Pasibaigus Melburno apylinkės valdybos dviejų metų kadencijai, šaukiamas 
visuotinis bendruomenės susirinkimas naujai Apylinkės valdybai išrinkti.

Susirinkimas įvyks gegužės mėn. 4 d., sekmadienį, 1.30 vai. p.p. Lietuvių 
namuose.

Kviečiame dalyvauti visus bendruomenės narius.
Melburno apylinkės valdyba

c/Vtarijonu gimnazija šaukiasi pagalbos
Marijampolės miesto taryba kovo 3 dienos 1996 metų aktu Marijonų vienuo

lijai perdavė anksčiau komunistų nusavintą Marijonų gimnaziją, kurią buvo pa
vedę Vinco Mykolaičio - Putino vidurinės mokyklos internatui.

Šis pastatas tiek nualintas, kad jo kapitalinis remontas pagal sudarytą sąmatą 
marijonams kainuos 290 017 litų - darbas,medžiagos 169 891,24 litų, viso - 459 908, 
24 litų. Tai tik pradinė suma.

Atkuriamos Marijonų gimnazijos direktorius Marijampolėje kun. Remigijus 
Gaidys, MIC, pernai baigęs studijas Romoje, kreipiasi į pasaulio marijonus, jų 
rėmėjus, šios gimnazijos buvusius mokinius, prašydamas paramos gimnazijos 
remontui.

Australijoje šiuo metu iš Romos lankosi Marijonų kongregacijos Vicegenerolas 
kun. Vaclovas Aliulis, MIC. Kunigas V. Aliulis yra įgaliotas priimti aukas čia, 
Australijoje. Kuriems tai neįmanoma padaryti, galite siųsti savo auką šiam tiks
lui į Vatikano banką šiuo adresu: L'Instituto per le Opere di Relig ione, Citta del 
Vaticano, Fondo di Ginnasio dei Marijampole, Lituania, # 15584001.

Jūsų aukas Sydnėjuje sutiko priimti ir A. Kramilius bei jas persiųsti į Romą, jei
gu jums asmeniškai būtų per sunku tai padaryti patiems. Jūsų čekiai ar Money 
orderiai turėtų būti adresuoti A. Kramiliaus vardu, pažymint kam jis skiriamas. 
Jums bus išduodami pakvitavimai. A. Kramiliaus adresas: 83 Queen St., Canley 
Hights 2166 NSW. A. Kramilius
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Aukos
"Mūsų Pastogei"

O. Kuprienė NSW $15
Pr. Nagys NSW $10
J. Gružauskas Vic. $15

V. Lazauskas Vic. $5
V. Šiurka NSW $5
A. Bartkus NSW $5
V. Jakštienė Qld. $15
J. Radinas NSW $5
L. Budzinauskas ACT $5
Dėkojame už aukas.

Administr.

NAMUOSE
16-18 East Terrace, BANKSTOWN, 

. (02) 9708 1414. faksas (02) 9790 3233.

VARASim - MUZIKA - ŠORIAI!
PENKTADIENIĮ, balandžio 18 d.

nuo 7.30 vai. vakaro - Klubas Jus vaišins (veltui) šampanu ir alumi iki 8 v. v. 
8.00 vai. vakaro - 3 patiekalų vakarienė su vynu.

Privaloma:
♦ Gausiai dalyvauti su gera nuotaika! 

Norėti gardžiai pasivaišinti ir smagiai pabendrauti! 
♦ Bilietus užsisakyti iš anksto (iki balandžio 13 d.)

* Kaina - 20 dol. asmeniui.
Dėl bilietų skambinkite: Elenai Erzikov - 9610 2540

Laurai Belkienei - 9791 9557.

Velykinės loterijos 
pirmą prizą laimėjo p. Romeo Brent, antrą - Vytenis Šliogeris.

Balandžio 20 d., 2 vai. po pietų ALB Sydnėjaus apylinkės valdyba ruoša
Kultūrinę popietę - seminarą

Lietuvių namuose, Bankstowne, kuriame dr. Genovaitė Kazokienė skalys 
gausiai iliustruotą paskaitą tema "Australijos lietuvių dailininkai", protat- 
piais ją paįvairinant nuotraukomis ir ansamblio "SUTARTINĖ" dainomis.. 
Po paskaitos vyks bendros diskusijos.

Visi maloniai kviečiami atvykti. Įėjimas nemokamas.

Pranešame, kad
Lindos Skrolytės 

tapybos <liB«*bų paroda 
pavadinta "Trouble & Desire"

nuo balandžio 16 d. iki gegužės 4 d. ruošiama Fremantle, WA, "New Collectales 
galerijoje, kampas Duke & George St.

"M.P.’ ir

iUMKITi: 
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 tiksimi angliškąjį Fondo pavadinimą ir adresą:

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

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

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

TeL 724 5408. Veikia 24 valandas per parą.

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. 3 * * Redakcijos ir administracijos telefonas (02) 9790 3233 
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi.

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

U žsienyje oro paštu $ 100
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