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Nužudytas prokuroras
Pirmadienio (99.1.25.) vakare prie sa

vo namų buvo nužudytas Panevėžio apy
gardos prokuratūros Organizuoto nusi
kalstamumo ir korupcijos tyrimo skyriaus 
vyriausiasis prokuroras Gintautas Serei
ka. Jis buvo nužudytas sėdintis savo au
tomobilyje septyniais pistoleto šūviais į 
kaklą ir krūtinę. Neslepiama ir neabejoja
ma, kad 30-mečio prokuroro nužudymas 
yra surištas su jo tarnybine veikla. Apie 
20 bylų per metus tirdavęs prokuroras šią 
savaitę teisme vedė valstybinį kaltinimą 
painioje reketų byloje. Panevėžio apy
gardos prokuratūros vadovas Justinas 
Pupka G. Sereikąlaikė vienu aktyviausių 
prokurorų. Tuo metu viešintis Prancūzijo
je Prezidentas Valdas Adamkus pareiškė 
esąs labai sukrėstas ir susirūpinęs dėl 
prokuroro nužudymo. Prezidento atstovė 
spaudai Violeta Gaižauskaitė pranešė, kad 
antradienio rytą Lietuvos vadovas pa
skambino į Vilnių generaliniam prokuro
rai K. Pėdnyčiai ir pareikalavo daryti 
viską, kad nusikaltimas būtų kuo greičiau 
išaiškintas, o nusikaltėliai nubausti.

Prokuroro nužudymą Lietuvos Seimo 
Pirmininkas Vytautas Landsbergis pa
vadino žiauriu smūgiu šeimai, kurioje liko 
trys mažamečiai vaikai, smūgiu teisėsau
gai. Šį tragišką įvykį ministras pirmi
ninkas Gediminas Vagnorius įvertino kaip 
įžūlų iššūkį teisėsaugai, kuri turi imtis 
griežtesnių priemonių ir su Vyriausybės 
parama ryžtingiau persekioti nusikalsta
mas grupuotes bei jų žinomus vadovus. 
Reaguodami į išpuolį prieš valstybinį 
pareigūną, teisėsaugos institucijų vadovai 
ėmėsi kurti aukščiausios kvalifikacijos 
specialistų grupes, kovosiančias su nusi
kaltėlių gaujomis bei jų vadeivomis.

Tokiose operatyvinėse tardymo gru
pėse, kurioms Vyriausybė žada skirti pa
pildomų lėšų, dirbs Generalinės pro
kuratūros, Valstybės saugumo departa
mento bei Policijos departamento parei
gūnai. Apie jų veiklos koordinavimą 
kalbėta antradienio rytą ministro pir
mininko iniciatyva surengtame skubiame 
pasitarime. Teisėsaugos institucijų vado

vai pripažino, kad iki šiol įvairių sferų 
pareigūnams stigo koordinacijos. Todėl 
G. Sereikos nužudymas laikomas ryžtin
gų priemonių atskaitos tašku. Anot gene
ralinio prokuroro Kazio Pėdnyčios, antra
dienio ryto sprendimai teikia vilties, kad 
gaujų vadeivos bus sutramdyti.

Už vertingss žinias apie prokuroro 
Gintauto Sereikos nužudymą, Generalinės 
prokuratūros bei Policijos departamento 
vadovai pažadėjo skirti 100 000 litų 
premiją. K. Pėdnyčia pabrėžė, kad pre
mija bus skiriama tik už esminę infor
maciją, t.y. tokią, kuri padės išaiškinti 
nusikaltimą. Generalinis prokuroras už
tikrino, kad teisėsaugininkai išsaugos 
informatorių anonimiškumą.

Česlovas Juršėnas siūlo kairiųjų 
koalicųą

LDDP pirmininkas ir frakcijos Seime 
vadovas Česlovas Juršėnas pirmadienio 
(99.1.25.) spaudos konferencijoje pažy
mėjo, kad šeštadienį (99.1.23.) įvykęs 
LDDP suvažiavimas yra svarbiausias 
praeitos savaitės įvykis, nes suvažiavimas 
buvo forumas Lietuvos ateičiai ir 21 -mam 
amžiui. Č. Juršėnas džiaugėsi suvažiavi
mo nuotaika ir jame priimtais dokumen
tais. Anot jo, LDDP su esančia partijos 
programa Lietuvos visuomenei siūlo pa
trauklią kairiąją socialdemokratinę alter
natyvą. Jisai taip pat pastebėjo, kad 
pastaraisiais metais į LDDP stoja ne vien 
jauni žmonės, bet grįžta kai kurie buvę ir 
ją palikę partiečiai. LDDP vaidu jis krei
pėsi į kairiąsias ir centristines politines 
jėgas dėl bendro veikimo artėjant savi
valdybių ir Seimo rinkimams 2000 me
tais. Jis siūlo: „Eikime kartu ir tikrai 
laimėsime. Ėjimas gali būti įvairus. Gali
me pasidalinti apygardas, galime suda
ryti bendrus rinkimo sąrašus“.

Seimo pirmasis vicepirmininkas kon
servatorius Andrius Kubilius, vertindamas 
praėjusį LDDP suvažiavimą, atkreipė 
dėmesį į LDDP populistines nuotaikas, 
kai dėl rinkėjų balsų svarstomos galimy
bės atsisakyti principinių nuostatų, kurie' 
iki šiol priimami be klausimo. Anot A. 
Kubiliaus, LDDP diskusijose vyravusi 

nuotaika, kad LDDP turėtų atsisakyti 
’Lietuvos narystės NATO, gali turėti pa
vojingų pasekmių.

Prezidento kelionės
Pirmadienį (99.1.25.) Prezidentas 

Valdas Adamkus pradėjo keturių dienų 
darbo vizitą Prancūzijoje ir Belgijoje. 
Antradienį Paryžiuje V. Adamkus susi
tiko su Prancūzijos Prezidentu Jacques 
Chirac ir su juo aptarė dvišalius santykius 
ir Lietuvos integraciją į NATO ir į Eu
ropos Sąjungą. Per įvykusius Elysee rū
muose darbo pietus, Prezidentas V. Adam
kus pareiškė suprantąs atsargią Europos 
Sąjungos politiką ir pakartojo, kad Lie
tuva ir toliau aktyviai sieks derybų dėl 
Europos Sąjungos narystės.

Prezidentas Jacques Chirac tvirtino, kad 
Paryžius visuomet buvo už visų Baltijos 
kraštų integraciją į Europos Sąjungą ir 
išreiškė savo nuomonę, kad Lietuva galės 
pradėti derybas su ES anksčiau negu ti
kimasi. Prancūzijos Prezidentas taip pat 
remia Lietuvos pasiryžimą stoti į NATO. 
Anot Jacques Chirac, Prancūzija teigia
mai vertina Lietuvos santykius su Rusija ir 
tuo parodytą „geroskaimynystės dvasią “.

Jacques Chirac priėmė V. Adamkaus 
kvietimą prižiūrėti M. K. Čiurlionio dar
bus per 2000 metais numatytą jų parodą 
Paryžiuje.

Prancūzijos žiniasklatda paroSį Šile
lį susidomėjimą Lietuvos Prezidentu. 
Dienraštis „Liberation“, pabrėžęs V. 
Adamkaus didelį populiarumą Lietuvoje, 
jį vadino „Vilnių užkariavusiu ameri
kiečiu". Ekonominis dienraštis „La 
Tribūne“ daug dėmesio kreipė į V. Adam
kaus pasiryžimus į Lietuvą pritraukti 
užsienio investicijų. Išskirtinius interviu 
Prezidentas davė savaitraščiui „Le Point“ 
ir tautiniam radijui RFI. Per V. Adam
kaus spaudos konferenciją dalyvavo visų 
pagrindinių dienraščių bei agentūros AFP 
atstovai. Juos domino Lietuvos narystės 
NATO ir ES santykiai su Rusija ir nese
niai įgyvendintas įstatymas dėl KGB 
kadrų tolesnės darbinės veiklos. Iš Pa
ryžiaus V. Adamkus išvyko į Strasbūrą 
(Strasbourg), kur pasakė kalbą Europos 
Tarybos Parlamentinės asamblėjos posė
dyje, kurioje jis pabrėžė Lietuvos pa
siekimus užtikrinant žmogaus teisių ap
saugą. Jis pranešė, kad „Išnaudodama 
narystės Europos Taryboje privalumus, 
Lietuva sparčiai pažengė pilietinės 
visuomenės kūrimo kryptimi. Vykdydama 
prieš šešeris metus prisiimtus stojimo 
įsipareigojimus, Lietuvos Vyriausybė įgy
vendino svarbių reformų, įtvirtinančių 
žmogaus teises bei laisvės ir įstatymo 
viršenybės principus“. Dideliu išbandy
mu Lietuvos visuomenės brandai Pre
zidentas pavadino pernai priimtą sprendi
mą panaikinti mirties bausmę. Preziden
tas pripažino, kad visuomenės pasi
priešinimas mirties bausmės panaikini
mui buvo didelis ir kad prireiks nemažai 
laiko, kol abejojantieji Lietuvos piliečiai 
taps įtikinti, jog bausmė turi būti ne keršto, 
o perauklėjimo ir prevencijos priemonė.

Per įvykusį susitikimą su Strasbūro 
meru Roland Ries, meras pasiūlė išvystyti 
glaudesnį bendradarbiamimą su Lietuvos 

sostine Vilnium- su kuriuo Stasbūro meras 
mielai pasidalinsiąs savo miesto patirtimi 
įvairiais klausimais, kaip pavyzdžiui, 
visuomeninio transporto plėtros patirtimi. 
Meras galvoj a, kad bū tų galima praplėsti ir 
tarpmiestinį kultūrinį bendradarbiamimą.

Iš Prancūzijos Prezidentas Valdas 
Adamkus išvyko į Briuselį, kur jis susi
tiko su Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir 
kultūros organizacijos (UNESCO) gene
raliniu direktorium.

„Mažeikių naftos“ problemos
„Mažeikių naftos“ bendrovė vėl per

gyvena krizę, kai neteisėtai buvo su
stabdytas iš Rusijos ir kitų užsienio kom
panijų perkamos naftos tiekimas per 
Rusijoje esančius vamzdynus.

Penktadienį (99.1.29.) ministras pir
mininkas Gediminas Vagnorius, aptaręs 
padėtį su ūkio ministru Vincu Babiliumi, 
išreiškė viltį, kad Rusijos vyriausybė ne
leis pavaldžioms organizacijoms netei
sėtai veikti ir pažeisti galiojančias tarp
valstybines sutartis bei tarptautinius įsi
pareigojimus. Gediminas Vagnorius pa
vedė atsakingom institucijoms diplo
matiniais kanalais išsiaiškinti, kodėl Ru
sijos teritorijos vamzdynais nepraleidžia
ma pagal kontraktus perkama nafta. 
Penktadienio rytą „Mažeikių naftos“ ge
neralinis direktorius Gediminas Kiesius 
pranešė, kad jeigu įmonė negaus naftos, 
įmonę teks sustabdyti už poros dienų, su-, 
vartojus anksčiau sukauptą naftos rezer
vą. Uždarius įmonę, „Mažeikių nafta“ 
kasdienpatirtųvirš 1 milijono litų nuostolio.

Penktadienio popietę naftotiekiu iš 
Baltarusijos per Biržus į Mažeikius pra
dėjo pompuoti 5 000 tonų naftos, tuo. 
leidžiant įmonei pratęsti darbą maždaug 
dvylikai valandų. Ar tolimesnis naftos 
tiekimas yra patikimas nėra žinių. („Ma
žeikių naftos“ įmonės pajėgumas yra virš 
10 mln. tonų naftos per metus, t.y. apie 30 
000 tonų per dieną ir 5 000 tonų yra mažas 
žaliavos kiekis).
Negalima teisti nei A. Lileikio, nei 

K. Gimžausko
Paskutiniai Aleksandro Lileikio ir 

Kazio Gimžausko sveikatos peržiūros 
rezultatai konstatuoja, kad abudu žydų 
genocidu kaltinamieji yra per silpnos 
sveikatos, kad galėtų dalyvauti teismo 
posėdžiuose.

Šiuos gydytojų komisijos sveikatų 
tyrimo rezultatus teismui pateikė Val
stybinės teisės medicinos tarybos gene
ralinis direktorius profesorius Antanas 
Garmas. Atsižvelgiant į teisiamųjų am
žių, yra nerealu tikėtis jų sveikatos pa
gerėjimo ateityje.

Nutrauktas naftos tiekimas
Pirmadienį Rusijos ambasadoriui 

Vilniuje įteikta nota, kuria prašoma pa
dėti šalinti kliūtis, trukdančias tiekti naf
tą įmonei "Mažeikių nafta".

Atsižvelgdama į tai, kad nafta iš Rusi
jos į Lietuvą tiekiama koordinuojant val
stybės kontroliuojamai kompanijai "Luk 
oil", ministerija prašo ambasadą per Ru
sijos valdžios struktūras išsiaiškinti prie
žastis, dėl kurių "Mažeikių naftos" nepa
siekia žaliava.

Nukeltą į 2 psl.
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Sausio 25 d. smarkus žemės drebėji

mas nusiaubė' vakarinę Kolumbijos dalį, 
paliesdamas apie 20 miestų. Ypač sunkiai 
nukentėjo Armenia miestas Andų kalnuo
se. Žuvo virš 1000 žmonių, apie 200 000 
žmonių liko, be pastogės. Kolumbijos 
vyriausybė buvo priversta į nukentėjusią 
sritį pasiųsti širs 3000 karių, kad jie . 
sustabdytų ginlįįuotų gaujų plėšikavimą.

Sausio 26 d. Jordano karalius Hussein 
paskyrė karalystės sosto įpėdiniu savo sū
nų princą Abdullah, pašalindamas iš šio 
posto savo jaunesnį brolį princą Hassan, 
buvusį Jordano sosto įpėdiniu nuo 1965 
metų. Tą pačią dieną karalius Hussein vėl 
grįžo į JAV gydytis, atsinaujinus limfos 
Vėžiui. Mayo klinikose jam bus padaryta 
.antra kaulų smegenų persodinimo ope
racija.

Princas Abdullah, sausio26d. paskirtas 
Jordano regentu, mokėsi Sandhurst karo 
akademijoje D. Britanijoje, po to kurį lai
ką studijavo tarptautinę politiką Oxford 
universitete.

Sausio 26 d. JAV prezidentas Bill 
Clinton susitiko su popiežiumi Jonu Pau
liu H, atvykusiu į St. Louis miestą Mis
souri’valstijoje, Tuo tarpu JAV senatas 
tebesvarsto bylą, iškeltą prezidentui, ap- 
klausinėdamas Monica Lewinski ir kitus 
du liudininkus.

- .Sausio 27 d. Indonezijos vyriausybė 
pirmą kartą užsiminė apie galimybę suteik- 
ĮUisįfe nepriklausomybę Rytų Timo- 
fflirįęi-jo-gyvęntojai^atsisakytų-autono- 
mijos. Pirmą teigiamą įspūdį šiek tiek 
sugadino Indonezijos užsienio reikalų 
ministro Ali Alatas pareiškimas, kad ne
bus jokio referendumo dėl nepriklauso- ,do,kadį juos taikomasi. Sunaikinta daug 
fhyb'ėš'feytų Timbrui, nfeš jis tik atneštų taikinių žemėje, bet viena paklydusi rake- 
pilietmį fetrą. ta užmušė kelioliką civilių Basros srityje.

Šiuo metu Rytų Timorė vyksta susi
dūrimai tarp nepriklausomybės šalininkų

Sydnėjaus Lietuvių Klube
• • Dažnai mus aplanko svečiai iš Lietu

vos! Turėjom įvairių meninių vienetų. 
Linksmino thus pavieniai solistai, trypėm 
kojotfiis, kdi armonikos garsai pildė mūsų 
auditoriją, džiaugėmės, kai atvažiavę Pa
nevėžio vaikučiai sukėlė dulkes, tiesiog 
ūžte ūžė mūsų scenoje. Kokie gi gali būti 
Lietuvių Namai be svečių! Ypač jei dar 
linksmina mus, nukelia mūsų vaizduotes 
tolimon praeitin.

Šį kartą Lietuvių Namai turės didelę 
privilegiją ir garbę išgirsti scenoje ne tik 
mūs linksminančias ar graudinančias dai
nas, bet išvysti, pabendrauti ir pasiklau
syti vyrų, kurie yra ir didvyriai, ir kanki
niai, ar kaip mes juos bevadintumėm - tai 
kentėję nuo okupanto represijų. Vieni jie

Lietuvos įvykių...
Atkelta iš 1 psl.

Notoje atkreipiamas dėmesys į tai, 
kad "Mažeikių nafta" iš Rusijos nebegau
na žaliavos, nors ši įmonė yra su Rusijos 
naftos kompanijomis sudariusi naftos tie
kimo sutartis. Tačiau žaliava pagal šias 
sutartis netiekiama.

. Notų ambasadoriui Konstantinui Mo- 
zeliui įteikė užsienio reikalų viceministras 
Algi mantas Rimkūnas.
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ir Indonezijos apmokintos ir apginkluo
tos iš ateivių sudarytos milicijos, kuri 
pasižymi smurto veiksmais. Dili karo 
komendantas pik. Itn. Supadi rekomen
davo, kad kol kas užsieniečiai vengtų 
keliauti į Rytų Timorą.

Pernai metų pabaigoje bankrutavo 
Kinijos valstybės remiama Guangdong 
Tarptautinė Pasitikėjimo ir Investicijų 
korporacija, palikusi virš šešis bilijonus 
dolerių skolos užsieniui (Vakarų bei 
Japonijos bankams). Dabar Kinijos vy
riausybė pareiškė, kad ji neatsakinga už 
šias skolas - ji tik davusi leidimą skolin
tis iš užsienio, o ne garantavusi paskolas. 
Keletas kitų didžiulių Kinijos finansinių 
korporacijų yra atsidūrusios sunkioje 
padėtyje, galt žlugti. Užsienio bankinin
kai sako buvę Kinijos vyriausybės su
vedžioti.

Kosovo provincijoje vyksta nuolati
niai susidūrimai tarp serbų karo pajėgų ir 
albanų sukilėlių, laužant paliaubų susi
tarimą. NATO davė ultimatumą tiek Ser
bijai, tiek Kosovo albanams, kad jie iki 
vasario 6 d. turi atsiųsti savo delegacijas su 
pilnais įgaliojimais į Rambouillet miestą 
(į šiaurės vakarus nuo Paryžiaus) ir pradė
ti rimtas taikos derybas. Jei Serbijos 
prezidentas Slobodan Milosevic atmestų 
ultimatumą, NATO pradėsianti Serbijos 
bombardavimą. Albanams atmetus ulti
matumą, ir prieš juos bus imtasi sankcijų.

Padažnėjo JAV ir D. Britanijos lėktu
vų patruliavimas virš „uždrausto skri
dimo“ ruožų Irako šiaurėje ir pietuose. 
Karo lėktuvai tuoj apšaudo Irako radaro 
bei raketų bazes, jei jų instrumentai paro-

Paruošė Vytautas Patašius

buvo partizanai, kiti - politiniai kankiniai, 
tai yra buvusio teroro aukos!

Jie lankysis mūsų Klube vasario 14 
dieną. Ai' liks nors vienas iš mūsų tautie
čių tą sekmadienį sėdėti savuose namuo
se? Abejoju! Sydnėjaus ALB Valdybos 
pinnininkas susirūpinęs, ar visi sutilpsi- 
me. Kėdžių, sako, tai jau tikrai pritrūks. 
Atiduokime savo pagarbą vyrams, kurie 
yra jos užsitarnavę.

Bent man asmeniškai šie mūsų Lietu
vių Namai dar nėra turėję garbingesnių 
svečių kaip "Girių Aido" vyrai. Jei tą dieną 
turėsime sunkumų jus aptarnauti, iš anks
to atsiprašome dėl svečių daugumos. 
Laukiame Jūsų apsilankymo vasario 14!

A. Bučinskas, Sekretorius

Lietuvos pareigūnai neturi informaci
jos apie tai, kada jie gali tikėtis atsakymo į 
notą. Paderi šiuo klausimu aiškintis mė
gins ir Lietuvos ambasadorius Maskvoje 
Romualdas Kozirovičius, kuris ketina 
antradienį susitikti su aukšto rango Ru
sijos pareigūnais.

Deja, Rusijos ambasadorius buvo ne
patenkintas tuo, jog prie viceministro ka
bineto durų jo laukė žurnalistai. Diplo
matas taip pat atsisakė po susitikimo pa
teikti žiniasklaidai savo komentarus.
, Paruošė Danius Kairaitis

ĮH BENDRUOMENĖS VEIKLOJE H 
Australijos valdžia apdovanoja dr. A. V. Steponą, A-M.

Kiekvienais metais sausio 26 dieną - 
Austrai ijos įkūrimo dienos šventės proga - 
Australijos valdžia pagerbia ir įvertina 
įvairių savo piliečių nuopelnus, juos ap
dovanodama Australijos Ordino - Order of 
Australia medaliais.

Šiais metais buvo pagerbtas canber- 
riškis dr. Antanas Vytautas Stepanas, 
Member of tire Order of Australija (AM) 
ordinu už savo darbą endokrinologijoje ir 
už paslaugų sistemos išvystymą Canber- 
ros diabetikams.

Gimęs Kaune, dr. A.V. Stepanas į 
Australiją atvyko 1949 metais. Gyveno ir 
užaugo Adelaidės mieste, kur baigė 
Adelaidės Universiteto Medicinos fa
kultetą. Po to jis dirbo Queen Elizabeth ir 
Royal Adelaide ligoninėse, kur įsigijo 
endokrinologo specialybę. Vėliau savo 
žinias tobulino Londone ir Houstone 
(Texas).

1978 metais kaip specialistas pradėjo 
darbą Australijos sostinės Canberros 
ligoninėje. Dvidešimties metų laikotar
pyje dr. Stepanas įdėjo daug pastangų 
įsteigiant tinkamas paslaugas diabetikų 
priežiūrai Canberroje ir jos apskrityje. Jis 
specifiškai ir glaudžiai dirbo su Canber
ros Diabetikų Asociacija (buvo jos il
galaikis vicepirmininkas), pravesdavo dia
betikams, taip pat jų gydytojams bei me
dicinos studentams paskaitas ir seminarus.

Gyvendamas tolimoje Australijoje, 
dr. Stepanas nepamiršo Lietuvos, kurio
je lankėsi 1992, 1994 ir 1996 metais po 
visą mėnesį. Lietuvoje dr. Stepanas pa
sidalino savo žiniomis bei patirtimis su 
kolegomis daktarais ir pačiais diabetikais 
pacientais. Jis taip pat dalyvavo diabeti-

Kviečia Sydnėjaus Savaitgalio Mokykla
Šių metų vasario 6 dieną 9 vai. ryto 

Lietuvių Klube, Bankstowne, Sydnėjaus 
lietuvių Savaitgalio Mokykla pradeda 
naujuosius mokslo metus.

Pirmoji valanda, t.y. nuo 9 iki 10 
' valandos ryto, bus skirta lietuvių kalbos 

mokymui. Po trumpos 10 minučių per
traukos, toliau tęsis šokių mokymas (30 
min.) ir dainavimas (dar 30 min.). Pamo
kų laikas - nuo 9 iki 11.30 vai. ryto.

3-12 metų vaikai, kurie neplanuoja 
mokytis lietuvių kalbos, kviečiami į 
Savaitgalio Mokyklą tik šokių ar dainų 
pamokoms. Lietuvių kalbos grupėje vai
kai bus skirstomi pagal amžių ir lietuvių 
kalbos mokėjimą. Visiškai nekalbančius 
lietuviškai mokysime atskirai.

Kaip džiugią naujieną priėmėme ži
nią apie naujai atėjusią mums padėti mo
kyti vaikus p. J ad vygą Viliūnienę. Praeitais 
metais mokytojų sudėtis buvo tokia: Kris
tina Rupšienė, Danutė Lee, Liuda Popen-

Sydnėjaus lietuvių Savaitgalio Mokyklos vaikai per choro "Daina" koncertą 
Nuotrauka J. Dambrausko..

Dr. A.V. Stepanas

kų vaikų stovykloje ir pravedė kursus 
Pabaltijo seselėms - diabeto mokytojoms. 
Dr. Stepano darbas buvo pripažintas: 
Lietuvos Diabetikų asociacija suteikė 
jam Garbės nario titulą, o Lietuvos Res
publikos sveikatos ministras formaliai 
išreiškė padėką.

Šalia profesinio darbo, dr. Stepanas 
nuo jaunų dienų pasireiškė Australijos ir 
pasaulio Lietu viųBendtuomenės veikloje. 
1966 metais dalyvavo I-mame Pasaulio 
Lietuviai Jaunimo Kongrese Čikagoje, 
daug metų atstovavo Canberrą Australijos 
Lietuvių Bendruomenės Krašto Taryboje, 
1997 metais dalyvavo IX Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Seime Vilniuje, kur buvo 
išrinktas į Prezidiumą ir Garbės Teismą.

K. J. Kemežys

hagen, Lionė Pullinen ir Jadvyga Dam
brauskienė. Pagal susiklosčiusias šeimo
je galimybes, pilnai - kas šeštadienį, ne
galėdavo atvažiuoti mokytojos Irena Sta- 
nelytė-Beaver ir Edita Varnas, tačiau visada 
sulaukdavome jų pagalbos kai reikėdavo 
ką nors pakeisti sunegalavus ar dėl kitos 
priežasties negalinčią atvažiuoti mokyto
ją. Šiais metais tokią problemą spręsime 
lengviau, kartu galėsime papildomai dirb
ti su visai nekalbančiais lietuviškai vai
kais, vyresnių ir jaunesnių vaikų grupėse.

Nelengva vaikams, o dar labiau tėvams 
visur suspėti. Krepšinio treniruotėse ir 
varžybose, papildomose mokyklose, kaip 
pvz. baleto, plaukimo, muzikos, futbolo, 
lietuviškoje mokykloje, skautų veikloje 
dalyvauja vis tie patys vaikai. Tokia jau 
tėvų dalia ir pareiga norint užauginti 
sveikus, išsilavinusius, kūrybingus ir 
išradingus, kalbančius daugiau nei viena

Nukelta į 3 psl.
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Nauja organizacija, remianti Lietuvos baletą
Praeitų metų gruodžio 31 dieną, bai

giantis XX Australijos Lietuvių Dienoms 
Geelonge, Jurgio Žalkausko ir Ramonos
Ratas-Zakarevičienės iniciatyva įvyko 
Lietuvos Baleto Bičiulių (Friends of

ALB Melbourne Apylinkės Valdybos pir
mininkas Andrius Vaitiekūnas. Susi-

Lietuvos Baleto Bičiulių Komitetas (1998.12.31). Iš kairės: Jurgis Žalkauskas - 
pirm., Andrius Vaitiekūnas - vicepirm., Paul Cleveland - narys, Joan Songaila - 
sekr., Ramona Ratas - vykdančioji direktorė. Trūksta iždininko - Justino Ankaus.

Lithuanian Ballet) steigiamasis susirin
kimas. Naujos organizacijos (sutrumpin
tai FLB) tikslas yra remti Lietuvos baletą, 
apdovanoti prizais jaunus ir gabius šo
kėjus, suteikti sąlygas baleto artistams 
studijuoti užsienyje. Įsijungti į FLB ga
lima įmokant nario mokestį arba priside
dant aukomis. Kviečiami yra viso pasau
lio lietuviai ir nelietuviai, visi baleto meno 
gerbėjai.

Susirinkime dalyvavo baleto mėgėjai 
lietuviai ir australai, buvę šokėjai ir me
nininkai ir jis praėjo su dideliu pasiseki
mu. Ilgesnį žodį anglų kalba tarė FBL 
pirmininkas Jurgis Žalkauskas, po to 
kalbėjo Ramona Ratas-Zakarevičienė - 
vykdančioji direktorė, apibūdindama or
ganizacijos tolimesnius planus.

Į FLB Valdybą taip pat įeina Andrius 
Vaitiekūnas - vice pirmininkas, Joane 
Songaila - sekretorė ir Justinas Ankus - 
iždininkas. Svečiai buvo pavaišinti leng
vais užkandžiai ir šampanu. Naują orga-

Dviejų brolių akademiniai pasiekimai ir 
drųsūs žingsniai gyvenimo kelyje

Nors jau praėjo nemažai laiko nuo šių 
įvykių, gal niekas nepagailės tėvo pasi
didžiavimo savo dviejų sūnų moksliniais 
ir gyvenimiškais pasiekimais ir atleis jo 
džiaugsmo pasidalinimu su skaitytojams.

Jau prieš tris metus, 1995 metų gale, 
Paulius Gediminas Stepanas baigė mokslo 
ir inžinerijos studijas (su polinkiu į kom
piuterių specialybę) Australian National 
University (ANU). Pastoviai pelnęs „high

'Iš kairės: Audronė ir. Paulius Ste
ponai 96.4.24. (Paulius rodo medalį). 

nizaciją žodžiu sveikino: generalinis LR 
garbės konsulas Viktoras Šliteris, LR 
konsulas Melbourne Andrius Žilinskas, 

rinkimą raštu pasveikino: Tim Cox - the 
President of the Australian Ballet, Mari
lyn Jones OBE - the President of the 
Australian Institute of Classical Dance, 
Colin Jones - ex Festival Ballet London 
dancer, viešoji įstaiga .JJetuvos Baleto 
Fondas“, kurio pirmininkė ir Lietuvos ba
leto meno vadovė Tatjana Sedunova, bei 
nariai: Artūras Macijauskas - teisininkas 
k Vytenis Pauliukaitis - TV režisierius.

FLB garbės nare išrinkta Janina Ču- 
novas, buvusi Lietuvos Operos ir Baleto 
teatro Kaune šokėja, dabartinė pasaulinio 
masto baleto mokytoja.

Reikia pažymėti, kad prie Australijos 
baleto išaugimo prisidėjo daugelis lie
tuviškos kilmėsšokėjų ir turbūt dėl to Tim 
Cox, Australijos Baleto prezidentas, savo 
raštiškame sveikinime pareiškė: „tikiuo
si, kad Lietuvos Baleto Bičiuliai bus 
laiminga ir sėkminga organizacija baleto 
gerovei čia (Australijoje) ir Lietuvoje“.

JurŽ.

distinction“ ar „distinction“ pažymius, jis 
inžinerijos fakultetą baigė pirmuoju, 
nusipelnydamas Institute of Engineers of 
Australia, HA Jones medalį, Institute of 
Radio Engineering medalį ir ANU Uni
versity Medal. Šalia inžinerijos jis darė 
Honours lygio matematikos kursą mokslo 
fakultete. Baigė studijas pelnydamas BEng 
ir BSc (Hons Mathematics) laipsnius.

Jau gerokai prieš stojant į universitetą, 
stipriai reiškėsi Pauliaus akademinis 
polinkis. Pradžios mokykloje ji mokslo 
metus baigdavo tarp pirmųjų, o Marist 
College gimnazijoje aiškiai pirmavo ir 
baigė ne tik „dux of school", bet ir baigė 
12-tus metus su aukščiausiais pažymiais 
visoje Sostinės Teritorijoje (Australian 
CapitalTerritory).Toneužteko: tais pačiais 
1989 metais buvo išrinktas atstovauti 
Australiją Tarptautinėje Chemijos Olim
piadoje, Halle (tuomet Rytų Vokietija). 
Beveik genijaus proto lygis (bet namuose 
prikalbint indus suplauti ar pievą nupjauti 
būdavo beveik neįmanoma. Ne tokiems 
darbams skirti jo talentai!).

Gimęs Adelaidėje, Paulius su tėvais 
Audrone ir dr. Antanu Stepanais gyveno 
Londone, Houstonc (Texas) ir pagaliau 
Canberroje, kur jis aktyviai skautavo, šo
ko tautinius šokius su Canberros grupe 
„Audėjėlė“, veikė su Australijos Lietuvių 
Jaunimo Sąjunga ir dalyvavo VI ir VII

ft ‘

eąpadė k«t
Didžiai gerbiami, mieli tautiečiai,

XX-tųjų Australijos Lietuvių Dienų Ruošos 
Komiteto vardu nuoširdžiai dėkoju visiems, kurie 
dalyvavo ir rėmė šią šventę Geelonge. Šaunuoliai 
melbourniškiai, kaimynai ir kitų vietovių tautie
čiai, kurie lankėsi kiekviename renginyje!

Nuoširdus ačiū mūsų rėmėjams, ALB Krašto Valdybai, Geelongo Apylinkės 
Bendruomenės Valdybai, Australijos Lietuvių Fondui, Kredito Draugijai "Tal
ka”, Geelongo Lietuvių Sąjungos Klubo Valdybai ir visiems, kurie mums padė
jo vienu ar kitu būdu. Vieni iš jų- tai Krašto Tarybos suvažiavimo dalyviai, 
kurie sutiko patys nusipirkti pietus. Dėkojame prelatui kun. dr. P. Daukniui už 
Atidarymo pamaldų rinkliavos auką, visiems programų dalyviams ir vadovams 
bei vadovėms, kurių buvo daug ir įvairių. Ačiū Jums! Nepamirštu savo Valdybos 
kolegų bei jų padėjėjų - Jūs atlikote savo pareigas sąžiningai ir sėkmingai, tad 
sveikinu ir dėkoju Jums. Ačiū garbės svečiams už malonų dalyvavimą ir gražius 
sveikinimus! Tikraijaučiau, kad tai buvo Australijos lietuvių šventė! Pirmą kartą 
Geelongo miesto istorijoje visą savaitę plevėsavo trys Lietuvos trispalvės, būtent 
miesto centre ant aukščiausio bokšto, Atidarymo salės "Arena” ir West Geelong 
Town Hall, kur buvo sutikti Nauji Metai.

Tikiu, kad neapvylėm tų, kurie mumis patikėjo ir įpareigojo šią šventę 
pravesti. Linkiu sėkmės Sydnėjaus Lietuvių Bendruomenei ruošiant XXI-ąsias 
Lietuvių Dienas 2000 meti) gale! Remkime juos savo gausiu dalyvavimu.

Su padėka ir pagarba visiems Kajetonas Starinskas
ALD Ruošos Komiteto PirmininkasV ......- -..  y

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresuose. 
1990 metais lankė Vasario 16-tosios Gun- 
naziją Vokietijoje ir ta proga apkeliavo 
nemažą dalį Europos: tiek rytų, tiek vaka-. 
rų. Lietuvoje lankėsi 1985 ir 1990 metais.

Šalia akademinių interesų ir lietuviš
kos vaiklos, Paulius lošė „T-ball“, mėgo 
jodinėti arkliais ir domėjosi šaudymu iš 
lanko. Gimnazijoje, pasireiškus pomėgiui 
gamtai ir jos santykiui su žmogumi, jis 
dalyvavo „Outward Bound" b „Duke of 
Edinburg Scheme" kursuose, pastarajame 
pasiekdamas „aukso“ laipsnį.

Bet daugiausia jo laiko ir dėmesio su
silaukė kompiuteris, kurio, galimybės 
Paulių viliojo nuo jaunų dienų. Jis gilinosi 
kompiuterių technologijoje, o laisvalai
kiu ne tik žaisdavo kompiuterinius žaidi
mus, bet sukurdavo ir savo, pagrinde nau
dodamas senovės legendų tematiką, „Dun
geons and Dragons" stiliumi. Panašaus 
žanro novelės kartais atitraukdavo jį nuo 
kompiuterio, o poilsio metu jis sukaupė 
didoką rinkinį modernios muzikos kom
paktinių diskečių.

Paulius dabar gyvena Melbourne, turi 
gerą darbą Australijos Telstra Research 
Laboratories. Kada nors ateityje galvoja 
daryti daktaratą, tuo pilnai „užbaigdamas“ 
savo studijas.

* * *
1998 m. balandžio 23 dieną University 

of Canberra suteikė baigimo diplomus 
maždaug 300 baigusių studentų. Jų tarpe 
ir Kaziui Mindaugui Stepanui.

Kazys baigė inžinerijos fakultetą (kom
piuterių specialybėje) bakalauro laipsniu. 
Nuo jaunų dienų jis pasireiškė „moderniu 
jaunuoliu“, nes pagrindinis jo interesas - 
kompiuteriai, ypačjų programavimas. Dar 
būdamas moksleiviu jis uoliai knisdavo- 
si į kompiuterių giliausias paslaptis. Ne
blogai žaisdavo kompiuterių žaidimus, 
laimėdamas net. prieš savo vyresnį brolį 
Pau 1 ių. Dar būdamas studentas j is dirbo su 
besivystančia kompiuterių kompanija. 
Baigęs gavo darbą tarptautinėje Computer 
Sciences Corporation firmoje, o 1998 me
tų gale išsipildė Kazio ilgalaikės svajo- 

• nės, kai jam pasiūlė programuoti kom
piuterinius žaidimus pasižymėjusi Auran 
firma Brisbanės mieste. Ilgai nedelsdamas 
jiš ten persikraustė.

Ne vien kompiuteriai figūravo Kazio 
gyvenime. Gimęs Londone, jis matė nema
žai pasaulio, keliaudamas kartu su tėvais 
Audrone ir dr. Antanu Stepanais: du me-

KazysStepanasirjosužadėtinė Rebecca 
Lewis diplomų įteikimų proga, 98.4.23.

tus gyveno JAV Houston (Texas), Euro
poje lankėsi net keturis kartus, o Lietuvoje 
1985 m. Teko net akis permesti per To
ronto, Kanada.

Gyvendamas Canberroje Kazys įsijun
gė į lietuvių skautų veiklą, šoko tautinius 
šokius grupėje „Audėjėlė“, domėjosi teat
ru, drama ir dalyvavo keliuose spek
takliuose mokykloje ir universitete. Kai 
kompiuterio azartas jam „leido“, jis skai
tydavo „sci-ft“ noveles, žaidė cricket ir 
krepšinį su mokyklos komandomis. Pa
augęs pamėgo „važinėti“ su riedučiais 
(roller blading) ir nuo jaunų dienų mėgsta 
slidinėti. Visada linksmo būdo, greito ir 
spindinčio šypsnio, Kazys su ramiu pasi
tikėjimu ir brandžiu sąmoningumų že.n- 
gia suaugusio gyvenimo linkme kartu su 
savo sužadėtine Rebecca, kuri kartu 
persikėlė į Brisbanę.

Dr. A.V. Stepanas

jCaiskai ...
Gerb. Redaktoriau,
Su malonumu perskaičiau sausio 18 - 

sios "Mūsų Pastogės" sporto skyriuje 
aprašymą apie jaunųjų krepšininkų pa
sirodymus 48 - jame sporto festivalyje. 
Tikrai puikus aprašymas, kuris turėtų 
įkvėpti jaunimą stengtis siekiant geres
nių sportinių pasiekimų ir mus, vyres
nius, dar gėriau nuteikti, skaitant apie 
tai.

Sveikinu p. Jeronimą Belkų su puikiu 
aprašymu. Jam, atrodo, tiesiog atviras 
kelias į plačiąją Austrai ijos sporto spau
da. Vytenis Šliogerį

"Mūsų Pastogė" Nr.5 1999.2.8 psl.
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Dainų Šventės atgarsiai iš Geelongo
XX lietuvių Dainų Šventė Australijoje

1998 metų gruodžio 28-tą dieną įvy
ko XX-oji Australijos lietuvių Dainų 
Šventė. Ši Šventė pirmąkartąbu vo sureng
ta Geelonge, pasižyminčiame negausia, 
bet labai aktyvia lietuvių bendruomene.

Jubiliejinėje Dainų Šventėje dalyvavo 
134 dainininkai iš Adelaidės lietuvių 
mišraus choro „Lituania“, Geelongo „Vil
tis“, Melbourne „Dainos Sambūrio“ ir 
Sydnėjauš choro „Daina“. Taip pat šven
tės programą paįvairino jungtinis moterų, 
yyrų, mišrus choras, taip pat vyrų choras, 
susidedantis iš Melbourne ir Geelongo 
entuziastų, bei Melbourne jaunieji daini
ninkai. Į Dainų Šventės repertuarą sim
boliškai buvo įtraukti du 1960-aisiais me
tais atlikti kūriniai. Tai „Pasveikinimo 
choras“ iš V. Klovos operos „Pilėnai“ bei
V. Banaičio harmonizuota lietuvių liau
dies daina „Užjūrių marių“.

Atskirų chorų pasirodymuose, kuriuo
se chorai atliko po tris dainas, Melboumo 
choristai pasirinko L. Vilkončiaus ir J. 
Marcinkevičiaus „Dėl tos dainos“, ade- 
laidįškiai dainavo V. Budriūno ir A. Mi
kulskio harmonizuotas lietuvių liaudies 

Atkelta iš 2 psl.
kalba, vaikus. Tie patys ir mūsų, mokyto
jų, tikslai, ateinant į pagalbą vaikams ir 
tėveliams.

Ilgametis lavinimasis - nelengva, bet 
gyvenime juntama ir matoma žmogaus 
šviesa. Kviečiame kuo daugiau vaikų 
pradėti lankyti ir tęsti mokymąsi mūsų 
Savaitgalio Mokykloje. Tik besimoky
dami praplėsime vaikų turimas žinias, 
papildysime naujomis kitos kultūros ir 
kitokių tradicijų žiniomis.

Mokyklos vedėja
Jadvyga Dambrauskienė
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dainas, o Sydnėjauš dainoriai grįžo prie 
klasikų, atlikdami J. Naujalio „Ko liūdi, 
putinėli“. Tuo tarpu Geelongo „Viltis“ 
pirmą kartą Australijos lietuviams prista
tė L. Abario ir A. Gasiūno dainą „Sesei“. 
Bendras mišrus jungtinis choras su di
džiausiu malonumu dainavo R. Kliorie- 
nės ir N. Kemauskienės dainą „Viena šei
ma - viena tauta“, kuri su dideliu pasiseki
mu buvo atlikta Antrosios pasaulio lietu
vių dainų šventės Lietuvoje, vykusioje 1998 
metų liepos mėnesį, metu. Dainų Šventė 
baigėsi ilgamečio Geelongo kompozito
riaus, chorų vadovo ir lietuvybės puose
lėtojo, mirusio 1998-ais metais, Mečislo
vo Kymanto daina „Puikios rožės“.

Australijos lietuvių dainų švenčių 
simbolis - Jono Tamošiūno pagamintos 
pereinamosios kanklės, 1994 metais kartu 
su Australijos lietuvių koncertine grupe 
pabuvojo Lietuvoje. Kadangi dėl lėšų 
stokos į Australijos Lietuvių Dienas bu
vo sunku pasikviesti atlikėjų grupę iš

A. Lučinsko kanklės

Lietuvos, XX-osios Dainų Šventės proga 
visi Australijos lietuvių dirigentai buvo 
apdovanoti plungiškio birbynininko Al
fredo Lučinsko pagamintomis ir meniš
kai ranka išbraižytomis suvenyrinėmis 
kanklėmis.

Nutilus Dainų Šventės garsams, Jono 
Tamošiūno kanklės buvo perduotos Syd- 
nėjaus chorvedžiams. Tad lauksime2000- 
ųjų metų, kai pasaulinei olimpiadai pa
sibaigus, lietuviai iš visų Australijos 
kampelių ir vėl sugužės kartu pašokti, 
padainuoti ir pasidžiaugti išeivijos lietu
vių menininkų pasiekimais.

Alfredo kanklių istorija
Alfredas Lučinskas yra Lietuvos Kon

servatorijos (dabar Muzikos akademija) 
auklėtinis, kuris 1984 metais įsigijo bir
bynės specialybę. Plungės dainų ir šokių 
ansamblyje „Suvartukas“ groja birbyne. 
1996 metais Alfredas kartu su grupės da
limi buvo pakviestas koncertuoti Aus
tralijos Lietuvių Dienose Melbourne. Jau 
tada, besisvečiuojant Geelonge, buvo už-
prašytas pagaminti suvenyrines kankles 
mūsų dirigentams.

Kanklės buvo paruoštos išvežimui į 
Australiją 1998 metų birželio mėnesį, bet 
netilpo į perkrautus Geelongo chorisčių 
lagaminus, kurios su Danos Levickienės 
vadovaujama Australijos lietuvių daini
ninkų grape koncertavo Plungėje.

Tada buvo nutarta kankles siųsti paštu 
ir 1998 metų rugsėjo 15 dienąjos sėkmin
gai pasiekė Geelongą. Tikimės, kad Al
fredo Lučinsko kanklės su įrašu „XX-oji 
AustralijoslietuviųDainųŠventė. Geelong 
1998.12.28“ dar ilgai primins mūsų 
darbštiems dirigentams apie šią Geelonge 
įvykusią Dainų Šventę.

Dainų Šventės dirigentai, iš kairės: V. Straukas, G. Pranauskienė, J. Ankus, B.
Prašmutaitė, B. Aleknienė, J. Pocius ir D. Levickienė.

XX lietuvių Dainų Šventės 
Programos gimimas

Atėję į Dainų Šventę daugelis žiūrovų 
nusipirko Programą, net neįtardami, kiek 
darbo buvo įdėta jai paruošti. Viskas pra
sidėjo nuo dainininkų sąrašų surinkimo, 
tada eita prie atskirų chorų numatomų 
dainuoti dainų pavadinimų, o kur dar 
paskutinę minutę įvykusių pasikeitimų 
įrašymai! Juodą darbą atlikus Geelonge, 
Programa skubiu paštu buvo išsiųsta 
adelaidiškei Sue Opulskis, kuri jau ne pir
mą kartą talkininkauja Geelongo choro 
„Viltis“ koncertinių programų paruoši
mui. Dėl kai kurios labai vėlai pristatytos 
informacijos, Sue teko įdėti nepaprastai 
daug darbo, kad suspėtų paruošti XX 
Dainų Šventės Programą per dvi dienas. 
Ačiū jai!
Geelongo meistrės rankdarbiai 

chorų veteranams
Nenuilstama Geelongo choro „Viltis“ 

dainininkė Regina Skerienė gimė 1918 m. 
ir vidurinį išsilavinimą įsigijo Rusijoje. 
Odinės galanterijos fabrike išmoko 
rankdarbių meno ir ilgus metus gamino 
suvenyrines pelėdas, šokėjas ir nagines, 
kurios ir surado kebą į 1998 metų Dainų

Regina Skerienė______
Regina buvo paprašyta pagaminti 23 

tokius suvenyras ir neskaičiavo ilgų darbo 
valandų, praleistų jų ruošai. Ji atskleidė 
paslaptį, kad suvenyriniai darbai reikalau
ja kantrybės ir kruopštumo. Pavyzdžiui, 
pirmiausia naginėles reikia išpjauti iš 
natūralios odos, susiūti lininiu siūlu, o tik 
tada priklijuoti prie pakietinto popieriaus 
kartu su trispalvę Lietuvos vėliavą vaiz
duojančiais kaspinėliais. Taip ir praeina 
pora valandų, kol viena naginėlių pora 
baigta. Didžiuojamės turėdami tokią 
darbščią bitelę Geelonge!

XX Dainų Šventės Geelonge metu 
Reginos. Skerienės ^suvenyru „Naginėlės“ 
buvo apdovanoti visi choristai, kurie da
lyvavo 1960 metų Dainų Šventėje Syd- 
nėjuje ir kurie dar ir šiandien tebedainuo- 
ja choruose. Tai Vytautas Opulskis, Jaro- 
nimas Miliauskas, Birutė Budrienė, Ste
fanija Kazlienė, Greta Deckienė, Uršulė 

Jucienė, Anelė Umevičienė, Vytas Sta- 
siūnaitis, Juozas Stasiūnaitis, Kęstas Pro
tas, Lilija Gaidžionienė, Danutė Ankienė, 
Jonas Šatkauskas, Birutė Nagulevičienė, 
Antanas Kramilius, Aldona Kolbakienė, 
Vincas Lazauskas, Aldona Baltrūnienė, 
Renata Čelnienė, Petras Morkūnas, Jad
vyga Burokienė, Antanas Raudys ir Jane 
Petrašiūnienė.

Danutė Levickienė
Melboumiškei Danai Levickienei 1998 

metais teko ypatingai pasidarbuoti. Pra
ėjusiems metams prasidėjus, ji ėmėsi or
ganizuoti vykusių į Lietuvą dainininkų 
chorą, su tikslu reprezentuoti Australiją. 
Choras, sudarytas iš Adelaidės, Sydnėjauš, 
Melboumo ir Geelongo choristų, kartu su 
Dalios Antanaitienės vadovaujama Mel
boumo šokėjų grupe, važinėjos su kon
certais po Lietuvą. Danai teko būti šio 
choro dirigente.

Grįžus iš Lietuvos teko griebtis naujų 
darbų su chorais. Pirmiausia - su vyrų 
choru, 1996 metais debiutavusio Austra
lijos Lietuvių Dienų atidarymo proga 
Melbourne. Šis choras, susidedantis iš 
Melboumo ir Geelongo dainininkų entu
ziastų, dabar vadinasi "Danos vyrai”. Jis 
sėkmingai pasirodė Geelongo Dainų 
Šventės metu.

Toliau Dana kibo dirbti su jaunimu, 
kuris per pastaruosius metus Melbourne 
išaugo, išgražėjo, pakėlė sparnus ir... Ge
rai, kad ne visi suspėjo išskristi, tad ir pa
vyko Danai suburti dvyliką naujokų, ku
rie XX Dainų Šventės metu įsiliejo į ben
drą jungtinį mišrų chorą.

1998 metų viduryje Lietuvos žiūrovai 
klausėsi Danos Levickienės sukurtos 
"Lietuvio giesmės", o XX Dainų Šventės 
metu ji pati akompanavo Geelongo cho
rai "Viltis" parašytai dainai "Meilės at
garsiai". Danos talentas glūdi įkvėpime. 
Tokio įkvėpimo pagauta ji gali sukurti ir 
suharmonizuoti dainą chorui per pusę 
valandos. Tad palinkėkime Danai neiš
senkamo kūrybinio įkvėpimo!

Gražina Pranauskienė 
(Bus daugiau)
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'Tylui.sis herojus

Mindaugas Bloznelis

Kaunas, birželio 15diena.MarįjosPeč- 
kauskaitės septintosios klasės mokiniai 
skubėjo į savo pirmosios laidos išleistu
ves Ateitininkų rūmuose įsikūrusioje gim
nazijoje. Gatvėmis jau raitėsi sovietų ka
riuomenės voros. Vieton džiaugsmo irpa- 
kilios nuotaikos, gimnazistų, kaip ir mo
kytojų, veidai buvo susirūpinę, nuliūdę. 
Vieton jaunatviško klegesio visi, lyg su
sitarę, vos pusbalsiu tešnekėjo. Staiga iš 
susibūrusios jaunuolių giupės pasigirdo 
ryžtingas, garsus: „Mes nepasiduosime!“ 
Manau, kad visas jaunimas panašiai gal
vojo. Suaugę ir mokytojai, nujausdami 
susidariusią pavojingą padėtį Lietuvoje, 
greičiausiai pareigos verčiami, bandė 
slopinti spontanišką entuziazmą, nors tai 
darė be įprasto autoriteto ir neryžtingai.

Įvykiai rutuliojasi žaibo greitumu! 
Prezidento Antano Smetonos pabėgimas. 
Visur plevėsuoja raudonos vėliavos su 
kūju ir pjautuvu. Stalino liaupsinimo apo
gėjus - „Odė apie Staliną“. Rinkimai į 
„liaudies seimą“. Suklastoti rinkimų re
zultatai. 1940 m. liepos 21 d. „liaudies 
seimo“ prašymu Lietuva kandidatuoja į 
Sovietų Sąjungos sudėtį. Lietuva tampa 
14-taja Sovietų Sąjungos respublika. 
Prof. V. Krėvės-Mickevičiaus vyriausy
bės atsistatydinimas. J. Paleckis „išren
kamas“ naujuoju Lietuvos prezidentu. Mi
tingai. Suėmimai.Tardymai. Lietuviai pa
triotai ir pasižymėję žmonės kalinami Lie
tuvoje ir Rusijoje. Įsiviešpatauja teroras.

Viso to pasėkoje vieni lietuviai bando 
bėgti per žaliąją sieną, kiti pasinaudoja 
vokiečių repatriacija, vėl kiti nusprendžia 
pasilikti ir laukti padėties pasikeitimo, o 

dar kiti aktyviai įsitraukia į kovą prieš 
krašto okupantus - sovietų komunistus. 
Vienas šitų pasiryžėlių yra buvęs Mari
jos Pečkauskaitės vardo gimnazijos mo
kinys Mindaugas Bloznelis.

Mindaugas Bloznelis gimė 1923 m. 
lapkričio 28 dieną Merkinėje. Jo tėvui 
labai rūpėjo lietuviškasis švietimas ir jo 
nuopelno dėka buvo įsteigta nemažai 
mokyklų. Motinai anksti mirus, tėvas per
sikėlė gyventi į Kauną. Mindaugas lankė 
J. Jablonskio pradžios mokyklą, vėliau 
Pečkauskaitės vardo gimnaziją, o sovie
tams ją panaikinus kaip „buržuazinių iš
perų lizdą“, baigė mokslus ir įsigijo ates
tatą Kauno VIII gimnazijoje. Jau Peč
kauskaitės gimnazijoje Mindaugas pasi
žymėjo kaip geras matematikas. Anot 
matematikos mokytojo A. Pakalniškio, jis 
buvęs vienas iš geriausių visoje gimna
zijoje. Tačiau Mindaugui patiko ne tik 
tikslieji mokslai, bet ir humanitariniai da
lykai, būtent filosofija, lituanistika ir isto
rija. Bendrai paėmus, tai buvo talentingas, 

stipraus nusistatymo jaunuolis, kuris greit 
įsitraukė į rezistencinę veiklą. Pirmieji 
žingsniai nebuvo lengvi ir tik apdairumo 
dėka jis jau 1940 - 4,1 metų laikotarpį ne
pakliuvo į KGB akiratį. O vis dėlto jis 
gaudavo ir platindavo atsišaukimus prieš 
komunistus, religinių švenčių proga orga
nizuodavo mokinių boikotus ir 1941 me
tais jau buvo užmezgęs ryšį su Lietuvos 
aktyvistų frontu. Vokiečių kariuomenei 
bežygiuojant Lietuvon, Mindaugas įsijun
gė į sukilėlių būrį J. Jablonskio mokyk
loje, iškėlė Lietuvos trispalvę virš „Saulės“ 
rūmų (buv. šv. Kazimiero ir Kauno VIII 
gimnazijų) ir buvo LAF‘o įgaliotas per
duoti ginklus bei šaudmenis sukilėliams 
Kaune.

Nepamiršo Mindaugas tobulintis ir 
moksle. Kadangi daug mokytojų buvo 
išvežta į Sibirą, jų stoka buvo akivaizdi. 
Mindaugas jautė pareigą tą spragą užpil
dyti. Todėl jis baigė vasarinius peda
goginius kursus ir tuoj pat buvo paskirtas 
mokytojauti provincijoje. Tačiau mokslo 
laipsnio neturėjimas jam nedavė ramybės 
ir 1941 m. žiemą jis įstojo į Kauno uni
versiteto Technologijos fakulteto Elektro
nikos skyrių.

1942 metais jau mažai kas beturėjo 
iliuzijų apie vokiečių siekius Lietuvoje. 
Okupantai lieka okupantais, nepaisant to, 
ar jie raudonieji, ar- rudmarškiniai. Min
daugas nedelsė ir prieš vokiečius kovoti 
Lietuvos fronto pogrindyje ir tuo pat me
tu būti nelegalios ateitininkų sąjungos 
valdybos nariu. Šią veiklą tęsė iki pat su
ėmimo 1945 m. balandžio mėn. Studentai, 
jų tarpe ir Mindaugas, norėdami išvengti 
1943 m. vokiečių mobilizacijos, pasitrau
kė į kaimą ir ten pradėjo organizuoti pasi
priešinimo tįrrkĮus. Tų pačių metų rudenį 
Mindaugas bando tęsti studijas Kautio 
universitete. Bet noras kiek efektingiau 
prisidėti prie Lietuvos gynybos, jį magino 
pasiruošti kariniai. Tad įstojo į generolo 
Povilo Plechavičiaus Vietinės Rinktinės 
karo mokyklą Marijampolėje. Tačiau ten 
jam neteko ilgėliau pabūti, nes vokie
čiams tokia lietuviška karinio pasiren
gimo įstaiga pasirodė įtartina ir ją greitai 
uždarė.

Rytų frontui artėjant prie etnografinių 
Lietuvos sienų, Mindaugas užmezga ryšį 
sp Legėčių - Mažuolių susibūrusiais par
tizanais. Suvokęs, kad daugiau galėsiąs 
nuveikti plunksna, nei kardu, grįžta į Kau
ną ir tampa Lietuvos Išlaisvinimo Tary
bos spiritus movens. (1997 m. M. Blozne
lis išleido publikaciją apie LIT siekius, 
užduotis ir programą. Pažymėtina, kad 
vienas iš LIT programos punktų buvo 
Lietuvių tautos tausojimas, nurodant bū
dus, kaip to galima siekti. Tai yra konkre
tus pavyzdys, kaip reikia įvertinti realią 
krašto padėtį ir apsaugoti jo žmones).

1945 m. balandžio 6 dieną suimamas, 
6 mėnesius kankinamas k tardomas, o 
rugsėjo 25 dieną karinio tribunolo nutei
siamas 10-čiai metų lagerio. Toliau seka 
gulagų odisėja ir pagaliau atsiduria Ko- 
lymos ir Magadano lageriuose suluošin
tas, bet nepalaužtas. Anaiptol, dar susi
randa dvasinės stiprybės padėti sayo tau
tiečiams. Pagaliau 1953 m. lapkričio 6 
dieną jam leidžiama pasilikti Sibiro 
tremtyje. Mindaugo pirmoji mintis - baigti 
nutrauktas studijas ir įsigyti mokslo laips
nį. Mokslo cenzas Lietuvoje jam nebuvo 
užskaitytas. Tad Mindaugas dar kartą bai
gia gimnaziją Magadane ir, sėkmingai 
išlaikęs egzaminus bei įsigijęs brandos 
atestatą, įstoja į Maskvos neakivaizdinį 
(tuition by correspondence) Politichnikos

ALB Krašto Tarybos 1998m. gruodžio 29 - 30 d.d. 
priimtos rezoliucijos

L Australijos Lietuvių Bendruomenės Krašto Taryba XXVI sesijoje, įvykusioje 
1998 m. gruodžio 29 - 30 dienomis Geelonge, nuoširdžiai sveikina Lietuvos 
Respublikos Prezidentą p. Valdą Adamkų, Lietuvos Respublikos Seimo Pirmi
ninką p. Vytautų Landsbergį, Lietuvos Respublikos Ministrų Pirmininką p. Ge
diminą Vagnorių, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkų p. Vytautų 
Kamantų ir visus brolius ir seses lietuvius, ir, linkėdama visiems sėkmės ir 
patvarumo, reiškia Australijos lietuvių solidarumų ir pažadą remti Jūsų darbus 
lietuvių tautos ir valstybės naudai.

* * *
2. ALB Krašto Taryba dėkoja buvusiai ALB Krašto Valdybai ir jos pirmininkių 
dr. Vytautui Donielai, Krašto Kontrolės Komisijai ir Krašto Garbės Teismui už 
gerai per du metus atliktą darbą.

* * *
3. ALB Krašto Taryba kviečia visus Australijos lietuvius ir lietuvių kilmės 
asmenis įsijungti į ALB veiklų, stengtis išlaikyti lietuvišką tautinę sąmonę, kal
bą, kultūrą, papročius, remti mūsų mokyklas, spaudą ir organizacijų veiklą.

* * *
4. ALB Krašto Taryba prašo, kad iškviečiant iš Lietuvos įvairius meninius 
vienetus, būtų atsižvelgta į tų vienetų meninę kokybę.

* * *
5. ALB Apylinkių Valdybos ir Seniūnijos negali būti įpareigotos globoti as
menis ar grupes iš užsienio, jei jos nėra iškviestos Australijos Lietuvių Ben
druomenės su formaliu Krašto Valdybos pritarimu.

* * *
6. Atsižvelgiant j tai, kad 1999 metai yra Jungtinių Tautų paskelbti "Vyresnių 
Žmonių Tarptautiniais Metais", ALB Krašto Taryba ragina Apylinkių Valdybas 
bei organizacijas siūlyti savo vyresnio amžiaus užsitarnavusius narius į Austra
lijos valdžios apdovanojimus Australijos Dienos ir Karalienės Gimimo Dienos 
progomis.

* * *
7. ALB Krašto Taryba įpareigoja Krašto Valdybą iki 1999 m. balandžio 15 d. 
sudaryti grupę, kuri paruoštų projektą įsteigti informacinį trakią (website), į kurį 
pradžiai įeitų žinios apie ALB Archyvą, ALB parengimus, Adelaidės Lietuvių 
Muziejų ir bendrai apie Australijos lietuvių gyvenimų, kad galėtų pasinaudoti visa 
Bendruomenė ir pasikeisti žiniomis.

* * *
8. ALB Krašto Taryba pritaria Lietuvių Skautų Sąjungos Australijoje prašymui, 
kad į ateities Krašto Tarybos suvažiavimų pranešimus būtų įtraukiamas Lietu
vių Skautų Sąjungos Australijoje pranešimas. . zovrazf v ątrtOt ’

* * *
9. ALB Krašto Taryba reiškia nuoširdžią padėką ALB Geelongo Apylinkės Val
dybai, XX Australijos Lietuvių Dienų Ruošos Komitetui ir visiems Geelongo 
lietuviams už gerai suorganizuotas ir pravestas Lietuvių Dienas.

* * *
10. LR Prezidentui, LR Seimo Pirmininkui, LR Ministrui Pirmininkui, 
Australijos Lietuvių Bendruomenės Krašto Tarybos suvažiavimas, įvykęs 1998 
m. gruodžio 29 - 30 dienomis Geelongo mieste, yra giliai susirūpinęs, kad Len
kijos vyriausybė nusprendė Punsko valsčiuje įkurdinti pasienio įgulą ir apgy
vendinti jos šeimas. Punsko valsčiaus gyventojų dauguma nuo senų laikų yra 
lietuviai, tačiau minėtas Lenkijos vyriausybės žingsnis pakeistų Punsko valsčiaus 
gyventojų sudėtį. Mūsų nuomone, tai prieštarauja Lietuvos ir Lenkijos geros 
kaimynystės sutarties nuostatoms, todėl pagarbiai prašome Lietuvos Vyriausybę 
į šį opų klausimą atkreipti reikiamą dėmesį ir paveikti Lenkijos vyriausybę, kad 
nebūtų pažeisti lietuvių interesai Punsko valsčiuje.

P. Bielskis
ALB Krašto Tarybos Prezidiumo pirmininkas

institutą. Aišku, per visą studijų laikotar
pį jis turėjo užsidirbti sau duonos kąsnį ir 
apsimokėti studijų išlaidas.

Pagaliau 1958 m. kovo 17 dienų jam 
buvo leista grįžti Lietuvon. Tačiau per
sekiojimai nesiliovė. Komunistai gi buvo 
sugalvoję machiaveliškų žmonių kan
kinimą: jiems nebuvo leidžiama prisi
registruoti, tad atvykėlis negalėjo gauti 
nei darbo, nei buto. Po kiek laiko šviesos 
spūidulėlis šyptelėjo Mindaugui - jis vedė 
puikią gyvenimo draugę ir, 1964 metais 
baigęs neakivaizdinį Politechnikos institu
tą Maskvoje, gavo darbų Kauno Politech
nikos institute. Nežiūrint to, kad jau buvo 
paskelbęs per 80 mokslinių straipsnių ir 
kolegų vertinamas kaip sumanus, sąži
ningas ir aukšto lygio savo srities žino
vas, bet jo politinė praeitis vis užkliūdavo 
vįršininkams. Todėl jam teko ne kartų 
keisti darbovietę, kol pagaliau 1990 metais 
tampa VytautoDidžiojouniversiteto Infor
matikos fakulteto (kompiuterių) dėstytoju.

Šiais metais Mindaugui sueina 75-ri 

metai, bet jis, nors išėjęs į pensiją, vis dar 
aktyviai dalyvauja visuomeniniame gyve
nime. Mindaugas yra Lietuvių katalikų 
mokslo akademijos sekretorius, „Į Laisvę 
Fondo“ filialo tarybos narys. 1990 metais 
dalyvavo iniciatyvinėje grupėje, kuri 
įkūrė Lietuvos politinių kalinių sąjungų ir 
iki 1992 metų buvo jos prezidiumo nariu 
Tačiau šiai organizacijai tapus politiškai 
pavaldžiai konservatorių partijai, Min
daugas iš jos pasitraukė. Vis dėlto Mindau
gas kaip buvo Sibire taip ir tebėra politi
nių kalinių „Kolyma“ pirmininkas ir 
kultūrinto žurnalo „Naujoji Romuva“ 
steigėjas ir bendradarbis.

Grįžtu į 1940 m. birželio 15 dienų prie 
tos jaunuolių grupelės, kuri pareiškė: „Afe 
nepasiduosime Tikrai, vienas iš jų, Ma
rijos Pečkauskaitės vardo gimnazijos mo
kinys Mindaugas Bloznelis nepasidavė. 
Garbė jam!

Isolda Poželaitė - Davis A.M.
(Pasinaudota L. Dambrausko žiniomis)
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Olimpiada Sydnėjuje bus
Po buvusio ir dar ne visai pasibaigu

sio Tarptautinio Olimpinio Komiteto kai 
kurių narių apkaltinimo kyšininkavimu, 
TOK prezidentas J. A. Samaranch buvo 
sušaukęs neeilinį šio Komiteto posėdį, ku
riame buvo svarstomi pateikti kaltinimai. 
To pasėkoje, keli jo nariai buvo atleisti iš 
pareigų ir keli patys atsistatydino. Tačiau, 
galutinai buvo nuspręsta, kad 2000 metų 
vasaros olimpiada Sydnėjuje įvyks. Į 
Australiją bus atsiųsta speciali komisija, 
kuri patikrins, ar Sydnėjus nedavė kyšių 
prieš gaudamas teisę rengti olimpiadą.

Australijos Olimpinio Komiteto pre
zidentas John Coates, kuris prieš porą mė
nesių savo gražioje olimpinėje rezidencijo
je priėmė Lietuvos olimpinę delegaciją, 
su kuria nuoširdžiai bendradarbiavo ir 
pasikeitė mažomis olimpinėmis dovanė
lėmis, iškilus šiam tarptautiniam kyšių 
reikalui, pareiškė: „Mes 2000 metų olim
piadą tikrai negavome rengti vien tik dėl 
to, kad Sydnėjus yra labai gražus mies
tas ir turi geras sportines galimybes su 
puikiais stadionais. Mes turėjome daryti 
'ką noks kita, ypatingai kai mūsų didžiau
sias konkurentas - Kinijos Beijing mies
tas visos Kinijos vardu pasiūlė Afrikoje 
įrengti gerus kelius ir padėti Afrikos ša- 
lių sportininkams." Dvi dienas prieš 
galutinius rinkimus ir sprendimą, kas 
įgaus rengti 2000 metų olimpiadą, Mr. J. 
ICoafėš ‘pasiūlė' TOK Kenija'ir Uganda 
oficialiems nariams po 50 000 dolerių 
padėti šių kraštų sportiniams reikalams ir 
vėliau taip pat padėti Šių kraštų sporti- 

įninkams. Apie šį pasiūlymą nežinojo net 
^nuolatinisAustralijos atstovas prie TOK 
Mr. Gosper. Tai buvo duota ne kaip kyšis 
šiems delegatams, bet kaip finansinė 
parama šių kraštų sportininkams, pareiš- 

,.kė Mr. Coates ir tas buvo priimta TOK- 
įįte. Kas liečia olimpinį miestą Sydnėjų, tai 
: visas šis reikalas yra baigtas, olimpiada 
; čia įvyks, o tolimesni pasirengimai vyksta 
' čia dieną ir naktį. Įdomu, kad prie atskirų 
olimpinių statybų dirba ir apie 30 lietu- 

>■ vių, atvykusių ieškoti darbų ir dabar pa- 
’ dedančių įrengti olimpinius pastatus.

Aborigenai nepatenkinti
Sausio 26 dieną visa Australija šventė 

savo tautinę šventę - Australijos Dieną. 
1788 metais anglas kapitonas Phillip 
Sydnėjaus įlankoje iškėlė Anglijos vėliavą 

. ir įsteigė pirmąją baltųjų koloniją, kurią 
daugumoje sudarė atvežti iš Anglijos 
kaliniai. Šios šventės Australijos aborige
nai nepripažįsta ir laiko, kad tai buvo jų, 
kaip vietinių gyventojų, okupacija. Jie 
taip pat nori, kad ir busimosios olimpia
dos metu ypatingai būtų pažymėti vie
tiniai aborigenai ir jų vėliava tai pat ka-
"Mūsų Pastogė" Nr.5 1999.2.8 psl.6 

botų šalia Australijos. Su tuo jokiu būdu 
nesutinka Organizacinis Komitetas, saky
damas, kad tai būtų diskriminacija prieš 
kitų tautybių žmones, kurie dabar ir su
daro visus Australijos gyventojus. Dėl šio 
reikalo aborigenų vadovai net ketina su
kelti olimpiados metu boikotą ir parodyti 
pasauliui, kad jie, o ne baltieji yra šio 
krašto šeimininkai. Tačiau tas reikalas tik
rai bus gražiai sutvarkytas ir aborigenas 
sportininkas Peris Kneebone bus pirmas 
australas, nešantis olimpinę ugnį, kai kiti 
iškilūs aborigenai sportininkai, artistai ir 
dailininkai prisidės prie olimpiados pa
rengimo, o aborigenų atletai nuo 14 iki 26 
metų yra jau atrinkti ir valstybės lėšomis 
treniruojami 15 atskirų sporto šakų.

Judėjimo problemos
Organizacinio Komiteto eismo vadovai 

jau dabar planuoja, kaip reikės sutvarkyti 
pusę milijono žmonių, kai jie pajudės ir 
eis viena kryptimi į olimpinį stadioną ar 
iš jo. Numatoma įrengti daug ir aiškiai 
rodančių rodyklinių stulpų, greitai pasta
tomų barikadų ir virš 2000 judėjimą 
tvarkančių policininkų, kurie tarpusavyje 
palaikys ryšius mobiliais telefonais ar 
megafonais. Olimpinis stadionas talpins 
110 000 žmonių ir kas valandą į Olimpi
nio Parko geležinkelio stotį atvažiuos po 
50 000 žmonių, kai autobusais dar prisi
dės po 20 000. Įėjimo į stadioną vartai bus 
100 metrų platumo, nes numatoma jog 
įėjimo susigrūdimas gali būti didelis. 
Rengėjai numato pastatyti 10 atskirt) pe
rėjimo per gatves tiltų, kad nebūtų truk
doma važiuojantiems kitu transportu. Bus 
daroma viskas, kad transporto ir kelionių 
problemų čia nebūtų.

Casino ir TAB padeda 
olimpiadai

Jeigu Lietuvoje vis dar ginčijamasi ir 
nerandama bendro supratimo, kad legaliai 
leidžiami veikti azartinių lošimų namai - 
casino gali labai daug finansiškai paremti 
valstybinį biudžetą (nors neoficialūs to
kie casino veikia didžiuosiuose Lietuvos 
miestuose ir man pačiam ne viename iš jų 

teko būti) ir valstybė iš to jokio pelno 
neturi, tai Australijoje yra kitaip. Neskai
tant to, kad beveik visuose miestuose ofi
cialiai veikia tokie casino, visur taip pat 
veikia ir taip vadinami TAB. Tai oficiali 
įstaiga, biuras, kuris turi visus moder- 
niškiausius kompiuterinius įrengimus ir 
priima lažybų pinigus, dedant juos ats
kirose arklių, šunų, ir arklių su vežimėliais 
lenktynėse. Kadangi australai yra dideli 
įvairių lošimų azartininkai, tai tas visas 
taip vadinamas „azarto sportas“ čia yra 
labai populiarus. Organizacinis Olimpiados

The 48th Australian Lithuanian 
(Tęsinys iš praeito „M.P.“ nr.) Sports Festival

uždarymo metu ALFAS garbės nariai su gen. Lietuvos garbės konsulu V. 
Šliteriu ir ponia. Iš kairės: R. Ragauskas, K. Starinskas, A. Laukaitis ir St. Šutas. 

Nuotr. A. Laukaičio

WOMEN

Only two teams contested this division, 
Adelaide (with the addition of Jacinta 
Ankus, Sydney, and Teresa Bungarda, 
Canberra) whilst the other team was a 
combined Geelong - Melbourne effort. 
It’s such a pity that a team like Sydney 
“Kovas” which has dominated this 
competition for the last fifteen years 
couldn’t get a team together, despite 
having THREE teams during the last 
Sports Carnival in Sydney.

The first game was a highly entertain
ing one with both teams throwing away 
countless opportunities to win the 
match until the final few minutes when 
the Geelong- Melbourne combination 
held together with D Koszela domi
nating in defence and G Statkus sinking 
6 out of 10 free shoots.
In the second game Adelaide’s G Hen
drie and Sydney’s J Ankus took control 
early and despite a spirited fightback 
by the composite team they held on for 
a four-point victory.
The third and final game was decided 
once again in the first half with Ade
laide’s G Hendrie completely domi
nating the game and despite a “mini 
comeback” by Geel-Mel in the second 
half Adelaide prevailed and won the 
trophy that has eluded them for such a 
long time.
The one pleasing aspect of all games 
was the high percentage of conversions 
from the free shot line.

Geel-Mel 47 ( L Skimbirauskas 11,
G Statkus 10)
Adelaide 41(G Hendrie 14, N Vaitkus 
8)

Adelaide 41 (G Hendrie 15, J Ankus 9) 
Gel - Mel 37 ( G Statkus 24, A Kris
tens 9)

Adelaide 40 (G Hendrie 24, J Ankus 6) 
Gel - Mel 35 (G Statkus 21, L Skimbi
rauskas 5)

Final Placings: 1. Adelaide
2.Geelong - Melbourne

Komitetas kreipėsi į šias abi lošimų įstai
gas būti ir olimpiados finansiniais sponso- 
riais. Dėl šių reikalų niekas net nemano 
pareikšti net mažiausio protesto ir, manau, 
kad Lietuva jau senai turėjo turėti tokius 
oficialius lošimo namus ir tuo papildyti 
savo biudžetą.
Milžiniškos nuomos kainos

Artėjant Sydnėjaus Olimpiadai kyla ir 
kylanamų, kambarių ir butų nuomavimo

MVP (Šalkauskas Medal)
G Hendrie (Adelaide)

Top Scorers : 55 G Statkus (Gel/Mel) 
53 G Hendrie (Adel)

Foul Shooting : Team Adelaide 67% 
Gel/Mel 64%

Individual G Hendrie (Adel) 80% 
G Statkus (Gel/Mel) 75% T Bungarda 
(Gel/Mel) 75%
Most 3 Pointers : 2 G Hendrie (Adel)

MEN

Five teams entered this division, 
Adelaide, Geelong, Melbourne Red and 
Gold and a combined Canberra- 
Brisbane team with a couple of Sydney 
players, but the non-appearance of the 
titleholders, Sydney “Kovas”, was a 
huge Disappointment. It appears that 
both Melbourne and Sydney cannot get 
their top players to travel interstate, 
Sydney not fielding a team at the 
Geelong Švente, and Melbourne unable 
to send their best to the last Sydney 
Švente. It is hoped that in future ALL 
clubs can send their best teams to ALL 
carnivals.

Results:
Geelong playing extremely well to lead 
the Melbourne Gold team by 2 points at 
the change over but in the second half 
E Soha shot six 3-pointers and ended 
Geelong’s slim hopes.
Melbourne Gold 55 (E Soha 22, S 
Balnionis 13) Geelong 36 (C Waldie 
13, P Sutas7)

Melbourne Red was far too polished 
for the composite Canberra - Brisbane 
side.
Melbourne Red 68 ( K Levickis 28, C 
Firinauskas 15) Cbr - Bne 35 (B 
Katauskas 9, E Virzintas 7) 

kainos olimpiados metu. Jau dabar prašo
ma bent 30 - 40 kartų daugiau nei dabar. 
Didžioji dalis Sydnėjaus viešbučių jau yra 
iš anksto išnuomota, o namų pirkimo - 
pardavimo h nuomavimo oficiali Orga
nizacinio Komiteto agentūra „Ray White“, 
kurioje ir Lietuvos Olimpinis komitetas 
yra užregistruotas, praneša, kad jie sten-

Nukelta į 7 psl.

6



t Mūsų mirusieji f
A. f A. Vilitoriii Pranskūnui

Ilgus metus Sydnėjuje lankiusiai sergančius lietuvius, 
didelės dvasinės stiprybės bendradarbei

A. f A. Marijai Magdalenai Migevičieuei 
mirus, užjaučiame dukrą Ireną, žentą Algį, sūnų Alių, marčią Renatą ir visus 
šeimos narius. Vida ir Algis Kabailai

Viktoras Prauskišuas

Praeitą savaitę Geelongo miesto li
goninėje po trumpos ligos staiga mirė 
Viktoras Pranskūnas, kuris gegužės 15-tą 
būtų šventęs 88-tą gimtadienį. Viktoras 
yra vienas pirmųjų lietuvių naujakurių, 
kai lietuviai, atlikę sutartis, pradėjo apsi
stoti Geelonge.

Viktoras kilęs iš ūkininkų šeimos. Jis 
gimė 1911 metų gegužės 15 dieną Kun- 
gelių kaime, Dusetų valsčiuje, Zarasų 
apskrityje. Viktoro tėvas Juozas šeimoje 
augino 5 vaikus: Eleną, Sofiją, Kazį ir 
Leoną. Visi vaikai buvo gabūs mokslui, o 
brolis Leonas turėjo pašaukimą būti ku
nigu ir, baigęs kunigų seminariją, buvo 
įšventintas į kunigus.

Viktoras irgi buvo gabus mokslui. Tik 
atlikęs Lietuvos kariuomenės būtiną tar
nybą, 1933 - 1944 metais dirbo civiliu 
tarnautoju - kariuomenės dirbtuvių vir
šininku, o laisvu laiku lankė Kauno Uni
versiteto Filosofijos fakultetą.

Rusams okupavus Lietuvą, visi Vik
toro geri norai ir svajonės pasibaigė. Karo 
metu, 1944 m., dirbo Vilniaus apylinkė
se kontrolieriumi savivaldybių įstaigose, 
o artėjant Rytų frontui, liepos mėnesį 
pasitraukė į Austriją ir apsistojo Vienoje. 
Rusams artėjant į Vieną, 1945 metais 
išvyko į Vokietiją, kur ir sulaukė karo pa
baigos. Po karo gyveno Dettinghen‘e ir 
dirbo fotografu. Viktoras turėjo labai 
gražų balsą, tad nenuostabu, kad „Čiur

Olimpiada Sydnėjuje bus
Atkelta iš 6 psl.

giasi gauti kuo daugiau privačių namų, 
kur olimpiados metu galėtų apsigyventi 
svečiai. Tačiau žmonės, norėdami už tas 
kebas savaites gerai pasipelnyti, prašo 
labai milžiniškų kainų. Pvz.už liuksusinius 
butus ir namus prašoma nuo 50 000 iki 
vieno milijono dolerių olimpiados metu. 
Olimpiados vadovai pareiškė, kad tai yra 
tiesiog juokingai fantastinės kainos. Tik
rai puiku, kad Lietuvos TOK išnuomavo 
savo 6 kambarių olimpinį namą ir dabar 
ten gali gyventi atvažiuojantys treniruotis 
sportininkai, o olimpiados metu ten galės 
gyventi ir kiti pareigūnai. Tikrai nežinau 
kaip būtų, jeigu nebūtų buvęs išnuomotas 
šis namas.

Reikia aukštų merginų
Australijos merginų tinklinis niekada 

nebuvo aukšto lygio. Būdami olimpiados 
šeimininkai, australai turi teisę išstatyti ir 
tinklinio komandas. Su vyrais nėra taip 
blogai. Jie žaidžia įvairiose tarptautmėse 
varžybose ir tinklinis čia.yra. vidutiniame daugiau negu Atlantos. Olimpiadoje. Tuo

lionio“ ansamblyje dainavo pirmuoju 
tenoru.

1949 metais emigravo į Australiją, o 
privalomo darbo sutartį atliko State River 
and Water Supply, Caim Curven vieto
vėje, Viktorijoje. Baigęs sutartį apsigy
veno Geelonge. .Iš Vokietijos atvykus 
sužadėtinei apsivedė ir susilaukė dukros 
Julijos bei sūnaus Viktoro. Gyvenimo 
pradžia Geelonge nebuvo lengva. Kurį 
laiką pajūrio miestelyje Torquay laikė 
krautuvėlę.

Geelongo Belmont priemiestyje nusi
pirko namą, augino šeimą ir Ryrie St. 
atidarė „Victor Photo“ studiją, kurioje ir 
dirbo iki pensijos. Lietuvių renginiuose 
Viktoras visada pasirodydavo su kamera, 
parūpindavo nuotraukų ir „Mūsų Pastogei“.

Kūrimosi laikotarpiu per minėjimus 
skaitė paskaitas, padainuodavo solo „Kur 
bakūžė samanota...“ ir t.t. Vėliau pardavė 
namą Belmont'e ir parsikėlė gyventi į 
Moriac, kur ir sulaukė Lietuvos nepri
klausomybės.

Kadangi metų našta pradėjo spausti 
pečius, Viktoras nuskubėjo į Lietuvą 
atnaujinti ryšių su giminėmis ir Vilniuje 
buvo nusipirkęs net du butus. Turėjo daug 
svajonių ir planų, bet sveikata pablogėjo ir 
jis iš senelių slaugos namų buvo išvežtas į 
Geelongo miesto ligoninę, kur sausio 22 
dieną mirė. Laidotuvėmis pagal lietuviš
kas tradicijas rūpinosi testamento vyk
dytojai Elena Kondratienė ir Pranas Rep
šys. Sausio 24 dienos vakare Kings 
laidotuvių biure atkalbėtas rožinis, o 
sekančią diėną'šv. Petro ir Povilo bažny
čioje įvyko gedulingos Mišios, kurias 
atnašavo vietos klebonas M. Fitzpatrick, 
o atsisveikinimo žodį tarė Juozas Gailius. 
Velionis palaidotas Rytų kapinėse žolyno 
skyriuje. Po apeigų kapinėse visi buvo 
pakviesti gedulingiems pietums į prie 
bažnyčios esančią salę.

Mes, geelongiškiai, reiškiame gilią 
užuojautą dukrai Julijai, sūnui Viktorui, 
anūkams, giminėms Lietuvoje ir Austra
lijoje. Dievo karalystė plati, ilsėkis, Vik
torai, ramybėje.

Juozas Gailias

stovyje. Blogiau yra su merginomis. Kaip 
pareiškė rinktinės treneris B. Saidon, pa
saulio gerosios komandos, tokios kaip iš 
Rusijos, Italijos, Kroatijos, Olandijos ir 
kt., turi savo komandose aukštų merginų. 
Treneris dabar jau kuris laikas ieško aukš
tų sportininkių, kurias jis nori parengti 
olimpiadai. Mes galime šias sportininkes 
išmokinti žaisti tinklinį, bet jokiu būdu 
negalime jų išmokinti būti aukštomis. Šių 
merginų paruošimas olimpiadai jau pra
sidėjo Australijos Sporto Institute. Šis še
šių žaidėjų tinklinis ir jo žaidėjos skiriasi 
nuo olimpinio dviejų žaidėjų „paplūdimio 
tinklinio“, kuriam aukštis nėra būdingas.
Daugiau olimpinių bilietų

Praplatinus vandens sporto programą, 
olimpiadoje atsirado daug daugiau olim
pinių varžybų, o tuo pačiu ir bilietų. Pri
sidėjo viena daugiau diena plaukime ir. 
pirmą kartą pusfinaliai visose plaukimo 
varžybose. Taip pat prisidėjo po vieną 
nardymo, sinchroninio nardymo ir van-. 
densvydžio sesiją, o tai pridės 35 varžybas

A. f A. Marijai Magdalenai Migevičieuei 
iškeliavus į Amžinybę, jos dukrai Irenai, sūnui Aliui, giminėms ir artimiesiems 
nuoširdžią užuojautą reiškia

Monika Martišienė, Viktoras Martišius ir Baiba Kalninš

A. f A. Vikroro Pranskūno
atminimui, per p. Juozą Gailių gauta auka "Mūsų Pastogei" - $ 40 iš 

nenorėjusio savo pavardę paskelbti tautiečio.

A. f A. Aleksandrui Mišeikiui
mirus, visiems artimiesiems ir šeimos nariams giliausią užuojautą reiškia

Sydnėjaus Lietuvių Klubas

I» TV O t K A
A.a. Marijai Magdalenai Migevičieuei miras, dėkojame 

visiems, kurie ištiesė mums paguodos ranką šioje skausmo ir liūdesio valandoje.
Nuoširdžiai ačiū kun. dr. Alfonsui Savickiui už laidotuvių apeigas, Birutei 

Aleknaitei ir "Dainos" chorai už giesmes, visiems kalbėtojams - už jautrius ir 
prasmingus atsisveikinimo žodžius laidotuvių metu ir spaudoje.

Dėkojame visiems draugams ir draugėms, kurie prisidėjo prie
šermenų paruošimo. Jūsų visų nuoširdumas suteikė mums striprybės mūsų 
šeimos skaudžioje netektyje.

Irena, Alius ir jų šeimos

A.a. Bronius Paskočiiuas

Bronius Paskomimas

Praeitų metų gruodžio 30 d. Sydnėjuje 
mirė a.a. Bronius Paskočimas. Jo mirties 
nekrologas tilpo š.m. „Mūsų Pastogės“ 3- 
čiame numeryje. Velionio nuotrauką 
gavome pavėluotai - ją įdedame dabar.

„M.P.“inf.

pačiu prisidės dar 29 medaliai.
Kalbant apie bilietus, tai 60 000 olim

piados darbuotojų ir savanorių galės pa
gal specialią programą nusipirkti olim
piados bilietus anksčiau. Iš viso šių metų 
viduryje australams bus parduodama 5 
mln. bilietų, kurių kaina atidarymo iš
kilmėms bus nuo 105 iki 1392 dolerių, o 
daugumos kitų bilietų kainos bus apie 60 
dolerių ar mažiau. Kaip pranešė NSW 
valstijos premjeras, tai šios valstijos 
politikai (olimpiada yra NSW valstijoje) 
neturės jokių išskirtinių privilegijų gauti 
olimpinius bilietus ir jie juos turės įsigyti 
kaip ir visi kiti žmonės.

Antanas Laukaitis,
Lietuvos olimpinis attache

TALKA 
INFORMATION

The following Interest rates apply from February 1, 1999 
for all new and renewed deposits:

Term Peposjts^Xui'Xi 2
12 month 4.50%
6 month 4.25%
3 month ,4.oo%

L Account minimum $.500

Monthly interest
account (Min.$io,ooo) 4.00%

On maturity, the deposit and Interest may be 
withdrawn or transferred to other accounts. If 
the client does not notify his/her Intentions, : 
the account Is automatically rolled over for 
another equal term at current Interest rate.

Withdrawals may be made from term 
deposits before maturity date. In such case 
only 1.5% Is p’ayable on the withdrawn sum.

Current Accounts:
$5000 + 3.5%
$1000-$4999 2.5% 
$l.oo-$999 1.5%

Loans:
Mortgage security £ 39<yo

NEW loans over $60,000 Ą o/ 
capped for 12 mth. *T.95
Guarantor secured 13%

up to $10,000
Personal 13%

up to $5,000
Loan Interest rates may be varied during the yoar depending on 

cunenl Interest rates ottered by banks and other societies.

Adelaide 
Melbourne 
Sydney

8362 7377
9328 3466
9796 8662

LITHUANIAN CO-OPERATIVE
TALKA

CREDIT SOCIETY LTD
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Kviečiame Canberros lietuvius
Vasario 17 dieną, trečiadienį,

Lietuvių Klubą paminėti Vasara 
kvinteto "Girių aidas" koncerto. Programoje - partizanų kovų ir tremties 
dainos bei'pasakojimai. Bilietų kainos: suaugusiems - $ 12, moksleiviams ir 
studentams - $ 6, .vaikams iki 14 metų - veltui.

"Girių aido" kvietimo komitetas

, 7 vai. vakare Canberros lietuviai kviečiami į 
Vasario 16-osios ir pasiklausyti garsaus tremtinių

Vasario 16-osios minėjimas Sydnėjuje
Lietuvos Nepriklausomybės šventės minėjimas įvyks vasario 21 d., sekmadienį. 

Minėjimas prasidės pamaldomis St. Joachim's bažnyčioje, Lidcombe, 11.30 vai. Or
ganizacijos kviečiamos dalyvauti su vėliavomis.

Po pamaldų, 2 vai. po pietų Lietuvių Namuose, Bankstowne, įvyks šventės minė
jimas. Paskaitą skaitys dr. Vytautas Doniela. Meninę programą atliks choras "Daina" 
ir kitos meninės jėgos. Kviečiame visus gausiai dalyvauti.

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

Minime Kovo 11 -qjq
Iš anksto pranešame, kad Kovo Vienuoliktosios prisiminimui yra rengiama dis

kusinė popietė. Kalbės dr. Algis Kabaila (Canberra). Popietė įvyks Lietuvių Namuose, 
Bankstowne, kovo 14 d., sekmadienį, 2 vai. p.p. Visi maloniai kviečiami dalyvauti.

Tėvynės Sąjungos Sydnėjaus sk. Valdyba

Melbourne Lietuvių Klubo pranešimas
Susirgus Melboumo Lietuvių Klubo pirmininkui p. Vladui Bosikiui, pirmininko 

pareigas laikinai perima vicepirm. / sekretorė Rita Mačiulaitienė.
Mclbourno Lietuvių Klubo Valdyba

"Medicinos Popietė" Bankstowne
Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugija ruošia "Medicinos 

Popietę", kuri įvyks vasario 28 d., sekmadienį, 2 vai. po pietų Sydnėjaus 
Lietuvių Namuose, Bankstowne. Popietės metu dr. Irena Bagdonavičienė 
pravespokalbįkaipgydytisnuoosteoporosis. Regina Lašaitytė papasakos kaip 
gali padėti augaliniai (herbai) vaistai ir masažai. Tąsią Corbett paaiškins ir 
pademonstruos lengvą mankštą. Palmyra Žalienė papasakos apie moterų 
gyvenimą Sodyboje. Popietę užbaigsime pasivaišindami kavute su pyragais. 

. Visus maloniai kviečiame dalyvauti. SLMSGD-jos Valdyba

"Girių aidas" pas Geelongo lietuvius
Vasario 20 d., šeštadienį, 2 vai. po pietų Geelongo Lietuvių Namuose, Bell 

Post Hill, įvyks Vasario 16-tosios minėjimas ir Lietuvos laisvės kovotojų 
kvinteto "Girių aidas” koncertas. Programoje - partizanų kovų ir tremties 
dainos ir pasakojimai. Bilietų kainos: suaugusiems - $ 12, moksleiviams ir 
studentams - $ 6, vaikams iki 14 metų - veltui.

"Girių aido" kvietimo komitetas

Mokykimės lietuvių kalbos!
Melbourne džiaugiamės žinia, kad lietuvių kalbos kursai gimnazijas lankančiam 

jaunimuišiaismetaisveikiatoliau.Tačiaudar tikimasi sulaukti daugiau naujų mokinių.
Geri pažymiai lietuvių kalboje labai padeda įstojimui į universitetus bei įsidarbi

nant. Pamokos vyksta šeštadienio rytais Princes Hill koledžo patalpose, Carltono prie
miestyje. Nuo šių metų vasario mėnesio dar tęsiamas naujų mokinių registravimas.

Pirmoji pamoka - vasario 6 d. Dėl smulkesnės informacijos ir pareiškimo kreiptis 
į Victorian School of Languages. Telefonas 9416 0641. Kursų vedėja

beis Atsiųsta paminėti sss
Agnietė Ambraziejūtė - Steponaitienė 

- Žvirgžde "ŽIDINIO ŽARUOS NEUŽ
GES". Atsiminimų ištraukos, apysakos, 
"Sunkmetis" fragmentai, eilėraščiai. Su
darytojas - Juozas Grašys, Kaunas, 1998. 
Redagavo - Robertas Keturakis. Išleido - 
Lietuvos gydytojų sąjungos Kauno sky
rius. Spausdino - Kauno Medicinos uni
versiteto spaustuvė, 132 psl. plius I-XJX 
psl. nuotraukų.

* * *
Lietuvoje išleista dr. Jono Kuncos kny

ga "PRIETŪKSTANTMEČIŲ SLENKS
ČIO". Dr. J. Kunca gerai pažįstamas Aus
tralijos lietuviams savo politinėmis ap
žvalgomis ir plačiu žvilgsniu į socialines 
ir etine problemas.

Knyga skirta Lietuvos gyventojams ir 
padeda jiems susiorientuoti pasaulinėje 
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politinėje bei socialinėje arenoje.
Išleido "Žurnalistika" Vilniuje, 1998. 

Kaina nepažymėta.
* * *

Šių metų sausio 15 dieną Australiją 
pasiekė graži aštuoniolikos autorių, 228. 
puslapių knygelė "NUO MAŽVYDO IKI 
VYDŪNO".

Knygelė turi gerą Mažosios Lietuvos 
žemėlapį, kurio iki šiol vis pasigesdavo
me. Knygelę išleido Mažosios Lietuvos 
Reikalų Taryba, Vilnius, A. Jakšto 9 - 
203.

&

Prisimintinas 1998 metų sausio 15 
dienos minėjimas Adelaidėje, kuriam 
Albinas Pocius ir Antanas Šerelis paren
gė mažą leidinėlį.

"M.P." informacija

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

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

Vasario 14-tą "Girių Aido" koncertas

Vasario 21-ją Lietuvos Nepriklausomybės Šventės 
mimėjimas

Sydnėjaus Lietuvių Klube visada mielai laukiami 
svečiai iš visų Australijos vietovių ir pasaulio kraštų

Klubo darbo valandos
Pirmadienio vakarais 5.00-10.30 vai.
Trečiadienio vakarais 5.00-10.30 vai.
Ketvirtadienio vakarais 5.00-11.00 vai.
Penktadienio vakarais 5.00-12.00 vai.
Šeštadieniais 12.00-12.00 vai.
Sekmadieniais 12.00-10.00 vai.
Antradieniais Uždaryta

Klubo valgykla veikia
Penktadieniais 6.00 - 8.00 vai.
Šeštadieniais - švediškas stalas 12.00 - 2.00 vai.

- vakarienė 6.00 - 8.00 vai.
Sekmadieniais 12.30 - 7.00 vai.

Kiekvienų sekmadienį Klubo narių reikalams, pasiūlymams ir 
pageidavimams patenkinti, budi vienas iš Klubo direktorių

Pranešu gerb. "Pasaulio Lietuvio" prenumeratoriams,
kad Sydnėjaus Lietuvių Namų Bibliotekoje tik sekmadieniais priimu pinigus už 

"Pasaulio Lietuvio" prenumeratą. Pinigus išsiųsiu Vasario pabaigoje vienu čekiu JAV 
doleriais, tad suinteresuotuosius.prašau paskubėti, nes laikas ribotas.

Sydnėjaus Lietuvių Klubo Bibliotekos Vadėjas

Xl-oji LIETUVIŲ 
TAUTINIŲ ŠOKIŲ 

ŠVENTĖ

LITHUANIAN 
FOLK DANCE 
FESTIVAL ~ 2000

XI TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ ruošiama Toronte, Kanadoje, 2000-ųjų metų 
birželio 30 - liepos 2 dienomis. Pradėti finansų telkimo ir kiti organizaciniai darbai. 
Meno vadovais sutiko būti Rita ir Juozas Karasiejai. Lietuvių tautinių šokių institutas 
ragina visas tautinių šokių grapes užsiregistruoti iki 1999 m. vasario 16 dienos, kad 
būtų galima kuo greičiau pradėti derinti paruoštą programą su tiksliais šokėjų skaičiais. 
Lapkričio pradžioje grupėms buvo išsiųsti registracijų lapai. Juos prašoma grąžinti R. J. 
Karasiejams, 2364 Adena Ct., Mississauga ON, L5A IRI. Telefonas 905 279 9079. 
Negavę lapo gali registruotis pažymėdami grupės pavadinimą, vadovo pavardę ir pilną 
adresą bei telefoną, grupėje esamus skyrius (vaikų, jaunių, jaunų veteranų, veteranų) ir 
tuose skyriuose dalyvaujančių šokėjų skaičius. Inf.

"Girių aido" koncertas Sydnėjuje
Visus maloniai kviečiame atvykti į garsųjį partizanų ir tremtinių ansamb

lio "Girių aidas” koncertą, kuris įvyks vasario 14 d., sekmadienį, 2 vai. po pietų 
Lietuvių Namuose, Bankstowne. Išgirsime kovų ir tremties dainas ir pasakojimus.

Bilietai į' koncertą kainuos: suaugusiems - $ 12, moksleiviams ir studen
tams - $ 6, vaikams iki 14 metų - veltui.

Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

BENDRADARBIAUK MŪSŲ PASTOGĖJE"!
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