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2000.metų Velykos
Mieli Broliai, Sesės,

Šių metų Velykose, švenčiamose 
Didžiojo Krikščionybės jubiliejaus 
dvasioje, yra išskirtinai pabrėžiamos 
dvi tikėjimo tiesos:

1. Žmonija yra viena šeima ir 
Dievas myli kiekvieną žmogų, savo 
kūrinį, besąlygine meile,

2. Mes, krikščionys, su prisikėlu
siu ir išaukštintu Eganytoju esame 
susijungę gyvybiniais ryšiais.

Dievui kiekvienas žmogus yra vie
nintelis, savas ir brangus. Argi gali 
motina užmiršti savo pagimdytą kū
dikį? Klausia Dievas pranašo Izaijo 
lūpomis. Bet jeigu ji tavęs atsižadėtų, 
aš tavęs neužmiršiu...

Dievas myli žmogų tokį, koks jis 
yra. Tačiau, Jis per daug mus myli, 
kad galėtų palikti tokiais, kokie 
esame.

Dievas ilgesingai laukia sugrįž
tančių paklydusių vaikų, teigia šv. 
Raštas, ir atidavė savo viengimį sūnų, 
kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražū
tų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą (Jn. 
3:10).

Todėl šiuose jubiliejiniuose me
tuose esame skatinami puoselėti

kentėjimais už jus ir savo kūne papildau, 
ko dar trūksta'^Kristaus varnams dėl įtrkū-

Merų rinkimai savivaldybėse
Vilniaus miesto meru antrą kartą 

išrinktas Rolandas Paksas. Praeitą 
sekmadienį pirmajame naujosios tarybos 
posėdyje opozicija atsisakė dalyvauti bal
savime, ir R.Paksas išrinktas 30 daugu
mos bloko balsų. Jo kandidatūrą parėmė - 
Vilniaus miesto taryboje daugumą turin
ti liberalų, konservatorių bei Lietuvos 
lenkų rinkimų akcijos (LLRA) koalicija, 
kuri turi 30 mandatų iš 51. Liberalai 
Vilniaus mieste laimėjo daugiausiai 
mandatų -18,7 mandatus laimėjo kon
servatoriai, o LLRA - 5. 21 mandatą 
Vilniaus miesto taryboje turi į bloką susi
vieniję Naujosios sąjungos, socialde
mokratų, centristų bei LDDP atstovai. 
Pasak Lietuvos dienraščių, posėdžio 
pradžioje opozicija pareiškė, kad jis yra 
neteisėtas, ir siūlė merą rinkti ketvir
tadienį. Liberalų sąjungos (LS) atstovas 
spaudai Jonas Čekuolis sakė BNS, kad 
opozicijos atstovai dalyvavo diskusijose, 
balsų skaičiavimo komisijos veikloje, tik 
atsisakė balsuoti. Į mero postą buvo pa
siūlyta viena kandidatūra - LS pirmi
ninkas, ekspremjeras R. Paksas, Vilniaus 
savivaldybei jau vadovavęs 1997-1999. 
Tbomet R. Paksas buvo konservatorius. 
Pirmuoju mero pavaduotoju išrinktas 
liberalas Vilniaus Gedimino technikos 
universiteto docentas Algirdas Kudzys, 
kitą vicemero postą užėmė į LS iš 
konservatorių perėjęs Juozas Imbrasas. 
Jis iki pastarojo meto buvo sostinės 
meras. Miesto valdyboje po dvi vietas 
atiteko konservatoriams ir LLRA, trims 

susitaikinimo dvasią ir solidarumą su viso 
pasaulio žmonėmis, Dievo vaikais.

Jėzus Kristus žmonijos istorijai suteikė 
naują prasmę ir reikšmę. II-sis Vatikano 
susirinkimas skelbia: Dievo Sūnus, pri
imdamas žmogaus prigimtį ir savo mirti
mi bei prisikėlimu nugalėdamas mirtį, 
žmogų atpirko ir pakeitė į naują kūrinį, (plg. 
Gal. 6:15; Kor. 5:17).

Šį paslaptingą dvasinį perkeitimą 
Kristus vadina atgimimu iš aukštybių (plg. 
Jn. 3:3-6) ir jį paaiškina vynmedžio ir 
šakelių palyginimu. Kaip sodininko 
įskiepyta į laukinį kamieną kultivuota 
šakelė perkeičia medį ir įgalina nešti ge
rus vaisius, taip ir Kristus, per krikšto 
sakramentą perteikdamas žmogui savo 
Dvasią, krikščionio gyvenimui, jo kan
čioms ir maldoms suteikia antgamtinę 
vertę: Aš esu vynmedis, o jūs šakelės, kas 
pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug 
vaisių, nuo manęs atsiskyrę jūs negalite 
nieko nuveikti (Jn. 15:5).

Apaštalas šv. Paulius apie šią pas
laptingą krikščionių vienybę su Kristumi 
rašo: Gyvenu aš, bet jau nebe aš, manyje 
gyvena Kristus..., ... aš džiaugiuosi savo 

komitetams vadovaus liberalai.
Ketvirtadienį pirmajame naujosios Kauno 

miesto tarybos posėdyje meras neišrinktas. 
Dėl “miesto tėvo” titulo Kaune rungėsi Lie
tuvos laisvės sąjungos lyderis Vytautas Šus
tauskas ir Naujosios sąjungos atstovas Ge
diminas Žemaitis. Nė vienam kandidatui ne
pavyko gauti daugiau kaip pusės tarybos narių 
balsų. Už V.Šustauską balsavo 16, o už G. 
Žemaitį -10 tarybos narių. Kauno miesto ta
ryboje jų yra 41, praneša ELTA Kauno miesto 
taryboje, kur daugiausiai mandatų (11) turi 
Laisvės sąjunga, partijoms nepavyksta susi
tarti dėl koalicijų. 7 mandatus turintys konser
vatoriai nebalsavo nei už vieną, nei už kitą 
kandidatą. Neišrinktas meras ir Panevėžio 
mieste. Ketvirtadienį pirmajame tarybos 
posėdyje buvo iškelti du kandidatai: centristas 
Valdemaras Jakštas ir konservatorius, buvęs 
meras Vitas Matuzas. Už VJakštą balsavo 14, 
o V.Matuzą -12 tarybos narių. Tokiu būdu nė 
vienam kandidatui nepavyko surinkti daugiau 
kaip pusės iš 31 balso. Jokių netikėtumų ne
kilo Klaipėdos miesto tarybos posėdyje, kur 
visos politinės jėgos sutarė dirbti miešto labui. 
Čia kandidatavęs tik liberalas Eugenijus 
Gentvilas dar vieną kadenciją vadovaus mies
tui. Kauno rajono tarybos posėdyje meru 
išrinktas LDDP atstovas Petras Mikelionis. 
Jį šioje taryboje parėmė plati kairiųjų jėgų 
koalicija. Iki šiol rajone dominavę dešinieji 
liko opozicijoje. Ketvirtadienio duomenimis, 
47 miestų ir rajonų tarybos jau yra išrinkusios 
merus. Tarybos, kur nepavyko išrinkti merų, 
tai turėtų padaryti per 2 mėnesius nuo pirmo
jo posėdžio dienos. Jei ir per 2 mėnesius ne
būtų išrinkti merai, tokių miestų ir rajonų

no, kuris yra Bažnyčia, (plg. Rom. 8:17; 
Kol. 1:24).

Kristus vynmedžio palyginimu pa
aiškina ir kančių prasmę mūsų gyve
nime. Aš esu tikrasis vynmedis, o mano 
Tėvas - vynininkas... Kiekvieną vaisin
gą šakelę apvalo, kad ji duotų dar dau
giau vaisių (Jn. 15:1-2).

Kiekvienas “apgenėjimas” yra 
skausmingas, bet reikalingas, kad 
Kristus galėtų veiksmingai reikštis mū
sų gyvenime, per mus, savo šakeles, 
neštų taikos, teisingumo ir krikščio
niškos meilės vaisių.

Prisikėlęs ir išaukštintas Kristus 
lauktų tiesioginis valdymas ir nauji savi
valdybių tarybų rinkimai.

Penktadienį, įvykus dar keliems miestų 
ir rajonų naujųjų tarybų posėdžiams, paaiš
kėjo, kad daugiausiai merų yra išrinkta iš 
Naujosios sąjungos (socialliberalų) ir Vals
tiečių partijų. Šios dvi politinės jėgps, gavu
sios daugiausiai mandatų savivaldybių tary
bų rinkimuose, pasidalijo daugiau kaip 
trečdalį iš 60 merų postų, informuoja 
ELTA Nors pagal gautą mandatų skaičių 
LDDP savivaldybių rinkimuose buvo tik 
penktoje vietoje, tačiau renkant merus jai 
sekėsi geriau. Negalutiniais duomenimis, 
10 LDDP atstovų vadovaus miestų ir ra
jonų savivaldybėms. Per praėjusią kaden
ciją konservatoriai, dominavę 28 savival
dybėse, dabar kol kas turi tik 2 merus. Kon
servatoriai vadovaus Neringos ir Utenos sa
vivaldybėms. Penkioms taryboms pirmuo
siuose posėdžiuose nepavyko išrinkti merų. 
Kitą savaitę įvyks Kauno, Palangos, Pane
vėžio, Visagino miestų ir Trakų rajono sa
vivaldybių tarybų posėdžiai, kur dar kartą 
bus bandoma išrinkti vadovus.
Partijų perspektyvos artėjančiuose Seimo 

rinkimuose
Savivaldybių tarybų rinkimuose dau

giausia mandatų gavusi Naujoji sąjunga 
(NS, socialliberalai) pirmą kartą tapo popu
liariausia partija Lietuvoje, o kaimiškuo
siuose rajonuose laimėjusi Valstiečių partija 
pirmą kartą išsiveržė į ketvirtą vietą. Abi 
partijos yra kairiosios ir kritikuoja dabar
tinės valdžios siekius greitai integruotis į 
ES ir NATO. Su kovą vykusių savivaldybių 
rinkimų rezultatais sutapo Liberalų sąjun
gos nusmukimas iš pirmos vietos po pirma
vimo nuo gruodžio mėnesio. Kelintą mėne
sį paeiliui smunka ir Centro sąjungos, 
LDDP, socialdemokratų populiarumas. Vėl 
šiek tiek padidėjo krikščionių demokratų 
populiarumas, ir jie net aplenkė tebesmun- 
kančius konservatorius. Proporcinėje rinki
mų dalyje partijoms reikia Įveikti 5% balsų 

grįžo į dangų, bet sykiu pasiliko ir 
pasaulyje, krikščioniškoje bendrijoje, 
kaip antgamtinės gyvybės šaltinis, 
teikiantis mūsų gyvenimui naują pras
mę ir užtikrinantis garbingą prisikėli
mą. Kas valgo mano kūną ir geria mano 
kraują, tas turi amžiną gyvenimą ir aš jį 
prikelsiu paskutiniąją dieną (Jn. 6:54). Su 
juo mes keliaujame per kančias ir 
vargus į naująjį dangų ir naująją žemę 
(Jonas Paulius II).

Džiugių šv. Velykų ir gausių Ju
biliejinių metų malonių linkiu Jums 
visiems, mieli broliai, sesės Kristuje.

vysk. Paulius A. Baltakis, OFM 
barjerą, kad jų sąrašo kandidatai būtų iš
rinkti į Seimą. Taip išrenkama pusė parla
mento, kuriame iš viso yra 141 vieta. Pro
porcinėje rinkimų dalyje 2 pirmaujančios 
kairiosios partijos dabar nusvertų 2 centro 
ir dešiniojo centro partijas. Eiliniai parla
mento rinkimai vyks šį rudenį. Į klausimą 
“Jeigu rytoj vyktų rinkimai į Seimą, už kurią 
partiją jūs balsuotumėte?” kovo 20-27 
atsakyta (%, palyginti su vasariu): Naujoji 
sąjunga (socialliberalai) 14,2 (+9,7) Libe
ralų sąjunga 12,7 (-2,8) Centro sąjunga 7,7 
(-3,4) Valstiečių partija 7,1 (+4,5) LDDP 
4,6 (-0,7) Krikščionių demokratų partija 4,6 
(+2,0) Socialdemokratų partija 4,4 (-2,8) 
Konservatoriai 3,8 (-0,5) Lietuvos laisvės 
sąjunga 3,5 (-) Lietuvos lenkų rinkimų 
akcija 2,6 (-0,1). Bendrovės “Baltijos ty- 
rimai”/GALLUP apklausos rezultatus 
trečiadienį paskelbė dienraštis “Respublika”.
Gediminą Vagnorių nuspręsta pašalinti 

iš konservatorių partijos
Konservatorių partijos priežiūros komi

tetas pirmadienį nusprendė iš partijos paša
linti ekspremjerą Gediminą Vagnorių. Ki
tiems G. Vagnoriaus šalininkams, kurie ne
seniai Seime susibūrė į Nuosaikiųjų (kon
servatorių) frakciją, pasiūlyta apsispręsti, 
ar jie dalyvaus naujojoje frakcijoje. Iš kon
servatorių partijos jau yra pašalinti Nuo
saikiųjų frakcijos nariai Nijolė Oželytė ir 
Kęstutis Skrebys. G.Vagnorius prieš kurį 
laiką pats yra sustabdęs savo narystę val
dančioje partijoje. 12 ekspremjero G.Vag
noriaus šalininkų Seime kovo pabaigoje 
atskilo nuo “motininės” konservatorių frak
cijos ir susibūrė į Nuosaikiųjų (konser
vatorių) frakciją. Konservatorių frakcijos 
nariai atskilusios frakcijos deklaraciją 
įvertino kaip narystės partijoje atsisakymą. 
Atskilusios frakcijos nariai praėjusią savaitę 
Seimo posėdžiuose dažniausiai balsuodavo 
priešingai, nei konservatoriai.

Perkelta į 2 psl.
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Trumpai iš visur
Vytautas Patašius

♦ Balandžio 3 Pale mieste, Bosnijoje, 
NATO kariai suėmė Momcilo Krajisnik, 
seniai ieškpmą dėl karo nusikaltimų. M. 
Krajisnik buvo Bosnijos serbų lyderio Ra
dovan Karadzič artimiausias bendradarbis. 
Jis suimtas dramatiškai, panaudojant 
sprogstamą medžiagą įsilaužiant į namus. 
Pristatytas Hagos tarptautiniam teismui M. 
Krajisnik paneigė kaltinimus.
♦ Nuo rugpjūčio mėnesio Rusijos erdvės 
laboratorija Mir skriejo apie Žemės rutulį 
be įgulos, vyriausybei neturint lėšų išlaikyti 
erdvėje astronautus. Suradus privačios fi
nansinės paramos, balandžio 4 iš Baikonur 
aerouosto Kazachstane į Mir išsiųsta rake
ta su dviem astronautais, kurie bandys pra
ilginti Mir egzistenciją.
♦ Balandžio 5 Japonijos seimas išrinko 
Joširo Mori ministru pirmininku vietoje 
sunkiai sergančio Keizo Obuči. Iki šiol 
Mori ėjo valdančio liberalų demokratinės 
partijos generalinio sekretoriaus pareigas 
ir yra priimtinas visoms besivaidijančioms 
šios partijos frakcijoms.
♦ Balandžio 6 Zimbabvės parlamentas 
lygiai dviejų trečdalių balsų dauguma pri
ėmė konstitucinę pataisą, kurią prieš keletą 
savaičių balsuotojai buvo atmetę referen
dume. Konstitucinė pataisa įgalina valsty
bę jėga nusavintižemvaldžių ūkius ir įparei
goja D. Britaniją, kadaise valdžiusią Zim
babvę kaip koloniją, kompensuoti baltuo
sius ūkininkus už Zimbabvės valstybės iš 
jų atimtus ūkius. D. Britanija pareiškė, kad 
šis Zimbabvės parlamento priimtas įstaty
mas jos nesaisto.
♦ Zimbabvės prezidento Roberto Muga- 
be vyriausybė skatina Veteranų būrius jėga

Į Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psL

VAdamkus norėtų tikroviškesnio 
istorinio santykių su Lenkija vaizdo
Trečiadienį Krokuvos Jogailos univer

sitete skaitydamas paskaitą, Lietuvos va
dovas Valdas Adamkus Lietuvos ir Len
kijos istorikus paragino bendrai padirbėti, 
kad abiejų šalių visuomenės susidarytų 
tikroviškesnį praeities vaizdinį, praneša 
ELTA. “Praeities nepakeisime. Tačiau 
galime į ją pažvelgti iš naujo be didelių 
emocijų, išsivadavę iš stereotipų - ir kal
bėtis apie ją atvirai”, - teigė Lietuvos Pre
zidentas. Pastaruoju metu itin šiltai ir drau
giškai bendraujančių Lietuvos ir Lenkijos 
santykiai yra laikomi pačiais geriausiais per 
visą istoriją. Ne kartą tai patvirtinę abiejų 
šalių vadovai yra išreiškę ir savo pasiryžimą 
teikti visokeriopą abipusę pagalbą. Vis 
dėlto su trijų dienų valstybiniu vizitu šią sa
vaitę Lenkijoje viešintis VAdamkus savo 
kalboje išreiškė apgailestavimą, kad šalys 
ne visuomet laikėsi kartu. “Kartais pagal
voju, kad jei Lietuva ir Lenkija tarpukariu 
būtų sutarusios, XX amžiaus diktatoriams 
nebūtų taip lengvai sekęsi įgyvendinti savo 
užmačias”, - sakė Lietuvos vadovas. “Ma
nau, - pridūrė jis, - kad rytinėje Baltijos 
jūros pakrantėje susiformavusi stabilumo 
ir bendradarbiavimo erdvė būtų pristab- 
džiusi smurto ir agresyvumo bangą”. Tuo 
pačiu Lietuvos Prezidentas paneigė ret
sykiais pasigirsiančias kalbas, kad “galbūt 
Lietuvos ir Lenkijos partnerystė yra tik 
fasadinis kūrinys - graži, bet turiniu neuž
pildyta deklaracija”. V.Adamkaus teigimu, 
kasdieniai bendri darbai ir pasiekimai rodo, 
kad tokio intensyvaus ir pragmatiško dvi
šalio bendradarbiavimo dar nėra buvę 
Lie tuvos ir Lenkijos santykių istorijoje.

išvaryti baltuosius ūkininkus iš ūkių. Smur
to veiksmus bandą sustabdyti policininkai 
nuginkluojami ir suimami veteranų. Pasi
taiko nužudymų.
♦ Balandžio 6 Indonezijos vyriausybės 
atstovai pasirašė susitarimą su Jungtinėmis 
Tautomis dėl nusikaltimų Rytų Timore iš
aiškinimo. Susitarimas numato atvejus, pa
gal kuriuos kaltinamieji indonezai gali būti 
išduoti teismui Rytų Timore. Jei bylos ke
liamos Indonezijos teismuose, vyriausybė 
prižada pilną apsaugą iš Rytų Timoro at
vykstantiems liudininkams.
♦ Australijos vyriausybė, priglaudusi pa
bėgėlius iš Kosovo ribotam laikui, grąžina 
juos atgal terminui pasibaigus. Balandžio 
10 Australijos Aukščiausias Teismas atme
tė apie 60 Kosovo pabėgėlių prašymą su
teikti jiems teisę pasilikti Australijoje. Nuo 
balandžio 10 apie 120pabėgėlių, atsisakan
čių grįžti į Kosovo, neteko turėtų privile
gijų ir yra laikomi nelegaliais imigrantais.
♦ Naujai išrinktas Taivano prezidentas, 
kuris pradės eiti savo pareigas gegužės 20, 
bando sušvelninti santykius su Kinija. Pre
zidentas Čen Šui-bian pareiškė, kad nenu
mato pravesti referendumo dėl visiškos ne
priklausomybės ir atsiskyrimo nuo Kinijos. 
Taivanas pasiskelbtų visiškai nepriklau
somu tik tuo atveju, jei Kinijos pajėgos išsi
laipintų Taivane ar jei Kinija imtųsi jėgos 
vietoje derybų.
♦ Po trijų metų sausros badas gresia 16 
mln. Etiopijos ir kaimyninių valstybių gy
ventojų. ES, Tarptautinis Raudonasis Kry
žius ir kitos organizacijos ruošia skubias 
grūdų siuntas į šią sritį. Padėtį komplikuoja 
karo stovis tarp Etiopijos ir Eritrėjos.

Lietuvos BVP pernai smuko 4,1%
1999 palyginus su 1999 Lietuvos ben

drasis vidaus produktas (BVP) sumažėjo 
4,1% Lietuvos BVP rodiklis pernai buvo 
blogiausias Baltijos šalyse. Latvijoje BVP 
augo 0,1%, Estijoje - smuko 1,5%. 1998 
metais BVP Lietuvoje augo 5,1% Iš
ankstiniais duomenimis, pernai BVP su
kurta už 42,597 mlrd. litų. Vienam gy
ventojui pernai teko 11514 litų (2878 JAV 
doleriai) BVP (veikusiomis kainomis). 
Smarkiausiai pernai smuko elektros, dujų 
ir vandens tiekimo, statybos, žemės ūkio, 
medžioklės ir miškininkystės, apdirba
mosios pramonės, sveikatos ir socialinio 
aprūpinimo apimtys. Realusis 1999 metų 
BVP smarkiai skiriasi nuo sausio pabaigoje 
skelbtų preliminarių duomenų - statistikai 
prognozavo, kad BVP pernai smuko 3%

Nedarbas Lietuvoje kovo mėnesį dar 
padidėjo

Kovo mėnesį nedarbas Lietuvoje pa
didėjo 0,2 punkto ir balandžio 1 buvo 
11,4% Ptmai spalį pasiekęs rekordinį lygį 
pervisus nepriklausomybės metus (8,9%), 
nedarbas toliau augo, tačiau kovo mėnesį 
jo didėjimo tempai kiek sulėtėjo. Pastarąjį 
pusmetį nedarbas kas mėnesį didėdavo 
0,4-0,8 punkto. Lietuvos darbo biržos ge
neralinio direktoriaus pavaduotoja Janina 
Gaižutytė prognozavo, kad balandžio-ge
gužės mėnesiais ir vasarą nedarbas turėtų 
mažėti. Balandžio 1 Lietuvoje buvo 201 
300bedarbių. Bedarbio pašalpas balandžio 
pradžioje gavo 31 200 bedarbių. Di
džiausias nedarbas balandžio 1 buvo 
Akmenėje (21%), Šalčininkuose (20%) ir 
Pasvalyje (20,3%), mažiausias - Prienų 
(7,3%), Kėdainių (7,5%) ir Anykščių (7,6 
%) rajonuose. Vilniuje nedarbas buvo 8%,

“Kas gero?” - klausiame susitikę ar 
paskambinę telefonu ir dažniausiai jau iš anksto 
žinome atsakymą. Nors, negali sakyti, yra ir 
variacijų: “Nieko gero”, “Ėėė, kas čia tau bus 
gero”, “Ai, nieko”, “Juokauji?”.

Kiekvienu Mūsų Pastogės numeriu sten
giamės jums, malonūs skaitytojai, nuotaiką 
pagerinti (tegul ir nevisada sėkmingai). Tačiau 
pagalvojome, kad gal reikėtų įvesti specialų 
kovos su pesimizmu skyrelį.

Jame kviestume mūsų skaitytojus papa
sakoti apie laimingus nutikimus (nebūtinai 
savo) gyvenime.

Pavyzdžiui, kartą šių eilučių autorė įniršusi 
dėl neperdaug mandagaus aptarnavimo banke, 
nuėjo išsiimti pinigų iš ATM. Automatas 
neveikė.

Teko grįžti pas nemaloniuosius ban
kininkus, o tie kažkodėl šypsojosi iki ausų ir 
čia pat įteikė pinigus. Pasirodo, automatas 
veikė, tik labai lėtai. Mano išsitrauktąją sumą 
rado sekantis klijentas ir čia pat ją nunešė į 
banką.

Nuo to laiko man neapsiverčia liežuvis 
pasakyti NG, ne tik pinigus atgavau, bet ir 
naujų draugų įsigijau...

Kaune - 8,5%, Klaipėdoje - 8,6%, 
Šiauliuose -16,5%, Panevėžyje -14,5% 
Baigto tirti genocidu kaltinamų pokario 

saugumo agentų byla
Generalinė prokuratūra baigė pareng

tinį tardymą gyventojų genocidu sovietų 
okupacijos metais kaltinamų buvusių LSRS 
Valstybės saugumo ministerijos (MGB) 
agentų ir agentų-smogikų baudžiamojoje 
byloje. Ketvirtadienį penki iš šešių kalti
namųjų ir jų gynėjai pradėjo susipažinti su 
byla, pranešė Generalinės prokuratūros 
atstovas spaudai. Generalinė prokuratūra 
ištyrė nusikalstamos veiklos epizodus dėl 
15 Lietuvos partizanų sušaudymo ir vieno 
partizano ištrėmimo. Nusikaltimai įvykdyti 
1952-1953 tuometiniuose Utenos, Ku
piškio, Anykščių, Troškūnų, Dusetų ir 
Ramygalos rajonuose. Dėl genocido kal
tinimai pareikšti tuometiniams MGB 
agentams ir agentams-smogįkams - Bro
niui Viater (Kalyčiui), Pranui Preikšaičiui, 
Ignui Tamošiūnui, Stasiui Šimkui, Kaziui 
Kregždei ir Algirdui Lapinskui S. Šimkaus 
buvimo vieta nežinoma, yra paskelbta jo 
paieška. Kiti senyvo amžiaus kaltinamieji 
gyvena Lietuvoje..

Lietuva nepasirengusi kovoti su 
kraųjasiurbiais mašalais

Pastaraisiais metais Dzūkijos siaubu 
virtusių mašalų naikinimas Nemune grei
čiausiai nebus pradėtas laiku, teigia Ap
linkos apsaugos departamento Druski
ninkų miesto agentūros viršininkas 
Algirdas Petkevičius. Šiais metais vietoj 
reikiamų 400 000 litų upinių mašalų po
puliacijų reguliavimo programai žadama 
skirti tik 150000litų. Aplinkos ministerijos 
Biologinės įvairovės skyriaus viršininkas 
Selemonas Paltanavičius sako, kad visų 
didžiausia problema yra tai, jog iki šiol 
apskritai nėra skirta jokių lėšų. “Finansų 
ministerija nėra suderinusi nutarimo,

O štai žemiau spausdinamos nuotraukos 
turėtų pradžiuginti visus Sydnėjaus lietuvius: jų 
gretos pasipildė visais atžvilgiais vertingais 
nariais.

Iš Pertho į Sydnėjų persikėlė universitetą 
baigęs (kaip tas laikas greitai bėga!) jaunasis 
(23) Gintaras Radzivanas, Vytauto ir Birutės 
sūnus, jaunesnis Vytenio brolis. Apie aktyvius 
Perto visuomenininkus Radzivanus, Australijoje 
niekam aiškinti nereikia. Į redakciją Gintaras 
užsuko pakeliui į “Sūkurio” tautinių šokių 
repeticiją.

O simpatiška jauna porelė - tai Dovilė 
Jakutytė-Fraser ir jos vyras Andy. Jie į klubą (ir 
MP) atvyko tik prieš 10 dienų išlipę iš lėktuvo. 
Susipažino Vilniuje, kur Dovilė augo, baigė 
universitetą, 6 metus dirbo finansų srityje. Andy- 
anglas, tai vestuves atšoko Londone.

Australiją jaunavedžiai pasirinko (pasak 
Andy) dėl aukšto gyvenimo standarto, na, ir 
klimatas ne paskutinį vaidmenį atlieka.

Dėl Andy dar nežinau, bet Dovilė sakė, eis 
į chorą. Jos tėvelis 20 metų dainuoja garsiajame 
Vilniaus “Varpe”, ji pati yra baigusi muzikos 
mokyklą.

RJB.

kuriuo būtų skirti pinigai. Planuojama 
150 000 litų, tačiau programai įvykdyti ir 
apdoroti Nemuno upę nuo valstybės sienos 
su Baltarusija iki Birštono, nuo Kauno iki 
Kulautuvos ir žemiau bei Neries upę nuo 
Jonavos iki santakos su Nemunu, reikia 
maždaug 10 tonų biologinio preparato 
“VectoBac”. Tai kainuoja apie 400 000 
litų”, sakė S. Paltanavičius. Anot jo, 150000 
litų visiškai nepatenkins poreikio. “To
kiomis lėšomis galėtume tik kažkurioje 
atkarpoje reguliuoti lervų skaičių, tačiau tą 
laisvą vietą iš karto užims kiti”, sako 
gamtosaugininkas.

Per koncertą Vokietijoje mirė 
smuikininkas Raimundas Katilius 
Praeitą antradienį per koncertą 

Vokietijos mieste Bad-Kissingene mirė 
žymus lietuvių smuikininkas Raimundas 
Katilius. 53-jų metų R. Katilius buvo 
Lietuvos muzikos akademijos profesorius, 
Nacionalinės premijos laureatas, apdo
vanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio 
Gedimino trečiojo laipsnio ordinu. 
“Nepaprastai intensyvi R. Katiliaus 
koncertinė ir pedagpginė veikla, gastrolės 
užsienyje, įrašai, lietuvių kompozitorių 
kūrinių atlikimas ir redagavimas pelnė jam 
iškiliausio nūdienos lietuvių smuikininko 
vardą”, sakoma R. Katiliaus nekrologe, kurį 
paskelbė Lietuvos nacionalinė filharmonija. 
Muziko kelią R. Katilius pradėjo M. K. 
Čiurlionio gimnazijoje, vėliau studijas tęsė 
Lietuvos muzikos akademijoje bei Maskvos 
P. Čaikovskio konservatorijoje. R. Katilius 
gastroliavo daugelyje Europos valstybių, 
taip pat JAV, Izraelyje, Meksikoje.

Ruošiant šią apžvalgą pasinaudota Lietuvių 
grįžimo į tėvynę informacijos centro atsiųstais 
informacinių agentūrų BNS ir ELTA pranešimais.

□
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Rinkėjų popietė
Prieš kelis mėnesius įsisteigęs Biblio

tekos Bičiulių Būrelis nesnaudžia. Nors 
numatyta, kad svarbią jo veiklos dalį su
darys savų autorių knygų pristatymai, šį 
kartą buvo pasirinkta kitokia kryptis. Sek
madienį, balandžio 9, kartu su Rinkėjų 
Būreliu Sydnėjaus Lietuvių Namuose 
buvo surengta popietė, kurią pristatė 
kolekcininkai.

Popietės centre buvo Romo Kalėdos 
lietuviškų banknotų ir monetų rinkinys. 
Romas Kalėda yra vienas iš žymiausių 
šios srities žinovų tiek išeivijoje, tiek 
Lietuvoje. Atsigabenęs tik atrinktą dalį 
savo plataus rinkinio, jis svečius supa
žindino su monetomis iš senosios Lie
tuvos - Lenkijos valstybės laikų ir pa
teikė pilną komplektą tarpukaryje Lie
tuvoje galiojusių banknotų bei monetų. 
Susidomėję žiūrovai turėjo progą pa
matyti visas tarpukario banknotų lai
das, įskaitant ankstyvus dizainus ir 
didžiuosius 500 bei 1000 litų nominalus.

Tarp monetų ypatingą dėmesį turėjo 
patraukti beveik niekam nematyta, 1938 
metais (Nepriklausomybės dvidešimt- 
mečiui) planuota 2 litų sidabrinė moneta 
su Antano Smetonos atvaizdu. Kadangi 
galų gale Smetonos portretas buvo 
paliktas tik 10 litų pinigui, viena kita 
užsilikusi bandomoji 2 litų moneta su 
tokiu atvaizdu dabar yra pasaulinė re
tenybė.

Tačiau ir 10 litų pinigas su Smetonos

Kas yra gėris ir kas yra blogis
Gėris be blogio negali dominuoti, kaip 

ir blogis be gėrio negali egzistuoti. Ką tai 
reiškia? Gėris be blogio būtų nežinomas, 
kaip ir blogis be gėrio būtų nesuprastas. 
Dievas yra virš visako. Jo kūryboje nėra 
nei gėrio, nei blogio. Jis jų ir nenaudoja. 
Gėris ir blogis tik tiems suprantami, kas 
auga ir tobulėja. Žmogus, siekdamas 
tobulumo, auga. Tai natūralus reiškinys. 
Be gėrio ir blogio pažinimo - pažangos 
nepadarysime, į dangų nepateksime. 
Taigi, tenka siekti tobulumo, kad tą pik
tą nugalėti, kuris tave slegia, vilioja, im
ponuoja. Kadangi visa tai yra natūralūs 
reiškiniai, tai nusikaltimo čia negali būti, 
pragaro negali būti. Deja, negali ir dan
gų laimėti. Vienintelis būdas pasiliko - 
Dievo malonė. Bet, gi, Dievas nusikaltėlių 
negali priimti į savo dangiškąją šeimą. Kas 
paliko daryti? Vienintelė išeitis žmogui 
palikta - grįžti atgal į senąjį gyvenimą, 
kurį jis pats sukūrė savo laisva valia. Vieną 
dieną jis sugrįš su baltu rūbu pas savo dan
giškąjį Tėvą į paruoštą puotą.

Tai vienintelė pačiam žmogui suteikta 
galimybė tapti vertu Dievo malonės. 
Kiekvienas žmogus turi pats pasirūpinti 
savo likimu, jam Dievo Tėvo suteikta

Dvasingumas Lietuvoje skaičiais
Bažnyčia. 688 Lietuvos bažnyčias 

aptarnauja 657 kunigai. Tikslaus įšventintų 
kunigų skaičiaus nepavyko sužinoti Spren
džiant pagal paskutinio kurso klierikų skai
čių, praėjusiais metais turėjo būti įšventin
ti 25 klierikai ir šiais metais - 32. Prieš karą 
kunigų Lietuvoje buvo apie 1600. Čikagos 
arkivyskupija, tikinčiųjų skaičiumi prilygs
tanti Lietuvai, praėjusiais metais gavo 12, 
o šiais tik 8 naujus kunigus.

Lietuvoje 90% gyventojų yra užsirašę 
katalikais. Tačiau praktikuojančių, t.y. kas 
sekmadienį dalyvaujančių šv. Mišių aukoje, 
yra tik apie 10%. Vakarų valstybėse šis pro
centas dar mažesnis.

Parapijos. Grubiai galima būtų 
suskirstyti kunigus į 3 rūšis. Pirmiausia: tikri 

atvaizdu susilaukė pikto likimo. 
Komunistinė valdžia visas šias monetas 
surinko ir neatpažįstamai sudarkė, 
Smetonos portretą sunaikinant koncen
triškai įspaustais ratais. Vėliau sovietai 
taip surinktą sidabro lobį sulydė, tačiau 
viena kita sudarkyta moneta išliko ir to
dėl tapo kolekcionierių labai paieško
mu objektu.

Romas Kalėda taip pat eksponavo 
pilną dabartinės Lietuvos pinigų komp
lektą su visais kol kas pasirodžiusiais 
dizainais ir šiek tiek atrinktų 10 ir 50 litų 
proginių monetų. Banknotų skyriuje sve
čiai turėjo progą pamatyti, kaip atrodo 
dabartiniai 1,2 ir 5 litų banknotai, kai jie 
tebėra dideliuose spaustuvės, lapuose ir 
dar nėra supjaustyti į individualius 
banknotus.

Pagrindiniam banknotų ir monetų 
rinkiniui “asistavo” kitokio pobūdžio rin
kinys, kurį atsinešė Onutė Kapočienė. Ji 
parodė, kaip savą gyvenimo istoriją ga
lima užfiksuoti nuotraukomis, gyventų ar 
lankytų kraštų atvirukais, sveikinimų 
kortelėmis ir t.t.

Svečiai stebėjosi, kaip galima surinkti 
tokį įdomų bei įvairų kiekį - ir dabar 
laukia, kad Onutė parodytų savo pa
garsėjusią “grybų kolekciją”.

Istorija visada besidomintis Jurgis 
Reisgys iš savo archyvo atsinešė kelis 
spaudos tomus ir rodė, kaip užfiksuoja
mi įvykiai, kurių pagrindu vėliau rašoma 

laisva valia... Įsidėmėkite, gerbiamieji, 
Kristus mums apreiškė Dievą Tėvą, 
kiekvienam suteikė laisvą valią šioje 
žemiškoje realybėje.

Taigi, visa tolimesnė ateitis priklauso 
nuo mūsų pačių: galime sau pragarą 
susikurti ir galime sau dangaus vartus 
atsidaryti. Esame visi pakviesti į dan
giškąją puotą pas savo Tėvą. Kristus 
pamoksle nuo kalno visam pasauliui, visai 
žmonijai apreiškė šią dievišką malonę. 
Deja, iki šiol mes nemokėjome jo ap
reiškimu pasinaudoti, o gal ir neno
rėjome. Kaip matome, žmogų ne vien 
dangus įdomauja; įdomauja ir pragaras. 
Taigi nenuostabu, kad mes čia susikūrėme 
sau ir pragarą. Argi dabar mes čia ne 
pragare gyvenam? Mes turime čia patys 
susikūrę ir velnius, ir pragarus. Nenuos
tabu, nes tai mūsų pačių reikalas ir kan
čia. Nieko nuostabaus nebūtų, jei mūsų 
pasaulis žūtų, tai ne Dievo kaltė būtų, o 
mūsų pačių. Ar ne prie to einame - lai
kas pagalvoti. Man tas aišku, kitaip būti 
negali. Jūs gi turite laisvą valią, kitaip ir 
būti negali. Kol ne per vėlu, gerai pa
galvokite, kur einate ir kuomi būti norite?

Žiūrint į krikščionių gyvenimą ir į

Kristaus apaštalai, heroizmo pilni kunigai 
Jie nepabūgo jokių grasinimų, kalėjimų, 
rizikuodami gyvybe, sunkiausioje pries
paudoje mokėjo panaudoti visus tuomet 
galimus pastoracijos metodus. Jų pa
vyzdžiu sekė ir kiti. Antra gupė: tikrieji 
ganytojai Jiems avys savos. Vieni daugiau, 
kiti gal kiek mažiau joms tarnauja. Tre
čiai mažiausiai grupei priklauso samdi
niai Jie daro tik tai už ką užmokama.

Religijos studijos. Dabar keturiose 
Lietuvos aukštosiose mokyklose yra teolo
gijos fakultetai ar bent katedros. Tikybos 
mokytojų skaičius sparčiai didėja. Vien tik 
neakivaizdinė Kauno Aukštesnioji Kate
chetų mokykla šiais metais išleido 113 tiky
bos mokytojų. Vaikus tikėjimo dvasia auk

istorija. Reikia tikėtis, kad vieną dieną 
Jurgio Reisgio darbui bus paskirta ištisa 
popietė.

Kaip papildymą monetoms ir bank
notams, Vytautas Doniela parodė du rin
kinius iš savo plačios pašto ženklų kolek
cijos. Viename rinkinyje buvo sukaupti 
savotiški “pašto ženklai”, kuriuos po ka
ro išleido kai kurios DP stovyklos, pvz. 
Augsburg, Hanau, Detmold, Meerbeck, 
Seedorf, Stade. Tai nebuvo tikri pašto 
ženklai, nes jie negaliojo pašto siuntų ap
mokėjimui, bet jie patraukia tų kolekcio
nierių dėmesį, kurie domisi neįprastu ano 
meto gyvenimu. Kitame rinkinyje Vytau
tas Doniela parodė lietuviškus ženklus ir 
jų variantus, kuriuos perspausdino vo

Evangelijos šviesą atrodo, kad tas nere
gįs, kuris neša šviesą ne kad pats galėtų 
matyti kelią, bet kad kiti, būdami tamsoje, 
neužliptų ant jo. Krikščionys aukštai 
iškėlę neša gyvenimo šviesą, bet patys jos 
nemato, nes ja negyvena.

Didele dalimi tas atsitinka dėl to, kad 
krikščionys, gilindamiesi į šventraščius, 
mato smulkius dalykus: raides, brūkšne
lius, bet negali pamatyti visumos, negali 
išskirti iš tų smulkmenų, kas esminio ir 
svarbiausio.

Pijaus XI patarimas - siekti šventumo 
per maldą ir atgailą. Joks popiežius nėra 
davęs patarimą - siekti šventumo per 
gerus darbus, per meilę artimui. Malda, 
atgaila ir nusižeminimas dominuoja šven
tumui siekti. Iš to galime suprasti, kaip 
esame toli nuo tikro šventumo, nuo tik
ros Evangelinės dvasios.

Malda ir atgaila - tai tik maža dalis 
to, ką apima meilė artimui ir Dievui. 
Malda be gerų darbų yra tušti žodžiai, 
atgaila be Dievo meilės yra tik egoistinė 
moneta, už kurią tikiesi nusipirkti dangų. 
Meilė yra nesuklastojama, tyra, graži, 
veržli, be jokių išskaičiavimų. Tai yra vie
nintelė ir tikra dieviška dovana žmogui, 
siekiančiam ir norinčiam tapti Dievo 
vaiku. Meilė krikščionybėje yra užmiršta, 

lėja 16 katalikiškos dvasios mokyklų ir 3 
konfesinės.

Vienuolynai. Vyrų vienuolynų Lietu
voje yra 11 ir moterų 32. Kasmet jie pasi
pildo naujais kandidatais.

Organizacijos. Katalikiškų organi
zacijų centrų, sąjūdžių ir sąjungų dabar 
Lietuvoje yra 15. Savo gausumu išsiskiria 
ateitininkai ir skautai. Aieitininkiją sudaro 
apie~2000 narių su 90 padalinių.

Ziniasklaida ir spauda. Didžiausią 
paklausą turi bulvarinis laikraštis Akistata, 
einantis 71 000 tiražu. Skaitytojams jis 
pateikia ne tik kriminalus su žiaurumais ir 
žudynėmis, bet ir įvairių ydų pasireiškimo 
pasekmes. Lietuvos rytas kasdien išeina 
63 000 ir Respublika - 46 000 tiražu. Laik
raštis XXIamžius trečiadieniais išeina 3 000 
tiražu ir penktadieniais - 6 000 tiražu. 

kiečiai, kai 1939 kovo 22 Klaipėda buvo 
prijungta prie Reicho. Ant šių ženklų yra 
užspaustas elnio ragas ir žodžiai “Me- 
melland ist frei”. Rinkinys buvo ilius
truotas tuo metu siųstais ženklais.

Popietei slenkant link pabaigos, lan
kytojus kava bei pyragais pavaišino Ire
na Kalėdienė, Onutė Kapočienė ir Mar
tina Reisgienė (pagrindinė šios popietės 
organizatorė ir Bibliotekos Bičiulių spi
ritus movens). Būrelio popietės dabar su
teikia patrauklią progą pabuvoti savųjų 
tarpe, “atsileisti’ ir kartu sužinoti, pama
tyti ko nors naujo. Kaip girdėti, tokių po
piečių su įvairia programa jau yra supla
nuota ir daugiau, iki pat metų galo.

V. Du.

todėl ir krikščionybė yra tuščia.
Šv. Jonas Chrizostomas rašo: Dievas 

savo rankose turėjo vekselį, kur pirmasis 
žmogus įrašė skolą nusidedamas. Bet 
Kristus tą vekselį prikalė prie kryžiaus. Jo 
kraujas krito ir skolą panaikino. Savo 
krauju atpirko. Iš to galime suprasti, kaip 
teologai supranta atpirkimą. Jei vekselis 
išpirktas, tai visi būtume sugrąžinti į rojų. 
Būtų išnykusi gimtoji nuodėmė ir mes 
šiandien būtume laimingi rojaus gyvento
jai, bet taip nėra, todėl ir apie jokius vek
selius netenka kalbėti. Kad šv. Jonas 
Chrizostomas taip galvojo, nieko nuosta
baus, bet kad taip galvoja kun. dr. Juozas 
Prunskis, tai reikia stebėtis (Aukštyn širdys 
197 psL). Tas tik parodo, kad ir šių dienų 
teologija kitaip nesupranta Atpirkimo.

Kristus atpirko žmoniją ir suteikė 
kiekvienam žmogui, norinčiam išganymo, 
galimybę tapti Dievo vaiku. Tai tas ne
reiškia grąžinti žmogų į pirmykštį stovį, 
koks buvo žmogus prieš pažindamas gera 
ir bloga. Žmogus tik per nuodėmę galė
jo pažinti gėrį ir blogį, be kurio pažinimo 
niekada negalėtų tapti Dievo vaiku. 
Nuodėmė žmogui padėjo ir padeda tapti 
Dievo vaiku, bet tik per Kristų, ne anks
čiau. Anksčiau nuodėmė žmogų pavertė

Nukelta į 6 psl.

Žurnalai Moteris, Laima, Panelė eina 
50 000 tiražu, Ji - 34 000, tynos ir moteris - 
22 000. Vienintelis šeimai skirtas katalikiš
kas žurnalas Artuma išeina 6 000 tiražu. 
Dauguma didžiosios spaudos leidyklų turi 
milijoninius kapitalus, o katalikiški leidiniai 
dažnai balansuoja tarp “gyvybės ir mirties”.

Šiuo metu Lietuvoje yra leidžiama 17 
katalikiškos pakraipos periodinių leidinių, 
tiktai kaip keista, kuo leidinys katalikiš- 
kesnis, tuo labiau patiria finansinius sunku
mus. Lietuvos katalikų laikraščio XXI 
amžius vyr. redaktorius Edvardas Šiugžda 
tvirtina, kad be išeivijos pagalbos ir 
laikraščio nebūtų.

Duomenys iš Algirdo talioko SJ straips
nio “Dvasingumas Lietuvoje” (Laiškai 
lietuviams, 1999 Nr.ll).

Mūsų Pastogė Nr 15, 2000.04.17
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FUTURE CONGRESSES AND THEIR POTENTIAL

Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga

The X Lithuanian youth congress will 
essentially shape and formulate what it 
is that Lithuanian youth in diaspora will 
do over the next few years. This is a very 
difficult topic to write on as it essentially 
involves predicting what the possible 
outcomes may be of the congress that 
will be held at the end of this year. In 
making such predictions, it is necessary 
to begin by reflecting on what the current 
situation is in Australia from the 
perspective of youth activities in the 
community. It is also necessary to 
consider how the current situation has 
informed our thinking about what the 
future may hold for Australijos Lietuviu 
Jaunimo Sąjungą, other Lietuviu 
Jaunimo Sąjungos and the Pasaulio 
Lietuviu Jaunimo Sąjungą.

On the one hand, it could be said that 
the Lithuanian youth in Australia is very 
active in many spheres of community life. 
They dance, sing, publish a magazine, 
play sport, partake in scouts, and prepare 
lunches at the club and so on. The 
activities of the Australian Lithuanian 
Youth Association and of the congress 
organizing committee may not be as 
transparent, not as obvious as some of 
the other groups that I have mentioned. 
Since the last congress was held in 
Australia, it appears that many members 
of the community have been unsure of 
what it is we do. Perhaps we have been 
unsure of what it is that we should be 
doing as well.

The political agenda, which formed 
the value basis and activities of previous 
Lithuanian youth congresses, is no longer 
that relevant to the younger section of 
the community, especially after Lithuania 
gained its independence. Furthermore 
the idea that the purpose and outcome 
of the congress should be for every 
Lithuanian Youth Association to act as a 
charity organization for Lietuva, is no 
longer something that will in itself, sustain 
interest, participation or activities in the 
future. This is not to say that it will not 
form part of the agenda of some LJS’s 
work. At the congress it will be important 
to discuss the relationship between 
communities outside Lithuania and 
Lithuania itself. It is relevant to look at 
the particular problems of Lithuanian 
youth in Eastern Europe and what can 
be done to help them. However the last 
congress in America in 1997, revealed 
that many countries, especially Western 
English speaking countries, jdo not work 
on assigned tasks of this nature. There 
has been a lack of interest, motivation 
and a lack of long-term goals, which can 
sustain and nurture many Lithuanian 
Youth Associations into the future. At this 
stage the picture that I have drawn of 
Lithuanian Youth Associations may 
sound quite stark and bleak, however the 
Australian Lithuanian Youth Association 
and the congress organising committee 
believe that it is vital to hold the congress 
at the end of this year in Australia. The 
next 2000 Congress will enable many 
different Lithuanian Youth Communities 
to reviewjheir activities and to assess 
the needs of their communities. This 
would include looking at the types of 
tasks and strategies that have already 
been emp'., . the past, including a
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review of the accomplishments Of youth 
living outside of Lithuania.

The 10th World Lithuanian Congress 
has several purposes. One purpose is 
to encourage its participants to keep 
working in their respective Lithuanian 
Communities, from this congress to the 
next, another is to create conctrete 
action plans which would help the 
delegates and their communities to take 
part in the PLJS plennary session, where 
the future of PLJS and PLJK will be 
discussed and decided. Participation in 
congress gives young Lithuanians the 
opportunity to become more involved 
in practical Lithuanian life. I cannot say 
what the outcome of the congress will 
be, as it is expected that every parti
cipating country will come up with their 
own projects to work on until the next 
congress. When contemplating what the 
future congresses may hold, it is also 
important to reflect on the fact that 
different countries and their Lithuanian 
Youth Associations have very different 
needs and views on the focus of their 
activities. For instance, at the last 
congress, the representatives from the 
Eastern Block countries included, 
Moldova, Russia, White Russia, 
Georgia whose social, political and 
economic problems are similar to those 
which Lithuania faces; were concerned 
with protecting Lithuania from being 
once again taken over by a corrupt 
government system. At the last 
congress Lithuanian Youth Associations 
that are based in English speaking 
countries such as our own, were more 
focused on their own regional problems 
of survival and loss of Lithuanian 
language. An important point to discuss 
at the next congress will be to explore 
the way in which Lithuanian language 
defines national identity for Lithuanians 
outside of Lithuania; is it possible to 
have meaningful cultural life without the 
Lithuanian language? Perhaps the only 
thing that every LJS has in common is 
its need to preserve some form of 
Lithuanian culture and meaningful 
cultural life amongst the younger 
generations. In my view the practices 
of cultural preservation are something 
that unites not only every LJS but every 
organization as a whole. Indeed, this is 
why we are assembled here today.n 
thinking about the future, perhaps LJS’s 
like Australia’s should look to Lietuva to 
help us in a cultural manner. That is, 
perhaps the function of PLJS and LJS’s 
should be to act as link (or connecting) 
organizations. PLJS and LJS could link 
their communities, organizations and 
institutions in Lithuania. People could 
become involved with educational 
institutions, cultural events and 
employment to and from Lithuania. The 
re-structuring of PLJS and LJS could in 
this way assist us in developing a 
cultural exchange with various 
institutions in Lithuania such as the 
Cultural Ministry. I envisage that it would 
be useful to perhaps have a repre
sentative from every community linked 
in with this institution in Lithuania to 
assist us with cultural events, university 
exchange programs, to help us preserve 
the remains of this culture that exist in

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjunga - 
didžiausia lietuvių jaunimo organizacija 
už Lietuvos ribų.

Atskirų kraštų jaunimas susibūręs į 
atskiras jaunimo sąjungas veikia 
daugelyje šalių: Pietų ir Šiaurės 
Amerikose, Europoje, Azijoje ir 
Australijoje. Jos visos priklauso Pasaulio 
lietuvių jaunimo sąjungai. Jų veikla 
koordinuojama PUS valdybos, renkamos 
Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso metu 
ketveriems metams. PUS glaudžiai 
bendradarbiauja su Pasaulio lietuvių 
bendruomene.

Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga ir 
atsirado Pasaulio lietuvių bendruomenės 
1965 parodyta iniciatyva. Pagrindinis jos 
įkūrimo tikslas buvo įtraukti į lietuvišką 
veiklą jaunimą, kuris iki tol nesireiškė 
bendruomenės veikloje. 1966 sušauktas 
pirmasis Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresas subūrė jaunimą iš daugelio 
pasaulio kraštų.

1972 oficialiai įkurta Pasaulio lietuvių 
jaunimo sąjunga. Remiama Pasaulio 
lietuvių bendruomenės ji stiprėjo ir jau 
savarankiškai organizavo suvažiavimus, 
išvykas ir kitus renginius.

Po Lietuvos nepriklausomybės 
atgavimo iš dalies pasikeitė ir PUS 
tikslai. Iki tol pagrindinis jos uždavinys 
buvo išlaikyti lietuvybę už Lietuvos ribų, 
padėti Lietuvos kovai už nepri
klausomybę. 1994 kongrese, vykusiame 
Didžiojoje Britanijoje ir Lietuvoje, pirmą 
kartą dalyvavo jaunimo atstovai iš 
buvusių komunistinių šalių. Jo metu 
pradėta rimtai rūpintis PUS ateitimi. 
Tūo metu atrodė, kad lietuvybei išlaikyti 
nebereikės jokių pastangų, nes egzistuoja 
jau nepriklausoma Lietuvos Respublika. 
PUS net grėsė pavojus žlugti, tuo labiau 
kai dėl įvairių priežasčių atsistatydino 
1994 kongrese išrinkta valdyba.

Dėka JAV susibūrusio PUK ruošos 
komiteto buvo pradėtas organizuoti IX 
PU kongresas, kuris įvyko 1997 JAV. Jo 
metu nustatytos naujos veiklos gairės: 
tikslas išlaikyti lietuvybę užsienyje liko vis

second, third and fourth generation 
young Lithuanians around the world.

In thinking about how Lithuania may 
help us, another possible change may 
be to consider whetherfutute congresses 
should be held in Lithuania. Lithuania 
offers a central location to hold our 
conferences; geographically, intellec
tually and spiritually. This would enable 
participants to re-acquaint themselves 
with the language, to leam more about 
the culture and current status of 
Lithuania including political, social, 
cultural and economic overviews. It 
would also make sense to hold the 
congress in Lithuania because it is more 
accessible, affordable and relevant for 
those communities in Eastern Block 
countries.

I am hopeful that the congress will 
do much to revitalize and add to 
Lithuanian cultural life amongst 
Lithuanian youth in Australia and abroad. 
I hope that this event will attract many 
people from around the world to attend 
and spręsti ir planuoti tolimesni lietuviu 
sajungu ir PLJS ateiti. I ask community 
members of all ages in Melbourne, 
Australia and abroad to support our aims 
and this event. In supporting youth 
activity you will be helping to preserve 
the rich history and cultural practices 
which you have developed in Australia, 
and which jaunimas is a part of.

Thank you.

Vida Laimaitė
ALJS President 

paąlcrpį parengė ir vinjetę sukūrei 
(L ■... į MetisaiSevickaitė _

dar aktualus. Naujai išrinkta valdyba 
stropiai ėmėsi darbo vykdyti kongreso 
nutarimus ir atgaivinti jaunimo lietuvišką 
veiklą. Tai vykdyti palengvino ir naujosios 
informacijos priemonės internetas bei 
elektroninis paštas.

PLJS valdybos iniciatyva 1998 
Lietuvoje organizuotas sąskrydis, kurio 
pagrindinis tikslas - suburti kuo daugiau 
jaunimo iš įvairių kraštų, užmegzti naujus 
ryšius, draugystes, kad būtų lengviau 
sulaukti kito konkreso.

PUS valdyba kartu yra ir informacijos 
centras kitoms US įvairiais klausimais. 
Tuo tikslu buvo įrengtas interneto 
puslapis, kuriame surinktos įvairios 
informacijos iš kraštų US veiklos, taip 
pat nuotraukos iš renginių ir kita bendra 
informacija. Puslapį galite rasti šiuo 
adresu: www.plis.org

Paskatinta PLJS valdybos buvo 
atgaivinta Pietų Amerikos jaunimo 
sąjungų veikla, per paskutinius tris metus 
vyko suvažiavimai Brazilijoje, Urugvajuje 
bei Argentinoje, kuriame dalyvavo ir 
PUS valdybos nariai.

Šiaurės Amerikos lietuvių jaunimas 
dėl didelių atstumų pasiskirstė 
apylinkėmis, kurios veikia Čikagoje, 
Kalifornijoje, Vašingtone, Toronte ir 
daugelyje kitų vietų.

Savitos problemos atsirado naujai 
įsikūrusiose Rytų Europos lietuvių 
jaunimo sąjungose. Jų veiklą sunkina 
bloga ekonominė padėtis, maža patirtis 
ir nepalankios sąlygos veiklai vystyti, 
tačiau jaunimas su dideliu entuziazmu 
rengia suvažiavimus, daugelyje šalių 
veikia lietuvių šeštadieninės mokyklos.

Artėjant kongresui Australijoje PUS 
valdyba tikisi išspręsti senas ir naujai 
iškilusias problemas: aptarti naujų 
emigrantų integraciją į PLJS veiklą, 
palaikyti stipresnį ryšį su Lietuva ir 
įkvėpti naujų jėgų lietuvių jaunimo 
veiklai.

Dovilė Masionytė ir Vytas Lemke
PLJS nariai

My first PLJK
My first PUK was in Australia in 

1987-88. It was the first time I had spent 
Kucios away from home and my 
immediate family, yet I felt a part of a 
huge global community. The spirit of 
Kucios was a common bond of all the 
jaunimas present and was very powerful 
This was also the first time I was 
celebrating the Christmas holidays in the 
southern hemisphere, where on 
Christmas Day we were frolicking on a 
beach in 90 degree weather. Iwould 
experience a similar feeling again in 
South America 1991-92.

I have attended all of the Kongresai 
since that one in Australia. A recurring 
theme throughout all of them has been 
the growth of new and old friendships 
(and yes, even a few marriages). There 
appears to be an intrinsic bond between 
those of Lithuanian decent and PUK 
cultivates that bond, nourishing and 
strengthening it. This bond is crucial to 
the survival of our community and our 
Lithuanian heritage in the new millenium. 
Without this bond, there may not be any 
more Šokiu Švente, Sporto Švente, 
camps, Saturday school etc...

I look foward to meeting you/seeing 
you again at PUK Australia 2000-2001.

Nida Bichneviciute
IL (USA)
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P|Į Aliutės kampelis
- RYGIŠKIŲ JONO “NAUJADARAI”

Prof. Jonas Jablonskis (“Rygiškių Jonas”) yra daug senų žodžių pritaikęs 
naujam vartojimui.

Viršininkas. Caro valdymo metais visi viršininkai buvo rusai, tai jie rusiškai 
ir buvo vadinami “načalnikais”. Gi lietuvių kalboje nuo seno buvo žodis 
viršininkas - senesnio amžiaus piemuo arba kerdžius, kuris prižiūrėjo visus 
piemenukus. Rygiškių Jonas nutarė viršininkais pavadinti visokius žmones, 
kurie turi viršenybę ant kitų. .

Mokinys. Seniau mokiniai, pradinukai ir gimnazistai, buvo vadinami 
studentais. Ėjo Rygiškių Jonas laukais ir pamatė jaučiais ariantį žmogų. Vienas 
jautis vis mėtėsi į šonus ir gadino vagą. “Kojis toks nenuorama?”, paklausė 
profesorius. “O, jis dar tik mokinys”, atsakė artojas. Tada Ryg. Jonas 
jaunesniuosius “studentus” patarė vadinti mokiniais, o studentų vardą paliko 
aukštojo mokslo siekiantiems.

Kablelis (skyrybos ženklas) anksčiau buvo vadinamas skirsmeliu, ilsiu, 
perstoju. Kartą Rygiškių Jonas kažką rašė. Priėjo jo mažas sūnelis. Jis raides 
jau žinojo, bet jam pasirodė keisti tie ženkleliai tarp žodžių. “Kokius tu čia, 
tėte, kabliukus rašinėji?”, paklausė vaikas. Nuo to laiko ir turime kablelį.

Lietuviškos dainos kelionė i Canberrą

2000 kovo 4. Melbourno ir Geelongo choristai dalyvauja Canberros Multicultural 
festivalyje. Phyllis Mockūno nuotrauka.

LAIŠKAI IŠ AUSTRALUOS

JURGIS JANAVIČIUS

Odų pirklys
... aš važiuoju ir važiuoju, saulė 

leidžiasi ir paskui staigiai tamsu, smala, 
jokio žiburio, tik prieky nušviestas 
raudono smėlio lopas... aš neriu iš tamsos 
j tamsą ir prie nieko neartėju...

Rytprūsiuose, ant plento netoli Braun- 
šteino, žvelgiantiems iš greitai judančio 
traukinio momentą pasirodė eilė vežimų, 
prikrautų visokio gero. Prieky sėdėjo vyrai, 
laikydami vadžias, šalia jų moterys ir vai
kai. Virš jų, pakeltos ant stiebų kaip 
laivuose, plazdėjo lietuviškos trispalvės. 
Baltakarčiai kaštanai bėgo ristele. Lietuvos 
ūkininkai traukė į Vakarus.

Vagono duryse šalia manęs sėdėjęs 
Juozas Zurauskas iš Kauno stuktelėjo man 
šonan:

-Ar matei?
- Mačiau, kaip gi.
Tai buvo pabaigoj rugpjūčio 1944 m. 

Mes irgi važiavom į Vakarus.

Prieš trejus metus Motiejaus Šeškaus 
laidotuvėse susipažinau su J. Derviniu. 
Jis, Dervinis, gyvena Australijoje jau 
beveik pusę šimtmečio ir žvelgia j pasaulį 
šviesiu žvilgsniu. Ir ko jam nežvelgti.

Pirmasis Helmuto Bakaičio pastatymas 
šių metų spektaklių sezone

Balandžio 7 įvyko režisieriaus Helmu
to Bakaičio Bjaurusis vyras (The Ugly 
Man) premjera NIDA teatre. Dramos au
torius kanadietis Brad Fraser. Veikalas 
visgi nėra autentiškas kūrinys. Jos pirmta- 
kūnas yra XVII a. drama Prisitaikėlis.

Brad Fraser, laisvai interpretavęs šios 
dramos meilės, geidulių ir keršto siužetą, 
perkėlė jį į XX amžių. XVII amžiaus intri
gų tėkmę perduoti XX amžiaus publikai 
priimtinoje plotmėje galima įvairiais bū
dais ir dramatinėmis formomis. Fraser 
taip susatžavo fabulą, kad ji tapo satyra. 
Tam jis pasirinko populiarios kultūros 
“folkloro herojus” iš televizijos serijalų 
Bonanza, the Munsters ir kitų, kuriuose 
apstu klastos, meilės - visuose niuansuose 
- žiaurumo, žudynių ir keršto.

NIDA brošiūroje yra susumuota šios 
satyros tematika: Prisitaikėlio fabula pa
sitarnauja (Fraser veikale, red.) visai eilei 
personažų, kurie kaip virusai užkrečia vieni 
kitus savo žiaurumu. Painiodami geidulių 
ir meilės sąvokas, aktoriai perima vieni kitų 
polinkius į kriminalinį nusikalstamumą...

Gausi scenų kaita vyksta nepaprastai 
greitu tempu. Žiūrovams nepatartina net

Perth’e jis turėjo savo verslą: pirkliavo 
kengūrų odomis. Brėždamas plačią 
trajektoriją, jis apvažiuodavo vienišas 
medžiotojų stovyklas vakarų dykynėse ir 
supirkdavo ten jau padžiovintas odas. 
Parsigabenęs jas Perth’an jis jas išrū
šiuodavo, pažymėdavo raidėmis L (large), 
M (medium) ar D (damaged) ir parduo
davo kailių ir odų apdirbimo fabrikė
liams. Jo kelionės niekad nesibaigdavo. 
Vakarinėje Australijoje nuvažiavęs 1000 
km niekam nepasigirsi nuveikęs kažin ką 
ypatingo. Bet J. Derviniui sekėsi. Jis 
susirado moterį - australę. Geresnės, 
anot jo paties, jis ir nesvajojo rasti. Jie 
pasistatė namus ir sandėlį odoms. 
Užaugino du sūnus; abu jau suaugę, 
vedę. Žmona prieš keletą metų mirė. 
Verslą ir namus Dervinis tada pardavė ir 
dabar gyvena vienas. Jei važiuosi kada pro 
Frimantlį, sakė jis man, užsuk; turiu 
kambarį svečiams.

Rytprūsių plentai už keletos dienų tapo 
apšaudomi iš oro. Arkliai, kurie išliko 
neužmušti, ir vežimai, kurie dar riedėjo, 
buvo rekvizuoti karo reikalams, vyrai paimti 
apkasų kasti, moterys ir vaikai patalpinti 
kur dar buvo vietos. Neilgai trukus frontas 
užbėgo pabėgėliams už akių.

Kai kuriems pavyko pareiti aukštai 
danguj pakeltais geležinkelio pabėgiais per 
pusiau užšalusią Vyslą ir prasimušti iki 
vakarinės Vokietijos. Vienas kitas, tarp jų 
ir Dervinis, vėliau pasiekė Australiją.

mirktelėti, nes gali nepastebėti reikšmin
go vyksmo detalės. Dėl greito tempo per
sonažų vidinis augimas bei brendimas yra 
neįmanomas. Jie pasilieka komiškų, ap
gailėtinų iškrypimų stereotipai. To, matyt, 
ir norėjo pasiekti autorius Brad Fraser. 
Jo obalsis galėtų būti: Nereikia nieko pri
imti per rimtai. Tai lyg ir patvirtino dramos 
pabaigoje linksmas šokis.

Išskyrus režisierių Helmutą Bakaitį, 
visi aktoriai dekoracijų ir kostiumų kūrė
jai bei technikinis personalas yra trečiojo, 
t.y. paskutinio kurso studentai. Išlaikyti 
tokį spartų tempą nelengva net ir prityru- 
siems aktoriams. Už tai galima juos užtar
nautai pagirti. Jų energingi įsisiūbavimai 
vietomis perlenkė vaidmenų interpretaci
ją. Tačiau, bendrai paėmus, jie atliko savo 
roles kompetetingai.

Scenovaizdžių dekoracijos ir kostiu
mai buvo skoningai sukurti. Apšvietimas, 
muzika bei scenos garsai tinkamai pritai
kyti. Satyros'Bjaurusis vyras4 pastatymai 
vyks balandžio 10, 13,15 ir 19 dienomis 
NIDA teatre, 215 Anzac Parade, Ken
sington. Kasos tel. (02) 9697 7613.

Isolda Poželaitė-Davis, AM

2000 kovo 5. Melbourno ir Geelongo choristai koncertuoja lietuviams. Pranešėja - 
Danutė Lynikienė, dirigentė - Birutė Prašmutaitė. Jono Mockūno nuotrauka.

Melbourno Dainos Sambūrio ir 
Geelongo Vilties chorų lietuviškos 
dainos kelionė į Canberrą pradžiugino 
Canberros lietuvius. Buvo taip pat la
bai gražu, kad Dainos Sambūrio ke
lionė sutapo su Canberros festivalio 
pradžia, kai vyko iškilmių Multicul
tural festivalio dalis. Ta proga lietu
viška daina nuskambėjo ne tik lietu
viams, bet ir svetimtaučiams.

Dainos Sambūrio pagrindinis kon
certas įvyko sekmadienį, kovo 5, Vo
kiečių Klubo salėje. Salė ne per didelė, 
akustika dėkinga Sambūrio sąstatui. 
Tautiniais rūbais pasipuošę išsirikiavo 
29 choristai. Susirinkusius pasveikino 
koncerto pranešėja Danutė Lynikie
nė. Įžengus dirigentei Birutei Prašmu- 
taitei nuskambėjo pirmoji daina - M. 
K. Klajūno Puikios rožės. Programa 
įvairi - gražiai skambėjo naujos ir iš 
senesnių laikų pažįstamos dainos. 
Išgirdome mišrų chorą, vyrų ir moterų 
chorus. Intarpais išgirdome solistą 
Paulių Mičiulį, jaunimo trio (Gražina 
ir Raminta Kymantaitės ir Stefutė Ma- 
čiulaitytė) bei vyrų duetą (Juozas 
Bruožis ir Antanas Raudys). O per 
dainą Senas Kerdžius net ir rago garsai 
prabilo salėn.

Pirmoje dalyje išgirdome Klaipė
dos gimnazijos dainą Miškų gėlė, K. 
Kavecko Vilniuj žydi liepos, Andrulio 
Plaukia Nemunėlis, Gailevičiaus Ra 
movėnų maršas, A.Kačanausko Vai 
gražu, gražu, A.Klovos Tėvynė, Verdi 
Vergų choras iš operos Nabucco, A. Va
nagaičio Laisvės varpas, R. Cyvaitės- 
Kliorienės Viena šeima, viena tauta. Po 

pertraukos programą sudarė M. No- 
viko Devynbalsė, G. Savino Lietuva, 
M.K. Klajūno Tėvynė mano, Už devy
nių vandenynų (kompozitorius neži
nomas), J.R. Planquette Markizo arija 
iš operos Komevilio varpai, J. Guda
vičiaus Kur giria žaliuoja, A.Raudoni- 
kio Jūra, L.Pranulio Senas Kerdžius ir 
K.Vasiliausko Žemėj Lietuvos. Dainas 
fortepijonu lydėjo akompaniatorės Zi
ta Prašmutaitė ir Rita Mačiulaitienė.

Programą labai šiltai, su ilgais plo
jimais priėmė Canberros lietuviai. 
Chorams ir jų dirigentams padėkojo 
Canberros lietuvių bendruomenės 
pirmininkas Jonas Mockūnas. Po kon
certo visi susirinko Klubo valgykloje 
toliau pabendrauti. Kalbos plaukė, 
dainos skambėjo tol, kol atėjo laikas 
išsiskirti. Koncertas tikrai pakėlė 
nuotaiką ir sukėlė prisiminimus iš tų 
laikų, kai ir Canberra džiaugėsi turė
dama savo chorą.

Be šio koncerto chorai taip pat ke
lis kartus pasirodė šeštadienį, kovo 4, 
vienoje miesto aikštėje. Gaila, kad 
šiuose pasirodymuose Multicultural 
festivalio programoje nebuvo įjungtos 
ir lietuvių liaudies dainos, kurių choro 
repertuaruose yra nemažai. Šioje 
programoje skambėjo tokie kūriniai, 
kaip pavyzdžiui, valsas Vilniuj žydi 
liepos, kurie gal patrauklūs publikai, 
bet neperduoda pilnos lietuvių dainų 
charakteristikos - tai kas lietuviškas 
dainas išskiria iš kitų tautų dainų 
lobyno.

Rasa Mauragienė
□
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Msportas
Kas?

Antanas 
Laukaitis

Petras Silkinas vėl pasaulio 
čempionas

Kovo 15 Nanango mieste, Queensland’e, 
prasidėjo Il-sios supermaratono 1000 my
lių (1600 km) bėgimo varžybos, kurios 
tęsėsi 15 parų. Ir šį kartą laimėtoju tapo 
kretingiškis žemaitis Petras Silkinas, 
nuotolį nubėjęs per 13 parų, 5 valandas, 36 
minutes ir 20 sekundžių. Antruoju tapo 
australas, distancijoje užtrukęs virš 14 parų; 
trečiąja tapo vienintelė varžybose daly
vavusi moteris iš Vokietijos, sugaišusi 14 
parų ir 22 valandas. Lenktynėse dalyvavo 
varžovai iš Australijos, Vokietijos, Meksi
kos, Italijos ir Lietuvos.

Po varžybų susirišau su laimėtoju Petru, 
kurį Brisbanėje globojo lietuvių bendruo
menės pirmininkas Vincas Kviklys ir jo 
žmona Marija. Nors ir pavargęs, čempionas 
mielai sutiko pasidalinti įspūdžiais, mat 
buvome pažįstami po varžybų tame pačia
me Nanango mieste, vykusių prieš dvejus 
metus. TUomet jis taip pat laimėjo ir net 
14 valandų pagerino savo paties ankstes
nį pasaulinį rekordą, kurį buvo pasiekęs 
1997 Odesoje.

Šį kartą savo pasaulinio rekordo - 11 
parų, 13 vai, 54 min. ir 58 sek. - jis nepa
gerino, nes, kaip jis man sakė, aną kartą 
jie bėgo sporto stadione, kur bėgimo takas 
buvo labai geras, o šį kartą hipodrome, kur 
takas buvo gana duobėtas ir po rungtynių 
jis prarado kojų pirštų nagus, o visi kojų 
padai buvo labai pūslėti. Tačiau pergalę jis 
vis vien pasiekė.

Prieš važiuodamas į Australiją jis bent 
3-4 mėnesius ypatingai ruošėsi Per tą lai
ką visai nevalgė mėsos, nes ištvermei di
dinti daugiau reikalingi grūdų produktai Į 
varžybas jis vežasi įvairių grūdų košes, 
namie valgomus vaisius, čia gaunamus 
kiaušinius ir kita, nes normalus australų val
gomas maistas jam yra per sunkus. Per 
varžybas jis “sunešioja” 7 poras sportinių 
batų, 8 poras kojinių ir kelias kelnaites.

Treniruodamasis Petras kasdien nubėga 
po 70 - 8Q kilometrų, o prieš didesnes var
žybas dar daugiau. Ruošdamasis superma
ratonui Australijoje, jis nubėgo 17 000 km. 
Juokdamasis Petras sakė, kad jo uošvė gy
vena Plungėje, tai kai jo žmona su šeimyna 
važiuoja pas ją automobiliu, jis ten ir atgal 
bėga. Kelią į vieną pusę įveikia per 4 
valandas.

Šiandien jau 56-metis Silkinas sportuoti

Kur? Kaip?
pradėjo jaunystėje. Bėgiodavo, maudėsi 
žiemą lediniame vandenyje, o ilgus nuoto
lius bėgti pradėjo tarnaudamas kariuome
nėje, kai bėgdavo tada kariškus krosus. 
Prieš 11 metų jis laimėjo bėgimą aplink 
Lietuvą ir paros bėgimą Odesoje bei Pa
langoje. Petro apskaičiavimu, per 40 metų 
jis yra nubėgęs 150 000 km. Pasiruošimas 
varžyboms, kelionė ir išlaidos Australijoje 
atsiėjo gana daug dolerių. Jokios finansi
nės paramos iš Lietuvos Kūno kultūros ir 
sporto departamento pasaulio čempionas 
negavo. Prieš 2 metus į Nanangą jį lydėjo 
ir jam padėjo Lietuvos Sveikuolių sąjungos 
prezidentas D. Kepenis, o šį kartą jį 
pinigais parėmė Kretingos verslininkai, 
savivaldybė, Sveikuolių sąjunga ir jį atly
dėjęs sportininkas - verslininkas Rimas 
Latakis. Varžybas rengė Tarptautinė ultra- 
bėgikų asociacija, kuri reikalauja, kad bė
gikas jose dalyvautų tik su padėjėju. Bėga
ma stadiono taku, kurio ilgis yra 400jardų 
(366 metrai). Šalia bėgimo tako kiekvienas 
bėgikas turi automobilio priekabą, kurioje 
jis pamiega, pavalgo ir pailsi, globojamas 
savo pagalbininko.

1000 mylių nuotolį bėgikas turi įveikti 
ne daugiau kaip per 15 parų arba yra 
diskvalifikuojamas. Kas 2.5 valandos 
sportininkai turi pradėti bėgti į priešingą 
pusę. Pasirodo, vienpusis bėgimas gali pa
kenkti sveikatai Varžybas stebinti 4 teisė
jų grupė kas 6 valandas keičiasi

Pa bėgimo paklausiau čempioną, ar jis 
yra labai pavargęs? Nors visi raumenys ir 
skauda, padai dega, bet labai pavargęs ne
sijaučiu, nes ir bėgdamas aš pailsiu, - atsakė 
Petras.

Sekantis didysis bėgimas, jeigu tik at
siras rėmėjų, kaip sakė čempionas, įvyks 
spalio mėnesį. Tai bus 16 000 km bėgimas 
aplink Europą. Numatoma, kad jame da
lyvaus 43 valstybių atstovai. Distancija 
prasidės Palangoje, eis per Vilnių, Rusiją, 
pietinės Europos šalis, Angliją, Skandina
viją ir baigsis vėl Palangoje. Tai bus bran
gios varžybos - vienai komandai reikės apie 
200 000 litų. Per dieną bus bėgama po 65 
kilometrus ir viskas tęsis apie 10-11 mė
nesių.

Už laimėjimą Nanange P Silkinas gavo 
3000 dolerių. Jis ypač džiaugiasi gera var- 
žybų pravedimu, tvarka ir priežiūra. Dau
gelis kitų valstybių rengėjų galėtų iš aus
tralų pasimokyti pavyzdingai ir gerai pra
vesti sporto varžybas.

Savo ir savo padėjėjo Rimo vardu, čem
pionas prašė padėkoti Brisbanės ir Gold 
Coast lietuviams ir jų vadovams už gražų 
ir mielą jų priėmimą. Ačiū visiems.

Bits & Pieces
By Jerry Belkus

Each participating member is 
allocated TEN three digit numbers

Kovas Junior Basketball-Under 12 for the duration of the fund raiser.
The new competition begins and 
Kovas has its first game against 
Bankstown Mavericks. The first half 
is completely dominated by Daniel 
Sepokas and Michael Sepokas who 
each score lOpoints as Kovas races to 
a 30-10 lead. The other highlight of the 
first half occurs when the ever smiling, 
seven year old, Andrius Belkus scores 
his first ever basket in competition, 
and to prove it wasn’t a fluke he scores 
another for good measure! The second 
half is much tougher with the 
competition officials deciding that 
because Daniel and Michael are 
registered in the Under 14’s they can 
no longer compete in this division. - 
despite the fact that they are only 11 
year olds! In the second half the two 
teams exchange basket for basket with 
Katia Todd and Darius Popenhagen to 
the fore. Giorgia Gakas and Leah 
Sepokas, both playing well out of their
age division, continue to improve. 
Kovas 45 - Mavericks 22 (K Todd 12, 
D Sepokas 10, M Lennox 10, D 
Popenhagen 9, A Belkus 4)
Kovas Junior Basketball -Under 14 
Kovas have registered to play in an 
Under 14 Boys competition but due 
to lack of numbers have recruited two 
girls, Elissa Erzikov and Melissa 
Belkus, to play for them. Coached by 
Rita Kasperaitis they are continuing 
to improve as a team but the 
competition against “all boy” teams is 
a bit tough. Playing against Aces, 
Kovas only trailed by seven points in 
the first half with the scoring shared 
by all the players. Early in the second 
half, Aces raced away to an unasailable 
lead, and despite the urging? from the 
spectators, amongst them Mrs Kiveris 
(Elissa’s grandmother, the Aces went 
on to record a good win. Aces 53 - 
Kovas 39 (D Sepokas 12, J Lee 8, E 
Erzikov 6, M Belkus 6, M Lennox 5, 
AKarp2) 
100-4-2000
The 50th Anniversary Sporto Švente is 
rapidly approaching and Kovas has 
decided to reintroduce the popular 100 
Club . The concept is quite simple - 
100 members pay TWO Dollars per 
week for TWENTY FIVE weeks.

Each Monday morning the last three 
numbers that win the first NSW State 
$2 lottery are recorded and the
member with those three numbers 
wins $50.00. ON the TWENTY 
FIFTH week prizes will be $1000 (la), 
$500 (2nd) and $250 (third). Peter 
Burokas will administrate the 100 
Club and can be contacted on 9522- 
8275. The anticipated starting date is 
19th June.
On your toes
During the Lithuanian Days Festival 
ONE of the high points is the 
National Dancing Evening. The 
experienced and well credentialed 
Rasa Blansjaar has been appointed 
as the Sydney 2000 Organiser 
assuring that the night will be another 
huge success. John Biret and Liuda 
Popenhagen have been selected as 
the Sydney “Sukurys” dance 
instructors for the Senior and Junior 
dance groups respectively. Rehearsals 
will be commencing shortly (continue 
reading “Musu Pastoge” for further 
details). The coordinators will be 
seeking your support - let’s no let 
them down! I’m sure that all “want 
to be” dancers will be welcomed, 
especially the juniors.
Scouting - SportsThe Sydney scouts, 
under the leadership of Daina Sliteris 
and her committee, are being reborn. 
The extraordinary numbers that 
participated at “Kaziukio Muge” and 
“Vasario 16” (The younger set refer 
to it as “V 16”) is a real credit to 
Daina and her team. Amongst the 
fifty or so scouts that attended church 
on both of these occasions were many 
who also play for “Kovas”. Since most 
opt (no doubt at their parents’ 
insistence) to wear their scout’s 
uniform Kovas always appears be 
under represented - which is 
somewhat unfair!. Perhaps the 
leaders of these two organisations 
should get together and because there 
are so many youngsters who 
participate with both groups, when 
these “march in” events occur why 
not carry the flags in side by side with 
both scouts and sports people 
marching in together.

Laimėjusiam pasaulio 1000 mylių lenktynes Petrui Silkinai Nanango miesto burmistras 
įteikia dovanas.

Atkelta iš 3 psl.
vergu, nusikaltėliu, todėl niekados nepa
siekiančiu dangaus, niekada negalinčiu 
tapti Dievo vaiku, o štai Kristus šitą stovį 
pavertė išganymu, grąžino Dievo malonę. 
Žmogus, gimęs nuodėmingu, per Kristų 
randa kelią ir būdą tapti Dievo numylėtu 
vaiku.

Esame linkę kiekvieno švento žmogaus

mintis priimti kaip tiesą. Iš tikrųjų jos gali 
būti toli nuo tikrosios tiesos. Krikš
čionybė yra paskendusi teologinėse klam
pynėse, prieštaravimuose. Būtina, kad ji 
būtų spacialaus komiteto peržiūrėta ir 
nuskaidrinta naujų laikų mąstysenoje ir 
pasaulėjautoje, turint galvoje maldas ir 
liturgiją.

Aleksandras Mauragis

' XVIII Estonian Festival in Australia
And most of the events will take place at the Lithuanian Chib in Bankstown.
The arts and handicraft exhibition at the upper hall of the Chib will be open 

on 22 Apr. (17.00 to 19.00), 23. Ape (10.00 to 17.00), 25 Apr. (14-00 to 19.00).
Concert of the soloists of the Estonian National Opera in the main hall of 

the Club on 25 Apr. at 19.00.
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).
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Mirė poetė Marija Malakūnienė
Mus pasiekusiomis žiniomis, 

balandžio 4 Viktorijoje mirė poetė 
Marija Irena Siliūtė-Malakūnienė, 
sulaukusi 88 metų amžiaus.

Poetė gimė 1911 gruodžio 12 Su
gintų kaime, Žemaičių Naumiesčio 
valsčiuje. Kaip rašoma Australijos 
Lietuvių Metraščio II tome:

Motinai mirus, išaugo tetos globoje. 
Jau Palangos progimnazijoje pasireiškė 
pirmiejiliteratūros daigai. Vėliau Tauragės 
mokytojų seminarijoje pradėjo rašyti 
vaidinimus, feljetonus ir eilėraščius. Rašė 
visiems, kas tik paprašydavo. Pirmasis 
eilėraštis išspausdintas Naujojoje Vai
dilutėje dar lankant Tauragės mokytojų 
seminariją.

Marija Malakauskienė bendra
darbiavo Australijos lietuvių spaudoje. 

Keletas eilėraščių atspausdinta Terra 
Australis - Australijos lietuvių poezi
jos rinkinyje, išleistame 1972. Jos ei
lėraščiai spausdinti Mūsų Pastogėje, 
Tėviškės Aiduose, Tėvynės Židinyje, 
Poezijos ir prozos lakštuose ir kt.

Marija dalyvaudavo Australijos 
Lietuvių Dienų metu suruoštuose li
teratūros vakaruose.

Paskutinį kartą su rašytoja teko 
pasikalbėti bene 1993, Mt. Macedon’e, 
kur, kalnuose pastatytuose namuose, 
apsuptuose sodų ir “ežerėlių”, 
padarytų užtvenkus per kiemą tekantį 
upeliuką. Ji gyveno su savo vyru 
Liudviku. Jau tada Marija skundėsi, 
kad rašyti esą labai sunku, nebegalinti 
susikaupti... Bet man paprašius, 
atsiuntė Mūsų Pastogei ir Tėvynės 

Židiniui kelis eilėraščius, nors ir 
atsiprašinėdama, kad nebesiseka rašyti.

Vėliau jau ji, kaip teko girdėti, ne
mažai laiko praleido ligoninėse ir 
slaugos namuose.

Atrodo, kad dauguma poetės eilė
raščių vis tik liko rankraščiuose - rei
kia tikėtis, kad jie bus išsaugoti ateities 
kartoms, juos perduodant Adelaidėje 
esančiam Lietuvių Archyvui ar per
siunčiant į Lietuvos literatūrinius ar
chyvus (Maironio muziejų-archyvą 
Kaune arba Mažvydo bibliotekos ar
chyvą Vilniuje).

Tikimasi, kad poetę artimiau pa
žinojusieji apie ją bei jos kūrybą para
šys daugiau.

Ilsėkis ramybėje, Poete, nors ir ne 
gimtoje žemėje, apie kurią visą laiką 
dainavai.

Bronius Žalys
Marija Irena Malakūnienė

Albertui Čelnai mirus
Vasario 25 staiga mirė mūsų ben

druomenėje gerai žinomas ir gerbiamas 
Dainos Sambūrio garbės narys, buvęs 
ilgametis dirigentas Albertas Celna.

Albertas gimė 1915 balandžio 26 
Čikagoje. Su tėvais grįžęs į Lietuvą 
mokėsi griežti smuiku konservatorijo
je. Prasidėjus Il-ajam pasauliniam ka
rui studijas teko nutraukti. A. Čelna
keletą metų mokytojavo vienoje Vil
niaus pradžios mokyklų, vėliau griežė 
Vaidilos teatre.

1940 pasitraukė į Vakarus. Gyveno 
Austrijos sostinėje Vienoje, kur dirbo 
nedideliame fabrike. Vėliau jam teko 
pasitraukti į Vokietiją. Kurį laiką 
dainavo A. Mikulskio vadovaujamame 
M.K.Čiurlionio ansamblyje, o vėliau 
išvyko į Freiburgą. Čia Albertas įstojo į 
konsęryątoriją_įr mokėsi smuikuoti. 
Griežė konservatorijos simfoniniame 
orkestre.

1949 vasarą jis atvyko j Australiją ir 
apsigyveno Melbourne. Čia susipažino 
su savo būsima žmona Renata, su kuria 
nuo 1951 drauge darniai ėjo gyvenimo 
keliu iki pat Alberto mirties. Jie išaugi
no du sūnus Vytą ir Petrą. Šeima išgy
veno didelę tragediją žuvus dukrelei 
Brigitai.

Alberto didžiausias įnašas lietuvių 
bendruomenei buvo jo atsidavimas 
Dainos Sambūrio vadovavimui (1949 - 
1978) ir chorinio dainavimo išto
bulinimas. Jo paties žodžiais, tai atsi
dėkojimas Lietuvai už suteiktą galimy

bę jo muzikinio talento atsiskleidimui.
Kovo 1 Šv. Marijos Jūrų Žvaigždės 

bažnyčioje gedulingas mišias už Velionį 
atliko iš Lietuvos atvykęs kunigas 
Kęstutis Ralys.

Palydėti į paskutinę kelionę su
sirinko daug Albertą Čelną ir jo šeimą 
gerbiančių draugų, bičiulių. Atsisvei
kinti atvyko parapijos ir Dainos Sam

Melbourno Dainos Sambūris 1966 m., dirigentas Albertas Čelna.

būrio choristai. Po bažnyčios skliau
tais gražiai skambėjo abiejų chorų 
giedamos giesmės. Ypač gražiai solo 
Anapus saulės pagiedojo solistas Jurgis 
Rūbas.

Po liturginių apeigų Dainos Sam
būrio dirigentė Birutė Prašmutaitė savo 
ir choristų vardu atsisveikino su Alber
tu Čelna.

Išnešant karstą iš bažnyčios skam
bėjo Marija, Marija..., abiejose tako pu

sėse stovėjo choristų sargyba.
Pasigesime Tavęs, Albertai. Pasige- 

sime Tavo nuoširdaus žodžio po mūsų 
koncertų. Pasiliko tuščia kėdė Lietuvių 
Namuose. Jau niekuomet nematysime 
Tavęs, o pats didžiausias skausmas - 
amžinas išsiskyrimas. Ilsėkis, Albertai, 
dangaus karalystėje.

Sudie.
Melbourne Dainos Sambūris

Nuoširdžiai užjaučiame kaimynus Ramanauskus, netekus sūnaus
Rimanto Ramanausko

Jūratė, Daina, Gintas, Jurgis Reisgiai

Atsisveikinant su Katerina Pociene

u-H Pagerbdami mirusią
a.a. Kateriną Pocienę

vietoj gėlių skiriame Mūsų Pastogei $30
Angelė ir Stasys Montvidai

Nuoširdžiai užjaučiame mūsų ilgametį ištikimą draugą Stasį Pocių, 
jo dukteris Kristiną ir Rozeliną, sūnus Benį ir Joną netekusius brangios 
žmonos ir motinos

a.a. Kateriuos Pocienės
Angelė ir Stasys Montvidai

Mūsų pažintis nors trumpa, bet šilta, 
jautri. Stasys Pocius kartu tarnavo Jurbar
ko pašte su mano tėveliu - tai beveik gimi
nės, ir dar nuo tų pačių Nemuno krantų. 
1949 Stasiui, išlipus iš laivo Sydnėjaus 
uoste, perėjus Bathurst stovyklą, teko būti 
paskirtam į Dubbo apylinkės žemės ūkio 
darbams. Į tą patį ūkį po kiek laiko 
paskyrė ir 3 jaunuoles, iš kurių viena kro
atė iš karto krito į akį Stasiui, o Katerinai 
- Stasys. Taip ir susikūrė nauja šeima, 
naujame krašte.

Vėliau, perskaitę patrauklų skelbimą, 
kur dar prie darbo buvo siūlomas ir na
mukas, susikrovę “visą turtą” ir du jau
nuosius Pociukus, patraukė Coomos link. 
Deja, skelbimas, kaip ir daugelis jų, neati
tiko tiesai. Reikėjo kurti ateities planūs. 
Abu, apsvarstę tarp Sydnėjaus ir Mel
bourne, pasirinko Sydnėjų. Atvažiavus

iki Goulburno ir apsistojus viežbutyje, 
labai malonu buvo sutikti lietuvę, kuriai 
pasiūlius nakvynę, taip ir liko Goulbum 
mieste. Susilaukė dukterų Kristinos ir 
Rosleen, sūnų Beniaus ir Jono. Visi 4 bai
gė aukštuosius mokslus, sukūrė šeimas ir 
išsisklaidė po plačiąją Australiją. Gimė 8 
anūkai.

Š. mbalandžio 6 Katerina greitosios 
pagalbos mašina buvo nuvežta į ligoninę, 
kur ir nustojo plakusi jos širdis. Įstrigo 
man Stasio pasakyti žodžiai: Tai man buvo 
daug daugiau negu gyvenimo draugė. Tai 
mano keturių užaugintų vaikų motinai Tai 
mudviejų astuonių anūkų močiutė! Miela 
Katerina, lai būna lengva Tau ši žemelė, 
toli nuo Tavo gimtinės. Nors ir trumpa mū
sų pažintis, bet buvo maloni. Kažkas šil
dė, gal per Stasį, gal Jurbarkas, gal ta 
Nemuno banga? Algis Bučinskas

a.a. Katerinai Pocienei
mirus, reiškiame gilią užuojautą vyrui Stasiui ir visiems artimiesiems

Nijole ir Algis Bučinskai

a.a. Rimui Ramanauskui
mirus, reiškiame giliausią užuojautą visiems artimiesiems

Sydnėjaus Lietuvių Klubas
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[ ATSISVEIKINIMO LAUŽAS |
Broliui Broniui Žaliui

Gegužės 7,2000,2:00 v.p.p. Lietuvių Klube, Bankstown.
Ruošiamas atsisveikinimo laužas v.s. Broniui Žaliui, kuris 

neužilgo iškeliauja gyventi j Lietuvą.
Prašome dalyvauti pilnoje skautų uniformoje pagerbiant mūsų

• mielą brolį Žalį.

' ATVELYKIS S|
2 Balandžio 30,2000, 10:00 v.r., į
j Carrs Bush Park, Princess Hwy, Carrs Park j"
* J Laimėjimas gražiausiam margučiui! ’
■ J Apsilankys Velykų Bobutė! ’
■ S Margučių medžioklė!
■ J Žaidimai!
■ J Maudymosi vieta arti! »
I v' Skautų Vyčių paruoštas dešrelių BBQ! 1
i Prašome patys atsinešti užkandžius ir gėrimus. 1
1 Susitiksime vaikų aikštės pastogėje, o jeigu tą dieną lis: Lietuvių 1
I Klube, Bankstown, 3:30 v.p.p. Laukiame visų!!! I

VELYKŲ SVEIKINIMAS
Linkime visiems linksmų gražių Šv. Velykų ir laimingų atostogų!

ALB Adelaidės Apylinkės Valdyba

• SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBE 1

! TURGUS I
1 ■
I Balandžio 30 d. 2.00 vai. I
l ' 
| VISI TĄ DIENĄ VYKIME Į KLUBĄ

APLANKYKITE

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBO BIBLIOTEKĄ

NUSTEBSITE, KIEK NEDAUG KAINUOJA 

LIETUVIŠKOS KNYGOS, PLOKŠTELĖS IR 

VAIZDAJUOSTĖS

sekmadieniais 12.00 iki 230 vai

ALB Adelaidės Apyl. Visuotinis Metinis
SUSIRINKIMAS

Susirinkimas šaukiamas 2000 balandžio 
30d, sekmadienį, 130 p. p. Lietuvių Na
muose, Norwood.

DARBOTVARKĖ
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Prezidiumo sudarymas.
3. Mandatų komisijos rinkimas.
4. Praėjusių Metų susirinkimo 
protokolo priėmimas.
5. Apylinkės Valdybos pareigūnų 
pranešimai:
a. Pirmininkės.
b. Iždininkės.
c. Radijo Komiteto.
d. Kontrolės Komisijos.
6. Pasisakymai dėl pranešimų.
7. Apylinkės Valdybos rinkimai.
8. Radijo Komiteto rinkimai
9. Organizacijų atstovų trumpi 
pranešimai.
10. Pasisakymai dėl pranešimų - 
klausimai ir pasiūlymai.
11. Apylinkės Valdybos rinkimų 
rezultatų paskelbimas.
12. Susirinkimo uždarymas,Tautos
Himnas.*
Po susirinkimo, kavutė.
ALB Adelaidės Apylinkės Valdyba

Aukos Mūsų Pastogei
V Jakštienė QLD $ 20.00
K Grigas NSW $ 30.00
D. Binkienė NSW $ 20.00
A ir S.Montvidai NSW $ 30.00
L. Budzinauskas ACT $ 10.00
J. Kušleika NSW $ 10.00
J. Vizbaras VIC $ 10.00
A Arlauskas NSW $ 5.00
R. Špokienė NSW $ 10.00
A Kairaitis- VIC $ 20.00

Visiems aukotojams nuoširdus ačiū.
MP administracija

PATIKSLINIMAS
Musų Pastogės Nr.14, aprašant 

Susikaupimo dienas Sydnėjuje, per 
neapsižiūrėjimą išleista Onutės 
Kapočienės pavardė. Tai viena iš 
ryškiausių mūsų bendruomenėje 
šeimininkių ir talldninkių bet kuriai 
organizacijai, kur tik reikalinga ne 
tik pagalba, bet ir šypsena.

Ypatinga padėka Gyvojo Rožan
čiaus būrelio pirmininkei Alfai 
Savickienei, kuri ir šį kartą į savo 
namus priėmė aukštą svečią vysk. 
Rimantą Norvilą iš Lietuvos.

Paliestuosius nuoširdžiai atsi
prašau.

Antanas V. Kramilius

v

a.a. Albertui Celnai
mirus, aukojo:
po $ 50 - J.Balčiūnas, S.Eimutis, Z. 

Prašmutaitė;
$ 30 - Z. Augaitis;
po $ 20 - V. ir G .Ališauskai, D.Bal- 

tutienė, P.Baltutis, M. ir B.Juškai, 
N.Kairaitienė, A. ir G.Karazijos, M. 
Kalnienas, P. ir VMorkūnai, ALubinas, 
D.Lynikienė, M.Prašmutienė, B.Praš- 
mutaitė, VPumputis, L. ir H.Ray, V. Sa
vickas, A. ir J.Simkai, J.Vingrienė, A. 
Vblkienė, J. ir J. Žalkauskai, neįskai
toma;

$ 15 - B.Staugaitienė;
po $ 10 - G.Baltutytė, A. Baltruko- 

nienė, D.Bertašienė, P.Bimba, V.Bla- 
dzevičienė, M.Geštautienė, p. Grigai
tienė, M.Igaunienė, G Jokubaitienė, S. 
Liesis, L.Milvydienė, APetrauskienė, 
Z.Pranskūnienė, S.Raudys, J.Savickas, 

Musų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P.O. Box 550, Bankstown, NSW 1885 
Tel.: (02) 9790 2319, Faksas: (02) 9790 3233, E-mail: mpastoge@hotmail.com 
Redkolegija: Rita Baltušytė-Ormsby, Antanas Laukaitis, Kęstas Protas, Vytenis Šliogeris 
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi.

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

Užsienyje oro paštu $110.

E.Špokevičius, E.Šidlauskas, D.Siman- 
kevičienė, M.Sodaitis, A. ir E. Tomke- 
vičiai, R.Umber, AUrbonavičienė, M. 
ir J.Venckai, A Vyšniauskienė, J. ir M. 
Vaitkai, neįskaitoma;

po $ 5 - J.Bruožis, TJurgelaitienė, 
ASadauskienė, Vladas?

Viso surinkta $ 895. Aukas surinko 
Melbourne Dainos Sambūrio iždininkė 
R.Umber ir Marytė Lynikienė.

Kaip buvo pranešta, aukos padalin
tos sekančiai:

$ 450 - Lietuvos našlaičiams per 
Socialinės Globos Draugijos pirminin
kę p. Žalkauskienę,

$ 445 -Melbourne Dainos Sambū
riui

Danutė Lynikienė
Dainos Sambūrio pirmininkė

a
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