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Vėlines prisimenant
Šiemet kažkaip tyliai praėjo Visų Šventųjų diena ir Vėlinės. Aplankėme ir aptvarkėme 

kapus, paminėjome jau paikučius šią ašarų pakalnę, susimąstėme apie mums dar likusią 
temokusios keliones dali Žemiau skaudinamas eilėraštis gautas dar prieš Vėlines, 
tariau svetimoje žemėje atgulusius draugus apgailime juk ne vieną dieną. Red.

Aldona Prižglntaltė

ILSĖKIS RAMYBĖJ
(a.a. Angelei L.)

Tebūnie Tau lengva svetimoji žemelė, 
nes savoji, gimta, ji tavęs nebelies — 
Tegu kūno kančias dengia karsto dangtis 
ir tą ilgesį skausmo nakties — —

Žemės pančius siela po savim nusimetus 
pirmąkart troškimus gal išpildyt galės; 
nebeskirs tenai sienos, nebeskirs vandenynai, 
neužgaus kieti žodžiai klastingos širdies...

O ilsėkis ramybėj mano kryžkelių džiaugsme, 
žiburėli užgesęs, kuris jau nebešvies;
ką praradus, vargu, ar atstot kas galės, 
jei skausme kiekvienam aš jau niekad nėjusiu 
Tavo delno paguodos ant savo peties!

Uetnvių Bendruomenės Spandos Sąjungos narių

metinis susirinkimas
įvyks Lm lapkričio 19 d, sekmadienį. 2 vaL po pietų Lietuvių Klube, 16-18 
East Terrace. Bankstown.

DARBOTVARKĖJE:
1. Praėjusio metinio susirinkimo protokolo tvirtinimas;
2. Metų, pasibaigusių 2000 m birže lio 30 d. apyskaitos direktorių 
ir revizoriaus pranešimų tvirtinimas;
3. Kiti reikalai, kuriuos pagal Spaudos Sąjungos'įstatus galima 
iškelti susirinkime.

Susirinkimo nariai, kurie turi kitų narių įgaliojimus (proxies), turi juos 
įteikti Spaudos Sąjungas raštinei, 16-18 East Terrace. Bankstown. ne vėliau 
kaip 24 valandas prieš susirinkimo pradžią.

Spaudos Sąjungos Valdybą sudaro: pirmininkas Vytautas Patašius, 
vicepirmininkas Vytautas Doniela, sekretorius Vytenis Šliogeris bei nariai 
Antanas laukaitis ir Kęstutis Protas. Pagal Sąjungos įstatus, du iš jų, Vytautas 
Patašius ir Kęstutis Protas turi pasitraukti, bet jie gali būti vėl perrenkami.

Iki nominacijų užsidarymo, gautos šios nominacijos į Spaudos Sąjungos 
Valdybą: V.Patašius, siūlė V.Doniela. parėmė V.Šliogcris; K.Protas, siūlė 
VDonicla. parėmė V.Šliogcris. LB Spaudos Sąjungos Valdyba

f' =====================
Dėmesio!

Atkreipiame malonių skaitytojų dėmėsi. kad artėja Šv. Kalėdas ir Naujieji 
Metai ir primename, kad jau laikas siųsti šventinius sveikinimus, kurie bus 
spausdinami paskutiniame (trigubame) šių metų MP numeryje.

Sveikinimo išspausdinimas kainuoja $20. lauksime jų iki gruodžio 10d.
1 RedoMj*

Lietuvos įvykių apžvalga
Vytu aitas 
Donlela

Paskirti visi ministrai
Po susitikimo pirmadienio vakare 

(spalio 30) su Ministru Pirmininku 
Rolandu Paksu ir Seimo Pirmininku 
Artūru Paulausku. Prezidentas Valdas 
Adamkus pasirašė dekretą, kuriuo buvo 
paskirti 12 iš trylikos ministrų. Likusysis 
(Aplinkos apsaugos) buvo paskirtas 
penktadienį (lapkričio 3). Ministrų 
kabinetą dabar sudaro:

t Ikio ministras: Eugenijus Maldeikis. 
g 1958. ekonomistas. buvęs Ilirto ba nko 
valdybos pirmininkas, 1999 m keletą 
mėnesių Ūkio ministras ir atsistatydinęs, 
kai nepritarė sutarties pasirašymui su 
"WAhams International'.

finansų ministras: Jonas Uonginas. 
g. 1956, ekonomistas, dirbęs Finansų 
ministerijoje, 1999 m. keletą mėnesių 
Finansų ministras ir pasitraukęs, kai 
nepritare sutarties pasirašymui su 
“Williams International'.

švietimo ir mokslo ministras: Algirdas 
Monkevičius, g 1956. dirbęs matema
tikos ir fizikos mokytoju bei direktorium, 
vėliau dekanas Šiaulių universitete.

Susisiekimo ministras: Gintaras 
Striaukas. g 1960, kelių inžinicrius-staty- 
bininkas. nuo 1991 m Kelių direkcijos 
generalinis direktorius.

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė: 
Vilija Blinkcvičiūtė. g 1960. teisininke, 
nuo 1983 m šioje ministerijoje dirbo įvai
riose pareigose, nuo 1996 viceministre.

Žemės ūkio ministras: Kęstutis 
Krislinaitis, g. 1961, inžinierius- 
žcroėtvarkininkas. ėjo įvairias pareigas 
ministerijoje, 1991-92 viceministras.

Krašto apsaugos ministras: Linas 
lankevirius. g 1961, inžinierius. 1993 m 

Krašto apsaugos ministras, nuo 1997 m 
vadovauja I jetuvos misijoms prie NATO 
ir Europos Sąjungos.

Teisingumo ministras: Gintautas 
Bartkus, g 1996, teisininkas, turi daug 
tarptautinės patirties, dirbo įstatymų 
rengime

Kultūros ministras: Gintautas 
Kėvišas, g 1954. muzikas, nuo 1958 m 
Nacionalinės filharmonijos generalinis 
direktorius, festivalių rengėjas.

Vidaus reikalų ministras: Vytautas 
Markevičius, g 1962. teisininkas, nuo 
1999 m. vidurio - Vidaus reikalų 
viceministras.

Užsienio reikalų ministras: Antanas 
Valionis, g 1950. politinių ir socialinių 
mokslų daktaras, diplomatas. LR 
ambasadorius Lenkijoje.

Sveikatos apsaugos ministras: Vinsas 
(sic!) Janušonis, gydtojas ligoninės 
direktorius.

Aplinkos apsaugos ministras: 
I lenrikas Žukauskas, architektas, dirbęs 
Kauno savivaldybėje ir Miestų statybos 
projektavimo institute.

Naujoji Vyriausybė savo pareigas 
pradės eiti tuomet, kai Seimas patvirtins 
jos programą ir ministrai duos priesaiką.

Vyriausybės programa
Koalicinė Vyriausybė, kuriai 

vadovaus liberalas Rolandas Paksas. 
bandys liberalizuoti šalies ekonomine ir 
finansinę politiką. Tai deklaruojanti 
Vyriausybės programa buvo pristatyta 
Seimui penktadienį, spalio 3 d. Progra
mos detalės bus pristatomos vėliau.

Biudžeto ir finansų politikoje 
Vyriausybė sieks išlaikyti ne didesnį kaip 
2-3% valstybės- biudžeto deficitą ir 
kasmet jį mažinti, kol biudžetas bus 
subalansuotas. Vyriausybės programa 
numato, jog biudžeto lėtas skirstys tik 

Seimas, o mokesčių dydis ir jų per
skirstymas per biudžetą bus mažinami. 
Pamažu ketinama apriboti valstybės 
investicinę veiklą ir struktūrinį valstybės 
skolinimąsi. Priešingai nei ankstesnysis 
ministrų kabinetas, naujoji Vyriausybė 
sieks sujungti 'Sodros' ir valstybės 
biudžetus.

Susiejant litą su euru, naujoji Vyriau
sybė žada bendradarbiauti su I jetuvos 
banku, tačiau kartu ji norėtų išlaikyti 
valiutos valdybos modelį kaip sąlygą, kad 
bus užtikrintas nuoseklus ekonomikos 
augimas ir žmonių pinigai bus apsaugoti 
nuo valdžios kišimosi

Mokesčių politikoje Vyriausybė de
klaruoja siekį pamažu sumažinti fizinių 
asmenų pajamų mokesčio tarifą nuo 33% 
iki 24%. o neapmokestinamąjį mini
mumą padidinti nuo 214 litų iki 320 litų. 
Be to, ketinama sudaryti sąlygas veikti 
privatiems pensijų fondams. Vyriausybė 
keis pridėtinės vertės mokesčio (PVM) 
politiką. Statyboms bus nustatytas 5% 
PVM, o gyventojams - 9% PVM už 
šildymą.

Privatizavimo politikoje Vyriausybė 
deklaruoja siekį išlikusias monopolijas ir 
strateginės reikšmės objektus restruk- 
tūrizuoti ir privatizuoti. Sakoma, jog bus 
garantuojamos vienodos sąlygos visiems 
investuotojams - dalis valstybei 
priklausančių akcijų bus parduodama per 
vertybinių popierių biržą.

Vyriausybės programa numato įtei
sinti lošimo namus.

Socialinės paramos srityje numatoma 
įvesti visuotinį pajamų ir turto dekla
ravimą, nuo lengvatų ir kompensacijų 
pereiti prie tiesioginių piniginių išmokų, 
socialines paslaugas teikti decentra
lizuotai - daugiau funkcijų perduoti 
savivaldybėms. Taip pat numatoma 
pradėti įgyvendinti realiai veikiančią 
būsto kreditavimo sistemą.

Siekdama išspręsti ekonomines 
kaimo problemas. R.Pakso Vyriausybė 
įsipareigoja parengti naują nacionalinę 
ilgalaikę žemės ūkio plėtros strategiją, 
spartinti žemės reformą bei atsisakyti 
žemės skirstymo pagal paskirtį. Pirminei 
žemės ūkio gamybai, žaliavos perdirbimo 
pramonės ir kaimo plėtrai numatyta 
skirti iki 10% valstybės biudžeto lėšų. 
Įvertinant žemdirbių skundus dėl aukštų 
kuro kainų, bus parengta tvarka, kaip 
kompensuoti jų išlaidas dizcHniam kurui.

Informacinės visuomenės kūrimą 
naujoji Vyriausybė laiko svarbiausia eko
nomikos. visuomenės ir valstybės infra
struktūros dalimi, o informacinės 
visuomenės plėtrą vertina kaip neati
dėliotinų sprendimų reikalaujančią 
Lietuvos strateginę užduotį. Programoje 
numatoma informacinės visuomenės 
plėtrai iš biudžeto lėšas skirti atskira 
biudžeto eilute ir jas vertinti kaip 
investiciją į šalies ateitį. Vyriausybė žada 
mažinti monopolinę paslaugų tiekėjų 
įtaką ir siekti, kad informacinės tech
nologijos ir ryšiai taptų prieinami visiems 
gyventojams

Mažiau krašto apsaugai?
(BNS). Naujoji Vyriausybė gali 

metams nutolti nuo įsipareigojimo skirti 
krašto apsaugai 2% bendrojo vidaus 
produkto (BVP).

Besibaigiančios kadencijos Andriaus 
Kubiliaus vadovaujama konservatorių 
Vyriausybė pateikė Seimui kitų metų 
biudžeto projektą, kuriame krašto ap
saugos sistemai numatoma skirti 1.95% 
BVP. Tačiau Seimo vicepirmininkas 
Gintaras Steponavičius pareiškė, kad jei
gu kitų metų biudžete tiek lėšų neatsiras, 
dabar egzistuojantys įsipareigojimai gali 
būti persvarstyti.

Vyriausybės programoje išlieka įsipa-

Nukeka į 2 psL
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Trumpai iš visur REDAKCIJOS SKILTIS
Vytautas 
Patašius

♦ Spalio 31 d. vakare siaučiant taifūnui, 
iš Čiang-Kaišeko tarptautinio oro uosto 
bandė pakilti Singapūro oro linijų 
keleivinis lėktuvas, skrendantis į Los 
Angeles. Pilotui dėl blogo matomumo 
pasirinkus klaidingą kilimo taką, lėktuvas 
sudužo, atsitrenkęs į take paliktą kelio 
taisymo mašiną. Žuvo virš 80 keleivių, 
antra tiek sužeistų, 16 nebuvo paliesti
♦ Fidži salose vėl nerimsta suimto 
perversmo organizatoriaus George 
Speight šalininkai. Lapkričio 2 d. kelios 
dešimtys kareivių bandė užimti ka-

’ ’teiviries Suvoje. Po šusišaudyrrio, per kurį 
' žuvo 3 -Vyriausybei ištikimi kariai ir 23 

■' ašmeriyš buvo sužeisti, sukilėliai suimti, 
penkis iš jų mirtinai sumušė įtūžę 
kareiviai. Apie 20 sukilėlių pabėgo iš 
kareivinių ir slapstosi

Dėl įtemptos padėties, George 
Speight ir jo suimtų šalininkų byla bus 
svarstoma išvažiuojamoje teismo sesijoje 
vienoje saloje esančiame kalėjime. Suvoje 
bylą svarstyti nesaugu.
♦ JAV ambasadorius Džakartoje 
Robert Gelbard atvirai kritikavo In
donezijos pareigūnų vykdomus žmogaus 
teisių pažeidimus ir nenusistovėjusią 
Indonezijos vidaus ir užsienio politiką. 
Dabar jis susilaukė grasinimų ir puolimų 
iš Indonezijos politikų ir iš demonstruo
jančių grupių. Užpultas JAV konsulatas 
Surabaya mieste, grasinama ameri
kiečiams turistams Javos salos 
mažesniuose centruose. JAV ambasada 
Džakartoje interesantų laikinai nepriima.
♦ Izraelio min. pirmininkas Ehud 
Barak vėl bando įkalbėti palestiniečius 
nutraukti jų akmenų mėtymo akciją.

"Buvęs min. pirmininkas Šimon Peres, 

įgaliotas Izraelio vyriausybės, 
tarpininkaus derybose su palestiniečiais.

1994 m. Šimon Peres kartu su Jasscr 
Arafat ir su vėliau ekstremisto nužudytu 
Jicak Rabin buvo apdovanoti Nobelio 
taikos premija. Kelios sutartos paliaubos 
iširo dėl abipusio masių įsikarščiavimo, 
bet dialogas tarp Izraelio ir palestiniečių 
tęsiasi.
♦ Prieš 30 metų britai prievarta 
iškraustė Diego Garcia salos gyventojus, 
šią Indijos vandenyno salą išnuomavę 
amerikiečių karo aviacijos bazei. Iškel
dintų čiabuvių dauguma apgyvendinta 
Maurikijaus salose, kadaise sudariusiose 
vieną administracinį vienetą su Diego 
Garcia ir gretimomis salomis.

Dabar Didžiosios Britanijos Aukš
čiausias Teismas nusprendė, kad gyven
tojų iškeldinimas 1667-73 metais buvo 
nelegalus ir iškraustyti čiabuviai turi teisę 
grįžti į savo tėvynę.
♦ Į politinio karo nuniokotas Solo- 
monų salas vyksta 49 neginkluoti taikos 
palaikytojai, 35 iš jų - australai. Jie turės 
palaikyti taiką tarp Malaita Erelių 
Rinktinės ir prieš ją kovojusių įstabu 
Laisvės Sąjūdžio sukilėlių. Vykdant 
Townsville prieš mėnesį pasirašytą susi
tarimą, abi kovojusios pusės turėtų taikos 
palaikytojams atiduoti turimus ginklus.
♦ Į Tarptautinę erdvės stotį, skriejančią 
apie Žemę 370 km aukštyje, atvyko trys 
astronautai - amerikietis Bill Shepherd 
ir rusai Juri Gidzenko bei Sergei KirkaL 
Jie čia praleis bent pusę metų ir pritaikys 
šią stotį nuolatiniam apsigyvenimui.
♦ JAV mokslininkai nustatė ryšį tarp 
Parkinsono ligos ir kai kurių plačiai 
naudojamų nenuodingų chemikalų, 
vartojamų kovai su daržų kenkėjais. Jų 
pagrindu yra rotenonas, gaminamas iš 
denis medžio šaknų. □

Australijos žiniasklaidoje vis dar 
nesiliaujama džiaugtis, kokį gerą įtaką 
kengūrų kraštui padarė jau daugiau nei 
prieš mėnesį pasibaigusi Sidnėjaus 
olimpiada. Ypač smagus tarptautinis 
susidomėjimas Australija, pakilęs šalies 
prestižas pasaulyje.

Gal ne tokiu mastu, bet olimpiados 
nauda galime pasidžiaugti ir mes. Ypač čia, 
Australijoje. Puiki mūsų krepšininkų per
galė prieš šeimininkus paskutiniąją 
žaidynių dieną, privertė daugybę sirgalių 
įsidėmėti Lietuvos vardą

Ir dabar nėra dienos, kad per radiją 
bent kelis kartus į dieną neišgirstum 
“Lithuania”, “Lithuanians”...

O praėjusią savaitę ne tik išgirdome, 
bet ir pamatėme: SBS kartojo p. Martinos 
Reisgienės pasakojimo įrašą iš serijos 
“Tales From The Suitcase”.

Jaunutė madingų drabužių parduo
tuvės pardavėja Sidnėjaus Circular Quay, 
sužinojusi kokia kalba tarpusavyje kalbasi 
kelios damos iš Lietuvos, nepcrklausė 
“Ukraine? Where is it?” (beveik galima 
būtų kirsti lažybų, jog taip būtų atsitikę 
prieš olimpiadą), o puolė aiškintą kokie 
puikūs mūsų krepšininkai ir nė ne
klausiama papasakojo ir apie Baltijos jūrą, 
ir apie Vilnių, ir apie tris milijonus gy
ventojų. Ji lemiamąsias rungtynes žiūrėjo 
per TV.

Su kitu lietuviu nuėję Birkenhead Point 
pirkti riešutų (Lietuvoje jų yra, bet 
nešvarūs, sakė jis), jų gavome pigiau ir 
daugiau negu prašėme. Mat, krautu
vininkas - iš Libano atvykęs armėnas - taip 
pat buvo matęs Australijos - Lietuvos kovą 
už bronzą.

Šeštame šio numerio puslapyje rasite 
straipsnelį apie Lietuvos parlamento 
rinkimus, kurį (sutrumpinę) išvertėme iš 

vieno rim
čiausių pa
saulyje žur
nalų anglų 
kalba The 
Economist.

Tame pa
čiame nu
meryje Lie
tuva minima 
ir kaip šalis, 
kurioje ypa
tingai ska
niai raugi
nami agur
kai ir ko
pūstai. Maisto konservavimo istorijos 
knygą apžvelgianti recenzente netgi 
tvirtina, kad lietuviai nuo senovės taip 
mėgę raugintus skanėstus, kad net turėję 
rauginimo dievą “Ragaiszys”. Gal būt kas 
iš malonių skaitytojų galėtų redakcijai 
parašyti kaip buvo iš tikrųjų.

Iš viso, būtų labai gerą jei kokiame 
leidinyje radę ar išgirdę per RTV paminėtą 
Lietuvos ar lietuvių vardą praneštumėte 
M P redakcijai. Tokio pranešimo pavyzdžiu 
galėtų būti irAntano Kramiliaus rašinėlis, 
kurį spausdinsime kitame numeryje.

Skiltis jau baigiasi o vis dar neaišku, 
kodėl joje kartojama Sofijos ir Aleksandro 
Mauragių nuotrauka, kuri tik ką buvo 
spausdinta MP. O todėl kad parašas po ja 
praėjusiame numeryje buvo netikslus. S. 
ir A. Mauragiai nusifotografavę ne 
Engadine, o savo nuosavame kieme. 
Gražiąją koplytėlę tėvams sukūrė sūnus 
Mindaugas. Apie tai redakcijai pranešė p. 
Marina Cox. Jai labai ačiū, o Mauragią 
šeimos ir skaitytojų nuoširdžiai 
atsiprašome.

R.B.

Lietuvos įvy
Atkeltu iš 1 psL

, reigojimas toliau vykdyti krašto apsaugos 
programas,- kurti demokratiškai kon
troliuojamas Lietuvos ginkluotąsias 

. pajėgas pagal Vyriausybės patikslintą 
ilgalaikį kariuomenės vystymo planą, 
užtikrinti” efektyvų jos funkcionavimą. 
Bųąjsiękiapra nedidinti šauktinių 
skaičiaus, tad ateityje Lietuvos gynybos

■ pagrindas būtų profesionaliai parengta ir
■ aprūpinta modernia ginkluote ir tech- 

. nika, su NATO-ginkluotosiomis pajė
gomis sąveikaujanti kariuomenė. 
Programoje pabrėžiama būtinybė siekti, 
kad Lietuva būtų pakviesta stoti į šią 
organizaciją 2002 metų NATO viršūnių 
susitikime.

- ■ Sunkūs metai švietimui
■i' (BNS). Paskirtasis švietimo ir mokslo 

-’.ministras Algirdas Monkevičius pri
pažįsta, kad švietimo bendruomenės dėl 

'■-*nepakankamo finansavimo laukia sunkūs 
i 'mėtai. Po susitikimo su 'Prezidentu Valdu 

Adamkumi jis teigė, kad buvo atkreiptas
■ dėmesys į prastas mokyklų sąlygas, jų 
nemodemumą. AMonkevičius pripaži
no, kad dėl nepakankamo finansavimo 
šie mokslo metai mokykloms bus sunkūs.

Anot ministro, savivaldybių biudžetai 
iki šiol yra nesubalansuoti, daugelyje 
Lietuvos rajonų jau nuo seno neužtenka 

' -pinigų išmokėti mokytojų atlyginimams, 
trūksta lėšų mokyklų šildymui. Jis mano, 
kad dėl finansinių problemų sprendimo 
•teks tartis su kitais ministrais ir premjeru. 
“Mokytojai neturė-tų likti be atlyginimų, ir 
mokyklos neturėtų būti nešildomos. Aš esu 
už tai, kad Vyriau-sybė padėtų 
savivaldybėms išspręsti šitą problemą”, - 
pabrėžė jis. Dabar švietimo reikmėms

Musų Pastogė Nr. 45,2000.11.13, psl.

tių apžvalga
skiriama 5.1% BVP, o naujoji Vyriausybė 
sieks, kad būtų 6.5%.

Ekonomika kitų akimis
Lietuvos ekonomika pernai laisvėjo 

sparčiausiai. Tokią naujieną pranešė JAV 
ekonominių tyrimų grupė “Heritage 
Foundation” ir įtakingas pasaulio verslo 
dienraštis “The Wall Street Journal” po 
to, kai buvo apibendrinti naujausi kas
metinio ekonomikos laisvės tyrimo 
duomenys. Prieš metus dar buvusi 61 -oji, 
Lietuva pakilo į 42-ąją vietą. Aplenkusi 
Latviją (46 vieta), bet atsiliekanti nuo 
Estijos (14); šia vieta Lietuva dalįjasi su 
Vengrija, Kuveitu ir Panamą “Heritage 
Foundation” bei “The Wall Stteet’Jour- 
nal” ekonomikos laisvės indeksą skai
čiuoja jau1 septintus’, mętušl:Ėietuvos 

1 šuolis "‘-“didžiausias'pėr visą riridekso 
skaičiavimo istoriją. Naujojo finansų 
ministro Jono Liongino nuomone, Lie
tuvos pažangą lėmė kadenciją baigiančios 
Andriaus Kubiliaus konservatorių 
Vyriausybės veiksmai - sumažintos 
Valstybės išlaidos,- pagaliau -žymiai 1 
sumažintas fiskalinisbeieittamoaios 
sąskaitoSdcfičitas, žengti pirmieji 
žingsniai liberalizuojant mokesčių įsta- - 

'' tymus;- vyksta spartus didelių'ūkio 
objektų privatizavimas: '"'-J-

Jau septintus metus iš eilės reitingų 
lentelės viršūnėje yra Honkongas. Taip 
pat - Singapūras, Airija, Naujoji 
Zelandija, Liuksemburgas, JAV, Didžioji 
Britanija, Nyderlandai, Australija, 
Bahreinas.

Prezidento žvilgsnis '•
Kadangi dabartinę Seimo daugumą ir 

Vyriausybę sudaro dviejų šiek tiek skir
tingų partijų nariai, po Seimo rinkimų 
Lietuvoje buvo daug balsų, sakančių, kad 

tokia koalicija esanti trapi ir Vyriausybės 
amžius būsiąs trumpas. Kalbėdamasis su 
“Respublika”, Prezidentas V.Adamkus 
pareiškė, kad toks požiūris į naują 
Vyriausybę ne tik stebina, bet ir liūdina.

Prezidentas pabrėžė, jog pirmą kartą 
Lietuvoje dirbs koalicinė liberalų ir 
socialliberalų Vyriausybė ir yra proga 
“padaryti kažką ypatinga”. Jis mano, kad 
sunkumų bus, nes Vyriausybei teks būti 
lanksčiai, vienyti skirtingų pažiūrų, 
ideologijų žmones, suderinti skirtingas 
programas, ir priimti palankiausius Lie
tuvai sprendimus. Bet jis išreiškė viltį, 
kad naujoji Vyriausybė galės įgyvendinti 
jot po, Reinio rinkimų išsakytus reika
lavimus; nes į Valstybės tvarkymą ateina 
nauji žmonės. - ■ ——™—————

V.Adamkus-.pasidžiaugė, jog galima 
net Europbjc'pasigirti, kad į politiką 
Lietuvoje ateina nauja karta, nes 
ministrų kabineto amžiaus vidurkis siekia 
44 metus. “Visada sakiau: reikia naujų 
žmonių, su naujomis idėjomis ir naujomis 
pažiūromis. Todėl į priekį žvelgiu opti
mistiškai. Tikiuosi, naujasis kabinetas 
nekartos praeitie^ Vyriausybės klaidų", - 
sakė dienraščiui Prezidentas.

Nutraukė A.Lileikio bylą
Vilniaus apygardos teismas ketvir-.. 

tadienį (lapkričio 2) priėmė formalų 
sprendimą nutraukti žydų’ genocidu 
kaltinto ir rugsėjį mirusio Aleksandro 
Lileikio bylą. Nutraukti bylą teismo prašė 
ir Generalinė prokuratūra, ir velionio 
gynėjas advokatas Algirdas Matuiza. 
Teismo nutartį šalys gali apskųsti Ape- 
fiąęįniąną.teismųi. Pagal Lietuvos bau- 
džįąmpjo procesę.įcodcksąį ALilęikio 
artimieji turi teisę prašyti jį reabilituoti. 
Tačiau to greičiausiai nedarys, nes iki šiol 
nepareiškė suinteresuotumo pasinaudoti 
šia galimybe.

Daugybe nepagydomų ligų sirgusio 
ALilcikio bylą liepos 3 dieną Vilniaus 
apygardos teismas sustabdė dėl blogos 
teisiamojo sveikatos, neleidžiančios 
teisiamajam dalyvauti teisme net ir per 
vaizdo konferencijos ryšį. Byla buvo su
stabdyta neribotam laikui. A.Lileikis 
mirė rugsėjo 26 d. Vilniaus universiteto 
ligoninėje “Santariškių klinikos” nuo 
ūmaus širdies miokardo infarkto. Jis mirė 
būdamas 93metų.

Byla dėl straipsnių
(BNS). Generalinė prokuratūra spa

lio 3 d. iškėlė baudžiamąją bylą dėl 
antisemitinių rašinių dienraštyje “Lietu
vos aidas”. Prokuratūros atstovas spaudai 
pranešė, kad byla iškelta pagal nusi
kaltimo požymius, numatytus Baudžia
mojo kodekso 72 straipsnio 1 dalyje - 
viešas kurstymas smurtauti, fiziškai 
susidoroti su žmonių grupe ar atskiru 
asmeniu dėl jo lyties, rasės, tautybės, 
kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikė
jimo, įsitikinimų ar pažiūrų arba tokios 
veiklos finansavimas ar kitoks materialus 
jos rėmimas. Už šį nusikaltimą gali būti 
baudžiama laisvės atėmimu keleriem 
metams.
- ,;3palio pabaigoje Valstybės saugumo 

departamentas (VSD) paskelbė, kad 
“Lietuvos aido” rašiniuose yra įstatymais 
uždrausto tautinės nesantaikos kurstymo, 
ir perdavė tyrimo medžiagą Generalinei 
prokuratūrai. VSD taip pat apklause 
“Lietuvos aido” savininką ir direktorių 
Algirdą Pilvelį. Per apklausą APilvelis 
teigė, kad už antisemitinius rašinius “Žy
dai, komunizmo teorija ir praktika” it 
“Ar žydai vėl valdys Lietuvą” yra atsa
kingos budinčioji redaktorė ir atsakingoji 
sekretorė, ir joms už šį “aplaidumą” jai 
pareikšti papeikimai. q
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Ateikit: — nepasigailėsi*:...

“Dainos Sambūris” po koncerto

Netruko nuskubėti metai nuo 
Melbourne “Dainos Sambūrio” 
jubiliejinio koncerto. Choristai trumpai 
atsikvėpė ir vėl pradėjo ruoštis 51-ajam 
koncertui.

Šiemet sambūriečiai koncertavo 
Canberroje, kur juos šiltai priėmė. Dar ir 
šiandien jie mena malonią kelionę. 
Malonu, kada esame laukiami ir kad 
lietuviška daina skamba ne tik 
Melbourne.

“Dainos Sambūris”, jo dirigentė ir 
akompaniatorės kruopščiai ruošiasi 
metiniam koncertui.

Canberroje - nauja Lietuvių sąjungos valdyba
Canberroje įvyko Lietuvių sąjungos 

metinis susirinkimas.
Išrinkta nauja valdyba ir atstovai į 

Australijos ALB suvažiavimą. Atstovais tapo 
dr. Algis Kabaila ir dr. Antanas Stcpanas.

Naujojoje valdyboje pareigomis 
pasidalinta taip: pirmininkas - Viktoras 
Martišius (žr. nuotr.), sekretorė - Barbara

Gruodžio 3 d. 1.30 vai. po pietų 
kviečiame, yisus iš arti ir-iš toli, jaunus, 
pagyvenusius bei brandaus amžiaus 
sulaukusius apsilankyti konęeirtė, kuris 
įvyks Lietuvių Namuose. Bilieįp kainą $ 
12, vaikai ir jaunuoliai iki 16 metų 
kviečiami nemokamai. Norintys dalyvauti 
vaišėse po koncerto, vietoje $12 - mokės 
$15.

Atėję nepasigailėsite, nes išgirsite 
kalėdines giesmes, dainas, duetus ir kitką. 
O mes jums visiems žadame gerą 
nuotaiką.

Marija Geštautienė

Šilinienė, narė 
kultūros reika
lams - Sigita 
Gailiūnaitė, 
iždininkas 
Romas 
Katauskas.

Afl’inf.

Geelonge - 
naujas daktaras!

Spalio 23 d. Viktorijos Universitete, 
Geelongo Lietuvių Bendruomenės 
sekretoriui Tedui Reilly suteiktas 
Filosofijos Daktaro mokslinis laipsnis.

Tedas jau 35 metus dirba Pietų 
Australijos ir Viktorijos gimnazijose 
anglu kalbos ir literatūros mokytojas. 
Taip pat yra studentu literatūrinių rašinių 
tikrintojas VBOS.

1997 metais už eilėraščius, kuriuose 
r,aprašė-.Geelongo ir apylinkių gamtą 

Tedui paskirta Geelongo miesto ‘Bardus 
premija’.

Sveikiname naująjį daktarą, linkime 
sėkmes, lauksime naujų poezijos posmų.

jVR.

Nuotraukoje: Pirmieji Dr Tedą Reįlly

Džiugi žinia
Mes visi trokštame gerų linksmų žinių. 

Tai štai paskutinioji: Gintas Frasėr 
(Jūratės Reisgytės sūnus ir Jurgio Reisgio 
anūkas) gavo vienintelę skiriamą kelionės 
New South Wales Board Architects 
stipendiją, nors prašymų buvo daug.

Gintas išdėstė, kodėl jam būtina 
nuvažiuoti į senelių kraštą susipažinti su 
Lietuvos architektūra.

Sveikiname Gintą su pirmomis 
pergalėmis ir pripažinimais!

“M.R” inf.

Nuotraukoje: Gintas Reisgys-Fraser 
(kairėje) su “Flashpoint 99” konfe
rencijos prelegentu, austru architektu 
prof. Wolf Prix. Gintas buvo Australįjos- 
Azijos architektūros studentų 
konferencijos “Flashpoint 99” finansų 
direktorius ir sponsorių organizatorius.

pasveikino šeimos nariai - žmona Jūratė 
Vitkūnaitė-Reilly (dešinėje), dukra Anita 
ir sūnus David.

IESMINE SYDNEJAUS LIETUVIŲ SODYBOJE
Š.m. spalio 22 dieną suvažiavo daug 

tautiečių metinei icšminci Sodyboje.
Sodybietės kaip bitelės ruošėsi sutikti 

svetelius. Darbų buvo begalės, bet pasi
ruošta labai gražiai.

Svetainėje stalai, apdengti baltomis 
staltiesėmis, laukė svetelių pasivaišinti 
sodybiečių moterų keptais skaniais 
ktugeliais. Numalšinti troškulį veikė baras 
siu alučiu, vyneliu ir lengvais gėrimais. O 
pabandyti savo laimę viliojo “Laimės 
šulinys”.

Jaunimo tautinių šokių šokėjai mus 

Kongreso Uždarymo Adlius 
trečiadienį, 2001 sausio 10 d.

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjunga, X-tojo Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso 
ruošos komitetas ir Australijos Lietuvių Jaunimo Sąjunga kviečia visus kartu švęsti 
kongreso pabaigą puikiame baliuje. Uždarymo balius Melbourne bus gera proga 
pabendrauti su jaunimu, kuris iš visų pasaulio kampų atvyks į Australiją, į mūsų 
kongresą. Pakvieskite savo šeimas ir draugus kartu su mumis pasilinksminti gražiame 
baliuje! ••• ■ - .tj ’ u ■

Bilietai bus parduodami neužilgo. ■ ■ ?

Congress Closing f?allj
San 1Zemo <3allroom

Wednesday 10tk January 2001
The World Lithuanian Youth Association, the 10th World Lithuanian Youth • 

Congress Organizing Committee and the Australian Lithuanian Youth Association 
invite all to celebrate the conclusion ofthe Congress with a wonderful ball. The Closing 
Ball will be the main opportunity for you to meet with the youth that will edniefrom 
all comers of the world to Australia, to our Congress. Invite your family and friends 
to celebrate with us at a lovely ball! . '"■ '• i -vatų :yi A n-

Tickets on sale very soon. 'M •'
■

linksmino savo gražiais šokiais, vado
vaujant p. Liudai Popenhagen.

Pasivaišinę sveteliai vaikštinėjo 
gražioje Sodyboje, kurią su ypatingu 
kruopštumu ir meile išpuošė Šodybos 
gyventojos. Už tai joms negai-lėta gražių 
atsiliepimų.

Sodybos “iešminė” - tai proga bent 
kartą metuose sutikti senus pažįstamus 
ir draugus.

Tad, iki malonaus pasimatymo 
sekančiais metais.

• Tautiečių dėmesiui •
• “Mūsų Pastogės” redakcijoje jau galima įsigyti Australijos Lietuvių Dienoms •
• skirtų marškinėlių su ALD emblema. Yra įvairių dydžių. Kaina $20.
• ALD Rengėjų Grupė •

Kodėl man reikėtų eiti į Naujų Metų balių?
Šis klausimas 

yra dažnas, ypač 
tarp vyresnio am
žiaus žmonių. Nei 

,iššokti; nei. gerti 
-man jąjį-seniai 
nebeįdomu, o tas 
jaunimo triukš- 

) n mas kurtina ąiisis, 

ruošimą iš skolų. Ne vien gerti, ne vien 
šokti einame j balių, ne vien susitikti, 
susitaikyti, pabendrauti, bet einame į 
Naujų Metų balių - paremti Lietuvių 
Dienas, o kartu ir pastangas išlaikyti 
lietuvybę. Lietuvių Dienos - tai 
lietuviškos kultūros pasireiškimas, 
sukvietimas visų pajėgiausių meninių 
jėgų į.vieną būrį tam, kad mes vėl galė- 

; ir iš viso negalima i >Į tumėm atsinaujinti lietuviškoje dvasioje.
susikalbėti. Daug 
geriau namie, tarp 

. kelių artimesnių

sutikti Naujuosius Metus. Ir žymiai 
rpjgiąų.uTpkią pinigų krūvą išmesti! Ne, 

: < jau geriau sušelpsiu našlaičius Lietuvoje, 
geriau giminėms pasiųsiu, geriau sau ką 
nors, įsigysiu; e

• Bet pagalvokim siš kitos pusės. Bus 
daug triukšmo, tai tiesa, bet įr daug 
susitikimų, daug draugysčių bus at
naujinta. Ir jei kartais buvo kokių ne
malonių tarpusavio išpuolių, po kelių 
vyno -taurelių tie nesusipratimai su
švelnės, apsimirš. O pagaliau, gal 
daugelio taip ir nebesutiksim kitose Lie
tuvių Dienose! Tad, kodėl nepadrau
gauti?

Bet svarbiausia, reikėtų prisiminti, 
kad Naujų Metų balius - tai vienintelis 
renginys, kuris ištraukia Lietuvių Dienų 

Deja, Lietuvių Dienos .turi ir tamsiąją 
pusę - joskąinupją>,;, ,:vfl bs.t ,cirišcq

Bet kaip tik todėl Naujų Metų, balius
draugų, - ramiai ir yra labai reikšmingas;, nes jis stipriai

švelnina finansinį balansą, .
d-r .-kaip tik. todėl, eidamas į balių 

atsimink, kad remi Lietuvių Dienas, kad 
aukoji pinigus skolų padengimui; kitais 
žodžiais tariant, remi pastangas išlaikyti 
lietuvybę Australijoje.

»įvf-■ Ir kaip tik todėl, aukok linksmai, 
dorai, nes jūsų -atėjimas yra pagalba; o 
ne pinigų išleidimas;Už tą.ąuką, ;Lyii,už 
bilieto kainą, bus jums-pasiųlytos vaišės, 

. pasišokimai, susitikimai ir. svarbiausia - 
jūs pajusite pasididžiavimą širdyje, kad 
štai ir aš, nežiūrint sunkinančių aplin
kybių, štai esu Lietuvių Dieni}, lietuvybės 
išlaikymo rėmėju.

Aukok linksmai!
Dr. Genovaitė Kazokienč

XXI ALD Rengėjų Grupės pirmininkė

Musų Pastogė Nr. 45, 2000.11.13, psl.3
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Isolds Poželaitė-Davis, AM popuri LlCtllVOS

Daug nuo
širdžių sveiki
nimų “Mūsų 
Pastogės“ skai
tytojams siunčia 
Palmyra ir 
Bronius Žaliai. 
Jie jau gražiai 
įsitaisė Žirmū
nuose, trys mi
nutės kelio nuo

Neries upės, kur jų jau daug išvaikščiota 
ir pasigrožėta gamtos spalvų'kaita 
Įvairiais metų laikais.

Smagu buvo pabuvoti, pasišne
kučiuoti ir prisiminti drauge praleistas 
valandėles mūsų puošnioje “Sodyboje”.

Lietuvoje daug kas pasikeitė nuo 
mano apsilankymų tarp 1975 ir 1998 
metų. 1975-iais visur lydėjo “gidas”. 
Mandagiai paaiškino, kad turi mane 
“palydėti”, nes buvau oficialus svečias ir 
lankiausi su oficialiu vizitu kaip Pietų 
Australijos Švietimo ministerijos atsto
vė!!! Aišku, galėjau tik ten eiti, kur 
“gidai” vedė. 1990m. dar teko gauti ir’ 
sovietų vizą, o 1991-92 metais jau atvykau 
padirbėti vid. mokyklose ir rengti kalbų 
mokytojams seminarus kaip laisvas 
niekieno “nesaugojamas“ svečias iš 
užsienio. 1998 net ir vizos nebereikėjo. 
Nori važiuok, jei tik jėgų dar pakanka 28 
vai. kelio ir 4 vak laukimo oro uostuose 
praleisti. Nors turiu pasakyti, kad 
“Lauda” oro linija, kuria skridau, 
rūpinosi keleivių komfortu ir vaišino 
skaniais pietumis. Betgi kelionė prailgo, 
nes turistine klase nėra patogu ilgai 

keliauti. O aš dar kritau lėktuve ir 
susimušiau dešinį petį. Vienoje ir 
Vilniuje jau invalidų vežimėlyje mane 
vežė į lėktuvą ir iš jo. O kaip buvo gera! 
Net ir tų lagaminų bei lagaminėlių 
nebereikėjo tampyti! Gaila tik, kad sloga 
mane dar visą mėnesį lydėjo Lietuvoje. 
Bandžiau virusiukais atsikratyti 18 
Lietuvos provincijos miestuose ir 
miesteliuose, bet jie mane taip “pamilo”, 
kad tik po dviejų porcijų stiprokų 
antibiotikų jais atsikračiau. Po to gyve
nimas pasidarė ir šviesus, ir gražus, ir 
mielas. Matyt reikia susirgti, kad 
įvertintum, kaip gera būti sveikam. 
Laimei, pasitaikė gražus oras mano 
kelionių metu. Palangoje būčiau tikrai 
išsimaudžiusi Baltijos jūroje, jei tik 
maudymosi kostiumėlį būčiau pasiėmusi 
iš Australijos. Dar ir spalio paskutinėmis 
dienomis oras nebuvo toks šaltas. Dieną 
iki 131aipsnių šilumos, o naktį būna ir 
plius 2 ir plius 9. Dabar Vilniuje jau visai 
pakenčiama, nes kai kur jau pradėjo 
šildyti pastatus. Deja, dar ne universiteto 
rūmus. Jau tris dienas šąlu skaityklose, 
sustingusiais pirštais darydama užrašus, 
spausdindama kompiuteriu.

Tiek to, greitai baigsiu ir eisiu 
pasišildyti į Vilniaus banką Gedimino 
prospekte ar į vietinį Antakalnio paštą, 
kuriame tarnautojos sėdi atsilapojusios 
striukeles prie plačiai atvertų durų, nes 
viduje tropinis karštis. Matyt niekam 
neateina į galvą pareguliuoti šilumą. 
Keista! Kai seniau mokėdavo kapeikas 
už dujas, tai pleškino visi, o dabar gi 
apšildymas tikrai brangus pagal gyventojų 

pragyvenimo lygį!!! 
Taip, taip, Lietuvoje 
kuriozų nestinga.

Antai, neiškabinsi 
vėliavos per valstybinę 
šventę, pavyzdžiui, 
“Konstitucijos dieną” 
(spalio 26d.) - gausi 
pabaudą. Neisi balsuoti 
- tau nieko neatsitiks.
Taigi ir nenuostabu, kad, 
vos 65% visų gyventojų 
balsavo paskiausiuose 
rinkimuose.

Didelis šurmulys 
vyksta dėl “Mažeikių 
naftos” ir “Williams” 
sutarties pasirašytos su 
buvusia konservatorių 
Vyriausybe. Prieš kelias 
dienas “Konstitucinis 
teismas įstatymo nuo
statas, pagal kurias buvo 
sudarytas “Williams” 
sandoris su Lietuvos 
Vyriausybe, pripažino 
neteisėtomis.” (L.r. 
Ekonomika / 2000m. 
spalio 31 d.) Taip pat 
formuojasi “tam
sūs debesys” virš “Lisco” 
privatizavimo sutarties, 
pasirašytos paskutinę konservatorių 
Vyriausybės dieną. Kai kurių ekspertų 
nuomone, “ Lisco” keltų linijos yra 
susietos su strateginės reikšmės 
transporto koridoriais (Lietuvai)... 
Specialistai baiminasi, kad “Lisco” linijas 
perėmusi danų “B.B.Brcdo” kompanija 
gali Lietuvą išstumti iš Europos trans

Buv' s MP redaktorius Bronius Žalys su žmona Palmyra 
keliauja .^Lietuvą. Dail. S.Montvydo draugiškas šaržas.

porto tinklų. Krovinių srautus nukreipus 
į kitus uostus, nyktų ir perkėla, o 
Klaipėdos jūrų uosto direkcija netektų 
milijonų litų rinkliavų, kurias sumoka 
įplaukiančių keltų savininkai.”

Reikia visgi tikėtis, kad naujoji 
Vyriausybė reikalus sutvarkys.

□

Moters teisės ir pareigos
Aleksandras Mauragis

(Tęsinys. Pradžia MP Nr 44)

Pasaulis nuo moterų išsilavinimo nė 
kiek nepagerėjo, priešingai - daug nusto
jo. Nustojo geros motinos ir tinkamos 
pagarbos bei grožio. Nustojo šeimos sie
los. Jos pasidarė tuščios, kada motina 
išėjo iš namų rungtyniauti su vyrais pa
saulio arenose. Namų židiniai pasidarė 
šalti, kai jų vaidilutės panoro tapti atle
tėmis ir visų matomomis žvaigždėmis. 
Moterys nustojo natūralaus grožio vienur 
sunkiai kovodamos už duonos kąsnį, 
kitur besistengdamos suvyriškėti, besivai- 
kydamos vyriškas madas ir pataikauda- 
mos žemiems sekso geiduliams. Su tuo 
moterys prarado ir pagarbą. Jos šeimoje 
vaikai.nepageidaujami.

Šeimos nustojo savo šventumo ir 
pastovumo. Šių laikų šeimai būdinga 
nuolatiniai barniai, apgaudinėjimai, 
melagingos priesaikos, teismai ir ištuokos.

Iškyla nauji rūpesčiai: kas pakeis 
motiną? Visų žvilgsnis nukrypo į vyrą. Jei 
pilnai ir nepakeis, tai kooperavimas 
virtuvėje ir vaikų auginime galimas. 
Auklėjimas ir pasaulėžiūriniai klausimai 
paliekami pačiam vaikui. Kai užaugs - 
pats apsispręs. Ir taip žengiame į ateitį.

Čia verta sustoti ties viena neseniai 
pasirodžiusia knyga. Ją parašė amerikietis 
psichologas Utie Bronfenbrcnncr. Knyga 
vadinasi “1\vo Worlds of Childhood”. 
Autorius devynis kartus lankėsi Sovietų 
Sąjungoje ir ten tyrinėjo mokyklų sistemą. 
Knygoje jis analizuoja dviejų kraštų 
mokyklų sistemas ir parodo jų skirtumus.

Mums čia įdomu vienas dalykas 
Sovietinės mokyklos pagrindinis tikslas 
buvo indoktrinuoli vaikams komunistinę 
moralę, kitais žodžiais tariant, padaryti 
iš jų komunistus su tvirta ideologija.

Tiio tarpu JAV tokio auklėjimo neturi, 

tenai mokyklose pasitenkinama faktišku 
žinių perdavimu. Bažnyčių rolė jaunimo 
auklėjime silpna. Tėvai, kaip ironiškai 
pažymi autorius, laikosi principo “leave 
them alone”.

Išeina, kad sovietai augino ideologiš
kai tvirtą jaunimą, drausmingą partijai ir 
paklusnų vadovybei. Tilo tarpu Vakarai 
viso to neturi. Nėra abejonės, kad ateitis 
priklauso stipresniesiems.

Štai jau dvi tris generacijas gyvename 
tokiame emancipacijos įkarštyje ir jau 
galime objektyviau apžvelgti viso šio 
judėjimo vaisius. Nusikaltimų skaičius 
auga kas metai neproporcingai gyventojų 
skaičiui. Dorovė gujama iš viešo ir 
privataus gyvenimo, paleistuvavimas 
pateisinamas laisvės vardu. Šiaurės 
Europos kraštai, kurie kadaise žydėjo 
dvasiniais turtais, šiandieną liko turistų, 
ieškančių pornografijos ir ištvirkavimo, 
atrakcijomis. Chuliganizmas apėmė visą 
pasaulį. Nėra kultūrinių vertybių, kurių 
vandalai nenorėtų sunaikinti.

Didėja savižudybių skaičius. Rev. Alan 
Walker, neseniai grįžęs iš II tarptautinės 
Lifeline konferencijos Čikagoje, pranešė, 
kad didžiausia savižudybių priežastis yra 
vienatvės jausmas, kuris kas dieną iš 
pasaulio pareikalauja apie 1000 gyvybių. 
Vien tik Sydnėjuje kas dvi valandas 
mėgina nusižudyti vienas žmogus.

Iš kur tas vienišumo jausmas, apėmęs 
kone visą pasaulį? Atsakymą į šį klausimą 
gauname, kai imame nagrinėti jaunimo 
problemas, kylančias dėl narkotikų.

Neseniai žurnalas “Time” rašė apie 
vaikų, vartojančių heroiną, LSD ir kitus 
narkotikus, baisų likimą. Apklausinėjami 
12-14 metų vaikai pareiškė, kad jie 
jaučiasi vieniši, nesuprasti ir niekam 
nereikalingi, jų motina nemylinti ir todėl 
jiems malonu nors vienai valandai ištrūkti 

iš to pasaulio, kuriame jie kenčia vienatvę, 
'tyrinėjant tų vaikų gyvenimą, paaiškėjo, 
kad daugelis jų buvo iš šeimų, kurių tėvai 
išsiskyrę arba gyvena nesantaikoje.

Hipiai ir kiti nelaimingi šio amžiaus 
jaunuoliai atvirai smerkia visą mūsų 
kultūrą, o tėvus, mokytojus ir kunigus 
vadina veidmainiais. Todėl nenuostabu, 
kad šių dienų jaunoji karta neturi idealų, 
nežino ko nori ir kur eina: jai vis tiek, kad 
ir į pražūtį.

Visas tas jaunimas daugiausiai yra 
kilęs iš viduriniosios klasės, o tai visai 
atitinka ir moterų, kovojančių dėl lygių 
teisių su vyrais, klasę. Taigi, šiandien kelia 
rūpestį tos klasės vaikai, kurių motinos 
dirba visuomeninį, kultūrinį, valstybinį, 
profesinį, fabriko darbų, kurios iškeitė 
sunkias motinystės pareigas į uždarbį, kad 
galėtų įsigyti geresnius baldus, nusipirkti 
antrą mašiną ar apsigyventi geresniame 
rajone. Dėl visų negerovių dažnai 
kaltiname TV, filmus, komikus, laikus ir 
pan. Tam, žinoma, turime pagrindą. Bet 
motinų nedrįstame apkaltinti, nes jos 
mums - vis dar neliečiamo grožio ir gėrio 
šaltinis.

Dabar jau niekas nenorėtų iš moterų 
atimti lygias teises, jos į mūsų visuomeninį 
gyvenimą įnešė daug gero, tačiau sunku 
sutikti su teiginiu, kad moteris yra lygi 
vyrui ir kad šeimoje bei pasaulyje 
nereikalingas darbų pasiskirstymas.

’Iho tarpu pati biologinė prigimtis ir 
psichologinė tikrovė daro didelius 
skirtumus, iš to išplaukia ir skirtingi 
reikalavimai darbe ir namų pareigose.

Ne panašumas sudaro vyro ir moters 
grožį bei darną, bet vyro ir moters 
skirtumas ir iš to kylančios teisės, pareigos 
ir darbo pasidalinimas. Kuo labiau 
moterys ir vyrai skiriasi, tuo labiau jie 
vienas kitą traukia. Suvyriškėjusios 
moterys ir subobėję vyrai labiau primena 
karikatūras negu iššaukia pagarbą.

(Pabaiga kitame “M.R” nr.)

Anekdotai apie moteris

- Kas tave supažindino su žmona?
- Mes susipažinome atsitiktinai ir aš 

dėl to nieko negaliu kaltinti!
▼ AT

- Mano žmonos atmintis siaubin
giausia pasaulyje!

- Viską užmiršta?
- Ne, viską prisimena!

TAT

- Mano žmona - angelas!
- Mano irgi ne žmogus!

TAT
- Kai vedžiau, žmoną taip mylėjau, 

kad būčiau galėjęs ją suvalgyti!
- O dabar?
- Gailiuosi, kad to nepadariau!

TAT

-Ak, Italija, Italija... Jai esu dėkingas 
už gražiausias savo gyvenimo akimirkas!

- Bet juk tu Italijoje niekad nebuvai.
- Tai kas. Užtat mano žmona kasmet 

ten praleidžia po mėnesį!
TAT

Nuo vyro pabėgo žmona. Neilgai 
trukus sugrįžo ir prašo atleidimo. Vyras 
ir sako:

- Už tai kad pabėgai - atleidžiu, o kad 
sugrįžai - neatleisiu niekados!

TAT

Vyras prie žmonos kapo, apsipylęs 
ašaromis:

- Kodėl mane vargšelį palikai... Taip 
liūdna be tavęs, sugrįžk, mylimoji!

Tiro tarpu kurmis ėmė rausti kapo 
žemę, o ji kilnotis.

- Ką, tu brangioji - juokų nesupranti!
- sušuko vyras ir dėjo į kojas.

TAT

Teisybę pasakė:
- TU žinai Edvardai, aš vakar buvau 

pas burtininkę. Užmokėjau dešimt litų ir 
ji pasakė, kad tu manęs nemyli.

- Aš tau ir veltui tą patį sakiau.

Parinko Vincas Bakaitis
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Hliutės kampelis
Kada Dildome, kada tuštiname

Pilti galime bet kur: į stiklinę, ant žemės, ant gėlių. Galime pripilti, nupilti, užpilti, 
išpilti. Pildyti galime tik tam tikro tūrio “indą”: stiklinę, baseiną, rezervuarą arba 
net apibrėžtą laiką. (Bet nei žemės, nei gėlių nepripildysi). Tuos “indus” galime 
papildyti, pripildyti, perpildyti. Bet ar galime išpildyti? Pildymas yra “pirmyn 
žengiantis” veiksmas, tad jeigu inde vandens (ar ko kito) nebereikia, indą ne 
išpildomo, bet ištuštiname.

Pildyti - daryti, kad būtų pilnas; tuštinti - daryti, kad būtų tuščias. 'lūščio indo 
nebegalima vėl prituštinti. Kaip nesąmonė būtų žodis “prituštinti”, taip nesąmonė ir 
“išpildyti”.

Per radiją nuolat girdime, kad kažkas “dainą išpildo”. Gal “ištuština”?
Gera reklama gali salę pripildyti žmonių, o graži daina gali tą salę pripildyti garsų. 

Prastas dainininkas gali tą salę labai greitai ištuštinti (juk nesakytume “pilną salę 
išpildyti - padaryti nepilną).

Tai ką gi darome su daina? Ogi dainuojame! Iš bėdos galima ją ir atlikti, kaip ir 
kitus muzikinius kūrinius.

Pažadai, pranašystės irgi negali būti išpildomi ar išsipildyti (juk jie prieš tai nebuvo 
“pilni”). Jie yra įvykdomi.

Ateina Dainų Šventė. Dainuokime dainas! Pripildykime jomis širdis ir sales.

If REDAKCIJOS PAŠTO
Laukimas

Adventas (lotyniškai adventus - 
atėjimas) - laikas, kai laukiame 
svarbiausio žmonijos įvykio: Kristaus 
atėjimo. Lietuvoje su Kristaus atėjimu 
laukiama ir kasdien vis trumpiau 
bešviečiančios saulės sugrįžimo.

Ta proga nenuoramos Melbourne 
“entuziastės” vėl nori savo 
bendruomenei priminti gražiąsias mūsų 
tautos tradicijas. Todėl paskutinį 
šeštadienį prieš adventą, lapkričio 25-tos 
dienos popietę kviečia visus į advento 
vakaronę. Norime kartu su visais 
dideliais, mažais ir senais padainuoti.

Gerbiamieji,
Nesenai turėjau laiko pažaisti su 

Webster’s encyclopedia ir radau 
įdomių žinių apie Lietuvą. Pateikiu 
ištraukas.

Vilnius. Įkurtas dešimtajame 
šimtmetyje. Pasidarė Lietuvos sostinė 1323 
metais ir buvo lenkų ir žydų kultūros 
centras. Nuo 1386 metu priklausė Lenkijai 
iki Rusijos okupacijos 1795 metais. 
Atiduotas I.enkij ai 1921 metais, užimtas 
USSR 1939 metais ir atiduotas Lietuvai. 
1989-91 metais buvo židinys Lietuvos 
nepriklausomybės reikalavimo ir pasidarė 
Lietuvos sostine 1991 metais

Lietuva. 1940 metais Lietuva buvo 
inkorporuota i Sovietų Sąjunga. 1941 

pašokti advento šokių ir pasivaišinti.
Dainininkai (kai kurie dar visai 

negirdėti) ruošiasi, šokėjai ruošiasi, o 
vaišių šeimininkės rankas laužo: trūksta 
rankų! Ak, jeigu atsirastų talkininkų, 
kurie penktadienį ( lapkričio 24 d.) arba 
šeštadienį priešpiet norėtų ateiti su 
mumis padirbėti! Tai mums būtų 
džiaugsmo, o ir vaišės išeitų geresnės.

Bus ir tikri skelbimai laikraščiuose, o 
tuo tarpu laukiame būsimų talkininkų 
skambučių Lilijai (9848 8792) arba 
Alenai (9338 2172).

Entuziastės
metais, vokiečiams pradėjus USSR invaziją, 
Lietuvos tautininkai trumpam laikui grįžo 
j valdžią ir padėjo vokiečiams greitai ir 
sistemingai sunaikinti 130,000 Lietuvos 
žydų, komunistų ir kitą nepageidaujamą 
elementą.

Nei vieno žodžio apie Ribentropo- 
Molotovo paktą parduodantį Pabaltijį 
USSR; nei vieno žodžio apie Lietuvos 
elito sunaikinimą ir trėmimus į Sibirą 
1941 metais; nei vieno žodžio apie 
Lietuvos partizanus, lietuvių žudynes ir 
trėmimus į Sibirą nuo 1944 iki 1953 metų.

Įdomu, kas davė medžiagą arba kas 
duotą medžiagą apipavidalino komunistų 
naudai!?

Algis Liubinas

“Augimo skausmai”
Arvydas Dumčius

Manau, kad beveik kiekvienas žmogus, 
susikaupusiai pagalvojęs, atras žodį, kuris 
jam labiausiai patinka. Mano mėgsta
miausias žodis yra AUGTI.

Nors jau esu pasiekęs ganėtinai brandų 
amžių ir turėčiau (?) rimčiau elgtis ir galvoti 
ne apie augimą, nes, daugelis nuomone, 
mano augimo laikas jau seniai pasibaigęs.

Bet ne! Esu įsitikinęs, kad žmogus turi 
augti visą savo gyvenimą, ir nustoja augęs 
tik atsigulęs į tą siaurą šaltą dėžę. O gal ir 
nevisai taip. Štai tikinčiųjų iliuziniame 
pasaulyje tas, kuris ten patenka, gauna dar 
vieną progą paaugti (patobulėti).

Rimtai pamąsčius, nemanau, kad 
dauguma žmonių pilnai suvokia to žodžio 
tikrą grožį ir apimtį.

Kodėl aš sakau “augimo skausmai”, o 
ne “džiaugsmai”? Todėl, kad jau pats 
žmogaus atėjimas į šį pasaulį - gimimas - 
yra skausmingas. Mano a. a. motina 
juokaudama sakydavo, kad stengėsi mane 
išstumti prieš laiką, manydama, kad ne taip 
skaudės. To negaliu tikrai patvirtinti, nes 
man dar nebuvo susiformavusios atminties 
ląstelės.

Tikriausiai nereikia įrodinėti, kaip 
išauga moteris tapusi motina. Aš tik dažnai 
užduodu sau klausimą: kodėl gimdymas 
turi būti motinai toks fiziškai skausmingas? 
Vieni sakys, kad “tai Dievo valia, taip 
Dievas sutvėrė moterį” (gal Jis buvo 
įsitikinęs, kad moteris stipresnė, tai ir iškęs 
tą skausmą?). Dabar mamyčių dėkoja 
medikams, o ne aukštesnėms būtybėms už 
gimdymą be skausmo (Cezario pjūvis).

Mieli skaitytojai, ar tikrai tas vaikelis 
ne toks brangus, jei jis ateina į šį pasaulį 
modernesnės medicinos pagalba? Ar 
moteris, nekentėdama bereikalingo (aš taip 
manau) skausmo, mažiau dvasiškai išauga?

Man šitas reikalas paradoksalus. Juk 
visiems užteks skausmo ateityje - tiek 
tėvams, tiek tam vaikeliui, kol jis užaugs.

Iš patirties žinau, kad nieko nėra 
gražesnio, kaip augantis žmogus (visa
pusiškai). Ir nieko nėra sudėtingesnio, o 
kartais net skausmingesnio, kaip augantis 
žmogus. Ir vėl paradoksas. Labai svarbu, 
kad būtų abipusis noras augti, kad tėvų 
“trąšos” nebūtų perstiprios, o vaikai norėtų 

tas “trąšas” įsisavinti. Bet kad be skausmo 
TIKRAS žmogus neužauga, tai jau niekas 
nepaprieštaraus. O gal?

Manau, kad užtektinai žodžių panau
dojau. mėgindamas įvesti skaitytoją į savo 
mąstymo ratą samprotaudamas apie 
augimą. Jeigu kas nors, ar piktai ar ne 
piktai, šį straipsnį perskaitė, tai rodo, kad 
jie savyje turi potencialo augti. Taip !

Gal kas sakys, kad Dumčius mėgina 
mokyti! Didaktikas! Ohyeah!

Būdinga lietuvio reakcija yra tokia: 
“nemokyk manęs, bambize, snargly, kiek 
tau metų? ką tu supranti? kalbėk apie ką 
žinai!”, aš esu vyresnis ir turiu daugiau 
patyrimo”.

Mano atsakymas į tai: “B.S.l! Taip, gal 
tau daugiau metų, bet tas nereiškia, kad 
turi daugiau proto, ir nemėgink tik savo 
autoritetu įveikti .mąstantį jaunesnį 
oponentą.”

Nuo senų laikų (o dar ir šiandien) 
bažnyčia, valdžia ir autoritetingi tėvai visais 
būdais stengėsi sužlugdyti mąstančio 
žmogaus kūrybą, jeigu ta kūryba nepritiko 
jų politikai. Nothing has changed since 
Babylon!

Religija - katalikų, musulmonų, kvailių, 
etc. etc., skatina ir stengiasi mąstantį žmogų 
privesti prie tokio punkto, kur tas žmogus 
aklai tikės, kas jam sakoma, nepriklausys 
sau, o tik tam spaudimo autoritetui. 
Rezultatas?! Ir jų ir jų vaikų augimas 
sustabdytas. Šita liūdna ne augimo pasaka 
tokiose šeimose tęsiasi iš kartos į kartą. 
Daugelis jų nė nepastebi ir nesupranta, kad 
jų mentalitetas palengva ir be skausmo 
atrofuojasi.

Žinoma, radikalus šviežio kraujo 
įnešimas ir tikras individo noras atsiriboti 
nuo tokios šeimyninės stagnacijos vėl 
duoda tam žmogui galimybę augti.

Stovintis vanduo pašvinksta! Nuo 
vaikystės mėčiau akmenis į tekantį vandenį 
ir grožėjausi tuo reginiu. Aš jį lyginu su 
žmogaus gyvenimu. Judėjimas - tai 
augimas. Vieniems jis mažiau, kitiems 
daugiau skausmingas. Kitame rašinyje 
pasistengsiu aprašyti konkretesnius savo 
augimo skausmus.

’ □

Šie simpatiški oposumai (mama ir vaikelis) niekieno neprašomi apsigyveno 
kanberiškių Išimos ir Tado Žilinskų kieme... Vaišingumu garsėjanti lietuvių šeima 
prie nekviestų “kvarterantų” jau priprato. Laima vakare niekad nepamiršta palei 
baseiną jiems palikti sausainių (nuotraukoje matote, kaip mandagiai oposumai juos 
kramsnoja), o Tadas - supažindinti su dvikojais svečiais (tas ne visada pasiseka). 
Tado Žilinsko nuotrauka.
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Pašventintas Algio Vasario antkapis
Lapkričio 5 dieną švenčiant Vėlines, 

Sydnėjaus lietuvių kapinėse pašventintas 
buvusio žinomo “Kovo” krepšininko 
Algio Vasario antkapis, kurį šalia jo 
anksčiau mirusios mamos ir brolio 
Mečislovo, taip pat buvusio koviečio 
sportininko, antkapių pastatė jo buvę 
draugai ir koviečiai sportininkai,

Algis mirė būdamas tik 49 metų. Syd- 
nėjuje su šeima apsigyvenęs 1949 metais, 
jis tuoj pat įsitraukė į “Kovo” sportinį 
gyvenimą, buvo vienas pagrindinių 
krepšininkų.

Taip pat. šoko tautinius šokius ir 
dainavo “Dainos” chore; r n n rsi •< i 
<,>, > Antkapį pašventino dabartinis mūsų 
Į'jJtlų oq amriiyjžsldri inbur. ’ 

australas kunigas Roger Bellemore. 
dalyvavo didelis būrys velionio draugų ir 
prietelių. Ilsėkis ramybėje, Algi.

Draugai
Algio Vasario antkapio statybai 

Rookwood kapinėse aukojo: $250 - A 
Bačiulis, po $50 - N.Liutikaitė, 
R.Liniauskas, A.Lubanskis, G.Sauka, 
Černiauskai, N. Wallis, A ir V Šutai, D. ir 
G. Newman, A ir O. Kapočiai, K. Protas, 
D.Kraucevičius, G.Bernotas, V. 
Stašiūnaitis, A.Laukaitis,. B.Gakąs, 
V.Bįnkis, LDanįąs, G,Vasaris, VŠnėideris, 
R. ir J. Dagiai, V.Burokas, po $30 - 
R.Mickus, Sidarai, po $20 - V.Bagdonas, 
VŠliogeris, T.Rotcas, J.Donela, D.K. 1952 m. “Kovo” II-ji krepšinio komanda. Antroje eilėje antras iš kairės Algis 

Vasaris. Nuotrauka iš knygoj’’Lietuviai sportininkai Australjjoje”

PARALIMPIECIAI NAMIE SUTIKTI IR APDOVANOTI
Neseniai Kauno aklųjų ir silpnaregių 

draugija sutiko ir pagerbė kauniečius 
neįgaliuosius sportininkus ir trenerį, 
kurie spalio 31 dieną sugrįžo iš Sydnėjaus 
parolimpinių žaidynių, praneša ELTA.

Kauniečiai parvežė du iš trijų lietuvių 
pelnytų apdovanojimų. Sidabro medalį 
iškovojo disko metikas - Rolandas 
Urbonas (treneris Jonas Burakovas), 
bėgikas Kęstutis Bartkėnas (treneris 
Alfonsas Buliuolis) pelnė bronzos 
medalį. Kaunietis ieties metikas Vytautas 
Grinius, pirmasis neregys Lietuvoje 
pradėjęs kultivuoti šią sporto šaką, 
iškovojo 5 vietą.

45,83 metro diską nusviedęs 
R.Urbonas Eltai sakė, jog tai jo 
asmeninis rekordas. Jis tikėjęsis geresnių 
rezultatų iš rutulio ridenimo, kadangi

. f*! .5: .hi;..':”’?-: Jf.'iTF "i
Atlantos parolimpinėse žaidynėse, šioje 
rungtyje jis,, pelnė trečią vietą. 
K.Bartkėnas Atlantoje dviejose bėgimo 

, distancijose laimėjo sidabro ir bronzos 
medalius.

Sportininkai pastebėjo, kad anks
tesnės parolimpinės žaidynės jiems buvę 
sėkmingesnės. 1992 metais Barselonoje 
dalyvavę keturi Lietuvos sportininkai 
iškovojo 7 medalius, o 1996 metais 
Atlantoje devyni atletai pelnė 11 
apdovanojimų. Iš Sydnėjaus parolimpinių 
žaidynių lietuviai tikėjosi parvežti 6-8 
medalius. Tačiau šių metų olimpiados 
organizaciją neįgalieji įvertino kaip daug 
kokybiškesnę, o jų sutikimas Tėvynėje 
šiemet jiems pasirodė daug šiltesnis ir 
audringesnis. Jie sakė jaučią, kad požiūris 
į neįgaliuosius keičiasi j gerąją pusę. Vis

.j; •
dėlto parolimpieįSiąi mano, kad 
varžyboms ,jįę. rengėsi ne kaip 
profęsįonalai, bet kaip mėgėjai. Ateityje 
jie ketina siekti prideramo finansavimo 
ir dėmesio ruošiantis parolimpiadoms.

Lietuvos Vyriausybė sidabro medalius 
laimėjusiems R.Urbonui ir vyrų golbolo 
rinktinei skyrė po 20 tūkst., K.Bartkėnui 
už bronzos medalį -15 tūkst. litų.

Spalio 18-29 dienomis vykusiose 
Sydnėjaus parolimpinėse žaidynėse 
Lietuvai atstovavo 17 sportininkų su 
negalia.

Iškovotų medalių lentelėje tarp 122 
šalių Lietuva užėmė 56-ąją vietą.

Viso Sydnėjaus parolimpiadoje 
dalyvavo 4 tūkst. atletų.

Verčia Rupeika itė 
Eltos korespondentė

Olimpiadą prisiminus. Lietuviai 
savanoriai Kęstutis Protas (kairėje) ir 
Viktoras Šliteris-jnr Olimpiniame 
kaimelyje. R.B. nuotr.

KITI APIE MUS
Lietuva -

Ar labai iš tikrųjų viskas pasikeitė? Iš 
pirmo žvilgsnio Lietuvos parlamento 
rinkimuose spalio 8 buvo išrinkta už Nato ir 
už rinką pasisakanti centro- kairės koalicija. 
Ji pakeitė koservatorių valdžią tikėjusią 
beveik lygiai tais pačiais dalykais. Tačiau 
paskutinieji įvykiai Lietuvoje būdingi visai 
Centrinei Europai

Rinkimai svarbūs tuo, kad jais pažymėtas 
kartų pasikeitimas: jaunesnio ir vidutinio 
amžiaus politikai pakeitė megztiniuotus 
apsilpusius veteranus. Svarbiausia, žmogus 
prieš dešimt metų atvedęs Lietuvą į nepri
klausomybės atgavimą ęksprezidentas 
(TutėtųbūtiSeimo pirmininkas. Red)

Vytautas Landsbergis buvo nustumtas į 
šalį jo - konservatorių - partijai surinkus vos 
8% balsų. Nors ir nominalus partijos lyderis, 
dygusis; buvęs muzikos profesorius, kitą 
savaitę jamsueina68 metai, beveik per visą 
rinkimų kampaniją buvo priverstas patylėti 

. ?.i ■ y^fJbvayjjuą, pąrtij ai jis; lįkrįausiai 
perduos: išeinančiam -43 metų premjerui 
Andriui Kubiliui Jo pastangų, 1999 metais 
perėmus valdžią, stabilizuoti ekonomiką ir 
atnaujinti reformas nepakako, . kad 
konservatoriai atsikratytų nedorų ir 
nekompetentingų politikų įvaizdžio.

Iš praeities išniro Algirdas Brazauskas, 
kuris Lietuvos kovos už nepriklausomybę 
pradžioje, Lietuvos komunistus įspūdingai 
atskyrė nuo sovietinio Maskvos politbiuro.

Stambaus sudėjimo senamadiškas 
žmogus Brazauskas nutraukęs pelnytą poilsį 
socialdemokratais pervadintą savo partiją 
išvedė į rinkimų karštį. Ji rinkimuose 
pasirodė labai gerai, surinko daugiausia 
balsų ir parlamente gavo 51 vietą iš 141. Bet 
paimti valdžią į savo rankas to neužteko.

Dabar ministru pirmininku tikriausiai 
taps (Jau tapo. Red.) 44 metų akrobatinio

mažas stebuklas
skraidymo pilotas mėgėjas Rolandas Paksas 
vadovaujantis stipriai už rinką pasisa
kantiems pastebimai jaunatviškiems 
liberalams. Dalykiškas Vilniaus meras 1999 
metais jis trumpai buvo konservatorių 
ministru pirmininku, tačiau vėliau 
atysistatydino ir prisijungė prie liberalų. 
Nuoširdus, kuklus ir tvirtai stovintis ant 
žemės jis pasirengęs prispausti Lietuvos 
augimą smaugiančią biurokratiją Liberalai 
rinkimuose pasirodė geriau negu daugelis 
tikėjosi - jie surinko 17% balsų ir gavo 34 
Seimo vietas.

Koalicijos partneriai - tai populiari šutvė, 
vadovaujama buvusio generalinio prokuroro 
Artūro Paulausko, kuris tikisi tapti (Jau' tapo. 
Red.) Seimo pirmininku. I ' > •

Šias pareigas ėjęs p. Landsbcrgė’negįli 
Paulausko pakęsti ir yra pasakęs, kad šis - 
rusų išlaikomas jftąiytinis, Patilauskaš šį 
kaltinimą energingai neigia

Dabar yragalimybė 3.7 milijono Lietuvos 
gyventojų turėti švariausius ir jauniausius 
valdovus nuo nepriklausomybės atgavimo. 
Svarbiausias jų tikslas - kuo daugiau 
eksportuoji.(Vakarus .ir pritraukti užsienio 
investicijų. Abiejose šiose srityje Lietuva 
atsilieka nuo savo Baltijos kaimynų. 
Vyriausybės tikslas yra pasivyti pirmau
jančius eilėje, prie ĘU„ į

Naujoji koalicija,viįtięk prįklausyą nuo 
mažųjų partijų, o p. Paulausko grupė laikosi 
tik jo karingos asmenybės dėka. Tačiau 
atrodo, kad Lietuvos politika pagaliau bręsta.

j Šalies prezidentas buvęs Amerikos 
pilietis Valdas Adamkus sako, kad atsiranda 
labiau civilizuotas politinis concensus. Tad 
reikia laukti padrąsinančių pasikeitimų.

(Sutrumpintas vertimas išAnglijoje 
leidžiamo savaitinio žurnalo The Economist, 
2000 spalio 14)

KRYŽIAŽODIS Mr.17
Naujųjų amžių istorija (Anglija XVII a. -XIX a. pirmoje pusėje}

VERTIKALIAI: 1. Kas pasakė: “Ašpadarysiu anglo vardą tokį pat didį, koks kadaise 
'jMiio romėno vardas*1?' 2. Žmonės,' domėjęsi visuomenės problemomis ir siūlę įvairių 
būdų visuomenei patobulinti. 5. “Mašinų naikintojai”. 7. Grupė žmonių, kovojusių 
už monarchijos panaikinimą, kitaip vadinami “lygintojais”. 8. Grupuotė, reikalavusi 
nemokamai išdalinti žemę beturčiams ir panaikinti privačią nuosavybę. 9. Anglas, 
sukonstravęs pirmąjį garvežį. 10. Įstatymų leidimo ir tautos atstovų organas Anglijoje. 
13. Škotų mechanikas, išradęs garo mašiną. 14. Anglų švietėjas.
HORIZONTALIAI: 3. Prancūzų rašytojas ir filosofas. 4. Partija Anglijoje, palaikiusi 
turtinguosius miestiečius. 6. Prancūzų švietėjas, “Testamento” autorius. 11. Partija 
Anglijoje, palaikiusi bajorus žemvaldžius. 12. Valstybė, kurią galutinai pavergė 
Kromvelio vadovaujama kariuomenė. 15. Sąjūdis, kovojęs už visuotinę rinkimų teisę. 
16. Valstybė, kur baudžiava išnyko dar XV a. 17. Valstybė - Anglijos kaimynė.

KRYŽIAŽODŽIO NR.16 SPRENDIMAS
VERTIKALIAI: 1. Palivarkas. 2. Beneficija. 5. Vilnius. 7. Pagonis 
HORIZONTALIAI: 3. Dėklą. 4. Unija. 6. Žalgiris. 8. Kęstutis. 9. Algirdas.

. .. ..Sudarė Jūrate Zatlsfaene
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PIRMIEJI ŽINGSNIAI IR... JUBILIEJUS
Mes kaip upės 
sugrįžtam prie ištakų savo 
ir sapnuose 
šventą ugnį kūrenant. 
Mes kaip upės 
sugrįžtam prie ištakų savo, 
patylomis praeinam 
senolių išmintais takais. 
Mes kaip upės, 
nuo bėgimo pavargę, 
į gimtinę sugrįžtam 
jėgų pasisemt. 
Mes kaip upės - 
tai bėgam, tai stovim, 
tai nešam ledus.

(Alg. Jakštas)
Išaušo gražus ankstyvo rudens rytas. 

Iki rugsėjo pirmoji. Laikas: 1939 metai, 
vieta: Kaunas - Šančiai. Mokslo metų 
pradžia, o man tai pirmieji žingsniai į 
naują gyvenimo etapą, liroj po pusryčių 
kopiu prakaituodamas (iš susijaudinimo, 
nes tada dar “vieko” turėjau!) “Skuodo” 
gatve į kalnelio viršūnę. Pačioj aukš
tumoj, kairėje pusėje baltuoja didžiuliai 
balti rūmai - tai VI-toji Valstybinė 
Gimnazija. O aš, nors tik pirmokas, bet 
jau uniforma pasidabinęs, jaučiuosi 
žengiąs į suaugusiųjų tarpą - na, gal tik 
pusbernis, bet vis tiek jau gimnazistas! Iš 
papratimo mes, naujokai, bėgte bėgame 

laiptais į antrąjį aukštą, kur mums žadėjo 
nurodyti mūsų klases. Atsimušęs į 
priekyje stabtelėjusius, pakėliau galvą ir 
tik tada pastebėjau laiptų viršuje stovintį 
vyrą. Gan gerai pliktelėjęs, su mažais 
ūsiukais, peržvelgė mus geležiniu 
žvilgsniu ir mostelėjo ranka į pirmąsias 
duris po dešine. Tai Pirmoji A klasė. 
Neužilgo, jau klasėje sulindę į suolus, 
nusčiuvome sužinoję, kad tas mūsų 
sutvardėlis yra ir mūsų auklėtojas - 
Juozas Tarutis.

Šiemet Kauno Vaižganto vidurinė 
mokykla švenčia garbų 80 metų gyvavimo 
jubiliejų. Mano kartos moksleiviai, dabar 
gyvenantys išeivijoje, turbūt paklaus: ką 
bendra turi Vaižganto vidurinė mokykla 
su mano įvade paminėta Vl-ta Valstybine 
Gimnazija? O iš tikrųjų, tai labai daug! 
Tad grįšiu į praeitį ir praplėsiu savo 
istoriją.

1920 metų rugsėjo 20 dieną 
Šančiuose, “Staklių” gatvėje, buvo 
atidaryta Kauno Vidurinė (dviklasė) 
mokykla. Pirmasis jos direktorius - 
Pranas Indžiūnas. Sparčiai augdama 
mokykla jau 1923 metais performuojama 
į keturklasę Kauno Il-ąją progimnaziją. 
Dar nuo 1921 metų šiam švietimo židiniui 
vadovauja Jonas Eidukas. Jo dėka 1925 
metais gautas sklypas, pagerintos 

patalpos, bet tik po dvylikos 
metų (1937) teprasidėjo naujųjų 
rūmų statyba (architektas Stasys 
Kudokas). Tačiau darbas vyko 
labai sparčiai ir jau kitais (1938) 
metais, vienas iš moderniausių 
Kauno pastatų, atitinkančių 
gimnazijos reika-lavimus, buvo 
pačio tuometinio prezidento 
Antano Smetonos atidarytas ir 
tapo Kauno VI Valstybine 
Gimnazija. Jos naujuoju 
direktoriumi paskirtas Stasys Kairiūkštis, 
išbuvęs savo pareigose iki 1940 metų, kai 
buvo perkeltas į Vilniaus Vytauto 
Didžiojo Gimnaziją, o tel941 birželio 14 
d. suimtas ir ištremtas į “sovietiškąjį 
rojų”. 1940 metais Gim-nazijos 
direktoriumi tampa Juozas Galvydis, jį 
seka Kazys Šapalas, o vėliau ir kiti.

Laikui bėgant, valdžioms keičiantis, 
keitėsi ir Gimnazijos pavadinimas, kaip 
antai: 1945-1950 ji vadinosi Kauno VI- 
toji berniukų gimnazija, 1950-1974 - 
Kauno 6-toji vidurinė mokykla, 1974- 
1989 - A.Čeponio vidurinė mokykla, 
1989-1999 jai sugrąžintas Kauno VI-osios 
vidurinės mokyklos vardas, o 1999 metais 
suteikiamas dabartinis Kauno Vaižganto 
vidurinės mokyklos pavadinimas.

Kaip ją bevadinsi, mūsų kartai ji vis 
dar prisimenama sutrumpintai - Kauno 
VI-oji gimnazija, o patiems buvusiems

moksleiviams - savo maloniniu vardu 
“ŠEŠTA BŪDA” (esu užtikrintas, kad 
J.Taručiui, užkietėjusiam lietuvių kalbos 
propaguotojui, patriotizmo skleidėjui ir 
Šančių bei apylinkių jaunimo auklėtojui, 
šis pavadinimas.nebuvo priimtinas!).

Tačiau mums, gavusiems-tvirtas 
gyvenimo vėžes “šeštoje Rūdoje”, nors 
karo audrų išblaškytiems po platųjį 
pasaulį, ji - ta aštuoniasdešimties metų 
amžiaus “senutė”, pasiliks miela tiek 
mūsų širdyse, tiek ir mintyse. Drįstu visų 
mūsų vardu palinkėti jai “ILGIAUSIŲ 
METŲ”.

“Šeštos Būdos” pagrandukas
Teodoras J.Rotcas

ES. Nuoširdus ačiū adelaidiškiui Tadui 
Žurauskui ir ypač jo sesutei Irenai, 
gyvenančiai Kaune, už įkvėpimą ir suteiktas 
žinias; jomis pasinaudojau aprašydamas 
taip brangų mano brandos židinį. TJR

Kur buvo dingęs Johannes Bobrowski pranašiška vizija lietuvių ir vokiečių santykiuose
kunigas Alfonsas 

Savickis
Perth’o LB leidžiamas biuletenio 

"Vakarų Australijos Žinutės” redaktorius 
Alfonsas Čižeika gavo laišką iš kun. 
Alfonso Savickio. Iki tol Perth’o lietuvių 
sielovada, birželio 21 išvykęs į Lietuvą, 
nieko apie save nebuvo pranešęs. 
"Žinučių” redaktorius parašė kunigui 
elektroninį laiškelį ir po kelių dienų gavo 
tokį atsakymą:

“Brangus Alfai,
buvo labai malonu gauti Jūsų žinutę. 

Deja, ne visĮuomct] prieinu prie savo 
kompiuterio ir ne visįuomet] mano 
provideris laisvai leidžia veikti. Dėl to ir 
atsakymas ilgiau užtruko.

Tačiau noriu pasakyti, kad visą vasarą 
esu praleidęs Klaipėdoj, dar į Vilnių 
nebuvau nuvykęs, mat, uosto miestas 
primena Perth’ą. Šiandien per žinias 
skelbė, kad didžiausia emigracijos banga 
prasidėjo.

Liūdna žinia, kad lenkų vyskupas 
pakelyje į Irkutską dingo be žinios 
Maskvoje. Tas mane baugina, kadangi 
vysk. Baltakis mane paskyrė į Maskvą. 
Vis laukiu vizos.

Savaitgaliais padedu vietinėse 
bažnyčiose.

Rytoj vėl grįšiu į Šiluvą padėti per 
atlaidus. Vakar ten sutikau vysk. Norvilą, 
kuris gražiai prisimena susitikimą pas 
Jus.

Gyvenu pas seserį, susidraugavau su 
vietiniais kunigais, susitikęs esu Su’1 
jūreiviais, o ryt į Šiluvą važiuoju su karo'- 
jūreivių komendantu. :(oJn:--.n

Sesuo dėsto universitete. Klausau jos 
paskaitų apie genetiką. Viso gero 
linkėdamas visiems

Alfonsas Savickis”.
Pagal “Žinutes”

PROPHETA IN PATR1A
Nuo Redakcijos: Kiekvienais metais 
Vokietijoje vyksta “Europos Lietuviškųjų 
Studijų Savaitė”. Šiemet joje dalyvavo ir 
Melboumo Universiteto Germanistikos 
departamento dėstytoja dr. Kristina 
Brazaitis-Cėsnaitė. Ji skaitė paskaitą apie 
dabarties vokiečių novelistą Johannes 
Bobrowski. Spausdiname paskaitos 
santrauką.

Buvusios rytų Vokietijos rašytojas 
Johannes Bobrowski (1917-1965) stovi 
žymiausių šių laikų Vokietijos rašytojų 
eilėse. Šis XX amžiaus prozininkas ir 
poetas, moralistas ir pranašautojas, 
brendo Vokietijos ir jos rytinių kaimynų 
simbiozės aplinkoje - Rytų Prūsijoje, ant 
Klaipėdos krašto ribos. Tai vertė jį 
atidžiau pažvelgti į istoriją ir į Vokietijos 
vaidmenį santykiuose su rytiniais 
kaimynais. Savo kūryboje jis smerkia 
vokiečių nusikaltimus ir reiškia užuojautą 
visoms etninėms mažumoms, itin 
lietuviams, geriau pasakius, Rytprūsių 
“lietuvininkams”. Jamypač rūpi istoriniai 
santykiai tarp didelių ir mažų tautų. 
Įsitikinęs, kad tikri atsitikimai skaitytojus 
daugiau įtikins negu fikcija, savo kūry
boje jis stengiasi pristatyti “autentiškus 
pasakojimus”. Bobrowski yra pabrėžęs, 
kad jo gyvenimo tikslas yra istorinių 
vokiečių skriaudų mažumoms iškėlimas 
ir jų pristatymas literatūrine forma. 
Ankstyvose jo apysakose ir lyrikoje dom- 

socialiai ir ekonomiškai stipresnei grupei, 
ir tų, kurie yra bendruomenės pakraštyje. 
Dviejuose savo romanuose jis pusiau 
sąmoningai pritaiko .Hėgelio “pono- 

j.yergo” doktriną. “Levino Malūne” smer
kia vokiečių elgesį su lenkai? ir žydais, o 
“Lietuviškuose FoiitepijpjijĮose” - su 
lietuviais. Jo kūryboje dominuoja perso
nažai, primenantys senovės pranašiškus 
charakterius (tokius kaip Laokoonas ar 
Kasandra) ir jis juos gretina su Rytprūsių 
lietuviais rašytojais ir kultūrininkais - 
Kristijonu Donelaičiu ir Vilium Storasta- 

inųojanostalgškįymkystės prisiminimai -vyailhii; ktoįl jirn tati^ir Savotiškais 
h [iPa?ėitiįsvir’šiiį laikų pranašais.

BobrowskiS greitai išgarsėjo abiejose 
Vokiėtijoše ir - daugiausia per vertimus 
- Rytų Europoje'dar gerokai prieš 
Berlyno sienos rUi griovimą' Savd kūryba 
Bobrowski nedviprasmiškai įspėja ne tik

gonizmas militarizmui ir pagarba 
“nevokiškoms” ypatybėms. Tai aukštyn 
kojomis apverstas dialektinis triumfas -j 
prispaustųjų prieš prispaudėjus ir galin
guosius. Bobrowski būdinga iškelti 
prieštaravimą tarp tų, kurie priklauso

Dr. Kristina Brazaitis Čėsnaitė prie savo darbo gobeleno.

vokiečius,' bet ir kitas tautas, hęšiel^ti šu 
mažumomis nėhil'maniškai. Nors ši jo 
tema galėjo provokuoti abi Vokietijas, 
taip neatsitiko.

Jis gyveno trumpai ir jam neteko 
sulaukti mūsų laikų pasikeitimų 

‘ Europoje. Jo politinės ir tautinės 
vienybės vizija buvo idealistiškai suprasta 
Rytiį Europos1 federacija;-kurią jis, 
senovės geografo Ptolomėjaus pavyzdžiu,

■'-'vadino Sarmatija'TĮoi. 'niliduži iirnboA
Žvelgiant įTateitį, atrodo-, ' kad 

Bobrowski vizija išsipildys Lietuvai ir 
■ kitiems kraštams įsijungus į Europos 
Sąjungą. Bobrowski nepritarė karui, 
ieškojo taikaus sprendimo.

Tokia, sakyčiau, yra Bobrowski vizija 
ateinančioms kartoms.

Kristina Brazaitis-Čėsnaitė

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS
;•-.t.VHJŲ- ■ lUa . xtyjZiKv .'.4.

Funerals of Distinction
I7 RAn.WAYPDE., I AIRI IEI I), N.S.W. 

Tel. 9724 5408. Veikia 24 valandas per parą.

mūsą visą nUaias
Remkime Australijos Lietuvių Fondą - aukos atleidžiamos nuo 

pajamų mokesčio (Tax deductable)
Naudokite pavadinimą anglų kalboje - Australian Lithuanian 

Foundation Ine. 44 - 50 Errol St, North Melbourne, Vic. 3051. 
Tūrini klausimų, galite skambinti Algui Šimkui tel. (03) 9578 4319.
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I PASITIKIME ADVENTĄ!
Lapkričio 25 d., šeštadienį, 330 vai. p.p. kviečiame visus

| Advento vakaronę
' Melbourne Lietuvių Namuose. Atvažiuokite visi, su seneliais ir vaikais. I 
I Bilietų kainos: suaugusiems - $12, moksleiviams - $6, vaikams iki 10 metų - I 
| veltui. Užsisakykite stalus pas Aleną tek: 9338 2172 arba Liliją tek: 8948 8792 | 
| iki ketvirtadienio, lapkričio 23 d. Laukiame. Entuziastės |

JOLANTOS JANAVIČIENĖS SKULPTŪRA PRIE NSW 
PARLAMENTO

NSW Parlamento fontanų kiemelyje 
lapkričio 14 dieną, antradienį, atidaroma 
metinė mūsų valstijos Skulptorių draugijos 
paroda.

Šios organizacijos valdybos narė yra ir 
lietuvė menininkė Jolanta Janavičienė.

Oficialus parodos atidarymas: lapkričio 
14 d., 6-8 p.p.. Paroda veiks iki lapkričio

23, darbo dienomis 
9-4 p.p. Puiki proga 
pasivaikščioti 
Macquarie gatve, 
apžiūrėti ne tik pa
rodą, bet ir istori
nius Parlamento 
rūmus. MP inf.

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
16 -18 East Tterrace, BANKSTOWN NSW 2200________
■in,r TEL.; 9708 Į414 FAX.: 9796 4962

/"t"'' ~ - '. 5 ' ' v.. ~~~~ ~ :
Klubas veikia:

Darbo dienomis nuo 4.00 vai., šeštadieniais ir šventadieniais nuo 12.00 vai.
ANTRADIENIAIS UŽDARYTA

Sekmadieniais nuo s.oo iki 6.oo vai
LINKSMOJI VALANDA

VISI GĖRIMAI TIK PUSE KAINOS

PASKUTINĖ PROGA SUSIMOKĖTI NARIO MOKESTĮ

METINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS LAPKRIČIO 26 d. 2.00 vai.

KALĖDŲ EGLUTĖ
GRUODŽIO 17 d.

Nariai prašomi registruoti vaikus iki gruodžio 7 d. Klubo raštinėje

PRANEŠA SYDNĖJAUS LIETUVIŲ PARAPIJOS KOMITETAS
Vėlinių šventė - mirusių atminimas 

lietuvių bendruomenėje paminėtas 
lapkričio 5 d. Po pamaldų St. Joachim’s 
bažnyčioje nemaža dalis Sydnėjaus ir 
apylinkių lietuvių atvyko į Rookwoodo 
kapinių lietuvių sekciją;

Maldas už mirusius angliškai pravedė 
lietuvių kapelionas Fr. Roger Bellemore, 
SM. Tuo pačiu buvo pašventintas 
antkapis Algiui Vasariui, pastatytas už 
draugų suaukotus pinigus. Gaila, kad

buvo pamirštas savo artimųjų.
Į Lidcombę atvyko naujas klebonas 

Fr. John Alt, kuris buvo Medowbank 
parapijos klebonas. Pirmas šv. Mišias 
laikė Lidcombę lapkričio 5 d., 8.30 vai. 
ryto. Po mišių buvo naujo klebono suti
kimas parapijos salėje. Lietuvių parapiją 
atstovavo Danutė Ankienė. Pas Danutę 
Ankicnę taip pat galima gauti ir kalėdinių 
plotkelių.

Parapijos Komitetas

Pranešimas Melbourne Pensininkų Sąjungos nariams
Paskutinis šių metų susirinkimas įvyks lapkričio 14 d. 11 vai. Lietuvių 

Namuose. Tai bus paskutinė proga užsirašyti ir užsimokėti $5 Kalėdinės šventės 
vaišėms, kurios įvyks gruodžio 12 dieną, 11 vai.

Atšauktas Kariuomenės šventės minėjimas
Kariuomenės šventės minėjimas šiais 

metais turėjo įvykti lapkričio 26 d., tačiau 
Lietuvių Klubo direktorius pranešė, kad 
tuo pačiu laiku yra šaukiamas Lietuvių 
Klubo metinis susirinkimas.

Nemanau, kad būtų įmanoma 
Kariuomenės šventės minėjimą daryti 
tuo pačiu metu. Lietuvių Klubas yra mūsų

gyvybinis centras. Visų mūsų pareiga jį 
išlaikyti. Gausiau dalyvaukime Klubo 
susirinkime.

Dėl šios priežasties Kariuomenės 
šventės minėjimas yra nukeliamas.

Antanas Kramilius
Sydney Ramovėnų skyriaus pirmininkas

I 50th Sporto Šventė Sydney 2000 I
The organising committee S. L. S. K. KOVAS would like to request all I 

sports people throughout Australia to advise their Club Committee of their I 
intention to be actively involved in this very special year of celebrating

50 YEARS OF SPORTING COMPETITION WITHIN THE 
LITHUANIAN COMMUNITY IN AUSTRALIA

With the assistance of all States, we hope to make this Šventė one that will | 
be remembered for many years to come!!!

We look forward to a record number of participants, especially Junior . 
members, to continue our sporting traditions.

Su sportiškais linkėjimais, S. L. S. K. KOVAS ■

Sporto klubas “KOVAS” praneša
Krepšinio treniruotės jau vyksta šeštadieniais Auburn Basketball Stadium, 
Church Street, Lidcombę šia tvarka:

1. Jauniai - tarp 12 vai. ir 2 val.p.p. Laikas priklausys nuo to, kada vyks 
jų rungtynės. Kreipkitės į trenerę Ritą Kasperaitis.

2. Vyresnieji (vyrai ir moterys) - nuo 2 vai. p.p. iki 330 vai. p.p.
Laukiame ir kviečiame naujus krepšininkus. “Kovo” valdyba

Ieškoma MARIA K.IZY5 (Marija Kaunaitė), gimusi 1922 m. 
Lukšių valsčiuje, Šakių apskrityje. Paskutinį laišką iš Australijos savo seseriai į Lietuvą 
parašė 1974 m. Jos adresas buvo: 50 Dunmore Street, Toowoomba, QLD. 4250. Tada 
ji dirbo Toowoomba Mental Hospital.

Marijos sesuo Lietuvoje labai rūpinasi jos likimu ir maloniai prašo asmenų, kurie 
ją pažino ar pažįsta, suteikti žinių: jeigu ji gyva, tai kur gyvena, o jei mirusi, tai kada ir 
kur mirė? Labai prašome pranešti šiuo adresu: V. Palavikas RMB R 949 Ballarat, 
VIC, 3352. Tel.: (03) 5341 3930. Esame iš anksto labai dėkingi.

Pranešimas Geelong’o ir apylinkės lietuviams
Š. m. lapkričio 18d. (šeštadienį) 1030 vai. Šv. Petro ir Povilo bažnyčioj įvyks 

pamaldos, kurias laikys kun. Egidijus Arnašius, neseniai avykęs iš Lietuvos.
Po pamaldų bus lankomos “Eastern Cemetry” kapinės. (Susitikimo vieta bus 

pranešta per pamaldas;) Po visų apeigų Lietuvių Namuose (Pettitt Park, Bcauford 
Ave, Bell Post Hill) įvyks bendruomenės metų užbaigimo iešminė ir artimesnis 
susipažinimas su kunigu E.Arnašium. Gėrimus atsinešate savo, maistas nemokamas.

Bendruomenės Valdyba visus maloniai kviečia dalyvauti.
Pranešimas: per ALB Geelong’o Apylinkės valdybos metinį susirinkimą buvo 

išrinkti ir valdybos patvirtinti atstovai Otto Schrederis ir Kaja Starinskas į ALB Krašto 
Tarybos suvažiavimą Sydney. ... _ _ , , .1 ų 1 1 ALB Gcelog’o Apylinkes Valdyba

Pranešimas Melbourno Skautams
Melbourne Skautininkų Ramovės sueiga įvyks pas brolį Povilą Kviecinską. 
D ata:sekmadienis, lapkričio 19 d
Laikas: 4 vai. p. p. po liet, pamaldų ir Kariuomenės šventės minėjimo.
Vieta: 26 Aitken Street, Sunbury.
Maistas bus parūpintas, o gėrimus visi atsiveža patys. Sueigoje dalyvaus naujas 
kunigas iš Lietuvos - Egidijus Arnašius. Kviečiami dalyvauti visi Melbourno 
ir Geelongo skautai su šeimomis.
Kviečiu vyresnes skautes ir vyčius iš “Šatrijos” ir “Džiugo” tuntų, kurie žada 
dalyvauti X Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso “stovykloje” 2001 sausio 
mėn., įteikti prašymus dėl finansinės paramos.
Prašymus siųsti iki lapkričio 14 d. šiuo adresu: s. B.Prasmutas, 2/6 Niki Court, 
East Bentlcigh. VIC 3165.
Skautų Ramovė norėtų paremti keletą veiklių skautų.
Prašymai bus aptariami sueigoje. Į sueigą neužmirškite atsinešti dainorėlius, 
o kun. Egidijaus paprašysime, kad jis atsivežtų savo gitarą. Iki pasimatymo 
pas brolį Povilą.

s. Birutė Prašmutaitė
Melbourno Skautininkų Ramovės pirmininkė

Dėmesio skaitytojai, kurie naudojasi Internetu!
Jau turime elektroninę MP svetainę (tinklapį) 

www.users.bigpond.com/mpastoge
Elektroninę MP laidą rengia Petras Viržintas.

"Mūsų Pastogės” skaitytojams
Naujieji valstybiniai mokesčiai (GST) yra privalomi ir “Mūsų Pastogei”. 

Nuo šių metų liepos 1 d. “Mūsų Pastogės” prenumerata yra $55, pavienio 
numerio kaina $1.10. Prenumerata užsienyje pasilieka ta pati (paprastu 
paštu - $ 65, oro paštu - $110, N.Zelandijoje oro paštu - $80).

Skelbimų kaina: $3.30 - už 1 cm per vienų skiltį ($6.60 - per dvi skiltis), 
užuojautos (normalaus dydžio) - $22.

'Musų Pastogės” administracija^

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

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

Tinklapis: www.users.bigpond.com/mpastoge
Redakcinė kolegija: Rita Baltušytė, Antanas Laukaitis, Kęstutis Protas, Vytenis Šliogeris
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. 

Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
Prenumerata metams $55. Užsienyje paprastu paštu $65. N.Zclandįjoje oro paštu $80.

Užsienyje oro paštu $110.
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