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cYYlxvtinai/
Apgaubki mus savo nuostabios meilės sparnais, 

Mama! Nors trumpai valandėlei apgaubk, kad mes 
savo mintimis, širdimi sugrįžtume į nuostabios, 
nekaltos kūdikystės rytą. Kaip tada, kaip mums 
ryškiai švietė Tavo veidas, glomonėjo tavo švelnių, 
mylinčių rankų šiluma.

Tik trumpą akimirką trunka Tavo vaikų 
kūdikystė ir vaikystė. O paskui sudėtingas gyvenimo 
kelias... Ir Tavo geroji širdis plazda iš baimės, kad 
negandos, mirties ir nelaimių siūlai neįsiaustų į 
Tavo vaikų gyvenimą. Jei Tavo valia būtų begalinė, 
seniai seniai žmogus nežudytų žmogaus, nebūtų 
žemėje nelaimių ir beprasmių mirčių. Motina gali 
ne viską, bet ji gali labai daug. Juk motina amžinoji 
gyvenimo gija, amžinoji gyvybės tęsėja.

Lai amžinai būna gerbiamos ir neužmirštamos 
Motinos, kurios jau išėjo į amžinybę, irtos, kurios 
yra su mumis kartu!

Ar galėtumėte pasakyti, kuri šių šaunių lietuvaičių yra mama? Tai žinomo Čikagoje gyvenančio akių chirurgo 
dr. Lino ir Rimos Sidrių moteriškoji šeimos pusė (iš kairės): ..o.Jč, Gaja, vpi.^kyje), Rima Sidrienė ir
Vija. Viso Sidriai turi dešimt vaikų. (“Draugas”, Nr 31,2000).

Retėja konservatorių gretos
Balandžio 17 Tėvynės Sąjungos 

priežiūros komitetas iš partijos pašalino dar 
devynis narius nuosaikiuosius konser
vatorius: Rimantą Pleikį, Joną Mocartą, 
Saulių Šaltenį, Elvyrą Kunevičiene, Birutę 
Visokavičienę, Juozą Listavičių, Alfonsą 

I Bartkų, Alfonsą Vaišnorą ir Vytautą 
Pakalniškį. Jiems buvo leista apsispręsti iki 
balandžio 15, ar jie lieka Nuosaikiųjų 
frakcijoje ar Tėvynės Sąjungos frakcijoje. 
Nė vienas savo apsisprendimo nepakeitė.

Konservatorių priežiūros komiteto 
pirmininkas Algirdas Katkus sakė, jog 
Konservatorių partijos statusas nenumato 
partijoje kelių politinių grupuočių frakcijų 
kūrimo. Iki šiol nuosaikieji tik aštrino 
išpuolius prieš partijos vadovybę bei 
Andriaus Kubiliaus vadovaujamą 
vyriausybę, sakė A.Katkus.

Aukščiau minėtas devintukas prisidėjo 
prie anksčiau pašalintų trijų konservatorių 
Gedimino Vagnoriaus, Nijolės Oželytės ir 
Kęstučio Skrebio sukurtos Nuosaikiųjų 
konservatorių frakcijos. Nuosaikieji mano, 
kad jų frakcija gali pasipildyti dar keliais 
konservatoriais.

Tarp pašalintųjų yra buvę konservatorių 
šulai Gediminas Vagnorius, buvęs 
premjeras, Juozas Listavičius, Seimo 
biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas, 
Birutė Visokavičienė, Seimo socialinių 
reikalų ir darbo komiteto pirmininkė, taip 
pat buvusieji ministrai bei kiti aukšti 
vyriausybės pareigūnai. Nėra abejonės, kad 
partijos prestižas kritęs. Tai parodė ir 

savivaldybių rinkimai.
Atrodo, kad visi nuosaikieji tebelaiko 

save konservatoriais. Jie teigia, kad tęs 
konservatorių partijos politinę liniją. Tad 
šios dvi konservatorių frakcoijos skiriasi tik 
valstybės vadovavimo metodika. Bet reikia 
nepamiršti, kad karas nuostolingas, o 
pilietinis - gali būti ir biaurus.

Pirmas Nuosaikiųjų frakcijos darbas tai 
balandžio 18 Seime užregistruotas 
protokolinis nutarimas, kuriuo raginama 
neįsipareigoti uždaryti pirmojo Ignalinos 
atominės elektrinės bloko tol, kol Europos 
Sąjunga savo biudžete nenumatys 
konkrečių šio bloko uždarymui skirtų lėšų.

Kairieji mėgino nuversti ministrą
LDDP ir Socialdemokratų parla

mentarai 29 parašais, iniciavo interpeliaciją 
Švietimo ir mokslo ministrui Kornelijui 
Plateliui, kaltindami jį reformų stoka. 
Balandžio 18, interpeliaciją svarstant 
Seime, ministras K.Platelis nuosekliai 
paaiškino, kad numatytos reformos 
mokyklose įgyvendinamos ir kad mokiniai 
tuo patenkinti. Kairieji priekaištavo 
Plateliui, kad reformai nebuvo pakankamai 
pasiruošta ir, kad Švietimo ministerijos 
vadovybė švietimo bendruomenei 
nesugebėjo išaiškinti reformos tikslų.

Balsuojant 82 parlamentarai palaikė 
Platelio veiklą, 18 buvo prieš ir 6 susilaikė. 
Balsavusiųjų prieš buvo mažiau negu 
parašų po interpeliacijos tekstu. Diskusijų 
metu paaiškėjo, kad interpeliacijoje buvo 
daug netikslumų. Nenuostabu tad, kad 
parlamentas stipriai palaikė ministro 

veiklą. Be to interpeliaciją pasirašę 
socialdemokratai du tūkstantininkai, 
balsuodami nesiekė ministro atsista
tydinimo, nes negalima ardyti švietimo 
reformos komandos.

Švietimo reformos vyksta pagal iš 
anksto nustatytas gaires. Dauguma 
mokinių pareiškė, kad yra patenkinti 
reformomis ir jiems dabar mokytis 
įdomiau, langviau ir patraukliau. Mažosios 
kaimo mokyklos naikinamos, o mokiniai 
pervežami autobusais į didesnes mokyklas, 
kur patalpos ir aprūpinimas geresnis. Tokiu 
būdu keliamas švietimo lygis ir tuo pačiu 
sumažinamos išlaidos. Ministras pripažino, 
jog tai reikėjo padaryti daug anksčiau, 
tačiau LDDP valdymo laikotarpiu švietimo 
išlaidos nebuvo racionaliai naudojamos. 
Sandėliuose iki šiol guli keturi vagonai 
niekam nereikalingų vadovėlių.

Nesiseka surinkti mokesčių
Pirmąjį š.m. ketvirtį į valstybės biudžetą 

nesurinkta apie 100 mln. litų planuotų 
pajamų. Opozicija spaudžia vyriausybę, kad 
biudžetas būtų peržiūrėtas, tačiau ministras 
pirmininkas Andriu Kubilius mano, kad iki 
šių metų pabaigos planuotos pajamos dar 
gali būti surinktos. Ekonominiai rodikliai 
jau pagerėjo: padidėjo importo ir eksporto 
srautai, didėjanti ir gamyba. Tad esama 
prošvaistės, kad Lietuvos ūkis atsigaus, o 
tada ir vyriausybės įplaukos padidės.

Jei iki metų vidurio aiškaus įplaukų 
padidėjimo nebus, ministras pirmininkas 
yra pasiryžęs biudžetą peržiūrėti. 
Praėjusius metus valstybė baigė su 
stambiais įsiskolinimais, ypač privačiam 
sektoriui. Šių metų pradžioja vyriausybė 
stengiasi grąžinti praeitų metų skolas, kad 
atsigautų privatus sektorius. Tokiu būdu 
privačios bend rovės bus pajėgios sumokėti 
mokesčius. Vyriausybė tikisi likusią 95 mln. 

litų skolą grąžinti iki gegužės pradžios.
Didžiausia problema esanti su Sodros 

deficitu, tačiau premjeras užtikrino, jog 
pensijos nebus mažinamos, o įmokos nebus 
didinamos.

Siūloma didinti politines partijas
Krikščionių demokratų partijos atstovas 

Petras Gražulis Seime įregistravo politinių 
partijų steigimo įstatymo pokyčių projektą. 
Dabartiniame įstatyme nusakoma, jog 
naują partiją galima įregistruoti, jei joje yra 
nemažiau kaip 400 narių. P.Gražulis teigia, 
kad minimalus narių skaičius yra per mažas 
ir kelia pagundą skaldyti esamas partijas ir 
steigti naujas.

Gražulis mano, kad Lietuvai atgavus 
nepriklausomybę, įtvirtinant demokratijos 
principus, reikėjo, kad partijas būtų galima 
steigti su mažu narių skaičiumi. Tačiau 
šiandien, turint tiek daug parijų, du 
tūkstančiai pradinių narių skaičius, 
steigiant naują partiją, būtų realesnis 
pasiūlymas.

Jei minimalus narių skaičius būtų 
didesnis, daugelis narių taip lengvai 
nepaliktų savo partijų, o ieškotų būdų 
pritaikyti partijos statusą, kad į ją galėtų 
tilpti ir platesnių užmačių nariai. Nariai taip 
pat butų priversti taikytis prie daugumos.

P.Gražulis įsitikinęs, kad tai ne tik 
pristabdytų partijų skaldymąsi, bet ir partijų 
skaičius sumažėtų. Didžiosios partijos 
Petro Gražulio projektui pritarė, o 
mažosios į tai žiūri skeptiškai.

Privatizavimo lėšos į stabilizavimo 
fondą

Artėjant Lietuvos Telekomo 
privatizacijai, ministras pirmininkas 
Andrius Kubilius pareiškė, kad pinigai 
gauti iš Telekomo ptivatizavimo bus 
pervesti į valstybės stabilizavimo fondą, o

Perkelta į 2 psl.
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Vytautas Patašius

♦ Kinijos vyriausybė tcbedcda 
pastangas užgniaužti Falung Gong sektą. 
Sektos nariai nuolat areštuojami, baudžia
mi kalėjimu arba siunčiami [perauklėjimo 
stovyklas. Vėliausiu potvarkiu Falung 
Gong nariams uždrausta laikyti stoja
muosius egzaminus į aukštąsias mokyklas.

♦ Indonezijos prezidentas A.Wahid 
stengiasi gerinti santykius su Australija ir 
pažadėjo imtis žygių sustabdyti per 
Indonezijos teritoriją į Australiją plūs
tančių nelegalių emigrantų masę. 
Balandžio 22 indonezų policija mažame 
vakarinės Javos kaimelyje, areštavo 157 
pabėgėlius iš Irako, besirengiančius laivu 
nelegaliai plaukti į šiaurės Australijos 
silpnai saugojamą pakrante.

♦ A. Wahid išrinkimą prezidentu 
parėmusios musulmonų partijos yra 
nepatenkintos jo savistovia politika ir 
atvirai kalba apie jo pašalinimą. A. Wahid 
veiklą kritikavo ir buvęs jo šalininkas 
parlamento pirmininkas dr.Amien Rais. 
Jam nepatinka prezidento siūlymas 
legalizuoti komunistų partiją bei per 
dažnos jo kelionės j užsienį ir po kraštą.

♦ Slovakijoje areštuotas buvęs 
ministras pirmininkas Vladimir Mcciar. 
Jam iškelta byla už piktnaudžiavimą 
valdžia ir korupciją jo kadencijos laikais.

♦ Balandžio 21 Rusijos dūmą 
patvirtino tarptautinę sutartį, draudžiančią 
branduolinių ginklų bandymus visame 
pasaulyje. JAV kongresas šios sutarties dar 
nėra ratifikavęs.

♦Atėjus pavasariui, čečėnų sukilėliai 
pagyvino savo veiklą. Apšaudytos kelios 
policijos būstinės Čečėnijos miestuose, 
pasalose žuvo kelios dešimtys rusų

Lietuvos įvykių apžvalga
:

Atkelta iš 1 psl.
nebus naudojami rublinių indėlių atkūri
mui, kaip tai buvo daroma anksčiau. 
Vyriausybė yra įsipareigojusi į gyventojų 
sąskaitas pervesti daugiau nei 2 mlrd. litų. 
Tačiau ši programa dviems metams 
sustabdyta.

Stabilizavimo fondas turi būti įkurtas 
pagal susitarimą su Tarptautiniu Valiutos 
Fondu (TVF). Vyriausybė yra pritarusi 
pensijų sistemos koncepcisjai, tad Fondo 
lėšos gali būti panaudotos pensijų sistemos 
reformai. Dalis įmokų pensijoms bus 
nukreipiamos į privačius kaupimo fondus. 
Sodra ir toliau vykdys įpareigojimus - 
mokės pensijas.

Ministro Pirmininko atstovas spaudai 
Audrius Bačiulis LER teigė, kad 
privatizavimo lėšas galima panaudoti kur 
kas naudingiau nei atkuriant indėlius. 
Atkurtieji indėliai nedavė naudos nei 
patiems žmonėms, nei Lietuvos ūkiui, sakė 
A.Bačiulis. Tačiau buvęs premjeras 
Gediminas Vagnorius mano, kad 
privatizacijos lėšos davė naudos Lietuvos 
ūkiui. Jis mano, kad dabar nukentės ne tik 
indėlininkai, bet ir bankai.

Konservatorių vadovas Vytautas 
Landsbergis sakė, jog indėlių atkūrimo 
neatsisakoma, jis tik atidedamas, kol 
pagerės Lietuvos ūkis.

Europos Sąjunga plėsis
Europos Sąjungos (ES) įgaliotinis 

plėtros klausimais Verheugen savo 
pranešime pabrėžė, jog Višigrado šalių 
baiminimasis, kad naujų narių priėmimas 
į Sąjungą yra sulėtintas, neturi jokio 
pagrindo. Jis sakė, kad plėtra įžengė į 
kritine stadiją - jos greitis priklauso nuo 

kareivių, sunaikinta rusų tankų vilkstinė. 
Rusija vėl intensyviai bombarduoja 
sukilėlių bazes pietų Čečėnijoje.

♦Balandžio 20 - 22 tamilai sukilėliai 
padarė sunkių nuostolių Šri Lankos 
karinėms pajėgoms Jaffna pusiasalyje. Šri 
Lankos kariuomenė buvo priversta 
pasitraukti iš svarbios Dramblių tarpeklio 
bazės, atimtos iš sukilėlių prieš porą metų.

♦ Pakistano karinis diktatorius 
generolas Pcrvaiz Musharraf Islamabadc 
sušaukė žmogaus teisių konferenciją. Jis 
pažadėjo reformuoti Pakistano teisė
tvarką, kovoti prieš policijos korupciją, 
vaikų darbo jėgos piktnaudojimą. Kaliniai 
nebebus apkaustomi grandinėmis, bus 
įsteigta speciali nepriklausoma komisija 
moterų teisėms saugoti.

Vyrai ar giminaičiai nebegalės be 
teismo sankcijos užmušti moteris, įtartas 
pažeidus šeimos garbę. Praėjusiais metais 
šia dingstimi Pakistane nužudyta daugiau 
kaip tūkstantis moterų. Pakistano 
parlamentas buvo atsisakęs imtis dėl to 
kokių nors žygių, nes tokie žudymai esą 
Pakistano tradicija.

♦Balandžio 22 ginkluoti JAV fede
ralinės policijos agentai įsiveržė į 
pabėgėlių iš Kubos namus Miami, atėmė 
iš giminių 6 metų berniuką Elian Gonzales 
ir atidavė jį jo tėvui, atvykusiam iš Kubos. 
Elian Gonzales giminės penkis mėnesius 
bandė išrūpinti jam teisę pasilikti JAV. 
Juos remia didžiulė kubiečių bendruo
menė Miami, Elian tėvą palaiko Kubos 
vyriausybė. Tačiau Elian negali būti tėvo 
išvežtas į Kubą, kol nepasibaigė giminių 
užvestas teismo procesas. □

įvairių faktorių. Pačiai ES reikia laiko 
sutvirtėti, o derybos su šešiais pirmau
jančiais kandidatais bus vis reiklesnės.

Birželį prasidės derybos dėl labiausiai 
ginčijamų klausimų: žemės ūkio ir laisvo 
darbo jėgos judėjimo. Visos šešios 
pakviestos šalys norėtų, kad jų ūkininkams 
būtų pradėta taikyti dosni bendroji ES 
žemės ūkio politika, o tai brangiai kainuotų 
ES. Laisvas darbo jėgos judėjimas 
daugiausiai rūpesčių sukelia Austrijai ir 
Vokietijai, nuogastaujančiom, jog iš Rytų 
Europos j jas plūstels pigi darbo jėga.

Verheugen sakė, kad priėmimo į ES 
pamatų planą komisija pateiks ateinantį 
rudenį. Antrosios bangos šalys, tarp kurių, 
tikimasi, bus ir Lietuva, gali pasivyti 
pirmosios bangos šalis, sakė Verheugen. 
Lenkijos, Vengrijos ir Čekijos priėmimas 
yra ES politinio prioriteto reikalas. 
Kalbėdamas apie Estiją ir Slovėniją, 
Verheugen sakė, kad jos nekeliančios 
problemų. Tačiau jis norėtų, kad visos trys 
Baltijos šalys įstotų kartu į ES, bet Lietuva 
ir Latvija turi pasivyti Estiją. Kiekviena 
šalis yra vertinama atskirai ir pasiruošusios 
šalys nebus verčiamos laukti kitų. Be to 
jokiai šaliai nebus daromos politinės 
nuolaidos, net jei ji būtų strategiškai svarbi, 
sakė Verheugen.

Pasigendama Saulėtekio ir Saulėlydžio 
komisijų

Prieš penkerius metus prie ministerijų 
buvo įkurtos Kanados modelio Saulėtekio 
ir Saulėlydžio komisijos. Komisijų užduotys 
buvo rūpintis naujų įmonių ir bendrovių 
kūrimu, investicijų skatinimų bei senų, 
neefektingų, nuostolingų bendrovių 
uždarymu - pozityvių pokyčių 
visuomenėje.

REDAKCIJOS SKILTIS
Ir vėl nauja savaitė, ir vėl nauji 

(neskaitant senų) skundai dėl to, kad 
laikraštis vėluoja. Nepatogu, bet tenka ir 
vėl pakartoti, kad ne dėl redakcijos, leidėjo 
ar ekspeditorių kaltės. Redkolegijai irgi 
nuostolis, nes laukiame nesulaukiame 
skaitytojų atsiliepimų į išspausdintus 
straipsnius ir pasisakymus. O kaip sulauksi, 
kad tie rašiniai dar nė neperskaityti.

Bandėme išsiaiškinti su Australia Post, 
kame šuo pakastas, kodėl toks sutapimas, 
kad laikraščio pristatymas ėmė vėluoti kaip 
tik pasSkeitusAfirsu Pastogės redakcijai.

Sužinoti pavyko tik tiek, kad tikrai 
sutapimas: “perestroika” Australia Post 
prasidėjo kaip tik šių metų sausio mėnesio 
pabaigoje, o naujasis redakcijos sąstatas 
pradėjo funkcionuoti sausio viduryje.Kitą 
savaitę dalis to sąstato bandys gauti oficialų 
interviu su pašto vadovais ar bent jų 
pavaldiniais.O iki to laiko galime tik 
apgailestauti ir dar kartą atsiprašyti, ką ir 
šiuo nuoširdžiai darome.

Tiems ir ypač toms, kas šią Mūsu 
Pastogę jau gavo, norime dar kartą 
nuoširdžiai palinkėti linksmos ir laimingos 
Motinos dienos. Lietuvių bendruomenės 
laikraščio puslapiuose ją ir švenčiame 
lietuviškai (europietiškai?), tai yra, savaite 
anksčiau nei Australijoje priimta.

Šiame numeryje rasite, o gal jau ir 
radote (mums ne paslaptis, kad ne vienas 
laikraštį pradeda skaityti nuo galo) eilėmis 
bei proza parašytų kūrinių, skirtų moterims 
ir motinoms, taip pat meilei (pasirodo, 
mylėti gali ir medžiai, žiūr. Algio Bučinsko 
rašinį 3 psl.).

Netrūksta šiame numeryje ir gražių 
moterų nuotraukų. Pirmajame puslapyje 
tikrai ne iš pirmo žvilgsnio pasakysite, kuri 
gražuolė - mama. Tokios gausios kaip 

v>

Verslininkai tikėjosi, kad šios komisijos 
veiklos rezultatai pasirodys už poros 
mėnesių, tačiau reforma stringa. Kol kas 
priimta nedaug sprendimų mažinti 
biurokratizmą valstybinėse įstaigose, kad 
paskatinus naujų verslų steigimą. 
Verslininkai klausia, kodėl nesulaukiama 
reformų ir naujovių.

Laisvosios rinkos instituto vice
prezidentas ir vienos Saulėtekio grupės 
vadovas Trumpa teigia, kad yra paruoštų 
projektų ir dabar laukiama tik politikų 
valios, kada jie padarys sprendimus. 
Valdžios reformas gali atlikti tik pati 
valdžia.

Ūkio ministerijos ūkio vystymo 
politikos skyriaus viršininkas Algimantas 
Petronis teigia, kad visi darbai vyksta itin 
sparčiai. Prognozuojama, kad verslo sąlygas 
gerinantys ir ekonomikos augimą 
skatinantys teisės aktai bus priimti dar šių 
metų pirmąjame pusmetyje, o metų gale 
jie jau duos konkrečių rezultatų.

Seimo ekonominio komiteto narė 
Jūratė Matekonienė Saulėtekio ir 
Saulėlydžio komisijas bei jų darbą vertina 
skeptiškai: tai ką daro šio dvi komisijos turi 
vykdyti ministerijos. Jos tvarko adminis
travimą, jos gali ir turi teisę keisti adminis
travimą. Komisijos - tai prielipos prie 
ministerijos nuleisti garui, sakė ji.

Pačios ministerijos komisijas vertina 
teigiamai: tikimasi sutaupyti daug lėšų ir 
paspartinti darbus steigiant įstaigas, 
įmones, pritraukiant užsienio investicijas.

Prezidento metinis pranešimas
Balandžio 20 prezidentas Valdas 

Adamkus perskaitė savo metinį pranešimą, 
kuriame įvertino Lietuvos valstybės 
valdymo, ūkio bei socialinę padėtį. Jis sakė, 
kad Lietuvai suteikta istorinė galimybė 
įveikti tarybinės praeities traumą ir imtis 
naujos politikos. 

čikagiškių Sidrių šeima Australijoje gal 
neturime, bet mamų ir dukrų nuotrauką 
tikriausia neblogesnių atrastume. Gal taip 
ir susitarkime: kitiems metams Motinos 
dienai paieškokite ir į redakciją atsiųskite.

Kalbant apie gražuoles, ar pastebėjote, 
kaip Amerikoje išgražėjo Virginija 
Bruožytė, atvykstanti koncertuoti j 
Melboumą (kažkodėl tik į Melboumą)? 
Žiūr. 5 psk

Tikiu, jog ne tik moterims, bet ir 
bjauriosios lyties (pardon, bet tai vienas 
legalių vyrijos pavadinimų) atstovams bus 
įdomi poeto Juozo Almio Jūragio Oracija 
apie moterų grožio įvairumų (žiūr. irgi 3 psl). 
Ją skaitydami nė neįtarsite, kiek ilgai 
reikėjo autoriaus kaulyti, kad duotų į 
laikraštį. Esu beveik tikra, kad mūsų 
skaitytojas oracija paveiks kaip stebuklinga 
piliulė, stiprinanti pasitikėjimą savimi (self 
esteem).

Tiesą sakant ne visoms ir ne visiems jo 
trūksta, kai kuriems gal ir per daug. Tai irgi 
atsispindi šio laikraščio puslapiuose.

Deja, per mažai juose atsispindi mūsų 
kasdieninis gyvenimas. O taip norėtųsi, kad 
Mūsų Pastogė taptų visos Australijos lietuvių 
susižinojimo, gal net ir susipažinimo, 
priemone.

Argi taip jau neįmanoma nors trumpai 
parašyti į laikraštį, kas įdomesnio (bet 
nebūtinai labai įdomaus) nutiko lietuviui ar 
lietuvei, sakykime, Darvine ar Caims?

Honorarų nemokame, bet rašyti vistiek 
prašome.

Rašydami, malonūs skaitytojai ir 
skaitytojos, įsivaizduokite, kad rašote laišką 
motinai, kuriai viskas įdomu (įskaitant, ką 
valgėte, ką virėte-kepėte. Juk kulinarijos 
skyrelis irgi neuždraustas...)

R.B.

Lietuvai būtina nauja politika, kad 
įveikus dabartinį didelį žmonių netikrumą 
ir nusivylimą. Vyriausybė nepajėgia atsi
kratyti įsisenėjusios valstybės valdymo ir 
ūkio problemos. Prezidentas citavo iš 
žmonių gautus laiškus, kuriuose vertinama 
dabartinė Lietuvos padėtis. Jis kvietė 
žmones blaiviai analizuoti dabartinius 
pokyčius, atitinkamai keisti savo gyvenimo 
planus. Priminė, kad praėjusieji metai buvo 
Lietuvai sunkūs.

Prezidentas teigė, kad Lietuvos ūkis, 
nors ir patyręs nuostolių, išlaikė Rusijos 
krizės egzaminą, tačiau jo neišlaikė 
Lietuvos valdžia. Praeitų metų biudžetas 
buvo nerealus ir pavėluota jį pataisyti. Krizė 
rado neįgyvendintų reformų, tad inertiškos 
politikos pasėkoje ekonominė kaina buvo 
aukšta.

Be to laiku nepertvarkytos valstybės 
monopolijos, kaimas maitintas tuščiais 
pažadais, nepertvarkyta socialinės apsaugos 
sistema. Prezidentas apgailestavo, kad 
ankstesnės vyriausybės neskyrė dėmesio 
smulkiam ir vidutiniam verslui.

Susilaukė Lietuva ir pagyrimų. NATO 
valstybių vadovai palankiai įvertino 
Lietuvos pastangas siekiant narystės, o ES 
pakvietė Lietuvą deryboms dėl narystės. 
Prezidentas ragino žmones nespekuliuoti 
NATO ir ES klausimais.

Nei tragiška patirtis, nei dabarties tikrovė 
mums neleidžia naiviai šnekėti apie tautos 
saugumų be sąjungininkų, sakė jis.

Pasak VAdamkaus nauja politika ypač 
reikalinga Lietuve kaimui

Prezidento kalba buvo įvertinta kaip 
konstruktyvi. Seimo pirmininkas 
VLandsbergis: man prezidento kalba padarė, 
labai gerą įspūdį..konkreti dalykiška ir su ateities 
vizija. Ministras pirmininkas Andrius Kubilius: 
”... ragina atsiraitoti rankoves”.

□
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Juozas Almis Juragis
ORACIJA APIE MOTERŲ GROŽIO ĮVAIRUMĄ

Pasaulio Sukūrėjas kūrimo darbus baigė, 
Sukurdamas Moterį.
Tai buvojau labai, labai seniai.
Bet kas neaklas, tas ir dabar mato, kad moteris 
Yra gražiausias Kūrėjo darbų vainikas...

Gražios moterys puošia žmoniją, 
Gražios moterys džiugina patį Kūrėją, 
Gražios moterys įelektrina vyrų ir angelų žvilgsnius.

Galima įsivaizduoti, koks laimingas buvo Adomas, 
Mūsų už užprotėvių, mūsų už užsenelių tėvas, 
Ilgai visiškai vienas, nesuprantamo nerimo genamas, 
Vaikštinėjęs Rojaus medžių paunksmėse, 
Kada Kūrėjas jam padovanojo nuogą moterį, 
Pirmojo Žemėje žmogaus ilgesio prišauktą pirmąją draugę...

Labai dėkingas Adomas parpuolė veidu žemėn ir 
Apkabinęs Sutvėrėjo kojas, šaukė:
- Ačiū, ačiū, Viešpatie, dabar tikrai žinau kad esu Rojujel-

Eina moteris pro šalį, nušvinta vyrų ir angelų akys, 
Suspurda krūtinėse širdys.
Eina moteris pro šalį, kaip buvusio Rojaus karalienė, 
Lyg žariją kas įmeta į vyrų širdis...

Kartą būryje vyrų kalbėjau apie moterų grožį.
Vienas klausytojas, norėdamas mane išbandyti, paklausė:
- Kalbi tik'apie gražias moteris. O ką sakysi apie tas 
Moteris, kurių kuklesnis gražumas? -
Jam atsakiau, kad moterų grožis yra tokia paslaptinga 
Jų prigimties apraiška, nepasiduodant būti 
Laipsniais įvertinta.

Aš dabar sakau jums tą patį.
Kiekviena moteris yra apdovanota nepakartojamu grožiu 
Ir, savo nepakartojamame gražume, visų gražiausia. 
Kiekvienai moteriai Kūrėjas davė po lygią dalį dvasinio 
grožio, kuris kaip rojaus liepsna, spinduliuoja ir išorėje. 
Kievienai jų įdiegta graži siela, 
Kiekvienai patikėta motiniška meile liepsnojanti širdis, 
Kiekvienai skirtas širdies privalomumas ir džiaugsmas 
Būti švelnumo ir gerumo neišsenkančiu šaltiniu.
Moterys turi galią uždegti vyrus noru siekti kilnaus vyriško 
Subrendimo.

Pirmąjį žmogų Dievas nulipdė iš molio
Pagal savo paveikslą •. panašumą. /Prad.l, 26/ 
Moterį kūrė iš patvaresnės medžiagos ir jos kūną 
Padarė tobulesnį ir gražesnį už Adomo kūną.

O moterys, moterys! Žvelgiame į jus ir matome 
Kūrėjo patobulintą paveikslą!
Štai dėl ko jūsų šypsenos turi tokią magnetišką trauką...

Jus gaubia paslaptingasis moteriškumo nimbas, 
Net sparnuotais poezijos žodžiais tiksliai nenusakomas.
Jūs šypsotės savo džiaugsmui, 
O Žemėje darosi šviesiau.
Jūs pravirkstate ir užtraukiate prakeikimą.
Vargas vyrui, pravirkdžiusiam moterį, 
Nes Dievas skaičiuoja moters ašaras...

Stebuklinga jūsų, moterys, galia gimdyti. 
Žmonijos gyvybės versmėmis esate jūs, 
Silpnos, trapios, baukščios lelijėlės,
O iš tiesų tvirtos, ištvermingos, nepalenkiamos, 
Savo gyvastingumu išlaikote jūs žmonijos likimą.

Verta didžiosios pagarbos
Kieviena motina su kūdikiu ant rankų.
Ir toji, kuri karališkoje lovoje 
Pagimdo valdovo sūnų.
Ir varginga benamė, miesto mūrų šešėlyje, tarpuvartėje, 
Ar pakelės griovyje žindanti savo kūdikį.
Ir nėra Žemėje šventesnio gėrio ir didesnio grožio, 
Kaip motina su kūdikiu.

Altoriai statomi
Motiniškumo paslapčiai 
Ir motinai su kūdikiu pagerbti...

Yra ir kitoks moterų grožis.

Yra moterų, kurios savo motiniškumą 
Sunaudoja artimo meilės darbuose. 
Savo meilę išdalina nelaimingiems - 
Našlaičiams, apleistiems, sergantiems, 
Senatvės palaužtiems, pasaulio atstumtiems, 
Kaip Calcuttos Motina Teresė.

Ar ji nebuvo pasaulyje gražiausia moteris?

1989-1994-2000

PALUZUSI MEILE
(TIKRAS ATSITIKIMAS)

2000 metų vasara pavėlavusi atėjo į 
Picton ir tik rudeniop užkaitino be 
gailesčio. Būdavo murksom baseine,- 
išlipam atsigaivinti, kokiu skysčiu 
troškulį nuraminti, o kūnas tą įpiltą 
skystįs vis lauk varo. Gaila, kad tik 
skysčiai buvo prarasti, o mano nelemti 
lašinukai kaip buvo taip ir liko.

Taip mudu su žmona sėdėdami po 
lietsargiu prie baseino, ar mirkdami 
baseine, pastebėjome, kad viena palmė 
(mergaitė) pradėjo linkti prie palmio 
(vyriškio). Mat, ankstesnieji mūsų 
sodybos savininkai, dėl mums 
nežinomų priežasčių, parsinešė tą 
jauną palmytę ir pasodino vieną pačią 
prie galo namo.

Suprantama, nenorėdama likti 
senpalme, ji pradėjo dairytis aplinkui. 
Pora gana geros išvaizdos palmiukų 
buvo sunkiai pasiekiami. Artimiausias, 
lieknas, gražus, čia pat už geležinės 

tvorelės, viliojo kaip koks šėtonas. Jo 
draugė, stovinti šalia, buvo patenkinta, 
galėdama pasigirti tarp jos lapų 
prinokusiomis datulėmis. Jos žiedai 
visuomet sutraukdavo visas aplinkines 
bites, kitos skrisdavo net kelias dešimtis 
kilometru, kad galėtų pačiulpti jos 
puikaus medaus. O kai vaisiai 
pasirodydavo, šikšnosparniai naktimis 
be perstojo lankydavosi. Ir viskas dėka 
to vaisingo palmio šalia.

Taip palengva palmytė ir pradėjo 
bandyti artėti prie palmio. Bet kokia 
kaina! Tik įsivaizduokite, kokie buvo 
šaknų skausmai, kai ji, sukaupusi visas 
jėgas, bandė vis arčiau prisislinkti, 
tikėdamasi prisiglausti.

Stebėjome kaip palmytė su palmių 
glamonėjosi šakomis.

Kaimynas, nors ir policininkas ir dar 
policininko viršininko sūnus, atėjo kartą 
su patarimu:

- Įkalkite štangą i žemę, nupirkite 
stipraus lyno, apvyniokite palmytę 
stipriu maišu, kokio varžto pagalba 
palengva traukite ją nuo palmio. Kas 
savaitę vis paverždami lynus, pamatysit- 
- atskirsiu

Kitas jų šeimos narys patarė:
- Paskelbkite laikraštyje, kad turite 

suaugusią palmę, kuriai reikalingi 
mylintys nauji šeimininkai!

Vaikai irgi visokių patarimų buvo 
pilni.

O mudu su žmona tik pasižiūrim 
viens į kitą. Mums ir be žodžių aišku, 
kad jų skirti negalima...

Netikėti karščiai atnešė nelaukto 
lietaus. Prakiuro debesys. Lijo dieną, lijo 
naktį ir vėl lijo dieną. Kaip australai 
sako: lijo “cats and dogs”!

Oras atšalo. Žolė, nė nepajutom, 
aukščiau čiurnos kauliukų išaugo, o 
lietus pylė ir pylė.

Vieną rytą, kaip paprastai, žmona 
atsikėlė daug anksčiau negu aš. Kai ir 
aš išsikepurnojau iš lovos, žmona, man 
dar nepasiekus virtuvės, pradėjo 
raminti:

- Tik nesijaudink, nesirūpink, 
matysi, viskas bus gerai...

Nieko nesakiau, bet pamaniau mūsų 
senė katė bus kojas į dangų iškėlusi. 
Dairausi pro langą, lauke lyja, žolė dar 
keliolika colių per naktį paaugusi, katės 
kieme nematyti. Metu žvilgsnį į kitą 
galą ir... širdį lyg replėmis suspaudė. 
Jei nepasiutęs pasiiyžimas neprarasti 
vyriškumo, būčiau ko gero pravirkęs.

- Matai, nebeišlaikė, išvirto! - 
pagaliau ištariu.

Gulėjo palmytė ant mūsų baseino 
vartelių, jos ir jo šakos tyliai glostė 
vienos kitas, tarsi nujausdamos amžiną 
išsiskyrimą.

Matant juodu pagaliau kartu širdis 
neleido skirti! Motorinis pjūklas ir tas 
springo, kirvį reikėjo įkalti, kad pjūklui 
takas būtų.

Štai guli supjaustyti gabalai. 
Laukiame giedrios dienos išvežti.

Tačiau kelis pasiliksime 
prisiminimui, bus mums krėslai dar 
neįdirbtame šlaite.

Algis Bučinskas
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Specialiai Mūsų Pastogei Iš Lietuvos
_________ _______________________ t_______________  . ______________________ . - -

KAIMO TURIZMAS TURI PERSPEKTYVO
Pastaraisiais metais tampa vis 

realesni rinkos santykiai, todėl mažo 
našumo žemėse verstis tradicine 
pieno, mėsos gamyba, auginti javus 
darosi sunkiau. Pasidairius užsienyje, 
imta rimtai kalbėti apie senųjų kaimo 
verslų atgaivinimą, naujųjų 
puoselėjimą ir plėtojimą. Manoma, 
kad dalį nederlingų smėlėtų žemių 
apsimokės užsodinti pušimis, nei ją 
dirbti. Tačiau miškas pradės grąžinti 
išlaidas tik po 30 ar daugiau metų. 
Tvirtinama, kad kai kuriose Vakarų 
Europos šalyse nederlingų žemių 
ūkininkai, besiverčiantys kaimo 
turizmu, iš jo sugeba gauti net pusę 
visų ūkio pajamų. Lietuvoje šio verslo 
pelningumu kol kas gali pasidžiaugti 
tik vienas kitas kaimo sodybos 
šeimininkas.

Nesenai Trakų rajone Laimūno 
Rožuko sodyboje buvo susirinkę tie, 
kas galvoja užsiimti turizmo verslu. 
Patyręs šioje srityje Antanas Gedvilas 
sakė, kad turizmo verslui neužtenka 
vien ežero pakrantės. Įrengti vietą 
vienam poilsiau-tojui kainuoja 10-15 
000 litų. O norint užsiimti kaimo 
turizmo verslu, reikia pasirengti 
priimti 10 - 15 poilsiautojų, tad šiam 
bizniui pradėti reikia turėti 100 - 150 
000 litų kapitalo.

DĖL SKONIO NESIGINČIJAMA

MODERNIOS POEZIJOS I AI AI I II
Balandžio 2 Adelaidės lietuvių 

namuose poetė Lidija Šimkutė 
pristatė savo naujausią rinktinę „Tylos 
erdvės“. Norėčiau pasidalinti savo 
įspūdžiais, nes ten buvau, vyną, midų 
gėriau, per barzdą varvėjo, deja, 
burnoj neturėjau... Manau, kad knygos 
autorė prieš išeidama į viešumą 
vidiniai pasiruošė kaip panegirikai, 
taip ir kritiškam žodžiui nebūtinai 
žinovų, bet ir eilinio skaitytojo, nes juk 
visi buvome kviečiami ateiti. 
Prisipažįstu, baugu diletantei 
prisiliesti prie poezijos — subtilios 
vienišės, jautresnės nei kiti 
literatūriniai žanrai.

Mėgstu poeziją, kai ji prabyla į 
mane savo muzikalia kalba, 
išpuoselėtu žodynu, kviečiančią į 
gražesnį, šviesesnį, kilnesnį pasaulį nei 
tas, kuriame egzistuoju. Mano karta 
nuo vygės maitinta Maironio, 
Kudirkos, Aisčio ir kitų poetų 
emocingais, pilnais patriotinės 
simbolikos posmais, skatinusiais 
dirbti, siekti aukštesnės prasmės, 
nepabūgti sunkumų, budinusiais 
lietuvį nusimesti praeities pančius, 
išeiti j šviesą, prilygti kitoms 
kultūringoms tautoms. Todėl perprasti 
dabarties moderniąją sunku ne tik 
man, ką paliudijo ir mini apklausa. 
Keliolikai asmenų tądien uždaviau 
vieną ir tą patį klausimą: kokius 
jausmus Jums sužadino girdėti 
posmai? Nustebino tarsi iš anksto 
suderintas atsakymas —jokių.

Nežinau, kodėl ji vadinasi nauja ir 
moderni, juk dar mūsų tėvų jaunystės 
laikais keturvėjininkai pūtė panašaus
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Labai dažnai kaimo turizmo 
puoselėtojai galvoja, kad į jų sodybas 
plūsterės poilsiautojai iš užsienio. 
Patyrusieji aiškino, jog taip nebus. 
Net toks įžymus Lietuvos kurortas su 
savo gydyklomis ir tradicijomis, kaip 
Druskininkai, labai mažai sulaukia 
poilsiautojų užsieniečių. Iki 1990 
dauguma poilsiautojų čia buvo rusai. 
Dar nesenai vasarą čia poilsiausdavo 
ir gydydavosi nemažai Lenkijos 
piliečių, kuriems šis kurortas yra 
pašonėje. Dabar čia išplito iš šiaurės 
pakliuvusi labai mažytė muselė, kuri 
tiesiog kankina šio kurorto 
poilsiautojus vasarą ir kurortą jie jau 
lenkia. Pernai nemažai lėšų buvo 
skirta pirkti chemikalams, kuriais 
buvo purškiami pušynai ir Nemunas 
ties Druskininkais iki Gudijos sienos. 
Mašalų kiek sumažėjo, bet dar 
pakankamai liko. Jie plinta toliau, 
pastebėti net prie sostinės Žaliųjų 
ežerų - vienos iš svarbių Vilniaus 
poilsiaviečių. Šiais metais mašalų 
naikinimui neskirta lėšų.

Beje, vyresnio amžiaus rusų 
poilsiautojai iš Sankt Peterburgo ir 
Maskvos iki 1990 vasaros apsistodavo 
ir pas Zarasų, Ignalinos, Švenčionių, 
Molėtų rajonų ir miestų gyventojus. 
Dabar jie jau neatvažiuoja. Kliūtis 

kvapo dūmus, palikusius tik liūdną 
šypsnį ir graudų atodūsį. 
Šiandieniniai laisvo eiliavimo 
eilėraščiai arba tiksliau poezija proza, 
atsisakiusi rimo, ritmo, skyrybos 
ženklų, didžiųjų raidžių (ačiū Dievui, 
kad nors nosinės balsės paliktos), 
dažnai be objektyvaus turinio, 
neaiškios minties, sakyčiau, 
iracionali, todėl skaitytojui sunkiai 
įkandama, prašyte prašosi 
komentaro. Tai nelyginant abstrakti 
dailė, kurią, girdi, reikia pajausti, o 
ne suprasti. Laimei, eilėraščiai 
trumpi, ilgesnių gal ir neįveiktum. 
Okupacijos sąlygomis anokia kūryba 
buvo paranki, nes gelbėjo pažangesnę 
mintį nuo cenzoriaus žirklių.

Pažvelkim tad į Lietuvių namų 
menę, iš kur jau sklinda švelnūs 
lyrikos globėjos mūzos Euterpės 
fleitos garsai. Ar tai dėl knygos 
pavadinimo, ar kad intonacija ryškiau 
atskleistų kūrybos esmę, autorė 
skaitė taip tyliai, kad mes, senimas, 
mažai ką tegirdėjom. Gerai, kad 
rinktinę turiu po ranka. Joje australų 
rašytojas David Malouf įvadiniame 
žodyje, jei aš teisingai jį supratau, L. 
Šimkutę pristatė kaip objektyvaus 
pasaulio stebėtoją, giliai suvokiančią 
jo esmę. Tačiau aš, jos poezijos 
skaitytoja (kalbu tik apie lietuvišką 
tekstą), labiausiai ir pasigendu anos 
gelmės, minčių platumos, jų prasmės. 
Momento patirtis, įvilkta į prasto 
kirpimo poetinį rūbą, neišnešiota, 
skausmuose nepagimdyta nėra 
meniška kūryba.

Kūrėjo vaizduotės produkto vertė 
priklauso nuo to, ar jo vizijos remiasi

Kas nenorėtų pailsėti, kad ir šioje sodyboje prie Ignalinos? Gailės Strolytės nuotr.

rusų turistams - vizos, kurių jau reikia 
visiems čia atvykstantiems, bet 
svarbiausia, - dabar rusai gyvena 
blogiau nei lietuviai ir jiems 
pragyvenimo kaštai Lietuvoje per 
brangūs.

Perspektyviausias turizmas pavie
nėse sodybose Dzūkijoje ir 
Aukštaitijoje. Čia daug pušynų ir 
ežerų, švarus oras ir vanduo. Neseniai 
Noreikiškėse (Kauno priemiestis) 
vykusioje tradicinėje parodoje “Ką 
pasėsi... 2000”, Nacionalinių parkų 
paviljonuose matėsi skoningai 
parengtų bukletų, kutuose nurodytos 
sodybos, kviečiančios poilsiautojus, 

tikrove, nes Visatoje visiems reiški
niams dėsniai tie patys. Nėra tokios 
tiesos, kuri galiotų tik žmogui, todėl 
meninės išraiškos priemonės negali 
darkyti tikrovės, jos privalo būti 
skaidrios, suprantamos. Bet paban
dyk atsekti poetės mintį, kai ji rašo: 
...mano oda/ miražas! kažkaip keistai 
būtinaslji tampo siūles! rožėm 
uždengtas poras! maitinančias kaulus! 
plaučių šakos atsidūsta! mano plaukai 
žydi/ mėlynom hortenzijom!. Galbūt 
autorė ir nedaugelis pašvęstųjų 
mokėtų tai paaiškinti, tačiau poetinio 
pergyvenimo manyje tikrai 
nesužadintų.

Rinkinyje neužčiuopiau jokios 
idėjos, tarsi rašytų aštuonioliktąjį 
pavasarį pasitinkanti mergaitė, 
dainuojanti save, svajojanti apie 
„dviejų kontinentų susitikimą". Kurį 
puslapį beatskleistum, rasi: mano 
kūnas, mano kaulai, mano 
slanksteliai, mano oda, mano poros, 
plaukai, krūtys, rankos, delnai... Tai 
narciziškas grožėjimasis savimi. 
Nepatyriau ir tos, anot D. Malouf, 
kvapą gniaužiančios įtampos laukiant 
sekančio žodžio, naujos minties. 
Padriki, niekuo nesaistomi, nepagau
namos prasmės mįslingi sąmonės 
vaizdiniai praslenka pro šalį net

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Nijolė Jankutė “Atvirukai’, kelionių 

įspūdžiai. Išleido Vydūno fondas, 
spausdino “Draugo” spaustuvė, tiražas 
500 egzempliorių. 1999, Lemont Ulinei. 
179 psl., iliustruota fotografijomis bei 
atvirukais.

Žinomos publicistės, skautų veikėjos 
knyga apima jos kelionių įspūdžius iš 
Egipto, Izraelio, Graikijos, Italijos, 
Vatikano, Austrijos, Vokietijos, Lietu
vos ir net Australijos, kur autorė viešėjo 
pas dukrą Dovilę ir žentą Arvydą 
Zduobas. 

nurodant adresus, poilsio sąlygas ir 
kainas. Žinovų nuomone, tokias 
tinkamai įrengtas poilsiavietes ateityje 
gausiai lankys Lietuvos miestų 
gyventojai. Mat ne vienam, prieš 
kelerius metus poilsiaudavusiam 
Palangoje ar kitame kurorte, poilsis 
ten pasidarė per brangus. Be to, 
atokios kaimo sodybos ramybė tampa 
reikalingesnė pagyvenusiam mies
tiečiui, jo anūkams. Jau nyksta tėvų, 
senelių ir uošvių sodybos, į kurias 
vasaroti važiuodavo miestietis. Ateina 
kiti laikai, o su jais - turizmo verslas.

Ž.ū.dr. Kazys STROLYS
Baisogala

nepaprašę juos įsiminti: Be vardo! ar 
paskirties! paikystės aiškumas! išmuša 
valandą!. Ką tai turėtų reikšti? Ar 
nesėkmingą išraiškos formų ieškojimą 
neišreiškiamiems dalykams ar 
paikystės triumfą? Gal todėl rinktinė 
ir ramstoma svetimais aforizmais.

Atlaužiau! naminės duonos! įdėjau 
balto sūrio! į lino skepetą! aprišau pievų 
gėlėmis! ir pasiunčiau! su paukščiais! į 
tolimą! Pietų šalį!. Jausminio ryšio su 
gimtąja žeme, kur glūdi ir autorės 
būties šaknys, veltui ieškotum. Taip 
parašytų ir australe, pasisvečiavusi 
kaime prie Nemuno ar Dubysos ir 
patyrusi lietuvio svetingumą. Gal stigo 
žodžių gilesnei patirčiai išreikšti, ar 
pats jausmas tėra embriono stadijoj? 
Praeities drama suvokiama tik protu, 
bet neišgyvenama, matyt, užgožta 
kasdieninės svetimos patirties.

Skaitant „Tylos erdves“ nė karto 
nepašiurpo oda, neapsalo širdis, 
nenuriedėjo skruostu ašara, kas 
paprastai atsitinka moterims, kai į 
mus prabyla lyrika. Nepatyrė, kaip 
supratau, dvasinės puotos nė rinktinę 
recenzavęs vilnietis literatūros žinovas 
V. Svcntickas, apdangstęs savo mintis 
metaforom. Todėl beprasmiška ir man 
laužyti rankas.

Janina Malijauskienė

Brangi Nijole, 
buvau sujaudinta

Jūsų “atvirukų iš 
tėviškės". Ir Jūsų 
ųųoširduinas išgy
venimų aprašyme, ir 
tikrovės pajutimas, ir 
stilius - viskas - 
nuostabu....

Alė Rūta
(iš atsiliepimų)
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Aliutės kampelis
MOTERIS IR MOTINA

Senas lietuviškas žodis buvo motė, kilęs iš senovės indų matar - motina. 
Kadangi visi kiti linksniai išlaikė senąjį “r”, tai ilgainiui ir vardininkas pasidarė 
moteris, tačiau šis žodis jau turėjo apibendrinančią (ne tik motinos) reikšmę, 
nors kai kur tarmėse ir motė ir moteris reiškia motina (Daugelyje kitų kalbų 
mater vartojama tik motinai, ne moteriai).

Lietuvoje iš motės išriedėjo žodžiai pamotė, močia, moša (vyro sesuo). 
Močeką, nors skamba panašiai, kaip močia, bet yra pasiskolontas iš senovės 
rusų kalbos mačecha.

Mūsų kalboje motinos vardas turi įvairiausių atmainų. Pirmiausia kūdikio 
kalba, kur kartojama tik vardo pradžia: ma-ma! Paskui tas vardas plečiasi: 
mamytė, mamutė, mamelė, mamužė, mamulė, mamulytė, mamatė, mamaitė, 
mamaitužė. Kartais vardas pasidaro net vyriškos giminės: mamytukas, mam- 
uliukas.

Formaliai supažindindami sakome: Čia mano motina, o su meile kalbėda
mi: motulė, motinėlė, motužė, močiutė.

Rytų Prūsijos lietuvių kalbos medžiagos rinkėjas Vilius Kalvaitis, norėda
mas įrodyti lietuvių kalbos turtingumą, savo knygoje Lietuviškų vardų klėtelė 
(1910) surašė net 94 žodžius, reiškiančius motinos vardą. Nuo trumpiausių - 
mamė, moma, mamatė... iki ilgiausių - mamalužaitužėlė, mamaitužytėlė... Be 
abejo, nuo to laiko kai kurie vardai išnyko, rusų kalbos įtakoje atsirado rusiškų 
priesagų, pav. mamočka, tačiau jos vėl susilietuvino į mamočkutė, mamočkėlė.

Mažybinis motinos vardas dažnai pritaikomas tėvo ir motinos motinai: 
močiutė, motulė, (lyg ir gražiau skamba negu baba, arba mano pačios a.a. se
noji bobutė).

Thimpas žinynėlis nepažįstantiems lietuvių
Apie tikėjimą

Lietuviai visada laukia, kol jiems ką nors 
duos (valdžia arba telcloto).

I -ietuviai netiki bankais, valdžia, Amerika, 
litu, kaimynais, draugais, nuolaidomis ir 
biznieriais.

Lietuviai tiki pasaulio pabaiga, geru 
prezidentu, laikraščiais ir televizoriais.

Viską sugadino Landsbergis.

Apie valdžią

Visą lietuvių gyvenimą tvarko valdžia, ir jei 
lietuvis gyvena blogai, vadinasi, bloga yra 
valdžia.

Blogą valdžią išrenka kiti.

Nuo tikro lietuvio nepriklauso, ką išrinks į 
valdžią, todėl jis neina balsuoti.

Lietuviai tiki, kad valdžia tik plėšia pinigus 
ir nieko kita nedaro.

Visa valdžia - banditai.

Lietuvis valdžioje mano, kad visos 
problemos tik dėl to, kad mokesčiai per 
maži.

Valdžios lietuvis tiki kontrabandos 
nebuvimu.

'7
Viską sugadino Landsbergis.

Žemės ūkis

Žemės ūkis lietuviui - šventas.

Lietuviai kilę iš indų, todėl karvė lietuviams 
- šventa.

Lietuviams dar šventi yra grūdai, cukriniai 
runkeliai, bulvės ir kiauliena.

Vieną kartą pradėjęs auginti karves ir 
grūdus lietuvis turi juos auginti visą 
gyvenimą

Žemdirbio darbas šventas, todėl jam 
pinigus reikia aukoti kaip bažnyčiai.

Viską sugadino Landsbergis.
Šis žinynėlis buvo platinamas internetu (perspausdinta iš “Lietuvos ryto”)

Žmonių santykiai

Lietuviui liūdna, kai kaimynui sekasi.

Lietuviai mano, kad visi nori juos apgauti.

Lietuvius labai lengva apgauti, kai parodai 
dolerį ir pasakai “Amerika”.

Krepšininkas Lietuvoje gali išprievartauti 
po vieną moterį per metus su sąlyga, jeigu 
jis gerai žaidžia krepšinį.

Lietuviui draugas yra lygesnis už kitus 
žmones.

Lietuviška patarlė “draugą nelaimėje 
pažinsi” reiškia, kad tikras draugas turėtų 
būti nelaimėje.

Lietuviškas pastovumas

Tikras lietuvis mokosi vieną kartą 
gyvenime ir dirba vieną darbą

Tikras lietuvis nemoka pakeisti darbo.

Tikras lietuvis dirba mėgstamą darbą net 
ir nemokamai.

Ryžtingas problemų sprendimas

Vienas lietuvis visas problemas sprendžia 
susimažindamas kraujo slėgį galvoje (t.y. 
kilpa ant kaklo).

Daug lietuvių savo problemas sprendžia 
laužais, badavimu, blokavimu ir 
susideginimais.

Lietuviai policininkai nesikaria. Jie 
nusišauna darbo vietoje.

Piniginiai reikalai

Visi pinigai lietuviui - nešvarūs, bet savų - 
niekada nėra per daug.

Kai lietuvis turi daug pinigų, jis virsta 
naujuoju rusu.

Kai lietuvio kaimynas turi labai labai daug 
pinigų, lietuvis eina lyginti svieto.

Lietuviai mano, kad visi turtingi žmonės 
yra banditai.

Dainininkė Virginija Bruožytė-Muliolicnė Pianistas Michael Borovitz

NEEILINIS KONCERTAS MELBOURNE
Su didžiu malonumu kviečiame 

visus Meiboumo lietuvius j dainų ir 
operų arijų koncertą, žadame jums 
popietę, kurios ilgai neužmiršite. 
Seštadienj, gegužės 13 d., 4 vai. p.p, 
Melbourne Lietuvių Namų 
didžiojoje saleje matysite ir girdėsite 
įdomią koncerto programą, kurią 
jums parengė dabar Amerikoje 
gyvenanti melburnietė solistė 
Virginija Bruožyte-Muliolienė 
(sopranas) ir pažymėjęs JAV 
pianistas operos akompaniatorius 
Michael Borowitz.

Virginiją daugelis žiūrovų 
prisimins dar mažytę, kai ji 
koncertuodavo melburniškiams su 
savo broliuku Arūnu. Vėliau ji 
studijavo muziką ir dainavimą 
Melbourne Universitete,po to 
Clevelando Muzikos Institute, kur 
įsigijo Masterof Music laipsnį balso 
lavinime.

Tame pačiame institute Virginija 
yra laimėjusi ne vieną premiją, jai 
patikėtos pagrindinės rolės operos 
spektakliuose.

Savo kūrybinį kelią solistė 
pradėjo Melbourne 1986 su 
"Svajonių" trio, vėliau dainavo 
"Svajonių aidų" kvartete. Su šiais 
vienetais ji koncertavo ne tik 
Australijos, bet ir Pietų bei Šiaurės 
Amerikos, Kanados ir Europos 
lietuviams.

Clevelando mieste, kur dabar 
gyvena, Virginija gieda Dievo 
Motinos nuolatinės pagalbos 
lietuvių bažnyčioje ir Old Stone 
presbiterijonų bažnyčioje, kur ji 
atlieka pagrindines soprano partijas, 
taip pat gieda tos bažnyčios 
kameriniame chore. Su "Old Stone 
Singers" vienetu išleido kalėdinių ir 
kitų giesmių CD.

Virginija ir toliau sėkmingai 
koncertuoja lietuvių kolonijose St. 
Petersburge (Floridoje), Detroite, 
Clevelande, Grand Rapids, Toronte, 
New Yorke ir Los Angeles, 
neaplenkia ir gimtojo Melbourne.

Ji taip pat nuolat atlieka solo 
partijas Ritos Kliorienės 
vadovaujamo Clevelando lietuvių 
'Exultate' bažnytinio choro 
repertuare; dažnai kviečiama 
dainuoti lietuviškuose renginiuose.

Virginija sėkmingai atliko 
pagrindines roles Čikagos lietuvių 
operos pastatymuose "Čigonų 
baronas" ir "Carmen".

Šiuo metu, Virginija Clevelando 
operos "Cleveland Opera On Tour" 

programos narė (associate artist) ir 
dalyvauja pasaulinėje operos 
vaikams "Ezopo pasakėčios" 
(Aesop's Fables) premjeroje. Yra 
atlikus Yum-Yum partiją Gilbert and 
Sullivan operoje "The Mikado" ir 
Mabel vaidmenį tų pačių autorių 
operoje "The Pirates of Penzance".

Pianistas Michael Borowitz 
akomapnavimo meno mokėsi 
Clevelando muzikos institute, kurį 
baigė magistro laipsniu. 1995 m. jis 
debiutavo rečitaliais New Yorke ir 
Europoje, tų pačių metų pradžioje 
dalyvavo Metropolitan Opera 
statant Philip Glass operą "The 
Voyage", buvo spektaklio dirigento 
padėjėjas (assistant conductor).

Michael gerai pažįstamas ir 
Amerikos lietuviams, kuriems 
drauge su Virginija Bruožyte- 
Mulioliene yra koncertavęs 
Detroite, Clevelande, New Yorke,St. 
Petersburg (Floridoje), o su Dievo 
Motinos parapijos chorui 
akompanavo Toronte.

Likusį nuo koncertų laiką 
Michael dirba su operos 
dainininkais, jis ir repetitorius, ir 
akompaniatorius, ir dirigentas; 
palaiko ryšius su Cleveland Opera, 
Indianapolis Opera, Dorian Opera 
Theatre, Lyric Opera Cleveland, 
University of Memphis, o šiemet 
tebeina pareigas Pittsburgh Opera 
at Duquesne.

1997 M.Borovitz įsteigė 
koncertinės operos kompaniją 
Cleveland Concert Opera, kuri 
sėkmingai atliko Des Jumeaux de 
Bergame, I Capuletti e Montecchi. 
šių metų pradžioje Virginija 
dalyvavo jų pastatytoje vieno 
veiksmo operoje "Žmogaus balsas" 
(La Voix Humaine).

Taigi, prašome nepraleisti šios 
retos progos Melbourne lietuvių 
namuose pasiklausyti aukšto lygio 
muzikos. Nors nebus tai vien 
rimtybės. Solistė turi parengusi 
įvairų reperturą, jame ir širdį 
kutenančios, tėvynę priminančios ir 
lengvesnio pobūdžio, be kurių 
neapseiname gyvenime.

Dainos Sambūrio vardu visi 
Melbourne ir apylinkių lietuviai 
kviečiami Virginijos ir Michael 
pasiklausyti.

Bilietai bus parduodami prieš 
koncertą; kainos: $12 studentams ir 
pensininkams, $15 suaugusiems.

□
Musų Pastogė No 17, 2000.05.01, psl. 5
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Kas?
Antanas 

Laukaitis

Jubiliejinė Šiaurės Amerikos sporto 
šventė

Šių metų gegužės 5-6-7 dienomis 
Baltimorėje vyks Šiaurės Amerikos 
lietuvių 50 - ji jubiliejinė sporto šventė. 
Programoje yra krepšinio, tinklinio, stalo 
teniso, šachmatų, plaukimo, kėgliavimo, 
raketbolo ir rankų lenkimo varžybos.

Autralijos lietuviai, kurie 1978 
dalyvavo I- je Pasaulio lietuvių sporto 
šventėje Toronto, Kanadoje, ir 1983 li
ję Čikagoje, labai gerai atsimena vėliau 
aplankytą gražųjį Baltimorės miestą ir 
ten gyvenančius labai svetingus lietuvius, 
su kuriais buvo pabendrauta, sužaistos 
draugiškos sporto varžybos.

Abu kartus Australijos lietuvius 
atstovavo po gerą šimtinę mūsų 
sportininkų, kurie ir Kanadoje, ir 
Amerikoje labai gražiai pasirodė, mūsų 
drausmingumas ir gražus apsirengimas 
buvo nurodomas kaip pavyzdys kitiems.

Tada turėjau garbę vadovauti šioms 
išvykoms ir manau, kad ir tada, ir vėliau, 
mes buvome geriausi Australijos lietuvių 
ambasadoriai.

Baltimore yra taip pat vadinama vėžių 
(crabs) miestu. Ir mes viešėdami ten 
buvome vaišinami vėžiais ir ypač skania 
vėžių sriuba, kurios skonio dar ilgai, ilgai 
negalėjome pamiršti.

Ir dabar, visų buvusių tada Kanadoje 
ir Amerikoje mūsų sportininkų vardu, aš 
pasveikinau šios jubiliejinės Šiaurės

Kur? Kaip?
Amerikos sporto šventės sportininkus ir 
vadovus, o šventės rengėjams - 
Baltimorės Atleto klubui ir visiems šio 
miesto mieliems lietuviams palinkėjau 
geriausios sėkmės pradedant šventę.

Manau, kad gal ateityje ir vėl mums 
reikėtų apsilankyti Amerikoje ir 
dalyvauti kurioje nors jų sporto šventėje.

Olimpiečiai intensyviai treniruojasi

Geriausi Lietuvos sportininkai, 
esantieji olimpinėse rinktinėse, jau kuris 
laikas labai rimtai dirba, ruošdamiesi 
olimpiadai.

Baidarininkai treniruojasi Izraelyje, 
irkluotojai - Portugalijoje, buriuotojai - 
Prancūzijoje, lengvaatletai - Pietų 
Afrikoje, Amerikoje ir Ipanijoje, penkia- 
kovininkai dalyvauja varžybose 
Amerikoje ir Meksikoje, o plaukikai 
dirba Alytuje. Pagal finansines galimybes 
norima kiek galima geriau padėti visiems 
olimpiniams sportininkams.

Olimpinei sporto vadovybei iškilo 
didelis rūpestis dėl Lietuvos žymiausio 
lengvaatlcto, turinčio labai dideles 
galimybes tapti ir olimpiniu čempionu 
disko metime, Virgilijaus Aleknos 
išsiskyrimo su savo ilgamečiu treneriu 
Rimantu Kalibatu.

Ekspertų nuomone, taip atsitinka, kai 
sportininkai praauga savo trenerius, 
kurie vėliau nebegali praturtinti 
treniruočių proceso. Tikėkimės, kad 
V.Alėknos sportiniai rezultatai dėl šio 
išsiskyrimo nepablogės.

Paskubėkite įsigyti bilietus

Kaip jau buvau rašęs, Lietuvos vyrų 
krepšinio rinktinė prieš Sydnėjaus

Išvykstant į II-sias Pasaulio Lietuvių Sporto Žaidynes. Priekyje išvykos vadovas 
Antanas laukaitis įteikia atminimo dovaną pagrindiniams išvykos rėmėjams Maricai 
ir Romui Cibams. Įdomu, kas dar atpažins save?

olimpiadą žais draugiškas rungtynes 
Wollongonge: rugsėjo 9 su Wollongong 
Hawks, rugsėjo 11 su Australijos 
rinktine, rugsėjo 12 su Jugoslavija ir 
rugsėjo 14 su Amerikos koledžų rinktine.

Į varžybas su Autralija ir Jugoslavija 
reikia iš anksto užsisakyti bilietus, nes 
vietų vėliau nebus. Į rungtynes su kitomis 
dviem komandomis bilietų užsisakyti iš 
anksto nereikia. Mėgstantiems krepšinį 
tai yra vienintelė galimybė pamatyti 
mūsų vyrų rinktinę, nes bilietų į 
olimpiados krepšinį jau nėra. Bilietai į 
šias dvejas rungtynes suaugusiems 
kainuoja $18, o vaikams po $12. Vyrų 
varžybų pradžia 8 vai. vakaro; prieš tai 
toje pačioje aikštėje vyks tarptautinės 
moterų komandų varžybos.

Lietuviai rungtyniaus Wollongong 
Entertainment Centre. Bilietus, iš 
anksto sumokant pinigus, galima 
užsisakyti pas V.Šliterj tel. 9498 2571 ir 
pas A.Laukaitį tel. 9798 0306. Tad, 
nelaukite ir paskubėkite, nes norime kuo 
anksčiau rezervuoti geresnes vietas

Neįgaliųjų (invalidų) olimpiada

Pasibaigus XXVI vasaros olimpiadai, 
tame pačiame Sydnėjuje vyks ir neįgaliųjų 
olimpinės žaidynės. Ji bus nuo spalio 18 
iki 29.

Kaip pranešė Paralimpinio Lietuvos 
Komiteto prezidentas, pernai lankęsis ir 
Australijoje, Vytautas Kvietkauskas, iš 
Lietuvos šioje olimpiadoje dalyvaus 16 
sportininkų.

Dauguma jų yra lengvaatletai. 6 pirmą 
kartą dalyvaus ir olimpiniame golbolo 
turnyre. Viso Sydnėjaus paraolimpiadoje 
bus daugiau kaip 4000 sportininkų iš 125 
valstybių.

Lietuvos sportininkai yra tikrai geri. 
1992 Barcelonoje, jie iškovojo 7 medalius, 
o Atlantoje 9 atletai laimėjo 11 medalių.

Sydnėjaus paraolimpiadoje Lietuvos 
olimpinis attache yra Generalinis garbės 
konsulas Viktoras Šliteris, o jo asistentė 
- buvusi gera Kovo krepšininkė Irena 
Kalėdienė. □

KVIEČIAME SUSITIKTI
Gegužės 7, tuoj po visuotinio 

Melburno apylinkės susirinkimo, 
koncertų salėje Didžiojo ekrano 
komitetas mus kviečia susitikti su rašytoju 
Marium Katiliškium - Albinu Vaitkumi.

Jis, tiesa, JAV, Lemonte, jau 1980 yra 
pasimiręs, tačiau jį matysime valandą 
trunkančiame, meistriškai sureda
guotame filme. Jame pats rašytojas, jo 
žmona, poetė Liūne Sutema, Lietuvoje 
gyvenanti sesuo, dailininkas V.Ignas, 
poetai Henrikas Nagys, Jurgis Šlekaitis, 
literatūrologas litas Antanaitis, 
skulptoriai Ramojus Mozoliauskas, 
Pivoriūnas pasakoja apie mūsų vėliausios 
kartos vieno iškiliausių rašytojų 
kūrybinius atsiekimus bei graikiškai 
tragedijai prilygstančias jo gyvenimo 
peripetijas.

Ne tik tiems,kurie Marių Katiliškį 
pažįsta iš jo knygų Užuovėja. Miškais 
ateina ruduo, Išėjusiems negrįžti ir kt., bet 
ir visai jų neskaičiusiems šis filmas bus 
proga arčiau pažinti lietuvio išeivio 
gyvenimą, jo kūrybos ištakas bei palikimą. 
Yra stygius tokių filmų, kur dar gyvu 
žodžiu kūrėjai pasisako, tad sveikintinas 
yra šis minėto komiteto pasirinkimas.

Marius Katiliškis 16-kos akrų 
sodyboje prisodinęs tėviškės medžių 
miškelį, tarsi susikūrė lietuvišką gojų, 
kuriame grįžęs iš darbo rymodavo, 
mąstydavo, kurdavo. Iš ten ir mes 
sulaukėme jo pagaunančiai atkurtų anų 

dienų įvaizdžių.
“Būdavo iš vakaro moteraitės 

pasibausdavo ‘į uogas’. Saulelei 
kilstelėjus, dar su rasa, klegantis būrelis 
patraukdavo tik joms žinomais takais, pro 
žydkapius, pro eigulio Girdvainio pasodą 
į Daujočių skynimus. Pasiimdavo ir mane 
‘dėl visa ko’. Mėlynių ir vaivorų, kurias 
kai kas vadino girtuoklėmis, nes, jas 
berenkant, moterėlės apsvaigdavo ir 
tutinėdavo kaip girtos. Jos mat veisėssi 
tarp gailių, skleidžiančių stiprų ir 
svaiginantį kvapsnį. Uogų gausybė, nors 
pasiusk, kad nebežinai kurią imti, nes 
viena už kitą gražesnės. Moteriškės 
ūksėdavo, kad nepasimestų tanku
mynuose, tad linksmybių buvo per akis. 
Kas be ko, tvarka turėjo būti, svarbiausia, 
kojas apmauti iki kelių storomis 
vilnonėmis kojinėmis, kad kartais šmaižė 
neįkirstų. Bet nepasitaikė. Landžiodavau 
tarp paparčių, voliodavaus ant samanų, 
o savo dalį vis tiek susirinkdavau. Grįžtant 
nuo svorio pakirsdavo rankas, kad ir 
permetant iš vienos į kitą. Pakluonėse 
uogautojos susėsdavo ant pievos atsipūsti 
ir ant patiestų skarelių apversdavo 
krepšius ir pintines, kad susigulėjusios 
uogos atsileistų ir vėl būtų lygmalai. (...) 
Penkias vasaras ganiau Katiliškių 
miškelyje, kažin kaip užsikorusiame tarp 
dirbamų laukų - graudus likutis buvusių 
didingų miškų, apie šimtą hektarų ploto. 
Praėjusio karo metu, paliktą be apsaugos, 

kruvinai ir totaliai nurengtą aplinkos 
kaimiečių. Tik krūtinės aukštumo kelmai 
tebebuvo mano atminime. Ir kažin kokiu 
stebuklu užsikorusi vidury miškelio eglė, 
vadinama Didžiąja egle. Dviem glėbiais 
teapkabinama, sakų gurvolais nutekėjusi, 
mušėsi j aukštį. Jos šakose perėjosi 
miškiniai karveliai, ir jų ūbavimas 
nejaukiai persmelkdavo net vidurdienį. 
Dantyta kaip harpūnas viršūnė buvo 
matoma iš kažin kiek, iš kokio pusės 
bekeliautum. Nebuvo pėdai padėti 
vietos, kurios nežinojau. Barsiukalnis, 
Laidarėlis - neaptariamo gražumo aikštė, 
Gilusis lieknas. Ė, kąflen...”

Iš autoriaus autobiografiniu 
pasakojimų, rašytojui Antanui 
Vaičiulaičiui.

D.S.

Lietuvių kultūrinės veiklos tęstinumas Australijoje- 
mūsų visų reikalas

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

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

Turint klausimų, galite skambinti Algiui Šimkui tel. (03)9578 4319

PADĖKA
a.a. Albertui Celnai mirus už 

paskutinį Jam patarnavimą dėkojame 
svečiui iš Lietuvos kunigui Kęstučiui 
Raliui, aukojusiam gedulingas Šv. 
Mišias, choristams giedojusiems 
bažnyčioje bei visiems dalyvavusiems 
Šventose Mišiose. Ačiū už mums 
išreikštą užuojautą skausmo valandoje 
asmeniškai, telefonu, Spaudoje ir 
kortelėmis. Dėkojame už suaukotus Jo 
pagerbimui pinigus Vilnijos lietuviš
kom mokyklom ir Dainos Sambūriui.

Liūdesyje likusi žmona Renata, 
sūnūs Vytautas ir Petras su šeimomis
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SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBE
Klubo Biblioteka pastoviai randa 

prie durų padėtų knygų. Nariai 
atveža, palieka, išvažiuoja. Norėtųsi 
padėkoti, nes tarp jų atrandama ir 
gana vertingų knygų. Todėl 
nesivaržykite, palikite savo pavardes. 
Tuo pačiu norime padėkoti p. 
Broniui Stašioniui, kuris prieš 
parduodamas savo namą, paprašė 
sūnaus Kastyčio atgabenti mums 
keletą šimtą knygų, p. Skrinskai, 
kuris padovanojo ne tik gerų knygų, 
bet ir visą pilną enciklopediją. Taip 
pat ir rašytojo Antano Skirkos 
šeimai, kuri atvežė daugybę dėžių, 
kuriose buvo nemažai gana įdomių 
lietuviškų knygų iš turtingos rašytojo 
asmeniškos bibliotekos. Jei buvote 
paskutinėmis dienomis bibliotekoje, 
pastebėjote, kad visi kampai yra 
užversti knygomis. Mūsų vedėja p. 
J.Burokienė prašo keletą savaičių 
susilaikyti, nevešti dideliais kiekiais, 
nes norima išrūšiuoti dabar turimas. 
Žinoma, paskutinių, nesenai išleistų 
knygų niekuomet neatsisakysime 
priimti, dieną ar naktį.

Talkininkų skaičius mūsų 
bibliotekoje pamažu didėja. Štai 
žiūriu, išėjusi į pensiją iš Vakarų 
Sydnėjaus Universiteto bibliotekos, 
p. Renata Migienė, sėdi sekmadienį 
mūsų bibliotekėlėje ir prašo nešti vis 
daugiau ir daugiau knygų įrašymui į 
kompiuterį. Dabar mums tik Aliaus 
Migaus betrūksta, o po jo, žiūrėk, ir 
buvusios Migutės įsijungs su savo 
naujagimiais. Tai jau akivaizdi 
estafetė ateičiai!

Kas buvote Bibliotekos 
Bičiulių Būrelio suruoštoje Lietuvos 
monetų ir filatelijos popietėje, turbūt 
ne vienas išėjote pakaušį krapš
tydamas (kaip ir aš), kaip tas Romas 
Kalėda (Klubo direktorius) tuos 
lietuviškus litus lyg paklodes ten 
džiovino? Ir ko ten aš neatradau: 
kaimyno iš Jurbarko fotografiją su 
medaliais vaikystėje praleistas 
lagerio dienas priminė, už rankovės

IŠ REDAKCIJOS PAŠTO

Atviras laiškas Rymantei Geli
Jūsų paruoštoje programoje - in

terviu su Rusijos konsulu Sydnėjuje, 
kovo 28 ir interviu su Lietuvos proku
ratūros specialių tyrimų viršininku, 
Vilniuje balandžio 11 ir 18, sukėlė 
nerimą ir pasipiktinimą tarp lietuvių.

Rusų konsulo biografija, kas jis 
bebūtų, neturėtų rasti vietos tarp lie
tuvių. “Diplomatinės draugystės” 
tarp Lietuvos garbės konsulo ir rusų 
konsulo nevisuomet atitinka visuo
menės nuomonėm. Kad ir neat
stovaujate lietuvių bendruomenės 
SBS tarnyboje, vis dėlto, tautinis 
susipratimas turėjo jums neleisti 
paruosšti tokią programą.

Dėl interviu su Lietuvos proku
ratūros atstovu, galima tik reikšti nu
sistebėjimą, kad radio programos 

prisitraukęs, Dr. V. Doniela, 
sakydamas: “Ar prisimeni mūsų 
stovykloje leistus ženklus?”. ’’Kur gi 
pamirši!” - atšoviau vartydamas jo 
albumus. Viktoras Gaidžionis, žiūriu, 
tik tikrina, kiek pinigų atsinešęs, 
besirinkdamas pirkti lietuviškų pašto 
ženklelių. Atsilankiusieji taip pat 
turėjo malonumą pasileisti kelionėn po 
keletą egzotiškų kraštų, pasidžiaugti 
jau užmirštais senais lietuviškais 
atvirukais, bevartydami p. Kapočienės 
albumus. O visus dalyvavusius 
maloniai vaišino kavute ir pyragais p. 
Kalėdicnė. Taip, kad gailėkitės, kurie 
nedalyvavote - daug ko nematėte!

Kas metai iš Australijos į Kairą, 
Londoną, Paryžių ir Atėnus vyksta 
“The Great Australian Fashion Show”. 
Priedui kasmet dar išsirenka vieną 
Europos valstybę. Šiais metais jauni 
Australijos talentingi dizaineriai, 
modeliuotojai, su palyda apie 40 
asmenų, išskrenda iš Sydnėjaus į 
Europą birželio 24. Jie lankysis ir 
VILNIUJE bei KLAIPĖDOJE! Jeigu 
jums įdomu, ką matys mūsų artimieji 
Lietuvoje, nepraleiskite progos 
apsilankyti mūsų Klube birželio 11. 
Dėka p. Ramonos Zakarcviičicnės, šis 
Madų paradas bus organizuojamas 
Klube, o surinkti pinigai, atskaičius 
išlaidas, bus skiriami Vilniaus ir 
Klaipėdos baleto mokykloms paremti. 
Kiek girdėjau, tarp modelių matysime 
ir pora mūsų lietuviško prieauglio.

Ar pastebėjote visus atliktus ir 
einamus remontus? Gal turite kokių 
naujų idėjų? Ateikite, pasidalinkite. 
Pabandykite pasikalbėkite su Vytautu 
Deikum, paprašykite patarimo, kaip 
laimėti lošiant pokerio mašinomis. 
Pasikonsultuokite su Vytautu Buroku 
dėl bilijardo pamokų, o kad viskas būtų 
daug aiškiau, pabandykite'tai daryti 
prie čierkelės....

Iki pasimatymo Sydnėjaus Lietuvių 
klube!

Algis Bučinskas

pranešėja iš Australijos, rado reikalą 
viešai teirautis Lietuvoje apie bylą, 
kurios eigą Autralijos valdžia, kartu ir 
kitom panašiom genocido bylom, su
stabdė prieš dešimt metų. Nemanau, 
kad tokios politinio pabūdžio progra
mos yra priimtinos bendruomenei.

Kad panašių nesusipratimų būtų 
galima išvengti, siūlau ateityje laikytis 
SBS - Community Radio nustatytų 
veikimo gairių, o ne veltis į kontraver- 
sinius išsišokimus.

Man atrodo, kad atėjo laikas įsteigti 
Radijo Komitetą, kuris galėtų pagelbėti 
ir patarti jums su programų paruošimu. 
Toks komitetas sėkmingai veikia Ade
laidėje - kodėl ne Sydnėjuje?

Vincas Bakaitis

ALIUI MIGUI ŠVENČIANT 60-TĄJĮ 
GIMTADIENĮ
(Sveikinimo ištrauka)

Balandžio 23, susirinkusių draugų ir 
giminių būryje, Alis Migus atšventė 
savo 60-tąjį gimtadienį, kuris yra tarsi 
antras žingsnis į jaunystę. Tai yra 
gyvenimo faktas, nes nuo šios dienos 
prasidėjo jo naujas gyvenimas. Taigi, 
ko dar nepatyrė, teks patirti Aliui.

Kai bus rašoma Jo biografija, tai bus 
pažymėta, kad buvo gimęs šeimoje, kur 
tėvas buvo griežtas policijos vadas. 
Matosi jog tie požymiai atiteko ir sūnui. 
Bet tuo pačiu jis turi ir labai gražių 
jautrumo požymių. Jis buvo jauniausias 
iš jauniausių šeimoje, koks ir liko metų 
eigoje. Apie Jo dvi seseris kavalieriai 
sukosi, o jis tuo tarpu dar vystyklėliuose 
voliojosi.

Mudu su Alium kaimynai, jis gimė 
Kaune, o aš aš Skirsnemunėje, taigi abu 
nuo Nemuno krantų. Lietuvoje 
mudviem taip ir neteko susitikti, bet 
mano žmona Nijolė su savo seseria 
Irena jį išvertė iš vežimėlio, tačiau 
pasirodo galvutės nesužalojo, rankų 
drebėjimo irgi nesimato - taigi toks 
stiprus ir liko.

Atsimenu Tave, mielas Ali, 
Vokietijos lagerių laikais, ne dėl to, kad 
būtum kuo asmeniškai pasižymėjęs, bet 
turėjai dvi gražias seseris Laimą ir 
Ireną. Ar pameni Laimos vestuves 
Stadėje ryto tamsoje, ar tuokart Tave 
buvo lovutėje palikę?

1948 lapkrityje kartu Wooster Victory 
laivu atplaukėm į Australiją, o po to 
kartu augom, kartu praplikom.

Bendrai praleidom ne tik dienas, bet 
ir naktis. Jei ne prie pokeriuko, tai bent 
padangas pumpuodami ir australus 
ūkininkus lietuviška daina budindami.

Ar atsimeni, kai Ingleburno skautų 
stovyklon atvažiavai, tuokart dar 
buvom be savos žemės, pas ukrainiečius 
prisiglaudę, o Tu buvai prieš tai 
mamulės baustas ir alkinamas, tai, 
pusryčiams sutvarkei 46 didžiulius 
Algio Pluko iškeptus kotletus ir, anot 
to Charles Dickens berniuko Oliver 
Twist, su gailesčio žvilgsniu taip gražiai 
paprašei “Could I have some more, 
sir”! Deja, Plūkas daugiau mėsos 
nebeturėjo.,

Kai pagalvoju apie skautavimą, tai 
Tu būdavai neprivalgęs, ar pervargęs. 
Atsimeni, kai per naktį Melbourne 
kasėm stovyklai stalą, o lytui švintant, 
ištiesęs ranką ir atsirėmęs į eukaliptą, 
taip stačias ir užmigai.

Amatininku nelikai, bet matininko 
mokslus įgijai. Susiradai gražią 
žmonelę, atšokom veselę pas latvius, o 
neužilgo jūs abu išvykot į nuostabų 
kraštą PNG, kuriame vietiniai paskutinį 
kartą už žmogėdravimą buvo bausti 
suvalgę lietuvį. Judu nepabijojote. 
Grįžote ne tik su didžiausiu glėbiu 
strėlių, bet turbūt ir su pinigų kapšeliu, 
nes Judviejų pirmas namas buvo tikrai 
didelė balta pilis ant piliakalnio.

Statėt, pirkot, statėt, pirkot ir štai

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

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

Tel. 724 5408. Veikia 24 valandas per parą.

Jubiliatas Alis Migus 

čia, kur dabar esat, lyg ir 
nusistovėjot.

Nepamiršai ir lietuviškos veiklos, 
daug laiko praleidai Lietuvių klube, 
kur ir alų pilstei ir Klubui vadovavai. 
Gražiai suorganizavai Australijos 
lietuvių dienas, kuriose lankėsi ir 
tuometinis Lietuvos opozicijos 
vadas.

Tavo vadovavimas, atrodo, 
užimponavo ne vienam 
bendradarbiui. Dar ir šiandien 
tenka girdėti iš Kęsto Proto, kada 
jis nori ką įrodyti, besakantį: “Taip 
darė (darytų) Alis Migus“.

Išauginote su Renata dvi puikias 
dukreles, jau džiaugiatės dviem 
anūkais, jų skaičius, reikia tikėtis, 
dar padidės.

Aliau, lai pagrindinis Tavo tikslas 
būna: raižyti padanges golfo 
sviedinėliu, nepamiršti tris kartus į 
savaitę apsilankyti Lietuvių klube ( 
o tada gal ir į valdžią pateksi?!), 
palaikyti gerą praktiką pokeriuko 
lošime, o svarbiausiai, klausyk savo 
namų viršininkės ir turėk begales 
laimingų dienų su anūkėliais!

Aliau, “life begins at 60”!
Dalis draugų susimetę nupirko 

du bilietus papusryčiauti 
skrajojančiame balione, kuriuos 
įteikė Kastytis Stašionis.

Sveikinimų eigą pravedė duktė 
Betina Kapočienė pakviesdama 
pakelti šampano taures ir sugiedoti 
“Ilgiausių Metų”.

Antanas Smolskus jautriai 
kalbėjo abiejų gastroliavusių muzikų 
vardu, o Petras Vyšniauskas savo 
kalbą atgrojo saksofonu.

Svečių buvo iš Lietuvos, 
Naujosios Zelandijos ir visų 
Sydnėjaus pakraščių. Ir mes ten 
buvom ir šnapsiuką ragavom ir su 
brėkštančia saule į Picton gįžome.

Algis Bučinskas

a.a. Viktorui l’etkūnui
mirus, reiškiame gilią 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 į Lietuvą.

Prašoma dalyvauti pilnoje skautų uniformoje mūsų mielą 
brolį Žalį pagerbti.

Sydnėjaus Aušros tuntas

į"' ~ ..............

Geelongo Lietuvių Bendruomenė
visus kviečia į musų

Juoda-balta kabaretą - 2000

Birželio 3, šeštadienį, 8 vai. p.p.
Lietuvių Namuose Pettitt Parke

Šilta vakarienė $7

Įėjimas $12

Pasilinksminksite šokdami

Salsa, Rumba ir Tango 

grojant 

Movados kapelai

Bilietus užsisakyti pas V. Brenerį telefonu 03-52770929

l J
SVARBUS PRANEŠIMAS GEGUŽINĖS PAMALDOS

ABC TV kviečia į talką

ABC rengia televizijos programą 
Federation Project.

Jos autorius domina lietuviai 
imigrantai, atvykusieji tuoj po karo 
1947.

Jie domisi jūsų patirtimi, 
pasiekimais ir nusivylimais 
Australijoje.

Glaustai aprašykite svarbiausius 
savo gyvenimo įvykius anglų kalba 
ir siųskite programos redaktorei Sue 
Spencer adresu: ABC TV GPO 9994 
Sydney 2001 arba skambinkite Sue 
Spencer telefonu (02) 9950 4310

Antanas Kramilius

Praėjusiame (16) Mūsų Pastogės 
numeryje 6 psl. išspausdintas straipsnis 
“Lietuvos prokuratūra” be jo autoriaus 
pavardės.

Dėl to kalti “kaukai”, kurių redkolegijai 
vis dar nesiseka kaip reikiant suvaldyti. 
Straipsnį (drauge su K. Pėdnyčios 
nuotrauka) atsiuntė p. Vincas Bakaitis.

Dėl šio nemalonaus neapsižiūrėjimo p. 
Vincą ir skaitytojus labai atsiprašome.

Redakcija

Sydnėjaus tikinčiųjų bendruo
menėje bus tęsiama gegužės mėnesį 
nusistovėjusi tradicija. Tuoj po mišių 
sekmadieniais bus giedama Šv. 
Mergelės litanija.

Išimtis: pirmą gegužės sekmadienį, 
tuoj po pamaldų bus lankomos kapinės 
ir ten visi bendrai pasimelsime už mūsų 
mirusias motinas ir kitus velionis mūsų 
bendruomenės narius. Tą sekmadienį 
litanija bažnyčioje nebus giedama.

Gegužės 4 kviečiame parapijiečius į 
talką kapinėse aptvarkyti savo šeimos 
narių kapus ir kuo gausiau apsilankyti 
pamaldose ir kapinėse.

Maldas už mirusius atliks mūsų 
kapelionas Fr. Roger Belmore SM.

Parapijos Komitetas

DĖMESIO MELBOURNO 
LIETUVIAI

Pranešame, kad sekmadienį 
gegužės 7, 1.00 vai. p.p. įvyks ALB 
Melburno Apylinkės metinis 
susirinkimas.

Kviečiame visus bendruomenės 
narius bei susidomėjusius dalyvauti. 
Susirinkimas pravedamas Teatro 
salėje, Melburno Lietuvių namuose. 
Po susirinkimo bus rodoma doku
mentinė video juosta.

ALB Melburno Apylinkės
Valdyba

APLANKYKITE

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBO BIBLIOTEKĄ

NUSTEBSITE KIEK NEDAUG KAINUOJA

LIETUVIŠKOS KNYGOS, PLOKŠTELĖS IR 

VAIZDAJUOSTĖS

sekmadieniais 12.00 iki 230 vai

| Šeštadienį, gegužės 13 d., 4 vai. p.p. |
| Melboumo Lietuvių Namų didžiojoje salėje

AMERIKOJE PARENGTAS KONCERTAS
| arijos ir dainos |
I I

solistė Virginija Bniožyte-Muliolienė (sopranas) 
akompaniatorius Michael Borowitz.
Bilietus galima įsigyti prieš koncertą

| $12 studentams ir pensininkams, $15 suaugusiems. |
Bilietus galima įsigyti prieš koncertą 

| $12 studentams ir pensininkams, $15 suaugusiems. |
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