
52 - n Metai Australian Lithuanian Weekly Post Print Approved PP 255003/01774 Kaina - Price $1 7.2.2000 Nr. 6 (2666)

:?W-

Tiško lašas kraujo, 
Dygo laisvės gėlės, 
Krauju sudrėkintą 
Vėliavą iškėlė...

Amžiais plitęs gandas, 
Viltys nesužlugo...
Per vasario ledą,
Per vasario pūgą

Geros žinios ėjo, 
Ūžė linksmi vėjai- 
Mums dabar, lietuviai, 
Laisvė priartėjo.

Bėgs nuo mūsų kardo 
Priešai, mus apnikę... 
Nešim laisvės vardą 
Ant širdžių vainiko.

Laisvę gint išėję 
Mūšiuose nelūžo. 
Lietuva Žydėjo

ALB Krašto Valdybos Sveikinimas
Lietuvos ZRespuMikos (^Nepriklausomybės šventės proga

' ZKrado ^Vald^n sutikina tS^udratijos bei viso ^Pasaulio lietuvius ir linki

rudėje yra štipąjbė ir tik ji išlaikys Lietuvą ^Nepriklausomų!

Uasariol&iojiĮya visur Pasaulyje gyvenančių lietuvių tautinė šventė, kuri mums 

primena, kad žmogus turi prigimtų teisp laisvai išpažinti ir ugdyti savo tautybę, tautines 

vertybes bei tradicijas, lodau taip pat įpareigoja kiekvienų rūpintis Lietuvos atkūrimu 

bujoslaisvesjivirtinimu,kndjhxlnebūlų prarasta.Lai ši šventi sukekakiekjdenamLie

tuvos sūnmirdukrm netik gdius patriotinius jausmus, bet taip pat primena, kai už savo 

žemėslaisup,užnepriklausomybęluvokax)jamasu,kaipkarlaisatrūdė,rieįveikiamupriešu.

ALB Krašto Valdyba. Iš kairės: Ramūnas Dunda, Saulius Varnas, Janina 
Vabdienė (Pirmininkė), Donatas Dunda, Petras Bielskis (Vicepirmininkas)

Pernai Lietuvos biudžete pritrūko be
veik milijardo litų. Dėl to departamentai 
ir įstaigos metų gale liko skolose. Naujoji 
Andriaus Kaibiliaus Vyriausybė nebega
lėjo toliau bristi į skolas, tad buvo pri
versta radikaliai apkarpyti šių metų biu
džetą. Valstybės prioritetai diktavo, kad 
apkarpymui negalės visose srityse būti 
vienodi. Todėl šalyje kilo didelis nepasi- 

riausybei. Nėra abejonės, kad Vyriausybė 
elgiasi teisingai - to reikalauja ir Tarptau
tinis Valiutos Fondas (TVF). Bėjo Lietu
vai finansiškai išsiversti šiuo metu būtų 
neįmanoma.

ArtūroPaulauskoNaujoji socialdemok
ratų sąjunga pareiškė, kad bus surinkta 
50000 parašų, reikalaujant 144 min. litų 

perkelti išKrašto apsaugos į švietimo biu
džetą. Jau daug metų visos partijos aukš- 

7 _ _ čiausį prioritetą skyrė Lietuvos įsijungi
mui į NATO. Iki šiol Lietuva pildė tarptau
tinius įsipareigojimus ir pasižadėjo krašto 
apsaugai skirti 2% savo bendrojo vidaus 
produkto. Kilus pavojui, kad Lietuva ne
begalės įsipareigojimų tęsėti. Min. Pirm. 
Andrius Kubilius sukvietė penkių didžiau
sių Seimo frakcijų vadovų pasitarimą dėl 
Lietuvos jungimosi į Vakarų struktūras - 
NATO ir Europos Sąjungą. Visų penkių 
frakcijų atstovai, tai yra(krikščionys de
mokratai, socialdemokratai, centristai, 

LDDP ir konservatoriai, pasirašė pareiš
kimą, kuriame reiškiamas ryžtas tvirtai 
siekti, kad Lietuva artimiausiu metu būtų 
pakviesta jungtis į NATO. Nutarimą remia 
LR Prezidentas ir tikisi, kad kitos partijos 
taip pat prisijungs.

Lietuvos Seimo nacionalinio saugumo 
ir gynybos komiteto pirm. Algirdas Katkus 
įžvelgė koordinuojamą kampaniją prieš 
krašto apsaugos siekį stoti į NATO. Jis 
kritikavo populistiniais tikslais pradėtą 
kampaniją mažinti krašto apsaugos lėšas. 
A. Katkus pastebėjo, kad tai ne pirmoji 
Lietuvoje pasipriešinimo NATO banga. 
Pasipriešinimas buvo ypač ryškus prieš 
NATO viršūnių susitikimą Vašingtone.

Neatsiliko ir Lietuvos "žaliukai". Kraš
to apsaugos ministerija yra numačiusi pra
plėsti poligonus. Lietuvos žaliųjų sąjūdis 
(LŽS) teigia, kad Lietuvos generolų ape
titas didesnis nei kažkada buvusių rusų 
generolų. Tačiau Lietuvos Seimo naciona
linio saugumo komiteto pirm. A. Katkus 
teigia, kad tai melagystė, Lietuvos kariuo
menės steigimo metais buvo numatyta po
ligonams skirti 4670 ha žemės. Rusijos 
kariuomenė turėjo 70 000 ha plotus. Da- 
barnumatyta iki2008ha, kada kariuomenė 
pasieks numatytą ginkluotės kontingentą, 
bus reikalinga apie 25 000 ha poligonų. 
Modernios ginkluotės apmokymui, ypač 
pratyboms su kitų šalių karinėmis pajėgo
mis, reikalingi didesni plotai nei šiuo 

metu turimi. LŽS pirmininko pavaduoto
jas pripažino Laisvosios Europos Radijui, 
kad Rusijos kariuomenei iš tikrųjų prik
lausė daugiau nei 60 000 ha. Jis skundžia
si, kad kariuomenė žada užimti plotą ar
čiau Vilniaus, kur dabar atostogauja 
baidarininkai.

Grasino žalieji protestais prie Lietuvos 
ambasadų Vakarų šalyse ir NATO būsti
nės Briuselyje. Į klausimą, kas žaliųjų ak
cijas prie Lietuvos ambasadų Vakaruose 
finansuos, ar ne Rusija, LŽS pirm, pava
duotojas Linas Varnius kalbėjo:... aš ne
žinau, kas finansuos, gal ir nereikės tokių 
akcijų... Katkus pasakė, kad žaliųjų akci
jos poligonų plėtros nepakeis, nes tai bū
tų kariuomenės pasirengimo žlugdymas-

Maršalas atsisveikino
Sausio gale į Vilnių atvyko NATO pa

jėgų šiaurės vakarų Europos vadas mar
šalas John Cheshire. Greitai jis baigs ka
denciją, tad nori pamatyti Baltijos šalių 
jungimosi į NATO progresą ir padėkoti jų 
vadovams už bendradarbiavimą. Marša
las pabrėžė Baltijos šalių karinio bendra
darbiavimo svarbą. Standartizavimas ir 
bendradarbiavimas gynybos srityje yra 
labai sveikintinas ir labai laukiamas daly
kas, sakė jis.

Susitikimo su Lietuvos Min. Pirm. An
driumi Kubiliumi metu maršalą domino 
Lietuvos nuomonė apie tai, kokia galėtų 
būti Rusijos reakcija į kurios nors Baltijos 
valstybės narystę NATO. Lietuvos parei
gūnai priminė anksčiau Rusijoje atliktą 
apklausą, pagal kurią 70% Rusijos pilie
čių abejingi šiam klausimui.

Maršalas J. Cheshire labai palankiai 
įvertino Lietuvos paskelbtą planą 2001 

krašto apsaugai skirti 2% bendrojo vidaus 
produkto lėšų. Vyriausybė taip pat infor
mavo maršalą, kad penkios didžiausios 
Lietuvos politinės partijos tvirtai pareiškė 
siekti, kad Lietuva per artimiausį plėtros 
laikotarpį būtų pakviesta jungtis į NATO.

Maršalas J. Cheshire susitiko ir su 
Lietuvos krašto apsaugos ministru Česlo
vu Stankevičiumi bei kariuomenės vadu 
gen. Jonu Kronkaičiu.

Latvijos pareiškimas dėl NATO
Latvija teigia, kad Lietuvos mėginimai 

užsitikrinti NATO narystę anksčiau už dvi 
Baltijos kaimynes yra nevaisingi ir kelia 
pavojų regiono saugumui. Latvijos užsie
nio reikalų min. Indutis Berzins sakė, kad 
Lietuvos siekis tapti NATO favorite gali 
izoliuoti Latviją ir Estiją, jeigu jos į San
tarvę būtų priimtos vėliau. Berzins sakė, 
kad nesuteikimas narystės visoms trims 
valstybėms vienu metu gali būti įvairiai 
interpretuotas Rusijos.

Dekagebizacįja Lietuvoje
Nuo š.m. vasario Lietuvoje pradėjo 

veikti Tarpžinybinė komisija, kuri įverti
na buvusių slaptųjų KGB bendradarbių 
veiklą ir sprendžia, ar įrašyti juos į specia
lią įskaitą, ar viešai paskelbti duomenis 
apie buvusį bendradarbiavimą.

Komisijoje dirba Valstybės saugumo 
departamento (VSD) pareigūnai Vytautas 
Damutis ir Rimantas Martinkėnas, Lietu
vos gyventojų genocido ir rezistencijos 
tyrimo centro (LGGRTC) atstovai Juozas 
Starkauskas ir Birutė Burkauskaitė bei 
Generalinės Prokuratūros prokuroras Ze
nonas Bondzinskas.

Komisijos tikslas, kad bendradarbiavę

Nukelta i psl.
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Trumpai iš visur
Vytautas Patašius

♦ Vasario 1 Australijos federalinė poli
cija ir muitinės pareigūnai sulaikė N. Ze
landijoje registruotą jachtą Ngaire Wha, 
įplaukusią į Hawkesbury upės žiotis (Bro
ken Bay) Sydnėjaus šiaurėje. Jachtoje ras
ta 500 kg kokaino, veto 140 mln. dolerių 
juodojoje rinkoje, konfiskuota ginklų. 
Suimti šeši asmenys.
♦ Vasario 1 Indonezijos prezidentas 
Wahid, savaitei išvykęs į Europą, įsakė 
generolui Wiranto atsistatydinti iš minis
trų kabineto. Indonezijos komisija, tyrusi 
Rytų Timoro žudynes, paskelbė gen. 
Wiranto vienu iš tų žudynių kaltininkų. 
Generolas Wiranto ignoruoja prez. Wahid 
reikalavimą atsistatydinti. Dabartinė In
donezijos kariuomenės vadovybė panei
gė gandus, kad ji ruošiasi nuversti prezi
dento Wahid vyriausybę.
♦ Vasario 3 Indijos teismas Kalkutoje 
nuteisė vieną britą ir penkis latvius kalėti 
iki gyvos galvos už ginklų pristatymą 
sukilėliams bengalams. 1995 metų gruodį 
įkalinti nuteistieji rusišku lėktuvu iš Bul
garijos atvežė 165 raketsvaidžius, 548 šau
tuvus, 25 000 šaudmenų ir išmetė juos iš 
oro sukilėliams. Nuteistieji žada apeliuoti 
prieš teismo sprendimą.
♦ Vasario 1 čečėnų sukilėliai pasitrau
kė iš Grozny apsupimo į kalnus Čečėnijos 
pietuose. Per pasitraukimą daugiau kaip 
500 sukilėlių žuvo, apie 2000 kovotojų 
prasiveržė. Dalis dar gynėsi Grozny cen
tre iki vasario 3. Rusų karinės vadovybės 
žiniomis, dar ir dabar Grozny slepiasi 
apie 1000 sukilėlių.

Rusų žmogaus teisių organizacijos 
praneša, kad rasų kareiviai Grozny mieste 
išžudė daug civilių gyventojų, ar tai kerš
to, ar apiplėšimo tikslu.

♦ Austrija pasidarė tarptautinių sank
cijų objektu, kai ligšiol kraštą valdžiusi 
socialdemokratų partija nustojo daugu
mos parlamente. 52 vietas (iš 183) laimė
jusi Wolfgang Schuessel Liaudininkų 
partija sudarė koaliciją su kraštutinių 
dešiniųjų Laisvės partija, irgi laimėjusia 
52 vietas. Laisvės partijos lyderis Joerg 
Haider yra užpykdęs Izraelį ir Europos 
Sąjungos valstybes palankiais pasisaky
mais apie Hitlerio darbo politiką, SS or
ganizaciją; Laisvės partija veikia prieš 
užsienio įtaką Austrijos politiniame ir 
ekonominiame gyvenime.
♦ Austrijos prezidentas Thomas Klestil 
vasario 4 prisaikdino naują ministrų ka
binetą, vadovaujamąkanclerio W. Schues
sel. Į kabinetą įeina po penkis abiejų par
tijų narius, prieš tai prisiekusius laikytis 
demokzratijos ir kovoti prieš rasizmą ir 
antisemitizmą. Joerg Harden, Laisvės 
partijos lyderio;kabinete nėra, jis liko Ka- 
rintijos gubernatoriumi.
Izraelis atšaukė savo ambasadorių iš 
Vienos, o JAV ir Europos Sąjungos valsty
bės uždraudė ministrų lygio vizitus Aus
trijoje. Austrijos prezidentas, nors ir neno
riai, turėjo patvirtinti demokratiniais 
principais išrinktą vyriausybę.
♦ JAV rinkiminėje kampanijoje, New 
Hampshire vykusiame respublikonų su
važiavime, Arizonos senatorius John Mc
Cain pasirodė žymiai geriau už iki šiol pir
mavusį Texas gubernatorių George Bush.
♦ Vasario 6 afganų disidentų grupė pa
grobė savo šalies vidaus oro linijų kelei
vinį lėktuvą, skridusį iš Kabulo. Lėktuvas 
su 178 keleiviais atskraidintas į Londoną. 
Ginkluoti disidentai reikalauja, kad Af
ganistano Taliban vyriausybė paleistų ka
linamą vienos provincijos gubernatorių.

Viešas kreipimasis į Sydnėjaus 
Lietuvių Bendruomenės Valdybų
Australijoje pastaruoju metu kilo triukšmas dėl Sydnėjaus Apylinkės Val

dybos rašomų ir platinamų Lietuvoje laiškų.
Demokratinėje šalyje nėra draudžiama pavieniams asmenims ar organizaci

joms reikšti savo nuomonę. Tačiau Lietuvių Bendruomenės Valdybai įžeidinėti 
Lietuvos Vyriausybę kaip Haupsintojus komunizmo vadovų yra žiaurus uŽgavi- 
mas mūsų mylimai Lietuvai pasišventusių, istorijos puslapiuose įrašytų žmonių, 
kurie visomis savo išgalėmis dirbo ir dirba Lietuvos labui.

Aš noriu išreikšti oficialų protestą prieš tokį elgesį ir reikalauju, kad Sydnė
jaus Apylinkės Valdyba atšauktų savo visus kaltinimus, atsiprašytų visų įžeistų 
asmenų ir oficialų atsiprašymą išsiųstų visiems asmenims ir visoms organizaci
joms, kam buvo išsiuntinėti ankstesni jų pareiškimai.

Viktoras Šliteris . ‘
2000.02.07 LR Generalinis Garbės Konsulas Australijoje

Dear Ms Baltušyte-Ormsby and 
colleagues,
on behalf of the GLB Valdyba I wish 
to dissociate ourselves from the 
libellous statements made by Dr. 
Viliunas regarding Mr. G. Žemkalnis 
and others. Dr. Viliunas is not an 
authorised representative of the 
Geelong Lithuanian Community Inc., 
nor for that matter of the members of 
Australian Lithuanian Community, 
nor of its Executive Committee.

Further, those members of the 
Sydney Lithuanian Community's 
Executive Committee who either 
allowed or have approved of Dr. 
Viliunas' actions in writing such a 
letter on official stationery have 
implicated themselves in his actions. 
How members of the Sydney 
Lithuanian Community will react is a 
matter for themselves, but I am 
writing to the President of the 
Australian Lithuanian Community 
under separate cover urging that a 
censure motion be brought against Dr. 
Viliunas.

Given that both Mr. G. Žemkalnis, 
and the Parliamentary Speaker Dr. V. 

Landsbergis, have been denigrated is 
a matter of great concern to us in 
Geelong. Mr. G. Žemkalnis is known 
to us personally as a tireless worker 
for Lithuania's freedom and for the 
cultural life of the Australian- 
Lithuanian community. We, in 
Australia, should be working towards 
these noble aims, not engaging in 
petty squabbles.

If Dr. Viliunas, or any of us, 
wished to comment on current events 
in Lithuania, it must be done as a 
private citizen and not by assuming an 
false status. The improper use of 
Sydney Lithuanian Community 
letterhead paper may even have 
constituted an illegal act under 
Australian law.

I hope that you as the editorial 
college of our paper, Musu Pastoge, 
will bring this matter to a quick 
resolution by publishing accurate and 
balanced articles. Perhaps you may 
wish to ask Mr. G. Žemkalnis himself 
to write on this matter.

Yours sincerely, 
S. Šutas, President 

per E. Reilly, Secretary

Atkelta iš 1 psi.
su KGB ir kitomis slaptomis tarnybomis 
galėtų prisipažinti ir kad slaptosios tarny
bos nebegalėtųjų ir toliau šantažuoti.

Klausimas, kiek žmonių bus paliesta ir 
ar Komisija galės aprėpti šį darbą? Tarp
žinybinės komisijos narys, VSD skyriaus 
viršininkas Rimantas Martinkėnas LE 
Radijui prognozavo, kad Lietuvoje 
yra apie 30 000 žmonių savo laiku ben
dradarbiavusių su KGB. LGGRTC dar
buotojas Arvydas Anušauskas mano, kad 
iš bendradarbiavusių 7 dešimtmetyje, ku
rie dabar gali būti darbingi, susidarytų 
apie 20 000. Iš viso mokslininkų duome
nimis, nuo 1940 KGB buvo užverbuota 
daugiau nei 100 000 Lietuvos gyventojų.

Dauguma KGB dokumentų sunaikinti 
ar išvežti į Rusiją, tad daugelis agentų ga
li vengti prisipažinimo. Tačiau archyvas 
nėra vienintelis šaltinis. Lietuvai paskel
bus nepriklausomybę, kai kurie buvę KGB 
darbuotojai nutraukė savo darbą ir perda
vė slaptus dokumentus, įskaitant ir agen
tų pavardes, Lietuvos pareigūnams. Devy
niasdešimtųjų metų pradžioje KGB dar
buotojų Lietuvoje buvo apie 6 500.

Mažeikių naftos ataskaita
Vasario pirmomis dienomis, po trijų 

mėnesių vadovavimo Mažeikių naftos 
bendrovei, į Lietuvą atvyko Williams In
ternational kompanijos vadovas John 
Bumgarner. Jis susitiko su Seimo Pirmi- 
nir’ra Vytautu Landsbergiu ir kitais kon- 
sc-i 'oriais, aptarė Mažeikių naftos reika.- 
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lūs. Bumgarner teigė, kad atleidus 35 
buvusius Mažeikių naftos vadovus, pa
vyko sugriauti šiame koncerne veikusią 
korupcinę sistemą. Taip pat sunaikinti du 
kuro vagysčių kanalai.

J. Bumgarner taip pat su generaliniu 
prokuroru Kaziu Pėdnyčia aptarė Mažei
kių naftos korupcijos ir vagystės reikalus. 
Vyriausias prokuroras apie tai iki šiol 
nebuvo nieko girdėjęs.

Susitiko Bumgarner ir su didžiuoju 
savo kritiku Vilniaus universiteto rektoriu
mi R. Pavilioniu. Susitikimas praėjo 
mandagiai ir šaltai, pokalbiai buvo for
malūs, bet korektiški. Bumgarner išklau
sė Pavilionio išvedžiojimų, bet su daugeliu 
jų, kratydamas galvą, nesutiko.

Susitikime su liberalais, Bumgarner 
turėjo progos akis į akį pasikalbėti su bu
vusiu ūkio ministru Eugenijumi Maldei- 
kiu (dabar liberalų partijos narys), kurio 
pareiga buvo tartis su Bumgarner dėl 
Mažeikių naftos pardavimo. Pokalbiuose 
su konservatoriais Bumgarner pavadino 
Maldeikį LUKoil žmogumi. Eugenijus 
Maldeikis išsakė daug priekaištų Bumgar- 
ner'iui: po trijų valdymo mėnesių Mažei
kių nafta nepadarė jokios matomos pa
žangos ir Lietuvai iš to nebuvo jokios 
naudos. Mažeikiai tebepatiria didelius 
nuostolius. Nesusitarta su LUKoil dėl 
naftos tiekimo Mažeikiams. Bumgarner 
visas nesėkmes verčia-buvusiam ministrai 
ir teigia, kad Maldeikis norėjęs sueiti į 
artimesnius kontaktus su LUKoil.

2...... ......-

Min. Pirm. Andrius Kubilius pavedė 
Vyriausybės kancleriui tai išsiaiškinti. Jei 
Bumgarner teiginiai pasitvirtintų, būtų 
tiriama, ar Maldeikis nepažeidė viešųjų ir 
privačių interesų derinimo įstatymo. Mal
deikis visą tai neigė, o liberalai ir jų vado
vas Eugenijus Gentvilas tvirtina, kad iš 
Bumgarner jie neišgirdo nieko nauja. Tuo 
pat metu liberalai sakė Bumgamer'iui, 
kad ir po rinkimų naujoji Vyriausybė ne
turėtų keisti ar nubraukti pasirašytų sutar
čių, nes tai atbaidytų kitus investuotojus.

Williams International vadovas Lietu
voje praleido visą savaitę ir susitiko su 
daugybe žmonių.
Ar atslūgo Lietuvos finansinė krizė?

Vyriausybė teigia, kad taip, tačiau fak
tai to nepatvirtino. Finansų ministerija 
praneša, kad sausį į biudžetą surinkta 107 
mln. litų mažiau nei planuota. Vyriausybė 
teigia, kad šių metų biudžetas sudarytas 
realiais pagrindais, o ne optimistiniais. Jei 
taip, tai pradžia nėra gera. Kas lėmė prastą 
biudžeto pajamų surinkimą?

“Sodros" biudžete pajamos buvo pla
nuotos didesnės nei išlaidos, sausį pritrū
ko net 120 mln. litų ir teko imti 80 mln. 
litų paskolų iš bankų.

Seimo narys socialdemokratas Algir
das Sysas teigia, kad nors sudarant šių 
metų’Sodros" biudžetą buvo pripažinta 
valstybės skola 200 mln. litų senų’Sodros* 
skolų,‘Sodroš'finansinė padėtis nepaleng
vėjo. Nepavyksta surinkti planuotų įp
laukų. Seimo narys konservatorius Alfon
sas Bartkus mano, kad dėl prasto biu
džeto pajamų surinkimo kalta yra praėju
siais metais atsistatydinusi Rolando 

Pakso Vyriausybė. Pakso Vyriausybė su
silpnino kovą su kontrabanda, toleravo 
mokesčius mokėti vengiančius vers
lininkus. Mažėjo oficialus importas į Lie
tuvą, klestėjo kontrabanda, Gariūnuose 
pasirodė nematytų prekių, kurios plūsta į 
Lietuvą nelegaliai, sakė Bartkus.

Reikia nepamiršti, kad ekonominis 
nuosmukis prasidėjo jau prieš metus ar 
dar anksčiau drauge su Rusijos ekonomi- 
miu chaosu, kada Lietuvos bendrovės ne
begavo pinigų už eksportuotas į Rusiją 
prekes ir dėl to smarkiai sumažėjo ekspor
tas į Rusiją. Kai Vakarų valstybės skun
dėsi dėl kritusio eksporto į Rusiją, Lietu
vos Vyriausybė neigė didelį Lietuvos pri
klausomumą nuo Rusijos ir tuo metu ne
padarė reikalingų ekonominių pataisų. 
Ekonominis nuosmukis Lietuvoje diena 
iš dienos didėjo.

Manau, kad kaltinti šią Vyriausybę vi
sai nerealu ir neteisinga. Jai reikia duoti 
bent pusmetį, kad pasirodytų realūs rezul
tatai. Vyriausybės nelaimei, Seimas šiuo 
metu nedirba, tad greitų svarbių pokyčių 
padaryti negalima.
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Nuomonės tebesiskiria
Mūsų Pastogės Redakcijai ir 
Leidėjams,

Demokratiniame krašte jos spauda ir 
kita žiniasklaida, beveik be išimčių, lai
kosi nustatytos etikos - principų. Kai 
tiems principams grubiai prasižengiama, 
vyksta viešas teisiškas prasižengimų 
nagrinėjimas. Tai neseniai įvyko šiame 
krašte. Kartais keliamos civilinės ar net 
kriminalinės bylos ir teismai nuspren
džia ginčą. Tik diktatūriniuose kraštuose, 
o ypač komunistiniuose, valdžios val
doma žiniasklaida yra ir buvo visagalė. 
Apšmeiždavo asmenis, apkaltindavo 
nepadarytais veiksmais, ir asmuo netu
rėdavo galimybės nei atsakyti, nei ieš
koti teisybės teisme. Tuose kraštuose 
spauda vadovavosi KGB principu: mes 
tik paskelbiant - teisia teismai. Mano 
atveju tie teismai yra visuomenės - 
ALBendruomenės. Ir demokratiniuose 
kraštuose ne visi žiniasklaidos vienetai 
duoda progą užpultajam atsakyti. Tada 
užpultasis turi teisę kreiptis į teismą. Jei 
prokuratūra mano, kad užpuolimai ar 
žiniasklaidos elgesys turi kriminalinį 
pobūdį - prokuratūra kelia bylą (taip 
šitam krašte neseniai atsitiko), arba pats 
asmuo kelia civilinę bylą.

Man atrodo, kad M.P Redakcija ir 
L.S.S. - leidėjai arba nežinojo ir nežino 
aukščiau išdėstytų principų, arba žino ir 
juos ignoruoja. M.P Nr. 4 (2000.01.31) 
buvo paskelbtas straipsnis „Pasitraukė 
Gabrielius Žemkalnis. Kodėl?“. Už šito 
straipsnio turinį laikau atsakingais: Re
dakciją, Leidėjus ir išvardintus asmenis. 
Straipsnis mane suniekina, įžeidžia. 
Straipsnyje yra neteisingų pareiškimų 
apie mano asmenį.

Kai asmuo paviešina bet kokį jo 
paties apmokėtą skelbimą savo vardu, 
tai yra jo nuosavybė ir niekam nevalia 
jo pažodžiui persispausdinti, ypatingai 
teigiant, kad skelbėjas dangstosi kitų: 
ar tai asmens, asmenų ar organizacijos 
vardu. Taip darydama spauda pažeidžia 
skelbėjo garbę, kartais sukelia mate
rialinių nuostolių ir turi būti atlygin
tas. Jei šalys nesusitaria - nukentėjęs, 
jei nori, šiame krašte turi teisę kreip
tis į teismą.

Griežtai pareiškiu, kad mano svei
kinimas Lietuvos Seimo Pirmininkui 
Vytautui Landsbergiui yra grynai asme
niškas, mano apmokėtas, paskelbtas 
Kauno dienoje 2000 m. sausio 4 d. ir 
Atgimime nr. 2, 2000 sausio 21 d. 
Abiems laikraščiams lygiai toki pat 
skelbimą man paprašius (1999.12.27) 
faksu persiuntė S.A. Valdybos pirmi
ninkas A. Kramilius-tik abiems minė
tiems laikraščiams ir niekam daugiau. 
Niekam nesu davęs leidimo jo pažo
džiui persispausdinti. Skelbimo tekste

Gerbiama Redakcija,
Išgirdęs apie dr. Viliūno Lietuvos spau

doje paskelbtus linkėjimus, prisiminiau 
neseniai gautą laišką iš Lietuvoje gyve
nančio giminaičio. Jis ten gailisi, kad lie
tuvius Australijoje visada taip blogai ap
kalba. Įrodymui atsiuntė iškarpą, kur dr. 
Viliūnas praneša, kad per Jono Kairio oro 
akrobatikos demonstravimą, Australijos 
Televizija paminėjo lietuvius pirmą kartą 
nepridedami žydšaudžių vardo. Nepadoru 
pakartoti, ką aš giminaičiui atsakiau. Ma
nau, kad ir kiti mano tautiečiai Australi
joje sutiks, kad lietuviai yra buvę minėti 
daug kartų ir kartais labai gerai.

Dr. Alfonsas Viliūnas
Sydnėjaus Apylinkės V-bos Vicepirmininkas 
niekur nepažymėta, kad linkėjimai yra 
kieno kito vardu. Skelbimas yra mano 
pasirašytas tik su Dr. ir MD titulais. Būtų 
tikrai neįtikėtina, jei AMA (Australijos 
Medikų Asociacija) ar bet kokia kita 
medikų draugija, ar atskiri medikai, 
pradėtų mane kolioti, kodėl kalbu 
medikų vardu.

Teigimas, kad savo linkėjimuose 
dangstausi - vartoju ALB titulą, yra 
neteisingas ir mane įžeidžiantis. Mano 
giliu įsitikinimu, prieš skelbiant minė
tą straipsnį Mūsų Pastogėje, įskaitant ir 
pasikalbėjimus su keturiais straipsnyje 
minimais asmenimis Redakcija ar Lei
dėjai privalėjo kreiptis į mane asme
niškai, o ne i kitus Valdybos narius. Taip 
manau aš ir mano teisiniai patarėjai.

Rezultate pageidauju, kad:
1. Artimiausioje ateityje Re-

dakcija ir Leidėjai per M.P manęs atsi
prašytų. Aš didžiuojuosi savo linkėji
mais, kurie mano įsitikinimu ir mano 
teisinių patarėjų nuomone jokiu būdu 
nėra užgauliojimas ar įžeidinėjimas, o 
ironija - sarkazmas, ir remiasi labai 
liūdnais bei labai skaudžiais, neabe
jotinais, įrodytais, visiems žinomais 
faktais Lietuvoje. Tie faktai skelbiami 
ir Australijoje (žiūr. Tėviškės Aidai Dr. 
Jono Kuncos MD straipsnius, ypač pas
kutinėse T.A. laidose ! Neskelbiami 
Mūsų Pastogėje - bendruomenės laik
raštyje !). M.P Redakcija ir Leidėjai 
bei kai kurie ALB asmenys jokiu būdu 
nenori to pripažinti.

2. Pageidauju, kad šitas mano 
pareiškimas būtų artimiausioje ateityje 
paskelbtas Mūsų Pastogėje.

Palieku atviras duris pasitarimui. 
Pagal įsisenėjusią - įsiteisėjusią tra
diciją atsakymo terminas panašiems 
pareiškimams yra keturiolika dienų. 
Prašau, jei toks būtų Jūsų noras, susi
siekti su manim iki 2000 m. vasario 21 
dienos imtinai.

Dr. Ą. Viliūnas MD
Sydnėjaus Apylinkės Valdybos Vicepirmininkas

2000 m. vasario 4 d.

Jei netikite mano pasakojimu, pridedu 
atsiųstos iškarpos kopiją, nes pačią iškar
pą žadu atiduoti p. Baltučio Archyvui 
Adelaidėje. O gal tą iškarpą atspausdin
kite ir Jūs, nes ir skaitytojai gali nepa
tikėti. Su pagarba J. Rinkus

Gerbiama Redakcija,
Perskaičius Mūsų Pastogėje (Nr. 4) 

apie dr. Viliūno paskutinius žaidimus, net 
bloga pasidarė.

Vienintelė išeitis sydnėjiškiams yra jį, 
o gal net ir Pirmininką| paduoti į Garbės 
Teismą. Su pagarba

Juras Kovalskis, Canberra

LB Spaudos Sąjungos V-bos 
atsakymas dr. A. Viliūnui

Savo laiške Mūsų Pastogės Redak
cijai ir Leidėjams dr. Alfonsas Viliūnas 
rašo: „Griežtai pareiškiu, kad mano 
sveikinimas Lietuvos Seimo Pirmi
ninkui Vytautui Landsbergiui yra gry
nai asmeniškas, mano apmokėtas, 
paskelbtas „Kauno dienojė“... ir „At
gimime!“.“ Dr. Viliūnas taip pat rašo, 
kad apmokėtų skelbimų negalima pa
žodžiui persispausdinti ir niekam ne
valia teigti, kad „skelbėjas dangstosi 
kitų: ar tai asmens, asmenų ar orga
nizacijos vardu“.

Atgimime talpinta publikacija nėra 
pažymėta, kad tai skelbimas. Dar svar
biau: mums neatrodo, kad, jei skelbimas 
ir yra asmeniškas bei apmokėtas, skel
bėjas iš principo turi teisę įrašyti kitų: 
asmens, asmenų ar organizacijos vardą. 
Mūsų nuomone, tokiuose kontekstuose 
gali susikurti atvejis, vadinamas „falše 
representation“.

Turime priminti, jog tarp Australijos 
lietuvių atsiradęs ir Mūsų Pastogėje 
atsispindėjęs nepritarimas minėtai dr. 
Viliflno publikacijai kilo kaip tik dėl 
to, kad ši publikacija turi antgalvę 
„SIDNĖJAUS APYLINKĖS VALDYBA / 
AUSTRALIAN LITHUANIAN COMM
UNITY - SYDNEY". Tokia antgalvė 
viešoje publikacijoje, įskaitant asme
niškai apmokėtus skelbimus, daro įs
pūdį, kad už publikacijos turinio vie
naip ar kitaip stovi antgalvėje išsakyta 
organizacija. Paprastai, jei publikacija 
yra grynai asmeniška, organizacijos

Gerb. Redaktore,
Perskaitęs MP Nr. 4 (2000.01.31) 

straipsnį Pasitraukė Gabrielius Žemkal
nis. Kodėl?buvau labai nustebintas ir su
jaudintas ALB Sydnėjaus Apylinkės Val
dybos elgesiu. Apylinkės Valdybos vardu 
pasiųstas įžeidžiantis sveikinimas (2000 
metais) Lietuvos Seimo Pirmininkui gerb. 
Vytautui Landsbergiui neatitinka nei 
sveikam galvojimui, nei kultūringam 
bendradarbiavimui su demokratiškai iš
rinkta Lietuvos Vyriausybe. Sveikinimas 
pasirašytas dr. A. Viliūno. Paklaustas 
Sydnėjaus Apylinkės Valdybos pirminin
kas, kodėl sveikinimas pasiųstas ant 
Sydnėjaus Apylinkės Valdybos antgalvio 
(letterhead),atsakė "niekoblogo".Tai reiš
kia, kad Apylinkės Valdyba tam pritaria. 
Jeigu A. Viliūnas būtų siuntęs asmenišką 
sveikinimą, o ne su Valdybos vardu, nie
kas nekreiptų dėmesio į tokį "rašinį"ir 
gavęs mestų į šiukšlių dėžę. Toks sveiki
nimas, pasiųstas Sydnėjaus Apylinkės 
vardu žemina visus Sydnėjaus lietuvius 
ir tuo pačiu visą Australijos Lietuvių 
Bendruomenę.

Reikia atitaisyti šį nekultūringą išsi
šokimą. Apylinkės Valdyba privalo 
sušaukti ypatingą visuotinį susirinkimą, 
išsiaiškinti susidariusią situaciją ir at
siprašyti gerb. V. Landsbergį už padarytą 
jam asmeninį apšmeižimą. Taip pat šią 
susidariusią padėtį turėtų apsvarstyti 
ALB Garbės Teismas. Dr. B. Vingilis 

Per SBS lietuvių radijo valandėlę š.m. vasario 9 dieną dr. Alfonsas 
Viliūnas pareiškė, kad Mūsų Pastogės Redakcinėje Kolegijoje yra buvęs 
komunistų partijos narys, turįs labai aukštų ordinų.

Mes, Mūsų Pastogės Redakcinės Kolegijos nariai, pareiškiame, kad nė 
vienas iš mūsų niekados nepriklausė ir dabar nepriklauso jokios valstybės 
komunistų partijai ir jokių komunistinių ordinų neturime.

Rita Baltušytė-Ormsby Antanas Laukaitis
Kęstas Protas Vytenis Šliogeris

antgalvė nėra prideranti.
Dr. Viliūnas nurodo, kad minėtoje 

publikacijoje jis pasirašė Dr. ir MD 
titulais, ir kad tam neprieštarautų AMA 
(Australian Medical Association). 
Mums betgi atrodo, kad AMA tikrai 
prieštarautų, jei savo grynai asme
niškiems raštams dr, Viliūnas panaudotų 
antgalvę .Australian Medical Associa
tion“ ar panašiai.

Mūsų supratimu, principinis klau
simas yra šis: ar grynai asmenišką raštą 
(o taip minėtą Vytautui Landsbergiui 
skirtą publikaciją apibūdino dr. Viliū
nas) galima rašyti su vienokia ar kitokia 
Australijos Lietuvių Bendruomenės 
antgalvė. Šis klausimas jau buvo iškilęs 
prieš kelis mėnesius, kai LR genera
liniam prokurorui K. Pėdnyčiai dr. Vi
liūnas adresavo raštą, kuris, pasak dr. 
Viliūno, irgi buvęs grynai asmeniškas, 
bet turėjo antgalvę, kurioje minima 
ALB. Į tai neigiamai reagavo ALB 
Krašto Valdyba savo rašte Apylinkių 
valdyboms (1999 lapkričio 2) ir prane
šime lietuvių žiniasklaidai Australijoje 
(2000 vasario 1).

Sprendimas, ar grynai asmeniškoms 
publikacijoms (įskaitant asmeniškus 
skelbimus) galima naudoti su ALB 
susietą antgalvę, prašoka LB Spaudos 
Sąjungos kompetenciją. Į šį reikalą 
atkreipiame ALB Krašto Valdybos 
dėmesį, nes ji sprendžia tokių antgalvių 
leistinumą.

Dr. Viliūno raštą .Mūsų Pastogės“ 
Redakcijai ir Leidėjams spausdiname jo 
paties prašymu.

LB Spaudos Sąjungos Valdyba

"Pasveikinimo" pėdomis
Skaitau dideliu įžeidimu būti įgrūsta į 

tą patį maišą kartu su palaikytojais (jeigu 
tokių yra) A. Viliūno "pasveikinime" p. 
Vytautui Landsbergiui. Šis anonsas rašy
tas ant lapo su oficialia antrašte ir nusiųs
tas Lietuvos spaudai (mano informacija iš 
Kauno dienos), be abejo sudaro įspūdį, 
jog mes, Australijos lietuviai, sutinkame 
su šio autoriaus insinuaciniais apkaltini
mais. Taip, žinoma, nėra. Kažin, ar rasis 
saujele suklaidintų rėmėjų šito neužtar
nauto apšmeižimo.

Vieton to, kad.padėtų Lietuvoje gyve
nantiems kilniais darbais, patarimais, mo
raline ir aktualia parama - atsirado tarp 
mūsų negatyvus individas, ardąs mūsų 
gerus santykius su Lietuvoje gyvenan
čiais giminėm ir bičiuliais.

Norėčiau manyti, jog reikėtų prisilai
kyti atsargumo švaistantis su tokiom 
beletristikom, ar negalėtų vieną gražią 
dieną tokia išdaiga turėti nemalonių 
pasekmių? O kas, jeigu užgautasis su
galvotų iškelt bylą Australijoje gerajam 
daktarui už V. Landsbergio gero vardo 
apšmeižimą.

Aš šiuom atsitolinu nuo A. Viliūno 
defektyvaus žurnalistinio įsiveržimo ir 
labai apgailestauju dėl p. Žemkalnio pa
sitraukimo iš kilnių pareigų.

Ina Šunaitis, Geelong
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When I attended my first and only 
Congress in 1987-88, it was a time of 
great expectation regarding Lithuania’s 
future. Soviet President Mikhail 
Gorbachev had unleashed his reforms 
and cracks in the empire had begun to 
appear. It was still some six months 
before the first mass demonstrations 
organised by Sajudis, but Lithuanian 
dissidents had already started to 
openly challenge Soviet power, such as 
the small protest held in Vilnius on 
August 23, 1987, to mark the Molotov- 
Ribbentrop pact which sold the nation 
into slavery. Lithuania was on the 
threshold of a new beginning and you 
couldn’t help but be excited by the 
possibilities.

It is not surprising, therefore, that the 
sixth Congress, held then in the hot 
Australian summer, was dominated by 
political issues.

The Congress representatives’ most 
public act was to organise a protest 
against the Soviet occupation of 
Lithuania On a quiet December day, 
we marched from the Old Parliament 
building in Canberra to the Soviet 
embassy a few kilometres away. A 
group of protesters wearing black 
clothing and with painted faces carried 
barbed wire to symbolise communist 
oppression. The rest followed solemnly 
behind. Black balloons were released 
outside the embassy to mark each year 
of occupation and a petition was 
delivered to the functionaries inside. It 
was a moving event and it gained 
considerable coverage on die television and 
radio news and in the press the next day.

The Congress was also special because 
it was the first time that Lithuanian 
youth from behind the Iron Curtain 
attended such an event. A group of 
representatives from the Punskas 
region in Poland were quietly absorbed 
into the Congress activities. It was all 
very unofficial because organisers 
feared these people could be persecu
ted back home in Poland, which was 
still under communist rule. So they 
weren’t actually atstovai (official 
representatives), but simply da-lyviai 
(participants). It was fascinating to talk 
to them about their Lithuanian enclave 
in Poland and the problems they faced 
maintaining their culture. They seemed 
very genuine and unassuming people 
and contributed greatly to the Congress 
experience.

There is no doubt that Lithuania’s 
continuing occupation influenced 
almost all aspects of the Congress 
r ’ram.

This enslavement by the Soviet Union 
put the fire in our bellies and provided 
an incentive to loudly proclaim our 
culture to the world. It was a joy to 
share ideas and plan activities with our 
brethren from around the world and 
speaking Lithuanian was essential 
because many of those who attended 
were from non-English speaking 
countries. We were brought up in 
different nations but we all had a 
common cultural ancestry that was 
threatened by communist oppression.

Of course, today’s Congresses are 
without that powerful political motive. 
Lithuania’s independence, which we 
could still only dream of in 1988, was 
formalised just four years later. We are 
no longer fighting for freedom today 
and Congress programs must reflect 
this new reality. Some might argue that 
Lithuania’s independence means that 
Congresses have lost their purpose and 
should be scrapped or at least changed 
fundamentally.

Wouldn’t the expense and 
organisational work be better used to 
help rebuild Lithuania, which is the 
only place where the culture can 
flourish long-term? My answer is no, 
because the fundamental aim of 
Congress is to help maintain Lithuanian 
culture and language throughout the 
rest of the world. While the excitement 
of freedom politics has gone, today’s 
youth face an equally important 
challenge of giving meaning to their 
identity and finding constructive ways 
to engage with Lithuania. It may lack 
the fire of an independence struggle, 
but for that very reason it is vital youth 
succeed if the culture is to have any 
hope of surviving outside of 
Lithuanian. Congress can provide an 
important forum for this challenge and 
it is important that the whole diaspora, 
not just youth, get behind it.

While Congress programs rightly focus 
on strategies to aid cultural 
maintenance, the unofficial side of the 
Congress experience should not be 
underestimated. One of the most 
valuable things 1 found at Congress 
was the ability to network and make 
new friends. The computer age has 
revolutionised communications, but 
nothing beats face-to-face contact with 
another human being. Apart from the 
chance to discuss Lithuanian themes, I 
learnt something of other cultures from 
new South American and Polish
friends. I made contacts that I would 
later visit in their home countries and 
thereby enriched my travelling

Redaktorės Žodis

Mieli skaitytojai, aš labai laukiu Jūsų laiškų 
ir atsiliepimų. Žinodama Jūsų nuomonę 
apie JP galėsiu geriau šį puslapį parengti. 
Laiškus arba ištraukas iš jų spausdinsime. 
Taip pat laukiu Jūsų straipsnių ir nuotraukų. 
Siųskite e-mail ir paštu. Iš anksto dėkoju.

Word from the Editor

I ask you all to write me letters, with 
suggestions of how to best keep you, the 
audience interested in the content of the 
page. I would like your opinions on the 
printed articles, so that I can publish a part 
n the page also. I'd appreciate any articles 

you send me for publication, and 
photographs are most welcome. 
Photographs and articles will be returned if 
you supply a SSAE.

Send articles and photographs to:

Melisa Savickas
PO Box 73
Heidelberg 3084, Vic

Or e-mail to:

melisasavickas@alphalink .com .au

This page will be published approximately 
once a month, more often as time and 
resources allow. It's up to you to help make 
it a success.

Melisa

experience. And, of course, I simply 
enjoyed the pure pleasure of socialising 
with an energetic bunch of new people.

1 believe that the next Congress in 
Australia will provide similar benefits 
to the ones I have been discussing. 
Australia is a diverse country with a 
very friendly character. Her people are 
unaffected and they usually say what 
they mean. And Lithuanians, who have 
established thriving communities in the 
major cities, are only too willing to 
welcome compatriots from afar.

I look forward to sampling Congress in 
2000-01 and to sharing ideas with 
people from around the world.

The author is a professional journalist 
who has written several articles and 
broadcast items on Lithuanian issues 
for the Australian media.

His e-mail address is:
johnmasher@hotmail.com

Jaunimo puslapį parengė ir vinjetę sukūrė 
Melisa Savickaitė

■ '‘"i." ; y.-.- '

February 16th .-b;

Lithuanian
Independence Day 

Celebration in Melbourne

1.30pm on February 27th 2000 
Melbourne Lithuanian House
44 Errol St, North Melbourne

Papers will be presented by the ALJS 
President, Vida Laimaitė and past 
World Lithuanian Youth Congress 

delegate Algis Šimkus on the theme 

of "Lithuanian Nationalism and Youth
Congresses"

After the presentations there will be an 
artistic section with a performance by

"Dainos Sambūris" choir and by 
Melbourne's talented Lithuanian youth

The Celebration will begin with 
Holy Mass at 11am at St. Mary

Star of the Sea Church

We invite all organisations to attend 
in uniform and with flags

We invite ALL to attend I

Presented by (ALJS)

The Australian Lithuanian 
Youth Association

The following goods and services 
are for sale this month

MELBOURNE
. Brief description of item, contact name 

and telephone (03) 94561234 
SYDNEY

. Brief description of item, contact name 
and telephone (02) 9456 1234

Send your list of items or services for sale 
with a brief description for next month's 
issue.

ADVERTISING COSTS
Send cheque payment to "Melisa Savickas"
Line ad with brief description $ 5.00
Line ad with photograph of item $10.00

Please send your full name and phone 
number along with the ad, so that interested 
parties can call you directly.

Photographs and will be returned if you 
supply a SSAE. Send item descriptions, 
photographs and cheques to:

Melisa Savickas
PO Box 73
Heidelberg 3084, Vic

melisasavickas@alphalink.com.au
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Lietuviška atžala - filosofijos daktaras
Skaičiai mane visada domino. Mano 

patirtyje dirbant sąskaitybose, iš pateiktų 
skaičių gali perskaityti biznio eigą, jo 
pasiekimus ar trūkumus. Per ilgus metus 
darbuojantis biznių finansinės eigos įver
tinimuose, skaičiai neretai man sukur
davo tiesiog firmų gyvenimo noveles. O 
dabar, dr. Robin Cobb paaiškinimo dėka, 
matau, kad aukštoji matematika nueina 
žymiai toliau. Jos žinovams aukštosios 
matematikos duomenys yra jau ne trum
pos apysakos, ne. novelės, bet ištisi 
romanai. Kad ir Robin doktorantūros dar
bui -jie skamba lyg tai iš žvaigždžių ka
rų filmų, kelionių per tolimąją galaktiką.

Dr. Robin Cobb doktorantūros darbas 
apima matematikos sritį, vadinamą to
pologija. Tai tyrinėjimas geometrinių 
kūnų, kurie nuolatos deformuojasi vienas 
į kitą. Pavyzdžiui, randama, kad kavos 
puodukas ir riestainis turi aiškų geomet
rinį artimumą. Deformuodamasis kavos 
puodukas gali įgauti baronkos formą, o 
tam procesui atsileidus ir vėl grįžti į puo
duko formą. Tačiau, palyginimui, lėkštė 
niekad nagalėtų savo forma topologiškai 
susilyginti, net ir laikinai, su riestainiu. 
Kadangi, nežiūrint lėkštės vis kintančių 

deformacijų, ji niekad negalėtų įgauti 
savo viduryje skylės, be kurios baronka 
neįmanoma. Visi tie atradimai ir apskai
čiavimai kyla iš skaičių, iš matematikos. 
Aukštosios matematikos sritis - topologi
ja yra pritaikoma ieškant sprendimų ir 
matematikoje, ir fizikoje, ir kosmologi
joje, ir daug kur kitur.

Robin Cobb savo doktoranzto tezėje 
topologiškai analizavo įvairius keturių 
dimensijų geometrinius kūnus.

Ką, sakote? Keturių dimensijų? Visi 
juk žinome, kad geometrinės dimensijos 
yra trys, kaip pvz. kubas. Bet, pasirodo, 
kad ketvirta dimensija yra tolimesnis 
aukštosios matematikos žingsnis, tai lyg 
keturios ašys, kurios tarpusavyje nėra 
stačiakampės, bet apibrėžia ketvirtos di
mensijos erdvę ir, žinoma, yra grynai ge
ometriškos. Konkrečiai Robin analizavo 
matematiškai ryškią ir dėmesingą geo
metrinę kūnų rūšį, žinomą kaip infra- 
solvanifoldai. Dr. Robin Cobb nustatė, 
kaip ketvirtoje geometrinėje dimensijoje 
tokius kūnus suprantamai įvertinti visose 
formose. Jis atliko kai kurias klasifika
cijas ir įrodė tokių geometrinių kūnų 
matematines ypatybes bei iki šiol neži

nomas struktūras. Už šiuos tyrinėjimus ir 
atradimo darbus dr. Robin Cobb ir buvo 
įvertintas folosofijos daktaro matema
tikoje laipsniu.

Plius / minus 30 metų amžiaus syd- 
nėjiškiai puikiai pažįsta dr. Robin Cobb. 
Tačiau, mums, vyresniems, gal ir ne pro 
šalį prisiminti jo kilmę ir tuo pačiu dar 
daugiau įvertinti jo puikų akademinį 
pasiekimą. Iš vienos pusės,man prisime
na mokslinė teorija, kad vaiko intelektua
liniai su^gebėjimai daugiausia kyla iš 
motinos. O Robin yra Ramunės Zinkutės- 
Cobb sūnus. Manau, mes visi Sydnėjuje 
žinome apie Ramunės mokslinius ir tar
nybinius pasiekimus didžiulėje pasauli
nio garso veterinarijos kompanijoje JAV. 
Ir gėrimės jais! Ramunės vyresnysis sū
nus tiksliųjų mokslų bakalauro laipsnį 
gavo 1995 metais tame pat Sydnėjaus 
universitete, kur dabar apgynė doktoratą. 
Vaikystėje jis mokėsi lietuvių Savait
galio mokykloje ir sėkmingai baigė lie
tuvių kalbos kursą gimnazijoje. Robin 
buvo ir „Aušros“ tunto skautas, ir jaunes
nis Kovo krepšininkas.

Taigi 1999 gruodžio 17 - jo šeimos 
šventė, o mums, sydnėjiškiams, džiaugs
mo diena. Robino tezė originale vadinasi 
Infra-Solvmanifolds of Dimension Font. 
Aukštąjį mokslo laipsnį jam įteikė Tiks-

Dr. Robin J. Cobb

liųjų Mokslų fakulteto dekanas, prof. 
Beryl Hesketts.Šiuo metu dr. Robin Cobb 
dėsto Sydnėjaus universiteto vasaros 
seminarų sesijoje. Ateičiai turi pasiūlymą 
dėstyti savo specialybę NSW universitete.

Baigdamas šį aprašymą sveikinu 
Robin su puikiu akademiniu pasiekimu, 
linkiu sėkmės ateities darbuose ir nepa
miršti, kad tolygiai svarbus ir laukiamas 
jo įnašas į mūsų, lietuvių, visuomeninį 
gyvenimą. Vytenis Šliogeris

Tūkstantmečių kryžkelėje
Kas jau buvo - žinome, o kas bent artimiausioje ateityje bus? 

Gal ne karas, maras ir badas. Gal pasaulio žmonių troškimams 
padės įvairiausių religijų maldos... padės, ir bent maro bei 
bado išvengsime. Bet kad karų išvengtume, nesitikiu. Sakau, 
Dieve duok, kad tų karų bent mažiau būtų ir kad jie vyktų 
tarp kariškių, o taikius gyventojus paliktų ramybėje. Deja, tai 
tik svajonė.

Artimiausiu metu, technologijai vis žengiant į priekį, 
automobiliu važiuodami turėsime ekrane aplinkos planą, 
galėsime nustatyti, kur šiuo metu esame. Telefonu kalbėdami 
vienas kitą matysime, jį naudosime kaip kompiuterį susi
rašinėdami, užsakymams, intemetui.

Neužilgo bus atrasti ar sukurti vaistai ilgalaikiam nau
dojimui, pristabdyti diabeto ir vėžio ligas. Jomis sergantys 
nelaimingieji galės ilgai gyventi tuos vaistus kasdien imdami.

Gal Vakarų pasaulis nusisuks nuo gobšaus materialistinio 
kapitalizmo, gal pajus sąžinės balsą, ims padėti silpnam, 
ligotam, alkanam, vaikui ar seneliui. Gal giliau pažvelgs į 
Jėzaus Kristaus mokymą ir daugiau juo seks.

Gal... Vytenis Šliogeris

Iš Lietuvos spaudos...
Gerbiamieji, noriu pasidalinti su Jumis ir Mūsų Pastogės skaitytojais 

kalėdiniais "deimančiukais" iš Lietuvos spaudos.
... Kainos vis kyla. Degalai mašinoms baigiasi. Valstybė nebemoka 

pinigų už pristatytą mėsą bei pieną ir ūkininkai nebeturi iš ko pirkti 
traktoriams kuro, laukams trąšų...

... Vienos savaitės statistika: 7 nužudymai, 37 kūno sužalojimai, 1050 
vagysčių, rasti 23 lavonai...

... Tas gyvenimas yra kaip ant peilių. Su mūsų valdžia vieni pasipelno 
ir išeina, kiti vėl laukia eilės, o kaip eina blogyn taip blogyn, nes valdžia 
tik sau nori gero, o tuos kaimo žmonelius varo vis žemyn. Neatsiskaito 
už parduotą produkcij ą, jaunimas baigia prasigerti, kaimuose nėra darbų...

... Aš jokių gyvenimo malonumų neturiu. Dirbu kiek galėdama, nes 
iš pensijos neįmanoma pragyventi...

... Daug savo gaminių išveždavome į Rusiją, bet ten dabar didelė krizė 
- neperka ir už parduotą nemoka. Ir pas mus sumažėjo gamyba, o pinigai 
valdžiai kyla tik iš gamybos. Taigi, nutarė dirbantiems nemokėti pensijų...

Su pagarba . Algis Liubinas

Pilgrim gains 
progress on 
spiritual path
AN attraction to the legends and 
myths to be found on a pilgrimage 
walk from Pamplona to Santiago de 
Compostela led network engineer 
Almis Simankevicius to pack some 
walking shoes and head over to 
Spain in 1997. :
In fact the walk—about which 
Almis with partner and former 
Manly Daily staffer Carol Payne 
has written a book — took 18 
months to plan, 25 walking days to 
complete and two years to write and 
publish about.
The book is called Santiago — 
Walking thė Pilgrim Path.
Almis said that on any one day there 
were up to 1000 others taking the 
same 500km walk. He said it was a 
journey where people found out 
more about themselves and each 
other. People would meet at the 
refugios, where they rested, which 
were like hostels, and talk with 
fellow walkers.
“I think the experience of being of 
on the pilgrimage is the main aspect 
of it,’ ’ the 45-year-old said. “It is 
participatory.
“I found that you really have to do 
the walk before realising its gift. 
‘ ‘It was different going for a walk 
of that size and knowing you 
weren’t going back to your usual 
life.”
Almis was attracted to the walk for 
a mixture of reasons: the physical, 
the cultural and the spiritual.
He said the book explores some of 
the history of this area in Spain — 
which has seen bloodshed, fighting 
zr.d territorial bullying.
But it’s a much more peaceful place 
now.
“It attracts people from all over the 
world because almost all of the

Almis Simankevicius... wrote about walking in Spain

towns have a legend associated with 
them,” Almis said.
“Like the supposed sighting of St 
James at different places, offering 
water to weary trekkers. ’ ’
And what did the pilgrimage do for 
Almis?

“It gave me some clarity about 
what things I needed to do in life ” 
he said.
Santiago — Walking the Pilgrim 
Path is available in Manly from 
Angus and Robertson and Soul 
Llfe’ The Manly Daily

J ai das ir nesklandumus.
o. Roberto

3 irutė ir Zita Prašmutaitės ir Dana Sadauskaitė-Gay lard, o MP jų tekstas išėjo 
įsirašytas P.Daukienės, P. ir J.Pullinen. Tikrai dėl to labai pergyvename ir dar 
;artą atsiprašome čia išvardintųjų ir Sabeckių šeimos.

Redakciją

Lietuviu kultūrinės veiklos tęstinumas Australijoje-
mūsų visų reikalas

Remkime Australijos Lietuvių Fondą - aukos atleidžiamos 
nuo pajamų mokesčio (Tax deductable).

Naudokite pavadinimą anglų kalboje-Australian Lithuanian 
Foundation Inc. 44-50 Errol St, North Melbourne, Vic.3051. 

Turint klausimų, galite skambinti Algiui Šimkui tel. (03)9578 4319
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Golfas Lietuvoje
Antanas T ankaitis

Praėjusių metų pa
baigoje Londone Earls 
Court parodų centre

vyko viena didžiausių parodų mugių 
World Travel Market 99, kurioje daly
vavo ir Lietuva tarp kitų 160 valstybių. 
Lietuvos turizmo atstovai čia turėjo daug 
ir naudingų susitikimų su Anglijos ir kitų 
šalių atstovais, kurie teiravosi apie Lie
tuvos viešbučius, sanatorijas, vizas. Kaip
ir kituose kraštuose, Lietuvoje turizmas, jį 
gerai išvysčius, būtų vienas pagrindinių 
pajamų šaltinių valstybei. Labai domė
tasi, ar Lietuvoje yra stovyklavimo (cam
ping) vietovių, žirgynų, vandens sporto ir 
ypač golfo aikščių. Trūksta informacijos 
centrų ir literatūros, nors Lietuva kaip 
unikalios vidurio klimatinės zonos gam
tos šalis turėtų gana didelį pasisekimą 
tarp turistų.

Domėjimasis golfu Lietuvoje gana di
delis, kadangi vis daugiau ir daugiau Lie
tuvos žmonių, verslininkų, studentų ir 
sportininkų lankosi užsienio kraštuose ir 
ten pamato bei pamėgsta šį sportą. Prieš 
keletą metų viešėdamas Lietuvoje buvau 
supažindintas su keliais golfo entuziastais, 
man parodė vietą Vilniaus pakrašty, šalia 
nebaigto futbolo bei atskiro sportinio 
komplekso, kur galima būtų ir golfo aikš
tę padaryti. Žymus Vilniaus architektas 
jau buvo sukūręs ir aikštės bei specialaus 
golfopastato planus ir padaręs maketus; už 
tai jis net gavo mokslinį laipsnį. Trūko 
tik... pinigų, todėl planai liko neįvykdyti.

Pernai rudenį golfo reikalai vėl paju
dėjo, tik šį kartą ne valstybės, o aistringų 
golfo mėgėjų pastangomis. Įsteigtas Žvė
ryno golfo klubas. Jo iniciatorius ir prezi
dentas Isku baldų bendrovės direktorius 
Seppo Siren. Numatoma 120 ha plote tarp 
Karoliniškių ir Pilaitės per artimiausius 
trejis metus atidaryti pasaulinio lygio gol
fo aikštę. Šiuo metu tokią aikštę arčiau
siai prie Lietuvos galima rasti tik Estijos 
sostinėje Taline. Seppo Siren kartu su part
neriais yra suprojektavęs ir įrengęs net 13 
golfo aikštynų Suomijoje (ten veikia 95 
golfo klubai) ir Estijoje.

Susidomėjimas busimąja golfo aikšte 
Lietuvoje, labiausiai Vilniuje, didelis, ypač 
tarp užsienio diplomatų ir verslininkų. 
Būsimoje golfo aikštėje bus 18 golfo 
duobučių. Šiais metais bus atidaryta tik 
treniruočių aikštė, kur galima bus išmokti 
žaisti ir tobulinti smūgius. Po to bus įreng
ti pirmieji trys takai su 4 - 6 duobutėmis. 
Vėliau 9 duobučių aikštė, o galutinis įren
gimas priklausys nuo klubo narių skai
čiaus ir jų finansinių įnašų. Visai aikštei 
įrengti reikia apie 12 - 20 mln. litų. Klu
bas išleis akcijas, kurias įsigyti galės visi 
golfo mėgėjai. Kvietiniai tapti klubo na
riais ir akcininkais jau išsiųsti 500 asme
nų ir organizacijų.

Tradiciškai, kaip pasakė klubo prezi 
dentas, golfo klubuose gali žaisti tik na 
riai, turintys klubo kortelę, pripažįstamą 
visame pasaulyje. Žvėryno klubo narys 
per metus mokės 400 Lt. Stojamasis mo
kestis - 200 Lt Pridėjus išlaidas už leidi
mą žaisti - 1500 Lt., per metus susidarys 
apie 2000Lt. Golfas-ne pigus sportas. 
Ir Australijoje mūsų golfininkai, priklau
są atskiriems golfo klubams, moka pana
šiai arba daugiau.

Tikėkimės, kad jau kitoje Pasaulio Lie- 
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tuvių Sporto Šventėje Lietuvoje galės da
lyvauti ir mūsų sportininkai.

O kaip su mūsų golfininkais?
Pastaruoju metu iškilo gana rimtas da

lykas, liečiantis kelis golfininkus ir kitų 
sporto šakų dalyvius australus, dėl jų pil- 
nateisiškumo mūsų sporto šventėse. Ofi
cialiai jie gali dalyvauti tik svečių teisėmis.

Jau trečią kartą ir galutinai atstovų nu
tarta, kad krepšinyje, jei yra 3 lietuviai 
komandoje, jei jie žaidžia visą laiką, gali 
žaisti ir 5 australai (nors iki šiol dar nepa-

’ sitaikė daugiau 3. Nuo pat pirmų metų jie 
yra pilnateisiai šventės dalyviai. Tuo tar
pu keti australai golfininkai ir lauko teni
sininkė Sydnėjuje ir Geelonge, lietuvių 
klubus atstovaudami 20 ir 25 metus ir bū
dami net šių klubų garbės nariai, šventėse 
gali būti tik svečiai. AŠ manau, kad tai yra 
neteisinga. Kaip sako senovės romėnų 
posakis, keičiasi laikai, keičiasi ir papro
čiai. Ir jeigu svetimtaučiai gali dainuoti 
mūsų choruose, šokti mūsų tautinius šo
kius ir būti skautai, tai manau, kad ir mes, 
išpildžius jiems tam tikras sąlygas, turė
tume padaryti juos pilnateisiais sporto 
švenčių dalyviais.

Būdamas vienas mūsų sportinio gyve
nimo čia pradininkų ir ALFAS garbės 
narių, aš siūlau:

1. Australai ar svetimtaučiai, kurie ak
tyviai dalyvauja bent 5 metus mūsų 
sporto klubuose, būtų pripažinti pilnatei
siais sporto švenčių dalyviais.

2. ALFAS valdybai pravesti tarpklu- 
binį korespondencinį šiuo reikalu bal
savimą, klubams paaiškinant šį svarbų 
reikalą, kad jau šiemet Sydnėjaus sporto 
šventėje tuo klausimu nebūtų jokių gin
čų ir nesusipratimų.

. Nuo Redakcijos: Lietuvoje išleistame 
Sporto terminų žodyne (Parengė Stanislovas 
Stonkus, Kaunas, 1996) apie golfą sakoma: 
Sportinis žaidimas kamuoliuku. Žaidėjai 
smūgiuoja riedmuša kietą guminį ar plastiko 
kamuoliuką, kurio skersmuo 41 mm, masė 47 
g. Tikslas - įvaryti kamuoliuką į duobutę, 
esančią per tam tikrą atstumą nuo žaidimo 
pradžios vietos, atliekant kuo mažiau smū
gių. Aikštėje tam tikra tvarka išdėstoma 9 ar 
18 takų. Kiekvieno tako pradžioje yra aikš
telė, iš kurios mušamas kamuoliukas, tako 
gale-duobutė ir Lt

Šią ilgoką ištrauką skelbiame todėl, kad 
vietiniai golfo žaidėjai ir jų aplinka nesiner- 
vintų MP puslapiuose susidūrę su jiems 
neįprastais terminais. Visgi sutikite, kad duo
butė skamba estetiškiau negu skylė. Redak
cija iš savo pusės nusileidžia tiek, kad golfo 
/azdrakol kas nevadinsnedmuša-Nors reikėtų!

Beje, tame pačiame žodyne nurodoma, kad 
pirmosios žinios apie golfą siekia 1440metus. 
Ar taip gali būti? Atrodo, kad Žodyną kūrė 
pasikaustę sporto žinovai...

Kovo golfininkas Vincas Binkis 

fi ■ = ~

49 th Sporto Šventė
By Jerry Belkus Their best players being Kristute

Milvydas and Mikas Kristens with 
occasional good support from Adam

Continued from MP No 5

Geelong 45 (J Šutas 14, M Gorup 10, P 
Gorup 8, A Obeliūnas 8, J Javni 5) 
Sydney 34 (D Sepokas 16, B Šutas 5, 
A Karp 4, D Popenhagen 4,1 Andrieju- 
nas 4, M Belkus 2)
Melbourne 15 (C Paulauskas 5, E Ste
phens 4, M Vaitkus 2, V Svambarys 2, 
A Lynikas 2)
Adelaide 14 (J Talanskas 5, R Kubilius 
3, M Sankauskas 2, A Laurinaitis 2, R 
Lynikas 2)

Adelaide 38 (R Kubilius 12, S 
Talanskas 9, M Sankauskas 8, J 
Talanskas 6, A Laurinaitis 3)
Sydney 24 (B Šutas 13, D Sepokas 4, 
A Karp 3, M Belkus 2, D Popenhagen 
2)

In the deciding game between the 
unbeaten Melbourne and Geelong 
teams Matthew Gorup and James Javni 
completely dominated as Geelong 
raced to a 27 - 7 half time lead. 
Melbourne played much better in the 
second half but was always too far 
behind to make any serious challenges.
Geelong 39 (M Gorup 12, J Javni 8, A 
Obeliūnas 7, P Gorup 6, C Javni 2, J 
Šutas 2, J Kosmatos 2)
Melbourne 19 (A Lynikas 7, C 
Paulauskas 6, M Vaitkus 4, E Stephens 
2)

Final Placing’s:
Winners: GEELONG
Second MELBOURNE
Third ADELAIDE
Fourth SYDNEY

Top Point Scorers:
M Gorup (Gel) 35 (117)
B Šutas (Syd) 24 ( 8.0)
D Sepokas(Syd) 24 ( 8.0)
M Sankauskas (Adi) 23 ( 7.7)
J Šutas (Gel) 22 ( 7.3)

Most Points in a single match
D Sepokas (Syd) 24 (vGel)

Free Throws
Teams Melbourne 53.8%

Geelong 38.2%
Adelaide 37.2 %
Sydney 30.2%

Individuals
A Lynikas (Mel) (3/3) 100.0%
J Javni (Gel) (3/3) 100.0%
M Gorup (Gel) (5/9) 55.6%

Under Fourteens
Three clubs contested this division with 
tiie John Obeliūnas coached Geelong 
once again being the dominant team 
with Julie Bindokas, Steven Wiasak 
James Watach, Andrew Rebis, Tom 
Cammaroto and Edis Obeliūnas 
combining exceptionally well. Once 
again the Geelong “no-nonsense” full 
court press was far too polished and 
well executed for their opponents to 
have any realistic chances of winning.
For the Sydney team the talented Peter 
Andriejunas played well with good 
support from Renata Popenhagen and 
Daniel Sepokas.
Melbourne did their best but fell away 
in both their games during the second 
half.

Lynikas.
Geelong 53 (J Bindokas 15, A Rebis 
12, J Watach 8, E Obeliūnas 7, S 
Wiasak 7, T Cammaroto 4)
Sydney 20 (P Andriejunas 12, D 
Sepokas 3, A Karp 2, R Popenhagen 2, 
B Šutas 1)

Geelong 48 (A Rebis 10, T Cammaroto 
10, J Watach 8, E Obeliūnas 7, S 
Wiasak 6, J Bindokas 6, M Gorup 1)
Melbourne 25 (K Milvydas 13, A 
Lynikas 4, M Kristens 4, E Stephens 2, 
C Paulauskas 2)

Sydney 50 (P Andriejunas 36, D 
Sepokas 6, R Popenhagen 6, I 
Andriejunas 2)
Melbourne 35 (K Milvydas 13, M
Kristens 8, A Lynikas 6, J Rutkauskas
4, C Paulauskas 2, T Balbata 2)
Final Placing’s:
Winners: GEELONG
Second SYDNEY
Third MELBOURNE

Top Point Scorers:
P Andriejunas (Syd) 48
K Milvydas (Mel) 26

(24.0)
(13.0)
(HO)A Rebis (Gel) 22

Most Points in a single match
P Andriejunas (Syd) 36 (vMel)

Free Throws
Teams Geelong 35.3%

Melbourne 
Sydney 

Individuals
K Milvydas (Mel) (5/6)

29.0%
27.5%

83.3%

Under Sixteens
Only two teams entered this division 
and Geelong’s Chris Brown and David 
Reilly eagerly assisted by some of their 
younger under 14 teammates won both 
games against a disappointing 
Melbourne team. Darius Jarutis and 
Paul Birštonas were best for Melbourne

Geelong 55 (C Brown 28, D Reilly 16, 
S Wiasak 7, J Brown 2, J Watach 2) 
Melbourne 48 (D Jarutis 30, M 
Sazenis 5, A Lynikas 4, P Birštonas 4, 
M Kristens 3, J Rutkauskas 2)

Geelong 67 (C Brown 24, D Reilly 20, 
S Wiasak 11, E Obeliūnas 10, J Watach 
2)
Melbourne 27 (D Jarutis 12, P 
Birštonas 9, M Sazenis 4, A Lynikas 2)

Final Placing’s:
Winners: GEELONG
Second MELBOURNE

Top Point Scorers:
C Brown (Gel) 52 (26.0)
D Jarutis (Mel) 42 (21.0)
D Reilly (Gel) 36 (18.0)

Most Points in a single match
D Jarutis (Mel) 
C Brown (Gel)

30
28

(Game 1)
(Game 1)

Free Throws
Teams Melbourne 

Geelong
46.7%
34.8%

Individuals 
D Jarutis (Mel) 
S Wiasak (Gel)

(4/5)
(4/6)

80.0%
66.7%
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Sydnėjaus Lietuvių Klube
Būdamas Skautų Židinio sueigoje, 

džiaugiausi kartu su kitais (apie 30) daly
viais, kai sesė Cox‘ienė informavo, kad 
Tuntas šaukiasi pagalbon židiniečius, 
ruošiant Kaziuko mugę. Žinią, kad Kaziu
ko mugė šiais metais vyks Klube, pritari
mo katutes nuaidėjo eukaliptų viršūnėmis.

Važiuojant namo dalinausi su Nijole 
prisiminimais apie laikus, kada skautai 
vyčiai, bekasdami griovius prie Dainavos 
salės (dabartinis mūsų Klubas), puoselėjo 
mintį suruošti Kaziuko mugę po lietuviš
ku stogu, kas ir tapo realybe. Jaunimo 
organizacijos netilpo net po tuo stogu su 
savo įvairiausiais balaganais, kviečiančiais 
lankytojus išbandyti laimę. Dar dabar stovi 
prieš akis jūrų skautų uiniformoje Giedrius 
Dryža, užsilipęs lauke ant kupsto iš visos 
gerklės šaukiantis išbandyti laimę pas jį. 
Salė tuokart teturėjo tik stogą ir grindis. 
Nebuvo sudėti nei langai, nei durys. Ne
buvo nei sienų, nei lubų. Tai buvo pradžia 
mūsų kūrimosi Australijoje. Neturėjome 
prabangių namų, apie automobilius dau
guma net nesvajojome. Važinėjome tram
vajais, autobusais ir traukiniais, bet į lietu
viškas pamaldas sueidavome gausiai iš 
visų miesto pakraščių. Kiekvieną sekma
dienį aidėdavo nuo viškų galinga lietuviš
ka giesmė, gal todėl ir pamilo mus austra
las klebonas. Taigi, po bažnyčios į mugę 
visi suvažiuodavo, nors negalima sakyti, 
kad mes tuokart buvome vieningi. Turė
jome dvi atskiras kasas lietuviškiems 
namams. Kai atsirado salėje langai ir du
rys, lubos ir sienos bei įsigijome krėslus, 
tuoj po pamaldų subildėdavome visi į 
Dainavą kokiai nors vykstančiai šventei. 
No trouble, - su šypsena sakydavom.

Tačiau šį šylą mano džiaugsmas truko 
neilgai. Pasmaguriavęs prisiminimais nu
kabinau nosį, sekmadienį iš skaučių va
dovių išgirdęs, jog Kaziuko mugės Klube 
nebus. Girdi, Katalikų Draugija, jų neat
siklaususi, mugę nutarė ruošti Klube! Jos 
tvirtino, kad tai religinė šventė kreikia 
eiti į bažnyčią. O po bažnyčios esą nepa
togu važiuoti į Klubą. Gkdi, bažnyčia k 
Klubas - ne. Tėvai važiuos tik į vieną ar į 
kitą! Pakilus kraujo spaudimui susivaldyti 
buvo sunku, todėl dabar aš atsiprašau, kad 
pakėliau balsą iki lubų. Man sunku supras
ti. Nenorėčiau manyti, kad dėl amžiaus 
skirtumo. Turbūt dėl tautiško skirtumo. 
Atrodo, kad viskas vyko pagal dabartinę

sydnėjišką tvarką. Rezultate mūsų lietu
vybei tenka vis daugiau minusų. Atsipra
šau, jaunos lietuvaites, kad jūsų aiškinimų 
neklausiau, tai buvo nemandagu iš mano 
pusės. Būčiau raginęs boikotuoti mugę, 
bet pagalvojau, kad neverta. Juk ne tik 
jūs, panelės, betkmūsų vyresniųjų daugu
ma pamėtėme takelį į bažnyčią. Norėčiau 
tikėti savo žmonelės manymu, kad nėra 
blogo, kas neišeitų į gerą...

Reikia pasidalinti su Jumis džiaugsmu, 
kad mūsų nauja direktorė Nita Wallis per 
tas kelias trumpas dieneles surado užtekti
nai talkininkų. Daugiau nei geras tuzinas 
jaunų lietuvių iš tikros dabartinės Lietu
vos, kurie talkon atžygiuos po sunkių še
šių darbo dienų, sekmadienį dažyti mūsų 
Klubo. Jiems tiksvarbu, kad dažųnepritrūktų.

Ir vėl prisiminė man tos nostalgiškai 
malonios dienos, kada mes kūrėmės nau
jame krašte, buvome jauni, neženoti, 
trumpakelniai ir liejome prakaitą ant tos 
žemės, kur stovi Klubas. Dabar mūsų 
užaugintam jaunimui nuvažiuoti į baž
nyčią ir po to į Klubą yra jau per daug? 
Nežinau, ar galėsiu kada nors tai suprasti. 
Mes važiuojame iš Picton į Lidcombe, iš 
ten į Bankstown ir atgal į Picton. Ir tai 
neatrodo Big deal!, - jaunime.

Ačiū jums, jaunuoliai, iš Lietuvos! Jū
sų įnašas į mūsų bendruomenę nebus 
užmirštas, nors gal kai kurie jūsų ir nepa
sitiksite pas mus.

Taigi, neragindamas boikotuoti mugės, 
tikiuosi, kad Klube nereikės man vienam 
tą dieną sėdėti ir žiūrėti filmą Amerika 
Pirtyje.

Dar viena gera žinia yra ta, kad Bib
liotekos Bičiulių Būrelis savo paruošimų 
kalendorių pakabino prie bibliotekos du
rų. Ačiū jums už įdedamą darbą Klubo 
gerbūviui!

Kas nežino seno lietuviško posakio apie 
naują šluotą? Stebėkite du naujus mūsų 
Klubo direktorius Nitą ir Romą. Jų pastan
gos Klubo gražinimui akivaizdžios. Svar
biausia, nepamirškime, kad turime savo 
Lietuvių Klubą, nes lankant svetimus klu
bus ar kitas australiškas vietoves, kažin ar 
išlaikysime ilgai mums taip svarbią lietu
vybę. Taigi, kiekvieną sekmadienį be 
išimties Klube rasite ką nors lietuviška, ar 
tai būtų tiktai filmas, ar įdomi paskaita, 
užsukite! IKI PASIMATYMO KLUBE!

Algis Bučinskas

Lašaičių šeima sako nuoširdų ačiū draugams ir artimiesiems, kurie per 
mano vyro ir mūsų tėvo Edvardo tragišką sirgimą aplankė jį ir jam mirus 
atsiuntė užuojautas, gėles, paskambino telefonu, atliko paskutinį atsisveikinimą 
laidotuvėse.. Jums visiems esame labai dėkingi.

Julija, Regina, Antanas ir Andrius

Vilnietei patriotei
a.a. Elenai Žižmaraitei

pasimirus, Jos mylimai ir mylinčiai dukterėčiai Mildai Šėmytei-Didelienei 
ir šeimai širdingą užuojautą reiškia

A. G. Karazijos, B. J. Makuliai,
D. V. Simankevičiai, V. Vaitiekūnienė, J. J. Žalkauskai

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

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

Tel. 724 5408, Veikia 24 valandas per parą,

Pasižymėjo mūsų abiturientai

Praėjusių metų gale Melbourne lietuvių kalbą baigė keturi abiturientai: Elena 
Lomonosovaite, Timuras Mardijants, Audrius Skeivys, Ginta Statkute. Visi jie baigė 
su labai aukštais pažymiais. Džiugu, kad Timuras su Audrium pateko į Victorijos 
valstijoje geriausiai svetimą kalbą baigusiųjų skaičių. Jiedu su mokytoja ir šeimomis bus 
kviečiami dalyvauti oficialiame geriausiai baigusiųjų abiturientų pagerbime, kuris vyks 
Melboumo universiteto Wilson salėje kovo 23.

Lietuvių kalbos kursai naujus mokslo metus pradeda vasario 5. Kaip įprasta, tenka 
ieškoti naujų mokinių, kad abi esamos klasės galėtų toliau veikti. Tad tie, kurie nori 
mokytis lietuvių kalbos arba ją patobulinti, kviečiami kuo greičiau įsiregistruoti. Lan
kyti gali visi - pradedantieji, pažengusieji, suaugę. Pamokos vyksta šeštadieniais nuo 
9 ryto iki 2.20 po pietų Victorian School of Languages, Princess Hill College patalpose, 
Arnold Street, North Carlton. Galima kreptis telefonu (03) 9416 0641 arba tiesiog 
prisistatyti šeštadieniais pamokų metu.

Nuotraukoje Melboumo lietuvių kalbos 1999 metų abiejų klasių mokiniai. Iš kairės: 
Nindra Skeivytė, Alanta Skeivytė, Mia Robinsonaitė, dr. Regina Švambarienė (moky
toja), Elena Lomonosovaite, Ginta Statkute, Audrius Skeivys, Timuras Mardijants, 
Kimutė Robinsonaitė. Priekyje: Rimas Statkus, Justinas Rutkauskas. Trūksta: Povilo 
Birštono, Gražinos ir Ramintos Kymantaičių. J. A.

DĖMESIO DĖMESIO!!!
Norima (ir galima!) atgaivinti aukštesniuosius lietuvių kalbos kursus Strath- 

fieldo šeštadieninėje kalbų mokykloje. Sužinota, kad lietuvių kalbos klasė galėtų 
vėl pradėti veikti, jeigu atsirastų bent 4 moksleiviai. Prašome tėvelius ir vaikus 
rimtai pagalvoti ir pasinaudoti šia galimybe, kad ši mokykla būtų išsaugota kitiems 
metams, kada priaugs daugiau reikiamo amžiaus vaikų .

Kviečiame 7-12 klasių mokinius mokytis lietuvių kalbos! Daugiau sužinosite 
paskambinę kursų vedėjai Violetai Kondrotienei tel. 9743 5744 arba mobile 
0413758107.

Gerb. Redaktore,
Noriu pranešti, kad p. O. Baužienė, 

kuri gyveno Adelaidėje, kuriam laikui 
persikėlė į Sydnėjų. Ji yra 96 metų ir jos 
akys smarkiai susilpnėjo, tad ir rašyti ne
gali. Prieš išvažiuojant ji manęs paprašė 
parašyti Jums, kad dabar ji gyvena pas 
savo dukterį Antoinette Teris, 6 Macart
ney Ave., Chatswood, NSW, 2067. Ji ten

žinoma visiems labai gerai. Su šiuo pra
nešimu p. O. Baužienė nori visiems pa
dėkoti, kurie ją sveikino jos gimtadienio 
proga sausio 26, Australijos dieną, apgai
lestaudama, jog jau nepajėgia pati atsa
kyti į sveikinimus.Visiems būtų labai 
malonu, kad per Mūsų Pastogę ji.. galėtų 
tai pasakyti. Su geriausiais linkėjimais.

Elena Varnienė

ė k«t
Reiškiu didelę padėką p. Onai Grosienei, Juozui Makūnui, Alfonsui Sidarui, 

' Vytui Vyšniauskui, Jonui Beikeriui, lankiusiems mane sergantį ligoninėje, kur 
išgulėjau penkis su puse mėnesio, ir skambinusiems telefonu.

Su pagarba Balys Mazgelis

Bibliotekos Bičiulių Būrelis
praneša, kad pirmasis šių metų renginys Sydnėjuje įvyksta vasario 27, sekmadienį, 

4 - 6 po pietų Lietuvių Klube, Bankstowne.
Niujorke išleistos dr. Liudos Apinytės - Popenhagen knygos Eimuntas 

Nekrošius ir Lietuvos teatras pristatymas lietuvių ir anglų kalbomis. Knygos prista
tytojai: dr. Vytautas Doniela ir dr. Ron Popenhagen.

Maloniai kviečiame tautiečius, ypač jaunimą, dalyvauti neeilinės knygos supažin
dinimo popietėje. B.B.B. Rengėjai

Patikslinimas
Š. m. sausio 24 d. Mūsų Pastogės Nr. 3 pirmąjame puslapyje, straipsnio apie Ro

berto Sabeckio mirtį autorė rašo, kad minėtą informaciją pranešė ALB Krašto Valdy
bos narė Jūratė Grigonytė.

Šiuomi pareiškiame, kad nė vienas Krašto Valdybos narys šiuo reikalu su MP 
korespondente nėra kalbėjęs ir kad Jūratė Grigonytė nėra ALB Krašto Valdybos, bet 
Adelaidės Apylinkės Valdybos narė. ALB Krašto Valdyba

-^"IVTūsii Pastogė1.'Nr.fi . 2000.2.14 psL7
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Vasario 16-tosios minėjimas Sydnėjuje
Nepriklausomybės paskelbimo 82 metinių minėjimas Sydnėjuje įvyks sek

madienį, vasario 20 d. tokia tvarka: 11.30 ryto iškilmingos pamaldos St. Joachim's 
bažnyčioje, Lidcombe. Šv. Mišias už Lietuvą laikys kunigas Roger Belmore SM. 
Giedos Dainos choras. Organizacijos kviečiamos dalyvauti organizuotai.su vėlia
vomis. Po pamaldų viešas minėjimas Lietuvių Klubo auditorijoje (apačioje) 
prasidės 2 p.p. Pradžioje Lietuvos Respublikos generalinio garbės konsulo Viktoro 
Šliterio žodis. Dienai skirtą paskaitą skaitys dr. Alfonsas Viliūnas. Deklamacijos. 
Dainos choras, vad. Birutės Aleknaitės ir Justino Aukaus. Įėjimas nemokamas, bet 
bus renkamas Solidarumo nario mokestis. Maloniai kviečiame Sydnėjaus ir apylin
kių tautiečius dalyvauti pamaldose ir minėjime.

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

Vasario 16 — Nepriklausomybės šventė Melbourne
įvyks vasario 27,130 vai. po pietų Melboumo Lietuvių Namuose, 44 Errol 

St. North Melbourne. Paskaitą skaitys AUS pirmininkė Vida Luimaitč ir 
buvęs Australijos atstovas Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongrese Algis Šimkus. 
Paskaitų tema Tautinis gyvastingumas ir jaunimo kongresai.

Po paskaitų seks meninė dalis su Dainos Sambūriu.
Šventė prasidės šv. Mišiomis 11 vai. Šv. Marijos Jūrų Žvaigždės bažnyčioje. 

Prašome organizacijas dalyvauti su uniformomis ir vėliavomis.
Kviečiame visus gausiai dalyvauti.

Programą rengia Australijos Lietuvių Jaunimo Sąjunga

Pranešimas Geelongo lietuviams
Vasario 16-tos minėjimas Geelonge įvyks vasario 20. Minėjimas prasidės 

pamaldomis šv. Petro ir Povilo bažnyčioje 9 vai. ryto. Lietuviškos organizacijos 
kviečiamos atvykti su savo vėliavomis. Po pamaldų, 12 vai. Lietuvių Namuose 
PettilįPark prasidės iškilmingas šventės minėjimas. Paskaitą skaitys Jonas Tamo
šiūnas, meninę dalį atliks choras Viltis ir tautinių šokių grupė. Po minėj imo - pietūs. 
Kviečiame visus atvykti. ALB Geelongo Apylinkės Valdyba

Lietuvos Nepriklausomybės Šventės minėjimas Adelaidėje
š.m. vasario 13 dieną, sekmadienį, vyks sekančia tvarka:
10 vai. ryto vėliavos pakėlimas Lietuvių Namuose
10.45 vai. ryto Lietuvių Katalikų Centre
11 vai. ryto pamaldos Šv. Kazimiero bažnyčioje

Organizacijos yra prašomos dalyvauti su vėliavomis.
1.30 vai. po pietų minėjimas Lietuvių Namuose
Programoje: paskaita - Vaidotas Januškevičius

meninė dalis: Moterų Oktetas, ALT Vaidila - Žąsino taukai, 
choras Lituania.

Po programos - vėliavų nuleidimas Lietuvių Namų sodelyje. Vėliavų pakėlimą 
ir nuleidimą praveda LKVS Ramovė. Tautiečiai yra kviečiami kuo skaitlingiau 
dalyvauti minėjime ir tuomi pagerbti Lietuvos Nepriklausomybę.

ALB Adelaidės Apylinkės Valdyba

Svečiai iš Lietuvos
Iš Lietuvos į Australiją, Melboumą, privačiai antrą kartą atvyksta kunigas Kęstutis 

Ralys. Pravažiuodamas su giminėmis pro Sydnėjų, sustos čia kovo 4 ir 5 dienomis. 
Dalyvaus šv. Kazimiero šventėje Sydnėjuje ir pasakys pamokslą lietuviškai. Po pamal
dų vyks Kaziuko mugė, gretimai esančioje parapijos salėje, Lidcombe.

Kovo 25 ir 26 dienomis Sydnėjaus tikintiesiems praves Susikaupimo dienas - reko
lekcijas iš Lietuvos atvykęs Kauno kunigų seminarijos rektorius vyskupas Rimantas 
Norvilą. Norintys arčiau susipažinti su vyskupu, skambinkite Danutei Ankienei tel. (02) 
98712524. Dar neturime žinios, kiek laiko vyskupas bus Sydnėjuje.

Parapijos Komitetas

Atvyksta vyskupas Rimantas Norvilą
Kas metai Australijos lietuviams katalikams rekolekcijas praveda atvykęs kunigas iš 

kitur. Šiais metais Australijos lietuviams rekolekcijas praves vysk. Rimantas Norvilą. 
Jis gimė 1957 gruodžio 2. Baigė kunigų seminariją, dirbo Kauno arkivyskupijos kanc
leriu, o 1997 birželio 29 konsekruotas, kartu su kun. Eugenijum Bartuliu, vyskupu. Šiuo 
metu yra arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus SJ padėjėjas. Praeitais metais sėkmingai 
pravedė rekolekcijas Š. Amerikos lietuviams. Vysk. R. Norvilą į Australiją atvyksta š. 
m. kovo 7. Rekolekcijas Australijos lietuviams katalikams numatoma pravesti 
sekančia tvarka:

Pertho lietuviams - kovo 11 ir 12 (Į Perthąiš Adelaidės atvyksta kovo 9) 
Adelaidės lietuviams-kovo 17,18 ir 19 (Į Adelaidę iš Pertho atvyksta kovo 14ar 15) 
Sydnėjaus lietuviams - kovo 25 ir 26 (Į Sydnėjų atvyksta iš Adelaidės kovo 23) 
Brisbanės lietuviams — balandžio 1 ir 2 (Į Brisbanę atvyksta iš Sydnėjaus kovo 30) 
Melboumo ir Geelongo lietuviams - balandžio 8 ir 9 (Į Melboumą atvyksta iš 

Sydnėjaus balandžio 6) '
Hobarto ir Launcestono lietuviams - balandžio 15 ir 16 (Į Hobartą atvyksta iš 

Melboumo balandžio 13)
Visi Australuos lietuviai katalikai yra kviečiami gausiai dalyvauti pravedamose 

rekolekcijose, nes tai reta proga pasiklausyti jauno Lietuvos vyskupo žodžio ir atlikti 
metinę kataliko pareigą. Kun. J. Petraitis MIC,

Aust Liet. Kat. Kunigų Koordinatorius

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
16-18 East Terrace, BANKSTOWN, NSW 2200

Tel.: 97081414 Fax.: 9796 4962
ŠIAME KLUBE LAUKIAMI SVEČIAI 

IŠ VISŲ PASAULIO KRAŠTŲ!

ŠEŠTADIENIAIS IR ŠVENTADIENIAIS NU012.00 vaL 
DARBO DIENOMIS KLUBAS VEIKIA NUO 4.00 vai.

ANTRADIENIAIS UŽDARYTA

Kiekvieną Sekmadienį nuo 5.00 iki 6.00 vai

LINKSMOJI VALANDA 
VISI GĖRIMAI TIK PUSĘ KAINOS 

++++++++++++++++++++++++++
Kovo 5 d. 1.30 vai. bus rodomas filmas:

AMERIKA PIRTYJE
+++++++++++++++++++++++++++

1999 METŲ EUROPOS IR PASAULIO 
LOTYNŲ-AMERIKOS SPORTINIŲ ŠOKIŲ 

ČEMPUONAIS TAPO KLAIPĖDOS “ŽUVĖDRA”
KOVO 12 d. 1.00 vai. 

RODOMAS FILMAS IŠ ČEMPIONATO
PRIE ĮĖJIMO AUKA $5.00

NEUŽMIRŠKITE SEKANČIOS PENSININKŲ DIENOS KOVO 2 d. 
12.00 VAL. ŠVEDIŠKAS STALAS TIK $5.00

Bibliotekoje rasite knygų, plokštelių, video juostelių pardavimui, 
perkant pagal svorį - pigiau negu geri grybai!: 3

ATNAUJINKITE PRENUMERATĄ, AR UŽSISAKYKITE “PASAUUO LIETUVĮ”

PRIMINKITE DRAUGAMS

KLUBO TURGUS
VASARIO 27 d. 2.00 vai.

NARIAI, kiekvienas ieškokime po 5 naujus narius Klubui

SAVAITĖS MINTIS: Noriu iš praeities mokytis, apie ateitį mąstyti ir todėl 
dabartį kuo geriausiai panaudoti. T. Tofri -

Sydnėjaus lietuvių pensininkų klubo Neringa Valdyba 
praneša, kad sekantis narių susirinkimas įvyks vasario 17, ketvirtadienį. Lietu
vių Klube Bankstowne įprastu laiku (12 vai.). S. N.

Kaziuko mugė Sydnėjuje
Pranešame tautiečiams, kad Kaziuko mugė įvyks kovo 5, sekmadienį, tuoj pat 

po lietuviškų pamaldų Lidcombe parapijos salėje. Pageidaujantys ką nors parduoti 
ar parodyti susirinkusiems kokių nors daiktų ar dirbinių, maloniai kviečiami su 
savo eksponatais dalyvauti mugėje. Veiks atsigaivinimo baras, virtuvė su kopūs
tais ir dešrelėmis, riestainių stalas. Kviečiame visus gausiai dalyvauti Kaziuko 
mugėje ir pabendrauti su draugais ir pažįstamais.

Sydnėjaus Lietuvių Katalikų Kultūros Draugijos Valdyba

Tautiečių dėmesiui
Iš anksto pranešame, kad Kovo Vienuoliktosios (Nepriklausomybės atkūrimo) 

dešimtmečio proga Tėvynės Sąjungos Sydnėjaus skyrius ruošia diskusinę popietę.
Tema - „Lietuva - 10 metų po Kovo Vienuoliktosios“ 

Kalbės: dr. Algis Kabaila ir dr. Vytautas Doniela.
Po prelegentų kalbų - pasisakymai ir diskusijos. Visus maloniai kviečiame 

dalyvauti. Data: sekmadienis, kovo 12( 230 po pietų. Vieta: Lietuvių Namai 
Bankstowne. TS Sydnėjaus sk. valdyba
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