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ALB Krašto Valdyba sveikina visus Australijos lietuvius Vasario 16-sios proga ir 
linki visiems stiprios sveikatos.

Minime Vasario 16-ją įsitikinę, kad visi Australijos lietuviai su pasididžiavimu 
galvoja apie šios dienos svarbą mūsų tautai. Nepriklausomybės siekis, viltis ir šviesa 
neišnyko iš lietuvių širdžių per daugelį metų kur jie bebūtų: okupuotoje Lietuvoje, 
tremtyje Sibiro platybėse ar emigracijoje užšsienyje. Daug aukų sudėta ant laisvės 
aukuro per 50 metų, siekiant išsilaisvinti iš raudonojo teroro. Šiandien su viltim ir 
džiaugsmu viso pasaulio lietuviai Vasario 16-ją sieja su Kovo 11-ja, kada dar 
bolševikinėje apsuptyje Lietuvos Aukščiausios Tarybos drąsieji vyrai paskelbė 
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo Aktą. Viso pasaulio lietuviaisu pasididžiavimu 
mini savo brangios Tėvynės nepriklausomybės tęstinumą ir trokšta, kad Lietuvai 
vadovautų ir valdytų dori, sąžiningi ir principingi vadovai. Tėvynės šviesa, viltis ir 
tikėjimas tegul šildo mūsų širdis, tegul vienybė, meilė Tėvynei Lietuvaijungia visas 
Australijos lietuvių kartas.

Andrius Žilinskas
ALB krašto valdybos pirmininkas

(Lietuvos įvykių kronika^
A. Šleževičius atleistas iš 

Vyriausybės vadovo pareigų 
Ketvirtadienį (vasario 8 d.) buvo atsta- 

; lydintas šeštosios Lietuvos vyriausybės 
ministras pirmininkas Adolfas Šleževičius. 
Atstatydinti ministrą pirmininką pasiūlė 

į Lietuvos prezidentas Algirdas Brazauskas. 
I Seimonariai nutarė balsuoti atvirai. Už ministro 
’ pirmininko atstatydinimą balsavo 94 Seimo 
Į nariai, prieš - 26, susilaikė - 4. Iš viso balsavo 
-124 Seimo nariai. Į šį posėdį susirinko neįpras- 

; tai daug Seimo narių. Ministro pirmininko 
F atstatydinimui būtų užtekę paprastos Seimo 
i narių daugumos. Atstatydinus Adolfą 

Šleževičių, laikinai vyriausybės vadovo 
! pareigos pavestos Socialinės apsaugos 

ministrui Laurynui Stankevičiui. Penktadienį 
prezidentas oficialiai pasiūlė M. Stankevičiui 
sudaryti naują vyriausybę.

Atsistatydina Ryšių ir 
informatikos ministras

Lietuvos spaudoje pasirodė informacija, 
kad atsistatydinimo pareiškimą prezidentui 
yra įteikęs Ryšių ir informatikos ministras G.

i Žintelis. Interviu „Panoramai“ G. Žirnelis 
. patvirtino, kad jis yra įteikęs prezidentui tokį 

pareiškimą, bet šis jo žingsnis visiškai 
nesietinas su dabartine vyriausybės krize. G. 
Žintelis Ryšių ir informatikos ministerijai 
vadovauja nuo 1992m.Jisvienasiš4minislrų, 
kurie su A. Šleževičiumi dirbo nuojo kabineto 
suformavimo.Prezidentasministropareiškimo 
kol kas nepriėmė.

Bankų krizės pabaigos nesimato
Vasario 6 d. „Panorama“ pranešė, kad 

Seimo laikinosios tyrimų grupės dėl LAI ir 
„Litimpeks“ bankų krizės vadovas J. 
Listavičius atsiskaitė Seimui. Grupės surinktą 
informaciją pristatęs laikinosios tyrimų grupės 
narys R. Dagys pasakė, kad „tiek LAIB, tiek 
„Litimpeks" bankas nebuvo blogiausiai' 
veikiantys bankai Lietuvoje. Pagal turimą 
informaciją negalima teigti, kad buvo 
pribrendusi vienokia ar kitokia krizė, lyginant 
su kitais bankais Grupės pateiktose išvadose 
teigiama, kad „aukštųpareigūnų veiksmuose 
gali būti tarnybinio aplaidumo bei pikt- 

\ naudžiavimo požymių“. R. Dagys teigė, kad 
„kalba eina apie konkrečius pareigūnus - 
(dabar jau buvusį) ministrą pirmininką A. 
Šleževičių, buvusį LB valdytoją K. Ratkevičių, 
finansų ministrą R. Šarkiną, buv. vidaus reikalų 
ministrą R. Vaitekūną. Bankų priežiūros 
departamentobuvusiądirektoręL Čemaitę". 

Išvadose rašoma, kad nerasta duomenų apie 
moratoriumų minėtiems bankams paskelbimo 
ekonominį pagrindimą, neįvertintos tų 
moratoriumų pasekmės Lietuvai bei jos 
gyventojams, nenumatyta kad reikės tuos 
moratoriumus atšaukti. Išsurinktos medžiagos 
ir pareigūnų paaiškinimų matyti, kad buvo 
pasitikėta Pasaulio banko ir Tarptautinio 
valiutos fondo rekomendavimais. Tyrimų 
komisijos ataskaitoje teigiama, kad šiais 
veiksmais pakenkta Lietuvos finansų sistemai 
ir ekonomikai, sužlugdytas 1995-96 m. 
biudžeto valymas, sužlugdyta Lietuvos 
komercinių bankų priežiūra, sukelta indė
lininkų panika ir dirbtinai išprovokuota 
„Litimpeks“ banko krizė. Seimo nario V. 
Landsbergio nuomone, „tai buvo pirmas 
atvejis to Seimo istorijoje, kai laikinoji tyrimų 
grupė buvo nevadovaujama LDDP ir galėjo 
iš tikrųjų dirbti, o ne dangstyti", Tyrimų grupė 
siūlo nedelsiant atšaukti „Litimpeks“ banko 
moratoriumą, o LAIB moratoriumą - atskiroms 
bankinėms operacijoms, perduoti medžiagą 
Generalinei prokuratūrai.

Tą pačią dieną vykusiame išplėstiniame 
Pramonininkų tarybos posėdyje, į kurį buvo 
pakviesti centrinio bei komercinių bankų 
vadovai, buvo pareikšta, kad LB ir vyriausybė 
ne tik nenumatė ekonominių dviejų didžiųjų 
bankų moratoriumo pasekmių, bet ir dabar

• nesirūpina įmonėmis ir organizacijomis, 
turėjusiomis sąskaitas probleminiuose 
bankuose ar jų akcijų. Posėdyje nuspręsta 
sukurti bendrą pramoninkų ir bankininkų dar
bo grupę, kuri paruoštų konkrečių pasiūlymų, 
kaip atstatyti bankų veiklą, planą. Tas planas 
bus įteiktas prezidentui, Seimui ir vyriausybei. 
Buvo griežtai pasisakyta prieš dabartinį 
vyriausybės projektą spręsti bankų krizę, kuris 
buvo priimtas po konsultacijų su Pasaulio 
banko ir TVF ekspertais. „Bankų naciona
lizavimas - absoliučiai nepriimtinas krizės 
sprendimo būdas, nes tuo būtų paminta šalies 
Konstitucija, kurioje nacionalizavimo 
galimybė nenumatoma ir garantuojama 
privačios nuosavybės apsauga“, - sakė 
Konferencijos posėdyje jos prezidentas 
Bronislovas Lubys.

Bankų griūtis Lietuvoje dar nepasibaigė. 
Vasario 3 d. „Lietuvos aide“ pateiktoje D. 
Babicko korespondencijoje „Žlugo ’atostogų’ 
palūkanomis indėlininkus viliojęs Komercijos 
ir kredito bankas“ rašoma, jog vakar LB 
valdyba svarstė minėtame banke susidariusią 
padėtį. Atsižvengdama į šio banko finansinę 
būklę, patikrinimo metu padarytą išvadą, jog 
bankas yra nemokus, LB nusprendė atšaukti

.težinomojo kareivio kapas Kaune. Šalia jo iš abiejų pusių pirmojo žuvusio 
Lietuvos karininko ANTANO JUOZAPAVIČIAUS ir pirmojo žuvusio kario 
POVILO LUKŠIO biustai.

Nuotr. G. Kurpio (Klišė "T.Ž.")

leidimą bankui „teikti tarpbankines paskolas, 
priimti indėlius ir kitas grąžintinas ^ ".is į 

klientams atidarytas sąskaitas bei atlikti 
operacijas užsienio valiuta

B, Genzelis pereina pas 
socialdemokratus

Praėjusių metų gruodžio mėn. palikęs 
LDDP, Seimo Švietimo , mokslo ir kultūros 
komiteto pirmininkas B. Genzelis nuo vasario 
5 d. priklauso Seimo LSDP frakcijai. Vasario 
7 d. .Lietuvos ryte“ pažymima, kad Social
demokratų frakcija dabar išaugo iki 8 narių. 
B. Genzelis korespondentui sakė, jog praeitų 
metų pabaigoje išeidamas iš LDDP frakcijos, 
žinojo tapsiąs socialdemokratu, nes jis seniai 
simpatizuoja socialdemokratams, ir jo 
perėjimas į kitą frakciją buvo „ne staigmena, 
o gerai apgalvotas poelgis“. Jis sakė, jog jau 
daugiau kaip prieš savaitę taip pat įstojo i ir į 
LSD Partiją.

Užsienio politika
BNS vasario 5 d. pranešė, kad artimiausiu 

metu naujasis Rusijos užsienio reikalų 
ministras Jevgenijus Primakovas gali susitikti 
su savo kolegomis iš Baltijos šalių. Taip 
pareiškė pirmadienį aukštas Rusijos URM 
pareigūnas, pageidavęs, kadjo pavardė nebūtų 
skelbiama. Pasak diplomato, naujasis Rusijos 

. ministras „itindaugdėmesioskiriasantykiams 
su artimiausiais Rusijos kaimynais" ir, 
„pradėjęs eiti šias pareigas, asmeniškai 
susitinka būtent su kaimyninių valstybių 
ministrais ir lyderiais“. „Mūsų naujasis 
ministras nori užmegsti asmeninius kontak
tus, taip pat ir su kolegomis Baltijos šalyse", 
pasakė diplomatas.

Vasario 6 d. „Panorama“ informavo, kad 
Lietuvos URM nėra gavusi jokių oficialių 
pasiūlymų dėl galimo susitikimo su naujuoju 
Rusijos užsienio reikalųministruJ.Primakovu. 
Tačiau ministerijos vadovybė, atsižvelgdama 
į tiesioginių kontaktų svarbą, palankiai ver
tintų lokio susitikimo galimybę, - BNS 
korespondentui pareiškė ministro spaudos 
atstovas R. Miliauskas.

Vasario 7 d. Vilniuje įvyko Baltijos 
valstybių užsienio reikalų ministrų - S. Kalaso, 
V. B irkavo ir P. Gylio - susitikimas. Pasirašytos 
sutartys dėl investicijų skatinimo ir jų abipusės 
apsaugos. Daug skirta dėmesio Baltijos šalių 
veiksmų koordinavimui tarptautinėse orga
nizacijose, santykiams su kaimynais. S. 
Kalasas. Estijos užsienio reikalų ministras, 
sakė, kad jis susilaiko nuo pasitaikančiųEstijos 
politikų pasisakymų apie Estijos pirmavimą. 
Ministrai pasisakė už karinį Baltijos valstybių 
bendradarbiavimą, bet ne už karinę sąjungą. 
Latvijos užsienio reikalų ministras sakė, jog 
Latvija rodo iniciatyvą, kad tautų sukurtas 
bendras dalinys kritinėms situacijoms įveikti. 
Apie Lietuvos ir Latvijos sienos jūrojeklausimą 
jis sakė, kad naujoji Latvijos vyriausybė 
pasirengusi deryboms, kuriose vadovausis 
principu - Maišiagalos sutartis užnugarų, prieš 
mus - bendra jūros siena. P. Gylys sakė, jog, 
jeigu Latvijos vadovybė nelauks, kol bus 
sudaryta naujoji Lietuvos vyriausybė, sienos 
nustatymo ekspertų delegacija galės susitikti 
jau po mėnesio.

Vasario mėnesį Baltarusijos užsienio 
reikalų ministro V. Senko kvietimu Lietuvos 
užsienio reikalų ministras P. Gylys vyks į 
Baltarusiją, kur pasirašys Lietuvos ir 
Baltarusijos valstybės sienos delimitacinių 
žemėlapių patvirtinimo ir pasikeitimo jais 
protokolą.

Teisėtvarka
Kaip vasario 5 d. informavo „Panorama“, 

tą dieną Kauno apygardos vyriausias 
prokuroras A. Jakubauskas sankcionavo 
koncerno EBSW prezidento, tik prieš keletą 
savaičių atsistatydinusio iš Lietuvos 
valstybinio komercinio (LVK) banko tarybos 
pirmininko pareigų, G. Petriko suėmimą. 
Prokuroras informavo, kad Petrikui buvo 
pateikti kaltinimai dėl svetimo turto užval
dymo apgaule stambiu mastu, imant paskolas 
iš bankų. LVK bankui padaryta žala, pasak 
prokuroro, bus nustatyta tyrimo metu.

nukelta į 2 psl.
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Vasario 4 d. Čečėnijos sostinėje 
Grozny įvyko masinis protestas prieš 
okupacinę Rusijos kariuomenę. Vėliau 
minia išsiskirstė, bet apie tūkstantis čečėnų 
tęsia protesto demonstraciją miesto centre, 
užėmę prezidento rūmus ir apsistatę bari
kadomis. Po kelių dienų juos apsupo rusų 
specialūs daliniai, reikalaudami, kad 
čečėnai išsivaikščiotų. Rusai tačiau nedrįsta 
ginklu išvaikyti demonstrantų, preziden
tui Jelcinui pradėjus švelniau kalbėti prieš 
artėjančius prezidento rinkimus.

Kinija susitarė su Rusija nupirkti 
72 modemiškiausius naikintuvus. Ji taip 
pat gavo iš Rusijos leidimą bei reikiamos 
technologijos pažadą pačiai pradėti ma
siniai gaminti šiuos SU 27 tipo lėktuvus. 
Kinija tęsia nervų karą suTaivanu,praves- 
dama manevrus Taivano kaimynystėje. 
JAV gynybos ministras išreiškė susi
rūpinimą dėl pagreitinto Kinijos ginkla
vimosi. WWW'

JAV turi daug rūpesčių ir dėl savo 
sąjungininkų teritorinių ginčų. Tik ameri
kiečių spaudimas paveikė Graikiją ir Tur
kiją užbaigti aštrų konfliktą dėl- mažos 
salelės Egėjo jūroje.

Dabar dar rimtesnis konfliktas kilo 
tarp Japonijos ir Pietų Korėjos. Ginęo ob
jektas yra Takešima salų grupelė pu
siaukelėje tarp abiejų valstybių. Vasario 8 
d. Japonija užprotestavo dėl uosto įrengimų 
pradėtos statybos dviejose iš salelių. Jie

LIETIVOS {VYKIŲ
KRONIKA

atkelta iš 1 psl.

Vasario 6-osios „Dienoje“ rašoma, EBSW 
prezidento suėmimas buvo oficialiai sank
cionuotas po trijų dienų arešto. Teisėsaugos 
pąręigūnų veiksmai susiję su Komercijos ir 
kredito banko Kaune bei Valstybinio 
komercinio banko Vilniuje „nesėkmėmis“. 
Publikacijoje abejojama, ar ši byla greitai 
pateks į teismą, nes revizoriams bei tardytojams 
reikės patikrinti daugiau kaip 100 EBSW 
privatizuotų įmonių veiklą.

„Lietuvos ryte“ (vasario 5d. nr.) rašoma, 
jog šeštadienį 12 vai. Kaune, šalies Generalinės 
prokuratūros organizuoto nusikalstamumo ir 
korupcijos skyriaus pareigūnai sulaikė Kauno 
mafijos vadeivą Henriką Daktarą, pravarde 
„Henytė“. Buvo sankcionuotas jo prevencinis 
sulaikymas dviem mėnesiams. Priežastis tam 
sulaikymui - estrados dainininkės Džordanos 
Butkutės sumušimas švenčiant Naujuosius 
metus. Tos pačios dienos „Respublikoje“ 
■rašoma, jog pasitarime, kuriame, buvo 
nuspręstasuimti H. Daktarą prevencine tvarka, 
dalyvavo tik A. Paulauskas ir GP Organizuotų 
nusikaltimų ir korupcijos tyrimo prokurorai 
V. Kliunka bei A. Stepučinskas, ir net 
generaliniam prokurorui V. Nikitinui apie 
būsimąH.Daktaro sulaikymą nebuvopranešta.

"Mūsų Pastogė" Nr; 7 1996.02.19 psl. 2

reikalauja,kadPietųKorėjaatitrauktųsavo | 
sargybas irdarbininkus. Visos salos užima | 
tik 18 hektarų ploto, tačiau kas valdo salas, | 
turi teises į 200 mylių ratu ekonominę | 

zonT |
Sarajevosrityje.NATOkontroliuo- I 

jamoje neutralioje zonoje Bosnijos Vy- I 
riausybės pajėgos suėmė 8 serbus, apkal- I 
tinęjuoskaro nusikaltimais. Suimtųjų tarpe | 
yra Bosnijos serbų generolas Djordje Dju- | 
kic bei vienas pulkininkas. Bosnijos serbai | 
protestuodami kurį laiką buvo nutraukę | 
ryšius su NATO pareigūnais. |

NATO vadovybė stengiasi išlaiky- | 
ti taiką Bosnijoje, nerodo šališkumo. Suim- | 
tieji nėra Hagos tarptautinio teismo pa- | 
traukti atsakomybėn, tačiau Jugoslavijos | 
karo nusikaltimų tribunolas palaikė Bos- i 
nijos Vyriausybę kilusiame ginče.

©®®
Valijos kunigaikštis Karolis, britų | 

sosto įpėdinis, aplankė britų karius Sara- | 
jeve ir kitose Bosnijos bei Kroatijos | 
vietovėse. j

Airių teroristinė IRA organizacija | 
nutraukė 17 mėnesių trukusias paliaubas | 
vasario 10d.išsprogdindama500kg.bom- | 
bą Londono biznio centre, Canary Wharf | 
kaimynystėje. Nuo sprogimo žuvo du as- | 
menys, apie 50 sužeistų. Airių Sinn Fein | 
partijos lyderis Gerry Adams tvirtina, kad | 
jis nebuvo įspėtas apie paliaubų nu- | 
traukimą, bet jis atsisakė pasmerkti teroro | 
veiksmą.

D. Britanijos', Airijos ir JAV | 
vyriausybės stengiasi paveikti IRA atnau- | 
j inti paliaubas bei sulaikyti Ulsterio unijos 
su D. Britanija šalininkus nuo keršto . 
veiksmų.

Aukščiau minėti įvykiai komentuojami 
„Lietuvos ryto“ redakcijos skilties „Laiko 
ženklai“ publikacijoje. Pasak jos autorių, „tai, 
kadH. Daktaro suėmimo operacijoje dalyvavo 
tik Generalinės prokuratūros darbuotojai, 
negali nesukelti nuostabos. Nors Vidaus 
reikalų ministerija turi specialų dalinį "Aras " 
kovai su organizuotu nusikalstamumu, 
prokurorai policijos paslaugų atsisakė, net 
rizikuodami susikauti su ginkluotais "daktarų 
smogikais"". Publikacijoje pateiktas klau
simas: „Kobijojovaldžia, kad neiH. Daktaras, 
nei su juo konfliktavęs EBSW prezidentas 
nebuvo suimti ankščiau?“^ nors, pasak 
autorių,'"'daktarai" užsiiminėja vos ne visa 
Baudžiamajame kodekse numatyta nusi
kalstama veikla“. Akcentuojama ir tai, kad 
„R. Vaitekūnas atleido du slaptus policijos 
komisarus, kurie kovojo su Šia Kauno šeima, 
būtent tuomet, kai policijai (ir ministrui) jau 
turėjo būti žinoma, kad suįžūlėję "daktarai" 
Naujųjų metų naktį be gailesčio daužė ir 
spardė artistus, net moteris". Atsakant į 
aukščiau pateiktą klausimą, reiškiama 
prielaida,jog,, visaiįmanoma, kad H. Daktaras 
ir G. Petrikas anksčiau nebuvo suimti tik 
todėl, kad Vyriausybės nariai žinojo, jog po to 
įvairių nusikaltimų pėdsakai gali atvesti pas 
saviškius - mafijos nusikaltimų bendrininkus “.

„S. Buškevičius: tvarkąįvesčiai! greitai“ - 
taip užvardintas vasario 8 'd.,'.Lietuvos ryte“ 
pateiktas J. Pekarskaitės reportažas apie 
Lietuvių nacionalinės partijos „Jaunoji 
Lietuva“ pirmininko S. Buškevičiaus požiūrį į 
šalyje esantį nusikalstamumą, teisėtvarkos 
problemas. Antradienį šios partijos valdyba 
nutarė savo pirmininką siūlyti kandidatu į 
vidaus reikalų ministro postą. Tačiau, pasak 
jo, „žengti tokį žingsnį Prezidentas pabijos".

Ruošiantšiąapžvalgąpasinaudota Laimos 
Statulevičienės savaitės spaudos apžvalga, 
Laisvosios Europos radijo pranešimais ir 
Lietuvos Seime paruoštomis LTV laidos 
„Panorama“, Lietuvos spaudos santraukomis, 
kurios prieinamos elektroniškai per World 
Wide Web servisų.

Spaudai parengė: Saulius Varnas 
1996 vasario 11 d.

Lietuvos bankų krizė
Anskis Reisgys

(tęsinys iš praeito „M.P.“nr.)
Laimėjusi Lietuvos Seimo rinkimus, 

LDDP turėjo laisvas rankas sukurti 
vakarietišką valstybę. Išėjo priešingai. 
Buvo atkurta nomenklatūra, išsivystė 
korupcija aukščiausiuose vyriausybės 
sluoksniuose, pakriko administracija bei 
teisinė sistema, sunyko ekonomija ir 
galiausiai bankų sistema priartėjo prie 
bankroto. Kaip gaila, kad mūsų visų 
numylėta Lietuva turėjo sumokėti tokią 
aukštą kainą.

Kalbant apie bankų sistemą, ją lipdyti 
nuėjo vieni iš idealo, kiti pasipelnymo 
tikslais, neturėdami nei žaliausiosupratimo 
apie vakarietiškos bankininkystės prin
cipus. Neįsileido nei vieno vakarų banko, 
kad turėtų bent vieną modelį mokymuisi. 
Neįsileido nei draugiškų vakarietiškų 
bankų specialistų, kad tokį modelį susikurtų 
su visais reikalingais įstatymais. Šitaip būtų 
apsaugoti žmonių indėliai, išduodamos 
saugios paskolos, apmokomas banko 
personalas tarnauti klientams, o ne juos 
išnaudoti, ir žmonių pasitikėjimas banku 
taptų kertiniu akmeniu. Nenuostabu, kad 
priviso tuzinai bankų, bankelių ir 
nenuostabu, kad perpumpavus žmonių 
indėlius į privačias kišenes, jie vėl greit 
užsidarė.

LAIB ir Litimpeks bankų krizė nėra 
netikėta finansinė nelaimė, o silpnos 
bankininkystės struktūros išdava. Lietuvos 
bankų problema žinoma nuo pat neprik
lausomybės atkūrimo. Priežasčių galima 
išvardinti daug.

L Lietuvos bankų sistema neturi tvirtų 
ir tinkamų įstatymų, kurie reguliuotų visus 
bankus, ypač privačius komercinius 
bankus. Komerciniai bankai yra svarbūs 
šalies ekonomijos varikliai, tad Centrinis 
bankas turi padėti jų sėkmingam vys
tymuisi.

TVF irPB reikalavo, kad Lietuvoje visi 
bankai, išskyrus Centrinį, taptų privačiais 
komerciniais bankais. Trys valstybiniai 
komerciniai bankai iki š. m. sausio 1 d. 
turėjo būti suprivatinti, tai yra jų akcinis 
kapitalas turi būti privačiose rankose. 
Vyriausybė to nepadarė. Priešingai, prieš 
pat 1995 m. galą seimas nutarė, kad 
Lietuvos Žemės ūkio banke būtų padidin
tas valstybės akcinio kapitalo dydis net 
135 mln. litų, panaudojant lėšas iš Paramos 
žemės ūkiui fondo 70 mln. ir iš kitų šalti
nių 63.5 mln. litų. Opozicija tam 
prieštaravo, sakydama, kad šitaip priden
giamas kitų fondų eikvojimas. Reikia 
pastebėti, kad PB atstovas yra pareiškęs, 
kad „problemų turi ir trys valstybiniai 
komerciniai bankai: Žemės ūkio, Tau
pomasis ir Valstybinis komercinis“. 
Reiškia, šiuos bankus vyriausybė gelbsti iš 
mokesčių mokėtojų kišenės.

2. Greita ir efektyvi Centrinio banko 
kontrolė nepaprastai svarbi. Tai atlikti, 
bankas turi turėti aukštos kvalifikacijos ir 
ilgos patirties specialistus, kurie anksti 
pastebėtų kontroliuojamų bankų 
sunkumus bei prasižengimus ir greitais 

sprendimais išvengtų problemų.
Po dviejų bankų krizės, išryškėjo 

(centrinio) Lietuvos banko neveiksmin
gumas. Sausio 17 d. seimo narys Kazi
mieras Antanavičius spaudos konferen
cijoje pareiškė, kad svarstomos banki
ninkystės įstatymų patai sos yra nelogiškos 
ir parengtos atmestinai. Šiuo įstatymu 
siekiamaįteisinti (centrinį) Lietivos banką 
kaip prižiūrinčią instituciją. Sužinoti 
daugiau apie šį įstatymą, Lisvosios 
Europos radijas (LER) kreipėsi Seimo 
Biudžeto ir finansų komiteto pirr Feliksą 
Kolosauską. Šisai paaiškino, kaduo metu 
Lietuvos banką prižiūri Seimas, čiau dar 
nėra suformuotas banko pežiūros 
mechanizmas. Dėl priežiūros intuicijos, 
būtent Tarybos kūrimo, diskusiis tęsiasi 
jau keleri metai, sakė Kolosausks.Į tokią 
Tarybą įeitų bankininkystės spcialistai, 
mokslininkai, buvę bankininki, pensi
ninkai, seimo nariai ir galbūt ąecialistai 
iš užsienio.

Kazimieras Antanavičius tegė, kad ir 
priėmus siūlomas pataisas, Lietuvis bankas 
galės elgtis su komerciniais baikais kaip 
jis norės, neturėdamas jokios atsaomybės. 
Reiškia, įstatymas ir tada >us ne
veiksmingas.

Lietuvos banko valdybos irm. K. 
Ratkevičius po didžiausio Latvijs banko 
„Baltika“ bankroto pareiškė, ad „tai 
negali įvykti Lietuvoje“. Tačia įvyko! 
Buvo jis pažadėjęs pagarsinti penkias 
didžiausias blogas paskolas, šduotas 
Lietuvos komercinių bankų. Nepste/bėl 
Lietuvos bankas kas metų ketvi turėjo 
pateikti raportą apie didžiųjtpaskolų 
panaudojimą. Nepadaryta!

Nesustabdė Lietuvos bankasei šimtų 
blogų paskolų išdavimo, nei bakininkų 
korumpuotos veiklos. Nesugebėjoš anksto 
pramatyti bankų blogą finansinį tovį. Jei 
ir pramatė, tai nieko nedarė, ko bankai

Edmundo. UNGUMIČKpiešinys

priartėjo prie bankroto ribos iireikėjo 
uždaryti jų duris, nes jie ja buvo 
„nemokūs“.

3. Bloga Lietuvos ekonominoūklė ir 
visiškas vyriausybės nesugeljtmas 
tvarkyti finansus, skaudžiai ailiepė 
Lietuvos bankams. Įmonės neturėjdarbo, 
nebuvo gamybos, nebuvo ką parditi, tad 
nebuvo ir pajamų. Vyriausybėagino 
įmones, ypač valstybines, kad nealeistų 
darbininkų. Gyrėsi, kad Lietuvoj žema 
bedarbystė. Tačiau „paslėptoji“becrbystė 
siekė apie 20-30%. Vyriausybėre tik 
ragino, bet tiesiog spaudė bankustad tie 
suteiktų įmonėms paskolas, kad šit galėtų 
darbininkams mokėti algas. Didelė 
dauguma šių įmonių buvo bvertės, 
įsiskolinusios ir prie bankroto ribos. 
Paskolos pasidarė neatgaunamos („blo
gos“), nešančios bankams didelius 
nuostolius.

4. Nepasitikėjimas Lietuvos bankais 
didelis, tad žmonės atliekamas didesnes

nukelta į 3 psl.
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PLB kraštų pirmininkams ir valdyboms

Šią informaciją spausdiname ALB Krašto 
° valdybos pavedimu.

* , Red.
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Gerbiamieji,
PLB valdybos pakviesta, sutikau vadovauti 

>s PLB Seimo programos sudarymui.
u Atsakomybė ir užduotis yra labai didelė, o 
ą sąlygos tam darbui labai ribotos. PLB finansinė 
į įiluacija neįgalina turėti akivaizdinių posė- 
5 džių. Todėl buvo sudaryta darbo grupė iš 
( asmenų, su kuriais galima susisiekti ir 

komunikuoti susitinkant posėdžiams arba 
* bendraujant palyginti nebrangiai - laiškais, 
1 telefonu, faksu. Šios komisijos sudėtį jau jums 

pranešėPLB pirmininkas, tai aš čia nekartosiu.
' Šiosdarbognipėspagrindiniaiuždaviniai:
> - mėginti pramatyti Seime diskutuojamus
i klausimus;
į -pramatytibūdąirrėmusSeimoprogramos

vykdymui;

Lietuvos bankų krizė
atkeltaiš2psl.

pinigų sumas dėjo ne į Lietuvos, bet 
užsienio bankus. Be to, importuotojai savo 
lėšas laikė išimtinai užsienio bankuose.. 
Bendrai, litas yra pervertintas dolerio 
atžvilgiu, tad saugiau laikyti kapitalą, 
valiutą užsienio bankuose, ypač stam
besnes sumas ilgalaikėse sąskaitose.

Tokiu būdu Lietuvos bankai negauna 
ilgalaikių indėlių ir neturi daug grynų 
rezervų. Be to, Lietuvos prekyboje vieš
patauja tarpusavio nepasitikėjimas. Nesant 
mechanizmų pagreitinti prekybos tran
sakcijas, daug jų turi būti atliekama už 
grynus pinigus, ko Vakaruose iš viso nėra. 
Didelis grynų pinigų kiekis naudojamas 
vien tik normaliam atsiskaitymui. Ilga
laikėms paskoloms pinigų nelieka, tad šios 
pakolos yra išduodamos aukštomis 
palūkanomis, o tai sužlugdo investicijas. 
Šiandien iš tų pačių bankų skolinasi ir 
vyriausybė, kuri iš surinktų mokesčių gali 
mokėti aukštesnes palūkanas. Tokiu būdu 
ir vyriausybė sumažina bankuose 
atliekamų piningų kiekį ir pakelia bankų
išduodamų paskolų palūkanas. Sko
lininkams tai gali reikšti bankrotą, o 
geriausiu atveju jų pelnas sumažės ir jie 
bus priversti atsisakyti nuo tolimesnių 
investicijų.

5.Netikslubūtųnepaminėtikorupcijos. 
Nėra abejonės, kad daugelį milijonų litų 
bankų pareigūnai perpumpavo į savo, savo 
draugų, pažįstamų ir aukštų pareigūnų 
kišenes. Ne paslaptis, kad neturtingoje 
Lietuvoje dalis žmonių per metus ar porą 
nepaprastai praturtėjo - pasidarė milijo
nieriais, skaičiuojant ne rubliais, liromis ar 
litais, o amerikoniškais doleriais. No
menklatūrai šalyje įsigalėjus, ir neturint 
tvirtų bei sudėtingų įstatymų ir efektingos LAIB į. Litimpeksbankų indėlininkus, o ne 
teisėsaugos, korupcijai daug galimybių.
Rizika būti nubaustam - gan maža, tad 
pagunda pasinaudoti proga praturtėti -
didelė.

Pinigus perpumpuoti iš bankų į 
privačias kišenes dažnai naudojamos bankų 
paskolos, kurių neketinama grąžinti. 
Paprastai skolintojas neduoda pilno turto 
užstato, arba užstatas yra fiktyvus. Tokios 
paskolos dažniausiai išduodamos pažįs
tamiems, draugams, pareigūnams, kurie 
gerai žino, kaip apeiti menkus ir netobulus
įstatymus. Pvz., dabar plačiai minimas 
Jonas Urka, aštuonių firmų pagrindinis 
akcininkas ir anksčiau prezidento dekretu 
paskirtas Lietuvos banko valdybos nariu. 
Iš LAIBanko jis pasiskolino su mažu

- galimai greičiau sustatyti pagrindines 
gaires Seimo programos turinio ir jo pravedimo.

Šiame laiške noriu jus visus painformuoti, 
kokie pagrindiniai klausimai iškilo dviejų 
posėdžių ir grupinių pasitarimų metu. Tuo 
pačiu labai prašome visų kraštų bendruomenes 
įsijungti savo mintimis, konkrečiu darbu ir 
pasiūlymais Seimo programos sudaryme.

Savaime suprantama, kad nuotoliai ir 
komunikacijos būdai nėra lengvi, bet norint ir 
tikint PLB veiklos įprasminimu ir svarba, tie 
sunkumai ir kliūtys nėra nenugalimos. Todėl 
nuoširdžiai prašau kiekvieną kraštą įgalioti 
asmenį, su kuriuo galėtume nuolatinai 
bendrauti ir planuoti Seimo programos 
įgyvendinimą.

Seifnas, atrodo, turėtų įvykti vasaros gale. 
Todėl nėra kada delsti. Prašau neatidėliojant 
atsakyti į šį laišką ir aktyviai įsitraukti į 
paruošiamąjį darbą.

PeržiūrėjęirišanalizavęPLB veiklos gaires,

užstatu virš 100 mln. litų tariamai 
investicijai. Tačiau pinigai buvo panaudoti 
senų skolų apmokėjimui, o kaip atsirado 
tos senos skolos - dar nežinoma. LAIBanku i 
šiandien tai paprasta „bloga paskola“.

Kitas būdas perpumpuoti indėlininkų 
fondus į privačias rankas yra išskirtinai 
aukštų palūkanų mokėjimas „saviškiams“ 
ar pareigūnams, pvz. premjerui, vidaus 
reik, ministrui irpan. Tačiau gal aukščiausią 
korupcijos laipsnį pasiekė LAIB valdybos 
pirm., pasirašydamas įsaką, kad banko 
darbuotojams už specialiose sąskaitose 
laikomus indėlius duodama 80% mėnesi
nių palūkanų, kai tuo tarpu eiliniams 
indėlininkams mokamos nuo 5 iki 15% 
metinių palūkanų.

Kokios yra perspektyvos išbristi 
Lietuvai iš bankų krizės?

Reikia nepamiršti, kad iki gruodžio 
mėn. pradžios jau buvo suspenduota 10 
bankų veikla. Šių bankų indėlininkų 
nuostoliai, kaip praneša Seimo Biudžeto 
ir finansų komisijos pirm. Feliksas 
Kolosauskas, jau siekia virš 100 mln. litų.
Galutinių davinių dar nėra ir greit nebus. 
Šių metų biudžete skirta 20 mln. litų 
indėlininkų sąskaitų kompensavimui. 
Išmokėjimai turėjo prasidėti nuo sausio 1 
d., tačiau iki šiol seimas dar nepriėmė 
įstatymo.

LAIB ir Litimpeks bankų indėlininkų 
sąskaitų kompensavimas, kaip skelbė 
anksčiau premjeras A. Šleževičius, turėtų 
prasidėti nuo vasario 1 d. Tačiau šiandien 
dar nėra nei plano, nei iš kur imti pinigų. 
Be to, anksčiau uždaryti) bankų indėlininkai 
kaltina vyriausybę diskriminacija. Kodėl 
vyriausybė skiria pinigus iš biudžeto ar 
skolinasi iš užsienio, kad kompensuotų tik 

nukentėjusius anksčiau suspenduotuose 
bankuose?

Sausio 19 d. Pasaulio banko atstovas
Baltijos valstybėse Lars Erling, paklaustas 
apie LAIB ir Litimpeks bankų veiklos 
atstatymą, patarė kreiptis į Lietuvos 
vyriausybę. Planą turės parengti Lietuvos 
vyriausybė ir Centrinis bankas. Finansinė 
parama bus suteikta tik tuo atveju, jei 
tiems planams pritars PBirTVF. L. Erling 
pridūrė, kad iki vasaros bus parengta 
išsami ir nuosekli visos Lietuvos eko
nominės politikos programa.

Tad Lietuvos politinė, ekonominė ir 
finansinė perspektyva, bent šiuo metu, nėra 
giedri. Tikėkime, kad Lietuvos pareigūnai 
pasitemps. - $ 

šio Seimo programos paruošimo komisija 
priėjo šių išvadų:

- Lietuvių Chartoje ir šiandien randame 
pagrindines gaires Lietuvių bendruomenės 
veiklai.

- Šiuo laiku pagrindinis išeivijos prioritetas 
yra lietuvybės išlaikymas ir pozityvių santykių 
suLietuvaišvystymas.kad kuo greičiau išnyktų 
„Mes“ ir, Jūs“.

- Teikti ir organizuoti Lietuvai reikalingą 
pagalbą pagal planingai išvystytus projektus 
labdaros, ekonomikos, sveikatos, socialinės, 
politinės, mokslinės ir kitose srityse.

- Pramatyta, kad nagrinėjant pagrindines 
žmogaus ir visuomenėsgyvenimosritis-šeimą, 
jaunimą, švietimą, kultūrą, religiją, visuo
meninę veiklą - savo analizėje mes turėtume 
ieškoti konkrečių atsakymų ir būdų mūsų 
pagrindinių prioritetų įgyvendinimui ir 
išvystymui.

- Lietuvybės išlaikymas, pozityvūs 
santykiai suLietuvairvienaskitų papildymas 
ir praturtinimas, siekiant tų pagrindinių tikslų 
įgyvendinimo.

Manome, kad reikia dėti pastangas, kad 
praeitų kelių metų veikloje iškilę konfliktai, 
asmeniškumai, intrigas keliančios kritikos 
neturėtų vyrauti Seimo programos pramatyme. 
Šie klausimai turėtų būti išrišti tų asmenų ar 
institucijų, neužtemdant Lietuvių Chartos 
dvasios ir PLB siekių.

Lietuvai atgavus nepriklausomybę, 
išeivijos veiklos sąlygos pasikeitė. Todėl svarbu 
peržiūrėti Lietuvių bendruomenės organizacinę 
struktūrą ir pramatyti reikalingus pakeitimus 
tobulesnei ir į laiko poreikius atsakančią veiklą, 
pozityvesniam tarp atskirų kraštų bendravimui 
ir kitų institucijų ryšių išvystymui.

Siūloma, kad visi Seimo programos 
klausimai būtų nagrinėjami šiuo metodu:

- būtų viena kiekvienos srities paskaita;
- tada trumpai pasisako kraštų parinkti 

atstovai simpoziumo formoje, iškeldami

Adelaidė stebi naujai kylantį talentq
Mielair džiugi žiniamūsų bendruomenėje! 

Kiekvieną kartą, ruošiant jaunimo koncertą, 
su nusiminimu stebėjome smarkiai mažėjantį 
muzikos talentų skaičių. Ankstyvesniais 
laikais, negalėdami sutalpinti visų, rinkomės 
tik geriausius, šiuo laiku - su žiburiu reikia 
ieškoti muziką studijuojančio jaunimo. 
Kompiuterių amžius aiškiai dominuoja 
jaunuolio fantaziją ir jo pomėgius, todėl 
jaučiame, kad kiekvienas kylantis muzikos 
talentas vertas dėmesio.

Adelaidės Lietuvių bendruomenei gerai 
pažįstami muzikalūs Leonavičių vaikai. Visi 
penki vaikai dažnai mus linksmina scenoje, 
atlikdami gana sudėtingas kompozicijas 
smuiku, violončele, fleita ir pianinu. Jie visi 
lankė ir Lietuvių savaitgalio mokyklą, nors 
gyvena 100 km. nuo Adelaidės-Victor Harbor 
miestelyje. Ten jie visiems labai gerai 
pažįstami, nes nuo pat mažens buvo kviečiami 
koncertuoti įvairiomis progomis.

Turime prisipažinti, kad ne visuomet 
perskaitome australiškus laikraščius, o tėvams, 
esant labai kukliems ir nepasigiriant, mūsų 
jaunuolių progresas nėra nei stebimas, nei kuo 
nors paskatinamas. Atsimename juos tiktai 
tada, kada jie reikalingi mūsų minėjimams ar 
kitokiems parengimams.

Neperseniausiai sužinojome, kad Ben 
Leonavičius, būdamas tik 9 metų, laimėjo $ 
800 suruoštose Pietų Australijos Jaunimo 
muzikos talentų varžybose. Jis pianinu 
paskambino Beethoveno sonatą Opus 49 No
2. Dažnai scenoje matydavome jį grojant

AUKOS "MŪSŲ PASTOGEI"
1. O. Kuprienė
2. O. Makūnienė
3. A. Griškauskas
4. M. Kavaliauskienė
5. V. Koženiauskienė
6. E. Karblane

NSW $ 15.00 
ACT $25.00 
NSW $ 5.00 
NSW $ 5.00
Vic. $15.00 
Vic. $22.50

Dėkojame už aukas.
Red.

specifines charakteristikas ar poreikius;
- po to Seimo atstovai susiskirsto į darbo 

grupes ir per nustatytą laiką išdiskutuoja 

klausimus irprieinakonkrečiųišvadųir siūlymų 
bendrų diskusijų sintezei.

Tokiu būdu vykdant Seimo programą, 
manom sudaryti sąlygas apgalvotai ir išsamiai 
paliesti lietuvybės išlaikymo esminius 
klausimus; iškelti ir suformuluoti konkrečius 
būdus jų siekimui; pramatyti galimybes ir 
priemones bendruomenių veiklos išvystymui, 
ieškant pagalbos Lietuvoje ir išeivijos kraštų 
bendruomenių bendravime.

Norėtume, kad per sausio-vasario mėn. 
suformuluotume ir išreikštume esminius 
klausimus ir temas, kuriuos visų kraštų 
bendruomenės norėtų Seimo programoje 
paliesti. Kovo-balandžio mėn. sudarysime 
konkretų planą ir parinksime asmenis esminių 
klausimų analizei ir gegužės mėn. turėtume 
Seimo programos projektą.

Todėl dar kartą nuoširdžiai prašome 
nedelsiant reaguoti ir atsiųsti savo pagei
davimus ir mintis, sugestijas ir asmenų vardus 
ir adresus, kurie prie šio paruošiamojo darbo 
prisidės ir dalyvaus Seimo programos 
vykdyme.

Pabrėžiame, kad Seimo pagrindiniai tikslai' 
- apžvelgti ir išnagrinėti išeivijos lietuviško 
gyvenimo ir veiklos prioritetus, siekimus, 
pasidalinti savo pasiekimais ir sutiktais 
sunkumais, atrasti kelius ir būdus, kad atkūrus 
Lietuvos nepriklausomybę išmoktume gyventi 
kaip vienos tautos vaikai.

Seimo pasisekimas priklauso nuo visų 
kraštų bendruomenių įsijungimo į programos 
ruošos darbą.

Tikiu jūsų pareigingumu ir atsakomybe!
Laimingų Naujųjų 1996 metų!
Irena K. Lukoševičienė, 11 Wincott Dr. 

Suite 910, Etobicoke, Ontario, Canada, M6R 
2R9. Tel.: 416 246 9506, fax: 519 657 7885.

Jaunasis muzikas Ben Leonavičius

smuiku, atrodo, jog jis visapusiškai gabus. 
Žinome, kad pernai jis laimėjo pirmą premiją 
grojant smuiku ir buvo pakviestas groti Pietų 
Australijos Pradžios mokyklų rinktiniame 
orkestre. Aiškiai jo vardas nuskambėjo 
muzikiniame pasaulyje, nes prieš Kalėdas jis 
buvo pakviestas gerai visiems žinomame 
parengime-„Carols by the lake“, kurjo klausės? 

virš 15000žmonių. Ten jis dalyvavo su tokiom 
Australijos įžymybėm, kaip Norrnie Rowe, 
Colleen Hewett, Thomas Edmonds, Beccy 
Cole ir kt. Turiu pažymėti, kad jo vyresnysis 
brolis Mark laimėjo tokią pačią premiją prieš 
3 metus ir taip pat buvo pakviestas koncertuoti 
tame pačiame parengime.

Tačiau Ben gabumai ne tik muzikoje 
reiškiasi: mokslo metų gale, N.S.W. uni
versitetas apdovanojo jį su „distinction“ po 
WestPac matematikos varžybų. Šiuojispateko 
į 10% geriausių matematikos studentų 
Australijoje.

Ar ne vertas pagarbos toks gabus, nors 
labai kuklus ir mielas jaunas lietuviukas? Garbė 
irtėvams, kurie su dideliu pasiaukojimuaugina 
ir dirba su savo vaikais.

O tau, mielas lietuvaiti, linkime ir toliau 
gražios sėkmės ir tolimesnių aukštybių. 
Išnaudok ką turi, kiek tik gali. Per aspera ad 
astra- E. Varnienė
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PASAULIO LIETUVIŲ
BENDRUOMENĖ

Kraštų bendruomenių bei pljs valdyboms, 
TARYBŲ, PLB SEIMO NARIAMS

Tęsinys iš praeito nr.
Ši paslauga, neskaičiuojant 

papildomo darbo redaktoriui bei techniškiems 
bendradarbiams, PLB valdybosižduikainuoja 
apie 7000-8000 dol. per metus, ir niekas jai už 
tai neatlygina. Nei dalelės. Į priminimus 
nekreipiama dėmesio. Taigi ir tos lėšos eina iš 
žurnalo skaitytojų bei rėmėjų kišenių.

PasaulioLietuvių Jaunimo sąjunga
Jos veikla vis sunkėja. Padėtį dar labiau 

apsunkino subyrėjusi per praėjusį kongresą iš 
Argentinos lietuvių jaunimo išrinkta PUS 
valdyba. Tačiau sąjungai vadovauti ėmėsi 
buvusio Kongreso prezidiumas, pirminin
kaujamas Dariaus Sužiedėlio, ir darbas vyksta. 
Šaukiami kraštų sąjungų suvažiavimai, 
pasitarimai, organizuojamos jaunimo dienos. 
Sparčiai ruošiamasi būsimam Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresui. PLB valdyboje sąjungai ir 
toliau atstovauja Paulius Mickus.

Lietuvos kovų ir kančių istorija
Apie šio darbo eigą jums pranešinėjome 

kiekviename bendraraštyje. Tegalime tik 
pakartoti, kad šiuo metu yra ruošiami iš viso 
septyni atskiri tomai. Pataisyta pirmoji knyga 
turėjo būti perspausdinta iki 1995 m. lapkričio 
30 d. Spaustuvė vėl rado pasiteisinimą ir dabar 
prisiekinėja, kad ją mums atiduos 1996 m. 
sausio 15 d. Eugenijaus Grunskio paruošta 
knyga apie trėmimus dar tebetikrinama. Dalios 
Kuolytės ir Juozo Starkausko tomai apie 
partizanų kovas renkami Lietuvos laisvės 
kovų archyve. Dr. Nijolės Gaškaitės, Algio 
Kašėtos ir Juozo Starkausko trys tomai apie 
partizanų veiklą baigiami rašyti.

„Pasaulio lietuvis“
Praėjusius metus šiaip taip ištempėm „ant 

savųjų“. Nuoširdžių rėmėjų bei dosnių 
aukotojų pagalba galus suvedėm. Taip pat GT 
International kelionių agentūros (prezidentas 
Algis Grigas) pastangomis išrūpintu SAS oro 
linijos patarnavimu, praėjusiais metais mums 
nieko nekainavo 400 vienetų kas mėnesį 
persiuntimas į Lietuvą. Spausdinom apie2500 
vienetų. Prenumeratorių vėl sumažėjo. 
Ateinančiais metais spausdinsim2350vienetų. 
Taigi slenkam žemyn. Reikia pagalbos.

PLB atstovybė Lietuvoje
Prof. Vytauto Landsbergio vadovaujamos 

Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos nutarimu 
bei jos sekretoriaus Liudviko Sabučio pagalba, 
nemokamai duotos patalpos Lietuvos Seimo 
rūmuose ir butas atstovui Turniškėse, sudarė 
pakankamas sąlygas 1992 metais rudenį 
atstovybei įsikurti ir dirbti. Tose patalpose 
mus radusi tų pačių metų rudenį Seimo ir 1993 
m. žiemą prezidento rinkimus laimėjusi naujoji 
Lietuvos valdžia nieko nekeitė, todėl ir darbą 
tęsiame taip, kaip jį pradėjome.

Atstovybė dirba visą dieną net ir savait
galiais. Joje po 8,9,10 ir net daugiau valandų 
darbuojasi nuolatinėjosvedėjairPLB atstovas. 
Vedėja yra vietinė Virginija Grybaitė, kuri 
gauna atlyginimą, o atstovas Juozas Gaila 
dirba netik už dyką, bet dar ir savo išsilaikymą 
apsimoka.

Atstovybė patarnauja visiems, kas tik ko 
nors trokšta ryšium su užsienio lietuvij a bei su 
Lietuvos valdžios įstaigomis: ir užsienio, ir 
vietiniams lietuviams. Stebi Lietuvos įvairių
įstaigų užsienio lietuviją liečiančią veiklą, 
palaiko su jomis ryšius, informuoja jas apie 
užsienio lietuvius, jų norus, reikalus, o taip pat 
informuoja PLB valdybą ir atlieka jos 
paprašytus darbus, kurių yra gana nemenkas 
krūvis. Daug naudingo darbo atstovas Juozas 
Gaila atliekaJAVLBŠvietimotarybai: superka 
jos prašomus vadovėlius, skaitinius, žody
nėlius, kitokias lietuviškoms mokykloms 
reikalingas priemones, supakuoja ir persiunčia 
į Čikagą. Tai atlieka keletą kartų per metus.
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Paskiausiąsiunlą, Švietimo taryboje gautą prieš
pat Kalėdas, sudarė net 25 dėžės. Persiuntimui 
patarnauja ir pigiausią galimą kainą parūpina 
GT International kelionių agentūros įstaiga 
Vilniuje, pagal prezidento Algio Grigo 
nurodymus.

Praėjusiais metais Juozas Gaila aplankė 
Sibiro bendruomenes Tomske, Novosibirske, 
Bamaule.

Atstovybėje dažnai darbuojasi ir į Vilnių 
nuskridę kiti PLB valdybos nariai. Praėjusiais 
metais du kartus po savaitę joje darbavosi 
vicepirmininkas Rimas Čcsonis, rūpindamasis 
užsienio lietuvių pilietybės reikalais, taip pat 
du kartus ten dirbo ir PLB valdybos 
pirmininkas. Pirmą kartą PLB valdybos 
pirmininkas darbavosi nuo liepos 11 d. iki 
rugpjūčio 9 d., antrą kartą - nuo lapkričio 18 d. 
iki 29 d. Vien tik vasarą pirmininko atliktų 
darbų, pasimatymų su įvairių valdžių, partijų 
(pozicijos ir opozicijos), organizacijų, įstaigų 
pareigūnais, posėdžių, pasitarimų dėl Lietuvos
kovų ir kančių istorijos tolimesnio ruošimo bei 
leidimo,pokalbiųsu spauda, radijum, televizija, 
susitikimų su pagalbos ieškančiais žmonėmis, 
verslininkais, statybininkais ir 1.1, sąrašas sudaro 
4 kompiuterio puslapius.

PLB valdybos įstaiga Lemonte
Raštinės darbo čia taip pat daugybė. Jį 

reikia atlikti kasdien. Samdytos talkos nėra, 
nes PLB valdyba neturi pinigų. Darbą atlieka 
PLB valdybos pirmininkas, dirbdamas kasdien, 
įskaičiuojant ir savaitgalius, kartais net po 10 
ar 12 valandų. Jam padeda ir daug darbo savo 
namuose atlieka PLB valdybos sekretorė 
Baniutė Kronienė, jau daug metų už dyką 
administruojanti ir „Pasaulio lietuvį“. Nevienas 
negauna jokio atlyginimo. Šalia to darbo PLB 
valdybos pirmininkas vienas pats per metus 
suredaguoja ir 12 „Pasaulio lietuvio" numerių. 
(Praėjusiais metais redaktoriui žymiai padėjo 
Pranas Naris). Taip pat jam tenka dar ir 
pakeliauti. Vien tik praėjusiais metais jis 
skrido į Australiją ir dalyvavo Australijos 
Lietuvių dienose, Australijos Lietuvių 
bendruomenės tarybos suvažiavime, kuriame 
Australijos bendruomininkai labai tvirtai 
pasisakė už būsimo Pasaulio Lietuvių 
bendruomenės seimo ruošimą Lietuvoje. Kaip 
jau čia minėta, du kartus skrido į Lietuvą, iš
ten važiavo į Latvijos LB suvažiavimą, spalio 
14-15 d. dalyvavo JAV LB tarybos sesijoje St. 
Petcrsburgc, Floridoje, lapkričio 4 d. skrido į 
Kanados LB tarybos sesiją. PLB valdybos 
pirmininkas paruošė 5 bendraraščius Kraštų 
bendruomenių valdybom, parašė bent šimtą 
įvairių kitų raštų, sveikinimų, atsakymų į 
laiškus.

Perpraėjusius metus PLB valdyba keturis 
kartusposėdžiavo, tiek pat kartų tarėsi Čikagos 
apylinkėse gyvenantieji valdybos nariai, kelis 
kartus jiems teko tartis su JAV apsilankiusiais 
Lietuvos valdžios bei įvairių partijų ar 
organizacijų atstovais, su Lietuvos ambasados 
JAV pareigūnais.

Prie pirmininko laiko, sunaudojamo 
bendruomenės veiklai ir redagavimui „Pasaulio 
lietuvio“, reikia pridėti dar apie pusantro 
tūkstančio pokalbių telefonu, šimtus išsiųstų 
faksų, daugybę pokalbių su gausiais lankytojais 
iš JAV, kitų kraštų ir Lietuvos.

Tai ir bus bent apytikris PLB valdybos 
atliktų darbų vaizdas per praėjusius metus.

PLB valdybos lėšos
Pcrpastaruosius dvejus metus PLB valdyba 

išgyveno sunkmetį: mažai pajamų, o daug 
išlaidų. PLB įstaigos bei sandėliukų Lemonte 
nuoma, PLB atstovybės Vilniuje išlaikymas, 
kompiuterinės bei kitos technikos pataisymas, 
pasenusios pakeitimas nauja, ryšiai su Kraštų 
bendruomenėmis, suLietuva, paštas, telefonas, 
faksai kainuoja labai daug. Dėl to ir verčiamės 
be samdytos talkos. PLB pajamos turi ateiti iš 
Kraštų bendruomenių. Pagal Penktojo bei

NUOMONĖS IR PASISAKYMAI
Pagalvokime, supraskime!..

.Moterys turtingos!“ - ne vieną kartą teko 
girdėti tokį pasisakymą. Malonu žinoti, kad
yra žmonių, kuriedaug išmano apieSydnėjaus 
Lietuvių moterų socialinės globos d-jos
materialinį stovį, bet pasidaro skaudu, kada sodyba, remontuojami bei taisomi namai, 
šios žinios nukreipiamos į neigiamą pusę, prižiūrimas ir tvarkomas sklypas. Ateity

SLMSG draugijos valdybos narės įteikia TV aparatūrą (pritaikyta videofilmų 
demonstravimui) sodybiečiams. Aparatą priima Sodybos atstovė p. Veronika
Petniūnienė.
Atrodo galvojama, kad, jos turtingos, nereikia 
aukoti, nereikiaremti, padėti ar atjausti“. Tačiau 
nepagalvoja, kad pinigai iš dangaus nekrenta, 
tik pasišventusių savanorių dėka, nepabijojusių 
aukoti savo darbą, energiją, laiką, net ir lėšas, 
tie „turtai“ atsirado. Jos ruošia renginius, 
iešmines,popietes, loterijas, kaupia centą prie 
cento, kad galėtų padėti savo tautiečiams. Tais 
pinigais yra lankomi ligoniai, padedama 
vargšams nelaimėje, teikiami jiems įvairūs 
patarnavimai, kaip pav. vertėjavimas, api- 
pirkimas, patvarkymas įvairių reikalų ir pan. 
Taip pat stengiamės uždirbti ir paaukoti 
lietuviškai spaudai, savaitgalio mokyklai, taut, 
šokiams, jaunimui, neužmirštame ir Sibiro 
tremtinių. Siuntiniais sušelpėme keletą vargan 
patekusių šeimų, parėmėme rinkliavą „Pagalba 
Lietuvai“. Visų gerų darbelių neišskaičiuosi, 
o viskam yra reikalingi... pinigai. Jų telkimu 
rūpinasi Sydnėjaus Lietuvių moterų socialinės 
globos d-ja.

Ne visi supranta, kad didžiausia dalis turto 
priklauso Liet, sodybai ir jis yra sudarytas iš 
įnašų apsigyvenimui. Sodyba save išsilaiko. 
Turtas yra kontroliuojamas valdžios t.y. Land 
Office ir yra vedama didelė atskaitomybė.

A. f A. Prelato Petro Butkaus palikimas
Paskaičius „M.P.“ nr. 5, 1 psl. rasime 

patalpintą Nemakščių bažnyčios nuotrauką su 
užrašu, kas neatitinka jokiai tikrovei. Užrašas 
užgauna tuos, kuriežinokiekPrelatopalikimas 
buvo vertas ir kam jis paskirtas. Prel. Butkaus 
intencija buvo ta, kad gal bus pakankamai 
pinigų nupirkti šiai bažnyčiai vargonus ar 
varpus. Jokiu būdu prel. Butkus ncįsiparcigojo 
ten pastatyti bažnyčią.

Štai, jau tuoj bus trys metai, kai netekome 
mūsų dvasios tėvo, draugo ir kunigo, kuris

Šeštojo PLB seimų nutarimus, Kraštų 
bendruomenės turi skirti PLB valdybai 
mažiausiai 30% per Lietuvos Nepriklau
somybės minėjimus surenkamų aukų ir taip 
pat 15% LB solidarumo įnašų. Sąžiningai 
atsiskaito tik Kanados LB, Australijos LB 
atsiunčia solidarumo įnašų nuošimtį. Už 
pastaruosius dvejus (1994 ir 1995) metus PLB' 
valdybai dar vis skolinga tebėra JAV LB 
Krašto valdyba. Pastaraisiais metais dėl įvairių 
aplinkybių PLB valdybai taip pat nebuvo 
galima vykdyti nė tradicinio įprastinio Kalėdų 
vajaus. O vien tik Lietuvos pilietybės 
pripažinimo užsienio lietuviams išrūpinimas, 
jai kainavo 11 000 dol. Niekas nė cento tam 

. reikalui dar nedavė. Dėl to iždo padėtis bloga, 
nors taupome kaip įmanydami. Daug PLB 
reikalams išleidžiamų pinigų PLB valdybos 
nariai aukoja iš savo kišenių. Prašome jūsų 
skubios pagalbos.

Bronius Nainys
Lemont, 1995 m. gruodžio 31 d.

Kiekvienas išleistas centas turi būti atsiskaitytas 
su valdžia ir jo išleidimas pateisintas bei
paaiškintas. Šie pinigai gali būti vartojami tik 
Liet, sodybos reikalams, t.y. pagerinama

Nuotr. V. Vaitkaus
norėtume dar pastatyti daugiau pastatų, įrengti 
„carporfų“ ar garažų mašinoms. Paklausa 
apsigyvenimui yra nemaža. Mūsų bendruo
menė sensta ir kai kurie jos nariai, ypatingai 
viengungiai arba neturintieji giminių, mielai 
norėtų prisiglausti Lietuvių sodyboje.

Čia ir susidaro klaidinga nuomonė, kad 
.moterys turtingos“, kadjoms nereta aukoti. 
Neįsivaizduoja, kad yra dvi kars, dveji 
pinigai: vieni priklauso tik sod'rai, kiti - 
draugijai. Teisinga, kad SLNSG d-jai 
priklausanti sodyba nėra „vargšė“, bet 
klausimas kokioj finansinėj padėty yra pati ri
ja?

Pamąstykime, ar tikrai mums nieko 
nereikia? Ar mūsų darbas ir pastangos yra 
bevertės? Ar mes nenorime pagalvoti apie 
kitus, gal mažiau laimingesnius negu mes 
patys? Paklauskime savęs, ar mes norime 
paskęsti išeivijos jūroj?

Tuo pačiu dar kartą noriu priminti ir 
nuoširdžiai pakviesti į Užgavėnių popietę, 
kuri įvyks vasario 25 d. Jūsų dalyvavimas 
mums bus ne tik materialinė, bet ir moralinė, 
padrąsinanti parama.

Julija Lašaitienė
S.L.M.S.G. d-jos pirmininkė

paliko įmynęs gilias pėdas mūsų bendruomenės 
gyvenime. Jis buvo vienas, o mūsų šimtai ir 
kiek iš tų šimtų suprato prelato Butkaus vienišą 
gyvenimą. Dauguma gaudė visokius gandus ir 
juos daugino. Jautrios poeto širdies prel. 
Butkus, išgirdęs tuos išpūstus gandus, verkė 
vienas.

Jau mirties patale, prel. Butkus gavo tokį 
laišką, nuo kurio galima buvo apsirgti ir 
sveikam žmogui. Tai „parapijietis", bailys, 
neišdrįsęs pasirašyti, bet įžūliai nurodinėjęs 
prel. Butkui ką daryti su jo laidotuvėmis ir 
pinigais. Pritrenktas šio bjauraus laiško, prel. 
Butkus mirė po dviejų dienų. Ligoninėje jį 
aplankė pats Australijos kardinolas ir saujelė 
parapijiečių, - ačiū jiems. Štai kodėl rašau šį 
atvirą laišką. Kaip vienas iš testamento 
vykdytojų, žinau, kad prel. Butkus nebuvo 
įsipareigojęs pastatyti šią bažnyčią ir kad jo 
turtas toli gražu nesiekė tų skelbiamų 
„milijonų“, ypatingai skelbiamų tų, kurie gal 
nei centu neprisidėjo prie jų sukaupimo.

Brangus šviesios atminties prelate Butkau, 
atsiprašau už tuos, kurie nežino ką kalba ir 
drumsčia Tavo gyvenimą amžinybėje. 
ILSĖKIS RAMYBĖJE!

Antanas Kramilius

* • *
Redakcija atsiprašo suinteresuotųjų dėl 

neapsižiūrėjimo nepatikrinus faktų padėjus 
klaidinančią antraštę po nuotrauka "M.P." 
Nr. 5, 1 psl.

Red.
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ĮPĖDSEKYSflT
Džiugo tunto" Baltijos" stovykla 1996

fiflSI’OKTAS
________ —

Melbourne Džiugo tunto metinė 
stovykla buvo suorganizuota „Treetops“ 
stovyklavietėje, netoli Sunbury priemiesčio. 
Stovyklauta sausio 1-7 dienomis. Dalyvavo 
53 skautai(tės) ir 6 talkininkai.

Linksmai sutikę Naujus metus, 
stovyklautojai atvyko pavargę, bet pasiruošę 
gražiai praleisti savaitę stovykloje. Nors pirmas 
porą dienų lijo, niekas neprarado skautiškos 
nuotaikos. Kadangi daug lijo, tuntininkas 
Povilas Kviecinskas nutarė pavadinti stovyklą 
„Baltija“, o visos skiltys buvo pavadintos 
vandens temomis: Rykliai, Žuvėdros, Jūros 
Žolės, Unguriai, Žaibai, Bangos ir t.t. Kas 
vakarą visi savo Sušlapusius drabužius ir balus 
dėjo prie krosnies virtuvėje, kad per naktį 
išdžiūtų ir būtų galima sekančią dieną vėl 
sausus nešioti. Kai oras pagerėjo, nebereikėjo 
kūrenti laužo, tik atidaryti visus virtuvės langus 
ir baidyti muses nuo veidų!

Stovyklos programa buvo įvairi ir 
visiems pritaikyta. Sesė Ona Prašmuticnė su 
padėjėjom prižiūrėjo paukštytes, vilkiukus ir 
gintarėlius. Jie mokinosi apie kurortines vietas 
Australijoje ir Lietuvoje, ir net patys padarė 
Ayers Rock ir Kryžių kalno modelius. Taip 
pat jie mokinosi suteikti pirmąją pagalbą ir 
patiems išsikepti pietus savo iškyloje.

Skautams ir skautėms vadovavo brolis 
Rimas Skeivys, kai brolis Juozas Lukaitis 
prižiūrėjo prityrusius skautus ir skautes-jie 
pastatė stovyklos vartus, įruošė sporto aikštę ir 
dalyvavo sporto dienoje. Jie pasidarė 
kaklaraiščių žiedus ir išmoko naudotis metalo 
apdirbimo ir kuro paruošimo įrankiais.

Skautai ir skautės.virš 15 metų amžiaus, 
vyko iškylon, kuri tęsėsi dvi dienas. Jie nešėsi 
palapines, miegmaišius ir maistą. Įsikūrę aplink 
didelį laužą, išsivirė vakarienę ir šildėsi 
sušalusias kojas ir rankas.

Stovykloje susilaukėme ir svečių. 
Gabrielius Žemkalnis įdomiai papasakojo apie 
Lietuvą, Jurgis Meiliūnas davė žinių apie 
vadovavimą, o mūsų tuntininkas papasakojo 
apie skautų įkūrimą Lietuvoje ir tolimesnę 
šios orsanizaciios raidą. Vieną dieną mus

Nauja "Aušros" tunto vadovė
Nuo š. m. vasario 16 d. Sydnėjaus „Aušros“ 

tunto naująja tuntininke paskirta jauna, 
energinga vadovė, v.sk.v.sl. Daina Šliterytė, 
nuo pat vaikystės išaugusi „Aušros“ tunto 
eilėse.

Gimusi Sydnėjuje, į jaun. skaučių draugovę 
įstojo 1985 m. Skautės įžodį davė 1989 m., 
vyr. skautės - 1995 m.

Lankė Sydnėjaus Lietuvių savaitgalio 
mokyklą, o vėliau baigė Lituanistinius kursus. 
Ilgametė „Sūkurio“ tautinių šokių grupės 
šokėja, sporto klubo „Kovas“ krepšininkė.

Sesė Daina jau antri metai studijuoja 
Sydnėjaus T echnologijos universitete, ruošiasi 
būti diplomuota gailestingąja seserimi.

Šio svarbaus paskyrimo proga, dirbant su 
jaunosiom sesėm-broliais, palinkėkime jai 
sėkmės ir Dievo palaimos!

• Naująja „Aušros“ tunto tuntininke nuo 
vasario 16 d. paskirta v.sk. v.sl. Daina Šliterytė. 
Į naujai sudarytą tunto vadiją, be tuntininkės, 
įeina tuntininkės pavaduotoja skaučių' 
reikalams - s. Eglė Garrick, tuntininkės 
pavaduotojas skautų reikalams - s.v. Darius 
Gakas, iždininkas - ps. Vytenis Šliogeris, 
sekretorė - v.sk. ElytėBlansjaar, tunto adjutante 
- v.sk.sl. Daina Dičiūnaitė.

* Naujoji tunto vadija savo pirmame 
posėdyje, vasario mėn. pradžioje, aptarė tunto 
darbų pirmo pusmečio planą. Nutarta vasario 
18d. sušaukti tunto sueigą, ta proga dalyvaujant 
Vasario 16-sios pamaldose, dalyvauti Kaziuko 
mugėje kovo 3 d., o Velykų savaitės metu 
suruošti stovyklėlę Sydnėjaus apylinkėse.

Sesė Rasa Statkuvienė mokina gin
tarėlį Martynuką Didžį, kaip surišti 
gerąjį mazgą.

aplankė ir pats Rajono vadas - v.s. Narcizas 
Ramanauskas.

# Laužai tikrai buvo įdomūs, vis kitokia 
tema. Laužo pabaigoje laukdavome „Dėdės 
Lietaus“, kuris atsakinėjo į visų laiškus ir 
klausimus bei davė įdomių patarimų tiems, 
kurie jam rašė.

Be tėvų pagelbos būtų buvę sunku 
suorganizuoti ir sėkmingai pravesti šią sto
vyklą. Dalia Didžienė ir sesė Rasa Statkuvienė 
kasdien pravedė lietuvių kalbos pamokas, 
Birutė Kymantienė organizavo laužą ir 
dainavimo pamokas. Algis Milvydas padėjo 
su jaunesniųjų priežiūra, Gyrutis Kymantas ir 
Algis Klimas padėjo su visokiais skautiškais 
reikalais. Reikia padėkoti stovyklos virėjai 
Boženai Kviecinskienei ir jos padėjėjom D. 
Didžienei. L. Kozlovskienci ir J. Lukaitienei 
už labai skaniai paruoštą maistą.

♦ Iš viso, 20 skautų ir skaučių įsigijo 
skautiškas specialybes ir 7 davė įžodžius. Visi 
grįžo į namus patenkinti „Baltijos" stovykla ir 
laukia sekančios rajono stovyklosMelboume.

Daina Didžytė

Naujoji Sydnėjaus "Aušros" tunto 
tuntininke v.sk.v,sl. Daina Šliterytė.

• Tunte veikia vyr. skaučių ir skautų 
vyčių būreliai, turima jaun. skautų(čių), 
skautų(čių) ir prit. skautų(čių) vienetai, kurie 
naujai pertvarkomi. Rajono vadijoje 1996 m. 
užregistruoti 41 skautai(tės).

* Visais tunto reikalais kreiptis pas 
tuntininkę Dainą Šlitery tę, tel. (02) 498 2571. 
Namų adr.: 40b Fiddens Wharf Rd., Killara, 
N.S.W.2071.

v s. B. Ž.

Nauja ALFAS valdyba
1995-jų metų 45-sios Australijos Lietuvių 

sporto šventės metu Geclonge, sporto klubų 
atstoyai išrinko naują Australijos Lietuvių 
fizinio auklėjimo sąjungos valdybą, kuri savo 
pareigas eis dvejus metus. Ją sudaro pir
mininkas - žinomas mūsų sportininkas Stasys 
Šutas. Jis ilgus metus atstovavo Geelongo 
„Vyčio“ krepšinio komandą žaidė Australijos 
lietuvių rinktinėje, vėliau labai sėkmingai 
dirbo kaip mūsų vyrų krepšinio rinktinės 
treneris, atsiekęs gražių pergalių Amerikoje ir 
Kanadoje. Jis dalyvavo visose Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynėse irpaskutiniojoje -1995 metais 
Lietuvoje, kur reprezentavo Australijos 
lietuvius bilijardo ir žvejybos varžybose. Ilgus 
metus buvo „Vyčio“ klubo pirmininkas ir 
valdybų narys. Be sportinės veiklos S. Šutas 

Naujoji ALFAS valdyba. Iš kairės K. Starinskas, S. Šutas ir K. J. Obeliūnas

yra ir Geelongo L.B. apylinkės pirmininkas. 
Su savo jauna valdyba labai gražiai veikia ir 
numato 1998 metais Gcelonge surengti 
Australijos Lietuvių dienas. Nors ir maža 
Geelongo lietuvių bendruomenė, bet gali būti 
gražus pavyzdys ir kitiems. Jie, turėdami savo 
gražius namus, reikalui esant, dirba išvien visi, 
todėl aš pilnai tikiu, jeigu jie surengs Lietuvių 
dienas, tai jos bus tikrai gerai ir gražiai 
surengtos.

Valdybos sekretorius Kajetonas Starinskas 
yra „Vyčio“ klubo veteranas krepšininkas, 
valdybos narys ir buvęs pirmininkas. 1967 
metais, žaisdamas su „Vyčio“ komanda, lai
mėjo Australijoslietuviųkrepšiniopirmenybes.

Š. Marčiulionio krepšinio mokyklos jaunių 
Žaidynių Australijoje tvarkaraštis

Jauniai krepšininkai (iki 18 metų) su savo 
vadovais ir rėmėjais; Sydnėjų atskrenda vasario 
26 d. 5.40 vai. vakare. Būtų labai gražu, kad 
kuo daugiau mūsų sydnėjiškių juos pasitiktų 
aerodrome.

Visais apgyvendinimo, aprūpinimo ir 
kelionės reikalais rūpinasi paskirų miestų, kur 
jie bus, Liet, sporto klubai. Visos išvykos 
koordinatoriai yra Lietuvos garbės konsulas 
Sydnėjuje Viktoras Šliteris (tel./02/498 2571) 
ir Antanas Laukaitis (tel. /02/7980306). Svečių 
krepšininkų globėjai yra ALFAS valdyba, 
dabar Geelonge.

Tų miestų, kur jauniai krepšininkai turės 
savo rungtynes ir bus ten apsistoję, lietuviai 
yra nuoširdžiai prašomi padėti vietiniams 
sporto klubams, kelioms dienoms priimant 
pas save svečius iš Lietuvos. Daugumas iš jų 
moka anglų kalbą, nes šioje Marčiulionio 
mokykloje, be krepšinio, mokoma ir anglų 
kalba bei kiti dalykai. Iš viso į Australiją 
atvyksta 16 asmenų.

Žaidynių rungtynių tvarkaraštis
Sydnėjuje:
27.2.96. 8.30val. vak. žaidžia Hills 

krepšinio stadione, Off Gilbert Rd., Fred
Gaterson Reserve, Castle Hill.

29.2.96.5.30val. vak. žaidžia Bankstown 
krepšinio stadione, Third. Ave., Condcll Park.

1.3.96. 6.30val. vak. žaidžia Auburn 

Vėliau treniravo „Vyčio“ merginas, kurios 
irgitapomūsųlietuviųvaržybųnugalėtojomis. 
Kaja, kaip jį vadina draugai, yraramaus ir gero 
būdo, paprašytasniekuometneatsisako padėti. 
Kurį laiką jis gyveno Lietuvoje ir iš ten sau net 
puikią žmoną atsivežė.

ALFAS iždininkas Vytautas-Jonas Obe
liūnas yra sportinės Obeliūnų šeimos narys. 
Tėvas Adolfas, buvęs „Vyčio“ pirmininkas, 
brolis Kęstutis-Pctras - vienas iš žinomiausių 
vietos krepšininkų, pats žaidžia, treniruoja 
kitus, dirba valdyboje ir organizuoja krepšinį 
sporto švenčių metu. Vytautas-Jonas buvo 
vienas iš pagrindinių „Vyčio“, vėliau vietos 
australų irmūsų visų lietuvių rinktinių žaidėjas, 
reprezentavo Australijos lietuvius išvykoje į 
AmerikąirKanadą. Su kitais „Vyčio“ žaidėjais 

jislaimėjoirAusualijos lietuvių vyrų krepšinio 
varžybas. Šiuo metu, be ALFAS, jis yra ir 
GeelongoL.B. apylinkės valdybos iždininkas, 
treniruoja jaunučius krepšininkus.

Visa naujoji ALFAS valdyba yra ne tik 
palys sportininkai, bet taip pat yra sukūrę 
sportines šeimas ir savo vaikus įtraukę į mūsų 
sportinį gyvenimą.

Sportinės sėmės ir našaus darbo naująjai 
ALFAS valdybai!

ALFAS pirmininko adresas: P.O.Box 135, 
North Geelong, 3215. Tel. (052) 78 5511. 
Faxas (052) 77 0613.

Antanas Laukaitis

krepšinio stadione, Church St., Lidcombe.
Visų krepšinio rungtynių Sydnėjuje 

koordinatorius yra Mr. John Martin, tel. 746 
2969.

Į sostinę Canberrą autobusu atvykstama 
3.3.96,11.45val. ryte ir žaidžiama: . .

3.3.96. su Sporto akademijos kpmanda 
šios dienos vakare.

Koordinatorius sostinėje yra Mr. Jerry Lee, 
tel. (06) 253 3066.

ĮMelboumą autobusu atvykstama5.3.96.
6.30val. ryte ir žaidžiama:

6.3.96,6 vai. vakare su Geelongu „at The 
Arena“.

9.3.96. 8val. vakare su Dandenong „at 
Dandenong“.

10.3.96.2val.popietųsuEltham„atEltham 
High School“.

Koordinatorius Mr. Wayne Pollock, tel. 
(03)9867 5022.

Į Adelaidę autobusu atvykstama 11.3.96. 
6.30val. ryte ir žaidžiama:

12.3.96.6val. vakare su ITC komanda „at 
Prince Alfred College“.

13.3.96. dienos metu su ITC komanda „at 
Forestville Stadium“.

14.3.96. dienos metu su ITC komanda „at 
Prince Alfred College“.

Koordinatorius Mr. Neil Gliddon.S. A.

nukelta į 6 psi.
Mūsų Pastogė" Nr. 7 1996.02.19 psl.5

5



^SPORTAS AUSTRAM JOS METUVIŲ SPORTO
šventė geelonge
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Sports Institute, tel. (08) 416 6677.
Visas svečių žaidynes Australijoje prižiūri 

Australijos Krepšinio federacijos prezidentas 
Mr. Dick Butler iš Adelaidės, tel. (08) 235 
1977 arba faxas (08) 235 0765.

Australijos krepšinio komandų pasaulyje 
užimtoji vieta: vyrų - 5-ji, moterų - 4-ji, jaunių 
- 3-ji. jaunų merginų - 1-ji, vyrų iki 23 metų - 
8-ji.

Susipažinimo vakaras
Kovo 1 d.Lietuvių klube, Bankstowne, po 

rungtynių, maždaug 8.30 vai. vakare, 

Sydnėjaus sporto klubas „Kovas“ ruošia 
susipažinimo vakarųsuMarciulioniomokykios 
krepšininkais. Kviečiame visus, ypač jaunimą, 
kuo skaitlingiau dalyvauti.

A. Ij-tis

Tęsinys iš praeito nr.

Pirmininkui paskaičius ALFAS valdybos 
nutarimą, kas vėliau buvo ir padaryta, o 
ALFAS pirmininkui pasakius ir pa
siūlius, kad ateityje darant tokias išvykas 
vadovais turi būti tik ALFAS valdyba, o 
ne atskiri klubai ar asmenys, šis 
klausimas buvo užbaigtas ir susirinkimas 
uždarytas.

Užbaigus šią šventę norisi pa
sidžiaugti, kad nors ir ne Lietuvių dienų 
metas, bet į Geelongą buvo susirinkę

SPORTO ŠVENTĖS NUOTRUPOS
* Nauja ir jauna Geelongo „Vyčio“ 
klubo valdyba sporto šventę pas save 
surengė tikrai nuostabiai, tačiau, kaip vėliau 
paaiškėjo, pamiršo į atidarymą pakviesti 
Lietuvos garbės konsulą Melbourne ir todėl 

net 220 sportininkų ir visa šventė buvo 
taip gražiai ir draugiškai pravesta.

Naujai ALFAS valdybai belieka 
palinkėti daug gražaus ir našaus darbo 
su mūsų sporto klubais. Patys būdami iš 
mažos lietuviškos bendruomenės, gal 
būt jie galės daugiau patarti ir moraliai 
padėti kitiems mažiems mūsų sporto 
klubams, kaip Perth‘e, Canberroje ir 
Hobarte, kaip daryti, kad jie greičiau 
„atsigautų“.

Tad sėkmės visiems.
Antanas Laukaitis

atidaryme dalyvavo tik jo žmona...

# Krepšinis, kaip ir visurpas lietuvius,
yra pagrindinis mūsų žaidimas. Taip yra ir 
visose mūsų sporto šventėse. Ir Geelonge 
pačios įdomiausios krepšinio rungtynės 

buvo tarp „Varpo“ I-sios, paskutiniųjų 
keletos metų mūsų čempionų, ir „Varpo“ 
H-siosjaunųjųžaidėjų.Kovaaikštėjebuvo 
karšta, o žiūrovų tarpe, kur daugumoje 
buvo melboumiškiai: mamytės ir tėveliai, 
raginimai ir šauksmai net stadiono stogą 
drebino. Gi, likus porai minučių iki 
rungtynių pabaigos, net tarp žaidėjų ir 
vieno trenerio įvyko gražus pasistum
dymas. Ir tik teisėjui iš aikštės pašalinus 
porą žaidėjų ir trenerį, rungtynės pasibaigė 
gražiai, jaunųjų varpiečių laimėjimu.

# Paskutinė atsisveikinimo gegužinė 
Geelonge praėjo ūgi labai gražiai, nors 
lietus ūblogas oras atbaidė nemažai svečių 
iš kitur ir jie išvažiavo namo. O gegužinės 
stoginės vietą, kai kurie vytiečiai užėmė 
tuoj po Naujų meną baliaus, jį pratęsdami 
iki atvyko sportininkai. Po gegužinės, 
skanaus maisto, gaivinančių gėrimų, pas 
„Mariaką“ buvo sužaistas tradicinis 
pokeris, kurio didžiuoju laimėtoju tapo 
„Vyčio“ bosas.

Veteranas L.

Odos vėžys yra dažniausiai pasitaikanti vėžio ligos forma Australijoje. Odos vėžio 
ligos pavojus gali būti sumažintas praleidžiant mažiau laiko saulėje, dėvint nuo saulės 
apsaugančius drabužius ir naudojant apsauginį preparatą SPF 15+.
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Šalčininkų rajono mokyklos (tęsinys iš 5-to Nr.)

•VILNIJOS"
Iš karto perspėju, kad rašau tik tą, ką 

pati patyriau ir išgirdau visai neformaliai 
bendraudama su „Vilnijos“ d-jos nariais.

Tai yra draugija, kuri rūpinasi Vilniaus 
krašto atlietuvinimu, sveikata ir šelpimu. 
Bene aktyviausia yra Kauno gydytojų 
grupė, kuri laiks nuo laiko važinėja į 
didesnius ir mažus miestelius ir kaimus, 
atidaro vienos dienos ambulatoriją, 
nemokamai apžiūri ir gydo žmones, dal ina 
jiems vaistus, kuriuos jiems pristato 
„Caritas“ ir siuntos iš Australijos. Vienoje 
padėkoje laikraštyje minimi du kardiologai, 
neuropatologė, terapeute (vidaus ligų), 
ginekologė, okulistė ir elektrokardiografė, 
kurie per dieną priėmė daugiau kaip 200 
Šalčininkų rajono Dieveniškių ir Poškonių 
apylinkių žmonių.

Nuvažiavę į Vilniaus kraštą gydytojai 
neskiria ligonių tautybėmis: gydo ne tik 
lietuvius, bet ir lenkus, gudus, rusus. Tiesą 
pasakius, ten yra daug šeimų, kurios 
šimtmečiais gyvendamos tose vietose ir 
priklausydamos įvairioms valstybėms, 
prarado savo tautinę nuovoką ir save vadina 
„tuteišais“, arba „vietiniais“, kol jų kas 
nors nesuagituoja ir nepasako: „Juk tu 
lenkas, gudas". O dabar „Vilnijos“ d-jos 
nariai jiems subtiliai sako: „Juk tu lietuvis, 
ir lietuviai tavimi rūpinasi“.

Pradžioje lenkai nepasitikėjo tais 
.Jitvinais“ daktarais. Viename miestelyje 
lenkės vienuolės skleidė gandus, kad 
daktarai lenkams duoda užnuodytus 
vaistus, ir raginojųneimti. Dr. Šeškevičius 
man pasakojo, kad kartą atėjęs senukas 
pacientas j am prisipaži no, kad pereitą kartą' 
gautus vaistus jis išmetęs, nes bijojęs 
apsinuodyti. Jis vėl gavo vaistų, kurių jau 
nebeišmetė, o sekantį kartą džiaugėsi, kad 
nebeskauda. O vėliau atsitiko taip, kad ir 
pačiom vienuolėm prireikė „litvinų“ 
daktarų paslaugų, ir priešlietuviška 
propaganda, bent iš tos pusės, liovėsi.

Kitoj vietoj atėjęs senukas pasigyrė, 
kad jo anūkas iš lenkiškos mokyklos 
perkeltas į lietuvišką ir jau pradeda kalbėti 
lietuviškai.

Ir taip vis po grūdelį, kol pamažu 
prisipildys lietuviški aruodai.

„Vilnijos“ d-ja rūpinasi ir švietimu, ir 
stengiasi padėti lietuviškoms mokykloms, 
ne tik nuveždami mokslo priemonių, bet ir 
šelpdami maistu vaikus, kurie ateina į 
mokyklą be pusryčių ir nieko neatsineša. 
(Prie šio darbo prisideda ir Australijos 
lietuviai). Didžiausia tokio skurdo 
priežastis yra girtavimas, bet vaikai dėl to 
nekalti, o kenčia.

Valdžia skiria tam tikrą pinigų sumą 
vaikų maitinimui - priešpiečiams mokyk
loje. Nore mokinių 1 ietu viškose mokyklose 
daugėja, maitinimui skirta suma lieka ta 
pati. „Lietuvos aidas“ kaip naujieną rašo, 
kad „Trakų rajone nutarta neuždaryti 
mokyklųvalgyklų; dešimtyje viduriniųjos 
liks, ir jose nemokamai bus maitinami 
socialiai remtini vaikai. Jau dabar galima 
pasakyti, kad į mokyklas ateis labai daug- 
alkanų vaikų“. „Vilnijos“ d-ja duoda 
piniginę paramą mokykloms, kad visi

Sydnėjaus lietuvių pamaldos
Kaip jau buvo pranešta spaudoje anksčiau, 

sergantį kun. P. Martūzą pakeitė vysk. David 
Cremin, paskirdamas pietų vietnamietį kun. 
Dominic Tran, kuris laikysrcguli ari ai pamaldas 
lietuviams. Tai yra tiklaikinas dalykas. Lietuvių 
misijos komitetas, sudarytas vysk. Pauliaus 
Baltakio, deda pastangas gauti kunigą iš 
Lietuvos. Kun. Tran įšventintas kunigu tik

DRAUGIJA
vaikai bent kartą į dieną gautų gerai 
pavalgyti.

Melbourne moterų draugijoms dr. 
Šeškevičius yra atsiuntęs 15 Šalčininkų 
rajono lietuviškų mokyklų adresus.

„Vilnijos“ d-ja turi ryšį su Kačerginės 
vaikų sanatorija ,(Žibutė“. Ten yra siun
čiami vaikai iki 16 m. amžiaus gydymui ir 
poilsiui. Sanatorijoje yra įvairūs skyriai. 
Man įspūdį padarė diabetikų skyrius, kur 
net visai maži vaikai ne tik gydomi, bet ir 
specialiojeklasėje apmokomi kaip gyventi, 
kaip apskaičiuoti ir reguliuoti savo maistą; 
ir jie labai greitai išmoksta sudaryti sau 
tinkamą dietą.

Vaikai miega erdviuose kambariuose. 
Lovų ten daug, bet ne dviaukštės. Tvar
kingai paklotos, kiekvienas turi savo 
spintelę. Vaikai vedami į baseiną, vežami 
įišvykasįKaunozoologijos sodą, muziejus. 
Savaitgaliais turi diskotekas, kurias visi 
labai mėgsta. Laiks nuo laiko jie patys 
suruošia savo koncertus salėje su scenos 
pakyla, užuolaida ir fortepionu. Mokslo 
metais sanatorijoje veikia ir mokykla, taip, 
kad mokslas jiems nepertraukiamas.

Iš Šalčininkų rajono siunčiami vaikai 
yra nusilpę dėl nuolatinio neprivalgymo. 
Pabuvę tenai, jie atsigauna, veidukai 
paraudonuoja. Nuvažiavom aplankyti 
pirmųjų „Vilnijos“ gydytojų atrinktųjų 
vaikų. Pasitinka mus vyresnysis gydytojas 
ir sako: „Turiu jums liūdną žinią - vakar 
atvažiavo tėvai ir pasiėmė 4 vaikus, būk tai 
šeimos važiuoja atostogauti“. Pasirodo, 
istorija buvo tipiškas sovietmečio paliki
mas. Iš 6 medikų numatytų vaikų, 
mokyklos vedėja atrinko tik 2, o vieton 
kitų pasiuntė savo draugų vaikus, kuriems 
maisto niekada netrūko. Vaikai, sužinoję, 
kad atvyksta .komisija tikrinti“, paskam
bino savo tėvams ir tuoj buvo išvežti.

Tai buvo pirmoji tokia nusilpusių vaikų 
siunta į sanatoriją, ir „Vilnija“ pamatė, kad 
tai yra pamoka ateičiai. Buvo nutarta 
nukreipimus į sanatoriją išrašyti patiems, 
aplenkiant direktorių pažįstamus vietinius 
gydytojus. Tokia sistema veikė neilgai, 
nes „Sodra“, kuri užmoka už vaikų iš
laikymą sanatorijoje, pagrasino „Vilnijai“ 
ir sanatorijai didelėmis baudomis.

Pasikalbėjom su tais vaikais - jie buvo 
labai patenkinti sanatorija, maistu ir 
užsiėmimais. Papasakojo ne tik apie save, 
bet ir pasakė, kokie vaikai jų klasėje ateina 
nevalgę, kieno tėvai neturi darbo (jei kuris 
turi darbo, tai dažniausiai motinos), kurie 
geria, kurie vaikai gyvena pas senelius. 
Rusiukas Juris, gerai kalbantis lietuviškai, 
nors namų kalba yra ru sų, pasakojo, kad po 
mokyklos jis tuojau eina rinkti butelių, 
kuriuos parduoda, o pinigus turi atiduoti 
tėvui. Vaikai, paklausti, kodėl kiti 4 
numatyti neatvažiavo, paaiškino įvairiai: 
direktorė neišrinko, tėvai neleido, neturėjo 
pinigų kelionei.

Vaikams buvome atvežę saldainių, 
biskvitų, vaisių. Tiesą pasakius, vasaros 
metu vaisius ir daržoves iš savo sklypų 
vaikams neša gydytojos, seserys ir 
mokytojos. A. Karazijienė

prieš tris metus. Gyvena su tėvais Lidcombe 
priemiestyje, 79 Joseph st. Prieš tris mėnesius 
lankėsi Romoje ir turėjo susitikimą su 
Šventuoju Tėvu. Kun.Tran stengiasi dalį mišių 
skaityti lietuviškai.

A. Kramilius, 
Lietuvių katalikų misijos vardu

t MŪSŲ t 
MIRUSIEJI

Su a.a.Ona Bratanavičienė atsisveikinant
Geelongo tautiečiai tik ką neteko Onos 

Bratanavičienės, 89 metų amžiaus, visų 
mylimos ir gerbiamos moters. Ji visiems buvo 
mama, sesuo, močiutė, teta, žmona, draugė ir 
patarėja - užjaučianti ir visapusiškai arti
miesiems padedanti.

Onutė - pirmos kartos emigrantė, tada 
dviejų dar visai jaunų vaikų mama, patyrė 
visus naujakurių sunkumus - pradžia 
svetimame krašte buvo sunki ir reikalaujanti 
energijos, ištvermės ir tikrųjų jausmų 
nuslopinimo.

Atlikus privalomos sutarties tarnybą 
Geelonge, įsijungė į Švento Kryžiaus ligoninės 
gailestigųjų seselių eiles ir šioje profesijoje 
dirbo virš 20 metų, atiduodama save ligonių 
būklėspalengvinimui. O. Bratanavičienė visad 
sakydavo, kad jos gyvenimo pagrindinis 
pašaukimas buvo sergančiųjų slaugymas ir šią 
pareigą ji atlikdavo su didžiausiu atsidavimu 
ir pasiaukojimu.

Gyvenimo pradžioj jaunoji Onutė ir sesuo 
Marytė liko našlaitėm ir buvo užaugintosdėdės 
šeimoj, kurioje vyravo akademinė atmosfera. 
Baigusios gimnaziją, abi seserys (skirtingais 
metais) išreiškė norą savo mokslą tęsti 
mokytojų seminarijoj, kad pasiruošti pe
dagoginei veiklai. Šiai profesijai velionė O. 
Bratanavičienė paaukojo 15 metų, o trečdalį jų 
- mokyklos vedėjos pareigose Kaune.

Ona Bratanavičienė buvo išsilavinusi 
moteris, kalbėjo penkiom kalbom, mėgo 
lietuvių ir tarptautinę literatūrą, laisvai kalbėjo 
ir skaitė anglų kalba, mėgo muziką, šokius ir 
humorą. Jauna būdama gražiai dainavo ir iki 
pat gyvenimo pabaigos žinojo visų mėgia
miausių dainų žodžius.

Su savo vyru Kostu Bratanavičium 
susipažino dėka jų bendro susižavėjimo 
muzika. Sukūrę šeimą, užaugino du vaikus:

Paskutinis sudiev a.a. Algiui Bertašiui

A. a. Algis Bertašius

Šių metų sausio 4 d. mirė Algirdas 
Bertašius. Rožančiaus metu, sausio T d., 
Melbourne, kurį pravedė kun. dr. P. Dauk
nys, draugų, giminių ir organizacijų vardu 
atsisveikinimo žodžius tarė kun. dr. Pranas 
Dauknys, Narcizas Ramanauskas, Danutė 
Lynikienė, Algis Kairaitis ir Kaja Starinskas.

Sausio 8 d:, po gedulingų mišių Šv. Petro 
ir Povilo bažnyčioje, Geelonge, velionio 
palaikai buvo palaidoti East Geelong kapinėse, 
kur ilsisi ir Algio tėvai. Pamaldų metu giedojo 
Stasė Lipšienė. Karstas buvo uždengtas 
Geelongo Lietuvių sporto klubo vėliava, jį 
nešė buvę Algio draugai, sportininkai - 
veteranai. Prie kapo paskutinį atsisveikinimo 
žodį tarė Antanas Kaladė. Šermenys buvo 
suruošti Algio žmonos Editos brolio Jono 
Bučkio namuose.

A. f A. Stanislovui Rudžiui
Tėvynėje mirus, jo seseriai Paulinai ir svainiui Steponui Dabkams, nuoširdžią 
užuojautą reiškia

Sydnėjaus Lietuvių sodybos sodybiečiai
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A. a. Ona Bratanavičienė

Nijolę ir Kostą, kurie irgi sukūrę šeimas,' 
užaugino po vieną įpėdinį: Nijolė - Petrą,. 
Kostas-Juliją-Melaniją.Okieklinksmų vakarų 
buvo praleista Bratanavičių name! Šeiminin
kai mokėjo linksmai ir maloniai užimt savo 
svečius. Besijuoki ant, bedainuojant ir bešokant 
pasimiršdavo vargai ir kasdieniniai rūpesčiai.

Vyrui Kostui mirus, Onutė daugelį metų 
pasiliko gyventi šeimos name, išskyrus 
paskutinius kelis metus, kai nuomavo butuką 
patogiame ir modemiškame senjorųhostelyje. 
Sveikatai sušlubavus, teko gydytis ligoninėj. 
Popaskulinioširdies priepuolio,Onutėsjėgoms 
išsekus, sausio 24-tą dienąji amžiams užmerkė 
akis. Tiems, kurie ją mylėjo, truks Onutės 
kiekviename žingsnyje ir praeis daug laiko, 
kol priprasim prie jos netekties.

Velionė palaidota sausio 29 d. Geelongo 
„Western“ kapinėse.

Ina Šimaitis

Algirdas Bertašius gimė 1932 m. lapkričio 
23 d. Skuode, Žemaitijoje. Karo nublokšti, jie 
gyveno Vokietijoje, vėliau emigravo į 
Australiją. Bcrtašių šeima įsikūrė Geelonge ir 
buvo vieni iš pirmųjų lietuvių, pasistačiusių 
savo namą.

Algis buvo gabus jaunuolis, dirbo kaip 
statybininkas, o vakarais mokinosi. Dar 1951 
m. Algis įsijungė į lietuvišką veiklą, buvo 
Geelongo apylinkės valdybos ryšininku, 
dalyvavo lietuvių organizacijose, padėjostatyti 
Geelongo Lietuvių namus, dainavo ir giedojo 
chore, šoko tautinius šokius, skautavo ir labai 
mėgo sportą. Įsikūrus Sporto klubui (jis buvo 
vienas iš klubo steigėjų), dirbo valdyboje, 
žaidė šachmatais, stalo ir lauko tenisą, tinklinį 
ir ypatingai mėgo krepšinį. Vėliau pamėgo 
golfą, kurį žaidė iki paskutinės savo gyvenimo 
valandos. Algis per visą savo gyvenimą išliko j 
lojaliu GLSK „Vyties“ klubo nariu. Vėliau' 
Algis persikėlė į Perth ‘ą, ten dirbo prie statybų, 
mokėsi ir greitai įsijungė į Vakarų Australijos 
Lietuvių bendruomenės gyvenimą. Grįžęs į 
Viktoriją, galutinai apsigyveno Melbourne.

Šį pasaulį Algis apleido staigiai ir netikėtai, 
nors daug metų kovojo su nepagydoma liga. 
Niekada negirdėjomejo skundų - jis džiaugėsi 
kiekviena jam suteikta šioje žemėje diena.

Per pereitą Sporto šventę Geelonge, Algis 
dar žaidė golfą už Geelongo „Vytį“ ir linksmai 
sutiko Naujuosius metus naujųjų metų baliuje. 
Niekas nesitikėjo tokios Algio staigios mirties.

Liūdesyje liko jo mylima žmona Edita, 
sesuo Dana, dukros Jūratė, Renata ir Rasa, šeši 
anūkai bei daug draugų ir pažįstamų.

Tad ilsėkis, taurusis lietuvi, žemaiti, 
Viešpaties ramybėje. k. Starinskas
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SYDNĖJAUS LIETUVIŲ MOTERŲ 
SOCIALINES GLOBOS DRAUGIJA

VASARIO 25 D. (sekmadienį) 2 vai p.p. Lietuvių namuose
Sankstowne ruošia

LINKSMĄ (IŽGAVĖNICĮ POPIETĘ
su įvairia, Sydnėjūje dar nematyta programa.
Veiks turtinga loterija. Vaišinsime kavute ir pyragaičiais.

Norinčiuosius p. Genutė pavaišins Užgavėnių blynais.
įėjimas $ 5.00.

SLMSGD - jos valdyba

Svarbus pranešimas Sydnėjaus lietuviams
Vasario 24 d., šeštadienį, 3 vai. Lietuvių namuose, Bankstowne, ruošia

mas susitikimas su iš Lietuvos atvykstančiu Užsienio reikalų ministerijos 
pareigūnu p. Albinu Zananavičiumi - užsienio prekybos politinio skyriaus 
pirmuoju sekretoriumi. Svečias pasidalins vėliausiomis žiniomis iš Lietuvos.

"M.P. inf.

' ___ ■

SYDNEJAUS LIETUVIŲ
NAMUOSE

16 - 18 East Terrace, BANKSTOWN.
Tel. 708 1414, faksas (02) 790 3233.

Viščiukų ik Vėžiuku

Penktadieni, 8 'Kovo 1996, 7:30vv 
$ 25.00/asmuo

Bilietus užsisakvti klube darbo valandomis, pas p. Danguolę Šepokioę— 
I tel. 708 1414; vakarais galima skambinti Elenai Erzikov-tel. 610250.

Klubo valgykla veikia
Ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais 

nuo 6 iki 9 vai. popiet
Sekmadieniais nuo 1 iki 8 vaL popiet

Maloniai kviečiame atsilankyti Lietu
vių Klube, Bankstowne, š. m. kovomėn. 
10 d. 4 vai. po pietų pasižiūrėti svečių 
iš Lietuvos Audros ir Arūno Matukų ke
lionių filmų.

Tikime, kad atsilankysite ir duosite 
mums progą su jumis atsisveikinti prieš 
tolimesnes keliones.

Audra ir Arūnas Matukai

II-SIS PASAULIO LIET. TEISININKŲ KONGRESAS
Remdamasi I-jo Pasaulio lietuvių teisinin

kų kongreso nutarimu, Lietuvos Teisininkų 
draugija 1996 m. birželio 1-3 d. Vilniuje rengia 
H-jį Pasaulio lietuvių teisininkų kongresą. 
Kongreso tikslas - suvienyti pasaulio lietuvių 
teisininkų pastangas, kuriant nacionalinę 
teisinę sistemą Lietuvoje, įvertinti teisinės 
reformos programą, numatyti tolesnes teisinės 
reformos vystymo perspektyvas ir prioritetines 
kryptis. Tikimės, kad Kongresas sustiprins 
lietuvių teisininkų ryšius visame pasaulyje, 
padės sukurti ir vykdyti bendras programas, 
turės praktinės naudos tiek teisinės sistemos 
kūrime, liek ir tolesniame darbe.

1995 m. lapkričio 27 d. įvykusiame 
išplėstiniame Lietuvos teisininkų draugijos 
valdybos posėdyje buvo nutarta Kongresą 
ruošti keliais etapais:

1. Parengiamasis etapas - konferencijų 
konkrečia tematika organizavimas; tikslas - 
išsiaiškinti pagrindines problemas, patikslinti 
esminių klausimų, nagrinėtinų kongrese, ratą, 
atrinkti ir sutikslinti pagrindinius pranešėjus.

2. Antras etapas - visa tai vainikuojantis - 
Pasaulio lietuvių teisininkų kongresas.

Pirmasis Kongreso etapas buvo pradėtas 
dar 1995 m. birželio 1 dieną įvykusia 
konferencija „Vaikų teisės ir jų įgyvendinimo 
garantijos“, po to sekė konferencija „Prievolių 
įvykdymo užtikrinimo problemos naujų 
ekonominių santykių aplinkoje“ (1995.11.16- 
17). Ruošiamos ir kitos konferencijos:

1. „Baudžiamasis procesas ir krimi
nalistika“ (Vilniuje);

2. „Kriminologija ir baudžiamoji teisė“ 
(Vilniuje);

3. „Teisė ir moralė“ (Kaune);
4. „Lietuvos naujos darbo įstatymų 

sistemos kūrimas“ (Vilniuje);
5. „LR civilinio kodekso projekto 

naujosioms nuostatoms aptarti“ (Vilniuje).
Lietuvos teisininkų draugija, Dailidžių 52, 

Vilnius, 2007, Lietuva. TelTFax: (370-2) 222 
151 arba (370-2) 226 377. Informaciją taip pat 
teikia A. Žilinskas, u.2/28 Edgar St., Glen Iris, 
Vic. 3146.

Siuntiniai į Lietuvq
Siuntinius prašome pristatyti į Melboumo Lietuvių namų Jubiliejinę salę kovo 9 

d., šeštadienį, tarp 11-14 vai. ir kovo 10 d., sekmadienį, tarp 10-11 vai. ir 12-15 vai. 
Su siuntiniais atsinešti kvitus ir užpildytas persiuntimo formas, iš kurių pirmoji 
grąžinama priimančiai siuntinius valdybos narei, antra ir trečia dedamos į voką, 
kuris priklijuojamas ant siuntinio. Primename dar kartą nesiųsti pinigų bei bran
genybių. Melboumo Lietuvių katalikių moterų draugijos valdyba

PETICIJOS REIKALU
Iniciatyvinė grupė praneša, kad, įvykus pokyčiams Lietuvos vyriausybėje, sustab

domas parašų peticijai rinkimas Australijos lietuvių tarpe. Padėtis bus stebima. 
Grupė nuoširdžiai dėkoja talkininkams už įdėtą darbą. "M.P." inf.

VAKARONE MELBOURNE
Vasario 24 d., šeštadienį, 4 vai. renkamės į vakaronę Melboumo Lietuvių narno

se. Vakaronės kaina S 10. Kartu su gera vakariene gausime pyragų, tortų, hvos, 
pasidžiaugsime programa. Turtingoje loterijoje - raguolis, paveikslai, audiniair t.t.

Visas vakaronės pelnas skiriamas Sibiro tremtinių namams Vilniuje. Ateitimi į 
vakaronę prisidėsite prie šių namų statymo, praskaidrinsite vienišų, palieusių 
tremtinių paskutiniąsias dienas.

Vietas prie stalų galima užsisakyti pas Vidą Vaitiekūnienę, tel. 9379 O575arba 
Danutę Lynikienę, tel. 9848 5663. Vakaronės regėjai

PRANEŠIMAS
Našlaičiams, seneliams ir tremtinių šeimoms Lietuvoje sušelpti, Sydnėjaus (zvo- 

jo Rožančiaus būrelis ir Sydnėjaus lietuvių katalikų kultūros draugija praves nų ir 
vaikų žaislų rinkliavą. Surinkti rūbai bus persiųsti sekančia labdaros siunta į Liei vą.

Tautiečiai maloniai prašomi atliekamus rūbus ir vaikij žaislus pristatyti A. 
Savickienei, 82 John St., Lidcombe, tel. 649 9399.

Rūbų vajus truks iki kovo mėn. 10 d. S.L.K.K.D-jos vayba

ŠIAULIŲ KRAŠTO TĖVYNAINIŲ SAMBŪRIS
Sambūris prasidės 1996 m. birželio 20 d. 

12 vai. Šiaulių Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje 
ir tęsis tris dienas, iki Joninių šventės.

Per pirmąjį (1992 m.) sambūrį susi
pažinome, per antrąjį (1994 m.) pakeliavome 
ir apžvelgėme savąjį kraštą, o per trečiąjį (1996 
m.) sambūrį pakedensime mūsų ir jūsų 
rūpestėlius,pasižmonėsimešiauliuose ir kitose 
krašto vietovėse, pasidžiaugsime Lietuvos 
pučiamųjų orkestrų švente ir, žinoma, 
apkabinsime tėviškėnus, gimines, draugus.

Maloniai prašome žinią apie būsimą 
kraštiečių sambūrį perduoti Lietuvoje ir po 
platųjį pasaulį pasklidusiems broliams ir 
sesėms, jų vaikams, šeimos nariams ir 
artimiesiems, draugams ir bendramoksliams -

IEŠKO
Vytautas Paliulis, gyv. Užventyje, 

Kelmės vals. Lietuvoje, ieško Jogasės 
Paliulytės-Bartašienės gyv. Australijo
je; ji turi dukterį ir sūnų. Prašome pranešti 
A. Mauragiui, 82 Victor Ave, Picnic 
Point NSW, 2213 arba V. Rimkui, 
J.Janonio g-vė, 5480 Užventis, Kelmės, 
raj., Lietuva.

visiems, kam nesvetimas Šiaulių kraštasam 
Tėviškė tebespinduliuoja prisiminims ir 
laukimu. Būtume dėkingi, jeigu, pranešami 
apie ketinimą dalyvauti sambūryjepa- 
reikštumėte savo pageidavimų, vila ir 
lūkesčių, kuriuos siejate su Lietuva, gimne, 
šiuo sambūriu. Turėdami jūsų atsakyms į šį 
kvietimą, išsiųsime sambūrio progratą ir 
tikslesnę informaciją. Būtų malonu, jeiguinią. 
iš jūsų gautume iki gegužės 15 d., ačesu: 
Kultūros fondas, Aušros ai. 15,5400Šiuliai, 
Lietuva. Tel. (8-21, tarpt. 370-1) 43 292,43 
2934,49 6156; faksas 432 922.

Hubertas Smlgys
Lietuvos Kultūros fondo Šiaulių lašto 

tarybos pirmininkas.

Aukos Tremtinių namans
J. Raitelaitis $ 1:00
Proferansininkai, Sydney $10.00
Pietų šeima $10.00
M. Szmelter-Kaminskaitė $5t00
S. ir V.Bartuškai, mirusio brolio 
Kęstučio Bartuškos atminimui$ 4000 
Viso iki 10.2.1996 $ 6278.00

TALIA

KAZIUKO MUGŽ SY0NŽJUJE
Pranešame tautiečiams, kad Kaziuko mugė šiemet įvyks kovo mėn, 3 d. tuoj po 

lietuviškų pamaldų Lidcombe parapijos salėje.
Pageidaujantys ką nors parduoti ar parodyti mugės dalyviams, dirbinių ar kitų 

dalykų, maloniai kviečiami dalyvauti mugėje.
Veiks gaivos baras, būsite pavaišinti kopūstais ir dešrelėmis, bus riestainių stalas 

ir t.t.
Kviečiame visus gausiai dalyvauti Kaziuko mugėje ir pabendrauti su draugais bei 

pažįstamais.
;Sydnėjaus lietuvių katalikų kultūros draugijos valdyba
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