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Ko galime tikėtis iš NATO viršūnių 
susitikimo?

Lietuvos Seimo Pirmininkui Vytautui 
Landsbergiui nerimą kelia Vakarų spau
doje pasirodantys signalai, kad balandžio 
pabaigoje įvyksiančiame susitikime Va
šingtone nebus pateikta naujų formulių 
dėl NATO plėtros. „Jei NATO viršūnių 
susitikime Vašingtone būtų tik pakartota 
formulė, kad Šiaurės Atlanto aljanso du
rys atviros, tai būtų žingsnis atgal“, - sakė 
Seimo vadovas. V. Landsbergio nuomo
ne, jei Vašingtone nebūtų žengtas naujas 
žingsnis, tai reikštų Rusijos diplomatijos 
pergalę ir būtų paskatinimas jai didinti 
spaudimą. Jis pastebėjo, kad Rusijos dip
lomatija savo valią dėl Baltijos valstybių 
saugumo struktūrų pasirinkimo bando 
diktuoti per Vakarus. Lietuvos parlamen
to vadovas priminė JAV politikoje varto
tą terminą „pirmiausia Rusija“, kurio 
prasmė - pirmiausia žiūrėti, ką pasakys 
Rusija. Tokio termino pasekėjų, pasak V. 
Landsbergio, radosi ir Europoje. „Kai 
Rusija bando Baltijos valstybes apjuosti 
kažkokia raudona virve, prismaugti jų 
valią bei pasirinkimo teisę, o laikraščiai 
samprotauja apie buvusias sovietų res
publikas, tai padėtis darosi labai konkre
ti", - sakė V. Landsbergis. Jis ragino 
Lietuvos diplomatinių tarnybų vadovus 
aktyviau dirbti užsienio valstybių sostinė
se, nuolat priminti įtakingų spaudos lei
dinių vadovams Lietuvos Seime priimtą 
memorandumą. Šiame dokumente dar 
kartą pasakyta, jog Lietuva niekada ne
buvo sovietinė respublika. Lietuvos Sei
mo Pirmininko nuomone, toks memo
randumo priminimas leistų išvengti 
spaudos leidiniuose kartojamos klaidos 
apie Baltijos valstybes, kaip buvusias 
sovietų respublikas. „Ambasados turėtų 
dirbti kantriai ir nebijoti atrodyti savo
tiškai, nes ir pasaulis yra savotiškas “,- 
sakė spaudos konferencijoje Vytautas 
Landsbergis.

Įsigalios bevizis režimas
Praeitą pirmadienį Vilniuje pasirašyta 

dvišalė bevizių kelionių sutartis su Vo

kietija. Ją pasirašė Lietuvos užsienio rei
kalų ministras Algirdas Saudargas ir į Vil
nių darbo vizito atvykę Vokietijos užsie
nio reikalų ministerijos valstybės minis
tras Gunteris Verheugenas. A. Saudargas 
pasirašymo ceremonijoje pažymėjo, kad 
šis susitarimas yra svarbus žingsnis į 
Europos Sąjungą. Ministro nuomone, 
įsigaliojus beviziam režimui dar labiau 
suaktyvės Vokietijos ir Lietuvos piliečių, 
verslininkų ryšiai. Sutartis įsigalios nuo 
kovo 1-mosdienos. Vokietija tapo penktąja 
Šengeno grupės valstybe, su kuriomis 
Lietūvajau yra pasirašiusi tokias sutartis. 
Nuo vasario 1 dienos jau galioja bevizis 
režimas su Austrija, nuo vasario 16-osios 
įsigalios su Italija, nuo kovo 1-osios - su 
Portugalija ir Prancūzija. Su likusiomis 
penkiomis Šengeno grupės valstybėmis - 
Olandija, Belgija, Liuksemburgu, Ispa
nija ir Graikija - tokie dokumentai jau 
suderinti ar baigiami derinti.

Valstybės ministras G. Verheugenas 
yra atsakingas už Europos reikalus ir 
atstovauja Vokietijos vyriausybei derybo
se su Europos Sąjunga. Po susitikimo su 
Prezidentu Valdu Adamkumi jis pareiš
kė, kad Lietuva turi neblogų galimybių 
šių metų pabaigoje būti pakviesta pradėti 
derybas dėl narystės ES. Ministras primi
nė, kad šių metų pabaigoje Europos 
Komisija pateiks eilinę ataskaitą apie 
valstybių kandidačių į ES pažangą: „Esu 
įsitikinęs, kad ši ataskaita įrodys, jog 
Lietuva yra pasirengusi deryboms, todėl 
galės būti pakviesta jas pradėti“. „Ne
paisant pernai pasikeitusios federalinės 
vyriausybės, Vokietija remia tokį Lietu
vos tikslą, išlieka patikima jos partnerė “, 
- pareiškė G. Verheugenas. Su V. Adam
kumi kalbėta ir apie euroatlantinę sau
gumo sturktūrą, Lietuvos norą įstoti į 
NATO. „Mes remiame ir šį Lietuvos 
tikslą ", - sakė G. Verheugenas.

Ruošiamasi rinkimams
Trijų laisvų Seimo narių mandatų 

Nevėžio, Vilniaus - Trakų ir Naujosios 
Vilnios apygardose kovo 21-ąją ketina 
siekti 22 kandidatai. Šiose apygardose 

rinkimai vyksta jau po kelintą kartą, nes' 
ankstesniuose rinkimuose dalyvaudavo 
nepakankamas kiekis rinkėjų. Iš 34 Tei
singumo ministerijoje įregistruotų poli
tinių partijų, turinčių teisę kelti kandi
datus, laiku visus būtinus dokumentus 
kandidatams iškelti pateikė Tėvynės Są
junga (Lietuvos konservatoriai), Centro 
sąjunga, Laisvės lyga, Lenkų rinkimų 
akcija, Naujoji sąjunga (socialliberalai), 
Liberalų sąjunga, Naujoji demokratija / 
Moterų partija, taip pat Krikščionių 
demokratų, Socialdemokratų ir Demok
ratinė darbo partijos. Nevėžio apygardoje, 
kuriai anksčiau atstovavo Lietuvos Sau
gumo vadovu tapęs konservatorius Me
čys Laurinkus, jau įregistruotas Lietuvos 
laisvės lygos lyderis Antanas Terleckas, 
taip pat Naujosios sąjungos iškeltas 
rašytojas Edmundas Malūkas bei LDDP 
kandidatas - akcinės bendrovės „Meta
listas“ marketingo direktorius Sergiejus 
Davydovas. Toje pat apygardoje savo 
kandidatus taip pat kelia Tėvynės Sąjun
ga- uždarosios akcinės bendrovės „Aukš
taitijos vandenys“ generalinį direktorių 
Rimantą Liepą, krikščionys demokratai - 
Panevėžio savivaldybės įmonės „Pa
nevėžio būstas“ vadovą Vitalijų Satkevi
čių, centristai - J. Miltinio dramos teatro 
aktorių Laimutį Sėdžių, liberalai - vers
lininką Virginijų Daukų, Moterų parpia - 
verslininkę Valeriją Brazienę.

Elektros energijos eksportas į 
Baltarusiją

Vyriausybė nutarė tik po dviejų savai
čių apsvarstyti, kas turėtų būti daroma su 
elektros eksportu į Baltarusiją - jį suma
žinti ar nutraukti dėl Baltarusijos skolų. 
Taip nutarta trečiadienį vėlai vakare po 
keturias valandas trukusio išplėstinio 
Ministrų kabineto posėdžio, kuriame 
dalyvavo Seimo Pirmininkas Vytautas 
Landsbergis, Seimo frakcijų atstovai, 
įvairių valstybės institucijų pareigūnai. 
Kaip žurnalistams sakė premjeras Ge
diminas Vagnorius, toks sprendimas pri
imtas atsižvelgiant į tai, jog Baltarusijos 
ambasadorius trečiadienį Lietuvos vado
vus informavo, kad Baltarusijos vyriau
sybė pagaliau nusprendė taikyti fiksuotą 
dolerio kursą atsiskaitymui prekėmis su 
„Lietuvos energija“ užjos parduotą elek
trą. „Lietuvos energijos“ vadovai sakė, 
kad per dvi savaites su Baltarusija gali 
būti susitarta priimtinomis sąlygomis at
siskaityti už Lietuvos elektrą Rusijos du
jomis. Rengiama atsiskaitymo schema, 
pagal kurią už Baltarusijos įmonių Rusi
jai tiekiamus įrengimus Rusija Lietuvai 
duotų dujų.

Paminklas partizanų generolui
Aikštėje priešais Krašto apsaugos 

ministeriją iškilo paminklas partizanų 
generolui Jonui Žemaičiui, pirmajam 
Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos 

. pirmininkui. Šį monumentą Lietuvos Pre
zidentas Valdas Adamkus atidengė an
tradienį minint Valstybės atkūrimo dieną - 
Vasario 16-ąją - ir 50 metų sukaktį, kai 
buvo pasirašyta Lietuvos laisvės kovos 
sąjūdžio tarybos deklaracija. Per iškil
mingą ceremoniją buvo perskaityta Lais
vės kovos sąjūdžio karių priesaika, kurios 

ištrauka iškalta ir paminkle. Monumentą 
sudaro 3 metų aukščio žalio granito kolona 
su viršuje pritvirtintu bronziniu partizanų 
brigados generolo biustu.

Suvalkų trikampio naujienos
Praeitą sekmadienį, vasario 14 dieną, 

Seinuose iškilmingai atidarytas Lietuvių 
kultūros centras - „Lietuvių namai“. Iš
kilmėse dalyvavo Lietuvos Respublikos 
Seimo Pirmininkas Vytautas Landsbergis, 
kiti aukšti svečiai iš Lietuvos. Ketverius 
metus trukusi Lietuvių kultūros centro 
Seinuose statyba kainavo per devynis 
milijonus litų. Statybai vadovavo h' ją 
finansavo Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamentas prie Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės. Žemę, ant kurios pastatyti 
šie „Lietuvių namai“, padėjo įsigyti Aus
tralijos Lietuvių Jaunimo Sąjunga.

Lenkijos lietuvių, gyvenančių Punsko 
valsčiuje, problemą, kai ambulatorijos 
pastate buvo įkurdintas pasienio kariškių 
padalinys, Šernuose aptarė Lietuvos Sei
mo ir Lenkijos Seimo narių Asamblėjos 
pirmininkas Andrius Kubilius su savo 
kolega Lenkijos Seime Jan Krol, šiuo 
metu ir Lenkijos piliečių teisių atstovas 
Andrzej Zielinski šį veiksmą yra apskun
dęs Baltstogės teismui.

Penktadienio vakarą į Lietuvą su 
dviejų dienų darbo vizitu atvyko Lenkijos 
Prezidentas Aleksander Kwasniewski. 
Numatyti svečio susitikimai su Lietuvos 
Prezidentu Valdu Adamkumi, kadenciją 
baigusiu Lietuvos Prezidentu Algirdu 
Brazausku, bei ekskursinė kelionė po Tra
kų apylinkes. Reikia tikėtis, kad Lietuvos 
vadovai ras progą iškelti Lenkijos Pre
zidentui ir Punsko lietuvių naujos prob
lemos klausimą.

Pragyvenimo lygis
Praėjusių metų pabaigoje išryškėjo 

namų ūkio pajamų ir išlaidų didėjimo 
tendencija. Statistikos žiniomis, vieno 
šeimos nario pajamos sudarė 443 litus per 
mėnesį, tai yra per metus išaugo 8%. Ta
čiau didėjant vartojimo kainoms, realios 
disponuojamos pajamos padidėjo tik 5%. 
Miestiečio pajamos per mėnesį buvo 487 
litai, o kaimiečio - 359 litai, tai yra 26% 
mažesnės. Tuo pačiu tyrimu nustatyta, kad 
norint gyventi vidutiniškai, vienam šei
mos nariui reikėtų apie 700 litų per mė
nesį. 68% miestiečių pagrindines pajamas 
sudaro darbo pajamos, kitos pajamos 
gaunamos iš pašalpų, pensijų, loterijų, 
alimentų bei giminių paramos. Kaimiečių 
pajamos iš darbo sudaro 58%, 38% paja
mų kaimiečiai gauna iš pensijų ir pašal
pų. Atsižvelgus į vartojimo išlaidas, nu
statyta, kad 20% turtingiausių namų ūkių 
vieno nario išlaidos yra 5.2 karto didesnės 
nei 20% skurdžiausių. 1996 metais šis 
skirtumas buvo 8.7 karto, rašoma vasario 
17 dienos „Respublikoje“.

Dėmesys seniems žmonėms
Lietuvoje įteisinta nauja - gydytojo 

geriatro specialybė. Bus kuriama progra
ma, reglamentuojanti geriatrinės tarny
bos struktūrą. Šios medicinos šakos spe
cialistų, kurie tyrinėtų senatvės ligas ir 
rūpintųsi jų profilaktika, reikia vis dides
nei daliai Lietuvos žmonių - kone penk-
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rumpai is visur
Vasario 15 d. vėlai vakare turkų agen

tai Kenijos sostinėje Nairobi pagrobė 
kurdų sukilėlių lyderį Abdullah Oscalan 
pakeliui iš Graikijos ambasados į aero
uostą. Oscalan buvo graikų slepiamas 
ambasadoje 12 dienų, bet tada buvo 
paprašytas išvykti. Turkai su Kenijos 
sutikimu atskraidino Oscalan į Turkiją ir 
kalina jį Imrali saloje Marmara jūroje.

Vasario 17 ir 18 dienomis visame pa
saulyje vyko kurdų protesto demonstra
cijos, daugumoje nukreiptos prieš Graiki
jos ambasadas ir konsuldtus, dažnai juos 
užimant ar bent bandant padegti. Sydney 
graikų konsulatą užėmę kurdai padarė 
daug nuostolių. Australų policija suėmė 
65 demonstrantus.

Vasario 17 d. kurdai puolė Izraelio 
konsulatą Berlyne, pasklidus gandui, kad 
Mossad talkininkavo turkams, pagrobiant 
Abdullah Oscalan. Kurdams bandant 
nuginkluoti Izraelio sargybinius, trys kur- 
daibuvo nukauti, 16kitų sužeisti. Vokietija 
graso deportuoti smurtinių demonstracijų 
dalyvius, ypač po to, kai kurdai užpuolė 
turkų kultūros centrą Heilbronn mieste.

Vasario 16 d. Vokietijos kancleris 
Gerhard Schroeder, spaudžiamas žydų 
organizacijų ir amerikiečių finansinių 
institucijų, paskelbė planą, pagal kurį 
didžiosios Vokietijos bendrovės, pasi
pelniusios iš užsieniečių vergų darbo 
Hitlerio laikais, dabar turės išmokėti 
kompensaciją išlikusiems priverčiamų 
darbų dalyviams. Išmokėjimai vyks nuo 
rugsėjo 1 dienos per specialų tam reika
lui įsteigtą fondą.

Atkelta iš 1 psl.
tadaliui visų šalies gyventojų. Didesnio 
dėmesio šioms problemoms skyrimas, 
reikia manyti, padėtų ne vienam vyresnio 
amžiaus lietuvių išeiviui rimčiau pa
svarstyti sugrįžimo j Lietuvą galimybes.

Baltijos kelio 10-osios metinės
Šįmet sukanka dešimt metų, kai 1989- 

ųjų rugpjūčio 23 dieną Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos tautos pademonstravo pasauliui 
ryžtingą laisvės siekį. Ši akcija įėjo į isto
riją Baltijos kelio vardu. Vasario 8 dieną 
Helsinkyje vykusiame Baltijos Asamblė
jos posėdyje nuspręsta 10-ąsias Baltijos 
kelio metines minėti vienu metu ir bendrai 
visose trijose valstybėse. Vienbalsiai pri
imtoje rezoliucijoje pasiūlyta naciona
liniams parlamentams ir vyriausybėms 
sudaryti valstybines komisijas šiai su
kakčiai paminėti, o Baltijos Ministrų tary
bai rekomenduota paskirti atstovus ko- 
ordinaciniam darbui. Lietuvoje Baltijos 
kelio paminėjimo 10-osioms metinėms 
pradėta ruoštis kiek anksčiau. Čia dar 
praėjusių metų lapkričio mėnesį sudaryta 
Valstybinė komisija, kuriai vadovauja 
Lietuvos Seimo Pirmininkas V. Lands
bergis. Pirmadienį Vilniuje, Lietuvos Sei
mo rūmuose pasėdžiavę Baltijos asamb
lėjos Švietimo, mokslo ir kultūros komi
teto nariai - parlamentarai iš Lietuvos, 
Latvijos, Estijos aptarė preliminarią svar
baus tarptautinės reikšmės įvykio sukak
ties paminėjimo programą. Joje nu
matomos parodos, tarptautinis ekslib
risų konkursas, Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos dailininkų plenerai, renginiai trijų 
valstybių pasieniuose, koncertai jauni
mui, dviratininkų ištvermės varžybos, 
estafetinis bėgimas „Baltijos kelias“ ir 
kiti renginiai.
"Mūsų Pastogė" Nr.8 19983.1 ps

Graikijos ministras pirmininkas Cos
tas Simitis atleido tris ministrus iš savo 
kabineto dėl kurdų sukilėlių lyderio 
pagrobimo skandalo. Atleistųjų tarpe yra 
Graikijos užsienio ir vidaus reikalų 
ministrai.

Vasario 19 d. nežinomi piktadariai 
nušovė Irako musulmonų šiitų vyriausią 
dvasininką didįjį ajatolą Mohammed 
Sadejj Sadr, bei du jo sūnus. Šiitai įtaria 
sunitą Irako prezidentą Saddam šių žu
dynių organizavimu, ypač kai per pasta
ruosius 10 mėnesių nužudyti kiti du aukš
ti šiitų dvasiškiai.

Prancūzijoje tebesitęsia derybos tarp 
Kosovo albanų ir serbų. Serbai atmetė 
pagrindinius NATO pasiūlymus, bet pa
darė šiek tiek nuolaidų, gi albanai irgi 
nenori su viskuo sutikti, ką siūlo NATO. 
Abejoms pusėms pageidaujant, susitari
mai pratęsti iki vasario 23 dienos termi
no, po kurio nesusitarus turėtų prasidėti 
NATO karinės sankcijos. JAV atskraidi
na vis daugiau karo lėktuvų į bazes 
Europoje.

Vasario 20 dieną Indijos min. pirmi
ninkas Atal Behari Vajpayee atvyko į 
Pakistaną susitaikymo vizitui. Jo vizitas 
buvo sudrumstas musulmonų aktyvistų 
riaušių, kurių metu žuvo'policininkų, 
sužeista daug demonstrantų, gi užsienio 
diplomatų mašinos negalėjo pravažiuoti 
Lahore - Islamabado plentu, minių apmė
tytos akmenimis.
** Paruošė Vytautas Patašius

Spektaklio premjera
Vasario 16-osios išvakarėse Valsty

biniame jaunimo teatre įvyko spektaklio 
„Signataras“ premjera. Spektaklis pasta
tytas pagal Liudviko Jakimavičiaus ir 
Juozo Pociaus to paties pavadinimo pjesę 
scenarijų. Šis kūrinys yra laimėjęs Vasa
rio 16-osios paminėjimui skirtą konkursą, 
kurį pernai buvo paskelbusi Kultūros 
ministerija. Spektaklio pagrindinis hero
jus - Vasario 16-osios Nepriklausomybės 
Akto signataras Petras Klimas. Per vieno 
žmogaus gyvenimą perteikiama Lietuvos 
valstybės istorija. Tai - išpažintis žmo
gaus, nugyvenusio sunkų ir tragišką, kar
tu didingą ir gražų gyvenimą. Pjesės lai
kas prasideda po Pirmojo pasaulinio ka
ro, o baigiasi Prahos įvykiais. Spektaklį 
režisavo Algirdas Latėnas ir Kostas Smo
riginas. P. Klimą vaidina aktorius Saulius 
Bareikis, Oskaro Milašiaus vaidmenį at
lieka Povilas Budrys, Vaižganto - Tomas 
Kizelis. Spektaklyje dalyvauja 16 berniu
kų iš .Ąžuoliuko“ choro. Jie simbolizuo
ja Seimo narius ir lagerio gyventojus. Po 
premjeros Vilniuje spektaklį žadama 
parodyti ir kituose didžiuosiuose Lietuvos 
miestuose.

Lietuvių krepšininko nesėkmė
23 metų 221 cm ūgio NBA klubo 

„Cleveland Cavaliers“ vidurio puolėjas 
Žydrūnas Ilgauskas susilaužė kairiąją pė
dą. Trauma Ž. Ugauskui buvo diagnozuo
ta trečiadienį. Gydytojai sugipsavo krep
šininko pėdą. Prognuozuojama, kad 
traumos gydymas ir reabilitacija užtrokš 
daugiausia pusmetį. Šį sezoną Ž. Ilgaus
kas aikštėje jau nepasirodys. Krepšinin
kas tikisi būti pasirengęs kitoms NBA 
pirmenybėms.

Spaudai parengė Saulius Varnas 
I •>.... -

Nesėkmingi bandymai
Red. Pastaruoju metu Lietuvos spauda 
daug rašo apie nelegalius bandymus gauti 
darbą užsienyje. Šitaip padėtį pristato 
„Lietuvos aido “ žurnalistė Aldona Šim
kuvienė.

Vidurdienį leidžiantis lėktuvui, at
skridusiam iš Frankfurto prie Maino, 
Vilniaus oro uosto pasienio kontrolės 
punkto viršininko pavaduotojas Gintautas 
Zinkevičius laukia pranešimo - kiek žmo
nių grįžta į Lietuvą ne savo noru. Tąsyk 
tokių nepasitaikė.

Praėjusiais metais perVilniausorouos- 
tą buvo sugrąžinti 1329 Lietuvos pilie
čiai, vien iš Londono - 712. Nėra dienos, 
kad keli nesugrįžtų. Be Didžiosios Bri
tanijos, daugiausia grąžinama iš Švedi
jos, Suomijos, Danijos, Izraelio bei Vo
kietijos, beveik nepasitaiko iš Prancūzi
jos, Italijos.
Pabėgėlius masina socialinės lengvatos

Kai prieš porą savaičių vidaus reikalų 
ministras Stasys Šedbaras lankėsi Londo
ne, jam buvo delikačiai pasakyta, kad 
lietuvius gali ištikti Slovakijos čigonų li
kimas, kuriems galiojęs nuo 1992 m. bevi
zis režimas neseniai buvo panaikintas.

...Ponai! Mečislovo Ščepavičiaus pieš.

Bevizio režimo suvilioti vien 1997 m. 
1010 mūsų šalies piliečių (daugiausia iš 
Kauno, Alytaus, Panevėžio) prašėsi prie
globsčio Didžiojoje Britanijoje.

Paprastai jie vos atskridę imigracijos 
tarnybos pareigūnams atiduoda savo lie
tuviškus pasus ir paprašo politinio prie
globsčio. Maždaug pusė tokių prašymų 
atmetama-TadaLietovospiliečiai turi tei
sę kreiptis į teismą. Pagal 1951 m. Jungti
nių Tautų Konstituciją dėl pabėgėlių sta
tuso visi prašytojai su savo šeimos nariais 
įgyja teisę į socialines lengvatas - nemen
kas išmokas (45 svarai sterlingų per sa
vaitę vienam asmeniui). Didžiosios Bri
tanijos socialinio saugumo departamentas 
per metus tokiems prašytojams skiria per 
300 milijonų svarų.

Britai rengiasi keisti įstatymus ir ap
sunkinti politinių tariamų ar tikrų pabėgė
lių gyvenimą, nemokėdami pašalpų, 
uždarydami juos į sulaikymo centrus ir 
kuo skubiau išsiųsdami iš šalies asmenis, 
prašančius prieglobsčio be svarbios prie
žasties.
Vežtis dešrą, kaip ir narkotikus, pavojinga

Šią savaitę Valstybinio turizmo de
partamento direktorius Alfredas Šlekys 
kalbėjosi su įvairių turizmo firmų vado
vais. Viena turizmo agentūra, per metus 
rengianti po 20 - 30 ekskursijų į Londoną, 
sakė, jog iš 30 - 35 turistų maždaug pusės 
Didžiosios Britanijos pasieniečiai ne
įleidžia, o iš įleistųjų namo grįžta tik 8 -10 
žmonių. Turizmo firmos darbuotojas, su
pratęs, kad turis tas yra linkęs pasilikti sve
timoje šalyje, negali jam duoti neigiamo 
atsakymo. . 

Žinoma, tarp neįleistų į Angliją lietu
vių yra h tikrų turistų, kurie jaučiasi ne- 
pelnytainuskriausti.prarandalaikąir lėšas.

Kaip sakė Migracijos departamento prie 
VRM direktorius Vladas Minkevičius, 
kiekviena valstybė tori savo tvarką. Di
džiosios Britanijos migracijos tarnybos 
darbuotojų veiksmams negali daryti įta
kos. Jie gina savo valstybės interesus ir 
jiems suteikta teisė savarankiškai priimti 
sprendimus.

Jei sugrąžintas namo pilietis nėra 
padaręs nusižengimo, keliavo su nepa
dirbtais dokumentais, jam mūsų šalies 
pareigūnai jokių pretenzijų neturi. Lieka 
tik moralinė skriauda.

Kartais atsitinka kurioziškų istorijų. 
Ne taip seniai į Londoną tvarkyti reikalų 
skrido solidžios firmos vadovas. Lėktuve 
šalia sėdėjęs vaikinukas pasiguodė, kad 
nemoka angliškai. Kaimynas apsiėmė 
vertėjauti ir migracijos tarnybos parei
gūnams pareiškė, kad jie keliauja karto. 
Patikrinę vaikino lagaminą, pareigūnai 
narkotikų nerado, tik lašinių ir dešrų. 
Nutarę, kad jis gali Londone ieškotis dar
bo, vaikiną ir jo atsitiktinį bendrakeleivį 
grąžino į Lietuvą.

Lietuviško paso subtilybės
Kaip teigia žinovai, mažesnė tikimybė 

būti deportuotam, kai į Londoną skrendi 
netiesioginiu reisu per Vieną ar Kopenha
gą. Tada lėktuvas leidžiasi kitame termi
nale ir pareigūnai nebūna tokie įtarūs.

Apskritai, lietuvius ir jų žalios spalvos 
pasus visame pasaulyje pasieniečiai tyri
nėja ypač nuodugniai. Štai praėjusių metų 
gruodžio 5 dieną iš kelionės aplink pasau
lį grįžo TV 3 klubo narė pasvalietė Dalė 
Nagulevičienė su KTU studijuojančiu 
sūnumi Ramūnu. Keliautojai sakė, kad jų 
akyse - ne tik palmės ir žydri vandenyno 
toliai, bet ir pasienio tarnybų tarnautojų 
veidai, kurie pasikeičia išvydus lietuviš
kus pasus. Lietuviai keliavo drauge su 
vokiečių grupe ir jiems buvo labai nepa
togu, kad bendrakeleiviams tekdavo 
laukti kartais po dvi valandas, kol po kelis 
kartus būdavo kratomi lietuvių lagami
nai, tikrinami pasai.

„Specai“ sako, kad lietuvišką pasą 
galima padaryti per tris valandas. Jo kaina 
svyruoja nuo kelių šimtų iki 10 000 JAV 
dolerių. Jeigu pase yra užsienio valstybių, 
ypač JAV, vizos, kaina būna aukštesnė.

Iš užsienio valstybės gali būti grą
žinamas, t.y. ten neįleidžiamas žmogus, 
kad su savim turėjo per mažai pinigų, o 
kitas - per daug, nors pinigų suma ir vie
no, ir kito piniginėje buvo tokia pati.

Deportuojamos merginos
Kaip sakė G. Zinkevičius, šią savaitę iš 

Izraelio buvo deportuotos dvi merginos. 
Viena slėpėsi nuo tardymo - jos atvažiavo 
pasiunti Klaipėdos teisėsaugos pareigū-
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B BENDRUOMENĖS VEIKLOJE>
Vasario 16-oji Sydnėjujc, Lietuvos Konsulate
Vasario 16 dieną Lietuvos Respubli

kos generalinis konsulas Viktoras Šliteris 
su ponia Juta suruošė priėmimą - vaišes 
savo rezidencijoje Killaroje 81-mo Lie
tuvos Respublikos gimtadienio proga. 
Gausūs konsularinio korpuso nariai, par
lamentarai ir lietuviai svečiai su dėmesiu 
išklausė šeimininko kalbą, nušviečiančią 
Lietuvos pasiekimus per pastaruosius 12 
mėnesių.

Parlamentaras Brian Vaughan, dažnas 
svečias Lietuvoje, pasveikino lietuvius 
NSW premjero Bob Carr vardu. Buvo 
pakeltos taurės už Lietuvos Prezidentą 
Valdą Adamkų ir Australijos karalienę

Nepriklausomybės Šventė Adelaidėje
Kaip įžanga į šventę, jau šeštadienį 

Liet, radijo bangomis aidėjo patriotinė 
poezija, skaitoma L. Gerulaičio. Po jo 
Krašto Valdybos pirmininkė Janina Va- 
bolienė Nepriklausomybės Šventės proga 
optimistiškai sveikino klausytojus, pa
sidžiaugdama Lietuva, kuri po tiek patirtų 
skriaudų ir kraujo praliejimo, nuož
mių kaimynų spaudžiama iš visų pusių, 
neprarado ryžto ir vilties, o vėl kėlėsi įsi
lieti į laisvų valstybių eiles. Tai vis tas 
gerų genų pripildytas didvyrių - karžygių 
kraujas. Jo užteko per amžius ir užteks 
ateityje, - drąsino mus Krašto Valdybos 
pirmininkė.

Sekmadienio ryte prie Lietuvių Namų 
kieme esančio paminklo „Žuvusiems už 
laisvę“ ir šv. Kazimiero šventovės sodely, 
prie Lietuvos žemės paminklo suplevė
savo vėliavos. Tą garbingą pareigą kas 
metai atlieka mūsų ramovėnaf.-

Prieš pamaldąs visų organizacijų vė
liavų fone Trispalvės, palydą sudarė jau
nos ALB Adelaidės Apylinkės Valdybos 
ponios, o progai pritaikytą žodį tarė ALB 
Krašto Valdybos narys Petras Bielskis. Jis 
trumpai priminė mūsų valstybę sukūrusį 
karalių Mindaugą, o po okupacijų vėl ją 
atkūrusius narsuolius. Maldininkai ir or
ganizacijų atstovai su vėliavomis gausiai

Atkelta iš 2 psl.
nai. Kita, išvykusi su turistine grape, ten 
neva susiradusi draugą ir su juo gyve
nusi. Gal jis buvo suteneris - neišaiškinsi. 
Abi merginos iš nedarnių šeimų, viena 
gyvena su. močiute, kita - su krikšto ma
ma. Vyksta jos laimės ieškoti ne iš gero 
gyvenimo, o norėdamos užsidirbti ir grį
žusios nusipirkti butą.

Pernai į Vilniaus oro uostą buvo su
grąžintos 37 merginos iš Izraelio, 143 iš 
Vokietijos, 16 iš Olandijos, 10 iš Jungti
nių Arabų Emyratų. Izraelis tapo preky
bos baltosiomis vergėmis centru. Mano
ma, kad 2 000 moterų iš buvusių sovieti
nių kraštų yra parduota suteneriams. 
Izraelyje nėra įstatymo, ginančio į sutene
rių rankas patekusias moteris. Paprastai 
sąvadautojai vilioja jaunas moteris gerai 
apmokamu darbu Izraelyje.

Deportuotos į Lietuvą merginos ven
gia sakyti teisybę. Kartais jos apie savo 
gyvenimą svetimoje šalyje puse lūpų 
prasitaria Dingusių žmonių šeimų para
mos centro darbuotojams. Dabar ši vi
suomeninė organizacija, vadovaujama 
Onos Gustienės, yra parengusi deportuo
tų moterų integracijos į visuomenę prog
ramą. Ją žada finansuoti Europos Taryba, 
nes ši problema - ne vien Lietuvos reikalas.

Elžbietą II.
Priėmimą ypač atmintinu padarė sve

čiai iš Lietuvos, Sydney lietuviai pirmą 
kartą susitiko su tą dieną į Sydney ilges
niam laikui atvykusiu kun. Gintam Vit
kum, S.J., Kauno Jėzuitų gimnazijos di
rektoriumi. Svečiai susipažino su šaunio
mis keturiomis lietuvaitėmis - pasaulio 
jaunių čempionių dviratininkių komanda 
- ir jų treneriu, taip pat su Lietuvos jach
tų sporto olimpiniais atstovais.

Svečiai nenoriai skirstėsi namo, suža
vėti priėmimo ir įvertindami p. Jutos Šli- 
terienės ir jos pagalbininkų būrelio triūsą.

V. P.

dalyvavo pamaldose. Klebonas kun. J. 
Petraitis pamokslo mintis Skyrė Tėvynei 
ir ragino melstis už vis šviesėjančią 
Lietuvos ateitį.

Albinas Pocius savo straipsniu vieti
niame biuletenyje pagerbė aušrininkus, 
varpūiinkus, knygnešius, partizanus, Si
biro tremtinius ir griežtai smerkė didžių
jų valstybių moralę praradusius politikus, 
kurie žaidė lyg kortomis mažų tautų liki
mu. Tame pačiame laikraštėly Vytautas 
Neverauskas, OAM, mums priminė prieš 
72 metus vasario 16 dieną mirusį Ne
priklausomybės tėvą, tautos patriarchą 
dr. Joną Basanavičių. Ypač giliai į mintį 
įstrigo straipsnyje parašyti žodžiai: „Tau
tos nutarimus galima kritikuoti, bet ne
galima nepripažinti, kad ji žino ko jai 
mūsų laike reikalauti pridera“ (J. Ba
sanavičius).

Oficialus Šventės minėjimas vyko 
LietuviųNafnuose sekmadienį. Atidarymo 
žodį ir pačią programą pravedė nauja ir 
jauna Apylinkės Valdybos pirmininkė 
Lucia Vaičiulevičius. Mėlyna suknelė ir 
tokia pat juosta per petį gražiai pritiko 
šviesiaplaukei, mėlynakei mūsų pirmi
ninkei Luciai. Per tylos minutę iškil
mingo gedulo ženkle nuaidėjo posmai 
„Žuvusiems už Tėvynę“ (muz. J. Žile
vičiaus),kuriuos išpildėG. Vasiliauskienės, 
OAM, vadovaujamas Moterų Oktetas.

Pagrindinę kalbą sakė svečias iš Tas
manijos Algis Taškūnas, OAM. Šis Ho- 
barto Universiteto akademikas perdavė 
sveikinimus iš užjūrio (Tasmanija irgi 
užjūris) ir pabėrė daug įdomių bei gilių 
minčių. Prelegentas pasidžiaugė tuo kas 
padaryta, bet ragino dar energingiau 
dirbti tautai. O kadangi esame maži ir 
silpni, turime ieškoti daugiau draugų 
įtakingų kitataučių tarpe, prie lietuviškos 
bendruomenės organizuoti „australų- 
lietuvių draugijas“ (atrodo, tokia draugija 
Adelaidėje jau egzistuoja). Nepriklau
somybės Šventės proga Lietuvos garbės 
konsulas Jurgis Jonavičius sveikino susi
rinkusius svečius, o p. O. Baužiėnei, BEM, 
perdavė specialų sveikinimą garbaus 
gimtadienio proga, gražiai įrėmintą ir pa
ties Prezidento Valdo Adamkaus pasi
rašytą. Tai gražus p. O. Baužienės, BEM, 
nuveiktų darbų įvertinimas mūsų besi
kuriančioje bendruomenėje, „Mūsų Pasto
gei“ žengiant pirmuosius žingsnius, ku
riant Sydnėjaus Lietuvių Sodybą vyres
nio amžiaus žmonėms. Po to Moterų 
Oktetas padainavo dainas „Tėviškė“, muz. 
J. Strolios, „Kur Nemunai“, muz. T. Ma- 
kačino, „Sugrįšiu paguosti tave“, muz. M. 
Klajūno. Prieš 16 metų „įsipilietinęs“ 
Oktetas visada šiltai įvertinamas klausy
tojų.

Mus sveikina Taškento lietuviai
Taškento (Uzbekistanas) lietuvių jaunimo sąjunga sveikina Australijos lietu

vių jaunimą Nepriklausomybės Dienos proga. Norėtume susirašinėti, turėti 
draugų iš Jūsų krašto. Rašyti:
Elena Ladauskienė,Junus-abad 15-77-20, Tashkent700180, UZBEKISTAN

Tautinių šokių grupė „Branda“ žavi 
grakščiu šokiu ir sudėtimi. Grupėje šoka 
ir vedusios poros, ir tėvas su sūnumi. Gru
pei vadovauja Lucia Vaičiulevičius. „Žil
vino“ sušoktas „Mamunėlis“, paties grupės 
vadovo Antano Pociaus choreografijos 
išmone aprėdytas bemiukas-Kaliausė, 
harmoningai sukosi su savo partnere ir 
juokino publiką.

Šventės apvainikavimui išsirikiavo 
choras „Lituania“ ir pasigėrėtinai sudai
navo 4 dainas: A. Mikulskio harm. „Pasė
jau linelį“, kuriai visai drąsiai dirigavo 
naujas dirigentas Jonas Pocius (jis eina ir 
choro pianisto pareigas - tai šaunus jau
nuolis ir nenaujokas lietuviškoje sceno
je), „Pjoviau lankoj šieną“, harm. M. 
Budriūno, A. Raudonikio, Jūra“ ir „Viena 
šeima, viena tauta“, muz. R. Kliorienės. 
Dirigavo, pats maestro Vytautas Straukas. 
Nuleidžiant vėliavas sugiedotas Tautos 
himnas ir .Marija, Marija“. Šventę suor
ganizavo naujoji ir jauna Apylinkės Val
dyba. Mes džiaugiamės jais ir linkime 
sėkmės ateityje. T. K.

Melbournas 1999 metų angoje
Šių metų sausio mėnesį draugų būre

lyje prisiminėme Australijos spaudos 
perspėjimus apie galimą chaosą, kurį gali 
sukelti dabartiniai žmonijos „tvarkytojai“
- kompiuteriai. Sakytum, kad ir kas bent 
būtų mos apokaliptinius sutvėrimus įžei
dęs!.. Bet kur tau!..4Pasirodo, kad jų 
programose trūksta skaičių'datoms nuo 
2000-ųjų metų ir todėl jie žada sustabdy
ti ir transportą, ir elektrą, ir vandens tie
kimą. Ateinam vieną dieną atsiimti pini
gų į Melbourne „Talką“, o kompiuteriai 
neleidžia jų išmokėti. Grįžti pėsčias namo
- TV neveikia. Tačiau gudrūs žmonės tei
gia, kad šiais metais tuo dar nereikia rū
pintis. Gal taip ir yra. Iš tikro - Melboumo 
Lietuvių Bendruomenėje gyvenimas tik 
verda, kunkuliuoja.

Sausio viduryje triukšmingai išly
dėjome Daną ir Gabrielių Žemkalnius į 
Lietuvą. Gabrielius yra pasiryžęs dar du 
metus rūpintis pasaulio lietuvių išeivių ir 
tremtinių reikalais. Jau h praeitais metais 
jis sėkmingai lankė Sibiro platybes ir ten 
ieškojo Sovietų laikais ištremtų lietuvių 
bei jų palikuonių. Jis stengiasi padėti tau
tiečiams sugrįžti ir apsigyventi laisvoje 
tėvynėje ir suranda galimybes jų vai
kaičiams Lietuvoje pakliūti į mokyklas ir 
mokinių bendrabučius. Jo išleistuvėse 
paklausiau: „Girdėjau, Gabrieliau, kad 
nori suorganizuoti lietuvius visuose se
novės Lietuvos valdytuose plotuose... Tai 
gal pasieksi ir vandenis prie Juodosios 
jūros krantų?“ Gabrielius sutiko, kad 
būtų gerai tenai atsidurti, tik jis suabejojo, 
ar galės kur nors rasti baltą ir stiprų žir
gą. (Matyt, nori jis ten nujoti „su fasonu“, 
palaikydamas Didžiojo Lietuvos Kuni
gaikščio Vytauto tradicijas). Taip pat 
Gabrielius pažadėjo neišsižadėti draugų

Janina Vabolienė 
ALB Krašto Valdybos Pirmininkė

Atsisveikinimo žodį taria Gabrielius ir 
Danutė Žemkalniai

Australijoje. Taip ir buvo: jau po kelių 
dienų mes išgirdome jo sodrų balsą per 
lietuvišką SBS radijo valandėlę. Jis pra
bilo į mus tuo laiku, kai jo lėktuvas dar 
skrido virš Frankfurto... Ačiū tau, mielas 
Gabrieliau!.. Nusiimu savo skrybėlaitę, 
norėdama pagerbti tavo precizišką orga
nizaciją.

Melboumo Lietuvių Jaunimo Sąjunga 
tikisi, kad Gabrielius suras būdą atsiųsti 
iš Sibiro keletą lietuvių kilmės jaunuolių 
į jų organizuojamą Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo suvažiavimą Melbourne 2000 
metais. Žinoma, ir laisvosios Lietuvos 
jaunimas bus laukiamas.

Sausio 30 d. Melboumo Balwyn prie
miestyje buvo atidaryta Reginos Mačie
nės ir Juliaus Lipšio dailės paroda. Regi
na eksponavo ypatingai daug darbų. Jos 
tematikoje matėsi peizažai, natiurmortai 
ir abstrakčios kompozicijos. Alė Lubi- 
nienė prisijungė prie šių dailininkų ir pri-
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Atsisveikiname su p.p. Zemkalniais-iš kairės: Sniegutė, Gabrielius, Danutė Žem- 
kalniai, V. Vaitiekūnienė, H. Statkuvienė, H. Antanaitis, Gabrielius, D. Antanai
tienė ir A. ir G. Karazijos.

Atkelta iš 3 psl.
statė savo ką tik pasirodžiusį autobiogra
finį vaikystės ir jaunystės atsiminimų 
romaną .Avietė and after“. Paroda buvo 
gražiai suorganizuota ir lankytojai pa
vaišinti.

Vasario 11 d. į Sydnėjų iš Lietuvos 
atskrido buvusių partizanų vokalinis 
kvintetas „Girių aidas“. Kvinteto gastrolės 
vyks didžiuosiuose Australijos lietuvių 
centruose. Jį iškvietė šešių Melbourne 
moterų grupė, apsiėmusi padengti visas 
gastrolių išlaidas, jei nepakaktų pajamų 
už bilietus.

Vasario 16 dienos, 81-ųjų nepri
klausomybės atgavimo metų minėjimas 
Melbourne įvyko vasario 14 dieną. Mi
nėjimą organizavo Apylinkės Valdyba. 
Po iškilmingų pamaldų St. Mary's Star of 
the Sea bažnyčioje, kurias pravedė prel.

Sydnėjaus Lietuvių Klube
Atrodo, kad visi, kurie buvome vasa

rio 14 d. Klube, turėjome jausmingą ir 
malonią popietę. Kur tik žiūri, pažįstami 
veidai, sen ai matytos šypsenos. Tą dieną 
suvažiavome iš visų kraštų, matėsi ir iš 
Campdeno, Woolongongo, Newcastle 
bei kitų vietovių, o Pictone neliko namuo
se nei vieno lietuvio. Spaudėm vienas ki
tam rankas, ne vienas apkabinom seniai 
matytą bičiulį. Su kiek seniai matytų, gra
žių ponių bučiavausi net suskaityti nega
liu... Net neteko pastebėti, kas ten iš 
pažįstamų nebuvo.

Taigi, suėjom! Bet ar važiuodami į 
namus pagalvojom ir susimąstėm, kodėl 
mes ten buvome? Ar tai buvo smalsumas 
pamatyti, kaip dabar atrodo buvęs Sibi
ro kankinys, ar galvojom, kad gal buvęs 
partizanas kitos išvaizdos negu mes, ar 
išgirsti, ką jie mums papasakos ar padai
nuos? Stojom, braukėm ašarą kai įnešė 
suplyšusią, seną didžiausią tautos relik
viją - TAUTOS VĖLIAVĄ! Girdėjau, 
kai po koncerto "muzikos žinovai" aiški
nosi, kas iš dainorių buvęs balsingas, kas 
ne, bet tiems, kuriems muzikos lygis lyg 
buvęs "per žemas" - visdėlto pripažino: 
"popietė buvusi sentimentališka"!

Tą jausmą mums atgaivino iš Lietu
vos atvykę Tautos Broliai, kurie už savo 
Tėvynę buvo pasiruošę galvą guldyti, 
dalis jų bendražygių, iškentėję didžiau
sius kankinimus, dar tebėra pakasti ne

Pataisymas
"M.P." Nr. 7-me, straipsnyje "Sydnėjaus Lietuvių Klube" (4 psl.) parašyta: "Val

gyklos Šeimininkė įvedė sekmadieniais vieno patiekalo papigintą kainą, nuo vasario 28 
d. už porciją balandėlių mokėsime tik po $ 5.00". Turėjo būti: "Valgyklos Šeimininkė 
įvedė sekmadieniais vieno patiekalo papigintą kainą, vasario 28 d. už porciją balandė
lių mokėsime tik po S 5.00". Suinteresuotuosius atsiprašome. Red.

Patikslinimas
Mano rašytame Olimpinių naujienų reportaže "M.P." Nr. 5 įvyko klaida - žinoma 

aborigene sportininkė N. Perris - Kneebone buvo pavadinta vyriška pavarde.
Netikslumas įvyko ir "Nutikimuose Geelonge" - skautų stovykloje buvo ne apie 40, 

bet apie 100 skautų. Už netikslumus atsiprašau. Str. autorius A. Laukaitis

dr. Pranas Dauknys, minėjimo programa 
vyko Lietuvių Namuose. Pranešinėjo 
Aldona Butkutė. Minėjimą atidarė prel. 
dr. Dauknys, paskalydamas invokaciją. 
Gausiai susirinkusius tautiečius pasveiki
no Lietuvos Respublikos garbės konsulas 
Andrius Žilinskas.

Meninę dalį pradėjo poetas J. Mikštas, 
paskalydamas keletą savo nuoširdžių šiai 
šventei specialiai parašytų eilėraščių. Po 
deklamacijos sekė iš Adelaidės atvykusio 
dr. Sauliaus V amo paskaita. Paskaitininkas 
pateikė daug įdomių ir svarbių minčių, 

liečiančių šių laikų Lietuvą. Man buvo 
ypatingai malonu, kad neteko klausytis 
amžinai besikartojančių, „politiškai priim
tinų“ ir „supoetizuotų“ deklaracijų apie 
Lietuvos praeitį ir jos didybę. Prelegentas 
atvėrė naują ir platų langą į dabartinės, 
realios Lietuvos problemas. Dr. S. Varnas 

žinomose vietose. Taigi, atėjom, pama
tėm, išėjom... O kaip mes gyvensime po 
to? Liks tik prisiminimas, kad girdėjom 
negirdėtų dainų, kad matėm išsaugotą su
plyšusią vėliavą?

Jeigu ta ašara buvo tikra - reiškia, kad 
pajutom meilės jausmą. Jausmą savai Tė
vynei, savai Tautai! Nesinori tikėti, kad 
išėjus iš Klubo ir padėjus koją ant austra
liško šaligatvio, tapome australais ir pa
metėm tą jausmą.

Matę vyrus, pasiruošusius žūti už Lie
tuvą, paklausiom savęs apie savo duoklę 
Jai. Į Australiją 1947 -1953 metais mūsų 
atvažiavo tik 9936 lietuviai. Metų eiga dar 
daugiau išretino mūsų eiles. Skaičiai ma
žėja - kiekvienas lietuvis svarbus.

Sydnėjuje turime savą lietuvišką Klu
bą. Tai gabalėlis Lietuvos. Nepamirškime 
jo reguliariai aplankyti. Jei ne seną drau
gą, tai bent lietuviškai kalbantį tautietį 
visuometsutiksi.Visimes.beabejonės norime 
pasidalinti maloniais prisiminimais, kartu 
pavaikščioti praeities takais - darykime tą 
savame Klube.

Lai Sydnėjaus Lietuvių Klubas nebū
na mums kaip vietovė, kur retkarčiais nu-. 
važiuoji lyg į atlaidus, bet primenąs mū
sų praeitį, mūsų šaknis, mūsų gimstančią 
Tėvynės ateitį... Čia lai visuomet mielai 
lietuvis susitinka lietuvį. Iki pasimatymo 
Klube!

Algis Bučinskas, Sekretorius 

kalbėjo apie veiksnius, privedusius Aus
tralijos lietuvių emigrantų vaikus prie 
greito nutautėjimo. Jis taip pat konstata
vo prieškarinės laisvosios Lietuvos, saky
čiau, „romantišką“ žvilgsnį į pasaulį, 
aukštus religinius ir moralinius siekius, 
ant kurių stipriai rėmėsi lietuvių kultūra 
ir buvo grindžiamas Lietuvos tautinis 
gyvastingumas 1918 - 1940 metų laiko
tarpyje. Dabartinės Lietuvos kultūra spar
čiai žengia į Vakarų pasaulį ir savinasi be 
didelės atrankos viską, ką ten randa. Toks 
beatodairiškas veržimasis į taip vadina
mą „laisvą pasaulį“ atneša daug nepagei
daujamų ir kenksmingų rezultatų Lietuvos 
politinio ir socialinio gyvenimo formose.

Deja, neįmanoma trumpai apibūdinti 
dr. S. Varno turiningos paskaitos, kuri 
minėjimo dalyviams paliko gilų įspūdį. 
Vis dažniau girdžiu iš pažįstamų, turėju
sių progą išklausyti dr. Varno mintis: 
„Pasakė tai, ko mes, deja, per ilgai ne
turėjome galimybės išgirsti“. Tikiuosi, 
kad dr. Varnas pateiks savo paskaitą lie
tuviškiems laikraščiams.

Paskaitai pasibaigus, A. Balbata Aus
tralijos Lietuvių Fondo vardu apdovanojo 
septynis Melboumo Parapijos Mokyklos 
ir taip pat septynis šeštadieninių Lietuvių 
Kalbos Kursų mokinius už jų lietuviš
kiems laikraščiams rašytus straipsnius.

Meninę dalįpradėjoketurios„Gintaro“

Melbourne "Dainos Sambūrio" gegužinė
Vasario 6 dieną choristai rinkosi į 

choro pirmininkės Danutės Lynikienės 
namus. Šiemet, po Lietuvių Dienų Gee
longe, tokia popietė buvo labai reika
linga. Galėjome pasidalinti įspūdžiais, 
patirtais Dainų šventėje Geelonge.

Mūsų dirigentė Birutė Prašinutaitė 
pasveikino susirinkusius, atsinešdama 
šampano ir du pasveikinimo balionus 
bei atviruką su skaičiumi 50. Šiemet 
sambūriečiai švenčia savo egzistavimo 
jubiliejų, kuriam reikia kruopščiai pasi
ruošti, o tai pareikalaus didelio darbo.

Jaukiame Danutės name po didelių 
karščių jautėmės atsipalaidavę. Vaiši
nomės savo suneštais patiekalais ir gė
rimais. Pasistiprinę ir pirmam įspūdžių 
atslūgiui atlėgus buvome dirigentės pa
kviesti pokalbiui.

Dar kartą Birutė padėkojo už daly
vavimą Lietuvių Dienose Geelonge. Ji 
liko patenkinta mūsų dainavimu šven
tėje. Dirigentė pažymėjo, kad šie metai 
mums, sambūriečiams, bus ypatingi, nes 
savo „Dainos Sambūrio“ jubiliejų švę

sime visus metus.
Savo šventėje norime turėti visus 

buvusius Melboumo „Dainos Sambū
rio“ choristus bei dirigentus. Norintys, 
galite ateiti į repeticijas jau dabar ir 
dalyvauti iki jubiliejinio koncerto. Ga
lima ateiti ir vėliau, t.y. rugsėjo mėnesį. 
Buvusieji choristai galės apsirengti sa
vo nuožiūra. Tautiniai rūbai nebūtini. 
Visi esate laukiami.

Esame jau pakviesti į Sydnėjaus 
Lietuvių Dienas, kurios įvyks 2000 me
tais, o tai bus paskutinės Lietuvių Die
nos šiame tūkstantmetyje, bet bus 21-as 
Lietuvių Dienų koncertas, o tai gražus 
skaičius. 

tautinių šokių grupės poros, sušokdamos 
du šokius. Šiai grupei vadovauja ne
nuilstanti vadovė Dalia Antanaitienė. 
Nors karštas oras kankino ir žiūrovus, ir 
šokėjus, buvo malonu matyti jaunus gin- 
tariečius, mikliai besisukančius rateliais. 
Petras Šurna fortepionu paskambino 
Bethoveno Sonatos No. 11, op.22, pirmą
ją dalį „allegro con brio“. Atrodo, kad 
Bethoveno muzika publikai patiko, nes 
sušilusiam pianistui ji smarkiai ir ilgai 
plojo. Melboumo „Dainos Sambūrio“ 
choras, diriguojamas Birutės Prašmutai- 
tės, pradėjo savo programą daina „Graži 
tu mano brangi Tėvyne“, prie kurios 
prisijungė visa salė. Po to sekė dainos: 
„Kur gintarais nusėtas marių krantas“, 
muzika F. Strolio; .Audros siaučia“ ir 
.Mane šaukta Baltija“, žodžiai ir muzika 
M.K. Kymanto. Nors vyrų choristų skai
čius yra sumažėjęs, dainų skambėjimas 
vis vien palietė visų širdis.

Minėjimą užbaigė Melboumo Apy
linkės Valdybos pirmininkas Andrius 
Vaitiekūnas, kuris trumpu atsisveikinimo 
žodžiu, kartu palinkėdamas sėkmės,.Dai
nos Sambūriui“, kuris šiais metais švenčia 
50 metų gyvavimo jubiliejų.

Po Lietuvos Himno visi nuskubėjo į 
salę pasivaišinti kava ir pyragais, kuriuos 
parūpino Melboumo Apylinkės Valdyba.

Elvira Šurnienė

Turime du pasiūlymus kelionėms: į 
Perth'ą ir Canberrą. Perth'o lietuviai 
švęs savo atvykimo 50-ties metų jubi
liejų, o Canberros lietuviai kviečiaį tulpių 
festivalį. Dėl kelionės choristai dar tarsis.

Baigdama dirigentė Birutė Prašmu- 
taitė palinkėjo visiems choristams svei
katos ir aktyvaus repeticijų lankymo. Po 
to bu vo padaryta bendra nuotrauka.

Visus nudžiugino buvusio choristo 
Albino Savicko laiškas, rašytas iš Ade
laidės, kur jis šiuo metu ten persikėlęs 
gyvena.

1961 m. sausio pradžioje Albinas 
pradėjo dainuoti „Dainos Sambūrio“ 
chore. Jis mėgsta dainą ir išvykdamas 
iš Melboumo noriai įsijungė į Adelai
dės „Dainos“ chorą. Albinas rašo:.....
dainuoju čia paskendęs gražiuose prisi
minimuose, kuriuos (gavau bendrau
damas daina kartu su Jumis tūkstančius 
kartų. Dažnai jos taip gerai skambėjo, 
kad man net ašara per skruostus riedėjo 
ir, sekundei sustojęs, tęsiau ją iki galo 
su pasididžiavimu. Tai buvo dainavi
mas, kokio nebesitikiu daugiau savo 
gyvenime...“ Savickas užsimena, kad 
„Dainos Sambūris“ buvojo antrieji na
mai, be kurių jis negalėjo gyventi... 
Baigdamas jis palinkėjo sambūriečiams 
nenustoti dainuoti kol paeina, nes su 
daina lietuviai gyvenime beveik viską 
nugalėjo, todėl ir „Dainos Sambūris“ 
dainoje visada pirmoje vietoje stovėjo!

Akordeono muzika mus linksmino 
Jaunius Vaitkus. Dėkui tau, Jauni! 
Skirstėmės išsinešdami gerą nuotaiką. 
Dėkojame „Dainos Sambūrio“ pirmi
ninkei už suteiktą malonią aplinką.

Marija Geštautienė

Mieli "Mūsų Pastogės" bendradarbiai (ir skaitytojai), atsiprašome už kai 
kurių Jūsų straipsnių bei rašinių uždelsimų. Tikimės, kad neužilgo metų 
pradžios rašinių srautas sumažės, ir mes vėl įeisime į "normalų " straipsnių 
spausdinimo ciklą. Ypač atsiprašome Adelaidės ir Hobarto korespondentų - 
Jūsų straipsniai tilps sekančiame "Mūsų Pastogės" numeryje.

Dėkojame korespondentams už jų aktyvią veiklą! Red.
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KULTŪRINĖSE PARUTĖSE Australijos Lietuvių Jaunimo S-gos veikla
(Pranešimas, skaitytas flLB Tarybos Suvažiavime Geelonge, 1998)

Granitinės dainos
Sunku rašyti, kai dar nenudžiūvo aša

ros po granitinių vyrų kietų dainų, kurios 
mus vedžiojo po Lietuvos miškus, po 
žvyrduobes, išklotas suguldytais parti
zanais, kur motinos ir mergelės raudojo 
laukdamos ir nesulaukdamos savo bran
giausiųjų. Drauge su jais apvaikščiojom 
šilus, buvom bunkeriuose per pačias Kū
čias ir tada dainavom ne apie patrankų 
griausmą, ne apie šovinių švilpesį, bet apie 
pirmąsias melsvas žibutes ir drauge sva
jojom apie tą stebuklą, kuris vyko kažka
da kažkur ten aukštai, ant žemės pavir
šiaus. Čia mes klausėmės drauge su 
partizanais, kai jie balsu skaitė namiškių
laiškus vieni kitiems, kai dalinosi naujie
nomis, kurios, nors ir skaudžios, bet liu
dijo kitokį gyvenimą. Matėm, kaip nusvi
ro partizanų galvos, matėm, kaip krito 
narsiausieji Lietuvos sūnūs, matėm, kaip 
Lietuvos žemė buvo aplaistyta jų krauju, 
jautėm, kaip žalia žolė užžėlę, girdėjom, 
kaip baltas berželis juos guodė savo šakų 
šlamesiu. Drauge klūpojom prie smilčių 
kalnelių, kur numylėti broleliai užmigę 
ilsėjosi, kad mes galėtumėm būti laisvi. 
Būvojome tremtyje, Sibiro lageriuose ir 
matėm Norilsko vergų sukilimą.

Spygliuotas tremtinių vagonas

Po visą šią odisėją mus vedžiojo ant 
scenos stovintys penki vyrai, penki grani
to stulpai, „Girių aido“ dainininkai.

Vakarą jie pradėjo smogiančiu įvaiz
džiu: po Antano Lukšos įžanginių žodžių 
vyrai įnešė iš partizanų bunkerio išsau
gotą sušaudytą Lietuvos trispalvę. Ji 
mums simbolizavo visą sušaudytą Lietu
vą, sušaudytus partizanus, sušaudytą 
jaunystę ir sušaudytus gyvenimus. Dainų 
žodžiai kaip kirvio smūgiai dideliu svo- 

>riu krito širdin. Ant scenos mes matėm 
didvyrius, mes matėm herojus, daug kartų 
žiūrėjusius mirčiai į akis, kovojusius už.

1991.10.02 Klaipėdos rajone, Endriejavo seniūnijos Paukštinės miške atkasti ketu
rių partizanų palaikai.

Partizanas Arūnas - Antanas Lukša

Lietuvą, mūsų tėvynę. Matėm juos nepa
būgusius prarasti savo gyvybę, nepa
būgusius nei vargo, nei kančių, praradu
sius tėvus, brolius ir draugus, praradusius 
savo jaunas dienas.

Kiekvienas iš „Girių aido“ vyrų turi 
savo ilgą tragišką praeitį, bet visgi pats 
tragiškiausias iš jų yra partizanas Arū
nas - Antanas Lukša - gyvoji legenda iš 
legendarinės Lukšų šeimos, iš kurios visi 
penki broliai išėjo į miškus ir visi, įskai
tant ir tėvą, žuvo. Liko vienintelis Lukšų 
giminės palikuonis - Antanas. Jis ir už
vedė savo žuvusio vyresniojo brolio. 
Juozo Lukšos-Daumanto, partizanų vado. 
Kūčių naktį dainuotą dainą. Antano že
mas ir įtaigingas balsas mums atvėrė tą 
svajonę, tą viltį, kurią jautė tamsiame 
bunkeryje partizanas, žemių ir sniego 
apklotas. Jis nebenorėjo dainuoti apie 
skausmus ir vargus, bet guodėsi svajone 
apie mėlynąją žibutę pavasario miškuose, 
kur tiek daug saulės, šviesos ir ramybės. 
Ir vis dėlto,-kad ir sunkiausiose aplinky
bėse vargdami; jie ieškojo dailesnio žo
džio, pynė dainas ir tvirčiausiuose pos
muose minėjo savo žuvusius vadus ir 
draugus. Kai 1957 metais buvo sušaudy
tas paskutinis partizanų vadas Vanagas - 
Adolfas Ramanauskas, jie rašė: aš 
nemiriau, manęs jie nesušaudė, aš su ju
mis, brangieji, tebesu... “

Todėl ir jų dainos, tvirtai sukaustytos 
kaip grandinės žiedai, klausytojus įtraukė 
į tą baisų laiką, į tas kovas. Todėl vėliau 
visi salėje buvusieji įsijungė į bendras 
posmus visa širdim, visais jausmais.

Ne solistai čia dainavo, bet penki 
granitiniai kovotojai priminė 400 000 
žuvusių ir ištremtų .

Ne koncertas čia buvo, bet apeigos, 
primenančios pasiaukojusių aukas ir tuos, 
kurie visi žadėjo mirti už tėvynę, bet liko 
netesėję savo pažadų.

Tai apeigos, kurių metu be šūvių buvo 
sušaudytos klausytojų širdys.

Genovaitė Kazokienė

Šiandien noriu su jumis pasidalinti 
mintimis apie Australijos Lietuvių Jauni
mo Sąjungos veikląperpastaruosius metus.

Australijos Lietuvių Jaunimo Sąjunga 
dabar aktyviai veikia tiktai Melbourne. 
Kol kas neturime aktyvių narių Adelaidė
je ir Canberroje. Turime tik po vieną narį 
Sydnėjuje ir Perth'e. Tačiau Melbourne 
esame aktyvūs ir renkamės kas mėnesį į 
susirinkimus, į kuriuos ateina maždaug 
apie dešimtį žmonių.

Šiais metais pagrindinis mūsų tikslas 
yra X-tojo Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongreso organizavimas. IX-ajame Kon
grese, kuris praeitais metais įvyko Jung
tinėse Amerikos Valstijose, balsų daugu ma 
Australijos Lietuvių Jaunimo Sąjunga bu
vo išrinkta suruošti šį Kongresą. Nuo to 
laiko mes jau daug ką nuveikėme. Gan 
seniai jau veikia Kongreso Ruošos Ko
mitetas, kuris yra padalintas į atskiras 
grupes: finansų, lėšų telkimo ir Kongreso 
Programos ruošos komitetus. Kiekvieną 
komitetą sudaro apie 3-4 žmonės, kurie 
dirba savarankiškai. Mes nusprendėme 
Kongresą pravesti kartu su Australijos 
Lietuvių Dienomis Sydnėjuje, kurios vyks 
2000 metų gale. Mes norime ir tikimės, 
kad į Kongresą suplauks žmonės, kurie 
dar nedalyvavo kongresuose, taip pat ir 
tie, kurie dėl tam tikrų priežasčių nusivy
lė praeitais kongresais. Vienu žodžiu no
rime, kad šis kongresas būtų ypatingas ir 
įdomus visiems. Taigi, per sekančius ne
pilnus dvejus metus mes turėsime gana 
įtemptai padirbėti.

Kongreso suruošimas reikalauja daug 
pastangų ir dar daugiau lėšų. Mes jau 
turime padarę šiokią tokią pradžią. Šiais 
metais Jaunimo Sąjunga pirmą kartą Mel
bourne Lietuvių Klube pradėjo ruošti 
pietus. Nors pagyvenusiems žmonėms ir 
nelabai patiko kai kurie patiekalai, mes 
ruošime pietus ir kitais metais. Man atro
do, tai pirmas kartas kai Jaunimo Sąjunga 
reguliariai pradėjo ruošti pietus Lietuvių 
Klube. Taip pat šiais metais pradėjome 
reguliariai organizuoti jaunimui šokių 
vakaras. Organizuojant šiuos vakarus, 
mūsų pagrindinis tikslas yra pritraukti 
jaunus žmones, kurie yra gana atsiriboję 
nuo lietuviškos veiklos ir šiuo neformaliu 
būdu mes stengiamės juos sudominti Kon
gresu ir Jaunimo Sąjungos veikla.

• Per pastaruosius penkerius metus Jau
nimo Sąjunga su Luku Zdaniu priešakyje 
leido žurnalą „JauŽinios“. Tačiau šiais 
metais dėl asmeninių priežasčių Lukas 
Zdanius atsistatydino iš redaktoriaus pa
reigų. Prieš porą mėnesių mes išrinkome 
naująjį redaktorių - Šarūną Vaitkų. Sekan
tis „JauŽinių“ numeris pasirodys 1999 m. 
pradžioje ir tie, kurie nesate užsisakę, la
bai prašome užsiprenumeruoti. Tikėsimės, 
kad JauŽinių“ populiarumas ir pasto
vumas sugrįš į ankstesnes vėžes. Jau
Žinios“ yra labai svarbus leidinys tiek mū
sų Sąjungai, tiek sąjungoms ir asmenims, 
kurie noriai užsiprenumeruoja JauŽi- 
nias“ įvairiuose pasaulio kraštuose. Jau
Žinios“, kaip ir mūsų organizacija, pergy
vena tam tikrus pasikeitimus ir mes labai 
prašome šį žurnalą ir toliau palaikyti.

Šių metų birželio mėnesį mes nu
siuntėme Australijos Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos delegatą į Pasaulio lietuvių jau
nimo sąskrydį Vilniuje. Sąskrydžio tiks
las buvo susitikti su pasaulio lietuvių 
j." rimu. Sąskrydis buvo panašus tarsi į 
„mini“ kongresą, tik aišku, į Lietuvą galė
jo atvykti daugiau žmonių iš kaimyninių

ALJS-gos pirm. V. Jokubaitytė skaito 
pranešimą AL Tarybos suvažiavime.

šalių: Lenkijos, Baltarusijos, Gruzijos ir 
kt. Mes užmezgėme glaudžius ryšius ne 
tik su kitomis jaunimo sąjungomis, bet ir 
su Pasaulio lietuvių bendruomene Vilniu
je ir taip pat su kai kuriais Seimo nariais. 
Šie ryšiai yra mums ypatingai svarbūs 
ruošiant ir platinant informaciją apie 
Kongresą.

Neseniai internete pasirodė Australi
jos Lietuvių Jaunimo Sąjungos oficialus 
puslapis, kuriame žmonės gali plačiau 
sužinoti apie mūsų veiklą ir naujienas. 
Interneto puslapiuose rasite informacijos 
apie Kongresą, JauŽmias“ ir netgi pasi
kalbėjimo „kambarį“. Internetas taip pat 
ir elektroninis paštas yra labai gera 
priemonė skleisti, talpinti ir apsikeisti 
informacija. Tas ypatingai populiarujaunų 
žmonių tarpe. Informaciją apie ALJS 
puslapius galima atrasti kiekvienoje pa
ieškos sistemoje. Mes taip pat pasirūpi
nome, kad mūsų puslapiai būtų įrašyti į 
įvairius Lietuvos organizacijų ir asmenų 
puslapius, kaip pvz., Lietuvos Seimo, 
Lithuania no Line ir elektroniniuose žur
naluose.

Tuo pačiu šiais metais įvyko ir ma
žesnių, tačiau svarbių įvykių, kuriuose 
Australijos Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
aktyvumas pasidarė svarbus ne tik mums 
patiems, bet ir tiems, kurie noriai domisi, 
kur, kaip ir ką veikia įvairios išeivijos 
organizacijos.

Rugpjūčio mėnesį buvome pakviesti į 
Multicultural Commission of Victoria 
suruoštą konferenciją, kurioje dalyvavo 
visų tautinių mažumų atstovai. Šioje 
konferencijoje arčiau susipažinome su ki
tų grupių ir sąjungų naujienomis ir prob
lemomis. Gana įdomu tai, kad į mūsų 
susirinkimą pirmą kartą pakvietėme ir 
Latvijos Jaunimo Sąjungą. Pastebėjome, 
kad čia, Australijoje, Latvių Jaunimo 
Sąjunga nedaug kuo skiriasi nuo mūsų. 
Susirinkime latviai pasidalino įspūdžiais 
ir patarimais apie mūsų ateinantį kongre
są, nes Pasaulinis Latvių Kongresas įvy
ko kaip tik praeitais metais Melbourne. 
Latviai turėjo pereiti per tas pačias kliūtis, 
per kokias ir mes turėsime pereiti.

Taip pat buvome pakviesti į Multi
cultural Commission of Victoria surengą 
iškilmingą vakaronę, kurioje mūsų nariai 
turėjo galimybę prisistatyti ir susipažinti 
su Viktorijos premjera Jeff Kennet.

Šiuo metuAustralijosLietuvių Jaunimo 
Sąjunga yra Multicultural Arts Victoria 
narys. Ši valstybės sukurta organizacija 
noriai padeda mums su Kongreso orga
nizavimu, taip pat ir su JauŽinių“ publi
kavimu.

Nueklta į 8 psl.
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O RTA.S The 48th Australian Lithuanian
(Tęsinys iš praeito „MP.“ nr.) Sports Festival

Į Hustralijq atvyksta Lietuvos jauniai krepšininkai

Lietuvos Šarūno Marčiulionio krepši
nio mokyklos jaunių krepšininkų ko
manda atvyks:

į Brisbanę 1999 m. kovo 3 dieną,
į Sydnėjų kovo 8 dieną. (Žais Sydnė- 

juje, Newcastle ir Woloongonge).
Atvyksta komandos treneris Gintaras 

Razutis, žaidėjai: Julius Dagys, Paulius 
Džiugelis, Paulius Joneliūnas, Marius

Olimpiniai pasiruošimai Sydnėjuje

Mūsų ateitis... Vaizdelyje Geelongo ir Adelaidės jauniai sportininkai.

Praeitų metų spalio mėnesį LTOK 
dvejiems metams Sydnėjuje, Miller Ave., 
išnuomavo didelį šešių kambarių namą. 
Lapkričio pradžioje, gyvendamas šio na
mo kaimynystėje, aš pradėjau organizuoti 
tuštiems kambariams baldus, patalynę, 
šaldytuvus ir visa kitą. Dalį šių dalykų 
gavau iš vietos lietuvių, tačiau dėl trans
porto negalėjau pasinaudoti didesniais 
objektais. Reikėjo viską organizuoti ki
taip ir pirkti nenaujus dalykus. Dirbau du 
mėnesius ir turėjau rūpesčių kaip niekad 
iki šiol. Tačiau viskas buvo sutvarkyta ir 
pirmieji Lietuvos sportininkai, pasirodę 
prieš Kalėdas, šiame narnėjau turėjo vi
sus patogumus. Dabar vis daugiau ir 
daugiau jų atvažiuoja. Manau, kad čiajie 
ras gerą prieglobstį. Tačiau aš pats iš 
olimpinio attache pasidariau ir šio namo 
prievaizda, nes atvažiuojantiems reikia 
labai daug pagalbos, ypač kai miestas 
toks didelis, o jie nemoka anglų kalbos.

Šiuo metu čia apsigyveno trys žinomi 
Lietuvos buriuotojai: Raimondas Šiugž- 
dinis - Europos „Laser' Radial“ čem
pionas, komandinis pasaulio čempionas ir 
4-sios vietos individualus pasaulio lai
mėtojas; Giedrius Gūžys - 10-taš pasau
lio „Laser Radial“ laimėtojas ir komandi
nis pasaulio čempionas; Linas Grabnic- 
kas - 9-tas Europos pirmenybėse ir 13-tas 
pasaulio ir komandinis pasaulio čempio
nas. Jis kartu yra ir treneris. Su šiais iški
liais Lietuvos buriuotojais pasikalbėjau ir 
jie daug papasakojo. R. Šiugždinis pasakė, 
kad pagrindinis jų atvykimo tikslas yra 
dalyvauti atrankinėse varžybose Mel
bourne ir iškovoti Lietuvai teisę dalyvauti 
Sydnėjaūs Olimpiadoje, kas jiems pasise
kė. Lietuva kvalifikavosi dalyvauti „Laser 
Standart“ klasėje. Buvo 142 dalyviai ir 
Melbourne kvalifikavosi tik 8 šalys, kai 
kitos bus atrinktos kitose varžybose. Iš 
viso šioje klasėje dalyvaus tik 44 šalys. 
Melbourne pradžia jiems buvo sunki, bet 
vėliau viskas pagerėjo ir savo uždavinį jie 
įvykdė.

- O ar Melbourne sutikot lietuvių? - 
paklausiau.

- Taip. Ten mes gyvenome irgi lietu
vių nuomotame name. Jie mums daug

'Mūsų Pastogė" Nr.8 1998.3.1 psl

Juškevičius, Sigitas Kasteckas, Andrėj 
Konovalov, Marius Repečka, Tadas Sta
naitis, Paulius Striukas, Algirdas Vilimas, 
Artūr Vorobjov (visi žaidėjai gimę 1984 
m.). Kartu atvyksta direkt. pavaduotojas 
Gracijus - Stanislovas Naujikas ir rėmė
jai: Audronė Krasaitienė, Nida Pranculie- 
nė, Liudmila Pečiulienė, Algis Augustai- 
tis ir Jonas Pečiulis. "M.P." inf.

Nuotr. R. Ragausko

padėjo, parodė miestą ir kita. Tai Antanas 
Kesminas ir Andrius Vaitiekūnas, ačiū 
jiems.

- O kaip sekasi čia, Sydnėjuje?
-Čia sekasi labai gerai. Mums pade

da gen. garbės konsulas Viktoras Šliteris, 
olimpinis attache ir kiti. Pats Sydnėjaūs 
miestas yra labai didelis, todėl be kitų 
pagalbos būtų sunku orientuotis, - pasakė 
Šiugždinis. Gi Giedriui Gužui ir Linui 
Grabnickui ypatingai patinka Sydnėjaūs 
gražios įlankos, kuriose yra tiek daug įvai
rių vandens klubų ir ypatingai graži čia 
gamta. Lietuvos buriuotojai su generali
nio garbės konsulo pagalba jau atrado 
buriavimui vietą nors ir nedideliame, bet 
gražiame klube, o dabar yra sprendžiama 
jachtų pukimo^Žr niibiriavimo problema 
ir kai tai bus sutvarkyta, Lietuvos atstovai 
pradės rimtą treniravimosi darbą.

- O koks yra trenerio darbas? - pa
klausiau Lino Grabnicko.

- Kadangi aš anksčiau kartu važinėjau 
ir dalyvavau varžybose, tai dabar padedu 
kaip sportininkas. Tokioms aukštos klasės 
varžyboms Lietuva dar neturi kvalifikuo
tų trenerių, todėl esu daugiau kaip pade
dantis treneris, surenkantis visas galimas 
ir reikiamas žinias.

Kaip pareiškė buriuotojai, tai susita
rus su LTOK bus bandoma nupirkti du 
laivus ir vieną katerį, kuris, plaukiodamas 
šone, duos nurodymus. Po olimpiados, 
greičiausiai, tuos laivus parsiveš į Lietu
vą, nes australai savo lėšomis atveža ir 
namo nuveža ne tik sportininkus, bet ir 
visusjų reikmenis. Buriavimo sąlygos čia 
labai skirsis nuo buvusių Melbourne, nes 
čia uždaras uostas, kitokios bangos, todėl 
prie to reikės priprasti, nes olimpiada vyks 
čia. O gyvenimo sąlygos buvo geros ir 
ten, ir čia yra.

- O ką jūs galvojate apie šį išnuomotą 
olimpinį namą, ar tai buvo padaryta gerai 
ir teisingai?

-Mes manome, - pareiškė visi trys, kad 
tai buvo padaryta labai išmintingai ir gerai 
iruž tai tik reikia sveikintiLTOK. Atvažia
vę Lietuvos olimpiečiai jau ras sau gy
venamą vietą, kuri yra labai arti miesto ir 
olimpinio stadiono. Čia yra viskas ir patys 
sportininkai gali gamintis sau maistą arba_

VOLLEYBALL

WOMEN

Results:
A match, which was evenly poised 
after two sets but Geelong 2 made far 
too many unforced errors and Sydney 
easily, won the decider. Best for 
Sydney was V Cox.
Sydney - Geelong 2 15-10 8-15 15-1

Adelaide was far too consistent against 
a disappointing local team. Best for 
Adelaide were N Vaitkus and M Jaun
utis.
Adelaide - Geelong 1 15-11 15-7

Geelong 1 tried very hard but the 
Kovas girls were far too experienced - 
especially on the important points. Best 
for Geelong was H Volodka whilst for 
the winners D Sliteris had a consistent 
game.
Sydney - Geelong 1 15-11 15-7

Adelaide - Geelong 2 15-4 15-1

Geelong 1 - Geelong 2 15-0 15-8

The game to decide the champions was 
an anti-climax with Adelaide trouncing 
a vety lethargic and dispirited Kovas 
team. Adelaide played a very simple 
system - get the ball over the net - and 
Kovas obliged by continually making 
silly errors. Best for Adelaide were M 
Jaunutis and G Hendrie.
Adelaide - Sydney 15-1 15-5

Final Placings : 1. Adelaide
(R Sankauskas, L Kosioi, M Jaunutis, 
N Vaitkus, G Hendrie, A Pctkunas)

2. Sydney
3. Geelong 1
4. Geelong 2

MVP (Šalkauskas Medal) Shared 
V Cox, D Sliteris (Syd),

L Renkauskas, H Volodka (Geel)

Summary: A disappointing standard 
made even more bewildering by the 
fact that four players shared the MVP 
Award - surely ALFAS can come up 
with a countback system that would 
allow only ONE MVP winner. Having 

eiti į netolimai esančias įvairias valgyklas. 
Tikrai labai puiku.

- O ar jau pripratote prie mūsų klima
to, ar nepasiilgote lietuviškos žiemos?

- Melbourne klimatas buvo nepasto
vus. Dienomis karšta, o vakarais atšaldavo. 
Čia, Sydnėjuje, klimatas pastovesnis ir 
galime geriau išsimiegoti.

- Žiemos daug nepasiilgorh, - pasakė 
visi, gal ir gerai būtų porai savaičių pabūti 
žiemoje, tačiau greitai pasiilgtumėme šios 
vasaros. Labai keista Kalėdų šventes ir 
Naujus Metus sutikti vasarą saulėtame 
krašte.

- O ar tikitės laimėjimų olimpiadoje?
- Labai sunku yra pasakyti apie lai

mėjimus dabar, - pasakė treneris. Reikia 
daug dirbti, nes visi mūsų priešininkai tą 
daro visą laiką. Jie yra labai stiprūs ir 
aukštos klasėsn sportininkai. Taip kad 
olimpinės varžybos bus labai stiprios ir 
įtemptos, tačiau mes stengsimės.

-O koks yra skirtumas tarp Lietuvos 
ir Australijos buriavimo sporte?

- Skirtumas yra labai didelis, - pasakė 

four winners when only four teams 
competed seems a bit “over the top”.

MEN
Results:
Geelong 1 easily accounted for 
Adelaide who only came to life after 
loosing the first two sets.
Geelongl -Adelaide 15-10 15-6 15-16

Geelong 2-Adelaide 15-3 15-3 15-6

In the decider between the two local 
teams the “firsts” got off to a great start 
with G Kymantas serving them to a 7-0 
lead, butthen the wheels fell off, with 
J Sakalauskas and E Starinskas domi
nating. The second set was similar but 
this time, somehow, the firsts hung on 
to make it one set all. In the deciding 
set the “seconds’ were leading 9-7 
when TIME ran out and they were 
declared the winners. It’s a pity that 
volleyball has got to the stage where 
wc have a time limit - let them play 
best of three sets with no time limit so 
that a TRUE winner can be declared.
Geelong2-Geelongl 16-14 13-15 9-7

Final Placings: 1. Geelong 2
(V Kymantas, E Starinskas, J Valaitis, 
J Sakalauskas, Paul Volodka, 
A Kymantas, J Bindokas)

2. Geelong 1
3. Adelaide

MVP (Šalkauskas Medal) 
J Sakalauskas (Geelong 2)

Summary: Played, very enthusiastically 
by players, but generally, basic skills 
were missing and very rarely did 
planned moves result iri winning 
spikes. Would be interesting to bring 
out the “not so old” players from 
Melbourne (ie S Žiedas, V Žilinskas, J 
Masinauskas, D Crook and co.) and the 
champion Kovas team of the ‘80’s 
(with the like of A Zduoba, A Noble, E 
Karp, G “Official” Sauka, J Erzikov, A 
Brazelis and others) to play against the 
current players. Hopefully “Varpas” 
and “Kovas” can get some of these 
players together and perhaps even 
compete at the upcoming 1999 Sports 
Carnival in Melbourne.
I’d like to see that!!!

J. Belkus
_____________ To be continued
visi trys, čia sąlygos yra labai geros ir 
buriuoti galima visus metus, kai Lietuvo
je tai daryti trukdo žiema.

- Baigiant, ką norėtumėte palinkėti sa
vo artimiesiems Lietuvoje ir mūsų Aus
tralijos lietuviams?

R. Šiugždinis: - kantrybės sulaukti 
mūsų geros kloties naujuose metuose, o 
Australijos lietuviams linkiu, kad jie per 
daug nepyktų ant atvykstančių į čia 
tautiečių, kurių tarpe pasitaiko ir visokių 
žmonių.

G. Gūžys: - linkių jums ir toliau taip 
sėkmingai ir gražiai gyventi Australijoje, 
o saviesiems Lietuvoje linkiu sulaukti 
gražaus ir šilto pavasario.

L. Grabnickas: - nesušalti Lietuvoje, o 
jums Australijoje ir toliau išlaikyti tas 
gražias lietuviškas tradicijas, kurių jūs 
dar tikrai nepamiršote.

Ta pačia proga daviau klausimą ir 
Lietuvos generaliniam garbės konsului 
ViKtorui Šliteriui, kuris labai daug pade-

Nukelta į 7 psl.
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Vadovui padedant statome tiltą.Nuotr. M. Simankcvičiaus

Pagerbdama
A. f A. Mariją Magdaleną Migevičienę

vietoje gėlių aukoju "Mūsų Pastogei" 20 dolerių.
Sofya Šaparienė

VIII - oji Tautinė stovykla įvyko 1999 
m. sausio 2-10 dienomis „Sokil“ 
stovyklavietėje, netoli Geelongo.

Stovyklavo ilgesnį ar trumpesnį lai
ką 110 skautų - čių.

Šioje stovykloje pirmą kartą sto
vyklavo su mumis ir pora skautų iš 
Lietuvos. Tai s. Monika Girčytė ir s. 
Vygantas Kiulkys. Abu nuostabūs 
žmonės, pilni energijos, humoro ir idė
jų. Jie visur prisidėjo prie stovyklos dar
bų ir labai stovyklą praturtino. Antrą 
stovyklos dieną jie sukoordinavo 
„Žalgirio mūšį“. Su dideliu entuziaz
mu stovyklautojai apsirengė kaip se
novės kariai (jei ne šarvuoti, tai nors su 
plastikiniais maišais) ir, kaip žinome, 
lietuviai mūšį laimėjo!

Antroji stovyklos diena buvo svečių 
diena. Po mišių, kurias laikė fil. v.s. dr. 
Pranas Dauknys, įvyko didysis paradas. 
Skautų įžodį davė Alex Talanskas, o 
skaučių įžodį - Marta Lukaitytė, Neri
da Balbataitė, Elena Tamašauskaitė ir 
Vilija Stephens. Vėliavos žyminiu buvo 
apdovanoti vyr. skautė Rūta San- 
kauskienė ir s.v. Viktoras Šliteris. Pa
čiu aukščiausiu lietuviškame skauta- 
vime „Geležinio vilko“ ordinu buvo 
apdovanoti fil. v.s. dr. Pranas Dauknys 
ir v.s. Danutė Lynikienė. Sveikinimo 
žodžius tarė Viktorijos valstijos skautų 
vyr. skautininkas (Chief Commissioner) 
John Ravenhall, ukrainiečių skautų 
tuntininkas Viktorijos valstijoje (sto
vyklavietės savininkas) Tony Buc ir 
Melburno Apylinkės pirmininkas, jūrų 
paskautininkas Andrius Vaitiekūnas.

Stovykloje buvo įvestas naujas 
paprotys. Prieš darant raportą per 
vėliavos pakėlimą ir nuleidimą visos 
pastovyklės turėjo sugalvoti ir sušukti 
šūkį. Tai buvo puiki proga ir rimtiems, 
ir juokingiems šūkiams, tai mus ir daž
nai, ir didžiai pralinksmino.

Stovyklos užsiėmimams stovyk

Atkelta iš 6 psL
da ne tik sportininkams, bet ir kitiems 
atvykstantiems lietuviams:

— Kaip tau, Viktorai, sekasi?
- Darbas su sportininkais sekasi 

sklandžiai. Šiuo metu yra buriuotojai, vė
liau atvyks atletai, po to dviratininkės ir 
taip atvyks vieni po kitų iki pat olimpia
dos. Atrodo, sportininkų netruks. Visas 
aprūpinimas eina gerai, jie gyvena olim
piniame name, patys apsirūpina maistu ir 
problemų nėra. Atletai važiuos į N. 
Zelandiją, paskui dalyvaus Newcastle 
varžybose naujame stadione ir Sydnėjuje 
bus Sporto Instituto svečiais. Su Lietuvos 

lautojai buvo padalinti į šešias grupes, 
pavadintas „Koldūnai“, „Kugeliai“, 
„Cepelinai“, „Balandėliai“, „Kopūstai“ 
ir „Vėdarai“. Kiekvienoje grupėje bu
vo įvairaus amžiaus stovyklautojų, to
kiu būdu galėjome geriau susipažinti, o 
jaunesnieji pasimokyti iš vyresniųjų.

Stovyklos ruošos komitetas, kurio 
sudėtyje buvo v.s. Rasa Statkuvienė, ps. 
Linas Šeikis ir ps. Ona Prašmutienė, 
sudarė labai įvairią ir įdomią stovyklos 
programą. Stovyklautojai gavo progos 
per naktį iškylauti, paplaukioti val
telėmis, dviračiais iškylauti. Programa 
buvo labai pilna ir stovyklautojams tik
rai nebuvo laiko nuobodžiauti. Vil
kiukams ir paukštytėms buvo parengta 
atskira programa. Jie ėjo uogauti, naktį 
ieškojo vietinių gyvūnėlių, dalyvavo 
ekskursijoje į pajūrį, kur jiems labai 
įdomiai buvo papasakota apie jūros 
gyventojus. Jie net rado jūros ryklio 

kiaušinį.
Pats žymiausias stovyklos įvykis bu

vo senoviška puota, kurią paruošė sve
čiai iš Lietuvos. O tai puotai reikėjo 
labai didelio pasiruošimo. Paukštytės ir 
vilkiukai siuvo vėliavas, skautės pynė 
vainikus, prieš pradedant puotą teko dar 
išrinkti jos karalių su karaliene. Buvo 
rinkimai, visos užsiėmimo grupės siūlė 
savo kandidatus. Išrinktaisiais tapo Edis 
Obeliūnas - karalius ir Lukas - „Lukaitė“ 
- Liebich - karaliene. Visi stovyklautojai 
turėjo pasipuošti senoviniais rūbais ir 
susirinkti prie virtuvės. O ten už juo
dos uždangos buvo mūsų pilis. Prieš 
įeinant vidun, visos mergaitės buvo 
papuoštos dar ir vainikais. Prie įėjimo 
mus sutiko su vandens dubėniu. Visus 
paprašė nusiplauti veidus ir nusišluos
tyti gražiu lietuviškais raštais išaustu 
rankšluosčiu.Tada teko peršokti per 
lazdą, kas turėjo reikšti persivertimą. 
Įėjus vidun, buvo sunku patikėti aki-

Olimpiniu komitetu ir Sporto departamen
tu sutariame gerai, jokių bėdų nėra.

Jeigu Lietuvoje kas nors yra priešiškas 
sportininkų kelionėmis ir priešolimpinė- 
mis treniruotėmis, tai labai klysta, nes tik 
nuvykę į kitus kraštus (o prieš olimpiadą į 
Australiją), sportininkai pamato darbo są
lygas, pripranta prie klimato ir savo spor
to šakoje įgyja daugiau patyrimo. Tą ga
lima buvo pastebėti pas dviratininkes, 
Marčiulionio mokyklos krepšininkus ir 
kitus sportininkus. Tai ypatingai svarbu 
aklimatizuojantis prieš Sydnėjaus Olim
piadą. Antanas Laukaitis

Olimpinis Sydnėjaus Attache 

mis! Pilis išpuošta ugnimis, žvakėmis, 
karaliaus sostu, šiaudinukais. Sunku 
buvo tą momentą įsivaizduoti, kad iš 
tiesų mes randamės toje pačioje 
stovykloje. Visi buvome paprašyti su
stoti ratu ir tyliai palaukti. Visiems bu
vo išdalinti pagaliukai - buvome 
paprašyti į tuos pagaliukus sudėti visas 
mūsų blogas mintis ir darbus, o paskui 
sudeginti tuos pagaliukus aukure.

Taip, pasipuošę, švariu kūnu ir dva
sia, sėdome prie stalų. Į pilį įėjo kara
lius ir karalienė, juokdarys ir kiti 
palydovai. Mes prašėme karaliaus ir 
karalienės maisto. Jiems įsakius, mais
tas buvo įneštas. Virėjai nešė didžiu
lius mėsos kepsnius, salotas ir duoną. 
Stovyklautojams puoton buvo galima 
atsinešti tik puodelį, taigi valgyti visi 
gavome su rankomis! Buvo paruošta ir 
gira, kurią stovyklautojai mielai raga
vo. Po vakarienės prasidėjo linksmy
bės. Buvo pašokta pora tautinių šokių, o 
po to visi stovyklautojai jau trypė 
įvairiausias polkas, žaidė liaudiškus 
žaidimus. Vakaras prabėgo labai greitai, 
visi buvo kuo puikiausiame ūpe. Sekan
tį rytą ir vėl staigmena - pilies kaip 
nebūta, viskas sutvarkyta. Tai tikrai buvo 
labai ypatinga naktis, stovyklautojai, be 
jokios abejonės, ilgai ją atsimins.

Stovyklos metu įvyko ir Rajono 
vadijos, vyresnių skaučių, prityrusių 
skautų - čių pasitarimas, kuriame buvo 
svarstomi Pasaulio jaunimo kongreso, 
skautų pasikeitimo su Lietuvos skau
tais ir vadovų kursų Australijoje 
klausimai. Taip pat įvyko Australijos 
Rajono vadijos posėdis su tuntininkais. 
Jame buvo padaryti tuntų veiklos 
pranešimai, aptartos skautų vadovų 
išvykos į Lietuvą ir kiti einamieji rei
kalai. Lietuviai skautai labai šiltai kvie
tė visus Australijos skautus atvykti į 
Lietuvą ir dalyvauti stovyklose bei 
iškylose. Sesė Monika Girčytė patvir-
tino, kad, nežiūrint į tai, kada skautas 
nuvyks į Lietuvą, jei tuo metu nebus
planuoto užsiėmimo, jiems specialiai 
kas nors organizuos kad ir iškylą per 
sušalusį ežerą.

Vieną dieną buvo iškyla į pajūrį. Jai 
vadovavo ps. Juozas Lukaitis. Sto-

Nuotr. R. Vingilio

vyklautojams tai buvo proga pasimaudy
ti jūroje, o popiet jūros sargai (Li
feguards) pravedė keletą žaidimų ir 
pratimų. Tai buvo visiems labai smagi 
diena.

Stovyklos metu Lukas Liebich davė 
skautų vyčių įžodį. Jis buvo tinkamai 
pasveikintas vyresniųjų skaučių. Alana 
Obeliūnaitė davė jaunesniųjų skaučių 
įžodį, o Edis Obeliūnas ir Jordie Brown 
davė skautų įžodį.

Per paskutinį vėliavos nuleidimą se
sei Monikai Girčytei ir broliui Vygan
tui Kiulkiui buvo nuoširdžiai padėkota 
už prisidėjimą prie sėkmingo stovyklos 
programos pravedimo. Skautiškas ačiū 
buvo tartas ir mūsų broliams virėjams 
ps. Rimui Skeiviui ir s. Povilui Kvie- 
cinskui už skanaus maisto tiekimą 
stovyklos metu. Skautininkams Vytau
tui Mačiuliui ir Petrui Valodkai buvo 
padėkota už talką ūkio srityje. Už 
stovyklos nuotaikos pakėlimą buvo 
pasveikinti skautai vyčiai kandidatai ir 
jų vadovai Petras Valodka ir Vygantas 
Kiulkys. Skautiškas ačiū buvo išreikš
tas Gintarui Kubiliui, savo pagalba 
skautams prisidėjusiam. Padėkota ir 
broliui Alex Talanskui bei sesei Donai 
Gaylard už vilkiukų ir paukštyčių 
priežiūrą. Visam VIII - tos Tautinės 
stovyklos štabui buvo perduota padėka 
už prisidėjimą prie stovyklos va
dovavimo, ypatingai buvo padėkota 
stovyklos ruošos komiteto nariams v.s. 
Rasai Statkuvienei, ps. Linui Šeikiui ir 
ps. Onai Prašmutienei už šios stovyk
los programos sudarymą. Didžiausia 
stovyklos viršininko padėka buvo 
pareikšta visiems sesėms ir broliams 
stovyklautojams, kurie savo nuotaika ir 
entuziazmu prisidėjo prie stovyklos 
sėkmės. Jis palinkėjo visiems laimin
gos kelionės namo ir greito pasimaty
mo sekančioje stovykloje.

v.s.v.sl. Dona Gaylard

Pakelti į vyresniškumo
laipnius

LSS Tarybos Pirmijos koresp. posė
dyje 1998 m. lapkričio 28 d. į vy
resniškumo laipsnius pakelti šie Aus
tralijos Rajoino vadovai ir vadovės:

į paskautininkio laipsnį - s.v.s.sl. 
Viktoras Šliteris (Sydnėjus);

į skautininko laipsnį- ps. Algirdas 
Šimkus (Melburnas).

Apdovanoti garbės ženklais r

„Geležinio vilko“ ordinu apdovanoti 
buvo kun. v.s. dr. Pranas Dauknys ir 
v.s. Danutė Lynikienė.

LSS Vyr. Skautininkės įsakymu Nr. 
15 iš 1998 m. gruodžio 15 d. sekančiais 
garbės žymenimis apdovanotos šios 
Rajono vadovės:

Pažangumo žymeniu - psl. Lina 
Verbylaitė (Adelaidė);

Vėliavos žymeniu - si. Rūta San- 
kauskienė (Adelaidė), pi. Julytė Vir- 
žintaitė (Sydnėjus);

Tėvynės Dukros žymeniu - v.sl. Daina 
Dičiūnaitė.

Visus pakeltus į vyresniškumo laips
nius ir apdovanotus LSS garbės žy
menimis - sveikiname!

R. Vadija
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INFORMACIJA
Susikaupimo dienos - Rekolekcijos Sydnėjaus lietuviams

Kaip skelbta spaudoje,} Australiją atvyksta kun. Kazimieras Ambrasas SJ, jėzui
tas, kuris gavėnios metu praves rekolekcijas Australijos lietuvių kolonijose.

Kovo 13 d. (šeštadienį) Sydnėjuje išpažintys nuo 14 vai. (2 vai. p.p.) St. Joachim's 
bažnyčioje Lidcombe. 15 vai. (3 vai. p.p.) konferencija ir šv. Mišios.

Kovo 14 d. (sekmadienį) išpažintys nuo 11 vai. ryto. 11.30 vai. šv. Mišios ir pa
mokslai įprastu laiku. Sydnėjaus katalikai ir kitų religijų nariai kviečiami pasiklausyti 
šio įdomaus pamokslininko.

P.S. Į Sydnėjų yra atvykęs ir kitas angliškai kalbantis jėzuitasjaunas kunigas
Gintaras Vitkus SJ, kuris čia atsiųstas pas Australijos jėzuitus pasitobulinti ir susipa
žinti su jėzuitų programa jaunimo auklėjime ir t.t. Lietuvoje jau veikia dvi jėzuitų 
gimnazijos. Kaune, kurios direktorius yra kun. G. Vitkus, mokosi 530 mokinių. Kita 
panaši gimnazija yra Vilniuje su 400 mokinių. Parapijos Komiteto informacija

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBE

16 - 18 East terrace, BANKSTOWN

Tel.:9708 1414 Fax 9790 3233

Minime Kovo 1 l-qjq
Iš anksto pranešame, kad Kovo Vienuoliktosios prisiminimui yra rengiama dis

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

Tėvynės Sąjungos Sydnėjaus sk. Valdyba

Pranešimas Melbourno Pensininkų Sąjungos nariams
Sekantis narių susirinkimas įvyks kovo 9 dieną. A. S.

KLUBO DARBO VALANDOS
Pirmadieniais/Trečiadieniais/Ketvirtadieniais 4.00-11.00.

Penktadieniais 4.00 - 12.00
Šeštadieniais 12.00 -12.00
Sekmadieniais 12.00 -10.00
VALGYKLOS DARBO VALANDOS
Penktadieniais
Šeštadieniais švediškas stalas

vakarienė
Sekmadieniais

KOVO 7 d. VALGYKLOJE 
KOLDŪNŲ PORCIJA TIK S 5.00

KADA BUS TAS TURGUS ?

6.00 - 8.00 
12.00 - 2.00 
6.00-8.00 

12.00-7.00

Kun. P. Martūzas perkeltas į kitą ligoninę
Gauta žinia, kad ligonis kun. Povilas Martūzas yra perkeltas į kitus slaugos namus. 

Dabar jo adresas yra: Garrawarra Health Centre, Ward 5, Old Princess H'way, 
Waterfall, NSW 2233. Tel. (02) 9548 4700. Į šiuos slaugos namus galima darbo 
dienomis nuvykti autobusais iš aplinkinių vietovių arba traukiniu iki Waterfall, o po to 
autobusu. "M.P." inf.

Australijos Lietuvių Jaunimo S-gos veikla
Atkelta iš 5 psl.

Šie faktai ir įvykiai įrodo, kad mūsų 
Australi jos Liet. Jaunimo S-ga yra ir bus 
svarbi bei aktyvi Australijos gyvenimo 
akiratyje. Tuo pačiu, atsiveria ir naujos 
galimybės tapti organizacija, kuri jau ga
na seniai praradusi politinį tikslą - kovą 
dėl Lietuvos laisvės, ir dabar gali trans
formuotis daugiau į kultūrinės pakraipos 
organizaciją, palaikant ryšius su kitomis 
organizacijomis tiek čia, Australijoje, tiek 
ir Lietuvoje, kur vyriausybė su ypatingu 
dėmesiu stebi ir rūpinasi išeivijos jauni
mo reikalais. Pastaruoju metu mes jau
čiame, kad viskas apvirto aukštyn kojom. 
Anksčiau mes manėme ir tikėjomės, kad 
galime padėti Lietuvai, tačiau dabar daro
si aišku, kad Lietuva mums gali padėti 
daugiau. Ir iš tiesų, mums pagalbos iš 

.Lietuvos vis labiau ir labiau reikia tiek 
kultūrine, tiek dvasine prasme.

Dar kartą noriu pabrėžti, kad šis atei
nantis Kongresas bus labai svarbus įvykis 
Australijos Jaunimo Sąjungai. Mes ban
dysime svarstyti klausimus ir pasiūly
mus, kaip toliau mums kaip organizacijai, 
veikti ir išlikti. Jau yra aišku, kad dabar 
remtis vien politiniais sumetimais yra 
neaktualu ir, kaip anksčiau minėjau, ši 
organizacija neabejotinai turės trans
formuotis bei keistis. Kongresas yra svar
bus ir mums, ir kitoms lietuvių sąjun
goms, kurios išgyvena panašią krizę. Mes 
norime keisti PLJS formą ir tikslus. 
Siūlysime, kad ši organizacija idealiu at
veju pradėtų veikti pačioje Lietuvoje. 
Kaip anksčiau minėjau, jau yra aišku, kad 
tik Lietuva ir joje esančios organizacijos 
tegali pagyvinti ir atgaivinti įvairiuose pa
saulio kraštuose išsekusią lietuvių jauni
mo veiklą. Tuo pačiu, ateityje kongresai 
turėtų būti svarbi priemonė mums visiems 
susitikti ir susipažinti su vienas kitu.

Mano pačios patyrimas rodo, kad jei 
nebūčiau dalyvavusi praeitame Kongrese

Amerikoje, aš dabarnebūčiau aktyvi Aus- 
' tralijos Lietuvių Jaunimo Sąjungos narė 
ir, jei mes neturėtumėme šio Kongreso, 
kas žino, kokia linkme viskas pakryptų...

Kaip lietuviai išeiviai, taip ir Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Sąjunga, turi išmokti 
džiaugtis ir didžiuotis net ir menkiausiais 
atradimais ir nuveiktais darbais. Praeitas 
Sąjungos Kongresas Australijoje įvyko 
1987 metais ir, nors aš dar buvau per 
jauna dalyvauti, tie, kurie ten buvo, gal 
prisimena, kokį džiaugsmą ir atgimimą 
šis Kongresas sukėlė mūsų tarpe.

Mūsų didžiausias rūpestis ir išlaidos 
yra skirtos Sąjungos narių iškvietimui iš 
Lietuvos,RytųEuropos ir Pietų Amerikos. 
Šių sąjungų dalyvavimas Kongrese yra 
tiesiog būtinas, tačiau tuo pačiu reikalauja 
daug išlaidų.

Planuojame suorganizuoti koncertinį 
turą su gerai žinomu Lietuvos dainininku 
Algimantu Kemagiu. Koncertai turėtų 
vykti Amerikoje ir, galbūt, Australijoje. 
Kadangi šis turas įvyks kartu su šokių 
švente Amerikoje, tikimės, kad šis kon- 
.certas pasiseks ir gausime lėšų iškviesti 
tuos narius, kurie neturi galimybės susi
mokėti už dalyvavimą Kongrese.

Pagaliau aš prašau ir jūsų visų, čia 
susirinkusių, taip pat ir Australijos Lietuvių 
Bendruomenę paremti mūsų tikslus ir 
veiklą organizuojant X-ąjį Jaunimo Kon
gresą. Mums jūsų parama yra labai svarbi 
ir reikalinga sustiprinant jaunimo dvasią 
ir moralę. Ačiū už jūsų dėmesį. Pasi
matysime X-ojo Kongreso atidarymo 
iškilmėse Sydnėjuje 2000-aisiais metais.

Vida Jokubaitytė,
P.O. Box 55, North Melbourne, Victoria 
3051. e-mail: aljs@rapidnetnet.au 
, JauŽinios“: jauzinios@hotmail.com 
P.S. Sekančiuose „M.P.“ numeriuose 
tikimės šią V. Jokūbaitytės kalbą patal-< 
pinti angliškai tiems, kuriems lietuvių kalba 
jau mažai suprandama. Red.
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KADA PRASIDĖS KLUBE

LINKSMA VALANDA ?

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBE MIELAI 
LAUKIAMI LIETUVIAI

Būkite mūsų filme ir paremkite Lietuvos baletą
Lietuvos Baleto Bičiuliai (Friends of Lithuanian Ballet - FLB), 

maloniai kviečia visus į ypatingą

UB««.Ieto ^lalių
sekmadienį, kovo 14 dieną, nuo 4 vai. po pietų iki 7 vai. vakaro.

Sydnėjuje tą dieną pobūvis bus filmuojamas ir rodomas per LTV - Lietuvos 
televiziją. Apsilankydami paremsite Lietuvos baletą. Per varžytines bus proga 
įsigyti ir suvenyrų iš Lietuvos baleto, skaniai pasivaišinti ir pasilinksminti per 
mūsų "Surprise entertainment".Šis pobūvis įvyks:

MOSMAN CMC CENTRE, Mosman Square, Seniors Entrance 
(Parkavimas veKui - Brady St. Mosman)

Bilietų kaina - $ 30; ELB nariams - $ 25; vaikams iki 16 metų - $ 10.
Bilietus galima gauti Sydnėjaus Lietuvių Namuose 16 -17 East St Bankstown, 
pas Danguolę Šepokas arba FLB - Ramoną Ratas, P.O. Box 420, Spit Junction, 
2088, tel. (02) 9960 0127 (darbo metu) arba (02) 9875 2641.

Rengėjai
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Ieško kambario
Moteris, atvykusi iš Lietuvos, Sydnėjuje nori išsinuomoti kambarį. Pageidautina pas 

lietuvius. Skambinti Daliai vakarais (po 6 vai.) tel. (02) 9649 9062.

Nori pirkti lietuvišką enciklopediją
Pirksiu lietuvišką Bostone išleistą enciklopediją. Skambinti tel. (02) 9630 2309.

Nori susirašinėti
34-erių metų biologas Gintaras Nenortavičius, auginantis virš 500 taksonų augalų, 

nori susirašinėti su panašaus amžiaus ir pomėgių draugais. Rašyti lietuviškai arba 
angliškai. Galima rašyti E-rnail: gintasne@pub.osf. lt

BENDRADARBIAUK "MŪSŲ PASTOGĖJE"!
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