
51 - mi Metai Australian Lithuanian Weekly Post Print Approved PP 255003/01774 Kaina - Price $1 1.2.1999 Nr. 4 (2612)

Lietuvos įvykių apžvalga
J

Atsiliekama nuo Europos Sąjungos
Lietuvos Vyriausybė sunkiai pergy

veno, kad Lietuva nebuvo pakviesta de
ryboms narystei į Europos Sąjungą (ES). 
Buvo teigiama, kad Lietuva padariusi 
didelę pažangą ir turėjusi būti pakvies
ta deryboms jau praeitą gruodį, kai Vie
noje įvyko ES šalių vadovų susitikimas.

Seimo Europos reikalų komitetas iš
tyrė kaip vykdoma Europos Sąjungos 
įstatymų visumos programa ir rado, kad 
derinant Lietuvos teisės aktus ir institu
cijas prie ES reikalavimų, aiškiai atsilie
kama nuo numatytų pradinių planų. 
Programa yra sąrašas, kuriame yra nu
matyti svarbiausi darbai Lietuvai integ
ruojantis į Europos Sąjungą. Sąrašas tu
rėtų būti vienintelis ir pagrindinis prin
cipas Lietuvos teisę derinant su ES teise. 
Be to, Lietuvoje dar yra įgyvendinama 
nacionalinė teisės harmonizavimo prog
rama. Jos abi apibrėžia Lietuvos įsipa
reigojimus per tam tikrą laiko tarpą pa
šalinti trūkumus, į kuriuos atkreipė dė
mesį Europos Komisija.

Remiantis 1998-tų metų trečiojo ket
virčio duomenimis, buvo padaryta išva
da, kad iki spalio pirmos dienos buvo 
įvykdyta tik apie 40% visų per tuos me
tus numatytų užduočių. Savo išvadoje 
Komitetas siūlo veiksmus, kurie padėti} 
įgyvendinti ES programą ir pateikė įsta
tymų bei teisės aktų sąrašą, kurie Seime 
turėtų būti priimti pirmiausiai.

Kaip ypatingos svarbos darbus Ko
mitetas mini nacionalinės energetikos 
strategijos sukūrimą, muitinių veiklos 
bei ekonominės strategijos sukūrimą. 
Nuo to, kaip bus įgyvendinami užsibrėž
ti darbai, priklausys ES nuomonė apie 
Lietuvos pažangą ir data narystės dery
boms su Lietuva.

Sausio 14 dieną Seimo Europos rei
kalų komiteto išvados buvo patvirtintos 
Seimo posėdyje.

Ribojamas benzino ir alkoholio 
įvežimas

Nuo šių metų pradžios Vyriausybė 
padidino akcizo mokesčius benzinui ir 
alkoholiniams gėrimams. To pasėkoje 
padidėjo šių produktų kainų skirtumas 
tarp Lietuvos ir Baltarusijos ir ypač oku
puotos Karaliaučiaus srities - Kalinin
grado. Todėl pasienio gyventojai perka 
šiuos produktus ne Lietuvos degalinėse 
ir krautuvėse, o kitoje sienos pusėje. Vy
riausybė pakėlė akcizą, kad surinktų 
daugiau mokesčių einamoms išlaidoms 
dengti, tačiau dabar surenka mažiau nei 
anksčiau.

Sausio 20 dieną Vyriausybė nutarė 
sugriežtinti muitų reikalavimus kelei
viams, atvykstantiems į Lietuvą iš Bal
tarusijos ir Kaliningrado srities. Nutarta 
vienam žmogui be muito leisti įsivežti 
tik pusę litro alkoholinių gėrimų. Leng
vieji automobiliai bakuose galės turėti 
iki 30 litrų kuro. Iki šiol apribojimai 
buvo kur kas mažesni ir buvo galima 

įsivežti didesnius kiekius. Apribojamos 
ir kitų produktų, pvz. kavos, cukraus be- 
muitinis įvežimas. Už nelegalų įvežimą 
skiriamos administracinės baudos. Be to, 
į Lietuvą įvažiuojantis asmuo turi turėti 
šimtą litų arba atitinkamą kitą valiutą 
vienai dienai.

Krintant rublio kursui ir didėjant kai
nų skirtumui, ateityje suvaržymai bus 
įvesti ir kitoms iš Baltarusijos ir Kali
ningrado įvežamoms prekėms.

Krašto apsaugos biudžetas
Tvirtai siekdama NATO narystės, 

Lietuva yra įsipareigojusi kiekvienais 
metais didinti krašto apsaugos biudžetą, 
kol jis pasieks dviejų procentų bendrojo 
vidaus produkto (BVP) lygį. Šiais metais 
iš biudžeto yra skiriama 1.51% BVP 
arba 724 mln. litų. Apie 53% šios sumos 
bus sunaudota kariškių algoms, dienpi
nigiams, maistui, rūbams, medicinos, so
cialinio draudimo išlaidoms padengti.

Eksploatacinėms išlaidoms, tai yra 
įvairiam remontui, apšildymui, elektrai 
bus sunaudota apie 16%. Įvairioms sta
tyboms, pvz. pertvarkant kareivines, po
ligonus, skiriama 20%. Pirkiniams bus 
skiriama ap> 'i?%. Pasak krašto apsau
gos viceministro Povilo Malakausko, to
liau bus perkama prieštankinė ginkluotė, 
ryšių technikos įranga, transporto prie
monės, lengva ginkluotė ir amunicija. 
Mokslo tyrimams numatoma vos pusė 
milijono litų. Apie 15 mln. litų Krašto 
apsaugos ministerija liko skolinga iš 
praeitų metų, nes negavo visų jai skirtų 
lėšų. Tikriausiai, skolas reikės dengti iš 
šių finansinių metų krašto apsaugos 
biudžeto.

Rūpinamasi pinigų strategija
Šiuo metu litas yra surištas su JAV 

doleriu. Jau kuris laikas abejojama, ar 
Amerikos doleris išsilaikys savo aukšta
me lygyje. Iškilus Azijos, Rusijos, o da
bar ir Brazilijos finansų krizei, Lietuvos 
bankas rimtai susirūpino ir svarsto, ar ne
vertėtų litą surišti ne tik su doleriu, bet 
ir su euro, ypač kai euro pasirodė esąs 
stabilus. Atrodo, jog litas bus surištas 
su jungtiniu euro ir dolerio krepšeliu, 
laikantis proporcijos 50 / 50. Abi valiu
tos įtakotų litą po 50%. Šiuo metu Lie
tuvos banko ekspertai peržiūri Lietuvos 
pinigų strategiją. Derinantis prie Euro
pos Sąjungos struktūrų, būtų normalu, 
kad litas bent dalinai būtų surištas ir su 
euro valiuta.

Nors Lietuvos žemės ūkio produktų 
eksportui būtų naudinga litą nuvertinti, 
toks sprendimas sumažintų žmonių 
perkamąją galią. Be to, Lietuvos pramo
nė importuoja daug žaliavų, tad jų kainos 
būtų sunkiau įkandamos. Taip pat būtų 
sunkiau Lietuvai mokėti palūkanas ir 
grąžinti paskolas užsieniui. Bendrai, lito 
nuvertinimas Lietuvai būtų nenaudin
gas. Bet koks lito pokytis turėtų būti ne 
tik gerai apgalvotas, bet ir gerai išaiš
kintas žmonėms, kad nekiltų panika. 
Nors pokyčiai būtų ir geri, žmonių finan-

sinė.panika gali tapti nebesuvaW*t**a.
Užsienio prekybos deficitas

„Lietuvos ryto“ žiniomis, Lietuvos 
užsienio prekybos deficitas per vienuo- 
liką praeitų metų mėnesių (sausio - lap
kričio) buvo 7 749 milijonų litų. Tai yra 
25.6% daugiau nei per tą patį laikotarpį 
1997 metais.

Negalutiniais muitinės deklaracijų 
duomenimis, sausio - lapkričio mėne
siais eksportuota prekių už 14 196 mln. 
litų, o importuota už 21 945 mln. litų. 
Palyginus su tuo pačiu 1997 metų laiko
tarpiu, eksportas padidėjo vienu procen
tu, o importas padidėjo 8.5%.

Svarbiausi prekybos partneriai buvo: 
Rusija - 17.9% viso eksporto ir 20.9% 
importo; Vokietija - 12.5% viso eks
porto ir 17.9% importo; Latvija-10.9% 
viso eksporto ir 1.9% importo.

Per šį laikotarpį daugiausiai prekių 
eksportuota į NVS šalis-38.4%, o im
portuota iš Europos Sąjungos šalių - 
46.8%.

Britanija pagrąsino panaikinti 
bevizį režimą

Lietuvos vidaus reikalų ministras 
Stasys Šedbaras sausio 18 dieną ketu
rių dienų vizitui išskubėjo į Londoną, 
kur jo laukė nemalonus susitikimas su 
Britanijos vidaus reikalų ministru Jack 
Straw ir imigracijos ministru Mike 
0‘Brien. Susitikimas įvyko sausio 19 
dieną, kuriame Stasys Šedbaras priėmė 
Britanijos nedviprasmišką pareiškimą, 
kad jei per keletą mėnesių Lietuva 
nesusitvarkys su imigrantų srautu iš 
Lietuvos, gali būti panaikintas bevizis 
įvažiavimas į D. Britaniją.

. : Išradingi lietuvaičiai greitai suvokė 
(ko nežino britų piliečiai), kad viešnagę 
Britanijoje galima prailginti paprašius 
politinio prieglobsčio. Kiekvieno pra

šymo nagrinėjimas užtrūnka iki pus
mečio. Per šį laiką galima ne tik pasi
likti Britanijoje ir užsidirbti pinigų, bet 
valdžia kas savaitę asmeniui dar moka 
apie 45 svarus sterlingų, o šeimoms net 
priemokų. Tokiu būdu sugrįžtama į Lie
tuvą su sutaupytais pinigais. Žinoma, tai 
iš britų mokesčių mokėtojų kišenės. Iki 
šiol lietuvaičių prieglobstis Britanijai 
kainavo apie 15 milijonų svarų ster
lingų . Tokių Lietuvos piliečių prašymų 
būta apie 2 000, o naujų kas mėnesį pri
sidėdavo apie 100. Nė vienam iš jų 
nebuvo suteikta prašytoji politinė globa.

Lietuvos ambasadorius Londone 
Justas Paleckis skundžiasi, kad šie žmo
nės kenkia Lietuvos prestižui. Lietuvos 
Migracijos departamento direktorius 
Vladas Zinkevičius dėstė, kad Lietu
vos Konstitucija nedraudžia keliauti ar 
rinktis gyvenamąją vietą tiek Lietuvo
je, tiek ir užjos ribų. Britanijos imigra
cijos pareigūnai žada skubiai pertvar
kyti savo politinių pabėgėlių įstatymus.

Atnaujinta koalicijos sutartis
Sausio 21 dieną buvo atnaujinta Tė

vynės Sąjungos ir Krikščionių demok
ratų koalicijos sutartis, o sekančią dieną 
ją pasirašė abiejų partijų vadovai. Su
tartį atnaujinti pageidavo Krikščionių 
demokratų partija, kai ji neteko vieno 
iš trijų turėtų postų, būtent švietimo 
ministro. Krikščionių demokratų par
tijos pirmininko pavaduotojas Vytautas 
Bogušis pasakė, jog atnaujintoji sutartis 
numato, kad, siekiant proporcingo ats
tovavimo Vyriausybėje, esant laisvam 
vienam iš trijų ministrų postų, į jį kan
didatą pateiks Krikščionių demokratų 
partija.

Šiuo metu ieškoma būdų kaip su
jungti Krikščionių.demokratųparri/ų ir
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Krikščionių demokratų sąjungą. Tai 
norima padaryti iki kitų parlamento rin
kimų, kad partija gautų daugiau depu
tatų Seime. Spaudimas ateinąs iš Ame
rikos krikščionių demokratų, kurie ža
da nutraukti savo finansinę paramą, jei 
tai nebus padaryta. Tai pareiškė iš JAV 
grįžęs Kazys Bobelis. Abi partijos va
dovaujasi tais pačiais krikščioniškais 
principais, tad jos galėtų sutilpti vie
nuose rėmuose.

Sąjunga esanti liberalesnė, teigia 
Bobelis. Atrodo jis nori, kad prie jos 
šlietųsi partija, kuri turi ne tik daugiau 
atstovų Seime, bet ir didesnę įtaką Vy
riausybėje.

Prezidentūros ir konservatorių 
nesutarimai

Nuo šių metų pradžios viešai išryš
kėjo, kad nėra sutarimo tarp Seimo, 
opozicijos žodžiais tariant Seimo vado
vybės, ir Prezidentūros. Nesutarimas 
išryškėjo dėl kandidato į valstybės 
kontrolierius Kęstučio Lapinsko.

Idealaus kandidato į valstybės kon
trolieriaus postą Lietuvoje iš viso nėra. 
Lietuvai veržiantis į Vakarų struktūras 
reikia pertvarkyti ne tik savo ekonomi
ką, teisinę sistemą, administraciją, bet 
ir perimti vakariečių galvoseną. Val
stybės kontrolierius privalo turėti val
stybinę galvoseną - būti valstybininku. 
Jis turi suvokti valstybės vystymosi 
procesą ir mokėti kur reikia pakriti
kuoti, pakoreguoti, o kur reikia - pa
rodyti griežtą ranką. Jis turi turėti dau
gumos pagarbą. Vakarietis Lietuvos 
Prezidentas Valdas Adamkus tinkamo 
žmogaus ieškojo beveik metus. Pasita
ręs su savo patarėjais jis priėmė spren
dimą.

Sausio 8 dieną Prezidentas susitiko 
su didžiųjų partijų frakcijų vadovais 
aptarti šalies problemas. Prezidentas į 
valstybės kontrolieriaus postą pasiūlė 
Kęstučio Lapinsko kandidatūrą ir pri
statė jį Seimui. Lapinskas sakė, kad 
didžiausią dėmesį jis skirs valstybės 
turtui ir jo naudojimui. Tam reikia pa

keisti kai kuriuos įstatymus. Jis mano, 
kad Valstybės kontrolės departamentas 
per daug dėmesio skiria ūkinės finan
sinės veiklos analizei. Tuo daugiau tu
rėtų užsiimti naujai įkurta vidinės kon
trolės sistema. Daug dėmesio jis žada 
skirti darbuotojų kvalifikacijos kėlimui.

Sausio 12 dieną Prezidentas pareiš
kė, kad jį labai nustebino, jog dieną 
prieš tai konservatorių frakcija nutarė,

Dovanos — kyšiai — suktybės
Paskutiniu metu, nes varbukokius laik

raščius paimtum į rankas, pirmame pus
lapyje rasi žinias apie olimpinių žaidynių 
organizatorių kyšių ėmimus. Pasaulis 
stebisi, kada ir kaip toks paprotys įsigalė
jo Tarptautiniame Olimpinių Žaidynių 
Komitete. Ypatingai visi nustebo, kai pa
aiškėjo, kadSaltLake City (JAV) faktiškai 
nusipirko Žiemos Olimpiadą, kuri įvyks 
2002 metais. Iki šiol apkaltinti yra: David 
Simbardze (Swaziland), Jean Claude 
Gange (Kongo Respublika), Augustin 
Arroyo (Ekvadoras), Sergio Santander 
(Čilė), Anton Geesink (Olandija). Atsi
statydino šie Olimpinio Komiteto nariai: 
Alfredo la Mont (JAV), Piijo Heggman 
(Suomija) ir Baskir Attarubulsi (Libija). 
Kiti penki (gal ir daugiau) Tarptautinio 
Olimpinio Komiteto nariai dar tardomi. 
Jie kaltinami, kad jie arba jų šeimų nariai 
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kad Lapinsko kandidatūra yra nepriim
tina. Tačiau Prezidentas V. Adamkus ti
kisi, kad pakaks Seimo narių balsų nau
juoju valstybės kontrolieriumi išrinkti 
Lapinską, nepaisant didžiausios konser
vatorių frakcijos sprendimo jo kandi
datūrai nepritarti.

Sausio 14 d. Seimas atmetė Prezi
dento pasiūlytą kandidatą: balsai pasi
skirstė lygiomis - 62 už, 62 prieš ir 4 
balsavimo kortelės sugadintos. Pasita
ręs su kandidatu Lapinsku, Prezidentas 
pakartotinai pasiūlė Lapinsko kandida
tūrą.

To pasėkoje Seimo pirmininko pava
duotojas Andrius Kubilius skundėsi, 
kad Prezidentas išsukinėja Seimui ran
kas ir kad neužtenka tartis su Landsber
giu ar Vagnoriumi. Frakcija pageidau
ja, kad būtų tartasi su ja. Prezidento 
sekretorius Vidmantas Staniulis dėstė, 
jog Prezidentas mano, kad Kęstutis La
pinskas yra visoms parlamentinėms 
frakcijoms labiausiai priimtinas kandi
datas į valstybės kontrolieriaus postą.

Min. pirmininkas Gediminas Vagno
rius sausio 18 d., sugrįžęs iš šiltų atos
togų Šri Lankoje, turėjo imtis tarpinin
ko rolės: mėginti susitarti su Prezidentu 
dėl kandidato į valstybės kontrolieriaus 
postą. Sausio 21-mos vakare susitikę 
min. pirmininkas ir Prezidentas nutarė 
palaukti Seimo balsavimo dėl Kęstučio 
Lapinsko kandidatūros ir tada tartis dėl' 
tolimesnių žingsnių. Prezidento atstovė 
spaudai pranešė, kad Prezidentas 
Adamkus Kęstučio Lapinsko kandida
tūros neatsiims.

Nubausti prokuratūros 
darbuotojai

Dėl nepakankamo teisinio darbo 
kovojant su kontrabanda 15 prokura
tūros darbuotojų buvo nubausti įvai- 
riofriis baudomis. Generalinio proku
roro pavaduotojas Kęstutis Betingis 
pareiškė, jog trūksta iniciatyvos ir or
ganizacinio darbo. Kontrolė nėra paten
kinama. Gen. prokuroras ragino vidaus 
reikalų ministrą nubausti ir tardytojus, 
nes bylos yra vilkinamos ir nedaromi 
tinkami sprendimai. Tokiu būdu nusi
kaltėliai lieka nenubausti ar bauda ne
atitinka nusikaltimui.

Ypatinga kritika teko Kauno ir Klai
pėdos apylinkių prokuratūrų bei tardy
mo valdybos prie Kauno vyriausio po
licijos komisariato darbui. Nors darbas 
ir nepatenkinamas, tačiau šalinti iš dar
bo ar pažeminti tarnyboje departamen
to vadovas nėra linkęs, nes trūksta per
sonalo. Net 30% dirbančiųjų neturi tei
sinio išsilavinimo.

Spaudai paruošė Anskis Reisgys

gavo didokas sumas kišenpinigių (iki $ 
50 000), gavo darbus ir stipendijas užsie
nyje, reikalavo ir gavo medicininius patar
navimus, pirmos klasės lėktuvų bilietus, 
kuriuos jie grąžino, o pinigus pasilaikė sau. 
Galų gale suvažiavimuose reikalavo ir ga
vo merginų paslaugas. Vienu žodžiu, 
Tarptautinis Olimpinis Komitetas pasidarė 
tikras „bazaras“. Gandai ir kalbos apie 
kyšių davimą ir ėmimą atstovams buvo 
pasklidusios jau anksčiau, betTaiptautinio 
Olimpinio Komiteto vadovas Juan Anto
nio Samaranch atmesdavo visus kaltini
mus sakydamas, kad tai anglosaksų pra
simanymai, nes jie nesupranta kultūrinių 
skirtumą tarp 198 kraštų ir jų 115 Orga
nizacinio Komiteto narių. Bet jau 1986 
metais Tarptautinis Olimpinių Žaidynių 
Komitetas rado reikalą nustatyti $ 300 
dovanų ribą. Atstovai to nutarimo nesilaikė.

f -------------------------------------------------------------------------------]

. Trumpai iš visur J
• Tarptautinio Olimpinio Komiteto ko

misija ištyrė kaltinimus 12-kai Komiteto 
narių, įtartų ėmus kyšius dėl pavedimo 
Salt Lake City pravesti 2002 Olimpines 
Žiemos Žaidynes. Trys iš įtriamųjų patys 
atsistatydino iš Komiteto, šeši bus paša
linti, trijų likimas dar nenuspręstas. Tyri
mai bus praplėsti ištiriant Olimpinio Ko
miteto narių elgesį nustatant visas olimpi
nių žaidynių vietoves nuo pat 1990-tų me
tų. Sydney Olimpinio Komiteto nariai 
tvirtina, kad nebuvo peržengtos teisinės 
normos, užtikrinant Sydnėjui 2000 metų 
žaidynes, tačiau Komiteto nariai turėjo 
aiškintis dėl visos eilės dovanų bei leng
vatų Tarptautinio Olimpinio Komiteto 
nariams.

Jugoslavijos karinės pajėgos vis dar 
minosvaidžiais apšaudo Kosovo vietoves 
su tūkstančiais pabėgėlių. Jugoslavijos 
vyriausybė atmetė visus NATO protestus 
dėl žudynių Racak vietovėje, atsisakė 
įsileisti tarptautinius ekspertus įvykiams 
ištirti. Neįsileista ir JT karo nusikaltimų 
tribunolo prokurorė Louise Arbour. Tik 
NATO oro puolimų grėsmė paveikė Ju
goslavijos vyriausybę atšaukti nurodymą 
ištremti tarptautinių stebėtojų viršininką 
William Walker. Jugoslavija yra tikra, 

kad NATO nepradės bombarduoti Koso
vo, kol ten yra tarptautinių stebėtojų, gi 
jugoslavus drąsina ir vieši ginčai dėl 
bendros linijos tarp svarbiausių NATO 
partnerių.

Popiežius Jonas Paulius II apsilankė 
Meksikoje. Savo pamoksluosę jis kreipėsi 
į Lotynų Amerikos vyriausybes, kad būtų 
panaikinti kankinimai, mirties bausmės, 
abortai ir žmonių išnaudojimas.

Izraelio min. pirmininkas Benjamin 
Netanyahu sausio 23 d. staiga atleido iš 
pareigų gynybos ministrą, populiarų ge
nerolą Jičak Mordechai, apkaltindamas 
jį nelojalumu Likud partijai. Gen. J. 
Mordechai yra pasižymėjęs kaip Izraelio 
karo vadas, tačiau jis kooperavo su ame
rikiečiais, siekiant susitarimo su pales
tiniečiais.

Kyšių ėmimas ir davimas stambiu mastu 
prasidėjo su Nagano (Japonija) Žiemos 

Olimpiada. Pats J. A. Samaranch parei
kalavo ir gavoišrengėjų20milijonų dolerių 
vertės muziejų Šveicarijoje ir asmenišką 
dovaną - 18 000 dolerių vertės kardą. Tai 
gana toli nuo 300 dolerių ribos. Pačiame 
Salt Lake City mieto Olimpiados Orga
nizaciniame Komitete jau keletas narių 
atsistatydino, keturios komisijos nagrinėja 
prasižengimus ir kažin ar Salt Lake City 
pasilaikys sekančią Žiemos Olimpiadą.

Sydnėjaus Olimpinio Komiteto nariai 
kol kas tyli, bet jau vienas atsistatydino iš 
savo pareigų, kitas atsisakė iš „konsultan

"Mūsų Pastogės" redaktorių ir redakcijos darinio- 
tojus Kalėdų ir Naujųjų Metų proga sveikino visa eilė skaitytojų ir bendradar
bių, linkėdami linksmų švenčių ir sveikų, gerų, laimingų ateinančių metų!

Visiems sveikinusiems negalėdami asmeniškai padėkoti, dėkojame per "Mū
sų Pastogę" ir linkime Joms ir Jiems viso geriausio 1999-ųjų metų bėgyje.

Tikime, kad Kristaus gimimo šventės praėjo džiugioje nuotaikoje.
Jūsų "M.P." redakcijos-administracijos darbuotojai

Redaktorius atsiprašo skaitytojų, o ypač bendradarbių, kurie tuoj po 
Kalėdų ir vėliau prisiuntė visą eilę straipsnių, nuotraukų ir kt., bet jų metų pra
džioje neturėjome progos spausdinti, nes laikraščio puslapius užėmė reportažai iš 
LietuviųDienųiKiekleidžiasąlygosjuosspausdinamedabar. Red.

Sausio 19 d. į savo kraštą grįžo Jordano 
karalius Husseinas po šešių mėnesių 
gydymosi Maryo klinikoje, JAV. Jordano 
vyriausybės teigimu, chemoterapija jį 
išgydė nuo limfinių liaukų vėžio.

Indonezijoje siaučia rasinės ir religi
nės riaušės. Policija ir kariuomenė malši
na separatistų brazdėjimą Aceh provin
cijoje, neramumus Sulawesi ir Aru salose. 
Ypač kruvinos religinės riaušės prasidėjo 
sausio 19 d. Ambon saloje, svarbiame 
krikščionybės centre. Čia vyksta susidū
rimai tarp krikščionių senųjų salos gy
ventojų ir kolonistų musulmonų. Degi
namos mečetės ir bažnyčios, žudomi žmo
nės, užpulti skirtingos religijos fanatiš
kų minių.

Sausio 22 d. Hindu ekstremistai Indi
jos Orissa provincijoje nužudė 58 metų 
australą misijonierių Graham Staines bei 
du jo sūnus: 10 metų Timothy ir 7 metų 
Philip. Krikščionių kongreso metu, dėl 
patalpų trūkumo miegoję savo mašinoje, 
jie buvo sudeginti, mašiną apipylus žibalu. 
Graham Staines Indijoje gyveno 34 metus, 
jis dirbo su raupsuotaisiais. Ryšium su 
šiuo nusikaltimu indų policija suėmė 47 
asmenis.

Nuo sausio 18 d. sustreikavę Rumuni
jos kasyklų darbininkai pradėjo žygį iš 
Petrosani srities į Bukareštą. Sausio 21 d. 
15 000 darbininkų minia, nužygiavusi 144 
km, susidūrė su 4 000 policininkų ir karei
vių Costesti kaime, 190 km nuo Bukareš
to. Minia pralaužė policijos užtvaras ir 
žygiuoja toliau. Darbininkai reikalauja, 
kad vyriausybė pakeltųjų atlyginimą 35% 
ir atšauktų nutarimą uždaryti 140 ne
pelningų kasyklų.

Kinijoje pasibaigė kompiuterių inži
nieriaus Lin Hat byla, jį nubaudus dviejų 
metų kalėjimo bausme už priešvalstybi
nę veiklą. Lin Hai nusikalto, per internetą 
nusiųsdamas 30 000 E-mail adresų di
sidentiniam laikraščiui, JAV.

Paruošė Vytautas Patašius

to“ pareigų, surištų su Olimpiados eiga. 
Tuo tarpu, visi „nekalti“ spaudžia nykš-' 
čius, kad neatsirastų daugiau „kaltų“, kas 
galėtų išbaidyti didžiuosius Olimpiados 
rėmėjus. Viena bendrovė jau atsisakė 
suteikti savo žadėtą 200 milijonų dolerių 
paramą Sydnėjaus Olimpiadai! Pasku
tinėmis dienomis paaiškėjo, kad Sydnė
jaus „dovanų“ maišas buvo 29 min. dolerių 
vertės. Negana to, Manchester (Anglija) 
miesto Olimpiados Organizacinis Komi
tetas reikalauja, kad ir Sydnėjus turi praras
ti savo 2000 metų Olimpines Žaidynes, 
nors Olimpinis Komitetas pareiškė, kad 
Sydnėjaus Olimpiada nebus liečiama.

Vincas Bakaitis
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Apie ALB finansus
(Pranešimas ALB Krašto Tarybos Suvažiavimui Geelong, 1998 gruodžio 30 d.)

Dr. Vytautas Doniela

Pradėsiu nuo finansinių reikalų. Kaip 
matėme iš vakardienos pranešimo apie 
padarytą „Paramos Lietuvai“ apžvalgą, 
Australijos lietuviai Lietuvą rėmė ir te
beremia dosniai. Organizuota parama 
Lietuvai jau sudaro apie 1.5 mln. do
lerių, per „Talką“ Lietuvon išsiųsta keli 
milijonai, o dar didesnė suma - atrodo, 
ne mažiau kaip 10 mln. dolerių - buvo 
pervežta asmeniškai. Tai kilnus elgesys, 
liudijąs Australijos lietuvių rūpestį atsi
kuriančios Lietuvos vargais ir kartu jų 
finansinį geraširdiškumą.

Tačiau, deja, šitame geraširdiškos 
paramos procese yra ir tamsių dėmių. 
Parama ne visada pasiekė ar pasiekia 
savo tikslą, o pagal ekonomistų apskai
čiavimus, iš Vakarų išeivijos Lietuvon 
nugabentų pinigų tarp 20 ir 30% atsidūrė 
sukčių rankose, nes, grynus pinigus gavę 
giminaičiai ar draugai, jų dalį - dides
nę ar mažesnę - įdėdavo į bankus dėl 
didelių nuošimčių arba laikydami dar 
juodesnei dienai. Tokiu būdu Australijos 
lietuviai bankų tuštintojams ir pana
šiems nedorėliams „padovanojo“ apie 4 
milijonus dolerių, gal net daugiau.

Į šį reikalą galima žiūrėti iš dviejų 
pusių. Iš vienos pusės, dosnus išeivis, 
jei jo dovanos daugiau ar mažiau nepa
siekė norėto tikslo, galbūt tik junta nu
sivylimą. Pinigai ar dalis pinigų dingo, 
bet ką bepadarysi. Iš tiesų, šitaip atsiti
kus, dauguma išeivių taip ir galvoja. Ir 
praradimo skausmas nėra ypatingas, nes 
išeivis tuos pinigus šiaip ar taipjau buvo 
atidavęs. Tarp kitko, skausmas nėra itin 
didelis ir pinigus gavusiojo, nes tai buvo 
dovana, t.y. veltui gauti pinigai. Štai to
dėl, iš bankų dingstant šimtams milijonų 
litų (apiplėšimo dydis yra tarp mažiau
siai 850 mln. litų ir 1500 mln. litų), 
didelio triukšmo nekėlė nei išeivija, nei 
tie, kurie tokias dovanas buvo gavę. 
Geraširdis žmogus atleidžia ir vagiui, o 
išeiviai, atrodytų, buvo kaip tik tokie 
geraširdžiai.

Bet yra ir kitas žvilgsnis. Jei dėl pra
rastų pinigų nesirūpina individualus as
muo, taip elgtis nepridera instituci
joms, kurios praveda finansinės ar kito
kios paramos rinkimą. į šitą, taip sakant, 
prižiūrėtojų kategoriją patenka tiek 
Bendruomenė, tiek bet kuri organiza
cija, kuri užsiima šalpos rinkimu ir per
davimu. Į prastai, neefektyviai suteiktą 
paramą gali ranka numoti dosnusis in
dividas, bet tokio aplaidumo (negli
gence) negali sau leisti organizacija.

Šitą aplinkybę tenka pabrėžti todėl, 
kad išeivija, remdama savo tėvynę, nė 
kartą nesirūpino, ar parama iš tiesų pa
siekia savo tikslą. Buvo ir tebėra džiau
giamasi ar net didžiuojamasi, kad buvo 
surinkta, pasiųsta tokie ir tokie kiekiai. 
Bet iš tiesų, kaip matyti iš Lietuvos

ALB suvažiavimo metu: ALB Spaudos Sąjungos Valdybos pirmininkas Vytautas
Patašius skaito pranešimą Nuotr. V. Vaitkaus

Dr. Vytautas Doniela

spaudos, neretai parama ar jos dalis nu
slysta į šoną, o akivaizdžiausias atvejis 
yra anksčiau minėtos, milžiniškos ban
kuose dingusios sumos.

Tad ar nereikia šiek tiek kritiškai 
žvilgterėti į išeivijos finansinę politiką? 
Reiktų akyliau pažiūrėti į paramos Lie
tuvai tikslingumą - ar ji iš tiesų nueina 
ten, kur ji skirta. Taip pat reiktų suvokti,, 
kad nuslydusi neapgalvota parama būtų 
buvusi geriau panaudota saviems išei
vijos reikalams.

Kaip ir Amerikoje bei Kanadoje, taip 
ir čia, Australijoje, visai natūraliai kyla 
klausimas, ar išeivijos dosnumas nepra
deda žeisti jos pačios interesus. Iš tiesų, 
bent Australijos Lietuvių Bendruome
nėje jau patiriama, kad Apylinkių Val
dybos, kurios kadaise būdavo pasitu
rinčios ir sugebėdavo remti savo viduje 
esančias oiganizacijas, dabar jau jaučia 
lėšų stygių. Panaši situacija ir su Lie
tuvių Klubais, nors jų atveju finansinio 
nykimo priežasčių tenka ieškoti ir kitur. 
Šią neigiamą kryptį negali atsverti ir 
faktas, kad Australijos vyriausybė, tęs
dama daugiakultūrinę politiką, etninei 
veiklai skiria nemažai pinigų. Kaip ži
nome, tokia valstybės parama eina ne 
tiesiogiai bendruomenėms ar tautybėms 
kaipo tokioms, bet verčiau konkrečioms 
organizacijoms, kūrybinėms grupėms ir 

. pan. Lietuviai, atrodo, šiąja parama dar 
nėra pakankamai pasinaudoję, bet jei 
progą ir išnaudotų pilnai, pagerėtų tik 
konkrečių lietuviškų organizacijų fi
nansinė padėtis.

Iš ALB Krašto Valdybos patirties 
matyti, kad finansinė padėtis yra liūd
noka bent keliais atžvilgiais.

1. Nelinksma padėtis yra susidariusi 
mūsų savaitraščio „Mūsų Pastogė“ at
veju. Kaip dažnai nurodoma, prenume
ratos mokestis padengia tik apie 53% 
visų išlaidų, o aukos tik dalinai užpildo 
susidariusį finansinį plyšį. Mažai žino
ma, kad „Mūsų Pastogė“ išsilaiko tik 
todėl, kad anonimiškas geradaris vis 
įmeta keletą tūkstančių ir šitaip apmoka 

spaustuvės sąskaitas bei tarnautojų 
algas. Bendriau kalbant, laikas būtų 
pagerinti ir techniškąją pusę. Nors „Mū
sų Pastogės“ tekstai yra spausdinami 
kompiuteriu, daug likusio redakcinio 
darbo yra atliekama senomis, atgyvenu
siomis priemonėmis. „Mūsų Pastogė“ 
yra turbūt vienintelis lietuviškas laik
raštis pasaulyje, dėstomas klijavimo 
būdu. Nustemba ir atvykusieji iš Lie
tuvos, nes ten net mažieji, rajoniniai 
laikraščiai yra spausdinami arba tikroje 
spaustuvėje, arba jų lapai yra sudaromi 
kompiuteriu. Neinant į smulkmenas, 
„Mūsų Pastogei“ reikia naujos apara
tūros (kuri nėra itin brangi), kad būtų 
pagerinta jos išvaizda. Kiek reiktų lėšų? 
Atrodo, už 10 000 dolerių būtų galima 
supirkti reikiamą aparatūrą, o tai ne
didelė suma, turint omenyje pinigus, 
plaukiančius į Lietuvą. Be to, jei „Mūsų 
Pastogė“ turėtų daugiau lėšų, ji galėtų 
angažuoti vieną ar keletą profesionalių 
korespondentų iš Lietuvos, kurie teiktų, 
sakysim, politinio gyvenimo apžvalgas, 
arba gyvenimo bendrai apžvalgas, arba 
prisiųstų profesionalius žurnalistinius 
reportažus. Toks žurnalistų angažavimas 
daug nekainuotų: spaudos pasaulyje yra 
įprasta mokėti ir tiesiog už atspausdintą 
teksto kiekį, pagal išankstinį susitarimą.

2. Nors ir nenorint veltis į Lietuvių 
Klubų finansus, reikia vis smarkiau 
judinti video ir filmų rodymo aparatū
ros klausimą. Klubai tebėra ir ilgai dar 

ALB Tarybos suvažiavimo dalyviai. Nuotr V. Vaitkaus
bus pagrindinė lietuvių susibūrimo 
vieta. Kad žmonės juos lankytų daž
niau, reikia stiprinti jų patrauklumą. 
Būtų galima pagalvoti apie įvairius 
elektroninius žaidimus, kaip įprasta 
australiškuose klubuose, tačiau pirmoje 
■eilėje reikia duoti saviesiems tai, kas 
juos patrauktų kaip lietuvius. Dabar 
stiprėja galimybės gauti iš Lietuvos TV 
juostų, tiek pramoginių, tiek doku
mentinių, o netrukus atsiras ir normalių 
filmų kopijos. Šiaip ar taip, būtų gerai 
kad klubai įsigytų atitinkamą aparatū
rą, kuri juk nėra beprasmiškai brangi. 
Laikraštyje pasigirdo, jog „7000 dole
rių“ esanti didelė suma, bet vėl prisi
minkime, kiek tūkstančių, dešimčių 
tūkstančių, net šimtų tūkstančių dolerių 
iškeliauja į Lietuvą. Galbūt klubai iš 
tiesų nėra pajėgūs įsigyti tokią apa
ratūrą, tačiau lėšos galėtų ateiti ir iš 
kitur, pavyzdžiui, iš suinteresuotų gru
pių, iš ALB Apylinkių ar net iš Aus
tralijos Lietuvių Fondo.

3. Australijos lietuviai turi keletą 
bibliotekų, ypač didžiuosiuose mies
tuose, tačiau jau aišku, kad jos praranda 
skaitytojus. Viena priežastis tai, kad 
iškeliauja amžinybėn tradiciniai, lie
tuvių kalbą mokantys skaitytojai, o 
jaunajai kartai lietuviškas raštas yra 
neįprastas. Bet yra ir kita priežastis: 
bibliotekos beveik negali pasiūlyti 
šviežienos, nes jos neturi gy vesnio ryšio 
su knygleidyba Lietuvoje. Skaitytojų 
skaičius pagyvėtų, jei iš Lietuvos būtų 
atsigabenama naujų leidinių, kurių 
dabar ten yra nemažai ir įdomių. Be to, 

bibliotekos patrauktų naujai atvyks
tančius lietuvius, ypač tuos, kurie skai
tyti mėgsta ir tokios literatūros ieško. 
Kokia bebūtų naujųjų emigrantų so
cialinė ar ekonominė padėtis, tarp jų vi
sada bus tautiškai sąmoningų asmenų, 
kaip matome iš to, jog, pavyzdžiui, 
Sydnėjuje naujųjų įsiliejimas į senųjų 
tarpą yra gana gyvas ir abiems pusėms 
naudingas. Biblioteka yra vienas iš tų 
ryšių, kurie gali suartinti ir naujuosius 
ateivius įtraukti į tą lietuvišką veiklą, 
kurioje visai natūraliai dar dominuoja 
senieji. Šiaip ar taip, bibliotekų atnau
jinimas nėra surištas su didelėmis iš
laidomis. Vidutiniškai lietuviška kny
ga kainuoja nuo 5 iki 10 litų, vadinasi 
už porą šimtų dolerių galima įsigyti 
mažiausiai 50 knygų. Tokiam tikslui 
turbūt pritartų ir Australijos Lietuvių 
Fondas, kurio vienas tikslų yra kultū
rinės veiklos ir tautinio sąmoningumo 
puoselėjimas.

4. Su šia mintimi pereiname prie 
labiau kūrybinių aspektų. Spaudoje jau 
porą kartų buvo argumentuojama, kad 
atėjo aukščiausias laikas susirūpinti 
Australijos lietuvių istoriniu užfiksa
vimu. Turime keletą šaunių leidinių 
apie Australijos lietuvius lietuvių kal
boje, tačiau nepaprastai mažai apie šią 
temą yra angliškai. Gražus leidinėlis 
buvo išleistas Sydnėjuje pernai 50- 
mečio proga, būtent „A Migrant Story“, 
kur gražiai literatūriškai ir suprantama 

kalba yra suglaustai apibūdinamas lie
tuvių atsiradimas Australijoje ir jų įsi
jungimas į vietinį gyvenimą. Šita kny
gutė ypač tinka mokyklinio amžiaus 
vaikams, nes dabar mokyklose yra ma
dinga rašyti darbus apie savo kilmę. 
Knygutė, kaip dovana vaikams, turėtų 
sudominti tėvus ar senelius, ir iš tiesų 
neturėtų likti nė vienos lietuviškos šei
mos be šito leidinuko.

Dokumentiniu atžvilgiu labai stipri 
yra Ramūno Tarvydo redaguota knyga 
apie baltus Tasmanijoje „From Amber 
Coast to Apple Isle“. Tai puikus pa
vyzdys kaip galima įamžinti migrantų 
išgyvenimus ir jų indėlį į krašto gy
venimą. Pratęsiant šį pavyzdį, reikia 
dar platesnės apimties knygos apie 
lietuvius Australijoje apskritai. Tokia 
istorinio pobūdžio knyga, solidi savo 
turiniu, redagavimu ir išleidimu, turėtų 
būti vienas iš lietuviškosios išeivijos 
uždavinių, tiesiog išeivijos pareiga sau 
pačiai. Tokios knygos išleidimo kai
na, žinoma, bus aukštoka, galbūt apie 
20 000 dolerių, tačiau didelė išlaidų 
dalis sugrįš gana greitai, jei knyga bus 
išleista normalioje komercinėje leidyk
loje ir platinama per normalius komer
cinius kanalus. Be to, tokiu būdu ji su
gebės patekti į miestų bei didesnių mo
kyklų ir institucijų bibliotekas, o to ne
gali tikėtis savilaidos principu išleista 
knyga, kokia gera ar rimta ji bebūtų. 
„Australijos lietuvių istorija“ turėtų būti 
vienas iš ALB ir Australijos Lietuvių 
Fondo priorįtetų. Tokio darbo neatlikus
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^BENDRUOMENĖS VEIKLOJE ^ Tėvynėje prisimintas rašytojas Vincas Kazokas

"Sutaro" koncertas Brisbanėje
Sausio 15 dieną Lietuvoje paminėtos 

rašytojo, poeto, ilgamečio, Mūsų Pastogės“ 
redaktoriaus, Vinco Kazoko gimimo 80- 
osios metinės. Minėjimas įvyko Moky
tojų namuose, Vilniuje. Minėjimą organi
zavo žurnalistas Juozas Žitkauskas, nu
šviesdamas Vinco Kazoko darbus ir reikš
mę Australijos lietuviams; jo eiliuotas žo

dis išlaksiąs ilgam laikui ateities kartoms.

Buvęs sydnėjiškis Vincas .Augusti-- 
navičius taip pat pasidalino savo prisi
minimais apie mirusį rašytoją, žurnalistą, 
kultūrininką. Rengėjų pastangomis buvo 
suorganizuota ir maža parodėlė, skirta 
Vinco Kazoko gyvenimui nušviesti.

„M.P.“inf. Vincas Kazokas
Sausio mėnesio pradžioje Brisbanėje 

lankėsi lietuviška folklorinė grupė „Su- 
taras“. Ši tautinė kapela dalyvavo Wood
ford muzikos festivalyje ir kelioms die
noms užsuko į Brisbanę. Ši muzikantų 
grupė jau 10 metų groja per įvairius fes
tivalius Europoje ir JAV. Dažnai pasirod'> 
Lietuvos radijo ir televizijos laidose, 
pastoviai linksmina svečius Vilniaus

Apie ALB finansus
Atkelta iš 3 psl.

dabar, jis bus tik sunkesnis po 10 ar 20 
metų.

Reikia pridurti, kad finansinės para
mos laukia ir dr. Genovaitės Kazokie- 
nės daktarinė disertacija apie Austra
lijos lietuvius menininkus, kurią nėra 
itin sunku perredaguoti ir pritaikyti 
komercinei leidybai.Tai solidus veika
las, kurio pirkėjų tarpe bus ne tik lie
tuviai, bet ir knygų apie meną skaity
tojai, ir, dar svarbiau, ją įsigys meno 
institucijų bibliotekos, aukštesnio lygio 
bibliotekos ir, bendrai, tos institucijos, 
kurios domisi ir renka medžiagą apie 
Australijos vystymąsi. Nors dr. Kazo- 
kienės veikalas yra specifinio pobūdžio, 
jis patrauks dvi skaitytojų arba pirkėjų 
kategorijas - lietuvius ir asmenis, besi
dominčius Australijos istorija. Tai svar
bu, jei kyla klausimas, kaip mokslinio 
tipo knygos atsiperka?

5. Užbaigai, kelios mintys apie Aus
tralijos Lietuvių Bendruomenės ateitį. 
Iš vienos pusės matyti, jog senosioms 
kartoms palengvėle atsiskiriant su šiuo 
pasauliu, silpnėja ir lietuviškasis gyve
nimas. Atsvarai reikia aktyviau įtraukti 
naujai atvykstančius tautiečius. Syd- 
nėjaus pavyzdys rodo, koks pozityvus, 
darbingas ir naudingas yra naujųjų 
įsiliejimas į senųjų gretas. Galbūt ne 
visi naujieji ateiviai yra šiuo reikalu 
suinteresuoti, nes tarp naujųjų yra ir 
asmenų, kurių elgesį motyvuoja ir do
minuoja ekonominis faktorius, lietu
viškumą nustumdamas į antraeilę plot
mę. Tačiau juk reikia pripažinti, kad 
tarp lietuvių migrantų iš 1947 - 50 metų 
taip pat buvo asmenų, kurie lietuviškam 
reikalui buvo indiferentiški ir laikui 
bėgant visai nutolo. Bet kaip ten bebūtų 
su atitinkamais procentais, dabar reikia 
įtraukti į lietuvišką veiklą bent tuos 

• ~X
Su šiuo numeriu "Mūsų Pastogė" oficialiai pradeda 

savo 51-sius metus nuo pirmojo numerio išėjimo 1949 
metais sausio 26 dieną. Neeilinė sukaktis bus paminėta 
kiek vėliau."M.P," redakcija i
l Pastogė" Nr.4 1999.2.1 psl.4 -

leidėjai į

garsiajame „Stiklių“ restorane. Su „Suta
ro“ grupe Australijoje kartu lankėsi ir 
būrelis lietuvių biznierių. Visi buvo ap
gyvendinti šeimose.

Šeštadienio (sausio 2 d.) vakare Lietu
vių Namuose visi turėjom progos pasi
džiaugti „Sutaro“ muzikantųsugebėjimais. 
Keturi muzikantai grojo lietuvių liaudies 
melodijas įvairiausiais instrumentais.

naujuosius, kurie šiam tikslui nėra 
abejingi. Geriau šiek tiek negu visai 
nieko. Ir, atrodo, jau yra pasigėrėtinų 
rezultatų.

Pastarasis argumentas logiškai veda 
link taip vadinamos pilnos lietuvybės, 
kur lietuvybė yra siejama su visapu
sišku ar bent geru lietuvių kalbos var
tojimu. Tačiau čia tenka susidurti su 
priešingu argumentu, kylančiu iš kons
tatavimo, kad išeivijos jaunimas vis 
silpniau kalba lietuviškai ir todėl į lie
tuvių susibūrimus (kartu ir į išeivijos 
spaudą) tenka įvesti anglų kalbą. Sporto 
klubuose, dalinai skautuose, gyvenimas 
jau eina pirm teorijos - anglų kalbos 
nebeišstumsi. Ar šią tendenciją mėginti 

sustabdyti? Praktikoje - neįmanoma, 
todėl norint nenorint tenka pabrėžti 
svarbą ir tokios situacijos, kur lietuviu 
išliekama per sąmoningumą, o ne būti
nai per kalbą. Tarp kitko, su šia prob

lema per ilgus šimtmečius susidūrė 
žydai. Pasaulyje jie kalba angliškai, 
vokiškai, arabiškai, jidiš, bet ne heb
rajiškai. Tai turbūt silpnino jų sąmo-. 
ningumą, bet jo tikrai nesunaikino. Tad 
ir mums, sąlygų verčiamiems, vertėtų 
daugiau dėmesio kreipti į tautinį są

moningumą, nesibaidant anglų kalbos, 
net lietuviškoje spaudoje. Šis klausi
mas, tarp kitko, prieš du mėnesius buvo 
atidžiai diskutuotas JAV Lietuvių Ben
druomenės Tarybos posėdyje, kur buvo 
padarytos panašios išvados.

Kitaip sakant, lietuvybės išlaikyme 
tenka elgtis realistiškai: Iš vienos pusės, 
žvelgti pozityviai į naujus lietuvybės 
šaltinius, būtent įtraukti naujuosius 
ateivius. Iš kitos pusės, tausoti senuo
sius kiek praktiškai įmanoma, būtent 
daryti kompromisus su anglų kalbos 
vartojimu jaunųjų kartų atveju. • • • 

Skambėjo skudučiai, daudytės, ragai, 
piemenų raliavimo lumzdeliai, smuikai, 
armonika ir kanklės. Artistai ne tik grojo, 
bet ir dainavo, šoko, įtraukdami į pasi
rodymų sūkurį savo klausytojus. Juokin
gos dainos, įvairūs linksmi pokštai, mįslės 
ir tautiniai šokiai išjudino žiūrovus į salės 
vidutį, kurie šoko valsiukus, ratelius, o 
polkutė su ragučiais nepaliko sėdinčio nė 
vieno. „Sutaro“ grupės vienintelė ponia 
pamokino naujų kaimietiškų šokių ir rate
lių. Kaimo šokiai smagūs, nesudėtingi, 
juos gali šokti kiekvienas.

Po trumpos pertraukos skambėjokank- 
lių muzika. „Sutaro“ vado vas Antanas Fo
kas įdomiai papasakojo lietuviškų ir prū
siškų kanklių istorijas. Senovės lietuviai 
gamindavo kankles, panašias į karstą. Jie 
tikėjo, kad mirus artimajam tuojau reikia 
kirsti tinkamą medį ir gaminti kankles jo 
atminimui. Ilsėdamiesi po sunkaus darbo

Pradedanti dailininkė
Mūsų bendradarbis Juozas Gailius iš 

Geelongo atsiuntė į redakciją praeitų metų 
gruodžio mėnesio „Geelong Advertiser“ 
iškarpą. Straipsnyje „Fishy work a winner 
for young Stefanie“ aprašytas jo gabios 
dvylikametės dukraitės Stefanijos, „Sacred 
Heart“ mokyklos mokinės, laimėjimas. Jos

Jaunoji dailininkė Stefanija Gailiūtė su savo mokytoja G. Turner

Sydnėjcius Lietuvių Klube
Visiems Klubo nariams yra puikiai 

pažįstamas Bronius Stašionis. Jis pirmasis 
buvo mūsų Klubo vedėju tais laikais, kai 
šeštadienio vakare būdavo sunku surasti 
kur atsisėsti, kada Klubas ūždavo kaip 
bičių avilys. Bronius, sulaukęs vadinamo 
„brandaus amžiaus“, užleido savo pareigas 
jaunesniems. Tačiau, kurį laiką pailsėjęs, 
nutarė, kad dar per anksti nusišalinti nuo 
lietuviškos veiklos. Taip jis sugrįžo į Klu
bą kaip Bibliotekos vedėjas. Tuomet sek
madieniais Bibliotekoje netrūko žmonių. 
Lietuvišku spausdintu žodžiu domėjosi 
visi. Čia buvo galima ne tik pasiskolinti 
knygų, bet ir atnaujinti prenumeratas, 
nusipirkti paskutinės laidos lietuviškų 
žurnalų, knygų bei plokštelių. Klubo 
Skaitykloje rasdavom lietuviškus laik
raščius ir žurnalus ne tik iš JAV, Kana

kaimiečiai guldydavo kankles ant krūtinės 
ir skambindavo sutartines. Šokdami nusi
maudavo klumpes, kad galėtų girdėti 
kanklių muziką. Įmantriai išpjaustytos 
senovės prūsų kanklės buvo skambina
mos stovint. Gražiai paskambinę abejo
mis kanklėmis, muzikantai kvietė vyrus 
pūsti į ožio ragą. Atsirado daug savanorių, 
norinčių išbandyti savo plaučių jėgą. 
Stipriausieji buvo apdovanoti šiaudinė
mis birbynėmis. Dar daug dainų buvo 
išdainuota: ir apie Kauną, žiemąLietuvoje, 
skambėjo alaus dainos, kurių kiekviena 
vis linksmesnė. Programa tęsėsi virš dvie
jų valandų. Muzikantai, kiek užkandę, vėl 
pradėjo groti bendriems šokiams. Ir taip 
visi linksminosi iki vėlyvos nakties.

Kitądieną, sekmadienį, svečiai važiavo 
į Gold Coast pabendrauti su pajūrio lie
tuviais. Ačiū „Sutarei“ už taip linksmai 
praėjusį vakarą. Brisbanietė

tapytas paveikslas Melbourne Meno pa
rodoje laimėjo premiją - dviems asme
nims kelionę į Singapūrą.

Parodoje buvo išstatyta 90 paveikslų, 
atrinktų iš 1199 pristatytųjų.Vėliau Stefa
nija pasakojo, kadjos kūrinys buvo stipriai 
įtaigotas Van Goughofo. „M.P.“ inf.

dos, Anglijos, bet ir iš kitų lietuviškų 
kolonijų.

Laikai keičiasi. Skaitykla pakeista į 
Lietuvos Respublikos generalinio konsulo 
Viktoro Šliterio raštinę, kurioje randasi 
visokiausių pavyzdžių Lietuvos gaminių, 
nuo maisto iki tekstilės. Aplankykite 
sekmadieniais, tarp 1.00 - 2.00 vai., esu 
tikras, kad mūsų gerbiamas konsulas su 
malonumu jums parodys ir paaiškins apie 
šiuos gaminius.

Bet grįžkime prie Broniaus Stašionio 
Po 15 darbo metų Bibliotekoje jis pareiš
kė, kad jau dabar ieško kas jį pakeistų. 
Taigi, jei atsirastų kas mėgsta darbą su 
knygomis ir savo darbu nori prisidėti prie 
Klubo veiklos, prašome užsukti pasikal
bėjimui su Broniu Stašioniu.

A. Bučinskas, sekretorius
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Lietuvių Dienų Meno Paroda Geelonge Apdovanotas dr. Antanas Stepanas
Genovaitė Kazokienė

Parodai parinkta gera patalpa gražiame 
pastate, miesto centre, universiteto rajone. 
Parodą organizavo ir katalogą paruošė p. 
Edward Reilly, M.A., šeimos ryšiais su
sirišęs su lietuvių bendruomene. Parodą 
atidarė dr. Heather Steward, tarp kitų 
kalbėtojų buvo p. Reilly, Kajetonas Sta- 
rinskas ir Genovaitė Kazokienė.

Jazminą Cininaitė LEGENDARINIS 
VILKAS, instaliacija, 1998, premi juo
tas darbas

Iš parodoje dalyvavusių 29 dailininkų 
tik 6 buvo pirmosios ateivių kartos, 10 - 
viduriniosios ir 13 - jauniausiosios, tre
čiosios kartos. Išstatyti darbai, kaip visiems 
suprantama, labai įvairavo savo kokybe, 
bet smagu, kad turime gabių jaunuo
lių (jauniausias, kiek galima spręsti iš ka
talogo, gimęs 1988 m.), kad jie skatinami 
vystyti savo talentą ir kad jiems yra pa
rodomas kelias į lietuvių kultūrinį gy
venimą. Iš šio būrio išsiskiria Vlado Kolo 
darbai (g. 1973 m. Sydnėjuje).

Iš mums žinomų dailininkų matėme 
Vlado Meškėno piešinį, Leekos Krauce
vičiūtės muzikalinę, harmonišką tapybą, 
kurioje muzikinė nuotaika ir ritmas yra 
vyraujantys elementai jos kūryboje. Jei 
kas ieškotų širdies nusiraminimo - galėtų 
jį rasti Leekos Kraucevičiūtės paveiksluose. 
Jau antrą kartą į Lietuvių Dienas sugrįžta 
Frank Repšys (g. 1924 m.), išstatydamas 
impresionistiškai atliktus australiškus 
gamtovaizdžius. Pasirodė ir visai naujas 
ateivis mene-Julius Lipšys (g. 1937 m.)su 
gana realistiniais peizažais. Petrė Čere- 
kavičienė išaudė tradicinių juostų ir kak
laraiščių (ne „šlipsų“), kuriuos norintieji 
galėjo įsigyti.

Dalia Antanaitienė DICHOTOMY IV, 
instaliacija, 1998
»«*****:M:ti***®:t:*.'l:***^*

Tačiau didžioji meninė jėga priklauso 
viduriniajai kartai. Paminėtini yra Elenos
Zdanės vitražai ir Kristinos Vaičiulytės 
švelnios fantastiškos kompozicijos. Žvilgs
nį sustabdo Irenos Pauliukonytės grafika. 
Jos darbai yra intensyvūs, išgyventi, pa
sakos atkuriamos jos pačios patyrimu. 
Labai įdomu sulyginti šiuos jos darbus su 
jos vyro Andrew Sibley grafikos darbais, 
sukurtais lietuviška tema. Jis jungia lietu
viškus ir australiškus elementus, pvz. 
„Kenčiantis Kristus Altanoje“ arba „Šv. 
Veronika prie Uluru“. Jo darbuose įdomūs 
sugretinimai, formų lakoniškumas, kom
pozicijų drąsa, tačiau nėra išgyvenimo 
intensyvumo ir aiškiai matosi, kad jo šir
dis nė karto nesuvirpėjo kuriant šiuos 
grafikos lakštus.

Galbūt šios parodos vidurinės kartos 
galiūnai buvo Dalia Antanaitienė, Faustas 
Sadauskas ir Jazminą Cininaitė - visi 
reiškėsi skulptūroje ir instaliacijose.

Mes visi žinome, kad Dalia Anta
naitienė yra „Barbė šimtadarbė“ ir todėl 
suprantame, kad ji nebegalėjo po gastrolių

Faustas Sadauskas GEGUŽĖS MEDIS,
medis, 1998

Lietuvoje su chorais ir tautiniais šokiais 
dar sukurti naujus meno kūrinius. Ką ji 
eksponavo buvojau matytos, bet aukštos 
klasės instaliacijos bei skulptūra.

Faustas Sadauskas išstatė naują nuos
tabų darbą - medžio skulptūrą „Gegužės 
medis“. Tai sukauptos minties darbas, mo
numentalus, bet drauge subtilus, kylantis 
iš pačių širdies gelmių, supintas iš valios ir 
meilės, kurtas per ašaras ir kraują savo ir 
savo tėvynainių. Tai yra vaizdinė išraiška 
lietuviškos dainos, pasakos, legendos - 
išraiška lietuviškos pasaulėjautos. Visa 
skulptūra sudėtais daugelio sluoksnių, su
jungtų į vienetą, suderintų ir nugludintų, 
tarytum tai būtų raliavimai vienos ilgos 
ilgesingos dainos. Paviršiaus faktūra pati

Kaip praneša "Sydney Morning 
Herald" (1999.01.26.) Australijos Dienos 
proga tarp kitų apdovanotųjų yra, atrodo, 
vienintelis lietuvis - Canberros lietuvių 
bendruomenės narys dr. Antanas Vytau
tas Stepanas, apdovanotas Australijos 
"COMPANION (AC)" ordinu. Šis ordi
nas suteikiamas "for eminent achievement 
and merit of the highest degree" už nuo
pelnus medicinoje ir "the development of 
diabetic patient support services".

Sveikiname mūsų pasižymėjusį tau
tietį jo apdovanojimo proga, linkėdami 
viso geriausio. Tikimės, kad sekančiuose 
"M.P." numeriuose apie apdovanotąjį ga
lėsime duoti daugiau žinių.

"M.P." inf.

prašosi būti paglostoma, nes ji išreiškia 
tikrą medžio grožį savo rievėmis, liudi
jančiomis jo pragyventą laiką ir už 
sklendusiomisjose pergyventas paslaptis.

Parodoje buvo skiriamos dvi pirmos 
premijos iš „Vinco ir Genovaitės Kazokų 
Meno Fondo“ palūkanų geriausiam darbui 
lietuviška tema: viena tapybai ar grafikai, 
kita skulptūrai, keramikai ar instaliacijai. 
Vertinimo komisija, susidedanti iš dr. 
Vytauto Donielos, latvio menotyrininko 
Victors Cebergs, M.A. ir dr. Genovaitės 
Kazokienės, vienbalsiai nusprendė apdo
vanoti Vlado Meškėno sukurtą portretą 
, Lietuvos Prezidentas Valdas Adamkus , 
1998. Be abejo, mes matome išgautą dide
lį panašumą, kurį, tačiau, šiuo metu, 
naudojant modernias fotografines ir pro
jektines priemones nėra taip sunku pasiekti. 
Dabartiniame meno pasaulyje egzistuoja 
keletas meno srovių, kultivuojančių por
tretus. Tarp jų yra foto realizmas ir post
modernizmas ir abiem žmogaus indi
vidualybė nesvarbu. Žmogus tapyboje 
traktuojamas kaip „solidus ir išliekantis“ 
(Cezanne credo) aplinkos elementas, įpin
tas į sienų ar baldų apmušalus kaip vienas 
iš dekoratyvinių paveikslo detalių. Skulp
tūroje dažnai žmogaus figūra sukuriama 
visai be galvos, atseit, ne čia esmė, esmė 
glūdi tik formoje. Šitokių kraštutinumų 
atmosferoje iš portretų dingo pats Žmo
gus, liko tik linijos, formos ir gražūs po
tėpiai, o pats žmogus tapo nuasmeninta 
detale. Be abejo, galbūt labai smagu 
eksperimentuoti, išdrįsti sulaužyti senas 
nuostatas ir įnešti naujas. Kas būtų, jei 
menas nesikeistų, jei amžinai stovėtų 
viename taške, kuris taptų kūrybos mirties 
tašku. Tačiau portrete mes branginame ne 
tik menininko gražius potėpius, ne tik jo 
sukurtas „solidžias“ formas, bet ir me
nininko sugebėjimą perteikti modelio 
individualumą, jo dvasinę būseną, jo psi—
chologinę situaciją. Suglaustai kalbant, - 
portrete norėtumėme matyti ir žmogaus 
sielą, parodytą tikrą Žmogų. Tačiau tokie 
sugebėjimai, tokie genialumo blykste
lėjimai meno pasaulyje pasitaiko labai ir 
labai retai. Todėl mes galime didžiuotis 
tuo, kad savo tarpe turime tokį portretistą 
kaip Vladą Meškėną, kurisne tikpanašumą, 
bet ir žmogaus sielą sugeba perkelti į me
no kūrinį. Prezidento Valdo Adamkaus 
portrete mes ir matome, ir juntame tikrą 
žmogų. Matome jį susimąsčiusį, susi-

Dr. Antanas V. Stepanas

rūpinusį, mintyse sprendžiantį neišspręs
tus klausimus. Modelyje juntamas huma
nizmas ir tam tikras kuklumas. Visom ši
tom savybėm portretas nematomais ryšiais 
susisieja su .mūsų Rūpintojėliu, kuklia, 
besisielojančia figūra, lietuvišku globos ir 
paguodos simboliu, liaudyje radusi išraiš
ką medyje, o šiuo atveju - ant popieriaus.

Antras premijuotas kūrinys - tai an
trosios kartos dailininkės Jazminos Cini- 
naitės instaliacija, kurios pavadinimą, la
bai apibendrinant, gal galima būtų išversti 
kaip „Legendarinis vilkas“. Instaliacija 
susideda iš dviejų dalių: horizontalinės ir 
vertikalinės. Vertikalioje dalyje, kuri už
tiesta lietuvišku audiniu ir ant viršaus pa
dėta stora knyga su pergamentiniais pus
lapiais, matome lietuvišką geležinį vilką 
ir, turėdami laiko, galime perskaityti visą 
legendą. Horizontalioji dalis susideda iš 
permatomos perspex dėžės, kurios pa
viršius numargintas baltom raidėm išra
šytam citatom apie vilką ir kuri savo 
ruožtu dengia šešias senųjų raštų ir įvairių 
tautų enciklopedijų ištraukas, liečiančias 
vilkų i r vilkių rolę mitologijoje. Gaila, kad 
nuotraukoje negalima matyti visų šių 
„plonybių“. Manau, kad autorė norėjo at
rasti mūsų geležinio vilko vietą bendroje 
mitologijoje, nes vilko ar vilkės prasmės 
įvairiuose kraštuose turėjo kitokias reikš
mes, pvz. egiptiečiai ir romėnai (pastarieji 
net save kildino iš vilkės) vilką vertino 
labai pagarbiai, laikė jį savo globėju. Ta
čiau skandinavai vilkų laikė mirties įsi
kūnijimu, kuris, nors šiuo metu ir užrakin
tas žemės gelmėse, pasaulio pabaigoje 
suės ir pačią saulę. Lietuvių geležinis vil
kas - garbės ir galybės simbolis - užima 
vidurio vietą lyginamojoje mitologijoje. 
Cininaitės instaliacija įdomi tiek turiniu, 
tiek ir estetiška reprezentacija.

Visa paroda aiškiai rodo, kad atėjo 
jaunosios kartos į meno pasaulį ir tikrai
džiugu žinoti, kad jos ieško sąsajų su tėvų, 
senelių bei prosenelių pasaulėjauta. Šiais 
globalizacijos laikais labai lengva plaukti 
„drauge su visais“, būti „kosmopolitu“, 
tokiu kaip visi, ir tuo pačiu prarasti ori
ginalumą ir savo individualybę.

Didelis ačiū p. Reilly už jo darbą 
organizuojant parodą ir visiems meni
ninkams už daly vavimą, tuo suteikiant pa
sigėrėjimo akimirkų lankytojams ir meno 
gerbėjams.

Pranešimas apie ALB Lietuvių Dienas
Sausio 17 d., gausiai susirinkę į Syd- 

nėjaus Lietuvių Klubo viršutinę salę, tau
tiečiai išklausė informacinio pranešimo 
apie įvykusias Lietuvių Dienas Geelonge.

Dr. Vytautas Doniela klausytojus 
išsamiai supažindino su Krašto Tarybos 
posėdžių eiga ir nutarimais, Vytautas 

Patašius aptarė praeitos kadencijos Krašto 
Valdybos finansus, o dr. Genovaitė Ka
zokienė plačiai apibūdino Lietuvių Dienų 
meninius ir kultūrinius renginius. Su
sirinkimą pravedė Sydnėjaus Apylinkės 
Valdybos pirmininkas Albinas Giniūnas.

„M.P.“inf.

DĖMESIO-BENDRADARBIAI IR SKAITYTOJAI!
Naujas "Mūsų Pastogės" telefono numeris:

(02) 9790 2319
(neatsiliepus, laikinai skambinti senuoju telefonu: (02) 9790 3233)

"M.P." fakso numeris (02) 9790 3233
(skambinti redakcijai, kad įjungtų) Rcd jr admin.
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48 - oji Australijos Lietuvių 
Sporto Šventė

(Tęsinys iš praeito „M.P.“ nr.)
Geriausiai ir gražiausiai šventės metu 

pasirodžiusiu klubu buvo išrinktas Ge- 
elongo "Vytis". Išrinko Garbės ALFAS 
nariai A. Laukaitis (Sydnėjus), R. Ra
gauskas (Melburnas) ir St. Šutas (Ge- 
elongas).

Kalba ALB Geelongo Apylinkės Val
dybos ir ALFAS pirmininkas Stasys 
Šutas, Nuotr. A. Laukaičio

Vyrų krepšinio rinktinė
Žaidynių metu atskirų klubų trene

riai sudarė bendrą vyrų rinktinę, į kurių 
įėjo: J. Skimbirauskas, W. Stanwix, E. 
Soha, C. Firinauskas, P. Verbyla, A. 
Firinauskas, P. Oželis (visi iš Melbur
no), D. Jaunutis (Adelaidė), B. Kataus- 
kas (Canberra), P. Bindokas (Geelon- 
gas) ir E. Starinskas (Brisbane). Treneris
- S. Karpuška (Brisbane).

Ši rinktinė paskutiniąsias rungtynes 
žaidė prieš Geelongo čempionus iki 18 
metų amžiaus. Australai savo tarpe tu
rėjo keletą aukštų žaidėjų ir kaip ko
manda buvo labai greita (nenuvargę) ir 
gerai susižaidę. Iki pirmo puslaikio vi
durio žaidimas buvo labai lygus - tai 
keliais taškais vedė vieni, tai kiti. Ta
čiau puslaikio pabaigoje australai 
atsiplėšė ir puslaikį baigė 8 taškų pers
vara. Antrame puslaikyje kova vėl vyko 
apylygiai, tačiau pabaigoje mūsų rink
tinė, atrodo, atrado savo susižaidimą ir 
rezultatą ėmė lyginti. Rungtynės baigė
si tik dviejų taškų pralaimėjimu - 77:75. 
Tačiau mūsų žaidėjų problema buvo 
net 9 neįmestos baudos, kas ir nulėmė 
pralaimėjimą. Pačios rungtynės buvo 
labai gražios, gražiai buvo kovojama 
abiejose pusėse ir žiūrovai, nors ir 
pralaimėjusią mūsų rinktinę, sutiko 
gražiais plojimais.

Šventės uždarymas
Po finalinių rungtynių visi sporti

ninkai vėl įžygiavo į salę, buvo įneštos, 
klubų, šventės, Lietuvos, Australijos 
vėliavos, rengiančio klubo pereinama
sis trofėjus, kas buvo padaryta ir per 
atidarymą.

Asmenines, klubų ir pereinamąsias 
dovanas įteikė Lietuvių Dienų pirmi
ninkas K. Starinskas ir ALFAS bei Ge
elongo "Vyčio" ir Bendruomenės 
pirmininkas St. Šutas. Jie taip pat pasa
kė padėkas ir atsisveikinimo kalbas. Už 
taip gražų šventės surengimą gee- 
longiškius, o taip pat ir visus laimėto
jus, savo kalbose sveikino Gen. Lietu
vos Garbės konsulas V. Šliteris ir Olim
pinis Lietuvos atašė A. Laukaitis. 
Visiems sugiedojus Lietuvos himną, 48
- oji Sporto šventė buvo uždaryta.
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Klubų atstovų 
suvažiavimas

Kaip ir per kiekvieną sporto šventę, 
taip ir Geelonge vyko dalyvavusių spor
to klubų suvažiavimas. Jame dalyvavo: 
Š. Žiedas ir A. Kristens ("Varpas"), N. 
Wallis ir D. Dičiūnaitė ("Kovas"), A. 
Talanskas (Adelaidės "Vytis"), A. Wia- 
sak ir P. Obeliūnas (Geelongo "Vytis"), 
R. Mališauskas (Brisbanės "Baltija"),R. 
Vaičiulevičiūtė (Hobarto "Perkūnas"), 
T. Bungardaitė ir B. Katauskas (Can- 
berros "Vilkas"), ALFAS valdyba - St. 
Šutas, K. Starinskas, J. Obeliūnas ir 
ALFAS Garbės narys A. Laukaitis.

Prieš pradedant oficialią dalį, ALFAS 
pirmininkas St. Šutas paprašė visus 
minutės atsistojimu pagerbti mirusius 
sportininkus ir vadovus.

Patvirtinus dienotvarkę ir perskai
čius praeitų metų suvažiavimo pro
tokolą, kas buvo susirinkimo priimta, 
ALFAS pirmininkas padarė savo 
pranešimą, kuriame plačiau paminėjo 
valdybos nuveiktus didesnius metų dar
bus. Tarp jų - gražus priėmimas Š. 
Marčiulionio krepšinio mokyklos 
krepšininkų iki 17 - kos metų amžiaus.

Sportininkųpasižadėjimąskaito R. Wia- 
žak ir E. Obeliūnaitė

Nuotr. A. Laukaičio

Vėliau, vasarą, ALFAS vadovaujami 
mūsų sportininkai dalyvavo VI - siose 
Pasaulio lietuvių sporto žaidynėse. 
Australijos lietuvius jose atstovavo 42 
sportininkai. Toliau pirmininkas pla
čiau kalbėjo apie mūsų veiklą čia, 
stengiantis vėl įtraukti Hobarto ir Per- 
tho lietuvių sporto klubus.

Iždininkas J. Obeliūnas padarė detalią 
finansinę.iždo ataskaitą, pranešda
mas,kad kasoje dar turima 6000 dole
rių.

Sporto klubų pranešimuose dides
nieji klubai pranešė, kad jų veikla ne
bloga, tik gana daug sunkumų turima su 
finansais. Kadangi klubuose yra dau
giau komandų, jos nemažai kainuoja, o 
gauti pajamas yra sunkoka, nes tėvai 
jau daugumoje paseno, pavargo daly
vauti jaunesniųjų renginiuose; patys 
jaunieji dar yra neturtingi. Sydnėjaus 
klubo pirmininkė davė porą patarimų, 
kaip "Kovas" padaro pajamų,tai "Kovas 
Cup - taurės" varžybos' suderintos- Su 
"Melbourne Cup" lenktynėmis ir kita. Iš 
bendrai padarytų pranešimų paaiškėjo, 
kad didesnieji klubai turi iki 100 fi
nansinių narių, o mažesniesiems trūks-
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Geelongo jaunių komanda su treneriu J. Obeliūnu. Nuotr. A. Laukaičio

UNDER 16 GIRLS
Only two teams contested this division, 
Geelong and Adelaide, with the local 
team winning all three games. It’s a 
pity that the other clubs didn’t field 
sides or at least try to put together some 
sort of a composite side as I’m sure 
there are ample numbers of under 16 
year old girls between Sydney and 
Melbourne. Perhaps there should be 
more communication between clubs, 
which would then allow more sport- 
speople to be part of this wonderful 
annual tradition that we call THE 
ŠVENTE!
Although the Adelaide girls were 
soundly beaten they deserve many ac
colades as they never stopped trying 
and improved with every game. The 
Geelong girls should also be congratu
lated on their sportsmanlike behaviour. 
A special “GET WELL SOON” greet
ing to Leane Koszela who, unfortu
nately, badly sprained her, ankle and 
only played for the first two days of the 
carnival.

Geelong 68 (R Wiasak 27, T Josifovski 
12, D Briskoski 11, Alita Obeliūnas 8, 
L Koszela 8)
Adelaide 5 (L Kubilius 4)

Geelong 51 (R Wiasak 22, T Josifovski 
10, D Brisoski 7)
Adelaide 17 (A Kristens 8, S San- 
kauskas 4)

Geelong 41 (T Josifovski 13, R Wiasak 
8, R Reddan 7)
Adelaide 11 (Y Brown 4, K Vabolis 5)

Final Placings : 1. Geelong
2. Adelaide

Top : 57 R Wiasak (Geel)
35 T Josifovski (Geel)
23 D Brisoki (Geel)

Foul Shooting : Teams Geelong 54% 
Adelaide 19%
Individual L Koszela (Geel) 100% 
(6 from 6)

Most 3 pointers : 3 D Brisoski (Geel)

UNDER 18 BOYS
Although only two teams contested this 

ta labai jaunimo. Buvo galvojama kaip 
pagyvinti mūsų sportinę veiklą Perthe, 
kuris turi tik 8 golfą žaidžiančius na
rius, nors taip yra jų 20. Hobartas turi 
keletą australų žaidžiančių už "Perkū
ną", bet ten nėra lietuvių ir trūksta jau
nų. Sveikiname Canberrą, kur va
dovavimą perėmus jaunesniesiems, ak
tyvių sportininkų atsirado 10. Tikrai 
šiems klubams yra sunkoka, bet vis tiek 
reikia ieškoti išeities. 

division this was probably the most 
enthralling competition.
In the first game Geelong easily ac
counted for Melbourne by twenty 
points with R Liebich dominating the 
game - rebounding, fast breaks, shoot
ing and “no beg pardon “ defence. 
Dana Koszela proved she could match 
it with the boys - especially 
defensively, under the bucket.
What a difference twenty-four hours 
makes !!!! The Melbourne team came 
out fired up and held Geelong to 23-23 
at half time and everybody, it seemed, 
was waiting for Melbourne to capitu
late. Alex Meiliūnas (Mel) had other 
ideas and his keen defence turned 
Geelong’s attacking lapses into baskets 
and Varpas were coasting until he 
fouled out. His teammates however 
didn’t let him down and Melbourne 
hung on to a four-point lead as the final 
whistle was blown.
The final game was a real seesawing 
affair with neither team able to break 
away from the other. Geelong final hit 
the lead with seconds remaining by 30- 
29. Melbourne had one last chance but 
one of their players missed from 
underneath the bucket with no defence 
in sight and Geelong survived.
Geelong 56 (R Liebich 18, L Liebich 
14, M Obeliūnas 10, G Bindokas 10) 
Melbourne 36 (A Meiliūnas 11)

Melbourne 47 (A Meiliūnas 15, E 
Heinrichsen 8)
Geelong 43 ( L Liebich 15, G Bindo
kas 11, R Liebich 10)

Geelong 30 (M Obeliūnas 9) 
Melbourne 29 ( C Firinauskas 7)

Final Placings : 1. Geelong
2. Melbourne

Top Scorers : .36 R. Liebich (Geel) 
32 L. Liebich (Geel) 
24 Alex Meiliūnas (Mel)

Foul Shooting : Team Geelong 48%, 
Melbourne 37%
Individual L Liebich 81%
Most 3 Pointers : 4 G Bindokas (Geel).

J. Belkus
To be continued

Diskusijose buvo iždininkas ir pir
mininkas paklausti, kodėl prieš vyki
mą į Lietuvą nebuvo daromas piniginis 
vajus, kas visuomet buvo daroma anks
čiau. Atsakymas: nebuvo užtenkamai 
tam laiko.

N. Wallis prašė, kad ateityje, pager
biant mirusius sportininkus ir vadovus, 
būtų pasakomos ir praėjusių metų mi
rusių pavardės. Prašymas buvo priim-

Nukelta į 7 psl.
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t Mūsų mirusieji f A. f A. Algimantai Skaruliai
minis, reiškiu gilią užuojautą jo broliui Stasiui ir šeimai

Jonas Zinkus

Sudiev Maryte Baronaite - Grėbliiuiieue
Kiekvienas Dievo kūrinys keliauja 

jam skirtais keliais. Žmogus yra ypatin
gas Dievo kūrinys ir jei jis nors truputėlį 
darbo, kurį Visagalis buvo jam paskyręs, 
atliko, gali būti užtikrintas, kad bus įleis
tas į rojaus prieangį.

Marija Baronaitė - taip gerai žinoma 
pavardė nepriklausomais Lietuvos laikais. 
Apdovanota ypatingu talentu, jį panau
dojo pilnai: visapusiškai ir nešykštėdama. 
Gimusi 1908 m. sausio 5 dieną Vilniuje, 
augo su savo sesute Aldona ir broliu Vy
tu. 1926 m. baigė Panevėžio mergaičių 
gimnaziją, o 1929 m. - Rygos fizinio auk-' 
Įėjimo institutą. Būdama gabi nutarė to
liau tęsti studijas ir 1930 m. išvyko studi
juoti kūno kultūros Austrijon į Vienos ir 
Graz'o universitetus, kur pastarąjį baigė
1935 m. Grįžusią Lietuvon ją priėmė dės
tyti naujai įsteigtuose aukštuosiuose kūno 
kultūros kursuose ir vėliau, juos pakeitus 
kūno kultūros katedra Vytauto Didžiojo 
Universitete. Taip, kad Lietuvoje ji tapo 
viena iš pirmųjų tautinių šokių kūrėjų. 
Nuo 1940 m. liaudies meno ansamblyje 
vadovavo tautinių šokių grupei. Artėjant 
komunistams, pasitraukus Vokietijon tal
kino "Čiurlionio" ansambliui, kuris suruo
šė 250 koncertų prancūzų, anglų ir ame
rikiečių zonose. Ten ji susitiko su Baliu 
Grėbliūnu, už kurio ir ištekėjo. Jiedu susi
laukė sūnaus Algio.

Dar gyvenant Lietuvoje, Marija B aro- 
naitė su savo tautinių šokių grupe buvo 
apkeliavusi daugelį kraštų: Anglijoje 
dalyvavo „Royal Albert Hali“, Berlyne
1936 m. olimpiadoje, Amerikoje 1939 m. 
Lietuvių Dienose, koncertavo Kanadoje, 
Vienoje ir Oslo miestuose.

1975 m. Čikagoje per Lietuvių Dienas 
ją gražiai pagerbė jos buvusios mokinės, 
kurios vadovavo tautiniams šokiams. Jos

mokinių yra Australijoje, Kanadoje, JAV 
ir Lietuvoje.

Man teko su ja susipažinti ir arčiau 
susidraugauti šv. Kazimiero lietuviškoje 
mokykloje, kurioje ji mokė mūsų jau
nuosius lietuviukus tautinių šokių net 10 
metų. Pamėgome Marytę visi. Ir kaip jos 
nemėgti - tokia talentinga, gabi, tačiau 
pasižymėjo tyliu kuklumu ir paprastumu. 
Ji visiems mielai patardavo, padėdavo, 
pati nieko nereikalaudama, todėl ir gy
veno kukliai, neasifišuodama. Mūsų min
tyse Velionė visada išliks gyva: ji paliko 
save tuose, kuriems ji perdavė savo kū
rybos, savo meno palikimą, ji gyvens sa
vo artimuosiuose, savo mokiniuose, ji gy
vens kiekviename tautinių šokių festiva
lyje, kiekviename kalvelyje, sadutėje. Ir 
mūsų visų šokėjų atmintyje Velionė pasi
liks istoriškai gyva, ne mirusi. Prisi
minkime, pasimelskime, bet neliūdėkime 
-ji yra Dievo malonėje, nes ji neužkasėjai 
duotų talentų.

E. Varnienė

A. *{* A. Algimantai Skoraliai
minis, reiškiame gilią užuojautą broliui Stasiui ir artimiesiems

Martina ir Anskis Reisgiai

A. f A. Marijai Magdalenai Migcvičienei 
iškeliavus į Amžinybę, jos vaikams, giminėms bei artimiesiems nuoširdžią 
užuojautą reiškia

Elena Zdanavičienė

A. f A. Marijai Magdalenai Migevieienci 
išėjus Amžinybėn, liūdesyje likusiems - dukrai Irenai, sūnui Aliui ir jų arti
miesiems reiškiame gilią užuojautą.

Janina ir Viktoras Ratkevičiai

Gėlių Prisimindami neseniai mirusią
A. f A. Jadvygą Manrusevičiiitę

jos atminimui aukojame "Mūsų Pastogei" $ 20
Danutė ir Edvardas Bartkevičiai

Mūsų mylimai ir nepamirštamai tautinių šokių vadovei
A. f A. Marijai Baronaitei - Grėbliiinienci 

mums, sūnui Algiui su šeima ir visiems artimiesiems reiškiame gilią užuojautą ir 
(drauge liūdime

"Čiurlionio" ansamblio nariai Australijoje

A. f A. Stasė Ramanauskienė
Sausio 20 dieną mirė Stasė Ramanauskienė, gyvenusi Dulwich Hill, Sydnėjuje. 

Laidotuvės įvyks penktadienį, sausio 29 dieną, 8.45 vai. Velionės palaikai bus sude
ginti Rookwood’o krematoriume. Ilsėkis ramybėje. "M.P." inf.

A. f A. Jadvyga Manrnsevičiiitė
Jadvyga Maumsevičiūtė gimė 1902 m. kovo 14 dieną Kaune. Anksčiau gyveno 

Sydnėjaus priemiestyje Lidcomebe. Paskutiniu metu buvo prižiūrima Holy Family 
Nazareth seselių Marayong, NSW. Po trumpos ligos, sausio 15 dieną mirė Blacktowne, 
NSW, ligoninėje. Sausio 21 dieną palaidota Rookwood’o kapinių lietuvių sekcijoje.

D. Bartkevičienė

Atkelta iš 6 psl.

tas. Sporto klubo "Kovo" pirmininkė N. 
Wallis paaiškino kodėl į šventę neat
vyko "Kovo" krepšininkai vyrai ir 
merginos, o taip pat ir jauniai. Tai buvo 
dėl įvairių priežasčių, bet jokiu būdu 
ne šventės boikotavimas.

ALFAS siūlė, kad registracijos mo
kestis būtų renkamas daug anksčiau, nes 
šventės rengėjams reikia lėšų ir tai būtų 
garantija, kad sportininkai atvyks. 
Siūlyta, kad didieji klubai sumokėtų iš 
anksto 500 dolerių, o mažieji 50 dol. 
Pasiūlymas atsovų buvo priimtas.

Adelaidės atstovas iškėlė klausimą ir 
panašiai buvo Adelaidės LB pirmininkės 
pranešta per LB atstovų suvažiavimą, 

. kad komandose kur yra 3 lietuviai, gali 
žaistiir5nelietuviai.Tokį pasiūlymąSt. 
Šutas buvo pateikęs jau prieš du metus 
atstovų suvažiavime ir tada jis buvo pri
imtas. Buvo siūloma vietoje 5 leisti žais
ti 3, tačiau tai turi būti iš anksto įtraukta 
į dienotvarkę ir tada svarstoma. Arba, 
jei kuris klubas raštu pasiūlys tai ir pa
prašys ALFAS valdybą anksčiau tai 
svarstyti, tai ji gali padaryti korespon- 
denciniu būdu. Taip ir buvo nutarta da
bar.

Buvo patvirtinta sekančių sporto 
švenčių eilė. Ji yra: 1999 metais - Mel
burne, 2000 metais kartu su Lietuvių 
Dienomis - Sydnėjuje, 2001 metais - 
Brisbanėje, 2002 metais kartu su Lietu
vių Dienomis - Adelaidėje. Jeigu kar

tais Brisbane tais metais negalėtų su
rengti, tai šventė būtų Adelaidėje.

Kaip ir kievienais metais, taip ir dabar 
Geelonge bu vo išrinktas ALFAS Garbės 
narys. Šiais metais po lygiai balsų surin
ko du kandidatai, nors tuo metu Canbe- 
rros atstovai dalyvavo savo sportinėse 
žaidynėse ir balsavime nedalyvavo. Kan
didatai buvo pasiūlyti iš Melburno J. 
Dagienė, iš Sydnėjaus J. Dagienė, iš 
Geelongo J. Obeliūnas, iš Brisbanės A. 
Mil vydas ir iš Hobarto M. Kožikas. B al
sų gavo: J. Obeliūnas ir J. Dagienė po 
17, A. Milvydas -16 ir M. Kožikas -10.

Abu naujieji ALFAS Garbės nariai 
yra labai gerai žinomi ne tik savuose 
klubuose, bet ir bendrai visos Australi
jos lietuvių sporto veikloje, abiems da
lyvaujant savuose miestuose ir austra
lų, ir Lietuvos sportiniame gyvenime. 
Sveikinu abu naujus Garbės narius ir 
linkiu ir ateityje dirbti mūsų lietuviš
kame sporto gyvenime. Naujiems na
riams Garbės nario ženklai buvo įteikti 
uždarymo metu.

Šis atstovų suvažiavimas praėjo 
draugiškoje, geroje sportinėje nuotai
koje ir, pirmininkui palinkėjus geros 
sėkmės sekančiuose metuose, jis buvo 
baigtas.

Nauji Metai ir atsisveikinimo 
piknikas

Naujų Metų balius, dalyvaujant .apie , 
500 svečių, praėjo tikrai labai gražiai. 
Muzika gera, šoko visi: ir jauni, ir vyresni. 

12-tą valandą prasidėjo linkėjimai ir bu
činiai, kurių buvo daug, visa tai palaistant 
šampanu. Tad dar kartą visiems linkiu 
gerų ir džiaugsmingų Naujų Metų.

O paskutinė šventės diena, sportininkų 
suruoštame atsisveikinimo piknike, kuris 
vyko prie Lietuvių Namų esančiame gra
žiame parke, buvo tikrai puiki. Oras, kaip 
reta Geelonge, buvo geras, alus šaltas, 
maistas skanus, o visus linksmino svečias 
iš Surfers Paradise, tos Apylinkės ben

Laiškeli redakcijai
- .■■■ • ................... .............................................................

Gerb. Redaktoriau,
"Mūsų Pastogės" Nr.49 (14.12.98) ma

no informaciniame straipsnyje "Sydnėjaus 
Lietuvių Klube" yra įsivėlusi klaida, kuri 
pakeičia originalią prasmę. Jūs atspausdi
note: "Yra pastebėta, kad klubo nariai pa
gal senus įsigyvenusius papročius, leidžia 
į klubą svečius, nereikalaudami pasirašy
ti įklubo lankytojų knygą. Norime atkreip
ti dėmesį, kad mūsų valstijos Klubų įsta
tymai turi griežtus reikalavimus. Vienas iš 
jų - svečias, besilankantisklube, turi būti 
užregistruotas kaip nario svečias. Kito 
klubo’narys gali aplankyti klubą, jei jis 
negyvena arčiau kaip per 5 kilometrus ir 
privalo pasirašyti svečių knygoje”.

Mano originalus tekstas buvo:
"Yra pastebėta, kad Klubo nariai, pagal 

senus įsigyvenusius papročius, įsiveda 

druomenės pirmininkas J. Songaila. Jo 
grojamas akordeonas ir priėjo susidariusi 
dainininkų grupė be sustojimo traukė 
lietuviškas dainas. Kai kurie net skanius 
kepsnius pradainavo ir pavėlavo juos gau
ti, o pats J. Songaila vos savo transporto į 
namus nepametė. Tačiau viskas baigėsi 
gerai, šventė buvo baigta linksmai ir ge
tai. Ačiū sportininkams už taip puikiai 
suruoštas uždarymo vaišes.

Ant. Laukaitis'

svečius (mano pabraukta) nepasirašydami 
į Svečių Knygą. Norima atkreipti dėmesį, 
kad Valstijos Klubų įstatymų yra griežti 
reikalavimai. Vienas iš jų - svečias, lan
kantis klube, turi būti užregistruotas kai
po nario svečias. Kito klubo narys gali ap
lankyti klubą, jei jis negyvena šio klubo 5 
km spindulyje (mano pabraukta), pasirašy
damas svečių knygoje.

Kadangi Jūsų korektūrinis (?) taisymas 
iškraipo prasmę, būsiu dėkingas už patai- 
sąsekančiame "Mūsų Pastogės" numeryje.

Su pagarba
A. Bučinskas, Sekretorius

Gerb. p. A. Bučinskai,
įdėjome prašytą atitaisymą. Už įvyku

sius netiksliumus atsiprašome. Red.

"Mūsų Pastogė" Nr.4 1999.2.1 psl. 7
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INFO RIME AC IJA SYDNĖJAUS LIETUVIŲ

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

lio "Girių aidas” koncertą, kuris įvyks vasario 14 d., sekmadienį, 2 vai. po pietų 
LietuviuNamuose.Bankstowne. Išgirsime kovų ir tremties dainasirpasakojimus.

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

Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

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

Vasario 14-tą koncertuos "Girių aidas"

Vasario 21-ją Lietuvos Nepriklausomybės Šventės 
minėjimas

Sekmadienį, vasario 14 d., 1.30 vai. po pietų Melbourne Liet. Namuose
I įvyks

Vasario 16-osios minėjimas
Paskaitą skaitys specialiai šiai progai iš Adelaidės atvyksiantis mūsų naujos I 

i ALB Krašto Valdybos narys dr. Saulius Varnas. Po to seks meninė dalis. Visi I 
I kviečiami dalyvauti. ALB Melboumo Apylinkės Valdyba I

Užsukę į Klubą nepamirškite užeiti į valgyklą
Klubo valgykla veikia

6.00 - 8.00 vai.
12.00 - 2.00 vai.
6.00 - 8.00 vai.

12.30-7.00 vai.

Penktadieniais
Šeštadieniais - Švediškas stalas

- Vakarienė 
Sekmadieniais

UNIVERSAL TRAVEL Grupinės kelionės j Lietuvą
1999 gegužės 15 d. ir birželio 19 d.

iš Brisbane, Melbourne ir Sydney 
(Prisijunkite, bus maloniau keliauti kartu! Sugrįžti 
galite atskirai kada jums patogu)
Siūlome mūsų agentūros paslaugas ir pavieniams ke- 
liautojama ne tik į Lietuvą, bet ir į kitus kraštus, įskai
tant užsakymus viešbučių, traukinių, "tours" irt.t.
Padedame iškviesti Jūsų gimines ir draugus iš Lietu
vos į Australiją.

Klube sekmadieniais veikia: biblioteka, LR Konsulatas, 
"Mūsų Pastogės" administracija ir "Talka".

Dėl paslaugų prašau kreipkitės į Henrikų Antanaitį tel. darbo metu (03) 95101777 
arba savaitgaliais/Vakarais iki llval. (03) 9857 8338.

VISION TOURS 620 St. Kilda Rd. Melbourne 3004

Klubo darbo valandos
Pirmadienio vakarais
Trečiadienio vakarais
Ketvirtadienio vakarais
Penktadienio vakarais
Šeštadieniais
Sekmadieniais
Antradieniais

5.00-10.30 vai. 
5.00-10.30 vai. 
5.00-11.00 vai.
5.00-12.00 vai.

12.00-12.00 vai. 
12.00-10.00 vai. 
Uždaryta

ACN 052 954 622 Lie. 31542
Pensįjų diena, kas antrą ketvirtadienį, Klubas 

ir valgykla veikia nuo 12.00 vai.
"Dainos" choro nariams

Pranešame, kad choro repeticijos prasidės vasario 12 dienų, penktadienį, 7.30 vai.
LAUKIAME JOSŲ ATSILANKYMO I

vakare, Sydnėjaus Lietuvių Klube.
Kviečiame naujus dainininkus, norinčius įstoti į "Dainos" chorą.

___________ ______________  Choro Valdyba

TALKA 
INFORMATION

The following Interoit ratai apply from February 1, 1999 
for aU new and renewed depoths:

Term Deposits:
12 month 4.50%
6 month 4.25%
3 month 4.00%

Account minimum $500
Monthly interest
account (Min. sio.ooo) 4.00%

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

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

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

Pranešimas Melbourne 
Pensininkų Sqjungos na- 
riamS j Sekantis susinnkimas įvyks 
vasario 9 dieną. A.S.

Mokykimės lietuvių kalbos!
Melbourne džiaugiamės žinia, kad lie

tuvių kalbos kursai gimnazijas lankan
čiam jaunimui šiais metais veikia toliau. 
Tačiau dar tikimasi sulaukti daugiau nau
jų mokinių. Geri pažymiai lietuvių kalbo
je labai padeda įstoj imui į universitetus bei 
įsi darbinant. Pamokos vyksta šeštadienio 

rytais Princes Hill koledžo patalpose, 
Carltono priemiestyje. Nuo šių metų va
sario mėnesio dar tęsiamas naujų mokinių 
registravimas.

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

Kursų vedėja

Kviečiame Canberros lietuvius
Vasario 17 dienų, trečiadienį, 7 vai. vakare Canberros lietuviai kviečiami į 

Lietuvių Klubą paminėti Vasario 16-osios ir pasiklausyti garsaus tremtinių 
kvinteto "Girių aidas" koncerto. Programoje - partizanų kovų ir tremties 
dainos bei pasakojimai. Bilietų kainos: suaugusiems - $ 12, moksleiviams ir 
studentams - $ 6, vaikams iki 14 metų - veltui.

"Girių aido" kvietimo komitetas

RiTiiiin;
AUSTRALUOS LIETUVIŲ IOADĄ. 
nes jo tikslas yra: skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę kultūrą, mokslą, 
švietimą, meną ir kitas lietuvių kultūrines apraiškas.
Fondą stiprinsime ir jį ugdysime, jei įvairiomis progomis jam aukosime, stosime 
jo nariais ir nepamiršime jo surašydami testamentus. Testamentuose reikia 
įrašyti tiksliai angliškąjį Fondo pavadinimą ir adresą:

AUSTRALIAN LITHUANIAN FOUNDATION INC.
44 - 50 Errol Street, North Melbourne, Vic. 3051
Visų korespondenciją ir aukas prašome siųsti adresu:

P.O. Box 11, North Melbourne, Vic. 3051
Australijos Lietuvių Fondo Valdyba

Loans:
Mortgage security £ 39%

NEW loans over $60,000 X 
capped for 12 mth. M\95 /o

Guarantor secured 13%
up to $10,000

Personal
up to $5,000

Loan In term t ralM may be varied during the year depending on 
current Inlerett rater dieted by banks ana other locleltes.

%

Adelaide 8362 7377 
Melbourne 9328 3466
Sydney 9796 8662
LITHUANIAN CO-OPERATIVE

TALKA
CREDIT SOCIETY LTD

Dėkojame už aukas.

Aukos' 'Mūsų Pastogei''
J. Abromas NSW $ 10.00
P. Burokas NSW $ 10.00
S. Sagatienė Qld. $10.00
E. Sasnaitienė Vic. $ 10.00
J. Patsus Qld. $20
K. Pauliukėnas NSW $10
A, P. Suma Vic. $10
L. Venslovas ACT $10
P. Morkūnas Vic. $10
A. Griškauskas NSW $10
P. Stankūnienė Qld. $5
J. Petronienė Qld. $15
G. Bernotas NSW $20
E. Šumienė Vic. $10

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

f Funerals of Distinction f
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N.S.W.
Tel. 724 5408. Veikia 24 valandas per parų.

Mūsų Pastogė
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AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY
Published by the Lithuanian Community Publishing Society Ltd. 

Leidėjas Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga
Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P. O. Box 550 Bankstown N. S. W. 1885 
Redaktorius Bronius Žalys. S * s Redakcijos ir administracijos telefonas (02) 9790 2319 

Faksas (02) 9790 3233
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. 

Už skelbimų turini redakcija neatsako.
Prenumerata metams $ 50 U žsienyje paprastu paštu $ 65 N. Zelandijoje oro paštu $ 80

U žsienyje oro paštu $ 110
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