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Susikaupimo dienos Sydnėjuje
Po ilgų metų Sydnėjaus tikintieji vėl 

sulaukė aukšto dvasiškio, šį kartą jau 
iš laisvos Lietuvos. Tai 42 metų Kauno 
Kunigų seminarijos rektorius, vyskupas 
Rimantas Norvilą. Svečias atskrido 
kovo 23. Oro uoste jį pasitiko Algi
mantas Bumeikis. Alfa Savickienė, 
Sydnėjaus Gyvojo Rožančiaus būre
lio pirmininkė, gyvenanti netoli St. 
Joachim’s bažnyčios, priėmė vyskupą 
visai savaitei į savo namus.

Pailsėjęs po kelionės, kovo 24 sve
čias vysk. R. Norvilą susitiko su Syd
nėjaus arkivyskupu, Australijos kardi
nolu Edward Clancy ir Katalikų Imig
racijos departamento direktoriumi 
vysk. David Cremin. Pas kardinolą 
svečią palydėjo parapijos komiteto 
nariai Antanas KramŪius, Danutė ir 
Kęstas Ankai. Turėjome progos pri
statyti ir lietuviams patarnaujantį ku
nigą Fr. Roger Belmore SM. Kardi
nolas ir vyskupas labai šiltai atsiliepė 
apie lietuvius, palikusius be lietuvio 
kunigo. Kardinolas Clancy ir vysk. 
Cremin lankė mirties patale prel. Pet
rą Butkų MBE ir dalyvavo jo laidotu
vėse.

Sugrįžus iš vizito pas kardinolą, 
svečią pakvietė vakarienei nuoširdūs

Vilniuje įvyko metinis Baltijos 
prezidentų susitikimas

Vilnius, kovo 30 (BNS). Lietuvos 
Prezidentūroje Vilniuje ketvirtadienį 
įvyko trišalis Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
prezidentų susitikimas.

Prezidentai Valdas Adamkus, Vaira 
Vykė-Freiberga ir Lennartas Meris 
svarstė politinį ir ekonominį trijų Balti
jos valstybių bendradarbiavimą, santykius 
su kaimynėmis, integraciją į Europos 
Sąjungą ir NATO.

Po trišalio pokalbio prezidentai 
susitiko su Baltijos šalių verslininkais.

Baltijos šalių solidarumas yra ir liks 
esminis principas, kuriuo vadovaujasi 
Lietuva, Estija ir Latvija, stiprindamos 
savo šalių tarptautinę padėtį, pareiškė 
trys Baltijos prezidentai Jie pažymėjo, 
kad trys valstybės siekia bendrų tikslų - 
narystės ES ir NATO. Kaip sakoma 
oficialiame pranešime spaudai apie 
susitikimą, Lietuvos, Estijos ir Latvijos 
prezidentai pareiškė įsitikinimą, kad jų 
valstybės turi patekti į kitą NATO 
plėtros etapą.

Prezidentai svarstė būtinybę plėtoti 
bendrą Baltijos šalių energetikos rinką 
bei tiesti elektros perdavimo ir dujų trans
portavimo linijas į Lenkiją ir Suomiją. Jie 
paragino toliau tobulinti trijų šalių vidaus 
sienų kirtimo tvarką ir skatinti investuo
tojų ir turistų susidomėjimą šiomis šali
mis. Trijų Baltijos valstybių vadovai išreiš
kė viltį, kad išrinktasis Rusijos preziden
tas Vladimiras Putinas skatins geros 
kaimynystės santykius su Lietuva, Latvija 
ir Estija. Trys Baltijos šalių prezidentai 

lietuvių pamaldų lankytojai ir bendruome
nės talkininkai Irena ir Algis Dudaičiai. 
Svečias turėjo progos čia plačiau susipažin
ti su lietuvių bendruomenės veikla.

Kovo 25 prasidėjo rekolekcijos gre
timoje St. Joachim’s bažnyčioje. Nuo 14 vai. 
buvo klausoma išpažinčių, kurių jau ne
turėjome progos ilgus metus prieiti pas 
lietuviškai kalbantį kunigą. Buvo čia pradė
ta praktikuoti bendra išpažintis ir suteiktas 
bendras nuodėmių atleidimas. Sužinojome, 
kad Šv. Tėvas buvo susikvietęs Australijos 
vyskupus šiuo reikalu ir jiems priminė, kad 
bendra išpažintis nepakeičia asmeninės 
išpažinties. Savo pamoksle svečias daugiau
sia dėmesio kreipė į šeimos svarbą ir meilės 
bei pagarbos trūkumą šių dienų pasaulyje. Po 
pamaldų vyskupas Norvilą svečiavosi pas 
Anskį ir Martiną Reisgius. Tai kiti iki pana
gių gelmių nuoširdūs lietuvių bendruome
nės darbininkai.

Sekmadienį, kovo 26, buvo klausoma 
išpažinčių. Po jų buvo šv. Mišios, kurias laikė 
svečias vyskupas. Giedojo Dainos choras, 
vadovaujamas Birutės Aleknaitės ir Justino 
Ankaus. Vyskupas buvo labai sužavėtas, kad 
ir be lietuvio kunigo choras turi religinį 
repertuarą. Džiaugiamės ir mes, kad turime 
Sydnėjuje šią Dievo dovaną -Dainos chorą, 
kuriam vadovauja jau Australijoje gimę 

nelinkę dramatizuoti Rusijos kampanijos prieš 
Latviją, o iš naujojo Rusijos vadovo tikisi 
draugiško ir konstruktyvaus bendradarbiavimo. 
LUKoil” ir "Williams” tęs derybas Londone

Vilnius, kovo 31 (BNS). Kitą savaitę 
Londone bus tęsiamos Rusijos naftos 
koncerno “LUKoil” ir “Mažeikių naftą” 
valdančios “Williams International” derybos 
dėl ilgalaikio bendradarbiavimo.

Susitikimai vyks balandžio 5-8, pranešė 
dienraštis “Lietuvos rytas”.

Pasak jo, “LUKoil” laukia, kokius ben
dradarbiavimo variantus dar pasiūlys ame
rikiečiai. “LUKoil” tenkintų mažiausiai 
trečdalis “Mažeikių naftos” akcijų, o pagrindi
nis Rusijos koncerno noras - išlaikyti pozicijas 
Baltijos šalių rinkoje.

Dienraščio žiniomis, “Williams” sunerimo 
dėl būsimos konkurencijos Europos degalų 
rinkose.

“LUKoil”, kuris šiemet išgaus 77 mln. tonų 
naftos, vis labiau plečiasi užsienyje. Netu
rėdamas įtakos “Mažeikių naftai”, “LUKoil” 
nepardavinės naftos pigiau negu savo ga
mykloms užsienyje.

“Mažeikių nafta”, neturėdama ilgalaikių 
naftos tiekimo garantijų, negaus paskolų 
gamyklai rekonstruoti. Pagrindinis kreditorius 
turėtų būti Europos rekonstrukcijų ir plėtros 
bankas. Kreditoriams numatyta parduoti iki 
10 % “Mažeikių riaftos” akcijų.

Lenkijos lietuviai šaukiasi pagalbos
Varšuva, kovo 31 (BNS). Lenkijos lietuvių 

leidinys “Aušra” paskelbė atvirus laiškus 
aukščiausioms Lenkijos vadovams ir švietimo 
ministrui. Laiškuose vietos lietuviai šaukiasi 
pagalbos.

“Daugiau kaip metus Punsko valsčiaus

SVEČIUOSE PAS AUSTRALŲ KARDINOLĄ- Iš kairės: Danutė Ankienė, vysk. Rimantas 
Norvilą, Sydnėjaus arkivyskupas kardinolas Edward Clancy, kun. Roger Belmore (jis dabar 
aptarnauja Sydnėjaus lietuvius) ir Antanas Kramilius.

dirigentai.
Po šv. Mišių buvo suteiktas Ganytojo 

palaiminimas. Parapijos salėje Danutė 
Ankienė suorganizavo suneštines vaišes. 
Dalyvavo apie šimtas parapijiečių. Pa
rapijos komiteto vardu Antanas Krami
lius padėkojo vyskupui R. Norvilai už 
pasiryžimą aplankyti tolimąją Australiją 
ir čia pabirusias katalikiškos lietuvių 
bendruomenės aveles ir pakvietė svečią 
palaiminti mūsų visų suneštas vaišes. 
Danutei salėje šeimininkauti padėjo Zita 

visuomenė protestuoja prieš pusės vietos 
sveikatos centro patalpų perdavimą Palenkės 
vaivadijos pasienio užkardai.

Daugiau negu metus kai kurie lenkų 
politikai, dažnai pasinaudodami žiniasklai- 
da, stengiasi įteigti plačiajai visuomenei, kad 
punskiečių, kurių dauguma - lietuvių tauty
bės Lenkijos piliečiai, protestas yra ne
pagrįstas, kad tai vien tik užsispyrimo ir 
Lenkijos valstybės esminių interesų ne
supratimo rezultatas”, rašo Lenkijos lietuvių 
bendruomenės Tarybos pirmininkė Irena 
Gasperavičiūtė ir protesto komiteto pir
mininkas Klemensas Jurkūnas laiške Len
kijos seimo ir senato vadovams, premjerui bei 
centriniams dienraščiams.

Laiško autoriai kritikuoja ir tuos lenkų 
politikus, kuriems “rūpi viešojoje nuomo
nėje įtvirtinti lietuvio kontrabandininko 
įvaizdį” ir “tokiu būdu pasėti lenkų visuo
menėje nepasitikėjimo ir nepalankumo 
Punske gyvenantiems lietuviams sėklą”.

Antrajame laiške Lenkijos nacionalinio 
švietimo ministrui Miroslawui Handkei 
nerimaujama dėl Lenkijos lietuvių švietimo 
padėties.

Primenama, kad šiais mokslo metais dvi 
pagrindinės mokyklos lietuvių dėstomąja 
kalba pertvarkytos iš aštuonmečių į trimetes.

Lietuvos piliečiai nuo balandžio 1 į 
Japoniją vyks be vizų

Vilnius, kovo 31 d. (BNS).
Nuo balandžio pirmosios įsigalioja 

Lietuvos piliečių bevizių kelionių į Japoniją 
tvarka.

Lietuvos piliečiai, turintys galiojantį pa
są, galės be vizų vykti į Japoniją neilgesniam 
kaip 90 dienų laikotarpiui

Bevizių kelionių tvarka nebus taikoma 
tiems piliečiams, kurie ketina vykti į 
Japoniją įsidarbinti

Lietuvos Vyriausybė dar 1994 metų 
pradžioje panaikino vizų režimą Japonijos 
piliečiams, tačiau į Japoniją vykstantiems 
Lietuvos piliečiams iki šiol vizų reikėjo.

Andriukaitienė ir Lėta Kramilienė. Į 
atsisveikinimą atėjo ir šios parapijos 
klebonas Fr. Norman Grady su Fr. Hogan. 
Vietinis klebonas pagyrė lietuvius, kad jie 
pavyzdingi, tvarkingi žmonės ir stambiomis 
sumomis parėmė naujų vargonų pirkimą 
bei parapijos salės praplėtimą. Danutė 
Ankienė, kuri nešė visą naštą rinkdama 
aukas vyskupo kelionės išlaidoms padengti 
ir vaišių organizavimui, atskaičius išlaidas,

Nukelta į4psL

Karo nusikaltimais įtariamo Antano 
Gudelio byla juda tink istorinio 

teisingumo
Vilnius, kovo 31d. (BNS). Lietuvos ge

neralinė prokuratūra, tirianti karo nusi
kaltimais įtariamo Antano Gudelio veiklą, 
baigia įvertinti iš Australijos gautą medžiagą 
apie jį ir paprašė australų naujų liudijimų.

“Įkalčių prieš jį turime, tik juos reikia 
tinkamai sudėlioti ir išrinkti akcentus”, 
penktadienį BNS korespondentui sakė 
prokuratūros Specialių tyrimų skyriaus vy
riausiasis prokuroras Rimvydas Valen- 
tukevičius.

Prokuratūra maždaug prieš tris mėne
sius iš Australijos, kur po Antrojo pasaulinio 
karo apsigyveno A Gudelis, gavo įvairios 
dokumentinės medžiagos apie anksčiau 
australų teisėsaugininkų atliktą šio lietuvio 
praeities tyrimą. Australai tuomet nerado 
pakankamai įkalčių prieš Antaną Gudelį ir 
kaltinimų jam nepateikė.

Pasak prokuroro R. Valentukevičiaus, 
jau peržiūrėta ir perskaityta didžioji dalis 
iš australų atsiųstų vaizdo ir garso įrašų bei 
dokumentų, kuriuose užfiksuotos A Gu
delio ir liudytojų apklausos.

Pasak R. Valentukevičiaus, doku
mentai, kuriuos atsiuntė australai, bylai 
neturi esminės įtakos, kuri leistų priimti 
vienokius ar kitokius procesinius spren
dimus. Anot prokuroro, australų medžiaga 
daugiausia surinkta Lietuvos archyvuose, 
ir Lietuvos prokurorai ją jau turėjo Antano 
Gudelio byloje.

Žydų organizacijos šią savaitę pa
reikalavo, kad Australijos vyriausybė iš naujo 
ištirtų pranešimus apie Antano Gudelio 
veiklą per karą Lietuvoje.

Lietuvos pasieniečiams naujas laivas
Klaipėda, kovo 31 d. (BNS). Lietuvos 

pasienio policijai penktadienį Nidoje 
perduotas naujas pakrančių apsaugos laivas
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♦ Kovo 30 Japonijos Hokkaido saloje 
įspūdingai išsiveržė Ūsu ugnikalnis. Iš trijų 
gretimų miestelių laivais evakuota apie 16 
000 gyventojų. Prieš išsiveržimo pradžią 
kelias dienas pietinę Hokkaido salos dalį 
vargino nuolatiniai žemės virpėjimai. 
Paskutinis Ūsu ugnikalnio išsiveržimas 
įvyko 1978 metais ir pareikalavo žmonių 
gyvybių.
♦ Japonija turi ir kitokių rūpesčių. 
Valstybės ekonominei padėčiai nuolat 
blogėjant ir vis didesnei gyventojų daliai 
pasiekiant senatvės, kovo 29 parlamentas 
priėmė įstatymą, kuriuo sumažinamos 
pensijos bei prailginami tarnybos metai 
prieš ištarnaujant pensiją.

Nesusitariant dėl kertinių valstybės 
politikos aspektų, balandžio 2 iš trijų partijų 
valdančios koalicijos pasitraukė dešinieji 
liberalai. Ministras pirmininkas Keizo 
Obuči parlamente pasiliko su pavojingai 
maža balsų dauguma. Tos pačios dienos 
vakare Keizo Obuči, pakirstas insulto, buvo 
be sąmonės paguldytas į ligoninę.
♦ Balandžio 1 dieną The Sydney Morning 
Herald paskelbė galingiausių Rusijos tur
tuolių sąrašą. Jų Maskvos korespondento 
Geoff Kitney sudarytame sąraše figūruoja 
10 pavardžių, pradedant Boris Jelcino 
šeimos draugu Borisu Berezovskiu, kurio 
turtas įvertintas beveik 6 milijardais aus
trališkų dolerių.

Kiti oligarchai: Vladimir Potanin, ku
riam priklauso 85% Sidanko naftos ben
drovės; Roman Abramovič, Sibneft ben
drovės šefas ir aliuminijaus pramonės 
valdytojas; Vladimir Gusinski, žinia- 
sklaidos ir bankų imperijos šefas; Vagit 
Aleksperov, LUKoil galva; Michail Cho- 
dorkovsky, kuriam priklauso didelė naftos 
koncerno Jukos dalis; Mintimer Šaimijev, 
Tatarstano prezidentas, autokratiškai val
dąs šį kraštą Jelcino pavedimu; Jevgenij 
Nazdratenko, Primorje srities prezidentas

Atkelta iš 1 psl.

ant oro pagalvės “Christina”, pastatytas už 
Lietuvos ir Švedijos vyriausybių lėšas.

Perdavimo ceremonijoje dalyvavo Šve
dijos Karalystės gynybos departamento 
viceministre Yvonne Gustafsson (Ivona 
Gustafson), Pakrančių apsaugos tarnybos 
generalinė direktorė Mari Hafetrom (Marie 
Hafctrom), Lietuvos vidaus reikalų ministras 
Česlovas Blažys, viceministras Juozas 
Galgįnaitis, vyriausiasis pasienio policijos 
komisaras Algimantas Songaila, VRM 
reprezentacinis pučiamųjų orkestras.

Švedai ministrui Č. Blažiui įteikė laivo 
dokumentus. Lietuviai švedus apdovanojo 
atminimo ženklais.

Švedai nuo 1995 metų Lietuvos pasie
niečiams padovanojo keturis laivus.

išeivija dovanojo archyvą
Vilnius, kovo 31 d. (BNS). Į Lietuvą 

atgabenta Pasaulio lietuvių bendruomenės 
(PLB) dovana - Lietuvos diplomatinės 
veiklos 1918-1944 metais archyvai. PLB už 
savo lėšas iš JAV Nacionalinio archyvo 
nupirko ir padovanojo Lietuvos Archyvų 
departamentui dokumentų mikrofilmus. Tai 
JAV Valstybės departamento susirašinėjimas 
su tarpukario Lietuvos Užsienio reikalų 
ministerija ir kiti dokumentai

Pasak Lietuvos Archyvų departamento 
generalinio direktoriaus Vido Grigoraičio, 
Lietuvos istorikams iki šiol neteko naudotis 
šiais dokumentais.

Pirmadienį Vilniuje PLB atstovas Lie-

Mūsų Pastogė Nr 14, 2000.04.10, psl. 

su būstine Vladivostoke; Rem Viachirev, 
įtakingas Gazprom akcininkas ir žinia- 
sklaidos baronas (29 laikraščių savininkas). 
Paskutinė pavardė 10-ties oligarchų sąraše 
- Leonid Gorbenko, Kaliningrado (Kara
liaučiaus) srities prezidentas. G. Kitney 
tvirtinimu, Kaliningrado valdžios viršūnė
se įsivyravusi atvira korupcija atbaidė 
investuotojus. Srities uostas, privačiu su
sitarimu su valdžia, pavestas biznieriui iš 
Izraelio. B. Jelcinas pro pirštus žiūrėjęs į 
Gorbenko biznius, kol buvęs užtikrintas jo 
politiniu lojalumu.
♦ Balandžio 1 ir 2 Ingušetiją ir Čečėniją 
aplankiusi JT žmogaus teisių komisijoniere 
Mary Robinson apžiūrėjo pabėgėlių 
stovyklas ir išklausė jų gyventojų skundus. 
Ji pasmerkė pavienius čečėnų smurto 
veiksmus, bet ypač kaltino rusų karo 
vadovybę, kuri įvelta ne į pavienius 
incidentus, o į nuolatinio smurto schemą.
♦ Rusų prokuratūra apkaltino tankų 
dalinio vadą pulkininką Juri Budanov, kad 
jis kovo 27 pagrobė, išprievartavo ir 
pasmaugė 18 metų amžiaus čečėnų mer
giną. čečėnai pareikalavo, kad rusai išduo
tų pulkininką Budanovą mainais už 9 rusų 
karo belaisvius.
♦ Ugandos policijos organai, tirdami 
Sąjūdžio 10-ties Dievo įsakymą atstatymui 
sektos žmogžudystes surado jau daugiau 
kaip 1 000 aukų kūnų. Policijos nuomone, 
sektos vadovai nutarė išžudyti savo 
pasekėjus, kai šie pradėjo reikšti abejones 
dėl sektos pranašaujamo tuoj pat įvyk
siančio pasaulio galo ir reikalavo suauko
tų pinigų grąžinimo. Paieškomi keturi 
sektos vadovai.
♦ Nuo Antarktidos ledo dangos atitrūko
antras milžiniškas ledkalnis. Jis dabar 
trinasi atsitrenkdamas į pirmąjį milžiną, 
atsiskyrusįnuo Antarktidos ledo masyvo 
kovo mėnesį. / 

tuvoje Gabrielius Žemkalnis įteiks šią do
vaną Archyvų departamento generaliniam 
direktoriui. Mikrofilmai bus perduoti sau
goti į Lietuvos centrinį valstybės archyvą, juos 
be apribojimų galės skaityti visi Lietuvos 
istorijos tyrinėtojai

Ginčas dėl cukraus baigtas
Vilnius, kovo 30 (BNS). Žemės ūkio 

ministras Edvardas Makelis ketvirtadienį 
pasirašė įsakymą, kuriuo cukrinių runkelių 
augintojams leidžiama patiems pasirinkti 
cukraus fabriką, kuriam jie parduos cuk
rinius runkelius.

Kovo 13 pradėję ilgalaikę protesto ak
ąją, įskaitant kelių blokavimą, Suvalkijos 
žemdirbiai ketvirtadienį ją nutraukė. 
Ketvirtadienį Žemės ūkio ministerijoje buvo 
susirinkę cukrinių runkelių augintojų ko
operatyvų pirmininkai, kurie neprieštaravo 
žemdirbių reikalavimams, todėl ministrui 
Edvardui Makeliui neliko nieko kita, o tik 
pasirašyti įsakymą.

Kaip BNS korespondentui sakė Žemės 
ūkio ministerijos atstovas spaudai Jonas 
Rekešius, balandį pagal pasirašytas runke
lių supirkimo sutartis cukraus fabrikams 
bus patikslintos cukraus gamybos kvotos.

Anot Žemės ūkio kooperatyvo “Su
valkijos cukriniai runkeliai” valdybos pir
mininko Vidmanto Brazio, ministrui pasi
rašius šį nutarimą, Suvalkijoje “atlaisvinti” 
visi keliat
Vokietija Lietuvos kariuomenei dovanoja 

šarvuotų transporterių
Vilnius, kovo 29 (BNS). Vokietija Lie-

2

Kelis savaitgalius iš eilės pasimaišiusi 
tarp brolių ir sesių lietuvių, nutariau, kad 
nemaža jų dalis vienu aspektu gerokai 
primena Australijos ministrą pirmininką 
John Howard.

Ne tik ir ne tiek ūgiu, akiniais ar galvos 
forma, o dėl to, kad negali ištarti vieno 
paprasto žodžio. J.Howardui (žiūr. bet 
kokio australų dienraščio karikatūrų 
kampelį) neapsiverčia liežuvis pasakyti 
“Atsiprašau” aborigenams.

O kai kurie mano tautiečiai nė už ką 
nepasakys žodžio “Labas”. Sydnėjaus 
lietuvių klubo bibliotekoje galima 
nusipirkti nemažą lipduką automobiliui su 
žodžiu “Labas”. Tai gal, sakau, tie, kam 
per sunku galvą linktelėti, galėtų jį įsigyti 
ir po klubą nešiotis.

Kad nesijausčiau diskriminuojama 
nelyginant aborigene, pasitariau su keliais 
(at random) pažįstamais, ką jie daro tokiu 
atveju, kai žmogus į tave spokso, tu pasakai 
“Labas”, o tas žmogus ir toliau sustingęs 
spokso. Vienas patarė daugiau jiems 
nelinksėti, kita sakė, jog kai jai pačiai
kartais tenka labai arti prasilenkti su 
nesisveikinančia asaba, ji jos irgi “nemato”. 
Trečias, ketvirtas ir penktas negailėjo 
patarimų, kaip išvystyti “nematymo” arba 
“kiauro žiūrėjimo” meną, kurį praktikuoja 
keliolika metų (beje, vienas jų, bet ne 
Sydnėjuje, net savo brolio “nemato”, jau 
nekalbant apie brolienę).

Ttio šią improvizuotą visuomeninės 
nuomonės apklausą ir baigiau. Bet būtų 
įdomu sulaukti skaitytojų atsiliepimų, jei 
jie turi panašaus patyrimo.

Jokių problemų neturėjome su Egle ir 
Romualdu Zableckais (žiūr. nuotrauką). 
Atvykę iš JAV pas savo gimines Zitą ir 
Alfredą Bartkevičius, vieną šeštadienį 
užsuko su jais į Lietuvių klubą ir užėjo į 
redakciją pasisveikinti. Si dzūkų pora (ji 
gydytoja, jis inžinierius) iš Lietuvos išvyko 
prieš 10 metų. Iš pradžių gyveno Colorado 
valstijoje, dabar Detroite. Arčiau su jais 
susipažinti galima per Romo (jis dar 
vadinamas Viedru ir Romeo) Interneto 
puslapį http:// tinpan.fortunecity.com/ 
underworld/250

Romas papasakojo, kad prieš metus 

tuvai neatlyginamai perduos 67 JAV ga
mybos šarvuotus transporterius “M-113”, 
pranešė KAM.

Sutartį dėl šios karo technikos perdavi
mo numatoma pasirašyti penktadienį Bo
noje per Lietuvos krašto apsaugos vice
ministro Romo Kilikausko ir motorizuotos 
pėstininkų brigados “Geležinis vilkas” vado 
pulkininko Jono Žuko susitikimą su Vo
kietijos Gynybos ministerijos valstybės 
sekretoriumi Walther Stųtzle.

Pasak KAM atstovų, vokiečių dova
nojami šarvuočiai yra nenauji, bet gerai su
remontuoti. Lietuva juos gaus iš Vokietijos 
be ginkluotės.

Lietuvos kariškiai didžiąją dalį trans
porterių apginkluos, o kitus paliks atsar
ginėms dalims.

Lietuva tikisi gauti iš Vokietijos ir dau
giau tokių transporterių.

Lietuva pristatė Europos Sąjungai savo 
derybų pozicijas

Briuselis, kovo 28 (BNS). Lietuvos 
vyriausiasis euroderybininkas, užsienio 
reikalų viceministras Vygaudas Ušackas 
antradienį Briuselyje Europos Sąjungos 
atstovams pristatė Lietuvos derybų pozi
cijas dėl aštuonių narystės derybų skyrių: 
Konkurencijos politikos, Statistikos, Moks
lo ir mokslo tyrimų, Švietimo ir mokymo, 
Bendros užsienio ir saugumo politikos, 
Mažų ir vidutinių įmonių, Kultūros ir 
audiovizualinės politikos, Išorinių santy
kių skyrių.

Iš viso derybos vyks pagal 29 pa
grindinius skyrius ir du papildomus - 
atstovavimo ES institucijose ir papildomų 
klausimų.

apsigyvenęs Detroite, jis greitai įsijungė į 
lietuvišką veiklą, kuri koncentruojasi 
Lietuvių namuose, esančiuose prie Dievo 
Apvaizdos bažnyčios Southfieldo 
priemiestyje. Kunigas lietuvis Aloyzas 
Volskis sako įdomius pamokslus (tai vis 
Romo žodžiai).

Ten yra didelė sporto salė, kurioje vyksta 
ir koncertai irvaržybos. Yra stiprus tautinių 
šokių vienetas, kuris dabar rengiasi į 
Pasaulio lietuvių šokių šventę Toronte.
Pastatas sujungtas su bažnyčia, o tame 
sujungime įsikūrusios šeštadieninės 
“Žiburio” gimnazijos klasės. Ją lanko dvi 
Zableckų dukrelės, o tėvelis ten 
mokytojauja.

Bet pagrindinis Romo “arkliukas” tai 
muzika, jis groja gitara, kuria dainas. 
Lietuvoje buvo suorganizavęs Dzūk-roko 
grupę “Viedras” (pavadinimas simbolizavo 
“sunkųjį metalą”j(išleido vaikiškų dainelių 
CD. Jis ir dabar, nors ir dirba bei studijuoja 
universitete, dažnai praveda lietuviškus 
vakarus, atlieka jų muzikinę dalį.

Į lietuviškus parengimus Detroite 
susirenka 150-200 žmonių. Salė buvo 
perpildyta, kai talentų vakarą surengė 
naujai iš Lietuvos atvykęs jaunimas.

Prėjusią savaitę redakcijoje pabuvojo 
nemažai žmonių, su kuriais nepasi
sveikinome, bet kuriems esame labai 
dėkingi. Tai “Dainos” choristai, kurie 
nepamainomos mūsų pagalbininkės 
Jadvygos Dambrauskienės paprašyti 
padėjo sunešti ir ant naujo kilimo sustatyti 
redakcijos baldus. Jiems dabar sakome 
LABAS ir labai labai AČIŪ. „ „

Seimas sugriežtino bausmes 
neblaiviems vairuotojams

Vilnius, kovo 28 d. (ELTA). Antradienį 
Seimas sugriežtino bausmes asmenims, ku
rie pakartotinai per vienerius metus sulai
komi vairuodami transporto priemonę ne
blaivūs, apsvaigę nuo narkotikų arba vaistų 
ar kitų svaigiųjų medžiagų.

Tai numatyta antradienį papildytame 
Baudžiamajame kodekse, praneša ELTA 
Tokie asmenys bus baudžiami pataisos dar
bais iki dvejų metų arba bauda su teisės 
vairuoti transporto priemones atėmimu nuo 
trejų iki penkerių metų.

Sulaikyti neblaivūs ir apsvaigę asmenys, 
iš kurių už vairavimą esant neblaiviems jau 
atimta teisė vairuoti transporto priemones, 
bus baudžiami pataisos darbais iki dvejų 
metų arba bauda su teisės vairuoti transpor
to priemones atėmimu nuo ketvertų iki 
penkerių metų.

Aukščiau minėtos veikos, padarytos 
asmens, turinčio teistumą už tokios pat vei
kos padarymą, bus baudžiamos laisvės 
atėmimu iki vienerių metų su teisės vairuoti 
transporto priemones atėmimu penkeriems 
metams.

Už tokį Baudžiamojo kodekso papildymą 
balsavo 82 Seimo nariai, niekas nebuvo prieš, 
susilaikė 2 Seimo nariai

PASINAUDOTA Lietuvių 
grįžimo į tėvynę informacijos 
centro perduotomis žiniomis
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AMŽIŲ DIALOGAS
By Maya Potter and Zhenia Ulman

The concert at the Lithuanian Club 
on Sunday 2 April by Antanas 
Smolskus and Petras Vysniauskas 
was a rare and wonderful 
opportunity for a Sydney audience to 
hear two contemporary masters of 
Lithuanian music.

These reviewers came to the 
concert familiar with Vysniauskas’s 
work as an internationally- 
acclaimed jazz musician, however it 
was our first experience of 
Smolskus and the delightfully warm 
sound of his birbyne.

Smolskus began the concert with a 
brief history of the birbyne, 
explaining its evolution from smaller 
flutes used to call ducks and cows 
into a deep, rich wind instrument 
reminiscent of the Middle-Eastern 
ney flute or the Armenian oboe-like 
duduk. The repertoire he selected 
was designed to showcase the 
virtuousity of the instrument: a 
mixture of Lithuanian traditional 
songs and some classical pieces, some 
originally written for the oboe.

Vysniauskas, playing the soprano 
saxophone, functioned mainly as an 
accompanist, though he also played 
some solos and in a few songs 
displayed touches of his 
improvisational brilliance that left 
some members of the audience

wishing that he could let fly.

The highlights of the concert were the 
traditional Lithuanian pieces, some of 
which had a melancholic and 
haunting resonance. In contrast, the 
classical music selected (with a few 
obvious exceptions, such as “Ave 
Maria”) was on the whole romantic 
and light

Pethaps if Smolskus would allow 
himself to delve deeper into the 
darker side of Lithuanian music, 
presenting a more agressive, hard
hitting take on tradition, his music 
would have a more profound impact. 
At times it seemed that some of the 
themes would have benefited from 
more extensive investigation.

Nonetheless, the concert was an 
enjoyable taste of some aspects of 
Lithuanian music, entertainingly 
presented by two impeccable players.

Local pianist Ramutis Zakarevičius 
provided solid accompaniment on 
some of the classical selections.

It was disappointing to see few young 
people among a none-too-big 
audience, and we can only hope that 
more concerts of this callibre in 
future will increase cultural 
awareness both inside the Lithuanian 
community and beyond.

Koncerto metu Sydnėjaus lietuvių namuose: Petras Vyšniauskas (dešinėje) ir 
Antanas Smolskus; prie fortepiono Ramutis Zakarevičius ir Renata Miguvienė.

Ulman ir Mayos mama Ksana Dauguvietytė-Šniukštienė. Ritos Baltušytės nuotraukos.

LSS Australijos Rajonas skaičiuose
Kai šiais laikais ir skautai sunkiau 

“įkerta” lietuvišką raštą, mažiau apie 
juos girdėti lietuviškoje spaudoje, at
rodo, kad jų lyg nebedaug likę! Bet kur 
tau! Štai korespondentas “įsisuko” į 
šiųmetės skautų registracijos duomenis 
ir pasirodė, kad jų daug ir jie gražiai 
veikia įvairiuose Australijos miestuose. 
Susipažinkime!

1. Aušros tuntui Sydnėjuje priklauso 
keli vienetai - jaun. skautų(-čių), 
skautų(-čių), vyr. skaučių bei skautų 
vyčių (16 skautų vyčių; būrelio vadas 
Tomas Jablonskis). Eskyrus skautus 
vyčius, apie kitus skautų bei skaučių 
vienetus žinių negauta. Tuntui va
dovauja ps. Daina Šliterytė.

2. Džiugo tuntas Melbourne skaičiais 
lenkia visus kitus tuntus. Čia spiečiasi 
ir Rajono Vadija, kurią sudaro Rajono 
vadas v.s. Henrikas Antanaitis, Brolijos 
atstovas v .s. Narcizas Ramanauskas ir 
Seserijos atstovė v.s. Rasa Statkuvienė. 
Tuntui priklauso visa eilė vienetų pagal 
amžių ir patyrimą.

Mišrioje jaun. skautų(-čių) drau
govėje susispietę 10 vilkiukų bei paukš
tyčių (taip vadinami jaun. skautai ir 
jaun. skautės). Jiems vadovauja vyr. 
skautė Dona Gailard ir jos pavaduotoja 
Julė Simankevičienė.

Skautų vienetėlį šiuo metu sudaro 
tik 4 broliai skautai, kuriais rūpinasi sk. 
vytis Vytas Brazaitis.

Prityrusių skautų vienetui (10 
skautų) vadovauja draugininkas s.v. 
Girius Antanaitis ir s.v. Paulius Kvie- 
cinskas.

Skautų vyčių būreliui (10 sk. vyčių ir 

kandidatų) vadovauja ps. Juozas 
Lukai tis.

Registruotoje skautininkų grupėje, 
talkinančioje tunto skautų vienetams, 
yra 10 skautininkų.

Tunto skaučių draugovėje -10 sesių, 
vadovaujamų vyr. skaučių Dainos ir 
Dalios Didžyčių, kai prityrusių skaučių 
vienete, vadovaujamame ps. Zitos Praš- 
mutaitės, šiuo metu yra tik viena prit. 
skautė ir dvi kandidatės.

Vyr. skaučių draugovėje, vadovauja
moje v.sk. Daivos Statkutės, yra 12 
sesių.

Džiugo tuntui vadovauja v.s. Rasa 
Statkuvienė, talkinamas. Onos Prašmu- 
tienės ir ps. Lino Šeikio. Tuntui priklau
so 74 skautai, skautės bei vadovai.

3. Šatrijos tunte (Geelong, Vic.) 
veikia skautų vyčių būrelis (4 sk. vyčiai 
ir 2 kandidatai), skautų skiltis (5 skau
tai ir 1 kandidatas), skaučių skiltis (5 
skautės ir 2 paukštytės).

Tunto štabe: tuntininkas v.s. Vy
tautas Mačiulis, tuntininko pavad. - s. 
Petras Valodka ir štabo nariai - ps. 
Loreta Tigani, v.sl. Emilija Bindokienė 
ir v.sl. Lilė Obeliūnienė. Viso tunte 24 
skautai bei skautės ir vadovai.

4. Vilniaus tunte (Adelaidė, SA) 
įregistruoti 2 jaun. sk. ir 4 gtintarėliai, 7 
skautai, 2 prityrę skautai ir 9 skautai 
vyčiai.

Tunto skaučių skyrių sudaro 4 jaun. 
skautės ir 1 kandidatė, 2 skautės, 4 prit. 
skautės ir 10 vyr. skaučių. Viso tunte 
44 skautai, skautės ir vadovai. Tuntui 
vadovauja ps. Rują Sankauskienė.

Be rajone veikiančiųZušros, Džiugo, 

Šatrijos ir Vilniaus tuntų, veikia 3 skautų 
bei skaučių vienetai: Geelonge - Skautų 
Židinys (10 registruotų narių), vadovas
- ps. Liudas Bungarda); Melbourne - 
Skautininkų Ramovė su 14 narių, vadovė
- v.s. Birutė Prašmutaitė; Sydnėjuje - 
Skautų Židinys su maždaug 30 narių. 
Židiniui vadovauja vjs. Marina Cox ir 
v.sl. Juta Šliterienė.
Pakėlimai - apdovanojimai rajone

LSS aukštieji organai už pa
sižymėjimą pareigų atlikime bei aktyvią 
veiklą skautų vienetuose yra pakėlę į 
vyresniškumo laipsnius arba apdo
vanoję skautų pasižymėjimo ženklais 
visą eilę LSS Australijos Rajono brolių 
bei sesių.
Pakelti į vyresniškumo laipsnius:

Į vyr. skautininkės laipsnį - s. Rasa 
Statkuvienė, LSS Australijos Rajono 
atstovė;

Į vyr. skautininko laipsnį - s. 
Vytautas Mačiulis, Geelongo Šatrijos 
tunto tuntininkas;

XVIII Estonian Festival in Australia 
22.04.2000 - 26.04.2000

And most of the events will take place at the Lithuanian Club in Bankstown.
Although the programme of the Festival is manyfold, events, which may be 

of interest to the Lithuanian community are as follows:
1. The arts and handicraft exhibition at the upper hall of the Chib will be 

open on 22 Ape (17.00 to 19.00), 23. Apr. (10.00 to 17.00), 25 Apr. (14.00 to 19.00).
2. Concert of the soloists of the Estonian National Opera in the main hall of' 

the Chib on 25 Apr. at 19.00.
3. Main concert for choirs and soloists in the main hall on 26 Apr. at 19.00.

There will be a ball at Bankstown Sports Club on 23 Apr. at 19.00.
Tickets: both concerts - $20 (available at the door); ball - $55 (preorder 

only, contact Mr. Lembit Willems, mob. 0414 445 125).
Tickets for the concerts can also be preordered from Mr. Willems.
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Į skautininkės laipsnį - ps. Ona Praš- 
mutienė, Melboumo Džiugo tunto skau
čių vadovė;

Į paskautininkės laipsnį - v^k.v.sl. 
Rūta Sankauskienė, Adelaidės Vilniaus 
tunto tuntininkė ir v.sk.v.si. Zita Praš
mutaitė - Melboumo Džiugo tunto 
skaučių vadovė.
Apdovanoti/apdovanotos LSS garbės 
žymenimis bei ordinais:

Padėkos ordinu - v.s. Narcizas 
Ramanauskas, LSB Australijos Rajono 
atstovas;

Lelijos ordinu - s. Povilas Kvie- 
cinskas, Melbourno Džiugo tunto 
vadovas.

Tėvynės Sūnaus garbės žymeniu - 
sk. Kaja Starinskas, Geelongo Skautų 
Židinio narys, ps. Rimas Skeivys, Mel
boumo Džiugo tunto vadovas.

Vėliavos garbės žymeniu - v.sl. 
Girius Antanaitis, Melboumo Džiugo 
tunto vadovas.

Bronius Žalys
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GAVĖNIOS MINTYS

Naujos epochos išvakarėse popiežius 
Jonas Paulius II viešai pripažino Katalikų 
Bažnyčios praeities klaidas ir paprašė už 
jas atleidimo. Tai pirmas toks, analogo 
neturintis Krikščionybės istorijoj, atvejis. 
Kryžiaus karų, inkvizicijos, kitų 
prievartos aktų jau atsisakyta, tačiau tai 
nereiškia, kad šiandien viskas tvarkoj. 
Mes, tikintieji, laukiame, kada bus pra
dėtos gydyti ir šių dienės opos. Ar Bažny
čia kurs atsparą susvetimėjimui, nužmo
gėjimui, sumaterialėjimui ne skaitiniais iš 
Šventraščio, ne maldomis, apeigomis, o 
savo pavyzdžiu, ar taps ji pasaulio tamsoje 
klaidžiojančiam žmogui vadovu į Am- 
žinojoTėvo namus? Dabar, užuot vykdžiu
si pagrindinį Kristaus duotą įsaką eiti į 
žmones ir skelbti Jo mokslą, ji užsidarė tarp 
keturių sienų savųjų rateliuose. Todėl 
baugu, kad ir šis seniai lauktas, daug vil
čių teikiantis atgailos aktas nesubliūkš- 
tų atsitrenkęs į abejingumą, aplaidumą, 
uždarumą kaip atsitiko su II Vatikano 
susirinkimo nutarimais ir skelbta atviros 
Bažnyčios dvasia. Toji banga mus, eilinius,

Susikaupimo dienos Sydnėjuje
Atkelta iš 1 psL
kelionpinigių Sydnėjaus dalį ($950), prieš 
apleidžiant svečiui salę, įteikė jam vokelį 
su likusiais pinigais asmeniniams reikalams.

Po kuklios arbatėlės svečias valandėlei 
užsuko į Lietuvių Klubą. Klubo Valdyba 
būtų buvusi laimingesnė, kad atsisvekini- 
mas būtų buvęs Lietuvių Klube. Tačiau 
parapijos salėje ruošto atsisveikinimo 
reikalavo parapijiečiai, kurie reguliariai 
lanko lietuviškas pamaldas. Po susitikimo 
su Klubo vadovybe, svečią vakarienei pasi
kvietė Janina Šatkauskienė.

Pirmadienį, kovo 27, vyskupas susitiko 
su Katalikų Kultūros Draugijos ir parapi
jos komiteto nariais pas Alfą Savickienę. Čia 
prie arbatėlės buvo aptarta tolimesnė lietu
viškų pamaldų tąsa ir lietuvio kapeliono iš 
Lietuvos klausimas.

Savo laiku, kol buvo laisvas prel Petro 
Butkaus butas ir ten pragyvenimas, lietuvio 
kunigo iš Lietuvos neatsirado. Šiandien tos 
paslaugos jau neturime.

Atvykusiam kunigui iš Lietuvos, jeigu jį 
gautume, reikėtų buto, automobilio ir kitų 
būtinų reikmenų. Mūsų parapijiečiams, 

pasiekė tik ribuliais: pamaldų metu kuni
gai atsigręžė į žmones, imta skaityti mal
das gimtąja kalba, leista pasauliečiams 
dalinti Komuniją, padarytos kitos ne
esminės pataisos, tuo tarpu Susirinkimo 
sukeltame šurmulyje pasimetė nuodėmės 
samprata, palaidojusi Atgailos sakra
mentą. Ši naujovė, atrodo, patiko ne tik 
tikintiesiems, bet ir dvasininkams. Dabar 
kiekvienas, kas tik užklysta į bažnyčią, be 
atsiprašymo, be atgailos išsirikiuoja prie 
Dievo stalo ir jaučiasi apsivalęs. Kai kas 
sako: kokios ten mūsų nuodėmės... O ar 
išlydo Duonos paplotėlis mumyse susi
kaupusį pyktį, nemeilę, pavydą ir kt blogį? 
Palikdami šventovę išsinešame šią kuprą 
atgal į kasdienybę. Taip apgaudinėjame 
save, o gal ir Dievą.

Neliko taip pat bažnyčiose pamokslų. 
Tiesa, sekmadieniais iš sakyklų kalbama, 
bet tai greičiau pilstymas iš tuščio į kiau
rą. Daugybę kartų per Velykas girdėjau 
pamokslininkus sakant: „Jei Kristus ne
prisikėlė su kūnu, tai mūsų tikėjimas yra 
tuščias“ arba tvirtinant, jog Jėzus ir Jo Mo

kurie laiko save Marijos žemės vaikais, 
svarbiausia ateiti į lietuviškas pamaldas. 
Buvo čia šešis mėnesius studijoms atvykęs 
kun. Gintaras Vitkus SJ iš Kauno. Mūsų 
parapijiečiai neparodė susidomėjimo šio 
malonaus kunigo patarnavimu lietuviams. 
Bažnyčioje paliko tas pats penkias
dešimtukas (?), išsisklaidęs po didžiulę 
bažnyčią.

Kelis kartus vietinis klebonas Fr. Grady 
kvietė mus ateiti visiems arčiau altoriaus. 
Klebonas patarnauja laidotuvėse ir visur 
kitur, kur tik mums reikia dvasininko, bet 
jo kvietimo bendrai maldai prie altoriaus 
mūsų parapijiečiai neišgirdo...

Antradienį, kovo 28, Spaudos Sąjungos 
pirmininkas Vytautas Patašius, aprodęs vys
kupui Sydnėjaus miestą, kelionę baigė pas 
LR generalinį garbės konsulą Viktorą ir 
Jutą Šliterius.

Viktoras ir ponia Juta, nors ir turėdami 
daugybę įsipareigojimų, randa laiko 
dalyvauti lietuviškose pamaldose.

Trečiadienį, kovo 29, Pranas ir Zita 
Andriukaičiai svečią nuvežė į Lietuvių 
kapines, kur amžinybėje ilsisi apie 700 mūsų 

tina į dangų paimti su kūnais... Kam rei
kalingas šlakas vandens ir sauja dulkių 
anapus ribos, dar niekas nepaaiškino. 
Panašių „deimančiukų“ gausu. Štampais 
tapo nuolat kartojamos frazės: Dievas jus 
myli, Kristus už žmones numirė ant 
kryžiaus, be Dievo žinios nė plaukas 
nenukrinta (o kaip su krintančiomis gal
vomis?) ir daug kitų.

Per šiųmetes Gavėnios rekolekcijas 
mūsų gyvenimą pamokslininkas prilygi
no keliui. Sunki ir klastinga ta magistra
lė, kas žingsnis žiojėja smegduobės, liula 
klampumos, o šalikelių viliokai atkakliai 
gundo išsukti į pašalius. Kas ir kada 
pamokys, kaip atsispirti pagundoms, kas 
pagal laiko dvasią pagvildens žmogaus 
bei jo gyvenimo problemas, tikėjimo 
vertę sumaištingame šių dienų pasaulyje, 
kas prabils į mūsų kenčiančias sielas 
paveikiais paguodos žodžiais, kas su
žadins norą ieškoti tiesos ir tik ją liudyti, 
kada ir kaip išmoksime pažinti save? 
Nūdienis žmogus nežino, kas ir kaip 
darytina, kad atgimtumėm iš vandens ir 
dvasios. Ne vienas juk geidžiame atsigerti 
iš sakralumo gelmės ar bent mažumą prie 
jos priartėti. Nuo vaikystės įpročiu tapusi 

J.E. vyskupas Rimantas Norvilą ir Vyskupas David Cremin. Antano Kramiliaus nuotr.

parapijiečių, savo laiku pripildydavusių 
bažnyčią lietuviškose pamaldose. Po pietų 
pas Andriukaičius, svečias nuvyko į Lietu
vių Sodybą.

Sodybiečiai sutiko svečią kaip Ganyto
ją. Salė papuošta violetinėmis spalvomis. 
Kvepėjo kavutė ir skanūs tortai.

Vyskupas aplankė kai kuriuos butus ir 
prasitarė, kad kai ateis jam toks laikas, tai ir 
pats norėtų čia apsigyventi. Jis džiau
gėsi sodybiečių šypsenomis ir judrumu. 
Lietuvoje tokio amžiaus žmonės neturi 

asmeninė ir bendra malda bei liturgija 
dvasingumo, deja, neugdo.

— Sumažėjo kunigų skaičius, darbo 
krūvis išaugo, o kunigas irgi žmogus, — 
dažnai girdime pasiteisinimą. Pašauki
mus skatina uždegantys pavyzdžiai, bet 
kur jie? Laiko padaugėtų, jei nebūtų tiek 
dėmesio skiriama bevaisiams ritualams. 
Dažnai ir pasaulietiški pomėgiai užgožia 
apaštalavimo svarbą. Vienas, žiūrėk, 
kolekcionuoja meno kūrinius, kitas 
leidžia laikraštį, kuriame nėra nieko 
skaitytino, trečias jei ne tinklą, tai 
meškerę vandenyje murkdo, nors Kristus 
įsakė sielas žvejoti. Kažin ar tikslinga tiek 
pastangų dėti didelių bažnyčių statyboms 
bei puošybiniams remontams, kai jose 
nėra kam melstis? O kas statys šventoves 
vaikų, jaunimo širdyse, jei kunigai neturi 
laiko, kas skatins gyvąją, ne apeiginę, 
religiją, kas išmaningai aiškins Šventraštį, 
kurs nėra kasdieninio gyvenimo istorija, bet 
simboliais užkoduotos tikėjimo tiesos? Tad 
kur, Viešpatie, žmogui ieškoti Mokytojų, 
pranokusių mus dvasingumu, įžvalgių, 
sugebančių sudaryti prielaidas mūsų susiti
kimams su Tavimi?

Janina Malijauskienė

dėl ko šypsotis. Sugrįžęs iš Sodybos, po 
vakarienės pas Andriukaičius, skubėjo 
namo pasiruošti kelionei į misiją ir pas 
Brisbanės lietuvius.

Kovo 30 garbingą svečią į oro uostą 
palydėjo Danutė ir Kęstas Ankai. Ačiū, 
Ekscelencija, aplankius mus ir suteikus 
dvasinės stiprybės. Jūsų gyvenime linkime 
sveikatos ir gausių Dievo malonių kopiant į 
kardinolo kėdę.

Antanas V. Kramilius

TRUMPA ATMINTIS
Visai neseniai Rusijos imperijos pilie

čiai išsirinko Vladimirą Putiną savo impe
rijos vadovu, prezidentu. Sakau ne valstybės, 
o “imperijos” sąmoningai, nes Rusijos Fe
deracija išties yra imperija. Jos teritorijoje 
dar daug užkariautų tautų. Ne vien čečenų, 
betiringušų, totorių, uzbekų ir 11 Tiesa, im
perija mažesnė, negu buvo Sovietų Sąjun
gos laikais, bet vistiek dar imperija, su užka- 
riamonis teritorijomis irpavergtonūs tautomis.

Putino iniciatyva buvo iššauktas karas 
su defacto nepriklausoma valstybe, Čečėni
ja. Tą karą galima įvairiai vertinti. Galima 
manyti, kad tai yra imperijos revanšas, noras 
užkariauti praeityje valdytas žemes ir vėl 
pavergti praeityje pavergtas tautas. Antra 
vertus, stebint tokį nuožmų čečėnų civilių 
naikinimą, galima manyti, kad to karo tikslas 
yra “visiems laikams” sunaikinti čečėnų 
nedidelę, bet narsią tautą ir parodyti visoms 
kitoms Rusijos užkariautoms tautoms, kad 
išsprukti iš Rusijo imperijos nėra jokios 
vilties, kad tai yra savižudybė. Bet gį, gal 
svarbiausia to karo priežastis, tai parodyti, 
kad Rusija gali laimėti karinius konfliktus 
ir juos laimi, tuo pačiu pakeliant Putino 
prestižą ir populiarumą. Ir ta taktika, 

kainavusi ne dešimtis ar šimtus gyvybių, bet 
tūkstančius, pavyko - Vladimiras Putinas 
buvo išrinktas Rusijos prezidentu pen
kiems metams. Buvęs šnipas ir naujosios 
KGB viršininkas, tapo Rusijos prezidentu.

Visi svarbiausių pasaulio valstybių 
vadovai, įskaitant ir JAV prezidentą, svei
kino p. Putiną su jo išrinkimu į Rusijos 
prezidentus. Nei vienas iš jų nebuvo toks 
“blogas diplomatas”, kad drįstų Putinui 
priminti, kad tautų genocidas, nežiūrint 
kokio tikėjimo tauta bebūtų, nepatei
sinamas ir kad genocido organizavimas ir 
vykdymas gali brangiai kainuoti. It tą kainą 
reikės sumokėti, net jei tos tautos dauguma 
yra musulmonai.

Manau, kad Putino norus atstatyti 
Rusijos imperijos karinį potencialą va
karietiškų valstybių vadovai puikiai 
supranta. Tiktai jiems svarbiau, kad jų 
biznių biržos turėtų aukštą lygį, negu, kad 
išlaikyti aukštus tautų apsiprendimo ir 
laisvės principus. Tad jiems patogiau ir 
pigiau pataikauti ir nuolaidžiauti, negu 
sakyti akivaizdžią tiesą. Man prisimena 
britų ministras pirmininkas Chamberlain, 
kuris susitaręs su Hitleriu, kad naciai gali 

okupuoti Čekoslovakiją ir turi tik pažadė
ti, kad daugiau neplėš savo imperijos, 
parskridęs namo dar ant lėktuvo laiptų 
mosikavo nedideliu popieriaus lapeliu su 
Hitlerio parašu, skelbdamas “taika mūsų 
amžiuje” (peace in our time). Kaip nedaug 
pasaulio vadovai išmoko ir kaip daug 
užmiršo...

O kaip Lietuvoje? Iš ties, nei kiek ne 
geriau. Štai, p Artūro Paulausko, buvusio 
kandidato į Lietuvos prezidentą, sukurpta 
partija ir kiti jo sėbrai, surinko tūkstančius 
Lietuvos piliečių parašų, kad sumažinti 
gynybos išlaidas, lūo tarpu, Lietuva ne tik, 
kad nedaug pinigų išleidžia gynybai, nes 
krašto ekoniminis pajėgumas neišaugęs, bet 
net gi ir proporcingai išleidžia daug ma
žiau negu NATO kraštų gynybos išlaidų 
vidurkis. Kadangi Belgija, Olandija iš
leidžia didesnę dalį krašto pajėgų gynybai, 
atrodytų tartum tiems vidurio Europos 
kraštams yra mažesni karinės agresijos 
pavojai, negu Lietuvai. Žinoma, tai visiška 
nesąmonė. Tol kol Lietuva nėra NATO 
narė, mūsų tėvynė yra pilkojoje zonoje ir 
neaišku, kieno įtakoje ši zona randasi

O ką tuo tarpu dėl to daro Lietuvos 
politikai? Atsakyti į šį klausimą galima 
keliais žodžiais : kuria naujas partijas ir 
partijėles. Štai, buvęs Ministras Pirminin

kas ir Tėvynės Sąjungos Valdybos pir
mininkas, sukūrė dar vieną parlamentinę 
partiją - frakciją, pavadindamas ją 
“Nuosaikiaisiais konservatoriais”. Ne 
paslaptis, kad daugumas partijų vadovų 
pavaduotojų turi ambicijų perimti savo 
viršininko vietą.

Taip esti ir Australijoje. Kai partijos 
vadovo pavaduotojas ar kitas partijos narys 
su ambicijomis į partijos vadovybę nori tapti 
tos partijos vadovu, šaukiamas specialus 
partijos posėdis, kuriame perrenkamas 
partijos vadovas.

Kodėl taip nesielgė Gediminas 
Vagnorius? Manau, kad tik dėl to, kad to
kių partijos vadovų rinkimų jis nesitikėjo 
laimėti prieš partijos pirmininką, Vytautą 
Landsbergį. Bet Vagnoriui visgi priderėjo 
parodyti daugiau kantrybės ir neįsijungti į 
parlamento fragmentaciją į mažučius 
trupinėlius.

O kaip mes, užsienio lietuviai, į tuos 
valstybės silpninimo procesus galime 
reaguoti? Į šį klausimą nerandu atsakymo, 
o atsakymą visgi reikėtų surasti

Dr Algimantas Kabaila
Perduota per Čikagos A.Šluto radijo 

valandėlę sekmadienį, 2000 04 02
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SVETIMI VARDAI
Svetimų kalbų vardus, pavardes, xietoxardžius rašysime taip, kaip 

jie rašomi tos šalies, kurioje kilo, kalba. Valstybinės lietuvių kalbos 
komisijos vardyno pakomisio posėdyje svarstytas viešas laiškas dėl 
nelietuviškų tikrinių vardų rašybos, kuri pasirašė didelė grupė Lietuvos 
intelektualų.

Dauguma posėdyje dalyvavusių mokslo, meno ir spaudos atstovų 
pritarė komisijos nutarimo punktams tekstuose palikti autentišką 
svetimvardžių formą.

Veidą s 2000 S r. 12

Aliutės kaiKįpelis
- > '■

M •US

tik į ir slavų kalbose. (Kitos kalbos savo medui žodį - honey, Honig jaįitįH
miel - ėmė iš sen. saksų arba lotynų kalbų).

Dabar medų iš avilių kopinėja, kopia, nes seniau reikdavo j medį įkopti ir 
medų iš drevės išimti.

Nors sanskrito “madhu” reiškė ne tik medų, bet ir iš medaus padarytą 
svaiginantį gėrimą, mūsų midaus pavadinimas atėjo kitais keliais.

Kiekviena kalba turi savo įprastinę balsių kaitą, o lietuvių kalboje “me-” 
tiesiog negalėjo pavirsti

Gotai, kurie senąją sanskrito šaknį pasiliko tik gėrimo pavadinimui, jį va
dino “midus”. I a. gotai buvo užvaldę prūsus, o mes per prūsus tą žodį ir pa- 
siskolinom iš gotų, nes jis taip gražiai tiko prie “medaus”!

Pirmoji istorinė žinia apie medų yra IX a. Wullstano aprašyme: “Alaus 
aisčiai nedaro, nes ten midaus yra iki soties”.

Kažin, kas iš ko išmoko midų daryti?

Sydnėjaus Lietuvių Sodyboje
* Sydnėjaus Lietuvių Sodybos gėly
nams šie metai buvo ypač dėkingi - lietaus 
daugiau negu reikia!.. Tad apie visus Sody
bos namelius gėlės žydi nesustodamos (ži
noma, taip gražiai jos neaugtų, jei jų nepri
žiūrėtų Sodyboje gyvenančios ponios).
* Kovo 29 Sodybą aplankė JE vysku
pas Rimantas Norvilą. Čia, aprodžius 
Sodybą ir susipažinus su sodybiečiais, 
susirinkus į svetainę - prie kavos puoduko 
-gerb. svetys papasakojo apie tėvynę, o 
mes jam-apie save. Baigdamas savo trum
pą pasisvečiavimą, svetys palinkėjo Dievo

MP Redakcijai ir Leidėjams
Kiekviena organizacija turi savitą 

politiką. Viena jūsų politikos apraiš
kų - remti valdančią Konservatorių 
partiją, o ypatingai jos vadą Vytautą 
Landsbergį ir ginti juos nuo “priešų”. 
Kol tai daroma naudojant moralinių 
priemonių arsenalą ir sakant tiesą - 
tokia politika yra priimtina.

MP Nr. 12 (2000.3.27) 3 psl. tei
giama, kad aš skundžiuosi dėl netei
singų įžeidžiančių pasisakymų ir kad 
manęs niekas negynė. Toks teigimas 
yra nemoralus tiesos iškreipimas. Nie
kada niekur nesiskundžiau dėl to, kad 
niekas nepritaria mano poelgiams. Sa
vo pasisakyme kovo 19 pareiškiau: 
Man nebuvo duota galimybė atsakyti... 
(žiūr. 1 psl. pridėto pareiškimo). Tai 
didelis skirtumas!

Savo pasisakyme be abejonės įro
džiau, kad Sydnėjaus Apylinkės Val
dybos antgalvio panaudojimas per
siunčiant mano Linkėjimus Lietuvos 
spaudai, buvo nesusipratimas, atsitik
tinumas, įvykęs be mano noro ir suti
kimo. Šito neradot reikalo paskelbti. 
Neskelbiat ir man rašyto laiško su 
Krašto Valdybos antgalve ir pasirašyto 
Janina Vabolienė, be jokio titulo. Ne
radot reikalo paskelbti mano nuomo
nę, kurią išsamiai išdėsčiau 3 puslapy
je dėl “antgalvio” naudojimo. Tas 
klausimas seniai turėjo būti išspręstas 
tarp p.p. Kramiliaus ir Vabolienės.

MP Nr. 12 p. Ina Simaitis graudi
nasi dėl V. Landsbergio “jausmų”, kai 
jis, nusipirkęs laikraštį ir perskaitęs 
jame atspausdintą pasveikinimą... 
tai... Pirmiausia Landsbergis, kaip ir 
viso pasaulio Seimo Pirmininkai, laik
raščių neperka ir jų neskaito. Antra, 

palaimos Sodybos gyventojams. Svečio 
kelione į Lietuvivų Sodybą rūpinosi ponai 
Andriukaičiai.
* Sodybos gyventojai, nors ir labai sės
lūs žmonės, tačiau karts nuo karto ir jie 
nebeiškenčia ir šokteli už Sydnėjaus ribų 
pažiūrėti, kaip ten už tolimesnių hori
zontų žmonės gyvena. Kovo 5-22 į Naująją 
Zelandiją išleidome pasižvalgyti Vytautą, 
Birutę, Aleksandrą ir Danutę. Kadangi 
Vytautas kelionėje niekad nesiskiria su 
filmavimo aparatu, tai dabar ir visi 
sodybiečiai įprastose “filmų popietėse”

šiuo metu V. Landsbetgis tikrai ne
labai gerai jaučiasi. Nuo praėjusių me
tų vidurio iki šių dienų vienas iš jo sek
retorių padaro santrauką iš spaudos 
apie jo asmenį ir periodiškai jam per
duoda. Kaip matote iš pridėtų spau
dos ištraukų, tie pranešimai negali būti 
labai teigiami! Kaip man iš Lietuvos 
praneša ir kaip patys matote, mano 
pareiškimas, palyginus su kitais, labai 
jau “švelnutis”. Paskelbus MP vieną 
iš jų, skaitytojai galėtų palyginti pa
reiškimą su Lietuvoje pasireiškian
čiais. Pav., Adskio Garsiai ir tyliai 
keikia dieną naktį Babilių, Kubilių, 
Landsbergį, Kaktį {Kauno diena, 
gruodžio 24, 1999 - Kūčių diena!).

Baigiant man kyla klausimas, ko
dėl p. Rita Baltušytė-Ormsby asme
niškai, ne kaip Redakcinės Kolegijos 
narė, nepaskelbė, kad ji, gyvendama 
Sovietų Sąjungoje, nepriklausė komu
nistų partijai ar net kokiai prokumu- 
nistinei organizacijai, neturėjo jokių 
ryšių su KGB ir negavo jokių pažymė
jimų, pagyrimų, pripažinimų už nuo
pelnus Sovietų Sąjungai ar tai kultū
rinėje, žurnalistinėje, literatūrinėje ar 
bet kokioje srityje?

Liūdna man, nes bent vienas iš jū
sų privačiai yra man pareiškęs, jog iš 
tikrųjų esu neteisingai užpultas ir man 
padaryta skriauda. Tačiau nededa pas
tangų, kad man būtų duota galimybė 
atsakyti į užpuolimus. Principas right 
of reply MP negalioja. Su pagarba

Alfonsas Viliūnas
P.S. nuorašai: Krašto Valdybai, p. 

R. Geli, Lietuvos žiniasklaidai.
P.S.S. Gerb. pone: prašau perduoti 

šitą faksą p. Damijonui Riaukai tel.: 
74 81 30.

Naujoji Zelandija - Queenstown - keliauninkės (iš kairės): Danutė, Birutė ir Aleksandra.
Vytauto Vaitkaus nuotrauka.

gauna pakeliauti po maorių kraštą!.. 
(Žinoma, “keliaujant” šiuo būdu kivi 
kiaušinienės neparagausi ir N. Zelandijos

kalnų sniegynuose nepabraidysi, bet gal tai 
ir gerai, keliauninkai visi grįžo “sloguoti”, 
o mums - nieko!..).' B.Z

Gerbiama Redakcija,
Praėjus beveik trims metams po 

to, kai sudegė Geelongo Lietuvių 
Namai, šiandien mes turime gražiai 
sutvarkytus namus (kad ir išnuo
motus). Žmonės nuoširdžiai ištiesė 
mums pagalbos ranką aukodami 
pinigus, daiktus, knygas.

Šį kartą - apie mūsų biblioteką. 
Gavome tikrai labai daug knygų. Po
nai Gasiūnai, atvežę knygų, ir pamatę, 
kad nebeturime lentynų joms su
talpinti, atvežė ir dovanojo knygų 
spintą. Esame visiems nuoširdžiai dė
kingi, bet ir vėl knygų nebeturime kur 
dėti.

Sparčiai mažėjant skaitytojų skai
čiui, ar nereikėtų dabar pagalvoti, ką 
darysime su knygomis, kurių yra daug 
mūsų namuose ir bibliotekoje, kartais 
net po kelis egzempliorius.

Mano nuomone, jau pats laikas or
ganizuoti knygų persiuntimą į Lie
tuvą. Mano pačios namuose yra daug 
knygų, kurios nebetilpo mūsų bib
liotekoje!

Lietuvoje žmonės mėgsta skaityti, 
bibliotekos stokoja knygų.

Bendromis jėgomis suradę lėšų, 
galėtume išsiųsti tikriausiai ne vieną 
konteinerį.

Ką jūs apie tai galvojate?
Irta Mikėnienė

Gerb. p. Redaktore,
Studijavau Kauno ir Vilniaus universitetuose anglistiką. Po to dėsčiau 

anglų kalbą Dr. Basanavičiaus gimnazijoj Garmiše (Vokietijoj). Dėl tos 
priežasties galvoju, kad turiu teisę pasakyti paskutinį žodį dėl įvykusio 
nesusipratimo taisant p. A. Taškūno straipsnį apie dr. Kantvilo mokslinę knygą, 
liečiančią kerpes.

Atrodo, kad nei J. Malijauskienė MP Nr.ll, siūlydama žodį “radikaliai” 
pakeisti p. A.T. žodį “matavimas”, nei p. D.Pyragiūtė Gordon MP Nr.12 
siūlydama pakeisti “rodiklius” į “indikatorius” neskaitė originalo ir neturi 
supratimo apie ką eina kalba. Knygoj apie kerpes aiškiai parašyta: ...especially 
for measuring radioactive fallout...

Žodis measure reiškia matuoti ir nieko bendro nei su “indikatoriais”, nei 
“rodikliais” neturi.

Noriu tikėti, kad viskas paaiškėjo ir niekas nebandys daugiau ieškoti 
mandresnių žodžių. ..

Su pagarba Nina Kantvilienė

Gerbiama Redakcija,
Krito man į akis MP Nr.9 spaus

dinta A.Bučinsko žinutė, kad p. A. 
Skeivienė yra davusi gerą mintį dėl 
susisiekimo priemonių.

Pernai paskambino man tautietė ir 
užklausė, ar aš lankausi Klube. Pasi
šnekėjom ir aš jau sakiau, kad priklau
sau pensininkų rateliui ir nuvažiavęs 
j Klubą ten pabūnu keletą valandų. 
Susitarėm ir kitą dieną drauge nuva
žiavom į Klubą. Po pusės valandos ji 
klausia manęs: Kada važiuosim 
namo? Aš: Mes ką tik atvažiavom! Po 
valandos ir vėl tas pat. Aš jai sakau: 
Ponia, mašina yra mano ir Jūs tu
rėtumėt prie manęs prisitaikyt. Pa
galiau, norit važiuoti, tai iki traukinių 
stoties čia tik apie 300 metrų! Ji: Taip, 
bet paprastai vyrai mėgsta moterims 
pataikauti. Vakare skambutis, moteris 
atsiprašė ir užprašė mane kitai dienai 
pietums. Padėkojau ir pasakiau, kad 
kitą kartą aš važiuosiu vienas pats.

Man iki Klubo 17 km 4-5 kartus per 
metus aš pėsčias nueinu į Klubą ir pėsčias 
grįžtu į namus. Tai užtrunka visą dieną, bet, 
Dieve, tame turiu daug malonumo, o laikas 
man didelės rolės nevaidina.

P.S. Tirėti “pasažyrių”, tai įsipareigo
jimas. Man jau 73 metai ir aš mėgstu turėti 
laisvas rankas.

Su pagarba Jonas Karpis
ML Pritchard
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Krepšininkai žais Wollongonge
Lietuvos vyrų olimpinė krepšinio 

rinktinė j Sydnėjų atskrenda rugsėjo 
6 dieną ir iš čia tiesiai važiuos į Wbl- 
longongą, kur gyvens iki rugsėjo 14 
dienos. Mūsų rinktinė Wollongonge 
žais kelias draugiškas rungtynes, todėl 
norintieji pamatyti žaidžiant mūsų 
krepšininkus, o taip pat Australijos ir 
vieną geriausių Europoje - Jugosla
vijos vyrų rinktinę, galės tai padaryti 
atvykę į šį miestą. Į olimpines krepši
nio varžybas bilietų jau seniai nėra. 
Prieš kiekvienas lietuvių žaidžiamas 
rungtynes bus ir tarptautinės moterų 
rungtynės, taip, kad bus galima pasi
žiūrėti aukšto lygio moterų ir vyrų 
krepšinio.

Lietuviai Wollongonge žais:
rugsėjo 9 - prieš Wollongongo 

pro-fesionalų Hawks komandą; 
rugsėjo 11 - prieš Australijos 
rinktinę; rugsėjo 12 - prieš 
Jugoslaviją; rugsėjo 14 - prieš 
Amerikos katalikų koledžų rinktinę.

Vyrų rungtynės prasidės 8 vai. va
karo, po moterų rungtynių. Visos 
rungtynės vyks naujame Wollongongo 
Entertainment Centre. Bilietų kainos į 
lietuvių rungtynes su Australijos ir 
Jugoslavijos rinktinėmis: suaugusiems 
- 18 dolerių, vaikams - 12 dolerių. 
Bilietus į šias rungtynes reikia užsi
sakyti pas Viktorą Sliterį ar Antaną

Senprūsių laisvės kovos
Endrins Jankus

Esam daug girdėję apie Nepriklausomos 
Lietuvos kariuomenę, bet labai mažai apie 
mūsų protėvių karius, kurie gynė mūsų kraš
tus prieš 1000metų.

Tarp Vyslos ir Nemuno gyveno aisčiai, 
lietuvių giminės, vėliau vadinami senprū- 
siais, mūsų protėviai. Jie buvo susiskirs
tę į 11 valstybėlių. Tai Kulmija (Kelmė), 
Pomezana (Pamedė), Pogezana (Pagudė), 
Galinda, Varmija (Varmė), Natanga(Notanga), 
Barta ir Plika Barta, Sambija (Semba), 
Nandravija (Nadruva), Skalavija (Skalva) 
šventasis miškas, Sudavija (Sūduva).

Tos gentys laisvės laikais vedusios ats
kirą gyvenimą, tik karo metu, ypač kovose 
prieš ordiną veikdavo kartu. Genčių vadovai 
buvę vadinami rikiais: po jų sekė kilmingie
ji, tai yra bajorai, po to laisvieji, priklau
somieji ir galiausiai vergai

Kilmingieji buvę didesnių žemės plotų 
savininkai ir gyvenę pilyse, pilaitėse arba 
didesniuose ūkiuose. Jų svarbiausias uždavi
nys buvęs ginti kraštą nuo priešų, savo tautie
čius kariškai parengti ir jiems vadovauti 
kariniuose žygiuose. Puolant priešui kraštą 
arba patiems karo žygį rengiant, vienas 
kilmingiausių, rikis arba kitas žymus asmuo, 
buvęs išrenkamas vadu, kuris niekuomet ne
lietęs krivės religinės valdžios.

Laisvieji - tai mažesnių žemės plotų 
savininkai, nuo jokio pono nepriklausantys 
asmenys. Jie buvę įpareigoti dalyvauti visuose 
kariniuose žygiuose. Jų skaičius buvęs labai 
didelis.

Kaip gausingas buvo priklausomųjų 
luomas tikslesnių žinių neturime. Elge
tavimas buvęs uždraustas.
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Kur? Kaip?
Laukaitį, sumokant pinigus iš anksto. 
Mes norime vietas užsakyti iš anksto, 
nes atrodo, visi bilietai bus parduoti.

Kitoms rungtynėms bilietų bus 
vietoje.

Vyskupas - sporto mėgėjas
Malonu buvo arčiau susipažinti su 

Sydnėjuje viešėjusiu Kauno vyskupu 
Rimantu Norvilą. Lietuvos gene
ralinis garbės konsulas Viktoras 
Šliteris su savo miela ir jam visur pa
dedančia žmona Juta savo rezi
dencijoje paruošė atsisveikinimo 
vakarienę, kurioje ir man teko 
dalyvauti. Jūros gėrybių kupinas 
stalas, paįvairintas lietuvišku kuge
liu, kitais skanėstais ir net iš Vilniaus 
atvežta Bočių duona, vakarienę pa
darė tikrai karališką. Jaunas ir ener
gingas vyskupas labai įdomiai ir gra
žiai papasakojo apie gyvenimą Lietu
voje, paliesdamas ne tik bažnytinius, 
bet ir visuomeninius reikalus.

Jis sakė, kad grįžęs į Lietuvą užtars 
mus reikaluose dėl nors vieno jauno 
kunigo paskyrimo į Australiją. Be
sikalbant paaiškėjo, kad vyskupas yra 
ir sporto mėgėjas. Ir čia, Australijoje, 
jis net bilijardo partiją yra laimėjęs, 
o Adelaidėje prieš mūsų žinomą 
šachmatininką tik paskutinėse mi
nutėse pralaimėjo.

Gaila, kad mūsų buvęs šachmatų 
čempionas Vytautas Patašius, kuris 
gerbiamą svečią vežiojo ir aprodė 
Sydnėjų, neturėjo laiko išbandyti jėgų 
prie šachmatų lentos su gerbiamu 
vyskupu.

Vergų luomas daugiausia susidaręs iš 
belaisvių Senais laikais paimtas į nelaisvę irsa- 
vo tautiečių neišpirktas asnuo tapdavęs vergu 
Panašūs papročiai randami romėnų ir kitų 
pagoniškų giminių santvarkoje. Neišpirktas 
karo belaisvis savininkui buvo pigi darbo jėga. 
Vergų vaikai taip pat likdavo vergais.

Kiekvienas laisvas asmuo buvęs gerai 
išmokytas ginklus vartoti kareivis, ir todėl 
krašto gynėjų skaičius, pagal kronikininko 
aiškinimą, buvęs didelis, ypač tirščiau 
apgyventose šiaurinėse dalyse ir Sambijo
je. Jie žygiavę į karą gerai organizuoti: 
dešimtinėmis, šimtinėmis ir tūkstantinė
mis, atsižvelgiant į tai, kiek genčių buvo 
įsijungę į karo žygį. Jie buvę vadovaujami 
pasauliečių vadų, išrenkamų tokiam žygiui

Senprūsiai į žygį nešdavę ant ilgų kar
čių iškeltas vėliavas su savo dievaičių 
paveikslais. Jų daugiausia vartoti lankas su 
strėlėmis, didelės buožės, karo kirviai ir 
ietys, tai matyti ant Gniezno katedros durų 
paveikslų. Be šių ginklų, jie nešiodavę už 
diržų užsikišę kelias metamas buožes, 
pripildytas švinu. Šiomis buožėmis jie 
mokėdavę labai tiksliai pataikyti. Kovoje 
saugodavęsi skydais ir jau VIII šimtmetyje 
pradėję iš lenkų o vėliau iš vokiečių pirktis šal
nų šarvų, kardų ir kitų ginklų Užpulti jie gy
nėsi ant kalnų ir kalnelių pastatytose pilyse 
arba pilaitėse, kurios buvo sustiprintos grio
viais, pylimais ir medžio sienomis.

Gniezno katedros duryse pavaiz
duotieji sambieaai turi ovalinius skydus ir 
vyro aukštumo ietis. Aukšto ūgio vyrai be 
barzdų bet su nudribusiais ūsais. Vyskupas 
Vaitiekus - Adalbertas parodytas žudomas

Vyskupas prie 
altoriaus - vienas

Jeigu Sydnėjaus 
Lietuvių Klubo va
dovybė, o, manau, 
nemažai ir eilinių 
narių, pasipiktino ir 
nusivylė, kad mūsų 
gerbiamas svečias 
vyskupas Rimantas 
Norvilą (ne dėl jų 
kaltės) nebuvo tin
kamai sutiktas ir pa
gerbtas mūsų Klube, 
tai man teko išgirsti 
iš nuolatiniai bažny
čią lankančių žmo
nių, ypač vyresnio 
amžiaus moterų, ko
dėl nebuvo pasirū
pinta pamaldų metu 
gauti vyskupui patar
nautojų “klapčiu
kų”. Tikrai liūdna 
buvo matyti, kai toks 
aukštas bažnyčios
žmogus - vyskupas prie altoriaus 
buvo vienas ir pats sau patarnavo. 
Tai buvo pirmas kartas, kai ir man 
teko tokį dalyką su liūdesiu stebėti. 
O patarnautojų mišioms, jeigu tik 
būtų paprašyta, tikrai atsirastų, nes 
jų Sydnėjuje buvo ir yra. Pagaliau gi 
ir pats bažnyčios “maršalka”, kuris 
visuomet atlieka bažnyčioje savo 
pareigas gerai, galėjo nepasidi
džiuoti ir vyskupui patarnauti. Aš 
manau, kad mūsų gerbiamas sve
čias, būdamas jaunas ir plačių, net 
ir sportinių pažiūrų, gal ir neuž- 
sigavo, tačiau, kai taip gražiai gie
dojo choras ir bažnyčioje buvo ne
mažai žmonių, tai šis reikalas galima 
buvo sutvarkyti. Tikėkimės, kad iš 
klaidų pasimokėme.

skandinaviško tipo kirviu su rantytais kaip 
pjūklas ašmeninis.

Kronininko Dusburgo žiniomis, 
senprūsiai turėję ir žymų skaičių raitos 
kariuomenės, kuri, kaip atrodo, stipriai 
pradėjo reikštis tik didžiojo sukilimo 
metu.

Atrodo, kad senprūsių kariniai žygiai 
daugiausiai buvo pravedami pėsčiųjų 
kareivių, nes kraštas nebuvo labai didelis 
ir jų seniausieji priešai mazoviečiai ir len
kai buvo artimi kaimynai ir greitai pasiekia
mi. Vokiečių riterių kovos be išimties buvo 
vedamos pačių senprūsių kraštuose.

Nuolatiniuose kivirčuose su savo kai
mynais senprūsiai buvo išmokę vartoti 
geresnius ginklus, nes Vakarai, kaip 
žinoma, ginklų gamyboje ir jų vartojime 
buvo pranašesni. Tą patį galima pasakyti 
ir apie jų susidūrimą su vokiečių riterių 
ordinu, kur jie susipažino su geresniais 
ginklais ir su aukštesne karo taktika bei 
technika.

Iš istorinių šaltinių žinoma, kad 
didžiojo sukilimo metu senprūsių 
kariuomenė jau vartojo pilims (pvz., 
puolant Karaliaučiaus pilį) paimti 
įrengimus bei pilių sienoms griauti 
mašinas.

Atrodo, kad visi ankstyvesni kariniai 
žygiai prieš mazoviečius ir lenkus buvo 
pravedami vakarinių giminių. Tai 
mažesnio masto žygiai, siekiant atker
šyti priešui už anksčiau padarytas 
skriaudas ir nuostolius.

Turtų grobimas priešo krašte buvo 
visų ir visur praktikuojama karo 
priemonė. Bet atrodo, kad senprūsiai 
buvę labai karingi, nes lenkų kuni
gaikščiams net ankstyvesniais laikais

Jas Sydnėjaus olimpinėje trasoje matysime be pinigų. Garsiosios 
Lietuvos dviratininkės Diana Žiliūtė (kairėjė) ir Edita Pučinskaitė.

Olimpinės varžybos be bilietų
Dauguma olimpinių varžybų bilietų 

jau yra išparduoti ir jie yra ganėtinai 
brangūs. Tačiau, kai kurias olimpines 
varžybas galima pamatyti ir be bilietų.

Buriavimą galima stebėti iš šiaurės 
ir rytų uosto pusės, bazinė plaukimo 
vieta yra Rushcutters Bay.

Maratono varžybos prasidės North 
Sydney ir vyks pietų kelyje į Centennial 
Park, iš ten pro vakarinę miesto dalį j 
Olimpinį stadioną.

Dviračių (kelio) lenktynės prava
žiuos pro Moore Park ir Queens Park 
iki Bronte Beach ir atgal pro Centen
nial Park.

Triationas eis pro Botanic Garden 
ir pagrindinėmis CBD gatvėmis, o dalis 
plaukimo vyks Farm Cove.

nepavykdavo toli į jų kraštą įsiveržti ir jie 
turėdavo gana greitai pasitraukti O senprūsių 
kariuomenės dažnai įsiverždavo toli į 
mazoviečių ir lenkų kraštus ir čia priešui 
padarydavo daug nuostolių.

Reikia patikslinti, kad puolimo iniciatyva 
tuomet ėjo ne iš senprūsių giminių, kaip tų 
laikų rašytojai mėgdavo aiškinti, bet 
dažniausiai iš kaimynų mazoviečių ir lenkų, 
kurie prisidengę krikščionybės skraiste, 
puldavo pagoniškas gimines. O krikščiony
bės įvedimas, nuo kurio jie visomis jėgomis 
gynėsi, senprūsiams jau tuomet atrodė to
lygus krašto paėmimui ir gyventojų pa
vergimui. Tam jie, be abejo, turėjo pavyzdžių 
iš ankstyvesnių vakarinių slavų giminių 
vertimo į krikščionybę. Tas jau anksti privedė 
prie nuolatinių kovų, kurių metu buvo stip
riai sunaikinta Kulmiečių sritis į vakarus ir į 
rytus nuo Vyslos.

XIII šimtmečio pradžioje nuo tokių žygių 
ypač nukentėjo kunigaikštystė. Tie veiksmai 
tolimesnėje eigoje privedė prie vokiečių 
riterių ordino atsikraustymo į Pavyslį ir 
senprūsių nukariavimo 53 metų kovoje.

Maironis šitaip paminėjo jų kovas:

Eina garsas nuo Malburgo
Žirgą raks balnoti,
Daug kryžiuočių susirinkę 
Rengias mus terioti.

Pasilik sesute sveika!
Nuramink širdelę:
Aš sugrįšiu nepražuvęs
Į tėvų šalelę.

(Paskaita skaityta Hobarto lietuviams 
Kariuomenės dienos proga)

6



Daug žėruoja nakties bedugnėje šviesų...
Šie žodžiai iš Jurgio Baltrušaičio še- 

šiaeilio posmo primena ne tik monsinjo
ro, neseniai buvusio Vilniaus katedros 
klebono Kazimiero Vasiliausko kunigystės 
auksinę sukaktį, kurios paveikslėlyje jis 
įsirašė šio poeto žodžius, bet ir taikliai, 
raiškiai apibūdina pačią šviesią, giedrią, 
lietuvišką ir labai mielą asmenybę. Ji, 
praėjusi per visas negandų dienas, para
gavusi šilto ir šalto, gebėjusi rasti tinkamą 
žodį tiek eiliniam varganam valstiečiui, 
tiekkompoatonui, tiek garsiam ar eiliniam 
poetui, paliko ir dar dabar, kas tik su ja 
susitinka, palieka gerų, giedrių prisimini
mų, sušildo sužvarbusias nuo gyvenimo 
negandų sielas, atgaivina, nelyginant tas 
Maironio eilėraštis, mūsų jausmus. Miela 
tokį žilaplaukį dėmesingą kunigą, prierai
šų savo gimtajai žemei žmogų, lakaus, 
poetiško turinio asmenybę susitikti Vil
niaus skersgatviuose, bet dar džiugiau jį 
pamatyti ir užkalbinti atsidūrusį tarp tų, 
kaip paukščiai išblaškytų po visą pa
saulį, užsienio lietuvių.

Vienas Australijos kunigas ketina 
rašyti daktarine tema: kaip ir kodėl 
išvežtieji lietuviai pajėgė tremtyje iš
laikyti tikėjimą ir tautiškumą? Ąr ga
lėtumėte į tokį klausimą Jūs atsakyti?

Norėdamas atsakyti į šį klausimą, 
turėčiau išvardyti nemaža priežasčių, 
padėjusių nepalūžti ir likti ištikimais 
jaunystės idealams. Turbūt, pirmiausia 
reikia pasakyti: tvirtas tikėjimas, prof. 
S.Šalkauskis dar prieš 50 metų tvirtino, 
jog krikščioniško optimizmo svar
biausias šaltinis, tai įsitikinimas, kad po 
šios žemės patirtų įvairių neteisybių, 
skriaudų, puolimų ir sudėtingų dramų 
teisiojo žmogaus laukia prisikėlimas ir 
amžinasis laimėjimas. Šį teiginį J.Bal- 
trušaitis paremia žodžiais: Ir daug žėruoja 
iš dausų /Nakties bedugnėje šviesu, / Bet 
- tik gyviems nuo jų šviesu. Tik “mirusias 
sielas” skaudūs išgyvenimai kartais net
gi labai greitai sulaužo. Be abejo, mums 
daug pagelbėjo ir įsitikinimas, kad mes 
kenčiame ne už nusikaltimus, o už 
įsitikinimus. Ir tvirtas supratimas, kad vis 
viena ateis “šventė į mūsų gatvę”, ateis 
gėrio pergalė, nes mes esame teisūs. Su 
tokiu tvirtu tikėjimu mes, tūnodami nuo
šaliame kamputyje, dažnai dainavome: 
Neapleidžia Dievas smilgos nulaužtos ir 
benamio paukščio genamos audros, 

neapleis ir mūsų tėviškės brangios...
Su kokia šviesia viltimi pirmuosiuose 

mūsų susiėjimuose jaunutė poetė Staselė 
deklamavo apie sugrįžimą į tėvynę nuglėto- 
jais ir krikščioniška meile degančiais: Lig 
dugno siela atidarius, / Su meile, gėla viltimi / 
Tau pasakysiu, koks gražus pasaulis / Ir 
mylintis žmogus, /Ir mes visi, visi, visi/Eisim 
sutikt šito žmogaus. / Jei kam pritrūks jėgų, 
vilties, / Man jos ir vėl įlies daina. Tirbūt dėl 
to buvo nesunku visas negandas pakelti, nes 
šalia buvo daug taurių, idealiai nusiteikusių 
bendrakeleivių, su kuriais buvo labai lengva 
gražiuoju sugyventi

Mes nelaikėme savęs likimo pas
merktaisiais. Ne kartą galvojome apie save, 
kaip apie pačius laimingiausius, nes pagal 
tuometinį mūsų supratimą, laimingas yra ne 
tas žmogus, kuris turi aukštą valdžios postą, 
o laimingas tas, kur dar ankstyvą savo 
gyvenimo rytmetį pamato tikrąsias verty
bes, jas visa širdimi pamilsta, dėl jų gyvena, 
kenčia. O jeigu būna lemta-už jas ir mušta. 
Štai kokia prasme narsūs romėnai sakė: Dulce 
et decorium ėst propatria mori - Malonu ir 
garbinga mirti dėl tėvynės (Horacijus).

Ar pats, Monsinjore, šilto ir šalto matęs 
gyvenime, nesirengiate rašyti knygos?

Iš tikrųjų daugelis mano artimųjų mane 
jau kuris laikas ragina rašyti prisiminimus. 
Mat, anot jų, man prisiėjo gyventi labai 
sudėtingais ir dramatiškais laikais, teko 
bendrauti ir susitikti su daugeliu įdomių 
žmonių, dažnai iš arti stebėti daugelį vykusių 
permainų ir įvykių tiek tėvynėje, tiek ir sve
tur. Daugelis mane tikina, kad tai mano 
gyvenime svarbiausioji pareiga, kurią reikia 
kuo greičiau atlikti. Prisipažinsiu, kad daug 
kam esu šitai pažadėjęs padaryti ir labai 
norėčiau šiemet tatai padaryti.

Ar seniai pažįstate kardinolą Vincentą 
Sladkevičių ir kaip jį vertinate?

Jo Eminenciją pažįstu dar iš seminarijos 
laikų, nors mokėmės ne viename kurse. Jis 
buvo dviem kursais vyresnis.

Kiek menu, tuo metu Jo Eminencija 
Vincentas mums, jaunesniųjų kursų 
klierikams, buvo kaip gerumo ir šventumo 
paveikslas. Su nuoširdžia pagarba ir meile 
kunigija ir tikintieji jį prisimindavo ir oku
pacijos nekaltai nubaustą, į tolimą Lietu
vos užkampį ištremtą. Tačiau ieškantys 
paguodos ir patarimų jį surasdavo ir tenai. 
Visi žinojo, kad jis nubaustas ne už 
nusikaltimus, bet už ištikimybę Tėvynei ir 

Bažnyčiai. Eminenciją kartas nuo karto 
aplankau. Per pokalbius pasvarstome 
dabartinės mūsų visuomenės ir tikėjimo 
sunkumus.

Šiuo metu didžiuma šviesuomenės jį 
labai palankiai vertina, kaip dvasinį vado
vą, sugebantį gyventi ir sudėtingiausius 
visuomenės uždavinius spręsti Evangeli
jos dvasia.

Girdėjome, kad 1970 esate aplankęs 
Komi respublikos Abizės “mirtininkų” 
lagerius ir jų didžiulį kapinyną, kur prie 
paties Poliarinio rato ilsisi gen. Juo- 
dišiaus, prof. L. Karsavino ir kitų garsių 
žmonių palaikai. Ten Jūs pašventinote 
Negrįžusiems paminklą ir jų kapų kryžius.

Taip. Prie to lagerio tikrai didžiulis 
kapinynas, kuriame buvo laidojami lage
ryje mirusieji ligoniai, bado iškankinti 
paliegėliai. Dabar šio kapinyno nemaža
me plote sodinamos bulvės, o kita dalis 
aptverta. Kauburėliuose tvarkingai įkalti 
kuoliukai su lentelėmis, ant kurių užrašyti 
numeriai. Kartais šviečia Šiaurės pašvais
tė, čia esti dideli šalčiai, dažnai siaučia 
pūgos. Čionai amžiną poilsį surado 
dešimtys, o gal ir šimtai tūkstančių įvairių 
tautų varguolių.

Teko girdėti, kad artimai bendravote 
su gyd. V.Šimkūnu, kuris visą laiką iki 
mirties Abizėje globojo prof. L. Kar
saviną. Ką jis yra Jums pasakojęs apie šį 
kankinį mokslininką?

Gydytojas Vladas sakė, kad prieš mirtį 
profesorius norėjo pasikviesti stačiatikių 
šventiką, kuris jį parengtų krikščioniškai 
pasitikti mirtį. Šventikui neatvykus, grei
čiausia iš baimės, nes už tai lageriuose buvo 
persekiojama, profesorius pasikvietęs len
ką kunigą, iš jo rankų priėmė krikštą. Tai
gi tapęs kataliku, priėmė visus kitus 
Sakramentus.

Gydytojas Vladas Šimkūnas pasakojo, 
kad prieš mirtį profesorius daug rašė so
netų religine tema, o jo veidas visados 
spinduliavo gerumu ir taurumu. Keršto, 
neapykantos ir kitų žemų jausmų jis 
nepažino.

Žinome, kad mėgstate dažnai lanky
tis įvairiuose kultūriniuose renginiuose 
Rašytojų sąjungoje ir Menininkų rūmuo
se, bendraujate su sostinės poetais, mu
zikais, aktoriais ir kitais.

Iš tikrųjų tiesa. Tikrai jaučiu vidinį 
potraukį dalyvauti tokiuose renginiuose.

Monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas

Menininkų rūmai ir Rašytojų namai, man 
regis, yra kaip brangios meno šventovės, 
kur renkasi tikrai “gyvos sielos”, o jų su
sibūrimai būna deramo aukšto lygio, daug 
duoda tautos dvasiniam atgimimui. Nere
tai ir man leidžiama tenai pakalbėti. Čio
nai susitinku poetą K. Bradūną, jau prieš 
keleris metus sugrįžusį Tėvynėn.

Prisipažinsiu, kad daugelį šviesiausių 
savo gyvenimo valandėlių esu patytęs kaip 
tik šiose meno šventovėse.

Ar tiesa, kad nemaža sostinės švie
suolių Jums tenka palydėti į Antakalnio 
ramybės, į amžino poilsio vietą, o prieš 
gyvenimo saulėlydį Jums tenka išklausy
ti jų turtingas, o kartais kupinas vidinių 
prieštaravimų gyvenimo istorijas?

Manau, kad nėra ko slėpti, kad taip 
išties ir yra. Tik šiuo metu neturiu teisės jų 
pavardžių minėti, nes daugelis galvoja, kad 
apie šventus dalykus būna geriau kantriai 
patylėti.

Šįkart tegalėčiau paminėti kelis 
asmenis, kurių jau negaubia paslaptis: 
rašytojai A. Miškinis, V.Sirijos Gira, E. 
Matuzevičius, kompozitoriai K.Kavec- 
kas, Mikulskis, operos solistas K.Gutaus
kas ir kt.

Redakcijos ir savo vardu kuo nuo
širdžiausiai dėkoju už atsakymus.

Telydi Dangus Jūsų ir visų pasaulio 
lietuvių žingsnius.

SuMons. Kazimieru Vasiliausku kalbėjosi 
K J Ambrasas S J.

a

Netikėtai mirus
Rimui Ramanauskui

gilaus liūdesio valandoje tėvus, žmoną, seserį ir visus artimuosius 
nuoširdžiai užjaučia

Dalia ir Vytautas Donielos
Danutė ir Jurgis Karpavičiai

Mielam a.a. Rimui Ramanauskui mirus,

nuoširdžią užuojautą reiškiame žmonai Barbarai, velionio tėvams, 
sesei Daliai, bei plačiai Šumsku giminei

Martina ir Anskis Reisgiai

Konnie Kačinskienei -Peck
mirus, nuoširdžią užuojautą sūnui Jurgiui, dukterims Marytei, 

Zenetai, Anelei ir Reginai bei jų šeimoms reiškia
Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba

Mirus
a-a. Konstancijai Peck-Kučinskienei

dukroms Marytei, Zenetai, Anelei ir Reginai, sūnui Jurgiui, jų 
šeimoms, visiems artimiesiems ir giminėms Lietuvoje gilią užuojautą 
reiškia

Liudas, Sofija Budzinauskai su šeima ir Edvardas Laurinonis

a.a. Rimui Ramanauskui
mirus, jo motinai, tėvui, sesutei Daliai bei visiems artimiesiems reiš

kiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime
Sydnėjaus Liet. Moterų Soc. Globos D-jos Valdyba

į Parduodama Lietuvių enciklopedija, išleista Amerikoje, 36 knygos.
\ Skambinti teL(03) 598Į_0703__________________

■■■ • •*.................................................................................................................................. ■ - ■ ■ ■ . • • • ■ -.•*

Lietimu kultūrinės valios tęstinumas Australijoje-
mūsų visų reikalas

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

Naudoki te pavadinimą ail glųkalboje—Australian Lithuanian 
Foundation Inc.44-50Errol St, North Melbourne, Vic.3051. 

Turint klausimų, galite skambinti Algiui Šimkui tek (03)9578 4319
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AL Dienų (2000 Sydney) Rengėjų grupės numatyta 
XXI AUSTRALUOS LIETUVIŲ DIENŲ

PROGRAMA
Gruodžio 27 d. - trečiadienis

10 vai. pamaldos St. Joachim’s bažnyčioje, Lidcombe.
12 vai. XXI ALD atidarymas Town Hall, Bankstown .
230 vaLSporto šventės atidarymas Basketball Stadium, Auburn.
6 vai. Literatūros popietė Lietuvių Klube Bankstown.
7 vai. Harbour Cruise ir kartu laive - jaunimo Susipažinimo vakaras.

Gruodžio 28 d. - ketvirtadienis
9 vai. Sporto varžybos.

10 vai. ALB Krašto Tarybos suvažiavimas (I-ji diena) Lietuvių Klube, 
Bankstown.

2 vai. Meno parodos atidarymas Graikų Klubo salėje (šalia Lietuvių 
Klubo), Bankstown.

4 vai. Mokytojų konferencija tema:”Lietuviškų dainų ir šokių bei 
tradicijų mokymas”.

7 vai. Jaunimo talentų vakaronė Lietuvių Klube, Bankstown.
Gruodžio 29 d. - penktadienis

8 vai. Tautinių šokių repeticija Whitlam Recreation Centre, Liverpool.
9 vai. Sporto varžybos Basketball Stadium, Auburn.
9 vai. ALB Krašto Tarybos suvažiavimas (II - ji diena) Lietuvių Klube.
2 vai. Adelaidės Mėgėjų teatro spektaklis “Sekminių vainikas”, 

Lietuvių Klube, Bankstown.
7 vai. Tautinių šokių Šventė Whitlam Recreation Centre, Liverpool.

Gruodžio 30 d. - šeštadienis
8 vai. Jungtinė chorų repeticija River Theatre, Parramatta.
9 vai. ALB Krašto Tarybos suvažiavimas (baigiamoji - III - ji diena)

Lietuvių Klube.
2 vai. Baleto popietė Lietuvių Klube.
630val.Dainų šventė ir XXI AL Dienų uždarymas River Theatre, 

Parramatta.
Gruodžio 31 d. - sekmadienis

9 vai. Baigiamosios rungtynės, apdovanojimai, Sporto šventės užda
rymas Basketball Stadium, Auburn.

8 vai. Naujųjų Metų balius Emporium Function Centre, gatvių kam
pas South Terrace ir West Terrace, Bankstown.

Pastaba: Pagrindinių, didžiųjų renginių vietos ir laikas nesikeis, tačiau 
gali būti kai kurių smulkesnių patikslinimų, pakeitimų apie kuriuos pranešime 
spaudoje. Jadvyga Dambrauskienė

XXI ALD Rengėjų grupės sekretorė

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBE
Įdomu buvo pasikalbėti su Jo Eksce

lencija vyskupu Rimantu Norvilą, Jam 
lankantis mūsų Klube. Nors be ceremonijų, 
prie stiklo alaus, nors trumpai pasidalinome 
nuomonėmis. Malonu buvo matyti jauną, 
išsilavinusį, pilną energijos žmogų, pa
siekusį tokias aukštas pareigas.

Neveltui sakoma, kad gyveni ir mokaisi. 
To vizito metu norėjosi ką nors padovanoti 
Jo Ekscelencijai, kad prisimintų mūsų Klu
bą, deja, mūsų spintos tuščios, o bonką juk 
neduosi Taigi, sekančiame posėdyje reikės 
svarstytų ką turėti spintoje mūsų garbingiems 
svečiams. Na, ir Svečių Knygą būtų ne pro 
šalį turėti

Turbūt visiems jau matoma, kad mūsų 
Klubas tobulėja. Malonu, kad ir Ęstų Dienų 
rengimo komiteto pirmininkė tai pastebėjo, 
nors ir per dantį traukė sakydama: Matot, ką 
su iš estų gautais pinigais padarėte! Reikia 
tikėtis, kad bus galimybė arčiau susi
bičiuliauti su jais ateityje. Kiek teko girdėtį 
estai norėtų glaustis prie mūsų arčiau. 
Malonu, kad jau dabar turime jų keletą ir 
mūsų Klubo nariais.

Jau ta birbynė, tai piemens dūdelė! O 
ką jau bekalbėti apie tą saksofoną, kokia 
nauda iš jo be orkestro? Nėra ko eiti į tą 
koncertą! Klydo, kas taip mąstė, pasiutiš
kai klydo! Aš ir kiekvienas, su kuo tik 
kalbėjau, nuo p. G.Kazokienės žemyn ir 
aukštyn - visiems patiko. Netikite mani
mi? Tik pasikalbėkite su buvusiais! Jei aš 
būčiau organizatorius, Antano Smolskaus 
ir Petro Vyšniausko koncertus drąsiai 
reklamuočiau sakydamas: Jeigu po 
koncerto išeisite nepatenkinti - įėjimo 
pinigus grąžinsime pilnai! Sydnėjiškiai, kas 
nebuvote - nenusiminkite, koncertas bus 
dar kartą antradienį, balandžio 18,7.00 
vai vakare Lietuvių Klube - nepraleiskite 
tokios retos progos palepinti savo dūšią!

Užsukite į Klubą, padiskutuokite 
dabartį ir praeitį, išbandykite pokerio 
mašinėles, už likusius pinigus išgeriate 
čerkelę, o pamatę budintį Direktorių, 
siūlykite savo nuomonę, kaip išlaikyti šią 
lietuvišku prakaitu iššlakstytą mūsų 
Buveinę! Iki pasimatymo Klube!

Algis Bučinskas

APLANKYKITE

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBO BIBLIOTEKĄ

NUSTEBSITE, KIEKNEDAUG KAINUOJA

LIETUVIŠKOS KNYGOS, PLOKŠTELĖS IR 

VAIZDAJUOSTĖS

sekmadieniais 12.00 iki 230 vai

Pakeitimai Melbourne Lietuvių Pradžios Mokykloje
Nuo gegužės 20 Melboumo Lietuvių Pradžios Mokykla veiks Lietuvių 

Namuose šeštadieniais, suderintai su tautinių šokių repeticijomis. Tikimės, 
kad šis dienų pakeitimas pritrauks daugiau mokinių (nuo 4 m. amžiaus). Pa
mokų laikas bus paskelbtas vėliau.

Teirautis pas Ritą Mačiulaitienę tel.9859 6291. Mokyklos administracija

AUKOS
po $10 - M.Andrikonienė 

(305), J. Manikauskas (685), S. ir 
A-Obeliūnai (1350), O.Šrederis 
(475), E. Stuikevičienė (25);

po $5 - R. ir P.Saldukai (80);
a.a. I.Aleknos atminimui
$ 50 - O-Aleknienė;
$ 25 - S.Vamas;
$ 15 - J.Manikauskas (700).
Valdybos vardu dėkoju už 

a.a. A. Žvirblienės atminimui aukas.
$ 20 - V. ir RPalavikas (50); A.Balbata,ALFondo iždininkas

FONDUI

Musų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

Published by the Lithuanian Community Publishing Sodely Ltd.
Leidėjas Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga

Leidėjo, administradjos ir redakdjos adresas: RO. Box550, Bankstown, NSW 1885 
Tel: (02) 97902319, Faksas: (02) 97903233, E-mail: mpastoge@hotmaiLcom 

Redkokgįja: Rita Baltušytė-Ormsby, Antanas Laukaitis, Kęstas Protas, Vytenis Šliogeris. 
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi.

Už skelbimų turinį redakdja neatsako.
Prenumerata metams $ 50. Užsienyje paprastu paštu $ 65. N. Zelandijoje oro paštu $ 80 

Užsienyje oro paštu $ 110.

Musų Pastogė Nr 14, 2000.04.10, psl. 8

8


	2000-04-10-MUSU-PASTOGE_0001
	2000-04-10-MUSU-PASTOGE_0002
	2000-04-10-MUSU-PASTOGE_0003
	2000-04-10-MUSU-PASTOGE_0004
	2000-04-10-MUSU-PASTOGE_0005
	2000-04-10-MUSU-PASTOGE_0006
	2000-04-10-MUSU-PASTOGE_0007
	2000-04-10-MUSU-PASTOGE_0008

