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Lygiai prieš 40 metų Mūsų 
Pastogėje tuometinis ALB Krašto 
Valdybos pirmininkas Izidorius 
Jonaitis, baigdamas per ilgai 
užsitęsusias mūsų spaudoje 
diskusijas, kilusias tarp parapijų ir 
lietuvių namų, pirmajame puslapyje 
paskelbė straipsnį, pavadintą 
LIETUVIŠKŲ KATALIKŲ 
PARAPIJŲ REIKALU. Ten jis 
rašo: “Bendruomenę daugumoje 
sudaro praktikuojantys katalikai, 
taigi atrodo geriausioji išeitis šio 
klausimo sprendime būtų: prie jau 
gražiai veikiančių Bendruomeninių 
namų koncentruoti ir religinę 
veiklą, nes tik vieningai veikdami 
galėtume impozantiškas bažnyčias 
išmūryti. Tuo būdu būtų lengviau 
suderinti ir visą mūsų tautinę, 
religinę, kultūrinę bei socialinę 
veiklą.”

Sydnėjuje mums to gal ir neteko 
patirti, nes mūsų prelatas Petras 
Butkus buvo gana geras 
diplomatas. Prisimenu, kartą 
vykstant drauge į vieną posėdį, 
prelatas užsuko į Redfemo Lietuvių 
Namus. Problemą išsprendė 
vietoje, bet kai grįžome prie

Popiežiaus sveikinimas lietuviams
“Šiandien, atgavusi pilietinę ir 

tikėjimo laisvę, Lietuva sugrįžo į savo 
vietą europinėje šeimoje. Laisvė 
įpareigoja: mieli lietuviai, jūsų tauta 
su savo kultūros paveldu, paženklintu 
verte kančių, išgyventų dėl 
didvyriškos ištikimybės 
krikščioniškam pašaukimui, turi 
įnešti savo indėlį į dvasinį Europos 
atsinaujinimą ir tautų susitaikymą. 
Šiandienos žmogui labiau nei bet 
kada reikia Evangelijos, kad jis 
galėtų eiti tiesos, laisvės, teisingumo 
ir taikos keliais. Evangelijos jam 
reikia tam, kad pažintų Dievą ir save 
patį, kad puoselėtų savo paties 
kilnumo suvokimą ir pagarbą 
gyvybei, atpirktai Kristaus kančia”, - 
kalbėjo Šventasis Tėvas, 
sveikindamas ir laimindamas 
Lietuvos piligrimus Romoje 2000-ųjų 
kovo 4 dieną.

Rinkimai
Praėjusį savaitgalį savivaldybių 

tarybų rinkimuose daugiausia balsų 
gavo Naujoji Sąjunga, vadovaujama 
Artūro Paulausko ir Valstiečių 
partijos bei Krikščionių demokratų 
sąjungos koalicija, kurios lyderiai 
Seimo nariai Ramūnas Karbauskis ir 
Kazys Bobelis. Šios dvi naujos 
politinės jėgos atitinkamai gavo 270 
ir 226 vietas savivaldybių tarybose. 
Tėvynės Sąjunga iki tol turėjusi 493 
vietas savivaldybėse, po rinkimų turės 
221. Apžvalgininkai teigia, kad toks 
rinkėjų balsų pasiskirstymas rodo 
kairiųjų ir kairiojo centro jėgų 
pergalę. Dabar jos iš viso turi 865 
mandatus, dešiniosios ir dešiniojo

ŽVILGSNIS Į PRAEITI
automobilio: vargšė padanga gavo 
paragauti bato smūgio, bet 
keiksmažodis buvo gana lietuviškas 
(reiškią padorus).

Šiandieninėje veikloje tarp mūsų 
Klubo ir parapijos yra šioks toks plyšys. 

Štai dabar laukiame garbingo svečio 
J.E. vyskupo R.Norvilos. Senais laikais, 
tokio vizito metu visas miestas 
sukrusdavo. Kaip bebūtų, toks svečias 
iš Lietuvos, tai ne teta ar dėdė iš 
Naumiesčio, nors ir juos atsivestumėme 
į Klubą pavaišinti blynais. Mūsų Klubo 
pirmininkas, susirūpinės, pradėjo 
klausinėti kaip ir kada čia kas bus. 
Niekas nė neabejojo, kad Klube bus 
suruošta deramas priėmimas. Tuo 
labiau, kad mūsų Klubas, palyginus su 
kitais išeivijos lietuvių namais, yra 
pranašesnis ir tuo mes galime tikrai 
didžiuotis!

Pasirodo, kad Jo Ekscelencijai mūsų 
klubas bus tik parodytas. “Kada važiuos 
kur pro šalį - užvažiuos”, taip paaiškinta 
klubo pirmininkui. Pirmininkas, sako, 
kad čia ne taip jau paprasta, juk tokį 
garbingą svečią reikėtų kam nors iš 
mūsų valdžios sutikti prie durų.

Kiek suprantu galutinis sprendimas 
dėl Jo Ekselencijos vizito į Sydnėjaus 

centro jėgos - 525. Po 1997 metų rinkimų 
buvo atvirkščiai - dešinieji turėjo 776 
mandatus, kairieji - 548. Savivaldybių 
rinkimuose, kaip niekad anksčiau, 
dalyvavo daug rinkėjų - apie 53 %. 
Oficialūs rinkimų duomenys bus paskelbti 
kitą savaitę.

Optimistiškas rinkimų vertinimas
Kauno meras Henrikas Tamulis, 

komentuodamas savivaldos rinkimų 
rezultatus, pareiškė, kad šitokio politinių 
jėgų pasiskirstymo galima buvo tikėtis. 
“Mes pamažu artėjame prie Europos, 
kurios valstybėse dažniausiai nėra 
dominuojančių partijų”, - sakė H.Tamulis. 
Vakar Lietuvos centro sąjungos vadovybė 
priėmė sprendimą dalyvauti formuojant 
Vilniaus savivaldybėje plačią valdančiąją 
koaliciją, kurioje nedalyvautų daugiausia 
balsų sostinėje surinkę liberalai. Tokių 
atveju liberalų lyderis Rolandas Paksas 
gali ir netapti Vilniaus meru. (ELTA 23/ 
3)

Netikėtumas Kaune
Kauno savivaldybės taryboje 

daugiausia - 11 - vietų turės Lietuvos 
laisvės sąjuųga, kurios lyderis Vytautas 
Šustauskas. Šioje taryboje iš viso yra 31 
vieta, tad norint turėti dauguma bet kurios 
partijos atstovams teks sudaryti koalicijas. 
Pasak Vytauto Šustausko, kol kas jam dar 
niekas nesiūlė bendradarbiauti. Kaip 
žinia, Vytautas Šustauskas yra garsus, kaip 
įvairių akcijų prieš žmonių skurdinimą ir 
“ponaują” organizatorius. Jis organizavo 
Ubagų žygį iš Kaimo į Vilnių bei Ubagų 
balių prie Vilniaus Rotušės, po to, kai joje 
neįvyko Austrijos ambasadoriaus rengtas 
labdaringas Vienos balius.

Euroentuziastų daugėja
Lietuvai oficialiai pradėjus derybas dėl 

narystės Europos Sąjungoje (ES), toliau 

lietuvių namus toks: kai parapijos 
salėje mūsų katalikai suvalgys 
suneštus sumuštinius ir visi išsiskirstys 
iš šventoriaus, tai pakeliui pas p.Janę 
Šarkauskienę, kur laukiamas 
vakarienės, vyskupas su palyda 
trumpam užsuks ir apžiūrėti mūsų 
“tvirtovę”.

Išeina lyg feljetonas. Mano 
siūlymas būtų toks: vienas kitas 
Klubo direktorių, Katalikų draugija, 
Parapijos komitetas ir kitų 
Katalikiškų organizacijų atstovai 
susėstumėme aplink stalą prie 
kavutės ir prieitume bendrų išvadų.

Kodėl negalėjome sutikti Jo 
Ekscelencijos R. Norvilos Lietuvių 
klube su kitais garbingais svečiais? 
Surengti, tegul ir mažo, banketo? 
Būtų galima pasikalbėti, nuo visų 
organizacijų įteikti atminimo 
dovanėlių ir viskas vyktų po savu 
stogu tarp savųjų.

Manau, kad pribrendo reikalas 
mums kalbėtis jau nedelsiant, kol 
visiškai netapome ‘jie ir mes’. Esame 
visi ‘mūsų’ ir visi mūsų reikalai yra 
bendri. Tad be pykčio visuomet 
spręskime visus klausimus drauge, 
būkime vieningi.

Tai tik sustiprins mūsų 
bendruomenę ir pagerins mūsų

daugėja euroentuziastų. Pasak kovo 
mėnesį atliktos visuomenės apklausos, 
pritariančiųjų stojimui į ES dabar 
Lietuvoje yra 61.3 %. Sausį jų buvo 59.9 
%, pernai lapkritį - 56.8 %. Dauguma 
euroentuziastų yra už Lietuvos stojimą 
į ES “kuo greičiau” -15 %. Tačiau nuo 
sausio jų sumažėjo 1.5 %. Drauge 
truputį sumažėjo kategoriškų 
euroskeptikų - nuo 18 % iki 17.5 %. 
Šią apklausą Vyriausybės užsakymu 
atliko tyrimų centras “Vilmorus”. LA 
03.17.

Parašai
Naujoji sąjunga (socialliberalai, 

vadovaujami A Paulausko) Vyriausiajai 
rinkimų komisijai įteikė apie 87 000 
Lietuvos piliečių parašų. Šie parašai 
buvo renkami dėl įstatymo iniciatyvos. 
Socialliberalai siūlo pakeisti 2000 metų 
valstybės ir savivaldybių biudžeto 
įstatymą ir 148 mln. litų iš lėšų, 
numatytų krašto apsaugai, skirti 
švietimui bei aukštajam mokslui. 
Konstitucija numato, kad įstatymo 
leidybos iniciatyvą, be Prezidento, 
Vyriausybės ir Šeimo narių, turi 50 
tūkst. piliečių. Pasak Naujosios 
Sąjungos pirmininko Artūro Paulausko 
(aukšto KGB karininko sūnaus), kad 
siūlomo įstatymo projekto priėmimas 
nesužlugdys gynybos programas ir 
nepakenks Lietuvos stojimui į NATO.

Seimo priimtu įstatymu Lietuva yra 
įsipareigojusi palaipsniui didinti 
gynybos išlaidas iki 2% BVP 2001 
metais. Lietuva tikisi, kad dėl jos 
narystės NATO Šiaurės aljansas 
sprendimą priims 2002 metais. (LA 
03.17). Per pirmuosius du šių metų 
mėnesius krašto apsaugos sistema gavo 
68 proc. jai numatyto finansavimo. 
Pernai KA sistemos finansavimo planas 
buvo įvykdytas 74 proc.

KAM informavo BNS, kad dabar 
ministerija už statybos darbus, 
komunalines bei kitas paslaugas 
skolinga apie 50 mln. litų. Beveik pusę 
šios sumos sudaro KAM įsiskolinimai 
už praėjusius metus.

Sydnėjaus lietuvių klubo naujoji 
direktorė Ramona Rataitė 
Zakarevičienė. Sydnėjiškiai tikisi, kad 
jos neišsenkama energija ir entuziazmas 
persiduos ir Lietuvių namams.

reputaciją.
Sydnėjaus Lietuvių Klubo vardu 

tiesiu ranką.
Algis Bučinskas

Pastebėtina, kad NATO kraštų 
gynybos išlaidų vidurkis yra 2.6%. Ar 
p Paulausko planai sužlugdys Lietuvos 
naryste NATO, ar ne - pamatysim. Bet 
be abejo tie planai Lietuvos NATO 
narystės siekiui pakenks.

Po rinkimų
(Dienovidis, 25/3)
Prie balsadėžių šį kartą ėjo įtūžusi ir 

savyje susipainiojusi Lietuva. Laimėjo 
partijos, kurios buvo pinigingesnės ir 
įžūlesnės. Kurios daugiau save 
reklamavo, triukšmavo, plūdo 
oponentus ir - svarbiausia - valdančiąją 
partiją. Lietuviams, o gal ir visų kraštų 
žmonėms, būdinga patikėti tais, kurie 
kritikuoja ir net šmeižia, o pro ausis 
praleisti žodžius tų, kurie kalba apie 
pozityvius dalykus arba ką nors giria. 
(...) Išėjo kaip pagal V.Leniną - 
kiekviena virėja gali valdyti valstybę. 
Kas atsitinka su tokiu valdymu, parodė 
Rusijos, o ir visos Sovietuos imperijos, 
viešpatavimo dešimtmečiai ir 
triukšmingas žlugimas. Dar 
juokingesnis atvejis ištiko Kauną, kuris 
visą laiką didžiavosi “laikinosios 
sostinės” statusu, skelbėsi esąs 
lietuvybės lopšiu ir pan. Kauniečiai 
(kurie rinko) išrinko nepriklausomybės 
dešimtmečio “juokdarj” V.Šustauską, 
painiojantį valstybinės vėliavos spalvas, 
organizuojantį dvasinių liumpenų 
žygius prieš valdžią, triukšmaujantį 
vardan paties triukšmo. (...)

Kas paaiškėjo po šių savivaldybių 
rinkimų? Paaiškėjo itin žemas rinkėjų 
mentalitetas. Vieni “baudė” 
konservatorius už jų padarytas klaidas 
ir visai nėjo balsuoti. Kiti - priešingai - 
balsavo kur kas aktyviau, nei 
ankstesniuose savivalciybių rinkimuose, 
kad “atkeršytų” tiems, kurie sugriovė 
jų iliuzijas sočiai ir nerūpestingai 
gyventi. Treti buvo nupirkti už degtinės 
butelį arba suvilioti gražiais pažadais, 
kad dabar bus geriau: Valstiečių partija 
kaipmat sutvarkys žemės ūkį, o Naujoji
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Trumpai is visur
' Vytautas Patašius

♦Zimbabvės respublikoje (buvu
sioje pietų Rodezijoje) baltieji valdo 
didesnę dalį žemės. Nepasisekė prez
idento Roberto Mugabe bandymas le
galiai tą žemę nusavinti be kompen
sacijos savininkams. Jis pralaimėjo 
tiek referendumą, tiek bylą Aukščiau
siame teisme. Dabar R.Mugabė nau
doja buvusius karius nelegaliai jėga 
atiminėti žemę iš baltųjų. Veteranai 
užėmė apie 600 ūkių, versdami bal
tuosius savininkus bėgti. D.Britanijos 
užsienio reikalų ministras Peter Hain 
paskelbė, kad D.Britanija įsileis pa
bėgėlius iš Zimbabvės, jei ten padėtis 
pablogėtų. Zimbabavėje gyvena apie 
70 000 baltųjų, jų 20 000 turi Britan
ijos pilietybę.

♦Popiežius Jonas Paulius II kovo 
21 atvyko į Izraelį, kaip maldininkas į 
šv. Žemę 2000 jubiliejiniais metais. 
Neįmanoma išvengti ir politikos, kai 
kiekvieną jo žingsnį stebi ir interpre
tuoja tiek žydai, tiek palestiniečiai. 
Kovo 22 popiežius aplankė pales
tiniečių pabėgėlių stovyklą Betliejuje, 
kovo 23 - Jad Vašėm holokausto 
muziejų šventovę, kovo 24 jis laikė 
mišias 50 000 maldininkų miniai prie 
Galilėjos ežero, o sekančią dieną 
aplankė Nazaretą. Žydų nuomonės 
skiriasi popiežiaus vizitą įvertinant - 
vieni nepatenkinti, nesulaukę speci
finių atsiprašymų, kiti, priešingai, giria 
jo stiprius pasisakymus dėl praeities 
antisemitizmo.

♦Tarptautinė tyrinėtojų grupė, va
dovaujama anglo Michael Sanders, 
mažu povandeniniu laivu tyrė Negy
vosios jūros dugną. Jie ten rado senos 
gyvenvietės griuvėsius. Tolimesni tyr
imai turėtų nustatyti, ar tai biblijoje 
minimi Sodomos ir Gomoros likučiai.

♦Ugandos policija užtiko dar ke
lis šimtus kūnų savižudiškai krikščio
nių sektai priklausančiuose namuose. 
Visi jie buvo nužudyti. Stodami į šią 
sektą asmenys atiduodavo jos vyres-
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sąjunga panaikins visas ekonomines ir 
kitokias krizes. Taigi gyvensim kaip pas 
poną Dievą užanty.

Nepavydėtina ir išrinktųjų deputatų 
padėtis, nes jų mentalitetas prilygsta jų 
rinkėjų nesusivokimui, kas vyksta aplink 
juos ir juose pačiuose. O vyksta 
nemalonūs, bet neišvengiami 
socializmo irimo procesai, kuriems 
priešinasi komunistine ideologija 
užteršta sąmonė. Tą užterštumą puikiai 
išnaudoja visokie manipuliatoriai, kurių 
tikslas stabdyti Lietuvos 
savarankiškumo įtvirtinimą, laikyti ją 
pririštą prie Maskvos “tvarkos”, 
skiepyti nepasitikėjimą Vakarais.

Ar savivaldybių rinkimai yra 
generalinė būsimų Seimo rinkimų 
repeticija? Sunku pasakyti. Tendencijos 
eiti į kairę gana aiškios, nors kai kada 
nelengva susigaucįyti, kur čia kairė, o 
kur dešinė.

Atskilusiems konservatoriams 
kolegos linki laimingo kelio

(Vytautas Bruveris, Lietuvos Aidas, 
24/3)

“Siekdami palaikyti klasikines 
modernaus konservatizmo politines 
nuostatas ir visiems vienodai taikytinas 
moralines vertybes, tarnauti valstybei 
ginant ne abstrakčius, bet konkrečius 
žmogaus gerbūvio ir saugumo 
interesus, mes, žemiau pasirašę Seimo 
nariai, buriamės į Nuosaikiųjų 
(konservatorių) frakciją, - tokį 

nybei visą turtą. Paieškomos sektos 
vyriausias vadovas ir įkvėpėjas Joseph 
Kibwetere ir jo padėjėja Cledonia 
Mwerinde, kurie įtariami pabėgę su 
sektos kasa prieš kitiems sektos na
riams susideginant bažnyčioje.

♦Kovo 23 New Delhi apsilankęs 
Australijos užsienio reikalų ministras 
Alexander Downer susitarė su Indi
jos vyriausybe vėl užmegsti karinį ben
dravimą tarp dviejų valstybių. Austra
lija buvo nutraukus karinius ryšius su 
Indija 1998, protestuodama prieš 
branduolinių ginklų bandymus.

♦Kovo 23 Papua Naujoji Gvinėja 
pasirašė susitarimą su Bougainville 
salos gyventojų lyderiais. PNG sutin
ka suteikti Bougainville autonomiją su 
atskira vyriausybe. Šią autonomiją 
palaipsniui per keletą metų įgyvendi
nus, numatyta refemdumo dėl visiškos 
nepriklausomybės galimybė.

♦JAV prezidentas Bill Clinton ke
letą dienų lankėsi Indijoje, trumpai 
užsukdamas į Bangladešą ir Pakistaną. 
Vizito pasėkoje žymiai page-rinti JAV 
- Indijos santykiai. Indijos vyriausybė 
pažadėjo atsiklausti savo kongreso, ar 
ji gali pasirašyti atomi-nio ginklo ban
dymus draudžiančią sutartį.

Sunkiau sekėsi tartis Pakistane, 
B.Clintonui neišgavus jokių svarbes
nių koncesijų iš Pakistano diktato
riaus gen. Musharraf. Kašmiro klausi
mas žlugdo visus bandymus pašalinti 
įtampą tarp Indijos ir Pakistano. Pre
zidento Clintono vizito metu vyko 
ginkluoti susidūrimai Kašmire, su
kilėliai įsiveržė iš Pakistano, o vie
name kaime musulmonai išžudė vis
us Sikus vyrus.

♦Kovo 26 Vladimir Putin tapo 
Rusijos prezidentu surinkęs 52% bal
sų per rinkimus. Jis gerokai pralenkė 
pagrindinį savo varžovą, komunistų 
partijos lyderį Genadijų Ziuganovą.

pareiškimą vakar paskelbė Seimo 
konservatorių frakcijos “vagnorininkų” 
grupė.

Deklaraciją pasirašė 13 Seimo narių: 
Gediminas Vagnorius, Saulius Šaltenis, 
Rimantas Pleikys, Kęstutis Skrebys, 
Nijolė Oželytė, Vytautas Pakalniškis, 
Alfonsas Bartkus, Elvyra Kunevičienė, 
Birutė Visokavičienė, Alfonsas 
Vaišnoras, Juozas Listavičius, Jadvyga 
Dunauskaitė ir Jonas Mocartas.
N.Oželytė ir KSkrebys buvo pašalinti 
iš konservatorių partijos, G.Vagnorius 
pats sustabdęs savo narystę, 
A.Vaišnoras ir J.Mocartas yra 
pasitraukę iš konservatorių frakcijos. 
Alfonsas Bartkus “Lietuvos aidui” sakė, 
kad frakciją gali sudaryti 15 narių, nes 
“kai kurie pasižadėjo, bet yra išvykę”.

Tai - noras sėkmingiau lošti politikos 
korta, - “Lietuvos aidui” sakė 
konservatorių frakcijos seniūnas, Seimo 
Pirmininko pavaduotojas Arvydas 
Vidžiūnas. - Šis įvykis tik formaliai 
įteisino padėtį, kuri buvo susiklosčiusi 
jau seniai. “Paskutinis lašas”, be abejo, 
taip pat buvęs tik pretekstu, - 
M.Visokavičiaus atstatydinimas iš 
Lietuvos taupomojo banko vadovo 
pareigų”. Pasak A.Vidžiūno, nauja 
padėtis - iš dalies geras dalykas. “Dabar 
bus aiškiau, su kuo kalbėti, nes iki tol 
tam tikrais atvejais susiklostydavo gana 
miglota padėtis”. A.Vidžiūnas mano, 
kad didžiausi sunkumai kils būtent 
naująjai frakcijai. “Ji turės būti kiek 
įmanoma labiau populistiška - kaip 
Bobelis ir Karbauskis. ”.

REDAKCIJOS SKILTIS j®

Jau tapo tradicija kiekvieną 
savaitę pradėti atsiprašymu. Už 
klaidas, netikslumus, o šiandien dar 
ir už negražų praėjusį numerį ir 
tiesiog juokingus nesusipratimus bei 
visokius ženkliukus, pasirodžiusius 
vietoje kai kurių raidžių. Paaiškinti 
galima vienu sakiniu: senojo Pastogės 
“darymo” būdo atsisakėme, o štai 
naująją programą dar ne visai 
įsisavinome. Dėl to labai kalti 
jaučiamės prieš mūsų mielą 
talkininką Joną Biretą, nors ir dabar 
negalėtume tiksliai pasakyti, kaip 
sugebėjome puikią jo darbo p. Isoldes 
Poželaitės-Davis, AM nuotrauką taip 
blogai išspausdinti. Žinoma, Vytautas 
Patašius pavirto princu Fredericku, o 
Jadvyga Burokienė Aušrele ne dėl to, 
kad labai jau lėtai kompiuterių 
naujovės mums į galvą lenda, o dėl 
paprasto žioplumo kuriant parašus 
po nutraukomis. Visų paminėtųjų ir 
skaitytojų dar ir dar kartą 
atsiprašome.

Buvome pagalvoję, kad jau 
nepatogu vis aiškintis ir atsiprašinėti 
ir gal geriau patylėti, kol “audra 
praeis”, bet žiūrim, net ir Popiežius 
atsiprašė, tai mums irgi dera.

Pereinant prie linksmesnės 
melodijos, šią savaitę prasidėjo 
vyresnių žmonių globos, ne 
atsiprašau, ne globos, o šiaip mėnuo.

Kaip kartą pasakė mano 
geriausios draugės mama, senatvė 
gali būti labai malonus gyvenimo 
laikotarpis su sąlyga, kad sveikata 
“laiko”. Dabar, kai atsitiktinai 
žvilgterėjusi į parduotuvės vitriną, 
nustembu, kaip čia mano mama 
atsirado, geriau suprantu, ką ji turėjo 
omenyje.

A.Vidžiūnas netiki vienybės 
deklaracijomis ir mano, kad 
“nuosaikieji” (šis terminas, pasak 
A.Vidžiūno, visiškai neadekvatus) eina 
visiško atsiskyrimo keliu. “Sunku 
įsivaizduoti, kaip G.Vagnorius galėtų 
grįžti į konservatorių partiją, net jei joje 
jvyktų kokių nors pasikeitimų. Laikas 
tik gilino ir gilins dėl asmeninių 
ambicijų, lyderio emocijų susidariusį 
plyšį. Ką jau bekalbėti apie kokios 
Oželytės autoritetą”, - sakė 
A. Vidžiūnas. Pasak jo, partija turi būti 
moderni. A.Vidžiūnas moderniuoju 
konservatoriumi laiko Kubilių, su jo 
“pragmatizmu, pasiryžimu griežtoms 
reformoms, privataus ūkio kūrimo 
nuostatomis”. “Partijoje turi būti ir 
tradicinės, Sąjūdžio laikų vertybės, 
kurias atstovauja V.Landsbergįs. Iš to 
gauname gerą simbiozę, kurioj'e 
Vagnoriui nebėra vietos”, - kalbėjo 
Seimo vicepirmininkas. Jei 
G.Vagnorius kurtų naują partiją, 
A.Vidžiūnas linki, kad ji gautų daugiau 
balsų, nei, pvz_, “dutūkstantininkai”. Ar 
G.Vagnorius gali šlietis prie kurios nors 
partijos, klausė “Lietuvos aidas”. 
“Tokiu atveju tai partijai ir asmeniškai 
Vagnoriui palinkėčiau sėkmės!”, - sakė 
A.Vidžiūnas.

Taip “nuosaikieji” suskaldė Tėvynės 
Sąjungą. Vietoj to, kad G Vagnorius 
partijos suvažiavime reikalautų 
perrinkti partijos pirmininką ir statytų 
savo kandidatūrą, jis pasirinko partijos 
skaldymo kelią. Ameninis susikirtimas 
dviejų ambicingų Lietuvos politikų, 
prezidento Adamkaus ir premjero 
Vagnoriaus, Lietuvai kainavo ilgą 
nestabilumo laikotarpį, kurio pasėkoje 
išsisiūbavp ekonominė krizė. Dabar 
G Vagnorius, vengdamas patikrinimo 
balsavimu kiek partijos narių norėtų jį

Antra vertus, ne vienas 
pensininkas, padaro gal ir 
prasmingiausius savo gyvenimo 
darbus, ar pagaliau gali pasidžiaugti 
gyvenimu.

Štai ponia Elena Jonaitienė ėmė ir 
parašė puikią knygą “Elenos kelionė”, 
kurią kažin ar būtų galėjusi sukurti 
jaunesniame amžiuje. Ponia Baužienė 
taip pat. O mums gerai pažįstamas 
Jurgis Janavičius, visą gyvenimą 
nepadėjęs į šalį plunsknos ir teptuko, 
ėmė filmuose vaidinti, tiesa, be žodžių 
kaip statistas, bet vistiek. Neretai jam 
kompaniją TV ekrane palaiko ir 
žmona keramikė Jolanta.

Tikriausiai, tas kas sukūrė senovės 
teoriją, jog pasaulis laikosi ant trijų 
dramblių, turėjo omenyje 
pagyvenusius dramblius. Tiesiogine 
prasme žemės rutulio atžvilgiu ta 
teorija nepasiteisino, bet ji 
tebegalioja. Įsivaizduokite (o gal 
geriau nereikia), kaip pasaulis 
atrodytų be močiučių, senelių.

Jau nekalbant apie mūsų 
bendruomenę. Kiek vaikų (iki 60 metų 
amžiaus) mokėtų lietuviškai, norėtų 
šokti tautinius šokius, dalyvauti 
skautuose, jei ne senieji “drambliai”.

Vyresnių žmonių mėnesio proga 
būtų malonu sulaukti mūsų skaitytojų 
(daugelis jų atitinka šiai kategorijai 
statomus reikalavimus) minčių apie 
gyvenimą, įdomesnius nutikimus, 
patarimų “kaip pačiam senti”, kuo 
užsiimti, o svarbiausia, kaip išlaikyti 
gerą nuotaiką.

To nuoširdžiai ir linkime.

Redkolegijos vardu
Rita Baltušytė

matyti partijos pirmininko vietoje, 
pasirinko skaldytojo rolę.

Audrius Butkevičius grįžo į Seimą
Po pustrečių metų pertraukos į 

Seimo posėdį atvyko parlamentaras 
Audrius Butkevičius. Praėjusį 
pirmadienį Audrius Butkevičius buvo 
išleistas iš Vilniaus sustiprinto režimo 
darbų kolonijos, kur jis kalėjo nuteistas 
už pasikėsinimą sukčiauti stambiu 
mastu. 1996 metais parlamentaras buvo 
sulaikytas, kuomet gavo 15 tūkst. USD 
iš naftos produktais prekiavusios 
bendrovės “Dega” vadovo Klemenso 
Kiršos. Teismas Seimo narį Audrių 
Butkevičių lygtinai atleido nuo likusios 
bausmės. Tačiau rudenį vyksiančiuose 
Seimo rinkimuose dalyvauti negalės.

Išimtis tik Prezidentui
Seimas priėmė Operatyvinės veiklos 

įstatymo pataisą, kuri leis sekti Seimo 
ir Vyriausybės narius. Neliečiamumo 
statusą turės tik Prezidentas. Už šią 
pataisą balsavo 38 parlamentarai, prieš 
buvo 2 ir susilaikė 12. Projekto 
iniciatorius Seimo Nacionalinio 
saugumo komiteto pirmininkas 
Algirdas Katkus savo siūlymą sumažinti 
išimtis grindė piliečių lygybės prieš 
įstatymą principu. Operatyvinės veiklos 
priemones - sekimą, slaptą 
gyvenamosios patalpos apžiūrą ir Kita 
prieš parlamentarus ir Vyriausybės 
narius bus galima naudoti turint 
apygardos teismo sankciją.

Dr A. Kabaila, 2000 03 25, 
Canberra.
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LIETUVOS II EUCHARISTINIS KONGRESAS
Svarbiausias Jubiliejinių metų renginys 

Lietuvoje -Eucharistinis Kongresas -vyks 
š .m. birželio 1 - 4d.d. Kaune.

1934 m.įvykęs I Eucharistinis Kon
gresas turėjo didelį dvasinį poveikį 
visai mūsų tautai, todėl tikimasi, kad 
ir šis prisidės prie tautos dvasinio, 
moralinio ir socialinio gyvenimo atsi
naujinimo.

Lietuvos Vyskupų konferencija ir 
II LĖK organizacinio komiteto 
pirmininkas arkivyskupas metropoli
tas S.Tamkevičius nuoširdžiai kviečia 
mus visus, gyvenančius už Lietuvos 
ribų, organizuotai ir pavieniai 
dalyvauti itin svarbioje Lietuvos 
Bažnytinėje šventėje.

Į atostogų ir apsilankymo Tėvynėje 
programą įtraukime ir dalyvavimą 
Lietuvos II Eucharistiniame Kongrese.

LIETUVOS n EUCHARISTINIO 
KONGRESO PROGRAMA 

2000 m.birželio 1 - 4 d.
VIGILIJA, KONGRESO ATIDARY

MAS
Birželio 1 d-(ketvirtadienis) 

16:00 Dalyvių ir svečių registracija. 
18:00 Eucharistinio Kongreso atidary
mas Katedroje. Svečių ir bažnyčios 
vadovų sutikimas. Komiteto 
pirmininko arkivysk. S.Tamkevičiaus 
kalba.
18:30 Eucharistijos šventimas.
19:30 Eucharistinė procesija į 
švArkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčią, 
kur vyks nepertraukiama 3 dienų 
adoracija.
21:00 Muzikinė valanda.
22:00 Naktinė adoracija.

VIEŠPATIES VYNUOGYNO DAR
BININKŲ DIENA

Birželio 2 d.(penkladienis)
9:00 Dalyvių ir svečių registracija 
Kauno halėje. Bažnytinių institucijų 
pristatymas vyks prie Kauno halės 
birželio 2-3 dienomis.
lOdM) Liturginių Valandų šventimas.
10:45 Bendra konferencija, tema Eu

SUBJECT, WITNESS, PARTICIPANT

31 March - 30 April, 2000 
Albury Regional Art Gallery, 546 Dean Street. Open Daily. 02 6023 8187

■MinardOfficial ODCf
£pm gQfurday Apnl 1 
by Dr Robert Nelson

Art Critic for The Age, Associate Dean Research 4 Graduate Studies - Art & Design Monash University
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LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS 

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

charistijos šventimas - gyvosios 
bažnyčios atspindys.
11:45 Asmeniniai liudijimai.
12:45 Meninė dalis.
13:00 -15:30 Pietūs .
15:30 Konferencija atskiroms 
grupėms.
18:00 Eucharistijos šventimas 
Prisikėlimo bažnyčioje.
20:30 Viešpaties Vynuogyno Dar
bininkų vakaronė Kauno halėje.

VAIKŲ IR JAUNIMO DIENA 
Birželio 3 d.(šeštadienis)

VAIKŲ PROGRAMA ( 6- Hm.) 
10:00 Vaikų registracija Rotušėje, 
ateinant Valančiaus gatve nuo Pilies. 
Po registracijos einama pro Maironio 
muziejų į Santaką.
11:00 Pasiruošimas Eucharistijos 
šventimui. Konferencija tema: 
šv. Raštas. Susitaikymas. Jėzus 
Ostijoje;gyvosios bažnyčios pristaty
mas; muzikinis pasiruošimas.
12:00 Eucharistijos šventimas.
13:30 Pertrauka - pietūs (spec tarny
bų pagalba).
14:30 Darbas kūrybiniuose būreliu
ose.
16:00 Visų bendras džiaugsmas.
17:00 Iškilmingas vaikų išlydėjimas 
Valančiaus gatve. Autobusai lauks prie 
Pilies.
PASTABA: norintiems ir arčiau gyve
nantiems vaikams.
18:00 Bibliniai spektakliai ir vaikų 
grupių ar kolektyvų krikščioniškas 
koncertas. Vieta: prie Kauno pilies, 
šv Jurgio bažnyčia, Jėzuitų gimnazijos 
salė, Katechetinio centro salė, semi
narijos kiemelis, Teologijos fakulteto 
kiemelis.
JAUNIMO DIENOS PROGRAMA 
9:00 Registracija didžiojoje Prisikėli
mo bažnyčioje.
10:00 Giesmės, sveikinimas, įvadas į 
dieną.
11:15 Vykimas į grupių užsiėmimo 
vietas nuo Prisikėlimo bažnyčios

NAUJA SYDNĖJAUS APYLINKĖS VALDYBA 7®

Kovo 19 įvyko neeilinis ALB Sydnėjaus Apylinkės susirinkimas, kurio 
metu buvo išrinkta nauja Apylinkės Valdyba. Per pirmąjį posėdį Valdy
bos nariai pareigomis pasiskirstė šitaip:

Pirmininkas—dr. Vytautas Doniel a
Vicepirmininkas - Jonas Zinkus
Sekretorius - Arvydas Rupšys
Išdininkas - Vincas Bakaitis
Narė kultūros reikalam^- Pajauta Pullinen
Kooptuotas narys - Arnoldas Skinkys
Kolegiškai dėkojame ankstesnei Valdybai ir jos pirmininkui, a-7 

gamečiui ir energingam visuomenininkui Antanui Kramiliui, už nuolatinį 
rūpestį bendruomenės ir lietuviškumo reikalais. Nors pastaruoju metu 
Apylinkėje buvo atsiradę pažiūrų skirtumų, nuoširdžiai kviečiame vis
us bendram - kaip visada - darbui.

ALB Sydnėjaus Apylinkės Vhldyba

Žemaičių gatve link Vienybės aikštės. 
12:00 Užsiėmimai grupėse Senami
estyje, Centre ir Žaliakalnyje esanči
ose parapijose, vienuolijų centruose. 
13:30 Pietūs užsiėmimų vietose.
16:00 Džiaugsminga eisena iš Rotušės 
a. į Kauno halę.Sustojimas Eucharis
tijos pagarbinimui prie Įgulos 
bažnyčios, po to vykimas Parodos 
gatve iki Kauno halės.
18:00 Eucharistijos šventimas Kauno 
halėje.
20:00 Koncertas.
22:00 Jaunimo dienos užbaigimas 

ŠEIMŲ IR PARAPIJŲ DIENA
Birrželio 4d.(sekmadienis)

10:00 Iškilminga sekmadienio rytmet
inė malda Santakoje.
11:00 Konferencija.Šeimų liudijimai. 
12:30 Pertrauka.
14:00 Eucharistinė procesija iš 
šv.Arkangelo Mykolo(Įgulos) 
bažnyčios į Katedrą ir į Santaką.
16:00 Eucharistijos šventimas: va
dovauja Švento Tėvo atstovas. - 
TAUTOS PAAUKOJIMAS ŠVČ. 
JĖZAUS ŠIRDŽIAI.
Eucharistinio kongreso uždarymas. 
Vakaronė - koncertas.

vysk. Paulius A.Baltakis. O.EM.

PABANDYKITE 
LAIMĘ

BILIETAI TIK PO $1.00

VELYKINIS KREPŠYS

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ
? KLUBE

LAIŠKAS REDAKCIJAI
Kuo nuoširdžiausiai sveikinu ne 

tik buvusį ’’Musu Pastogės” 
redaktorių Bronių Žalį, kuris vis 
dar netingi rašyti į šį laikrašti, bet 
ir visus šio laikraščio skaitytojus ir 
visus Australijos lietuvius, ypač Algį 
Šimkų, sulaukusi smagaus 
amžiaus, dr. Vytautą Donielą, 
majore Jūratę Juciūtę ir visus kitus 
brangius tautiečius, kuriuos pernai 
viešėdamas Australijoje sutikau. 
Džiaugiuosi Jūsų veikla, gražiais 
sumanymais ir Jūsų visų žvalumu.

Mielam vyskupui iš Kauno 
Norvilai, atvykusiam Jūsų 
pradžiuginti savo dvasingu 
gavėnios žodžiu, kuo geriausi 
palabinimai. Telydi Dangus visų 
Jūsų darbus, žingsnius ir namus. 
Telaimina Aukščiausias Australijos 
žemę, ypač darbščiuosius lietuvius.

Kun.Kazimieras Ambrasas, 
Monrealis/Kanada 

Pelenų diena

Kai PETRAS VYŠNIAUSKAS groja, jis 
viską užmiršta. Kartą teko kalbėtis su juo 
vos pasibaigus koncertui - atrodė lyg ne 
saksofoną būtų pūtęs, o malkas skaldęs, 
visi muzikanto rūbai buvo prakaitu 
permirkę. Tačiau, kai jo klausaisi, manai, 
kad nėra nieko lengvesnio kaip muzikuoti 
Petro garsai viesulu nusineša į fantazijos 
pasaulį, kasdienybė nebeegzistuoja. 
Netrukus tuo įsitikinsite patys. Žiūr. 
reklamą 8 psL
__________________ ___________ RiBa

Mūsų Pastogė Nf 13,2000.04.03’, psE3

3



Kongresas organizers go to USA and Canada 
ft

The X-PLJKongresas organis
ing committee are sending two repre
sentatives from Melbourne, Australia, 
on a Congress Promo Tour to the USA 
and Toronto in two weeks’ time. If you 
can make it to any of the listed cities, 
onthe dates specified, please contact us 
for details of where we’ll be when. 
Alternatively, you may contact the 
people in the know in each city, as 
listed below.

The purpose of this trip is to 
folly inform ail interested people about 
thecontent and program of kongresas, 
provide brochures and registration 
forms, and reveal all about the price 
(coming soot! !!). We are also trying to 
raise awareness of the need for funding 
for Eastern European and Sth Ameri
can delegates, and attempting to collect

Kodėl Krikščionybė?
Pažinkime tiesą ir jus išvaduos.

Evangelija

Šiandien, kaip niekad istorijoje, esame 
tolerantiški bet kokiai idėjai, bet kokiai 
religijai. Nepažindami kitų religijų, ne
mokame vertinti ir savos krikščionybės, 
galvodami, kad visos religijos yra iš Die
vo, kad visos religijos veda į Dievą, kad 
ne Dievas skiriasi, bet tik keliai, kuriais 
einame į Dievą, o tai reiškia kultūrą arba 
jos laipsnį. Religija savo formos neturi, 
ima ją iš kultūros. Tuo būdu religijos ski
riasi tik .Savo kultūra, savo forma, laiko 
dvasia, gi pats Dievas visoms yra tas pats 
pasaulio Kūrėjas ir žmogaus Viešpats. Ro
mėnai sakydavo, kad visi keliai veda į 
Romą, o mes šiandien sakome, kad visos 
religijos veda į vieną Dievą.

Prieš keletą metų viešėjau pas sūnų 
Canberroje. Pasitaikė, kad tuo pačiu lai
ku šv. Augustino parapijoje atostogavo iš 
Japonijos atvykęs kunigas misionierius. 
Jis kalbėjo su parapijiečiais, rodė filmus 
iš Japonijos katalikų gyvenimo. Nuėjau ir 
aš pasiklausyti svečio ir mane nustebino 
jo originalumas, minties taiklumas bei 
tvirtumas. Per trumpą pusvalandį aš įsi
tikinau, kad krikščionybė yra ne viena iš 
religijų, o vienintelė religija, kurią galima 
su tikru pasididžiavimu ir pasitikėjimu 
priimti kiekvienam žmogui, kuriam nuo
širdžiai rūpi pasaulio ateitis ir paties 
žmogaus likimas. Pirmą kartą pajutau gi
lų pasitenkinimą, kad esu krikščionis, dė
ka to misionieriaus, kuris mokėjo taip 
įtikinančiai nušviesti krikščionybės reikš
mę ir pranašumą. Štai keletas minčių iš to 
vaizdingopašnekesio: „Kai pas mane atei
na japonas, niekada negirdėjęs ir nematęs 
Kristaus, - sako jis, aš jam parodau nukry
žiuotą Kristų ir sakau: čia yra pasaulio 
Išganytojas, jis atėjo išgelbėti pasaulio ir 
žmonių iš jų nuodėmių. Ilgai žiūri nuste
bęs japonas, ir paskui atsako: turėjo būti 
didelis nusikaltėlis, kad jį taip skaudžiai 
nubaudė. Tada aš jam parodau Budos sto- 
vylėlę, patogiai sukryžiuotomis kojomis, 
sėdintį be rūpesčio, kas dedasi pasaulyje, 
medituojantį ir siekiantį malonios nirva
nos. Japonas ir vėl ilgai tyli, tada aš jam 
pradedu aiškinti, koks skirtumas tarp 
Budos ir Kristaus...“

Skirtumas iš tikrųjų yra didelis: Buda 
ramiai sėdi, nusigręžęs nuo pasaulio, kon
centruojasi savyje, siekdamas sau laimės- 
nirvanos ir kviečia žmogų palikti pasaulį 
ir pasekti jį. Tuo tarpu Kristus, kenčia ant 
kryžiaus ir žvelgia savo gailestingomis 

donations for them. There is a wonder
fid Tourist Program that will run for all 
people (not just jaunimas!) that we 
would like to inform everyone about.

If you know anyone who is 
even vaguely thinking about coming to 
kongresas in Australia, please forward 
this message to them. Let’s see how for 
it can go! This includes your parents 
and their friends, as they may be 
interested in coming as Turistai! 
Most importantly, if you have any 
questions you’d like to ask face-to- 
face, come and meet us!!!!! We’d love 
to meet you!
See you in a very short while!
Melisa Savickas and Linas Seikis 
X-PLJK organising committee 
Australijos Lietuviu Jaunimo Sąjungą 
Melbourne, Australia 

akimis į pasaulį, atleisdamas nusidėjė
liams kaltes ir įsakydamas vienas kitą 
mylėti. Nereikia toliau ir aiškinti, iš karto 
pamatai, koks didelis skirtumas tarp Bu
dos, bėgančio iš pasaulio, ir Kristaus, pa
siaukojančio ir pasiliekančio kančioje iki 
pasaulio pabaigos. Kristus skelbia Dievo 
Karalystės atėjimą nuo kryžiaus, nešda
mas lygybę, meilę ir Dievo malonę kiek
vienam jį pasekusiam žmogui.

Deja, pasaulis, kurį Kristus atėjo per
keisti, yra ne Dievo kuriamas ir tvarko
mas, o žmogaus laisvos valios, todėl Kristus 
apsireiškė ne kaip Dievas su galingu 
TEBŪNIE, o kaip žmogus, kuriam reikia 
kentėti ir mylėti, kad pasaulyje būtų ge
riau. Kristus pasauliui paliko meilę ir 
kančią, parodydamas kelią į Dievo Ka
ralystę. Pasaulis krikščioniui yra žemė, iš 
kurios negalima, jos neperkeitus, pabėgti. 
Meilė ir kančia žmogų riša prie žemės 
veido perkeitimo. Tuo būdu Kristus huma
nizmą pakėlė į šventenybę, be kurios ne
gali būti išganymo.

Savo apsireiškimu Kristus atskleidė 
žmonijai visai kitokį Dievą, kitokią Die
vo valią ir kitokį Dievo planą, kurį vykdo 
krikščionybė, skelbdama Dievo Karalys
tės įgyvendinimą, aktyviai įsijungiant į 
pasaulio perkeitimą. Kad šiandien savo 
civilizacijoje turime taip aukštai išsi
vysčiusius mokslus, kultūrą, organizaciją, 
techniką, tai tik todėl, kad krikščionybė 
per 2000 metų darbavosi šiame pasau
lyje, siekdama pakeisti žemės veidą. To 
joks rimtas mokslininkas nepaneigs. Jei 
pažvelgsime į tuos kraštus, kur nuo labai 
senų laikų viešpatauja induizmas, budiz
mas ir kitos Azijos kraštų religijos, tai 
pamatysime visai kitokį žmogaus atsi- 
nešimą į pasaulį. Ten žmogus jokios Die
vo Karalystės nestato ir nelaukia. Pasau
lis žmogui svetimas ir šaltas, siela nema- 
rūnė keliauja per įvairius kūnus, vis iš 
naujo atgimdama (reinkarnacija), kol ga
liausiai išskaidrėja ir susijungia su Visa
ta - Dievu.

Judaizmas yra vienintelis iš tų senų 
religijų, kuris rūpinasi pasauliu, bet tik 
tiek, kiek tai liečia Izraelio tautos pašau
kimą valdyti ir ponauti kitoms tautoms. 
Izraelio Dievas Jahve, pasaulio kūrėjas, 
Seno Įstatymo - Biblijos suprantamas 
kaip rūstus, kerštingas, pavydus (Iš 34,14) 
Valdovas, valdo pasaulį predestinacija, 
nors visi žmonės yra Dievo sukurti, ta
čiau ne visi yra lygūs: vieni pasmerkti 
amžinai pražūčiai, kiti - amžinai laimei. 
Izraelio tauta Dievo malonėje, kitos - ne

X-PLJK Promo Tour Itinerary

Thursday 6th April Chicago Nida 
Bichneviciute, Andrius Ciziunas (JAV 
LJSsuvaziavimas)

Thursday 13th April Cleveland Andirs 
Dunduras, Dainius Zalensas, Tomas 
Berzinskas

Friday 14th April Toronto Matas 
Stanevičius, Rimas Pečiulis, Gintaras 
Karasiejus

Wednesday 19th April Washington 
Julija Minkunaite, Ruta 
Kalvaityte-Skuciene, Paulius Mickus, 
Darius Suziedelis

Saturday 22nd April Boston Naida 
Snipaite, Kazys Adomkaitis 

vertos dėmesio, galima jas naikinti. Die
vas Jahve su Izraelio tautos patriarchais 
sudarė sutartis ir pagal sutartis žydai gy
vena ir stato savo pažadų ištesėjimo rei
kalavimus.

Tik Kristus pasaulio Kūrėją - Dievą 
apreiškia visai kitoje šviesoje: Dievas - 
Meilė yra visų žmonių Tėvas. Visi žmonės 
jam lygūs: nebėra nei žydo, nei graiko, nei 
vyro, nei moters - visi vieno Tėvo vaikai. 
Tai toks pasaulio perkeitimas, kokio pa
saulis neturėjo nei prieš Kristų, nei po 
Kristaus ir niekada didesnio įvykio žmo
nijos istorijoje negalės įvykti.

Amžiai sustojo kiekvienai senai re
ligijai, išskyrus krikščionybę. Ji yra šio 
pasaulio statytoja, nes Dievo Karalystė 
dar tebėra neįgyvendinta. Ir turbūt nie
kada nebus įgyvendinta, kaip ir kiti aukš
ti idealai: teisingumas, lygybė, brolišku
mas, laisvė. Tačiau tai nereiškia, kad 
krikščionis jų galėtų atsisakyti siekti. 
Idealai, kaip ir saulė, šviečia iš aukšto ir 
savo šviesa nušviečia žmogaus kelius, 
kad nepatektų į balas ir nenusimurdytų 
kemsynuose. Jei kada iš mūsų civiliza
cijos išnyktų idealai, pasidarytų taip tam
su, kaip netekus saulės. Tik siekdami idea
lų galime tobulėti, o tobulėdami keičiame 
ir žemės veidą. Todėl krikščioniškieji 
idealai, kad jie ir būtų nepasiekiami, pa
rodo kelius ir žmogus žino, kuris kelias 
tikras, o kuris klaidingas, kuriuo keliu 
eidamas kyla aukštyn, o kuriuo smunka 
žemyn. Čia krikščionybė yra nepakeičia
ma jokia kita religija ar filosofija, jokiu 
kitu idealu, kuris savo kilnumu, grožiu, 
humaniškumu galėtų susilyginti su ja. De
ja, praktikoje ne visados taip būna. Žvėris 
kartais pasirodo ir karštų idealų atokai
toje. Ne kartą ir krikščionybė suklupo po 
savo našta, kad vėl prisikėlusi galėtų tęsti 
Viešpaties pradėtą darbą - keisti žemės 
veidą.

Jokia religija nereikalauja tiek daug 
aukos, kaip krikščionybė. Jokia religija 
nereikalauja tiek daug meilės žmogui, 
kaip krikščionybė, todėl didelė dalis ti
kinčiųjų yra tik iš vardo krikščionys. 
Sugrįžti į krikščionybę niekada ne vėlu ir 
didžiausiems nusikaltėliams. Sūnaus pa
laidūno istorija tebėra gyva kone kiekvie
noje šeimoje. Dėl to krikščionis niekados 
negali prarasti vilties. Dievas yra jo geras 
Tėvas.

Kada mes kaltiname krikščionybę, 
kad ji neatliko arba neatlieka savo šventų 
pareigų ugdyti meilę, socialinį teisingu
mą ir pagarbą žmogui, turime neišleisti iš 
akių to fakto, kad visa aukšta mūsų kul
tūra išaugo ant krikščioniško tereno. Vi
sos socialinės revoliucijos ir reformos

Sunday 23rd April New York Romas 
Garbaliauskas

Friday 28th April Los Angeles Auris 
Jarasiunas, Povilas Pakuckas, Daina 
Žemaityte

Sunday 30th April Melbourne home
ward bound 10pm.

buvo įkvėptos krikščioniškųjų idealų: ar 
tai paimsime didžiąją Prancūzijos revo- 
liuciją,arKarloMarkso-Leninonuskriaus- 
tųjų ir pažemintų proletarų išlaisvinimą 
ir sulyginimą. Visi nauji šūkiai ir lozun
gai tolimų reformų aidu kilo iš krikščio
niškų gelmių, kaip protestas dėl per ilgai 
užtrukusios Dievo Karalystės įgyvendi
nimo. Žmonijos idealuose nėra nieko ki
to aukštesnio, kas nebūtų išreikšta krikš
čionybėje. Su naujai atgimusiu teisingu
mo, lygybės, laisvės ir broliškumo įgyven
dinimu, krikščionybė buvo ne be pagrin
do apkaltinta dėl savo nepakankamai iš
vystyto aktyvumo ir vargšų žmonių už
miršimo bei nužeminimo, Viso to pasek
mės yra masių nukrikščionėjimas ir ne
pasitikėjimas krikščioniškaisiais vado
vais. Tas kaltes didelėmis kančiomis ir 
persekiojimais reikės išpirkti mūsų pali
kuonims. Tokį procesą šiandien kaip tik 
turime Sovietų Sąjungoje. Būkime pasi
ruošę -jis gali prasidėti ir Vakarų pasau
lyje, jei krikščionys pareikalaus sau tei
sių tvirčiau kovoti prieš šio pasaulio de
moralizaciją, kuri baigia užgožti bet kokį 
kilnesnį žmonijos pasireiškimą. Demo
ralizacija yra apėmusi visą krikščionišką 
pasaulį kaip kokia epidemija. Jei greitai 
nesiimsime griežtų priemonių jai sustab
dyti, visa mūsų kultūra ir mokslas žlugs 
kaip kūnas, sunaikintas bacilų. Krikščio
nių pasyvumas yra nepateisinamas; Štai 
ką sako Kristus: .Nemanykite, jog aš atė
jau nešti žemėn ramybės. Aš atėjau nešti 
ne ramybės, o kalavijo“ (Mt. 10,34). Kaip 
reikia suprasti tokį kategorišką pasa
kymą? Žinome, kad Kristus kalaviju ne
kovojo, apaštalai taip pat kardu nekovojo, 
visi bekovodami mirė, bet ginklų nevar
tojo, kovą laimėjo su meile ir garbe. Tai 
kelias kovos, kurią mes turime pasirinkti. 
Tai kovos būdas, kuris daugiau reiškia 
kaip armijos ir ginklai. Krikščionys tų 
žinoti, kad pasaulyje nėra kitos jėgos, kuri 
galėtų išgelbėti pasaulį nuo supuvimo, 
nuo sodomos gomoros bausmės, todėl 
negalima delsti, nes mes būsime kalti, 
kad nieko nedarėme, kai turėjome kovoti. 
Mums trūksta vadų ne tų, kurie moko mus 
bažnyčiose kalbėti poterius ir iš Dievo 
prašyti stebuklų, o tų, kurie mokėtų uždegti 
dideliems darbams, kurie nebijotų mirti ir 
palikti savo gyvenimo pavyzdį: tautai - 
didvyrio, žmonijai - šventojo. Šiandien 
žmonija dairosi, kas išgelbės pasaulį? 
Pasaulis priklauso Viešpačiui ir mes jį 
j amgrąžinkime gražų irgerą,one sudaužytą 
ir išniekintą. Tik taip veikdami ir gar- 
bindamr savo Viešpatį būsime verti Dievo 
Karalystes.

A. Mauragis
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KAIP SENIAI BENDRAUJAME SU KAIMYNAIS?

Į tą klausimą galima atsakyti pagal tai, kaip mes juos vadiname.
Vokietija niekur kitur panašiai nevadinama. VI amžiaus keliautojas tą gotų 

apgyventą kraštą vadina Va - Goth vardu, kuris kilęs iš ankstesnio Vakia - 
Goth. Taigi į baltų kalbas pavadinimas Vakia pateko dar gerokai prieš VI amžių.

O kaip gi vokiečiai vadina patys save? Deutsch. Ir čia vėl grįžtame prie 
tautos ir tautininkų. Iš senovės saksų thiod, per senovės vokiečių aukštaičių 
diot išsivystė senovės vokiečių žemaičių deutsch, kuris reiškia žmonės. Taigi 
Deutschland - žmonių žemė.

Lenkai. Viena iš Lietuvos pašonėje gyvenusių slavų genčių vadinosi lenchi. 
Vėliau tas vardas ėmė nustoti nosinio garso ir XI a. jau virto liachi ir po - 
liachi. Taigi lietuviai susidūrė su lenkais dar prieš X a., kai jie vadinosi lenchi.

Gudai. Su gudais lietuviai susidūrė bene seniausiai. I a. gotų rašytojas 
Jordanes rašo apie gotų, tada vadinamą gutaz, valdomas prūsų ir slavų gentis 
prie Vyslos. Tuos slavus 1 ietuviai ir pavadino gutaz, kuris vėliau pavirto į gudas.

O prūsų vardą lietuviai žinojo, tai nebuvo ko jų pravardžiuoti.

Šarūnas Vabolis

Valio! Adelaidės sporto klubui Vytis

i
Adelaidės lietuvių sporto Įdubo Vytis valdyba su neseniai Lietuvon gyventi išvykusiu Edžiu 
Taparausku. Stovi (iš kairės): ALFAS garbės narys A.Talauskas, vicepirmininkė Jūra 
Juchitė, iždininkas Antanas Pocius, sekretorė Pociūtė, Irena Petkūnaitė. Sėdi (iš kaires): 
Kristina Selisio-Stalbaitė, Edas Taparauskas, Vyčio pirmininkė Aldona Stalbaitė

Sportinių šokių katedros vedėja doc Skaistutė Idzelevičienė ir vyr. 
asistentas Romaldas Idzelevičius su “Žuvėdros” šokėjais

ŠOKA KLAIPĖDIEČIAI
Elena Jonaitienė

Š.m. kovo 12 Lietuvių Baleto 
Bičiulių kvietimu prie Sydnėjaus Lie
tuvių klubo neperseniausiai įgyto pla
taus ekrano susirinko gražus būrelis 
tautiečių pasidžiaugti dar viena Lietu
vos šokėjų išpildomos programos vaiz
do juosta.

Programą pristatė Bičiulių steigė
ja ir skatintoja p.Ramona Zakare
vičienė paaiškindama, kad šį kartą 
matysime ne profesionalų Lietuvos 
baletą, o Klaipėdos universiteto Cho
reografijos fakulteto šokėjus pasiro
dančius fakulteto trisdešimties metų 
gyvavimo jubiliejau proga.

Apribojantis fakulteto pavadini
mas gali suklaidinti nežinantį. Ketu
rių metų kursas apima istoriškai kla
sišką ir modemų šokį, lietuvių tauti
nius šokius, kūno kultūrą, scenos 
meną, vaidybą, meno istoriją ir 
visiems kursams privalomus dalykus: 
pedagogiką, svetimas kalbas, lite
ratūrą, filosofiją. Studijas baigę jauni 
žmonės tampa arba mokytojais, arba 
įvairių nepriklausomų grupių šokėjais.

Kai kurios iš šių Klaipėdos univer
siteto grupių yra pagarsėjusios ne tik 
Lietuvoje, bet ir plačiai užsieniuose. 
Paminėtinos lietuvių tautinių šokių 
grupė Vėtrungė, istorinių nuo XVI iki 
XX a. šokių grupė Saltanda ir ypač 
Žuvėdra, tarptautiniame konkurse 

laimėjusi Europos ir pasaulio pirmą 
vietą Lotynų Amerikos išraiškos 
šokyje.

Po gražaus pristatymo žiūrovams 
dar smalsiau patiems pamatyti nufil
muotą šokėjų pasirodymą. Beveik pu
santros valandos užtrukusi programa 
savo turtingu įvairumu negalėjo nei 
prailgti nei nusibosti.

Ekrane puikus jaunimas (kokie 
gražūs tie lietuvaičiai!) puikiai išpildė 
vieną po kito besikeičiančius šokius, 
senoviškus ir moderniškus, audringai 
smarkius ir santūriai iškilmingus.

Programa prasidėjo lietuvišku tau
tiniu šokiu, ramiu, gražiu kaip visuo
met. Jį sekė virtinė kitatautiškų, kar
tais parodančių ir akrobatiškus šokėjų 
sugebėjimus, vienas nuo kito besiski
riančių ne tik tempu, judesiais, kos
tiumų spalvomis, bet ir vaizduoją tau
tinį charakterį: ukrainietišką, arabiš
ką, slovakišką, ispanišką.

Antroje dalyje pasirodo Saltanda. 
Senovišku kostiumu apsirėdęs prane
šėjas pakviečia žiūrovus į pokylį. 
Ekrano scena pasikeičia į barokišką 
saloną. Šauniais krenolinais, 
kaspinais, mezginiais ir aukštais 
baltais perukais pasipuošusios damos 
šnekučiuojasi su panašiai perukuotais 
ir blizgančiais šilkais apsirengusiais 
jaunikaičiais. Scenos pakraštyje

Manau, jog ne aš vienas 
džiaugiuosi, kad taip gražiai ir iškilm
ingai buvo paminėtas A.L.S.K.Evto 50 
metų Jubiliejaus ir taip sėkmingai 
praėjo Quiz vakaras, kuris atnešė taip 
reikalingų lėšų mūsų vargstančiam 
klubui. Tiesą sakant, visas savaitgalis 
praėjo puikiai! Kurie dalyvavo šiuose 
renginiuose, negalėjo nepastebėti at
gijusios sporto klubo veiklos ir jo na
rių entuziazmu!

Deja, reikia apgailestauti, kad 
nežiūrint viso entuziazmo, kartais 
susilaukiam neužtarnautos kritikos už 
nepramatytus, nieko blogo neturin
čius nesklandumus, pamirštant Vyčio 
veiklos svarbą ir įnašą mūsų bend
ruomenėj. Čia turiu omenyje įvykį su
ruoštame Quiz vakare, kurio metu 
buvo sugiedotas Lietuvos Himnas. 
Buvo nuomonių, kad giedant himną 
pasilinksminimo vakare, jam buvo 
parodyta nepagarba.Kaip buvęs šio 
vakaro dalyvis, norėčiau paaiškinti 
įvykio situaciją. Viename Quiz 
klausimų, kurį pravedė žinoma TV 
asmenybė, buvo uždavinys padainuo
ti vieną iš trijų dainų ir viena vakaro 
dalyvė pasirinko Himną.

puošnūs muzikantai.
Prasideda šokiai - iškilmingas al- 

mandas, svajingas menuetas, vikrus 
gavotas, smagus kadrylius.Vieną šokį 
baigusius šokėjus pavaduoja kiti. 
Keičiasi ritmai, keičiasi kostiumai, 
muzikantai nepavargsta, šokėjai visi 
grakštūs ir gražūs...

Po Saltanos išeina čempionė 
Žuvėdra su įspūdinga Pietų Amerikos 
siuita, o po jos Vėtrungė su lietuviškų 
šokių pyne. Sukasi rateliai, ritmiškai 
bildi medinės klumpės, mirga 
drabužių spalvos, šypsosi jauni veid
ai... Čia ir Treptukas, ir Perplėštauo- 
degis, ir Rusnietis, ir Kūlio šokis.

Visi popietėje matyti 22 šokėjai 
džiugino aukšto lygio išpildymu, nuo
taikingumu, įvairumu. Valio klaipė
diečiams, šokėjams ir dėstytojams!

Programai pasibaigus p.Ramona 
prisiminė klaipėdiečių pardavimui at
siųstus spaudinius ir ženkliukus. 
Žiūrovai juos bematant išpirko. Ge
rai žinoma, kad studijuojantiems ne
lengva pragyventi, o menus studijuo- 
įantiems ypač sunku, nes jie

Išgirdę Tautos Giesmės garsus, lie
tuviai, o jais sekdami ir salėję buvę 
svetimtaučiai, tuoj atsistojo ir prisi
jungė prie Himno giedojimo. Net ste
bėtina, kaip rimtai ir su pagarba, nors 
ir ne laiku buvo priimtas šis įvykis. 
Mano žmona net pastebėjo, kaip grei
tai ir gražiai žmonės reagavo į ne
tikėtai išgirstus Tautos Himno garsus. 
Įvyko nesusipratimas! Deja, netikslus 
įvykio supratimas ir kritika, atrodo, 
tapo gandais, nustelbiant Vyties 
pastangas ir gerus norus.Net ir pats 
puikiai suruoštas jubiliejus gali nu
blukti žmonių akyse.

Vyčio klubo valdyba įvairiais bū
dais stengiasi pritraukti sportuojantį 
jaunimą į klubo gretas. Tad vietoj 
neužtarnautos kritikos, padėkime, 
paraginkime Vytį jo veikloje, nes Vytis 
yra labai svarbi mūsų bendruomenės 
dalis.

Sveikinu ir dėkoju Vyčio klubo val
dybai už nepaprastai iškilmingai ir 
jaunatviškai suruoštą jubiliejaus šv
entę, įskaitant ir tikrai įdomų bei 
linksmą Quiz vakarą.Tris kart valio! 
mūsų Vyties klubui.

(Šventadienio balsas - Lietuvių 
žinios N r. 6/ 105)

mažiausiai valstybės remiami. Klaipė
dos universiteto šokėjai vargsta ne tik 
dėl asmeninių trūkumų. Jiems trūk
sta ir mokslo priemonių, aprangos, 
scenos reikmenų, patalpų apšildymo, 
visko, kas kitur gaunama be rūpesčių, 
kaip savaime suprantama. Lietuvių 
Baleto Bičiuliai stengiasi ieškoti būdų 
jiems padėti bent trupučiu. Tokį reng
inį pamačius rėmėjų neturėtų trūkti.

PADĖKA
Nuoširdžiai sveikiname ir 

reiškiame gilią pagarbą Antanai 
Kramiliui, daugelį metų atsidėjus 
dirbusiam dėl Lietuvos laisvės, 
garsinusiam Lietuvos vardą 
Australijoje.

Dėkojame už pagelbą, parodytą 
rūpestį, pagelbos ir patarimo prašan
tiems tautiečiams.

Tikimės, kad ir toliau dirbsime 
kartu.

Sydnėjaus lietuvių katalikų kultūros 
draugija ir Sydnėjaus rožančiaus būrelis

TU?'-
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Kas? Kur? Kaip?
Antanas 

Laukaitis

Bits & Pieces

Olimpiečių pagerbimas Sydnėjaus 
Universitete

Kovo 15 Sydnėjaus Universitete 
vyko buvusių ir esamų šio universiteto 
olimpiečių pagerbimas - iškilminga 
vakarienė. Visa tai rengė universiteto 
Sporto Unija, Moterų Sporto Asoci
acija ir Spotless Servicer Ltd., kuri olim
piados metu rūpinsis sportininkų 
maitinimo reikalais.

Į šį pagerbimą, kuriame dalyvavo 
daugiau kaip 300 žmonių, buvo pa
kviesti universiteto vadovybė, buvę ir 
esami universiteto sportininkai ir jų 
vadovai, o taip pat paskirų valstybių 
olimpiniai attache. Jau dabar yra 
SOCOG akredituoti 187 attache iš 
būsimų 199.

Tačiau keista, kad šiame pager
bime nebuvo nė vieno Afrikos ar Az
ijos atstovo, nors jų yra iš vispfąpię 
trečdalis. Baltijos šalių valstybes at
stovavo tik norvegas S.C.Haugan ir aš. 
Vakarienės metu buvo pristatyti du 
buvę Australijos ministrai pirmininkai 
G.Whjtlam ir B.Hawke bei NSW opo
zicijos vadovė K.Chikarovski, kurie 
taip pat yra atskirų valstybių attache.

Pagerbimas prasidėjo universiteto 
Nicholson Museum patalpose ir šalia 
esančiame gražiame sodelyje. Svečiai 
vaišinti šiltais ir šaltais užkandžiais ir 
alum, vynais ir vaisvandeniais. Tai 
buvo lyg ir susipažinimo prievakaris, 
kiekvienas svečias turėjo prie krūtinės 
prisegtą kortelę su jo pavarde ir pa
reigomis.

Sveikinausi ir aš su abiem buvusiais 
Australijos ministrais pirmininkais, 
kurie pamatę mano kortelę, tuoj pa
sakė, kad apie Lietuvą žino, pasitei
ravo, kiek atvažiuoja mūsų sport
ininkų ir kaip mums sekasi.

Po susipažinimo valandėlės visi bu
vom pakviesti į didžiąją universiteto 
salę. Apvalūs stalai buvo gražiai 
padengti, kiekvieną jų aptarnavo jau
ni uniformuoti vyrai ir merginos.

Stalai buvo ne numeruoti, bet pa
vadinti buvusio iškilaus universiteto 
olimpinio sportininko vardu.

Atidarymo sveikinimo žodį tarė 
universiteto Vice-Chancellor Gavin 
Brown, paminėdamas, kad universite
tas, švęsdamas 150 metų sukaktį 
didžiuojasi čia išugdytais sporti
ninkais, kurie nuo pat pirmosios olim
piados iki dabar reprezentavo Austra
liją-

Maistas buvo kaip geriausiam 
restorane.

Vakarienės metu pagrindinę kalbą 
pasakė Australijos Olimpinio Komi
teto prezidentas John Coates, kuris 
pats yra baigęs šio universiteto Teisės 
fakultetą, 1976 Montrealio olimpia
doje buvo Australijos irklavimo 
rinktinės vadovas ir nuo to laiko akty
viai dalyvauja olimpiniame Australi
jos darbe. Tf (>
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Jo vadovaujami Australijos sport
ininkai 1988 Seulo olimpiadoje laimė
jo 14 medalių, 1992 Barcelonoje 27, o 
1996 Atlantoje - 41. Paklaustas, kiek 
Sydnėjaus olimpiadoje australai gali 
laimėti medalių, jis šypsodamas at
sakė, kad apie 60, iš jų 20 aukso.

Lietuvos olimpiniai vadovai, vie
šėdami pernai Sydnėjuje, taip pat 
buvo priimti ir pavaišinti Australijos 
olimpinio komiteto prezidento 
J.Coates.

Teko ir man, kartu su mūsų 
gen.Garbės konsulu V.Šliteriu, su juo 
susipažinti ir dabar, būnant SOCOG 
konferencijoje visuomet pasveikinam 
ir persimetam keliais žodžiais.

Savo kalboje J.Coates paminėjo, 
kad didžioji dalis Australijos ol
impinių vadovų yra baigę Sydnėjaus 
universitetą ir kad gaunant olimpia
dos rengimą Sydnėjaus miestui, pati 
stiprioji, jo žodžiais Driving force buvo 
šio universiteto absolventai. Jau 1904 
St.Louis olimpiadoje buvęs Sydnėjaus 
Universiteto studentas N.C.Barker 
100,200 ir 400m bėgime ir šuoliuose į 
tolį pasiekė pirmuosius olimpinius 
laimėjimus.

Visų laikų iškiliausiu Australijos 
sportininku laikomas ir buvęs studen
tas R.L.(Snowy)Barker, savo gyve
nime aktyviai dalyvavęs 29 sporto ša
kose. 1908 Londono olimpiadoje jis 
bokse gavo sidabro medalį, buvo ket
virtas 4x 200 m laisvo stiliaus plauki
mo estafetėje ir 6-tas šuoliuose į 
vandenį, atstovavo Australijos 
rinktinę rugby union ir polo žaidime.

Pertraukėlių metu įžymieji olimp
iečiai sportininkai trumpu žodžiu pa
pasakojo apie savo įdomesnius sport
inius ir olimpinius nutikimus.

Visas šis įdomus vakaras prabėgo 
labai greitai ir net nepastebėjau, kai 
priartėjo vidurnaktis ir reikėjo 
skirstytis į namus.

Čempionas sukūrė šeimą

Praeitais metais Australijoj buvęs 
ir Newcastle treniravęsis pasaulio dis
ko metimo vicečempionas Virgilijus 
Alekna sukūrė šeimą su buvusia sport
ininke Kristina Sablovskyte.

Vestuvinės apeigos atliktos civi
linės metrikacijos skyriuje ir Vilniaus 
šv.Kryžiaus atradimo bažnyčioje. 
Tačiau savo povestuvinį medaus mė
nesį jaunavedžiai atidėjo po Sydnėjaus 
olimpiados.

Tik grįžęs iš varžybų pietų Afrikos 
respublikoje, kur jis tapo varžybų 
laimėtoju, kovo viduryje V.Alekna 
išskrido į Ameriką, Dalias univer
sitetą, kur mėnesį treniruosis univer
siteto sporto bazėje.

Balandžio mėnesį, jis vyks į Ispan
iją, kur vyks jo paskutiniai pasiruoši
mai prieš Sydnėjų.

VAlekna, iš visų Lietuvos sporti
ninkų turi daugiausiai galimybių iš
kovoti olimpinį aukso medalį.

Šiuo metu jo rezultatai yra geriau
si pasaulyje.
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By Jerry Belkus

Kovas Junior Basketball -Under 10
The Kovas Juniors having won two 

competitions last year, as well as winning 
at thę last “Sporto Švente” in Melbourne, 
prepared themselves for yet another semi
final against their arch rivals, Aces. The 
first half was even affair with both teams 
scurrying up and down the court looking 
for those elusive baskets which seem to 
have “gladwrap” stretched over them. 
Towards the end ofthe first half the plastic 
seal on the basketball ring was finally 
broken as that mighty atom , Daniel 
Sepokas, went on a solo scoring spree that 
netted him 13 points and enabled Kovas 
to take a 16 - 13 half time lead. In the 
second half the opposing coach made sure 
that Daniel was double teamed in an effort 
to stop the green machine. Although our 
scoring potential was now limited Darius 
Popenhagen and Jonathan Lee repelled the 
majority of the Aces’ drives under the 
bucket and crisp teamwork from all the 
players kept the opposition at bay. Nicole 
Šliogeris and Katia Todd assured us of 
victory with some successful shots. Kovas 
eventually running out the winners by 31 
- 18.

Kovas next faced the minor premiers, 
Redbacks, in the final. Kovas had a great 
start racing off to a 14 -2 lead with good 
work from Daniel Sepokas and Alexander 
Karp but then the wheels fell off! Try us 
they might nothing went right for our little 
warriors, whilst the Redbacks just couldn’t 
do anything wrong. Although doing their 
best, Kovas just couldn’t match their 
bigger rivals and finally went down 37 - 
61. Despite their loss ,the Kovas juniors 
(J Lee, D Sepokas, N Šliogeris, K Todd, 
D Popenhagen, A Karp, Yasmina and 
Giorgia Gakas, Michael Lennox, Andrius 
Belkus) should be justifiably proud of 
what they have achieved. Special praise 
to their coach, Rita Kasperaitis, who is 
always there and to their manager, Laura 
Belkus, for her continual commitment.

Kovas Junior Basketball
A new season brings new problems 

especially trying to shuffle a limited 
number of players into teams. The juniors’ 
“brains trust” of Rita Kasperaitis, Laura 
Belkus and Eddie Karp have been trying 
to work out a way of keeping our junior 
players together. Finally after much soul 
searching they have split the players into 
two teams as follows: Under 12’s - 
Andrius Belkus, Gioigia Gakas, Yasmina 
Gakas, Lydia Karp, Darius Popenhagen, 
Leah Sepokas, Nicole Šliogeris and Katia 
Todd. Under 14’s - Melissa Belkus, Elissa 
Erzikov, Alexander Karp, Jonathan Lee, 
Michael Lennox and Daniel Sepokas. 
Both teams are currently coached by Rita 
Kasperaitis and managed by Laura 
Belkus. Due to the lack of numbers three 
of our regular players - Renata 
Popenhagen, Kristina Erzikov and Kira 
Vaiciurgis - all thirteen year olds, are 
without a team ! These three girls all turn 
fourteen this year and therefore are 
ineligible to participate in the Under 14 
competition.

HELP
Kovas is desperately searching for 

juniors to bolster their numbers - 
especially in the 13-14 year old age 
bracket. There are three girls who want 
to continue to play with Kovas but they 
need some team mates. There is also a need 
for someone, perhaps an ex (or current) 
player to take some of the coaching load 
off Rita’s back! Any help would be greatly 
appreciated so if you can assist please 
contact Laura Belkus on 9753 0796 or 
EddieKhip cm 9798 4352. C’mon Sydney 
let’s do it !!

Golf

Despite the insistence by some, that' 
the Golf Club (with over 30 members) 
has been over run by non-Lithuanians, 
the simple facts are that out of the 26 
regular players - eighteen are 
“classified” as Lithuanians. The golf 
club needs to keep its numbers at around 
the thirty mark to enable the committee 
to continue to book venues - a 
MINIMUM of one year in advance - 
and if the numbers of attendees drops, 
golf courses are reluctant to give you 
bookings. Without the help of these 
“non-Lithuanians” the golf club would 
have vanished a long time ago, so the 
golfers are indeed thankful for their 
support, which in some cases, has been 
since the club’s inception FIFTEEN 
years ago!

If you are a keen golfer, who is 
prepared to play on a Sunday ,once every 
three weeks (or thereabouts), don’t be 
backward in coming forward as the 
golfers welcome all, irrespective of your 
ability, just give the club captain John 
Erzikov a call on 9610 2540. The golf 
club committee for 2000 is Jdin Erzikov 
(captain), Dave Newman, Vilius 
Jurksaitis, Peter Kains and Eddie Karp 
whilst Elena Erzikov continues the never 
ending task of arranging ALL the 
venues. (Currently she is working on the 
year 2001 and some 2002 bookings!)

Golf - Match Play
Match play in golf is the great 

leveller, especially' jinder handicap 
conditions. Players are pitted one against 
one , and irrespective of how good or 
bad you play, all you need to do is beat 
your opponent so obviously a lot of mind 
games are played. Amongst our golfers 
there are some who have built great 
reputations in “out psyching” their 
opponents and many a better player has 
fallen by the wayside unable to cope with 
this friendly gamesmanship.

“Match Play 2000” has five players 
who have made their way to the Quarter 
Finals. Jurgis “Cousin George” Liutikas 
is one having disposed of Vytas Burokas 
in Round One and overcoming the 
defending champion, Mark O’Brien (a 
club member since 1986) in Round Two. 
Jurgis will face the winner of Dave 
Newman and Gediminas “Official” 
Sauka in the first Quarter Final. David 
Newman being a bit fortunate winning 
the last three holes to grab a seemingly 
impossible victory against a fast 
improving , Mindaugas Černiauskas, 
whilst “Official” defeated an out of form 
John Erzikov.

The second Quarter Final will be 
between Jūrate Valys and Vilius 
Jurksaitis. Jūrate made her way to this 
point with a last putt victory at the 18th 
hole over Bruce Cox , who claims he 
has been staying up all night looking 
after his newborn son, Lachlan. (I’m yet 
to confirm this claim with the happy, but 
tired, mum, Monica).

Alis Migus, the “psyching genius”, 
will match his skills against the ever 
consistent Peter Kains in Quarter Final 
number three. Peter won through with a 
hard fought victory against Birute Valys, 
who Peter claimed “just wouldn’t give 
in”. Alis defeated Eddie Karp over the 
last few holes when the pressure was 
really on!

The fourth Quarter Final is along way 
from being determined with brothers-in- 
law, Arminas Sepokas and Ray 
Jurkppas, still in the hunt!
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Kovo 11 dešimtmetis Perthe
Lietuvos nepriklausomybės atkū

rimo dienos minėjimą Pertho lietu
vių bendruomenės valdyba ruošė 
š.m.kovo 12. Minėjimas prasidėjo šv
entomis Mišiomis, kurias atnašavo 
prieš keletą dienų į Perthą atvykęs 
vysk. Rimantas Norvilą. Netoli 
gėlėmis papuošto altoriaus, prie 
rūpintojėlio kryžiaus, stovėjo mūsų 
trispalvė. Mišioms patarnavo ir skai
tinius skaitė Vytenis Radzivanas, o 
vargonais grojo jo tėvas. Bažnyčion 
atvyko 45, tad vyskupas savo 
įžanginėje kalboje sakė, kad jam 
malonu matyti tiek daug dalyvių, 
nes buvo informuotas, kad pa
prastai čia atvyksta apie 20. Pal
inkėjo darnaus gyvenimo 
bendruomenėje. Re liginėms 
apeigoms pasibaigus visi nuvyko 
į Lietuvių Namus bendriems pi
etums ir dalyvuti minėjime.

Apie pusė tryjų Bendruomenės 
pirmininkė Eglė Kairienė pradėjo 
minėjimą.Pirmiausia padėkojo še
imininkėms ir vasario 26 įvykusios 
talkos dalyviams.Po trumpos įžangos 
apie šios dienos minėjimo reikšmę, 
paprašė visus atsistoti ir sugiedoti 
Tautos Himną.

Baigus, ji pakvietė A.Čižeiką prie 
pulto.Sis pasveikino J.E.vyskupą 
Rimantą Norvilą ir susirinkusius ir 
sakė, kad paskaitysiąs apie tai, kas 
vyko prieš 10 metų išrinktoje Lietu
vos deputatų Taryboje. Sutraukto Li
etuvos Ryto straipsnio skaitymas 
priminė, kodėl Nepriklausomybės 
Atkūrimo Aktas buvo paskelbtas 
vėlų vakarą ir kaip didis džiaugsmas 
apėmė pasėdžių salės dalyvius 
paskelbus balsavimo rezultatus. Gie
dojo himną, plojo, bučiavosi, ašaro
jo. Kai kurie deputatai turėjo vykti į 
Maskvą ir negalėjo pasirašyti ant 
Akto. Be to po 10 metų atsirado 
skirtingų nuomonių, kaip pasirašy
mas vyko tą istorinę dieną, o signa
taro vardas prigijo vėliau. Tikras 
Aktas, teisės požiūriu, pasirašytas tik 
Aukščiausios Tarybos pirmininko

Laiškas is Lietuvos brangiems tautiečiams
Mes iš Kauno apskrities, 1999 03 09 

įkūrę sergančiųjų išsėtine skleroze 
(sclerosis multiplex) draugiją Ore- 
mus. Mūsų draugijos centras yra 
Kaune.

Išsėtinė sklerozė - tai centrinę 
nervų sistemą žalojanti ir progresuo
janti liga. Šiuo metu dar nėra 
žinoma, kas sukelia šią ligą, 
neatrastas būdas ją išgydyti. Kadangi 
liga užklumpa jaunus, 20-30 metų 
žmones, jie nėra tam pasiruošę nei 
moraliai nei materialiai. Mūsų 
draugijoje yra 150 narių sergančia šia 
liga. Jie įvairaus amžiaus, įvairių 
profesijų žmonės su aukštuoju ir 
aukštesniuoju išsilavinimu.

Tai inžinieriai, pedagogai, meno 
žmonės, norintys pagal savo gal
imybes būti naudingais šeimai, 
artimiesiems ir visuomenei. Mūsų 
draugijos tikslas ne tik padėti šia liga 
sergantiems - sunkiai judantiems ir 
prikaustytiems prie lovos ligoniams, 
bet ir tiems, kurie dar yra pajėgūs 
dirbti protinį ir fizini darbą.

Vytauto Landsbergio ir Aukščiausios 
tarybos sekretoriaus Liudviko Sabučio, 
saugomas Seime.

Balys Steckis padeklamavo savo 
kūrybos eilėraštį Mes tie laisvės kovoto
jai.

Pakviestas tarti žodį vyskupas 
Rimantas Norvilą pirmiausia pasveiki
no dalyvius ir sakė, kad daugumą jau 
matė prie bažnyčios. Paskui grįžo prie 
šios dienos minėjomo temos.Tie metai 
buvo didelio pakilimo metai, net lyg ore 
jautėsi tam tikra įtampa.O ta diena 
buvo labai viltinga, tačiau jautės ir 
baimė. Vyskupo prisiminimai įdomiai, 
ir plačiau, papildė anksčiau girdėtą skai
tinį.

Pasidalino ir kitomis mintimis. Sakė 
kad šie metai yra jubiliejiniai metai. Yra 
numatyta eilė įvairių renginių ir pro
gramų. Didžiausia jų tai Lietuvos II Eu
charistinis kongresas, kuris įvyks Kaime 
š jn.birželio l-4.Paskutinį liepos sekma
dienį - kongresas jaunimui Vilniuje.Bus 
taip pat ir mažesnių renginių Lietuvos 
miestuose. Prašė, jei kam tektų šįmet 
atvykti į Lietuvą, kad dalyvautų eucha
ristiniuose renginiuose.

Apie save sakėsi, kad dirbo trijose 
parapijose, 2 metus studijavo Romoje, 
o dabar yra arkivyskupo augziliaras ir 
Kauno kunigų seminarijos rektorius.

Prašė klausti, kas mums įdomu.Į 
klausimą kodėl Lietuvoje, palyginus, 
mažai žmonių žuvo dėl nepriklausomy
bės atkūrimo, vyskupas sakė, kad labai 
daug jų žuvo tremtyje.Lietuviai 
užsienyje dėjo daug pastangų, kad so
vietų valdžia nesinaudotų įvairiomis 
progomis žiaurumu malšinti nepriklau
somybės judėjimą.To proceso vadovavi
mas irgi buvo svarbus - eiti ne prievar
tos keliu, o solidarumo.Buvo svarbus ir 
strategijos pasirinkimas.Taip pat prisidė
jo ir Dievo malonė.

Sekė loterija, kavutė su pyragais ir 
tortu, taip pat ir aukų rinkimo dalies 
vyskupo kelionės išlaidų padengimui ir 
jo asmeninei dovanai nuo Pertho lietu
vių bendruomenės.

A.Čižeika sutrumpinta iš Nr.3/280

Norėtume turėti savo leidybinę - 
spaudos grupę, kuri redaguotų ir spaus
dintų bukletus ir reklaminius 
spaudinius, savo kūrybos atvirukus, 
sveikinimus bei leistų informacinę li
teratūrą, kurios mums labai trūksta. 
Tokiu būdu galėtume užsidirbti lėšų 
draugijos ir jos narių išlaikymui.

Mūsų draugijos pirmieji veiklos 
metai yra gana sunkūs. Mes ne tik 
neturime pastovių patalpų, transporto 
ligonių pervežimui, organi-zacinės 
technikos, (kompiuterių, fakso, 
kopijavimo aparato ir kt.), bet ir labai 
trūksta rėmėjų.

Nežiūrint į tai gydytojams ir geros 
valios žmonėms padedant 
organizuojame ir pravedame kine- 
zeterapijos, slaugos ir psichologinės 
pagalbos užsiėmimus su ligoniais ir juos 
slaugančiais šeimos nariais. Tačiau 
užsiėmimai vyksta gana primityviai, 
kadangi neturime metodinės 
medžiagos, reikiamų treniruoklių ar 
kitokių priemonių reikalingų 
kinezeterapijai. Draugija parengė savo

Lietuvis vyskupas Perthe
Pravesti rekolekcijas ir susipažinti 

su Pertho lietuvių bendruomene į 
Perthą iš Adelaidės atskrido jaunas, 
42 metų amžiaus, vyskupas Rimantas 
Norvilą. Jį oro uoste pasitiko 
A.Malinauskas. Truputį vėliau atvyko 
kun. dr. Alfonsas Savickis ir paėmė 
vyskupą savo globon. Nuvežė jį į 
vyskupiją ir pristatė Pertho diecezi
jos arkivyskupui.Vyskupijoj paskyrė 
kambarį gyventi jo čia viešėjimo laiko
tarpiu.

Sutvarkęs supažindinimo reikalą, J.E. vysk. Rimantas Norvilą, 
kunigas nuvežė vyskupą aprodyti Fre- Antano Kramiliaus nuotr.
mantle, o iš ten prie Indijos vande
nyno. Kaip ir visi Perthe lankęsi 
lietuviai,pamatęs vandenį tokią šiltą 
dieną jis panoro nusimaudyti ir pa
plaukioti.

Pagal ankstesnį susitarimą, 4val. 
popiet jie atvyko pas A. ir E.Čižeikius, 
kur jiems buvo parengta vakarienė. 
Susipažinę su ten atvykusiais Z.ir E. 
Budrikais ir G. ir P. Palūpiais, sėdo 
prie paruošto stalo pasisotinti. 
Malonu buvo girdėti vyskupo 
nuomones apie dabartinį gyvenimą 
Lietuvoje, pasipasakojimą apie save, 
jo darbą kaip Kauno arkivyskupo Si
gito Tamkevičiaus augzilijaru ir ku
nigų seminarijos rektoriumi. Vysku
pas moka angliškai ir buvęs JAV. 
Atėjus skirstymosi laikui, Z.Budrikis 
nuvežė vyskupą Norvilą į vyskupiją.

Sekantį rytą A.Čižeika parsivežė 
vyskupą pas save, kur atvyko 
G.Patupis ir Z.Budrikis su kurio maši
na visi 4 leidosi kelionėn pajūriu nuo 
Leighton paplūdymio ligi Hillarys 
povandeninio pasaulio, pažiūrėti 
ryklių ir kitų vandenyno sutvėrimų.

Prisižiūrėję įdomybių nuėjo pie
tauti tame komplekse esančioje 
valgykloje.Vėliau vyko apžiūrėti 
Vakarų Australijos universitetą, kur 
profesorius Budrikis vėl grįžęs dirbti. 
Apie 5 vai. popiet dar užsuko pas 
Čižeikas, iš kur vyskupas, po vaka
rienės, buvo parvežtas į vyskupiją.

Šeštadienio rytą A.Čižeika 
parsivežė vyskupą pas save, kur atliko 
pasikalbėjimo įrašą sekmadienio ra
dijo valandėlei.

Pietus vyskupui Scarborough Ob
servation City restorane suorganiza

veiklos iki 2004 metų programą Mes 
taip pat visuomenė, kurioje yra numatę 
savo tikslus ir veiklos kryptis šiam 
laikotarpiui.Programos pagrindu 
parengėme veiklos kryptis 2000 
metams, kuriais mes vykdysime ke
turis skirtingus projetus: 1.Psi
chologinė pagalba sergantiems IS; 
2.Sergančiųjų IS žmonių slaugos ir 
globa; 3.Metodinės medžiagos 
paruošimas; 4. Sergančiųjų IS reabili
tacija namuose.

Vykdydami savo parengtus 
projektus daug pagalbos tikimės 
sulaukti iš verslininkų, savivaldybės, 
Lietuvos Respublikos vyriausybės ir 
kitų geros valios žmonių.

Mus, dar stipresnius, ilgai lydi 
skausmas širdyse, kai tenka lankyti 
vienišus, dėl negalios vyrų, žmonų ar 
vaikų paliktus likimo valiai ligonius, 
vos galą su galu suduriančius su savo 
skurdžia pensija. O dar kitos ligos, 
kurioms gydyti reikalingi vienoki ar 
kitoki, brangiai kainuojantys vaistai, 

vo S.Žilinskienė. Ten dalyvavo 14 as
menų su vyskupu ir su mūsų kunigu.

Sekmadienį į bažnyčią vyskupą 
atvežė pusė vienuolikos, kad norintieji 
galėtų atlikti Velykinę išpažintį.

Šv.mišių įžangoje vyskupas sakė, 
kad nesitikėjo matyti tiek daug susi
rinkusių pasimelsti ir palinkėjo Pertho 
lietuvių bendruomenei darnaus sugy
venimo. Rekolekcijų pamokslo tema 
buvo gavėnios reikšmė mūsų gyveni
me. Skirtingai į ją žiūrima: vieni kaip 
į varžymą ir draudimą, kiti kaip į dva
sios ugdymą Dievo malonei padedant. 
Davė keletą pavyzdžių iš savo gyve
nimo patyrimo.

Po mišių vyskupas buvo nuvežtas j 
Lietuvių namus Kovo 11 minėjimui.

Pirmadienio rytą vyskupas buvo 
pageidavęs praleisti mieste, pasi
vaikščioti, jį geriau pažinti. 3 vai. po
piet jį iš vyskupijos paėmė J. Rep- 
ševičius, aprodė Pertho apylinkes ir 
parsivežė pas save vakarienei. Paval
gius ir pasikalbėjus Julius R. 
veždamas jį į vyskupiją dar užsuko į 
King’s Park, kad nuo kalno parodytų, 
kaip Perthas atrodo naktį.

Atėjo ir atsisveikinimo antradienis. 
Lėktuvas į Adelaidę turėjo išskristi 
10.30, tad į oro uostą kiek anksčiau jį 
nuvežė A.Malinauskas.Netrukus ten 
atvyko G.Patupis, A.Čižeika ir 
Z.Budrikis, tarti sudiev garbingam 
svečiui ir palinkėti laimingos kelionės 
ir sėkmės Australijos lietuvių bend
ruomenėse.

A.Čižeika
Nr3/280

vitaminai, higienos reikmenys. Baisi 
neviltis glūdi tuose ligoniuose ir tada 
lieka vienintelis pagalbininkas mūsų 
draugija Oremus.

Taigi, brangūs tautiečiai, nenorime 
būti jums įkyrūs savo bėdomis, nega
lia ir skurdu, tiktai laukiame jūsų 
dėmesio, palaikant mus žiniomis, 
moraliai ir materialiai, suteikiant viltį, 
kad mes taip pat esame visuomenė.

Nuoširdus ačiū gerbiamai redak
cijai, tiems žmonėms, kurie susidomės 
ir parems mus.

Mūsų draugijos valiutinė sąskaita: 
Nr. 120070307; AB bankas Hermis 
Kauno filialas; banko kodas 
260101732.

Mūsų draugijos einamoji sąskaita 
litais: Nr.24700032; AB bankas Her
mis Kauno filialas; banko kodas 
260101732.

Su nuoširdžia pagarba 
Draugijos Oremus taryba
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LIETUVOS MUZIKANTŲ

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

TEL.: 9708 1414 FAX.: 9796 4962

Petro Vyšniausko ir Antano Smolskaus

KONCERTAI AUSTRALIJOJE

SYDNEY Lietuvių Klube Sekmadienį Balandžio 2d. 2.30 vai.

CANBERRA Austrų Klube Trečiadienį Balandžio 5d. 7.30val

ADELAIDE Lietuvių Šeštadienį Balandžio 8d. 7.30val
Namuose Sekmadienį Balandžio 9d. 1.30vaL

MELBOURNE Lietuvių Namuose Sekmadienį Balandžio 16d. 1.30val

ČIA LAUKIAMI SVEČIAI IŠ VISŲ PASAUUO KRAŠTŲ 

Šeštadieniais ir šventadieniais nuo 12.00 vai.

Darbo dienomis nuo 4.00 vai.

ANTRADIENIAIS UŽDARYTA

Kiekvieną sekmadienį nuo 5.00 iki 6.00 vai

LINKSMOJI VALANDA

. Gėrimų kainos pusiau sumažintos!

SAVAITĖS MINTIS: Diskusijos yra vyriškos, o pasikalbėjimai - moteriški.

Bilieto kaina $12 Vaikams veltui

Jonas Morkūnas praneša: Canberrojc svečiai koncertuos balandžio 5d., 
trečiadienį, 7:30 v.v. Austrų klube, Heard Street, Mawson. Kviečiame visus.
Bilietai $5 prie durų. >r

NAUJAS MP SKAITYTOJAS 
Ramutis Žvinakis, Dromana, Vie. 
Sveikiname!

Aukos Musų Pastogei
P Kazlauskas Qld $10.00

V. Bakaitis NSW $20.00

V.Bartuška Vic $1000

A.Stupuras Vic $1000

A.Šimkus Vic $10.00

Mrs.O.Alekna Vic $10.00

Mrs. Rita Rakūnas Vic $10.00

I.Balčiūnas Vic $20.00

V.Bosikis Vic $10.00

A.Virgeningienė NSW $10.00

J.Šimaitis NSW $50.00

M.Lodienė NSW $10.00

L.Gruzdeff- NSW $5.00

Kraucevičiūtė
Visiems aukotojams nuoširdų AČIŪ!

MP administracija

Pranešimas 
Melburno Pensininkų 

Sąjungos nariams
Sekantis susirinkimas įvyks 

balandžio 11d., 11 vai. Lietuvių na
muose.

A.S.

Pranešimas
Kauno Jėzuitų Gimnazijos Fondas 

laikomas laikos sąskaitoje Nr.7049-03
š.m. Kaziuko mugės proga 

padidėjo sekančiomis aukomis:
-p.p. V. ir J.Šliteriai $100.00
-p.p.J.irP. Pullinen $100.00
- Kaziuko mugės aukomis

$150.00
Vytenis Šliogeris

Fondo patikėtinis

Sydney Sports Club KOVAS Annual General Meeting 
9 April 2000

AGENDA: 1. Election of Chairman; 2. Election of Secretary; 3. One 
minute’s silence for deceased Members; 4. Minutes of the last General Meet
ing 5. Business arising from the Minutes; 6. President’s Report; 7. Treasur
ers Report; 8. Auditor’s Report; 9. Section Leader’s Report; 10. Discussion 
regarding non - Lithuanian golfers participating at Šventes; 11. General Busi
ness; 12. Close of Meeting

Kovas Committeer Sūkurys
Rehearsals have commenced for the Sydney 2000 Dance Festival and 

will be held every Sunday (5pm - 6pm) at the
Lithuanian Club
16 -18 East Terrace
Bankstown
ph 9708 1414
fax 9796 4962
Senior Dance Instructor: Jonas Bireta
Junior Dance Instructor: Liuda Popenhagen
Organiser of Sydney 2000 Dance Festival: Rasa Blansjaar
(the Junior group commence practice on Sunday 30 April 2000. More 

Information to come)

Geelong’o Lietuvių Sąjungos klubo narių metinis susirinkimas

Sydnėjaus choro valdyba
Š.m. kovo 17 išrinkta Sydnėjaus lietuvių choro Daina valdyba, pareigo

mis pasiskirstė sekančiai:> ?
Aldona Stasiūnaitienė - pirmininkė ‘ '

įvyks š.m.balandžio 16,12 vai. Gailių sodyboje, 15 Gairloch Grove, New
town.

Darbotvarkėje: l.Susirinkimo atidarymas; 2.Prezidiumo kvietimas; 3. 
Balsavimo komisijos sudarymas; 4. Praeitų metų visuotinio susirinkimo pro
tokolo skaitymas; 5. Pranešimai: a) pirmininko, b)kasininko - raštiškas, c) 
revizijos komisijos; 6. Pranešimų diskusijos ir veiklos tvirtinimas; 7. V aldybos 
rinkimai, renkama iš penkių asmenų įskaitant ir Vicepirmininkę moterų reika
lams, o Revizijos Komisija renkama iš trijų narių; 8. Klausimai ir sumanymai; 
9. Susirinkimo uždarymas.

Kviečiame visus narius atvykti laiku, bet nesusirinkus pilnam narių kvoru
mui, numatytas susirinkimas prasidės 30 min. vėliau ir bus laikomas teisėtu. 
Po susirinkimo bus bendri nemokami pietūs, kurių išlaidas padengs nuoma už 
salę.

Iki malonaus pasimatymo 2000 metiniame susirinkime.
Geelong’o Lietuvių Sąjungos klubo valdyba

Audrė Gatehouse 
Onutė Kapočienė 
Joe Blansjaar 
Irena Kalėdienė

- vice pirm, 
--sekretorė :Į|pF .
- iždininkas ir
- renginių vadovė 1

Sekretorė

i Parduodama Lietuvių enciklopedija, išleista Amerikoje, 36 knygos. 
v Skambinti teL(03) 5981_0703_ _'________
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