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Politikų populiarumas
Vasario mėnesį populiariausias Lie

tuvos politikas lieka Prezidentas Val
das Adamkus. Anot „Vilmorus“ centro 
surengtos apklausos, jo populiarumas 
nuo sausio mėnesio šiek tiek sumažė
jo - nuo 84% iki 81%. Antroje vietoje 
pakartotinai stovi Seimo narys Kazys 
Bobelis, kurio populiarumas padidėjo 
net 8%.

„Baltijos tyrimų“ duomenimis, skelb
tais dienraštyje „Respublika“, politinių 
partijų populiarumas atsakymuose j 
klausimą „Už, kurią partiją balsuotu
me!, jeigu rytoj vyktų rinkimai į Sei
mą?“ atrodo sekančiai: Centro sąjunga - 
14,6%, LDDP -10% (1.1 % daugiau nei 
sausio mėnesį), Tėvynės sąjunga 
(Lietuvos konservatoriai) - 8.2% (2.6% 
mažiau nei sausio mėnesį), Social
demokratai - 7.6% (1.7% daugiau), 
Krikščionys demokratai - 4.5% (0.5% 
mažiau).

Už kitas partijas balsuotų mažiau 
kaip 3% apklaustų rinkėjų, (į Seimą 
patenka tos partijos, už kurias balsuoja 
daugiau kaip 4% rinkėjų). Iš apklaus
tųjų 18.4% žada visai nebalsuoti per 
Seimo rinkimus ir 22.5% nežinojo kaip 
balsuos arba neturėjo jokios nuomo
nės.

Nuo praėjusių metų pabaigos bedar
bių skaičius Lietuvoje padidėjo 1.2%, 
iki 8.1%. Yra užregistruota 144.4 
tūkstančiai bedarbių. Daugumą į darbo 
biržas besikreipiančių sudaro ilgą laiką 
nedirbantieji ir be profesinio pasiruoši
mo žmonės. Didžiausia bedarbė (16-18 
%) buvo Lazdijuose, Akmenėje ir 
Šalčininkuose, mažiausia (4 - 5 %) 
Prienuose, Kėdainiuose, Kaune ir 
Klaipėdoje. 

Konstitucinio Teismo veikla
Konstitucinis. Teismas ketvirtadienį, 

kovo 4 d., paskelbė nustatęs, kad per
nai Seimo priimtas ir šiais metais 
įsigaliojęs SSRS valstybės saugumno 
komiteto vertinimo ir šios organizaci
jos darbuotojų dabartinės veiklos 
įstatymas ir po jo įgyvendinimo įstaty
mas neprieštarauja Lietuvos Kons
titucijai, su pastaba, kad įstatymuose 
turi būti numatyta teisė buvusiems 
KGB darbuotojams skųsti teismui jiems 
taikomus darbo apribojimus.

Konstitucinio Teismo buvo nustaty
ta, kad įstatyme numatyta Prezidento 
pareiga sudaryti komisiją su teise 
svarstyti apribojimo netaikymą bu
vusiems KGB darbuotojams, pra- 
nešusiems apie savo buvusią veiklą 
Lietuvos valstybės saugumo depar
tamentui bei Gyventojų genocido ir 
Rezistencijos centrui, prieštarauja 
Konstitucijai, nes tai viršija kons
titucinius valstybės vadovo įgalioji
mus. Šio įstatymo dalies konsti- 
tucingumu jau anksčiau abejojo Pre
zidentas V. Adamkus, atsisakydamas 
sudaryti įstato numatytą komisiją.

Seimo narys konservatorius Antanas 
Stariškis per penktadienį, kovo 5d., 
įvykusią spaudos konferenciją užtik
rino, kad Seimas artimiausioje ateityje 
pakeis Konstitucinio Teismo pasmerk
tas įstatymo nuostatas. Anot jo, įsta
tymo pataisos gali būti dvejopos: arba 
iš viso atsisakyti įstatyme taikomų 

išimčių, arba Seimas nuspręs, kad’ 
numatyta komisija priimanti sprendi
mus taikyti išeitis, bus politiniai 
nepriklausoma.

Ekonominiai nesklandumai
Pastaruoju laiku Lietuvos žinias- 

klaida pateikė daug medžiagos apie 
įvairius Lietuvos ekonominius ne
sklandumus arba neva tai ideologiniai 
pagrįstus valdžios sprendimus kaip 
pav., „Mažeikių naftos“ koncerno „per 
pigus“ pardavimas JAV „Williams 
International“ kompanijai, tuo bent 
dalinai išstumiant iš Lietuvos naftos 
pramonės Rusijos „LUK'oil“ kompa
niją; elektros energijos linijų tiesimą į 
Vakarus, tam pasamdžius iki šiol 
neveiklią JAV „Power Bridge“ kom
paniją; elektros energijos pardavimą 
Baltarusijai, kuri Lietuvai už tą ener
giją skolinga virš 100 milijonų JAV 
dolerių; sumažėjusį mokesčių surin
kimą, kuris bent dalinai, paveiktas 
Rusijos krizės, ir panašiai.

Visais šiais atvejais nekompete- 
tingumu ar korumpuotumu yra kalti
nama Vyriausybė, ministras pirmi
ninkas G. Vagnorius ar kiti atskiri 
Vyriausybės ministrai, kaip ūkio 
ministras Vincas Babilius ir finansų 
ministras Algirdas Šemeta. Vyriausybės 
atsistatydinimo iš pareigų ir priešlai
kinių Seimo rinkimų reikalauja ne vien 
LDDP opozicija, bet ir K. Bobelis bei 
Centro sąjungos vadovas R. Ozolas. 
Dėl vadovo komentarų apie valdžią iš 
ministrų kabineto turėjo atsistatydinti 
Centro sąjungos atstovas, aplinkos 
apsaugos ministras Algis Čeplikas. Jo 
atsistatydinimą apgailestavo kitas ge
rai žinomas gamtosaugininkas Pre
zidentas Valdas Adamkus.

Po Prezidento susitikimo su kon
servatorių frakcijos atstovais, jo spau
dos atstovė Violeta Gaižauskaitė pa
reiškė, kad Lietuvos Prezidentas ne
žada skatinti Vyriausybės atsista
tydinimo, nes Prezidentas yra su
interesuotas valstybės stabilumu. V. 
Gaižauskaitė pabrėžė, kad Prezidentas 
yra pasiruošęs dirbti kartu su Seimu, 
bet jis mano, kad vyriausybės kritika 
yra sveikas demokratiškos valstybės 
reiškinys.

Elektros energijos 
klausimais

Prezidento vadovaujama Valstybės 
gynimo taryba pirmadienį, kovo 1 die
ną, rekomendavo Vyriausybei ir toliau 
tiekti elektros energiją Baltarusijai, 
tikintis, kad ji, kaip ir žadėjo, iki va
saros padengs savo įsiskolinimus 
Lietuvai.

Valstybės vadovas Valdas Adamkus 
žurnalistams sakė, kad taryba dau
giausiai dėmesio skyrė nuostolingam 
elektros eksportui į Baltarusiją. Šis 
klausimas buvo peržiūrėtas iš eko
nominių ir politinių pusių. Sutarta, kad 
nutraukti elektros energijos tiekimą kol 
kas neverta, ypač todėl, kad yra kon
kretus jų įsipareigojimas padengti sko

las. Ministras pirmininkas G. Vagnorius 
tvirtino, kad naujos sutartys dėl elek
tros energijos tiekimo sudaromos tik 
dvišaliu pagrindu, be jokių tarpininkų. 
Premjeras žiniasklaidą informavo, kad 
ši problema bus toliau svarstoma 
Vyriausybės posėdyje, kada bus per
žiūrėtas esančios skolos padengimo 
klausimas tiek iš Baltarusijos, tiek iš 
Lietuvos pusės. Premjeras mano, kad 
Vyriausybei teks dar ne kartą svarstyti 
šį klausimą.

Peniai už Lietuvos patiektą elektros 
energiją Baltarusija įsiskolino apie 100 
milijonų JAV dolerių. Elektra kai
myniniam kraštui buvo tiekiama per 
tarpininką - bendrovę „Baltic -SHEM“, 
turinčią realizuoti už patiektą energiją 
iš Baltarusijos gaunamas prekes. 
Valstybės kontrolė yra iškėlusi bau- 
džiamają bylą bendrovei „Lietuvos 
energija“ už galimą valstybės lėšų 
iššvaistymą tiekiant elektrą Baltaru
sijai.

Valstybės gynimo tarybos posėdyje 
dalyvavo Prezidentas Valdas Adamkus, 
Ministras pirmininkas Gediminas 
Vagnorius, Seimo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis, užsienio reikalų ministras 
Algirdas Saudargas, Valstybės saugu
mo departamento direktorius Mečys 
Laurinkus, Seimo nacionalinio saugu
mo komiteto pirmininkas Algirdas 
Katkus ir Prezidento patarėjas na
cionalinio saugumo ir užsienio politi
kos klausimais Albinas Januška.

Susirūpinimas dėl 
Prezidento patarėjų

Prezidentas Valdas Adamkus pareiš
kė atmetąs praėjusią savaitę penkių 
Seimo konservatorių frakcijos narių 
paklausime išdėstytas abejones dėl kai 
kurių valstybės vadovo patarėjų veik
los.

Praėjusią savaitę parlamento kon
servatorių frakcijos nariai Alfonsas 
Bartkus, Petras Šalčius, Alfredas 
Stasiulevičius, Juozas Listavičius ir Jo
nas Mocartas kreipėsi į Prezidentą, 
prašydami paaiškinti „koks vaidmuo su 
„Power Bridge“ įmone tenka vi
suomeniniais pagrindais Prezidentū
roje dirbančiam Amerikos lietuviui 
Raimundui Mieželiui, kokie formalūs 
ar neformalūs ryšiai sieja „Power Brid
ge“ atstovą, Amerikos lietuvį Liną Kū
jelį su Prezidentūra“. Seimo nariai taip 
pat norėjo išsiaiškinti kokius valsty
bės ar komercines grupuotes atstovau
ja visuomeniniais pagrindais dirbanti 
Prezidentūros patarėja, privačios kom
panijos direktorė Elena Leontjeva.

R. Mieželis pareiškė: „Aš nevaidi
nau ir nevaidinu jokio vaidmens su 
„Power Bridge“. Aš taip pat neturėjau 
ir neturiu jokių asmeninių interesų 
šiame projekte. Prezidento įgaliotas,

Nukelta į 2 psl.
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Mintys po XX Australijos Lietuvių Dienų Gdonge
Per 50 metų imigracijos laikotarpį 

jau net 20 kartų Australijos lietuviai su
sibūrė Australijos Lietuvių Dienų (ALD) 
šventei. Šaunu matyti Australijos lietuvius 
su sąmoningu pasišventimu besisten
giančius išlaikyti mūsų tūkstantmetinę 
kultūrą net 20 000 kilometrų nuo savos 
Tėvynės, nepaisant įvairių politinių audrų. 
Malonu, kad ši tautiškumo manifestacija
įsisteigus kaip tvirtas ritualas į mūsų tau- australų kultūrinėje visuomenėje, labai 
tinės veiklos kalendorių.

Tačiau, kaip ir visiems ritualams, grę- 
sia pavojus, kad ALD gali tapti bereikš
miu šablonu. Nors ir ne visose, bet esu są
žiningai apsilankęs daugumoje ALD. 
Anksčiau ta trauka kildavo iš jaunuolio 
siekių susitikti, pabendrauti, pabaliavoti 
su senais draugais - ir viliojančios svajo
nės rasti naujų draugų, ypač kitos lyties. 
Gal net partnerę? O tais „senais laikais“ 
moksleiviškos ir juolab studentiškos iš
daigos ALD-omis tikrai pakurstydavo ne

■ tik kraują, bet ir hormonus. Kažin ar šių 
dienų lietuviškas jaunimas moka taip in
tensyviai-pramogauti, išlaviruojant juo
kus, šokius ir alkoholį tobulo draugišku
mo, tiesiog dvasinio bendrakeleiviškumo 
fone? (O gal čia tik dviejų dvidešimtmečių 
sūnų „senio“ tėvo nesupratlyvūs paistalai). 
Taislaikaista „lietu vybė“buvo reikšminga: 
ji praturtino mūsų asmenybes iki antžmo- 
giškumo, palyginus su mūsų kitais, ypač 
australais, bendraamžiais. Mūsų ben
dravimas lietuvių draugų tarpe palaikant 
dar kai kurias nepriklausomos Lietuvos 
studentiškas tradicijas, išmoktas iš tėvų, 
davė mums progą pasididžiuoti savo tau
tiniu, kultūriniu ypatingumu, nors to gal 
sąmoningai net nesupratome ir vargu ar 
būtume viešai pripažinę.

Šalia pramogavimo ALD-ų traukimas 
daugumai mūsų jaunųjų kilo iš menkai 
suprasto kultūrinio „naudingumo“ pojūčio 
mūsų lietuviškų sielų gelmėse. Daly
vavome tautiniuose šokiuose, talentų ir 
literatūros parengimuose, keli jaunuoliai 
dainuodavochoruoseirišliejosavodrama- 
tiškas ypatybes vaidinimuose. Daugelis 
rungtyniavo sporto varžytinėse. Daug šių 
veiksnių nepasikeitę per tas 20 ALD-ų, 
nors man gaila, kad jaunųjų talentų popie
tės išbrauktos iš programų. Nors kartais 
tie talentai atrodė labiau kaip tėvų aspira
cijų paroda, negu jų vaikų savanoriško 
entuziazmo išraiška ir tuo būdu atspindėjo 
tam tikrą dirbtinumą, bet visgi tenka pri
pažinti, kad tokios progos sudarė galimy
bę Australijos lietuviams viešai išvysti ir

Lietuvos įvykių...
Atkelta iš 1 psl.
esu domėjęsis šiais bei kitais ener
getiniais projektais ir tą žadu daryti ir 
ateityje“. R. Mieželis toliau teigė, kad 
Prezidentūra neturi jokių ryšių su Li
nu Kojelių.

E. Leontjeva teigė sekančiai: „Va
dovauju viešajai įstaigai „Lietuvos 
laisvosios rinkos institutas“, kurio 
pagrindinis tikslas yra prisidėti prie 
laisvos rinkos principų įgyvendinimo 
Lietuvoje. Kaip matome, abiejų darbų 
tikslai nesikerta ir jokio interesų kon
flikto čia nėra“. 

Paruošė 
• \ Danius Kairaitis

"Mūsų Pastogė" Nr.10 1999.3.15 psl.2;

pasididžiuoti tuo, ką mes su sielvartingu 
rimtumu įvairiomis tautinio sąmoningu
mo progomis jau net iki bereikšmingo 
banalumo teigiame: reikia džiaugtis ir 
rūpintis savo „atžalynu' - juk tai mūsų 
ateitis! Tie jauni talentai ir buvo mūsų 
atžalynas - o kur dauguma jų dingo? Šalia 
retų išimčių, jie nebedalyvauja lietu
viškuose renginiuose. O ar jie pasireiškia 

abejoju: juk tai didelė jūra mažoms 
žuvytėms kaip lietuviukams, kurie atrodo 
talentingi mūsų išeiviškom akims, au
sims ir protams. O visgi lietuvių aplinkoje 
jie galėjo tapti didelės žuvys mažame 
kultūriniame prūde. Australijos lietuvių 
visuomenės ir Bendruomenės vadovai 
šiuo atveju pasireiškėme kaip prasti žvejai 1

Laikui bėgant mane ALD-os jau nebe
traukė, o įpareigojo dalyvauti: padedant 
ruošti ALD-as Canberroje 1984 metais ir 
jau eilę metų dalyvaujant atstovu ALB 
Krašto Tarybos sesijoje, kartais net einant 

' tos sesijos Prezidiume pareigas. Čia jau 
nebe jaunatviškas užsiėmimas. Tyliai 
savo dūšioje džiaugiuosi, kad turiu progą 
tęsti tas visuomeniškas pareigas, kurias 
kadaise taip kruopščiai atlikdavo mano 
tėvelis, ir su tam tikiu gailesčiu abejoju, ar 
mano du sūnūs kada nors seks šią giliai 
įbrėžtą šeimos vagą. Susitikti senus drau
gus per ALD-as dar vis malonu. Paben
drauti, pabaliavoti su jais smagu. Tačiau, 
matomai mažiau dainuojame, beveik visai 
nešokame ir tik reta „nikolaška“ įsiveržia 
pro mūsų lūpas. O kadaise...

Pasenome. O žilesnės galvos už mūsų 
dar vis vadina mus .jaunimu“. Tai kaip 
kreiptis į mūsų vaikus, į mūsų anūkus? 
Mane ima absurdiškas juokas, kad dar 
mane kai kurie traktuoja kaip Jaunimą“. 
Gal šitoks perspektyvos sumaišymas ir 
minčių užsifosilizavimas kaip tik ir taik
liai nurodo mūsų Australijos (ir gal visos 
išeivijos) lietuvių dilemą: elgiamės kaip 
dinozaurai. Įžvelgtam šiandieninę tikrovę 
per praeities prizmę. Ir to pasekmėje mūsų 
laukia dinozaurų likimas.

Neidealizuokime savo išeiviškos pa
dėties. Žvelkime drąsiu aiškumu į tiesos 
šviesą. Ypač pasikeitus Lietuvos Res
publikos politinei sutuacijai, mūsų išei
vijos egzistencijos patys pamatai sugriau
ti. Apie tai vienokiu ar kitokiu aiškumu ir 
teisingumu daug rašyta ir kalbėta tautos 
filosofų ir sociologų. Vengdamas paro
dyti savo nemokšiškumą, tų duomenų 
nekartosiu.

Nors per amžius dinozaurai išnyko, 
gyvūnija bendrai vystėsi ir pagaliau išvys
tė žmogų.. Dinozaurai neprisitaikė prie 
esamos padėties, o gal kita katastrofa juos 
sunaikino. Nesvarbu. Išeivijos lietuviams 
esminis pavyzdys-tai tagyvūnija, kuri pri
sitaikė prie esamų sąlygų, kurios nuolat 
keitėsi ir todėl evoliucine tvarka dinamiš
kai vystėsi ir tobulėjo.

Su šia mintimi grįžtu prie XX-tų ALD- 
ų Geėlonge ir prie visos eilės kitų ALD-ų 
per paskutinius 16-20 metų. Regis matosi 
dinozauriškumas.

Dainų šventės jau seniai atestuoja var
gui ir senatvei, labiau negu pasigėrėtinam 

entuziazmui ir talentui. Jau šeštą, septintą, 
o gal net dešimtą kartą išeinu iš Dainų 
šventės salės po mandagių aplodismentų 
ir salės prieangyje girdžiu tarpusavio 
žmonių pokalbius, kuriuose skamba be
sikartojanti gaida: „Ale kaip prastai (tas ir

Trumpai iš visur
Australų laikraščiai išgavo keletą 

slaptų dokumentų iš Gough Whitlam 
valdymo laikotarpio, kurie rodo, kad G. 
Whitlam rėmė Rytų Timoro inkor
poracijos į Indoneziją sumanymą per 
keletą susitikimų su tuometiniu In
donezijos prezidentu Soeharto. Su
sitikimai įvyko 1974 rugsėjo mėn. ir 
1975 balandžio mėn. Tų pačių metų 
spalio mėn. 16 d. į Rytų Timorą įsiveržę 
Indonezijos kariai nužudė penkis 
australus žurnalistus.

wAw'.yi’

Vasario mėnesį Prancūzijos karo 
laivynas pradėjo bandyti savo pažibą - 
branduoliniu kuru varomą lėktuvnešį 
„Charles de Gaulle“, kurio sukons- 
travimas užtruko 10 metų. Bandymai 
parodė vieną lėktuvnešio trūkumą: lai
vo denis per trumpas saugiam lėktuvų 
nusileidimui bei pakilimui. Trūksta dar 
3.6 metro tako.

Kovo 4 dieną vis dar ligoninėje 
tebegydomas Rusijos prezidentas B. 
Jelcin staiga iš pareigų atleido Ne
priklausomų Valstybių Bendrijos 
sekretorių, biznio magnatą Boris 
Berezovsky, kuris iki šiol buvo artimas 
Jelcino šeimos draugas.

ųbPųtPųiJJ

Kovo 6 d. Kambodijoje, Tailando 
pasienyje, suimtas svarbus Khmer Rou
ge lyderis Ta Mok, dėl savo žiaurumo 
Pol Pot valdymo metais pravardžiuotas 
„Mėsininku“. . >■

. Ta Mok suimtas bendradarbiaujant 
Tailando ir Kambodijos pajėgoms 
Suimtasis atskraidintas į Pnom Perth, 
kur jo laukia Kambodijos karo teismas.

Kovo 7 d. čečėnų pogrindžio grupė 
Grozny rajone pagrobė rusų generolą 
Genadij Špigun. Ginkluoti aktyvistai 
buvo pasislėpę bagažo skyriuje paties 
generolo lėktuve. Atrodo, kad grupės 
lyderis yra sukilėlis Salman Radujev, 
kuris nesutaria su dabartiniu Čečėnijos 
prezidentu Aslan Maškadov. Manoma, 
kad pagrobtą generolą sukilėliai steng
sis iškeisti į savo kalinamus draugus, jų 
tarpe dvi moteris, suimtas už geležin
kelio stoties išsprogdinimą.

Vakariečius turistus vilioja Bwindi 
valstybinis gamtos parkas pietvakari
nėje Ugandoje su filmuose išgarsinto
mis gorilų kolonijomis. Deja, parkas 
slepia ir Hutu sukilėlius, nusistačiusius 
prieš baltuosius. Vasario 28 dieną 
sukilėliai iš keleto stovyklaviečių 
pagrobė 14 turistų. Tik šešis jų pasise
kė išgelbėti kovo 2 dieną. Prieš tai 
sukilėliai nužudė aštuonis turistus, jų 

tas) choras sudainavo“, o tų chorų įvar
dinta kaskart daugiau, „Kaip gaila regėti 
mūsų chorų tokį nuosmūkįperpaskutinius 
kelis metus" ir panašiai. Asmeniškai man 
nemaloniai tenka varžytis, kai su tole
rantišku atlaidumu (juk tai „šventa“ lie
tuviška veikla!) klausaus neišbalansuotų 
chorų, besistengiančių išpildyti su senat
ve girgždančiomis arba apskritai nepa
jėgiomis stygomis jiems nebeįkandamas 
dainas. Ne kartą girdisi visai katastrofiš- 

tarpe 4 moteris. Išgelbėtųjų tarpe buvo 
ir vienas australas iš Sydnėjaus. 
Nužudytos dvi naujazelandietės, du 
turistai iš JAV ir keturi iš D. Britanijos.

Vasario 28 dieną JAV karo lėktuvai 
puolė įvairius ryšių ir priešlėktuvinės 
gynybos taikinius Irake. Numesta apie 
30 lazerio spinduliais vairuojamų bom
bų. Netyčia buvo sugadinti naftos 
vamzdžiai, einantys iš Irako į Turkiją. 
Tačiau po keleto dienų naftos tiekimas 
buvo atstatytas. Taikos sutartis leidžia 
Irakui eksportuoti šiek tiek naftos, kad 
už tai įsigytų būtiniausių reikmenų.

Jugoslavų kariniai daliniai tęsia al
banų kaimų puolimą ties Kosovo 
provincijos - Makedonijos pasieniu. 
Kovo 15 dieną Evreux mieste, Nor
mandijoje, Kosovo albanų atstovai vėl 
pradės taikos derybas su Jugoslavijos 
delegacija. Albanai yra dabar principi
niai sutikę su visais užsienio valstybių 
siūlomais taikos projekto paragrafais. 
Trūksta tik Jugoslavijos sutikimo.

ųlPųiJ/ųiJ/

Nepabūgęs Indonezijos valdymą 
remiančių Rytų Timoro grupių mirties 
grąsymų, į Dili nuvyko Australijos 
ambasadorius Indonezijai John Mc 
Carthy. Tada šių ginkluotų grupuočių 
vadovybė atšaukė savo grąsinimą 
užmušti keletą australų diplomatų bei 
žurnalistų. Visgi įtampa Rytų Timore 
neslūgsta. Nepriklausomo Rytų Timo
ro šalininkai skundžiasi, kad juos ban
do marinti badu - Indonezijos ka
riuomenės vadovybė Rytų Timore 
konfiskavusi visas ryžių atsargas ir jas 
išduodanti tik savo šalininkams.

Vasario 15 dieną aštuoni gydytojai, 
kuriems Australijos valdžia nepripa
žįsta užsienyje įgytų gydytojo kva
lifikacijų, pradėjo bado streiką prie 
NSW parlamento rūmų Sydnėjuje.

Po kelių savaičių badavimo, keletas 
jų dėl nusilpimo jau paguldyti ligoni
nėn. Gydytojai tvirtina, kad Australi
jos bei valstijų vyriausybės nesilaiko 
1997 m. susitarimo, kuriuo prižadėta 
nediskriminuoti gydytojų, įgijusių 
kvalifikacijas užsienyje. Jie taip pat 
tvirtina, kad užsieniečiams gydytojams 
bei užsienyje mediciną baigusiems 
australams gydytojams egzaminuojant- 
taikomi kiti standartai, nei Australijo
je studijuojantiems.

Visa tai primena vargo kelius, kuriuos 
pokario metais teko išeiti į Australiją 
atvykusioms lietuviams gydytojams.

Paruošė V. Patašius

kas, ausis paraudonuojantis disonansas. 
Dar šlovė jauniems dirigentams, kurie 
bando įdiegti gyvumo gyslelę. Bet ir jie 
kartais tampa tik linksmais mostikuoto- 
jais. Net lietuviai, apsilankę iš kitų kraštų 
ir išsėdėję Dainų šventėje, su didesniu ar 
mažesniu diplomatiškumu yra man pri
vačiai išreiškę ne komplimentuojančių 
sentimentų. Retai girdisi pagyrimai. Sve
timtaučių svečių nesivežčiau į Dainų
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Dr. Karin Alexander - Aleksandravičiūtė

Dr. Karin Alexander - Aleksan-
dravičiūtė.

1998 metų pabaigoje Australijos 
spaudoje pasirodė straipsniai apie dr. 
Karin išrinkimą į Australijos Sto
matologų (dantų gydytojų) asociacijos, 
Pietų Australijos skyriaus (ADASA) 
prezidentės postą. Nuo Pietų Australi
jos skyriaus įsteigimo dr. Karin yra tik 
antroji moteris išrinkta jos prezidente. 
O tai byloja apie jos septyniolikos me
tų darbo įvertinimą nuo 1983 m., 
penkiolikoje profesinių asociacijų. 
Daugumoje ji darbuojasi valdybose, o 
kitose yra aktyvi narė. Naujoji ADASA 
prezidentė jau įrodė kaip sumaniai ir 
tolerantiškai sugeba pravesti pro
fesionalų susirinkimą, kuriame daly
vauja virš 200 dalyvių.

Džiaugiamės, kad dr. Karin buvo vie
na iš iniciatorių steigiant Pietų Austra
lijos Moterų stomatojogių asociaciją ir 
jos konstitucijos sudarymo pirmininkė. 
Gerai žinant, kad moterims yra, deja, 
dar vis sunkiau patekti į vedančius pos
tus, tai yra labai sveikintinas reiškinys. 
Kodėl visgi yra maloniau eiti dantų 
tvarkyti pas moterį, o ne vyrą gydytoją? 
Atsakymų į šį klausimą gali būti įvai
rių. Tačiau pasiteiravus pažįstamų 
ratelyje, dauguma nurodė sekančias 
priežastis: moterų rankos, būdamos 
mažesnės, leidžia joms švelniau dirbti 
ir mažiau įskaudina lūpų kerteles. 
Moterys gydytojos yra daugiau linku
sios pacientams paaiškinti procedūros 
eigą ir komunikuoti su jais. Dabar dr. 
Karin darbuojasi net dviejuose ka
binetuose: nuosavame North Terrace, 
kur, be jos, dirba dar kiti penki 
profesionalai ir pas savo motiną dr. Ve- 
tą Aleksandravičienę, Royston Park'e.

Brisbanės naujienos
Nepriklausomybės šventės minėjimas

Vasario 21 d., 3 vai. po pietų nes programas.
susirinkome į lietuvių namus atšvęsti 
mums taip brangios Nepriklausomybės 
šventės. Ne taip jau gausiai susirinku
sius pasveikino valdybos pirmininkė 
Gaila Bagdon. Ji kvietė tautiečius kuo 
daugiau lankyti Lietuvą, apgailestavo 
kad darosi vis sunkiau paruošti meni- 

BENDRADARBIAUK "MŪSŲ PASTOGĖJE"!

Be to, ji dažnai skaito paskaitas pro
fesiniuose seminaruose.

Nenuostabu, kad dr. Karin pasirinko 
stomatologijos profesiją - jos motina ir 
krikšto motina - abi dantų gydytojos. O 
motina, diplomą įgijusi Hamburg‘o 
universitete, Vokietijoje, dar kartą turė
jo „persikvalifikuoti“ Australijoje, 
kadangi jos, kaip ir kitų Europoje 
mokslus baigusių akdemikių, mokslo 
laipsniai nebuvo pripažinti šiame 
žemyne. Mažoji Karin, be abejo, nega
lėjo išvengti aplinkos įtakos ir savo 
lėlytėm vis norėdavo taisyti dantelius.

Dr. Karin užaugo mieloje, kultūrin
goje inžinieriaus Viktoro ir daktarės 
Veros šeimoje. Kai motina atidarė savo
praktiką, ją augino senelė, ponia 
Pečenkinienė. Laimingi vaikai išeivi
joje, kurie dar gali pasidžiaugti senelių 
globa ir prielankumu. Tad nenuostabu, 
kad dr. Karin užaugusi tokioje palan
kioje aplinkoje, yra lipšni, jauna mote
ris, savo du vaikus mylinti motina ir 
maloniai bendraujanti su žmonėmis. 
Tam ji turėjo geriausią pavyzdį savo 
šeimoje.

Kiek pasigilinus į dr. Karin in
telektualinį pajėgumą, negalima ne
pastebėti jos gabumų ir darbštumo. Be 
lietuvių kalbos, kurios išmoko šeimoje, 
lankydama lietuviškąją Adelaidės 
pradžios mokyklą, ji dar mokėsi vokie
čių ir japonų kalbų. Kai Pietų Austra
lijos valstijoje brandos atestato įgiji
mui pakako išlaikyti egzaminus iš pen
kių dalykų, ji išlaikė septynis, jų tarpe 
matematikas I ir H, fiziką ir chemiją. 
Paskui 1982 apvainikavo stomatolo
gijos studijas Adelaidės universitete 
BDS laipsniu (Stomatologijos chirurgo 
bakalauru).

Su Lietuva ją riša neišblėstantys 
atsiminimai iš apsilankymo tėvų 
gimtinėje. Kaip ir dauguma mūsų kar
tos jaunimo, ją labiausiai sužavėjo sod
ri Lietuvos gamta, senųjų miestų 
architektūra, gyvoji tautos istorija ir 
žmonių nuoširdumas. Reikėtų dar 
paminėti, kaip puikiai jai pravertė lie
tuvių kalbos žinojimas bendraujant su 
krašto žmonėmis. Tėvų įdiegtas dai
gelis įleido dar gilesnes šaknis Lietu
voje.

Sveikiname dr. Karin ir linkime sėk
mės pasirinktoje profesijoje!

Isolda Poželaitė - Davis, A.M.

Jaunuolis Mark Bagdonas įnešė tau
tinę vėliavą, ir visi sugiedojom Tautos 
himną. Tylos minute buvo pagerbti 
mirusieji tautiečiai ir laisvės kovose 
žuvusieji partizanai.

R. Platkauskienė skaitė trumpą 
paskaitą. Savo kalboje ji paminėjo, kad

Pagerbta visuomenininke p. Ona Baužienė, OBM

Gerbiamoji ponia
Ona Bauziene,, 

nuoširdžiausiai sveikinu Jus gražaus
ir garbingo jubiliejaus proga.

Ilgas, humaniškiausios veiklos 
kupinas Jūsų gyvenimas pelnytai 
laikomas tarnystės lietuvybei ir 
nuoširdaus rūpesčio tautiečiams 
pavyzdžiu.

Patyrusi nemažai vargo ir išgyve
nusi ne vieną skaudaus netikrumo 
dieną, pati aktyviai ėmėtės para
mos laukiančių tautiečių globos. Su 
Jūsų vardu glaudžiai siejasi visų 
Australijos lietuvių bendruomenės 
atsiradimas ir veikla, savaitraščio 
"Mūsų Pastogė" įsteigimas ir spaus
dinimas, visos lietuviškosios išeivi
jos Australijoje moralinė ir finansinė 
globa.

Šių darbų humaniškumą ir vertę 
patvirtina ne tik visame pasaulyje 
gyvenančių lietuvių pagarba bei 
padėka, bet ir garbingi tarptauti
niai apdovanojimai.

Tai, ką nuveikėte savo tautos
gerovei, nuveikėte ir visai žmonijai.

Nuoširdžiausiai dėkoju už ilgus dešimtmečius puoselėtą ir 
skleistą gerumą, žmogiškąją šilumą ir aktyvų rūpestį Lietuvos 

žmonėmis.
Prisidedu prie visų Jums jubiliejaus proga skiriamų sveikinimų. 

Linkiu stiprios sveikatos,
artimųjų meilės bei šilumos ir visuotinės pagarbos.

Valdas Adamkus 
Lietuvos Respublikos Prezidentas 
Vilnius, 1999 metų sausio 26 diena

------ *—Lietuviai/} esame mes gimę. 
Lietuviais turime ir būt!

\ PASAULIO lietuvių
BENDRUOMENĖ
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Vytautas Kamantas
PLB Valdybos pirmininkas

mes, gyvendami išeivijoje, niekada 
neišsižadėjome savo tėvynės. Tam
siausiomis tautos dienomis tvirtai 
tikėjome, kad Lietuva sulauks aušros 
ryto. Su pagarba ir džiaugsmu šven
čiame šių dieną. Tegul Dievas laimina 
šventą Lietuvos žemę.

Programą užbaigėme daina „Lietuva 
brangi“.

Pirmininkė G. Bagdon viešėdama 
etuvoje, įsigijo gražių kasečių. Dvi 

valandas žavėjomės tautinių šokių 
šventės programa. Tuo pačiu metu 
sporto klubo nariai lauke kepė keps

nius. Vėliau vaišino visus savo pa
gamintais gardumynais. Vyriausiu 
kepėju buvo mūsų darbštusis spor
tininkas Raimondas Mališauskas. Jis 
visur suspėja dalyvauti, šoka tautinius 

šokius, sportinėse šventėse atstovauja 
Brisbanės sporto klubą „Baltija“, lan
kėsi Lietuvoje. Šiais metais Tautinėje 
skautų stovykloje buvo pakeltas į vy
čius. Taip pat ir jaunoji Rasa Šatkaus- 
kaitė įsigijo geltoną šlipsą. Abiem 
jaunuoliams linkime gražios ateities.
• Šių metų Vasario 21 d. Brisbanėje 

staiga mirė Erikas Bartonas. Jis buvo 
sulaukęs 70 metų amžiaus. Kilęs iš 
Prūsijos. Dažnai lankydavosi Lietuvių 
namuose. Paliko liūdinčią žmoną Da
nutę, seserį Vandą, sūnų ir dukterį su 
anūkais.
• Velykų dieną, pirmą mėnesio; 

sekmadienį, pamaldų ir pietų Lietuvių 
namuose nebus. Velykas švęsime savo 
šeimose.

Brisbanietė
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Naujas dantų gydytojas
Sėkmingai baigęs penkių metų stu

dijas Sydnėjaus universitete, Marcus 
Venclovas, dr. Irvio ir Nijolės Venclo
vų sūnus, įgijo Bachelor of Dental 
Surgery diplomą.

Gražią, saulėtą 1998 m. gruodžio 18 
dieną visi graduantai susirinko įs
pūdingoje, gotiškoje Sydnėjaus uni
versiteto Didžiojoje salėje, kurioje 
universiteto kanclerė Dame Leone 
Kramer asmeniškai visiems įteikė 
diplomus.

įgydamas diplomą, Marcus Venclo
vas išlaikė šeimos tradiciją, kadangi vi
si šeimos nariai - tėvas, motina ir abi 
seserys - taip pat yra Sydnėjaus 
universiteto graduantai.

Būdamas gabiu studentu, Marcus vi
sus penkerius metus baigė gerais 
pažymiais ir diplomas jam buvo suteik
tas su pagyrimu (Honours). Marei.' 
kaip geriausiam studentui prostetikoje 
(Dental Qlumni Prize for Removable 
Prosthetics), taip pat buvo įteikta 
prestižinė premija.

Nuo pat mažens Marcus aktyviai 
reiškėsi lietuvių bendruomenėje. Jis 
lankė lietuvių savaitgalio mokyklą, bu
vo skautu, šoko tautinius šokius. 
Visuomet mėgo sportą, ypač golfą ir 
krepšinį, ir šiose sporto šakose jis gra

Sydnėjaus Lietuvių Klube
Vienas iš malonesnių įvykių buvo 

Klubo Bibliotekos darbuotojų posėdis. 
Viena ponia, dalyvavusi posėdyje, 
pasakė: „Palaidoti visuomet suspėsim, 
o dabar žiūrėkime ką dar galime 
padaryti“.

Dėka mūsų visų gerbiamo pono 
iBroniaus Stašionio, kuris ištikimai lai
kė pravertas duris lankytojams, nors ir 
skundėsi, kad vis mažiau skaitytojų, 
bet, tik kada ten užsukdavau, visuomet 
jį atrasdavau lankomą žmonių. Nors ir 
neatsiklausęs, bet tikiuosi, kad Klube 
nėra nario, kuris nesakytų AČIŪ, Tau 
Broniau, už visą įdėtą ir tęsiamą darbą!

Atsirado visa eilė darbuotojų, pa
siruošusių Bibliotekos išlaikymui. 
Leiskite paminėti jų pavardes ir iš an
ksto padėkoti už jų gražų norą taip 
aktyviai prisidėti prie mūsų bibliotekos 
išlaikymo ir atnaujinimo: Jadvygai 
Burokienei, Zitai Bartkevičienei, Jad
vygai Dambrauskienei, Natai Liutikai- 
tei, Margaritai Kavaliauskienei, Marti
nai Reisgienei, Danai Skorulienei, Jo
nui Šarkauskui ir Palmyrai Žalienei. 
Taigi, bus bandoma palengva vėl gra
žinti narius į taip svarbų “šviesos židi
nį“.

Pertvarkius turimą kambarį, norima 
ten įrengti ir skaityklą. Kreipiamės į 
visus narius, kurie gauna lietuviškus 
arba apie Lietuvą laikraščius, žurnalus - 
paaukoti juos bibliotekos skaityklai. 
Skaitykloje jie bus prieinami ne tik jūsų 
draugams, bet ir visai lietuviškai
Sydnėjaus bendruomenei, kur galės 
užsukti, pasėdėti, paskaityti.

Jau nuo dabar darbo valandos sek
madieniais nuo 12.30 iki 3.00 vai.

Taip pat pas daug ką yra dabar išleis
tų Lietuvoje knygų, jei jos jums yra 
atsitarnavusios, būkite malonūs ir 
paaukokite jas bibliotekai. Turėkime 
omenyje, kad bibliotekos vertė yra

žiai atstovauja Sydnėjaus lietuvių spot-, 
to klubą „Kovą“. Studijuojant, Marcus 
buvo išrinktas į Sydnėjaus universiteto 
reprezentacinę krepšinio komandą ir 
žaidė tarpuniversitetinėse varžybose.

Baigęs mokslus, Marcus dirba pri
vačioje praktikoje Sydnėjaus prie
miestyje Burwood. Linkime jaunam 
dantų gydytojui tolimesnės sėkmės sa
vo profesijoje. y.

priklausoma nuo jos lentynose sudėtų 
knygų. Naujos knygos - brangiausias 
bibliotekos turtas.

Balandžio 12 d. numatyta mūsų 
bibliotekoje „talkos diena“ - tai diena 
kai sueis visi talkininkai ir atsiraitę 
rankoves Jadvygos Burokienės prie
žiūroje dirbs visą dieną, o jei reikalas 
bus tai tęsis ir kitą dieną.

Kitas malonus įvykis, kad Estų XVIII 
Festivalis Australijoje sekančiais me
tais vyks mūsų Klube, jau gautas užsta
tas.

Bet ne viskas kartais vien tik ma
lonumais baigiasi. Aš, asmeniškai, esu 
labai susirūpinės, kad, nors nariai mus 
ir remia, bet yra organizatorių, kuriems 
yra „nepatogu“ parengimus ruošti 
Lietuvių Klube. Man teko labai trum
pai šventoriuje padiskutuoti su vienu iš 
rengėjų, kurio nuomonė daugumai tur
būt būtų nepriimtina.

NEPAMIRŠKIME KOVO 21 d. 
KLUBE BUS TURGUS!

Užsukite, atsilankykite, pabuvokite 
bibliotekoje, patikrinkite ar pinigai te
bėra „Talkoje“, padiskutuokite Lietu
vos reikalus su LR Garbės Konsulu, o 
taip pat Juozas jums visiems pasiruo
šęs patarnauti gėrimais.

Jei kartu su jumis ateina ne narys, 
būtinai pasirašykite svečių knygoje.

Iki pasimatymo!
Algis Bučiukas,

Sekretorius 

Vasario 16 - I
Vasario 16 - ąją šventėme ir Seinuo

se, kur buvo atidarytas (vasario 14 - tą
ją) Seinų lietuvių kultūros centras. Šio 
centro įkūrimu pradėta rūpintis 1989 
metais, ir jau sekančiais metais buvo 
nupirktas, daugiausiai Australijos 
lietuvių lėšomis, sklypas. Patalpos 
pastatytos Lietuvos Respublikos lėšo
mis.

Grįžtu į netolimą praeitį. 1988 metų 
pabaigoje Australijoje vyko Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongresas. Lietuvo
je jau buvo prasidėjęs Atgimimas, ta
čiau pasikviesti į kongresą jaunimo 
atstovus iš Lietuvos su garantija, kad tai 
nebus komjaunimo atstovai, buvo 
neįmanoma. Tačiau kongreso rengėjai 
pakvietė atstovus iš Suvalkų trikam
pio, etninių lietuviškų žemių Lenkijos 
teritorijoje, kurie, nors ir simboliškai, 
bet atstovavo ir pačią okupuotą Lietu
vą. Atvyko ir kongrese dalyvavo Dalia 
Jankauskaitė iš Seinų ir Viktoras Vaina 
iš Punsko. Užsimezgė jaunimo ryšys.

1989 metais, ankstų rytą po Baltijos 
kelio, mudu su žmona kirtome tuo me
tu dar okupuotos Lietuvos sieną 
Lazdijuose ir atvykome į Punską. Tą 
pačią dieną, lydimi Broniaus Makaus
ko,- žinomo Lenkijos lietuvių veikėjo, 
lankėmės Seinuose, kurMakauskas mus 
supažindino su Seinų lietuvių vizija tu
rėti savo kultūros namus. Į Seinus iš 
apylinkių atvykę lietuviai, ypač sek
madieniais po pamaldų, neturėjo jo
kios būstinės, kurioje galėtų susitikti, 
bendrauti, išlaikyti lietuviškumo dva
sią. Nebuvo Seinuose lietuviškos 
kultūrinės veiklos, grėsė nutautėjimas, 
ko ir siekė krašto šeimininkai. B. 
Makauskas parodė didelį sklypą, kurį 
nupirkti jie neturėjo užtenkamai lėšų, 
turėjo surinkę tik 2000 dolerių rank
pinigių, o, australiškais doleriais pagal 
to meto kursą, reikėjo dar 5000. Ėmiau 
ir vietoje įsipareigojau, kad tiek pinigų 
šiam tikslui mes Australijoje sukelsime.

Grįžęs į Melburną, apie tai papasako
jau Henrikui Antanaičiui ir prašiau, kad 
jis padėtų keliant vajų šioms lėšoms. 
Buvo sutarta su vyskupu P. Baltakiu, 
kad pinigai į Seinus eis per jo kontrolę. 
Netrukus H. Antanaitis turėjo džiugią 
žinią - Australijos lietuvių jaunimo 
sąjunga iš savo iždo šiam tikslui pa
skyrė visą reikalingą sumą, būtent 5000 
dolerių! ALJS savo ižde turėjo likusių 
pinigų po sėkmingo Jaunimo Kongre
so, ir, sužinoję apie planuojamą vajų, 
nutarė, kad naujo vajaus nereikia, nes 
Australijos lietuviai sukėlė lėšas 
Kongresui, iš kongreso vajaus yra li
kę, taigi per ALJS iš tikrųjų tai yra 
Australijos lietuvių dovana Seinų 
lietuviams. Apie lietuviškos veiklos 
problemas Seinuose mūsų jaunimas jau 
žinojo ir iš kongrese dalyvavusiųjų 
Punsko ir Seinų jaunimo atstovų.

Deja, pinigus pamatę lenkai, sklypo 
savininkai, kainą padvigubino, prireikė

toji Seinuose 
dar 5000 dolerių. Kreipėmės į tautiečius 
Melburno lietuvių radijo valandėlės 
laidoje. Tą pačią savaitę pinigai atsira
do: Juozas Balčiūnas paaukojo 3000 dol., 
Ferdinandas Gužas - 1000 dol., Jonas 
Kirša -1000 dol., Zita Prašmutaitė - 500 
dol., eilė kitų aukotojų aukojo ma
žesnėmis sumomis. Sklypą nupirkome.

Buvau pakviestas tarti sveikinimo žo
dį atidarymo iškilmėse. Sveikindamas 
priminiau Lietuvių Chartą ir PLB 
Konstituciją: Pasaulio Lietuvių Ben
druomenę sudaro visi lietuviai, gyveną 
už Lietuvos Respublikos ribų ir tuo pa
čiu jie, Suvalkų trikampio lietuviai, nors 
ir neformaliai buvo PLB nariai nuo pat 
PLB įsteigimo. Sakiau taip pat:

„Lietuvos okupacijos laikais mes, 
Vakaruose gyvenusieji, visada matėme 
ir ne kartą naudojome Seinus ir Punską 
kaip tiltą iš Vakarų į okupuotą Lietuvą. 
Atstačius nepriklausomybę, tėvynė jū
sų irgi neužmiršo, ir šis pastatas pasta
tytas Lietuvos lėšomis. Politinės ir 
istorinės aplinkybės neleido jums fi
ziškai pasilikti Lietuvos Respublikos 
gyventojais, tačiau jūs esate Pasaulio 
Lietuvių šeimos dalis, už politinių 
Lietuvos rubežių gyvenančių 1,5 
milijono lietuvių šeimos dalis, pati 
lietuviškiausia ir gyvenanti savo 
gimtojoje žemėje. Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė šiandien džiaugiasi kar
tu su jumis, kartu su Lietuva, kad pa
galiau turite savo namus ir pirmą kartą 
Vasario 16-ąją švenčiate po savo stogu. 
Džiaugiamės, kad turite savo namus, 
kuriuose niekada neužges lietuvišku
mo ugnis“.

Į šventę atvyko Seimo pirmininkas V. 
Landsbergis, kultūros ministras S. 
Šaltenis, keletas Seimo narių, aukšti 
Lenkijos pareigūnai ir eilė kitų svečių. 
Prezidento V. Adamkaus sveikinimą 
perskaitė Prezidento patarėjas R. Gaš
ka. Iškilmingas pamaldas Seinų ba
zilikoje laikė Seinų vyskupas ir 
Vilkaviškio vyskupas J. Žemaitis. 
Padėjome gėles ant vyskupo A. Ba
ranausko kapo bazilikoje ir Seinų 
kapinėse ant Lietuvos karių kapų, ku
rie žuvo gindami savo žemę nepri
klausomybės kovų metu.

Seinų lietuvių kultūros centre, ku
riame taip pat yra įsikūręs Lietuvos 
Respublikos konsulatas, yra virš 20 
vietų turintis patogus viešbutis, didelė 
salė, virtuvė, valgykla, įvairios patal
pos, biblioteka, galvojama apie mokyk
lą. Seinuose šie namai yra pats puoš
niausias ir moderniškiausias pastatas. 
Pravažiuojantieji, neužmirškite ap
silankyti, pasisvečiuoti, o, būdami 
Lietuvoje, stenkitės, būtinai stenkitės 
aplankyti Punską ir Seinus.

Po šventės Seinuose į Vilnių grįžome 
po vidurnakčio, pilni įspūdžių ir 
džiaugsmo. Vasario 16-oji tokia ir turi 
būti - džiaugsmo šventė!

Gabrielius Žemkalnis

Dr. Kazio Martinkaus (1953 -1984) pomirtinis stipendijos fondas
A.a. biochemijos dr. Kazio Martinkaus (1953 - 1984) prisiminimui 1985 m. jo tėvai, sesuo ir artimieji draugai įsteigė 

stipendijos fondą, kuriuo gali pasinaudoti visi laisvojo pasaulio lietuviai studentai, bebaigtą bakalauro arba siekiantys . ma
gistro ar daktaro laipsnių iš griežtųjų mokslų (biologijos, chemijos, biochemi jos), ypatingai sąryšyje su vėžio tyrimu.

Gauti daugiau informacijdš apie šią stipendiją ar prašymų formas galima rašyti adresu:
Kristina Martinkutė, dr. Kazys Martinkus Memorial Scholarship Fund . 7120 S. Richmond, Chicago, Illinois 60629 - 3011, 
USA. Prašymų formos turi būti grąžintos iki 1999 m. gegužės 30 dienos.
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XX - sias Lietuvių Dienas užbaigiant

Tautinių Šokių šventės ntidarymas 1S»S>8 m. gruodžio 29 <1.
Nuotrauka K. J. Gailiaus

Gal kaip niekad plačiai šių metų 
pradžioje "Mūsų Pastogėje" paminėtos 
praeitų metų gale įvykusios XX - sios 
Lietuvių dienos.

Paprastai "M.P." Lietuvių dienų at
skirų renginių aprašymui iš anksto 
pasiprašo bendradarbius - koresponden
tus, kad jie "padengtų" tą ar kitą Lietu

Tautinių Šokių Šventė Geelonge
XX - sios Lietuvių Dienos jau praei

tyje, dabar liko tik pasidžiaugti pasiek
tais laimėjimais bei pasimokyti iš bu
vusių klaidų. Negausioje Geelongo 
lietuvių bendruomenėje Lietuvių Die
nų suruošimas buvo milžiniškas, labai 
įtemptas darbas, kadangi tiems patiems 
žmonėms teko atlikti ir organizacinį 
darbą, ir telkti lėšas, dainuoti ir šokti, 
sportuoti ir prakaitą lieti prie virtuvės 
puodų, kad tik visi sveteliai būtų 
pavalgydinti ir skaniai pavaišinti.

Pats būdama? „Gegutės“ šokėjų 
grupėje, turėjau progos iš arčiau 
susipažinti ir pamatyti, kiek daug dar
bo ir rūpesčių pareikalavo šios taip 
puikiai Geelonge pavykusios šokių’ 
šventės organizavimas.

Šventė gruodžio 29 dieną vyko „Co- 
rio Leisuretime" centro sporto salėje. 
Joje dalyvavo apie 150 šokėjų: Adelai
dės „Žilvinas“ ir „Branda“ (vadovai 
Liucija Vaičiulevičienė ir Antanas 

sų kaimynai, Melburno „Gintaras - 
studentai, „Gintarėliai“ - vaikai, 
„Šokdava“ - veteranai (jų vadovė Da
lia Antanaitienė), „Malūnėlio“ - moks
leiviai (vadovė Vilija Jokubaitytė); 
Sydnėjaus „Sūkurys“ (vadovės Rasa 
Blansjaar ir Jūratė Valytė).

Grojant parado maršą, išsirikiavo vi
sų valstijų šokėjai, nešini skydais su 
savo grupių pavadinimais. Priekyje 

• garbingai stovėjo mūsų trispalvė ir 
australų vėliava. Salė gražiai išpuošta 
žalumynais, grupių pavadinimais ir 
centre garbingai visų dėmesiui - 
Kryžstulpis, primenantis Lietuvos kai
mą.

Galbūt nenuostabu, kad Geelongo 
Tautinių Šokių Šventė susilaukė tiek 
daug žiūrovų, salė buvo pilnutėlė.

Šventę pravedė ALD Ruošos komi
teto atstovė - koordinatorė Kristina 
Kristiansen - Saldukienė. Ji, apsiren
gusi tautiniais rūbais, su pasididžia
vimu pabrėžė, kad, būdama ne lietuvė, 
ji jaučia pareigą ir pasididžiavimą 

ordinatorė Kristina Kristiansen - P^ant organizuoti šią šventę, šven- 
Saldukienė.‘9 atidaryti ji pakvietę Geelongo Et-

Pocius, Lietuvių sav. mokykla - Rūta 
Sankauskienė); Geelongo „Gegutė“ - 
jaunimas, veteranai ir gegučiukai 
(vadovė Birutė Gailiūtė - Liebich); mū

vių dienų renginį. Šįkart jų gavome iš 
daugelio kitų korespondentų. Esame 
jiems visiems labai dėkingi ir pagal ga
limybes spausdinome jų aprašymus.

Tikimės, kad šiame "Mūsų Pastogės" 
numeryje užbaigiame ir mes Lietuvių 
dienas.

Red. 

Tautinių šokių šventės koordinato
rė Birutė Gailiūtė - Liebich.

ninės Tarybos vadovą Mr. Jordon 
Mavros.

Programa susidėjo iš dviejų dalių, 
praėjusių labai sklandžiai. Tai Birutės 
Liebich nuopelnas, kuri per keletą trum
pų repeticijų, ir padedant visiems 
vadovams, sugebėjo šokius suderinti 
koncertui.

Keitėsi grupės, sukosi poros jaunų ir 
vyresnių, net delnai degė nuo plojimo.

Antroje dalyje pasirodė individualios 
grupės. Prie gražaus kryžstulpio Do
natas Juchnevičius suvaidino „Lietu
vos ryto“ korespondentą, aprašantį Šo-

Activities of Aust. Lithuanian Youth Assoc'n
Mr. speaker, council, ladies and 

gentleman and bald headed babies, I 
would like to speak to you today about 
the activities of Australian Lithuanian 
Youth Association over the past year. 
The ALJS is now run mainly from 
Melbourne. We have no active par
ticipants in Adelaide or Canberra and 
only a few members in Sydney. In 
Melbourne, however, we have a regu
lar committee of eight to ten people 
who meet every six weeks at Lithua
nian house.

During the year, we have been 
primarily concerned with the or
ganisation of next Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongresas. The Australijos 
Lietuvių Jaunimo Sąjunga was chosen 
to organise the tenth Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongresas at the last cong
ress. This was held in the United States 
in 1997. We have formed an organising 
committee to determine the content of 
the congress. We propose to hold 
congress during the next Lietuvių Die
nos that will be held in Sydney in 2000 
- 2001. It is our intention that this cong
ress will be bigger and better than all 
those that have gone before it. Over the 
next two years, we will be making an 
enormous effort to ensure our dreams 
are realised.

To help raise money for the congress, 
we have formed a special fund raising 
committee. Over the last year, the fund 
raising committee organised six (?) 
Sunday lunches in Lithuanian house. 
This is the first time in many years that 
the jaunimas has cooked regularly in 
Lithuanian house. These launches were 
organised two large dance parties at 
Lithuanian house for the jaunimas of 
Melbourne. Our objective was to in
form the younger members of the
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kių Šventę ir darantį nuotraukas.
Šventę užbaigė visos grupės, kartu 

pašokdamos žemaitišką polką. Net 
grindys suposi - taip buvo linksma ir 
smagu.

Šventės pranešėja Aldona Lipšytė - 
Scano labai talentingai apibūdino šo
kius lietuviškai ir angliškai. Ko
plytstulpio idėją sugalvojo Birutė 
Gailiūtė - Liebich, o meniškai ją 
įgyvendino Mečys Davalga ir Vincas 
Šalaviejus.

Reikėjo įdėti daug kruopštaus darbo 
ir meniškos rankos dekoracijoms, bal- 
tinukams ir reklamoms, kurias atliko 
Anyetta ir Aušra Saldukaitės.

Garso ir muzikos apratus aptarnavo 
Grant Lupton.

Šokėjams išsirikiavus atsisveikini
mui, Šokių Šventės koordinatorė Kris
tina Sald’jka'tė išreiškė nuoširdžią 
padėką visiems vadovams šokėjams, 
talkininkams ir Šventę lėšomis pa- 
rėmusiems.

Grupių vadovams ir talkininkams bu
vo įteiktos gėlės ir po lietuvišką juostą 
prisiminimui iš Geelongo šventės. 
Tradicinė šventės vakarienė įvyko Pet- 
titt Park salėje, kur šventiškas stalas 
vaišino šokėjus ir svečius iki pusryčių - 
tai didelis ačiū mūsų šeimininkėms ir 
organizatoriams. Juozas GaUiusi

jaunimas about the Jaunimo Sąjunga in 
an informal manner in a setting they 
could relate to.

Over the last five years, Lukas Zda
nius has edited our magazine, įam
žintos. Unfortunately, owing to pro
fessional commitments, Lukas was 
unable to continue to publish the 
magazine regularly over the last year 
and a half. At our last meeting, we elec
ted a new editor, Šarūnas Vaitkus. He 
will return the magazine to regular 
circulation. Šarūnas will be releasing a 
new edition of the magazine in the next 
month. Jaužinios is an important 
magazine for the ALJS. It is distributed 
internationally and has a wide reader
ship amongst Lithuanian youth. It is a 
good vehicle for letting Lithuanian 
youth from around the world know 
about activities that are occurring in the 
other countries.

In July, we sent a delegate to the 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
Sąskrydis in Vilnius. The purpose of the 
Sąskrydis was to hold a meeting betwe
en Lithuanian youth from around the 
world. It was similar to a „mini con
gress". There was a strong contingent of 
Lithuanians from Eastern Europe at the 
Sąskrydis. We made many important 
contacts with Lithuanians from Lithu
ania and the heads of jaunimo bodies 
from around the world. We have used 
these over the past six months to help us 
obtain vital information about the de- 
sired content and form of the next 
congress.

To help publicise the ALJS, we have 
set up a web site on the Internet. The web 
site is divided into several sections. The
re is a section on the ALJS itself, our
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Šarūno Marčiulionio krepšinio mokykla
Septintus metus gyvuojanti privati 

Šarūno Marčiulionio krepšinio mokykla 
unikali tuo, kad joje be krepšinio dar 
vyksta ir kiti papildomi užsiėmimai. Po 
pamoktĮ pagrindinėje mokykloje, Š. Mar
čiulionio krepšinio mokyklos vaikinai be 
krepšinio treniruočių dar lanko ir etikos- 
estetikos paskaitėles, kurių metu kalba
ma apie charakterio ugdymų, žmogaus 
galimybes, keliones, draugiškumą, etike
tą ir kt. Taip pat moksleiviai lanko ir ang
lų kalbos pamokėles, kur jie mokomi ne 
tik krepšinio terminų, bet ir šnekamosios 
kalbos įgūdžių, labai reikalingų kelionėse 
ir bendraujant su bendraamžiais iš užsie
nio. Kompiuterių pamokėlėse jie išmoko
mi ne tik dirbti su APPLE kompiuteriais, 
maketuoti, bet ir kurti, panaudojant kom
piuterinės grafikos elementus. Vyresnieji 
„landžioja“ po Internetą.

Šiuo metu Š. Marčiulionio krepšinio 
mokyklos 26 gntpėse krepšinio paslap
čių mokosi 650 vaikinų nuo 8 iki 17 me
tų. Su jais dirba 8 treneriai, 4 dėstytojai. 
Kasmet į mokyklą priimamos 3 naujos 
(apie 100 berniukų) aštuonmečių grupės. 
Stojant testuojamas jų fizinis pasiren
gimas. Vėliau - tai tik bazė, nes tada svar
biau krepšinio technika, o svarbiausia, 
charakteris... Šiais metais Lietuvos čem
pionatuose dalyvauja 14 Šarūno Marčiu
lionio krepšinio mokyklos 11-17 metų 
amžiaus komandų.

Š. Marčiulionio krepšinio mokyklos 
komandos yra aplankiusios 22 pasaulio 
šalis. Tai Prancūzija, Olandija, Belgija, 
Austrija, Anglija, Vokietija, Danija, Grai
kija, Ispanija, Italija, Čekija, Slovakija, 
Kroatija, Latvija, Estija, Rusija, Baltaru
sija, Suomija, JAV, Kanada, Australija ir 
Japonija. Dažniausiai lankoma Europos 
šalis - Prancūzija, nes ten rengiama dau
giausia tradicinių kasmetinių turnyrų vai
kams. Š. m. kovo mėnesį Australijoje vie
šės jau trečia Š. Marčiulionio krepšinio 
mokyklos komanda. Australijoje Š. Mar
čiulionio krepšinio mokyklos komandas 
labai gražiai priiminėjo Australijos lie
tuviai, gyvenantys Sydnėjuje, Canberroje, 
Melbourne, Geelonge, Adelaidėje. Dabar 
pirmą kartą bus aplankyta Brisbane. Visų 
šių tume pagrindinis organizatorius - 
nenuilstantis gen. garbės konsulas Syd
nėjuje Viktoras Šliteris. Ačiū jam ir vi-
siems, padėjusiems pamatyti tokią puikią 
šalį - Australiją.

1995 -1998 metais Šarūno Marčiulio
nio krepšinio mokykla suorganizavo 35 
krepšinio turnyrus, iš kurių 16-tarptau
tiniai profesionalieji, skirti įvairių am
žiaus grupių krepšininkams. Į kiekvieną 
turnyrą susirenka 8 to paties amžiaus 
stipriausios komandos iš Lietuvos ir už
sienio. Š. Marčiulionio krepšinio mokyk- 
los organizuojamus turnyrus remia rė
mėjai, todėl atvykusioms komandoms

Su dideliu dėkingumu
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nakvynė, maitinimas ir prizai nekainuoja. 
Nėra jokio startinio mokesčio. Tokiu bū
du, mainais Š. Marčiulionio krepšinio 
mokyklos komandos kviečiamos atvykti 
į įvairius Europos turnyrus. Į tolimesnes 
keliones (pvz. JAV, Kanada, Australija, 
Japonija) kartu vyksta ir rėmėjai, ap
mokantys didžiąsias išlaidas lėktuvų 
bilietams.

Kiti Šarūno Marčiulionio krepšinio 
mokyklos organizuojami turnyrai - ma
siniai ir specialieji. Masiniuose turny
ruose žaidžiama pagal 3x3 (tris prieš tris 
ir vieną krepšį) taisykles. Tai labai dide
lio populiarumo susilaukę pavasarinis 
Hall-Ball turnyras (400 komandų iš dau
giau kaip 30 Lietuvos miestų) ir rudeni
niai Šeimų turnyrai (200 komandų, pra
džioje žaidžiama pogrupiuose, vėliau - 
atkrentamosios varžybos, yra komandų 
reitingų sistema). Šiemet šie turnyrai vyks 
penktą kartą. Specialieji turnyrai orga
nizuojami užsakovų pageidavimu: pvz. 
Lietuvos politinių partijų krepšinio tur
nyras , Eterio turnyras, skirtas Lietuvos te
levizijų ir radijo stočių darbuotojams ir kt.

Vasaros metu š. Marčiulionio krepši
nio mokykloje vyksta dviejų savaičių 
stovyklos visiems moksleiviams, norin
tiems žaisti krepšinį „Vasara su krepšinio 
kamuoliu“.

Š. Marčiulionio krepšinio mokykloje 
sukurtos savitos tradicijos: Mokslo metų 
pradžios ir pabaigos šventės, „mėlynųjų 
ir geltonųjų žvaigždžių“ mačai, Eglutės 
šventės, renginiai mokyklos rėmėjams. Vi
si mokykloje rengiami turnyrai bei ren
giniai fotografuojami ir filmuojami, ra
šomas mokyklos Metraštis, kuriame atsi
spindi visi mokyklos įvykiai, kelionės ir 
laikraščių bei žurnalų straipsniai apie 
mokyklų. Kadangi Š. Marčiulionio krep
šinio mokykloje dažnai lankosi svečiai iš 
viso pasaulio, yra ir Svečių knyga su jų 
įrašais.

Praėję mokslo metai (1997 / 98 m.m.) 
buvo labai sėkmingi Š. Marčiulionio 
krepšinio mokyklos auklėtiniams: jie 
iškovojo 21 taurę ir dar 4 prizus, todėl 
reikėjo pastatyti dar vieną trofėjų spin
tą. Dabar mokykloje eksponuojama apie 
100 įvairiuose turnyruose ir varžybose 
iškovotų taurių. Mokyklos auklėtiniai ir 
svečiai gali pasigrožėti įvairių šalių su
venyrais.

Mokyklos sporto salėje yra „Čempio-
nų galerija“, t.y. pakabintos vėliavos - gai
relės, kuriose parašyta, kokia komanda ir 
kokiais metais tapo Lietuvos čempione.

Bet, kaip sakoma, geriau vieną kartą 
pamatyti, nei dešimt kartų išgirsti. Tad 
kviečiame (kai būsite Lietuvoje, Vilniuje) 
užsukti į Š. Marčiulionio krepšinio mo
kyklą, įsikūrusią Raitininkų g. 4a, šalia 
Šarūno viešbučio.

Pozuoja - Adelaidė...

Results:
MIXED

Adel 1- Geel 1 15-10 10-15 12-10
Adel 1-Adei 2 15-7 15-13 12-3
Adei 1- Sydney 15-8 15-10 15-7
Adel 1 - Geel 2 17-15 16-14 12-9
Ged 1-Adei 2 15-2 15-13 15-9
Geel 1- Geel 2 15-4 15-8 15-8
Geel 1- Sydney 15-7 15-4 15-3
Geel 2- Adei 2 15-6 15-8
Ged 2- Sydney 15-13 15-13

Winners: Adelaide 1
(A Sankauskas, R Sankauskas, 
L Kosioi, D Kosioi, D Jaunutis, 
R Willcnbrecht, G Starinskas)

Summary:
Hard to get to excited about this “form” 
of volleyball but certainly the players 
appeared to be having a good time - at 
least they were involved 1!
Once again it was a pity that the 
deciding game between Adelaide and 
Geelong remained incomplete when 
time ran out with Adelaide leading 
12 -10 in the third set and been 
declared the winners. I cannot believe 
that there is a need for time constraint, 
especially at a Sports Carnival where 
there is so much spare time. 
Nevertheless it was good to sec some 
of the “so called veterans” having a go 
and enjoying themselves.

EIGHT BALL

Completely dominated by the Geelong 
players with their main star being the 
“Colossus of Geelong”, Paul Volodka. 
In the semi finals of the singles Paul 
Volodka defeated Vytas Burokas (Syd
ney) whilst in the other all Geelong 
encounter Mickey Watach was a bit 
uhlucky to loose against Stan Šutas. In 
an absorbing best of five final Stan 
Sulas convincingly won the first game 
then in the second game snatched 
defeat from the jaws of victory to make 
it 1-1. In the third game Paul had 
numerous chances but couldn’t sink the 
“black” and Stan showing true grit to 
take the lead 2 games to 1. Paul then 
got “hot” and rolled Stan in the fourth 
to level at two games all. The deciding 
game was a comedy of errors with both 
players throwing away countless 
opportunities to win ‘til finally, with 
Stan on the black, Paul sunk three plus 
the black to win the game and be 
declared the champion. Well done to 

both finalists who played the game in 
true sporting spirit.
In the doubles competition Paul 
Volodka and Mickey Watach (Geel) 
defeated a tiring and fading duo of 
Eddie Koszela (Geel) and Jerry Belkus 
(Sydney) in the final.
Eightball at the Švente must be the only 
sport in the world where it is almost 
mandatory to cat “balandėliai” 
(cabbage rolls) for lunch which I must 
admit were extremely delicious.
It was indeed a pity that more interstate 
people didn’t compete.

TABLE TENNIS

Unless we can get more competitors 
this sport will go down the same road 
as Squash did and disappear altogether 
from the Švente.
Less then a handful of competitors 
bothered to turn up with Juozas 
Donela (Adel) winning the Men’s 
singles from Matthew Genys (Bris). 
Rože Vaiciulevicius (Hobart) made life 
a bit tough on herself in the Ladies’ 
singles but finally outlasted a gallant 
Zita Vabolis (Add) 21-23 21-8 21-19. 
In the only other contest, due to lack of 
numbers, J. Donela / Z Vabolis 
defeated M Genys / R Vaiciulevicius in 
the Mixed Doubles final.

TENNIS

Rhonda Šutas (Geelong) was the shin
ning light here winning the Ladies 
Singles and teaming up with Louise 
Watach (Geelong) to win the Ladies 
Doubles. In the Men’s Singles Paul 
Sanders (Melbourne) was victorious 
whilst the Melbourne duo of Romas 
and Justin Rutkauskas won the Men's 
Doubles. Saul Klimas (Mel) and Daina 
Diciunas (Syd) won the Mixed 
Doubles. t ..J. Belkus

Tobe continued

— Atsiprašau, kad aš įsiterpsiu Į 
diskusiją, bet Čia ne paveikslas, 
o langas.
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Mintys po XX Australijos Lietuvių Dienų Geelonge 
Atkelta iš 2 psl. Activities of Aust. Lithuanian Youth Assoc'n
šventę. Varžyčiausi. Būtų gaila ar dar 
blogiau... Ateity, nebent kiltų pagrindinių 
reformų, ir aš nebežadu lankytis Dainų 
šventėje, dar kartą kentėti „šventos lie
tuvybės“ sąskaitom

Tautinių šokių šventė dažnai pasižy
mi labai nelygiu išpildymu, kartais nu
krypstant toli nuo tobulumo ribos. Ši 
šventė Geelonge mane maloniai nustebi
no. Bendri Šokiai, atlikti su tarpgrupi
niais įvairumais, kurie šį kartą „nuspal
vino“ šventę labiau negu blaškė žiūrovus, 
kaip kad kartais, kai viena grupė baigia 
šokį žymiai anksčiau negu kitos ir lieka 
stypsoti vidury salės kaip kengūros, pa
gautos šviesos prožektoriuje. Bendrai 
atrodė, kad visos grupės išmoko tuos pa
čius šokius, pritaikytus tai pačiai muzikai. 
Ne visada taip buvę. Ir tada nežinia, ar 
juoktis, ar verkti? Taip pat šį kartą indi
vidualių grupių šokiai buvo išpildyti gra
žiu sklandumu, o patys šokiai gerai 
pritaikyti grupės amžiui ir pajėgumui. 
Bravo! Tik labai gailėjausi nematydamas 
Sydnėjaus jaunimo grupės. Kur ji dingo? 
Kadaise „Sūkurys“ žavėjo visus savo 
audringu entuziazmu. Dabar tik Sydnė
jaus veteranai žiūrovus žavi, o gal, tiks
liau, stebina. Labiausiai džiaugiausi, kad 
didieji bendri visų grupių jungtiniai ratai 
buvo „atleisti nuo pareigų“. Ačiū Dievui. 
Kaip nemalonu būdavo matyti trečdalį 
tokių ratų dalyvių bandant suktis vienon 
pusėn, kol kiti du trečdaliai varžėsi su 
jais kiton pusėn. Tas grandiozinis planas 
labai greitai paaiškėjo kaip grandiozinė 
estetinė deliuzija, tik ilgai užtruko, kol tai 
buvo pripažinta (gal vėl vardan to lietu
viškos veiklos „šventumo“, nesvarbu, 
kiek ta veikla netobula?). Tegul lieka tas 
nukrypimas palaidotas.

Į teatro pasirodymus nesilankau. Iš 
tiesų, teatru aš labai domiuosi ar tai Aus
tralijoje, ar Londone, ar New Yorke. Onu- 
vykus į Lietuvą, vienas iš pirmųjų mano 
veiksmų patikrinti „kas eina“ teatre ir už
sisakyti bilietus. Kokie fantastiški Ne
krošiaus, Tumino, lurašo režisuoti spek
takliai... Deja, nuvykus į ALD-as, teatro 
programa manęs netraukia. Bilietų jau 
seniai nebegaudau.

Literatūros popietės ar vakarai vis 
palaimina klausytojus nuoširdžia kūryba, 
pasirodymais. Malonu stebėti, kad bent 
vidurinės ir vyresnės kartos gretose lietu
viška kultūra ir kūryba gyvai reiškiasi, 
nesvarbu, kad tobulumo matas nelygus.

Jau eilę kartų ALD-ų atidarymo prog
rama pasižymėjo organizatorių vaizduote 
ir įvairumu. Neklystu drąsiai teigdamas, 
kad tai sužadina žiūrovų dėmesį ir pasi
gėrėjimą. Viskas daryta „šventos lietu
vybės“ gairių riboje, bet nesibijota nekar
toti tai, kas anksčiau daryta, o stengtasi 
sukurti ką nors naujo ir įdomaus. Ir gal 
čia kaip tik yra sprendimas mūsų išeivijos 
kultūrinės ateities (specifiškai Australijos 
Lietuvių Dienų ateities) dilemai: kurti ką 
pors naujo, nebūtinai kartoti kaip ritualą 
tai, kas anksčiau daryta. Tuo pačiu: pri
sitaikyti prie esamų sąlygų ir nustoti gar

A. į* A. Kazimierai Tamašauskaitei 
mirus, jos seseriai Albinai Bagaslauskienei ir šeimai bei artimiesiems 
gilią užuojautą reiškia

Sydnėjaus lietuvių pensininkų 
klubas "Neringa"

binti tik tai, kas kadaise buvę. Kitaip sa
kant, išvengti dinozauriško užsifosili— 
žavimo ir aktyviai propaguoti lakią vaiz
duotę, ypač jaunimo (tikrojo jaunimo, ne 
tokių viduramžinininkų kaip aš). Panašią 
mintį, prisitaikyti prie esamų sąlygų, pir
šo LR konsulas Andrius Žilinskas savo 
pranešime per ALB Krašto Tarybos sesiją.

Vienas siūlymas, prabėgomis iškeltas 
taip pat per ALB Krašto Tarybos sesiją, - 
tai, kad vietoje masinių chorų ir tautinių 
šokių ir jiems skirtų atskirų švenčių, 
ruošti pasirodymus ansamblių formate. 
Šis siūlymas per sesiją nebuvo diskutuo- 
tas.Oaš jam beatodairiškai pritariu! Kiek
vienas iš Australijos lietu vių „didmiesčių“ 
(Adelaide, Sydney, Melbourne) iš savo 
geriausių kultūrinių pajėgų galėtų suda
ryti ansamblį ir supinti spektaklį. Suderi
nant „balsingus“ dainininkus su šokėjais, 
su vaidyba, su jaunais ir vyresniais kul
tūrinių reiškinių „talentais“ pateiktų žiū
rovams viso vakaro programą. Ir taip tada 
galima paskirti per ALD-as po vieną vaka
rą kiekvienam „didmiesčiui“. Tarp gruo
džio 27 ir 30 yra keturi vakarai. Taigi, 
ketvirtą vakarą skirti mažesnių kolonijų 
(Geelong, Canberra, Hobart, Perth, Bris
bane) ansamblių, grupių ar pavienių ta
lentų pasirodymams, kurie būtų kuklesni. 
O jei mažesnė kolonija paruoštų didesnio 
masto spektaklį, skirti jai visą popietę.

Kad nekelti pagundos kokio nors mies
to ansamblio dalyviams, išpildžius savo 
programą, tuoj pat grįžti namo nelaukus 
ALD-ų galo, duotų visų miestų ansamb
liams akstiną sukurti kuo įdomesnę, tobu
lesnę programą, kad tiesiog priviliotų 
žiūrovus. Juk visi viešai pasirodantys 
asmenys, ypač kultūrininkai, jei jie pasi
tiki esą talentingi, nori būti matyti ir įver
tinti kuo didesnės publikos. Panašiais mo
tyvais per sekančias ALD-as duoti skirtin
gą vakarą, skirtingą datą kiekvienam, 
miestui, kad neišsivystytų nuobodi rutina.

Ansamblio stiliaus veikla Australijos 
lietuviams ne naujiena. Joje jau pasižymė- 
ja Melbourne visuomenininkai. Mažes
niu mastu ir Sydnėjaus.

Aš tikiu, kad tokie ansambliniai spek
takliai išvystytų sveikos ir labai reikalin
gos .kultūrinės konkurencijos“ tarp mūsų 
kolonijų. O sveika, tyrakonkurencija su
žadintų Australijos lietuvių kultūrinės 

išraiškos tobulumo siekį, kuris dabar ge
rokai apsnūdęs nuobodaus kartotinumo 
snauduliu. Taip pat duotų progos kūry
bingiems režisieriams, gal net jauniems, 
įnešti naujų idėjų mūsų lietuviškon veik- 
lon, ir, gal svarbiausia, išlaisvintų mūsų 
visuomenę iš jau šabloniškų ALD-ų kul
tūrinių ritualų.

Nereikia bijoti naujovių, net radikalių. 
Kai kas turi „mirti“, kad kas nors tinka
mesnio „gimtų“. Evoliucija taip veikia. O 
be evoliucijos mums, išeivijos lietuviams, 
ne tik Australijoje, gręsia dinozau
rų likimas.

Dr. A. V. Stcpanas

Atkelta iš 5 psl.
publication Jaužinios anddetails about 
the upcoming congress. The web site is 
an excellent place to communicate d- 
■tails of the congress international de- 
particularly to those in the west. In 1998, 
the Internet has become the primary tool 
for communication amongst the young. 
It is regularly accessed by all of our 
members.

The congress we are organising is ve
ry important in the history of the Pasau
lio Lietuvių Jaunimo Sąjunga. The main 
themes of the congress will be concer
ned with how we arė to conduct Our 
organisation now that it is more diffi
cult to have central political focus. We 
will be suggesting that the role of the 
PLJS be changed, and perhaps run 
centrally from Lietuva. Lithuanians 
themselves are the only ones who can 

revitalise our international commu
nities with their living culture. In 
addition, congress gives Lithuanians 
from around the world an important 
opportunity to meet others from abroad 
I can‘t stress how important this is. For 
me personally, it revived my sense of 
national spirit and renewed my interest 
in the Jaunimo Sąjunga. In fact, if I did 
not attend the last congress, I would 
probably have little involvement with 
the Lithuanian community in Melbour
ne.

As Lithuanians in Diaspora, we must 
learn to take pride in our achievements. 
And it is the responsibility of the Pasau
lio Lietuvių Jaunimo Sąjunga to do this. 
The last Sąjunga in Australia was held 
in 1988. Although I was too young to 
attend, many of the senior members in 
our organising committee recall how 
important it was to invigorating their 
spirit. Their active participation in the 
Lithuanian community over the last ten 
years is proof of this.

"Aviete and after"
Tokio pavadinimo Ale Liubinas kny

ga, kurios jau seniai Australijoje rei
kėjo. Pavadinimas įdomus, keistokas. 
Maniau, kad skaitysiu apie vieną uogą 
arba apie vieną aviečių krūmą. Ne
nusivyliau radusi apie karvutę, kurios 
vardas Avietė. Lietuviško kaimo idili
joje auga pastabi, gamtą, gyvulėlius, 
žmones mylinti mergytė Alė. Per jau
tri, kad būtų visų suprasta jos ne
lepinančioje aplinkoje. Už saują dobilų 
paguodžia Avietė jos kaklą apkabinusią 
mergytę, palaižo veidelį, o nueinančią 
palydi liūdnomis akimis. Apsiraminusi 
Alė vėl strykčioja per balutes iki sekan
čio rūpestėlio. O rūpestėliai auga, daro
si nepakeliami. Užeina komunistai, tė
vai skriaudžiami, ūkis niokojamas. Alė 
jaučia sunkų debesį pakibusį virš gal
vos. Mokykloje į ją šnairuoja komunis
tų vaikai. Tėvai nepaaiškina padėties, 
liepia tylėti, kentėti.

Kyla karas. Pradžioje visi džiaugiasi - 
baigėsi komunistų teroras. Deja, 
prasideda kitas. Ne ką geresnis. Žudo
mi kalti ir nekalti. Sunku Alei suprasti,

Suvažiavimo dalyviai klausosi Jaunimo 
S-gos atstovės pranešimo.

We require funds to help us sponsor 
participants from Eastern Europe and 
South America at the congress. To this 
end, we will be organising a concert 
tour in the United States in the middle of 
next year. We are currently organising a 
tour with the well known Lithuanian 
entertainer Kernagis. Since the concert 
will be held during the Šokių šventė, we 
are confident of this financial success.

Finally, I would like to ask you, our 
parent body, for your support in 
organising congress. We will be ne
eding your moral support, advice and 
expertise to help us. It is important to us 
that you back our organisational efforts 
so that the community’s strengths can be 
maximised. Thank you for your time 
and I look forward to seeing you at the 
opening of the Tenth Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos Kongresas in Sydney 
2000.

Vida Jokubaitytė, 
P.O. Box 5S, North Melbourne, Victoria 
3051. e-mail: aljs@rapidnet.net.au 
, Jaužinios“: jauzinios@hotmail.com 

bet ji viską mato ir pergyvena.
Raudonasis siaubas grįžta atgalios. 

Paliekami namai, prarandama tėvynė. 
Sunkus benamių gyvenimas Vokieti
joje. Po kapituliacijos - vargai, varge
liai DP stovyklose. Pagaliau emigra
cija. Į kur keliauti, kaip kurtis nežino
moje šalyje? Įžvalgi autorė aprašo su
tiktų asmenų, net tautų charakteris
tikas. Be jokių dangstymų. Vienur 
pagirdama, kitur apgailėdama, bet vis 
išlaikydama vaizdingumą. Užbaigia 
knygą pristatydama skaitytojui save, 
jau svarankišką merginą, išsinarplio
jusią iš griežtų tėvelių globos.

Ši knyga tinka padovanoti draugams 
australams ir palikti lietuviškai skaityti 
vengiantiems anūkams. Joje kaip ant 
delno atsispindi ano meto istoriniai 
įvykiai. Lietuvos ir visos tautos trage
dija. Kalba tokia slidi, kaip epinis fil
mas. Užbaigus ją skaityti, vis dar regi 
vaizdus ir aprašytus įvykius.

Jei Frank McCourt gavo Pulitzer 
įvertinimą už „Angelas Ashes“, to verta 
ir Alė Liubinas. T. K.
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INFO R MAC IJ A
"Sūkurys" Meeting

There will be a meeting at 6 pm on 11 April, 1999 
in the Lithuanian Club, Bankstown for all past and present folk 

dancers.
Everyone of all ages is welcome.

• ••

"Sūkurio" susirinkimas
įvyks šių metų balandžio 11 d., 6 vai. popiet Lietuvių klube, 

Bankstowne - kviečiami visi buvę ir dabartiniai tautinių šokių šokėjai.
Kviečiami visi - jauni ir seni!

_______________________________________________________"Sūkuiys" y

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

maloniai kviečia visus į ypatingą

Baleto Balių
sekmadieni, kovo 14 dieną, nuo 4 vai. po pietų iki 7 vai. vakaro.

Sydnėjuje tą dieną pobūvis bus filmuojamas ir 
rodomas per LTV - Lietuvos televiziją. Apsilanky
dami 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 Civic Centre, Mosman Square, Seniors Entrance

(parkavimas veltui - Brady St., Mosman)
Bilietų kaina - 30 dol., FLB nariams - 25 dol., 

senjorams - 20 dol., vaikams iki 16 metų -10 dol.
Bilietus galima gauti Sydnėjaus Lietuvių na

muose: 16 -18 East Terrace, 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

1999 - sius melus 'llū'fO yra paskelbusi vyresniųjų piliečių pagerbimo melais
Ta proga "Sutartinės" dainininkės, su muzikologės Rasos Mauragienės pagalba, 

ruošia trejinių, pabaigtuvių, ūkio dainų, sutartinių ir žaidimų pynę. Prie renginio 
prisideda šeštadienio savaitgalinės mokyklėlės vaikučiai ir ir dainoriai vyrai.

Rengėjai

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
KLUBE 

KOVO 21 d. 
VISI Į TURGŲ!
16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN 

____________ TEL.: 97081414 FAX: 97903233____________  

NEPAMIRŠKITE KOVO 18 d.
PENSIJŲ DIENA - KLUBAS VEIKIA NUO 12.00 vaL 

TAIP PAT ŠVEDIŠKAS STALAS

ŠIOKIADIENIAIS KLUBAS VEIKIA NUO 4.00 vai. 
ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS NUO 12.00 vai. 

ANTRADIENIAIS - UŽDARYTA

VALGYKLA PENKTADIENIAIS NUO 6.00 IKI 8.00 vai.
ŠEŠTADIENIAIS ŠVEDIŠKAS STALAS NUO 12.00 IKI 2.00 vaL 

VAKARIENĖ NUO 6.00 IKI S.00 vaL 
SEKMADIENIAIS NUO 12.00 IKI 7.00 vaL

KLUBAS LAUKIA LIETUVIŲ IŠ VISŲ 
PASAULIO VIETOVIŲ

DISKUSIJŲ POPIETĖ
“Melbourne lietuvių problemų svarstymas tarp 

vyresniosios kartos ir jaunimo”
Sekmadienį, kovo 28 d. 1:00 p.p.

kviečiame visus į Melbourne Lietuvių Namus 
pasikalbėjimui/debatams:

Debatuose vyresniuosius atstovaus A. Karazijienė, 
A. Butkutė, J. Rūbas, jaunesniuosius - L. 
.Kaspariūnas , R. Vyšniauskas ir S. Vaitkus. Po to 
visi dalyvaukime diskusijose. Pabaigsime prie 
puodelio kavos.

ALB Melbourne: Apylinkės Valdyba

Lietuvos Respublikos garbės konsulas Melburne Ieško kambario
LR garbės konsulas Andrius Žilinskas praneša suinteresuo- Moteris, atvykusi išLietu vos, Sydnėjuje nori išsinuomoti kambarį. Pageidautina pas

tiems, kad jis nuo š. m. kovo 8 d. išvyksta dviem savaitėms atostogų. etuvius. binti Daliai vakarais (po 6 vai.) tel. (02) 9649 9062.

Visais klausimais į konsulą galima bus kreiptis nuo kovo 23 dienos.
Konsulo adresas: 47 Somers St., Burwood, Vic. 3125. Tel./faksas (03) 9808 8300.

”M. P.”inf..

Ieško> Prašomas atsiliepti Juozas Bačiliūnas, gyvenęs ar gyvenąs Bersfield 2322

(prie Newcastlio), arba žinantys apie jį. Ieško Vanda Liekienė, Sukilėlių 87/22, 
Kaunas.

Aukos ’’Mūsų Pastogei”
Mrs. M. Sakas NSW $10

E. Laurinonis ACT $ 10 O. Aleknienė Vic. $10

A. Grikepelis Vic. $ 50 Mrs. Rita K. Rakūnas Vic. $10

K. Grigas NSW $ 20 D. Baltutienė JAV $ 40
A. Kudžius Qld. $ 10 V. Patupas SA $ 20
E. Astramskienė 
Mrs. J. Goodsall

NSW 
Vic.

$ 10
$ 10

Dėkojame už aukas.
"M.P." administracija

S'K£L8A7'fĖS,A/ŪSŲ PASTOGĖJE“ - VISI ŽINOS!

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

f Funerals of Distinction f
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N.S.W. 
Tel. 724 5408. Veikia 24 valandas per parą.
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RENKITE 
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FONDĄ, 
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 
Visą korespondenciją ir aukas prašome siųsti adresu:

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

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

Published by die 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. * & * Redakcijos ir administracijos telefonas (02) 9790 2319 

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

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

U žsienyje oro paštu $ 110
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