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MIRĖ KARDINOLAS V.SIADKEVIČIUS

Izidorius Jonaitis_______________________

Penkeri metai be 
Izidoriaus 
Jonaičio

Šių metų birželio 7 d. sueina penkeri 
metai, kai iš mūsų tarpo negrįžtamai 
pasitraukė inž. Izidorius Jonaitis...

Plačiau apie šią sukaktį skaitykite 3 psL

Sekmadienį, birželio 28 d., eidamas 80- 
uosius metus, Kaune mirė kardinolas 
Vincentas Sladkevičius, antrasis 
kardinolas per visų Lietuvos istorijų. Prieš 
400 metų Vilniaus vyskupas kunigaikštis 
Jurgis Radvila buvo pakeltas pirmuoju 
Lietuvos kardinolu. Kardinolas 
V.SIadkevičius pastaraisiais metais dėl 
silpnos sveikatos retai pasirodydavo 
viešumoje, lankytojus priimdavo 
nereguliariai. Net ir sumažėjus jo įtakai 
Lietuvos visuomeniniam gyvenimui, 
V.SIadkevičius buvo nepralenkiamas 
Lietuvos visuomenės moralinis autoritetas.

Lietuvos vyskupų konferencija pranešė, 
jog kardinolas laidojamas ketvirtadienį 11 
vai. Kauno arkikatedros šventoriuje, o iki 
to laiko bus pašarvotas šioje pagrindinėje 
Kauno arkivyskupijos bažnyčioje. Vakar iki 
pat vakaro į bažnyčių plūdo žmonės, 
meldėsi.

Vincentas Sladkevičius gimė 1920 m. 
rugpjūčio 20 d. Žasliuose, Kaišiadorių 
krašte. 1944 m. įšventintas kunigu. Kurį 
laikų V. Sladkevičius dirbo vikaru 
Kietaviškėse ir Merkinėje, adminis
tratoriumi f Aukštadvaryje.

1946 m. paskiriamas Kaišiadorių 
gimnazijos kapelionu, vėliau dirbo 
Stakliškių, Šešhiolių ir Kutliškių klebonu. 
Nuo 1952 m. V.SIadkevičius Kauno Kunigų 
seminarijoje dėstė dogminę teologijų. 1957 
m. Birštone vyskupas TeoGlijus Matulionis 
konsekravo kunigų V.SIadkevičių vyskupu. 
Po šio sprendimo vyskupų persekiojo 
sovietinė milicija ir KGB. 1982 m. Apaštalų 
sostas paskyrė vyskupų Kaišiadorių 
vyskupijos administratoriumi, o po 6 metų 
Kauno arkivyskupijos ordinaru. 1988 m. 
V.SIadkevičius buvo paskirtas Lietuvos 
vyskupų konferencijos pirmininku, 
netrukus popiežius Jonas Paulius II V. 
Sladkevičių pakėlė į kardinolus. Dar po 
metų jis buvo paskirtas Kauno 
arkivyskupu. 1995 m. kardinolas 
atsistatydino iš šių pareigų ir liko gyventi 
Kaune kaip emeritas. Pasak Vyskupų 
konferencijos pranešimo, VSladkcvičių jau 
seniai varginusi liga reiškėsi vis labiau, 
tačiau, nepaisydamas skausmų, jis kiek 
galėdamas dalyvaudavo pamaldose Kauno 
arkikatedroje, mielai vykdavo į Šiluvą, kur 
renkasi tikintieji.

Kardinolas V.SIadkevičius buvo

Kardinolas Vincentas Sladkevičius

apdovanotas Vytauto Didžiojo I laipsnio 
ordinu bei “Santarvės” premija už 
ypatingus nuopelnus Lietuvos dvasinio 
gyvenimo taurinimui. Popiežius Jonas 
Paulius D į Kauno arkivyskupijos kurijų 
atsiuntė užuojautos telegramų.

BNS, Elta

Lietuvos įvykių apžvalga
Vytautas Doniela

Vilniaus konferencijos atgarsiai
Apie Vilniuje įvykusią konferenciją, 

kurioje dalyvavo narystės NATO 
organizacijoje siekiančios devynios Rytų 
ir Vidurio Europos valstybės, savo 
pažiūrą sekantį rytą išreiškė “The Wash
ington Post”. Laikraštis iškėlė 
konferencijoje dalyvavusių valstybių 
(Lietuva, Latvija, Estija, Slovėnija, 
Slovakija, Rumunija, Bulgarija, Albanija, 
Makedonija) iki šiol dar nematytą 
solidarumą. Užuot ir toliau dėl narystės 
kovojusios atskirai po vieną, Vilniuje šios 
devynios kandidatės susivienijo ir 
parėmė Lietuvos užsienio reikalų 
ministro Algirdo Saudargo parengtąją 
strategiją, kuri pavadinta “didžiuoju 
sprogimu”. Vadinasi, šios valstybės 
laikysis linijos, kad į NATO jos būtų 
priimtos tuo pačiu metu, kaip didokas 
vienkartinis NATO išplėtimas.

“The Washington Post” nurodo, kad 
ši laikysena susidurs su skirtingais, 
geografiškai paremtais vertinimais. 
Būtent, Šiaurės Europos valstybės, ypač 
Skandinavija, remia Lietuvą, Latviją bei 
Estiją ir tvirtina, kad jos yra 
demokratiškiausios iš visų ir todėl būtų 
paprasčiau į NATO priimti jas, negu kai 
kurias Pietryčių Europos šalis. Kita 
vertus, NATO yra dėkinga Rumunijai, 
Bulgarijai, Albanijai ir Makedonijai už 
jų vaidmenį per 1999 metų vasaros 
konfliktą su Serbija. Be to, už NATO 
dėmesio perkėlimą į Viduržemio jūros' 
regioną karštai kovoja Prancūzija, Italija 
ir Ispanija. Tačiau esanti ir trečia 
galimybė: į NATO priimti vienu - 
sprendimu visas devynias kandidates, nes 
tokiu būdu vienu ypu atsirastų visą 
Europą liečianti saugumo organizacija

nuo Baltijos iki Juodosios jūros. Kaip 
rašo “The Washington Post”, NATO 
dabar turi rasti atsaką į Vilniuje 
suformuluotą “didžiojo sprogimo” 
iniciatyvą.

Abejonės dėl Justo Paleckio
Iš Londono buvo iškviestas LR 

ambasadorius Didžiojoje Britanijoje 
Justas Vincas Paleckis, kuris susitiko su 
Prezidentu Valdu Adamkum, o vėliau 
aiškinosi uždarame Seimo Užsienio 
reikalų komiteto posėdyje. Manoma, jog 
komitetas gali siūlyti, kad J.Paleckis būtų 
atšauktas iš diplomatinių pareigų 
Londone. Seimo komiteto siūlymas gali 
būti tik rekomendacinio pobūdžio.

Finansų ministras Vytautas Dudėnas
Ambasadorius skiria ar atšaukia tik 

Prezidentas, užsienio reikalų ministro 
teikimu. a

Abejonės dėl Justo Paleckio 
tinkamumo kilo todėl, kad Londone 
viešint finansų ministrui Vytautui 

Dudėnui, tarp jų įvyko ginčas Didžiosios 
Britanijos pareigūnų akivaizdoje. 
Teigiama, jog ambasadorius J.Paleckis 
sumenkino NATO integracijos svarbą 
lyginant ją su integracija į Europos 
Sąjungą. Šitai pažiūrai negalėjo pritarti 
ministras V. Dudėnas, kuris anksčiau 
vadovavo LR Seimo Užsienio reikalų 
komitetui ir nuolat susitikinėjo su NATO 
pareigūnais propaguodamas Lietuvos 
priėmimą.

Abejones dėl J.Paleckio spauda 
interpretuoja ir kitaip. “Lietuvos rytas” 
primena, jog iki paskyrimo 
ambasadoriumi Anglijoje, J.Paleckis 
buvo tuometinio Prezidento Algirdo 
Brazausko patarėjas užsienio politikos 
klausimais. Šiuo metu koaliciją sudarę 
LDDP ir socialdemokratai mini J.Paleckj 
kaip vieną realiausių kairiųjų koalicijos 
kandidatą į užsienio reikalų ministro 
postą. Be to, Justą Paleckį savo Seimo 
rinkimų sąraše norėtų matyti ir Artūro 
Paulausko “Naujoji sąjunga” 
(socialliberalai). Visa tai rodo, kad 
pažiūrų skirtumas tarp dabar valdžioje 
esančių dešiniųjų ir Justo Paleckio esąs 
gana rimtas ir greičiausiai platesnis negu 
ginčas tarp jo ir Vytauto Dudėno dėl 
integracijos į NATO.

Santykiai su kaimynais
Į Estiją išvyko LR Seimo delegacija, 

kuri ten dalyvaus Baltijos Asamblėjos 
šešioliktoje sesijoje. Delegacijai 
vadovauja Laima Andrikienė, kuri taps 
Baltijos Asamblėjos prezidiumo 
pirmininke. Iki šių metų pabaigos 
Asamblėjos darbui vadovaus Lietuvos 
delegacija.

Po to, kai Baltarusijos prezidentas 
Aleksandr Lukašenko Baltarusijos 
gynybos viceministru paskyrė generolą 
Vladimir Uschopčik, Lietuvoje kilo 
nepasitenkinimas.

Generolas Uschopčik Lietuvoje yra 
kaltinamasis taip vadinamojo kruvinojo 

sekmadienio (1991 sausio 13) sąmokslo 
byloje. Tbo metu V. Uschopčik vadovavo 
Vilniuje stovėjusiai sovietų armijos 
motošaulių divizijai, kurios tankai žudė 
žmones prie televizijos bokšto. Jis 
apskritai buvo kovingai nusiteikęs prieš 
Lietuvos nepriklausomybę. Vėliau LR 
prokuratūra kreipėsi į Baltarusiją, kad 
generolą būtų leista apklausti, tačiau 
atsakymas buvo neigiamas. Dabar 
Lietuva perspėjo Baltarusiją, kad 
naujasis generolo Uschopčiko 
paskyrimas gynybos viceministru gali 
pakenkti šalių santykiams. Neseniai 
Baltarusijoje lankėsi ir pokalbiui su 
A. Lukašenko susitiko eksprezidentas 
Algirdas Brazauskas. Tačiau teigiama, 
kad apie generolo paskyrimą gynybos 
viceministru nebuvę kalbėta.

“Williams” pinigų neplaus
JAV bendrovės “Williams Interna

tional” prezidentas John Bumgarner 
paneigė kalbas, jog “Mažeikių naftos” ir 
Rusijos koncerno “LUKoil” numatomos 
kurti bendrosios įmonės yra būdas 
išplauti pinigus iš Lietuvos. “Bendrosios 
įmonės bus valdomos pagal vakarietiškus 
finansinės atskaitomybės standartus - kaip 
ir bet kuri “Williams” įmonė JAV Teiginiai, 
kad šios įmonės pasuks pinigų srautą ir 
pelną nuo gamyklos, yra nesąmonė. 
Sutartas kainų nustatymo principas yra 
skaidrus ir susijęs su rinkos kainomis”, 
Lietuvos spaudai pasakė J.Bumgamer.

Komentuodamas, buvęs valdymo 
reformų ministras Sigitas Kaktys spaudos 
konferencijoje pabrėžė, kad tarp 
“Williams” ir “LUKoil” Londone 
pasirašytas ketinimų protokolas esąs 
svarbus žingsnis pirmyn. “Susitarus dėl 
ilgalaikio naftos tiekimo Mažeikiams buvo 
pasiektas esminis lūžis - atsiranda 
galimybė toliau tartis su pasaulio finansų
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♦ Planavęs atitraukti savo karines 
pajėgas iš pietinio Libano liepos pradžioje, 
Izraelis staiga pradėjo 15 km buferinės 
zonos evakuaciją gegužės 22 d. Nuo 1985 
metų gintas pozicijas Izraelis buvo 
numatęs užleisti Pietų Libano armijai, 
susidedančiai iš 3500 krikščionių karių. 
Izraelio pajėgom pradėjus trauktis, 
krikščionių armija netikėtai pakriko. 
Dalis jos pasidavė musulmonų Hezbollah 
kovotojų malonei, kiti bandė rasti 
prieglobsti Izraelyje. Izraelio kariai 
pagreitintai užbaigė Libano evakuaciją 
gegužės 24 d., nespėję sunaikinti 
paliekamų karinių įrengimų. J Izraelį 
atbėgo apie 5000 Libano krikščionių, jie 
apgyvendinti palapinėse Libano pasienyje.
♦ Libano vyriausybė ir Hezbollah 
organizacija triumfuoja, atgavę pietines 
sritis, tačiau reikalauja, kad Izraelis 
pasitrauktų ir iš Shebaa ūkių srities Golan 
aukštumose, nors Jungtinės Tautos šią 
sritį pripažįsta Sirijai. Hezbollah kovotojai 
ir jų šalininkai triukšmingai demonstruoja 
Izraelio pasienyje, mėto j Izraelio karius 
akmenis, bando išlaužyti sieną žyminčias 
tvoras. Gegužės 29 d. Izraelio kariai 
pavartojo šaunamus ginklus prieš šią 
minią, sužeisdami keturis asmenis.
♦ Gegužės 23 d. teismas Serbijoje baigė 
svarstyti bylą, iškeltą 143 Kosovo albanams, 
kovojusiems prieš serbus praeitais metais 
Kosovo Išlaisvinimo Armijos eilėse. 
Teisiamieji nubausti nuo 7 metų iki 13 
metų laisvės atėmimu.
♦ Etiopija tęsia puolimą prieš Eritrėją, 
nors jau yra atsiėmusi ginčijamas sritis, 
kurių buvo netekusi prieš dvejis metus. 
Dabartinis jos skelbiamas karo tikslas - 
visiškai sunaikinti Eritrėjos kariuomenę, 
padarant ją nebepavojinga visiems laikams.
♦ Gegužės 25 d. revolveriu ir granata

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psL

“WBfiams InternationaF prezidentas John 
Bumgarner

intitucijomis dėl rekonstrukcijos ir 
modernizacijos darbų, nes tik pertvarkyta 
naftos perdirbimo įmonė galės išlikti 
ateityje”, sakė buvęs ministras.

Streikuoja mokytojai
Devynių Rokiškio mokyklų mokytojai 

pradėjo neterminuotą streiką. Mokytojai 
negauna atlyginimų jau du mėnesius. 
Streikuoja 600 iš daugiau 1 700 rajono 
mokytojų. Abiturientus egzaminuos 
mokyklų vadovai ir mokytojai, jau išėję į 
pensiją. Prie streikuojančių mokytojų, jei 
nebus pasiūlytas vėluojančių atlyginimų 
mokėjimo planas, vėliau ketina 
prisijungti ir vaikų darželių darbuotojai.

Kadangi Lietuvoje algas mokytojams 
moka savivaldybė, Vyriausybė neketina 
skirti papildomų lėšų ir paragino rajono 
savivaldybę parengti realų atlyginimų
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ginkluotas asmuo pagrobė Filipinų 
lėktuvą pakeliui iš Davao city j Manilą ir 
apiplėšė skridusius virš 250 keleivių. 
Lakūnui atsisakant grįžti į Davao dėl 
degalų stokos, grobikas iššoko su savo 
gamybos parašiutu. Lėktuvas laimingai 
nusileido Maniloje, grobikas užsimušė, 
parašiutui atsiskyrus.
♦ Šri Lankoje vis dar eina aršios kovos 
tarp Jaffna pusiasalį ginančių karių ir juos 
puolančių tamilų sukilėlių. Sukilėlių 
artilerija apšaudo visus Jaffna pusiasalio 
miestus, nebegalima naudoti vienintelio 
vyriausybės rankose išlikusio aerodromo. 
Norvegijos diplomatai bando sukviesti 
kariaujančias puses prie derybų stalo.
♦ Fidži krizė tebesitęsia. Parlamento 
rūmuose 30 įkaitų laikąs George Speight 
atmetė Fidži Seniūnų Tarybos siūlymą 
sudaryti naują vyriausybę, įtraukiant į ją 
ir George Speight. Perversmo lyderis 
reikalauja, kad būtų panaikinta dabartinė 
konstitucija, leidžianti indų kilmės 
asmenims dalyvauti valstybės valdyme, 
perversmo dalyviams turinti būti 
prižadėta amnestija, o prezidento Ratu 
Sir Kamisese Mara turi pasitraukti, 
užleisdamas vietą G.Speight’ui.

Jei kariai pultų parlamento rūmus, 
pirmoji nušauta būtų tarp įkaitų esanti 
prezidento duktė. Gegužės 28 d. vakare 
G.Speight šalininkų minia šaudė į 
policininkus Suvoje, vieną nušaudama, 
išplėšė vienintelę Fidži televizijos stotį, 
nes ši nepalankiai išsireiškė apie 
perversmo vykdytojus.

Gegužės 29 d. Fidži prezidentas Ratu 
Mara pasitraukė iš pareigų, vykdomąją 
valdžią perėmė kariuomenės vadas 
komodoras Frank Bainimarama, paskelbęs 
Suvoje 48 valandų karo stovį.

□

išmokėjimo metais pradėti darbai yra 
sustoję dėl lėšų stygiaus. Panemunės 
pilyje yra atlikta apie 80% restauravimo 
darbų. Dabar pagrindinės išlaidos būtų 
skirtos inžineriniams tinklams ir kitoms 
komunikacijoms sumontuoti. Per dvejus 
metus tam reikėtų investuoti apie 2.5 
mln. litų.

Atstatytoje pilyje galėtų vykti 
konferencijos, simpoziumai, studentų 
praktikos bei kūrybinės stovyklos. 14 
aukštųjų Lietuvos mokyklų dvejus metus 
galėtų skirti bent po 100 000 litų, likusią 
dalį galėtų finansuoti Kutūros vertybių 
apsaugos departamentas.

Be Panemunės pilies, Lietuvoje yra 
dar trys panašios renesansinės gynybinės 
pilys, tai Raudonės, Raudondvario ir 
Siesikų, kurias būtina išsaugoti. 
Pritaikius šias pilis kultūrinėms ir turizmo 
reikmėms, jos galėtų puikiai 
reprezentuoti Lietuvą.

Šeima statistikoje
Tradicinė lietuviška šeima per 

pastarąjį dešimtmetį patyrė didelių 
permainų - mažėja gimstamumas, 
daugėja ištuokų ir nesantuokinių vaikų. 
Dauguma šeimų augina tik vieną arba du 
vaikus. Pernai vidutinis šeimos dydis 
buvo 2.65 asmens, o užpernai - 2.69 
asmens. Šiuo metu Lietuvoje yra apie 600 
000 namų ūkių su vaikais iki 18 metų. Iš 
jų 91.6% augina tik vieną arba du vaikus. 
Tik apie 50 000 šeimų augina 3 ir daugiau 
vaikų. Iš jų 14.3% su vaikais gyvena tik 
vienas iš tėvų ar globėjų.

Nuo 1991 metų statistikai konstatuoja 
staigų gimstamumo mažėjimą - 1999 
metais gimė 36 600 vaikų, arba 20 000

Jūs neatsiliepiat, o aš 
jau ir vėl galiu pasidalinti 
netikėtu maloniu 
pergyvenimu. Patyriau jį 
šiandien rytą (šias eilutes 
rašau trečiadienį) per 
žinias išgirdusi, kad NSW 
geležinkelio sistemos 
kompiuteriai sumakalavo 
gęrus transporto ministro 
norus vieną dieną 
pavežioti keleivius veltui 
Džiaugiuosi, žinoma, ne 
dėl to, kad valstybė dėl to 
patyrė 3 mln. dolerių 
nuostolį, o todėl, kad ne 
vien mūsų redakciją persekioja kompiuterinės 
nelaimės...

Nors, štai vienas kitas malonus skaitytojas 
jau atkreipė dėmesį, kad “kaukų” veikla 
“Mūsų Pastogės” puslapiuose jau ne tokia 
aktyvi, klaidų žymiai sumažėjo. Būdami 
nepataisomi optimiztai, tikimės, kad greitu 
laiku jos ir visai išnyks. Mūsų svajonės 
pagrįstos tuo, kad jau antra savaitė redakcijoje 
trečiadieniais darbuojasi savanoriai 
korektoriai Nijolė Bartkienė ir Teodoras 
Rotcas (juos ir matote viršuje spausdinamoje 
nuotraukoje). Šančių patrijotas Teodoras ne 
naujokas “Mūsų Pastogės” puslapiuose, 
asmeniškai jį pažįsta daugelis Australijos 
skautų, Sydnėjuje jau šešerius metus jis 
padeda “Talkos” klijentams. Nijolė Vilniaus 
universitete penkerius metus studijavo 
filologiją (prancūzų kalbą), po to baigė 
ekonomiką. Australijoje gyvena jau penkerius 
metus.

Grįžtant dar prie kompiuterių - jie irgi jau 
geriau įvaldyti Tai mūsų kompiuterių guru 
Ftetro Viržinto nuopelnas. Atidesni skaitytojai 
jau atkreipė dėmesį ir į tai, kad suvienodėjo 
laikraščio šriftas (labiau pašvęstiems galime 

mažiau nei 1990 metais. Tik kaime 
gimstamumas išlieka nepakitęs. 1990 
metais moteris Lietuvoje vidutiniškai per 
gyvenimą pagimdydavo po 2 vaikus, tuo 
tarpu 1998 metais - 1.36.

Nesantuokinis gimstamumas 1998 
metais, palyginus su 1990 metais padidėjo 
68%. Taip pat 68% šių vaikų 
užregistruojami pagal motinos 
pareiškimą. Nesantuokinių vaikų dalis 
kaime yra didesnė nei mieste. Kaime jie 
sudaro 20.9%, mieste - 16.3%. 
Pastaraisiais metais išsituokė per 11 000 
porų, apie 70% iš jų augina vaikus iki 18 
metų. Po ištuokų be vieno iš tėvų kasmet 
lieka apie 12 000 vaikų.

Grįžusiųjų sueigos
Iš Vakarų pasaulio Lietuvon sugrįžę 

tautiečiai kas antra savaitė Vilniuje 
rengia sueigas - vakarones. Parenkama 
tam tikslui tinkama salė, bet kartais 
susirenkama ir privačiame būste. Ne retai 
kviečiamas paskaitininkas. Neseniai 
svečiu buvo Lietuvos kariuomenės vadas, 
ilgametis JAV armijos karininkas Jonas 
Kronkaitis. Apibūdinęs dabartinę 
Lietuvos kariuomenės būklę ir tikslus, 
generolas Kronkaitis pabrėžė, kad 
eventualus Lietuvos įsijungimas į NATO 
nereikalaus didelių lėšų. Daug karinės 
paramos yra gaunama iš Vakarų 
valstybių, o JAV Lietuvai perdavė 40 000 
šautuvų, kurių individuali vertė yra apie 
1000 dolerių. Viena iš svarbių permainų 
dabartinėje Lietuvos kariuomenėje yra 
stiprėjąs ir nuolat stiprinamas paprasto 
kario įvertinimas, irtai savo ruožtu keičia 
jaunimo pažiūrą į karo tarnybą.

Sugrįžusiųjų “klube” aktyvūs yra ir 
buvę Australijos lietuviai, jų tarpe į 
organizacinį darbą įsitraukęs Vincas 
Augustinavičius (ex Sydney).

pasakyti, kad MP medžiagos spausdinamos 
font TimesET). Petras Australijos lietuvių 
savaitraščio elektronikos sistemoje jpilietino 
41 lietuvišką šriftą (jeigu jų buvimo dar 
nepastebėjote, tai netrukus pastebėsite), 
gautą dr. Algimanto Kabailos pastangomis. 
Niekada nepavargsime jiems abiems (bet 
ypač Petrui) sakydami: “Ačiū, ačiū, ačiū”.

Padėka priklauso ir antrąjam MP 
talkininkui kompiuterių srityje Jonui Biretai; 
jis nepraeina pro šalį neužnešęs į redakciją 
CD su skaitmeninėmis nuotraukomis. Deja, 
nuotraukų kokybe laikraščio puslapiuose 
(žinom, žinom) pasigirti negalime ir dar kurį 
laiką negalėsime, nes ilgą laiką mūsų 
pasidižiavimo objektu buvęs naujasis 
spausdintuvas (printer), pasirodo, nuotrau
koms yra per silpnas. Bent jau taip tvirtina 
laikraštį spausdinantys specialistai.. Tad MP 
leidėjaijau pradeda pratintis prie minties apie 
lazerinio spausdintuvo pirkimą.

Ir tiesa, prašome nebesirūpinti dėl 
redaktoriaus kėdės (tiesiogine prasme), ją jau 
turime, neišlaikę aimanų nupirko leidėjai

R.B.

Žinios trumpai
▼ Kunigo Ričardo Mikutavičiaus 
nužudymo byloje kaltinamasis Vladas 
Beleckas teisindamasis pareiškė, kad 
kun. R. Mikutavičių sunaikinti nurodę 
Bažnyčios hierarchai. V. Belecko 
paminėtas kitas kunigas tokią versiją 
pavadino “šėtonišku būdu save pateisinti”.
▼ Lietuvos produktų eksportuotojai 
pakartotinai skundžiasi, kad lito 
pririšimas prie stipraus JAV dolerio daro 
didelę žalą Lietuvos eksportui. 
Pastaruoju metu yra įvairiais lygiais kritę 
Europos šalių valiutos, todėl lietuviškos 
prekės užsieniui darosi vis brangesnės ir 
neišlaiko konkurencijos. Pageidaujama, 
kad litas nuo dolerio būtų atsietas ir 
verčiau pririštas prie pvz. euro.
▼ Naujai išrinkti Kauno miesto 
vadovai pradeda paneigti savo 
ankstyvesnes nepalankias pažiūras į 
užsienio investuotojus. Ypač bandoma 
išlaikyti gerus ryšius su “Vattenfall” 
firma, kuri yra suinteresuota Kauno 
šildymo struktūrų pertvarkymu.
▼ Šiauliuose vykusiame nacional
socialistų partijos steigiamajame 
suvažiavime, kuriame dalyvavo 137 
delegatai, buvo priimtas partijos statutas, 
o vadu beveik vienbalsiai išrinktas 
radikalus aktyvistas Mindaugas Murza.
▼ Darant kontrolę į skolas
įklimpusioje “Sodroje” (valstybinis 
socialinio draudimo fondas) rasta, kad 
Tauragės skyriuje išgrobstyta apie 300 000 
litų. Tai padaryta pervedant pinigus 
fiktyvioms įmonėms, klastojant 
dokumentus ir 1.1. Dar pernai buvo 
nustatyta, kad pinigams “įstrigus” 
bankuose, “Sodra” prarado keliolika 
milijonų litų. n
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BENDRUOMENĖS VEIKLOJE Penkeri metai be Izidoriaus Jonaičio
RAPORTAS IŠ TASMANIJOS

Vyskupo viešnagė
Kun. Petraičio ir Australijos lietuvių 

dėka, Kauno arkivyskupo padėjėjas Jo 
Ekscelencija Rimantas Norvilą apsilankė 
Tasmanijoje balandžio 13-18 dienomis. 
Susipažino su lietuviais, gyvenančiais 
Hobarte ir Launcestone, susitiko su 
Tasmanijos arkivyskupu Adrian L. Doyle. 
Hobarte aukojo mišias šv Jono bažnyčioje, 
Glenorchy priemiestyje. Mišias išklausė 
apie 30 hobartiškių, o po to su vyskupu, 
dalinomės maistu ir mintimis. Vyskupas 
kalbėjo lietuviškai ir angliškai. 
Būdamas Tasmanijoje, susižavėjo jos 
įdomia gamta; kalnais, upėmis, ramumu ir 
geru oru. Hobarte, geriausiai svečiui patiko 
vaizdas nuo Wellington kalno.

Launcestone susirinko beveik 10 
lietuvių, pirma suneštiniams pietums pas 
Ireną Grant (Vilnonytę), o paskui mišioms 
Apaštalų bažnyčioje. Čia vyskupą 
prižiūrėjo Irena.

Motinos Diena
Gegužės 13 dieną 26 Hobarto lietuviai 

susirinko pas p.p. Šikšnius švęsti Motinos 
Dieną. Pirmininkas Ramūnas Tarvydas 
atidarė minėjimą. Mamoms buvo 
padovanota po gėlę, sudainuota “Ilgiausių 
metų”. Kalbą pasakė Judita Tarvydienė, 
kuri pasiūlė prisiminti ne vien mūsų tikras 
motinas, bet ir tas neištekėjusias moteris, 
kurios savo gyvenimą paaukojo padėdamos 
savo ištekėjusioms seserims, prižiūrėjo 
senus tėvus, pažįstamus ir dukterėčias.

Eilėraščius paskaitė Loreta Eskirtienė, 
Stepas Augustaitis ir Juozas Paškevičius. Po 
formalumų pasišnekėjome valgydami 
Juozo ir Erikos Paškevičių paruoštu 
užkandžiu.

Pranešimai
Birželio trėmimai bus prisimenami 

mišiose Marijos katedroje, sekmadienį, 
birželio 18 d., 10.30 vai. Šiais metais 
Hobarto lietuvių bendruomenė vėl švęs 
Jonines. Susirinksime šv. Teresės salėje, 
Moonah, šeštadienį, birželio 24 d., Ival. 
Jei įdomu, čia yra J. Tarvydienės kalba 
Motinos Dienai, švęstai Hobarto Lietuvių 
bendruomenės.

“Kai buvau maža, mano maloniausia 
pramoga buvo skaityti. Visi mane skatino. 
Senelė man rinkdavo tinkamus katalikiškus 
straipsnius, leisdavo knistis dėžėse su 
senomis knygomis. Lankydama savo 
neištekėjusias tetas, ant sofos susiriesdavau 
į kamuolį, ir skaitydavau ką tik rasdavau 
jų namuose.

Tais laikais, Australijoje labai populiari 
buvo vaikų rašytoja Ethel Tbmer, kuri 
meiliai apibūdina šeimyninį gyvenimą. Jos 
labiausiai mėgiamos knygos buvo “Septyni 
Mažieji Australai”, “Blogo Valdymo 
Namai”, ir “Motinėlė Meg”. Pastaroje 
pasakoje, Motinėlė Meg buvo vyriausia 
duktė, ir ant jos jaunų pečių buvo uždėtas 
šeimos prižiūrėjimas po mamos mirties. Iki 
šios dienos prisimenu tas meilias pasakas 
rašytas praeitame šimtmetyje.

Jūs tikriausiai klausite: ką bendro turi 
Motinėlė Meg su Motinos Diena. Aš noriu 
nurodyti Jums, kad ir mūsų laikais yra 
Motinėlių Meg - jų visada buvo, tikiu, kad 
visada ir bus. Tik Motinos Diena paskirta 
ne joms, bet toms, kurios vaikus gimdė ir 
lavino. Taigi, Motinos Diena skiriama 
daugiausiai mūsų tikroms motinoms. 
Tačiau, kas iš mūsų nėra patyręs meilės ir 
patikimumo iš tokios Motinėlės Meg mūsų 
pačių šeimose? Jums jau sakiau, kad 
turėjau neištekėjusių tetų. Viena jų ypač 

daug padėjo savo ištekėjusioms seserims. 
Ši teta paaukojo savo jaunystę ir vidurinį 
amžių padėdama ne tik savo nėščioms 
seserims ir jų sergantiems vaikams, bet ir 
prižiūrėdama savo senus tėvus, draugus ir 
kaimynus. Mes ją mylėjom ir jai dėkodavom, 
bet, savaime aišku, niekada jos 
nesveikindavom su Motinos diena.

Fb Pirmojo pasaulinio karo daug moterų 
prarado viltį ištekėti ir turėti šeimą. Tokios 
moterys buvo vadinamos senmergės arba 
brangenybės be savininkų. Dauguma jų 
gyveno pasiturinčiai, bet vienišai; jos buvo 
laikomos ne visai svarbios šeimai, bažnyčiai 
ar visuomenei. Daugelis tų moterų dabar 
jau jau pas Dievą. Taigi, kai šia proga 
pareiškiame didelį įvertinimą ir meilę 
motinoms, mums davusioms gyvybę, 
prisiminkime su džiaugsmu visas tas 
motinas, kaip Motinėlė Meg, kurių 
motiniški jausmai ir darbai buvo su noru 
paaukoti ir priimti

Judith Tarvydas žodis angių kalba:
I loved reading when I was a child. My 

mother tolerated the habit; my 
grandmother positively approved of it and 
saved ‘suitable’ Catholic literature for me, 
as well as allowing me to delve into boxes 
of old books. My maiden aunts also let me 
curl up and read whatever was around. A 
favourite writer with generations of 
Australian children was Ethel Ttimer, who 
wrote lovingly of family life. Her popular 
titles included Seven Little Australians, 
The House at Misrule and Little Mother 
Meg. Now, Little Mother Meg was in fact 
the oldest daughter in the family on whose 
youthful shoulders fell a lot of responsibility 
for the other children when their mother 
died. To this day I have very fond memories 
of those light-hearted stories written a 
century ago.

By now, you’ll be wondering what Little 
Mother Meg has to do with Mother’s Day. 
I want to tell you that I think there are many 
Little Mother Megs amongst us - always 
have been - and I hope always will be. 
Mother’s Day is not for them, with its 
celebration of the qualities of women who 
have conceived, borne and nurtured 
children. Mother’s Day for the most part 
is for our biological mothers.

However, who has not benefited from 
the kindness and reliability of some Little 
Mother Meg in their family? As I 
mentioned, I had maiden aunts. One in 
particular seemed to be at the beck and 
call of her busy married sisters. This Aunty, 
I believe, literally sacrificed her own young 
and middle years in the loving service of 
pregnant sisters and ailing children, not to 
mention aged parents, friends and 
neighbours. We loved her and thanked her, 
- but of course no one would have dreamt 
of saying “Happy Mother’s Day” to her, - 
ever!

World War 1 deprived countless women 
of their hopes to many and have children. 
They were cruelly called ‘old maids’ or 
humorously called ‘unclaimed treasures’. 
Most of them lived generous but lonely 
lives, not quite central to family, church or 
social activities. Most of them have gone 
to God by now.

So, while we celebrate our great 
appreciation and love of the mothers who 
gave us life, let’s remember with joy, all 
those other mothers, the Little Mother 
Megs, whose maternal instincts were so 
willingly offered and received.

Ramūnas Tarvydas

Šių metų birželio 7 d. sueina penkeri 
metai, kai iš mūsų tarpo negrįžtamai 
pasitraukė inž. Izidorius Jonaitis, savo 
įnašu palikęs neišdildomus pėdsakus 
Australijos Lietuvių Bendruomenės 
gyvenime.

Karo lakūnas nepriklausomoje 
Lietuvoje, inžinierius statybininkas ir 
architektas, skautų organizatorius ir 
veikėjas, lietuvių gimnazijos mokytojas 
išeivijoje, jis nenuleido rankų ir 
Australijoje. Visur jis įdėjo savo pastangas 
ir savo širdį.

“Mūsų Pastogė” jį prisimena kaip 
ilgametį bendradarbį ir redakcinės 
kolegijos narį, skautai - kaip nepailstantį 
organizatorių ir veikėją, jį matėme ir 
darbu ar patarimais prie lietuviškų namų 
statybų Bankstowne ir Engadinėje.

Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos Valdyba reiškia nuoširdžią 
padėką p. Elenai Jonaitienei, paskyrusiai “Mūsų Pastogei” $1000 auką 
pagerbti jos a.a. vyro arch. Izidoriaus Jonaičio šviesiai atminčiai.

Vytautas Patašius
LBSSV-bos pirmininkas

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBE
Atkelta iš 8 psL

Vytauto Vaitkaus - “XX Lietuvių Dienos 
Geelong’e”, liekame dėkingi. Taip 
palengvėle Klube kaupiamas vaizdajuosčių 
rinkinėlis.

Prieš kurį laiką teko pamatyti 
“Giminės” vaizdajuostę. Namuose 
žiūrėdami mes su Nijole pripuolamai vieną 
iš vidurio, nusprendėme, kad tai nieko 
ypatingo. Bet vėliau, pradėję nuo pirmos 
dalies, taip susidomėjom, kad ir pavalgymui 
nesinorėjo padaryti pertraukos.

Rekomenduoju visiems. Tai tikrai verta 
pažiūrėti. O, turintiems problemos su 
padidintu apetitu, dar bus gera proga ir 
svorį numesti Dviguba nauda! Manau, kad 
galima didžiuotis mūsų kinematografais. 
Kas turite video aparatus, prašom 
išsinomuoti iš Bibliotekos, nes tikrai yra 
verta $3.00 už juostą savaitei

Kas “banguojate“ Internete, 
nenustebkite artimoje ateityje ten atrasti 
ir mūsų Klubą. Ramonos Zakarevičienės 
vadovaujami mudu su Kęstučiu Protu, lyg 
“patarėjai”, bandome paruošti maždaug 
4 lapus apie mūsų Klubą.

Prieš keletą dienų priėjęs senas 
bičiulis lyg ir pabarė, kad aš per daug 
abejingas mūsų Klubo ateičiai. Jis 
užtikrino, kad daug keliavęs po Australiją 
ir užsienius, ir padarė išvadą, kad niekas 
taip gerai neturi kaip mes.

Tai taip ir neaišku ar jis tik apraminti 
mano abuojsumą norėjo, ar tai tiesa, nes 
kitas geras lietuvis patrijotas per “grybų 
dieną” atsidusęs su gailesčiu išsitarė: “Jau 
čia šioj pastogėje nebeilgai susitikinėsime”. 
Mąstau aš, gal mums ir visiems reikėtų 
pamąstyti?!

Berašant man šias eilutes, 
paskambino nepažįstama ponia iš 
Australijos užkampio. Susiradus 

Išvežimų minėjimas - Gedulo diena
NSW Jungtinis Baltų Komitetas ruošia tradicinį Birželio išvežimų minėjimą, 

kuris įvyks birželio 18 d., sekmadienį, Latvių Namuose Parnell Street, Strathfield. 
Pradžia 14 vai.

Pagrindinis paskaitininkas Vincas Bakaitis.
Meninėje dalyje estų, latvių ir lietuvių chorai bei kitos meninės pajėgos. 

Minėjime dalyvauja visų trijų tautų atstovai su palydovėmis ir su savo tautinėmis 
vėliavomis.

Atsargos karių vainiko padėjimas Martin Plazoje yra atšauktas visam laikui. 
Estų, latvių ir lietuvių karių organizacijos minėjime dalyvauja su savo skyrių 
vėliavomis. Lietuvių bendruomenės nariai su savo draugais ir pažįstamais 
kviečiami kuo gausiau dalyvauti.

A.V.Kramilius, Baltų Komiteto Pirmininkas

Ypatingas jo įnašas AL Bendruomenei. 
Jį matėme įvairiose valdybose, ALB 
Kontrolės Komisijoje, Garbės Teismo 
pirmininku. Du kartus jis pirmininkavo 
ALB Krašto Valdybai, abu kartus 
įnešdamas susitaikymo ir darnaus 

. bendradarbiavimo dvasią į besiskaldančią 
bendruomenę.

Besirengdami švęsti Australijos 
Lietuvių Dienas Sydney 2000 m., 
turėtume prisiminti, kad IzJonaičio 
vadovaujama ALB Krašto Valdyba įvedė 
šią gražią tradiciją Sydnėjuje 1960 m.

Izidoriaus Jonaičio šviesi asmenybė, 
draugiškumas, giedra nuotaika paveikė 
kiekvieną jo draugą, bendradarbį ar 
pažįstamą ir jo atminimas tebėra gyvas 
visų jo bičiulių širdyse.

Vytautas Patašius

Sydnėjaus Lietuvių Klubą, o ten gavus iš 
sekretorijato mano namų numerį, 
paskambino man į namus.

Reikalas buvo toks, kad yra įsimylėjusi 
gerą padorų lietuvį. Nori daug ko sužinoti 
apie mūsų kraštą, papročius, maisto 
gaminius, sako gėdinasi, kad net nežino 
kaip atrodo lietuviška vėliava...

Man tai buvo labai malonu girdėti, 
todėl kiek galėjau papasakojau apie ją 
dominančius dalykus, jausdamas 
pasitenkinimą ir pats. Tikrai džiaugiausi 
galėdamas padaryti šią nors ir mažą 
paslaugą.

Yra gautas laiškas iš buvusio “Mūsų 
Pastogės” redaktoriaus, gyvenančio 
Lietuvoje, V. Augustinavičiaus, norinčio 
nusipirkti Australijos Lietuvių Metraščio I 
-jį tomą. Tūrintieji prašome kreiptis į mane 
ir siūlyti sąlygas.

Jau yra platinami loterijos bilietai, 
kuriuos laimėję galės Olimpijadoje 
dalyvauti su ponais, kaimynystėje pačio 
Olimpinio Pirmininko “ložės”, gurkšnoti 
nemokamus gėrimus, ragauti kepinius. 
Toks malonumas paprastai kainuoja $700.00 
vienam, o čia, nusipirkus bilietėlių tik po 
$2.00, bus proga laimėti dviems.

Loterijos bilietų platinimui šaukiamasi 
pagalbos “koviečių”, kuriems bus skiriama 
puse likusio pelno.

Pirkdami paminsite ne tik Klubą, bet 
kartu ir lietuvišką sportuojantį jaunimą. 
Atvykę į Klubą būtinai įsigykite krūvelę 
bilietų, nes kuo daugiau bilietėlių, tuo 
didesnis šansas laimėti

Pasirodo, kad tiems, kuriems yra 
svarbu, mus visada suranda net ir iš 
nepasiekiamų vietovių!

IKI PASIMATYMO KLUBE!

Algis Bučinskas

PRANEŠIMAS MELBOURNO PENSININKŲ SĄJUNGOS 
NARIAMS

Sekantis susirinkimas įvyks birželio 13 d. 11 vai. Lietuvių namuose
A.S.
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Laiškai iš Vilniaus
Bronius Žalys

Pirmosios dienos tėvynėje 
f Vilnių, į Vilnių 
tų mylimų Salį...

Mano ir žmonos apsisprendimas grįžti 
į Tėvynę atėjo greitai, bet jo įvykdymui 
prireikė laiko!.. Kai vyksti eilinių atostogų, 
nieko ypatingo nereikia: pasikrovei į 
lagaminą asmeninius reikmenis, 
drabužius, nusipirkai kelionės bilietą ir 
važiuok!.. Na, jei vyksti j užsienį, tai dar 
tenka pasirūpinti pasu ir gal dar viza ar 
dviem, ir keliauk sveikas!.. Bet grįžti 
nuolatiniam gyvenimui į Tėvynę, reikia jau 
smarkiai pasiruošti. Čia bandysiu “M.R” 
skaitytojams perduoti savo “patyrimą” 
apie mūsų ruošą, išvykimą bei kūrimąsi 
Vilniuje. Kitų tėvynainių, kurie anksčiau 
grįžo ir kūrėsi, įspūdžiai bei patyrimas gal 
bus buvę kitokie, bet apie tai, kiek 
prisimenu, niekas ir nerašė... Dar vienas 
dalykas, rašau apie savo grįžimą į gimtąją 
žemę, bet niekam neperšu to daryti. Grįžti 
ar negrįžti - yra kiekvieno labai 
asmeniškas reikalas.

Grįžti nuolatiniam gyvenimui j Tėvynę, 
turint ribotas lėšas, reikia daugiau negu 
kelių savaičių pasiruošimo kelionei.

1. Pirmiausia, reikalingas legalus 
pastovaus gyvenimo Tėvynėje dokumentas 
- Lietuvos pasas. Žmona, “prisiekusi 
lietuvė”, jį jau turėjo, o man dar teko 
išsirūpinti. Bet tai, dėka mūsų 
pareigingojo generalinio garbės konsulo 
Sydnėjuje, nebuvo sunku. Užpildžius 
legalius “popierius”, pasirašytus garbės
konsulo, per jį juos pasiunčiau į Lietuvą -
ministerijon, o iš ten - irgi per konsulą - perkamųjų nutarėme bent dalį daiktų 
po vieno kito mėnesio atėjo ir naujutėlis, persisiųsdinti laivu, apdraudę krovinį. Čia

Tuo tarpu Australijoje...
Žygis už susitaikymą

Isolda Poželaitė-Davis, AM
Sekmadienis, 

gegužės 28 d. 6 
vai. ryto. Skubu 
pas savo vaikus ir 
anūkus į Bondi 
Junction. 
Engadine šviečia 

I.Poželaitė-Davis, AM skaisti saulė iš 
mėlyno dangaus, kurio nepuošia nė
mažiausias debesėlis. Nors dar anksti, bet 
jau daug mašinų važiuoja vis į vieną pusę - 
į Šiaurinę Sydnėjaus tilto pusę. 
Džiaugiuosi. Matyt, daug kas panoro 
pareikšti savo nuomonę dėl susitaikymo su 
šio krašto vietiniais gyventojais - 
aborigenais.

Štai mes jau pakelyje. Mūsų grupėje 
trisdešimt suaugusių ir vaikų. Vaikai klega, 
krykštauja, o mano anūkėlis, išmokęs naują 
žodį, vis jį sutrumpintai skanduoja: 
“conciliation, conciliation”. Mažylė sesutė 
jam linksmai “tūravoja”: “consation, 
consation”. Taip ir nepajuntame kaip jau 
spraudžiamės į požeminio traukinio 
vagoną. Šiandieną kaip niekada pakeleiviai 
mandagūs, šypsosi ir linksmomis 
pastabomis pasikeisdami apibūdina 
žmonių grūstį traukinyje.

Važiuojant per tiltą akis pasitinka 
žygiuojančių žmonių masės, vaikai 
vežimėliuose, net ir invalido vežimėliuose 
jaunų ir vyresnio amžiaus sydnėjiškių. Ir ne 
tik sydnėjiškių. Daug kas atvyko, matyt, ir 
iš provincijos miestų ir miestelių. Apie tai 
byloja nešami plakatai ir plakatėliai.

Kodėl žygiuojame (“The Sydney 
Morning Herald” duomenimis net ketvirtis 
milijono žmonių perėjo tiltą nuo 8 vaL ryto 
iki 1.30 vai. p.p.)? Tbrbūt todėl, kad turime 
tą patį tikslą, būtent:

NEPRITARIAME visokiems 
vyriausybės neigimams, kad aborigenai 
nebuvo žudomi (nužudyta apie 20 000), kad 
mūsų karta niekuo dėta dėl čiabuvių vaikų
__________________________________ ___ mus ir už mūsų žmonių jūra. Stumdama
Musų Pastogė Nr. 22, 2000.06.05, psi. 4 

žalsvas lietuviškas pasas!.. Tad išvykimui 
ir apsigyvenimui Tėvynėje oficialių 
kliūčių, bent pradžiai, nebebuvo (jei jų 
pasitaikytų ateityje - parašysiu).

2. Gyvenome gražiojoje Sydnėjaus 
Lietuvių Sodyboje Engadinės priemiestyje. 
Ją tikrai buvo gaila palikti, nes ten buvo 
mažytė, miniatiūrinė Lietuva - išpuošta, 
išgludinta, gėlynuose paskendusi ir pilna 
gerų vyresnio amžiaus tautiečių. Tarp jų 
ir labai artimų draugų!.. Bet ten turimas 
butas buvo tik iki “gyvos galvos”. Tad jo 
pardavimu rūpintis neteko. Žinoma, 
buto-namų “likvidavimo” reikalas yra 
labai asmeninis, tad nėra net reikalo apie 
tai minėti.

3. Kaip ir kiekvienas padorus 
Australijos pilietis, savo, kad ir mažas 
santaupėles buvome įnešę į įvairias 
taupymo įstaigas. Žadame pirkti butą 
Vilniuje - pinigų reikės!.. Yra gera 
atidaryti vietinę einamą sąskaitą. Bet, 
kiek girdėjau, Lietuvoje tai galima 
padaryti tik nuvykus į banką asmeniškai; 
per paštą - nebegalima, nes kalbama, kad
ir čia buvo beatsidarąs “pinigų plovimo” 
biznis; tad sąskaitą atidarant, turi 
dalyvauti pats. Kadangi to nepadariau, 
pinigus vežiausi iškeitęs juos į “American 
Express” dolerius. Jei kam iš jūsų prisieitų 
tai daryti, būtinai lagamine (ar kur kitur, 
tik ne prie tų “expresiniu” čekių), turėkite 
jų numerius - juos pametus ar jei pavogtų 
ir pan. “American Express” grąžina per 
24 valandas.

4. Ruošiantis nuolatiniam apsigyvenimui
Tėvynėje, bet neturint per daug tų 

atskyrimo nuo motinų ir kad tai buvo 
daroma su geriausiom intencijom (koks 
baisus buvo jų gyvenimas įvairiose 
institucijose be motinos, be paguodos, be 
savųjų, o kiek jų buvo lytiniai išniekintų) ir 
kad negalima kalbėti apie vaikų kartų 
atskyrimą (maždaug 50 000 vaikų buvo 
atskirta); netiksliai nuomonei, kad jei 
nebūtų čiabuvių vaikai atskirti, tai nebūtų
dabar išsilavinusių aborigenų. Ne visai taip 
- dauguma išsimokslino jau suaugę; 
gražbyliavimui, kad svarbiau yra mažinti 
čiabuvių mirtingumą, kelti sveikatos lygį ir 
t.L ir Lt. (ministro pirmininko John Howard 
pasisakymai), nei susitaikyti ir pasirašyti 
sutartį su pirminiais šio krašto gyventojais; 
akių muilinimui, kad nereikia atsiprašyti 
už praeities klaidas ir kad reikia žiūrėti į 
ateitį, nes yra tik viena australų tauta!!! (na, 
o aš visgi liksiu Australijai lojali, bet 
lietuvė); delsimui, kad dar neatėjo laikas 
susitaikymui. O svarbiausiai nenorui rimtai 
žengti susitaikymo keliu, nes gal bus 
pareikalauta sumokėti kompensacijas už 
pavogtų aborigenų vaikų kartas, už atimtą 
teisę į genties žemes, nežiūrint to, kad šitos 
teisės yra juridiniai labai apribotos. 
(Norintiems detaliau įsigilinti į šiuos 
klausimus norėtumėm parekomenduoti 
perskaityti President of the Human Rights 
Commission, Sir Ronald Wilson raportą, 
gaunamą bibliotekose.)

Žmonių masės žygiuoja, nes jos 
reikalauja, kad vyriausybė pagaliau priimtų 
tinkamus sprendimus ir kad John Howard, 
kaip liberalų vyriausybės galva, atitaisytų 
MORALINĘ skriaudą ir pasakytų SORRY 
(atsiprašome) tautos vardu. Juk kitos 
politinės partijos, net ir kai kurie liberalai 
pripažino susitaikymo svarbą ir ją pareiškė 
partijos vardu.

Atvykę į North Sydney stotį pradedame 
žygį palydėti policijos orkestro trankiai 
grojamo maršo. Rikiuojamės į eilę. Prieš

Paskutinė nuotrauka Australijos žemėje. Palmyra (antra iš dešinės) ir Bronius (antras iš 
kairės) Žaliai su išlydinčiais draugais Sydnėjaus oro uoste. Vytauto Vaitkaus nuotrauka.

mums pasitarnavo Sydnėjaus firma 
“Trans International” (jos adresas - 
geltonojoje telefonų knygoje). Daiktus 
maždaug per 2.5 mėnesio atveš į 
Klaipėdos uostą ir spec kurjeris atvyksiąs 
pranešti, kai daiktai jau bus uosto 
sandėliuose. Mūsų daiktai - rūbai, 
biblioteka ir Lt. užėmė 6.5 kubus. Kaina 
$3000 plius $250 draudimas. Baldų 
nevežėme, nors tai padaryti buvo galima, 
bet tuo atveju pervežimo kaina būtų 
smarkiai šoktelėjusi į viršų, o labai gerų, 
naujų ir ne taip naujų baldų, bent 
Vilniuje, pilna!..

5. Lėktuvo bilietai - užsisakėme juos 
gerokai iš anksto, nes kitu atveju, ypač 
jei kelionė Europos vasaros metu, juos 
bus sunku gauti norimam laikui.

Keliavome per Bangkoką; reikėjo net 
3 kartus persėsti, kol pasiekėme Vilnių. 
Persėdimai gerokai vargina, ypač kai 

anūkėlio vežimėlį per tiltą, susimąstau. Juk 
labai aišku, kad kol šio krašto baltųjų 
kolonistų įpėdiniai (o kiek iš tų pirmųjų 
kolonistų buvo kriminaliniai nusikaltėliai 
ir kiek iš jų buvo politinių airių patriotų, 
nubaustų už meilę Airijai?) ir vėliau atvykę 
imigrantai, nesusitaikys su Australijos 
pirminiais gyventojais, tol žaizdos pūliuos. 
Kanada tai padarė jau 1998 metais, o 
Naujoji Zelandija dar anksčiau. Kodėl mes 
tokie nerangūs? Kodėl vyriausybei yra 
svarbiau rasistų ir kraštutinės rinkėjų 
nuomonės provincijoje (aišku, ne visų), 
kaip paprastas padorumas? Popiežius 
Jonas Paulius II atsiprašė žydų tautos už 
jiems padarytas Katalikų Bažnyčios 
skriaudas. Kodėl mūsų krikščionis 
ministras pirmininkas negali atitaisyti 
moralinės skriaudos, padarytos pirminiams 
šio krašto gyventojams?

Taip mąstydama prieinu tilto galą. 
Staiga išgirstu ploną anūkėlio balselį: 
“Žiūrėk, žiūrėk Ya Ya, kas yra ant 
dangaus! ” o ten mėlynėje baltuoja didelėm 
raidėm parašytas žodis SORRY!

Pabaigai norėčiau duoti kiek statistikos 
iš oficialių šaltinių, paskelbtų “The Sydney 
Morning Herald”, May 27,2000, psL 10,11.

“Aboriginal population in 1788: up to 
1.25 million; Aboriginal and Islander 
population today: 386 000; Killed in 
frontier clashes: about 20 000; Children 
stolen: about 50 000; Number of indigenous 
senators since Federation: 2; Indigenous 
members of the House of Representatives: 
0; Total indigenous members of all 
Australian parliaments even 10; Number 
of Aboriginal languages in 1788:250; Those 
spoken by younger generation today: 20; 
John Howard’s 1997 estimate of land 
vulnerable to claim: 79%; Successful native 
title claims since Mabo: 9; Median weeky 
income for indigenous people 15 and over 
$218; Median weekly income for all 
Australians at that time $294; Number of 
tourists who bought Aboriginal paintings 
in 1996:26 000; Total value of indigenous 
art, crafts & souvenirs sold to tourists in 
1996: $67.2 million; Indigenous among all 

Bangkoke teko eiti gal kokius 2 
kilometrus, kol pasiekėm “Lufthansa” 
lėktuvą. Didžiausiais lagaminais rūpintis 
nereikėjo, bet ir tas “mažasis”, nešamas 
rankose, vargino... Buvome laimingi, 
suradę “išskridimo vartus” (gate).

Gegužės 12 d., 11.30 vai. jau išlipome 
Vilniaus oro uoste (kelionėje praleidę, 
įskaitant persėdimus, 26 valandas). Mus 
pasitiko būrelis artimųjų. Prieš atvykstant 
į gimtinę, girdėjome, kad visą Lietuvą 
apėmusi karšto oro srovė ir temperatūra 
siekianti 30 laipsnių ar daugiau... O mus, 
tik išėjusius iš oro uosto, pasitiko toks 
šaltas šiaurys, kad kuo skubiausiai 
užsimėtėme šiltus rūbus ir, šokę į mašiną, 
skubėjome namo. Savo namų dar 
neturime. Jais pradėsime rūpintis, bet tai 
ilgesnis procesas. Apie šios rūšies 
“nuotykius” parašysiu vėliau. O dabar - 
iki!

(bus daugiau)

Šie geri draugužiai Trevor Bates ir 
Viktoras Šliteris jaunesnysis, susitaikymo 
eitynėse per Sydnėjaus uosto tiltą nedalyvavo, 
buvo išvažiavę į Canberra žiūrėti futbolo. 
Antra vertus, jiems ir taikytis nereikia: 
vienmečių bendraklasių iš St Ignatius College 
Riverview aborigeno ir lietuvio draugystė 
nenutrūko ir mokyklą baigus. Dabar 
susitikimams laiko mažiau, abu tobulinasi 
technikos koledže.Viktoras studijuoja biznį, 
o Trevor mokosi dailidės amato, abu dirba, 
bet abu ir toliau sieja meilė sportui, ypač 
futbolui. Kiekvieną savaitgalį jie susitinka ir 
keliauja paskui savo mylimą Babnain Tigers 
komandą.

Trevor gerai pažįsta ir savu laiko visa 
Šliterių šeima, svetinguose Lietuvos 
generalinio garbės konsulo namuose (prie jų 
ir daryta ši nuotrauka) jis ne kartą yra ir 
nakvojęs. Viktoras jaunesnysis pas Tevor 
tėvus į Bourke dar tik žada nuvykti. RiBa

behind bars at the 1998 prison census 1 in 
5; Indigenous youth in prison that night 1 
in 20; Black deaths in custody since the 
Royal Commission: 110. □
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Motinos Dienos minėjimas Geelonge
Į Geelongo Lietuvių Namus paminėti 

Motinos Dieną susirinko nemažai žmonių. 
Salėje aidėjo mažųjų šokėjų juokas, buvo 
matyt daug jaunų veidų (šokėjų tėveliai), 
virtuvėje plušo skautų “Židinio” vyrai

Minėjimą pradėjo Jūratė Reilly. Ji 
pakvietė Apylinkės Valdybos pirmininką 
Stasį Šutą, kuris, pasveikinęs visus 
susirinkusius, pakvietė tylos minute 
pagerbti motinas, kurios, padovanojusios 
mums nuostabiausią dovaną - gyvenimą, 
pačios jau yra iškeliavusios anapiliu

Jūratė Reilly perskaitė savo tėvelio 
Vitkūno eilėraštį “Motinai”.

Paskaitą skaitė Loreta Čižauskaitė- 
Tigani. Jaunutė, graži, dviejų mažylių 
mama, Loreta šiltai ir su išraiška perskaitė 
savo paskaitą, kurią ir siunčia visiems 
skaitytojams. Klausydama jos paskaitos 
galvojau: garbė jos tėveliams, išmokiusiems 
dukrą lietuvių kalbos.

Pora minčių angliškai kalbantiems 
svečiams: Before I become a mother there 
were a few things those in the “know”, 
neglected to remind me: That it is a job for 
life; You’re on call 24 hours a day; And the 
incredible worries you may develop are 
only counteracted by the insurmountable 
joy experienced. One is to expect the 
unexpected and no two days will ever be 
the same again.

It is only now being a mum myself that 
I can begin to appreciate my own mother.

I now also feel more compassion for ill- 
looking pregnant ladies, those sleep 
deprived new mums and those in the 
middle of the supermarket with a 
screaming toddler.

Motinystė - tai begalinis džiaugsmas. 
Gyvenimas - kasdieninis bei vedybinis - 
pasikeičia, nes pasidarom šeima, o ne tik 

a.a. Vaclovui Rekežiui
mirus, gilią užuojautą reiškiame žmonai p. J.Rekešienei ir artimiesiems

Socialinės Globos Moterų Draugija Melbourne

Pedagogui, skautų vadovui, visuomenininkui

a.a. Juozui Makuliui
iškeliavus Amžinybėn, žmoną Bronę, dukrą Eugeniją, sūnų Arūną, posūnį 

Vytautą Didelį, jų šeimas bei visus artimuosius nuoširdžiai užjaučia ir kartu 
liūdi Sofija ir Jonas Meiliūnai

Vietoje vystančių gėlių ant kapo 
a.a. Kazimierui Belkui 

mirus, “Mūsų Pastogei” aukojame $50.
Horton St. kaimynai

a.a. Kazimierui Belkui
mirus, žmoną Elvyrą, sūnų Jeronimą ir dukrą Zitą su šeimomis nuoširdžiai 

užjaučia
Sydnėjaus lietuviai golfininkai

I Mirus
a.a. Kazimierui Belkui

vietoje gėlių ant jo kapo aukojame “Mūsų Pastogei $50.
Juta ir Viktoras Šliteriai

pora. Vaikus auginti - tai ir džiaugsmas, ir 
sunkus darbas, kuris tęsiasi visas 24 
valandas per parą. Rūpestis, meilė, 
džiaugsmas - begalinis. Motinos pavyzdys 
vaikams yra nepaprastai svarbus, motinos 
širdis - tai vaiko mokykla.

Prelatas kun. dr. Dauknys vis sakydavo: 
vaikas išmoksta kalbą iš mamos.

Amerikietė komike kartą pasakė: 
“nelengva būti motina, nes jeigu būtų 
lengva, tai ir vyrai gimdytų ir augintų 
vaikus”.

Jei rimčiau, tai Amerikos pirmasis 
prezidentas Jurgis Vašingtonas pasakė: 
“mano motina buvo man gražiausia 
moteris, mano gyvenimo pasisekimas 
priklauso nuo jos, tai moralinis gyvenimas, 
stiprybė ir intelektas”.

Romėnų laikais imperatoriaus 
Konstantino mama Šv. Elena įkvėpė sūnui 
krikščionybės dvasią, jam tapus krikščioniu 
krikščionybę priėmė ir didesnioji dalis 
Romos imperijos.

Napoleonas sakė, kad jei Prancūzija 
turės geras mamas, tai turės ir gerus sūnus.

Graikų filosofas Sofoklis palygino vaiką 
su inkaru, kuris palaiko moters gyvenimą.

Vaikai labai įdomiai atsako į klausimus. 
Atsimenu, prieš daugelį metų Melboumo 
parapijos mokyklos pasirodymo metu 
vaikams scenoje buvo užduoti visokie 
klausimai; vienas man įstrigo atmintyje. 
Paklausus mergaitės, kaip vadinasi kiaulės 
vaikas, mergaitė nežinojo. Vėl paklausus, 
kaip ją mama vadina, kai ji neklauso ir 
išdykauja, mergaitė nušvito ir atsakė: 
“karvė”.

Baigiu savo tėvelio, Stasio Čižausko- 
Akivaros eilėraščiu, kurį skiriu visoms čia 
susirinkusioms mamytėms ir ypač savo 
mamai, nes būdama pati mama, dar geriau

ją galiu suprasti ir įvertinti: 
AČIŪ TAU, MAMYTE!

Gražesnė už švintantį rytą, 
Skaidresnė kaip lyto rasa, 
Šviesesnė už saulę, mamyte, 
Šioj žemėj 1b man tik viena.

Baltutės lelijos ir rožės, 
Padangė prisėta žvaigždžių, 
Bet niekur nėra tiek daug grožio, 
Kaip veide vagotam raukšlių.

Prie lopšio man laimės linkėjai, 
Mokyklon už rankos vedei, 
Kai pūtė jaunų dienų vėjai, 
Ten skyrėsi mūsų keliai.

Tačiau ir gyventi išėjus, 
Kai Iii palikai vėl viena, 
Visuomet mane palydėjai, 
Mintim ir savąja malda.

Gražesnė už tekančią saulę, 
Švelnesnė kaip ryto rasa, 
Brangesnė už viską pasauly, 
Esi tu mamytė mana.

IN MEMORIAM

Atsisveikinant su
Šiandien mes susirinkome paskutiniam 

;atsisveikinimui su Kazimieru Belkutn.su 
.vienu mūsų bendruomenės nariu. 
Kazimieras gimė 1924 m. Jūrėje, 
Marijampolės apskrityje, šešių vaikų 
šeimoje. 1944 m įstojo į gen. Plechavičiaus 
kuriamą Vietinę Rinktinę, tikėdamas 
apginti Lietuvą nuo grėsmingos Sovietų 
Sąjungos. Tačiau vokiečiam apgaulingai 
Rinktinę išardžius, dalis savanorių pateko 
į jų rankas ir buvo deportuoti į Vokietiją 
darbams, tarp jų ir Kazimieras.

1949 atvyko į Australiją. Ilgą laiką 
dirbo staliumi, užaugino lietuvišką šeimą. 
Būdamas jaunas ir sveikas, jis aktyviai 
dalyvavo lietuvių bendruomenės veikloje, 
su užsidegimu padėjo statyti Lietuvių 
Namus, visos mūsų veiklos centrą ir noriai 
sutikdavo talkininkauti įvairiausiuose 
kultūriniuose parengimuose. Betgi 
labiausiai Kazimierą aš prisiminsiu kaip 
ištikimą pagalbininką, vykdant meninius 
uždavinius, padedant ruošti meno 
parodas, kada reikėjo ne tik stiprių rankų, 
bet ir meninės nuovokos.

Tai labiausiai išryškėjo kai jis statė 
Kazokynėje, kurioje mes pragyvenome 
virš 40 metų, du didžiulius stogastulpius, 
koplytėlę, lietuviškus žibintus, Kazokynės 
pavadinimą ir daug dekoratyvių detalių, 
puošusių mūsų namus. Neužmiršiu, kai 
kartą, grįžtant iš susirinkimo, pamatėm 
Kazimierą ant mūsų namo stogo. Jis taip 
skubėjo mums nesant užbaigti lietuviškus 
žirgelius ir pats vienas užkelti juos ant

Po paskaitos mažųjų šokėjų grupė, 
vadovaujama Birutės Liebich, pašoko šokį 
“Kalakutas”. Šokėjų grupėje, tarp kitų 
vaikučių, vikriai sukosi ir Loretos dukrelė, 
o taip pat net keturi M.Davalgos 
proanūkiai.

Vyrų grupė, vadovaujama “Židinio” 
tėvūno LBungardos, padainavo: “Vai žiba 
žiburėlis”, “Sugrįšiu paguosti tavęs” ir 
“Lopšinė”.

Po to vaišinomės pietumis, kuriuos, 
kaip visada, paruošė “Židinio” vyrai. 
Malonu buvo matyti ir p. Bandžą, kurį 
O.Šrėderis atvežė Lš senelių namų.

Norisi tikėti, kad atsiras ir daugiau 
žmonių, kurie suteiks malonių akimirkų 
tiems, kas jau patys vieni nepajėgia atvykti 
Į mūsų renginius.

Irta Mikėnienė

Kazimieras Belkus
kraigo, tuo norėdamas mus nustebinti ir 
nudžiuginti.

Per visus panašius darbus aš pastebėjau, 
kad jis ne tik stengiasi bet kokią užduotį 
atlikti dailiai ir rūpestingai, bet kad jis 
pats yra gimęs- menininku: jis suprato 
proporcijas, jautė visumos harmoniją ir 
mokėjo gėrėtis išgautu grožiu.

Tai tokį Kazimierą aš prisimenu - 
Kazimierą, liaudies menininką. Už viską 
jam tariu ačiū ir taip pat - sudiev.

Žmonai Elvyrai, dukrai Zitai, sūnui 
Jeronimui ir jų šeimoms, didelės netekties 
metu reiškiu gilią užuojautą savo ir savo 
vaikų vardu.

Genovaitė Kazokienė

Pagerbdami
a.a. Kazimierui Belkui
vietoje gėlių aukojame “Mūsų Pastogei $20.

Laima ir Vytenis Šliogeriai

a.a. Kazimierui Belkui
mirus, nuoširdžią užuojautą žmonai Elvyrai, sūnui Jeronimui, dukrai Zitai, 

jų šeimoms, visiems artimiesiems ir giminėms Lietuvoje reiškia
Sydnėjaus lietuvių pensininkų klubas “Neringa”

Mirus
a.a. Kazimierui Belkui

vietoje gėlių ant kapo aukojame “Mūsų Pastogei $20.
Vytautas Patašius

a.a. Kazimierui Belkui
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame žmonai Elvyrai, dukrai Zitai, sūnui 

Jerry, anūkams ir artimiesiems
Tamara, Benius ir Raymondas Vingiliai
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Antanas Laukaitis
Pasaulio 

Lietuvių Sporto 
Žaidynės - 
Kanadoje

Prieš porą savaičių Vilniuje įvyko III- 
asis Lietuvos sporto kongresas. Pagrindinis 
jo tikslas buvo suvienyti visas sporto 
organizacijas ir jas nukreipti dirbti viena 
linkine. Kongresas vyko Operos ir baleto 
teatre. Pagrindinę sveikinimo kalbą 
pasakė Lietuvos Prezidentas Valdas 
Adamkus, palinkėdamas garbingiausių 
laimėjimų per olimpines žaidynes. 
Ministras pirmininkas Andrius Kubilius, 
sveikindamas Lietuvos sportininkus, 
palinkėjo didesnės sėkmės nei politikams. 
LTOK prezidentas Artūras Poviliūnas 
pasidžiaugė, kad šiandien turime puikių 
sportininkų, galinčių tinkamai reprezentuoti 
mūsų nedidelę šalį pasaulyje. Kūno 
kultūros ir sporto departamento 
generalinis direktorius Rimas Kurtinaitis 
savo kalboje pasakė, kad 104 000 
organizuotai sportuojančių šalies 
gyventojų vienija 1060 sporto klubų, 49 
viešosios įstaigos ir įmonės, 107 sporto 
mokyklos, 92 šalies sporto federacijos, 
asociacijos ir plėtoja 105 sporto šakas. 
Gausiausia sporto šaka yra krepšinis, 
kuris turi 17 500 narių, futbolas - 10 300 
narių, lengvoji atletika - 9 200 narių. 
Rajonuose sportuoja daugiau nei 
miestuose. Iš apskričių daugiausiai 
sportuoja Alytaus, Kauno ir Panevėžio.

Mažiausiai - Vilniaus. Neįgaliųjų sporto 
organizacijose praktikuojama 17 sporto 
šakų ir yra 2 500 narių. Šiuo metu yra 
jaučiamas finansų trūkumas, o Seimo 
priimtas labdaros ir paramos įstatymas 
yra nepalankus rėmėjams, neskatina 
remti kūno kultūros ir sporto. Visai 
neatsižvelgiama į sporto organizacijų 
siūlymus. Sporto kongrese dalyvavo 605 
atstovai, daugelis pasisakė apie esamus 
darbo ir finansų trūkumus.

Pasiūlymas iš Kanados
Šiame Sporto kongrese dalyvavo ir Š. 

Amerikos ŠALFAS pirmininkas Andrius 
Šileika, specialiai atvykęs iš Toronto, 
Kanados. Savo kalboje jis pasakė, kad 
užsienio lietuvių pagrindinis tikslas yra 
kuo daugiau jaunimo išlaikyti prie 
lietuviško kamieno. Mes tą darome ir 
galvojame apie Pasaulio Lietuvių Sporto 
Žaidynių ateitį. Pirmosios žaidynės vyko 
Kanadoje, po to Amerikoje, Australijoje 
ir Lietuvoje. Mes priėjome išvados, kad 
ir vėl turime daryti Pasaulio Lietuvių 
Sporto Žaidynes pas mus Kanadoje, nes 
kiekvieną kartą atvežti visus mūsų 
sportininkus į Lietuvą yra labai brangu. 
Panašiai yra ir su kitomis valstybėmis. 
Mes siūlome, kad ne sekančios, bet 2006- 
jų metų Pasaulio Lietuvių Sporto 
Žaidynės būtų Toronte, o Tautinė 
olimpiada, kuri sutraukia geriausius 
Lietuvos ir išeivijos sportininkus, būtų 
rengiama Lietuvoje. Toronte yra puikios 
sąlygos surengti viso Pasaulio Lietuvių 
Sporto Žaidynes. Yra didelis universitetas 
su bendrabučiais, puikios sporto bazės.

Žinoma, mes negalėsime surengti tokios 
grandiozinės sporto šventės kaip 
Lietuvoje, bus tik sporto šakos, kurios 
populiarios tarp mūsų. Tačiau mes 
stengsimės, kad šventė būtų graži ir 
prasminga.

Vestuvės Druskininkuose
Praėjusį sekmadienį į Lietuvą išskrido 

sydnėjiškių Birutės ir Igno Bieliūnų 
šeima. Taip pat į Lietuvą išskrido ir jų 
dukra Linda, kuri ten sukurs šeimą su 
anglų kilmės savo draugy Dean. Vestuvės 
vyks gražiame Druskininkų kurorto 
mieste, kur gyvena dėdė dr. Romualdas 
Stepanauskas ir jo žmona. Jie surengs 
jauniesiems gražias lietuviškas vestuves.

Linda Sydnėjuje dirba mokytoja. 
Anksčiau ji labai aktyviai dalyvavo 
lietuviškame gyvenime, šoko tautinius 
šokius, buvo skautė ir Australijos lietuvius 
atstovavo Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongrese. Daug laimės tau, Linda. 
Tikėsimės tave ir vėl dažniau pamatyti 
mūsų lietuviško jaunimo tarpe.
Ar žinote, kad...
▼ Laimėtojai Sydnėjaus olimpiadoje, 
be apdovanojimų medaliais, kiekvienas 
gaus ir puokštę, susidedančią iš NSW 
valstijoje augančių laukinių gėlių, 
įskaitant ir raudonus “waratah” žiedus. 
Šios gėlės žiedas yra NSW valstijos oficiali 
gėlės emblema. Be šios gėlės, bus ir kitos 
vietinės gėlės, kurias dauguma svečių 
matys pirmą kartą. Tai - (lietuviškų 
pavadinimų nežinau) flannel flower, 
Christmas bush ir Christmas bells.
▼ Saudo Arabijoje neseniai buvo
atšauktas įstatymas, draudžiantis žaisti 
šachmatais, nes žaidžiant jais, žirgas gali 
nebaudžiamai pulti karalių, o tai šiame 
krašte yra draudžiama. rj

Priimkime
Lietuvos svečius
Be Lietuvos olimpinių 

sportininkų, kurie olimpiados metu 
gyvens Olimpiniame kaimelyje, į 
Sydnėjų atvyksta ir nemažas skaičius 
svečių. Tai olimpinių dalyvių artimi 
giminės, kaip tėvai, broliai ir 
seserys. Taip pat atvyksta kai kurie 
atskirų sporto šakų vadovai sporto 
rėmėjai ir sportininkų moraliniai 
palaikytojai. Kadangi tuo laiku jau 
neįmanoma viešbučiuose gauti 
vietų, tai mes kreipiamės į 
Sydnėjaus lietuvius, prašydami 
padėti mums priimti šiuos Lietuvos 
žmones. Padėti galima taip:

1. Priimant ir apgyvendinant pas 
save tuos žmones (skaičius pagal 
galimybę), neimant už tai jokio 
atlyginimo. Vėliau paskelbsime 
atvykstančių pavardes, tai gali 
atsirasti ir pažįstamų ar net giminių.

2. Išnuomoti butą ar kambarį. 
Tai būtų apmokama pagalba. Dėl 
kainos reiktų susitarti su mumis.

Kadangi atvažiuoja lietuviai ir 
mes juos norime apgyvendinti pas 
lietuvius, tai vienu ar kitu atžvilgiu 
prašytume jiems padėti kalbos bei 
kitais atžvilgiais.

Visais reikalais prašome 
skambinti LR generaliniam garbės 
konsului Viktorui Šliteriui tel. (02) 
9498 2571 arba LR olimpiniam at
tache Antanui Laukaičiui tel. (02) 
9798 0306.
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Svečiuose Adelaidės ”S\ EM ADIEMO BAI.SAS-I.1EHA 11 ŽINIOS"

Energingas dialogas tarp kun. Juozo Petraičio ir “Mūsų Pastogės” autorės p. Janinos Malįjausldenės, kurį 
spausdiname žemiau, įsiplieskė kun. Juozo redaguojamame Adelaidės lietuvių biuletenyje, bet pretekstą jam 
davė straipsnis, spausdintas mūsų savaitraštyje. Tad manome, kad žemiau pateikiamas pasiskaitymas bus
įdomus MP skaitytojams. Redakcija.

Svarbiau darbuotis, o ne kritikuoti!
“Tėviškės Pastogėj” (turėtų būti “Mūsų 

Pastogėj” - MP Red.) 14-tame nr. p. Janina 
Malijauskienė savo ilgokame rašinyje 
“Gavėnios mintys” pareiškė daug kritikos 
dvasiškiams ir visai Katalikų Bažnyčiai. 
Pagal ją, viskas eina labai blogai, 
nematydama jokių prošvaisčių nei 
dabarčiai, nei ateičiai. Niekam tikę tie 
mūsų kunigai bei rekolekcijų vedėjai. Mūsų 
dienų tikintieji ir jaunimas “nemato” 
uždegančių pavyzdžių ir todėl nestoja į 
kunigų seminarijas. Be to, kunigai užsiima 
nereikalingais darbais, k.a., redaguoja 
laikraštį, “kuriame nėra nieko skaitytino”, 
renka meno kūrinius, meškerioja ir šiaip 
eikvoja jėgas bei laiką.

Žinome, jog “lengviausias užsiėmimas” 
- tai kitus kritikuoti, o pačiam nieko 
neveikti Reikalaujama visko iš kitų, tik ne 
iš savęs. Nežinau, kokius žygdarbius p. 
J.Malijauskienė yra nuveikusi Lietuvoje ir 
išeivijoje. Tačiau jau kelinti metai, kai ji su 
sūnum gyvena Adelaidėje ir, vis dėlto, ji 
dar nėra įsijungusi į Adelaidės Liet Kat 
Moterų draugiją nei į Piet. Australijos Liet. 
Moterų dr-ją ar į visuomeninę veiklą. 
Kviečiu gerb. Ponią darbais bei veikla 
įrodyti, ką sugebate nuveikti mūsų 
parapijoj ir visuomenėj. Ačiū Jums, Ponia, 
kad keletą kartų kalbėjote Adelaidės 
lietuvių radijo programose, kuriose 
talkininkauja ir Jūsų sūnus. Tačiau kviečiu 
Jus į platesnę veiklą Adelaidėje.

Siūlau Jums nors vieną konkretų 
darbelį, būtent, perimkite redaguoti ir 
spausdinti mūsų biuletenį, nes jau baigiasi 
dešimti metai, kai man tenka užsiimti šiuo 
ne kunigišku darbu. Veik prieš penkerius 
metus, kai buvo sujungti abu Adelaidės 
biuleteniai, viena moteris pasakiusi: 
“klebonas pasigrobė abu laikraštukus”.

Koks nemandagumas! Iš tikrųjų buvo taip: 
prieš 10 metų a.a. Pranas Pusdešris, 
pusmetį prieš savo mirtį, prašė mane, kad 
perimčiau “Šventadienio Balso” 
redagavimą. Tą pareigą vykdžiau 5 metus, 
iki buvo sujungti abu lietuvių biuleteniai: 
“Šventadienio Balsas - Lietuvių Žinios”. 
Jungtinis komitetas ir toliau paliko mane 
redaktorium, o tai jau eina penkti metai 
Būsiu Jums, Ponia, labai dėkingas, jei šį 
“kūdikį” paimsite į savo motiniškas rankas. 
Tiiresite daug progų maitinti mus visus savo 
brandžiais straipsniais.

Tiesa, biuletenis nėra laikraštis, o tik 
mažas leidinėlis mūsų parapijiečiams ir 
visuomenei informuoti; manau, kad jis 
mums tebėra reikalingas. Šalia to, viena 
maža pastaba: biuletenio redagavimas ir 
spausdinimas yra be algos. Redaktorius ir 
visi kiti talkininkai šį “mažą darbelį” 
atliekame iš meilės Dievui bei artimui ir 
mūsų Tėvynės labui. Gerbiamoji Ponia, 
laukiame iš Jūsų uždegančio pavyzdžio! 
Pagaliau, juk visi ir visada turime stengtis 
būti tikrai pavyzdingi lietuviai krikščionys, 
katalikai.

Būdamas vaiku ir kaimo piemenuku, 
pajutau troškimą tapti kunigu ir vienuoliu, 
bet buvo nelengva man ištrūkti iš mažo 
ūkio, kad galėčiau siekti mokslo. Nelaukiau 
nė vieno žmogaus “uždegančio” pavyzdžio, 
o pats, kiek tik sugebėjau, stengiausi būti 
pavyzdingu ir Dievas man padėjo. Karo 
metais Lietuvoje įstojau į Kunigų 
seminariją, būdamas 19 metų amžiaus. 
Nelengvas buvo mano kelias į kunigystę, 
nes teko jai ruoštis keturiose valstybėse iki 
tapau kunigu. Būdamas 24 metų, įstojau į 
Marijonų Vienuoliją Romoje. Tapęs 
kunigu, jau darbuojuosi trečioje valstybėje, 
o iš viso gyvenu šeštoje valstybėje; visur juk 
reikia prisitaikyti ir darbuotis, o tai ne taip 
lengva!

Jaunuoliai: Sauliau, Pauliau, Petrai, 
Antanai ir visi kiti berneliai ir mergaitės, 
jei tik jaučiate, kad Dievas jus šaukia į 
kunigystę ar vienuolinį luomą, netūpčiokit 
vietoj, laukdami “uždegančių” pavyzdžių, 
kurių niekad netrūko ir netrūksta, o 
ryžtingai stokite ten, kur Viešpats jus 
šaukia! Atsiradusias kliūtis tikrai 
nugalėsite, nes Dievas su mumis! Tebūna 
jums paskatinimu nors ir mano menkas 
pavyzdys, nes turėjau nugalėti daug kliūčių 
iki išsipildė tai, apie ką svajojau nuo 
vaikystės dienų, būtent, tapti kunigu - 
vienuoliu.

Dvasiniai pašaukimai gerokai priklauso 
ir nuo to, kaip tėvai auklėja savo vaikus 
šeimoje. Per daugel metų man teko visko 
girdėti ir matyti. Yra tėvų, kurie 
griežčiausiai atkalbinėja savo vaikus, kad 
tik nestotų į kunigų seminariją ar 
vienuolyną. Iš tikrųjų, tėvai turėtų tik 
džiaugtis, jei jų sūnūs ar dukros nori 
pasišvęsti Dievo tarnybai bei žmonių labui 
ir visi dažnai turime melstis už dvasinius 
pašaukimus.

Norint atsakyti p. J.Malijauskienei į 
visus jos iškeltus priekaištus, tektų parašyti 
knygą. Šiame straipsnelyje iškėliau tik vieną 
antrą mintį. Ypač visi stenkimės būti tikrai 
pavyzdingais lietuviais, katalikais, 
krikščionimis. Pasauliečiai krikščionys, 
ypač katalikai, turime stengtis aktyviai 
dalyvauti Bažnyčios gyvenime ir veikloje, 
nes esame jos gyvieji nariai. Jei matome 
neigiamų reiškinių mūsų tarpe, nekeikime 
atsiradusios tamsos, o verčiau savo 
pavyzdžiu įžiebkime nors mažą švieselę; gi 
atsiradusi tamsa žymiai sumažės. Ir, jei taip 
elgsimės visi, tikrai bus malonus ir džiugus 
mūsų religinis ir lietuviškas gyvenimas. 
Dievo meilė ir Jo palaima telydi mus visus!

Kun. Juozas N. Petraitis, MIC 
Gerbiamas kun. J.Petraitl
“Gavėnios mintyse” neminėjau ir omenyje 
neturėjau jokio konkretaus asmens, tik 
bendrą Katalikų Bažnyčios nuostatą, kuri 
verčia nerimauti ne tik mane vieną. 
Dvasininkija vis labiau šalinasi nuo aktyvios 

veiklos kuriant krikščioniškomis vertybėmis 
paremtą atsparą, pajėgią pasipriešinti 
materializmo bangai, atnešusiai 
pasibaisėtiną dvasios nuopolį. Sakote, kad 
aš labai pesimistiškai vertinu padėtį. Negi 
Jūs liepsnojate optimizmu, kai šv. 
Kazimiero bažnyčioje sekmadieniais 
matote prieš save saujelę senukų ir nei 
vieno jauno ar vaikiško veidelio? Momentą 
pasirinkau pagal bažnytinį kalendorių, o 
svečio - jauno hierarcho iš Lietuvos 
atvykimas suteikė postūmį.

Netiesa, kad kritikuoti lengva. Šis 
darbas lygiai nemalonus kaip ir būti 
kritikuojamam, tačiau be jo nėra kelio 
pirmyn. Šiame mano rašinyje kritikos 
nebuvo, greičiau rauda, nes sava partija, 
organizacija, draugija, kaip ir šeima, viešai 
nekritikuojamos. O kai skundas prasiveržia 
į viešumą, reiškia, jog viduje vyksta 
grėsminga fermentacija, reikalaujanti 
atsinaujinimo.

Pasauliečiai tikintieji patys vieni nedaug 
šioje srityje gali nuveikti, tai Bažnyčios 
valdos, bet pastaroji jaukiai jaučiasi savame 
stingulyje. Šventovių sienos daugstipresnės 
už Dievo ieškančiųjų žodį, todėl 
sutriuškintas liks Tiesos ieškotojas. 
Bažnyčioje demokratijos nėra. Tamstos 
straipsnis paliudija mano teiginį. Užuot 
pabandžius atsakyti bent į vieną mano 
iškeltą klausimą, Jūs liuoktelėjote į 
asmeniškumus, nes žmogus žino, kad 
žodžiu smogiama skaudžiau negu akmeniu. 
Pozityvu tiek, kad “Gavėnios mintyse”, 
matyt, užčiuopėt kažką būdingo ir Jums 
asmeniškai, nes iš kur gi tiek sunkiai 
valdomo pykčio ir pagiežos? Tik, ar 
neatrodo Jums, kun. Petraiti, kad pernelyg 
sureikšminote savo asmenį ir Tamstos 
leidžiamą biuletenį? Sąžinė man neleistų 
vainoti galudienį senelį, juoba kai mano 
pačios viena koja jau karste. Dieve padėk 
Jums ir toliau lipdyti kryželius, angeliukus, 
“abrozdėlius”, tik jie Tamsos nė kiek 
nesumažins ir prie Dievo nieko neatveš.

Sutrikau, kai iš savojo Olimpo

Nukelta į 7 psL
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Hliutės kampelis
ELGETA ALGOS NEGAUNA,

nors žodžiai ir labai artimi giminės. Alga reiškė ne tik atlyginimą už darbą, bet ir 
paskolą. (Latvių “alga”, sen. prūsų “algas” - paskolos). Kad gautum paskolą, reikėjo 
elgtis (paskolos prašyti), ir ne bet kaip elgtis, o gražiai, galbūt net ir nusižeminti, o 
toks nuolatinis prašytojas pasidarė elgeta, jis elgetavo. (Latvių “elgt” - primygtinai 
prašyti, bet ir susitvardyti, išlaikyti). Kol tas žodis atėjo į mūsų senuosius raštus, elgetos 
jau nebe paskolos prašė, o išmaldos (ką galėjo išmelsti).

Atsimenant, kad kalbų raidoje “1” ir “r” dažnai kaitaliojasi, “algą” galima palyginti 
t su indoeuropiečių “argha” - vertė ir “arhati” -yra vertas.

Algamistra nėra meistras, kuris algas išmoka, ir nieko bendro su algomis neturi. 
; Tai paprasčiausiai vargonininkas, “sulietuvintas” iš lenkiško “organista” ir 
į “orgamistrz”. Panevėžio apyl. sakoma ne tik algamistras, bet ir algamistrienė, taigi 

žodis visai įsipiiictinęs.

IŠ REDAKCIJOS PAŠTO
Išvežimų minėjimas - Gedulo diena

Per SBS Radijo lietuvių kalbos 
programą (gegužės 30 d.) mano pranešimas 
Lietuvių Bendruomenei pranešėjos buvo 
iškraipytas iki neatpažinimo. Prašau į jį 
nekreipti dėmesio. Žiūr. pranešimo

■ originalą “Mūsų Pastogėje”.
Antanas Kramilius

Baltų Komiteto Pirmininkas

Praėjusiame MP numeryje išspausdintame 
straipsnelyje “Atsisveikinimas” ne dėl autorės 
kaltės praleistas šis sakinys: Atsisveikindama su 
Palmyra ir Broniumi SLMSG sekretorė ir 
sody kiečių seniūnė Aleksandra Storpirštienė 
jiems įteikė Stasio Montvido dailiai nutapytųjų 
telrnesšrf'._ Labai atsiprašome. Red.

Atkelta iš 6 psL
aukštumų kvietėte pasiaiškinti, kokius 
žygdarbius esu atlikusi Sovietijoj ir 
Australijoj, kodėl nedalyvauju bendruo
meninėje ir parapijinėje veikloje. Man 
regis, kad kunigai, kaip dvasios vadovai, 
privalėtų žinoti, kad daug ką žmogaus 
gyvenime nulemia iš tėvų ir protėvių 
paveldėtos savybės, gyvenimo sąlygų 
suformuoti stereotipai, asmeninės patirtys 
ir daug kitų faktorių, o ypač Kūrėjo suteikta 
duotybė. Štai Jums jau ankstyvoje 
vaikystėje Dievas pirštu nurodė kurlink eiti, 
o man tame amžiuje gal irgi Jis liepė dar 
lėlėmis žaisti. Todėl ir mūsų nuopelnai 
šiandieną skirtingi. Už savo žemiškąją, 
veiklą, manau, pajėgsime dorai atsiskaityti 
tik Viešpaties akivaizdoje, kai mūsų praeitą 
gyvenimą visais spektrais nušvies Amžinoji 
Šviesa. Dabar skeptiškai vertinu savo 
nuopelnus, jie man atrodo perdėm kuklūs, 
kad galėčiau kuo nors pasigirti.

Kodėl nepriklausau katalikiškoms 
organizacijoms? Pirmiausia, manęs ne tik 
niekas Į jas nepakvietė, bet ir rankos 
neištiesė pasveikinti naujai atvykusią 
tautietę. Antra, rožančių kalbėti, manau, 
galima ir vienumoje. Trečia, kas gi susižavi 
veikla išmirštančios draugijos, kuri per 40 
metų neįstengė pritraukti į savo eiles nė 
vieno naujo nario? Šioje vietoje norėčiau 
priminti, kad prieš porą ar trejetą metų 
siūliausi Jums į pagalbą paruošiant ne 
parapijoj, o būtent Lietuvių Namuose tokią 
mini konferenciją, skirtą mūsų vidinio 
gyvenimo klausimams panagrinėti. 
Tikėjausi, kad pavyks sukviesti visus geros 
valios tautiečius iš abiejų stovyklų, suteikti 
galimybę žmonėms atsiverti, išsakyti savo 
skaudulius, nusivylimus, abejones, preten
zijas, geranoriškai, su meile kits kitą 
išklausyti, stengtis suprasti, įsijausti Štai čia 
būtų ypač reikalingas nusižeminimas. 
Tačiau šią dorybę pasirodo vienaip 
suprantame, kai jos laukiame iš kitų ir visai 
priešingai, kai patiems ateina laikas 
nulenkti gaivą. Šį renginį siūliau todėl, nes 
manau, kad ne visi, nutolę nuo Bažnyčios, 
yra paneigę savosios būties Šaltinį, taip pat 
nelaiduočiau, jog visi “gerieji” suvokia 
krikščionybės esmę. Toks išsikalbėjimas 
reikalingas kaip pirminė sąlyga, norint 
užmegsti ryšį ir du skirtingus laukelius

Gerbiami “Mūsų Pastogės” redakcijos 
darbuotojai, balandžio 24 d. laikraštyje radau 
Jūsų naują adresą E-Mail, apsidžiaugiau kad 
yra galimybė operatyviau bendrauti su 
Australijos gyventojais. Būtų dar geriau .jeigu 
butu galima skaityti “Mūsų Pastogę” interneto 
tinkluose. Ko trūksta, parašykit?.Pagal 
galimybes padėsiu. Atsirastų platesnis 
skaitytojų ratas, o taip pat ir korespondentų. 
Su geriausiais linkėjimais ir pagarba

Valius Minsevičiis, Alytus

Gerb. Redaktoriai,
Pranešimas Melboumo pensininkams, 

kad susirinkimas bus gegužės 9, 
talpinamas gegužės 15 leidinyje.

Kokia iš to nauda?
D.Vildovas, Wodonga

sulieti į vieną platesnį vieškelį, kas 
gyvybiškai svarbu mums ir tautiniu 
požiūriu. Į savo pasiūlymą tačiau 
nesulaukiau jokio signalo. Kodėl? 
Atsakymą žinote Jūs, numanau aš ir 
kiekvienas mąstantis žmogus suvokia. Iš 
sakyklos kalbėti saugu, taip kaip ir 
šūktelėti: “Sauliau, Pauliau, Antanai, 
Petrai.. Dievas jus šaukia į kunigystę!”

Garbė Jėzui Kristui, kun. Petraiti!
Janina Malijauskienė 

Gerbiamoji Ponia,
Jums būdingas vis tas pats liūdnas tonas ir 
verkšlenimas, žiūrint pro tamsius akinius į 
mūsų kasdienį gyvenimą išeivijoje. 
Nežinojau, kad esate rimta ligonė, taip, kad 
net jau “viena koja karste”. Tikrai, užjaučiu 
Jus! Vis dėlto džiaugiuosi, matydamas Jus 
dar vaikščiojant abiem kojom. Taigi dar 
nėra taip blogai, kaip apie save manote.

Ko Jūs čia vargstate toj nesvetingoj 
Adelaidėj? Jau 10 metų kai Lietuva 
nepriklausoma. Grįžkit su sūnum į Tėvynę, 
ten pradžiugs krūtinė. Dėl sveikatos į veiklą 
nenorite įsijungti, bet esu tikras, jog ir 
toliau rašysite straipsnius spaudai. Siūlau 
Jums pozityvią temą: ruoškitės pati ir 
raginkite mūsų tautiečius su jaunąja karta 
grįžti į tėvynę, kad išvengtume nutautėjimo 
svetimuose kraštuose. Senieji ateiviai 
miršta, o jų vaikai nutautėja visuose 
kraštuose. Štai, kas dedasi Čikagoje: “XX 
amžiaus viduryje Čikagoje buvo 14 lietuvių 
parapijų. Šiuo laiku liko tik trys - Cicero, 
Marquette Park, Brighton Park lietuvių 
parapijos” (“Tėviškės Aidai” 17 nr., 2psl.). 
Panaši padėtis yra ir kitose vietovėse ir pas 
mus Australijoj. Grįžusi į Lietuvą, galėsite 
prisidėti kovojant su abortais, savižu
dybėmis, girtavimu ir prilaikant tūkstančius 
jaunuolių, bėgančių iš Lietuvos. Labai 
gaila, kasmet Lietuvoje daugiau karstų 
negu lopšių; tėvynė pasuko išnykimo keliu. 
Tai liūdina mus visus ir jaučiame, jog reikia 
ką nors daryti Be abejo, yra šis tas daroma 
tėvynėje, bet tai sunki užduotis.

Senovėje Mozė, būdamas 80 metų 
amžiaus, išvedė žydų tautą iš Egipto su visu 
jų turtu. Būkite tat Jūs mūsų Moze, 
skatinant visus grįžti į brangią tėvynę. 
Linkiu sėkmės!

Kun. J.N.PetraitLs, MIC

Betikėta grybų 
puota

Staiga atšalęs oras neišgąsdino tautiečių, 
praėjusį sekmadienį gausiai susirinkusių į 
Sydnėjaus Lietuvių Namus pasigėrėti Aldonos 
Stasiūnaitienės ir Onutės Kapočienės iš visų 
pasaulio kampų surinktais grybais. Žiūrovus 
nepaprastai nustebino šių rinkinių 
turtingumas, nes šaunių eksponatų buvo ne 
dešimtys, kaip ne vienas iš anksto galvojo, bet 
tiesiog šimtai Popietę surengė Bibliotekos 
Bičiulių Būrelis.

Kaip ponia Aldona prisipažino, pirmąją 
grybų šeimynėlę ji nusipirko prieš daugelį 
metų meno parodoje. Tai buvo Danutės 
Karpavičienės itin meniškas keramikos 
darbas. Vėliau Aldonos dukra [.ana kurį laiką 
gyveno Lietuvoje ir per Viktorą Šlitcrį savo 
mamai atsiuntė gintarinį baravyką. Tai ir buvo 
kolekcijos pradžia. Nuo to laiko grybai j ponios 
Aldonos namus vienas po kito keliavo Iš 
Lietuvos, Amerikos, Australijos, Maltos, 
Švedijos, Airijos, Kinijos, Filipinų, Afrikos ir 
t.t. Visokie jie buvo: mediniai, odiniai, 
keramikiniai stikliniai kristaliniai gintariniai 
Visi jie buvo svetingai priimti ir garbingai 
įkurdinti. Paklausta, kuriuos grybus ji 
labiausiai vertinanti, Aldona atsakė, kad 
gintarinius. Jų ji daugiausiai ir turinti - gal 
kelis tuzinus. Vieni iš brangesnių yra grybai iš 
kristalo, ametisto ir Svarowskio kristalo, 
įdomesni - Danutės Karpavičienės iš 
keramikos, odiniai iš Australijos, o vienas yra 
burna per vamzdelį išpūstas iš mėlyno stiklo. 
Labai gražūs grybai iš australiško augalo 
banksia.

Ponia Onutė grybus renka nuo 1975 metų. 
Jos draugė Elytė Špokevičienė iš Melboumo 
pirmuosius rinkinio grybus atsiuntė kaip 
dovaną Po to grybai “kaip vanduo tekėjo” iš 
viso pasaulio: Švedijos, Vokietijos, Austrijos, 
Šveicarijos, Airijos, Lietuvos, Lenkijos, 
Rusijos, Baltarusijos ir kt. Juos sutempė 
draugai pažįstami ir giminės.

Tikriausiai visiems įdomu, koks tai 
išgarsintas grybas, pirktas už 25 000 rublių? 
Ogi tai Leningrade (dabar Sankt Peterburgas) 
infliacijos metu pirktas medinis grybas, ranka 
dailiai išmargintas tautiniais rusiškais raštais.

Ponios Onutės kolekcijoje daug ir kitokio 
originalumo. Stebino du suaugę grybai - 
arbatinukas iš Australijos; grybas - nykštukas

KRYŽIAŽODIS "LIETI VOS ISTORIJA” 2. Lietuvos valstybe iki Kęstučio mirties

1. Kunigaikštis, vakarinių Lietuvos žemių gynėjas. 2. Kunigaikštis, siekęs 
prijungti rusų žemes prie Lietuvos. 3. Ordino kariūnas, turintis aukščiausią 
karinį laipsnį. 5. Svarbiausias miestas valstybėje. 6. Ginklas tvirtovės sienoms 
griauti. 8. Pilis, kuri apsaugojo Mindaugą nuo nepatenkintų jo politika kuni
gaikščių. 9. Mūšis, kuriame lietuviai pasiekė pirmą didelę pergalę prieš Kalavi
juočių ordiną.

Horizontaliai:
3. Prūsų sukilimo (1260-1274) vadas. 4. Senovės lietuvių pagonių dvasinin

kas. 7. Pirmas ir paskutinis Lietuvos karalius. 8. Miestas, kuris valdant Gedimi
nui tapo sostine. 10. Kęstučio žmona. 11. Pilis, kurios gynėjai susidegino, kad 
nepakliūtų kryžiuočiams į nelaisvę.

“Grybų pulkauninkės”: Aldona Stasiū- 
naitknė (kairėje) ir Onutė Kapočienė.

Dalios Donielienės nuotrauka

iš Rusijos; nupintas iš smulkių vytelių - iš 
Lietuvos; grybas - taupyklė, kurį gavo dovanų 
iš savo kolegės Aldonos Stasiūnaitienės; 
grybas - žvakidė; grybas - dėžutė; grybas - 
namelis; grybai - pipirinė ir druskinė; grybas 
- butelis, kurio viduje kadaise buvo vynas. 
Neįprastą grybų lemputę, kurią pats 
sukonstravo, mamai padovanojo sūnus Petras. 
Vienas menininkas nulipdė visą padėklą su 
keramikiniais grybais. Julė Lukoševičienė iš 
Panevėžio sugalvojo grybus net numegzti. O 
kito permatomo grybo iš Lietuvos viduje 
puikuojasi raudona rožė. Fantazija beribė. 
Reikėtų paminėti dar odinius bei 
marmurinius grybus, taip pat nuostabų 
kristalinį iš Anglijos. Tai vieni vertingiausių 
gausioje Onutės kolekcijoje.

Popietę papildė Martinos Reisgįenės (ji 
buvo ir pagrindinė šio renginio organizatorė) 
paaiškinamasis žodis grybų tema, o vėliau 
užkandai pasiūlyti darbščiosios Onutės 
marinuoti grybai. Popietė baigta loterija. 
Kadangi Aldona Stasiūnaiticnė ir Onutė 
Kapočienė abi yra uolios “Dainos” choro 
dainininkės, choro reikalams loterija sutelkė
164 dolerius. Dalia Donielienė

I Sudarė J urate '/.ailskiene
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SIDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBE
Teko nugirsti, kad kai kurie nariai 

nenorėjo net kojos kelti iš namų, nes 
negalvojo, kad grybų parodėlė gali būti 
įdomi. Manė: “Ką ten gero galima pamatyti 
apie tuos grybus?”... Bet vis dėlto atėjo, o 
atėję nesigailėjo, nes tikrai maloniai “akis 
pašėrė”. Jos taip ir lakstė nuostabioje grybų 
karalystėje.

Mums visiems gerai pažįstamos ponios 
Aldona Stasiūnaitienė ir Onutė Kapočienė 
parodė, kad kai užsidegi rinkti, tai vis atrandi 
ką nors naujo, ką nors įdomaus. Taip nuolat 
grybą prie grybelio ir krauni.

Stovėdami salės gale su Anskiu Reisgiu, 
mudu pakaušius krapštėm ir galvojom kaip 
tokius visokius rinkėjus savanorius į vieną 
krūvą kokiai specialiai parodai sudėjus. Kad 
ir per Lietuvių Dienas, ar po jų.... Gal ir 
SBS televizija ateitų? Tuokart kitoje salėje 
dar “Lenciūgėlį” gal kas sušoktų, choras 
porą dainelių atpiltų, o po to sau atsisėdę 
namuose žiūrim TV, o lietuviškos nosys taip 
ir kyla į viršų.

Ačiū Bibliotekos Bičiulių Būreliui už 
puikų renginį. Ačiū Onutei už skanius 
grybus visų ragautojų vardu! Kavą pirkom, 
bet už tai skanūs pyragaičiai buvo dykai. 
Puiki popietė! Paklauskite dalyvavusių - 
visiems patiko.

Turėjo patikti ir choro “valdžiai”, nes 
ten jie prisisukę pardavinėjo loterijos 
bilietukus. Taigi ir kitiems kultūrininkams 
popietė turėjo būti vertinga.

Tolimesnis renginys BBB (Bibliotekos 
Bičiulių Būrelis), kaip mane informuoja p. 
Martina Reisgienė, tai Juodasis Birželis. 
Birželio 10 d., šeštadienį 1.30 vai Klubo 
Auditorijoje ruošiama popietė tų tragiškų

trėmimų dienų prisiminimui. Bus 
žemėlapiai ir vietovių nuotraukos, kur 
kentėjo mūsų tautiečiai.

Daugelis iš jų buvo ir mūsų broliai, 
seserys, tėvai, ar kiti artimieji. Matysite 
kaip dabar atrodo ten apleistos kapinės. 
Bus rodomas ir vidio filmas, kur 
pamatysite ir girdėsite ekrane ten 
buvusiuosius. Nepamirškime, kad 
Australijoje esame dėl to, jog nenorėjome 
patekti į Sibirą. Juk tuolaikinis 
pasirinkimas buvo lyg loterija: trauktis į 
vakarus ir tikėtis, kad rusų lakūnai nebus 
jau tokie taiklūs, jog mus pakelėje 
sunaikintų, arba likti gimtinėje, kur 
didesni šansai atsidurti tolimose rytų 
taigose. Tai ir klausimo nėra - visi 
atsilankysime savųjų tarpe prisiminti 
savuosius kankinius! Juk abejonės nėra, 
kad jie kentėjo už tai, nes buvo padorūs 
lietuviai. Dalyvaudami, nors būdami toli 
nuo jų, vieningai nulenkime galvas, 
įvertindami jų atgyventus skausmus, o 
daugybę atvejų netekusių ir gyvybės.

Malonu buvo matyti, kad jau yra 
turinčių bilietus į MADŲ PARADĄ. 
Kam gi nebus smalsu pamatyti kuo 
stebins australai mūsų tautiečius 
Lietuvoje. Gal vėliau ir išgirsime kokios 
sutartys buvo sudarytos po tos viešnagės 
ir kokie jiems liko įspūdžiai apie mūsų 
mylimą šalį.

Reikia tikėtis, kad mūsų žurnalistai 
visa tai plačiai aprašys Lietuvos spaudoje, 
ką ir mes galėsime vėliau skaityti “Mūsų 
Pastogėje”.

Gavome dovanų vaizdąjuostę iš

Nukelta į 3 psL

Juodasis Birželis
Šiemet minėsime Juodąjį Birželį ne eiliniu minėjimu, o realiais Sibiro 

vaizdais. Šeštadienį, birželio 10 d. 1.30 p.p. Sydnėjaus Lietuvių Klubo 
auditorijoje pagerbsime Sibiro tremtinius. •'

Bus rodomas video filmas, kurio veikėjai - buvę Sibiro tremtiniai, ir 
supažindinta su jų trumpa biografija.

Žemėlapiai ir originalių nuotraukų paroda demonstruos trėmimų vietoves 
bei negailestingai apleistas žuvusiųjų kapines.

Savo apsilankymu pagerbkime jų kančias.
Rengėjai: Bibliotekos Bičiulių Būrelis

Melbourne kviečiam visus pamatyti Lietuvos baleto filmą

Romeo ir Džiuljeta
Filmas susuktas per 1997 metų Lietuvos baleto gastroles Eviane, Prancūzijoje, 

ir kitur Europoje, kur Europos publikai buvo pristatytas baletas “Romeo ir 
Džiuljeta” su Egle Špokaite ir Edvardu Smalakiu bei visa Lietuvos baleto trupe 
po dirigento M. Rostropovičiaus batuta.

Kur: Melbourno Lietuvių Namuose, 44 Errol Street, NTH. Melbourne.
Kada: Sekmadienį, birželio 11 d., 1 -3 vai. p.p.

Auka $5 (kavutė po filmo).
Filmą rodys FLB ir pelnas eis Lietuvos baletui.

Canberros pensininkų “Paguoda” kartu su Canberros LKVS Ramove ruošia 
išleistuves Edvardui Laurinoniui, kuris išvažiuoja gyventi į Lietuvą.

Atsisveikinimo pietūs įvyks birželio 21 d., trečiadienį, 12 vai. Woden 
Tradesman’s Union klube - Woden, Launceston - Furzer gatvių kampas. 
Pensininkai ir ramovėnai, norintys dalyvauti pietuose, kurie bus nemokami, 
prašomi pranešti apie savo dalyvavimą iki birželio 18 d. (sekmadienio) 
“Paguodos” pirmininkei Onai Pečiulevičienei tel 6247 2506.

“Paguodos” Valdyba

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

TEL: 9708 1414 FAX.: 9796 4962

Atvykęs į Sydnėjų būtinai aplankyk Lietuvių Klubą!
Klubas veikia šeštadieniais ir šventadieniais nuo 12.00 vai.

Darbo dienomis nuo 4.00 vai. 
antradieniais uždaryta

POOL CLUB RENKASI KETVIRTADIENIAIS 7.00 vaL 
Atsilankykite pabandyti, gal patiks?

Sekmadieniais nuo 5.00 Bd 6.00 va)

LINKSMOJI VALANDA

BIBLIOTEKA VEIKIA SEKMADIENIAIS NUO 1230 IKI 230 vaL

PENSININKŲ POPIETĖ 
Birželio 8 d. 12.00 vaL ŠVEDIŠKAS STALAS

ŠEŠTADIENYJE BIRŽELIO 10 d. 130 vai

JUODASIS BIRŽELIS
SIBIRO TREMTINIŲ PAGERBIMAS 

Bus rodomas video filmas, kurio veikėjai yra buvę 
SIBIRO TREMTINIAI

Supažindinimas su jų trumpa biografija.
APSILANKYMU PAGERBKIME JŲ KANČIAS

t I I l-H-l I I I I I I I I I I I I I I I I M !■ I I I t i

Birželio 11d. 130 vaL ir 4.00 vaL

MAD Ų PARADAS
Įėjimas $10.00. Studentams iki 18 metų ir pensininkams $5.00 vaikams iki 12 laisvai

I H H4H I I I I I I H I I I I I I

Birželio25d.2.00vaL VISIĮ

TURGŲ
1111 I I I H+l H44-H-H HH 

SAVAITĖS MINTIS: Meilė iškelia žmogų iki amžinybės kraštų. Vydūnas 
.M - i~ -

{ DĖMESIO! DĖMESIO! DĖMESIO! {
i Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos draugijos valdyba, padedant ■

■ “Dainos” choro moterų grupei, kartu su Savaitgalio mokyklos mokiniais nutarė _j š. m. liepos mėn. 30 d. 2 vai p.p. surengti: j

j “Gintaro popietę” |
5 Popietės metu stengsimės surinkti ir parodyti įdomius ir retai pasitaikančius j

■ gintaro gaminius. Bus gera proga parduoti ir nusipirkti gintarinius papuošalus, ■
I pabendrauti prie kavos puodelio, pasiklausyti pokalbio apie gintarą ir jo I 
I pritaikymą, kartu pasižiūrėti vaiku programos, pasiklausyti moterų choro dainų. I 
I I

Kviečiame visas ponias ir paneles peržiūrėti savo turimus gintarinius | 
| papuošalus ir parodyti susirinkusiems, o atliekamus, mažiau mėgiamus-siūlome ■ 
I parduoti kur bus atskirai paruoštas stalas.

I Įėjimas ir kava su pyragaičiais tik 5 doL i
I I
j Kviečiame kuo gausiau atsilankyti ir dalyvauti gintaro parodos - pardavimo | 
| popietėje. |

SLMSGD ir mokyklos vardu J. D. 1

Kun. Kazimiera Ambraso rankraštis
Kun. Kazimieras Ambrasas SJ praneša, jog 

yra parašęs knygą, vardu “Kengūrų r koalų 
pašonėje”, kurios vienas rankraštinis 
egzempliorius jau yra paruoštas spaudai. Knygą 
sudaro keliasdešimt autoriaus pokalbių su . 
Australijoje sutiktais AL Bendruomenės bei 
organizacijų veikėjais, jo paties įspūdžiai ir 
apmąstymai apie lietuviškąją išeiviją žemyne. 
Rinkinį paįvairina parinktos ištraukos iš 
Australijos lietuviškųjų publikacijų. Kun. 
K Ambrasas mano, jog artėjanti Olimpiada ir 
metų gale vyksiančios Australijos Lietuvių
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"Dienos sudarytų puikią progą knygos 
platinimui

Knygos išleidimui reikalingos lėšos, kurių 
sukaupti kun. K. Ambrasas nepajėgia ir todėl 
kreipiasi į Australijos lietuvius, nes jiems ši 
knyga yra skirta. Jo adresas:

1465 rue De Sėve, Montreal H4E 2A8, 
Canada, Que. fcL (514) 766 5755.

Lėšų reikalu kun. K.Ambrasas yra 
užmezgęs ryšius Australijoje, tačiau 
finansinis ryšininkas “M.P” redakcijai dar
nėra žinomas. “MJTint
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