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Trečiasis Prezidento metinis pranešimas
Jau trečiajame savo metiniame pranešime 

Rezidentas Valdas Adamkus balandžio 19 d. 
grįžo prie Lietuvos modernizavimo tikslų ir 
uždavinių, akcentuodamas laisvo žmogaus, 
atviros visuomenės ir stiprios valstybės svarbą. 
Remdamasis šiomis nuostatomis valstybės 
vadovas išdėstė Lietuvos vidaus ir užsienio 
politikos principus, aptarė mokesčių sistemos 
pertvarką, socialinės ir sveikatos apsaugos, 
švietimo, valstybės tarnybos, kaimo reformas. 
Kalbėdamas apie užsienio politiką, V. 
Adamkus pabrėžė, kad per pastaruosius 
metus atsidūrėme naujoje tikrovėje: “Mūsų 
priimtas sprendimas jungtis į euroat [antines 
struktūras jau yra visuotinai pripažįstamas kaip 
esminis savarankiškos valstybės 
apsisprendimas”.

“Turime suvokti, kad tolimesnės struktūrinės 
permainos, spartus Lietuvos modernizavimas 
yru neišvengiamas. Visos reformos, kurias 
užsibrėžėme jgyveruiintipriešstodamiįEuropos 
Sąjungą, yru daromos mūsų pačių labui, o ne 
dėl to, kad to reikalauja Europos Sąjunga”, - 
sakė valstybės vadovas. Prezidento požiūriu,

tikslais:”Pirmasis jų - išlaisvinti žmogaus 
iniciatyvą, stiprinti jo savarankiškumą ir 
atsakomybę. Antrasis - išplėtoti skirtingų mūsų 
visuomenės grupių - verslininkų, mokslininkų, 
ūkininkų, tarnautojų bei kitų - 
bendradarbiavimą, kooperaciją, gebėjimą dirbti 
kartu ir siekti bendrų uždavinių. Trečiasis - 
sustiprinti valstybę, sukurti joje patikimą 
demokratinę tvarką”.

Vytautas 
Daniela

Seimo liberalų frakcija mato Prezidento
metiniame pranešime paramą koalicinei 
vyriausybei, o opozicijai adresuoja teiginį, kad

kaip objektyvų ir išsamų Lietuvos Respublikos 
Prezidento Valdo Adamkaus metinį 
pranešimą, Liberalų frakcija visiškai pritaria 
siūlymui spartinti ūkio reformas, pritaria 
perspėjimui dėl atskirų verslo grupuočių 
įtakos, siekiant naudos vien sau, pritaria 
kvietimu politikams įveikti senų, nuo tikrovės 
atitrūkusių potitiraųžaidimų inerciją. “Visiškai 
pritariame esminei pranešimo krypčiai - tik 
asmeninės Lietuvos žmonių iniciatyvos 
išlaisvinimas, tik biurokratijos brūzgyno 
naikinimas gali sukurti modernią visuomenę, 
užtikrinančią kiekvieno asmens gerovę”, 
sakoma Liberalų frakcijos pareiškime. Jame 
taip pat atkreipiamas kolegų Seime dėmesys 
į Prezidento išreikštą perspėjimą, kad vis dar 
nemaža visuomenės dalis gyvena kai kurių 
politikų sukurtoje nerealių lūkesčių 
atmosferoje, ir siūloma politikams kabėti tik 
apie realius dalykus.

Rezidento pranešimą teigiamai įvertino 
ir Seimo konservatorių frakcijos seniūnas 
Andrius Kubilius. Pasak jo, Prezidento 
parnešimas buvo “tradiciškai stiprus”, jame 
giliai išanalizuota dabartinė situacija ir 
politinio proceso vyksmas, nubrėžti svarbiausi

“Nauja mokesčių sistema turi būti aiškiai 
orientuota nebe į valstybės išlaikytinį, bet į 
savininką: ji privalo remtis nuostata, kad ne 
valstybė žmogui duoda ir iš jo arimą bet žmogus 
uždirba ir dalį savo pajamų sumoka valstybei, 
reikalaudamas, jog šijo lėšas naudotų efektyviai 
ir sąžiningai”, - sakė V. Adamkus. Jis ragino 
efektyviau spręsti nedarbo ir skurdo 
problemas. V. Adamkaus nuomone, šias 
problemas galime įveikti tik užtikrinę 
nuoseklią ūkio plėtrą ir kokybišką bei visiems 
prieinamą švietimą. Ragindamas sparčiau 
reformuoti ūkį, valstybės vadovas teigiamai 
įvertino sprendimus dėl bankroto procedūrų 
supaprastinimo, įmonių restruktūrizavimo 
tvarkos įteisinimo, darbo rinkos 
liberalizavimo. Prezidento įsitikinimu, 
privatizavimo procese būtina sudaryti lygias 
sąlygas tiek užsienio, tiek tautiniam kapitalui, 
užtikrinti proceso skaidrumą ir siekti 
efektyvesnio ūkininkavimo. “Didelių 
pajėgumųenergętikosūkisturitaptineiaetuvos 
ekonomiką gumzdinančiu akmeniu, bet jos 
atsigavimo varikliu”, - sakė V. Adamkus, 
aptardamas strateginę svarbą turinčių ūkio 
objektų perspektyvas.

Pasak Prezidento, skaudžias korupcijos 
problemas turi išspręsti atviras valdžios ir 
verslo bendradarbiavimas: “Tbįmanoma siekti 
tik mūsų verslui viešai deklaruojant savo 
interesus, o valdžiai į juos atsižvelgiant ir juos 
gjnani”. Vaktybėsvadovas ragino kuo greičiau 
pereiti nuo žemės grąžinimo prie žemės 
reformos darbų ir efektyviau naudoti valstybės

Lietuvos įvykių apžvalga
Lietuvos uždaviniai. A. Kubilius atkreipė 
dėmesį į Prezidento taikliai pastebėtas, 
keliančias nerimą politinio gyvenimo 
tendencijas-stiprėjančią finansinių grupuočių 
ir net galimų nusikalstamų grupuočių įtaką 
politikai

Kitokias išvadas padare Seimo opozicijos 
lyderis socialdemokratas Vytenis 
Andriukaitis. Po Prezidento metinio 
pranešimo jis mato tik du kelius liberalams— 
arba keisti Vyriausybės programą, arba tapti 
mažuma. Tokią alternatyvą, V. Andriukaičio 
nuomone, lemia Prezidento pranešimo 
nuostatos, esančios aiškioje priešpriešoje su 
Vyriausybės programa. Socialdemokratai 
ketina parengti metinio Prezidento pranešimo 
analizę ir pateikti ją visuomenei parodant 
pozicijas, sutampančias su socialdemokratų 
programos nuostatomis.

Seimo komisija tirs miįjouų klajones
Balandžio 19 d. Seime įsteigta laikinoji 

komisija, kuri tirs Thrto, Kelių fondo veiklą, 
įvertins valstybės paskolų, gautų su valstybės 
garantija, panaudojimą Iniciatorių nuomone, 
pagrindas tokiai komisijai steigti yra 
neabejotinas. Paskolos, paimtos su valstybės 
garantija, sudaro 7.5 milijardo litų, didelė jų 
dalis išdalyta ūkio subjektams ir jau tapo 
beviltiška. Išsiaiškinti, kaip ir kodėl jos buvo 
įduotos, kaip iššvaistytos, kas atsakingas už 
tokį dosnumą yra taip pat laikinosios Seimo 
komisijos objektas. “Kažkas turi atsakyti, kur 
tie pinigai yra” - sakė iniciatoriai. Seimo 
laikinoji komisija taip pat ketina tirti, ar 
racionaliai panaudotos valstybės investicijos. 
Tokios didelės apimties tyrimą komisija, kurią 

ir būsimos Europos Sąjungos lėšas. “Pritikima 
Lietuvos kaimo ateitis- tai konkuruotigebantys 
žemdirbystėsūkiai ir smulkių bei vidurinių verslų 
įvairovė”.

Prezidentas pabrėžė vos prieš kelis 
dešimtmečius prasidėjusį istorijos lūžį: iš 
pramonės, o dažnu atveju ir agrarinės 
visuomenės pereiname į esmingai naują - 
žinių visuomenę: “Ne materialinių vertybių 
gausinimas, bet intelektualine kūrybairžtruomis 
grindžiama veikla jau veda ir vis aktyviau ves į 
priekį dabartinę visuomenę”. Jis ragino pereiti 
prie konkrečių veiksmų: sutvarkyti valstybės 
duomenų bazes, teikti bent dalį valdžios 
paslaugų internetu, padaryti visiems 
prieinamą tarptautinį elktroninį tinklą, 
daugiau dėmesio skirti naujomis 
technologijomis grįstam verslui. “Lietuvos 
modernizavimas, kartu ir laisvo tautos gyvenimo 
perspektyvos, šiandien priklauso nuo švietimo 
ir mokslo plėtros, nuo valstybės investicijų į 
žmones”. Jo požiūriu, būtina sukurti valstybinį 
vaikų registrą, visuotinio priešmokyklinio 
ugdymo sistemą, vaikams užtikrinti socialines 
mokymosi sąlygas, supragmatinti bendrojo 
lavinimo mokyklas, sustiprinti aukštojo 
mokslo sistemą, pasiekti efektyvios mokslo, 
studijų ir versk) sąveikos. “Pagaliau turime 
Lietuvoje pripažinti humanitarinio ir socialinio 
mokslo svarbą tautos kultūrai ir demokratinei 
mūsų galvosenai”.

Aptardamas šalies politinę raidą, 
Prezidentas teigė “Stipri demokratinė valstybė 
neįmanoma be stiprių partijų, be stiprios 

sudaro 9 parlamentarai, žada baigti iki 
lapkričio 1 d.

Pasak Seimo Biudžeto ir finansų komiteto 
pirmininko Kęstučio Glavecko, per 
aštuonerius metus valstybės vardu arba su 
valstybės garantija gautos paskolos blogai 
prižiūrimos, investuojamos, vagiamos. Dažnai 
Vyriausybės, duodamos garantijas, 
prisiimdavo ekonominę atsakomybę už 
privataus verslo nuostolius. Šiuo metu 
valstybės vidaus ir užsienio skola sudaro 13 
milųardų litų. Apie pusę jų yra rizikingos arba 
beviltiškos paskolos. Anot K Glavecko, apie 
60% blogų paskolų padaryta 1993-1996 
metais dirbusios LDDP Vyriausybės, 30% - 
konservatorių ir 8% kitų Vyriausybių. 
“Išaugęs labai didelis paskolų portfelis ir liko 
“kabėti”, sako K Glaveckas. Anot jo, neseniai 
priimti valstybės skolos įstatymo pakeitimai 
nėra skirti tokioms paskoloms nurašyti, 
įstatymas pakeičia garantijų skoloms išdavimo 
tvarką, sugriežtinant jį. O buvusio išduotos 
blogos paskolos, pasak K Glavecko, ir toliau 
lieka prokuratūros ir teismų tyrimų objektu.

Siūto pakeisti Privatizavimo komisiją
Seimo Ekonomikos komitetas, išklausęs 

Privatizavimo komisijos pirmininko 
akademiko Eduardo Vilko ataskaitą, 
pripažino jos, kaip privatizavimo priežiūros 
institucijos, veiklą nepakankamai efektyvia ir 
pasiūlė nedelsiant atleisti jos pirmininką bei 
narius.

Privatizavimo komisijos pirmininkas E, 
Vilkas savo 2000-jų metų ataskaitoje pateikė 
nemažai skaičių apie jau privatizuotus ir dar 
laukiančius privatizavimo objektus. Jis taip pat 
atmetė visuomenėje girdimus nuogąstavimus, 
esą visas Lietuvos turtas išparduotas

Prezidentas Valdas Adamkus Sidnėjuje pernai 
vykusios olimpiados metu.

Ritos Baltušytės nuotr. 

politinės valdžios”. įspėjęs, kad nauji politikai 
patys savaime jokiu būdu dar neužtikrina 
naujos politikos, V. Adamkus pabrėžė, 
politinę valdžią stiprina sprendimų viešumas. 
Valstybės vadovas atkreipė dėmesį į 
ekonominių nusikaltimų ir politinės galios 
susijungimo pavojus. Priminęs, jog iki šiol 
nenubausti daugelio sunkių nusikaltimų 
kaltininkai. Prezidentas sakė, kad teisingumas 
reikalauja pagaliau ištirti didelį atgarsį 
visuomenėje sukėlusias bylas. “To turėtų 
reikalauti valstybėspareigūnų savigarba”-sakė 
Prezidentas. “Ar sustiprės mūsų valstybė, ar 
atsiras daugiau teisingumo mūsų gyvenime, 
labai priklauso nuo valdymo reformų sėkmės”

Pgal Eltą parengė Vytautas Doniela

užsieniečiams. Pasak E Vilko, tik 16 objektų 
parduota užsienio šalių firmoms ir juridiniams 
asmenims.

Jo ataskaitą neigiamai įvertino Seimo 
Ekonomikos komiteto pirmininkas Viktor 
Uspaskich. Anot jo, ataskaita neatitinka 
Privatizavimo komisijos veiklos ir primena 
Turto fondo sekretores parengtą ataskaitą 

Apskritai, ftivatizavimo komisijos veikla netgi 
buvusi nenaudinga Lietuvai, nes dažnai 
klaidino visuomenę. Pasak jo, pakakdavo 
akademikui E. Vilkui pareikšti savo 
nuomonę, kad vienas ar kitas privatizavimo 
sandoris parengtas gerai bei yra sėkmingas, 
ir to pakakdavo nuraminti visuomenei. V 
Uspaskich teigimu, dažnai Privatizavimo 
komisija tapdavo priedanga neskaidriam 
privatizavimui

Abiejų Ignalinos atominės elektrinės 
(IAE) blokų uždarymo socialiniai kaštai 
Lietuvai per artimiausius 10 metų sieks nuo 
1 iki 2.5 mlrd. litų, teigia konsultacinės 
bendrovės vadovas Aleksandras Abišala. 
Anot jo, daugiausiai išteklių pareikalaus nau jų 
darbo vietų kūrimas, profesinis persiorien
tavimas,' investicijos, infrastruktūra, įvairios 
socialinės išmokos ir kita. “Už horizonto 
matosi Europos Sąjungos pagalba, bet kol kas 
daugiau su vėliavėle, nei su portfeliuku”, - 
juokavo A. Abišala Seime pristatydamas 
socialinių IAE uždarymo kaštų studiją. Pasak 
A. Abišalos, dėl IAE uždarymo darbo neteks 
8,600 asmenų, kurių dauguma dabar dirba 
pačioje elektrinėje ar ją aptarnaujančiose 
struktūrose. Jis prognozavo, kad apie 2,000 
darbe netekusių asmenų prireiks tiek stan-
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Trumpai Iš
Vytautas 
Patašius

♦ Balandžio 16 d. NATO taikos palaikymo 
kariai Bosnijoje suėmė buvusį serbų kariuo
menės brigados vadą Dragan Obrenovič ir 
nusknridinn jį į Hagą Jungtinių Tautų karo 
nusikaltimų tribunolo žinion. Suimtasis 
kaltinamas buvęs vienas iš svarbiausių 
musulmonų žudynių organizatorius 1995

♦ Ibbesitęsia susidūrimai tarp Izraelio karių 
ir palestiniečių. Balandžio 16 d. Izraelio 
lėktuvai sunaikino Sirijos karinius radaro 
įrengimus Libane į rytus nuo Beiruto. Žuvo 
trys Sirijos kariai. Balandžio 17 d. Izraelio 
kariai užėmė dalį Gazos ruožo, bet pasitraukė 
sekančią dieną, JAV protestų paveikti Tą patį 
vakarą jie vėl užėmė kelias sritis Gazos ruože, 
kai palestiniečiai minosvaidžiais apšaudė žydų 
sodybas Gazos ruože. Padėtį dar aštrina nauji 
palestiniečių savižudžių susisprogdinimai 
Izraelio teritorijoje, sužeidžiant daug žydų.
♦ Balandžio 20 d. baigėsi 27 metų amžiaus 
Benjamin Maloney žygis per Tasmanijos 
miškus, jam pasiekus South Cape ir susitikus 
su kitais žygeiviais. Iš Luna River į Lake 
Redder išėjęs kovo 14 d. planuodamas 
kelionėje praleisti 12 dienų, R Maloney 
paklydo ir 36 dienas klaidžiojo, bent porą 
savaičių visiškai neturėjo maisto. Jis buvojau 
laikomas mirusiu, jo šeima Geelonge buvo 
suorganizavusi gedulingas Mišias už jo vėlę.

20 kg svorio.
♦ Australijos generalgubernatorius Sir 
\MHiam Deane baigia savo kadenciją birželio 
29 d. Naujuoju generalgubernatoriumi 
paskirtas anglikonų dvasininkas 66 metų 
amžiaus Brisbane arkivyskupas Peter 
Hollingworth.
♦ Balandžio 22 rinkimus į parlamentą

visur
Juodkalnijoje (Montenegro) laimėjo 
valdančioji partija, siekianti visiškos 
nepriklausomybės Juodkalnijai ir išstojimo S 
serbų dominuojamos Jugoslavijos federacijos. 
Visgi partija negavo dviejų trečdalių 
daugumos, reikalingos konstitucijos 
pakeitimui Juodkalnijos prezidentas Mik) 
Djukanovič pareiškė, kad artimoje ateityje bus 
pravestas referendumas dėl krašto 
nepriklausomybės. Ibks referendumas buvo 
neįmanomas, kol Slobodan Milosevic valdė 
Jugoslaviją, nes jis buvo pasiryžęs pavartoti 
jėgą išlaikyti Juodkalniją federacijoje.
♦ JAV karo aviacija, Australijos RAAF 
talkininkaujama, atlieka bepiločio lėktuvo 
sklandomuosius bandymus virš Australijos 
teritorijos. Lėktuvas Global Hawk: pakilo be 
lakūno iš aerodromo Kalifornijoje balandžio 
22 d. ir nusileido karo aerodrome Pietų 
Australijoje balandžio 23 d. Šis lėktuvas 
nenusitesdamas ore gali išbūti daugiau nei 32 
valandas, nuskrisdamas 25 000 km Jis gali 
skristi 680 km/val greičiu, skrenda dvigubai 
didesniame aukštyje negu komerciniai 
lėktuvai, tad nepriklauso nuo oro sąlygų. 
Stebėjimų duomenis jis radijo bangomis 
perduoda kontrolieriui žemėje. Australija yra 
susidomėjusi galimybe tokius lėktuvus- 
robotus panaudoti patruliuojant savo 
šiaurinius krantus. Global Hawk dalyvaus 
bendruose JAV-Australijos kariniuose 
pratimuose gegužės mėnesį.
♦ Balandžio 20 - 22 dienomis Quebec, 
Kanadoje, 34 Amerikos kontinento valstybių 
atstovai sutarė sukurti vieningą ekonominį 
bloką - bendrą rinką. Tik Kuba nedalyvavo 
Quebec konferencijoje. Šis sumanymas bus 
įgyvendintas iki 2005 metų. Bendros rinkos 
priešininkai irgi masiškai susirinko Quebec 
Dalis jų taikingai protestavo, bet keletas 
tūkstančių demonstrantų grūmėsi su policija, 
daužė mašinas ir krautuves. Daug sužeistų, 
tiek policininkų, tiek riaušininkų. n

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psL

dartinės, tiek ir specialios socialinės paramos. 
“Tai nėra didelis skaičius Lietuvos mastu, 
tačiau dėl koncentracijos problema gali būti 
skaudi”, - sakė jis.

Pasak jo, teoriškai galimi trys IAE regiono, 
ir visų pirma Visagino miesto, raidos 
scenarijai: “nevaldomas sunaikinimas”, “žalia 
pievelė”, kai miestas nunyks planingai, arba 
besivystantis miestas, kuriantis naujas darbo 
vietas. Ekspertas teigė manąs, jog Vyriausybė 

pasirinko trečiąjį kelią. Brangiausiai atsieitų 
kaip tik “nevaldomas sunaikinimas”. Tiro 
tarpu geriausia alternatyva tam, pasak jo, 
galėtų būti į naujų darbo vietų kūrimą 
nukreipta politika Tam projekto autoriai 
siūlo pirmiausia remti vietinės bendruomenės 
iniciatyvas, jaunimo švietimą bei profesinį 
mokymą, o taip pat plėsti jau egzistuojančių 
įmonių rinkos galimybes. Pasak A. Abišalos, 
Lietuva galėtų geriau ES išnaudoti finansinės 
paramos šaltinius, tačiau sprendžiant 
problemas turėtų dalyvauti visi, o ypač 
Visagino bendruomenės atstovai

Lietuva yra nusprendusi iki 2005 metų 
uždaryti pirmąjį IAE bloką, o 2004 metais 
apsispręsti dėl antrojo Noko likimo. Europos 
Sąjungą ragina Lietuvą sprendimą dėl antrojo 
bloko priimti anksčiau. Lietuva jau užsitikrino 
apie 200 mln. eurų tarptautinių donorų 
pagalbą uždarant pirmąjį bloką, nes IAE 
veikiantys sovietų gamybos RBMK modelio 
reaktoriai laikomi iš esmės nesaugiais.
Wishagton Times” apie Lietuvą

Balandžio 18 d. Washingtono dienraštis 
“The Washington Times” išėjo su specialiu 
priedu apie Lietuvą. Priede pateikta 
informacija apie Lietuvos politinį, 
ekonominį ir kultūrinį gyvenimą. Leidinyje

spausdinami interviu su Prezidentu Valdu 
Adamkumi, užsienio reikalų ministru 
Antanu Valionio, krašto apsaugos ministru 
Linu Linkevičiumi, aprašytas Lietuvos 
siekis tapti NATO nare, informuojama apie 
Vilniuje gegužės mėnesį rengiamą NATO 
Parlamentinės Asamblėjos sesiją. Taip pat 
spausdinami užsienio reikalų viceministro 
Giedriaus Čekuolio, Lietuvos ambasa
doriaus JAV Vygaudo Ušacko ir kitų 
pareigūnų komentarai užsienio politikos 
klausimais. Leidinyje taip pat apžvelgiamas 
Lietuvos ekonominis progresas - apta
riamos užsienio ir ypač JAV investicijos 
Lietuvoje, pasiruošimas perorientuoti litą 
prie euro, analizuojama žemės ūkio 
situacija, kova prieš korupciją, elektros 
tinklų ir naftos pramonės privatizacija, 
siekis plėtoti elektroninę komerciją bei kiti 
klausimai. Leidinyje išspausdinti Valstybės 
turto fondo plėtros agentūros reklaminiai 
skelbimai supažindina su Lietuvoje 
privatizuojamomis įmonėmis bei verslo 
galimybėmis Lietuvoje. Taip pat nemažai 
dėmesio skirta Lietuvos kultūrinimam 
gyvenimui — reklamuojamas 5-sis Vilniaus 
festivalis, aptariamas katalikų bažnyčios 
vaidmuo Lietuvos identiteto vystyme, 
pateikiama informacija apie žydų 
bendruomenę Lietuvoje.

“The Washington Times” leidžiamas 
260000 tiražu. Papildomai laikraštis priedą 
apie Lietuvą išsiuntinės visoms JAV 
administracijos institucijoms, kiekvienam 
JAV kongresmenui, diplomatiniam kor
pusui, tarptautinėms finansų institucijoms, 
500 didžiausių JAV kompanijų vadovams. 
“LUKoil” pakartotinai veržiasi į Lietuvą

Prieš kiek laiko įtakingas JAV senato
rius Jesse Helms parašė laiškus New Yorko

K E D A K TO KĖS
Šias eilutes 'rašau, trečiadienį, 

balandžio 25 dieną, kai visoje Australijoje 
švenčiama Kariuomenės diena - 
ANZAC day. Visuose karuose žuvusieji 
australai ir naujieji zelandiečiai 
pirmiausia pagerbiami vadinamomis 
Aušros irūšiomis. Sydnėjuje net septyni 
tūkstančiai žmonių tamsoje susirinko į 
4:30 ryto prasidėjusias mišias prie 
Nežinomojo kareivio kapo (Cenotaph) 
Martin Place. ANZAC dienos iškilmės 
čia ir baigsis. Irvėlmžiomis-530 popiet 
kariai, jų šeimos ir artimieji, miesto 
gyventojai ir svečiai išklausys Saulėlydžio 
mišių. Dar vienos pamaldos tradiciškai 
vyksta pusvalandį po vidurdienio prie 
karo memorialo Hyde Iferk, kur iš Martin
Place atžygiuoja tradicinio parado dalyviai 
Panašiai ANZACdiena paminėta ir sostinėje, 
kituose miestuose ir miesteliuose.

Čia taip gana išsiplečia u ta tema dėl to, 
kad norisi pabrėžti, jog nė vienas svarbesnis, 
iškilmingesnis įvykis ir čia Australijoje, ir 
Lietuvoje, ir daugelyje pasaulio šalių 
neapseina be religinių apeigų. Virš nutilusios 
minios skaidriame ore skambantis kunigo 
balsas, kaip kad šiandien Martin Place, 
suteikia ceremonijai pakilumo, rimtumo, 
gilumo. Kad ir nelabai tikintis pasijunta 
dvasingiau, pakyla virš kasdienybės.

Taip pat labai svarbūs mums ir 
pašventinimai. Kunigas kviečiamas 
pašventinti (palaiminti?) naują įstaigą, būstą, 
net mašiną. Prieš pat išnešantAfPįspaustuvę, 
sužinojome, kad Klaipėdoje bus pašventintas 
karinis laivas, Vokietijos Lietuvai perduotas 
minų medžiotojas “Kuršis”. Šių eilučių autorė 
su jauduliu prisimena, kaip bene prieš kokį 
dešimt metų Baltimorėje JAV lietuviai 
susirinko palydėti į Lietuvą grįžtančią jachtą 
“Lietuva” ir kaip laivo denyje išsirikiavusius 
klaipėdiečius ir su jais per Atlantą išsiruošusius 
Amerikos lietuvius palaimino ir už juos

pasimeldė net keli kunigai
Ir praėjusių metų pabaigoje vykusios 

Australijos lietuvių dienos pirmiausia 
Skoningai atidarytos šv. Joachimo bažnyčioje 
Lidcombėje (žiūr. nuotrauką 3 psL).

Neseniai praėjo šv. Velykos. Jų metu la
biau nei visada Sydnėjuje pasigpdome velionio 
buvusio ilgamečio mūsų kapeliono prelato 
Ftetro Butkaus. Melburnas, rodos, dar taip 
neseniai džiaugęsis net dviem sielovadomis 
ir dabar neapsikidžia, “išsirašė” kum Egidijų 
Aroašių ž Lietuvos (Jadvygos Dambrauskie
nė jį nufotografavo mūsų redakcijoje).

Pirmą kartą Lietuvių klube sutiktas 
Melburno klebonas šių eilučių autorei 
prisistatė: “Tėvas Egidijus”. Malonu turėti 
beveik du kartus už tave jaunesnį tėvą! Ir 
neveltui į kunigus taip kreipiamės - jų 
asmenyje ieškome guodėjo, užtarėja

Gera, kad energingasis tėvas Egidijus nors 
trumpam buvo atvykęs paganyti Djevo avelių 
ir į Sydnėjų. Plačiau apie tai - 3 psL

Dvasininkai šiame MP numeryje apskritai 
dominuoja (tai vis dėl aukščiau išdėstytų 
priežasčių). 4-5 psL skaitykite interviu su 
išeivijos vyskupu Paulium Baltakiu. nn

biržos vertybinių popierių komisijos 
vadovams, kuriuose prašoma neleisti 
biržoje platinti “LUKoil” vertybinių 
popierių, nes šis koncernas kėsinasi į JAV 
bendrovių interesus Rusijoje ir kitose 
šalyse. Kaip praneša “Lietuvos rytas”, 
reaguodamas į šiuos raštus “LUKoil” 
prezidentas Vagit Alekperov spaudoje pa
reiškė, kad jokie JAV senatoriaus pareiški
mai neprivers “LUKoil” daryti nuolaidas 
Lietuvoje. Neseniai šio koncerno vadovybė 
pakartojo, jog ji nori ne tik parduoti naftą, 
bet ir dalyvauti “Mažeikių naftos” bendro
vės valdyme.

Komentuodamas, “Williams Lietuva” 
ir “Mažeikių naftos” konsultantas 
Aleksandras Abišala tvirtino, kad į V. 
Alekperovo pareiškimą nereikėtų kreipti 
dėmesio. “Williams Lietuva” atstovas 
Dainius Šilas teigia, kad “Williams” 
koncerno “LUKoil” nevadina konkurentu, 
o vertina kaip galimą verslo partnerį 
parduodant naftos produktus ir perkant iš 
jo žalią naftą. D. Šilas priminė, kad būtent 
“LUKoil” blokuoja kitų Rusijos ir 
Kazachstano bendrovių naftos tiekimą į 
Lietuvą nes kitoms Rusijos bendrovėms 
“Mažeikių nafta” siūlo geresnes sąlygas 
negu dirbant per “LUKoil”. Tačiau 
sandoriai žlugo, nes “LUKoil” nurodė, kad 
nafta į “Mažeikių naftą” turi tekėti tik su 
“LUKoil” leidimu.

“Amber Hope” pratybos
(BNS). Iki šiol didžiausios Lietuvoje 

vykusios karinės pratybos buvo pravestos 
1998 metais ir vadinosi “Baltic Challenge”. 
Šiemet tokios pratybos bus dar platesnės. 
Pavadintos “Amber Hope 2001” jos vyks 
rugpjūčio 28-rugsėjo 6 dienomis Rukloje 
ir Pabradėje. Jose planuoja dalyvauti apie 
2,500 karių. Pratybų pajėgos bus 
organizuotos į brigadą, susidedančią iš trijų

pėstininkų batalionų: Lietuvos - Lenkijos 
batalionas (LITPOLBAT), Baltijos 
bataliono (BALTBAT) bei tarptautinio 
bataliono. Brigados sudėtyje - taip pat ir 
aprūpinimo bei paramos padaliniai: 
medicinos kuopa, inžinerijos bataliono bei 
oro pajėgų grupės. Pratybų “Amber Hope 
2001” pagrindiniai tikslai - NATO šalių ir 
šalių-partnerių bendradarbiavimas planuo
jant ir vykdant bendras taikos palaikymo 
operacijas; pratybose dalyvaujančių šalių 
pajėgų sąveikos didinimas, civilinių 
organizacijų įtraukimas į tarptautinių 
pratybų planavimą ir pačias pratybas.

Šiuo metu savo dalyvavimą pratybose 
yra patvirtinusios 12 šalių: Danija, Estija, 
Italija, Jungtinė Karalystė, JAV, Latvija, 
Lenkija, Lietuva, Olandija, Suomija, 
Švedija, Vokietija. Tikimasi, kad prisijungs 
Kanada. Be kariškių, pratybose ketina 
dalyvauti ir civilinių organizacijų - 
Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus, Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus, Jungtinių Tautų 
Vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro 
biuro, Tarptautinės policijos pajėgų 
atstovai

Pratyboms vadovaus lietuviai Vyriausiu 
vadovu paskirtas motorizuotosios 
pėstininkų brigados “Geležinis vilkas” 
vadas pulkininkas Jonas Vytautas Žukas, 
pratybų štabo viršininku - Gynybos štabo 
viršininko pavaduotojas tarptautiniams 
bendradarbiavimui ir integracijai - 
pulkininkas leitenantas Gediminas 
Dapkevičius.

□
• • ' \F ............... .

Rengiant Są apžvalgą pasinaudota 
Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos 
centro platinama medžiaga.
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BENDRUOMENE* BARUOSE
Tegul skamba mūsų dainos

Geelongo Lietuvių S-gos įdubo valdyba - dosniausia Geelongo lietuvių organizacija, praėjusių 
12-kos mėnesių laikotarpiu lietuviškas organizacijas parėmusi $3,800.00 suma. Nuotraukoje 
-valdybos nariai, iš kairės: (sėdi) Birutė Liebkh, Irmgarda Gailiuvienė, Rūta Cusack, (stovi) 
Juozas Gailius ir Vytas Mačiulis. Rom. Gailiaus nuotr.

Baltiečių paskaitos
Australijos tarptautinių reikalų institutas (The Australian Institute of International 

Affairs) - mokslo organizacija nagrinėjanti tarptautinius reikalus, svarbius Australijos 
visuomenei ir kartu Australijos baltų verslo rūmams (The Australian Baltic Chamber of 
Commerce), neseniai suruošė paskaitų ciklą apie Baltijos valstybes. Jose dalyvavo 
akademikai, diplomatai, verslininkai, studentai ir asmenys susidomėję Pabaltiju.

Paskaitos buvo skaitomos trijų garbės konsulų - dr. Mallee Tohver, dr. Emils Delinš ir 
p. Andriaus Žilinsko trijuose seminaruose. Kiekvienas konsulas kalbėjo apie savo 
atstovaujamo krašto istoriją, ekonominį išsivystymą nuo nepriklausomybės laikų irdabartinę 
politinę atmosferą. Paskaitose tai pat paliestas bendras baltų regionas, kuris yra panašus 
istoriškai, politiškai ir ekonomiškai. Kiekvieną paskaitą išklausė apie 100 žmonių.

Australijos baltų verslo rūmai įsteigti 1998 metais numato ir ateityje kelti Australijos 
baltų įnašą Australijoje ir pradėti ruošti prekybos dirvą tarp Australijos ir Baltijos valstybių. 
Įstojimas) Verslo rūmus yra atviras visiems, verslininkams ir kompanijoms. Dėl įstojimo 
detalių kreiptis į Liną Žalkauską telefonu (03) 9819 4842 JurZ

Visais laikais daina buvo 
svarbi mūsų tautos 
gyvenime. Ji buvo mūsų 
dvasios gaivintoja senų 
senovėje, viduramžiais ir 
kovų dėl Lietuvos nepri
klausomybės laikotarpiu. 
Šiandien dainos reikšmė dar 
padidėjo, daina iškėlė 
Lietuvos vardą pasaulyje.

Po ilgų choro “Viltis” 
atostogų vėl suskambo 
dainos Geelonge. Džiugu, 
kad į pirmąją repeticiją 
balandžio 19 d. drauge su 
senais, pasišventusiais cho
ristais į choro gretas sugrįžo 
ir buvusieji dainininkai. 
Laukiame ir kitų dainos 
mylėtojų.

Choro vadovė Aldona Lipšytė-Scano 
vadovauja chorui nuo 1998 metų, yra 
gerbiama ir mūsų visų mylima. Motinos 
dienos minėjimui gegužės 6 dienai ji 
parinko ir naują repertuarą.

Mūsų buvusio choro vadovo kom
pozitoriaus Mečio Kymanto 3-jų mirties 
metinių proga į programą įtraukta ir jo 
sukurta daina “Sugrįšiu paguosti tavęs”.

Aldona padėkojo choristams už 
atvykimą į repeticiją, o po to perskaitė 
neseniai pas mus su koncertais viešėjusio 
Kauno choro “Kamertonas” dirigento A 
Viesulo velykinį pasveikinimą, kuriame 
dėkojama už maloniai Geelonge praleistas 
akimirkas, draugišką parėmimą, nuo
širdumą. Netrukus atvirutė keliavo per 
choristų rankas. Mūsų chore gyvuoja 
tradicija pasveikinti gimtadienių proga. Šį 
kartą pagerbėme balandžio mėnesį gimusią

“Vilties” choro vadovė Aldona Lipšytė-Scano.

Nijolę Bratanav-Wolf, sudainavome jai 
sveikatingų, dainingų “Ilgiausių metų”, o 
pertraukos metu buvo pakelta šampano 
taurė, pasivaišinta užkandėliais. Gegužės 
mėnesį gimusiems dainininkams sugrįžu- 
siems į chorą taip pat bus sugiedota 
“Ilgiausių metų”.

Dabartinių Lietuvių namų salėje Pettitt 
Park turime ir bilijardo stalą. Bilijardo 
žaidimui repeticijos pertraukos metu 
netrūksta entuziastų. Tai -dr. AGružaus- 
kas, A Gvildys, O.Schrederis, K.Starinskas, 
Pr.Saldukas, J.Tamošiūnas ir kiti. 
Palaukiame, kol pasibaigs jų trumpas 
žaidimas, na, ir vėl repetuojame.

Visi tautiečiai turėtų numanyti, kad 
lietuviškumą tegali išlaikyti mūsų visų 
glaudus bendradarbiavimas, jį tvirtinti ir 
tobulinti turėtų pasistengti kiekvienas 
lietuvis. „ . „. . .

Regina Skenene

Tėvas Egidijus Sydnėjuje

Iškilmingas XXI-jų Australijos Lietuvių Dienų atidarymas Lidcombėje St. Joachims 
bažnyčioje praėjusių metų pabaigoje. Šv. Mišias laiko lietuviai kunigai (iš kairės): kun. 
Egidįjus Arnašius (Melburnas), kun. Juozas Petraitis (Adelaidė) ir kun. Antanas Saulaitis 
(Lietuva). Vytauto Vaitkaus nuotr.

Balandžio 21-22 dienomis Sydnėjuje 
Rekolekcijas pravedė Melbourno lie
tuvių parapijos klebonas kun. Egidijus 
Arnašius. Rekolekcijos vyko St. 
Joachims bažnyčioje Lidcombe.

Susikaupimo dienos pradėtos 
šeštadienį, balandžio 21 dieną. 2 vai. p. 
p. - išpažinčių klausymas, pamokslas ir, 
po jo šv. Mišios. Pamokslo tema: 
Religija šiame krašte. Tai mums visiems 
aktuali tema. Ne tik lietuvių bendruo
menėje, bet ir visame pasaulyje bažny
čiose matomi tik suaugę žmonės. O kur 
jaunimas?

Sekmadienį, balandžio 22 d., 
išpažintys pradėtos 11.00 vai. ryto. Šv.

Mišios - įprastu laiku, 11.30 vai. Šv. 
Mišiose buvo prisiminta mirusi nuoširdi 
lietuvė katalikė ir patriotė Veronika 
Rušienė. Tėvas Egidijus tą pačią dieną 
spėjo aplankyti ir šiuo metu sergančią 
mūsų parapijietę p. Vandą Narušienę.

Būtų buvę malonu išgirsti tokia 
proga ir mūsų choro atliekamą 
“Aleliuja”. Deja, teko pasitenkinti 
reguliariais giesmininkais ir papras
tomis sekmadienio giesmėmis. Var
gonais palydėjo, kiek sugebėdamas, 
Antanas Kramilius.

Reikia pasidžiaugti, kad pasiklausyti 
svečio pamokslininko susirinko apie 
150 sydnėjiškių. Vėl dairėmės į šonus, 

ar nepamatysime jaunimo. Kunigas 
Egidijus gimęs ir subrendęs bolševi
kinėje sistemoje, nebuvo suviliotas 
darbininkų rojaus. Atitarnavęs rusų 
aviacijoje, ten nepasiliko. Sugrįžo į 
okupuotą Lietuvą ir stojo j kunigų 
seminariją.

Pamoksle svečias išreiškė mintį, kad 
religija nežlugs. Bolševikinė sistema, su 
“nenugalimiausia” pasaulyje armija per 
70 metų griovė bažnyčias, skelbė, kad 
nėra Dievo, bet pati sugriuvo. Mažutė 
katalikiška Lietuva pirmoji pradėjo 
griauti šį milžinišką slibiną, kuris sunai
kino apie 60 milijonų nekaltų žmonių. 
Religija prisikėlė iš pogrindžio ir ji vėl 
gyva Lietuvoje ir visoje buvusioje 
sovietijoje.

Po sekmadienio mišių Lietuvių 
Klube Bankstowne vyko atsisveikinimo 
su tėvu Egidijumi pietūs. Buvo paruošti 
šilti pietūs, juose dalyvavo apie 60 
parapijiečių. Draugiškoje atmosferoje 
pabendravome su mielu svečiu, kurį 
mums “paskolino” Melbourno lietuviai. 
Kun. Arnašių pasveikino ir jam 
padėkojo Sydnėjaus Lietuvių Klubo 
pirmininkas Kęstutis Protas ir ALB 
Sydnėjaus Apylinkės Valdybos pirmi
ninkas dr. Vytautas Doniela. Popietę 
pravedęs Antanas Kramilius iš “šven
tųjų knygų” sužinojęs, kad balandžio 12 
d. buvo kunigo Egidijaus gimtadienis 
(g. 1968 m.), palinkėjo jam daug saulėtų 
dienų Australijoje, o pietų dalyviai 
sugiedojo “Ilgiausių metų”.

Greitai prabėgo dvi malonios 
valandos su šiuo jaunu kunigu, kuris 
kaip gyvasis sidabras - vos taręs 
atsisveikinimo žodį jis išskubėjo atgal į 
savo parapiją Melbourne.

Dėkingi esame melburniškiams, 
bent dviem dienom “paskolinusiems” 
mums savo kleboną. Buvo išreikšta

Rekolekcijas pravedęs kun. Egidijus 
apžiūri Sydnėjaus lietuvių dovanotą knygą 
apie Australiją, kurią jam įteikė Sydnėjaus 
lietuvių parapijos pirmininkė Danutė 
Ankienė (dešinėje).

Jadvygos Dambrauskienės nuotr.

minčių, kad jeigu tėvui Egidijui 
Melbourne kartais nusibostų, jis bus 
labai laukiamas Sydnėjuje...

Dėkingi esame Parapijos pirmi
ninkei Danutei Ankienei, kuri suorga
nizavo šias rekolekcijas ir atsisveiki
nimo pietus Lietuvių Klube. Už skanius 
pietus ir stalų paruošimus didelis ačiū 
klubo svetainės vedėjai Genutei 
Kasperaitienei, o jos dukroms dėkui už 
malonų aptarnavimą. Visiems parapi
jiečiams, kurie neapvylė svečio pa
mokslininko atvykdami į rekolekcijas ir 
už dovanėles jam, - lai atlygina jums 
Aukščiausias.

AVK.
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neapmokestinamos sumos. Aukodamas 100
x r i • -n t. i « • .. « v v* dolerių žmogus iš tikrųjų atiduoda tik 10Vyskupui Baltakiui nepatinka didelės bažnyčios dolerių.

Neseniai Kretingoje vykusiame pasaulio 
lietuvių brolių pranciškonų suvažiavime 
dalyvavo ir išeivijos vyskupas Paulius Baltakis. 
Žemiau iš “Lietuvos ryto” persispausdiname 
sutrumpintą interviu su juo.

- Per dešimtmetį Lietuvoje pastatyta 
daugiau kaip 100 bažnyčių. Kitos maldų 
namų statybos įklimpo dėl lėšų stokos. Ar 
naujos bažnyčios padeda priartėti prie Dievo?

- Manau, jogyra atvirkščiai Gigantiški naujų 
Lietuvos bažnyčių pastatai greičiau trukdo 
dvasiniam žmogaus ryšiui su Dievu. Didelėse 
bažnyčiose galima vaikščiotų o ne bendrauti 
su Dievu

Kai Lietuvoje lankiausi 1989 metais, man 
parodė prie Vilniaus planuojamos statyti 
bažnyčios brėžinį. Jį pamatęs jau miręs 
dailininkas ir architektas Vytautas Jonynas 
išpūtė akis. Apie 300 bažnyčių JAV 
projektavęs ir statęs žmogus negalėjo suprasti, 
kodėl Lietuvos maldos namams reikia 
viduramžiškų pastatų.

Prieš kelerius metus Amerikoje koncertavo 
Vilniaus universiteto ansamblis, 
lankydamiesi vienuolyne studentai paprašė 
manęs sekmadienį laikyti mišias. Pamokslo 
metu aš jiems kalbėjau apie šventų mišių 
prasmę, be individualios išpažinties daviau 
generalinį išrišimą, studentai priėmė 
komuniją.

Išėję iš bažnyčios jie jautėsi pakylėti, jaunų 
žmonių akyse spindėjo džiaugsmas. Jie 
kalbėjo, kad iš kelionės po JAV jie labiausiai 
įsiminė dalyvavimą šiose mišiose.

NAUJIEJI LIETUVIAI

Priešiškumas ir svetimumas
Nors lietuviai ir labai nori kuo greičiau 

įsilieti į naują aplinką dauguma jų jaučiasi 
svetimi naujame krašte. “Mes esame kaip 
atskalos, nepritapėliai - viskas mums čia 
nauja”, skundžiasi jie. Kaip lietuviai jaučiasi 
svetimi amerikiečių visuomenėje, pavyzdys 
yra Cook County ligoninė, kur gydymas 
nemokamas. Kelios nelegalios moterys ir 
vienas vyras prisipažino, kad jie “sėdėdami 
laukiamajame kartu su juodžiais” išgyveno 
baisų pažeminimą ir klasių skirtumą. 
Naujiems lietuviams imigrantams ameri
kietiška gydymo sistema yra nepriimtina, nes 
neturėjimas sveikatos apdraudos naujoje 
šalyje verčia jaustis vargių vargšais. Kai kurių 
lietuvių nuomone, Cook County ligoninėje 
dirba geri specialistai ir ligoninė yra aprūpinta 
moderniais įrengimais, bet į ją gydytis eina 
tik “juodžiai, lenkai ir lietuviai...” (Jurgis, 45 
metų) Šie pokalbiai su naujaisiais lietuviais 
imigrantais rodo, ne tik klasių skirtumą 
kultūrų ir visuomenių skirtingą

Tiro pat metu studentai teigė, kad Lietuvoje 
nuėję į didelę bažnyčią mišiose jie 
nesuprasdavo nė to, kas vyksta. Toli esančio 
kunigo per žmonių nugaras nematyti, per 
garsiakalbius negalima suprasti, ką 
dvasininkas sako. Jaunimas prisipažino, kad 
tokiose mišiose labiausiai laukia jų pabaigos.

Nebaigti mūro ir betono statiniai Lietuvoje 
mane gąsdina. Pavyzdžiui, man nesuprantama 
milžiniškos bažnyčios statybos prasmė 
mažame Šventosios miestelyje. O Klaipėdos 
šv.Kazimiero parapijoje statomas gigantas? 
Vien iš šio statinio bokšto galima pastatyti 
naują bažnyčią.

- Pradėtų viduramžiškų statybų negalėdami 
pabaigti mūsų kunigai dažnai kreipiasi 
paramos į išeiviją. .„

- ... Manau, kad pradžioje iš užsienio 
gaunami įnašai suklaidino kunigus Lietuvoje 
ir jie ryžosi statyti didingas bažnyčias. Prieš 
10 metų čia statyti buvo pigu, už dolerį buvo 
galima daugiau nuveikti nei dabar. Tačiau 
dabar statybos Lietuvoje kainuoja tiek pat 
kiek ir JAV

Lietuvoje bažnyčioms atsirasti padėjo ir 
pačių kunigų lėšos. Iš į Vakarus pasitraukusių 
kunigų testamentuose skirtų pinigų vien 
Vilkaviškio vyskupijoje pastatyta apie 10 
bažnyčių.

Lietuvių religiniams reikalams pinigai 
gaunami iš aukų. Amerikoje žmonės labdarai 
pinigų negaili. Pagal įstatymus labdarai skirti 
pinigai prisideda prie valstybės 

funkcionavimą bet ir rasinio / etninio klau
simo aktualumą naujai atvykusiems. Naujieji 
lietuviai imigrantai išmoksta save apibrėžti 
kaip grupę, esančią “teisingoje spalvos pusėje” 
(“on the right side of the color line).

Panašiai kaip ir tėvai, imigrantų vaikai 
naujoje aplinkoje taip pat jaučiasi svetimi. 
Ypačpirmaisiais metais jie patiria savo klasės 
draugų ir kaimynu vaikų nedraugiškumą 
priešiškumą net agresiją Ne tik amerikiečių 
vaikai tyčiojasi iš imigrantų vaikų Net lituanis
tinėse mokyklose pasitaiko būti pašieptiems 
lietuvių vaikaičių kad juokingai kalba angliš
kai ar nesupranta “amerikietiškų” juokų

Jei naujieji imigrantai pradeda įsitraukti į 
lietuvių bendruomenės gyvenimą, tuojau 
pastebi, kad jų požiūriai, supratimas, net 
papročiai skiriasi nuo ankstyvesnių lietuvių 
imigrantų. Naujieji ateiviai skundžiasi, kad 
wsetniriailetuvaiwdxatazyfe^zis' ir laiko 
žemesniais, mažiau vertais. Naujųjų lietuvių 
pasakojimai tik paryškina skirtumus ir įtampą 
tarp skirtingų imigrantų bangų: “Mums, 
tarybukiniams lietuviams, nėra lengva su jais 
(DP lietuviais) bendrauti. Jų nuomone, mes 
esame vagys, žulikai, chuliganai ir prostitutės.

Amerikos vyskupų konferencija yra 
sudariusi 7 vyskupų komitetą kuris visose JAV 
esančiose katalikų parapijose vieną kartą per 
metus rengia rinkliavą, kuri skiriama Rytų 
kraštų bažnyčioms. Lietuva kasmet gauna 15 
proc. šios surinktos sumos.

Ftemai tai sudarė net 6 mln. JAV dolerių 
Didžioji dalis šių pinigų skiriama Lietuvos 
kunigų rengimui Romos kolegijoje.

Vyskupų konferencijos pinigai statyboms 
skiriami tik išimties tvarka. Pavyzdžiui, 
kardinolo Audrio Juozo Bačkio dėka Vilniuje 
buvo paremta AJakšto spaustuvės ir 
seminarijos statyba.

Kitas finansavimo šaltinis - dar Lietuvos 
okupacijos metais įkurta lietuvių katalikų 
religinė šalpa, kurios komiteto pirmininkas 
esu. Prieš gavėnią mes organizuojame 
rinkliavą atskirai lietuvių parapijose. Peniai 
iš religinės šalpos bei pagal kunigų 
testamentus Lietuvai buvo surinkta apie 
milijoną dolerių. Šie pinigai yra skiriami 
bažnyčioms modernizuoti, už juos rūpinamasi 
religiniu švietimu.

- 20 metų rūpinatės lietuviais katalikais, 
išsibarsčiusiais po pasaulį. Kuriuose 
kraštuose yra lietuvių katalikų parapijos?

-Septyniolikoje pasaulio kraštų yra apie 140 
organizuotų lietuviškų parapijų arba misijų 
Po Antrojo pasaulinio karo JAV buvo 113 
parapijų Dabar liko 83.

Kanadoje mes turime 12 parapijų ir misijų 
Pietų Amerikoje yra trys parapijos: Brazilijos 
San Paulo mieste ir Argentinoje - Buenos 
Airėse ir Rosarijaus mieste.

Mes tik sutvėrimai, net ne žmonės jų akyse, 
kaip kad Drauge rašė” (Jurgis, 45 metų).

Naujieji lietuviai taip pat turi suderinti 
savo santykius ir su kitais naujai atvykusiais iš 
Lietuvos. Kaip jie pažymi, sunkiausia yra jų 
draugų pasikeitęs elgesys ir bendravimas 
naujame krašte. Pavydas, nesidalijimas 
žiniomis apie darbus, pigesnes parduotuves, 
ar kitos svarbios informacijos slėpimas, yra 
nauja imigrantų tikrovė. Taip pat jei naujieji 
ateiviai iš pradžių pasitikėjo anksčiau 
atvykusiais draugais, atsidūrę Jungtinėse 
Valstijose jie išmokstą kad savo gyvenimu turi 
tik patys rūpintis. Dažnai netikrumas dėl 
rytdienos darbų ar pragyvenimo sukelia 
Įtampą net ir tarp artimiausių draugų Eglė 
pasipasakojo, kaip jos draugai, atvykę į 
Čikagą pas ją pragyveno keletą mėnesių, bet 
kai jai reikėjo automobilio nuvažiuoti į darbą 
draugai nedavė, nors turėjo atliekamą. 
“Draugus nelaimėje pažinsi. Taip man 
atsitiko,” skundėsi Eglė.

Dauguma naujųjų imigrantų pažymi, kad 
Čikagoje jie neturi tikrų draugų kuriais galėtų 
pasitikėti. Jie “susitinka savaitgaliais 
pabendrauti ir praleisti laiką bet nėra su kuo

Išeivijos Sėtuvių vyskupas Haulms Baltakis.

Azijos šalyse yra tik keletas šimtų lietuvių 
kurie dažniausiai yra atsiųsti dirbti iš kitų šalių 
Juos aptarnauja Indijoje gyvenantis 
misionierius jėzuitas Slapšys.

Pietų Afrikos Respublikoje pernai sutikau 
lietuvį, kuris sakė, kad ten jau atsirado 
nemažai lietuvių katalikų kurie norėtų kad 
būtų pašventinta jų santuoka, pakrikštyti 
vaikai Reikės ten apsilankyti

- Ar dėl nutautėjimo grėsmės nekyla 
problemų lietuviškoms parapijoms?

- Pensilvanijos valstijoje yra 30 parapijų, 
tariau ten susirenkantys lietuviai gimtąja kalba 
tik gieda ir maldą sukalba. Fb karo Amerikoje 
jau uždaryta apie 30 parapijų Čikagoje iš 13 
lietuvių katalikų bažnyčių veikia tik trys. 
Niujorke iš penkių liko dvi

Geresnė padėtis yra Kanadoje, kur visos 
parapijos įkurtos po Antrojo pasaulinio karo. 
Čia parapijos jaunimą išlaikome įvairia 
kultūros, sporto veikla, organizuojamos

Nukelta į 5 psL

Laimingas tėvas - prieš kelerius metus Sidnėjuje 
įsikūręs kaunietis Arnoldas Skinkys su trijų 
savaičių dukryte Sandra Anele.

iš širdies pasikalbėti. Ne taip kaip Lietuvoje”. 
(Jurgis, 45 metų.)

Imigrantams geri draugąi yra tie, kurie 
linkę padėti sunkumuose ir dalytis informacija 
apie įstatymus, darbus, gyvenamą vietą ir 
parduotuves.

Pagal “Metmenis” (JAV)

(bus daugiau)

Pijušo Dulkelės nuotykiai

Pijus žinomas miegalis 
Kažkodėl užmigt negali. 
Staiga jis nuo savo vietos, 
Regi lange siluetų 
Ir visai pamiršęs miegų 
Iš po lovos lazdų griebia.

Žaibo greičiu, lyg šešėlis, 
Jau prie lango Pijušėlis, 
O vagies jau abi kojos

Kam “žiebei” įsilaužėjui, 
Su lazda per jo “puodynę” 
(Koks žiaurumas begalinis!), 
Kaip bebūtų - bet iš viso, 
Mes atjaučiame vagišius!”

Bet už tai, kad jis naujokas, 
Šitoje gražioj šalyje, 
Lengva “atgaila” teks Pijui: 
Tvoras ir valdiškas sienas 
Reiks dažyti - šešias dienas.

Dulkės bute “kabalduoja”, 
Pijus “meiliai” užsimojęs 
“Svečiui” per kepurę tvojo.
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Hliutės kampelis
Užtekę Mene įvykio...

Kartais užtenka vieno atsitikimo, kad žmogus būtų 
paženklintas ilgam laikui. Dažniausiai tai būna nelabai 
malonūs įvykiai, kurie kitiems atrodo juokingi. Kai žinai 
įvykį, pravardė atrodo visai logiška.

Kočėlas (žmona jį sykį primušė kočėlu); Višta (jam 
ant galvos višta užskrido); Ožys (šermenyse užsmirdino); 
Šikeris (grįžtančios iš šokių merginos užklupo jį
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besituštinantį); Juodaskylis (pirtyje buvo netyčia atsisėdęs ant nuodėgulio ir 
išsipaišinęs užpakalį); Triskylis (vaikystėje buvo iškritęs iš medžio ir prasidūręs 
užpakalį; visi juokėsi, kad jis dabar turi tris skyles: vieną galvoj ir dvi užpakaly); 
Bobėnas (eidamas lauku pamatė nuogą moterį ir išsigandęs pabėgo). Ydvelė 
(ydelė: pakeliui į metrikacijos biurą jo busimoji žmona prasitarusi turinti “ydvelę”
- esanti nėščia nuo kito. Jis staiga sustabdęs arklį ir pasakęs: “Trrr, čia nemaža 
ydvelė, ir grįžę atgal). Tridalinis Mockus (kažkas jam išmatomis išterliojo langą); 
Veilokaitis (kartą Kaune pragėręs 500 litų - čia užuomina į tarpukario Lietuvos 
turtuolį Vailokaitį).

Nejuokingi įvykiai irgi susilaukė atgarsio: Amerikonka: (norėjo pabėgti 
Amerikon, bet nepavyko); Basys (norėję jį paimti į rekrūtus, bet jis žiemą basas 
pabėgęs). Nedariezas (bandė pasipjauti, bet nepasisekė).

Vagys dažniausiai gaudavo vogto daikto pravardę, kaip Lašininis, Kilbasinis, 
Sūrvagjs, Silkius, bet ir Katinas (vogęs lašinius); Kugelis (išsitraukęs iš krosnies 
suvalgė kaimyno kugelį); Patepykas (suvalgė lašinių gabaliuką keptuvei patepti).

Nusikaltėliams, ir bausmę atlikus, nuolat buvo primenamas jų nusikaltimas. 
Babariezas (papjovė žmoną); Kirvabobė (kirviu užkapojo žentą); Žmogėdra 
(apkandžiojo žmogų); Strielčius (nušovė gandrą); Stiklierius (išdaužė langą); 
Kryžlaužis (traktorium išvertė kryžių).

Ne vien blogi poelgiai susilaukdavo pravardės. 1933 m. skautų stovykloj 
Palangoj viena paukštytė prie laužo labai gražiai suvaidino peliūkštį. Iš karto 
visa stovykla ją ėmė vadinti Peliūkščiu. Rudenį tas vardas prigijo ir gimnazijoje. 
“Peliūkštis” užaugo, tapo žinoma aktore Lietuvoje, o pravardė - Peliūkštis - liko.

Ij REDnKCIJOf PIKTO
Žengiant į paskutinį ketvirtį...

Mieli draugai, kai aš numirsiu
(Jau žmonės kalba taip seniai) 
Rubaškę, kelnes jums paliksiu 
Ir porą marškinių ... DYKAI!
Girdėjau, kadaise, patarlę “draugą tik 

nelaimėje pažinsi”. Nežinau, ar tai jau tikrai 
tokia didelė nelaimė, kai žmogus pasiekia tris 
ketvirčius amželio - nagi visus 
septyniasdešmtis penkerius metus. Va, ir 
pasirodė draugai iš viso pasaulio kampų - ir 
iš Australijos, ir Amerikos, ir netgi iš gimtojo 
krašto - Lietuvos. Visi su sveikinimais, su 
geriausiais linkėjimais ir sveikatos, ir 
džiaugsmo, turto, visi, be išimties siūlė 

Vyskupui Baltakiui nepatinka didelės bažnyčios

“Ilgiausių metų”, o vienas tūlas draugužis, 
Įsismaginęs netgi ir vaisingų metų palinkėjo. 
Džiugu ir malonu tiek prietelių turint, tad iš 
širdies visiems dėkoju

Remdamasis “Ilgiausių metų” linkėjimais, 
prižadu, kad ketinu dar ilgą laiką Jums, 
mielieji, “ant nervų grajinti”.

Na, jau pats laikas eiti ir “dūmą partaukti”, 
tad atsisveikinu (laikinai) su prašymu:

Jūs mano kapą apsodinki!
Macniausiu turkų tabaku,
O ant to kapo pasiatykii
Pypkę su riestu cibuku...
Dar kartą AČIŪ reiškia, Jums

Teodoras J. Rotcas

“Kamertono” padėka Australijos lietuviams

“Kamertonas” Sydnėjaus Lietuvių Namų scenoje. Antano Kramiliaus nuotr.

Kauno mišrus choras “Kamertonas”, 
vadovaujamas Algirdo Viesulo, išvyk
damas iš koalų ir kengūrų šalies taria 
šiuos paskutinius atsisveikinimo žodžius:

Prabėgo 19 saulėtų dienų praleistų 
Australijoje. Dievas mums buvo malonus, 
kadangi švietė saulutė, pūtė palankus ir 
gaivus vėjelis, o svarbiausia, visur lydėjo 
lietuviškas nuoširdumas ir svetingumas. 
Išvykdami kamertoniečiai norime tarti: 
mes jūsų niekada neužmiršime! Broliai 
ir sesės, mes jus labai mylime ir jei jums 
leis jėgos ir sąlygos, lauksime atvykstant 
kitais metais į Pasaulio lietuvių dainų 
šventę dainininkų ar žiūrovų gretose. O 
tardami paskutinį sudie, norime iš širdies 
padėkoti visiems, padėjusiems, kad mūsų 
svajonės pasiekti Australiją ir čia gyve
nančius lietuvius, išsipildė. Pirmiausiai 
dėkojame ALB Krašto valdybos 
pirmininkei Birutei Prašmutaitei už 
didžiausią rūpesti iškviečiant mus, 
globojant ir koordinuojant koncertus po 
Australijos miestus. Dėkojame Melbour
ne Dainos Sambūriui, Geelongo chorui 
“Viltis”, Adelaidės “Lithuania” chorui ir 
jo administratoriui Vytautui Opulskiui už 
svetingumą, vaišingumą ir mūsų gerbūvio 
rūpestį.

Dėkojame Irenai ir Romui Kalėdoms, 
Ramonai ir Ramučiui Zakarevičiams, 
sutikusiems mus Sydney ir parodžiusiems 
bent dalelę miesto. Ačiū Gediminui 
Statkui iš Melboumo, kuris koordinavo 
mūsų apsigyvenimo Sydney reikalus.

Dėkojame Sydney “Dainos” chorui ir 
jo vadovei Birutei Aleknaitei už pavaiši
nimą, o ypač Sydney Lietuvių klubo di
rektoriams Kęstučiui Protui ir Ramonai 
Zakarevičienei už koncertinių reikalų 
išsprendimą.

Dėkojame Melbourne ir Adelaidėje 
gyvenantiems globėjams, kurių šeimose 
mes gyvenome, patyrėme jų šilumą ir 
artumą. Dėkojame visiems, kurie buvo su 
mumis, su kuriais bendravome ir daina
vome lietuviškas dainas.

Ir neužsigaukite, ko atskirai nepami
nėjome. kadangi jus išsivežame visus į 
Lietuvą savo širdyse”.

Šiais žodžiais SUDIE taria:

Algirdas Viesulas
Choro vadovas

Vytautas Normantas
Choro pirmininkas

Atkelta iš 4 psL
vasaros stovyklos.

Daug buvo tikimasi iš naujosios emigrantų 
bangos Lietuvai atgavus nepriklausomybę. 
Fter pastaruosius 10 metų Į Ameriką atvyko 
apie 40 tūkst lietuvių Tačiau parapijose kol 
kas lankosi tik 2-3 proc. šių žmonių Dauguma 
kitų yra nelegalai, be reikiamų dokumentų 
Jie bijo prisistatyti, sutikti pasisako tik savo 
vaidą.

Kitaip yra Anglijoje. Čia dirbantis iš Telšių 
vyskupijos atvykęs kunigas A.Tvarijonas 
mano, kad 85 proc. visų Londone lankančių 
bažnyčią yra naujai atvykę lietuviai.

- Kaip tapote kunigu? Kaip patekote į 
Vikarus?

- Esu iš didelės 11 vaikų šeimos. Mano tėvai 
buvo Panevėžio apskrities Troškūnų valsčiaus 
Latavėnų kaimo ūkininkai. Iškentę tremtį, visi 
mano artimieji, Sibire baigę universitetus, po 
J.Stalino mirties grįžo į Lietuvą. Tik vienas 
jaunesnis brolis karo pabaigoje spėjo pabėgti 
iš Lietuvos ir dabar gyvena Amerikoje.

Aš buvau antras vaikas šeimoje. 1944metais 
birželio mėnesį baigiau Anykščių gimnazijų 
Artėjant frontui iš namų Panevėžio link 
išvažiavome trys vyriausieji broliai. Per 
sumaištį išsiskyrėme.

Mane Šeduvoje sulaikė vokiečiai ir išvežė į 
Suomiją, kur rengėsi statyti oro uostą. 

Suomijai kapituliavus, mūsų pulkas 
pasitraukė j Norvegijų Čia atėję anglai mus 
išgabeno į Belgiją, kur buvo Įrengtos Baltijos 
šalių pabėgėlių stovyklos.

Ten mus dažnokai aplankydavo Briuselyje 
gyvenantis kunigas Vilius Tamauskis. Jis man 
ir dar dviem jaunuoliams pasiūlė studijuoti 
teologiją. Belgijoje tapau pranciškonu ir 
baigiau teologijos bei filosofijos mokslus. 
Įšventinus į kunigus mane iškart paskyrė į 
Kanados Toronto miestų kur kūrėsi lietuviai 
pranciškonai Ten dirbau 16 metų Į Niujorką 
buvau perkeltas 1969 metais, kur teko rūpintis 
Bruklino vienuolyno statyba ir pranciškonų 
kultūros židiniu.

- Kaip jus surado popiežius ir paskyrė 
vadovauti lietuvių katalikų parapijoms?

- Popiežius norėjo, kad okupuotos tautos 
išeiviai, negalintys susisiekti su tėvyne, turėtų 
vyskupą. Mane paskyrė 1984 metais. 
Pranciškonai negali siekti bažnytinės karjeros. 
Vienuoliams draudžiama tapti vyskupais, tad 
skirdamas mane popiežius padare išimtį.

Ftemai man sukako 75 metai Tokio amžiaus 
vyskupai privalo išeiti į pensiją. Kai 
lankydamasis Vatikane apie tai užsiminiau 
Šventasis Tėvas tik nusijuokė ir pasakė: “Aš 
senesnis už tave”. Po to išleido įsakymų 
kuriuo man padare dar vieną išimtį.

(Sutrumpinta iš “Lietuvos ryto”)

“Kengūrų ir koalų pašonėje”
Pųskaitęs “Mūsų Pastogės” Nr. 11 ir “Tėviškės Aidų” Nr. 5 vajaus pirmininkės M. 

Šidlauskienės pranešimą ir paraginimų pajunti reikalo svarbumą, išleisti knygą, skirtą 
pažymėti mūsų Australijos lietuvių gyvenimo penkiasdešimtmeti.

Mane labai džiuginu kad po 50 metų Australijoje vis dar atsiranda žmonių kurie 
pasižymi organizaciniu darbštumų sugebėjimu ir pasiryžimu. Peržvelgus aukotojų sąrašus 
matyt, kad beveik visos Melbourne veikiančios organizacijos prisidėjo prie istorinės knygos 
išleidimo. Lai būna tai pavyzdys visoje Australijoje veikiančioms Hetuvių organizacijoms.

Gal būt ši knyga yra svarbi kaip tik tuo, kad ją parašė svečias, aplankęs Australijos 
lietuvius. 1000 knygų numatyta padovanoti Lietuvos mokyklų bibliotekoms, kad Lietuvos 
atžalynas pasiskaitytų apie lietuvių veiklą kengūrų žemėje. Kol dar mūsų krūtinėse plaka 
širdelės, pasistenkime apvainikuoti mūsų pačių veiklos vingiuotą lietuvybės kelią 
Australijoje. Prisidėkime visi prie šio gražaus vainiko, vietoje gėlių siųsdami dolerius vajaus 
komitetui, užrašant ant čekio “Kengūrų ir koalų pašonėje” šiuo adresu: M. Šidlauskienė, 
22 Stradbroke Drive, St Albans, Vic 3021, arba Talkoje Adelaide, Sydney ir Melbourne.

Remiantis paskutiniu pranešimų dar trūksta $ 2,700. Labai džiugų nes tai reiškiu 
kad vainikas jau nupintas, teliko prisegti tik mažą juostelę ir tikslas bus pasiektas. Patarčiau 
visoms organizacijoms užsisakyti šią knygą, tai bus nepamainoma dovana mus aplankiu
siems svečiams iš Lietuvos ir iš kitur po kultūrinių pasirodymų scenoje.

Geelongas priskiriamas mažosioms apylinkėms, nors čia dar gyvena apie 50 šeimų 
kurios reiškiasi lietuviškame gyvenime, o mūsų amžius 65-90 metų; dar devynis lietuvius 
turime slaugos namuose. Mūsų apylinkė paaukojo $2,000, didžiausia parama atėjo iš 
Geelongo Lietuvių Sąjungos klubo valdybos, bet nesimato nė vienos veiklios organizacijos 
paramos.

Gražūs pasakymai “Remk savo kaimyną kiek tik išgali” ar “Lašas po lašo ir akmenį 
pratašo”... Nepamirškime jų ir pasistenkime užbaigti vajų kad knyga “Kengūrų ir koalų 
pašonėje” išvystų pasaulį.

Juozas GaSus

__ ___________________________________________
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Kaa-kur — kaip?

Antanas 
Laukaitis

Geraširdis buvęs australietis
Pirmuoju pokariniu imigrantų j 

Australiją transportu 1947 metais, tarp 
kelių šimtų lietuvių, atplaukė ir jaunas 
stiprus vyras Jonas Motiejūnas, kuris 
buvo vienas iš lietuvių grupės vadovų. 
Atplaukus į Melbourną, juos pasitiko 
tuometinis Australijos Imigracijos 
ministras A. Cahvell. Susitikime jam ir 
kitiems svečiams lietuviai padainavo 
vieną dainą, o J.Motiejūnas įteikė 
Lietuvos vaizdų albumą, kuris dabar yra 
Australijos kultūros muziejuj Canberroj. 
Gyvenandamas pereinamojoj stovykloj, J. 
Motiejūnas žaidžia pirmojoje čia lietuvių 
krepšinio komandoje. Čia buvo ir pirmoji 
lietuvio mirtis - paskendo Aleksandras 
Vasiliauskas, kuriam Albury kapinėse 
buvo pastatytas paminklas, dalį jo išlaidų 
padengė J.Motiejūnas, tik grįžęs iš vaisių 
skynimo darbų.

1950 metais jis apsigyvena Hobarte, 
išrenkamas vietos lietuvių komiteto 
pirmininku, rengia minėjimus, lanko 
paskirus lietuvius ir, neturint savo sporto 
klubo, krepšinį žaidžia su latvių “Stars” 
komanda ir laimi čia pirmą vietą.

Persikėlęs gyventi į Melbourną, Jonas 
įsijungia į chorą, skaito paskaitas, 1955 
metais dalyvauja Lietuvių Namų 
valdyboje, 1955-57 metais - sporto klubo 
“Varpas” pirmininkas. Yra lietuvių 
Kultūros fondo ir Katalikų Federacijos 
valdybose. Australijoje jis sukuria šeimą 

su Ona Prižgintaite ir, baigęs mokslus, 
tampa inžinieriumi.

Persikėlęs gyventi į Ameriką, jis ir čia 
įsijungia į lietuvišką visuomeninį gyve
nimą. Be visų kitų darbų, jis savo ir 
žmonos vardu įsteigė Našlaičių šalpos 
fondą, paskyręs jam $50,000. Iš procentų 
ir kitų jo priedų yra mokama vaikams, 
padedant jiems augti ir gyventi. Šis 
fondas yra įjungtas į “Lietuvos našlaičių 
globos komitetą”, kuris buvo įsteigtas 
1993 metais ir globoja 1022 vaikus. Savo 
skyrius jie turi įvairiuose Amerikos 
miestuose; Omahoje skyriui vadovauja 
Laima Antanėlienė, mums gerai žinomo, 
gaila jau mirusio, Gedo Antanėlio brolio 
Algio (vietinės LB Apylinkės pirmininko) 
žmona. Nesenai Jonas ir Ona Motiejūnai 
šventė savo 50 metų vedybų jubiliejų, 
pradžią padarę Australijoje.

Sveikinu mielus prietelius Joną ir 
Oną.

Golfas Lietuvoje
Prieš dvejus metus Vilniuje buvo 

įsteigtas “Žvėryno golfo klubas”. Jo 
pirmininkas ir pagrindinis steigėjas yra 
suomis VAR “Isku Baldai” generalinis 
direktorius Seppo Sizen’as. Klubo nariu 
gali tapti kiekvienas, susimokėjęs 
stojamąjį mokestį 200 litų ir metinį 400 
litų. Neturint dar golfo aikštelės, dabar 
yra išnuomotas AB “Medžio plaušas” 
vienas nenaudojamų cechų. Čia yra nuo 
lubų iki grindų nuleistas tinklas, maždaug 
už 8 metrų nuo jo yra keli žalio kilimėlio 
takai, o gale apskrita maža skylė. Nariai 
ima iš kibirėlių sviedinukus, muša juos 
su golfo lazda ir paskui ridinėja į tas golfo 
skylutes. Taip treniruojamasi taisyklingai 
mušti ir ridenti į skyles.

“Žvėryno golfo klubas” laimėjo šiais 
metais Vilniaus savivaldybės konkursą 
golfo laukams įrengti. Savivaldybė jam 25 

metams davė 120 ha žemės Karoliniškių 
ir Pilaitės pašonėje, su galimybe vėliau 
sutartį pratęsti. Per 6 metus į golfo laukus 
ir kita buvo investuota 12 mln. litų. Ta 
suma bus surinkta, išleidus 1000 akcijų. 
Numatoma įrengti golfo aikštyną, 
pagrindinį pastatą su kavine, golfo prekių 
parduotuvę, sauną, persirengimo ir 
poilsio kambarius, inžinerines komunika
cijas, nutiesti kelius, automobilių 
stovėjimo aikšteles. Nuo 2002 metų per 
dvejus metus bus įrengta 9 skylių lankas 
ir per 6 metus - visos 18 skylių ir kiti 
įrengimai. Jau šią vasarą Kauno Lapėse 
bus galiam žaisti “Elnio” golfo klube 9- 
nių skylių lauke. Šio klubo steigėjas ir 
savininkas yra Vytautas Motiejūnas.

Skrajojantis konsulas
Aš nežinau ar tarp Australijos lietuvių 

yra daugiau važinėjančių ir po pasaulį 
skrajojančių negu Lietuvos Garbės 
Generalinis konsulas Viktoras Šliteris. 
Žiūrėk, tai jis Melboumo ar Adelaidės 
draugų vestuvėse, Pietų Australijoje vyno 
užpirkime, o štai jau šių metų pradžioje 
jis ir vėl lėktuvu į Lietuvą. Šį kartą ne 
olimpiniais, bet biznio reikalais. Grįžęs 
namo, jau poilsiui, su žmona Juta skrenda 
konsulų ekskursijoj į Egiptą. Jei Lietuvos 
žmonės skundžiasi, kad blogai gyvena, tai 
tegul nuvažiuoja į šį kraštą ir pamato 
gyvenimą ten, sako konsulas. Tačiau 
konsulai ten buvo labai gražiai priimti. 
Matyt, atsigavęs ir gerai pailsėjęs, jis ir 
vėl skrenda į Lietuvą, tik šį kartą su arabų 
turtuoliais, kurie nori investuoti pinigų 
Lietuvoje, o Viktoras su jais vyksta kaip 
patarėjas. Grįžęs jis ir vėl rengiasi 
gegužės pabaigoje kelionei į gimtąjį 
Kauną, kur birželio 23 dieną bus 
iškilmingai paminėtas prieš 60 metų 
įvykęs sukilimas. Tai buvo 1941 metais 
birželio mėn. prasidėjus vokiečių -

• k • -c- • • r »* - •» *
sovietų karui ir Kauną išvadavus mūsų 
partizanams. Jo metu žuvo Viktoro tėvas, 
šio sukilimo dalyvis. Iškilmės vyks Kauno 
Ramybės parke Vytauto prospekte 
(buvusiose Kauno kapinėse), kur 
Viktoras savo tėvo ir kitų žuvusių sukilė
lių atminimui yra pastatęs labai gražų 
kryžių - paminklą, su visų žuvusiųjų 
pavardėmis.

Sveikinimas iš Krakių
Prieš keletą metų Australijos 

lietuviams velykines rekolekcijas laikė 
svečias iš Krakių kunigas Romualdas 
Ramašauskas. Savo nuostabiais ir 
prasmingais pamokslais, tada jis ypač 
sužavėjo jaunimą, jų pasiklausyti atėjo 
žmonės daug metų nebuvę bažnyčioje ir 
net su lietuviais nebendravę. Savo 
buvimu čia,kunigas įsigijo labai daug 
artimų draugų, ypač Sydnėjuje, kurių ir 
dabar nepamiršta ir labai gražiai juos 
priima Lietuvoje.

Šv. Velykų ir Lietuvos atgimstančio 
pavasario proga, jis nuoširdžiai sveikina 
visus, kas jį dar prisimena, linki daug 
laimės ir sėkmės gyvenime.

Rusijos prezidentas palaiko mūsų 
krepšininkus

Paskutinio vizito Rusijoje metu mūsų 
Prezidentui Valdui Adamkui Rusijos 
prezidentas Vladimiras Putinas draugiš
kai pasakė, kad turėdamas laiko jis 
mėgsta stebėti krepšinio rungtynes ir 
jeigu ten žaidžia Lietuva prieš Rusiją ar 
jos komandą, tai suprantama, jis palaiko 
rusus, bet jei lietuviai žaidžia su kuo kitu, 
tai jis visuomet palaiko lietuvius.

V.Putinas taip pat sakė, kad būdamas 
studentas Maskvoje, jis dažnai eidavo 
valgyti į Lietuvos atstovybės valgyklą, nes 
lietuviškas maistas ten būdavo labai 
skanus.

□

Alė Liubinienė
Avietė ir likęs gyvenimas

Tęsinys, pradžia MP Ne 1-16

Po poros savaičių ant sienos atsirado 
dar du paveikslai. Vienas buvo mažos 
mergaitės, bučiuojančios Hitlerį į žandą, o 
kitame buvo berniukas, man nematytoje 
uniformoje, atiduodantis pagarbą garbin
gajam vadui. Mokytoja mus dažnai ragino 
stoti į Hitlerio jaunimo organizaciją, bet 
savanorių neatsirado.

Man vėl pradėjo patikti mokykla, nes 
vaikai nebeįžeidinėjo vadindami mane 
buržujum. Dalė su Ona pasidarė labai 
draugiškos, bet tai nesustabdė mano vis 
didėjančio joms pykčio.

“Ale, tu turi atleisti ir pamiršti visa, kas 
dėjosi praėjusiais metais. Tai nebuvo Dalės 
ir Onos kaltė. Komunistų ir pionierių vadai 
jas mokė įžeidinėti žmones, kurie 
nepriklausė jų organizacijoms”, - barė 
mane mama.

Bet mano širdies skausmas buvo toks 
didelis, kad aš nenustojau nei pykti, nei 
ginčytis su ja.

“Aš niekad daugiau nedraugausiu su 
Ona ir Dale. Niekada... Aš jų nekenčiu... 
Niekada! ” - šaukdama išbėgdavau į laukus 
pasiskųsti savo draugei Avietei, nes ji buvo 
vienintelė, kuri mane suprato.

Tais metais parapijos klebonas mane 
paruošė pirmajai komunijai. Per išpažintį 
aš turėjau papasakoti jam visas savo 
nuodėmes. Jis ne tik nustebo, bet ir užpyko, 
kai aš jam atskleidžiau savo neapykantą 
Onai ir Dalei.

Klausykloje jis mane labai išbarė ir liepė 
atgailauti savaičių savaitėmis. Pildant jo 
įsakymą, mano neapykanta ne mažėjo, o 
tik augo vis didyn, aš užsispyriau joms 
niekada nedovanoti

Maistas Lietuvos gyventojams suma
žėjo, nes dauguma ūkio produktų nuėjo 
vokiečių duoklėms. Kaimo žmonės dar 
šiaip taip vertėsi, bet miesčionys buvo 
smarkiai paliesti ir pradėjo lankytis pas 
seniai pamirštus kaimo draugus ir giminai
čius, tikėdamiesi iš jų gauti maisto. Bet 
ūkininkai irgi ne visada galėjo jiems padėti, 
nes duoklės buvo labai didelės, o bausmės 
už nepristatymą buvo žiaurios.

Netoli mūsų gyveno dvi šeimos, kurių 
vyrai buvo komunistai, pasitraukę kartu su 
rusais. Vieną dieną, kai mano tėvai dirbo 
darže ravėdami daržoves, mačiau ateinant 
jų žmonas.

“Prašom.. Prašom pagalbos... Mūsų 
vaikai jau nėra gėrę pieno dienų dienomis... 
Mes nebeturim namuose net ir miltų... 
Maldaujam jūsų mums padėti.... Prašom 
pasigailėti...”, - girdėjau jas dejuojant mano 
tėvams.

Mama, prieš prabildama, atsistojo, 
pasitaisė sijoną, pasižiūrėjo į tėvą, paskui į 
jas.

“Jūs turit būti beviltiškoje padėtyje, kad 
atėjot prašyti mūsų pagalbos”, - atsakė ji, 
atsimindama, kokios jos buvo išdidžios, kai 
jų vyrai pasidarė komunistų pakalikai

Abi moterys palingavo gaivas.
“Dievuliau, prie ko priėjo... Kokie blogi 

laikai... Žinoma, kiek galėsim, tiek 
mėginsim padėti... Palaukit čia”, - tėvas 
sumurmėjo, šluostydamasis prakaituotą 
kaktą, ir abu nuėjo.

Po kurio laiko mama grįžo nešina 
sūdyta mėsa, lašiniais, sūriu ir maišeliu 
ruginių miltų.

Tėvas nuėjęs į ganyklą parvedė karvę.
Jų akys sužibo iš džiaugsmo, iš veidų 

dingo neviltis. Aukšta, plona moteris, 

pribėgus pagriebė mano tėvo ranką ir 
nuolankiai pabučiavo. Kita, verkdama 
pradėjo šaukti:

“Ačiū jums, ačiū... Mūsų vaikai 
nebebadaus... Dievas palaimins jus...”

Sėdėdama ant tvoros, stebėjau jas 
tempiant karvę už pančio, kol jos pradingo 
tolumoje.

Tais pačiais metais tėvai man turguje 
nupirko mažą rudą medinį arkliuką su 
baltais karčiais ir uodega. Labai aš jį 
branginau, net eidama miegoti nusineš- 
davau su savim į lovą. Aš pati sau 
pasidarydavau žaisliukų, bet nė vienas 
nebuvo toks gražus kaip šitas kumeliukas.

Mama mane barė kiekvieną kartą, kai 
nenorėjau juo pasidalinti su broliu ar 
seserim. Aš pasidariau didelė savimeilė ir 
pradėjau jį slėpti nuo kitų. Vieną dieną jį 
taip gerai paslėpiau, kad net pati nebe
galėjau rasti. Pilna širdgėlos ieškojau jo ilgą 
laiką, bet kadangi suaugusieji turėjo daug 
svarbesnių rūpesčių, į mane niekas 
dėmesio; pradėjau galvoti, kad jį pagriebė 
vokiečiai, kaip tėvo arklius.

Kai paaugau, man atsirado daugiau 
ūkio darbų. Nuo pat vaikystės ūkio darbas 
man buvo lyg žaidimas. Mėgau ganyti 
gyvulius, nes tada turėjau daug laiko 
pabendrauti ir pasikalbėti su savo drauge 
Aviete.

Šiaurinėje pusėje nuo mūsų ūkio 
gyveno kaimynai, kurių sūnus vadinosi 
Olius. Jis buvo mano amžiaus ir per 
mokyklos atostogas mudu abudu 
ganydavom. Visą vasarą kartu žaidėm 
įvairiausius žaidimus. Susikurdavom 
laužus, kepdavom bulves ant raudonų 
žarijų ir gardžiai jas valgydavome. O kada 
laužas prigesdavo, šokinėdavom per jį 
klykaudami iš džiaugsmo. Lietingom 
dienom pasistatydavom būdą iš eglių šakų 
ir ten pasislėpdavom nuo lietaus 

įsivaizduodami, kad tai mūsų namai
Aš taip pat padėjau tėvui dirbti 

laukuose, o mamai darže. Tik vieno darbo 
labai nemėgau - tai šerti kiaules. Jos man 
visada atrodė nešvarūs, dvokiantys ir kvaili 
gyvuliai.

Po to, kai vokiečiai atėmė tėvo arklius 
ir jų vietoje paliko savo kuinus, tėvas turėjo 
pirkti kumeliukus. Aš greitai išmokau ant 
jų jod nėti be balno.

“Ale, gerai įsikabink į karčius... 
Nepaleisk jų, kad nenukristum...” - tėvas 
įspėdavo mane kiekvieną kartą keldamas 
ant Bėrės.

Kartais jodavau su juo lenktynių iki 
tolimiausio mūsų lauko galo. Man labai 
patiko lėkti greitu šuoliu. Jausdama ausyse 
švilpiantį vėją, su plevėsuojančiais ore ilgais 
plaukais, pamiršdavau visas bėdas ir vėl 
pasijusdavau laiminga.

Pavasarį, sėjos metu, dažnai praleis
davau pamokas mokykloje, nes eidavau į 
laukus padėti tėvui. Mano darbas buvo koja 
užbrėžti liniją, kur baigė kristi sėklos. Tą 
darbą labai mėgau, nežiūrint to, kad dienai 
baigiantis tą koją geidavo.

Kai paaugau, atsirado naujų kasdienių 
darbų, kuriuos aš išmokau. Tėvui patiko 
turėti mane prie savęs kaipo padėjėją, nes 
tai davė jam progą mokyti mane žemės 
darbų, kuriuos turėjo mokėti gera ūkininko 
žmona.

Jonas ir Stasė pasiliko dirbti mūsų 
ūkyje. Jie buvo patenkinti mano tėvais 
kaipo darbdaviais, o tėvai visada juos 
vertino kaipo gerus darbininkus.

Trys vokiečių okupacijos metai buvo 
sunkūs ir pilni rūpesčių ūkininkams. Mano 
tėvas pradėjo auginti daug linų.

(bus daugiau)

(
Pageidaujantys įsigyti “Aviete and Ąfter”\ 

prašome skambinti td. (03)93791294 J
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Materialaus pavidalo mąslus iškilmingumas
Mūsų sąlytis su skulptūra pirmiausiai yra 

fizinė patirtis. Stipri skulptūra yra tiek 
raumenų darbo, tiek vaizduotės kūrinys. 
Meno objekto materialumas, tai, kaip jis 
paveikia mūsų suvokimo galias, iš esmės

Biustas Sadauskas. “Sparnas”, 1999.

nulemia reakciją į skulptūrą. Mastelis, 

spalva - visas šiassavybes tuojau pat, dažnai 
nesąmoningai, “registruojame”, žvelgdami į 
skulptūros kūrinį.

Pirmą kartą išvydus kietas, emblemiškas 
Fausto Sadausko (Australijoje gimęs ir 
gyvenantis jaunesnės kartos dailininkas. - 
Red.) skulptūras į akis krinta iš pažiūros 
prieštaringa įtampa tarp iškalbingumo ir 
šiurkštumo. Jis kantriai suklijavo eukalipto 
plokšteles, po to nutašė, nušlifavo ir iki 
glotnumo nugludino jų turtingus paviršius. 
Tačiau šie susijungiantys elementai 
asocijuojasi ir su tuo, ką japonai vadina shibui, 
- su nepatrauklių ir iš pažiūros prastai 
suformuluotų paviršių kultivavimu. Kartais 
skulptorius tiesiog mėgaujasi natūraliu 
negludinto medienos paviršiaus gruoblėtumu, 
jo skilinėjimu ir aižėjimu, jo atšokusiomis 
skeveldromis. Įsijaučia į neapdirbtos 
medžiagos būklę, vertina medžio tankį ir 
pluoštą ir bando pasiekti pusiausvyrą tarp jo 
natūralios formos ir to, ką nori iš jo daryti

Sadausko kūriniuose esama sunkių, 
kaimietiškų, beveik gotiškų bruožų. 
Dailininkas bando rasti taką tarp 
viduramžiškos ir modernios traukos. Vientiso 
stiliaus tamsios umbros spalvos skulptūra 
sukelia Karolio Didžiojo dvaro dekoratyvinio 
meno šiurkščios puikybės įspūdį ir susijusios 
su XX amžiaus raižomosios skulptūros 
polinkiais. Tai dar labiau pabrėžia daugelio 
skulptūrų paviršiai, papuošti intriguo
jančiomis geometrinėmis įpjovomis, metalo 
inkrustacijomis ir įdomiais ornamentais, taip 
pat gotiškais įrašais bei runų užkeikimais

Ši “skola” nutolusiems amžiams ryškėja 

ne tik iš to, kaip darbai nutašyti ir kaip 
preciziškai išbaigti Ji akivaizdžiai veikia ir 
įvaizdžius. Abstraktesnės, palinkusios 
skulptūros gali priminti Ceratinius totemus, 
tokius kaip saulės diskai ar pasvirusios medžių 
šakos. Tačiau dauguma skulptūrų perteikia 
aiškias architektūrines aliuzijas - primena 
tvirtoves, fortus, bokštus ir karių kapus. 
Pavyzdžiui, skulptūra Katakombos primena 
kresną, į maštabą panašų pastatą, o Švyturys, 
be abejonės, žymi pakrantės bokštą, kurio 
viršūnėje esantis dantytas medžio gabalas 
reiškia žiemos vėjo blaškomą šviesą. Tačiau 
Sadauskas nesiūlo vien įsivaizduojamų 
pastatų modelių. Kai kurie motyvai kyla iš 
nerimą keliančios realybės. Pavyzdžiui, 
Sarkofagas II asocijuojasi su apsauginiu luobu
nuo radioaktyvių dulkių, supiltų virš 
Černobylio atominės elektrinės. Ironiška tai, 
kad ši sukrečianti mirties ir taršos scena 
padengta žaliu laku - spalva, kuri paprastai 
siejama su regeneracija ir vaisingumu

Akivaizdu, kad šie darbai yra simboliški, 
bet tai nėra asmeniškas, dailininko išrastas 
simbolizmas.

Šie simboliai remiasi senesnėmis 
reikšmėmis ir reprezentacijos sistemomis,
daugelis Sadausko 
darbų turi sąsajų su 
senovės lietuvių kul
tūrinėmis tradici
jomis.

Tačiau tai ne
reiškia, kad jo 
kūriniai nieko nesako 
nepašvęstajam - jie 
skirti visiems žiūro
vams mėgautis ir juos 
reikia suvokti būtent 
kaip skulptūras.

Faustas Sadauskas. “Pradžioje”, 1999.

Skulptorius Biustas Sadauskas savo studijoje 
Meburne. Ritos Baltušytės nuotr.

Daugelis jų yra svarūs, meistriškai padirbti 
daiktai, veikiantys mūsų jausmus, tačiau 
keletas pranoksta šį idealą ir sukelia įspūdį, 
tarsi regėtum materialaus pavidalo mąslų 
iškilmingumą.

Christopher Heathcote
“Kultūros barni“

In memoriam

Antanas Šimaitis
(1930 - 2001)

Antanas gimė Kaune labai švelnaus 
būdo motinos ir kvalifikuoto automobilių 
mechaniko tėvo bei trijų brolių šeimoje.

Sovietams okupavus Lietuvą, Antanas 
su šeima pasitraukė į Vokietiją. Karui 
pasibaigus apsigyveno Bambergo D. R 
stovykloje. Šioje stovykloje ir prasidėjo 
mūsų draugystė, kurį tęsėsi daugiau kaip 
50 metų.

Iš motinos paveldėtas jautrumas, o iš 
tėvo mechaniški gabumai, Antaną lydėjo 
visą gyvenimą. Vos sulaukęs 18 m jis įsigijo 
automobilio vairuotojo pažymėjimą ir 
dirbo stovyklos maisto tiekime. Bambergo 
lietuvių stovyklą perkėlus į Garmish- 
Partenkirchen, mums teko arčiau 
susipažinti su gamtininku Olegu Truchanu, 
vėliau žuvusiu Tasmanijoje. Jo įkvėpti 
Antanas ir aš pamilome Vokietijos Alpių 
kalnus ir kalnų slidinėjimą.

Antano tėvas dėl blogos sveikatos 
negalėjo emigruoti, tad su žmona ir 
jauniausiu sūnumi pasiliko Vokietijoje, o 
Antano vyresnysis brolis ir jis pasirinko 
Australiją. Atvyko 1949 m. Apsigyvenęs 
Sydnėjuje, šoko tautinius šokius, įsijungė į 
“Kovo” sporto klubą, žaidė krepšinį, 
tinklinį, golfą, užsiėmė kalnų slidinėjimu; 
kelerius metus dirbo “Kovo” valdyboje.

Australijoje velionis dirbo įvairiuose

a.a. Bronei Jankienei
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame Jos dukrai Emilijai, sūnui Tadui Žentui 
Marčiai ir visiems anūkams.

Geelongo lietuvių skautų vadovybė
ir visi židiniečiai

Antanas Simaitis
darbuose, o sulaukęs pensininko amžiaus, 
su žmona Tania persikėlė į Bateman’s Bay.

Bateman’s Bay Antanas pasijuto tikrai 
laimingas, susirado naujų draugų, daug 
laiko praleisdavo golfo aikštėje ir tikėjosi 
laimingai užbaigti senatvę.

Tačiau mirties dalgis dažniausiai 
pasirenka tą, kuris gyvenimą myli labiau 
už auksą.

Balandžio 5 d. vėžio ligos iškankintas 
Antanas atsiskyrė su šiuo pasauliu. Pasiliko 
liūdinti žmona, brolis su šeima ir daug 
draugų.

Ilsėkis ramybėje, mielas Antanai
Vincas Binkis

Vilhelmina R 
(1911

Didžiojo Penktadienio rytą, š. m. 
balandžio 13 d. amžinybėn iškeliavo 
sydnėjiškė Vilhelmina Leontina 
Ramanauskienė. Nors pastaruoju metu jos 
sveikata nebuvo stipri, prieš keliolika dienų 
ji buvo sulaukusi 90-jo gimtadienio.

Vilhelmina Ramanauskienė gimė 
Rygoje 1911 m. balandžio 1 dieną. Trejų 
metukų tėvai ją atsivežė Šiaurės Lietuvon, 
kur ji lankė mokyklą ir gimnaziją, o vėliau 
Žagarėje baigė mokytojų kursus. 
Mokytojauti ji buvo paskirta j Žemaitiją 
(Kretinga, Plungė, Plateliai). Velionė 
priklausė tai mokytojų kartai, kurios 
vaidmuo gilaus tautinio sąmoningumo 
ugdyme buvo nepaprastai didelis - kaip tik 
todėl ši karta plačiai nukentėjo abiejų 
sovietinių okupacijų metu. Mokytojau
dama Vilhelmina susipažino su policijos 
tarnautoju Jonu Ramanausku. Vedybos 
įvyko 1935 m. liepos 1 d., sūnus Rimas gimė 
1937 m., dukra Dalia - 1941 m. Karui 
baigiantis pasitraukusi šeima ilgesnį laiką 
gyveno Hanau stovykloje, o prasidėjus 
emigracijai - pasirinko Australiją. Per 
Neapolį 1949 m. balandžio 1 dieną išvykę 
Ramanauskai to paties mėnesio 31 dieną 
jau buvo čia. Tada sekė Bathursto ir Gretos 
stovyklos, o nuosava pastogė buvo įsigyta 
Sydnėjaus Sefton priemiestyje Hector 
gatvėje, kur tarsi susikūrė lietuviška 
kolonija. Kaip ir dauguma atvykėlių, 
velionė dirbo (Ashfield, Campbelltown), ir 
kurį laiką prieš išeinant pensijon buvo 
vienų priežiūros namų (nursing home) 
personalo narė. Sveikatai silpnėjant, 
velionė su vyru Jonu persikėlė į Sergius 
Hostel - savo paskutinę gyvenimo vietą.

A. a. Vilhelmina buvo darbšti malonaus 
ir ramaus būdo moteris, rūpestinga žmona, 
motina ir vėliau močiutė.

2001)

Vilhelmina Ramanauskienė

Vedama sąmoningo patriotizmo, ji daug 
metų mokė Sydnėjaus savaitgalio 
mokykloje. Kaip aktyvi S. L. M. Soc. 
Globos Draugijos narė, ji rūpinosi ligoniais, 
lankė globos reikalingus tautiečius ir 
neatsisakydavo būti Draugijos valdyboje. 
Skausminga jai buvo ankstyva sūnaus Rimo 
mirtis. Nelaimes padėjo pergyventi jai 
būdingas atsakomybės ir kitų supratimo 
jausmas.

Atsisveikinimas su a.a. Vilhelmina 
įvyko Rookwood’o krematoriumo 
koplyčioje. Giliame liūdesyje liko vyras 
Jonas, dukra Dalia Šumskienė, Dalios ir 
a. a. sūnaus Rimo šeimos.

Gausiai susirinkę tautiečiai, kaip 
įprasta, buvo pakviesti prie stalų Sydnėjaus 
Lietuvių Klube.

Ilsėkis amžinybėje, Vilhelmina.

Vytautas Doniela
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j SYDNĖJAUS LIETUVIU KLUBAS
- gegužės 20d. ruošia įdomų įvykį su programa.J Šiai programai atlikti, kviečiam visus nuo 0 iki 100 metų amžiaus, turinčius ūpo 

dalyvauti!
Repeticijos vyks kas sekmadienį 3vaL p.p. Sydnėjaus Lietuvių Klube. 

Pirma repeticija bus šį sekmadienį, balandžio 22d.
Prašom kreiptis į Ramoną (9875 2641) 

arba į Gintarą (0407-985-751), arba tiesiog ateiti. 
Laukiam visų!!! 
Bus linksma!!!

ALB Melbourne Apylinkės Valdyba

Mūsų Pastogė Nr. 17, 2001.04.30, psl. 8

Sydnėjaus choras Dama

kviečia visus dainos mylėtojus gegužės 4 dieną, penktadienį, 19.30 vai 
rinktis į choro repeticiją Sydnėjaus Lietuvių klube Bankstowne

Choro valdyba

LABAI SVARBU!!!
Dėl labdaros siuntinių į Lietuvą

Sydnėjaus lietuviams pranešame, kad laivas su humanitarine siunta užsakytas 
gegužės 20 dienai iš Melbourno.

Atkreipkite dėmesį, kad yra pakeista dėžių pristatymo data. Jūsų supakuotas 
dėžes reikia pristatyti į Lietuvių klubą gegužės 12 dieną, šeštadienį tarp 10 vai 
ryto ir 1 vai. (13 vai.) po pietų, o ne gegužės 5 dieną, kaip buvo skelbta anksčiau.

Sydnėjaus Lietuvių Katalikų Kultūros Draugija

Geelong’o Apylinkės Valdyba praneša, kad š.m gegužės 6 d. sekmadienį 12 
vai. per pietus, dabartinių Lietuvių namų salėje, Pettitt Park Įvyks

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS
Programoje: paskaita ir meninė dalis.
Pietus ruošia broliai židiniečiai. Bus cepelinai.
Maloniai kviečiame visus tautiečius ir prijaučiančius dalyvauti minėjime, 
pagerbti mūsų Motinas, skaniai pavalgyti pietus ir smagiai pabendrauti.

Geelong’o Apylinkės Valdyba

Visi užsienio lietuvių 
tautiniai ansambliai, chorai 

ir šokių grupės 
kviečiamos dalyvauti

Pasaulio 
lietuvių dainų

2002 m. liepos 4-7 dienomis 
Vilniuje.

Informaciją teikia Darius 
Polikaitis, 7318 Ticonderoga 
Rd., Downers Grove, IL 
60516 USA, tel.: 1 630 241 
0074; fax: 1 630 241 0075, 

e-mail: ldpolikaitis@ 
att.net

Studentų dėmesiui
A.a. biochemijos daktaro Kazio 

Martinkaus (1953-1984) 
prisiminimui 1985 m jo tėvų, sesers 
ir artimųjų draugų rūpesčiu buvo 
įsteigtas stipendijos fondas, kuriuo 
gali pasinaudoti visi lietuviai 
studentai, siekiantys magistro arba 
daktaro laipsnio iš tiksliųjų mokslų 
- vėžio tyrimo sričių (pvz. 
farmakologijos, biochemijos ir pan.). 
Norėdami gauti daugiau 
informacijos arba norėdami gauti 
prašymų formas, rašykite šiuo 
adresu: Kristina Martinkutė, 7120 S. 
Richmond, Chicago, IL 60629-3011 
USA. Prašymų formos turi būti 
grąžintos iki 2001 m. gegužės 30 d.

DĖMESIO MELBOURNO LIETUVIAMS!
Bendruomenės metinis susirinkimas ir 

Valdybos rinkimai
Sekmadienį, gegužės 20 d. 1:00 p.p. Melbourno Lietuvių Namų Jubiliejinėje 

salėje įvyks ALB Melbourno Apylinkės metinis susirinkimas, kurio metu taip pat 
vyks naujos valdybos rinkimai ateinančių dvejų metų kadencijai. Dabartinės 
valdybos nariai neketina kandidatuoti, todėl kreipiamės į visus bendruomenės 
narius prašydami siūlyti kandidatus į naują valdybą.Visi nariai jauskime pareigą 
dalyvauti ir kandidatuoti.

Šio susirinkimo darbotvarkė yra sekanti:
1. Prezidiumo paskyrimas.
2. Darbotvarkės svarstymas ir priėmimas.
3. Mirusiųjų pagerbimas.
4. Praėjusio metinio susirinkimo protokolo skaitymas.
5. Apylinkės Valdybos pirmininko ir iždininko pranešimai
6. Revizijos komisijos pranešimas.
7. Diskusijos dėl pranešimų.
8. Sekančios ALB Melbourno Apylinkės Valdybos narių rinkimai.
9. Kiti reikalai ir pasiūlymai.

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

(P.O. BOX 205, BANKSTOWN NSW 1885) 
Telf.: 97081414 Fax: 97964962 

www.lithuanianclub.orq.au

Savaitės dienomis nuo 4.00 vai.
Šeštadieniais ir sekmadieniais bei šventadieniais nuo 12.00 vai. 

ANTRADIENIAIS UŽDARYTA

GEGUŽĖS 20 D. 2.30 vai.

ŠIUPINYS
KAVUTĖ IR GĖRIMAI SERVUOJAMI PRIE STALŲ

GEGUŽĖS 24 d. PENSININKŲ POPIETĖ 
Švediškas stalas nuo 12.30 vai.

GEGUŽĖS 27 d. 2.00 VAL 
BUS RODOMI FILMAI

LIETUVIAI SYDNĖJAUS OLIMPIADOJE

BIRŽELIO 24 D. 2.00 vai 
TURGUS

LIEPOS 1 d. 
PANEVĖŽIO LIETUVOS JAUNIMAS 

PIMENĖL1AI

UEPOS15 d. 1.00 vai.
KERMOŠIUS

Sekmadieniais LINKSMOJI VALANDA 
Nuo 5.00 iki 6.00 vai. - GĖRIMAI PUSE KAINOS

Narių ir svečių informacijai.

MOTINOS DIENA HOBARTE
Hobarto lietuviai Motinos dieną švęs pirmąjį 
gegužės sekmadienį, t. y. 6-tą mėnesio dieną, 
3 vai. p.p. (ne 4, nes vasaros laikas jau 
pasibaigė). Susirinkimas pas p.p. Šikšnius. 43 
Easton Ave, West Moonah. Kavute rūpinasi 
valdyba. Prašau tautiečius gausiai susirinkti 
pagerbti mūsų motinas.

Ramūnas Tarvydas 
Bendruomenės pirmininkas

((...r *
ų

Pranešimas Melbourno
Pensininkų Sąjungos nariams

Sekantis susirinkimas įvyks 
gegužės 8 d. 11 vaL Tada bus galima 
užsirašyti ir užsimokėti už 
numatomą išvyką. Taip pat 
turėsime kompiuterių specialistą, 
kuris papasakos, ką galima atlikti 
kompiuteriais.

Prašome nesivėluoti
• A'SJ

DAUG

SUŽINOSI

SKAITYDAMAS

“MŪSŲ PASTOGĘ”

Aukos “Musų Pastogei”
A Kudžius QLD $15.00
E. Stankienė QLD $15.00
A Jarienė NSW $ 5.00
B Zubrickas NSW $ 5.00
P Burkys NSW $ 5.00
S. Tamošaitis VIC $ 5.00
V. Bycroft-Ramockevičius OLD $ 15.00
L. Budzinauskas ACT $ 10.00

Nuoširdus ačiū visiems aukotojams.
“Mūsų Pastogės” administracija

Gauta $100.00 auka iš p. Petrės 
Čerakavičienės jos vyro a. a. Viktoro 
Čerakavičiaus 3 metų mirties atminimui

Nuoširdus ačiū p. P čerakavičienei.
“Mūsų Pastogės” administracija

Kapų lankymas
Tradicinis kapų lankymas Motinos 

Dienoje bus gegužės 5 dieną.
Tuoj po pamaldų su mūsų kapelionu 

Fr. Roger Bellemore. SM vyksime į 
Lietuvių sekcijos kapines, kur bus 
prisimintos mūsų mirusios motinos ir 
visi mūsų bendruomenės nariai. 
Giminės prašomi aptvarkyti savo 
artimųjų kapus.

Esant lietingam orui, šias maldas 
teks atlikti po mišių bažnyčioje.

Parapijos komitetas

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN! LITHUANIAN WEEKLY

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

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: RO. Box 550, Bankstown, NSW 1885.
Tel.: (02) 9790 2319, Faksas: (02) 9790 3233, E-mail: mpastoge@bigpond.com 

Tinklapis: www.users.bigpond.com/mpastoge
Redaktorė Rita Baltušytė

Redakcinė kolegija: Antanas Laukaitis, Kęstutis Protas, Vytenis Šliogeris
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi 

Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
Spausdinamuose rašiniuose reiškiama nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos ir 

leidėjų nuomone
Prenumerata metams $55. Užsienyje paprastu paštu - $65. N.Zelandijoje oro paštu $80. 

Užsienyje oro paštu - $110.
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