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Lietuvos įvykių apžvalga
Siūloma boikotuoti minėjimą
Nacių nusikaltėlius persekiojantis Si

mon Wiesenthal centras paragino pasaulio 
i žydus boikotuoti Lietuvoje rengiamų šios 

tautos išminčiaus, Talmudo tyrinėtojo Ga- 
ono Elijahu 200 - ųjų mirties metinių 
minėjimą. Centro vadovas Efraim Zuroff 
pareiškė, kad žymių žmonių iš Izraelio ir 
JAV žydų bendruomenės atstovų daly
vavimas renginiuose Vilniuje „sumenkins 
pastangas priversti Lietuvą dorai pripažin- 
o savo žudikišką praeitį ir bus lietuvių 
išnaudotas savo siekiui tapti NATO ir ES 
nare“. LR 08.12

Seimo narys gali būti 
apkaltintas sukčiavimu

Antradienio vidurdienį generalinės 
prokuratūros ir valstybės saugumo parei
gūnai sulaikė Seimo Centro frakcijos narį 
Andrių Butkevičių, kai jis paėmė 15 
tūkstančių JAV dolerių iš bendrovės „De
ga“ prezidento. Prokuroras mano, kad šie 
pinigai buvo gauti už pažadą, tarpininkauti 
baudžiamoje byloje. Ši byla iškelta dėl 
mazuto pirkimo sandėrio, sudaryto tarp 
Lietuvos akcinės bendrovės „Lietuvos 
energija“, privačios bendrovės „Dega“, JAV 
naftos korporacijos “Mobil Sales and Su
pply Corporation“ bei firmos „Crown Tra
de“. Butkevičius tvirtina, kad jis tuos pi
nigus skolinosi. Teisėsaugos pareigūnai 
kreipsis į Seimą, prašydami leisti iškelti 
baudžiamą bylą Seimo nariui Andriui 
Butkevičiui. Nepriklausomybės akto sig
nataras Andrius Butkevičius buvo krašto 
apsaugos ministru penkiose pirmosiose 
Lietuvos Respublikos vyriausybėse. LA, R, 
08.13

Lietuvoje prasidėjo 
javapjūtė

Šią savaitę Lietuvoje prasidėjo javapjūtė, 
šiemet gerai užderėjo javai ir tikimasi, kad 
pagal kvotas bus supirktas visas reikiamas 
grūdų kiekis. Daugiau kaip 100 tūkstančių 
tonų grūdų pagal sutartis bus parduota 
Baltarusijos, Latvijos ir Rusijos pre
kybininkams. Baltarusijoje grūdų supir
kimo kainos didesnės nei Lietuvoje, todėl 
prekybininkai neblogai uždirba. Lietuvos 
grūdais domisi ir nuo potvynio nukentė
jusi Lenkija.

Konkurencija neleidžia 
kelti kainų

Lietuvos verslininkai kol kas nedidina 
automobilinių degalų kainų, nors Latvijoje 
ir Estijoje jie pabrango.

Staiga pašokus JAV dolerio kursui ir 

naftos kainoms Roterdamo biržoje, 

Estijoje litras benzino kainuoja 1,68 Lt., 
Latvijoje - 2,16 Lt., Lietuvoje "Statoil", 

"Neste", "Shell" degalinėse panašios 
markės benzino litras kainuoja 1,75 - 
1,79 Lt. Didelė vietinių ir užsienio 
degalinių konkurencija neleidžia 
Lietuvoje kelti degalų kainos. R. pagal 
"Verslo žinias", 08.14

Vis daugiau Lietuvos 
gyventojų keliauja

Turizmo agentūrų žiniomis, nuo 1996 
metų daugėja keliaujančių į užsienį Lie
tuvos gyventojų. Viena iš turizmo bendro
vių - „Interservis“ - šiemet autobusais į už
sienį vežė 50% daugiau turistų nei pernai. 
Autobusais keliauja ir turtingi žmonės, ir 
bedarbiai. Bendrovė vežė ir 1,5 metų ke
leivį, ir 90 metų senuką. 1996 metais Lie
tuvos gyventojai į užsienį vyko 2.86 mln. 
kartų, tai yra daugiau kaip po vieną kartą 
vienam suaugusiam Lietuvos gyventojui. 
Populiariausios yra iki 2000 litų kai
nuojančios kelionės. Dauguma renkasi 
kelionę autobusu, nes taip pigiau. Labiau
siai pamėgtos kelionės į Ispaniją bei jai 
priklausančias Balearų ir Kanarų salas, taip 
pat Italiją, Kiprą bei Turkiją. Į Turkiją jau 
nebevažinėjama komerciniais tikslais. 
Turkijoje lietuviai „atrado“ Amalijos 
kurortus. Pasak turizmo organizatorių, 
gyvenimas gerėja, todėl daugelis lietuvių 
vietoje Nidos renkasi Bulgarijos ar Ispa
nijos kurortus. Jau važiuoja ne tik įmonių 
vadovai, bet ir jų samdiniai. Sutikti Naujų 
metų lietuviai važiuoja į Jamaiką, Domi
niką, Venesuelą, Seišelių. Karibų ir Mal- 
divų salas. Pavasarį vis daugiau norinčių 
paslidinėti Alpių ar Tatrų kalnuose. Ta
čiau, pasak turizmo bendrovių darbuotojų, 
lietuviai vis dar neįpranta planuoti kelio
nes iš anksto, todėl dažnai patiria ir nuos
tolių, ir nepatogumų. ,3altic Travel Ser
vice“, norėdama įtikti klientams, pasiūlė ke
lionę į Mėnulį. 2010 metais tokią kelionę 
rengia JAV finansinių paslaugų bendrovė 
„Thomas Cook“. Įregistruotas ir pirmas 
keleivis iš Lietuvos. LR, 08.14

Ir vasarą perkami nauji 
automobiliai

Šią) liepą naujų automobilių parduota 
dvigubai daugiau nei praėjusią. Auto
mobilių gamintojų atstovai Lietuvoje 
pastebėjo, kad pastaraisiais mėnesiais nau
jos mašinos perkamos pastoviai. Kai ku
riems pardavėjams pasisekė dėl smuk
telėjusios markės, nes sumažėjo automo
bilių kainos. Rekordiškai pigūs yra „Ford“ 
automobiliai. Nauja „Ford Fiesta“ kainuo
ja apie 33 tūkstančius litų, „Ford Mon
deo“ - 49 tūkst. litų, „Ford Mondeo“ tapo 
pigiausiu savo klasės automobiliu. Per mė
nesį jų parduota 46. Lietuvoje liepos mė
nesį parduota vokiškų „Volkswagen“ ir 
čekiškų „Škoda“ - atitinkamai 64 ir 63. Tuo

Naujoji PLB valdyba PLB seime Vilniuje;(iš kairės) pirmininkas Vytautas 
Kamantas, Algis Rugienius, Danutė Čomij, Tomas Bartusevičius, Milda 
Lenkauskienė, Horstas Žibąs, Audrius Šileika, Gabrielius Žemkalnis ir Rasa 
Kurienė. Nuotraukoje nėra kun. Edžio Putrimo ir prof. dr. Vyčio Viliūno. (Žr. 
str. 3 - me psl.).

tarpu prabangių automobilių rinkoje kaip 
ir anksčiau pirmauja „Volvo“. Pastaruoju 
metu Lietuvoje populiarėja nenauji „Mit
subishi Galant“. „Mitsubishi“ vienintelė 
japonų automobilių gamykla, neturinti 
oficialaus atstovo nė vienoje Baltijos 
valstybėje. Lietuvoje „Mitsubishi“ atstovai 
lankėsi prieš mėnesį ir tarėsi su kelių fir
mų vadovais. Lietuvos verslininkams 
nepatiko, kad ,.Mitsubishi“ teisę prekiauti 
ir prižiūrėti savo automobilius siūlo ke
liems atstovams, iš kurių po kelių metų 
išsirinks geriausius. Tuo tarpu visiems 
kandidatams privaloma įsigyti „Mitsu
bishi“ įrangą. LR 08.14

Lietuviškas kombainas 
bandomas Dauguose

Alytaus rajone, Salos kaime Daugų že
mės ūkio mokyklos rugių lauke bando
mas lietuviškas kombainas „Nemunas". Šį 
nedidelį, pusiau pakabinamą javų kom
bainą gamina Radviliškio mašinų gamyk
la. Kombainas labai tinka dirbti nedide
liuose ūkininkų laukuose. Gamyklos at
stovas sakė, kad kombainas kulia visas 
kultūras, net ir labai sugulusias, maži javų 
nuostoliai, grūdai byra švarūs. Žemės ūkio 
mokyklos laukuose kombainas bandomas 
nemokamai. Mokykla jį nusipirks, jei 
kombainas pateisins lūkesčius. Kombai
nas kainuoja 50 tūkstančių litų, o 25% 
apmokės valstybė. Nauji savaeigiai kom
bainai kainuoja 200 - 500 tūkstančių litų. LR 
08.14

Ūkininkai turi iš ko rinktis
Lietuvos ūkininkai kol kas abejoja 

lietuviškos technikos kokybe ir geriau per
ka vakarietišką kombainą.Tokiais kom
bainais prekiaujančios įmonės juos par
duoda išsimokėtinai.Tačiau pasibaigus 
garantinio aptarnavimo laikotarpiui, kom
baino savininkams tenka brangiai mokėti 
už atsargines dalis. Kita vertus, lietuviško 
kombaino pasirodymas sumažino ir senų 
vakarietiškų kombainų kainas. Paslaugas 

dabar žemdirbiams Lietuvoje siūlo apie 
1200 įmonių. Dažniausiai tai žemės ūkio 
bendrovės, melioracijos, žemės ūkio 
technikos įmonės. Apskaičiuota, kad 1 
hektaro javų derliui apdoroti kombainu 
kainuos apie 250 - 300 litų, o kai kur ir 
brangiau. LA, 08.13

Miestelio mokyklos jubiliejus
Kupiškio rajone, Subačiaus miestelyje 

iškilmingai buvo paminėtas mokyklos 220 
metų jubiliejus. Garbingiausios viešnios 
tądien buvo 97 metų sulaukusios buvusios 
Subačiaus pradinės mokyklos mokinės 
Marė Bukienė ir Sofija Grybauskienė, ku
rios žvaliai bendravo su šventės svečiais. 
Šioje mokykloje mokėsi kalbininkas Pra
nas Skardžius, operos primadona Vincė 
Jonuškaitė - Zaunienė, rašytoja Agnė 
Lukšytė, režisierius Povilas Gaidys. Šiai 
datai atminti atidengtas Rimanto Gaidžio 
iškaltas atminimo akmuo. R, 08.13

Golfo aikštynas Suvalkijoje
Vilkaviškio rajone, netoli Keturvalakių 

kaimo prieš savaitę atidarytas golfo 
aikštynas. Aikštynas įrengtas žemėje, kuri 
priklauso JAV ambasados Lietuvoje 

darbuotojos Indrės Biskis tėvui. Į iškilmin
gą atidarymą susirinko apie 100 golfo klu
bo narių, daugiausiai užsieniečių ir už
sienio lietuvių. R, 08.13

Naujuose žemėlapiuose - 
vaizdas iš kosmoso

Po 70 metų pertraukos vėl išleidžiami 
nauji lietuviški kartografijos žemėlapiai, 
apimantys visą Lietuvos plotą. Sovietme
čiu Lietuvos kartografininkai bei mati
ninkai patys tokios detalios informacijos 
nerengdavo, buvo naudojamos tik rusiškų 
žemėlapių kopijos. Naujieji žemėlapiai 
buvo rengiami trejus metus. Žemėlapių 
mastelis 1:50,000. Visi užrašai yra lietu
viški, o sutartinių ženklų paaiškinimai 
pateikiami dar ir angliškai. Kas tik pagei-
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o Trumpai iš visur ◦
Rugpjūčio 10 dieną Tailando karo lai

vynas įsigijo naują ispanų gamybos 
lėktuvnešį. Šiuo metu Tailandas pergyvena 

gana sunkią finansinę krizę, taigi daug kas 
kritikuoja šį pirkinį, kaip nereikalingą 
liuksusą, tuo labiau, kad ne tik įsigijimas, 
bet ir jo išlaikynvas pareikalaus daug lėšų.

O
Afganistane prieš religinius Talibaan 

ekstremistus kovoja trys atskiros frakcijos. 
Rugpjūčio 11 dieną visų trijų frakcijų lyde
riai susitiko pasitarimui Salang tarpeklyje, 
kad sudarytų bendrą strateginį planą sos
tinės Kabulo atsiėmimui.

O
Kambodijos šiaurėje Hun šen karinės 

pajėgos kovoja su pašalinto ministro 
pirmininko Narodom Ranariddh šalinin
kais, kurie buvo susijungę su Khmer Rou
ge sukilėliais.

Pats ministras pirmininkas Hun Sen 
Beidžinge tarėsi su ten besigydančiu 
Kambodijos karaliumi Narodom Sihanouk. 
Rugpjūčio 12 dieną Hun Sen atsisakė pri
imti karaliaus abdikacijos pasiūlymą ir iš
gavo pažadą bendradarbiauti su Hun Sen 
vyriausybe.

bazę Kazachstane. Dėl jų erdvės stotį išti
kusių nelaimių bus atliekamas tyrimas.

Pradžioje prezidentas Boris Jelcinas dėl 
katastrofų viešai apkaltino kosmonautus, 
tačiau vėliau juos ‘sveikino už drąsą, iš

tvermę ir heroizmą. Patys kosmonautai 
skundėsi, kad erdvėje jie nieko, ko prašy
davo, negaudavo iš žemės bazės. Dėl 
susidūrimo su transporto raketa kaltinama 
kompiuterio programa, nesuteikusi pa
kankamai informacijos.

O
Tadžikistane aprimo tarp kelių ka

riuomenės vadovų įsiliepsnojęs pilietinis 
karas. Sukilėlių vadai pradėjo derybas su 
Tadžkistano prezidentu.

O
Kenijos uostamiestyje Mombasoje siau

čia neramumai. Ginkluota grupė padegi- 
nėja namus ir kioskus, susiremia su polici
ja ir kariniais daliniais. Grupės paskleisti 
atsišaukimai kursto prieš „svetimuosius“- 
iš kitų Kenijos provincijų į Mombasą 
atsikėlusius žmones.

Mombasa yra svarbus Kenijos turistinis 
centras. Dabar, kol tęsiasi neramumai, 

turistams yra patariama neišeiti iš savo 
viešbučių.

Čečėnijos parlamentas paskelbė, kad 

čečėnų kalba yra vienintelė oficiali kalba 
Čečėnijoje, o rusų kalba nuo šiol bus lai
koma svetima kalba.

O
Rugpjūčio 14 dieną du rusų kosmonau-

O
Jungtinių Amerikos Valstijų valstija 

Louisiana priėmė įstatymą, pagal kurį ga
lima nušauti automašinų vagis ir grobikus. 
Deja, vos kelioms valandoms tepraėjus nuo 
įstatymo' įsigaliojimo, du grobikai nušovė 

tai Aleksandr Lazutkin ir Vasilij Cibilijev. Juos pavežti paėmusį mašinos savininką ir 
iš erdvės stoties „Mir“ laimingai grįžo į peršovė jo keleivį.

Lietuvos savaitės...
Atkelta iš 1 puslapio
dauja. už 40 litų savo gimtinės ar kokio 
turistinio maršruto vaizdą iš kosmoso gali 
įsigyti Geodezijos ir kartografijos tarny
boje. Visą kosminio vaizdo informaciją ir 
didžiąją dalį lėšų jiems gaminti suteikė 
„Sidos“ organizacija, kurią įgaliojo Šve

dijos vyriausybė. Yra ir skaitmeninis 
žemėlapių variantas kompiuterių tinkle. Iki 
1999 metų pradžios visa Lietuva bus 
nufotografuota iš lėktuvų ir perkelta į dar 
detalesnius fotografuotinius žemėlapius. Jų, 
labai reikia žemės reformai bei žemės, 
privatizavimui paspartmTi.Tirmą kartą po 
nepriklausomybės atkūrimo rengiami ir 
kariniai Lietuvos žemėlapiai. LR, 08.09 

Gaisrą Subačiaus miške sukėlė
uogautojai

Rugpjūčio 12 - sios pavakare, netoli 
Kupiškio rajono Gritėnų kaimo miškinin
kai pastebėjo kylant dūmus virš Subačiaus 
miško. Gesinti gaisro sulėkė 7 priešgaisrinės 
tarnybos ir ugniagesių automobiliai iš vi
so Kupiškio rajono. Per valandą gaisro ži
dinys buvo izoliuotas, bet ugnis dar buvo 
gesinama visą naktį ir kitą dieną. Durpin
gas miško dirvožemis klastingas, ilgai iš
lieka ugnies židiniai. Dar ir trečiadienį 
miškininkai stumdė dirvožemį, kasė ap
saugines smėlio juostas. Miškininkų tei
gimu, ugnis sausame miške galėjo išplisti; ““'kelm‘gali™ ^žfi 120 keUMų'Keld- 

nuo numesto degtuko ar nuorūkos. Suba- viaį nežino kur būna kelionėje jų pasai, 
čiaus ir kituose miškuose gausu bntkniau- Kajp pasakojo keUu -ją vasarą g Stok_ 
tojų ir mėlyniautojų. holmo plaukęs specialiosios paskirties
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Nuo vagių ir plėšikų saugos 
videokameros

Senosios perkėlos rajoną Klaipėdos 
’ policija nuo trečiadienio stebi dviem video- 
1 kameromis. Jos veiks visą parą ir padės 

kontroliuoti kriminogeniškai pavojingas 
miesto vietas. Policijos pareigūnai tikisi, 

' kad videokameros gatvėse drausmins ir 
saugos nuo vagių, įsilaužėlių ir plėšikų. 

’ Jeigu šie lūkesčiai pasiteisins, materialiai 
1 paremti dar kelių kamerų bus prašomi 

verslininkai. Klaipėdos vyriausiajame 
policijos komisariate sumontuota aparatūra 

• moderni, videokameromis galima apžvelgti 
" didelį plotą. Vaizdas monitoriuose puikios 

kokybės. Iš vaizdajuosčių galima daryti 
nuotraukas, kurios padės tirti įvairius 
nusikaltimus.

Kelto Stokholmas - Klaipėda 
keleiviai paliekami be pasų

Kelionėje - 17 valandų. Nuo šių metų 
vasaros pradžios akcinė bendrovė "Lie
tuvos jūrų laivininkystė" atidarė naują 
keltų liniją Stokholmas - Klaipėda. Keltas 
"Palanga" tarp abiejų Baltijos jūros uostų 
kursuoja du kartus per savaitę. Į Švedijos 

uostą iš Klaipėdos keltas išplaukia an
tradieniais ir ketvirtadieniais. Iš Stokhol
mo - trečiadieniais ir penktadieniais. Ke
lionė trunka apie 17 valandų. Pigiausias 
bilietas į abi puses kainuoja 432 litus. Už 
automobilį imamas 450 litų mokestis. Vie-

Paramos Lietuvai apžvalga
Vis naujais pranešimais pasipildo ALB Krašto Valdybos su

daroma finansinės paramos Lietuvai apžvalga. Pageidautume, 
kad organizacijos ir pavieniai asmenys, kurie dar nėra atsiuntę 

savo pranešimų, padarytų tai greičiau. Greičiau užbaigtume apžvalgą.
Siunčiant pranešimus, prašome nurodyti kam ir kiek pinigų bu vo siųsta, ne tik 

•visą pinigų sumą. 28 - me "Mūsų Pastogės" nufheryje buvo nurodytos paskirsty - 
mo grupės, pagal kurias sudaro-
ma statistika, kuri, užbaigus apžvalgą, bus paskelbta spaudoje. Dabar turimais 
duomenimis paramos dydžiu pirmauja prieglaudos (138.339 dol.) ir mokslo 
įstaigos (57.109 dol.). Už siuntinių ir pinigų persiuntimą į Lietuvą išleista 
22.123 dol. Ši apžvalga bus mūsų, Australijos lietuvių, istorijos dalis.

Skelbiame sekantį paramos Lietuvai sąrašą , nurodydami fondo - siuntėjo 
pavadinimą ir pranešimą atsiuntusio - atsiuntusios pavardę.

Parama mokykloms (Isolda Poželaitė - Davis AM.) -
Kazimieras Butkus (asm. 3 labdaroms)
Soc. globos moterų draugija Melburne (J. Žalkauskienė)

Sausio 13 - sios būrelis (Melb. katalikių ir
Soc. globos moterų draugijos)
"Caritas” Sydnėjuje (A. Giniūnas)
Tėvynės sąjunga, Syd. (A. Giniūnas)
Pietų Austr. lietuvių mot draugija (A. Arminienė)
Tautos fondo būrelio Melburne sukaupti pinigai, 5.800 dol., kaip pranešė 

p. M. Žiogienė, į Lietuvą buvo pasiųsti per kitus Australijoje veikiančius fon
dus, per kuriuos jie yra įrašyti į apžvalgą.
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28.239

Krašto Valdybos inf.

uždarosios akcinės bendrovės "Klaipėdos 
vandenys" darbuotojas Egidijus Norvaišas, 
kelionės pradžioje stiuardesės iš keleivių 
surenka pasus. Jie grąžinami tik pasiekus 
kitą Baltijos jūros krantą. Keleiviai ne
žino kur kelionės metu laikomi pasai. 
Stokholmo karališkojo technologijos insti
tuto doktorantas Rolandas Urbonas sakė, 
kad jis atsisakė palikti savo pasą kelto įgu
lai kaip užstatą, nes taip daryti draudžia 
Lietuvos įstatymai. Tačiau stiuardesė 
pagrasino, kad tokiu atveju, jeigu pasą turi 
keleivis, valstybės piliečio dokumento 
patikrinimas Klaipėdos uosto muitinėje 
užtrunka pusantros valandos. Pasiekus 
krantą, siaurame kelto koridoriuje pasirodo 
stiuardesė ir ima dalyti visiems pasus šauk
dama kiekvieno pavardę. Neteisėta, tačiau 
patogu. Dar didesnę nuostabą švedams kė
lė tai, kad registracija į keltą baigiasi prieš

pusantros valandos. Taip, anot jų, yra pri
versta elgis tik Izraelio aviakompanija, ku
ri baiminasi galimų teroristinių išpuolių. 
Lietuvos ambasados Švedijoje antroji se

kretorė, atsakinga už konsulinius reikalus, 
Irena Vidreckaitė "Lietuvos rytui” sakė, 
kad dėl to, jog kelte "Palanga" surenkami 
pasai, į ambasadą kreipėsi vienas asmuo. 
Jam ambasados darbuotojai paaiškino, jog 
tokie laivo pareigūnų veiksmai yra netei
sėti. LISCO vadybininkas keltams Dalius 
Dabušinskas teigė, kad plaukiant į Stok
holmą keleivių pasai surenkami tik prieš 
keltui prisišvartuojant. Tačiau vykstant iš 
Stokholmo į Klaipėdą pasai surenkami iš 
anksto tam, kad muitinės komisija grei
čiau atliktų patikrinimą. Kelionės metu 
keleivių pasai saugomi seife. "Pasų rinki
mas yra negeras dalykas, tačiau patogus”, ■ 
sakė D. Dabušinskas.

Pagal AGEP žinias paruošė B. Ž.

Anglų kalbos konkursas
'Linkuvos vidurinėje mokykloje Australi- Šiemet Isoldes Poželaitės - Davis paska- 

■jos lietuvių bendruomenės švietimo tary- ‘tinta Australijos lietuvė Eugenija Gobytė- 
bos pirmininkė Isolda Poželaitė - Davis 
vedė parodomąja pamoką rajono anglų 
kalbos mokytojams, paliko metodinės 
literatūros.

Neseniai linkuviečiai pedagogai gavo I. 
Poželaitės - Davis laišką: "Stengiuosi ra
ginti mielus tautiečius steigti stipendijas, 
organizuoti konkursus, skirti premijas. 
Mano supratimu, jei dabar nesukursime ge
ros jaunesnės kartos, tai dar ilgai Lietuvai 
teks kentėti nuo nesąžiningumo, korupci
jos ir palaužto moralinio stuburo. Tad aš 
ir ieškau mecenatų, kuriu konkursų sąly
gas, temas, pinigų persiuntimą ir visą ko
respondenciją tvarkau pati. Deja, ne visa
da Lietuvos švietimo vadovai yra parei
gingi. Man tada taip nemalonu būna prieš 
mecenatus”.

Buvusi Linkuvos gimnazijos abiturientė, 
žymi daktarė, filantrope Rožė Šomkaitė 
1994 metais pasiūlė būti mecenate ir or
ganizuoti mokykloje pirmąjį anglų kalbos 
konkursą. Jis įvyko. Prizą’ pasidalijo . 

abiturientai A. Atkočiūnas, D. Kublic- 
kas, S. Balcerytė ir kiti.

Mackevičienė paskyrė 250 Australijos do
lerių piniginį apdovanojimą antrojo anglą 
kalbos konkurso nugalėtojams. "Man labai 
malonu, kad tas konkursas bus organizuo
tas Linkuvoje, nes Linkuvos gimnazija bu
vo pirmoji mokykla, kur tėvelis pradėjo 
savo pedagoginį darbą. Linkiu sėkmės 
konkurso dalyviams. Gal kitais metais vėl 
galėsiu būti mecenate", - rašė E. G.obytė - 
Mackevičienė.

Šiemetinio konkurso nugalėtojais tapo abitu
rientai LinaMikolaitytė ir Joana Račkytė. Audrius 
Blynas ir Asta Kaškelytė pelnė antrąją vietą, 
trečioji paskirta Ingai Matijošytei, dvi ketvirtą
sias pasidalijo Marius Gaigalas ir Jonas Navic
kas. Visi konkursantai apdovanoti dalyvių do
kumentais, o laureatai, be piniginių prizų, gavo 
nugalėtojų sertifikatus.

Konkursą organizuoti padėjo Šiaulių J. Jano
nio gimnazijos anglų klabos mokytoja meto
dininkė Eugenija Vaičiulienė, anglų kalbos mo
kytojas, Linkuvos mokyklos direktorius A. Dič- 
petris.

Nugalėtojai pasiuntė sveikinimo atvirukus į 
Australiją mecenatėms, dėkodami už jų inicia
tyvą. Algis Dičpetris

Linkuvos vidurinės mokyklos direktorius
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Apie devintąjį PLB seimą

Devintąjame Pasaulio lietuvių ben- 
tamenės seime, vykusiame 1997 m. lie
pos I - 7 dienomis Lietuvos Respublikos 
Seimo patalpose Vilniuje, dalyvavo at
stovai - viso 131 - iš Argentinos, Austra
lijos, Baltarusijos, Belgijos, Brazilijos, 
Didžiosios Britanijos, Estijos, Gruzijos, 
Jungtinių Amerikos Valstijų, Kanados, 
Karaliaučiaus srities, Latvijos, Lenkijos, 
Moldovos, Rusijos, Sibiro, Švedijos, 
Šveicarijos, Ukrainos, Urugvajaus ir 
Vokietijos.
Seimą pradėjo ir su atvykusiais garbės 

svečiais susipažino PLB valdybos pir— 
išninkąs Bronius Nainys. Maldą sukal
bėjo Vilniaus metropolitas arkivyskupas 
ludrys Bačkis, sveikinimo kalbas pasakė 
Lietuvos Respublikos Prezidentas Algirdas 
Brazauskas, Lietuvos Respublikos Seimo 
Pirmininkas prof. dr. Vytautas Landsbergis, 
'tyskupas lietuviams katalikams išeivijoje 
ųskupas Paulius Baltakis ir Vilniaus 
aiesto meras Rolandas Paksas. Toliau’ 
seimo darbams vadovavo seimo prezi- 

itamo pirmininkas Vytautas Kamantas 
(IAV), pavaduotojai Andrius Šmitas
(Vokietija) ir dr. Antanas Stepanas (Aus
tralija). Sekretoriavo Kanados atstovai 
Narjtė Balaišytė, Juozas Krištolaitis ir 

tan. Edis Putrimas.
Seimo darbų programą sudarė dvi dalys. 

Pirmoje dalyje PLB valdybos nariai pra
našė apie savo per penkerius metus atlik

tus darbus. Kontrolės komisija jos veiklą

1997 liepos 1-7 d

Aostraliečiai PLB seimo nariai: iš kairės - dr. A. Stepanas, dr. V. Donieia, V. Baltutis, 
R. Mauragienė, J. Vabolieuė, V. Šliogeris, dr. G. Kazokienė, L Valodkienė, G. Žem-
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bendruomenes seimas

kilnis. ________
vertino atskaitomybės požiūriu. Garbės 
teismo pirmininkas kalbėjo apie teismo 
veiklą, Kraštų bendruomenių ir Jaunimo 

■sąjungų pirmininkai papasakojo apie savo 
diabus, veiklos sąlygas ir ateities planus.

Antroje dalyje vyko sėkmingos svars- 
1 tybos apie užsienio lietuvių jaunimo 

lietuvišką švietimą, kultūros, šeimos, 
religijos, jaunimo, sporto, visuomeninio ir 
organizacinio darbo klausimus, kurie buvo

- R — 

nagrinėjami visiems atstovams susiskirs- 
čius į dešimtį atskirų grupių, tuo pačiu me
tu svarstančių tą patį klausimą, taip suda
rant progą didesniam skaičiui atstovų 
aktyviau dalyvauti reikalų svarstybose. 
Grupių išvados buvo paskelbtos seimo 
plenumo posėdžiuose, jas vėliau derino 
Nutarimų komisija, ir ateityje tas išvadas 
seimo nariams ir kraštų bendruomenėms 
praneš ir jomis pasinaudos naujoji PLB 
valdyba (Žiūr. "M.P." Nr.29,1 - mąpsl).

Seime buvo renkama nauja PLB valdy
ba trejų metų kadencijai. 99 atstovams 
balsuojant už pasiūlytus kandidatus, 5 
atstovams balsuojant prieš, ir 10 - čiai at
stovų susilaikius, į naują PLB valdybą 
buvo išrinkti: Tomas Bartusevičius (Vo
kietija), Danutė Č-ornij (Ukraina), Vytau
tas Kamantas (JAV), Rasa Kurienė (Ka
nada), Milda Lenkauskienė (JAV), kun. 
Edis Putrimas (Kanada), Algis Rugienius 
(JAV), Audrius Šileika (Kanada), prof. dr. 
Vytis Viliūnas (Rusija), Gabrielius Žem
kalnis (Australija) ir Horstas Žibąs (JAV). 
Pirmame naujos PLB valdybos posėdyje 
pirmininku buvo išrinktas Vytautas Ka-
mantas. 1997 liepos 25 d. devintajame 
Pasaulio lietuvių jaunimo kongrese nauju 
Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos pir
mininku buvo išrinktas Rimas Baltulis iš 
Vokietijos, kuris automatiškai (ex officio) 
yra PLB valdybos narys. Tad naujos PLB 
valdybos darbo komandą dabar sudaro 12 
asmenų iš 6 kraštų. Jie perims pareigas iš-

________ Nuotrauka dr. A. Stepano 
penkių metų kadenciją baigiančios, pir
mininko Broniaus Nainio vadovaujamos, 
PLB valdybos rugpjūčio mėnesio pabai
goje.

Seime trejų metų kadencijai taip pat bu
vo renkama PLB Kontrolės komisija ir 
Garbės teismas. { PLB Kontrolės komisiją 
buvo išrinkti trys nariai: Algimantas Ge
čys iš JAV (60 balsų), Petras Adamonis iš 
Kanados (52 balsai) ir Joana Kuraitė - La- 

sienė (44 balsai). Kandidatais liko Ra
mūnė Sakalaitė - Jonaitienė iš Kanados 
(39), Marija Remienė iš JAV (36), Kęs
tutis Miklas iš JAV (33), Dalia Puškorienė 
iš JAV (29), Stasys Dalius iš Kanados (25) 
ir Juozas Krištolaitis iš Kanados (20).

Į PLB Garbės teismą buvo išrinkti penki 
nariai: Eugenijus Čuplinskas iš Kanados 
(81 balsas), dr. A. Stepanas iš Australijos 
(76 balsai), Viktoras Baltutis iš Australijos 
(73 balsai), Vacys Garbonkus iš JAV (54 
balsai) ir Vytautas Kutkus iš JAV (50 bal
sų). Kandidatais liko Angelė Nelsienė iš 
JAV (49), Vytas Maciūnas (41) ir Janina 
Vabolienė iš Australijos (41).

1997 m. liepos 4-6 dienomis PLB seimo 
atstovai, Lietuvos Respublikos Prezidento 
Algirdo Brazausko ir kitų Lietuvos parei
gūnų pakviesti, dalyvavo įvairiuose Lie
tuvos karaliaus Mindaugo valstybinės 
šventės proga vykusiuose renginiuose 
prezidentūroje, Vilniaus universitete ir 
Vilniaus katedroje. Taip pat jie dalyvavo ir 
Lietuvos mokyklų moksleivių Dainų 
šventėje.

Liepos 5 dieną PLB Seimo atstovai 
prasmingai prisiminė bei pagerbė žuvusius 
partizanus ir padėkojo gyviems Lietuvos 
partizanams ir jų vadams bei atstovams, 
susirinkusiems į PLB seimo Programos 
komisijos pirminiunkės Irenos Luko
ševičienės ir jos talkininkų specialiai su
ruoštą Partizanų minėjimą, kurio metu PLB 
valdybos pirmininkas Bronius Nainys 
visiems partizanams įteikė specialias 
padėkas.

1997 m. liepos 7 dieną PLB seimo at
stovai buvo pas Seinų ir Punsko lietuvius 
Lenkijoje, išklausė jų veiklos pranešimus, 
aplankė Seinų baziliką, vyskupo Antano 
Baranausko kapą. Seinų karių kapus, lie
tuvių ūkininkų sodybas, kartu džiaugėsi 
Punsko 400 metų gyvenimo ir lietuviškos 
veiklos sukaktimi bei Punsko lietuvių at
likta labai įdomia, gražia ir linksma lietu
viškų dainų ir šokių programa.

PLB sąranga ir PLB konstitucija iš es
mės liko nepakeista. Tik seimas priėmė ke
letą pataisų: sumažino PLB seimų ir ren
kamų vadovybių kadenciją iš keturių į tris ■ 
metus; pabrėžė, kad PLB sudaro visi lie
tuviai, gyveną už Lietuvos Respublikos 
ribų, kad PLB konstitucija remiasi Lie
tuvių Charta, kad PLB nesieja savęs nė su 
jokia politine partija, pasaulėžiūra ar re
ligija, kad pagrindinis PLB tikslas ir darbų

//Gintaras" koncertuoja
Teko girdėti, kad sekančiais metais į 

Lietuvą iškeliauja beveik pusė Melburno. 
Vieni dainuoti, kiti šokti, treti nors dar kar
tą pakvėpuoti lietuvišku oru, pabraidyti 
lietuviškoje jūroje, paskęsti prisimini
muose, beieškant seniai mindžiotų takų.

Gerai prisimename 1994 metų Dainų ir 
tautinių šokių šventę Lietuvoje. Po jos-dar 
ilgai skaitėme gražiausius aprašymus 
spaudoje, ypač apie mūsų šokėjus. Tada jų 
vyko 20. Sekančiais mūsų Dalia jų vežasi 
35.

Gintariečiai jau kuris laikas subruzdime, 
nes už dyką kurgi pajudėsi? Kad per daug 
nenukentėtų jų pačių kišenės, reikia kaip 
nors užsidirbti papildomai. Tai ir valgome 
kas kelintą sekmadienį jų verdamus pie
tus, kalbame apie būsimas vakarones, o štai 
liepos 20 dieną sėdėjome koncertų salėje ir 
nekantriai laukėme, ką jie parodys.

Programą pradeda pati šio koncerto 
organizatorė, keturių „Gintaro“ grupių 

atrama yra Nepriklausomos Lietuvos vals
tybė ir už jos ribų gyvenančių tautiečių 
lietuvybė.

Seimo atstovai kelis kartus gausiais 
plojimais ir atsistojimu padėkojo PLB 
valdybos pirmininkui Broniui Nainiui ir jo 
vadovaujamos valdybos nariams už atlik
tus darbus per praėjusius penkerius me
tus, jam įteikė padėkos dovanas.

PLB seimą globojo Lietuvos Respublikos 
Seimo vadovybė. Seimo valdyba sudarė 
PLB seimo aptarnavimo komisiją, pir
mininkaujamą Lietuvos Respublikos Sei
mo Pirmininko pavaduotojo prof. dr. Fe
likso Palubinsko. Techniškai PLB seimui 
talkino ir visus reikiamus darbus atliko 
Lietuvos Respublikos Seimo kanclerio 
Jurgio Razmos prižiūrima, kanceliarijos 
vadovo Arvydo Kregždės vadovaujama, 
tarnyba. Naujų kraštų bendruomenių 
atstovams ir seimo darbams finansinę pa
ramą suteikė Ministro Pirmininko Gedi
mino Vagnoriaus vadovaujama Lietuvos 
Respublikos Vyriausybė per dr. Remigi
jaus Motuzo vadovaujamą Lietuvos re
gioninių problemų ir tautinių mažumų 
departamentą, kurio pareigūnai atliko dau
gelį paruošiamųjų bei vykdomųjų darbų. 
Seimo paruošiamuosius darbus, renginius 
bei leidinius lėšomis ir aukomis parėmė 
JAV Lietuvių fondas, PLB fondas, JAV, 
Kanados ir kitų kraštų kai kurios lietuvių 
organizacijos, daugelis asmenų ir PLB 
valdyba iš savo kuklaus iždo. Savo ke
lionės, registracijos mokesčio, pragyve
nimo Lietuvoje išlaidas apsimokėjo patys 
iš Australijos, Vakarų Europos ir Šiaurės 
bei Pietų Amerikos atvykę seimo atstovai ir 
PLB valdybos nariai.

PLB seimą šaukė, programą ruošė, 
paruošiamuosius darbus vykdė ir visus ki
tus reikalus tvarkė pirmininko Broniaus 
Nainio vadovaujama PLB valdyba, jos 
atstovas Lietuvoje Juozas Gaila, PLB 
atstovybės Vilniuje įstaigos vedėja Vir
ginija Grybaitė ir jų talkininkai.

Visiems PLB IX seimo svečiams, at
stovams, kraštų bendruomenėms ir jų 
nariams, organizacijoms, spaudai, radijui, 
televizijai, darbininkams, talkininkams ir 
rėmėjams, esantiems Lietuvoje ir už jos 
ribų skiriama didelė padėka už prasmingą 
jų visų darbą, paramą ir s sustiprintą 
pasiryžimą ateityje dar daugiau dirbti 
lietuvybės išlaikymui išeivijoje, Pasaulio 
lietuvių bendruomenei ir Lietuvai.

PLB inf.

vadovė ir pranešėja abiem kalbom Dalia 
Antanaitienė. Ji dėkoja visiems už gausų 
apsilankymą, pensininkų sąjungai už 
finansinę paramą, p. T. Jurgėlaitienei už 
100 dolerių, gautų iš loterijos.

Jau nuo pirmojo šokio visi nenustojome 
stebėtis, ko galima pasiekti per nenuilsta
mą darbą, mokėjimą perteikti judesius, 
entuziazmą ir meilę šokiui. Labai aiškiai 
matyti, kad visoms grupėms šokti smagu, 
kad šoka su profesionalia tecnika ir mė
gėjų džiaugsmu.

Gėrėjomės visa eile mums žinomų šo
kių, kai kuriais rečiau matytais ar dabar 
atnaujintais. Patys mažiausieji mus links
mino pabardami pono katinėlį, rodydami, 
kaip sėjamos aguonėlės ir pašokdami 
„Vėdarą“ ir ,JDu gaidelius“. Už manęs sė
dinti močiutė net apsiverkė, bežiūrėdama į 
du savo anūkėlius.

Koncertą paįvairino dainininkės Gra-
Nukelta i 5 psl.
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Gintariečiai koncerte -1997.07,27 Nuotrauka P. Staugaičio

Atkelta iš 4 psl.
žiną ir Raminta Kymantaitės, padainavu
sios mums dvi liaudies dainas. Jausti ma
mytės ranką. Visus taip pat nustebino kita 
grupė dainininkų, tarmiškai užtraukusių net 
keturias liaudies dainas be trupinėlio sve
timo akcento. Skambėjo kaip tikri kaimo 
dainininkai. Jas dainavo dr. Vytautas 
Antanaitis, Stepas Levickis, Gabrielė 
Staugaitytė ir Nerija Žemkalnytė. Vienai 
dainai didžeridu (didgeridoo) pritarė Luke 
Skimbirauskas.

Pirmoji dalis baigėsi „Malūnu“. Jį šokė
jai taip įsuko, kad rodėsi, jog girnos su
mals ir scenos užuolaidas. Pabaigai dar 
polka ir kadrilius, visa grupė šėldama

Atrodo, kad pabodo...
Neperseniausiai atsisveikinome su 

Viktoru Ratkevičium, nors buvo toks 
naudingas ir reikalingas. Ant jo rūstauti 
negalime, Jis pakeitė stoną - gavo gražią 
žmoną. Ši ir išviliojo mūsų kolonijos tau
tinių šokių pradininką, aktorių ir de
klamatorių, choro dainininką ir šiaip labai 
mielą ir malonų žmogų į Sydnėjų.

, Bronelei Mockūnienei gyvenimas 
prailgo būti taip toli nuo savo sūnaitėlio ir 
martelės. Ją pamėgome už jos dvasinę 
ramybę, nuoširdumą, vaišingumą. Gerbėme 
už visišką atsidavimą lietuviškam darbui. 
B. Mockūnienės visuomeninio darbo šak
nys siekia pačius pirmuosius Adelaidės 
lietuvių egzistencijos metus. Ji šoko tau
tinius šokius, priklauso Lietuvių kultūros 
draugijai, rašo straipsnius į spaudą, daly
vauja su paskaitomis lietuviškuose ir et
ninių radijo laidų programose. Skaito savo 
kūrybą literatūriniuose renginiuose. Ji taip 
pat yra viena iš Akademinio skautų sam
būrio ASS skyriaus steigėjų Adelaidėje. Jos 
vadovaujama, ASS 1954 metais suruošė 30 
metų korporacijos gimtadienį Adelaidės 
universitete, kuris praėjo su dideliu 
pasisekimu, kadangi čia korporacijų tra
dicija dar nebuvo prigijusi. B. Mockūnie- 
nė dirbo Adelaidės bendruomenės ir Krašto 
valdybose, nario, atsakingo už kultūrą ir 
švietimą pareigose, aktyviai darbavosi 
Baltiečių moterų draugijoje, dalyvavo 
„Australijos lietuvių metraščio“ II tomo 
redakcinėje kolegijoje, yra suruošusi savo 
paveikslų parodą, su kitais dailininkais 
dalyvavo ir bendrose parodose.

B. Mockūnienė yra parašius dvi knygas. 
Už pirmąją ji gavo ASS premiją (už antrą 
gal dar gaus). Mano širdyje ji įstrigo nuo 
tada, kai vaizdžiai lietuvių spaudoje aprašė 
savo kelionę pas brolį į Argentiną. Vai, kaip 
ryškiai jos atmintyje įsiminė pamatytų 
kraštų vaizdai ir gyventojų charakterio 
"Mūsų Pastogė" Nr.33 1997.8.25 psl.4 

„Pliauškučiu“ užbaigė šį ypatingai pasi
sekusį koncertą.

Grįžtant namo, akyse dar ilgai mirgėjo 
žavūs tautiniai gintariečių drabužiai. 
'"Obstainui" vyrai pasipuošė specialiais 
švarkais, su kuriais jie atrodė kaip tikri 
bajoraičiai. Visos mergaitės karūnas ne
šiojo aukščiau, neuždengdamos pusės kak
tos.

Sunku rasti tinkamus padėkos ir įvertini
mo žodžius mūsų Daliai - tai nepailstan
čiai, pasišventusiai, talentingai, ne
pretenzingai „Gintaro“ vadovei. Tegu ją 
lydi sveikata ir sėkmė, kantrybė ir ištver
mė, o mūsų meilė jai užtikrinta.

V. Vaitiekūnienė

Bronė Mockūnienė

bruožai.
Daug būtų galima prirašyti apie šią tau

rią lietuvę dailininkę, rašytoją. Visas jai 
skirtas pareigas Bronė Mockūnienė atlik
davo kruopščiai, su visais draugiška ir 
neišdidi. Lankė visus renginius, šventes, 
minėjimus. Iš kuklumo netgi vengdavo sė
dėti pirmose eilėse.

Bronė Mockūnienė yra ir pasižymėjusi 
gėlių augintoja. Žydinčias orchidėjas 
įvairiomis progomis išdalindavo drau
gėms.

Pasigendame jos ir linkime, kad Canbe- 
rroje jai nebūtų per šalta, ir kad lietuviškos 
mūzos ją vis aplankytų.

Klaidos atitaisymas
31 - mame "Mūsų Pastogės" numeryje, J. Žalkausko str. "Lietuvos baletas sėkmingai 

pasirodė užsienyje" po nuotraukos užrašu buvo klaidingai užrašytos pavardės. Turi būti: 
Iš kairės- V. Pauliukaitis, T. Sedunova. M. Rostropovičius ir R. Petkevičius.

Straipsnio autorių ir suinteresuotus atsiprašome.

„Aš tave nuvešiu, aš tave parvešiu - pa
lauk, lovą tau paklosiu...”

Keista, gal ir neteisinga, kad būtent to- 
isį™ kie Isoldes žodžiai labiausia; įsimena da- 

bar, kai ji mums jau praradimo ženkle. 
S 3 IŠVVksta P nuolatinai gyventi į Sydnėjų. 
|i Ten vaikai, daug ir lietuvių - gyvens tarp 

savųjų, Engadinėje.
įjfigį Pradėjau šį straipsnęiį tokiu asmeniniu ir 
šį? minoriniu tonu todėl, kad mes, keletas jos 

* gerų pažįstamų, daugybę kartų patyrėme 
jos pagalbą, pajutome humaniškumą ne tik 

Cis™ siaurame ratelyje, bet ir platesne prasme. 
EHh Isolda visuomet su užsidegimu kovojo už 
--ai įvairius „nuskriaustuosius ir pažemin-

tuosius“. Čia turiu omenyje ilgametį jos 
darbą įvairiose Ethnic Communities Cou-
ncil of SA Ine. (dabar Multicultural 
Communities Council) pareigose nuo 1987 
- ųjų iki dabar. Darbas buvo neapmo
kamas, o paskutiniu laiku ji svanoriškai 
dirbo net penkias dienas savaitėje, ypa
tingai, kai buvo išrinkta šios tarybos 
vicepirmininke. O kur dar daugybė su
sirinkimų, posėdžių vakarais?

I. L Poželaitė - Davis trisdešimt aštuo
nerius metus mokytojavo Pietų Australijos 
vidurinėse mokyklose, dėstė prancūzų ir 
vokiečių kalbas. 1969 metais, moky
tojaudama ir tuo pačiu augindama vaikus, 
ji baigė Adelaidės universitetą, įgijo Me
no bakalauro diplomą. Ponia Margaret 
Pocius savo straipsnyje (Etnic Comm. 
Council of SA Inc., Newsletter, nr.l, 1995) 
rašo, kad nuo 1944 - ųjų I.I. Poželaitė - Davis 
lankė 6 universitetus keturiose skirtingose
šalyse. Prancūzų kalbos ir literatūros di
plomą ji, pavyzdžiui, gavo kryžiaus 
universitete. 1986 metais išėjo į pensiją, ir 
jau sekančiais metais studijuoja meno is
toriją (ir aborigenų meną) Adelaidės Flin
ders universitete.

Pažymėtina, kad šalia tiesioginio darbo 
mokykloje, nuo 1970 m. iki dabar ji dirbo 
Pietų Australijos valstijos švietimo de
partamento skyriuose: pradžioje PEB 
(Public ExaminatorsBoard), vėliau SSABSA 
(Senior Secondary Assessment Board, SA), 
kur specialiuose komitetuose atliko įvai
rias pareigas. Dėl vietos, o taip pat ir 
lietuviškos terminologijos stokos tenka 
pasitenkinti tuo, kad ji ilgus metus dirbo 
komitete, kuris sudarinėjo svetimų kalbų 
kursą (curriculum) vidurinėms mokyk
loms. Kiek vėliau ji tapo ir svetimų kal
bų egzaminatore, o galiausiai ir vyriausia 
lietuvių kalbos egzaminatore visai Aus
tralijai.

Daug anksčiau, nuo 1975 - ųjų prasidėjo 
kova, kad įteisinti lietuvių kalbą kaip vie
ną iš užskaitomų disciplinų valstybiniuose 
Australijos vidurinių mokyklų egzami
nuose. Pirmieji, daugiausiai p. Sungailos 
pastangomis, šį tikslą pasiekė Viktorijos 
valstijos lietuviai. Kai 1976 metais ir 
adelaidiškiai sukruto siekti to paties tikslo, 
buvo sudaryta komisija - keleto asmenų 
Švietimo taryba. Pirmininke dirbo moky
toja E. Varnienė, o sekretore 1.1. Poželaitė 
- Davis. Ji turėjo pažinčių, patyrimo kaip 
derėtis su Švietimo ministerija ir savo 
veržlumu daug prisidėjo prie šio darbo.

LI. Poželaitė - Davis

Po 12 mėnesių „durų varstymo“ ir susi
rašinėjimo, 1977 metais valstybiniai lie
tuvių kalbos egzaminai buvo pripažinti ir 
Pietų Australijoje.

Nors lituanistiniai kursai Adelaidėje vei
kė ir anksčiau, po šio valdžios pripažinimo 
mokslas pagyvėjo. Būdavo dvi grupės 
mokinių: jaunuoliai, bebaigiu vidurines
mokyklas, ir suaugusieji, kurie norėjo 
susipažinti su lietuvių kalba arba j, 
patobulinti. Darbas vyko šeštadieniais 
daug įdėta pastangų, planavimo ir pasi
aukojimo. Isolda, viena iš lituanistinių 
kursų mokytojų, ištvėrė šiame darbe nuo 
1976 - jų net iki 1995 ■■ jų metų.

Kaip tik tais 1995 metais 1.1. Poželaitė 
Davis Australijos valdžios buvo apdova
nota ordinu - medaliu už nuopelnus švie
time ir už darbą lietuvių bendruomenėje. Ji 
yra pumoji ne anglosaksų kilmės moteris 
Pietų Australijoje, gavusi tokį atžymėji- 
mą.

Lietuvybės baruose, be jau aprašyto 
darbo švietime, Isolda kurį laiką bendra
darbiavo lietuviškoje radijo valandoje. 
1984 metais išėjus „Australijos lietuvių 
metraščio“ II tomui, turbūt nenustebsime 
pamatę, kad I. I. Poželaitė - Davis buvo 
redakcinės komisijos narė. Nuo 1991 metų 
iki 1996 - tų jos pastangomis per radiją 
kartą mėnesyje girdėdavome modernią 
lietuvių klasikinę muziką; 1988 - 1989 
metais ji dirbo Adelaidės apylinkės val
dyboje; nuo 1990 metų priklauso Lietuvių 
žurnalistų sąjungai, rašo straipsnius į 
lietuvišką spaudą Australijoje ir kitur.

Pažymėtini ir svarbūs jos gyvenime būtų 
1991 metai, kai ji ilgesniam laikui išvyko 
į Lietuvą, kad susipažintų su atgimusios 
Lietuvos vidurinėmis mokyklomis, moks
lo metodais, trūkumais, o taip pat ir pra
vesti pavyzdines pamokas, pabendrauti su 
Lietuvos mokytojais) Aplankė ji tada net 
125 vidurines Mokyklas! Tačiau dar sun
kesnį darbą pradėjo jau grįžusi iš Lietu
vos. Per pažintis australų mokyklose gau
davo veltui įvairių anglų kalbos vadovėlių, 
knygelių vaikams. Visa tai reikėjo parsi
vežti, supakuoti, paskirstyti, išsiųsti. Ne
žinau, kiek tokių siuntinių išsiuntė. Ir ji pa
ti gal nežino. Kaip kada gaudavo iš pa
vienių žmonių ar bendruomenės paramos

Nukelta į 5 psl.
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^SPORTAS
|OZ'97" - Pasaulio jaunių 

krepšinio turnyras
Antrasis Pasaulio jaunių krepšinio 

apionatas Šiais metais vyko Melburne 
b rugpjūčio 1 iki 10 dienos. Sis pasau

se lygio turnyras buvo įsteigtas Tarp
ams krepšinio federacijos (FIBA) 1993 
retais. Jame gali dalyvauti dvylikos tautų 
iiepšininkai. Jie prieš metus atrenkami į 
tsnpionatą atrankinių rungtynių būdu. 
Tunyras vyksta kas keturi metai.
Siame turnyre dalyvavo keturios geriau- 

SDS Europos komandos - Lietuva, Ispanija, 
hgoslavija ir Turkija, laimėjusios Euro
pi čempionatą, iš Šiaurės ir Pietų Ame- 
fa - JAV, Puerto Rico ir Argentina, taip 
p laimėjusios pirmas vietas panašiame 
fflyre. Iš Azijos dalyvavo - Pietų Korėja, 
ftija, iš Afrikos - Egiptas, iš Okeanijos - 
išjoji Zelandija, nugalėjusi Vakarų Sa- 
tuTai laimikis mūsų kaimynams, kadan- 
g Australija, kaip šeimininkas, automa
tai pateko į Pasaulio turnyrą ir Okea- 
įos varžybose nedalyvavo.
B europiečių nei Lietuva, nei Jugosla

vs pirmame turnyre, kuris 1993 metais 
jto Ispanijoje, nedalyvavo. Tada pirmas 
iluonias vietas išsikovojo: L JAV (8:0). 
■Prancūzija (6:2). 3. Brazilija (6:2). 4. 
alija (4:3). 5. Graikija (5:3). 6. Argentina 
ii). 7. Ispanija (3:5). 8. Australija (3:5). 
šįkart australai - šeimininkai, turnyras 

įlbiamas - „OZ‘97“. Australai jau nuo 
roo mėnesio sudarė komandos sudėtį, 
» vasario rimtai treniravosi. Numatytus 
k pačius stipriausius priešininkus - JAV, 
bierikos čempionus, ir Lietuvą, Europos 
anpionę - australai nugalėjo.
Lietuviai, iš 22 skelbtų galimų atva

duojančių, turėjo 12. Nebuvo centro 
Ugausko, nebuvo ir Vilčinsko su Ja- 

c^^s^s^^ssssssssssssssssssssssss 
Atkelta iš 4 psl.
pasiuntimo išlaidoms padengti - kai kada 
r ne. Ir vėl - žinau, kad vykdama į Lietuvą 
ae kažkuriai mokyklai kompiuterį, pa
ins pirktą, turbūt pačios ir apmokėtą...
štai netrukus po kelionės į Lietuvą, ji 

įsteigė Lietuvos vidurinių mokyklų mo- 
1 Ibiams konkursus. Pati davė ir kitų pra— 
i g paskirti premijas už geriausius rašinius 
j kairiomis temomis anglų ar lietuvių kal- 
1 a. Sukūrė ir surašė įstatus tokių konkur- 
s » pravedimui Lietuvoje. Konkursuose 
į įvairiuose Lietuvos kampeliuose dau- 
į jiausiai dalyvauja dvyliktokai, o čia, 
t Australijoje, žmonės jau patys kai kada 
p pasiūlo pinigų premijoms. Kiek žinau, 
š rietimo reikalams Lietuvoje per Isoldes 
r salonų išleista apie 13 000 dolerių, gal ir 
c tapiau. Didelę tų išlaidų dalį apmokėjo 
p siti organizatorė.

Tai tokie Isoldos nuveikti darbai. Ne- 
s temiau jokių interviu su ja todėl, kad jai 
< isbar pats persikraustymo įkarštis. Me- 
c fiagą panaudojau iš „Australijos lietuvių 
r metraščio“ JI tomo ir p. Margaret Pocius 
s straipsnio (žiūr. aukščiau), na, ir šiek tiek is 
atminties. Jei kas ne taip, gal bus man at— 
išrišta? O dabar geriausios sėkmės Syd- 
nliijnje. L L Poželaite - Davis. AM!

V. Vitkūnienė 

siukevičium. Tačiau komandos sudėtis vis 

tiek nebuvo bloga, tarp jų žaidė ir Atlan
toje pirmame Lietuvos krepšinio rinktinės 
penketuke žaidęs Mindaugas Žukauskas.

Pagrindiniame turnyro raunde koman
dos buvo suskirstytos į dvi grupes. Savo 
grupėje mūsiškiai žaidė prieš keturias ki
tas komandas, ir tada dėl medalių keturi 
geriausieji iš tos grupės žaidžia prieš ke
turias geriausias antros grupės komandas. 
Lietuviai lengvai laimėjo pirmas dvejas 
rungtynes prieš Naująją Zelandiją 66:45 
(34:18) ir prieš Kiniją 97:49 (49:15). Vė
liau tris sekančius susitikimus pralaimi 
prieš numatomai geriausią Puerto Rico

Kovoje su Argentina

89:96 (46:45), jugoslavams, kuriems per
galė prieš Naują Zelandiją atiteko tik trijų 
taškų skirtumu (lietuviai jiems pralaimė
jo 70:77 (33:39), ir paskutinį susitikimą 
vėl pralaimi JAV. Buvo matyt, kad ir 
amerikiečius galima būtų buvę nugalėti, 
kadangi dieną prieš tai amerikiečiai 
pralaimėjo greitai ir agresyviai Puerto Rico 
komandai 74:69 (39:26). Amerikiečiai, ku
rie iki šiol aikštelėje dominavo savo ūgiu, 
turėjo gerokai pakovoti prieš mūsų vyru
kus, kurie juos tvarkė ir centre ir prie 
krepšių. Tačiau JAV žaidėjai visgi rado tar
pus ir netruko išsiveržti priekin. Po to 
rungtynės svyruoja tai į vieną, tai į kitą pu
sę, kol gale JAV laimi 66:90 (28:50). Lie
tuva liko ketvirtoje savo grupės vietoje ir 
kitoje grupėje pirmiausiai žaidė su Argen
tina. Laimėjusi šį susitikimą ji dar būtų 
galėjusi patekti į finalą. Australai buvo 
trečioje vietoje ir savoje grupėje pralai
mėjo Turkijai ^a:78 (34:24). Vėliau, nors 

pirmame puslaikyje vedė 45:40, antrame 
pralaimėjo Argentinai rezultatu 81:67. 
Galutiniai rezultatai grupėse buvo tokie:

Grupėje A - Argentina laimėjo 4, 
pralaimėjo 1, Turkija atitinkamai 4-1, 
Australija 3-2, Ispanija 3 -2, Korėja 1 - 4, 
Egiptas 0-5; grupėje B - Puerto Rico 5-0, 
JAV 4 -1, Jugoslavija 3-2, Lietuva 2-3, 
Naujoji Zelandija 1 - 4, Kinija 0-5.

Dabar likusiose rungtynėse grupėje A 
žais prieš grupę B - Al, V.B4, Bl V.A.4., 
A2 V. B3, B2 V. A3, ir po to dėl pirmų 
aštuonių vietų laimėtojas žais prieš lai
mėtoją, pralaimėjusieji prieš pralaimė
jusius. Likusios komandos žais dėl 9 - 12 
vietos.

Lietuva prieš Argentiną. Tai svarbios 
rungtynės. Laimėjusi komanda dar turės 
galimybę dalyvauti finale, pralaimėjusi - 
geriausiu atveju, liks penktoje vietoje. 
Argentina tritaškiais išsiveržia per pirmą 
puslaikį priekin 42:30, ir, nors mūsiškiai 
išlygina rezultatą iki 5 taškų skirtumo, 
susitikimą pralaimi rezultatu 74:54. Tada 
jie žais su JAV, kurie australams pralai
mėjo 81:63 (43:29).

Antrą kartą susitikus su JAV, mūsiš
kiai vėl jiems pralaimi 71:66 (41:36), nors 
rungtynės ir vėl buvo tai į vieną, tai į kitą 
pusę, o pabaigoje netgi buvo momentas, kai 
mūsiškiai pirmavo 6 taškais. Dabar liko tik 
paskutinis susitikimas su Ispanija^ dėl 
septintos vietos. Pralaimėjome irtas 8J:7§! 

Pirmąjį puslaikį mūsiškiai laimėjo vienu 
tašku, vėliau net piimavo 9 taškais, tačiau 
pabaiga buvo ne mūsiškių naudai.

Argentina, laimėjusi prieš Lietuvą, su
sitiko su australais. Tai buvo permainingos 
nerimauja, nekokiame ūpe. Jauniai ramiai

Komanda po laimėjimo prieš Kiniją.
Visos nuotraukos A. Lipšio

Mieli dainos mylėtojai!
Š. rugsėjo 7 dieną. 2 vai po pietų Geelor g'. 

St. Mary's miesto salėje, Myers St.,įvyks

Mečislovo Kymanto kūrinių koncertas.
Girdėsite chorą "Viltis", o taip pat ir solistus, 

duetus. Choro dirigentė Gražina Pranauskienė. 
akompaniatorė Jan Henderson.

Bilietų kainos: suaugusiems • 10 dol., pensi
ninkams - 8 dol., vaikams ir moksleiviams - ne
mokamai. Po koncerto vyks choristų ruošiama 
loterija.

Mieli žiūrovai, Geelongo lietuvių bendruo
menės namams sudegus, jūsų moralinė parama kaip niekada reikalinga! Tad visus

maloniai kviečiame atvykti į šią reikšmingą mums muzikos šventę. Organizatoriai

tarpusavyje užimti. Juos išlydi šeši Mel- 
ir kietos rungtynės. Likus tik minutei, 
Argentina vedė trim taškais, jau beveik 
suskambant pabaigos švilpukui, australas 

Aaron Trahair trim taškais išplėšia pergalę. 
Argentiniečiai verkia iš nusiminimo, o 
australai - devintame danguje. Australai 
kovos ir kitą dieną ir finalą laimės prieš 
Puerto - Rico rezultatu 88:73. Salėje ūbauja 
„Ozie, Ozie“. Australų veidai šviečia, jie 
geriausi krepšinio jauniai pasaulyje. Tre
neris Ian Stacker tikrai kantriai ir išmaniai 
sudarė komandą, kuri pasiekė tai, ko siekė 
visų dalyvavusių tautų sportininkai. Hats 
off to you Ian Stacker.

O ką pasakyti apie mūsų vyrukus? Visi 
kovojo kaip liūtai už savo vėliavą. Kas už
mirš greitus Marčiulionio puolimus ir taik
lius metimus, vikrumą po krepšiu. Žu

kauskas, Janulis, Jurkūnas, Jocys, Masiulis 
ir Šeštokas, Patraitis, Karlikanovas, Sla- 

nina, Kaukėnas, Airistis, du jauniausieji 
vos dvidešimties. Visi prisidėjo, visi davė 
ką galėjo ir nors nepasisekė pasiekti tai, ko 
taip norėjosi, manau, kad mes visi vis tiek 
džiaugiamės, kad Lietuvos vėliavą atsi
vežė ir Australijoje gynė jos spalvas. 

-Sekančiame turnyre 2001 metais JAV jie 
visi jau bus per seni dalyvauti, čia buvo 
vienintelė jų proga.

Melburno aerouoste krūva sportinių 
krepšių, ant jų susėdus krūva aukštai 
nuaugusių vyrukų. Tai mūsų krepšininkai 
grįžta namo į tolimąją Lietuvą. Treneris 

bumo lietuviai, keturi giminės ir dar du! O 
gal tik vienas, nes antrasis specialiai at
skridęs iš Sydnėjaus žymusis architektas 
Henrikas Šliteris.

Ačiū, kad Australijon atvežėte Lietuvos 
vėliavą! Spaudžiam rankas, ir paskutinį 
kartą švelniai šypsodamas jauniausias 
Rimantas Kaukėnas taria: „Iki!“ Edis.
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50 ■ mečio jubiliejų švenčiant
1997-ieji mums yra svarbūs tuo, kad švenčiame 50 metų jubiliejų nuo to laiko, kai pirmieji 

iš mūsų atvyko į Australiją. 1947 metų lapkričio 28 dieną Amerikos armijos transporto laivas "General 
Stuart Heinzelman" išlaipino į šį kontinentą pirmuosius ne britų kilmės imigrantus. Tuometinio 
imigracijos ministro Arthur Calwell nurodymu, jie buvo specialiai atrinkti iš vakarinėje Vokieti
joje esančių DP stovyklų. Visi buvo "baltai", t.y., lietuviai, latviai ir estai. Visi nevedę, tarp 
aštuoniolikos ir keturiasdešimties metų amžiaus.

Tai buvo bandomasis transportas, kad įtikintų vietinius žmones, jog šie, ne anglų kilmės žmonės, 
yra priimtini, ir kad jie įsilies į šio krašto gyvenimą. Vyriausybės tikslas taip pat buvo užpildyti Aus
tralijoje darbo jėgos trūkumą, ypatingai tolimose šio krašto vietovėse reikiamiems fiziniams dar
bams už žemiausius atlyginimus atlikti - "labourer" ir "domestic" kvalifikacijos.

Imigracijos ministras Calwell Melburne pasitiko L-š Freemantle laivu "HMAS Canimbla" 
atvykusius "baltus" ir buvo maloniai nustebintas, kad daugelis jų bent jau šiek tiek mokėjo an
gliškai, gerai atrodė. Ministras buvo tikras, kad jie bus priimti šio krašto žmonių.Tam pasitarnavo ir 
įvairūs dienraščiai, po visą šalį platinę žinias ir pirmųjų emigrantų nuotraukas.

Nuo tada baltiečiams imigracijos vartai atsivėrė plačiai, o vėliau ir kitoms komunizmo bei nacizmo 
aukoms, gyvenusioms Vokietijos DP stovyklose. Svarbiausiai, kad imigracijos vartai plačiai atsivėrė

JAV armijos transportlaivis "General Stuart Heintzelman", kuriuo atvyko pirmieji Aus
tralijos pokario emigrantai - pabaltiečiai 1947 m. lapkričio 28 d. į Fremantle, WA. Poloisis 
laivas atvežė dar du transportus į Melburną - 1949.03.31 ir 1950.03.03.
Nuotrauka iš B. ir A. Birškys, A. L. Putninš ir I. Salasoo knygos "The Baltic Peoples", 1986.

toms šeimoms, kurios savo vaikams norėio suteikti šviesesni rytojų. — ■

Ne retos lietuvių šeimos tėvas ir motina turėjo puikią patirtį tobulinant valstybines Lietuvos 102. Gasiūnas Domas
103. Gedutis Albertas

30
32

171. Kasiulaitis Kostas
172. Kaunelis Feliksas

22
35

institucijas. Jie tą patirtį perteikė Lietuvių bendruomenės namų, organizacijų steigime, kai tuo tar- 104.Genys-Heiningas Antanas 42 173.Keblys Juozas 21
pu savo seimai duoną pelne juodu darbu, ne pagal savo profesiją ir specialybę. 105.Genys Romualdas - Jonas 16 174.Kecorius Povilas 23

Manau, kad po 50 - ies metų atėjo laikas pasidžiaugti savo darbo vaisiais, nesvarbu kuriuo trans- 106.Glasse Valtraut 26 175.Kiaupa Aleirdas 21
portu mes atvykome, ar jau esame čia gimę, trečiosios kartos lietuviai. Prašau visus nepamiršti ir 107.Grabauskas Jurgis 22 !76.KiIdišas Adolfas 23
prisidėti prie Jūsų apylinkėse ar vietovėse ruošiamų renginių. 108.Grisius Stasys 25 177.Kildišas Jonas 26

Skelbiu lietuvių, atvykusių pirmuoju transportu pavardes. Tai ne tik "raktinis ’ transportas, bet ir 109.Grigaitis Stasys 22 178.Kirša Vladas 26
didžiausias lietuvių skaičiumi iš visų vėlyvesnių transportų. Į Australijos krantą 1947 metų lapkri-_ 1 lO.Grigaliūnas Anicetas 40 179.Knystautas Adolfas 27
čio 28 dieną išlipo 415 vyrų ir 22 moterys, viso 437 lietuviai. Tai buvo daugiau nei pusė pirmuoju 111.Grigalius Petras 20 180.Kocėnaitė Marija 21

transportu atvykusių baltiečių imigrantų. Vidutinis jų amžius tada buvo 26 metai. 112.Griganavičius Zigmas 20 181.Konpackis Romualdas 25
Ištrauka padaryta iš Australijos archyve gautos medžiagos. Dėl neaiškių dokumento 113,Gruszin Gerhard 20 182.Krasauskas Liudas 23

kopijų ir galimų mašininkių netikslumų spausdinant joms svetimas pavardes, sąraše gali' 114.Grybas Justinas 39 183.Krausas Romualdas 21
būti nedidelių netikslumų. Anskis Reisgys 115.Gucaitis Andrius 29 184.Kubiliūnas Jonas 22

ALB Krašto Vald. 50 - ties metų pokario 116.Gudelis Jonas 29 185.Kučiauskas Viktoras 118
imigracijos minėjimo komiteto pirmininkas 117.Gudiškis Vincas 35 186.Kuljurgis Alfredas 23
— 118.Gulbinas Valentinas 23 187.Kumetaitis Antanas ?A

Eil. nr. Pavardė, vardas Amžius 51 .Balsevičius Juozas 28 119.Guoba Jurgis 25 188.Kumiliauskaitė Sabina 21
LAbaravičius Kazys 26 52.Blazaitis Stasys 41 12O.Gusčia Stepas 24 189.Kumiliauskienė Stefanija 37
2.Abromaitis Juozas 34 53.Blažys Povilas 35 12LGustainis Vytautas 23 190.Kunčiūnas Bolius 23
3Abukevičius Vincas 24 54.Bliukys Tadas 29 122.Gylys Juozas 30 19LKuničiūnas Vytas 21
4.Adickas Jonas 18 55.Bložė Petras 35 123.1šganaitis Jonas 23 192. Kutka Albinas 39
5.Adickas Kazys 26 56.Brasas Pranas 31 124.1vanauskas Adomas 35 193.Kuzmickas Kostas 27
6.Adomaitis Sigitas 24 57.Braškuš Rapolas 26 125 .Jablonskis Juozas 35 194.Kuzmickienė Justina 25
7.Adomauskas Jonas 37 58.Brasauskas Antanas 26 126.Jakaitis Jonas 28 195.Lakickas Vincas 38
8.Aglinskas Rimvydas 22 59.Braželis Jonas 26 127.Jakavičiūtė Stasė 26 196.Lapienė Vilius 33
9.Akumbakas Vladas 19 60.Brokevičius Sigitas 29 128,Jakimavičius Vincas 20 197.Lapinskas Eduardas 33
lO.Aleknavičius Juozas 26 61.Brunzaitė Konstancija 26 129.Jakštas Aleksas 26 198.Laurinavičius Mečys 25
ll.Alešiūnas Juozas 29 62.Bruneiseris Mečislovas 25 13O.Jakštas Algirdas 21 199.Laurinavičius Povilas 39
12.Alseika Kazys 30 63.Bnmkas Antanas 30 13 L Jakštas Fridrikas 19 2OO.Leknius Juozas 119
13.Antanaitis Jonas 23 64.Budrionis Antanas 24 132.Jakubauskas Jonas 27 2Ol.Lelis Pranas 39
14.Antanaitis Ksaveras 36 65.Budrius Vincas 21 133.Jankauskas Vaclovas 39 2O2.Lesniauskas Vaclovas 23
15.Antanaitis Pranas 27 66.Bukėlskis Albinas 31 134. Jankus Endrius 18 203.Liaubonas Stasys 33
16.Arlionis Jurgis 25 67.Bukevičius Bronius 31 135.Janušauskas Vaclovas 39 2O4.Liaudinskas Antanas 36
17.Arlionis Valentinas 25 68.Bukučinskas Kazys 21 136.Janonis Vilius 25 2O5.Li!eika Algirdas 21
18. Arstikaitis Alfonsas 24 69.Bulkė Petras 26 137 Janonis Zenonas 23 2O6.Lipšius Jonas 26
19.Artmonas Pranas 24 70.Busma Kostas 24 138.Jaras Viktoras 23 2O7.Liubinskas Algirdas 26
2O.Ašmėnas Jonas 25 71.Butautis Juozas 39 139.Jarusevičius Jonas 23 2O8.Lizaitis Algirdas 21
21.Astrauskas Sigitas 24 72. Butkūnas Napoleonas 38 140.Jasaitis Bronius 23 2O9.Lacukas Adomas 22
22.Augustaitis Petras 20 73.Čaplikas Jonas 21 141 Jasinskas Vaclovas 21 21O.Lazdeliauskas Vytautas 21
23.Auksorius Petras 20 74.Čaplikas Vytautas . 18 142.Jasulevičius Justinas 28 21 l.Maldytė Marija 25
24. Aukštikalnis Pranas 32 75.Čekauskas Juozas 22 143 Jasiulskas Bronius 24 212,Malickas Stasys 24
25.Aukštuolis Juozas 25 76.Čėsna Kazis 25 144.Jasulas Petras 36 213.Malzinskas Vincas 39
26.Babinskas Vincentas 27 77.Chmieliauskienė Janina 27 145.Jerusevičius Juozas 26 214.Marazas Antanas 23
27.Bacevičiūtė Regina 21- 78.Cholmogorocovas Jurgis 23 146.Jonikas Antanas 23 215.Martinkėnas Viktoras 20
28,Bačiliūnas Juozas 37 79.Čibiras Stasys 24 147.Juodvalkis Henrikas 28 216.Martišius Antanas ■ 23
29.Bačiulis Antanas 28 8O.Dagys Valentinas 20 148.Jovarauskas Jonas 21 217.Martišius Salemonas 27
3O.Bagdžiūnas Juozas 22 81 .Dailydė Vladas 32 149.Jucius Anicetas 32 218.Maslauskas Karolis 24
3LBakanovas Petras 20 82.Dainutis Borisas 29 150.Juotka Petras 28 219.Matkevičius Bernardas 24
32.Bakšys Kleopas 33 83.Daubaris Algirdas 22 15LJurėnas Viktoras 25 22O.Matukas Alfonsas 34
33.Bakšys Izidorius 31 84.Dauginis Vladas 20 152.Jurevičius Antanas 24 221.Matulionytė Ona 39
34.Balkauskis Kazimieras 26 85.Daulenskis Kleopas 33 153.Jurkus Povilas 25 222.Maziliauskas Romualdas 21
35.Balsevičius Bronius 23 86.Deimantas Povilas 30 154.Juška Albinas 35 223.Medelis Stasys 33
36.Baltramanaitis Augustinas 35 87.Derenčius Vincentas 22 155Juška Jonas 20 224.Medišauskas Albertas 22.
37.Baltrušaitis Pijus 35 88.Donkus Stasys 27 156 Juškevičius Česlovas 21 225.Merkys Antanas 21
38.Baltutis Petras 24 89.Donela Juozas 25 157Jutkutė Bronislava 35 226.Meškelis Vilhelmas 24
39.Baltutis Povilas 24 9O.Draugelis Jonas 27 158Juzulėnas Raimondas 23 227.Mieldažys Kazys 31
4O.Banelis Vytautas 22 9LDulaitytė Balanda 23 159.Kairys Albertas 29 228.Mikalionis Jurgis 29
41.Baranauskas Algirdas 18 92.Dumša Petras 19 16O.Kairys Česlovas 23 229.Mikelaitis Vladas 22
42.Baranauskas Antanas 22 93.Duoba Petras 37 161.Kalendra Apolinaras 21 23O.Mi)iauskas Jeronimas 17
43.Baronaitis Antanas .23 94.Džiaugys Jonas 30 162.Kalikas Domas 21 231.Miliūnas Antanas 20
44.Bakšys Aleksandras 40 95.Erminas Stasys 34 163.Kalina Vytautas 32 232.Mitūzas Vladas 28
45.Bataitis Viktoras 28 96 Tederavičius Jonas 24 164.Kalvytė Elena 30 233.Molis Julius 24
46.Baumanas Albertas 19 97.Gabecas Aleksandras 25 165.KaIytis Vaclovas 28 234.Morkūnas Petras 24
47 J3azys Juozas 34 98.Gabrilaitis Feliksas 19 166.Kaminskas Benediktas 23 235.Morkūnas Vacys 33
48.Bielskis Vladas 30 99.Ga!atiltis Antanas 24 167.Kanišauskas Antanas 25 236.Motiejūnas Jonas 26
49.Bienkevičius Pranas 20 lOO.Galinis Vytautas 20- 168.Karpavičius Pranas 37 237.Mozuraitis Vladas 25
50.Bimba Jonas 21 lOl.Gariaunionas Jokūbas 24 169.Karpyčius Jonas 33 238.Mozūras Juozas 35
'Mūsų Pastogė" Nr.33 1997.8.25 pslL 6 ======= 170.Kartanas Mykolas 26 Nukelta 7 psl.
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Atkelta iš 6 psi.
SMulokas Vytautas
iflMunčelis Alfonsas

Maitotas Vytautas 
Markauskas Bronius 
Matusevičius Stasys 
'jįNaujokaitienė Irena 
Slavickas Albinas 
JTNavickas Vladas 
Jfflaura Povilą* 
JtNorkeliūnas Antanas

Norvaiša Feliksas
SlObolevičius Edmundas
UPaišiūnas Leonas

jlPaškevičius Vladas 
iiPavembrauskas Jonas 
‘’Pečiulis Juozas 
EPestenis Antanas 
’J.Peterai tis Juozas 
tlPetkevičius Juozas 
iLPetniūnas Pranas 
^Petraitis Vytautas 
^Petrauskas Stasys 
(Petronis Mykolas 
ii Petrulis Pranas 
(Petruškevičius Jonas 
JPilypaitis Viktoras 
(Pilypas Vladas 
il.Platakis Petras 
(.Plečkaitis Julius 
JPleškūnas Viktoras 
JPlestys Jonas 
IPlėta Jonas 
"Pinkis Zigmas 
‘Povilaitis Vaclovas 
Ifranauskas Antanas 
"Pranckūnas Algirdas 
SPranckūnas Balys 
iPrackus Julius 
iprašmutas Karolis 
Išreikštas Eduardas 
ilPreimonas Antanas 
.'.Peslys Jonas 
(Putinas Pranas 
SRačkutė Janina - Danguolė 
Ragauskas Alfonsas 
(Ragauskas Romanas 
fflamoškis Antanas 
IRamoškis Stasys

.Bašinskas Kazys 
‘.Raštinis Stasys 
j.Rauba Jonas 
(.Raudonikis Petras 
SRazvidauskas Jonas 
SReisgys Anskis 
‘Remeika Bronius 
(Remeika Pranas 
IRibačiauskas Vincas 
IRimkevičius Eduardas 
Ruidikas Simas 
Sabaliauskas Viktoras

20
33
25
23
25
34
22
24
23
25
28
20
22
40
23
36
32
30
27
18
20
23
23
23
27
36
25
25
23
26
32
29
26
21
21
26
23
38
26
30
36
33
23
25
34
19
24
33
23
22
24
39
34
22
35
27
25
26
25
25
28
24
23
27

c-jiiQ XOVAiAS-

1-OJO

A. Jakšto pieš.

3O3.Sadauskas Alfonsas 
304.Sadauskas Juozas 
305.Sakalauskas Vytautas 
3O6.Sakalinskas Zenonas 
3O7.Šalkūnas Vytautas 
3O8.Saly tė Irena 
3O9.Šalytė Viltis 
31O.Samulis Vincas 
311 .Sanda Kostas
312,Šaparas Bronius 
313.Saulius Aįeksas,. 
314.Savickas Juozas

J315.Savickas Vladas 
316.Savickis Albina 
317.Seduikis Stasys 
318.Semiotas Augustinas 
319.Šepulis Jonas 
32O.Sereikas Pranas
321. Šeštakauskas Vladislov
322. Šeštokas Juozas 
323,Sėža Albinas 
324.Šilainis Juozas 
325.Siminavičius Augustinas
326. Šimkiinas Vladas
327. Šimkus Antanas 
328.Simniškis Vytautas
329. Šimonėlis Norbertas
330. Šimonskaitė Viktorija
331. Sinkevičius Kazys 
332.Sinkevičius Vincas 
333.Sivickas Vincas 

,334.Skepenaitis Zigfried 
335,Skidzevičius Nikodemas 
336.Skidzevičius Vytautas 
337.Skiparis Antanas 
338.Slaučiūnas Petras 
339.Šlionskis Alfonsas 
34O.Sliužas Aleksandras
34 l.Šmukšnys Jonas 
342.Smaliorius Bronius 
343.Smelstorius Jonas 
344.Smilgevičius Izidorius 
345.Smilgevičius Jurgis 
346.Smilgevičius Kazys 
347.Songaila Juozas 
348.Stankevičius Jonas 
349.Stankevičius Pranas 
35O.Starkutė Stasė 
351,Stasiukynas Vytautas 
352.Stasys Alfonsas 
353,Staugas Edvardas 
354.Staugaitis Antanas 
355.Stiklius Pijus 
356.Stončius Emanuelis 
357.Strankauskas Jonas 
358.Strimaitis Kazys 
359.Stučys Juozas 
36O.Stuknys Vaclovas 
361,Stuopys Povilas 
362.Subačius Feliksas
363. Šulskis Raimundas
364. Šumskas Mindaugas
365. Šuopas Vincas
366. Šuopys Juozas
367. Šurkevičius Henrikas 
368.Sutkevičius Alfredas 
369.Svetauskas Jonas 
37O.Sviderskas Česlovas 
371.Svitra Jonas 
372,Svoba Vincas 
373.Syrus Faustas
374. Tamošaitis Jonas
375. Tamulytė Vincenta
376. Tarasevičius Vaclovas
377. Tučinskas Jurgis
379. Tutlys Mečislovas
380. Undzėnas Algirdas ĮĮ
381. Urbanavičius Česlovas
382. Urbonas Jonas 
383.0sas Albertas
384. Užkuraitis Balys
385. Užpulevičius Alfonsas
386. Vabalas Jonas
387. Vaitaitis Arvydas
388. Vaičius Pranas •
389. Vailionis Antanas
390. Vainoras Kazys
391. Valančius Domas
392. Valantinas Jonas
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31
26 Lietuvos Respublikos garbės konsului
39
26
34
25
26
33
25
38
21

A. f A. Kęstučiui Lyuikui
iškeliavus į amžinybę, Velionio šeimai - žmonai, Danutei, sūnui 
Antanui, dukrai Viktorijai, podukroms Loretai ir Ritai bei jų 
šeimoms reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime. Budėkime.

LSS Australijos Rajono Vadija, 
LSS "Džiugo" tuntas, 

Melburno skautininkų ramovė
26
23
31
24
28
27

A. f A. Kęstučiui Lyiiikui
mirus, žmonai Danutei, šeimai ir giminėms nuoširdžią užuo
jautą reiškia

G. ir V. Arai

25
21
25
32
21
22

Buvusiam žymiam sportininkui ir sporto vadovui
A. f A. Stasiui Urnevičiui

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame šeimai ir Adelaidės
lietuvių bendruomenei. ALFAS valdyba

30
30
20
28
37 .
21
27

A. į" A. Stefanijai Červinskienei 
mirus, nuoširdžiai užjaučiame jos gimines, artimuosius ir 
kartu liūdime.

Gold Coast'o lietuviai
19
22
29
"19
25
25
23

Mirus
A. f A. Viktorui Šniukštai,

reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai Ksanai ir dukrai Majai 
su šeima.

Irena ir Kostas Bagdonavičiai
21
21
23
22
20
25

A. f A. Viktorui Suinkštai
mirus, brangioms Ksanai ir Majai nuoširdžią užuojautą reiškia

Jolanta ir Jurgis Janavičiai

22
28
26
18
27
31
20

A. f A. Viktorui Suinkštai
mirus, gilią užuojautą reiškiame žmonai Ksanai, dukrai Majai su 
šeima ir drauge liūdime.

Elena Jonaitienė, 
Rasa ir Eglė su šeimomis

31
20
31
23
21
20

A. f A. Viktorui Šniukštai
mirus, žmonai Ksanai ir dukrai Majai reiškiame gilią užuo
jautą.

Tamara ir Benius Vingiliai

31
22
18
25
34
34
27.

“lytėtoje .^. A. f A. Janinai Bartkienei

mirus, Melburne, Jos atminimui pagerbti siunčiame 50 dolerių 
"Mūsų Pastogei" paremti.

Z. ir R. Griganavičiai, Los Angeles
27 393.Valasinavičius Petras 26 416 vitkus Pranas 21
22 7* U°JaS 74 417. Volkovas Simonas 19

395. Vatnčius Kazys 24 . ,<•23 . .o 418.VrubliauskteneMargarita 36
396. Valinskas Jonas ‘9 „ 7025 , ox 419.VymauskasPranas 30397. Valiulis Juozas 26 , . , . ,,

25 t ■ t s 42O.Warapmzkas Anton 43
398. Vahus Jurgis >° ... „ . , . . io9 ™i;>. • o. on 421.Zajarskas Antanas 19
399. Valteris Stasys 20 ... „ t . .

40 ■- v ■■ 422.Zakarauskas Juozas 35400. Varkunas Karolis 34 *
22 ,, 77 423.Zaksas Antanas 21
“ 4Ol.Vasiltauskas Aleksandras u ... „ ,. , _ .... 7026 c. 77 424.Zabiela Benediktas 29“ 402.Vaškelis Stasys 23
33 . . r ,, 7n 425.Zaremba Jonas J-1.. 4O3.Veichelts Voldemaras 20 , ,,
20 t,, 10 426.Zeimys Viktoras 33404.Velička Balys 19 . < lfi
26 ..... , n. 77 427.Zemaitis Antanas 18
18 ann v^i^tr6^81 19 428.Žeronas Romualdas 24
28 “dausas Antanas ’ 429.žilinskas Aleksandras 19

407. Vidginis Juozas 2 43O.žilinskas Juozas 39

37 “ 26 431 .Žilinskas Jurgis 37
24 g‘nSA r" 30 432.Zimblys Juozas 31
.. 41O.Viknius Antanas 30 f ... .. 7s
33 n . 77 433.ZumklysValerijonas 35„„ 41 l.VikmusPetras 22 1 1 - - - —
29 ,, 74 434.Zumaras Jonas 20

412, Vilkavickas Vacys 25 - .29 .-v 70 435,Žvingela Justinas .<25413, Vilutis Kazys 30 „ ° ■ ,,
25 , 74- 436.ŽygasVincas 23

4 4.VistokasČeslovas 26 . . ... 7126 . 77 437.Samatauskas Vincas 21
415. Vitkunas Bronius 23
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Susitikimas (reunion)
Melburno lietuvių namuose Melburno "Džiugo" tunto vyresnių skaučių 

būrelis "Audra" rugpjūčio 30 d., šeštadienį, 5 vai. popiet ruošia suneštines 
vaišes.

Apie ketinimą dalyvauti prašome pranešti Ritai Bruožytei tel. 9366 1883 

arba Zitai Prašmutaitei tel. 9571 3775. V. sk. "Audros" būrelis

Melburno lietuvių klubo valdyba praneša, kad paskutinė siuntinių 
dėžių gavimo data yra rugpjūčio 24 - oji.

Paruoštus siuntinius prašome pristatyti į Lietuvių namus rugpjūčio mėn. 30-31 
dienomis, nuo 12 iki 4 vai. popiet.

Pristatant siuntinius prašome su savimi turėti dėžės pirkimo kvitą.
Melburno lietuvių klubo valdyba

Rinkimams Lietuvoje artėjant
Kandidatu išstačius Seimo pirmininką prof. Vytautą Lands

bergį, Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai) ruošiasi 
artėjantiems prezidento rinkimams Lietuvoje. Norintiems rin
kimų akciją paremti finansiniai, prašome paramą siųsti TS 
Sydnėjaus skyriaus iždininko adresu (čekius rašyti "Tėvynės 
sąjunga"): Albinas Giniūnas, 46 Buckingham Road, Baulkham 
Hills, NSW 2153. Tel. (02) 9639 6064.

Rėmėjų sąrašas bus skelbiamas. Iš anksto dėkojame už paramą.
Vytautas Patašius

TS Sydnėjaus sk. vicepirmininkas

Kelionės po Rytų Europą
Geriausios vertės bilietai į Europą ir Ameriką

f Presents the Olhgr Europe

pX o Iš Sydnėjaus į Vilnių ◦ 
■'■■II O Iš Vilniaus į Sydnėjų ◦ g

Nuolaidos visiems kelionės draudimams
Sydney: tel. 9262 1144, 5 aukštas, 75 King Street.
Melburne: tel. 9600 0299,3 aukštas, 343 Little Collins Street.
Brisbanėje: tel. 3229 9716,190 Edward Street.

AUKOS 
1AUSTRALUOS

LIETUVIŲ

FONDUI
Australijos lietuvių fondui aukojo:

140 dol. - V. ir M. Vilkaitis (275) - ACT; 
po 20 dol. - J. Balčiūnas (2410) ir V. 

Ališauskas (1475) - a.a. Jono Oželio atmi
nimui;

20 dol. - A. Zamoiskis (320) - SA - vietoje 
gėlių, pagerbiant a.a. Stasį Urnevičių.

Valdybos vardu dėkoju už aukas.

Padėka
Širdingai dėkojame p. Teodorui 

Rotcui už 100 dolerių auką dr. D. Kaunai- 
tei paremti.

ALB Sydnėjaus apylinkės valdyba

Vincas Ališauskas
AL iždininkas

AUKOS „MŪSŲ PASTOGEI“
K. Ščitnickienė NSW $15
C. Protienė NSW $5
A. Dirginčienė NSW $7
J. Heskis NSW $10
M. Černiauskienė NSW $5

Dėkojame už aukas. Admin.

Kviečiame visus į 
tautinių šokių grupės "Gintaras" ruošiamą 

vakaronę,
_^Xįvyksiančią rugsėjo 6 d. .šeštadienį, 4 vai. popiet Melburno lietuvių 

namuose, 50 Errol St., Nth. Melbourne.
Pavaišinsime visus skania vakariene ir palinksminsime šokiais.

Vietas prašome užsisakyti pas Rūtą Skeivienę tel. 9857 8211 arba pas Ritą 
Mačiulaitienę tel. 9859 6291.

Įėjimas suaugusiems 12 dol., pensininkams ir jaunimui -10, mokyklinio am
žiaus vaikams - 8. Papigintas bilietas šeimai - 30 dol.

Užsisakykite stalus su seniai bematytais draugais. 
Laukiame visų! Iki pasimatymo! Gintariečiai
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Į SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

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

Klubo metinis balius rugsėjo 20 d.

Svarbus pranešimas
Pagal liepos 9 d. gautą laišką iš Canterbury Multicultural Aged & Disabilty 

Support Service Inc. (CMADSS- Daugiakulturinis patarnavimas seniems ir pale- 
gusiems Inc.)

Šiame laiške sakoma, kad Cantebury ir Bankstowno savivaldybių (Local Governa- 
ment Areas) ribose gyvenantiems lietuviams, 10 žmonių, yra skiriamas pagalbinis 
patarnavimas. Toks patarnavimas skiriamas žmonėms virš 70 metų amžiaus ir 
gyvenantiems savo namuose, bet nepajėgiantiems save apsitarnauti, kaip pavyzdžiui, 
apsiprausti, palaikyti asmeninę higieną, apsipirkti, nuvažiuoti pas gydytoją, suteiki
ama globa sergančiam namuose, pagelbstima pagaminant maistą ir t.t.

Kad būtų galima pradėti suteikti šią pagalbą, mums, lietuviams, reikia angliškai 
kalbančio asmens, kuris apsiimtų atlikti tą darbą (Case Manager's).

Dėl atlyginimo ir darbo sąlygų galite kreiptis pas Nina Tsakomas, the CAP co
ordinator, 19 South Pde., Campsie, NSW 2194. Tel. 9718 6199, faksas 9789 23 9..

Sydnėjaus lietuvių moterų socialinės globos draugija

Sydnėjaus tautiečiams
O Labdaros siuntiniai iš Sydnėjaus . Katalikų kultūros draugijos talpintuvas birželio 

28 d. išsiųstas į Lietuvą, rugpjūčio 16 dieną atplaukė į Klaipėdą, rugpjūčio 18 d. laukia
mas Vilniuje, įnamus pristatys labdaros organizacija "Tėvonija" (tel. Vilniuje 65 04 93). 
O Informacijai dėl siuntinių ateityje. Katalikų kultūros draugija yra pasiruošusi siųsti 

labdarą į Lietuvą ir toliau, jeigu tam bus pareikalavimas iš bendruomenės narių pusės. To
dėl pageidautume iš anksto žinoti, kas planuoja siųsti dovanas į Lietuvą. Registruotis 
nedelsdami galite pas Antaną Kramilių tel. 9727 3131. Nesulaukus pakankamo skaičiaus 
siuntėjų, siuntos teks atsisakyti.

O Lietuviškų pamaldų klausimu. Kun. Jonas Girdauskas, SM, iš anksto infomuoja, 
kad Vėlinių dieną, lapkričio 2 - ąjąĮprastu laiku jis yra pasiruošęs atlaikyti mišias iž mi
rusius, mūsų bendruomenės narius, o po to vykti į kapus, jeigu to pageidautų lietuvių 
bendruomenė. Taip pat kviečia iš anksto "Dainos" chorą pagiedoti mišių metu bažnyčioje.

A. Kramilius

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

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

Tel. 9724 5408. Veikia 24 valandas per parą.
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