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ATSISVEIKINANT!..
Pildosi mūsų gyvenimo troškimas - grįžtame į Tėvų Žemę, į kurią išvykstame 

gegužės 11 d. Ta proga sakome sudie visiems Australijos tautiečiams-tautietėms, 
su kuriais vienaip ar kitaip bendravome laike 50 su viršum metų!

Nuoširdžiai dėkojame Draugams, Bičiuliams ir Pažįstamiems, atsisveikinusiems 
žodžiu, laiškais ar telefonu.

Mūsų ypatinga padėka Lietuvių Sodybos gyventojams ir Sydnėjaus Lietuvių 
Moterų Soc. Globos D-jos vadovybei už mūsų išleistuvių suruošimą bei dovanas.

Su Dievu, ir iki pasimatymo Tėvų Žemėje!
Palmyra ir Bronius Žaliai

Sydney, 2000.05.11

Broniau, drauguži,
Gerai, kad tu išvažiuoji. Matai, mes 

nesame dvynukai, mūsų skirtingos pavardės, 
bet kai kuo esame labai panašūs, tiesiog 
neatskiriami.

Ne kartą aš už tave esu išklausęs 
priekaištų: kodėl į “Pastogę” neįdėjau 
kokio paduoto straipsnio ar kažkada 
anksčiau duotą nuotrauką įdėjau ne į 
pirmą puslapį, o nukišau kur kas toliau.

Pradžioje skubėdavau teisintis, kad aš 
ne redaktorius. Redaktorius yra Žalys. 
Vėliau tuos priekaištus išklausydavu iki 
galo ir tik tada pasakydavau, kad ne aš 
“Pastogę” suklijuoju, bet Bronius Žalys.

Žmogus, jau išsibaręs, aprimdavo ir 
gal jau nepešiodavo Broniaus plunksnų.

Per ilgus draugystės metus nesusi- 
gaudžiau, kad savo nusikaltimus galėčiau 
Broniui primesti, o dabar jam išvykstant,

Interview su Lietuvos Kariuomenės 
Vadu

Nepaprastai įdomų interview su 
Lietuvos Kariuomenės vadu, generolu 
Jonu Kronkaičiu išspausdino 2000 05 05- 
tos laidos “Dienovidis”. Dėl vietos stokos, 
čia duodame atsakymus tik į du 
klausimus:

“Dienovidis”: Kodėl NATO taip globoja 
ir remia Lietuvos kariūnus? Gal bijo 
agresyvaus Lietuvos kaimyno kėslų?

Gen. J Kronkaitis: Daug NATO 
aukštų pareigūnų yra lankęsi Lietuvoje. 
Jiems gerą įspūdį paliko mūsų jauni 
karininkai, kareiviai, turintys entuziazmo 
ir Lietuvos geresnės ateities viziją. Kai 
žmonės nori patys sau padėti, tai ir kiti 
jiems noriai padeda, darydami tai 
nuoširdžiai ir su palankumu. Taip yra ne 
dėl to, kad NATO ko nors bijo, jie neturi 
ko bijoti, o jaučia, kad reikia padėti jaunai 
valstybei ir jaunai demokratijai, kurios vėl 
iš naujo atkurtos.

Dienovidis: Seimo opozicija mėgina 
supriešinti Lietuvos švietimą ir krašto 
apsaugą, teigdama, kad lėšos iš biudžeto, 
skiriamos krašto gynybai, skriaudžia būtent 
švietimą. Kodėl opozicija yra prieš krašto 
apsaugą?

Gen. J Kronkaitis: Seime nėra 
nusiteikimo krašto apsaugą supriešinti su 
Švietimo ar kuria kita ministerija. Yra tik 
pavieniai žmonės, kurie to norėtų. Vieni 
iš jų nesupranta to, ką daro, ir nenori 
pasimokyti iš istorijos. Mūsų kraštas buvo 
užpultas, smarkiai sunaikintas, žmonės 
tremiami, žudomi, kankinami. Tiesiog 

apgailestauju, kad tokia proga bus visiškai 
išnykus.

Bet ne tam šiandien židinio vadovė 
sesė Marina mane kalbėti išleido, kad 
dėstyčiau savo rūpesčius. Marina pati dėl 
kitų įsipareigojimų šiandien negalėjo 
būti su mumis, ištiesti tau, Broniau, 
atsisveikinimui kairiąją ranką, palinkėti 
gražaus ir laimingo gyvenimo tėvynėje, 
Lietuvoje, apie kurią tu esi daug rašęs, 
kalbėjęs, apie ją svajojęs ir ilgėjęsis.

Prie šių gražių tau linkėjimų jungiasi 
visi židiniečiai, kartu kanclerė Juta ir aš.

Tikimės, kad Lietuvoje tave sutiks 
šiltas ir gražus pavasaris, parskridusių 
paukščių čiulbesys, išsiskleidusių žiedų 
kvapas ir, žinoma, tavo giminės bei 
artimieji.

Broniau, prisimename ir giliai 
vertiname tavo ilgametį bei nuoširdų 
darbą židinė4 eilėse, nuo pat jo 

sunku įsivaizduoti, kas vyko 1940-1952 
metais Lietuvoje! Tai yra tikra tų žmonių 
tragedija, kad jie nepasimoko iš istorijos 
ir nesupranta, kad mes turime rasti būdų, 
kaip apsaugoti valstybę ir atgrasinti kurią 
nors kitą valstybę, jei ši panorėtų mus vėl 
okupuoti. Tas atgrasinimas yra pigiausias 
ir efektyviausias per kolektyvines 
gynybines struktūras, kokia yra NATO.

Yra žmonių, kurie mano, kad įstoti į 
NATO mums bragiai kainuos. O iš tikrųjų 
nekainuos daugiau negu paruošti savo 
kariuomenę ginti kraštą, nes vienaip ar 
kitaip turim garantuoti mūsų 
suverenumą. NATO turi matyti, kad 
Lietuva ir kitos šalys, kurios nori įsilieti į 
šią gynybinę struktūrą, turi atlikti savo 
paskirtį - pavojaus atveju apginti savo 
kraštą. O kai už nugaros turėsime galingą 
karinę jėgą, mūsų niekas nedrįs pulti. 
Toks yra atgrasinimo faktorius.

Bet yra trečia grupė žmonių, kurie 
nenori, kad Lietuva būtų nepriklausoma, 
jie nori, kad mūsų valstybė priklausytų 
nuo tos sistemos, kuri anksčiau valdė 
Lietuvą. Tai pavojingiausi žmonės, nes 
savo darbą jie dirba iš pasalų ir skleidžia 
dezinformaciją. Kai sutinki žmogų, 
teikiantį dezinformaciją, tai tolygu, jeigu 
kryžkelėj sutiktum žmogų ir paklaustum 
jo, kurioje pusėje yra Vilnius, o jis tau 
nurodytų priešingą kryptį. Jis žino, kad 
rodo neteisingai, o tu juo patiki ir esi 
suklaidinamas. Nesunku pamatyti, kokie 
žmonės skleidžia tą dezinformaciją, ir 
tada reikia jų klausti: kodėl jūs taip darot,

Ilgametis “Mūsų Pastogės” redaktorius Bronius Žalys su žmona Palmyra atsisveikinimo 
vakarienėje, kurią Sydnėjaus Lietuvių Klube surengė Bibliotekos Bičiulių Būrelis.

Dalios Donelienės nuotrauka.

steigiamosios 1956 metų sueigos. 
Sydnėjaus skautų židinio prisiminimui 
priimki mūsų mažas dovanėles. 
Bumerangas - sugrįžimo ženklas.

O jei pas mus negalėsi sugrįžti, tai nors 
mintimis aplankyk Australijoje tikusius 

kodėl norit blogo Lietuvai? Kai kurie taip 
daro dėl politinių sumetimų, dėl 
populiarumo, bet jie irgi daro pikta.

Kalbos, kad Krašto apsaugos 
ministerija iš Švietimo ir mokslo 
ministerijos atima pinigus, yra blefas. 
Švietimo ministerija iš biudžeto gauna
l, 86 % BVP, o Krašto apsaugos 
ministerija - tik 1,2 %. Ar yra ištirta, kaip 
efektyviai panaudojami tie pinigai, 
kuriuos gauna ministerijos? O gal jie 
netaupiai iššvaistomi? Bet kuris gali 
sakyti: duokit pinigų, neliks problemų. 
Taip mėgina sakyti ir kai kurie mano 
pavaldiniai. O aš jiems sakau: ar pinigus, 
kuriuos gaunat, efektyviai išleidžiat? Ar 
jūsų planai yra geri, ar prioritetai teisingi? 
Toks patikrinimas turi būti kiekvienoje 
ministerijoje.

Ką mes darom su gautom lėšom? Mes 
jas efektyviai naudojam, ir NATO mus 
įvertina, nes pirmaujam tarp valstybių 
kandidačių į NATO. Štai viceministras 
Romas Kilikauskas grįžo iš Briuselio ir 
Pėntagono, kur jam buvo pasakyta: jūs 
turite gerus planus, gerą kryptį ir jūsų 
kariuomenė nebus stabdis įstoti j NATO. 
Jūs tęskite savo programas. Jie labiau 
susirūpinę dėl Lietuvos piliečių požiūrio 
į narystę NATO. Jei piliečiai to nenorės, 
tai mūsų ten ir nepriims.

Kas yra Lietuvos kariuomenės vadas?
Jonas Kronkaitis gimė 1935 m. vasario 

1 d. Širvintose. Tėvas kilęs iš Vilkaviškio 
apskr., motina - iš Ukmergės apskr. 1944
m. šeima, priversta pasitraukti iš 
Lietuvos, apsigyveno Vokietijoje, o 1949 
m. persikėlė į JAV.

1959 m. baigė Konektikuto 
universitetą ir įgijo pramonės vadybos 
bakalauro, kartu ir reguliariosios 
kariuomenės leitenanto laipsnį, kuris ir 
nulėmė jo karinę karjerą.

bendraminčius.
Užrašėlis tegul tau primena ilgus tavo 

skautavimo metus, praleistus Australijoje.
Jonas Zinkus 

(Kalba, pasakyta Sydnėjaus Aušros 
tunto atsisveikinimo laužo metu)

Lietuvos kariuomenės vadas generolas 
Jonas Kronkaitis.

Baigęs karo mokslus JAV, buvo 
paskirtas į Vokietiją šarvuočių pėstininkų 
bataliono būrio vadu. Po to ėjo įvairias 
pareigas JAV ginkluotosiose pajėgose, 
kaip aukšto rango karininkas dalyvavo 
Vietnamo kare.

1971 m. grįžo į Ameriką ir trejus metus 
inspektavo beveik visus pagrindinius JAV 
sausumos štabus ir poligonus.

1978 m. baigė JAV armijos karo 
koledžą. Dirbo plataus asortimento 
ginklų įmonėje ir vykdė gamyklos esminio 
modernizavimo programą.

1985 m. perėjo į rezervą.
Per 27 karinės tarnybos metus 

J.Kronkaitis ėjo įvairias pareigas, 
labiausiai vertino bataliono vado ir G-4 
viršininko I tankų divizijoje, viršininko 
Vietname Kovinės paramos bazėje ir 
generalinio inspektoriaus pareigas.

Būdamas rezervo karininkas dirbo 
raketų bandymo, tobulinimo ir gamybos 
įmonėje “Atlantic Research Corporation” 
Gynybos programų departamento 
direktoriumi kaip civilis asmuo.

Perkelta į 2 psl.
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Vytautas Patašius

♦ Tarailai sukilėliai “tigrai” tęsia 
puolimus Jaffna pusiasalyje, kuriame 
ginasi apie 30 000 nuo sausumos atkirstų 
Šri Lankos karių. Balandžio 30 d. “tigrai” 
užėmė Pallai karinę bazę, priartėjo prie 
Palatai karinio aerodromo, nors gegužės 
3 d. jie buvo šiaip taip atmušti nuo Kilali 
laivyno bazės. Indija atsisakė padėti Šri 
Lankai evakuoti iš Jaffnos atkirstus 
karius, nors Indija ruošiasi atsiųsti 
humanitarinės pagalbos. Po patirtų 
pralaimėjimų prieš tamilus, Šri Lankoje 
įvesta griežta karinė cenzūra.
♦ Filipinų kariniai daliniai kelis kartus 
susikovė su musulmonais sukilėliais 
Basilan ir Jotu salose, nepaisydami sukilėlių 
grasinimo išžudyti pagrobtus įkaitus. 
Basilan saloje sukilėliai pradėjo savo 
grasymą vykdyti - dviems įkaitams 
nukirstos galvos, o gegužės 3 d., per 
susidūrimą su kariuomene, nužudyti ar 
nukankinti trys įkaitai mokytojai ir vienas 
katalikų kunigas. Išgelbėta 15 įkaitų 
(mokytojų ir vaikų), kurių 5 sužeisti.
♦ Gegužės 1 d. žurnalistams sukilėliai 
parodė pagrobtus užsieniečius, laikomus 
Jolo saloje. Jie buvę dar gyvi gegužės 7 d. 
sukilėliams prasiveržus pro kariuomenės 
apsupimo žiedą.
♦ Jungtinės Tautos nusiuntė 8 700 karių 
į Sierra Leone prižiūrėti taikos sutarties 
tarp vyriausybės ir sukilėlių sąlygų 
vykdymą. Sukilėliai nenori sudėti ginklų, 
nors ir jų vadai įsileisti į ministrų 
kabinetą. Per susidūrimą gegužės 3 d. 
keturi JT kariai iš Kenijos nukauti; iki 
gegužės 7 d. į sukilėlių rankas pateko 278 
JT kariai (iš Kenijos ir Indijos), šimtai 
ginklų, uniformų, tuzinas auto mašinų. 
Vėliau sukilėliai dar suėmė 200 karių 
grupę (Zambijos kontingento dalį). Į 
nelaisvę pateko ir rusų helikopterio įgula. 
Į Freetown atskraidinti britų parašiutininkai, 
kurie evakuos Didžiosios Britanijos

Atkelta iš 1 psL

J.Kronkaitis yra Amerikos pasiren
gimo gynybai asociacijos, Amerikos 
aeronautikos ir astronautikos instituto, 
JAV armijos asociacijos, Baltijos instituto 
(buvęs patikėtinių valdybos pirmininkas), 
Lietuvos-Amerikos bendrijos, JAV 
nacionalinės pramonės saugumo 
asociacijos, JAV karinės jūrų laivyno 
lygos, JAV karo koledžo, “Alumni” 
asociacijos narys.

Jungtinėse Amerikos Valstijose 
J.Kronkaitis apdovanotas Legion if Merit 
medaliu ir 14 kitų medalių ar ordinų.

Nuo 1997 m. kovo mėn. - Lietuvos 
Respublikos krašto apsaugos 
viceministras. Tūri dvigubą pilietybę - 
Jungtinių Amerikos Valstijų ir Lietuvos 
Respublikos. Nuo 1999 m - Lietuvos 
kariuomenės vadas.

Žmona Rūta, vaikai Jonas Linas ir 
Audrė Kristina.

Seimo rinkimų data
Prezidentas Valdas Adamkus paskelbė 

Seimo rinkimų datą - jie vyks spalio 8 
dieną. Šio Parlamento kadencija baigiasi 
lapkričio 25 dieną, todėl rinkimai turi 
vykti tarp rugsėjo 25 ir spalio 25 dienos 
sekmadienį. Seimo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis mano, kad dėl gana 
ankstyvos Seimo rinkimų datos, Seimo 
nariams gali tekti dirbti liepos mėnesį 
atostogų metu, nes šis Seimas yra 
įsipareigojęs priimti nemažai įstatymų ir 
teisės aktų. (Lietuvos radijas 05.03.) 

piliečius, jei padėtis pablogėtų.
♦ Gegužės 5 d. nuotolis tarp Prancūzijos 
ir Didžiosios Britanijos padidėjo visais 20 
metrų, į jūrą nugarmėjus 90 000 tonų 
kreidinės Doverio pakrantės (50 metrų 
ilgio ir 20 metrų pločio ruožas).
♦ Šiaurės Airija tikisi vėl atgauti savivaldą. 
Gegužės 6 d. pogrindžio Šiaurės Airijos 
IRA karinė organizacija pažadėjo 
nusiginkluoti, vykdydama ankstesnį 
susitarimą, nuo kurio buvo atsimetusi. 
Ginklai bus sunešti į sandėlius, kur jų 
sunaikinimą tikrins bešališka komisija, 
vadovaujama buvusio Suomijos prezidento 
Martti Ahtisaari ir buvusio Afrikos 
Tautinio kongreso generalinio sekretoriaus 
Cyril Ramaphosa.
♦ Gegužės 3 d. Azijoje pastebėtas 
naujas kompiuterių virusas, kuris plinta 
per Microsoft email programos meilės 
laiško forma. Gegužės 5 d. virusas išplito 
po visą pasaulį, pridarydamas kelis 
milijardus dolerių nuostolių JAV, 
Europos, Australijos ir Azijos valstybėms 
bei privačioms kompiuterių sistemoms. 
Viruso pradžia atsekta Filipinuose, kur 
gegužės 8 d. suimtas vienas įtariamų 
asmenų. Iki šios datos buvo susekta 11 
viruso varijantų, kurių vienas laiške 
prisistato kaip “Lithuanian” ir laiško 
antraštėje vartoja žodį “susitikime”.
♦ Gegužės 7 d. Kremliuje, carų sosto 
salėje, Vladimir Putin davė prezidento 
priesaiką stebint daugiau kaip 1000 
kviestinių svečių. Rusijos laikinu ministru 
pirmininku paskirtas Michail Kasianov, 
iki šiol buvęs vicepremjeru ir finansų 
ministru.
♦ Gegužės 8 d. Australija vėl užmezgė
diplomatinius santykius su Šiaurės 
Korėja. Ryšių atstatymui dirvą parengė 
Šiaurės Korėjos ir Pietų Korėjos lyderių 
susitarimas birželio mėnesį surengti 
viršūnių konferenciją. q

Algirdas Brazauskas grįžta į aktyvią 
politiką^

Paskutinis Lietuvos TSR Komunistų 
partijos sekretorius ir buvęs Lietuvos 
prezidentas Algirdas Brazauskas po 
daugiau kaip dviejų metų pertraukos 
nusprendė grįžti į aktyvią politiką.ir 
paragino politikus vienytis į kairiųjų jėgų 
bloką. 67 metų Algirdas Brazauskas, kuris 
iki šiol neigė, jog grįš į aktyvią politiką, 
prisipažino, kad nenori pasyviai stebėti 
to, kas vyksta Lietuvoje ir mano, kad 
“mus užgriuvusias didžiules jėgas, galime 
įveikti tik patys”. . Kol kas Algirdas 
Brazauskas nežino, ar rudenį balotiruosis 
į Seimą. Algirdas Brazauskas teigia, kad 
jį varžo Prezidento statusas, todėl jis 
vengiąs būti kurios nors vienos partijos 
narys. LR 05 04.

Kairiųjų jėgų blokas
Dvi didūiausios Lietuvos kairiosios 

partijos - LDDP ir Socialdemokratų 
partija, vadovaujama Vytenio 
Andriukaičio - rinkimuose į Seimą 
nusprendė parengti bendrą rinkimų 
programą ir štabą. Iki tol abi partijos 
varžydavosi dėl rinkėjų balsų, dažnai 
kaltindavo viena kitą. Be to, aktyvūs 
Socialdemokratų partijos veiksmai 
sukliudė LDDP tapti Socialistų 
internacionalo nare, ir tai sukėlė LDDP 
vadovų nepasitenkinimą. LR 05.04.
“Darbo liaudies” šventė, Gegužės 1 - oji 

Lietuvoje
Gegužės -1-ąją Kaune apie tūkstantį 

žmonių dalyvavo eitynėse. Darbininkų 
šventė prasidėjo 5 valandą vakaro 
Rotušės aikštėje. Čia grojo kaimo kapela, 
bet organizatoriams sunkiai sekėsi

Užėjęs atsisveikinti į redakciją Bronius Žalys sutiko prisėsti prie redaktoriaus stalo ii 
vos nesusigundė išbandyti naująjį kompiuterį. Jam padeda šių eilučių autorė.

Dalios Donielienės nuotrauka.

Nesakom Sudiev, o tik Iki pasimatymo, 
mielas Broniau.

Atvirai kalbant, kol kas negaliu 
įsivaizduoti, kad tą dieną, kai išeis šis MP 
numeris, Engadinėje Lietuvių Sodybos 
namelyje nebeatsakys telefonas, kuriuo 
tiek kartų dieną naktį buvo galima kreiptis 
pagalbos, patarimo laikraščio reikalais, 
paguodos asmeniškose bėdose.

Sakai, kad išėjęs iš redakcijos, naktimis 
pradėjai miegoti kaip užmuštas ir 
nebesapnuoji tuščių puslapių, kuriems 
pritrūko straipsnių, o reikia eiti į spaustuvę 
(tuos sapnus, dar papildytus kompiuterių 
košmarais, man - labai ačiū - palieki). Bet 
niekada nepatikėsiu, kad nors kartą 
dienoje “Mūsų Pastogės” neprisimeni 
(geru ar blogu žodžiu tai jati kitas reikalas).

Pažadėjai nepamiršti jos ir Vilniuje, kur 

išjudinti žmones šokiams. Rotušės 
aikštėje matėsi daug raudonos spalvos, 
keli jaunuoliai buvo net su pionieriškais 
kaklaraiščiais. Vėliau žmonės nuėjo prie 
savivaldybės, kur juos pasitiko Kauno 
meras Vytautas Šustauskas. Žmonės 
skandavo: “Vytautas! Vytautas!”, dėkojo 
jam už dėmesį ir net linkėjo jam tapti 
Lietuvos Prezidentu. Žmonės laikė 
transparantus su užrašais, reikalaujančiais 
darbo ir teisingumo. Pernai Gegužės 1 - 
osios eitynėse dalyvavo apie 30 žmonių, 
tariau joms neturėta leidimo. Šiemet 1000 
žmonių demonstracijai savivaldybė išdavė 
leidimą.

Vilniuje Tarptautinę darbo dieną 
paminėjo apie 100 žmonių. Lietuvos 
darbininkų sąjungos sukviesti de
monstracijos dalyviai susirinko prie 
Profsąjungų kultūros rūmų ir, pasirišę 
geltonas skareles, patraukė Seimo rūmų 
link. Prie Seimo jų pasitikti išėjo LDDP 
pirmininkas Česlovas Juršėnas. Pavakare 
šventė vyko Koncertų ir sporto rūmuose 
ir prie jų. LR 05.02.

“Lietuvos aidui” verčiantis per galvą
Šį savaitgalį mus pasiekė nemaloni 

žinia. Nesakyčiau, kad nelaukta, tiktai 
nemaloni. Dešiniosios pakraipos 
tautiečiai Lietuvoje prarado paskutinius 
likučius jų pakraipos žiniasklaidos. 
Praėjusio penktadienio specialiame 
Lietuvos Aido akcininkų susirinkime 
Vilniuje, pagal Baltic News Service, 
atleistas Lietuvos Aido redaktorius 
Rimantas Varnauskas, kai laikraščio 
kontrolę perėmė Algirdas Pilvelis, įsigijęs 
tos bendrovės 80% akcijų už šiek tiek 
daugiau nei milijoną litų. Naujuoju 
redaktoriumi paskirtas buvęs 
“Respublikos” žurnalistas, Aurimas 
Drižius.

Tave akredituojame ypatinguoju 
įgaliotuoju Australijos lietuvių savaitraščio 
korespondentu. Dėl to iš dalies ir aš, kaip 
ir tavo skautavimo brolis Jonas, kad ir 
liūdėdama, noriu, kad Jūsų lėktuvas 
greičiau pakiltų - juk žadėjai vos patogiai 
jame atsisėdęs pradėti reportažų seriją apie 
“kančių kelius”, kuriuos tenka nueiti 
besiveržiant pro biurokratines bei kitokias 
blokadas kiekvienam norinčiam ant visados 
išvykti iš Australijos.

Palankaus vėjo Jūsų skrydyje į Tėvynę, 
mielas Broniau ir miela Palmyra. Gal 
neturėsi nieko prieš, jei šia proga atskleisim 
“paslaptį”, kad visus Australijoje praleistus 
metus Iii, Palmyra, buvai ir “neetatinė” 
“Mūsų Pastogės” korektorė. Mes tokių kol 
kas nerandame.

R.B.

Beje, praėjusį antradienį “Lietuvos 
aido” vyriausias redaktorius R 
Varnauskas ir bendrovės direktorius 
Algimantas Patamsis savojoje spaudos 
konferencijoje teigė iš pareigų 
atsistatydinę, bei kritikavo naująjį 
sąvininką, A Pilvelį, esą, cituoju “dėl jo 
kalbų apie ‘Lietuvos Aido’ lyrinį bankrotą 
mažėjo prenumeratorių ir reklamos 
davėjų ... tiražas [sumažėjo] nuo 14,000 
iki 7,000" (citatos pabaiga).

Populiariausios žiniasklaidos 
priemonės, televizija ir radijas, jau seniai 
yra priešiškos dešiniesiems. “Respub
lika” kadaise buvo Sąjūdį remiantis 
laikraštis; taip pat ir “Atgimimas”. 
“Veidas” pradėjo savo gyvavimą, kaip 
“Lietuvos aido” dalininkas. Ir visi jie tapo 
pavaldūs kairiųjų minčių skleidėjams.

Su “Lietuvos aido” persivertimu, 
dešiniesiems užsidarė paskutinės 
galimybės kreiptis į plačiąją visuomenę. 
Turbūt buvo naivu galvoti, kad 
komunizmas ir jo skelbėjai patys, be 
kraujo praliejimo numirė. Nenumirė, tik 
pakeitė savo šūkius iš komunizmo į 
nepažabotą kapitalizmą, savo rankose 
paėmę didžiumą žiniasklaidos svertų. 
Deja, bijausi, kad Lietuvoje nepalanki 
žiniasklaida dešiniuosius padarys ilgam 
laikui nepopuliariais. Ir tai gali t3stis ne 
keletą metų, o ištisus dešimtmečius.

Lietuva jau 10 metų nepriklausoma. 
Šiandien visa žiniasklaida kairuoliška. O 
kur eis Lietuva toliau? Kaip mūsų tėvynė 
atrodys po sekančių dešimties metų?

Dr A. Kabaila, 
2000 05 07, Canberra

□
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SVEIKINAME NAUJĄ MOKSLŲ DAKTARĄ RIMĄ KABAILĄ
Vytautas Doniela

Su dideliu malonumu tenka 
pasveikinti naują mokslų daktarą, kuriam 
Šį akademinį laipsnį, Ph.D. - Doctor of 
Philosophy (Archeology), prieš kelias 
savaites suteikė Australijos Tautinis 
Universitetas (Australian National Uni
versity). Tai - canberriškis architektas 
Rimas Petras Kabaila. Beje, ši mokslinė 
garbė Rimui, tiksliau Rimgaudui, nėra 
naujiena, nes ji, taip sakant, apvainikuoja 
jau tris jo ankstyvesnius darbus ir 
laipsnius. 1977jis baigė New South Wales 
Universitetą gamtos mokslų bakalauro 
laipsniu su architektūros specialybe. 
Vėliau, kurį laiką prižiūrimas garsiojo 
architekto Harry Seidler, tame pačiame 
universitete 1980 jis gavo architektūros 
bakalauro laipsnį. Atrodo, jog tuo metu 
Rimas stipriau susidomėjo statybos ir 
gyvenimo būdų istorija, nes persikėlęs į 
Canberrą jis tęsė studijas kaip tik 
archeologijos bei antropologijos srityje, 
įsigydamas bakalauro laipsnį (su First 
Class Honours!) jau humanitarinių 
mokslų fakultete. Naujoji jo dėmesio sritis 
buvo aborigenų gyvenviečių tiriamoji ir 
aprašomoji analizė.

Dabartinė, ar tiesiog vėliausioji, Rimo 
daktarinė disertacija liečia vieną New 
South Wales plotuose paplitusią 
Wiradjuri gentį ir vadinasi “Archeologi
cal Aspects Of Aboriginal Settlement Of

ŠIUO METU ANT MANO RAŠOMOJO STALO TUPI 
KATĖ...

Kalbamės su poetu Juozu Almiu Juragių
Kodėl esate toks kuklus savo kūrybos 

ir asmenybės atžvilgiu? Ar iš prigimties, 
ar leidyklų ir periodinių leidinių durų 
varstymas Jums nepriimtinas dėl kokių 
nors priežasčių?

Pats sau atrodau visiškai normalus 
žmogus. Kol nepasakei, aš net nežinojau, 
kad žmonėms atrodau kuklus ir kad 
mano laikysena kitokia, negu visų save 
gerbiančių žmonių. Aš esu santūrus. 
Motina mokė mane santūrumo.' Juzi, 
niekur nepulk pirmas. Būk savo vietoje. 
Nenorėk pasirodyti gudresnis negu esi. 
Nesiveržk ten, kur tavęs nenori. Jei būsi 
vertas, žmonės tave susiieškos, pakvies ir 
tavo darbą įvertins. Pasidarysi žinomas ir 
žmonėms naudingas. Motinos priesaikai 
virto mano įpročiais, gyvenimo būdu. 
Būdamas santūrus, nesijaučiu gyvenimo 
džiaugsmą ar kokias nors palaimintas 
progas pražaidęs. Australijoje mūsų 
spaudos reikalai buvo paprastesni. 
Laikraščius padirbdavo vienas žmogus - 
redaktorius. Bendradarbiai buvo 
branginami. Mane kviesdavo rašyti ir 
spausdino viską, ką spėdavau, duoną 
užsidirbdamas vieno žurnalo 
ekspedicijoje, savo laisvalaikiu, 
siaurindamas poilsį ir bendravimą su 
žmonėmis, parašyti. Su rašto žmonėmis 
draugaudamas, buvau arti knygų leidimo 
reikalų, tai ir mano knygų leidimas 
lengvai išsispręsdavo.

Savo kūryboje ir, kiek teko laimė Jus 
pažinti, asmeniniame gyvenime atrodote 
nepataisomas optimistas. Iš ko 
paveldėjote šį nelietuvišką bruožą?

Nesutinku, kas optimizmas yra 
nelietuviškas būdo bruožas. Lietuviai - 
optimistų tauta. Takažolės likimo ir 
takažolės optimizmu gyvenanti tauta. Ar 
tie vyrai, kurie rusams antrą kartą atėjus 
į Lietuvą, pasitraukė į miškus eiguliauti, 
nebuvo patys didžiausi optimistai? Jie 
nujautė ir žinojo, kad pralaimės, bet 
švento optimizmo vedami ėjo į mirtį ir 
tikėjo, kad jų kraujo lašai kris į likimo 
svarstykles ir nusvers jas Lietuvos laisvės 
naudai. Ar nebuvo optimistai tie 
beginkliai lietuviai, savo kūnais užstoję 
kelią rusų tankams Vilniuje 1991 sausio 
13? Jie taip pat mirties neišsigandę 
optimistai.

The Period 1870 -1970 In The Wiradjuri 
Region”. Disertacija yra istorinio 
pobūdžio ir, iš egzistencinio taško, turi 
liūdesio atspalvį. Per paskutinį šimtmetį 
dingo kadaise paplitusi Wiradjuri genties 
kalba, o patsai genties pavadinimas dabar 
jau išreiškia ne tiek tam tikrą etninę 
tapatybę (nes ši gentis kaip bendruomeninis 
vienetas stipriai sunyko), kiek kadaise 
tam tikrais kasdienybės papročiais 
apgyventą didžiulį plotą. Šitą plotą, o 
kartu ir Wiradjuri genties istoriją bei 
gyvenimo būdą, tenka aprašyti ar atkurti 
tiriant ir užfiksuojant gyvenvietes ir kitokį 
dar išsilaikiusį paveldą. Dr. Rimo 
Kabailos disertacija kruopščiai analizuoja 
apie 50 gyvenviečių (šiuo atžvilgiu jam 
nepaprastai padeda jo kaip architekto 
profesija), nagrinėja genties susidūrimą 
su baltaisiais ateiviais, ypač farmeriais, ir 
dar palyginti neseną sumiestėjimą. 
Disertacijos autorius neužmeta baltosios 
rasės kategorijų, bet verčiau stengiasi 
genties gyvenimą ir jos normas suprasti 
“iš vidaus”.

Šiame kontekste reikia pridurti, kad 
disertacijos autorius yra ir keturių kitų 
publikuotų studijų autorius. Susidomėjęs 
tolimąja aborigeniška praeitimi to 
prestižinio miesto, kuris dabar vadinasi 
Canberra, jis parašė analitinę ir brėžiniais 
bei archyvine medžiaga gausiai iliustruotą 
studiją “Belconnen’s Aboriginal Rast”.

Mano jau toks būdas, kad viską matau 
šviesiomis spalvomis. Niekam nieko 
nepavydžiu. Neturiu skolų. Tūriu gražią, 
mane mylinčią ir man gyventi padedančią 
žmoną. Esu patenkintas tuo, ką turiu. Ir, 
pasakysiu, man labai patinka būti 
optimistu.

Ar krikščionybė, kurios gražiausiomis 
gijomis perpinta Jūsų kūryba, pasaulio 
tikrovėje yra sunkiai įgyvendinama? Ar 
poetui sunku gyventi? Ar poetas “ne toks, 
kaip visi”?

Į klausimą, ar krikščionybė pasaulio 
tikrovėje yra sunkiai įgyvendinama, 
tinkamai atsakyti galėtų tik dvasiškis- 
teologas. Kaip eilinis tikinčiųjų 
bendruomenės narys aš neturiu mandato 
tokia sudėtinga tema kalbėti. Jūsų 
minimos krikščionybės gijos mano 
kūryboje atsiranda dėl to, kad mano 
protėvių ir tėvų tikėjimas yra manyje 
įaugęs, perėmęs mano jauseną ir 
mąstyseną taip, kaip dažomą baltą 
audeklą visiškai perima dažai.

Poetai ne angelai, o žmonės kaip ir 
visi mirtingieji. Virš jų galvų aureolių 
nesimato. Ir poetams reikia stogo virš 
galvos, duonos, vandens ir moters, reikia 
lovos poilsiui, reikia vaikščioti į tualetą... 
Jie, tiesa, turi kūrybinio žodžio dovaną, 
bet ant kaktos neparašyta, kad tą dovaną 
turi. Iš viršaus poetas atrodo visiškai toks 
pat, kaip kiti gatve praeinantieji.

Visiems nėra lengva gyventi. 
Gyvenimą turi savo darbu pats susikurti. 
Tokia taisyklė galioja ir poetams. 
Gyvenimo sunkumą ar lengvumą 
apsprendžia aplinkybės ir asmeninė 
veikla. Kaip gyvensi, toks ir bus 
gyvenimas.

Ką manote apie paskiausią Lietuvoje 
išleistą poezijos knygą “Tik sapno ugnį 
jausi”?

“Tik sapno ugnį jausi” skaitau 
geriausiai nusisekusia knyga. Joje gėrio 
ir grožio, laisvės ir laimės, taikos ir 
meilės, aukštumų gamtinių ir aukštumų 
antgamtinių ilgesys yra ryškiau pabrėžtas 
negu kitose mano knygose. Literatūros 
arenoje mano nuomonė nebus svarbi. 
Svarbiau yra, ką Lietuvos žmonės apie 
Jūragjo kūrybą pagalvos.

Vėliau sekė trys tomai, skirti platesnei 
temai, būtent pietryčių Australijos 
aborigenų istorijos rekonstrukcijai: 
“Wiradjuri Places”, kur dėmesys savaime 
skiriamas senosioms gyvenvietėms prie 
trijų didžiųjų upių: Murrumbidgee, 
Lachlan ir Macquarie.

Kas Rimą, kaip architektą, nuvedė 
link istorijos ir archeologijos? Reikia 
manyti (bet patvirtinti ar paneigti galėtų 
tik jis pats!), kad akstiną davė istorinė 
tema, kurią jis pasirinko savo antrajam 
laipsniui (Bachelor of Architecture, Uni
versity of NSW, 1980). O ši tema vadinosi 
“Traditional Lithuanian Architecture”. 
Australijos universitetuose lituanistinė 
tema tuo metu buvo itin retas dalykas, ir 
Rimas šį darbą parašė kruopščiai 
rinkdamas žinias tiek iš tuometinės 
Lietuvos, tiek iš išeivijoje atsiradusių 
specialistų, ypač Jurgio Gimbuto ir 
Marijos Gimbutienės publikacijų. Ši 
studija, antriniu vardu pavadinta 
“Lietuvių liaudies statyba”, kurioje 
pirminį architektūrinį interesą praturtina 
lietuviškųjų papročių, net mitologijos, 
aprašymai, yra verta perspausdinimo 
prieinamesnės knygos pavidalu.

Grįžkime prie šiandienos. Daug 
dėmesio skirdamas praeities nagrinėjimui, 
dr. Rimas Kabaila šią sritį puikiai sujungia 
su savo profesija - architektūra. Tai matyti 
iš jo entuziastiško įsijungimo į taip 
vadinamus paveldo (heritage) išlaikymo 
darbus, kur šiuolaikinė statyba ne naikina

Poetas Juozas Alinis Juragis savo darbo kambaryje (katė tuo metu 
buvo išėjusi pasivaikščioti). Ritos Baltušytės nuotrauka.

Ar skirtinga 
savijauta, knygą 
išleidus Lietu
voje, nuo savi
jautos, savo poe
ziją paskelbus 
išeivijoje?

Aš, kaip ir 
kiti išeivijos rašy
tojai, rašiau ne 
sau. Rašiau Lie
tuvai, tikėdamas, 
kad anksčiau ar 
vėliau mano 
kūryba taps Lie
tuvos kultūros 
dalimi, kad aš, 
gyvas ar miręs, 
taip sugrįšiu j 
savo tautos prie
globstį. Knygos 
išėjimas Lietu
voje mane 
džiugina kaip su
grįžimas namo, 
kaip susitikimas 
su ilgai ne
matytais ir pasi
ilgtais savaisiais.

Kaip manote, 
kuo būtumėte 
tapęs, jei visą gy
venimą būtu
mėte praleidęs
Lietuvoje: a) 
nepriklausomoje (hipotetiškai), b) 
sovietinėje?

Jei Lietuvos nepriklausomybė nebūtų 
buvusi užgesinta, aš būčiau buvęs 
gimnazijos mokytojas ir dėstęs lietuvių 
kalbą bei literatūrą. Būčiau rašęs 
eilėraščius ir dalyvavęs Lietuvos rašytojų 
veikloje. Sovietinėje Lietuvoje būčiau 
ilgai neišsilaikęs. Būčiau supuvęs Sibire.

Kokios gyvenimo turštybės Jums 
būdingos arba imponuoja, nors ir esate 
nežmoniškai rimtas žmogus?

Labai dėkoju už komplimentą.
Ar galėtumėte nurodyti konkretų 

faktą, kaip laimingiausią Jūsų gyvenime?
Vokietijoje sąjungininkų bombo

nešiams daužant Siegen miestą, patekau 
tiesiai į bombų krušą ir manęs neužmušė. 
Tą dieną laimė tikrai nuo manęs nebuvo 
nusigręžusi.

Dr. Rimas Kabaila

senesniąją, bet ją integruoja organiškai, 
praeities vertę išlaikydama ateičiai. 
Žinoma, Rimo biografijoje netrūksta ir 
modernizmo. Vienu metu gyvendamas 
Anglijoje jis bendradarbiavo planuojant 
gana egzotiškus pastatus arabų šalyse 
(pvz. dolfinariumas Kuvaite), kurių 
vienas, būtent Al Kharama ligoninė 
Bagdade, išgarsėjo kaip prestižinio prizo 
objektas.

Naujojo laipsnio proga dr. Rimui 
linkime ir toliau sėkmingos bei turiningos 
ateities - tiek pasirinktoje profesijoje, tiek 
pamėgtame istorinių tyrimų darbe.

Nelaimingiausią?
Išeinant iš Lietuvos, kad prie 

Vokietijos sienos pasibaigė gimtojo 
krašto vieškelis ir prasidėjo svetimi keliai.

Kada pradėjote sodininkauti ir ką 
sodas bei daržas Jums duoda?

Sodo neturėjau, tik daržą. 1952 metais 
nusipirkome trobą Sydney priemiestyje. 
Kiemas didelis. Daug nenaudojamos 
žemės. Mes abu buvome ūkininkų vaikai. 
Žemė mums kvėpėte kvepėjo. Kaip 
laikysi žemę tuščią? Susikasėm daržą. 
Auginom gėles, rožes ir daržoves. Visa 
augmenija mus mylėjo - augo, kėlė 
žiedus, arba žiedus ir vaisius. To 
ūkininkavimo laimės paskatintas, 
parašiau kelis eilėraščius ir juos 
išspausdinau savo knygoje “Akmens ir 
paukščio metas”. Mano eilėraštis

Nukelta į 6 psL
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Specialiai “MI sOPastogei” iš Lietuvos

RU»1£IVI - SEIMO RINKIMAI
Prezidentas Valdas Adamkus savo 

dekretu paskelbė Lietuvos Seimo 
rinkimus. Jie vyks spalio 8 d., o 
pakartotini - po dviejų savaičių. Vos tik 
sužinoję šią datą, partijos sukruto jiems 
rengtis. Pirmeji, atrodo, sujudo kairieji - 
LDDP ir socialdemokratai. Jų vadams, 
Seimo nariams Č.Juršėnui ir 
VAndriukaičiui, kilo mintis sudaryti 
kairiųjų koaliciją ir siekti valdžios drauge. 
Kad rezultatai būtų geresni, jie sutarė 
pakviesti į talką buvusį Lietuvos 
Prezidentą 67 metų Algirdą Brazauską. 
Visuomenės nuomonių apklausų 
duomenimis, ABrazauskas nuolat yra 
tarp penkių populiariausių Lietuvos 
politikų, kuriais žmonės labiausiai 
pasitiki.

Gegužės 4 d. A Brazauskas paskelbė 
trumpą pareiškimą, iš kurio atrodo, kad 
jis negaŪ ramiai laukti ir pasiryžęs skirti 
visas savo jėgas Lietuvai gelbėti.

Šitame pareiškime Prezidentas 
pasveikino praėjusį savaitgalį atsiradusią 
dviejų įtakingiausių kairiųjų partijų - 
Demokratinės darbo ir Socialdemokratų 
- koaliciją ir paragino į šį bloką jungtis 
kitas politines jėgas, pirmiausia Naująją 
sąjungą bei Moterų partiją. Jis griežtai 
kritikavo dabartinę valdžią ir pabrėžė 
norįs siekti didesnio supratimo politikoje. 
Kartu ABrazauskas sakėsi negalįs būti 
pasyviu įvykių stebėtoju:

beskaitydama, sumaišiau 
daiiašyii

Nors rašau iš Lietuvos, bet esu Jūsų 
laikraščio skaitytoja. Beskaitydama sumaniau 
parašyti. Apie viską nuosekliai papasakosiu 
Skaitytoja buvau vieną mėnesį (tiksliau, 
praėjusį vasarį), kai viešėjau pas savo 
pusbrolį Minvydą Palubinską Aucklande. 
Perskaičiau visus “Mūsų Pastogės” 
numerius: ir senus, ir naujus, nes angliškai 
nemoku, tai pasirinkimas buvo kaip 
Adomui “Mūsų Pastogės” Nr. 39 pamačiau 
savo draugės ir bendravardės Danutės 
Baltutienės nuotrauką. Koks mažas 
pasaulis! Mes pažįstamos kaip serbentininkės. 
D.Baltutienė yra Telšių apskrities juodųjų 
serbentų augintojų klubo seniūnė, o aš - 
Šiaulių apskrities. Susipažinom Vilniuje, kai 
dar serbentų vajus vos tik prasidėjo, kai 
keliolika entuziastų į Vilniaus klubą subūrė 
gamtos mokslų daktaras serbentų 
selekcininkas Antanas Ryliškis. Besi
dominčių daugėjo. Apskrityse pradėjo 
kurtis klubai Pirmasis - Šiauliuose. Kai 
kurioms apskritims teko padėti sukurti 
klubą. Iš klubų kursini asociaciją. Bus labai 
rimta organizacija, per kurią palaikysim ryšį 
su užsieniu. Šitokią struktūrą sugalvojo ir 
sėkmingai Įgyvendina A Ryliškis. Dabar jau 
visose apskrityse yra klubai. Paskutinis 
Klaipėdos apskrityje susikūrė kovo 17 ir 
buvo daugiausia dalyvių - apie 200 klubo 
narių. Jeigu jau žemaičiai pajudėjo, tai ledai 
pralaužti!.. Greitai Lietuva bus j. serbentų 
kraštas. Geriausia reklama - kaimyno paja
mos. O tokį kaimyną turime savo pašonėje, 
tai Lenkija. Būdama N. Zelandijoje sužinojau, 
kad pasaulinėje rinkoje j. serbentų trūksta. 
Be to, susidomėjimas j. serbentais labai 
didelis. Suklestės Lietuva. Ir dabar sumaniai 
dirbantys ūkininkai pasiekia gerų rezultatų. 
Asmeniškai pažįstu. Tik mūsuose labai 
įprato dejuoti (tinginiai daugiausia verkš
lena, pripratę lengvai gauti).

Antra tema, kurią norėčiau panagrinėti, 
tai 4 psl to paties Nr. 39 Jono Fėtro Kedžio 
mintys apie tai, ar yra studentų, parašiusių 
studijinius darbus apie lietuvių kalbą ir 
istoriją. Iki birželio 1 nebuvo gautas nė 
vienas darbas. “Iš to galima padaryti išvadą, 
kokioje padėtyje tautos reikalai stovi”.

Iš šio įvykio nereikėtų daryti tokių

Mūsų Pastogė Nr 19,2000.05.15, psl. 4

“Matant, kas vyksta Lietuvoje, 
negalima ramiai gyventi. Mus užgriuvo 
didžiulės bėdos, kurias galime įveikti tik 
patys.

Nemokšiška politika griauna ūkį ir 
skurdina žmones. Pastaraisiais dešiniųjų 
valdymo metais nedarbas pasiekė neregėtą 
lygį. Šiandien valstybė nemažu laipsniu 
gyvena iš parduoto nacionalinio turto ir 
paskolų. Po vadinamojo restruktūrizavimo 
ir privatizavimo gali būti padaryta 
nepataisoma žala najios ir dujų ūkiui, 
energetikai, geležinkeliams.

Nepaisant nuolatinių Vyriausybės 
pažadų, vargu ar galime tikėtis geresnių 
rezultatų iš konservatorių valdžios. Mūsų 
politiniame gyvenime nemažėja intrigų bei 
supriešinimo. Tenka apgailestauti, kad 
opiausias problemas galėsime pradėti 
spręsti tik po Seimo rinkimų. Tačiau tam 
reikėtų sutelkti konstruktyvių ir atsakingų 
politinių jėgų pastangas.

Socialdemokratinių partijų žingsnis, 
padarytas praėjusią savaitę, įgauna 
ypatingą reikšmę. LSDP ir LDDP koalicija 
tampa traukos lauku konstruktyvioms 
partijoms, susirūpinusioms skurdu, 
nedarbu ir kitomis socialinėmis 
problemomis. Todėl sveikinu šios 
koalicijos dalyvius ir linkiu jiems sėkmingo 
darbo.

Mano manymu, tik politikų 
atsakomybė, kompetencija ir sugebėjimas 

skubotų, liūdnų išvadų. Ne vaikų darbas. 
Istoriją rašo gyvi liudininkai, garbaus 
amžiaus žmonės. Papasakosiu savo atvejį.

Kai prasidėjo atgimimas, studentai 
atsisakė mokytis melagingą tarybinę istoriją 
Tliomet dėstytojas sutiko, bet liepė parašyti 
apie tremtį, norint gauti įskaitą Tarp jų 
buvo mano duktė, pirmo kurso matematikos 
spec, studentė (Vilniaus Universitete). Bet 
ką ji gali parašyti, jeigu apie tremtį šeimoje 
niekada nekalbėdavome (abu su vyru 
buvome ištremti). Pati ėmiausi šio darbo. 
Tremtyje atsidūriau tik 4 metukų, tad 
sunkiausio laikotarpio duomenis teko 
rinkti iš vyresnių giminaičių. Rašiau labai 
įsijautus, nes buvau tiksliai tokio pat 
amžiaus kaip ir mano tėvai, auginu lygiai 
tiek pat vaikų... Tai vien tik įsivaizdavimas 
savęs toje situacijoje. Rašant riedėjo 
ašaros.

Už rašinėlį dukra gavo įskaitą, tai buvo 
vienintelis rašinėlis visoje grupėje. Nunešiau 
rašinėlį į miesto laikraštį. Tada žiniasklaida 
buvo labai įdomi, žmonės skaitė godžiai, 
pagaliau sulaukę teisingo žodžio. Už savo 
rašinėlį gavau padėkos laišką, kuriame 
paragino rašyti ir ateityje.

Siunčiu jums rankraštį kaip įrodymą 
kad Lietuvos istorija labai rūpestingai 
rašomą daug surinkta parašytų prisiminimų. 
Išleista knyga “Ešelonų sesės”, eilėraščių 
rinktinė ir kt

Trečia - daugiavaikių šeimų tema. 
Nežinojau apie kokį tai konkursą. Tik 
negalvokit, kad peršuosi apdovanojimo. 
Ne, ne! Noriu papasakoti apie savo šeimą 
kuri liko nesuskaičiuota. Kai vaikai buvo 
maži, apie mano šeimą parašė B. 
Jankauskienė. Straipsnį atspausdino 
žurnalas “Tarybinė moteris”. Nuotrauka 
daryta prie naujametinės eghitės sutinkant 
1978 metus. Vėliau (1981) gimė Agnutė.

Sovietmetyje buvo garbinama moteris 
- visuomenininke ir visiškai nuvertinta 
moteris - motina. Teko pajausti tiesioginių 
ir netiesioginių priekaištų, nuvertinimų. 
Tbrėjau tvirtą nuostatą: verčiau būti gera 
motina negu vidutine inžiniere. Dabar, kai 
prabėgo daugiau 20 metą savo vaikais 
galiu tik džiaugtis ir didžiuotis.

Duktė Monika studijuoja žurnalistiką 

susitarti bei konstruktyviai veikti'gali 
išgelbėti Lietuvą. Todėl laikau savo pareiga 
siekti, kad politikoje būtų daugiau 
sutarimo ir tarpusavio supratimo, mažiau 
ambicijų ir vaidų”.

Vakare, tik pasirodžius pareiškimui, 
Lietuvos televizija pakvietė 
ABrazauską, Č. Juršėną ir V. Andriukaitį 
į studiją ir 40 minučių aiškinosi apie 
prezidento ABrazausko naują vaidmenį 
vienijant kairiuosius. Jam priminė, kad 
perleisdamas prezidento pareigas V. 
Adamkui jis pareiškė, kad jis jau 
galutinai išeina iš aktyvios politikos, nes 
save laiko žmogumi su tam tikra 
praeitimi ir tiki, kad Lietuvą valdyti turi 
jaunesni žmonės. Tada jis dideles viltis 
dėjo į socialliberalų - Naujosios sąjungos 
vadovą Artūrą Paulauską. ABrazauskas 
dabar buvo susitikęs su A Paulausku ir 
K.Prunskiene. Jie buvusiam Prezidentui 
pareiškė, kad Naujoji sąjunga ir Naujoji 
demokratija neturėtų jungtis į kairiųjų 
formuojamą koaliciją. Abi šios partijos 
gali suformuoti savo - centristinę 
koaliciją, kurioje galėtų dalyvauti ir 
Centro sąjunga.

Vos prieš dvejus metus įkurta Naujoji 
sąjunga surinko daugiausiai balsų per 
savivaldybių rinkimus. Ji turi 11 merų 
šalies miestuose ir rajonuose.

A.Brazauskas parėmė APaulausko 
kandidatūrą per 1997 metais vykusius 
Prezidento rinkimus. Juos dabartinis 
Naujosios sąjungos lyderis nedidele balsų 
persvara pralaimėjo Valdui Adamkui. 
Keista, kad mokinys A.Paulauskas,

Straipsnio autorės Danutės ir Rime Januškų šeima

Montanos valsL, JAV. Ji gerais pažymiais 
baigė Šiaulių J.Janonio vardo gimnaziją 
Laimėjo AFS organizacijos konkursą. 
Vienerius mokslo metus mokėsi Belgijoje, 
gyveno puikioje šeimoje. Gerai išmoko 
flamandų kalbą, pagilino anglų kalbos 
žinojimą Grįžusi į Lietuvą įstojo į WU, 
priėmė į žurnalistiką ir anglų kalbą. 
Pasirinko žurnalistiką. Studijuodama vis 
dalyvaudavo įvairiuose konkursuose. 
Flamandų kalbos mokėjimas sudarė 
galimybę stažuotis Olandijoje. Laimėjusi 
atviros Lietuvos fondo organizuotą 
konkursą išvyko studijuoti į JAV.

Tą patį konkursą, tik ne studentams, 
bet moksleiviams, laimėjo jauniausioji 
duktė Agnė. Ji 11 klasėje mokėsi 
Connecticut Suffield Academy. Būdama 
gera sportininkė (Šiaulių krepšinio 
rinktinės narė) naujai mokyklai uždirbo du 
aukso medalius: vieną - už tolimų distancijų 
bėgimą kitą - už šuolį su kartimi. Žiemą 
žaisdavo krepšinį. Komandoje atsilaisvinus 
kelioms vietoms, buvo 20 kandidačių į 
vieną vietą. Pavasarį dalyvavo miuzikle: 
vaidino ir dainavo. Kiekvieną trimestrą 
mokslo rezultatai vis gerėjo. Grįžusi gavo 
aukščiausią pagyrimą. Taip, kad būdama 
Amerikoje, Agnė Lietuvą atstovavo 
garbingai. Baigė J. Janonio gimnaziją laikė 
stojamuosius egzaminus į VVU (Vilniaus 
valstybinį universitetą). Egzminus išlaikė 
labai gerai, buvo priimta į tris specialybes: 
žurnalistiką, anglų kalbą psichologiją. 
Pasiliko žurnalistikoje. Šiuo metu yra 
pirmo kurso studentė. 

promaskvietiškos orientacijos politinis 
veikėjas, nenori būti vienoj sąjungoj su 
savo mokytoju. Galbūt APaulauskas 
jaučiasi pakankamai tvirtas ir tikisi Seimo 
rinkimuose susilaukti taip pat daug 
šalininkų. Politikai mano, kad Naujosios 
sąjungos pirmininkas A. Paulauskas 
ateityje galvoja apie premjero postą. 
Anuometinis jo šūkis buvo - “lietuviai 
nusipelnė gyventi geriau”.

Rytojaus rytą radijo klausytojų 
apklausoje dauguma skambinusių 
neigiamai vertino A.Brazausko norą 
dalyvauti aktyvioje politikoje su 
kairiaisiais. Jie sakė, kad kairieji, 
turėdami didesnę įtaką valdžioje, bandys 
artėti prie Rusijos ir pasistengs Lietuvą 
nutolinti nuo stojimo į Europos Sąjungą 
bei NATO.

Konservatorių partijos pirmininko 
pavaduotoja Rasa Rastauskienė 
įsitikinusi, kad grįžti į politiką A. 
Brazauską paskatino ne tik politiniai, bet 
ir ekonominiai motyvai. Mat tautinis 
kapitalas, kuris iš dalies yra susijęs su su 
sovietine nomenklatūra, ieško išėjimo į 
politinę areną. Konservatorė pabrėžia, 
jog A Brazauskas reiškia susirūpinimą 
dėl energetikos privatizavimo, o ši sritis 
yra labiausiai susijusi su Rusijos kapitalu.

Konservatorių partija apsisprendusi 
Seimo rinkimuose dalyvauti su Lietuvos 
politinių kalinių ir tremtinių sąjunga. Jie 
siūlo vienyti jėgas ir Krikščionių 
demokratų partijai (LKDP).

Dr. Kazys STROLYS
Baisogala

Ketvirtas vaikas - Gražina - baigė 
mokyklą su sustiprinta matematika. Įstojo 
į Kauno S.Žuko meno mokyklą. Su 
pagyrimu baigė meninį odos apdirbimą 
(specialybė). Kadangi šiuo metu meno 
dirbiniai neturi paklausos, tai mokslą tęsė 
Šiaulių pedagoginiame universitete. Bus 
pradinių klasių mokytoja. Susidomėjo 
švedų kalba, mokėsi laisvalaikiu, lankė 
fakultatyvinį užsiėmimą. Sykį dalyvavo 
konkurse vykti į Švediją pagal “au pair” 
programą gyvena šeimoj, dirba auklėmis, 
kursuose mokosi kalbos. Paprastai tokiuose 
konkursuose būna labai daug norinčią 
Gražina laimėjo todėl, kad buvo pramokus 
švedų kalbą. Šiuo metu ji gyvena labai 
geroje šeimoje viename miestelyje. Vasarą 
visa šeima svečiuosis pas mus.

Trečioji iš eilės yra Laima. Ji baigė 
mokyklą su sustiprinta matematika. Įstojo 
į Kauno technologijos universiteto 
administravimo specialybę. Dirbo įvairiose 
darbovietėse, ieškojo, kur geriau, vis 
laimėdavo atranką. Vėliau nusprendė 
pagilinti žinias, įstojo į magistratūrą. 
Dalyvavo konkurse pagal studentų 
programą vykti į JAV Laimėjo konkursą 
nes mokėjo vokiečių, anglų, rusų kalbas. 
Vokiečių kalbą išmoko vienus metus 
dirbdama Vokietijoje pagal “au pair” 
programą. Šiuo metu dukra Laima yra 
Čikagoje.

Antras iš eilės yra sūnus Julius. Baigė 
paprastą mokyklą. Metėsi į biznį, tada buvo 
tokia mada. Dabar susigriebė mokytis,
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joną”, bet “vyras ir žmona” Aišku, 
nos vyra, tačiau tokiame derinyje 
lotynišku “vir”, dauguma žinome, 

“vira”. Ir tada tas žodis reiškė ta patį, kaip

IŠ REDAKCIJOS PAŠTO

LAIMINGOS KELIONĖS, PALMYRA

ATVIRAS LAIŠKAS PONUI 
VINCUI BAKAIČIUI

Šių metų „Mūsų Pastogės“ 17-tame 
numeryje (2000.05.01) MP redakcija 
paskelbė pono Vinco Bakaičio atvirą 
laišką SBS radijo lietuviškos programos 
Sidnėjuje vedėjai, poniai Rymantei Geli, 
apie jos paruoštą programą, kurioje 
kalbėjo Rusijos lietuvis, einąs konsulo 
pareigas Rusijos konsulate Sidnėjuje. Aš 
tą interviu klausiau, jame nieko blogo 
negirdėjau. Ponas Bakaitis išreiškia 
nuomonę, jog “Rusų konsulo biografija, 
kas jis bebūtų, neturėtų rasti vietos tarp 
lietuvių.” O kodėl ne? Viso pirma, turiu 
paklausti, jei Sydnėjuje JAV arba Švedijos 
konsulas būtų lietuvių kilmės žmogus, ar 
tada irgi jo arba jos biografija “neturėtų 
rasti vietos tarp lietuvių”? Ar tiktai 
lietuvių kilmės rusai taip pasmerkti?

Man ponios Rymantės pasikalbėjimas 
su gerbiamu konsulu buvo labai įdomus. 
Jei teisingai atsimenu, ji kvietė jį vėl kada 
nors su ja pasikalbėti. Man tas visiškai 
priimtina, dalinai ir dėl to, kad parodo, 
kad lietuvis nebeturi kito lietuvio bijoti, 
net ir jeigu jis būtų Rusijos konsulas.

Ponas Bakaitis siūlo įsteigti radijo 
komitetą, kuris galėtų “pagelbėti ir 
patarti” poniai GelL (Ar tik ne diktuoti ir 
cenzuruotiT) Kiek aš suprantu, lietuvių 
bendruomenė neteikia lėšų SBS 
programos išlaikymui, tai nelabai ir turi 
autoriteto glavlitą įvesti.

Gintautas Kaminskas 
Canberra

Gerb. Redaktoriau,
Noriu informuoti, kad šių metų 

gegužės 15 - birželio 26 dienomis aš būsiu 
išvykęs į Lietuvą ir Jungtines Amerikos 
Valstijas.

Ilona Hahn lieka prižūrėti Lietuvos 
Respublikos konsulatą Melbourne. Jeigu 
turėsite kokių nors klausimų ar neaiškumų, 
prašau kreiptis į Iloną Hahn ir ji Jums 
pagelbės.

Andrius Žilinskas, Garbės konsulas

Gerb. Redakcija,
Neieškant kaltininkų, tenka pastebėti, 

kad mano pranešime apie Sydnėjaus 
Apylinkės Valdybos posėdį (“M.P.” 
Nr.18) susidarkė vienos pastraipos 
reikšmė.

Mintis, sutrauktai, turėjo būti tokia: 
“Šiuo metu Valdybos finansinis stovis 
nėra liūdnas, nes iždui solidžius pamatus 
sukūrė Antanas Kramilius, daug kartų 
rūpestingai pravedęs konteinerių 
siuntimą Lietuvon. Šiaip gi Valdybos 
pajamas sudaro tik renkamas “Lietuvio 
mokestis”...

Vytautas Doniela

PUBLIKACIJŲ PĖDSAKAIS
Mūsų savaitraštyje (Nr 16,17) J. P. 

Kedžio ir V. Bakaičio pastabos radijo 
žurnalistei R. Geli dėl pokalbio su Rusijos 
konsulu R. Jonaičiu, mano galva, 
nepagrįstos tuo požiūriu, kad tauta turi 
teisę žinoti ne tik savuosius didvyrius, bet 
ir renegatus, o tokių, deja, apstu nuo seno. 
Paskutiniame šimtmetyje jų ypač 
užderėjo. Štai dar vienas nuo Nevėžio 
išėjo talkinti tiems, kurie anuomet tautą 
žudė, trėmė, degino, daugelį brolių ir 
seserų dvasiniai suluošino. Despotizmui 
tarnauti bernelis nuklydo juk iš 
savanaudiškų paskatų, o gal ir dar 
žemesnių motyvų. Todėl nesuprantu, 
kodėl jo pristatymas buvo nereikalingas 
ir kuriuo atžvilgiu papiktino klausytojus.

Pokalbio tema — apie jį patį — be 
priekaištų. If*šiandien, kai buvusio 
gyvenimo užslaptintos realijos jau nėra 
tabu, jis nesidrovi mums muilinti akis tarsi 
būtumėm mažamečiai ir nežinotumėm 
kokiais principais buvo vykdoma atranka 

1 į tas dvi Maskvos mokyklas. Geram, 
i gabiam jaunuoliui, girdi, „atsitiktinai“ 
i pasiūlė stoti į diplomatų kalvę...
— Kad tave naginė prarytų, — 
nesusitvardžiau išgirdusi begėdišką melą. 
Atsitiktinai Sovietijoj galima buvo patekti 
tik už grotų ar į tremtį, bet ne į tokio 
rango aukštąją mokyklą, ypač kai tavo 
pase įrašyta, jog esi lietuvis.

Apmaudu, kad žurnalistė neišnaudojo 
geros progos ir klausimais nepakaitino 
jam padų, kad pasirangytų it žaltys 
žnyplėse. Suprantu, nelengva nurungti 

į kalboje tokį asą, ištobulėjusį plepalynėje, 
l sugebantį vangstytis, tauzyti nieko 
į nepasakant. Visgi galima buvo bent
■ pabandyti įsikibt jam į kinkas, kai 
i sumaniai gainiojo mintis sukdamas iš
■ kelio į šabakštynus. Gal nesugebėjo? 
: Tačiau jei buvo kalbinamas tik valandėlės 
! laikui užpildyti, tada tikrai nedovanotina, 
į Kita byla, kai kišamasi į svetimus
asmeninius reikalus, vien iš smalsumo 
rašoma, skambinama valdžios parei
gūnams, prokurorams siūlomos lažybos, 
po to spaudoje giriamasi kieno žinios 

! tikresnės, per radiją eskaluojamas 
į atklydęs gandas. Ar pagalvota, kaip turi 
jaustis žmogus tokio gentainių sujudimo 
akivaizdoje. Jei būtų nors mažiausia 
galimybė jam padėti, tada, sakyčiau, 
šurmulys pateisina save, bet gi taip nėra. 
Tai argi gero linkėdami taip neišmintingai 
elgiamės, kai dar nėra jokių asmens kaltės 
įrodymų? Todėl ne įstatymai, 
draudžiantys pašaliniams kištis į 
teisingumo organų darbą, privalo 
koordinuoti mūsų veiksmus, bet 
elementarus žmoniškumas. Be to, labai 
praverstų šiek tiek daugiau supratingumo.

Janina Malijauskienė

Praėjusio pirmadienio pavakarę į 
Sydnėjaus Lietuvių Klubą rinkosi 
Bibliotekos Bičiulių Būrelis 
atsisveikinimo vakarui su Palmyra 
Žaliene. Aktyviojo klubo direktoriaus 
Algio Bučinsko pastangos atgaivinti 
aprimus; bibliotekos darbą, pasisekė. 
Radęs bendraminčių ir padėjėjų, 
prisikalbino bibliotekos vedėja tapti 
Jadvygą Burokienę.

Taip prieš porą metų pradėjusi darbą, 
pasiklausinėdama, kas gali ir kas nori 
padėti, ji subūrė grupelę asmenų, tarp 
kurių buvo ir Palmyra Žalienė.

Daug valandų bibliotekoje darbavosi 
Palmyra tvarkydama knygas. Žinome, kad 
ir Lietuvoje daug metų Kauno vidurinėje 
mokykloje dėsčiusi geografiją, Palmyra 
drauge buvo atsakinga už bibliotekos 
veiklą. Kad ji tą darbą gerai moka, 
patvirtina ir gerai sutvarkyta Lietuvių 
sodybos biblioteka Engadinėje.

Bibliotekos rėmėjai susirinko 
atsisveikinti su Palmyra, kuri čia 
išgyvenusi aštuonerius metus grįžta atgal 
gyventi į Lietuvą su savo vyru Broniumi.

Prie vaišių stalo atsisveikinant su Bibliotekos bičiuliais. Dalios Donielienės 
nuotrauka.

Rusijos Diplomatai Lietuvių Radio Valandėlėj 
Nereikalingi

Š/m. kovo mėn. 21 d. Sydney lietuvių 
radio valandėlės vedėja Rimantė 
pasikvietė pasikalbėjimui Rusijos konsulą 
Sidney Jonaitį. Iš ilgoko pasikalbėjimo 
paaiškėjo, kad Jonaitis sovietiniais laikais 
buvo mokytojas, bet kaip politiškai 
patikimas buvo priimtas į diplomatinę 
tarnybą. Mat Sovietų S-goj, kaip ir kai 
kuriuose kituose kraštuose diplomatinė 
tarnyba yra glaudžiai susijusi su 
šnipinėjimu. Tik prisiminkime 1954 m. 
Sovietų S-gos ambasados’ tarnautojo 
Vladimiro Petrovo pabėgimą su 
“čemodanu” pilnu slaptų šnipinėjimo 
dokumentų pas Australijos Saugumą su 
prašymu jį apsaugoti! Tai sudarė 
didžiausią tarptautinį nustebimą ir baisų 
smūgį sovietų špionažui!

Jonaitis pasakoja, jog baigęs 
apmokymą dirbo Europoje, Afrikoje, 
Azijoje ir dabar Australijoj. Visai 
neprašomas Rimantės, Jonaitis paminėjo

NUO REDAKCIJOS: Aukščiau išspausdintas p. J.P.Kedžio rašinys skelbiamas 
pakartotinai. Pirmą kartą jį išspausdinus šių metų balandžio 24 dieną, “Mūsų 
Pastogės” Nr. 16, tekste pasitaikė apmaudžių klaidų. Ypač apgailestaujame, kad taip 
atsitiko, redakcijai pridūrus prierašą, jog J.RKedžio kalba netaisyta.

Už neleistiną neapdairumą J.P.Kedžio ir MP skaitytojų nuoširdžiai atsiprašome. 
Aukščiau pateikiamą tekstą stengėmės perspausdinti žodis žodin raidė raidėn.

“Mūsų Pastogės” redakcinės kolegijos vardu

Rita Baltušytė

Susėdus prie stalo, padėkos žodį tarė 
Sydnėjaus LB Apylinkės Valdybos 
pirmininkas dr. V. Doniela, palinkėjęs 
geros kelionės ir laimingo gyvenimo 
tėvynėje, ir padėkojo už pagalbą tvarkant 
biblioteką. Po jo atsisveikinimo žodžius 
tarė ir kiti vakaro dalyviai, o Jadvyga 
Burokienė atminimui nuo visų įteikė 
moterišką dovanėlę - grandinėlę su 
pakabuku - australišku opalu.

Palmyra padėkojo už tai, kad visų buvo 
draugiškai priimta į lietuvišką šeimą 
Sydnėjuje ir džiaugėsi galėjusi padėti ten 
kur buvo reikalingos papildomos darbo 
rankos lietuvybės išlaikymui.

Gyvendama Lietuvoje pažadėjo 
nepamiršti mūsų bibliotekos ir padėti 
įsigyti naujų, įdomių knygų bei kitų 
leidinių.

Iki pasimatymo Lietuvoje, Palmyra ir 
Broniau! Laimingo gyvenimo ir kūrybinės 
sėkmes, geros sveikatos ir visokeriopos 
laimės Jūsų pasirinktame gyvenimo kelyje 
linki Sydnėjaus bibliotekos pagalbininkai 
ir skaitytojai!

Jadvyga Dambrauskienė

savo įspūdžius jo apsilankymo metu 
dabartinėje Vietnamo valstybėje: visur 
matosi tvarka, geras gyvenimo lygis, 
žmonės atrodo patenkinti Kai jau dabar 
diplomatas demokratinės Rusijos ir 
užgįria gyvenimą komunistinio Vietnamo, 
tenka tik stebėtis! Tai patyręs paskambinau 
Rimantei ir reikalavau antrą pasikalbėjimą 
su Jonaičiu 4 d. balandžio atšaukti. Tačiau 
ji tęsė 4 d. balandžio pasikalbėjimą su 
Jonaičiu, kai tuo pačiu metu J.T.O atstovė 
Maria Robinson nuvykusi į Rusiją tyrinėjo 
Čečėnijos žudynes. Ji taip'pat Maskvoje 
reikalavo Prez. Putino pasimatymo, 
tačiau Putinas atsakė, jog jo programoje 
šis pasimatymas nenumatytas...

Rimantė pasiūlė Jonaičiui išleisti savo 
knygą apie diplomatinę veiklą ir pakvietė 
apsilankyti Lietuvių Klube. Jonaitis abu 
šiuos siūlymus atmetė.

’ J.P.Kedys
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2000 metų marškinėliai
Amerikoje yra padaryti Lietuvos 

atminimui specialūs marškinėliai- 
megztiniai (jersey). Pirmieji tokie 
marškinėliai buvo padaryti 1992 
Barcelonos olimpiadoje ir tapo labai 
populiarūs. Norintieji užsisakyti šiuos 
“Millennium 2000” marškinėlius, turi 
rašyti Slammin’ Sports, 717 White Plains 
Rd. - PMB#330, Scarsdale, NY 10583, 
USA. Šiuo adresu reikia siųsti čekius ar 
“money order”. Fax: (914) 776 7680, E- 
mail: www.SKULLMAN.com

Marškinėlių kaina US 27 doleriai.
ALFAS pirmininkas Sydnėjuje

Aplankyti tėvų iš Melboumo į Sydnėjų 
(kažkada ir jis pats čia gyveno) buvo 
atvykęs ALFAS pirmininkas Rimas 
Mickus. Aplankė jis ir mane, tad turėjome 
progos draugiškai pasikalbėti apie daugelį 
mūsų sportinių reikalų. Kaip anksčiau 
šiame skyrelyje, taip ir dabar, paklausiau 
pirmininko, kur dingo ALFAS, kad nieko 
apie jį nesigįrdima?

- Nedingo, besišypsodamas pasakė jis, 
tik dirbame daug nesireklamuodami. Su 
keliais ekspertais ruošiame naujo sportinio 
statuto projektą, nes senasis sukurtas 
prieš daug metų. Dabar, kai visur viskas 
labai keičiasi, reikalingas naujas mūsų 
sportinis statutas, kurio pagrindas, žinoma, 
Imis paimtas iš anksčiau ir pritaikytas šių 
dienų lietuviškam gyvenimui Kai šis statutas 
bus parengtas, jis bus išsiuntinėtas visiems 
mūsų klubams, kad jie pareikštų savo 
nuomonę ar padarytų pataisymus ir tada 
per visuotiną atstovų susirinkimą jis bus 
pateiktas priėmimui.

Rimas taip pat pranešė, kad Brisbanės 

sporto klubas atsisakė rengti 2001 metų 
sporto šventę, nes ten nėra pakankamai 
žmonių ir lėšų jai surengti. Šią šventę 
rengti yra pasiūlyta sostinės, Canberros, 
sporto klubui “Vilkas”. Šiuo metu šio 
klubo valdybą sudaro jaunieji sportininkai, 
kuriems vadovauja energinga sportininkė 
Teresė Bungardaitė. Ši valdyba į savo 
parengimo komitetą pasikvietė senų 
sporto vilkų, o jų sostinėje yra. Manau, 
kad jie tikrai įstengs surengti gražią mūsų 
sporto šventę. Sydnėjaus koviečiai irgi 
sutiko padėti savo kaimynams. O dėl 
šventės finansų, tai manau,' kad dabar 
turtinga Apylinkės Valdyba dosniai 
parems, nes ir ji atsakinga, kad šventė 
sostinėje gražiai praeitų.

Su ALFAS pirmininku draugiškai 
aptarėme būsimą olimpiadą, sportininkų 
bei svečių kiekį, Lietuvos prezidento 
viešnagę. ALFAS numato sveikinti juos 
visų mūsų sportininkų vardu ir ateityje 
palaikyti artimesnius ryšius su Lietuvos 
Kūno kultūros ir sporto komitetu bei 
Lietuvos Olimpiniu komitetu.

“Kovo” valdyba paskutiniojo visuotino 
susirinkimo metu priėmė pateiktą 
specialų raštą, kad per ALFAS valdybą 
visi mūsų klubai balsuotų dėl pastaruoju 
metu kilusių ginčų, liečiančių golfe, tenise 
ir kitose komandose (išskyrus krepšinį) 
žaidžiančius ilgamečius ir net klubų 
garbės narius, svetimtaučius žaidėjus, 
kurių, mano manymu, būtų gal ne daugiau 
penkių. Aš prašiau ALFAS valdybos, kad 
jie teigiamai šį prašymą įvertintų, paaiškinant 
tai visiems klubams, kad visi ginčai būtų 
galutinai baigti ir kad mūsų sporto šventėse 
nebebūtų jokių nesusipratimų.
Naujieji ateiviai krepšininkai 

prieš “Kovą”
Gana nemažas skaičius naujai atvykusių 

ir Sydnėjuje dirbančių jaunesnio amžiaus 
lietuvių domisi sportu. Dirbdami po šešias 
dienas savaitėje ir gana sunkiai, jie vis 
dėlto randa laiko pažaisti bilijardą, 

futbolą ir krepšinį. Dažnai surengia 
tarpusavio varžybas. Jie norėtų sužaisti 
draugiškas krepšinio rungtynes ir su 
“Kovo” jei ne pačia pirmąja, tai su antrąja 
jaunių ar senjorų komanda. Būtų tikrai 
gražu, jeigu koviečiai krepšininkai tai 
padarytų. O gal kartais, bent svečių 
teisėmis, jie galėtų dalyvauti ir būsimoje 
sporto šventėje Sydnėjuje? Pagalvokite 
apie tai, “Kovo” rengėjai.

Laimės ar ne?
Prieš sudarant pagrindinę Lietuvos 

vyrų krepšinio rinktinę, yra dabar 
parinkta 15 kandidatų. Visi jie geri ir 
tinkami atstovauti Lietuvai. Tačiau 
rinktinėje gali būti tik 12 narių, tai 
treneriams ir žaidimo ekspertams didelis 
galvosūkis, kuriuos 3 išimti iš rinktinės. 
Tai paaiškės kitą mėnesį. Tačiau apie 
galimybes Sydnėjuje laimėti medalius, 
veteranas krepšinio žinovas ir buvęs 
ilgametis Lietuvos moterų rinktinės 
treneris A Gedminas mano, kad lietuviams 
Sydnėjuje neteks užkopti ant garbės 
pakylos. Buvęs ilgametis Lietuvos treneris 
V. Garastas, kuriam vadovaujant buvo 
laimėti olimpiniai medaliai 1992 ir 1996 
olimpiadose, įsitikinęs, kad negali būti 
jokių kalbų apie kitas vietas, išskyrus 
prizinę. Vieną kartą reikia atkeršyti 
serbams, ispanams, “makaronininkams” 
italams ir tik amerikiečiai gali būti 
neįveikiami. Tačiau jis nieko nesako apie 
australus. O jie, su savo aukštuoju NBA 
veteranu Luc Longley ir, jeigu tik bus 
leista žaisti kitam Čikagos profesionalų 
centrui Chris Anstey ir kitais dabar labai 
gerai žaidžiančiais australais, savam 
mieste tikisi nugalėti net ir amerikiečius. 
Taip, kad varžybos dėl olimpinių medalių 
tikrai bus labai įdomios ir karštos, o mes 
šias komandas galėsime pamatyti 
anksčiau Wollongonge.
Ar žinai, kad...
▼ Sydnėjaus Olimpiniame stadione bus 
stadionas turės 53 barus, kuriuose per 
valandą bus įpilta 85 000 bokalų (schoon
ers) alaus.
▼ Ten bus 15 virtuvių, kuriose dirbs 
1475 žmonės.
▼ Stadione bus 1 500 tualetų viduje ir 
dar atskiri kilnojami tualetai lauke.
▼ 400 oficialių ir 350 privačių autobusų, 
neskaitant traukinių, vežios žmones į

Australijos Lietuvių Fizinio Auklėjimo 
Sąjungos(ALFAS) pirmininkas Rimas 
Mickus. Antano Laukaičio nuotrauka.

olimpinį stadioną, nes viduje yra tik 7 000 
vietų statyti automobiliams ir šios vietos 
iš anksto yra užsakytos.

□

SlVO METU ANT MANO RAŠOMOJO STALO TUPI 
KATĖ...

Atkelta iš 3 psl.
išspausdinau savo knygoje “Akmens ir 
paukščio metas”. Mano eilėraštis 
“Katinas daržininkas” pateko į Vytauto 
Kubiliaus sudarytą antologiją “Dvide
šimtojo amžiaus lietuvių poezija”.

Darbai darže mane džiugino, išsklai
dydavo įtampą, atgaivindavo prisirišimą 
prie dirvos, leisdavo žavėtis dygimo ir 
augimo stebuklais. Jie atstodavo sportą 
ir gimnastiką. Gaila, dabar su metais 
nusilpusi sveikata verčia tą veiklos sritį 
labai susiaurinti.

Kaip manote, ar artėja pasaulio 
pabaiga?

Man pačiam pasaulio pabaiga yra 
pramatomai arti. Kad žmonija ir planeta 
Žemė kokiu nors būdu kada nors nustotų 
egzistavusi, nėra reikalo bijoti. Pasaulio 
pabaigos ženklai dar ne visi pasirodė.

Ar norėtumėte vėl būti jaunas? Ką 
tokiu atveju darytumėte?

Ar norėčiau? Nebūtinai. Atgimti su 
šiandieniniu protu ir patyrimu būtų 
įdomu. Gal vaisingiau sunaudočiau 
atgautas kūno jėgas ir mano kūryba gal 
būtų kitokio pobūdžio. Atgimti jaunas su 
aklu protu nenorėčiau. Ką daryčiau? 
Studijuočiau pasaulio literatūrą, gerčiau 
tik šaltinio vandenį ir skubėčiau apsivesti.

Moterys Jūsų gyvenime (Eil. 
“Namuose prie židinio” ir “Bičiulėms”)

Ak, moterys... Dievuliau mano, 
moterys... Pasaulį kuriančio Dievo darbų 
užbaigiamasis, nuostabiausias kūrinijos 
žiedas. Moterys, kurias man laimė rodė, 
puošė Žemę ir žmoniją. Jos, pačios to 
nežinodamos, nešiojo amžinojo 
moteriškumo charizmą, lyg karališką 
vainiką. Jos buvo tokios žavingos, kad 
joms praeinant pro šalį, šviesiais 
žiburiukais sušvisdavo vyrų ir angelų akys 
ir tartum kažkokia saldžiai aštri adatėlė 
pabraižydavo širdį.

Ar turite prietarų? Ar tikite sapnais?
Apie prietarus esu šį tą girdėjęs, bet 

mano gyvenime jie nevaidino jokio 
vaidmens. Sapnais tikiu, nes ir pats esu 
sapnavęs pranašiškų sapnų, kurių 
reikšmė paaiškėdavo vėliau. Sapnuose 
vartau senus foliantus ir suprantu visas 
kalbas. Skaitau jaudinančias knygas ir 
kartais, knygoms dingus, mintyse tęsiu 
neužbaigtas istorijas. Sapnuodamas 
sudėstau eilėraščius, bet prabudęs ne 
viską spėju užsirašyti.

Pradėtas kūrinys ant Jūsų rašomojo 
stalo?

Ant mano rašomojo stalo šiuo metu 
tupi katė ir guli jau ketvirti metai 
neapdorotas- karo meto eilėraščių 
rinkinys “Kronikos laiko negero”. Guli 
ir laukia savo valandos.

Kalbėjosi Rita Baltušytė

Neseniai Lietuvoje išleista Juozo Alni k) Jūragio naujausia poezijos knyga’Tik sapno 
ugnį jausi” buvo, gaila, autoriui nedalyvaujant, iškilmingai pristatyta Vilniaus mokytojų 
namuose.

Vakaro metu buvo aptarta ir deklamuojama J.A Jūragio poezija, skambėjo muzika 
ir dainos. Išleista ir kviestiniams svečiams išplatinta graži programėlė

Nuotraukoje renginio organizatoriai ir dalyviai (iš kairės): mūsų skaitytojams iš 
gastrolių Australijoje pažįstamas Vilniaus operos solistas Vytautas Kurnickas, pianistė 
Irena Čiurilaitė, poetas/literatūros kritikas Vladas Braziūnas (jo straipsnis apie Jūragio 
poeziją neseniai buvo perspausdintas MP), humanitarinių mokslų daktaras Vilniaus 
Universiteto docentas bei pristatomos knygos leidėjas Vilius Užtapąs, aktorius Andrius 
Paulavičius ir žurnalistas Juozas Žitkauskas.

AfPinf.
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AR REIKALINGA?

Per LSS Australijos Rajono vadą v.s. Henriką Antanaitį
v.s. Bronius Žalys atsisveikina...
LSS Australijos Rajono Broliai, Sesės,

Greičiausiai Jūs jau žinote, kad mes su žmona grįžtame į Tėvynę. Atsisveikinimai 
visada esti liūdni, bet šį kartą gal ir nereikia liūdėti, nes mes grįžtame į visų lietuvių 
Tėvynę, į gimtąją Tėvų Žemę - Lietuvą!.. Liūdime tik todėl, kad čia paliekame tiek 
daug gerų draugų - brolių-sesių skautų, jų vadovų ir vadovių!.. Mano nuoširdžiausias 
sudie LSS Australijos Rajono Vadijai, kurios tarpe be pertraukos dirbau nuo 1956 
metų!

Geelongo Lietuvių Bendruomenės 0OOO metų 
Renginių kalendorius

Vasario 1, 8,15, 22 Jungtinių chorų repeticijos, Lietuvių Namuose 
Melbourne, vadovė A.Scano (“Viltis”).

Vasario 3 1 choro susirinkimas, vadovė A.Scano.
Vasario 20 Vasario 16 minėjimas, vadovės I.Mikėnienė, I. Reilienė 

(GLB).
Vasario 26 Pako Festa, Geelong West, vadovas S.Šutas.
Kovo 3 -10 Jungtinių chorų kelionė į Canberrą, 

vadovė A.Scano (“Viltis”).
Balandžio 9 LSK “Vytis” gegužinė, vadovas A. Wiasak.
Balandžio 30 ' Židinio susirinkimas, vadovas L.Bungarda.
Gegužės 7 Motinos diena, vadovas L.Bungarda (Židinys).
Birželio 3 ( Kabaretas, vadovas S.Šutas (GLB).
Birž. Trėmimų minėjimas, Lietuvių Namuose Melbourne, 

vadovas S.Šutas (GLB).
Birželio 17 Kėglių vakaras, Sth Barwon LTC, vadovas A. Wiasak.
Birželio 25 Pietūs.
Liepos 9 Valstybės dienos minėjimas.
Rugpjūčio 20 Židinio susirinkimas, vadovas L.Bungarda.
Rugsėjo 10 “Vilties” choro koncertas, vadovė A.Scano.
Spalio 15 ' , GLB metinis susirinkimas, vadovas S.Šutas.
Lapkr. ** Skautų diena, vadovas V. Mačiulis.
Lapkričio 4 “Vyties” Kabaretas, vadovas AlWiasak.
Lapkričio 26 Šeimų diena, vadovas S.Šutas (GLB).
Gruodžio 3 Židinio diena, vadovas L.Bungarda.
Gruodžio 26 - 31 Australijos Lietuvių Dienos, Sydney.
Gruodžio 31 Naujų Metų balius, rengia Vengrų Sąjunga.

Enciklopedijose žodis “respublika” yra 
apibūdinamas taip: tai kraštas, kurio 
valdymas priklauso suvereniai tautai - 
žmonėms, kurie paveda tautos reikalų 
tvarkymą jų parinktiems asmenims.

Žmonių parinktas Respublikos 
reikalams tvarkyti vyriausiasis asmuo yra 
vadinamas Prezidentu. Taigi, jis yra 
Tautos tarnautojas apribotas laikui.

Didžiausios mūsų kontinente respub
likos prezidentas vadinamas “President of 
United States” ir į jį kreipiamasi tiktai 
“Mr. President..”, nė kiek nenusižengiant 
mandagumui ir pagarbai nei prezidento 
asmeniui, nei prezidentūros postui, nei 
valstybei, kurią jis atstovauja.

Tačiau, baudžiavos-kumečio 
mentaliteto dar neatsikračiusiems 
lietuviams tai nepriimtina ir jie nori matyti 
prezidento asmenyje viešpatį-valdovą, o 
ne Tautos tarnautoją ir i jj kreipiasi tik 
“Ekscelencija”, “Jūsų Ekscelencija” ar, 
kaip vienas Lietuvos universiteto 
dėstytojas siūlo, netgi “Gerbiamasis 
Ekscelencija”.

Tik pagalvokime, kaip atrodytų, jeigu 
Jungtinių Amerikos Valstijų ir Lietuvos 
Respublikos prezidentams susitikus, 
norint juos prakalbinti, į JAV prezidentą 
kreiptumėmės “Mr. President...”, o į 
Lietuvos prezidentą “Your Excellency”.

Šių metų spalio mėnesio antrojoje 
pusėje Kanadoje lankėsi tarp mūsų 
gyvenęs, lietuvių tautos išrinktas Lietuvos

heskaitydama, 
pakasyti

Atkelta iš 4 psL
paprastą mokyklą. Metėsi į biznį, tada 
buvo tokia mada. Dabar susigriebė 
mokytis, studijuoja neakivaizdiniu būdu 
aukštesniojoje prekybos mokykloje. Dirba 
kelių turistinių firmų agentu.

Vyriausioji dukra Sigita baigė mokyklą 
su sustiprinta matematika. Įstojo į VVU, 
studijavo teorinę matematiką. Vėliau 
baigė pradinių klasių mokytojų specialybę. 
Šiuo metu dėsto anglų kalbą. Dabar 
kalbos turi didelę paklausą. Viena iš 
mokinių buvo ir mūsų jauniausioji duktė 
Agnutė Ji Sigitos dėka laimėjo konkursą 
mokytis JAV. Sigita gyvena bute, kurį pati 
nusipirko.

Vyras Rimas pensijinio amžiaus. Abu 
dirbam žemės ūkyje. Jis paveldėjo 6 ha 
žemės, yra pastatai, turime traktorių ir kt 
padargus. Auginam braškes, avietes, 
serbentus. Kol kas parduodu j. serbentų 
sodinukus. Ateityje išplėsim plotus, 
nuomosim (o gal pirksim) daugiau žemės.

Tai va, tokia mūsų šeimyna. Ne tik 
vaikams, bet ir man sekasi. Dabar atsivėrė 
galimybės, kurių sovietmetyje nebuvo, tik 
reikia tinkamai jomis pasinaudoti

Respublikos prezidentu Valdas Adamkus. 
Dalyvaujant jo susitikime su išeivijoje 
gyvenančiais lietuviais Toronte buvo net 
juokinga stebėti ir klausyti, kaip kalbėtojai, 
pradedant Kanados Lietuvių Bendruo
menės pirmininku, norėdami prakalbinti 
prezidentą, kartais pirmiausia palinguodavo 
kaip prieš Verksmo sieną Jeruzalėje ir pradė
davo: “Ekscelencija”, “Jūsų Ekscelencija” ar 
“Gerbiamas Ekscelencija”. Lietuvių 
kalbėtojų laikysena paveikė netgi vieno 
miesto labai populiarią ir lietuviams labai 
draugišką, susitikime dalyvavusią merę, kuri, 
nenorėdama laužyti “lietuviško etiketo”, į 
Lietuvos Respublikos prezidentą irgi 
kreipėsi “Your Excelency”.

Galvojau, kaip ilgai dar truks, kol lietuvis 
išsivaduos iš’ pažeminimo būsenos 
“Inferiority complex” ir gerbdamas kitus, 
gerbs taip pat ir save ne kaip vergas, o kaip 
laisvas šios žemės žmogus. Argi gerbiant 
kitus ir netgi Lietuvos Respublikos 
prezidentą, reikalingas toks savęs 
pasižeminimas? Ar neužtektų kreiptis j 
prezidentą tiktai “Pone Prezidente”? Tai 
galėtų paskatinti ir kitus aukštus Lietuvos 
Respublikos pareigūnus jaustis daugiau 
tautos tarnautojais negu valdytojais.

Vėliau kada nors mėginsiu dar pasisakyti 
ir apie “Ekscelencijomis” tapusius Kristaus 
mokinius.

Stasys Jakaitis
Toronto, Canada “Lietuvių balsas“

Apie keliones j užsienį tremtiniai 
sovietmetyje negalėjo nė svajoti. O dabar 
nuvykau net į N. Zelandiją pas vienintelį 
pusbrolį, gyvenantį užsienyje. Jis susirgo 
vėžiu. Turėjau tikslą išmokyti jį, kaip 
savarankiškai pilnai išsigydyti. Tam tikslui 
reikia naudoti cirkuliacinį kvėpavimą 
(rebirthing). Ši praktika iš rytų į vakarus 
atėjo 1974 m. pradėta San-Franciske A. Oro. 
Apie rebirthing galima paskaityti internete, 
yra literatūros ir N. Zelandijoje. Bet mano 
pusbrolis apie ją nežinojo. Yra daug 
praktikų, sunku atsirinkti. Ši yra labai 
paprasta ir efektinga. Padėjau išmokti tiek, 
kad galėtų savarankiškai naudotis.

Šalis įspūdinga, parvykus pasakoju 
giminėms, visiems labai įdomu. O man yra 
proga vėl grįžti mintimis į tą vasario mėnesį, 
praleistą N. Zelandijoje.

Labai gerai, kad leidžiat lietuvišką 
laikraštį. Linkiu ir toliau puoselėti lietuvybę. 
Kurstykit ugnelę, šildykit visus lietuvius, 
Australijoje ir Naujojoje Zelandijoje.

Sėkmės! Sudie!

Danutė Januškienė

Esu optimistas - anksčiau ar vėliau tikiuosi Jus susitikti Tėvynėje, ypač Vilniuje, 
kur mes kursimės. Tad ačiū už Jūsų draugystę, ir - iki pasimatymo!

Jūsų senas skautas Bronius Žalys

Prėjusį sekmadienį “Aušros” tuntas Sydnėjaus Lietuvių namuose broliui Broniui 
surmgę1 atsis^eik±uno laužą. Jo aprašyrro ir nuotraul luošiam MP numerį dar
nebuvome gavę (nepamirškite kitą savaitę!), bet iš patikimu šaltinių žinome, kad salės 
vaizdas buvo panašus į matomą šioje nuotraukoje. Ją Vytautas Vaitkus padarė 
lietuviams skautams švenčiant 50-mečio Australijoje jubiliejų. Ketvirtas iš kaires - 
Bronius Žalys.

EILIUOTAS LAIŠKAS REDAKCIJAI

Išsiskiriant su Broniu Žaliu

Atidavęs save lietuvybei, 
Dirbai daug metų čia iš širdies, 
Raginai rašyti į “Mūsų Pastogę”, 
Įtraukiant visus iš eilės.

“Mūsų Pastogė”- laikraštis gyvas, 
Visi skaitom, kas jame parašyta. 
Taip sužinom ir apie
Lietuvos įvykius (kartais ne vien tik gerus).

Metai bėgo be gailesčio greitai,
Tavo galvą nudažė sidabrinė šerkšna, 
Skaičiuoti metų nespėjai, 
Nes darbai tik augo, o nemažėjo.

Tačiau Tavo širdis iš pačios gilumos, 
Liepia palikti gražų Australijos kraštą

ant visados, 
Ilgesys, meilė tėvynei, 
Grąžina Tave į brangią gimtinę.

Ten lizdelį susukę buvo Tavo tėvai, 
Gūžią paliko, kad parskristų paklydę vaikai 
Širdies šauksmas skubėdamas ragin Tave, 
Sugrįžti greičiau į pastogę tėvynės, 
Kol jėgos dar leidžia pajudėti iš čia.

Gaila Tavęs, brangaus gero žmogaus, 
Išsiskiriant su Tavimi mums širdį suspaus. 
Su mintimi, kad grįžti į tėvynę, 
Linkime Tau daug laimės, džiaugsmo, 

sėkmės begalinės!..

M.D. Svaldenienė

a.a. Katerinai Pocienei
mirus, reiškiu gilią užuojautą vyrui Stasiui ir jo šeimai, netekus brangios 

žmonos, motinos ir močiutės.
Ona Pečiulevičienė
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DAR VIENAS BRONIUS 
KEIČIA ADRESĄ

Praėjusią savaitę į redakciją 
paskambino seniems ir naujiems 
sydnėjiškiams gerai pažįstamas 
visuomenės veikėjas, buvęs ilgametis 
Lietuvių klubo bibliotekos vedėjas 
BRONIUS STAŠION IS ir paprašė Mūsų 
Pastogėje paskelbti šį jo pareiškimą:

PRANEŠU TAUTIEČIAMS, KAD 50 
METŲ GYVENĘS BERALOJE 
PRINOKUSIO AMŽIAUS VERČIA
MAS PERSIKĖLIAU GYVENTI PAS 
DUKRĄ JŪRATĘ, 9 KELDEN GROVE, 
WINSTON HILLS NSW 2153; TEL.: 
968604923

Smagu buvo su ponu Bronium 
pasikalbėti.

Nepasakysi, kad apie “prinokusį” 
amžių jis atsiliepia pagarbiai ar su 
entuziazmu, bet jumoro jausmo 
nepraradęs.

Ir nors savo griausmingu balsu 
atsisakinėjo ką nors parašyti Mūsų 
Pastogei, bet (o gal tik mums taip 
pasirodė?) nelabai tvirtai.

Tad, sėkmės naujuoju adresu, mielas 
Broniau.

Linkime jo irgi nekeisti artimiausius 
50 metų.

Ir laukiame rašinių. Kad ir apie 
“prinokusio” amžiaus džiaugsmus... Tarp 
mūsų skaitytojų jie ne vienam aktualūs.

REDAKCIJA
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SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBE
Niekas turbūt taip nesušildo ir 

nesuartina žmonių, kaip gera daina. 
Daug dainuodami praeityje, kad ir 
vargįngiau gyvenome, buvome atrodo 
laimingesni. Neveltui ir psichologai 
pataria nusiraminimui daugiau dainuoti. 
Nuoširdi daina skambėjo ir skautų 
atsisveikinimo su broliu B.Žaliu metu. 
Dainavo jaunimas, dainavo pagyvenę, 
dainavo vaikai.... Graži, jauna, puiki 
tuntininkė skautininke Šliterytė puikiai 
vedė laužą. Buvo labai malonu matyti 
visą grupę šaunaus jaunimo, kartu su 
žilagalviais traukiančią gaidą. Išgirdęs, 
kaip netoli manęs sėdintis skautas vytis 
dainuoja, tardamas gražia lietuviška 
kalba dainos žodžius, pamaniau, kad tai 
jaunuolis neseniai atvykęs iš Lietuvos. 
Pasirodo tai vyriausio skautininko 
Henriko Antanaičio sūnus iš Melbourne. 
Buvau maloniai sugėdintas, tačiau tikrai 
galima pasakyti, kad mūsų lietuvybė 
išeivijoje dar ilgai gyvuos!

Gaila, kad skautai, skelbdami 
laužą, nepakvietė visų Klubo narių 
dalyvauti kartu. Suskaičiau tik 5, kurie 
buvo lyg “užklydę”, o kiti tai su anūkais, 
ar su senos kartos skautais bendravo, o 
gal jau mes taip senai matėme skautus 
savo Klube, kad niekas nieko gero 
nesitikėjo? Kas nebuvote - apsirikote. 
Skautai pasirodo yra ir gyvuoja!

Ir aš ten buvau, ir be uniformos 
sėdėjau, todėl su Geležinio Vilko vyčiais 
j eilę nestojau. Besėdėdamas grįžau 
mintimis į praeitį, kada kiekvieną pirmąjį 
gegužės sekmadienį jau šventoriuje 
skautės mamytėms gėlytes segdavo, o 
paskui Lietuvių Namuose kalbos, 
deklamacijos, dainos, pasirodymai. 
Dabartiniai vadovai to nematė ir 
nepatyrė, todėl ta graži tradicija, kaip ir 
daug kas kita, “nuėjo vėjais”.

Labai malonu būtų dažniau 
matyti Klube tuos liepsnojančius laužus! 
Na, jei ne kas mėnesį, tai bent kokius 5 
kartus į metus!

Jau akivaizdžiai matosi Sydnėjaus 
ALB Valdybos veikla. Linkime sėkmės 
Dr. Vytautui Donielai ir visai Valdybai 
jų darbuose. Reikia manyti, kad 
rezultatai bus geri, o tuomet ir Klubui gal 
šis tas nubyrės....

Mūsų pirmininkas patenkintas, 
kad X-jo Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongreso “valdžia“, kuri besilankydama 
Sydnėjuje, neužmiršo ir mūsų. Girdisi, 
kad jie ir Lietuvių Dienas pagyvins. 
Tikimės, kad Lietuvių Dienų Rengėjos 
per p. D. Donielienę pateiks daugiau 
žinių apie jų bendrus nutarimus.

Aš turiu atsiprašyti, jog kas liečia 
praėjusį Klubo Tbrgų, susimaišiau, kada 
dėti skelbimą, kada ne. To rezultate 
gavau pylos, kada nariai, atėję į Klubą, 
nustebo sužinoję, kad bus Turgus. Tai 
dabar, mielieji, kurie praleidote aną 
Tbrgų, nepamirškite, kad gegužės 21 d.

vėl bus Klubo Turgus. Praėjusiame 
turguje šeimininkė Genė Kasperaitienė 
nustebino visus savo gausiu laimikiu. Ji 
džiaugėsi, nepagailėjusi tam keletos 
doleriukų. Įdomu, kam taip gerai seksis 
sekančiame?

Neužilgo bus pradedami platinti 
bilietai. Bus galima laimėti du bilietus į 
olimpines žaidynes. Laimikio vertė 
$1500.00. Bilietai tik po du doleriukus. 
Juos bus galima užsisakyti ir paštu iš kitų 
vietovių.

Artėja birželio 11 d., o su tuo ir 
MADŲ PARADAS! Viskas dar 
nenutarta, bet žmonių atrodo bus daug. 
Tačiau nesijaudinkite, tikimąsi dviejų 
demonstravimų, todėl visiems pamatyti 
bus įmanoma. Laimingi mes pensininkai! 
Mums kainos papigintos! Ir ko ten 
nebus: ir operos daininkė ir net 
aborigenas su savo “dūda“. Girdėjau 
Romą Kalėdą dūsaujant, girdi, “kas bus, 
jei tie visi nematyti, negirdėti garsai stogą 
pakels? Ar vėl reikės organizuoti jo 
lopymą?” Tikrai tą dieną nesiruoškite į 
pajūrį, o būtinai į Klubą!

Štai gegužės 28 d. ir vėl patarčiau 
nevažiuoti ir į mišką, kol nepasikalbėsite 
su Onute Kapočiene apie grybavimą ne 
tik Australijoje, bet ir kituose kraštuose. 
Įdomiausia, kad jai visai neturi reikšmės 
sezonas. Suranda grybų kada tik nori ir 
kur nori, padarykit jai ką jei norit!

Tūrime galimybės rodyti vaizda
juostes, bet sunku nutarti kada. 
Pabandysime šeštadieniais po pietų 2.00 
vaL Pirmas filmas gegužės 20 d. “Herkus 
Mantas”. Vaidina: Antanas Šurna 
(Mantas), Eugenija Pleškytė (Kotryna), 
Algimantas Masiulis (Šamilis), Stasys 
Petronaitis (Koltis)

Trukmė 2 vai. 16 min. Pradėsime 
punktualiai.

Esu dėkingas p. Endriui Jankui už 
tinkamą pastabą “Mūsų Pastogėje”. 
Klubo Bibliotekoje galima gauti 
vaizdajuostes: BUITIES MUZIEJUS 
(Rumšiškės) = $20.00; KURŠIŲ 
NERIJA (lietuvių ar anglų kalbose) = 
$30.00, plius persiuntimui pridėkite 
$5.00. Kitą kartą bus paminėta turimų 
knygų sąrašas.

Sekančiam posėdžiui teturime tik 
vieną p. Audrutės Markowskei 
pareiškimą į Klubo narius. Kur kiti 
pareiškimai? RAGINKIME VISUS IKI 
VIENO KAS TIK GALI ŠEIMOJE 
TAPTI KLUBO NARIAIS! IKI 
PASIMATYMO KLUBE!

Baigus paruošti šį staripsnelį teko 
sužinoti per Skautų Vyčių žinias 
kompiuteryje, kad Mindaugas Sauka 
turėjo gana nemalonią auto avariją. 
Mindaugas ilgokai direktoriavo Klube, 
mes pasiliekame viltyje, kad visos žaistos 
greitai užgys!

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

TEL: 97081414 FAX.: 9796 4962

ČIA LAUKIAMI SVEČIAI IŠ VISŲ PASAULIO KRAŠTŲ

Šeštadieniais ir šventadieniais nuo 12.00 vai.

Darbo dienomis nuo 4.00 vai.

ANTRADIENIAISUŽDARYTA
Kiekvieną sekmadienį nuo 5.00 iki 6.00 vai

> LINKSMOJI FALAMM

Š GEGUŽĖS 20 d. ?.0Q yaimilAS

SMERKUS MANTAS

GEGUŽĖS 21 d. 2.00 vaL

KLUBO TURGUS
Sekantis Bibliotekos Bičiulių Būrelio renginys bus gegužės 28 d.

“GRYBAI, GRYBAI IŠ VLSO PASAULIO...” 

Birželio 11 d. -MADŲPARADAS 

_ sekite spaudą
SAVAITĖS MINTIS: Ieškok tiesos, o radęs - neišsižadėk jos. Šv. Justinas

Klubui reikalingi NAUJI NARIAI!

PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO KONGRESO 1 
I 

RUOŠOS KOMITETAS I
I 

IR AUSTRALUOS U ET U VIŲ JAUNIMO SĄJUNGĄ | 
I 

kviečia visus, kuriems įdomu išgirsti | 
paskutines naujienas apie kongresą! Bus rodomos | 

skaidrės, diskutuosime apie |
kongresą ir atsakinėsime į Jūsų klausimus. | 

KONGRESO INFORMACINIS 1 
SUSIRINKIMAS •

SEKMADIENĮ, GITiUŽĖS g 1 -mą dieną 1
I 

Nuo ia.3ū IKI 14.00 vai, J
Pranešimas Melbourne) Pensininkų Sąjungos nariams
Sekantis susirinkimas įvyks gegužės 9, antradienį, 11 vaL Lietuvių Namuose.

A.S.
T

• SŪKURYS-Sydney kviečia jauną jaunimą šokti tautinius šokius ir ruoštis *
• pasirodymui per Lietuvių Dienas. Kviečiame pačius jauniausius ateiti šeštadienio •
• rytą, šeštadieninės mokyklos metu, 11 vaL ryto. Pradžios mokyklos ir gimnazijos *
• amžiaus jaunuolius kviečiame ateiti sekmadieniais, nuo 4 iki 5 vai. po pietų. Tautinių •
•šokių repeticijos vyksta Lietuvių Klube, East Terrace, Bankstown. • 
Z__________________________________________________________ SŪKURYS - Z
• Sydney’s Folk Dancing Group invites children and high school students to dance • 
9 Lithuanian folk dances in preparation for the Lithuanian Cultural Festival at the Z
• end of this year. Children of pre-school and lower primary age are welcome to •
• join in the dancing at Lithuanian School on Saturday mornings at 11 AM. Children *
• of upper primary age and secondary school students are welcome to dance on •
• Sunday afternoons from 4 to 5 PM. Folk-dancing rehearsals happen at the Sydney *
• Lithuanian Club. •

IEŠKO DARBO

Lietuvoje gyvenanti moteris, daug 
dirbusi su vaikais (apie 12 metų muzikos 
mokytoja) ir tokį užsiėmimą labai 
mėgstanti, norėtų rasti darbą Australijoje 
kaip vaikų auklė, mokytoja ar pan. Foto 
“M.P.” redakcijoje. Rašyti: Jadvyga 
Valentukevičienė, P.CvIrkos 23, LT-4690 
Druskininkai, Lithuania.

j NUOMOJA BUTĄ VILNIUJE j

Vilniuje išnuomoja vasarai | 
| pilnai įrengtą butą netoli centro | 
| 1200 Lt. mėn. |

K rejptis: V Units teL 733 624 į
I arba Geelong tel. (03) 5229 6324. | 
i-------------------------------------------- 1

{ Parduodama Lietuvių enciklopedija, išleista Amerikoje, 36 knygos. 
K Skambinti tel.(03) 5981 0703

Mūsų Pastogė
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