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Tragiško Adelaidės lietuvio mirtis
Prieš pusantros savaitės Adelaidėje 

nuo banditų kulkų žuvo žinomas Lie
tuvių Bendruomenės narys Robertas 
Sabeckis, 42 metų.

Apie tai redakcijai pranešusi Krašto 
Valdybos narė Jūratė Grigonytė papa
sakojo, kad velionis buvo labai populia
rus, draugiškas žmogus, pasižymėjo 
nuostabiu jumoro jausmu, kol tiesio
ginės darbo pareigos (buvo Telemar- 
ketingo rinkos tyrinėtoju) leido, akty
viai dalyvavo lietuviškoje veikloje, šoko 
tautinius šokius, dainavo chore, buvo 
pasižymėjęs Vaidilos teatro aktorius, 
bendradarbiavo lietuviškoje valandėlėje; 
pastaruoju metu, dažnai dirbdamas 
vakarais Robertas vis tiek rasdavo laiko 
susitikti su draugais lietuviais Lietuvių 
Klube.

Robertui žuvus apie jį kasdien rašo
ma pagrindiniame Adelaidės dienraš
tyje The Advertiser, spausdinamos jo 
nuotraukos, primenama lietuviška kilmė 
ir veikla tarp lietuvių.

Manome, kad angliškai skelbta me
džiaga apie a.a. Robertą bus įdomi ir 
Mūsų Pastogės skaitytojams, tad že
miau pateikiame The Advertiser spaus
dintų rašinių apžvalgą.

Sausio 14 straipsnyje Moteris turi

Nota dėl mitingo Maskvoje
Lietuvos ambasada Maskvoje Rusijos 

užsienio reikalų ministerijai įteikė notą, 
kurioje pareiškė nusistebėjimą ir ap
gailestavimą dėl to, kad miesto valdžia 
leido Sausio 13 surengti mitingą prie Lie
tuvos ambasados Rusijoje.

Lietuvai prisimenant kruvinus 1991 
įvykius ir minint Laisvės gynėjų dieną, 
Maskvoje surengtame mitinge dalyvavo ir 
nuo teisingumo besislapstantys nepavyku
sio perversmo organizatoriai. Tai - buvęs 
Lietuvoje ypatingosios paskirties milici
jos būrio (OMON) vadas Boleslavas 
Makutinovičius ir Lietuvoje nuteistas, bet 
į Rusiją pasitraukęs buvęs „Tarybų Lietu
vos“ radijo stoties redaktorius Stanislavas 

. Mickevičius.
Notoje primenama, kad mėginimus 

įvykdyti valstybinį perversmą buvo pas
merkusi ir demokratinė Rusijos valdžia.

Europos Komisija
Vasario 10-11 į Vilnių atvyksta EK 

pirmininkasRomano  Prodi ir narys Guenter 
Verheugen, atsakingas už Europos sąjun
gos plėtrą.

Praėjusiais metais pirmininku tapęs R. 
Prodi ir Komisijos narys G. Verheugen 
Lietuvoje susitiks su Lietuvos Prezidentu, 
Ministru Pirmininku, Seimo Pirmininku.

Derybos su Lietuva vasario 15 prasidės 
nuo politikos, ekonomikos ir teisėtvarkos 
sričių, kuriose šalys kandidatės yra labiau

raktą į švelnaus milžino nužudymo 
paslaptį žurnalistai Vivienne Oakley ir 
Jeremy Pudney sako, kad pirmoji apie 
merketingo konsultanto Roberto Sabec- 
kio žūtį prie Maslin Beach naktį iš tre
čiadienio į ketvirtadienį policijai tele
fonu pranešė jauna išsigandusi moteris.

Kolegos daugiau kaip 10 metų dirbę 
su Robertu McGregor Marketing of 
Frewville bendrovėje, apibūdino jį kaip 
švelnų milžiną. Firmos savininkas lan 
McGregor sakė, kad visi bendradarbiai 
tragiška žinia šokiruoti ir labai pergy
vena, kadangi jis buvo labai malonus 
vaikinas, visų mėgstamas.

Toliau The Advertiser žurnalistai 
nurodo, kad St Peters gyvenęs Robertas 
buvo du kartus peršautas ketvirtadienį, 
apie 1 vai. ryto. Detektyvų nuomone 
žudikas pavogė velionio automobilį, si
dabro spalvos Ford Falcon, ir juo važiavo 
Tuitt Rd. šiaurės kryptimi, tačiau vos už 
500 metrų atsitrenkė į tvorą bei krūmus, 
esančius apie 100 metrų nuo Beach
woods Eco Tourist Caravan Park.

Nusikaltėlis pabėgo, tačiau jį matė 
jauna moteris, paskambinusi policijai 
numeriu 11444 ir pranešusi, kad mašinų 
stovėjimo aikštelėje prie pliažo vyksta 
kažkas negero.

siai priderinusios prie ES reikalavimų.
Seime paminėta laisvės gynėjų diena

Seime surengtame iškilmingame 
posėdyje, skirtame Laisvės gynėjų dienai 
paminėti, dalyvavo Lietuvai lemtingą 
naktį žuvusiųjų giminės ir artimieji, LR 
Prezidentas Valdas Adamkus, Ministras 
Pirmininkas Andrius Kubilius, Vyriausy
bės nariai, buvę Aukščiausiosios Tarybos, 
Atkuriamojo Seimo deputatai, Nepri
klausomybės Akto signatarai, atkurtos 
nepriklausomos Lietuvos Respublikos 
pirmosios Vyriausybės nariai, buvęs 
Prezidentas Algirdas Brazauskas, Konsti
tucinio, Aukščiausiojo bei Apeliacinio 
teismų vadovai, Lietuvos bažnyčių hier- 
archai, diplomatinių misijų atstovai, Sei
mui atskaitingų institucijų vadovai, ap
skričių viršininkai, kiti svečiai, didelis 
būrys Lietuves jaunuomenės.

Iškilmingam posėdžiui pirmininkavęs 
Vytautas Landsbergis pakvietė susirinku
sius tylos ir susikaupimo minute pagerbti 
žuvusius už Lietuvos laisvę ir nepriklau
somybę. Lietuvos Prezidento, Seimo ir 
Vyriausybės vardu savivaldybių atstovai 
padėjo gėlių ant žuvusiųjų kapų Alytuje, 
Kaune, Kėdainiuose, Marijampolėje, 
Rokiškyje.

Būtingėje tanklaivis su nafta
Maskvoje LUKoil koncernas ir 

Mažeikių Nafta tarėsi dėl naftos tiekimo 
iš Rusijos. Būtingės terminalą pasiekė su

Australijos atstovai XIPLJK Studijų Dienose, JAV, 1983. Trečioje eilėje per 
vidurį Robertas Sabeckis

Tuojau po mašinos avarijos policijai 
numeriu 000 iš Caravan Park paskam
bino nežinomas vyriškis, tačiau policija 
nesako, ką jis pranešė.

Mašinų stovėjimo aikštelė ant sta
taus jūros kranto, kur policija rado R. 
Sabeckio kūną, yra pietiniame Maslin 
Beach gale. Vietą, vadinama Gulls Rock 
surfbrake, lanko banglenčių sporto mė
gėjai (surfers), apylinkės gyventojai.

Policijos detektyvas SHpvūMendan- 
tas Schramm žurnalistams sakė, kad nu

Norvegijos vėliava plaukiojantis Tromaas 
tanklaivis, atgabenęs daugiau kaip 80 000 
tonų Šiaurės jūros naftos. Nuo praėjusio 
lapkričio tai jau antra kartas šiemet ir 
trečias kartas, kai Mažeikių Nafta per 
Būtingę atsigabena žaliavos iš Vakarų.

Mažeikių Nafta su LUKoil Baltija 
rengia sutartį dėl 10 metų trukmės naftos 
tiekimo, perdirbimo ir produktų realizavimo.

Pasak derybininkų, jau 90% klausimų 
išspręsta, tačiau dar nesuderinta kaina, už 
kurią LUKoil sutiktų Lietuvai parduoti 
naftą, o Mažeikių Nafta - Rusijos kompa
nijai - naftos produktus.

Žemdirbiai kreipėsi į valdžią
Nesulaukę Vyriausybės pažadų 

padengti įsiskolinimus už pateiktą pro
dukciją, Šakių, Joniškio ir kitų rajonų 
žemdirbiai kreipėsi į Lietuvos Prezidentą, 
Seimą bei Vyriausybę.

Pasak Valstiečių partijos pirmininko 
Ramūno Karbauskio įsiskolinimai žem
dirbiams už pristatytą produkciją siekia 
apie pusę milijardo litų. Bankai ūkinin
kams už paimtus kreditus kasdien priskai
čiuoja po pusę milijono litų delspinigių. 
Kaip sumokėti, kai vien cukraus fabrikai 
už cukrinius runkelius kaimiečiams yra 
skolingi apie 100 mln. litų? Milijonines 
sumas taip pat skolingos pieninės, mėsos 
ir grūdų perdirbimo įmonės.

Joniškio rajono vicemeras Eugenijus 
Butkus sako, kad bankams įkeistas visas 
ūkininkų turtas - traktoriai, kombainai, 
namai, ūkiniai pastatai bei žemė. Joniškio 
žemdirbiai rajono bankams skolingi 6.8 
mln. litų. Daugelis įspėti, kad jų turtas gali 
būti areštuotas ir parduotas iš varžytinių.

Joniškio Kaimo rėmimo fondas iš 

žudytasis buvo tik dalinai apsirengęs, 
bet tai galima paaiškinti ir tuo, jog tuo 
metu buvo labai karšta ir žmonės mau
dėsi nuogi. Policija neranda jokio Ro
berto nužudymo motyvo.

Tuitt Rd, gyventojas Peter Douglas, 
43, pasakė, kad eidamas pasivaikščioti 
po pliažą jis matė aukos mašiną trečia
dienį tarp 10.30 ir 11.30 vakaro ir kad 
Roberto automobilį toje vietoje jis yra 
matęs daugybę kartų.

Nukelta į 5 psl.

valstybės negavo numatytų 950 000 litų.
Už parduotus grūdus, mėsą, pieną, 

rapsą, cukrinius runkelius rajono ūki
ninkams valstybė skolinga 20.1 mln. litų. 
Projektą finansuos privatus kapitalas

Trakų rajone ketinama įrengti 600 
mln. litų vertės rekreacinį ir gyvenamąjį 
kompleksą.

Menkas valstybės galimybes finansuoti 
šį stambų investicinį projektągelbės priva
taus kapitalo lėšos. Galimybe valstybės 
laisvo fondo žemę panaudoti visuomenės 
reikmėms jau susidomėjo Amerikos in
vestuotojai, pasiryžę dalyvauti konkurse.

Šalia judrios Vilniaus-Kauno auto
magistralės, Trakų rajono Molu venų 
kaime numatoma įrengti tarptautinę 
mokyklą, vaikų darželį, golfo aikštyną, 
viešbutį, pastatyti 122 ištaigingus 
viešbučius, gyvenamuosius namus, 166 
poilsio vilas, 199 kotedžus.

Pasaulio banko paskola
Sprendimą suteikti Lietuvai maždaug 

100 mln. JAV dolerių struktūrinio sure
guliavimo paskolą Pasaulio banko (PB) 
valdyba gali priimti birželio pabaigoje, 
tad pusė šios paskolos Lietuvą pasiektų 
liepos mėnesį. Tai Vilniuje paskelbė Pa
saulio banko atstovas Lietuvoje Mantas 
Nocius, kuris kartu su dviem į Vilnių 
atvykusiais Pasaulio banko pareigūnais 
aplankė Min. Pirmininką Andrių Kubilių.

Antrąją paskolos dalį Pasaulio bankas 
Lietuvai duotų praėjus šešiems-devyniems 
mėnesiams įvertinęs, ar efektyviai įgy
vendinamos jo siūlomos Lietuvos ūkio 
reformos. Paskolos dydis dar nėra galuti
nai suderintas.

Nukelta į 2 psl.
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Rusijos min. pirmininkas Vladimir 
Putin, dabar laikinai einąs ir prezidento 
pareigas, MP pareigas praktiškai pavedė 
finansų ministrui Michail Kasianov, kurį 
paskyrė savo pirmuoju pavaduotoju. Pa
reigose pažeminti arba visiškai atleisti 
keli buvę artimi Boris Jelcino bendradar
biai. Iš patarėjos pareigų atleista Tatjana 
Diačenko, B. Jelcino duktė.

Iki sausio pradžios visa Rusijos 
žiniasklaida aklai palaikė vyriausybės 
liniją Čečėnijoje. Čečėnams sėkmingai 
užpuolus Argun, Šąli, Gudermes ir kitas 
vietoves, rusų užfrontėje, bent pusė 
žiniasklaidos pradėjo kritikuoti Rusijos 
politiką Čečėnijoje. Rusų karinė vadovybė 
reagavo į sukilėlių pasisekimus sankci
jomis prieš čečėnus pabėgėlius. Gen. Viktor 
Kazancev įsakė pabėgėliais laikyti tik 
moteris, senius ir vaikus iki 10 metų 
amžiaus, o vyrai ir paaugliai buvo 
atskiriami nuo šeimų. Tarptautinių pro
testų bangos dėka šis šeimų ardymas po 
kelių dienų buvo sustabdytas.

Didž. Britanijos vidaus reikalų 
ministras Jack Straw rengiasi paleisti iš 
arešto buvusį Čili diktatorių Augusto 
Pinochet. Jis remiasi Pinochet gydytojų 
komisijos raportu. Ispanijos advokatai, 
reikalavę Pinochet išdavimo ispanų 
teismui, pageidauja pakartotino sveikatos 
patikrinimo.

Indija nenori suteikti politinio 
prieglobsčio iš Tibeto atbėgusiam 14 metų 
gyvojo Budos įsikūnijimo - Karmapa 
Lama, kad visiškai nesutriktų jos santy
kiai su Kinija. Atrodo, kad prieglobsčio 
prašymas bus atmestas, bet Karmapa 

Lama galės gyventi Indijoje ir tęsti savo 
religinį auklėjimąsi.

Indonezijos prezidentas A. Wahid 
atleido keletą jį kritikavusių generolų, 
tarp jų oficialios karinių pajėgų nuomonės 
reiškėją gen. majorą Sudradjat. Jis buvo 
viešai pareiškęs, kad prezidentui konsti
tucija neleidžia kištis į kariuomenės 
vidaus reikalus. JAV ambasadorius 
Jungtinėms Tautoms įspėjo indonezų ge
nerolus, kad jie nebandytų vykdyti per
versmo prieš prezidentą, jei būtų traukia
mi atsakomybėn dėl žudynių Rytų Timore.

Maluku salose vyksta kruvini 
susidūrimai tarp musulmonų ir krikščio
nių. Ypač daug žmonių išžudyta Halma- 
hera ir Seram salose. Atrodo, kad žudynės 
buvo sukurstytos iš šalies, bandant desta
bilizuoti Indonezijos valdžią.

Belgrado Intercontinental viešbu-. 
tyje nušautas Arkan, serbų etninio valymo . 
specialistų tigrų vadas, Jungtinių Tautų _ 
tarptautinio tribunolo paieškomas kaip, 
karo nusikaltėlis, 1991-95 liūdnai pagar
sėjęs Kroatijoje ir Bosnijoje. Arkan (tikra 
pavardė Zeljko Raznatovič) mėgdavo 
girtis savo žiauriais veiksmais. Serbų 
opozicija tvirtina, kad Arkan buvo nušau
tas su prezidento Slobodan Milosevic 
žinia.

Italijos vyriausybė ir miestų 
savivaldybės kovoja prieš automobilių 
keliamą oro taršą, kuri žudo žmones ir 
naikina senovės paminklus. Nuo vasario 8 
sekmadieniais automobiliai nebus 
įsileidžiami į 14 miestų, tarp jų į Romą, 
Milaną, Fįlorenciją, Neapolį ir Turiną.

~ 'Paruošė Vytautas Patašius.

Sausio 13 prisimenant
Tankas
...Pirmasis tankas privažiavo prie pat žmonių ir sustojo. Tai truko kelias 
sekundes. Pavažiavo metrą kitą atgal ir šoktelėjo ant žmonių. Arčiau stovėjusieji 
įsirėmėme rankomis į tanko korpusą ir traukėmės atgal. Tankas sustodavo, vėl 
šoktelėdavo. Sukiojosi į šalis, nubarstydamas aplipusius žmones. Pajudėjo ir 
didindamas greitį ėmė artėti prie užtvaros, kur stovėjo sunkvežimis su smėliu. 
Mes spėjome pasitraukti, bet tanko priekyje liko žmogus. Paskutiniu momentu 
mačiautikjįvieną. Šis drąsuolis dar sušuko: „ Vyrai, nebijokite!“ Nemažindamas 
greičio tankas trenkė į sunkvežimio kabiną. Žmogų matėme dar kelias akimirkas. 
Supakelta ranka, spaudžiamasprie  mašinos,jis buvo pakylėtaspiestubesistojančio 
tanko. Paskui žmogus dingo. Tankas, sutraiškęs žmogų, persirito  per sunkvežimį...
Gyvas pleištas . <'•
...Iš pirmojo šarvuočio iššoko apie penkiolika kareivių, keli iš jų priartėjo prie , 
mūsų su geležinėmis lazdomis rankose. Žmonės susvyravo, bet nepasitraukė. 
Tada kareiviai šiomis lazdomis ėmė žiauriai mušti žmones. Pasirodė pirmasis 
kraujas. Dalis žmonių pasitraukė, keli griebėsi už galvų ir veidų, kurie nuo 
kareivių smūgių jau buvo kruvini. Maniau, kad kito ginklo kareiviai nenaudos, 
todėl drąsiai puoliau vieną kareivį, bandžiau atstumti jį šalin nuo bokšto, bet tą 
pačią akimirką gavau stiprų smūgį per kaklą. Laimė, buvau apsirengęs šilta 
Vorkutos gamybos šimtasiūle su stora apykakle, kuri mane ir išgelbėjo. Staiga 
virš galvų nuaidėjo tanko pabūklo šūvis. Nuo pragariško garso kritome ant žolės. 
Ant galvų byrėjo bokšto stiklai. Atsistojau ant kojų. Dalis žmonių jau buvo 
išblaškyti, bet dar nemažai vyrukų liko prie pat langų ir nesitraukė. Tada 
kareiviai, kaip atrodo, „grupa zachvata“ (įsiveržimo grupė. RedJ susitelkė į 
glaudųpleištą:pirmasis susisukęs nukreipė įpriekįsavo, matyt, gerai ištreniruotą 
kairį petį, jam į nugarą atsirėmė dar du kareiviai, po to trys ir taip toliau. Šis 
„pleištas“ staigiai įsirėžė į žmonių minią ir beveik pasiekė bokšto langus. 
Priešinomės, kiek galėjome. Kareiviams pavyko nustumti dalį žmonių, bet keli 
vyrukai nesitraukė. Tada nuaidėjo automatų šūviai... Dvi trumpos serijos. Krito 
du vyrukai. Tankai varė virš mūsų galvų savo pragarišką grėsmę, ir minia 
palengva traukėsi. Anie du vyrukai pasiliko vietoje. Vienas iš jų gulėjo susigriebęs 
rankomis už pilvo, kitas - išsitiesęs ant nugaros. Nepamiršiu jo juodų blizgančių 
batų, plonais madingais galais bejėgiškai nukreiptų į juodą nakties dangų...
Kareiviai bokšte
...Kareivių siluetaijau buvo matyti bokšto viduje. Pasiektą aukštą jie atžymėdavo 
išdaužydami langų stiklus. Pro žmones prasiskverbė darvienas vyriškis praskelta 
kakta ir svyruodamas, susilenkęs ėjo tanketės link. Sulaikiau ir padėjau nueiti iki 
laiptelių, kurie vedė į gatvę. Jis sakė, kad kraujo dėl Lietuvos laisvės negaila. Tuo 
metu desantininkai pasiekė tą aukštą, kur buvo Lietuvos vėliava, ir nuplėšė ją.

Iš Edmundo Ganusausko knygos Gyvoji barikada

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.

Premjeras apie pažeidimus
Valstybės kontrolierius Jonas Liaučius 

informavo Premjerą Andrių Kubilių apie 
Lietuvos Energijos bendrovėje rastus 
finansinius pažeidimus. Ūkio ministras 
Valentinas Milaknis žurnalistams sakė, 
kad artimiausiu metu bus suformuota 
Lietuvos Energijos stebėtojų taryba, kuri 
paskirs naują valdybą. Ji spręs, ar dabar
tiniai Lietuvos Energijos administracijos 
vadovai gali toliau dirbti.

Vyriausybė pageidauja, kad Valstybės 
kontrolė išaiškintų, kas kaltas dėl Lietuvai 
nenaudingos elektros tiekimo į Baltaru
siją sutarties. Baltarusijos skola Lietuvai 
už elektrą šiuo metu sudaro apie 320 mln. 
litų. Ji mažėja labai lėtai - po kelis mili
jonus litų per mėnesį.

Susirūpinimą Ministų Kabinetui kelia 
ir prastas Lietuvos Energijos valdymas, 
blogi jos ūkinės ir finansinės veiklos 
rezultatai, pažeidimai. Todėl norima 
greičiau bendrovę išskaidyti, dalį priva
tizuoti.

Pigus cemento importas
Vienintelės Lietuvos cemento 

bendrovės Akmenės Cementas apyvartą 
ir grynąjį pelną pernai sumažino pigaus 
baltarusiško ir ukrainietiško cemento im
portas, taip pat dėl Rusijos finansų krizės 
prarasta Kaliningrado srities rinka.

Akmenės Cemento finansų direktorius 
Artūras Zaremba sakė, kad pernai gamykla 
pardavė 668 000 tonų cemento, arba 
113 000 tonų mažiau nei 1998 metais.

Bendrovėsapyvartapemai buvo 112,56 
mln. litų (1998 - 133.89 mln. Etų), o lau
kiamas grynasis pelnas gali siekti apie 6 
mln. litų. Užpernai buvo uždirbta dvigu
bai, tačiau dėl teisinių ginčų su Norvegijos 
investuotojais jis dar nepaskirstytas.

Pernai 40% savo produkcijos Akmenės 
Cementas pardavė vidaus rinkoje, 57 000 
tonų eksportavo į Latviją ir Estiją, 
likusiąją dalį - į Vakarų rinką.
Prezidentas ragina apibrėžti kriterijus

Prezidentas V aidas Adamkus pabrėžia, 
jog labai svarbu Lietuvos politinėms 
jėgoms iš esmės sutarti dėl privatizavimo 
politikos principų. Jo manymu, Vyriau
sybė privalo aiškiai apibrėžti ir visuome
nei pristatyti privatizavimo kriterijus, 
užtikrinti jo racionalumą ir skaidrumą.

Prezidento teigimu, stambios 
valstybinės įmonės dirba neefektyviai. 
Tad kuo ilgiau užsitęs privatizavimas, tuo 
pigiau jos įmonės bus parduodamos.

Tarp numatomų šiemet privatizuoti 
strateginių objektų yra Lietuvos Avia
linijos, laivininkystės bendrovė Lisco, 
likusios valstybei priklausančios Lietuvos 
Telekomo akcijos. Planuose taip pat yra 
Lietuvos Žemės Ūkio ir Taupomasis 
bankai, Lienivos Dujos, Lietuvos Energi
ja, Lietuvos Geležinkeliai. Iš viso per' 
3 000 objektų, įtraukti planuojama dar 
500 objektų.

Seimas atmetė Prezidento veto
Lietuvos Seimo valdančioji dauguma 

atmetė Prezidento Valdo Adamkaus veto 
ir Seimas net nesvarstė praėjusią savaitę 

Prezidento pasiūlytų Visuomenės infor
mavimo įstatymo pataisų, apibrėžiančių 
Lietuvos Radijo ir Televizijos veiklą. 
Liko nesįsigaliojęs ir gruodžio pabaigoje 
priimtas Visuomenės informavimo įstaty
mo pakeitimas, kuriame Seimas buvo 
pateikęs savąjį LRT tarybos formavimo 
modelį. Seimas nusprendė iki vasario 8 
dienos sudaryti darbo grupę, kuri kartu su 
Prezidentūros atstovais rengs naują projektą.

Lietuviška žvėriena - Vakarams
Jokių trukdymų išvežti į užsienį 

Lietuvos medžiotojų laimikių - briedžių, 
elnių, stirnų, šėmų - apdorotą mėsą neturi 
Panevėžio rajone Molainių kaime veikia
nti UAB Viltlit - vienintelė šalyje žvėrie
nos perdirbimo bendrovė, turinti E S 
veterinarijos kokybės pažymėjimą.

Šviežiais lietuviškos žvėrienos pro
duktais gardžiuojasi Italijos, Vokietijos, 
Belgijos, Skandinavijos gurmanai. Į jas 
išgabenama daugiau kaip 90% žvėrienos. 
Šiek tiek jos perka Vilniaus, Kauno, 
Klaipėdos restoranai. Pernai medžiotojai 
pristatė pustrečio tūkstančio stirnų, 220 
briedžių, 270 elnių.

Supirkimo kainas nustatoVakarų Eu
ropos rinka. Už kilogramą elnio mokama 
5, briedžio — 6, už stirną - 12 Lt. Briedis 
vidutiniškai sveria 170kg, tad medžiotojui 
tenka daugiau kaip 1000 Lt.

Paminėtas Vaclovas Vaikaitis
Vilniaus Rotušėje surengtas žymaus 

išeivijos kultūros veikėjo, dainininko, 
muzikos pedagogo, Toronto vyrų choro 
Aras įkūrėjo ir vadovo Vaclovo Verikai- 
čio mirties 10 metinių minėjimas.

1924 gimęs Kaune, V.Verikaitis prieš 
karą dainavo operos chore ir kartu mokėsi 

muzikos. 1948 apsigyvenęs Kanadoje, 
pradėjo dirbti vargonininku pranciškonų 
lietuviškos Prisikėlimo parapijos 
bažnyčioje, dalyvavo Kanados operos 
pastatymuose, buvo suorganizavęs išeivi
jos lietuvių chorų, ansamblių, propagavo 
lietuvių kompozitorių kūrybą.

Trumpai
Lietuvos finansų ministras Vytautas 

Dudėnas netrukus Vašingtone susitiks su 
Pasaulio banko, Tarptautinio valiutos fon
do aukštais pareigūnais, JAV Kongreso ir 
Senato, kitų valdžios institucijų atstovais.

Valstybės biudžeto asignavimai 
mokslui ir studijoms Lietuvoje šiemet 
sumažės nuo 520.7 iki 453.4 mln. Etų, 
arba beveik 13%.

Pernai per 11 mėnesių Lietuvos ekspor
tas sumažėjo 19%, o importas - 16%.

Vasarį 50 tarptautiniame Berlyno kino 
festivalyje penkis kartus bus rodomas 
.režisieriaus Algimanto Puipos filmasEZzė 
iš Gilijos.

Lietuvoje kol kas registruojami tik 
pavieniai gripo atvejai, tačiau artimiausi
omis savaitėmis galima tikėtis ir didesnio 
šios Egos protrūkio.

Seimo kancleris Jurgis Razma kreipėsi 
į finansų ministrą Vytautą Dudėną, 
siūlydamas kuo skubiau parengti leidinį, į 
kurį būtų sudėti visi galiojantys mokesčių 
srities teisės aktai.

Periodinės spaudos tiražai šiemet bus 
ketvirtadaEu mažesni nei pernai.

Viena penlingiausiųLietuvos trikotažo 
įmonių Utenos trikotažas pirmoji iš 
didžiųjų lengvosios pramonės įmonių, gavo 
tarptautinį kokybės sertifikatą. Jį suteikė 
D. Britanijos standartizacijos institutas.
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Rūtos ir Vlado Mataičių auksinis vestuvių jubiliejus
Praėjusių metų gruodžio vienuoliktų 

dieną Rūta ir Vladas Mataičiai šv. Jono 
liuteronų bažnytėlėje, Wollongonge, 
atšventė auksinį vedybų jubiliejų. Po 
trumpų padėkos pamaldų bažnyčioje, 
dukterys Virginijair Julijaparapijos salėje 
suruošė tėveliams jubiliejinį svečių 
priėmimą. Susirinko daugybė svečių. 
Turtingą vaišių stalą puošė aukštas 
lietuviškas šakotis. Australijos svečiams 
tai buvo didelė naujovė, o fotografams 
nepamainomas taikinys, ypač kartu su 
solenizantais.

Pasivaišinus,dukterysperskaitė  tėvelių 
gautus sveikinimus. Salės šeimininkas, 
parapijos komiteto pirmininkas, jis 
papasakojo apie solenizantų atvykimą į 
Australiją, įsikūrimą Wollongonge. Jis 
pasidalino prisiminimais apie tai, kaip 
Rūta ir Vladas dalyvavo šios parapijos 
steigime, laisvalaikį skyrė bažnyčios 
statybai ir priežiūrai.Negailėdamas šiltų 
žodžių jis nušvietė jubiliatų, ypač Rūtos, 
plačią veiklą Wollongongo naujųjų ateivių 
socialinėse organizacijose, kurių tikslas 
padėti į bėdą papuolusiems žmonėms. 
Perskaitė sveikinimus gautus iš Australijos, 
Lietuvos ir kitose šalyse gyvenančių 
Mataičių draugų, pažįstamų. Sveikinimų 
piramidės viršūnėje-NSW parlamentaro 
nuo Keira elektorato David Campbell 
MP, NSW premjero Bob Carr, gubernatoriaus 
His Exc. the Hon. Gordon Samuels AC, 
Federalinio Parlamento nario nuo 
Cunningham elektorato Hon. Stephen 
Martin MP ir net Australijos Ministro

Geelonge tada ir dabar
1949gruodžio 24 pirmąkaitąGeelongo 

lietuvių veikloje įvyko organizuotas 
subuvimas-Kūčios.Tai dėka pažangesnių 
lietuvių, kurie suprato reikalo svarbą. Jie 
Kūčias surengėšv.PetroirPoviloparapijos 
salėje. Susirinko daugiau kaip trisdešimt 
tautiečių. Aišku, beveik vieni vyrai. Kiek 
prisimenu, buvo tik keturios moterys. 
Turėjome ir gerą šeimininkę J. Rekešienę. 
Bejos gal Kūčios visai nebūtų įvykusios. 
Vakarienės metu susitarėm 1950Geelonge 
surengti Vasario 16 minėjimą.

Tada buvome 50 metų jaunesni. 
Neturėjome lietuviškų organizacijų, už 
savaitės darbą gaudavome tik nepilnus 
dešimt svarų. Niekas neturėjo nuosavų 
namų ar automobilių. Buvome lygūs, visi 
naujakuriai, įsikūrimo sąlygos visiems 
vienodos, ateitis priklausė nuo mūsų 
sugebėjimų ir darbštumo.

Daugelis atvykę iš DP stovyklų 
atsivežėme tik iš Tėvynės paveldėtą 
nepalaužiamą tautinį sąmoningumą, 
pasiryžimą dirbti dėl gimtosios Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo. Laukėme 
komunistinės imperijos subyrėjimo ir 
atrodė, kad Stalinas visapusiškai apgavo 

"Vakarų politikus, o mes neturėsime laimės

GAL IR NEVERTA, BET PRISIMINKIME !
Atostogų metu perskaičiau KGB 

gen. majoro G.K.Vaigausko vadovėlį 
praktikams Lietuvių nacionalistų 
kenkėjiška veikla ir kova su ja, išleido 
LTSR KGB specbiblioteka, 1986, skirtas 
Spalio Revoliucijos Raudonosios 
Vėliavos Ordino F.Džerzinskio vardo 
Aukštajai TSRS KGB Mokyklai Vilniuje.

Parašyta geriausiu sovietiniu sti
liumi, tik kartais sunku suprasti.

Įžangoje generolas aprašo Lietuvos 
atgimimą nuo 1914. Kovai už laisvę 

Pirmininko John Howard sveikinimai.
Susirinkusieji Rūtai ir Vladui įteikė iš 

Lietuvos atvežtą "Auksinio šampano". 
Vaišindamiesi svečiai ilgai šnekučiavosi, 
gėrėjosi solenizantų darbštumu, „Auksi
nio šampano“ butelio gražumu.

RūtairVladasįAustralijąatvykojauni, 
gražūs, nevedę. Kaunietis Vladas 1948 
atplaukė laivu „Protea“, o iš Jurbarko 
kilusi Rūta Endriulytė su tėvais - metais 
vėliau. 1952 jaunavedžiai apsigyveno 
Wollongonge.

Greitai jaunoji pora įsitraukė į 
socialinės pagalbos veiklą. Naujai atvykę 
imigrantai turėjo daug sunkumų dėl anglų 
kalbos nemokėjimo, ypač kuriam susirgus 
ir atsigulus į ligoninę. Rūta suorganizavo 
Wollongongo ligoninės draugių būrelį. Ji 
sudarė įvairių kalbų vertėjų sąrašą. Esant 
reikalui, pagal jį parinkdavo vertėjus. Tai 
palengvino komunikacijąne tik ligoninėje, 
bet ir visoje apylinkėje. Vėliau Rūta 
iškovojo, kad Premjero departamentas 
mokėtų vertėjams už paslaugas.

Rūta dirbo daugelyje komitetų. Ėjo 
sekretorės pareigas Illawarra Ethnic 
Council, daugiau nei dešimtį metų išbuvo 
Advisory Committee to the Premier of 
NSW. Mūsų tautietė ir šiandien tebėra 
Illawarra Multicultural Village steigėja- 
patikėtinė brandaus amžiaus Baltijos šalių 
žmonių reikalams. Be to ji nuolatos 
kviečiama patarėja į įvairius valdžios 
departamentus, Raudonąjį Kryžių, 
bibliotekas, konsultuodavo, kokias pirkti 
knygas, kad būtų naudinga žmonėms ir 1.1.

sugrįžti į Tėvynę. Vienintelė išeitis -kaip 
galima greičiau ir geriau įsikurti Aus
tralijoje. Nenuostabu, kad vienu metu į 
Geelongą suvažiavo apie penkis šimtus 
tautiečių.

Gyvenimas vietoje nestovi: žmonės 
susirado draugų; darbo aplinkybės, šeimų 
sukūrimas privertė kai kuriuos išvykti kitur. 
Geelonge liko apie400tautiečių, dauguma 
tapo namų savininkais, augino ir leido į 
mokslus vaikus. Susibūrėme į lietuviškas 
organizacijas, sulaukėme savo kunigų, 
pasistatėme pirmuosius Australijoje 
Lietuvių Namus. Lietuvių gyvenimas 
žydėjo, mūsų jaunimas suaugo ir brendo.

Dabar vyresnioji karta jau baigia 
iškeliauti į amžinybę, nebeturime ir 
nuosavų Lietuvių Namų, jie jau treti metai 
stovi gerokai apdegę.

Tačiau, lietuviškai veiklai sunkumų 
nejaučiame. Apylinkės Valdybadaugeliui 
metų iš miesto savivaldybės išsinuomavo 
labai tinkamas patalpas, deja, jos, nėra 
lietuvių nuosavybė.

Per penkiasdešimt metų netekome 
daugiau kaip trijų šimtų taurių tautiečių, o 
dėl pašlijusios sveikatos kun. prelatas dr. 
P. Dauknys nebegalės mūsų aptarnauti 

nepriklausomybę, žinoma, jau tada 
vadovavusi Komunistų partija.

1940-tais metais (autorius rašo) 
lietuvių liaudis, vadovaujama Komu
nistų partijos, nuvertė nekenčiamą fa
šistinį režimą ir darbo žmonių išrinktas 
Seimas priėmė deklaraciją dėl Lietuvos 
įstojimo į broliškų TSRS tautų eiles.

Toliau: Kai Tarybinė Armija 1945 
metais sausio mėnesį visiškai išvadavo 
Lietuvos teritoriją, buržuaziniai na
cionalistai, išsigandę liaudies pykčio

Vladas ir Rūta Mataičiai
Teko Rūtai ginti ir Lietuvos reikalus. 

Tais laikais, kai istorijos lektoriai dėstė, 
jog lietuviai niekada nėra turėję savos 
valstybės, ji Wollongongo universitetui 
padovanojo knygų apie Lietuvą.

Rūta gerai jautė ir tebejaučia Wol
longongo ir Illawarra regiono žmonių 
poreikių pulsą. Nenuostabu tad, kad 
Mataičiai būdavo kviečiami į vyriausy
bės, miesto, diplomatų, etninių grupių 
iškilmingus priėmimus, įskaitant iš
kilmingą priėmimą 1980 metais Syd- 
nėjaus Wentworth viešbutyje Karalienės 
apsilankymo proga.

Rūta apdovanota įvairiais pažymė
jimais. Jau 1977 m. Karalienė skyrė jai 
Sidabro Jubiliejaus medalį, o 1990 m. 
Rūtai buvo suteiktas Order of Australia 
Medal-OAM.

Nešdama sunkią pareigų naštą Rūta
visada galėjo atsiremti į tvirtus Vlado 

Geelongo Kūčios 1949. Pirma iš dešinės stalą paruošusi J. Rekešienė, pirmas iš 
kairės K. Šimkevičius. Nuotrauka iš Gailių šeimos albumo

religiniais reikalais. Padėtį išgelbėjo vietos 
klebonas Fr. M. Fitzpatrick, sutikęs, kada 
reikia, laikyti mišias ir suteikti lietuviams 
kitus patarnavimus.

Pernai Šv. Kalėdų rytą susirinkome 
daugiau kaip aštuoniasdešimt žmonių, 
matėsi svečiųišLietuvos, kitų Australijos 
miestų. Skaitymą lietuviškai atliko Edita 
Ratajtzak, tikinčiųjų maldą paskaitė 
Juozas Gailius, auką atnešė Liucija ir 
Edis Koszela. Mišių metu klausėmės 
giesmių Sveikas,Jėzau, gimusis, Gul 

pabėgo į Vokietiją ir po karo jų vadeivos 
sudarė suokalbį su Amerikos, anglų, 
prancūzų, švedų spectarnybomis!

Lygiai tokią pačią istoriją pakartojo 
Kauno dienos bendradarbis Arūnas 
Nesavas, 1999 rugpjūčio 30 laidoje 
(žiūr. mano straipsnį Kas dabar gins 
Lietuvos ir mūsų garbę, Mūsų Pastogė, 
1999 Nr. 43). Atrodo, kad Arūnas 
Nesavas skaitė tą vadovėlį, o gal ir pats 
lankė anksčiau paminėtą A ukštąją KGB 
Mokyklą.

Skyriuje Lietuvių emigracijos 
antitarybinės organizacijos naudo

pečius. Jis besąlygiškai rėmėjos darbus ir 
kur galėjo padėjo. Gyvendamas arti jūros 
kranto Vladas, atitrūkęs nuo darbų, gali 
pasigirti puikiais žvejybos laimikiais. Ne 
veltui kiti žvejotojai jį pakrikštijo „King 
Walli of Wollongong“. Jo aistrą žuvims ir 
šiandien liudija sudėtingi žvejybos 
įrankiai. Ilgiau kaip dvidešimt metų 
išdirbęs Mobil Oil bendrovėje, į poilsį 
Vladas išėjo su aukščiausiais pagyrimais.

Grįždamas į Sydnėjų visą kelią 
galvojau apie Rūtos ir Vlado nuveiktus 
darbus, negalėjau atsigėrėti tų puikių 
žmonių nuopelnais, o drauge ir kuklumu, 
paprastumu bei nuoširdumu. Teisingas 
mūsų posakis, kad auksas ir pelenuose 
žiba.

Geros sveikatos bei ilgiausių metų 
Rūtai ir Vladui!

Anskis Reisgys

šiandieną,Tylią naktį, Piemenėliams. Už 
tai ačiū Birutei Liebich. Kunigas pamoksle 
priminė, kad prieš penkiasdešimt metų 
lietuviai čia šventė pirmas Kūčias.

Po mišių J. Gailius padėkojo Fr. M. 
Fitzpatrick už pamaldas. Sugiedojome 
Lietuvos himną.

Praėjusiais metais palaidojome net 
dvyliką tautiečių, bet lietuviškumas 
Geelonge dar ilgai gyvuos.

Juozas Gailius

jamos ideologinėje diversijoje prieš 
TSRS Vaigauskas gana išsamiai 
išvardino visas buržuaziniųnacionalistų 
(suprask,, mūsų) įsteigtas organizacijas 
ir sąjungas nuo VLIK‘o iki Santaros - 
Šviesos. KGB tikrai žinojo, kur, kada, 
kas vyko tarp lietuvių. Ypač daug 
vietos skiriama JAV ir Vokietijos vei
kėjams.

Apie partizaninį laikotarpį autorius 
rašo skyriuose Kova su buržuazinių 
nacionalistų ardomąja veikla Lietuvos 
teritorijoje pokario metais ir Ardomoji

Nukelta į 7 pri.
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ĖDSEK
Tenai, kur žalias miškas

Bronius Žalys

Sausio 11... Girdėjome, kad Waterfall, 
NSW, apylinkių miškeliuose - Camp 
Coutts - stovyklavietėje ir šiemet sausio 8 
-16 d.d. kuriasi Sydnėjaus Aušros tunto 
stovykla. Neiškenčiame ir mes, senieji 
skautai, juk reikia pažiūrėti, kaip gi ten 
mūsų skautiškasis jaunimėlis kuriasi, kaip 
stovyklauja?.. Tad antradienio popietės 
metu, sėdę į Vytauto V. niekad nepail
stantį holden’ą, nei nepamatėme, kaip 
atsidūrėme stovykloje.

Tuo metu stovykla atrodė tuštutėlė, 
išskyrus porą grupelių pačių jauniausiųjų, 
bežaidžiančių stovyklos artumoje.

Neužilgo mus, senus skautininkus, pa
sitiko stovyklos viršininkė p.s. Daina Šli- 
terytė ir jos globojami apsukome ratą apie 
išsistačiusią stovyklą, bebaigiančią puoš
tis po savo rajonėlius ir aplink palapines. O 
papuošalų čia netrūksta - ir akmenukų 
įvairiausių, ir kankorėžių, ir eukaliptų - 
tik imk ir dėstyk apie palapines gražiau
sius ornamentus, tuo tarpu vyr. broliai- 
sesės prie atskirų pastovyklių jau spėjo 
pastatyti monumentalius vartus...

Stovyklos sąrašuose - apie 80 sesių ir 
brolių - nuo jauniausių - aguonyčių ir 
gintarėlių - iki prityrusių skautų vyčių ir 
energingų vyr. skaučių. Jie visi įsikūrę 
erdviose palapinėse po tris, po keturis... 
Visųpalapiniųgy  ventojai pasivadinę įvairi
ausiais, juos imponuojančiais vardais. Čia 
ir Gėlytės, Gyvatės, Jaučiai, Katytės, Tita
nai, Kengūros, Rūtelės, o viena brolių 
palapinė pasirinko Vėžių urvo vardą...

* * *

Valgomajame ir drauge užsiėmimų 
patalpoje, kur susirenkama esant blogam 
orui, sienos išpuoštos įvairiais tautiniais 
ornamentais, iškabintais jaunųjų rašto 
darbais - skautų įstatais, įsakymais, deja, 
anglų kalba, nes jaunesnioji karta lietu
viškai nebeįkerta!.. Ir patys jaunieji 
stovyklautojai, nors ir labai lietuviškai 
nusiteikę, bet tik retai kuris kalba lietu
viškai. Geroka stovyklaujančių dalis turi 
angliškas pavardes ir net vardus - jie iš 
mišrių šeimų!

Iš iškabintų sąrašu susipažįstame ir su 
stovyklos vadovais. Be stovyklos virši
ninkės ps. Dainos Šliterytės, stovyklos 
štabas platus ir įvairus. Stovyklos adjutan- 
tės net dvi (greičiausiai, pagal galimybes 
ištrūkti iš darbo). Tai Julytė Viržintaitė ir 
Daina Dičiūnaitė. Brolijos pastovyklė' 
viršininkas s.v. Kajus Kazokas, Seserijos 
v.sk. Virginija Coxaite. Kiti: paukštyčių 
vadovė v.sk. Audrutė Markowskei, vil
kiukų - s.v. Jonas Lee, vyr. skaučių - ps. 
Kristina Rupšienė, skautų vyčių - s.v. 
Viktoras Šliteris (junj.). Programų instruk
torės - v.s. Eglė Garrick ir s. Elena 
Erzikov, ūkvedys - s.v.v.sl. Raimundas 
Vingilis. Ir labai labai svarbūs stovyklos 
darbuotojai - maitintojėliai - virėjai: ps. 
Viktoras Šliteris (senj.), s.v.v.sl. Antanas 
Laukaitis ir s.v. kand. Mark William.

* * *

Pavakarys - 18.30 vai. - Stovyklos 
vėliavų - lietuvių ir anglų - nuleidimas. 
Komanduoja v.sk. Julytė Viržintaitė. 
Vienu taku ateina sesių pastovykles vie
netai, kitu - brolių. Paskutiniai į aikštę 
įžygiuoja skautų vyčių Geležinio Vilko 
būrelio broliai, darbininkai - labai žvalus 
vienetas, šaur" ■ -‘^duodąs pagarbą vyčių 

lazdomis!.. Adjutante priima pastovyklių 
raportus, vėliau raportuoja stovyklos 
viršininkei. Iš 80 sesių-brolių krūtinių 
nuskamba Lietuvos himnas, nuleidžiamos 
vėliavos. Skelbiami pastovyklių susitvar
kymo konkurso laimėtojai - jiems įteikia
mos kuklutės dovanėlės.

Dar pora komandų ir tyliai skirstomas! į 
pastovykles, pasiruošti vakarienei, laužo 
programai... Deja, mes turime vykti 
namo, nors ir esame vadovų kviečiami 
pasilikti, pasisvečiuoti, ypač, kad virėjai 
šįvakar esą iškepę skaniausią kugelį 
pasaulyje!

* * *
Sausio 15 rytas-kaip užsakytas! Dan

guje vienas kitas debesėlis, diena neper- 
karščiausia - stovyklauk, miško ir uolų 
glūdumoje bei džiaukis! Tokia nuotaika ir 
gyveno Aušros tunto stovyklautojai, 
ypač, kad šiandien praktiškai paskutinė 
stovyklos diena. Gėrėjomės ir mes, sve
čiai, linksmais stovyklautojų veideliais ir- 
maišėmės jiems po kojų!.. O tų svečių ir 
viešnių tą dieną stovykloje atsirado labai 
daug.

Svečiams tai ką - išeiginė diena, o 
vadovams ir skautams(-ėms) - didžiausių 
pasiruošimų diena - visokiausi skautų pa- • 
tyrimo laipsnių ir specialybių egzaminai, 
pasiruošimas įžodžiams-neklausk, ypač,- 
kai daugumą jų reikia išmokti lietuviškai! -

Stovykloje pavyzdinga tvarka ir švara.. 
O jau valgykla (ir, dalinai, darbo patalpa). 
taip išblizginta, išdekoruota, kad įėjęs į ją. 
jautiesi kaip kokioje pilies rūmų salėje - 
visur viduramžius vaizduoją paveikslai, 
papuošalai, kirbinėmis palubėse ir ant 
sienų sukabinti kovos kirviai, kardai, 
ietys... Paklausus, ar čia karas vyko, ar 
stovyklą kas puolė, paaiškėjo, kad 
užvakar tikrai čia vyko Žalgirio mūšis, o 
po to - susitaikius - viduramžiška puota 
ir dar tokia, kad vaisvandeniai ir limo
nadas upėmis tekėjo, o virtuvės personalo 
paruošti skanumynai valgomi (kiek girdė
jome - viduramžiškai be šakučių) dingo 
tonomis buvusių kovotojų - lietuvaičių ir 
kryžiuočių - skrandžiuose.

Žinoma, mums - stovyklos lankyto
jams - iš viso liko tik šauniai išpuošta 
salė, nes buvę istorinio mūšio kovotojai ir 
kovotojos vėl buvo labai ramūs ir man
dagūs broliai ir sesės stovyklautojai, visai 
nepanašūs į įniršusius Žalgirio mūšio 
kovotojus!

Pietų metu ne tik valgykloje (pilies 
salėje) bet ir lauke dailiom eilėm išri
kiuoti stalai ir suolai buvo apsėsti pie
tautojais - stovyklautojais, svečiais ir 
šiandien čia užplūdusiais į savo sueigą 
židiniečiais. O kotletai - su įvairiausiais 
priedais, o po to dar užsigardžiavimui 
skirti ledai ir vaisiai, paruošti visos skilties 
prityrusių virėjų, vadovaujamų brolių ps. 
Viktoro Šliterio ir s.v. Antano Laukaičio, 
buvo labai rimtai naikinami... Deja, jų ne 
tik nepritrūko, bet ir liko... (Prieš važiuo
jant į stovyklą viena jauna ponia manęs, 
kaip seno skauto, klausė, ar reikia atsivež
ti į stovyklą savų sumuštinių pietums? 
Antrąkart atsakiau, kad paprastai nereikia, 
bet šįkart, atrodo, tai būtų buvęs stovyk
los ir jos virėjų įžeidimas - taip jie visais 
rūpinosi!)

Nei nepamatėme, kaip atėjo laikas eiti 
į šeštadieninę maldos - susikaupimo 
valandėdę stovyklos koplyčion (žinoma,

Duodame įžodį!...

Vyr. Stovyklos vadovai: iš kairės-Stovyklos viršininkė ps. Daina Šliterytė, skaučių 
pastovykles vadovė v.s.v.sl. Virginija Coxaite, brolijos pastovykles vadovas s.v. Kajus 
Kazokas, stovyklos adjutante v.s.pl. Julija Viržintaitė. V.V.Vaitkaus nuotraukos.
po grynu dangum), kurią pravedė s. Elena 
Ki verytė-Erziko v:... neturim savo kunigo, 
bet stenkimės padėkoti Dievui už mums 
teikiamas gėrybes, gražiąją gamtą, drau
gystę! Savo kurtas maldeles skaitė šian
dien įžodį duosią sesės ir broliai. Susi
kaupimo valandėlė užbaigta jauno brolio 
Manto (neseniai atvykusio iš Lietuvos) 
skaitoma stovyklos malda ir bendrai pa
giedota giesme Kažkas verkia, ar girdi? 
bei sesės Elenos priminimu jauniesiems, 
duodantiems įžodį: Visuomet atminkite, 
kad šiandien duodami įžodį, pasižadate 
tarnauti Dievui, tėvynei ir artimui ir kad 
šis įžodis lydės jus visą gyvenimą!

17 vai. - paskutinis stovyklos vėliavų 
nuleidimas. Vėliavų aikštė pilnutėlė 
išsirikiavusių sesių ir brolių. Komanduoja 
pi. Julytė Viržintaitė. Įeina stovyklos 
viršininkė ps. Daina Šliterytė, lydima pa
stovyklių vadovų - s.v. Kajaus Kazoko ir 
v.s.v.sl. Virginijos Coxaites. Skaitomi 
įsakymai. Įnešama tunto vėliava. Įeina visa

Sydnėjaus Skautų Židinio sueiga
Paskutinioji Sydnėjaus Skautų Židinio 

sueiga įvyko š.m. sausio 15 Aušros tunto 
stovykloje, Camp Coutts, W aterfall, NSW.

Nors sueigos vieta daugeliui Sydnė
jaus sesių-brolių gana tolima, bet į ją 
atskubėjo ko ne visi Židinio nariai, ne
skaitant svečių-viešnių.

Sueigą atidarė Židinio tėvūne v.s. Ma
rina Cox, talkinama kanclerės v.sl. Jutos 
Šliterienės. Neatvykus numatytam prele
gentui, kurį sutrukdė kiti įsipareigojimai, 
ilgesnį pokalbį pravedė v.s. Jonas Zinkus, liko stovykloje, prisiminė jaunas dienas, 
supažindamas susirinkusius su prieš 43 dalyvavo stovyklos užbaigos lauže.
metus įsikūrusiu Židiniu bei jo veikla. Vyt. Šiaurys

eilė duodančių įžodį (jų apie 20) jaun. 
skautų(-čių) ir skautų(-čių). O kiek išlai
kiusių egzaminus iš įvairių specialybių, 
praėjusių patyrimo laipsnių egzaminus?

Iškilmės užbaigiamos vėliavų nulei
dimu. Vienetai grįžta į savo pastovykles 
persirengti, nes tuojau bus vakarienė, o po 
to, 20 vai., visų laukiama laužo programa.

Laužą pravedė sesės Daina ir Julytė, o 
joms kartais talkininkavo ir jaunieji, tam 
turintys gyslelę, čia jų pirmoji praktika. O 
jau artistų - nuo pačių mažiausių iki vyr. 
skaučių ir skautų vyčių bei židiniečių, čia 
pasilikusių po savo sueigos. Skambėjo 
dainos ir šūkiai, vaidinta, krėsti pokštai, 
žodžiu - linksmintasi kaip tik jauni žmonės 
moka linksmintis. Bet visa, kas gera - 
praeina. Taip praėjo ir ši Aušros tunto 
stovykla. Laužą užbaigėme tradicine 
Ateina naktis...

Pro medžių šakas šelmiškai šypsojosi 
mėnulis,kai mes skubėjome iš laužavietės 
- kas į palapines, kas į mašinas grįžti namo.

Vėliau prieita ir prie tolimesnės vieneto 
veiklos aptarimo - norima peržiūrėti Ži
dinio Statutą (tam sudaryta atskira grupė), 
tartasi dėl ateities veiklos.

Tai pirmoji Židinio sueiga2000metais. 
Jos prisiminimui padaryta net kardinalinė 
nuodėmė - kanclerė, talkinama kitų sesių, 
pripildė (tik iki pusės) stiklus ir naujo 
tūkstantmečio pradžioje Židiniui sugie
dota Ilgiausių metų!

Vėliau gera dalis židiniečiųiki vakaro
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Detektyvai, vietos policija ir STAR 
Grupė ištyrę nusikaltimo vietą, mano, 
kad žmogžudystės įrankiu nusikaltėlis 
ar nusikaltėliai galėjo nusikratyti kur 
nors netoliese, tačiau kol kas jo nerado. 
Ant Roberto automobilio palikti kraujo 
pėdsakai ir pirštų atspaudai. Žinantieji 
ką nors daugiau, prašomi paskambinti 
Crime Stoppers 1800 333 000.

COMMUNITY GRIEF-STRICKEN

Robertas Vaidilos teatro spektaklyje 1988

Tragiška Adelaidės lietuvio mirtis
Šeštadienį, sausio 15, The Advertis

er pasirodė Roberto nuotrauka istoriniu 
senovės Lietuvos kunigaikščių kostiu
mu, daryta 1988, kai jis buvo Adelaidės 
lietuvių teatro Vaidila aktoriumi.

Nuotrauka iliustruoj a straipsnį Šū vių 
auka buvo atsidavęs draugams, kurį jo 
autoriai Matthew Bowman ir Vivienne 
Oakley pradeda taip:

Robert Sabeckis buvo labai populia
rus bei darbštus ir talentingas aktorius 
bei daininkas, save paskyręs draugams 
ir darbui.

Nors dirbdamas marketingo konsul
tantu buvo priverstas prieš penkerius 
metus is Adelaidės lietuvių teatro pasi
traukti, visą laiką svajojo sugrįžti į sceną.

Korespondentų kalbintas režisierius 
Vytautas Opulskis papasakojo, kad Ro
bertas vaidino dramoje Mindaugas, 
1988jo pastatytoje Adelaidės Univer
siteto Scott Theatre ir pavadino jį nepa
prastai talentingu.

-Jis buvo labai geras, - sakė Vaidilos 
režisierius. - Gaila, kad jis turėjo nu
traukti (aktorystę) dėl darbo. Jis su vi
sais sutarė.

Toliau The Advertiser rašoma, kad 
Robertas labai anksti pradėjo aktyviai 
reikštis lietuvių chore, teatre ir šokių 
grupėse.

Buvęs Adelaide High School moki
nys gyveno su mama St. Peters.

Jo tėvas mirė prieš kelerius metus, o 
brolis neseniai persikėlė nuolatiniam gy
venimui į Lietuvą.

Praėjusį penktadienį policija jau buvo 
apklaususi moterį, užpuolimo mašinų 
stovėjimo aikštelėje liudininkę

Manoma, kad teismo ekspertizės spe
cialistai jau’ ištyrė maišą nuo ginklo, 
kuriame buvo ir drabužių. Maišą, 
prikrautą svorio, netoli nusikaltimo vie
tos aptiko pašalinis žmogus.

Policija paskelbė kreipimąsi į vyriškį, 
paskambinusį 000 iš viešo telefono, 
esančio Beachwood Eco Tourism Cara
van Park, prašydama jį vėl susisiekti su 
policija.

Policija taip pat kreipėsi į Maslin 
Beach, Port Willunga ir Aldinga viet
ovių gyventojus su prašymu apžiūrėti 
savo nuosavybę ir tuo prisidėti prie poli
cijos vykdomų žmogžudystės ginklo 
paieškų.

Praėjusio pirmadienio numeryje The 
Advertiser policijos reporteris Jeremy 
Pudney pranešė, kad policija pakartojo 
kreipimąsi atsiliepti vyrškį paskambu- 
nusį numeriu 000 vos kelios minutės po 
Roberto Sabeckio nužudymo.

Tačiau policija neskelbia, ką tas žmo
gus telefonu sakė.

Policijos atstovė Jenny Barrett pa
reiškė, kad visi, kas turi bet kokios in
formacijos, gali ją pateikti ir liks anon
imiški.

Praėjusio trečiadienio, sausio 18, The 
Advertiser laidoje išspausdintame An
drew Gavin straipsnyje, pavadintame 
Maišas, susijęs su žmogžudyste sako
ma, kad maišas, kuriame buvo nupiauto 
šaunamojo ginklo vamzdžio galas ir 
drabužių, rastas Aldinga.Bay tik ke
lioms valandoms praėjus nuo Roberto 
Sabeckio nužudymo Maslin Beach.

Maišą atsitiktinai rado tėvas ir sūnus ket
virtadienio popietę.

Robertas Sabeckis
Abi nuotraukos iš The Advertiser

Policijos nuomone, labai tikėtina, kad šis 
radinys susijęs su žmogžudyste.

Praėjusįantradienį žmogžudžių naudoto gin
klo paieškose dalyvavo policijos narai.

Policija teigia, kad tyrimas vyksta sėkmin
gai, tačiau paskelbė naują kreipimąsi, šį kartą 
su prašymu atsiliepti visus žmones, kurie šau
dymų metu buvo automobiliuose.

Rita Baltušytė

Mūsų Pastogės redakcija nuoširdžiai 
liūdi dėl ankstyvos mūsų tautiečio mirties 
ir reiškia gilią užuojautą Roberto mamai p. 
Antaninai Sabeckienei, broliui Broniui, 
visiems artimiesiems.

X Pasaulio Lietuvių laimimo Kongresas Australijoje
2000 gruodžio 22 - 2001 sausio 11

Melisa Savickaitė
Kongreso Reklamos Skyriaus Direktorė

2000 gruodžio 22 Australijos Lietuvių 
Jaunimo Sąjunga (ALJS) rengia X Pa- 
saulio Lietuvių Jaunimo Kongresą (PLJK). 
Tikimasi dalyvių iš įvairių pasaulio kraštų. 
Jie turės progos susipažinti su nuostabiąja 
Australija, įsijungti į lietuvišką veiklą, 
aptarti lietuvių išeivijos reikalus.

PLJS Kongresą kas trejus ar ketverius 
metus organizuoja Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Sąjunga (PLJS). Australijoje 1987 
buvo surengtas šeštasis PLJK, o dabar vėl 
atėjo metas apsilankyti šioje šalyje.

Kongresas skiriamas lietuviams nuo 
18 iki 35 metų. Iki šiol jaunimo kongresai 
pritraukdavo tik siaurą politika ir akade
minėmis studijomis besidominčių lietuvių 
ratą. X kongreso programa - platesnė ir 
įvairesnė, jos metu bus diskutuojama visam 
hetuviškamjaunimui aktualiais klausimais. 
Kongreso tikslas - pritraukti visus, kas 
užsiima lietuviška veikla: liaudies šokiais, 
sportu, skautavimu ar panašiai.

Visuose PU Kongresuose buvo kal
bama įvairiais tuo metu svarbiais klausi
mais. Šis kongresas taip pat suteiks progą 
lietuviškam jaunimui iš įvairių šalių 
susipažinti ir supažindinti kitus su savųjų 
lietuviškų bendruomenių veikla, atrasti 
visiems bendrų dalykų bei pasikalbėti 
apie ateitį. Kadangi dalyviai atvyks iš 
labai skirtingųkraštųirskirtingos aplinkos, 
svarbu daugiausiai dėmesio skirti visus 
jungiančiam lietuviškam paveldui.

Kongresai visuomet puiki proga 
susipažinti su šalies, kurioje jie vyksta, 
kultūra ir istorija. Šis kongresas - ne 
išimtis. Bus surengta nemažai ekskursijų, 
kurių metu lietuvių jaunimas galės pama
tyti ir raudoną sausąjį Australijos žemyno 
vidurį ir nuostabiais vaizdais pasižymin
čias jo pakrantes.

X PUK vyks Sydnėjuje ir Melbourne 
nuo penktadienio (2000 gruodžio 22) iki 
ketvirtadienio (2001 sausio 11). Kongreso 
eiga suskirstyta į 3 dalis: Studijų Dienos 
(akademinėprograma), Stovykla(kultūrinė 
ir visuomeninė programa) ir Ekskursijos 
(turistinė programa).

Atstovai - tai įvairių kraštų Jaunimo 
Sąjungų išrinkti jaunuoliai. Tie, kurie 
nebus oficialiai išrinkti (iš kiekvieno kraš
to gali dalyvauti tik tam tikras atstovų 
skaičius), Studijų Dienose galės būti 
stebėtojais, taip pat dalyvauti stovykloje 
bei ekskursijose. Jie sudarys Dalyvių 
grupę. Besidomintieji tik ekskursijomis 
priklausys Turistų grupei.

Studijų dienos prasidės penktadienį, 
gruodžio 22 (registracijos diena), progra
mos pradžia - šeštadienį, gruodžio 23, 
baigsis Naujaisiais metais - sausio 1, pir
madienį, Namaroo konferencijų pastate, 
Sydnėjuje. Tai oficialioji kongreso dalis. 
Jos metu vyks bendras PUS susirinkimas, 
diskusijos PUS organizaciniais klausi
mais, teminės paskaitos ir įvairūs disku
sijų forumai.

Stovykla prasidės 2001 sausio 2, an 

tradienį, baigsis sausio 9. Rinksimės gar
siojoje Melbourno Universiteto 
Agrokultūros Dookie vietovėje, Viktori
jos valstijoje. Stovyklos metu galėsime 
atsipūsti nuo „griežtųjų“ Studijų dienų. 
Tarp numatytų renginių - šokiai, dainos, 
lietuviška ir australiška tautodailė. Rengin
ius pristatys kviestiniai kalbėtojai. Vaka
rais po renginių galėsime skanauti visokių 
valgių, gaivintis ■ gėrimais bei bendrauti su 
lietuviais iš įvairių kraštų. Stovykla bus 
didžiausioji kongreso dalis. Joje be jokių 
suvaržymų gali dalyvauti visi; jos tikslas ir 
yra pritraukti kuo daugiau žmonių.

Norintieji susipažinti su Australija 
galės dalyvauti ekskursijose, pasirinkda
mi sau įdomiausias. Vienos ekskursijos 
bus organizuojamos taip, kad jose galėtų 
dalyvauti ir atstovai, kitos vyks tuo pačiu 
metu kaip ir studijų dienos ar stovykla. 
Turistinėje programoje galės dalyvauti 
įvairaus amžiaus lietuviai. Turistai taip 
pat laukiami kongreso atidarymo ir 
uždarymo bei Naujųjų metų iškilmėse. Į 
ekskursijų kainą įeis ir apgyvendinimo 
bei maisto išlaidos.

Trys žymiausios vietos, kurias bus 
galima pamatyti, tai Ayers Uola (Uluru), 
Didysis Barjerinis Rifas ir Kakadu Na
cionalinis Parkas. Ayers Uola pačiame 
Australijos vidury garsėja joje išlikusiais 
aborigenų piešiniais bei nepaprastai 
įspūdingomis spalvomis. Didysis Barje
rinis Rifas - didžiausias pasaulyje koralų 
rifas, nusidriekęs šimtus kilometrų palei 
rytinę Queensland pakrantę. Daugybės jo 
salelių lankytojai džiaugiasi šiltais van
denimis, tūkstančiais žuvų bei ryškiomis 
koralų spalvomis. Kakadu Nacionalinis

'Melisa Savickaitė .
Parkas - vienas didžiausių nacionalinių 
parkų pasaulyje, garsėjantis paukščių 
įvairove. Čia lankantis galima paplaukioti 
krokodilų gyvenamuose vandenyse. Su 
valtimis, aišku.

Nors programa plati ir įvairi, steng
simės, kad dalyvavimas kongrese kainuo
tų kuo mažiau ir visi norintieji galėtų 
dalyvauti. Smulkesnė programa bei pa
raiškų anketos atstovams, dalyviams bei 
turistams bus paskelbtos 2000 kovo mėn.

Naujausia informacija bei straipsniai 
apie kongresą skelbiami AUS žurnale 
JauŽinios ir Mūsų Pastogėje. JauŽinių 
prenumerata metams - AUS $ 20 arba US 
$15; priimamos tik piniginės perlaidos 
(money order). Informacijasiunčiama visų 
kraštų Lietuvių jaunimo sąjungoms.

X PUK reikalais rašykite adresu:
Congress 2000, P.O. Box 55, North 

Melbourne, Victoria 3051, Australia.
E-paštas: aljs@rapidnetnetau
ALJS puslapis internete:

http://www.rapidnetnetau//v aljs
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49-toji Australijos Lietuvių Sporto Švente
(Tęsinys iš praeito „M.P.“ nr.)
Kiti atstovų nutarimai

1. Pagal bendrą atstovų nutarimą, 
nuo sekančios sporto šventės Sydnėjuje 
visi susirinkimų protokolai bus vedami 
anglų kalba.

2. Brisbanės lietuviai siūlė 2001 
metų sporto šventę surengti Brisbanėje, 
nes tai padėtų visam lietuviškajam 
vietos gyvenimui. Atstovai mano, kad 
neturėtų finansinių kliūčių ir šventė 
būtų surengta gerai. Daugelis atstovų 
iškart negalėjo pasakyti, ar daug kas 
važiuotų į Brisbanę, nes iš tolimesnių 
miestų reiktų automobiliu važiuoti 2 
dienas ar ilgiau Canberros atstovė 
pasakė, kad sostinės bendruomenė, 
pardavusi Lietuvių Namus, yra turtinga 
ir galėtų šventę surengti sostinėje, kur 
visiems būtų patogiau ir arčiau. Klubų 
atstovai nusprendė duoti 3 mėnesius 
laiko Brisbanei ir Canberra! apsispręsti 
ir pranešti naujai ALFAS valdybai.

3. Daugelį metų buvo daromi įvai
rūs Statuto pakeitimai, bet į jį neįrašyti. 
Nauja ALFAS valdyba turi pataisyti bei 
papildyti Statutą ir išsiuntinėti klubams.

4. „Kovo“ atstovas P. Andriejūnas 
vėl iškėlė klausimą dėl krepšinio 
komandos - trijų lietuvių ir penkių 
australų (ar svetimtaučių) taisyklės 
keitimo, sumažinant australų skaičių. 
Šiuo klausimu ilgai • ginčytasi, ypač: 
karštai pasisakė maži klubai, kur nėra 
pakankamai lietuvių. Šiuo klausimu 
plačiai diskutuota 1996 ir 1998 metais ir 
abu kartus nubalsuota leisti žaisti 5 
australams su 3 lietuviais. Pirmininkas 
leido ir šį kartą balsuoti, bet vėl buvo 
nubalsuota (pasisakant keturiems „už“ 
ir dviems „prieš“) už 3 + 5 žaidėjų 
skaičių. Reikia tikėtis, kad daugiau tuo 
klausimu nebus gaišinamas susirin
kimo laikas ir tas santykis bus paliktas 
visam laikui. Vienas iš mažųjų klubų 
vadovų pasakė, kad niekada nėra 
atsitikę, kad komandoje būtų 5 australai.

5. „Kovo“ valdyba raštiškuose pa
siūlymuose, kuriuos pasirašė klubo 
pirmininkė, siūlė (ypač golfe) ne 
lietuviams žaidėjams, 10 metų buvusiems 
aktyviais klubo nariais ir bent 3 kartus 
atstovavusiems klubą tarpmiestiniuose 
lietuvių sporto festivaliuose, suteikti 
pilną teisę dalyvauti ir mūsų sporto 
šventėse. Vienas iš tokių - „Kovo“ 
garbės narys J. Pocock, kuris jau 25 
metus žaidžia už „Kovą“ golfą, o 
Geelongo golfininkas M. Watach ir jo 
žmona tenisininkė Louise jau 20 metų 
atstovauja „Vytį“. Prieš pat svarstant šį 
klausimą „Kovo“ pirmininkė N. Wallis 
ir atstovas P. Andriejūnas jį atsiėmė, 
tačiau vėliau jį iškėlė Geelongo pirmi
ninkas A. Wiasak. Aš per visą savo ilgą 
veiklą ir darbą su „Kovo“ klubu buvau 
vienas iš steigėjų ir esu jo garbės 
narys. Pajutau didelę gėdą ir nusivylimą, 
kai kiti du „Kovo“ garbės nariai nepalaikė 
trečio garbės nario J. Pocock ir nepri
tarė jo padarymu teisėtu sporto švenčių 
dalyviu, nors jis ir šiose golfo varžybo
se laimėjo pirmą vietą. To savo gy venime 
niekuomet nesitikėjau.

6. Nutarta, kad ateityje H. Šalkaus
ko medalius gaus tik po vieną, o ne 
daugiau krepšinio ir tinklinio žaidėjų.

7. Pasiūlyta, kad atstovų susirinkimai 
būtų po atidarymo, o ne vėliau.

Susirinkimo metu buvo renkamas 
naujas ALFAS garbės narys. Siūlyta: iš 
Adelaidės - B. Nemeika, Brisbanės - 
A. Milvydas, Sydnėjaus - G. Sauka, 
Hobarto - M. Kožikas. Išrinktas buvo 
A. Milvydas iš Brisbanės. Jis krepšinį 
Melbourne „Varpe“ pradėjo žaisti 
būdamas 13 metų. Vėliau atstovavo ir 
Melboumo „Tigers“ jauniams, kuriuos 
treniravo garsusis L. Gaze. Buvo 
Viktorijos jaunių ir Australijos lietuvių 
rinktinių narys, žaidė Amerikoje, 
Kanadoje ir Lietuvoje. Algis aktyvus 
skautas ir tautinių šokių šokėjas. Dabar 
gyvena ir dirba Brisbanėje, kur atgai
vino „Baltijos“ klubą, yra aktyvus 
bendruomenės narys, savo šeimą auklėja 
lietuviškoje ir sportiškoje dvasioje. 
Sveikinu tave, Algi, ir linkiu daug 
asmeninės bei šeimyninės laimės.

Susirinkimo metu išrinkta nauja 
ALFAS valdyba. Kandidatus buvo 
pasiūlę: Geelongas - St. Šutą, J. Belkų ir 
E. Karpavičių (abu iš Sydnėjaus) ir 
Melboumas - R. Mickų, J. Dagienę ir 
A. Skimbirauską. Išrinkti Melboumo 
atstovai. Sveikiname! Pareigomis 
pasiskirstė: R. Mickus - pirmininkas, J. 
Dagienė - sekretorė, A. Skimbirauskas
- iždininkas. Sekretorės adresas: 68 
View St., St. Albans, Vic., 3021, tel.: 
(03) 3662903.

Šventės uždarymas
Prieš uždarymą paskutinėse krep

šinio rungtynėse žaidė lietuvių vyrų 
krepšinio rinktinė prieš Melboumo 
„Tigers“ dvidešimties metų jaunius. 
Nors prieš nepavargusius aukštus 
australus kovoti buvo sunku, mūsų 
rinktinė parodė gražią kovą. Laimėjo 
„Tigers“ rezultatu 93 : 77 (38 : 33).

Lietuvių rinktinė: E. Ragauskas, W. 
ir Br. Stanwyx, A. Firinauskas, C. 
Zdanius, S. Levickis, L. Skimbirauskas 
(visi iš „Varpo“), M. Wallis, A. 
Andriejūnas („Kovas“), D. Jaunutis 
(Adelaidės „Vytis“). Atsarginiai: C. 
Firinauskas, J. Skimbirauskas („Var
pas“) ir G. Čerkesas („Kovas“). Treneris 
P. Andriejūnas („Kovas“).

Merginų rinktinė: D. Dičiūnaitė, J. 
Ankutė, D. Andriejūnaitė („Kovas“), 
G. Statkutė, D. Milvydaitė, A. Kristens, 
Z. Šukytė („Varpas“), D. Koszela, R. 
Wiasak (Geelongo „Vytis“), K. Vabo- 
lytė (Adelaidės „Vytis“). Atsarginės: 
M. Vaičiurgytė („Kovas“) ir J. Lauri
naitytė (Adelaidės „Vytis“). Trenerė A. 
Kristens („Varpas“).

Visoms rungtynėms pasibaigus, į 
salę vėl įžygiavo komandos. Gražius 
atsisveikinimo žodžius tarė šventės 
šeimininkas Š. Žiedas, padėkodamas 
valdybai ir atskirų sporto šakų 
vadovams: krepšinio - A. Kristens ir Š. 
Žiedui, tinklinio-J. Sakalauskui, golfo 
-V.LevickiuiirG. Žemkalniui, bilijardo
- E. Marganavičiui, lauko teniso - L. 
Žalkauskui.

Buvęs ALFAS pirmininkas St. Šu
tas, palinkėjęs gerų ir sėkmingų 2000 
metų, 49-ąją sporto šventę uždarė.

Dovanas laimėtojams, kuriuos pri

statė klubo sekretorė A. Kristens, įteikė 
St. Šutas ir Š. Žiedas.

Čempionės Kovo merginos su vadove R. Andriejūniene

Naujas ALFAS garbės narys Algis 
Milvydas

Nauja ALFAS valdyba. Iš karės: R. 
Mickus, J. Dagienė ir A. Skimbirauskas

Krepšinis: iki 10 metų mišrios 
komandos - Sydnėjus; iki 12 metų 
bemiukų-Geelongas;iki 14m. berniukų
- Geelongas; iki 14 metų mišrios, iki 16 
metų mergaičių ir iki 16 metų berniukų
- Geelongas; 16 metų ir jaunesnės 
mišrios - Melboumas; 18 metų ir 
jaunesnės mergaičių - Melboumas; iki 
18 metų mišrios - Geelongas; merginų
- Sydnėjus; vyrų-Melboumas (žalieji); 
vete-ranų - Melboumas.

Tinklinis: merginų-Geelongas, vyrų
- Geelongas, mišrios - Geelongas.

Tenisas: merginų - R. Šutaitė 
(Geelongas), vyrų - S. Klimas (Mel
boumas), moterų dvejeto - R. Šutaitė ir 
L. Watach (svečias), mišrus dvejetas - 
S. Klimas ir R. Vaičiulaity tė (Hobartas).

Bilijardas:, vyrų - V. Burokas 
(Sydnėjus), dvejeto - A. Gružauskas 
(Geelongas) ir J. Sakalauskas (Melboumas).

Golfas: vyrų (Handicap) - J. Pocock 
(Sydnėjus) gavęs tik svečio teisių do

Lietuvis Australijos jaunių teniso pirmenybėse
Praėjusį pirmadienį Melbourne pra

sidėjusiose Australijos jaunių teniso 
pirmenybėse (Australian Hardcourt Junior 
Championship) dalyvavo ir septynio
likametis šiaulietis Aivaras Balzekas. 
Čempionatas savaitę vyko Nottinghill 
Pinewood Tennis Club.

Jis taip pat žais atvirąjame Australijos 
teniso čempionate (Australian Open Junior 
Championship), kuris sausio 21 dieną 
prasideda Melbourne Park.

Aivaras papasakojo, kad Šiauliuose 
nuo septynerių metų jį treniruoja jo tėvas 
Remigijus, prieš kelioliką metų buvęs 
trečioji raketė Lietuvoje. Jaunasis Balze
kas pernai gerai pasirodęs Davis Cup 
pirmenybėse pateko į aukštesnę lygą. 
Pagrindinėje pasaulio reitingo lentelėje jo 
amžiaus grupėje lietuviui tenka 25 - 28 
vieta iš 64. Beje, pernai Lietuvai gerai 
pasirodžius (Aivaras žaidė antru koman

vaną, A. Skimbirauskas (Melboumas); 
moterų (Handicap) - M. Čerkesas 
(Sydnėjus); vyrų (Stroke) - V. Levickis 
(Melboumas); komandiniai (Stableford) 
-V. Levickis, G. Žemkalnis, A. Skimbi
rauskas, Š. Žiedas (Melboumas).

A. Šalkausko medaliai už geriausią 
pasirodymą įteikti: vyrų krepšinyje-E. 
Ragauskui (Melboumas), merginų - D. 
Dičiūnaitei (Sydnėjus) ir A. Kristens 
(Melboumas). Gražiausiai pasirodžiu
sios komandos pereinamąją dovaną 
gavo Adelaidės „Vytis“.

49 sporto šventės rengėjams-Mel
boumo „Varpo“ atstovams perdavus 
šventės vėliavą ir šventės rengimo tro- 
fėją busimiesiems 50 šventės rengėjams 
- Sydnėjaus „Kovo“ atstovams ir sporti
ninkams išžygiavus iš salės, šventė 
buvo baigta. Tik gaila, rengėjai pamiršo 
sugroti tradicinį švenčių uždarymo 
metu Lietuvos himną.

Antanas Laukaitis

dos numeriu) Davis Cup pirmenybėse, 
šiemet balandžio mėnesį jos vyks ir 
Lietuvoje (rungtyniaus Lietuva ir Dramb
lio kaulo krantas).

Paklaustas apie ateities planus Aivaras 
sakė, kad savo gyvenimą rengiasi pašvęsti 
tenisui. Jei gerai seksis, nepersekios 
traumos, jis norėtų tapti profesionaliu 
tenisininku. Kitas variantas - žaisti 
Amerikos klubų pirmenybėse. Vienas 
amerikiečių koledžas yra pasiūlęs jam 
stipendiją ir nemokamą mokslą.

Dažnos kelionės į varžybas (Aivaras 
yra apkeliavęs visą pasaulį), neleidžia 
normaliai mokytis. Dvyliktos klasės 
programą jis vykdo eksternu, grįžęs į 
Šiaulius atsiskaito už kiekvieną trimestrą.

Į Australiją atvykęs beveik savaitę 
prieš varžybas Aivaras svečiavosi Vero
nikos Bartuškaitės - Gee ir jos vyro 
Andrew namuose. M.P. inf.
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rapl ALB Krašto Valdybos veikloje
MM Pradėdama 2000 ir sa-

1 vo įsipareigojimų antruo
sius metus, ALB Krašto 

Valdyba sveikina Australijos lietuvius 
ir lietuvių kilmės šeimas, linkėdama 
visiems gražaus ir laimingo gyvenimo, 
kuriame nebūtų pamiršta ir Lietuvių 
Bendruomenės veikla.

ALB Krašto Valdybos triūsas mūsų 
bendruomenėje sensacijų nesukelia, nes 
jos darbas daugiausia susideda iš kores
pondencijos su mūsų apylinkėmis, Lie
tuva bei kitais kraštais, iš kurių gauna
mi įvairūs, kartais gan keisti, pageida
vimai, prašymai, reikalaujantys ati
tinkamų sprendimų. Krašto Valdyba 
taip pat stengiasi, imasi iniciatyvos ir 
ieško būdų labiau į lietuviškąją veiklą 
įtraukti jaunesniąją kartą. Šiuomi, trum
pa Krašto Valdybos veiklos apybraiža.

* Atsižvelgdama į artėjančią Olim
piadą ir taip pat 2000 Lietuvių Dienas 
Sydnėjuje, ALB Krašto Valdyba parašė 
du atskirus laiškus Lietuvos Respubli
kos Prezidentui Valdui Adamkui, kvies
dama jį ir ponią Almą atvykti pas mus 
ir susitikti su Australijos Lietuvių Ben
druomene.

Iš Prezidento gautas toks atsakymas: 
Nuoširdžiai dėkoju Jums už laiškus ir 
kvietimą man ir mano žmonai daly
vauti Sidnėjuje rengiamose Australijos 
lietuvių dienose... Deja, tuo metu 
negalėsiu atvykti į Australiją. Tačiau 

tikiuosi susitikti su lietuvių bendruo
mene Sidnėjuje, jei turėsiu galimybę 
atvykti į 2000 metų rugsėjo mėnesį 
vykstančių Olimpinių žaidynių ati
darymą. Linkiu Jums ir visai Australi
jos lietuvių bendruomenei geriausios 
kloties ir prasmingų darbų Lietuvos 
labui. Pagarbiai, Valdas Adamkus

* Australijos Lietuvių Dienos yra 
vienas svarbiausių įvykių mūsų Ben
druomenės gyvenime. Juk renginiai 
sutraukia įvairaus amžiaus, pomėgių ir 
pažiūrų Australijoje gyvenančius lietu
vius. Mūsų visų troškimas - kad juose 
dalyvautų ne tik Lietuvoje gimę, bet ir 
antrosios ir net trečiosios kartos lietu
vių kilmės žmonės. Ne paslaptis, kad 
jaunimas mėgsta sportą, mėgsta ir skau- 
tauti, tačiau, kaip teko patirti, tarp 
jaunimo yra ir nemažas skaičius talen
tingų menininkų. Įvertinti mūsų jauni
mo talentus ir suartinti jį su lietuvių 
bendruomene, ALB Krašto Valdyba 
įsteigė trijų dalių $ 500 vertės premiją 
($ 250, $ 150 ir $ 100) savo kūriniais 
dalyvausiantiems jauniesiems meno at
stovams. Tikimės, kad premija bus il
gametė ir nesibaigs su artimiausiomis 
Australijos Lietuvių Dienomis.

* Jau daug metų Pabaltijo kraštų 
kilmės žmonėms yra primetamas karo 
nusikaltėlių ir žydšaudžių koktus var
das. Paskutiniuoju metu Australijos 
žiniasklaidoje šie užmetimai vėl kar

tojasi, vienas jų liečia ir konkretų mūsų 
bendruomenės narį. Žinodama žurnalis
tų nuolatinį sensacijų gaudymą n* gan 
dažną faktų iškraipymą, dar pernai 
Krašto Valdyba kreipėsi į Lietuvos Res
publikos Generalinę Prokuratūrą bei LR 
Teisingumo ministrą, prašydama tiks
lios informacijos apie žydų genocido 
bylos padėtį.

1999 gale iš LR Generalinės Pro
kuratūros Specialių tyrimų skyriaus 
vyriausio prokuroro R. Valentukevi- 
čiaus gavome atsakymą, kuriame rašo
ma, kad bylai - pagrindas atsiras tik 
tuomet, kai Generalinė Prokuratūra 
baudžiamojoje byloje surinks pakanka
mai svarių ir pagrįstų bei archyvine 
medžiaga patvirtintų įrodymų... Kol kas 
baudžiamojoje byloje vyksta tyrimas, 
jokie esminiai sprendimai nepriimti. 
Todėl vertinant šiuo metu dar nepilnai 
surinktus įrodymus negalima teigti ar 
neigti asmens kaltumą bei daryti viešas 
prielaidas dėl bylos baigties.

Nuo to laiko niekas nepasikeitė. 
ALB Krašto Valdybos pareiga rūpintis 
ne vien mūsų bendruomenine veikla, 
bet ir bendruomenės nariais. Nebūdama 
teisinė institucija, KV negali nė vieno, 
kad ir nekalto, žmogaus apginti. Pasi
tikime Lietuvos ir Australijos įstaty
mais, kurie sako, kad nė vienas žmo
gus nėra kaltas, kol jo kaltė nėra neabe
jotinai įrodyta.

* Su paskutiniuoju 1999 Mūsų Pas
togės numeriu atsisveikinome su jos il-

Janina Vabolienė
gamečiu redaktorium Broniu Žaliu, 
kuris išėjo tikrai užtarnautų atostogų.

Laikraščio redaktoriaus darbas nėra 
dėkingas, jis nesiremia vien gerais no
rais, reikalauja sumanumo, asmeninės 
disciplinos ir tikro pasišventimo. Kaip 
gi kitaip Mūsų Pastogė išeitų kiekvieną 
savaitę - lyja ar sninga.

Visų vardu ALB Krašto Valdyba 
nuoširdžiai dėkoja Broniui Žaliui už jo 
svarbų įnašą mūsų Bendruomenės veik
loje ir tuo pačiu linki naujajai M.P 
Redakcinei Kolegijai dvasios stiprybės 
tęsiant lietuviško žodžio darbą.

Kaip savo atsisveikinimo žodyje 
Bronius Žalys rašė, Nepamirškite M.P. 
ir toliau - tol, kol ji gyvuos, gyvuos ir 
mūsų lietuviškoji bendruomenė Aus
tralijoje. Įsidėmėkime jo žodžius.

ALB Krašto Valdyba

Lietuva ir kaimynai: darbo atlyginimas
Praėjusių metų lapkričio 22 dienos 

savaitraštyje "Apskaitos, Audito ir Mo
kesčių Aktualijos" radau įdomų mini
malaus mėnesinio darbo užmokesčio ir 
minimalios pensijos palyginimų tarp 
Lietuvos ir jos rytinių kaimynų. Lente
lė paruošta Anatolijaus Lapinsko. Gai
la, kad nėra palyginami Lenkijos, Slo
vakijos, Čekijos ir kitų mums vakarinių 
kraštų.

Tai 1998 metų daviniai.

Šalis Darbo užmokestis Pensija
litais litais

Lietuva 430 138
Latvija 333r 200
Estija 331 212
Baltarusija 15 48
Rusija 14 16
Ukraina 75 17

Vytenis Šliogeris

GAL IR NEVERTA
Atkelta iš 3 psL 

antitarybinių nacionalistų elementų 
veikla ir kova su ja 1954 -1957 metais.

Abiejuose skyriuose paminėta daug 
pavardžių, partizanų vadų ir KGB šnipų. 
Vienos gal tikros, kitos gal sugalvotos 
arba slapyvardės.

20 psl. Tėvynės išdavikais paskelbti 
Jurašas, Venclova, Sluckaitė, Kudirka, 
Šakalys, Ėringis, Jokubauskas.

Pavojingais nusikaltėliais išvardinti 
Gajauskas, Petkus, Skuodis, Terleckas, 
kunigai Svarinskas ir Tamkevičius.

Autorius giriasi, kaip KGB pasisekė 
izoliuoti gen. Raštikį nuo JAV lietuvių 
veiklos, paskelbus, kad KGB rūpinasi 
jo vaikais.

Taip pat giriasi, kaip jiems pasisekė 
pakeisti kunigo Deksnio nuomonę apie 
ginkluotą pasipriešinimą Lietuvoje. 
Kunigo Deksnio patikėtinis buvo KGB 
agentas Noreika. Jo pastangomis KGB 
sučiupo ir likvidavo (taip rašo autorius) 
daugiau kaip 500ginkluotų gaujų narių! 
(33 psl.)

KGB generolas Vaigauskas labai 
giria savo užverbuotus agentus. Jis rašo, 
kad daugeliu atvejų vyras banditavo, o 
žmona buvo užverbuota KGB.

Pasibaigus ginkluotam pasiprieši
nimui Lietuvoje, KGB ėmėsi kom
promituoti buržuazinius nacionalistus

, BET
užsienyje. Čia daug pasitarnavo Lietuvos 
Patrioto lapeliųplatinima tarp emigran
tų. Juose rašoma apie vadeivų amoralų 
elgesį dalyvavimą įvairiose machinaci
jose (36 psl.)

Kažkokio Lietuvos Patrioto Nr. 24 
pernai Sydnėjaus Lietuvių Klube platino 
Sydnėjaus Apylinkės Valdybos nariai. 
Man atrodo, kad bent oficialūs mūsų 
Bendruomenės pareigūnai turėtų būti 
atsargesni.

41 psl. autorius rašo: aktyvų vaidmenį 
kontrpropagandinėje veikloje atlieka 
Lietuvos TSR KGB agentai - žymūs 
rašytojai, aktoriai ir kt.

Atsiminkite, kaip būdavo sunku 
susikalbėti su atvykėliais iš komunis
tinės Lietuvos. (Tik mūsų krautuvės, 
pilnos prekių, pakeisdavo jų nuomonę!).

Galų gale, Vaigauskas tvirtina, kad 
dabar liaudis pradeda suprasti, kokią 
auklėjimo vertę turi KGB .

Būtų įdomu sužinoti, kur tas KGB 
generolas dabar. Gal sėdi Vilniuje, o gal 
Maskvoje? Sunku būtų įsivaizduoti jį 
universiteto profesorium skaitančiu 
istorijos paskaitas tema Kodėl sugriuvo 
Sovietų Sąjunga.

Taip pat keista, kad vadovėlyje nė 
karto nepaminėta nė vieno dabartinio 
Seimo ar valdžios atstovo pavardė!

Vincas Bakaitis

A. f A. Edvardui Lapaičiui
mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną Juliją, dukrą Reginą, sūnus Antaną ir 

Andrių bei visus artimuosius.

Pagerbdama

vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" aukoju $ 25.
Genovaitė Joknbaitienė

A. j*A. Edvardui Lapaičiui
pasitraukus amžinybėn, žmonai Julijai, dukrai Reginėlei, sūnums An

driui, Antanui, jo šeimai ir uošviams - Sofijai ir Antanui Vinevičiams 
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime

Salomėja Grybienė ir Gražina

A. j* A. Edvardui Lašaičiui
mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną Juliją, šeimą bei gimines.

Socialinės Lietuvių Moterų Globos D-jos Valdyba

A. f A. Jonui Basčiui
mirus, reiškiame gilią užuojautą visiems artimiesiems.

Sydnėjaus Lietuvių Klubas

Mielai gelgaudiškei draugei
A. f A. Augelei Laukaitienei

mirus, jos dukrą Laimą, sūnus Kęstutį ir Romą su šeimomis bei artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Vincenta, Pranas Antanaičiai ir šeima

Atitaisymas:
Praeitame MP numeryje (ne dėl redakcijos kaltės) įsivėlė apmaudi klaida: 

užuojautą dėl a.a. Edvardo Lašaičio mirties atsiuntęs Lietuvos vidaus reikalų ministras 
Česlovas Blažys yra velionio sūnėnas, o ne dėdė.

Nuoširdžiai atsiprašome p. Juliją ir visą Lašaičių šeimą.
Rita Baltušytė, Redkolegijos vardu
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Sydnėjaus Lietuvių Klube
SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBAS

16-18 East Terrace, BANKSTOWN, NSW 2200
Tel.: 9708 1414 Fax.: 9796 4962

Mūsų pensininkai, pasiklausę radijo 
valandėlės apie savo bendraminčius Mel
bourne, atrodo, susirūpino dalyvių skai
čiumi. Ten susirenka šimtai, o pas mus 
gerai jei ir iki tuzino suskaičiuojama. 
Nutarta organizuoti paskaitas, nes ir su- 
brendusiame amžiuje žmogui norisi vis ką 
nors išgirsti. Pirmas paskaitininkas sutiko 
būti dr. Alfonsas Viliūnas, bet tema dar 
nėra žinoma. Girdisi įvairios nuomonės: 
vieni nori apie širdies priežiūrą, o kitiems 
gal daugiau rūpi informacija apie seksą 
pagyvenusiems. Reikės sekti spaudą apie 
paskaitos temą ir datą.

Mūsų narys iš Melbourne Renoldas 
Čėsna atsiuntė laišką atsiprašydamas, kad 
kurį laiką nesilankys Klube, nes jau 
susikrovęs lagaminą kelionei į Ameriką, 
lankysis Meksikoje ir Centrinėje Ameriko
je. Laukiam sugrįžtant ir pasidalinant 
įspūdžiais. Gero vėjo, Reno!

Poniai Zitai Bartkevičienei atsistaty
dinus iš Bibliotekos budėtojų būrelio, 
esame dėkingi už įdėtą pernykštį darbą. 
Tuo pačiu sveikiname dvi naujas darbuo
tojas savanores. Tai p. I. Barilienę ir p. I. 
Dudaitienę. Galime džiaugtis, kad šiuo 
metu turime gana gražų būrelį knygų 
mylėtojų. Atsiranda ir naujų skaitytojų, o 
pirkėjų atvyksta net ir iš tolimų kitų 
valstijų. Štai vienąsekmadienį į Biblioteką 
viena svetimtautė atsivedė savo lietuvį vyrą 
ir prikalbėjo jį nusipirkti lietuviškų knygų.

Gal dalis iš senosios mūsų kartos 
prisimins p. Kelertą, gyvenusį Padstow 
priemiestyje. Tai vienas iš tų lietuvių, savo

Parengimų kalendoriaus sudarymas
Lietuvių bendruomenėse, įskaitant 

Sydnėjų, jau daug metų praktikuojami 
organizacijų parengimų kalendoriai. 
Sydnėjaus Apylinkės Valdyba ir šiais 
metais bandė sudaryti šį kalendorių, kas 
buvo daroma bent iki šio laiko. Tai yra 
Apylinkės Valdybos atsakomybė. Kad 
palengvinus organizacijų vadovams dar
bą buvo išsiuntinėtos anketos. Reikėjo 
jas tik užpildžius sugrąžinti Apylinkės 
Valdybai, kuri visa tai turėjo paskelbti 
spaudoje. Apylinkės Valdyba niekada 
nebuvo įpareigota užsakyti patalpas 
Lietuvių Klube ar kitur. Tai buvo orga
nizacijų pareiga. Kalendorius buvo daro
mas visuomenės žiniai, kad išvengus 
parengimų susikryžiavimo.

Dalis organizacijų užėmė datas savo 
parengimams, kitos nesiteikė to padaryti. 
Kalendoriaus paskelbimas užsitęsė. An
ketose specialiai priminiau, kad užėmę 
parengimams datas turi kuo greičiausiai 
kreiptis į Lietuvių Klubą ir ten užsisakyti 
salę. Tačiau, štai Klubo sekretorius Algis 
Bučinskas rado „malonumą“ (M.P. Nr 1- 
2) visuomenę sarkastiškai informuoti, 
kad Kramilius Klube neturi jokių pa- 
reigų. Visi žino, kad aš neturiu jokių pa
reigų ten, jų nelaukiu ir neieškau. Atrodo, 

NAUJOVĖ!!!

IR SIŲSTI STRAIPSNIUS
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JAU GALIMA E-MAIL ADRESU

laiku daug prisidėjęs finansiškai prie 
mūsų besikuriančios Sydnėjaus Lietuvių 
Bendruomenės. Jo dosnumo dėka mūsų 
skautai liko dėkingi pirkdami stovykla
vietę Ingelbume. Malonu buvo priimti 
nariu vieną iš jo dukrų. Dabar dažnai tenka 
matyti abi p. Kelerto dukras mūsų Klube. 
Štai lietuvių, atvykusių prieš II pasaulinį 
karą, vaikai sugrįžta po lietuvišku stogu, o 
mūsų vaikai, ar visi jie yra Klubo nariais?

Jei lietingą dieną lankėtės Klube, 
turėjote pastebėti, kad stogas varvėjo. Šian
dieną galime džiaugtis, kad daugiau jis 
nebevarvės. Tai buvo padarytas nors ir 
brangus, bet labai didelis ir svarbus darbas.

Su malonumu galiu pasakyti, kad 
Kaziuko mugė šiais metais bus Klube. 
Net neatsiklausęs visų mūsų direktorių ir 
daugumos sydnėjiškių vardu drįstu 
padėkoti organizatoriams už tokį nuos
tabų sprendimą.

Skautų Židinio sueigoje išgirdau, kad 
skautai šiais metais nori atgaivinti 
KAUKIŲ BALIŲ. Sprendžiant iš židi- 
niečių sueigos dalyvių skaičiaus (virš 30), 
galime padaryti išvadą, kad tradicinis 
skautų balius vėl prisikels ir gyvuos dar 
ilgą laiką! Sveikiname!

Apgailėtina, kad daug narių atostogau
ja. Kai tik užsuki į Klubą, vis negali rasti 
geros šimtinės lankytojų. Netingėkime 
aplankyti savo lietuviško Klubo, kur net 
Lietuvoje kalbama, kad geriausi bulviniai 
blynai - tai mūsų Klube.

Iki pasimatymo.
Algis Bučinskas

kad Kramiliui negalima net Klubo vardo 
paminėti. Turiu teisę priminti, kad buvau 
antroje Klubo Valdyboje direktorius. 
Dirbome pasikeisdami net po tris dienas į 
savaitę ir už tai negavome ir nereikala
vome nė vieno cento. Tuo negali pasigirti 
šių dienų direktoriai.

Po laiko Bučinskas kaltina ir Katalikų 
Kultūros Draugiją. Jau anksčiau buvo 
nutarta Kaziuko mugę šiais metais ruošti 
Lietuvių Klube.

Atsižvelgiant į Lietuvių Klubo 
užmetimus Apylinkės Valdybai pareiškiu, 
kad tik Apylinkės Valdyba turi teisę 
atšaukti vienas ar kitas jos paveldėtas pa
reigas, o ne Lietuvių Klubas...

Šiuo pranešu, kad ALB Sydnėjaus 
Apylinkės Valdyba savo posėdyje nutarė 
atšaukti anksčiau praktikuotą Parengimų 
kalendorių Sydnėjuje. Kadangi man 
neleidžiama minėti Lietuvių Klubo var
do, tai aš jo ir neminėsiu. Pranešu mūsų 
organizacijoms pačioms ieškotis savo 
parengimams datos ir patalpų, nes 
Apylinkės Valdyba neturi teisės patarti 
naudotis Lietuvių Klubu.

A.V. Kramilius
ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdybos pirmininkas

KLUBE LAUKIAMI SVEČIAI IŠ VISŲ PASAULIO KRAŠTŲ!

ŠEŠTADIENIAIS IR ŠVENTADIENIAIS NUO 12.00 vai.
DARBO DIENOMIS KLUBAS ATIDAROMAS NUO 4.00 vai. 

ANTRADIENIAIS UŽDARYTA
SAUSIO 26 d. AUSTRALIA DAY NU012.00 vaL

Kiekvieną Sekmadienį nuo 5.00 iki 6.00 vai 

LINKSMOJI VALANDA 
VISI GĖRIMAI TIK PUSĘ KAINOS

Sekmadieniais bus rodomi lietuviški filmai

ŠIAIS METAIS IEŠKOMA SAVANORIŲ, 
GALINČIŲ PADIRBĖTI BARE 

BENT PORĄ VALANDŲ Į SAVAITĘ. 
NEVENKIME PASISIŪLYTI

NEUŽMIRŠKITE SEKANČIOS PENSININKŲ DIENOS 
VASARIO 3 d.

12.00 VAL. ŠVEDIŠKAS STALAS TIK $5.00

Bibliotekoje rasite knygų, plokštelių, video juostelių pardavimui, 
jei pagal svorį-tai pigiau negu geri grybai!

SAVAITĖS MINTIS: Kantrybė yra karti, bet jos vaisiai-saldūs.
J.J.Rouseau

Pranešimos
Primename Sydnėjaus lietuvių choro Daina choristams, kad šių metų repeticijos 

prasidės vasario 4 d. 730 vai. vakare Sydnėjaus Lietuvių Klube. Prašome visus 
choristus skaitlingai dalyvauti. Maloniai kviečiame naujus choristus įsijungti.

Choro Valdyba

Šilutės neįgaliųjų prašymas
Šilutės neįgaliųjų klubas Negalia, yra 

visuomeninė ne pelno organizacija, kurios 
įstatai įregistruoti 1999 10 18 d Šilutės 
rajono savivaldybės valdybos sprendimu 
Nr.432, registracijos pažy-mėjimas VO 99- 
34, įmonės kodas 7738406.

Pagrindiniai klubo veiklos tikslai - 
padėti neįgaliesiems spręsti bendravimo, 
integravimosi į visuomenę, normalios 
egzistencijos problemas.

Tačiau sunki Lietuvos Respublikos ūkio 
ir finansų padėtis neleidžia skirti neį
galiesiems tiek paramos, kiek jos reikėtų. 
Todėl kol kas esame priversti kreiptis 
paramos į Sydnėjaus Lietuvių Klubą, 
Katalikų paramos Kultūros draugiją ir 
Rožinio klubą. Šiuo metu mums ypač 
reikalingos transporto priemonės vežti 
invalidus į gydymo įstaigas, taip pat būtume 
dėkingi, jei kas nors padėtų įsigyti didesnės 
talpos transportą, kad turėtume atskirą 
autobusiuką labdaroms ir žmonėms vežti, 
kadangi dabar klube yra 35 žmonės. Taip 
pat labai svarbi pagalba rūbais, namų 
apyvokos reikmenimis, maisto produktais 
ir pan. Viską dalijame klubo nariams pagal 
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būties tyrimo dokumentus.
Klubas stengiasi sudaryti sąlygas 

neįgaliesiems įsidarbinti arba susikurti darbo 
vietas patiems ir gyventi normalų gyveni
mą. Tačiau net šiuos tikslus įvykdyti mums 
nėra lengva, nes neturime lėšų, įrangos ir 
kitų būtinų dalykų, taip reikalingų rengiant 
svečių kambarius ir kabinetą.

Gerbiami Ponai ir Ponios,
mūsų neįgaliųjų klubas gali pasiūlyti 

Sydnėjaus lietuvių klubui labai gražių 
lietuviškų knygų ir lietuviškų dainų bei 
kasečių, atvirukų.

Prašome paremti mūsų besikuriantį 
Neįgaliųjų klubą Negaliu lėšom ir kita 
Jums priimtina forma.Tikimės Jūsų su
pratimo ir geranoriško mūsų siekių palai
kymo, nes tik per tarpusavio pagalbą 
įmanomas tiek neįgaliųjų, tiek visos 
visuomenės sutarimas ir dvasinis kilimas.

Pažadame pateikti finansinę ataskaitą, 
kaip sunaudojome gautas lėšas, taip pat 
informuosime visuomenę apie Jūsų mums 
suteiktą paramą ir pagalbą.

Iš anksto dėkodami ir su gilia pagarba
Klubo pirmininkas P.V.Valasevičius

8

mailto:rita@qd.com
mailto:rita@qd.com.au

	2000-01-24-MUSU-PASTOGE_0001
	2000-01-24-MUSU-PASTOGE_0002
	2000-01-24-MUSU-PASTOGE_0003
	2000-01-24-MUSU-PASTOGE_0004
	2000-01-24-MUSU-PASTOGE_0005
	2000-01-24-MUSU-PASTOGE_0006
	2000-01-24-MUSU-PASTOGE_0007
	2000-01-24-MUSU-PASTOGE_0008

