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„LUKoil“ domisi 
„Mažeikių nafta“

Penktadienį per susitikimus Vilniuje 
su Seimo Pirmininku Vytautu Lands
bergiu ir Premjeru Gediminu Vag
noriumi Rusijos naftos kompanijos 
„LUKoil“ prezidentas Vagitas Alek
perovas patvirtino „LUKoil“ susi
domėjimą „Mažeikių naftos“ bendro
vės būsimu privatizavimu bei Būtingės 
terminalu ir pageidavo gauti išsamios 
informacijos apie tai.

Per susitikimus su Lietuvos aukštais 
pareigūnais „LUKoil“ vadovas siūlė 
kurti „Mažeikių naftos“ koncerno val
dymo (operacinę) kompaniją, kurioje 
būtų atstovaujama Lietuvos Vyriausy
bei, jos visiems dabartiniams ir ga
limiems partneriams, tarp jų ir „LUK
oil“. Faktiškai tai reiškia, kad „LUK
oil“ siūlė Lietuvos Vyriausybei ne
atiduoti operatoriaus teisių vien JAV 
kompanijai „Williams, kaip numatyta.

„LUKoil“ prezidento pokalbyje su 
Premjeru dalyvavęs ūkio ministras 
Vincas Babilius žurnalistams sakė, kad 
jau svarstomi variantai, kaip spręsti tą 
klausimą. Prieš dvi dienas V. Babilius 
dėl to jau diskutavo su „LUKoil“ ir 
„Williams“ specialistais.“Jeigu „LUKoil“ 
išsakys norą dirbti ta kryptimi, dirb
sime, ir amerikiečiai dirbs“, - teigė ūkio 
ministras.

Seimo dauguma 
nenusileidžia Prezidentui

Ketvirtadienį Seime antrą kartą ne
buvo priimtas nutarimas dėl teisininko 
Kęstučio Lapinsko paskyrimo Vy
riausybės kontrolieriumi.

Prieš Kęstučio Lapinsko kandidatūrą, 
kurią pateikė Prezidentas Valdas 
Adamkus, tiek pirmą kartą, tiek antrą 
kartą diskutuojant Seime pasisakė 
valdančiosios Konservatorių frakcijos 
nariai. Kaip informavo balsų skaičiavi

mo komisijos pirmininkas Vytenis 
Andriukaitis, prieš K. Lapinsko kan
didatūrą balsavo 69 parlamentarai, už - 
64, o vienas biuletenis buvo sugadintas.

Per pirmąjĮ, dar sausio mėnesį vyku
sį, balsavimą dėl Valstybės kontrolie
riaus skyrimo buvo pasiektos lygiosios. 
Už ir prieš K. Lapinsko kandidatūrą 
pasisakė po 62 Seimo narius, o 4 
biuleteniai buvo sugadinti.

Jau daugiau kaip metai, kai pasibai
gusi dabartinio Valstybės kontrolės 
vadovo Vido Kundroto kadencija. Pagal 
šalies Konstituciją šios institucijos 
vadovą penkerių metų kadencijai 
Prezidento teikimu skiria Seimas.

Filmas apie diplomatijos 
šefą ir jo epochą

Nepriklausomybė svarbiau už viską. 
Ši pagrindinė Stasio Lozoraičio (vy
resniojo) gyvenimo nuostata dominuo
ja ir dokumentiniame filme apie jį. 
Lietuvos televizijos dokumentinį filmą 
„Lietuvos diplomatijos šefas“ sukūrė 
istorikas Vytautas Žalys ir režisierius 
Juozas Sabolius kartu su filmavimo 
grupe.

Filme pateikiama daug nuotraukų, 
unikalios archyvinės ir filmuotos 
medžiagos, skamba paties Stasio Lo
zoraičio balso įrašai. Žmogišką dip
lomatijos šefo paveikslą padeda atkur
ti jo sūnaus Kazio Lozoraičio pa
sakojimai. Nors ir pabrėždami Stasio 
Lozoraičio išskirtinį vaidmenį, filmo 
kūrėjai, jų pačių žodžiais, nesiekė sta
tyti jam paminklo. Filmo tikslas - per 
Stasio Lozoraičio paveikslą atskleisti 
visą tragišką Lietuvos diplomatijos, 
valstybės istorijos tarpsnį.

Filmas „Lietuvos diplomatijos šefas“ 
jau buvo parodytas istorikams. Vasario 
15 dienųjį ketinama parodyti Seime. O 
Vasario 16 - ąją numatyta dokumenti
nio filmo „Lietuvos diplomatijos šefas“ 
premjera per Lietuvos televiziją.

Atnaujinamas
Konstitucinis Teismas

Tarptautinių santykių ir politikos 
mokslų instituto direktorius Egidijus 
Kūris, Šeinio teisės departamento 
direktorius Vytautas Sinkevičius ir 
Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto 
pirminiftkas Stasys Stačiokas ket
virtadienio Seimo nutarimais devy
niems metams paskirti Konstitucinio 
Teismo (KT) teisėjais. Jie užims kovo 
18 dieną kadenciją baigiančių šio teis
mo pirmininko Juozo Žilio ir teisėjų 
Prano Rasimavičiaus bei Kęstučio 
Lapinsko vietas.

Grįžęs iš atostogų Meksikoje, Pre
zidentas Valdas Adamkus ketina imtis 
kandidatūros į KT pirmininkus pa
rinkimo procedūros. Pasibaigus KT 
pirmininko J. Žilio kadencijai, turi būti 
išspręstas klausimas dėl šio teismo 
vadovo.

KT pirmininką skiria Seimas Pre
zidento teikimu. Šią kandidatūrą 
valstybės vadovas turi pasirinkti iš 
devynių KT narių.

Eltos žiniomis, vieni realiausių 
pretendentų į KT pirmininko pareigas 
yra Vladas Pavilonis ir Egidijus 
Jarašiūnas.

Paskirti nauji Seimo 
kontrolieriai

Ketvirtadienį Seimas paskyrė Seimo 
kontrolierius, kurie pakeis keturis 
kadenciją baigusius ombudsmenus.

Seimo kontroliere tapo buvusi Seimo 
ekonominių nusikaltimų tyrimo ko
misijos patarėja Leonarda. Kuodienė, 
Seimo Nacionalinio saugumo komiteto 
konsultantas Kęstutis Milkeraitis, 
Valstybės kontrolės juridinio skyriaus 
vyresnioji juriskonsultė Genovaitė 
Račinskienė ir Prezidento priimamojo 
vedėjas Romas Valentukevičius. Par
lamentarai taip pat pritarė Seimo 
kontrolieriaus Alberto Valio kan
didatūrai, nes jo kadencija dar nebuvo 
pasibaigusi.

Seimo Tėvynės sąjungos (Lietuvos 
konservatorių) frakcijos seniūno pa
vaduotojas Sigitas Kaktys sakė tikįs, jog 
naujieji Seimo kontrolieriai bus neša
liški, neįsipareigoję politiškai. Jo 
vertinimu, jie yra kompetetingi ir aukš
tos kvalifikacijos specialistai. Krikš
čionių demokratų frakcija, pasak Po
vilo Katiliaus, „neturi pagrindo nepri
tarti pateiktoms kandidatūroms“. Joms 
pritarė taip pat Seimo Žmogaus ir pilie
čio teisių bei tautybių reikalų komite
tas.

Nebus skubama susieti 
litą su euru

Lito kurso perorientavimas prie JAV 
dolerio ir euro krepšelio būtų naudin
gas ekonomiškai, Vilniuje surengtoje 
tarptautinėje konferencijoje pastebėjo 
Lietuvos banko valdybos pirmininkas 
Reinoldijus Šarkinas. Bet jis patvirtino, 
kad nebus skubama žengti šio strategi
nio žingsnio, kol nėra užtikrintos 
reikiamos sąlygos.

Vyriausiasis bankininkas nurodė ke
lis euro ir JAV dolerio valiutų krepše

lio pranašumus.
Pirma toks valiutų krepšelis su

balansuotų prekybos ir konkuren
cingumo sąlygas ir padėtų išvengti 
didesnių lito kurso svyravimų tiek 
dolerio, tiek euro atžvilgiu. Antra, lito 
kurso fiksavimas euro ir JAV dolerio 
krepšelio atžvilgiu sumažintų dėl išori
nių veiksnių atsirandančios infliacijos 
lygio Lietuvoje svyravimus, kurie 
nedidelės atviros ekonomikos valstybei 
yra labai svarbūs. Trečia, euro ir JAV 
dolerio krepšelis būtų ne tik Lietuvos 
integracijos į Europos Sąjungą at
spindys, bet ir paspartintų Lietuvos 
įmonių orientaciją į jos ekonominę 
erdvę.

R. Šarkino teigimu, labai svarbu įti
kinti visus abejojančius, kad JAV do
lerio pakeitimo valiutų krepšeliu metu 
nebus atlikta devalvacija.

Bręsta pasiūlymas nebetiekti 
elektros energijos Baltarusijai 
Jeigu ateinantį pirmadienį Baltaru

sijos Vyriausybė nepriims nutarimo, 
nustatančio Lietuvai priimtiną at
siskaitymo už pateiktą elektros energiją 
mechanizmą, Ūkio ministerija siūlys 
Valstybinei elektros energijos eksporto 
į Baltarusiją komisijai nutraukti elek
tros energijos tiekimą į Baltarusiją, tei
gia ūkio ministras Vincas Babilius.

Valstybės kontrolė trečiadienį paskel
bė nustačiusi, kad „Lietuvos energija“ 
pagal trišalę sutartį „Belenergo“ kon
cernui pernai pardavė elektros ener
gijos už 89 mln. JAV dolerių, o iš 
operatoriaus UAB „Baltic - SHEM“, tu
rėjusio užtikrinti atsiskaitymus, per 
praėjusius metus gavo tik maždaug 2 
milijonus JAV dolerių.

Šiaurės ir Baltijos šalių cen
tristai imasi ilgalaikių planų 

Šių metų vasario 8-9 dienomis 
Helsinkyje vykusioje antrojoje Šiaurės 
Tarybos ir Baltijos Asamblėjos (BA) 
sesijoje greta plenarinių posėdžių 
intensyviai dirbo ir centro, dešiniųjų bei 
kariųjų partijų grupės.

Jungtiniame centristinių partijų gru
pės posėdyje Šiaurės Tarybos grupės 
vadovas Johanas J. Jakobsenas ir BA 
grupės vadovas Romualdas Ozolas 
konstatavo akivaizdų partijų idėjinį 
bendrumą, pagrįstą švietimu, sveika
tos, aplinkos apsaugos, gerovės tolyg
aus plėtojimo, demokratijos idealų 
prioritetais. Tariantis dėl bendra
darbiavimo buvo pritarta R. Ozolo 
siūlymui centro partijų atstovams 
susirinkti Lietuvoje ir aptarti ilgalai
kius bendro veikimo planus, įgy
vendinant Suomijos idėją apie Šiaurės 
dimensijos valstybių bendradarbia
vimą. Vasaros pabaigoje galėtų būti 
surengta poros savaičių kelionė au
tomobiliais aplink Baltijos jūrą, pro
paguojant Baltijos pakrantės turizmo 
traktą poilsiui su šeimomis.
Konstitucinis Teismas ėmėsi 

politikų galvosūkio
Antradienį Konstitucinis Teismas 

(KT) išklausė-suinteresuotųjų pusių
................ ... Nukelta į 3 psl.
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Lietuvos įvykių...
Atkelta iš 1 psl.

atstovų argumentus daug politinių ais
trų keliančioje byloje - ar kai kurios iš 
buvusių sovietinio saugumo darbuoto
jų dabartinę veiklą ribojančių įstatymo 
nuostatų atitinka šalies Konstituciją.

Pernai spalį į KT kreipėsi grupė Sei
mo narių, prašydama ištirti, ar vasarą 
Seimo Pirmininko Vytauto Landsbergio 
iniciatyva parlamento priimtas SSRS 
valstybės saugumo komiteto (NKVD, 
NKGB, MGB, KGB) vertinimo ir šios 
organizacijos darbuotojų dabartinės 
veiklos įstatymas bei jo įgyvendinimo 
įstatymas atitinka šalies Pagrindinį tei
sinį aktą bei kai kurias tarptautines 
konvencijas, prie kurių prisijungusi 
Lietuva. Savo išvadą KT parengs už
darų diskusijų metu. Tikimasi, kad 
sprendimas bus paskelbtas vasario 
pabaigoje arba kovo pradžioje.

Vietoj mirties bausmės - 
belangė iki gyvos galvos

Baigta procedūra, pagal kurią mirties 
bausmė Lietuvoje nuteistiesiems pa
keista laisvės atėmimu iki gyvos gal
vos. <

Antradienį posėdžiavusios Aukš
čiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų 
skyriaus teisėjų kolegijos iki pastarojo 
meto galiojusią mirties bausmę įkalini
mu visą likusį gyvenimą pakeitė 
aštuoniems nuteistiesiems. Jų bylos 
išnagrinėtos visose instancijose ir 
nuosprendžiai nebegali būti apskųsti 
Lietuvoje. Dar vieno mirties bausme 
nuteistojo bylos Aukščiausiasis Teismas 
nesvarstė, nes nuosprendis kol kas 
neįsiteisėjęs, pateikus bylą Apeliaciniam 
teismui.

Mirties bausmę keičiant įkalinimu 
iki gyvos galvos galutinį sprendimą pri
ima Aukščiausiojo Teismo baudžiamų
jų bylų skyriaus trijų teisėjų kolegija, 
atsižvelgdama į generalinio prokuroro 
teikimą. Tokia tvarka numatyta praėju
sių metų gruodžio mėnesį Seimo 
priimtame įstatyme. Jo prireikė dėl to, 
kad Seimas priėmė Baudžiamojo 
kodekso pataisas, kuriomis mirties 
bausmė' pakeista įkalinimu iki gyvos 
galvos.

Šis žingsnis atliktas Konstituciniam 
Teismui paskelbus išvadą, kad pa
grindinis šalies įstatymas neleidžia 
skirti mirties bausmės.

A. Smetonos dvare ketinama 
steigti Pasaulio lietuvių namus 
Pasaulio lietuvių namų vizija, beveik 

metus brandinama Ukmergės savi
valdybėje, įgauna vis konkretesnių 
bruožų. Šiuos namus ketinama įrengti 
buvusiame Lietuvos Prezidento Anta
no Smetonos dvare.

Šį rudenį bus minimos Antano 
Smetonos gimimo 125 - osios metinės. 
Ta proga ketinama sutvarkyti jo dvarą - 
centrinius rūmus, parką, ežerą. Kauno 
technologijos universiteto studentų 
grupė yra parengusi kursinį darbą „A. 
Smetonos dvaro - sodybos sutvarkymo 
principinė schema“, kurią ir žadama 
įgyvendinti.

Siūloma nauja dvaro paskirtis - 
Pasaulio lietuvių namai, Ukmergės 
savivaldybės vadovų nuomone, - pati 
tinkamiausia. Gražioje, istoriškai 
reikšmingoje vietoje iš įvairių kraštų į 
Tėvynę atvykę lietuviai galėtų patogiai 
ir įdomiai leisti savo atostogas, pa
medžioti, pakeliauti po apylinkes. Tad 
siūloma dvare įrengti nakvynės namus
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su maitinimu, numatyti kaimo turizmo 
maršrutus, įvairias kitas paslaugas. Čia 
galėtų vykti ir įvairios pasaulio lietu
vių konferencijos. Įgyvendinant šį 
projektą, rajone 'būtų sukurta naujų dar
bo vietų.

Žinios trumpai
• Penktadienį Radviliškyje sureng- . 

tas Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio 
(LLKS) 50 - mečio minėjimas. 1949 
metų vasario 16 dieną netoli Radviliš
kio esančiame Minaičių kaime buvo 
priimta LLKS deklaracija dėl lietuvių 
tautos apsisprendimo gyventi ne
priklausomoje valstybėje.
• Aukštas Lietuvos apdovanojimas 

bus įteiktas žinomo Rusijos žmogaus 
teisių gynėjo Andriejaus Sacharovo 
našlei Jelenai Boner. Prezidentūra ma
no, kad taip bus įvertinti ir 1989 metais 
mirusio A. Sacharovo nuopelnai Lie
tuvai.
• Darbo ir duonos reikalavo bedar

biai bei pensininkai penktadienį prie 
Vytauto Didžiojo paminklo Kaune. Čia 
piketą organizavo Kauno regiono pra
monės profesinių sąjungų susivieniji
mas. Pasak jo pirmininko Arvydo Dam
brausko, piketu norėta atkreipti val
džios dėmesį į vis blogėjančią daugelio 
bankrutuojančių įmonių darbuotojų 
padėtį.
• Nuo šiol „Lietuvos aidas“ kas mė

nesį rašiniams apie Vilniaus Gedimi
no technikos universitetą (VGTU) skirs 
vieno puslapio plotą - tai numato 
penktadienį pasirašyta bendradar
biavimo sutartis.
• Aplinkos ministerijos iniciatyva 

bus parengta Palangos pajūrio ruožo ko
pų apsaugos programa. Šiems darbams 
finansuoti pradžioje numatyta skirti 
apie 5.0 tūkst. litų.
• Mokesčių reformos klausimai, 

investicijų ir eksporto skatinimo būdai 
aptarti antradienį Vilniuje Prezidento 
Algirdo Brazausko fondo surengtoje 
konferencijoje. Pranešėjai iš Lietuvos 
institucijų, taip pat ekspertai iš Airijos, 
Danijos ir Olandijos kalbėjo apie 
ekonominę situaciją pasaulyje, apibū
dino verslo padėtį Lietuvoje, jos 
mokesčių sistemą, pateikė pavyzdžių 
apie kitų valstybių vykdomą eksporto 
ir investicijų skatinimo politiką.
• Kitos savaitės pabaigoje Lietuvoje

su darbo vizitu lankysis Lenkijos 
Prezidentas Aleksandras Kvasnevskis 
(Aleksander Kwasniewski). Pernai A. 
Kvasnevskis (A. Kwasniewski) Lie
tuvoje lankėsi du kartus, V. Adamkus 
Lenkijoje - tris. Šiemet balandį numaty
tas ir oficialus Lenkijos prezidento vizi
tas į Lietuvą.
• Valstybės įmonė „Lietuvos paštas“ 

vasario 16 - ąją, išleis į apyvartą du 
naujus pašto ženklus iš tęstinės serijos 
„Vasario 16 - osios Akto signatarai“. 
Juose pavaizduoti Nepriklausomybės 
Akto signatarai Petras Klimas ir Dona
tas Malinauskas. Pašto ženklų auto
rius - dailininkas Jokūbas Zovė.
• Jungtinių Amerikos Valstijų ir 

Rusijos prezidentai Bilas Klintonas (Bill 
Clinton) ir Borisas Jelcinas atsiuntė te
legramas Lietuvos vadovui Valdui 
Adamkui, kuriame sveikina jį bei vi
sus Lietuvos žmones Vasario 16 - osios 
- Nepriklausomybės dienos proga. Visų 
savo šalies gyventojų vardu atsiųstoje' 
sveikinimo telegramoje JAV preziden
tas pažymėjo, kad, .kartu dirbdamos, 
mūsų šalys siekia bendro tikslo sukurti 
laisvą, klestinčią ir demokratinę Euro
pą“. Savo sveikinimo telegramoje Ęuropos Sąjungai, jų .tarpe. Švęięarija,

Stebėtinai daug užsienio įžymybių 
atvyko į Jordano karaliaus Husseino 
laidotuves vasario 8 d., kai kurie iš jų 
mirtini tarpusavio priešai. Irako atsto
vas dalyvavo kartu su JAV prezidentu 
Bill Clinton ir trimis buvusiais JAV 
prezidentais (Gerald Ford, Jimmy Carter, 
George Bush); Izraelio prezidentas Ezer 
Weizman ir ministras pirmininkas 
Benjamin Netanyahu dalyvavo kartu su 
Sirijos prezidentu Hafez - al - Assad. 
Net Rusijos prezidentas Boris Jelcin 
atskrido į laidotuves, nepaklausęs savo' 
gydytojų įspėjimo.

W'ww’
Vasario 10. d. Indonezija sušvelnino 

kalinamo Rytų Timoro sukilėlių vado 
Xanana Gusmao režimą. Iš stipriai 
saugojamo griežto režimo kalėjimo jis 
perkeltas į namus sostinės Džakartos 
priemiestyje, tik formaliai priklausan
čius kalėjimui. Tačiau pasimatymai su 
juo vis dar yra varžomi.
' Indonezijos prezidentui dr. Habibie 
vis dažniau užsimenant apie visišką 
nepriklausomybę Rytų Timorui, opo
zicinės partijos lyderė Megawati, 
buvusio prezidento Soekarno. duktė, 
pradėjo smarkią propagandos kampa
niją prieš Rytų Timoro atsiskyrimą. 
Megawati pati kandidatuoja į Indone
zijos prezidentus ateinančiuose rin
kimuose.

ww^w

Valdanti Vokietijos socialdemokratų 
1- žaliųjų koalicija neteko daugumos 
'Vokietijos parlamento aukštuosiuose 
krūmuose, pralaimėjusi rinkimus Hesse 
valstijoje. Ekspertų nuomone, krikš
čionių demokratų partijos laimėjimą 
nulėmė reakcija prieš Vokietijos 
kanclerio Gerhard Schroeder bandymą 
pakeisti pilietybės įstatymą. So
cialdemokratų vyriausybės planuoja
mas įstatymo projektas suteiktų Vo
kietijos pilietybę apie 3 500 000 
svetimšalių, daugumoje turkų, kadaise 
įsileistų į Vokietiją „svečio darbinin
ko“ teisėmis.

Www
Vasario 12 dieną JAV senatas baigė 

va.
• Pakeitus ankstesnius planus, 

antradienį Vilniuje sudarytas Lietuvos 
ir Italijos susitarimas dėl bevizių kelio
nių. Susitarimą patvirtino Lietuvos 
užsienio reikalų ministras Algirdas 
Saudargas ir Italijos ambasadorius 
Vilniuje Marijus Fugacola (Mario

Rusijos prezidentas B. Jelcinas užtikri
no, kad išliks nepakitęs principinis 
Rusijos kursas palaikyti gerus kai
myninius santykius ir abipusiškai 
naudingą bendradarbiavimą su Lietu— ko į Amaną dalyvauti Jordanijos val

dovo laidotuvėse. Todėl teko su Italija 
skubiai suderinti kitą datą, kada tokia 
sutartis galėtų būti sudaryta. Ji įsigalio
ja praėjus septynioms dienoms po to, 
kai pasikeičiama notomis. Taigi, jau 
nuo vasario 16 dienos Lietuvos pilie
čiai gali vykti į Italiją be vizų.

Paruošė Jurgis Rūbas

Nauji Europos pinigai
Tą naktį, kai Geelonge šventėme ir, 

sulaukėme Naujų metų, Europoje 
įsigaliojo naujas pinigas - Euro.

Euro sutartį pasirašė Vokietija, Ita
lija, Prancūzija, Olandija, Belgija, 
Liuksemburgas, Suomija, Ispanija, 
Portugalija, Airija ir Austrija. Iš viso 
vienuolika kraštų.

Anglija, Danija ir Švedija atsisakė 
pasirašyti, Graikijos prašymas buvo 
atmestas dėl didelių skolų pasauliui. 
Kiti Europos kraštai, nepriklausantys'

svarstyti bylą, iškeltą'prezidentrui Bill 
Clinton, kaltinant jį melagingais 
parodymais sulaužant priesaiką bei 
kliudant teisingumo procesams. Sena
tas atmetė pirmąjį kaltinimą 55 balsais 
prieš 45, dešimčiai respublikonų 
senatorių balsavus kartu su demokra
tais. Antrasis kaltinimas atmestas 
balsams pasidalinus 50 ir 50. Res
publikonams atmetus vieno iš demo
kratų senatorių pasiūlymą, prezidentui 
net nebus išreikštas senato papeikimas.

Sužinojęs apie senato sprendimą, 
prezidentas Bill Clinton viešoje kalboje 
atsiprašė už savo netinkamą elgesį ir 
kvietė visus susitaikyti.

WWW

Rambouillet rūmuose tebevyksta 
derybos tarp Kosovo albanų ir Serbijos 
delegacijų. Albanai po ilgų derybų su
tiko su NATO pasiūlytu kompromisi
niu taikos projektu, bet serbai dar 
priešinasi. Jei bus pasiektas susitari
mas, vasario 13 dieną JAV prezidentas 
Bill Clinton pažadėjo 4000 JAV karių 
NATO taikos palaikymo daliniams 
Kosovo provincijoje. Jei nebus susitar
ta iki vasario 20 dienos, NATO grasina 
bombarduoti Jugoslaviją.

WWW

Vasario 8 dieną Pietų Afrikos poli
cija suėmė netoli Johanesburgo gy
venantį pretendentą į Albanijos sostą, 
buvusio Albanijos karaliaus Zog sūnų 
Leką Zogu. Leką Zogu namuose kratos 
metu rasta daug ginklų, jų tarpe šautu
vų, raketsvaidžių, minų. Keletą dienų 
prieš Zogu areštą iš jo buvo atimta 
diplomatinė neliečiamybė.

WWW

Vasario 14 dieną Izraelyje 250 000 
žydų ortodoksų demonstravo prieš 
Izraelio Aukščiausiojo Teismo politiką, 
trukdančią paversti Izraelį religinių 
įstatymų dominuojama valstybe. Tuo 
pat metu apie 50 000 pasauliečių žydų 
netoliese suruošė demontraciją už 
Aukščiausiąjį Teismą ir už religijos 
atskyrimą nuo valstybės.

Paruošė Vytautas Patašius

Fugazzola). Surengti šią ceremoniją 
ketinta pirmadienį. Tačiau sekmadie
nio rytą mirus karaliui Huseinui 
(Hussein), ministras A. Saudargas išvy-

Norvegija, buvusieji Rytų Bloko kraš
tai (ir Lietuva) kol kas nebus priimti.

Kraštai, norintys būti priimtais į 
Europos Sąjungą, turi pasiekti aukštus 
Ekonomijos ir Finansinės Sąjungos 
(EMU) nustatytus standartus. Šie kraš
tai turi sutvarkyti savo infliaciją, pa
skolų dydį, paskolų procentus, deficitą 
ir valiutos stabilumą.

Laikinai (iki 2002 metų) Euro bus tik 
elektroninis pinigas, naudojamas kainų

Nukelta į 2 psl.
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1 BENDRUOMENĖS VEIKLOJE M
Susipažinimo renginys

Adelaidės Apylinkės valdyba: iš kairės: Šarūnas Vabolis, Ramutė 
čiūtė, Gaila Dundienė, Lucia Vaičiulevičius, Jūratė Grigonytė, Birutė Miku- 
žienė ir Vaidas Januškevičius.

Laiškas iš
Lietuvos Respublikos Prezidentūros

Į pasienio užkardos Punske steigimo klausimu ALB Krašro Tary
bos priimtą rezoliuciją, kuri buvo pasiųsta LR Prezidentui p. Valdui Adamkui, iš 
LR Prezidentūros gautas sekantis atsakymas per ALB Krašto Tarybos suvažia
vimo pirmininką P. Bielskį:

"Dėkojame už Jūsų laišką Prezidentui Valdui Adamkui.
Norėčiau atkreipti Jūsų dėmesį, kad pasienio užkardos Punske steigimo klau

simas buvo keltas praėjusių metų gruodžio 17 d. vykusiame Prezidento Valdo 
Adamkaus susitikime su Lenkijos Respublikos Ministru Pirmininku Jerzy Bu- 
zeku, taip pat Lietuvos ir Lenkijos Vyriausybių Bendradarbiavimo Tarybos posė
dyje bei kituose Lietuvos pareigūnų susitikimuose su Lenkijos atstovais. Galiu 
Jus patikinti, kad Lietuvos atstovai siekia, jog būtų rastas sprendimas, kuris 
nepažeistų Punsko lietuvių interesų. .

Priimkite mūsų nuoširdžiausius linkėjimus. _ .... tat
Egidijus Meilūnas

Šių metų sausio 23 dieną Adelaidės 
Apylinkės Valdyba suruošė paben
dravimą, į kurį buvo pakviestos Krašto 
Valdyba (dabar Adelaidėje), Adelaidės 
Lietuvių Sąjungos Ine. Valdyba ir 
Parapijos Taryba.

Janinai Vabolienei pasitraukus iš 
Apylinkės Valdybos pirmininkės parei
gų ir tapus Krašto Valdybos pirmininke, 
įvyko pasikeitimų. Apylinkės Valdy
bos pirmininke išrinkta buvusi narė 
kultūros reikalams Liucija Vaičiu
levičius. Taigi dabartinės Apylinkės 
Valdybos sudėtis yra sekanti: vice
pirmininkės - Jūratė Grigonytė ir Biru
tė Mikužienė, sekretorė - Gaila Dundie
nė, iždininkai - Ramutė Stankevičiūtė ir 
Vaidas Januškevičius, narys ypatin
giems reikalams - Šarūnas Vabolis. Šie 
žmonės yra jau antrosios, jaunesnės 
kartos atstovai, beveik visi išėję moks
lus Australijoje, labai užimti savo 
tarnybose..Malonu, kad jie randa laiko 
visuomeniniams darbams.

Naujoji pirmininkė įžanginėje kal
boje paaiškino šio pabendravimo tikslus 
ir pristatė Valdybą. O tikslai tokie: 
užmegzti ir palaikyti ryšius su kitomis 
Valdybomis sklandžiam brendra- 
darbiavimui ateityje. Ji taip pat pami
nėjo, kad dažnai nežinome, ar ne
prisimename, kurie asmenys darbuojasi 
toje ar kitoje valdyboje. Antras tikslas: 
pasikeisti mintimis ir sumanymais 
lietuviško bendruomeninio darbo 
baruose. Trečiasis tikslas: pageidauti
na, kad valdybos remtų viena kitos dar
bus ir užsimojimus rengiant savotiškas 
konkurencijas. Be to, daug patyrimo 
turintys valdybų nariai ar pirmininkai 
galėtų pasidalinti savo turimomis 
žiniomis ir informacija su jaunaisiais 
valdybos nariais. Kad suburti krūvon 
vis mažėjančią ir daugialypę lietuvių 
bendruomenę, reikėtų bendromis 
jėgomis suplanuoti tam tikrą strategiją 
ir tuo užtrikrinti bendruomeninį tęs
tinumą.

Atkelta iš 2 psl.
skelbimuose, bendrovių buhalterijoje, 
sąskaityboje, vertybinių popierių ir ak
cijų biržose.

Tačiau nuo 2002 metų sausio pirmo
sios dienos europiečiai pradės naudoti 
naująją valiutą - Euro, o nuo 2002 metų 
liepos 1 dienos visi Europos Sąjungos 
kraštai atsisakys savo senų valiutų ir 
Europa gyvens tik su Euro.

Numatyta, kad Euro tvarkys Centri
nis Vokietijos bankas Frankfurte. Jis 
nustatys indėlių procentus, skolų dydį, 
įves tarptautines prekybos taisykles, 
pav., „Mercedes“ tiek pat kainuos ir

Pabaigoje Liucija Vaičiulevičius 
išreiškė didelę padėką buvusiai Apy
linkės Valdybos pirmininkei J. Va-
bolienei ir įteikė jai dovaną su gėlė
mis.

Šios susipažinimo popietės metu 
Adelaidės Apylinkės Valdybą trumpai 
pasveikino Adelaidės Lietuvių Sąjun
gos Ine. pirmininkas Vyt. Neverauskas. 
Krašto Valdybos vardu nuoširdžiai 
pasisakė ir pristatė Krašto Valdybos 
narius jos pirmininkė Janina Vabolienė. 
Kiek ilgiau įdomiai kalbėjo Parapijos 
Tarybos vicepirmininkas Viktoras 
Baltutis. (Garbės pirmininku yra taip 
pat renginyje dalyvavęs kun. J. Petrai
tis, MIC). V. Baltutis paminėjo kai ku
rias lietuviškųjų bendruomenių prob
lemas, sakyčiau, ALB atstovų su
važiavimo Geelonge ištakoje. Kalbėto
jas trumpai apsvarstė kai kurias poros 
atstovų mintis, iškeltas suvažiavimo 
metu. Gal-ir. gerai, kad V. Baltutis ne 
visiškai su jomis sutinka! Jis taip pat 
pristatė susirinkusiems Parapijos 
Tarybos narius ir nares.

Čia turiu pažymėti, kad dažnai darbš
tūs mūsų bendruomenės nariai priklau
so ne vienai, o dviems valdyboms ar 
šiaip turi net keletą įsipareigojimų ir dėl 
to kartais kyla nesusipratimų. Pa
vyzdžiui, Donatas Dunda yra Adelaidės 
Lietuvių Sąjungos Valdybos narys, o 
taip pat ir Krašto Valdybos narys. Salė 
Vasiliauskienė ir Jovita Vosylienė 
dalyvavo šiame renginyje kaip Parapi
jos Tarybos narės, o ne kaip Adelaidės 
Lietuvių Katalikių Moterų Draugijos 
Valdybos narės, kur jos ypatingai 
sėkmingai darbuojasi.

Trumpa oficialioji dalis baigėsi L. 
Vaičiulevičius ir Janinos Vabolienės 
padėkos žodžiais, o po jų buvo vai
šinamasi užkandžiais ir vynu.

Sėkmės Valdyboms.
Adelaidės Apylinkės

Valdybos Koresp.

Berlyne, ir Romoje ar Madride. Kalba
ma net apie vienodas algų ir socialinio 
draudimo sąlygas.

„Deutsche Bank“ 1997 metų sta
tistikose palygino Europos (dabar 
vadinamą Euroland) padėtį, su Ameri
ka ir Japonija (atminkite - Japonijos 
ekonomika sugriuvo 1998 metais) - 
Europoje gyventojų 290 mln., dirban
čių 64.8%, bedarbystė -11.6%, gamybos 
eksportas 12.3%; Amerikoje- gyventojų 
208 mln., dirbančių77.6%, bedarbių 5%, 
gamybos eksportas 8.1%; Japonijoje - 
128 mln., dirbančiųjų 78.08% (buvo), 
bedarbių 3.4% (buvo), gamybos eks
portas 8.8% (buvo).

Audra ir Linas sumainė žiedus

Australijos Lietuvių Bendruomenėje 
lietuviškos poros vestuvės, kaip Pietų 
Australijoje vasaros lietus - labai retas. 
įvykis. Šiandieninis mūsų jaunimas 
susiranda sau gyvenimo partnerius, 
nežiūrėdami tautinių, religinių ar kito
kių skirtumų. Dauguma gyvena kartu

- be santuokos, be metrikacijos. Tad 
visuomet širdį jaudina, kai prie alto
riaus žengia lietuviška pora, kai 
surišamos rankos gyvenimui dviejų 
jaunų lietuvių.

Šių metų sausio 9 dieną Adelaidės Šv. 
Kazimiero koplyčioje aukso žiedus 
sumainė Audra Milen ir Linas Pocius. 
Abu mūsų Bendruomenės nariai, 
dalyvavę jos gyvenime nuo pat vaikys
tės.

Audra priklausė skautams, lankė 
savaitgalio mokyklą, vėliau lituanisti
nius kursus, šoko tautinius šokius ir 
dainavo mergaičių oktete „Eglutės“. 
Baigusi pedagogijos institutą, Adelai
dėje dirba mokytoja. Audros tėvai: Ire-

Kalbama, kad Euro užkirs kelią 
amerikietiškam doleriui, kuriuo šian
dien naudojasi 80% viso pasaulio 
prekybos.

Eiiro įvedimas kol kas nepalies 
Australijos prekybos ir turizmo.

Pagal paskutines žinias iš Berlyno, 
sužinojau, kad Baltijos kraštų gy
ventojams nuo 1999 metų kovo 1 dienos 
nebereikės vizų vykstant į „Euroland“

Vincas Bakaitis

na Gudaitytė - Milen ir Rimas Mi- 
lenradas. Irena priklausė sportinin
kams, dainavo lietuvių chore ir met 
pasirodė scenoje.

Linas irgi buvo veiklus lietuviškame 
gyvenime. Lankė lietuvių savaitgalio 
mokyklą ir lituanistinius kursus. Bai
gęs gimnaziją, išvyko į Vasario 16 - sios 
gimnaziją Vokietijoje. Priklausė skau
tams ir sportininkams, šoko tautinius 
šokius. Būdamas aukšto ūgio, gerai žai
dė krepšinį. Lino tėvai Lidija . Šimkutė 
- Pocienė ir Romas Pocius. Abu veik
lūs Adelaidės Lietuvių Bendruomenės 
nariai. Lidija Šimkutė rašo eiles ir yra 
išleidusi savo poezijos leidinių. Romas 
Pocius vienai kadencijai buvo išrinktas į 
Krašto valdybą ir keletą kartų į ALB 
Krašto Tarybą. Jau kelinti metai išrink
tas į Adelaidės Lietuvių Sąjungos 
valdybą.

Jungtuvių apeigas atliko Adelaidės 
lietuvių parapijos klebonas Juozas 
Petraitis, MIC, pasakydamas vedusiųjų 
gyvenimo pamokantį pamokslą. Baž
nyčią gražiai gėlėmis papuošė Audros 
teta Aldona Patupienė ir Marlene Beck - 
Healy. Jaunąją prie altoriaus atlydėjo 
dėdė Vytautas Patupas. Bažnyčioje ir 
vaišėse dalyvavo virš šimto svečių. Li
no močiutė Šimkienė, nors ir rateliuose, 
atvyko pasidžiaugti anūko jungtuvė
mis. Audros pamergės: sesutė Venesa,' 
specialiai atvyko iš Vokietijos, kur 
studijuoja, palydėti sesutę prie alto
riaus, Dana Baltutytė ir Deana Gudai
tis. Lino pabroliai: Alexander Jewell - 
Thomas, Danius Kesminas ir Gintaras 
Šimkus. Vargonais grojo Jonas Pocius, 
giedojo Anita Slotte Kumar. Iš 
Vokietijos atvyko Lino draugas Klaus 
Žulys.

Po jungtuvių bažnyčioje, vaišės vyko 
Lietuvių Namuose. Prie gražiai padeng
tų, stalų susėdo svečiai. Svečiai-, 
belaukdami atvykstant jaunųjų, ne
kantriai žvalgėsi į didžiulį valgiais 
apkrautą ir papuoštą stalą. Liejosi 
šampanas ir raudonas vynas. Vestuvių 
nuotaika linksma ir pakili, kuriai pritarė 
muzika, Lino mama Lidija šia proga 
paskaitė eilėraštį anglų kalboje, nes 
svečių tarpe buvo nemažai australų.

Sukosi poros, svečiai gėrė raudoną ir 
baltą vyną ir džiaugėsi šauniomis 
vestuvėmis. Prieš vidurnaktį jaunie
siems palikus salę, svečiai linksminosi 
iki pirmųjų gaidžių.

Sveikiname naują lietuvišką porą ir 
linkime sėkmės ir laimės jų gyvenime!

vb
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"Girių aido" koncertas
Vasario 14 dieną (sekmadienį) Syd- 

nėjųje koncertavo jau senokai lauktas, 
iš Lietuvos atvykęs vyrų ansamblis samblio dainininkų vienaip ar kitaip 
„Girių aidas“. Jo sudėtyje penki savo gyvenime buvo prisilietę prie tų

Koncertą baigus: iš kairės - V. Kuprys, M. Kuprienė, A. Lukša, V. Balsys, V. 
Šiukšta ir A. Paulavičius. Prie mikrofono ALB Sydnėjaus apyl. pirm. A. 
Giniūnas. Nuotrauka J. Makūno
dainininkai - tremtinys, Lietuvos 
valstybinės operos solistas Vincentas 
Kuprys, tremtinys, grupės meno vado
vas Antanas Paulavičius, buvęs par
tizanas „Uosis“ Vytautas Balsys, buvęs 
partizanas „Arūnas“ Antanas Lukša ir 
partizanų ryšininkas, politinis kalinys 
Vladas Šiukšta. Grupei akompanavo 
pianistė Melita Kuprienė.

Sydnėjaus Lietuvių Namų didžioji 
salė, kas jau seniai bematyta, tą dieną 
buvo pilnutėlė.

Programą, susidėjusią iš dviejų da
lių, sudarė įvairių autorių ir kompozi
torių kurtos dainos, kurių gal tik viena 
kita buvo anų partizanų kovų su 
pavergėjais dienų, tačiau visose daino
se buvo išreiškiama meilė pavergtai 
Lietuvai ir prisiminimas už jos laisvę 
žuvusių sūnų - partizanų. Dainas pa
pildė pasakojimai apie partizanines

J&kdkalio kraujo atminės"
Apie 30 kilometrų nuo Adelaidės, 

tarp žalių kalnelių prisiglaudęs žavin
gas slėnis. Prieš pusantro šimto metų čia 
atvyko pirmieji jo gyventojai - religingi 
Prūsijos liuteronai. Laimingi pasprukę 
nuo žiaurių tarptikybinių nesantaikų, 
džiaugėsi radę ramų žemės kampelį. Už 
tai dėkingi garbino Viešpatį, o šią vietą 
pavadino Lobethal, pagal vokiečių 
kalbos žodį „loben“.

Mažojo Onkaparingos upelio van
denimis jau nutekėjo 50 metų nuo to 
laiko, kai čia rinkosi pirmieji lietuviai. 
Iš upelio pasiskolinęs pavadinimą, vil
nos fabrikas buvo reikalingas darbo 
rankų. Pačiame miestelyje ir jo apy
linkėse gyveno gražus būrelis mielų 
žmonelių, apie kuriuos bent trumpai 
ryžtuosi čia paminėti. Jaučiu, kad tai 
per drąsus žingsnis mano silpnėjančiai 
atminčiai, bet Vacys Šulcas, pristojęs 
kaip nelabasis, vis gundo, nors pats 
daug geriau judina plunksną negu aš... 
.Tad dėl šventos ramybės...

Pranas Barauskas su žmona Aida.
Išdidūs žemaičiai, dosnūs, svetingi, 
vaišingi. Gražiai užaugino dukrelę Da
lytę ir sūnų Alfredą. Turi gražią sodybą 
Adelaidėje. Dar ir po tiek metų „gi- 
miniuojamės“. Pakviečia „ant slyvų ir 
obuolių derliaus“. Prieš porą savaičių 
Dalytė, surinkusi visas senutes į savo 
limuziną, parsivežė namolio, kur 
ultramodernioje rezidencijoje, prie 
meniškai išraitytų valgių stalo, turėjo
me progos atšvęsti Aidos gimtadienį.

Bernaitis Vilius ir žmona Elena 
isų Pastoge" Nr.’7' 199Š.2.22 p.sl.4

dienas. Prisiminimai buvo be galo gy
vi, tuo labiau, kad kiekvienas iš an- 

laikų įvykių, atkentėję kalėjimuose ar
ba Sibiro platybėse, ten buvusiose 
kasyklose ir pan. Apie Norilsko politi
nių kalinių sukilimą pasakojo V. Bal
sys. Apie Lietuvos Laisvės Sąjūdžio 
(LLS) vadą generolą J. Žemaitį („Vy
tautą“), laikytą laikinuoju Lietuvos 
Prezidentu, kankintą ir sušaudytą 
Maskvos Butirkų kalėjime, pasakojo A. 
Lukša. Dainą paskutiniam Lietuvos 
partizanui „Vanagui“ - Vaclovui 
Ramanauskui, sovietų NKVD 1956 
metais sušaudytam be teismo, sukūrė 
pats penketuko poetas A. Paulavičius. 
Net 7 koncerto metu dainuotoms dai
noms muziką taip pat sukūrė A. 
Paulavičius.

Plačiau apie „Girių aidą“ bus spaus
dinama sekančiuose „M.P.“ numeriuo
se. i.t .. .

B. Ž.

užaugino šaunų sūnaitėlį Algį. Iš 
profesijos kariškis, Vilius Adelaidėje 
tuojau įsijungė į ramovėnų eiles, o 
žmona Elena Moterų sekcijos valdy
boje rado tą dirvą, kurioje parodė savo 
kulinarinius gabumus, panaudotus 
bendruomenės reikalams.

Jonas ir Jovita Brazauskai turėjo ke
turis vaikus. Vyrui mirus, Jovita ište
kėjo už Vyt. Vosyliaus ir visose ben
druomeninėse pareigose buvo uoli jo 
talkininkė. Dar ir dabar tebesidarbuoja 
Lietuvių Katalikių Moterų draugijos 
valdyboje.

Vincas Čeplinskas dirbo svaitgalio 
mokykloje, rašinėjo į spaudą, turėjo 
pareigų ALB valdyboje. Žmona Aldo
na priklausė Moterų sekcijai, kurį lai
ką net pirmininkės pareigose.

Gausi Dabravolskių šeima gyveno 
toliau nuo miestelio ir į mūsų sąjūdį 
nesileido priviliojami.

Feliksas Damasevičius ir žmona 
Genutė užaugino dvi dukrutes - Reginą 
ir Marytę. Adelaidėje jie visa širdimi 
įsijungė į lietuvišką gyvenimą. Jis ran
da pasitenkinimą dainuodamas abie
juose choruose, o Genutė stropiai tal
kina Šv. Kazimiero parapijos ren
giniuose.

Dičiūnų šeimai priskaičiuodavome 8 
asmenis. Nors ir ne visi puikavosi ta 
pačia pavarde. Kaip antai, Balio Dičiū- 
no žmonos Kazimieros tėveliai Liut
kevičiai - simpatiškiausi senukai, ko
kius kada buvau sutikusi. Jų dukra 
Aniceta Mainelienė (vyras tragiškai žu-

vo Vokietijoje), švogerio ir sesers 
globojama, augino dukrelę Gražinutę. 
Liudas Liutkus - labai rimtas vyrukas, 
viengungis. Nė nemėgink jam mirkte
lėti - nekreips jokio dėmesio. Balys 
Dičiūnas iš profesijos kariškis, naujųjų 
rekrūtų pedagogas. Lobethaly jis buvo 
mūsų pravadyrius, organizatorius. 
Nuostabus darbštumo ir pareigingumo 
pavyzdys. Abejoju, ar šiandien turėtu
me taip šauniai atrodantį Lietuvių 
katalikų centrą be jo sugebėjimų ir 
pastangų. Dičiūno moterys (taip abi 
sesutes vadinome) tiesė pirmuosius ta
kus Katalikių Moterų draugijos kul
tūrinėje veikloje. Jų dvyniai sūnūs Al
gis ir Rimas tėvelių lengvai atskiriami, 
o močiutė kartais ir paklausdavo: „Tai 
katras tu būsi, vaikeli?“ Šiandien jie 
žinomi ne tik Australijoje, bet ir 
Anglijoje, Amerikoje, o dabar ir Lie
tuvoje. Tai aukščiausiais ordinais 
apdovanoti Karališkojo laivyno ka
rininkai. Visų „kraujo giminių“džiaugs
melis.

Jonas Jankūnas man atvykus buvo 
neseniai palaidojęs žmoną. Gal todėl 
vakarais jis graudžiai virkdė akorde
oną, o atsikėlęs gyventi į Adelaidę, 
pasižymėjo savo grojimu gegužinėse ir 
pensininkų vakaronėse. 1

Jasevičius Juozas, buvęs lakūnas; jo 
žmona Kazytė niekada nepraleisdavo 
progos pasigirti, kad praskrisdamas iš 
"Anbo" numesdavo jai dėžę šokola
do, vis pataikydamas į rūtų darželį. Juo
zas turėjo stiprų bosą, dainavo „Litu- 
ania“ chore, vaidino lietuvių teatro 
pastatymuose.

Aleksas ir Danutė Matikulai užaugino 
3 sūnus. Danutės sesuo ir svainis 
Sunkumaičiai vaikų neturėjo.

Našlė Sofija Ūkienė turėjo paslaugų 
sūnų Edį ir dukrelę Jadzytę. Šie mielai 
žaisdavo su mūsų išdykusiais vaiku
čiais, kol tėvai pargrįždavo iš darbo.

Vacys Šulcas ir jo žmona, gražuolė 
Joana.taip pat gyveno fabriko darbinin
kų miestelyje. Kaip ir dauguma kitų. 
Vakarais susėdę liūdnai dainuodavom; 
visi sugyvenome geruoju - mūsų buvo 
per mažai, kad pyktume vieni ant kitų. 
Būdavo ir įdomių momentų: „Ateik, 
gražyte, padainuosime kartu“, „Negaliu 
dainuoti dabar, tas žaltys vėl mane 
paliko“, „Tai kur išvyko?“, „Nagi, 
meškeriot!“, „Ar tai gražu pykti? Juk 
sugrįš ir vėl“., „Tai, kai grįš - dainuo

Sydnėjaus Lietuvių Klube
, Artėjant naujam šimtmečiui ir su juo 
susijusiais subuvimais mūsų mieste, 
plaukai šiaušiasi pagalvojus apie darbo 
gausumą. Laiko nedaug, o būtinų darbų 
begalybė. Kai vaikštinėji po Klubo 
patalpas ir matai kaip visur reikalinga 
šeimininkiškos rankos, vienur palopyti, 
kitur padažyti, ar čia vinį įkalti, 
baiminiesi, kad jau nėra pakankamai 
laiko. Todėl, mieli nariai, labai prašo
me pagelbėti. Tikimėsi, kad mūsų 
šaukimas į talką bus išgirstas ir visi 
supuolę, kaip senais laikais, sugebėsime 
greičiau „atgaivinti“ ir „atjauninti“ mū
sų visų sydnėjiškių pasididžiavimo 
būstinę Lietuvių Klubą. /

Paklusus narių pasiūlymams, nuo ko
vo 1 d. yra keičiamos darbo valandos. 
Laukiame mūsų svečių ir narių šio
kiadieniais atsilankant nuo 4.00 vai.

Daug kas nepasinaudoja mūsų val
gyklos paslaugomis. Valgyklos Šei
mininkė įvedė sekmadieniais vieno 
patiekalo papigintą kainą, nuo vasario 
28 d. už porciją balandėlių mokėsime 

siu“.
V. Šulcas buvo uolus skautų sto

vykloje. Pravesdavo laužų programas, 
išgalvodavo visokių pokštų. Adelaidėn 
atvykę, tuoj įsijungė į choro eiles, nes 
abu Tvėrėjo apdovanoti gerais balsais. 
Vacys energingai darbavosi Valdyboje, 
o kartu ėjo ir choro „žynio“ pareigas; vis 
ką nors naujo sugalvodamas. Dainavo 
solistės Vasiliauskienės vedamame vy
rų oktete, nevengė darbo lietuvių te
atre.

Henrikas Vikas Adelaidėje įsigijo 
vyrų kirpyklą visai prie parlamento ir 
gražiai „apšelmavodavo“ ministerių 
galvas. Neatsižvelgdavo ar jie val
džioje, ar opozicijoje. Jo žmona Antosė 
priklausė Katalikių Moterų draugijai. 
Buvo uoli ir draugiška poniutė.

Vitkus gyveno kaimynystėje trum- 
'pai, net jo vardo neatsimenu.

Stasys Vyšniauskas su žmona Anto- 
sėle augino sūnelį ir dukrelę. Šie ak
tyviai reiškėsi sporto klube „Vytis“.

Broliai Vytautas ir Jonas Vanagai 
teturėjo po vieną vaiką. Vytautas ir 
Marytė - baltapūkę Violetą, o Jonas ir 
Kliaudija - Vytautą - Lauryną. Abiejų 
žmonos panašios; tai vietiniai gyvento
jai atskirdavo paminėję pypkę. Va
nagienė, žmona to, kurs be pypkės, arba 
to, kurs su pypke. Abu broliai skau
tininkai, mielai talkino pirmutinėse 
skautų stovyklose, kai dar sunku bū
davo gauti stovyklavietę. Jonas su šei
ma, gyvendamas pas Mr. Dearman, 
neblogai „ambasadoriavo“ lietuvius, 
tad gauti stovyklavietę jam nebuvo di
delė problema.

Susėmus visus į bendrumą, noriu 
priminti, kad dar ir po daugelio metų 
jaučiame vieni kitiems širdies šilumą, 
nors nedaug mūsų beliko. Susitikę 
apsikabiname ir, jei kas klausia, kam 
mes toki meilūs, atsakome, kad esame 
„kraujo giminės“.

Lobethaly augę vaikai Adelaidėje 
stropiai reiškėsi lietuviškame gyve
nime. Vieni savaitgalio mokykloje, kiti 

tautinių šokių grupėje ar sporto klube
..Vytis“, dar kiti skautų programose.

Apie juos pačius jie turėtų patys 
parašyti, nes man tai per ilga pasaka. 
Salomėja Neris sakė teisybę: „Bet... 
senelė jau užsnūdo - ir jos pasaka baig
ta“.

T. K.

tik po $5.00. Nepraleiskite progos 
neparagavę lietuviškų patiekalų, o be to 
gera proga atsivesti ir pavaišinti ir kitų 
tautybių pažįstamus, bei draugus. Vyrai, 
pagerbdami savas gyvenimo drauges ir 
visą šeimą, padarykime jiems sek
madieniais malonumą, pakviesdami 
papietauti Klubo valgykloje. Tą dieną 
lai mūsų žmonelės nevargsta namuose 
prie puodų.

Lauksime Jūsų visų atsilankant 
Turgaus Dieną, o taip pat neužmirškite 
ir pasižvalgyti informacijos apie tą 
„Linksmybės Valandą“.

Tėveliai, jei norite, kad Jūsų atžalos 
išaugtų stiprūs dvasiškai Ir fiziškai, 
šeštadieniais Klube atrasite „Kovo“ 
treniruotes.

Užsukite, išgėrę čerkutę užkalbinkite 
Direktorių ir padiskutuokite Klubo 
ateitį. Pasidalinkite žiniomis ir minti
mis. Laukiame Jūsų reguliaraus at
silankymo.

Algis Bučinskas 
Sekretorius
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PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖJE

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS IX-JO SEIMO NARIAMS-ĖMS
1. Sveikiname Jus visus ir visas Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Val

dybos vardu ir linkime darbingų bei gerų 1999 metų, dirbant svarbų ir 
reikalingą lietuvybės išlaikymo darbą Jūsų gyvenamuose kraštuose. Dė
kojame visiems, kurie atsiuntėte Kalėdų ir Naujų metų sveikinimus PLB 
Valdybai. Dėkojame Jums visiems už Jūsų nuolatinį darbą lietuviams, 
Bendruomenei ir Lietuvai.

2. Primename, kad Lietuvos Respublikos Seimo 1998 m. gruodžio 10 d. 
nutarimu 1999 metai paskelbti Laisvės kovų minėjimo metais. PLB Val
dyba siūlo visuose kraštuose šiais metais tą atitinkamai prisiminti ir mi
nėti, ypač per Vasario 16 dienos minėjimus.

3. Šiais metais švenčiame Lietuvių Chartos 50 - ties metų sukaktį. Nuo 
tada, kai Lietuvių Charta buvo paskelbta 1949 m. birželio 14 d. Vokieti
joje, kraštų Lietuvių Bendruomenės arba kitokiais vardais pasivadinę 
visuotiniai lietuvių junginiai, atitekantieji Lietuvių Bendruomenės pa
skirtį (kaip pavyzdžiui Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjunga arba Ar
gentinos ALOST ir t.t.) labai aktyviai dalyvavo kovoje už Lietuvos laisvę ir 
rūpinosi lietuvybės išlaikymu, vykdydami Lietuvių Chartą. Iškilmingą 
Lietuvių Chartos 50 - ties metų minėjimą ruošia Vokietijos Lietuvių 
Bendruomenė ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba 1999 m. liepos 
17 dieną (šeštadienį) Vasario 16 - sios gimanzijoje, Romuvoje, Huettenfeld 
(netoli Frankfurto), Vokietijoje. Kviečiame dalyvauti.

4. Panašiai kaip ir praėjusiais metais, šių metų kraštų Lietuvių 
Bendruomenių, Lietuvių Jaunimo Sąjungų bei kviestų kraštų organizaci
jų pirmininkų ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdybos narių pasi
tarimas - suvažiavimas šaukiamas 1999 m. liepos 15 - 16 dienomis 
(ketvirtadienį ir penktadienį) Vasario 16 - sios gimnazijos patalpose, 
Romuvoje, Huettenfelde, Vokietijoje. Jis baigsis iškilmingu Lietuvių Char
tos 50 - ties metų minėjimu. Suvažiavimo ir minėjimo reikalais rūpinasi ir 
tvarko PLB Valdybos vicepirmininkai Tomas Bartusevičius ir PLB atstovas 
Lietuvoje Gabrielius Žemkalnis.

5. Prieš PLB pirmininkų suvažiavimą Vasario 16 gimnazijos patalpose 
vyks tradicinė metinė, jau 46 - oji, Europos Lietuviškųjų Studijų Savai
tė, kuri prasidės 1999 m. liepos 11d. (sekmadienį). Visi esame kviečiami 
dalyvauti toje savaitėje, kurios pabaigoje vyks Lietuvių Chartos minėjimas.

6. Pakartotinai prašome visų kraštų Bendruomenes ir Jaunimo Sąjungas 
tęsti arba pradėti sustiprintą veiklą per gyvenamųjų kraštų vyriausybes, 
parlamentus ir politikus padėti Lietuvai siekti narystės Europos Sąjungoje 
ir Šiaurės Atlanto arba NATO organizacijoje. Prašome visus PLB Seimo 
narius ir nares įsijungti į šią akciją ir talkinti Jūsų kraštų Valdyboms.

7. Praėjusių metų rudenį netikėtai iš pareigų pasitraukus buvusiam „Pa
saulio lietuvio“ ilgamečiu! redaktoriui Broniui Nainiui, laikinai žurnalą 
redagavome patys PLB Valdybos nariai. Leidinys vėlavo, bet netrukus 
pasirodys laiku. Naujas „Pasaulio lietuvio“ redaktorius yra Arvydas Re- 
neckis (40 metų amžiaus). Per praėjusius 17 su puse metų „Pasaulio lietuvį“ 
administravusi Baniutė Kronienė pavargo ir prašė surasti kitą adminis
tratorę. Nauja administratorė yra Laima Zavistauskienė (31 metų amžiaus). 
Daugiau informacijos rasite naujuose „Pasaulio lietuvio“ numeriuose. 
Džiaugiamės, kad nauji jaunos kartos žmonės perėmė „Pasaulio lietuvį“, ir 
labai prašome siųsti trumpas žinias, informacijas, straipsnius, nuotraukas ir 
prenumeratas .Pasaulio lietuviui“, 14911 127th Street Lemont IL. 60439, 
USA, telefonas 630257 8714, fakas 630 257 9010, e - mail plietuvis@aol.com

8. Nežinome ar visi laiku ir gerai gaunate per paštą PLB Valdybos 
bendralaiškius, raštus, pranešimus ir „Pasaulio lietuvį“. Visi, kurie gausite 
šį laišką, esate Pasaulio Lietuvių Bendruomenės IX - ojo Seimo nariai ir 
narės. Šio Seimo kadencija prasidėjo 1997 m. liepos 1 dieną ir baigsis 2000 
metų rudenį (rugpjūčio ar rugsėjo mėnesį, kada prasidės PLB X - tasis 
Seimas). Pagal PLB Konstituciją, PLB Valdyba turi informuoti PLB Seimo 
narius apie PLB veiklą, darbus, finansus ir planus. Tačiau ta informacija 
turi būti ne vien tik iš PLB Valdybos pusės. Reikalinga, kad PLB Seimo 
nariai ir narės taip pat informuotų apie savo darbus, veiklą ir siųstų klau
simus, siūlymus, patarimus, paramą PLB Valdybai ir kitoms PLB 
institucijoms. Todėl prašome ir laukiame atsakymų iš visų PLB Seimo na
rių. Rašykite paprastus ir elekroninius laiškus, faksus, naudokite telefoną 
ar asmeniškus susitikimus su PLB Valdybos nariais. PLB Valdybos 
pirmininko adresas yra: 1107 Pinewood Drive NW, Grand Rapids MI 49544 
- 7969, USA arba 14911 127th Street, Lemont IL 60439, USA, faksas 616 
791 7333, telefonas 616 791 7888, e - mail: PLBValdyba@aol.com arba 
kamantas ©.aol.com

9. Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Atstovybė Lietuvoje gali Jums pa
dėti įvairiais klausimais. PLB Atstovybės įstaiga yra Vilniuje, Lietuvos 
Respublikos Seimo UI - čiuose rūmuose, 215 kambaryje. Jos adresas yra: 
PLB Atstovybė, Lietuvos Respublikos Seimas, III rūmai, 215 k., Gedimino 
prospektas 53, Vilnius 2026, Lietuva - Lithuania, telefonas 370 2 613 441, 
faksas 370 2 226 896, e - mail: plbav © Irs. It Atstovybėje dirba PLB Valdy
bos Atstovas ir PLB Valdybos Vicepirmininkas Gabrielius Žemkalnis ir 
PLB Atstovybės Administratorė Virginija Grybaitė.

10. Su šiuo laišku persiunčiame Jums Lietuvos gyventojų genocido ir 
rezistencijos centro generalinės direktorės Dalios Kuodytės ir Lietuvos

KULTŪRINĖSE PfiRfiSTĖSE
M.K. Čiurlionio styginis kvartetas

Geriausias 1998 metų kamerinis Lietuvos kolektyvas

M.K.Čiurlionio Kvartetas: Jonas Tankevičius- 1-mas 
smuikas, Darius DikŠaitis - 2-ras smuikas, Aloyzas 
Grižas - altas, Saulius Lipčius - violončelė.

„Mūsų Pastogėje“ Nr. 27 (1998.7.13) 
jau buvo rašyta apie M.K. Čiurlionio sty
ginį kvartetą, kuris, „kaip nuolat pabrė
žia muzikos kritikai turi nepaprastą kvar
teto ansamblio pojūtį, darnumą, didelį 
profesionaliumą, garso kultūrą“ („L.r.“ 
1998.12.15). Malonu pranešti, kad praeitų 
metų gale Lietuvos Respublikos Kultūros 
ministerija pripažino kvartetą kaip geriau
sią kamerinį Lietuvos kolektyvą. Ryšium 
su tuo kvartetui buvo patikėta garbė 
Prezidento Valdo Adamkaus oficialaus 
vizitoįPrancūzijąmetu, 1999 m. sausio25 
dieną koncertuoti Paryžiuje, Senato rūmų 
salėje, dalyvaujant abiems prezidentams.

O apie kvarteto plačią veiklą ir pasie
kimus pacituosiu iš 1999.01.21 gauto 
laiško:

„Praėjusieji metai buvo labai sėkmin
gi ir kūrybiški. Koncertavome labai daug 
(virš 80 koncertų) ir įvairiose šalyse. Pui
kiai pavyko Suomijoje, Kuhmo (styginių 
kvartetų, red.) festivalyje, kur per visus 
penkis koncertus turėjome didelį pasi
sekimą. Rugsėjį atidarėme tradicinį tarp
tautinį Vilniaus kvartetų festivalį, kur 
'kartu su mumis grojo ir žymus klarnetis
tas iš Belgijos Eddy Vanoosthuyse. Spalį 
paruošėme naująprogramą ir atlikome ją 
Filharmonijos Didžioje salėje. Pirmąkar- 
tą Lietuvoje skambėjo ir Šnitkės forte- 

. pijoninis kvintetas (AlfredSchnittke, 1934, 
' vokiečių kilmės rusų kompozitorius, vie
nas iš pirmųjų rusų kompozitorių, kuris 
įsisavino šiuolaikinę klasikinę Vakarų mu
ziką, red.). Dalyvavome lietuvių kultūros 
dienose Stralsund'e (Vokietijoje), turėjo
me koncertus Berlyne. Gruodį pradėjome 
kvarteto 30-mečiojubiliejų. Prieš tai kon
certavome Tallinn'e su ten gyvenančia 
pianiste Al. Juozapėnaite-Esmaa.

Jau planuojame įrašyti naujus CD. 
Kovo mėnesį įrašysime VI. A. Mozart'o 
programą su belgu klarnetistu. O gegužy
je rašysime labai įdomiąprogramą: Franz 
Schubert'o ir Alg. Martinaičio kvartetus 
vienodu pavadinimu „Mirtis ir mergelė“.

Sausio 20 d. grosime C. Franck stygi
nį kvartetą ir A. Bruckner'io kvintetą 
dviems smuikams, dviems altams ir vio

lončelei. Altu gros jaunas lietuvis, gyve
nantis ir dirbantis Austrijoje, Gediminas 
Dačinskas. Vasario 25 d. - vien Mozart'o 
programa ir du dar negroti Lietuvoje au
toriniai variantai - koncertai fortepionui 
ir styg. kvartetui A-Dur ir Es-Dur. Su 
mumis gros labai puikus jaunas pianistas 
Gytis Ginauskas, neseniai grįžęs į Lietuvą 
iš Austrijos. Kovo 10 d. koncertuosime su 
gitaristu iš Vokietijos Andreas Gruen ir 
grosime dar negrotus Lietuvoje Donizetti 
ir Boccherini styginius veikalus. Gegužės 
pirmąją dieną koncertuosime Berlyne, 
Žymioje Schauspielhaus salėje. Paskui su 
pasaulinio garso pianistu L. Natocenyi iš 
Vokietijos koncertuosime Vilniuje. Mė
nesio pabaigoje - Prahoje ir Ostravoje.

Taigi tiek iki vasaros. Viliamės, kad 
kvarteto grojimą išgirs ir Australijos 
muzikos mylėtojai...“

Ar nebūtų puiku išgirsti šį kvartetą 
Australijoje? Būtų ir ko australų muzikos 
mėgėjams pasiklausyti. Turėdami tokio 
aukšto lygio kvartetą Lietuvoje, kodėl ne-

* pabandome šį nedidelį ansamblį išsikvies
ti čia? Pamenu, kad solistės Ambrazaity
tės koncertui Adelaidėje buvo išnuomota 
puošnioji Adelaidės rotušės salė, o solisto 
Noreikos koncertas įvyko irgi pačiame 
miesto centre, dabartinėje sutuoktuvių 
salėje. Publikos netrūko nei viename, nei 
kitame koncerte, o muzikos kritikų re
cenzijos buvo neeilinės. Kviečiame kaimo 
kapelas, vaikų ansamblius, choro oktetus 
ir sportininkus. Liaudies dainos ir tauti
niai šokiai gražūs ir mieli mums. Betgi, 
nepamirškime, kad jau prieš Antrąjį pa
saulinį karą Lietuva turėjo aukštą miestų 
kultūrą - simfoninius orkestrus, religinius 
koncertus, operą, baletą ir gerus dramų 
pastatymus. Ar ne laikas siekti lietuviš
kos kultūros vaisių muzikoje? Ar ne
svarbu supažindinti su Lietuvos kultūra ir 
ne lietuviškų bendruomenių žmones? Per 
politiką kažin ar pavyktų plačiau išgar
sinti Lietuvos vardą Australijoje? Per 
kultūrą ir ypatingai muziką, kuri kalba 
visomis kalbomis, gal ir taip.

Isolda Poželaitė-Davis A.M.

archyvų departamento generalinio direktoriaus Vido Grigoraičio paruoštas 
anketas, kurias prašome pasidauginti ir išdalinti Jūsų gyvenamose vieto
vėse. Užpildytas anketas prašome siųsti jose nurodytais adresais.

Geriausi linkėjimai. Laukiame Jūsų atsakymų ir pasisakymų.
Vytautas Kamantas 

Pirmininkas
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^SI^OISTAS
Nutikimai Geelowge

Jaunieji Tautinių šokių šventėje - šįkart pertraukėlės metu.
Nuotrauka V. Vaitkaus

The 48th Australian Lithuanian

O taip buvo bijota
Prieš porą metų, kai Geelongo lietu

viai pasisiūlė rengti Lietuvių Dienas, 
koks buvo nepasitikėjimas jais, ypatingai 
iš didžiųjų mūsų miestų. Ką gi jie gali 
ten padaryti, jų nėra daug ir dar, be 
Bendruomenės, turi ir Sąjungą, kuri tik
rai neparems rengėjų, ir iš tųjų ruošia
mų dienų gausis tikras fiasco. Tačiau 
geelongiškiai, kurių Bendruomenei, 
sporto klubui ir ALFAS valdybai 
vadovavo ir vadovauja užsigrūdinę 
sportininkai, praeityje turėję daug 
patyrimo ruošiant jau ne vieną sporto 
šventę, nenusileidę gavo rengti šias 
dienas, sporto šventę ir visa kita. Ir kas 
gi atsitiko. Negirdėjau nei vieno 
nusikundimo dėl atskirų renginių, o 
atidarymas tai buvo tikrai puikiausias iš 

įvisų iki šiol rengtų, ir net tuose dide
liuose miestuose. Valio geelongiškiams, 
o gal taip sau ir vėl kada vėliau ban
dysit tokį renginį pakartoti?

Dirbo visi
Atidarymo metu, o jame dalyvavo 

tikrai daug mūsų tautiečių ir svečių, 
girdėjau viena bobutė klausia kitos: 
„Betgi visai žiūrovų tarpe nesimato 
vietinių geelongiškių. Argi jie neatė
jo?“ Neiškentęs ir pasakiau toms 
damoms: „Kaip gi jūs matysit žiūrovų 
tarpe, kai kone visi ką nors dirba, 
dainuoja, šoka, sportuoja, o jau jaunų 
šokėjų, pasipuošusių gražiais tautiniais 
drabužiais tai tikrai net Sydnėjus galėtų 
pavydėti“.

Susipažįsta visi
Po visų atidarymų ir paskutinių 

rungtynių didžioji dalis nuvažiavo į 
netoliese esantį „Sfinkso“ restoraną, kur 
vyko susipažinimo vakaras. Anksčiau 
tokie vakarai buvo rengiami tik jauni
mui, kad jie geriau vienas kitą pažintų. 
Tačiau čia pirmą kartą geelongiškiai 
surengė susipažinimą visiems. Ir tikrai 
buvo puiku. Didelėje salėje vakarienei 
prie staliuko net vietą sunku buvo gaut. 
O kai prasidėjo šokiai, susipažino visi, 
dar ir po vidurnakčio triukšmas netilo ne 
tik čia, salėje, bet ir gretimais, prie 
pokerio mašinų.

Australai ir mus pamini
Turbūt nei viename kitame mieste, 

kur buvo rengiamos mūsų dienos, ne
buvo iškelta trispalvė net trijose miesto 
vietose - miesto centre, aukštame pašto 
bokšte, prie miesto rotušės ir krepšinio 
stadiono „Arena“ vėliavų stulpe, kur 
vyko iškilmingas atidarymas. Ir vietinis 
miesto dienraštis beveik kasdien 
spausdino aprašymus su mūsų žmonių 
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nuotraukomis, ypatingai su spalvotais 
merginų tautiniais drabužiais. Tikrai 
australai priėmė mus gražiai, didelėmis 
raidėmis pradžioje parašydami: „Lie
tuviai atvyksta į Geelongą“.

Tik ne stiklus
Finansų „bosas“ Jonas Obeliūnas, sa

vo vardu gavęs leidimą pardavinėti 
svaiginamuosius gėrimus, sakė, kad jis 
leidimą gavo su sąlyga, kad niekur sa
lėse nebūtų pardavinėjamas alus bon- 
kutėse, tik skardinėse dėžutėse, o vie
toje stiklų, kad būtų naudojami plas
tikiniai puodeliai, kadangi anksčiau dėl 
to policija, tik ne su lietuviais, turėjusi 
bėdos. Pas mus viskas praėjo gerai, kai 
alus šaltas, nesvarbu iš kojį gersi. Gaila 
tik, kad amžius daro savo, ir šįkart prie 
alaus bokalo nesimatė anksčiau šven
tėse* visuomet buvusių sporto veteranų 
iš Sydnėjaus ir Adelaidės, kurie tada net 
lengvojo „sunkumų kilnojimo“ varžy
bas pravesdavo, prisimindami tuos ge
rus ir gražius jaunystės laikus.

Papuolė ir konsulas
Atstovų suvažiavimo metu savo 

kalboje LR generalinis garbės konsu
las Sydnėjuje paminėjo, kad čia, 
Geelonge, malonu matyti, kai ir naujai 
atvykusieji lietuviai įsijungia į bendrą 
lietuvišką darbą. Atrodo nieko blogo. 
Tačiau virtuvės šeimininkių draugas, 
gal norėdamas iš šeimininkių gauti 
skanesnį (nors jie visi buvo labai ska
nūs) ar didenį balandėlį, greit nubėgo 
pas šeimininkes ir joms pranešė, kad 
konsulas išgyrė visas naujai atvyku
sias, o jūs, kurios visą laiką dirbat,nebu
vot net paminėtos. Na, ir pakilo audra 
virtuvėje! Samčių skambėjimą konsu
las net ir salėje išgirdo. Reikia aiškin
tis, nusprendė jis, ir, kaip buvęs stiprus 
regbio žaidėjas, nepabojo, nuėjo į virtu
vę. O ten šeimininkių akyse jau ir aša
ros, garsios kalbos. Įtampai šiek tiek 
aprimus, konsulas paaiškino, ką iš tiesų 
buvo sakęs, jokiu būdu jis neužgavęs 
Geelonge taip gražiai dirbančių moterų. 
Net ir atsiprašė, kad taip neteisingai bu
vo perteikti jo žodžiai. Pagaliau taika, 
virtuvę konsulas apleido sveikas ir to
liau buvo vaišinamas šeimininkių 
paruoštais skanėstais.

Ir vėl tie svetimtaučiai
Jau metų metais sporto klubų atsto

vų suvažiavimuose kyla ginčai dėl 
svetimtaučių skaičiaus, kurie teisėtai 
gali dalyvauti sporto šventėse. Pradžio
je buvo 2, vėliau 3, o prieš dvejus metus 
buvo priimtas nutarimas, kad klubo 
komandoje esant 3 lietuviams žaidė-

(Tęsinys iš praeito „M P.“ nr.)

Results :
The opening match was quite interest
ing with S Vaitkus (Adel) showing he 
still has great 3-point shooting skills. In 
the end however the two “overquali
fied” Melbourne players, S Balnionis 
and W Stanwix, took control and won 
the match despite a good shooting 
display by A Sankauskas and S Vaitkus 
in the second half? For the winners R 
Mickus had a good defensive game.
Melbourne 46 (S Balnionis 17, W 
Stanwix 11) Adelaide 43 (A San
kauskas 13, S Vaitkus 11)

After a very even first half Adelaide 
completely capitulated in the second 
half and only managed to score 6 
points. A Jaunutis (Adel) tried hard to 
get his side motivated whilst J Obeliū
nas (Geel) scored some nice buckets 
just short of the 3-point area.
Geelong 38 (J Obeliūnas 10, P Bindo- 
kas 8) Adelaide 18 (A Jaunutis 6)

A very even first half with another fine 
defensive effort from R Mickus who 
even managed to sink; 2 free shots 
(Consecutively ! & !) . E Gvildys and 
A Wiasak played well in short bursts 
but finally it was the superior fitness of 
the Melbourne team that won the day.
Melbourne 56 (S Balnionis 23, W 
Stanwix 16, RVysniauskas 15) 
Geelong 41 (P Šutas 10,P Obeliūnas 8)

Final Placings : 1. Melbourne
2. Geelong
3. Adelaide

Top Scorers : 40 S Balnionis (Melb) 
27 W Stanwix (Melb)

Foul shooting : Team Melbourne 54% 
Geelong 50% Adelaide 41 % 
Individual A Sankauskas (Adel) 75 % 

Most 3 Pointers: 3 P Obeliūnas (Geel)
S Vaitkus (Adel)

Auga busimieji sportininkai.
Nuotr. M. Simankevičiaus

The following team was selected to 
play against The Geelong U18 team.

E Soha, W Stanwix, P Verblya (Mel 
Gold); T Bindokas (Geel); C Firi
nauskas, P Ozelis, J Skimbirauskas, A 
Firinauskas (Mel Red); B Katauskas, E 
Starinskas (Cbr-Bne); D Jaunutis 
(Adel); Coach: S Karpuska (Cbr-Bne).

In a close encounter the Geelong Under 
18’s prevailed and held off the Aust 
Lith team that played well as 
individuals but lacked teamwork. 
Perhaps in the future the combined 
team could at least have a training tun 
together to get some combinations 
going because despite our drop in 
standards we still should beat teams of 
this calibre. The best players were 
W Stanwix, P Ozelis and B Katauskas.

Geelong Under 18 77
Australian Lithuanians 75
(P Ozelis 30, E Soha 11, J Skimbi
rauskas 11, W Stanwix 9, B Katauskas 
5, A Firinauskas 4, T Bindokas 3, P 
Verbyla 2) J.Belkus

To be continued

jams, galima paimti dar ir 5 svetimtau
čius žaidėjus, kurie žaidžia su tuo klu
bu. Daug kam tai yra nepriimtina. Šį 
kartą Adelaidės sporto klubo „Vyčio“ 
atstovas net per Bendruomenės atstovų 
suvažiavimą iškėlė šį klausimą, kad, 
priimant tiek daug svetimtaučių žai

Sports Festival
The final game of the men’s competi
tion was an anti-climax with the Gold 
team easily accounting for Adelaide 
who need to improve their defensive 
line especially underneath the bucket. 
No team can afford to let the opposition 
have 2 and 3 attempts under the ring. 
Although soundly defeated in most 
games Adelaide would certainly have 
won any award for the “hardest trying” 
team with their never-say-die attitude.
Melb Gold 73 (E Soha 18, K Zdanius 
15, P Verbyla 14) Adelaide 35 
(T Januskevicius 14)

Final Placings : 1. Melbourne Red
2. Melboufiie Gold
3. Geelong
4. Canberra/Brisbane
5. Adelaide

MVP (Šalkauskas Medal) 
P Verbyla (Melbourne Gold)

Top Scorers : 85 C Waldie (Geel) 
71 E Soha (Mel Gold) 
47 C Firinauskas (Mel R) 
46 T Januskevicius (Adel) 
40 J Karpuska (Cbr-Bne) 

38 P Verbyla (Mel G)

Foul Shooting :Tcam Geelong 65.3% 
Melb Gold 60.4% Melb Red 58.5% 
Adelaide 51.9% Cbr-Bne 45.8%

Individual (minimum 5 attempts)
1 R Willenbrccht (Adel) 80.0% (8/10) 
2. P Verbyla (Mel G) 80.0% (4/5) 

J Karpuska (Cbr-Bne) 80.0% (4/5)
4. C Waldie (Geel) 76.0% (19/25)
5. E Soha (Mel G) 71.4% (5/7)

Most 3 Pointers: 21 Melbourne Gold 
Individual 14 E Soha (Melb Gold)

MEN’S “RINKTINE” 

dėjų, greitai ir sporto šventės taps jau 
nebelietuviškomis. Gal ir tiesa, tačiau 
niekas nekalba apie tai, kiek choruose 
dainuoja. ar tautinių šokių grupėse šo
ka svetimtaučių. Ogi šiais metais netgi

Nukelta į 7psl.
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INFORMACIJA
"Girių aidas" Adelaidėje

Vasario 28 d., sekmadienį, Adelaidės lietuviai turės retą progą išgirsti 
Lietuvos partizanų ir tremtinių kvintetą "Girių aidas", kuris koncertuos 
Lietuvių Namuose 2 vai. Programoje - jau dabar istorinės partizanų ir 
tremtinių dainos ir autentiški pasakojimai.

Bilietų kainos: suaugusiems -12 dol., jaunuoliams nuo 12 metų amžiaus 
ir studentams - 6 dol., vaikams - veltui.

"Girių aido" kvietimo komitetas y

Operos solisto rečitalis Melburne
Vasario 25 d., ketvirtadienį, 12.30 vai. Vilniaus operos solistas Vincas 

Kuprys koncertuos Lietuvių Namuose, North Melbourne. Programoje: dai
nos ir operų arijos. Akompaniatorė Melita Kuprienė.

Bilietų kaina: 10 dol. "Girių aido" kvietimo komitetas

"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. Tašia Corbett paaiškins ir 
pademonstruos lengvą mankštą. Palmyra Žalienė papasakos apie moterų 
gyyępimą Sodyboje. Popietę užbaigsime pasivaišindami kavute su pyragais. 
Visus maloniai kviečiame dalyvauti. SLMSGD-jos Valdyba

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

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
KLUBE

16 - 18 East Terrace, BANKSTOWN 
Tel.: 9708 1414 Fax: 9790 3233

VASARIO 28 - SVEIKATOS POPIETĖ
Ruošia Moterų Draugija

TĄ DIENĄ IR TIK TĄ DIENĄ VALGYKLOJE 
BALANDĖLIŲ PORCIJA TIK $5.00

NUO KOVO 1 d.
KEIČIASI DARBO VALANDOS:

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir Ketvirtadieniais
Klubas veiks nuo 4.00 vai

Pensijų dieną, KAS ANTRĄ KETVIRTADIENI NUO 12.00 vai. 
ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS NUO 12.00 vai.

ARTĖJA TURGAUS DIENA

ARTĖJA ’’LINKSMYBĖS VALANDA”

IEŠKOME NAUJŲ NARIŲ

Nepamirškite užkalbinti budintį Direktorių.

IKI PASIMATYMO KLUBE

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.

Svdnėjaus Lietuvių Klubo Bibliotekos Vadėjas

^SPORTAS
Atkelta iš 6 psl.

H. Šalkausko medalį už gražų ir gerą 
pasirodymą gavo adelaidiškė austra- 
laitė, kuri tik draugauja su lietuviu.

Paskutinis mohikanas
Sporto šventės uždarymo metu teko 

nugirsti, kad dabartinis Lietuvos 
olimpinis atašė 2000 metų olimpiadai 
yra išlikęs vienintelis, kuris nuo pat 
pirmosios sporto šventės Melburne, kur 
jis pats yra žaidęs, dalyvavo visose iki 
vienos mūsų sporto šventėse, o taip pat 
ir visose Pasaulio lietuvių sporto 
šventėse. Mirus mūsų sporto tėvui Le
onui Baltrūnui (kurio ALFAS garbės 
nario ženklo numeris buvo pirmas), 
veteranas A. Laukaitis turi ir seniausią 
dabar garbės nario ženklą Nr.2.

Negėrė ir nevalgė
Po visų švenčių į skautų stovyklą 

suvažiavo apie 40 skautų. Tai tikrai 
gražus skaičius. O ir šalia Geelongo 
esanti ukrainiečių skautų žemė buvo la
bai puiki. Viskas čia vyko labai gražiai, 
kieta „boso“ Henriko ranka stovyklą 
tvarkė tikrai gerai. Tik jokiu būdu visa 
stovyklos vadovybė ir netgi gydytojas 
niekaip negalėjo suprasti ir išsiaiškinti, 
kodėl viena 14 metų skautė, tik prieš tris 
mėnesius atvykusi į Australiją, visus 
stovyklos reikalavimus vykdė puikiai, 
bet kai ateidavo laikas valgyti, jokiu 
būdu nieko į bumą neimdavo. Net ir 
vandens nei lašo negerdavo. Ir netgi čia 
taip pat stovyklavęs jos vyresnysis bro
lis niekaip negalėjo paaiškinti, kas jo 
seseriai atsitiko. Po dviejų tokio pas- 
nikavimo dienų, vykdant stovyklinį žy
gį ir saulutei gerokai šildanti, ši skau
tukenusjĮpp.ir, gydytojp pątąrirnu, bu

vo nuvežta ligoninėn. Įdomu, ar dabar 
ji jau valgo ir ko nors išgeria? Taigi, 
pasitaiko pas skautus visokiausių 
keistenybių. Nors, skautiškas maistas 
tikrai buvo labai geras, vaisvandeniai 
irgi gaivino.

Trumpos žinutės
♦♦♦ Geelonge gerai žinomas „Ma

riukas“ yra Lietuvių namų tvarkymo 
viršininkas. Nors ir prieštaraudamas, jis 
su savo grape turėjo vykdyti moterų 
reikalavimą ir išlakuoti didžiosios sa
lės grindis. Irkas atsitiko? Po visų šven
čių visas lakas dingo ir „Mariakas“ 
nežino, ką jam dabar moterys įsakys 
daryti. Gi dar blogiau - prieš porą metų 
padėdamas pakuotis vienai gražiai 
blondinei iš Lietuvos, jis tyčia ar nety
čia jos lagamine „pametė“ savo brangų 
klausos aparatėlį. Gaila, bet dar ir dabar 
jis balsų iš Lietuvos negirdi.

♦♦♦ Geelonge, ypatingai skautiškų 
švenčių metu, matosi nemažai vyres
nio amžiaus žalius kaklaryšius dėvin
čių skautų veteranų. Tačiau, bent jau 
šiuo metu, nėra kam vadovauti patiems 
mažiesiems - raudonšlipsiams ir net 
geltonšlipsiams. Pagalbos jiems tenka 
kreiptis į kaimynus Melburne. Ar 
nereikėtų žaliesiems veteranams tuo 
susirūpinti?

♦♦♦ O kaip smagu stovyklauti, 
ypatingai kai 25 kilometrų žygyje 
sydnėjiškis skautas vytis „pasiklysta“ 
su gražia melbumiške mėlynšlipse.

Viskas gerai baigėsi
Tikrai malonu, kad visos Lietuvių 

Dienos, Sporto šventė, visi kiti rengi
niai, atsisveikinimo gegužinė ir paga
liau skautų stovykla taip gražiai baigėsi. 
Dar ilgą laiką daug kas prisimins šias 
gražias dienas, praleistas Geelonge. 
Netgi buvo pasiūlymų, kad vėliau kada

A. f A. Nikoliu Matvejcvs
mirus, žmoną, gimines ir artimuosius užjaučia

Sydnėjaus Lietuviu Klubas

A., f A. Aleksas Mišeilfiijs
Mirties angelas iš mūsų bendruome

nės išsivedė amžinybėn ramovėną 
Aleksą Mišeikį.

Aleksas gimė Vėžaičiuose, Kretingos 
■apskrityje. Žemaitijoje jis augo šešių 
brolių ir sesers būryje. Vokiečių 
okupacijos metais buvo išvežtas dar
bams į Vokietiją. 1945 metais sukūrė 
šeimą vesdamas Marytę Dragūnaitę ir 
čia susilaukė dukrų Reginos ir Danu
tės.

1949 metais su mažametėmis duk
relėmis atvyko į Australiją. Čia prasi
deda naujas gyvenimas, kuris pradžioje 
nebuvo rožėmis klotas. Kurį laiką gyve
no Parkes ir Skyville emigrantų sto
vyklose. Čia gimė ir trečioji dukra Aly
tė.

Perėjus stovyklų gyvenimą, Mišeikiai 
pastoviai įsikūrė Aubum priemiestyje, 
arti kaimynų Slavėnų, Laukaičių, Pužų, 
Penkaičių ir kitų su jaunomis šeimo
mis.

A.a. kun. P. Butkaus organizuotas 
jaunųjų ateitininkų būrelis rado prie
globstį Mišeikių šeimoje, kur vykdavo 
dainų ir šokių repeticijos. Čia, Aus
tralijoje, augantis jaunimas arčiau 
susipažino su Lietuvos istorija, jos 
kultūra ir pavergimo tragedija, Aleksas 
pastoviai dirbo dažytoju Commonwealth 

ir vėl Geelongas suruoštų šias šventes, 
tačiau pats didysis šventės bosas Stasys 
.Šutas, po visų vargų išvažiuodamas 
prie vandenyno pailsėti ir pažvejoti, 
pasakė, kad jau tik bėjo, kiti galės ruoš- 

Engineering. Išėjus į pensiją, jis mėgo 
„Lawn bowling“ sportą ir buvo šio klu
bo narys. Lietuvių bendruomenėje A. 
Mišeikis priklausė ramovėnų org
anizacijai ir buvo uolus Lietuvių klubo 
talkininkas.

Neilgai jam teko džiaugtis laisvu 
gyvenimu. Viena liga po kitos, ope
racijos, o paskutiniai dveji metai jam- 
buvo ypatingai sunkūs. Nepagydomos 
ligos nuvarginta jo širdis sustojo sau
sio 29 dieną.

Po gedulingų mišių vasario 2 d., ku
rias atlaikė St. Joachims bažnyčios 
klebonas kun. Norman Grady, velionio 
palaikai buvo palydėti į Rookwoodo 
kapinių lietuvių sekciją. Kapuose su 
Aleksu atsisveikino Ramovėnų pir
mininkas A. Kramilius ir Lietuvių klu
bo pirmininkas Kęstutis Protas. Liū
desyje liko dukros Regina, Danutė ir 
Alytė su šeimomis.

Kapuose po giesmės „Marija, Marija“ 
ir Tautos himno, dr. Antanas Šatkaus
kas šeimos vardu padėkojo daly
vavusiems ir pakvietė į gedulingus 
pietus Lietuvių klube.

Toli nuo gimtosios Žemaitijos, mielas 
Aleksai, ilsėkis eukaliptų pavėsyje 
tolimoje ir svetingoje Australijoje.

AVK

ti. Tai kažin ar kas išeitų? Ačiū visiems 
geelongiškiams. Jūs parodėte, ką gali 
padaryti ir maža, bet vieningai dirbanti 
lietuvių bendruomenė.

Alius Linaitis
- "Mūšų Pastogė" Nr.7 ' 199Š'.Ž22 psl. 7
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Informacija
Sekantys sporto klubo 

"Kovo" renginiai
1. Metinė klubo iešminėpicnic - kovo 

14 d. (sekmadienį), 10 vai. ryto, Parra- 
mattos Parke, O'Connor St. (prie basei
no).

2. Metinis visuotinis sporto klubo su
sirinkimas - kovo 28 d. (sekmadienį), 2 
vai. p.p. Lietuvių klube, Bankstowne.

Prašome klubo narius atkreipti dė
mesį - pakeistos anksčiau nurodytos 
renginių datos!

Sporto klubo "Kovo" valdyba

Aukos

Tas. $20
Qld. $10
Qld. $10
NSW $20
NSW $10
NSW $5
NSW $10
Qld. $10
NSW $20
WA $15
Qld. $10
NSW $10

"Mūsų Pastogei
P. Trowse
Z. Paškevičius
N. Volkas 
S. Stukys 
A. V. Šutas 
R. Mataitienė 
R. Stašionis. 

■ T. Žukauskienė
A. ir S. Montvidai 
E. Žukauskienė 
K. Sasnauskas 
J. Pranckūnas

Dėkojame už aukas.
"M.P." Administracija

Pranešimas
Pranešama, kad LPKT sąjungos 

atstovas V. L. Mačys nuo spalio mėn. 
yra ligoninėje. Jam padaryta širdies 
operacija. Dėl ligos V. L. Mačys nega
lėjo atsakyti į jam siunčiamą ko
respondenciją. Taip pat pageidaujantys 
užsisakyti laikraštį „Tremtinys“ ar ki
tas „Tremtinio“ išleistas knygas, prašo
mi kreiptis pas V. Vaitiekūnienę tel. (03) 
9379 0579. Su pagarba

V. L. Mačys 
LPKT sąjungos atstovas

Padėka
LPKT sąjungos atstovas V. L. Mačys 

dėkoja Sąjungai aukojusiems: p. A. 
Giniūnui už 70 dol.; N. Alvikienei už 
120 dol. ir V. Kabailienei už 120 dol.

Taip pat atsiprašo, kad dėl širdies 
operacijos jau nuo spalio mėn. negalėjo 
atsakyti į jam siųstą korespondenciją. 
Dabar sveiksta Fawkner ligoninėje.

V. L. Mačys 
LPKT sąjungos atstovas

įsiregistruokite dabar 
kad jūsų balsas 
ateinančiuose Valstijos 
Rinkimuose galiotų

V

to 9^°’

KOVO 27d
VALSTIJOS RINKIMINĖ JSTAIGA C7

Yra lengva užtikrinti, kad jūsų balsas galiotu, reikia tik 
sekti keletą paprastu žingsniu.
SVARBIAUSIA, KAD BŪTUMĖT JREGISTRUOTI.

Blank? galite pasiimti iš Pašto, ar iš Rinkiminės Jstaigos. 
Daugiau sužinoti galite skambinant SEO Hotline, 
tel: 1800 043 188, tarp 8.30 v. ryto ir 5.00 v. p.p, nuo 
pirmadienio iki penktadienio. Papildomos informacijos 
gausite per SEO Website....www.seo.nsw.gov.au

Gavėnios rekolekcijos
Pranešu, kad šių metų Gavėnios rekolekcijas Australijos lietuviams praves kun. 

Kaz. Ambrasas, SJ, sekančia tvarka:
1. Pertho lietuviams
2. Brisbanės lietuviams
3. Sydnėjaus lietuviams
4. Melbumo - Geelongo lietuviams
5. Hobarto ir Launceston lietuviams
6. Adelaidės lietuviams
Kun. Kaz. Ambrasas atskrenda iš Montrealio, Kanados, į Adelaidę, SA, šių me

tų vasario 24 d. į Kun. Juozas N. Petraitis, MIC

vasario 27 ir 28 dienomis, 
kovo 6 ir 7 dienomis.
kovo 13 ir 14 dienomis, 
kovo 20 ir 21 dienomis, 
kovo 27 ir 28 dienomis, 
balandžio 2,3 ir 4 dienomis.

"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
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LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

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

Tel. 9724 5408. Veikia 24 valandas per parą.
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